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Nowe modele

w rodzinie 500

FABRYKI PRZYSZŁOŚCI WEDŁUG COMAU

Fiat z

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

Powstaje

CNH Industrial
Zgromadzenie akcjonariuszy Fiat Industrial
zatwierdziło fuzję z CNH Global
i powstanie w jej wyniku nowej spółki.
Operacja usprawni zarządzanie i pozwoli
na optymalizację zasobów.

4

iat Industrial się zmienia.
Nadzwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy zatwierdziło projekt fuzji spółki z CNH
Global i stworzenie nowego
podmiotu CNH Industrial działającego na prawach spółek holenderskich. Zmiana ta uprości
strukturę przedsiębiorstwa, ułatwi jego zarządzanie i pozwoli
sprostać kryteriom przejrzystości
wymaganym przez rynki finansowe. Akcje nowej spółki wejdą
na giełdę w Nowym Jorku (na
Wall Street) oraz na Giełdę Włoską. Obecni właściciele za każdą
akcję Fiata Industrial otrzymają
akcję CNH Industrial, zaś mniejszościowi akcjonariusze CNH
Global otrzymają 3,828 akcji nowej spółki za każdą posiadaną
akcję CNH.
Według Sergia Marchionne, prezesa Fiat Industrial i przyszłego
prezesa CNH Industrial „Operacja
ta wynika ze strategii upraszczania struktur, stymulowania rozwoju, autonomii i wydajności przedsiębiorstwa. Dzięki fuzji uwolnimy
potencjał tkwiący w działaniu obu
spółek pod jednym szyldem. Fiat
Industrial oraz CNH staną się jedną silną, międzynarodową i zintegrowaną grupą, która będzie
konkurować z najlepszymi podmiotami w branży capital goods
i przyciągnie międzynarodowych
inwestorów”.
Nowa spółka będzie na tyle elastyczna, aby dostosować się do
najlepszych strategicznych rozwiązań i wykorzystać szansę rozwoju. Wszystkie marki działające
w branży i produkujące maszyny
rolnicze, maszyny budowlane,
pojazdy i silniki przemysłowe, będą mogły efektywniej skupić się
na swoich celach i korzystać z lepszej integracji z innymi strukturami grupy. „Operacja ta – dodał
Marchionne – pozwoli zoptymalizować zasoby dzięki synergiom
w strukturach przemysłowych
i handlowych, a także zwiększyć
wartość poszczególnych marek
i samej nowej spółki”.

F

64 ZAKŁADY NA ŚWIECIE

Grupa globalna
Fiat Industrial posiada 64 zakłady produkcyjne
na całym świecie, z czego 10 znajduje się w Ameryce
Północnej, 9 w Południowej, 37 w Europie (w tym 14
we Włoszech i 1 w Polsce) i 8 w pozostałych
częściach świata. Ogółem koncern zatrudnia blisko
67 tysięcy ludzi. Przychody w 2012 roku wyniosły
prawie 26 mld euro.

Czerwone i czarne
Sergio Marchionne, prezes Fiata
Industrial. Powyżej, kilka produktów
Grupy. Po lewej logo CNH Industrial
zaprezentowane podczas
zgromadzenia akcjonariuszy

Przy okazji nadzwyczajnego zgromadzenia
akcjonariuszy oficjalnie przedstawiono także logo
nowej spółki CNH Industrial. Składa się ono z dwóch
kolorów, czarnego – który symbolizuje solidność
i autorytet oraz czerwonego – symbolizującego
dynamikę.
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FIRMA
STRATEGIA

Firma coraz

bardziej „zielona”
Francesca
Rech
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Fiat-Chrysler to silna, rozwijająca się
i dbająca o równowagę ekonomiczną,
środowiskową i społeczną Grupa. Należące
do niej spółki przedstawiły Raport
o Zrównoważonym Rozwoju za 2012 rok,
w którym przedstawiono uzyskane wyniki
oraz podjęte w tym zakresie zobowiązania.

la spółek Fiata
i Chryslera zrównoważony rozwój to wybór nieodzowCO2 znokautowany
ny, filozofia, którą kieruje się cała firma, zarówno w zakładach jak i poza nimi. To jedna z metod prowadzenia działalności, która wspiera
idee i projekty na rzecz
coraz bardziej ekologicznej i bezpiecznej
mobilności, przyczyniając się jednocześnie do
emisji CO2 na samochód wyproochrony środowiska nadukowany w 2012 roku. Fiat jest
turalnego poprzez proliderem wśród najpopularniejszych
cesy produkcyjne o niemarek w Europie pod względem
wielkim negatywnym
najniższego wskaźnika emisji CO2
wpływie na środowisko.
Reguła ta obejmuje także najwyższe standardy bezpieczeństwa osób Z biegiem lat
i zaangażowanie na rzecz rozwoju społeczności Grupa przyjęła
zintegrowaną
lokalnych, w których obecna jest Grupa.
Tak prowadzona działalność nie tylko przyczyniła strategię
modelu
się do podejmowania dialogu z podmiotami zain- biznesowego,
teresowanymi kluczowymi dla naszej planety polegającą
i przyszłych pokoleń kwestiami, ale została doce- na wspieraniu
niona także przez najbardziej renomowane mię- projektów
dzynarodowe agencje rankingowe zajmujące się i inicjatyw
zrównoważonym rozwojem. Dość wspomnieć, że ukierunkowanych
czwarty rok z rzędu Fiat SpA uzyskał wysoką no- na ochronę
środowiska
tę w ogólnoświatowych i europejskich indeksach poprzez procesy
Dow Jones Sustainability (91 punktów na 100), produkcyjne
gdzie średnia firm z sektora motoryzacyjnego wy- o niskim
nosiła 74 punkty na 100. Dodatkowym potwier- wpływie
dzeniem działań firmy jest ostatni Raport środowi- na otoczenie
skowy za 2012 rok, w którym przedstawiono

D

Skuteczna mobilność
Oszczędności wody

obiegu zamkniętego
wód w 2012 roku

m3 wody zaoszczędzonych
w 2012 roku. To taka ilość wody,
jaka przelewa się przez wodospad
Niagara w ciągu 13 dni

wspólne wyniki uzyskane przez spółki Fiat i Chrysler w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.
„Nasze dwie firmy – powiedział Sergio Marchionne, dyrektor pełnomocny spółek Fiat i Chrysler –
podzielają te same wartości i determinację do rozwijania się w odpowiedzialny sposób w harmonii
z otaczającym nas środowiskiem i społecznościami, w których żyjemy. Zrównoważony rozwój stanowi bowiem integralną część naszego sposobu
prowadzenia biznesu”.
Co roku dokument ten wzbogacany jest o nowe
cele i nowe wyzwania, by dalej chronić środowisko, w jakim Grupa działa, „ponieważ od nas
zależy, jakie otoczenie zostawimy przyszłym pokoleniom” – podkreślił John Elkann, prezes Fiata.
Na 294 stronach zapisano informacje o zobowiązaniach i wynikach Grupy w zakresie zarządzania,

Rok zrównoważonego rozwoju

-230.000 ton CO2
w zakładach Grupy
na całym świecie

Pomigliano d’Arco,
zakład wzorcowy.
Nagroda Automotive
Lean Production
Award 2012

Fiat jest liderem
w Europie pod
względem najniższych
emisji CO2 - 119,8 g/km

103 milionów euro
wydanych na ochronę
środowiska
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FIAT INDUSTRIAL
ZWIĘKSZA
ZOBOWIĄZANIA
Właściwe połączenie dokonywanych
wyborów ekonomicznych z decyzjami natury
społecznej i środowiskowej jest dla Fiata
Industrial jednym z najważniejszych
zobowiązań. Spółka od samego początku
bowiem, umocniona rezultatami osiąganymi
w tym zakresie przez Grupę Fiat
przed podziałem, wdrażała najlepsze
praktyki związane ze zrównoważonym
rozwojem, dopasowując je do własnej
działalności i struktury organizacyjnej.
Również w 2012 Fiat Industrial uzyskał
najwyższą liczbę punktów w klasyfikacji
europejskich i ogólnoświatowych indeksów
Dow Jones Sustainability. Dodatkowym
potwierdzeniem zaangażowania firmy jest
Raport o Zrównoważonym Rozwoju za 2012
rok, z którego wynika między innymi, że
w ciągu roku ograniczono emisje CO2
ogółem o 9%, a zużycie wody na godzinę
produkcji o 5%.
Obszarami priorytetowymi dla Fiat Industrial
są: produkty przyjazne dla środowiska;
ochrona planety i zasobów naturalnych;
dobrobyt ludzi; relacje z dostawcami
i społecznościami lokalnymi. W 2012 roku
Fiat Industrial przeznaczył 36 mln euro
na ochronę środowiska, 15,2 mln euro
na szkolenia pracowników i 3,8 mln euro
na rzecz społeczności lokalnych.
Pod względem innowacji zaangażowanie
Grupy w wytwarzanie bardziej
zrównoważonych produktów polega głównie
na zmniejszaniu zużycia i emisji dwutlenku
węgla oraz zanieczyszczeń, na zwiększaniu
wydajności, bezpieczeństwie
i na zarządzaniu całym cyklem życia
produktów. Dość wspomnieć, że w 2012
roku Fiat Industrial zainwestował 895 mln
euro w Badania i Rozwój (więcej o 21%
w porównaniu z rokiem 2011) i otrzymał
pożyczkę w kwocie 350 mln euro z Banku
Europejskiego na sfinansowanie projektów
w zakresie efektywności energetycznej
i redukcji CO2.
Więcej informacji na temat
zrównoważonego rozwoju z udziałem Fiat
Industrial można znaleźć na stronie
http://www.fiatindustrial.com/en-US/
sustainability2013/Pages/Homepage.aspx
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Zobowiązania Grupy

1
2
3
4
5

chronić

środowisko

zmniejszać

wpływ procesów produkcyjnych

produkować

samochody o coraz niższym
poziomie emisji

wspierać

różnorodność kultury
i doświadczeń

dzielić się

zasadami zrównoważonego
rozwoju z naszymi partnerami

Wyróżniamy się
ponownego wykorzystania
odpadów z produkcji samochodów

odpadów niebezpiecznych w 2012
roku w porównaniu z 2010 rokiem

odpadów niebezpiecznych w 2012
roku w porównaniu z 2011 rokiem

Aby zapoznać się
z dodatkowymi
informacjami o
zrównoważonym
rozwoju, można
wejść na stronę:
http://ﬁatspa.com/
it-IT/sustainability/
Pages/Homepage.
aspx

innowacji, ekomobilności, procesów produkcyjnych, zarządzania zasobami ludzkimi i relacjami ze
społecznością lokalną, siecią handlową i serwisową, klientami i dostawcami. Ponadto, ponad trzydzieści stron poświęcono celom Grupy we wszystkich obszarach związanych ze zrównoważonym
rozwojem: od badań i projektowania, po definiowanie standardów bezpieczeństwa i ciągłą dbałość o rozwój osób: tylko w 2012 roku spółki Fiat
i Chrysler zainwestowały wspólnie 270 mln euro
na rzecz ochrony i bezpieczeństwa w pracy 215
tys. pracowników na całym świecie. Z kolei
3,3 mld euro warte były inwestycje w badania
i rozwój, dzięki którym firmy realizują innowacyjne
i zaawansowane produkty i procesy na świecie.

PRODUKT
FIAT

Powiększyła się

rodzina Fiata
500

Stefania
Castano

W ofercie, we Włoszech, pojawił się nowy,
dłuższy i mieszczący aż siedem osób model
500L Living oraz terenowy Trekking
(dostępny także w Polsce). Choć oba różnią
się od siebie wyglądem i charakterem, mają
jedną wspólną cechę: powstały na bazie
przestronnego auta miejskiego, który zaraził
świat swoim optymizmem i radością życia.
9

ba modele pojawiły się
na włoskim rynku 4 lipca,
tj. zgodnie z zapoczątkowaną w 1957 roku tradycją
wprowadzania na rynek wszystkich 500-tek tego właśnie dnia.
Rodzinnym Fiatem 500L Living
i małym crossoverem 500L Trekking świętowano w Mediolanie
obchody kolejnego roku istnienia
na rynku nie tylko modelu, ale
właściwie całej gamy produktów
500, które stały się znakiem rozpoznawczym włoskiego stylu, innowacyjności, jakości i ekologii.
Fiat 500 w nowej odsłonie pojawił się na rynku sześć lat temu
i szybko stał się najczęściej
sprzedawanym modelem Fiata
w ponad stu krajach – z miliona stu tysięcy wyprodukowanych pojazdów aż 65% zarejestrowano poza granicami Włoch.
Jedną z tajemnic sukcesu tego
modelu wydaje się umiejętność
ciągłego rozwoju i przystosowania do zmieniających się gustów
klientów.
Oferta 500L, który pojawił się
zaledwie rok temu, po raz kolejny została wzbogacona o wersję wyraźnie odróżniającą model od samochodów konkurencji. Rzadko się bowiem zdarza,
aby samochody oferowały tak
przestronne i wygodne wnętrze
przy tak kompaktowych wymiarach nadwozia i przy zachowaniu charakterystycznego dla
Fiata 500 stylu. Wszystko wskazuje na to, że pomysł zyskał
uznanie, bo po roku sprzedaży
zarejestrowano w Europie już
41 tysięcy modelu 500L. W swoim segmencie zdobył już 17%
udziału w rynku, a jego sprzedaż nadal wzrasta. Po sukcesie
na starym kontynencie, ostatni
potomek z serii 500 wyruszył
w maju na podbój nowego
świata za Oceanem.
Ale to nie koniec. „Są jeszcze
takie rynki, które pięćsetka może podbić – mówi szef Fiata
na obszar EMEA, Gianluca Italia,
podczas konferencji prasowej

O
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promującej dwa nowe modele.
– Historia ewolucji rodziny 500
to obietnica rozwoju, której mamy zamiar dotrzymać: chcemy
dać z siebie jeszcze więcej, puścić wodze fantazji, znaleźć nowe rozwiązania odpowiednie
do zmieniających się potrzeb
mobilności”. Popatrzmy, jak Fiat
500Living i Trekking spełniają tę
obietnicę.

500L LIVING
PRZEŻYJMY
TO RAZEM
Za nazwą idą konkrety. Nowa
wersja 500L nazywa się Living
i jest o 20 centymetrów dłuższa.
Nazwa rozwiewa wszelkie wątpliwości dotyczące przeznaczenia tej wersji z rodziny „Pięćsetki”. To kompaktowe, ale bardzo
przestronne auto o długości 4 m
i 35 centymetrów oraz 1,78 szerokości, gwarantuje podróżnym
komfort jazdy i wyposażenie ty-

powe dla modeli kombi z segmentu C i wszechstronność samochodów typu MPV.
500L Living oferuje najlepszy
stosunek przestrzeni użytkowej
do kształtów zewnętrznych
w segmencie średnich pojazdów jednobryłowych.
W razie potrzeby można w nim
zwiększyć liczbę miejsc siedzących do siedmiu, dzięki trzeciemu rzędowi dodatkowych foteli
(w opcji). Kiedy nie są potrzebne, wystarczy je złożyć, zyskując
szeroką płaszczyznę ładunkową
na walizki. W konfiguracji z pięcioma miejscami pojazd dysponuje największym bagażnikiem
w swojej kategorii, o pojemności
640 litrów. Można zresztą go
poszerzyć nawet do 1704 litrów
składając drugi rząd siedzeń.
Ponadto fotel pasażera z przodu
składa się w wygodny stolik,
na którym można też przewozić
długie ładunki nawet do 2,60 m.
Do tego wszystkiego trzeba dodać jeszcze istotne detale, które

poprawiają pasażerom poczucie
bezpieczeństwa i zapewniają
spokojną jazdę, jak kamera cofania ułatwiająca parkowanie tyłem albo zintegrowany system
nawigacji pokładowej GPS.
500L Living 5+2 jest nie tylko
najbardziej kompaktowym autem na rynku, ale także ma
wszystko, czego potrzeba, by
czuć się w nim jak w domu. Zacznijmy od możliwości wyboru
między dwoma rodzajami wyposażenia (Pop Star i Lounge), 19
kolorów nadwozia (w tym 11 zestawień dwukolorowych), 6 typów tapicerki: od zwykłych tkanin dobrze sprawdzających się
w pojazdach rodzinnych, po eleganckie skóry w stylu „executive
lounge”, 15 wzorów felg ze stopów lekkich i kołpaków – co daje 282 zestawy kolorystycznoakcesoryjne.
Samochód, produkowany w nowym serbskim zakładzie Kragujevac, wyposażony został w silnik benzynowy 0.9 TwinAir Turbo
o mocy 105 KM i dwa turbodiesle: 105-konny 1.6 Multijet II
i 85-konny 1.3 Multijet II (ostatni
także z automatyczną skrzynią
biegów Dualogic). Z czasem
gama silników
wzbogaci

Fiat 500L Living
zadebiutował
4 lipca
w Mediolanie.
Jest tak samo
zwinny,
kompaktowy
i nastraja
optymizmem
jak pojazdy
średniej
wielkości, takie
jak 500; ale daje
komfort modelu
kombi, i jest
wszechstronny
oraz
przestrzenny
jak MPV.
Z trzecim
rzędem siedzeń,
to najbardziej
kompaktowe
auto spośród
pojazdów
5+2 w swojej
kategorii
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Wyższe
zawieszenie,
wygląd
crossovera,
technologia
Traction+ to
podstawowe
cechy
odróżniające
wersję Trekking
od innych
modeli z serii
500L
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się o TwinAir o mocy 80 koni zasilany metanem (który niedawno
zdobył tytuł „The Best Green
Engine of the Year 2013”)
i o benzynowy zespół napędowy
o pojemności 1.4 l. T-jet i mocy
120 koni oraz 1.6 Multijet diesel
o mocy 120 koni.
Fiat 500L Living ma zatem wiele
atutów, które przemawiają za
tym, by stał się „pierwszym samochodem” dla całej rodziny.
Bardzo trudno zresztą zaszeregować go do tradycyjnych segmentów, o czym mówił podczas
konferencji prasowej Gianluca
Italia. „Tak trudno, że postanowiliśmy dla niego wymyślić nowy
segment. MPV, tj. Multi Porpose
Vehicle nie wystarcza, więc zaproponowaliśmy MPW, Magic
Power Wagon, albo More Playful Weekendsm lub More Poeple
Within. Albo po prostu „My Personal World”.

500L TREKKING
WOLNA DUSZA
„Miejskie auto, które nie może
się doczekać weekendowej wycieczki” – tak Gianluca Italia

określił nowy model 500L Trekking. Jest to wersja z nadwoziem podwyższonym o 10%,
o wyglądzie auta terenowego,
która kierowana jest do osób,
które czują, że życie jest piękne,
czyli tych klientów, którzy
w crossoverach cenią wszechstronność oraz przystosowanie
do długich podróży w każdych
warunkach i o różnych odległościach. To praktyczne i solidne
auto o wyraźnej osobowości.
Nowy model ma wysokie zawieszenia i specjalne zderzaki oraz
błotniki z „off-roadowymi” osłonami. Został także wyposażony
w nowe 17-calowe felgi z lekkiego stopu o dedykowanym wyłącznie Trekkingowi wzorze, satynowane klamki zewnętrzne
drzwi oraz boczne listwy
ochronne nadwozia urozmaicone wstawkami ze szczotkowanej stali. Nie ma napędu na
cztery koła, ale wykorzystuje
elektroniczny system w technologii Traction+, która wraz
z oponami błotno-śniegowymi
M+S wyraźnie poprawia własności trakcyjne na podłożach
o niskiej przyczepności, przekazując napęd pomiędzy kołami

napędzanej osi poprzez przyhamowanie koła tracącego przyczepność. W ten sposób Trekking spełnia oczekiwania jako
crossover, ale bez dodatkowej
masy, które zwiększają zużycie
paliwa.
Do zalet tego terenowego auta
dodać należy jeszcze funkcjonalność i przestronność wnętrza
typową dla modelu 500L, o której świadczy objętość kabiny pasażerskiej sięgająca 3,17 m3
oraz obszerny bagażnik o pojemności 400 litrów.
Fiat 500L Trekking sprzedawany
jest z dwoma silnikami benzynowymi: 1.4 o mocy 95 KM i 0.9
TwinAir Turbo o mocy 105 koni
oraz dwoma turbodieslami Multijet II, 1.6 o mocy 105 koni i 1.3
o mocy 85 koni. Ten ostatni
z automatyczną skrzynią biegów
Dualogic.
Niezależnie od typu silnika nowy
Trekking oferuje bardzo bogate
wyposażenie standardowe, do
którego należą: systemy bezpieczeństwa ESP, ASR, Hill Holder,
MSR, DST (System Dynamicznej Kontroli Skrętu), ERM (System zapobiegający dachowaniu), ABS + EBD, 6 poduszek
powietrznych, klimatyzacja, elektrycznie sterowane szyby
z przodu i tyłu, światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania
zakrętów, system Traction+,
felgi ze stopów lekkich
17”, radiood-

twarzacz CD/MP3 z systemem
Unconnect oraz 5-calowym
ekranem dotykowym, skórzana kierownica ze sterowaniem
radioodtwarzaczem, fotel kierowcy z regulacją wysokości,
tylna kanapa przesuwana, składana i dzielona w proporcji
60/40 z systemem Fold&Tumble
oraz system podwójnej podłogi
bagażnika Cargo Magic Space.

Wśród silników, które najlepiej
podkreślają podróżniczą duszę
nowego modelu trzeba wymienić 1.6 litrowy Multijet II o mocy
105 koni, który stosunkowo niedawno pojawił się w gamie modeli 500L. To bardzo elastyczny
zespół napędowy o wysokim,
najlepszym w swojej klasie, momencie obrotowym już na niskich obrotach. Doskonale na-

daje się więc do każdego typu
nawierzchni i trudności trasy.
W ciągu tylko czterech miesięcy
od jego pojawienia się na rynku
silnik ten wybrało aż 20% klientów City Lounge Fiat. Zajmuje
on więc czołowe miejsce wśród
jednostek napędowych do
wszechstronnego użytku, tak
jak wszechstronny powinien być
właśnie Trekking.

Deska
rozdzielcza
Trekkinga
zachowała
typowy design
Fiata 500L

NOWA STRONA FIAT500.COM
Ponad 90% klientów, którzy kupili Fiata 500, najpierw
odwiedziło stronę internetową poświęconą temu
samochodowi. Widać, że Internet odgrywa coraz
ważniejszą rolę w decyzji o zakupie auta. Dlatego też
na szóste urodziny tego stylowego citycar Fiat otworzył
nową stronę poświęconą rodzinie „Pięćsetek”, na której
przedstawia całą gamę, począwszy od debiutującego
w 2007 roku nowego Fiata 500 aż do ostatnich dwóch
modeli – 500L Living i 500L Trekking. Fiat500.com to
także pierwsza aplikacja na iPada, którą można
obsługiwać również z peceta. Z myślą o tabletach
przystosowano jej przeglądanie z poziomu jednej strony.
Za pomocą dwóch graficznych pokręteł po bokach
strony można przeglądać wyposażenie, kolory nadwozia,
silniki, felgi i wyposażenie wnętrz wszystkich modeli,
łącznie ze szczegółami. W październiku na stronie
pojawią się także sekcje interaktywne, magazyn
poświęcony Fiatowi 500 na świecie, pasek narzędzi
łączący ze społecznością Fiata 500 oraz seria gier.
Oprócz informacji ważna jest przecież także rozrywka.
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PRODUKT
JEEP

Jeep Grand

naj
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Cherokee

lepszy w historii

Giancarlo
Riolfo

W modelu zaoferowano nowe elementy
nadwozia i wnętrza, nowości technologiczne
jak reflektory bi-ksenonowe z funkcją
doświetlania zakrętów i LED-owe oraz
nową, ośmiobiegową automatyczną skrzynię
przekładniową. Do wyboru są też cztery
silniki, wysokoprężne i benzynowe, o mocy
od 190 do 468 koni. Dzięki tym zmianom
w Grand Cherokee poprawiono nie tylko
wygląd modelu, ale też komfort podróżowania.
15

ani Jeepa z niecierpliwością
oczekują nowej odmiany modelu Cherokee, bazującego
na pierwszej wspólnej platformie
Fiat-Chrysler, którą zaprezentowano po raz pierwszy na Salonie
w Nowym Jorku. W międzyczasie wielbicielom marki zaproponowano odnowioną wersję jego
większego brata: Grand Cherokee.
Pierwsza seria tego modelu zadebiutowała w 1992 roku. Samochód flagowy legendarnej marki
reprezentuje najwyższe standardy w klasie luksusowych SUV-ów
pod względem osiągów, możliwości terenowych i technologii.
Całkowicie nowy model zaprezentowano w 2010 roku, a obecna odmiana Grand Cherokee została poddana serii zmian, obejmujących m.in. automatyczną
skrzynię biegów o ośmiu przełożeniach czy bardziej luksusowe
wykończenia. Zmieniono nieco
design samochodu, instalując
w nim reflektory bi-ksenonowe
z funkcją doświetlania zakrętów
i światła do jazdy dziennej
w technologii LED, a także modyfikując przód z nowym zde-

F
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rzakiem i grillem z charakterystycznymi siedmioma pionowymi
szczelinami. Przy okazji warto
przypomnieć, że tradycyjna siedmioelementowa osłona chłodnicy, która stała się symbolem marki Jeep, po raz pierwszy pojawiła
się w modelu M-38 z 1950 roku.
Wcześniejszy „MB”, ten z czasów
drugiej wojny światowej, miał
dziewięć pionowych szczelin.
Zmiany w wyglądzie nowego
Grand Cherokee obejmują także LEDowe reflektory tyl-

ne, przeprojektowane zderzaki
i pokrywę bagażnika zapewniającą teraz lepszą widoczność. Odmieniono też detale odróżniające
od siebie poszczególne wersje:
Limited, Overland, Summit (najbardziej luksusowa) i SRT. Ta
ostatnia wyposażona jest w potężny silnik V8 Hemi 6,4 litra
o mocy 468 KM.
Zmodernizowano ponadto wnętrze auta, które – począwszy
od wersji Overland – dysponuje
siedzeniami i tapicerką z ekskluzywnej skóry. Poza różnymi wersjami wyposażenia model Grand
Cherokee dostępny jest też
w różnych zestawieniach wykończenia wnętrza, którym nadano
nazwy znanych miejsc, jak Maroko, Nowa Zelandia, Wezuwiusz,
Nepal i Wielki Kanion Kolorado. Nawiązują one do kontynentów i podkreślają przeznaczenie Jeepa, jakim są dalekie
podróże.

W Europie określeniem Sport Utility Vehicle zwykło się nazywać
samochody wyglądające jak 4x4,
ale o przeznaczeniu typowo szosowym, które potrafią stawić
czoła także niezbyt trudnym warunkom terenowym. W Ameryce
natomiast SUV często mylnie
określany jest „samochodem terenowym”. W sposób szczególny
dotyczy to samochodów marki
Jeep, których właściwości terenowe są niezaprzeczalne. Nowy
Grand Cherokee nie jest tutaj wyjątkiem: owszem jest to samochód luksusowy, ale mimo to terenowy. Może zapewnić szybką
i bezpieczną jazdę po asfalcie, ale
i bez przeszkód pokona bród
rzeki. Odpowiednie własności
trakcyjne w każdych warunkach
zapewnia system napędu 4x4
Quadra-Trac II z 2-biegową skrzynią rozdzielczą (przełożenie szosowe i redukcyjne) i system kon-

troli trakcji za pomocą hamulców
BTCS na obu osiach. Wersje
Overland i Summit wyposażone
są w system Quadra Drive II, który posiada elektronicznie sterowany tylny mechanizm różnicowy
o ograniczonym poślizgu ELSD.
Także w najmocniejszej wersji
SRT nie zabrakło systemu napędu 4x4. System Quadra-Trac
płynnie rozdziela moment obrotowy pomiędzy osiami zapewniając
najlepszą dostępną trakcję. Dynamiczne i bezpieczne zachowanie na drodze, a jednocześnie imponujące osiągi w terenie zapewnia zawieszenie pneumatyczne
Quadra-Lift (seryjne w wersjach
Overland i Summit), które zmienia
prześwit samochodu w zakresie
od 16,5 aż do imponujących
28 cm, a także systemy SelecTerrain® i Select-Speed Control.
System Selec-Terrain® umożliwia
kierowcy wybór pięciu trybów

w zależności od nawierzchni,
po której się poruszamy (śnieg,
piasek, błoto, skały, auto).
W Grand Cherokee dostępne są
cztery silniki. Odmianą najczęściej
wybieraną w Europie jest trzylitrowy turbodiesel V6 Multijet II
o mocy 250 KM (190 KM w wersji Laredo). Benzynowe jednostki
napędowe to Pentastar V6 3.6 l
(286 KM), V8 5.7 l (352 KM)
i w wersji SRT V8 Hemi 6.4 l (468
KM). Wszystkie silniki połączono
z nową, 8-biegową automatyczną skrzynią biegów, która zapewnia lepsze osiągi, większą przyjemność z jazdy i niższe zużycie
paliwa. Skrzynia jest sterowana
elektronicznie, a mapy zmiany
biegów zapewniają optymalne
przełożenia w zależności od nawierzchni i stylu jazdy. Można również sterować skrzynią
w sposób manualny łopatkami
przy kierownicy.

Luksusowa
i elegancka
deska
rozdzielcza
nowego Jeepa
Grand Cherokee.
Ten wygodny
i szybki
na drodze
ﬂagowy
samochód
amerykańskiego
producenta
ma cechy
prawdziwej
terenówki.
Na pierwszej
stronie model
4x4 podczas
jazdy
po bezdrożach

DANE TECHNICZNE
SILNIK
3.0
3.6
5.7
6.4

TYP
CYLINDRY POJEMNOŚĆ SKOK.
CRD DIESEL
V6
2987 cm3
BENZ.
V6
3604 cm3
BENZ.
V8
5654 cm3
BENZ.
V8
6417 cm3

MOC
250 KM
286 KM
352 KM
468 KM

SKRZYNIA BIEG.
A8
A8
A8
A8

NAPĘD
4x4
4x4
4x4
4x4

PRĘDKOŚĆ MAKS.
202 km/h
206 km/h
225 km/h
257 km/h

PRZYSP. 0-100 ZUŻYCIE PALIWA*
8,2 s
7,5 l/100 km
8,3 s
10,4 l/100 km
7,3 s
13 l/100 km
5,0 s
14 l/100 km

* Cykl mieszany
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FIRMA
INNOWACJE

Tam,
gdzie powstają
urządzenia

produkujące
samochody
Francesco
Novo
i Giancarlo
Riolfo
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Fabryki przyszłości
widziane przez pryzmat
badań Comau będą coraz
bardziej zrównoważone
pod względem środowiskowym
i społecznym, a człowiek
będzie nadal w centrum
wszystkich procesów.

owszechne jest
przekonanie, że
badania prowadzone są zwykle w czterech ścianach laboratorium w otoczeniu przyrządów pomiarowych
i skomplikowanych narzędzi. W rzeczywistości
jednak odkrywaniem
nowych rozwiązań zajmują się coraz częściej
komputery i wykonywane dzięki nim symulacje.
Zwłaszcza w dziedzinie
technologii badania dotyczą najczęściej poszukiwania zaawansowanych komponentów i systemów dostępnych na
rynku bądź dobierania
ich w jedną całość,
w celu uzyskania innowacyjnego produktu. Doświadczenia te realizowane są w fazie rozwoju zarówno w laboratoriach uniwersytetów, jak i u dostawców. Tak właśnie jest w przypadku Comau,
jednej z najnowocześniejszych firm w dziedzinie
automatyki, która wybiega w swych działaniach
w przyszłość. Przekraczaniem kolejnych granic innowacji w firmie zajmują się służby „rozwoju produktu” z różnych oddziałów, których zadaniem jest
między innymi badanie rozwiązań technologicznych jutra. Linie spawalnicze o najwyższym stopniu automatyzacji, linie montażowe oraz słynne
na całym świecie roboty, które coraz częściej opracowywane są wspólnie z klientem, rozwijają się
dzięki ciągłym udoskonaleniom.
Franco Deregibus, Quality vice president Comau,
wyjaśnia: „Konstruujemy urządzenia, które kreują inne urządzenia. Podążamy więc za trendami technologicznymi przemysłu motoryzacyjnego, opracowując coraz bardziej wyszukane rozwiązania. Jednocześnie musimy nadal pracować nad obecnymi
urządzeniami zużywającymi mniej energii oraz generującymi mniej zanieczyszczeń i kosztów”.
Comau jest jedną z najbardziej umiędzynarodowionych spółek Fiata. Oddziały firmy rozproszone są
po całym świecie. Działalność badawczo-rozwojowa firmy prowadzona jest przy siedzibie głównej
w Grugliasco, na obrzeżach Turynu, a także w Detroit, w Castres, we Francji i w Chinach. Massimo Ippolito, Innovation Manager, który przez dłuższy czas
pracował w Centrum Badań Fiata (i swe doświadczenia przeniósł do Comau), tłumaczy: „Postępujemy zgodnie z trzema głównymi kierunkami: równowaga środowiskowa, równowaga społeczna

P

i wzrost konkurencyjności. Oznacza to, że fabryki
powinny bardziej ograniczać niekorzystny wpływ
na środowisko, zużywając mniej energii, a także zapewniać ludziom lepsze warunki psychofizyczne,
aby lepiej się im pracowało, a przy tym wykonywało
produkty o coraz lepszej jakości”.
Firma stawia zatem na technologie i ludzi. „Comau
– dodaje Deregibus – jest miejscem, gdzie następuje
integracja technologii oraz wiedzy i doświadczenia
pracowników, którzy w pewnym sensie są również
badaczami. Wszelkie działania bowiem ukierunkowywane są na ciągłą poprawę produktu i procesu.
Jest to nowa, bardziej zaawansowana i absorbująca metoda przeprowadzania badań. A dzięki ostatniej inicjatywie firmy wszyscy zostali zachęceni
do sugerowania swych pomysłów dotyczących nowych produktów i rozwiązań: te najbardziej innowacyjne propozycje będą później opracowywane
przy udziale zainteresowanych w ramach działań
badawczo-rozwojowych”.

Laboratorium
badawcze
Comau.
Powyżej: zespół
ekspertów
zajmujących się
innowacjami.
Od lewej: Nunzio
Magnano, Luca
Ferrero, Luigi
Migliore,
Massimo
Ippolito, Paolo
Beltramo,
Francesco
Matergia, Ugo
Ghirardi, Enrico
Mauletti
i Ermanno
Faccin
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ŚRODOWISKO
PRZEDE WSZYSTKIM
Comau zobowiązany jest również do postępowania
zgodnie z wymogami nałożonymi przez Komisję Europejską, które nakazują, by do 2020 roku zmniejszyć o 20% zużycie energii i o tyle samo emisje gazów cieplarnianych, zwiększając, również o 20%,
korzystanie ze źródeł odnawialnych. Cel ten, przez
wszystkich nazywany „20-20-20”, dotyczy wszystkich i wszystkiego: od samochodów po samoloty
i urządzenia przemysłowe. W przypadku przedsięwzięć Comau przekłada się to na działania, które
mają na celu opracowywanie technologii pozwalających przemysłowi samochodowemu stosować
rozwiązania konstrukcyjne i materiały inne niż te tradycyjne. Chodzi o to, by, przy takich samych parametrach technicznych i tych związanych z bezpieczeństwem, ograniczyć masy pojazdów i, co za tym
idzie, zmniejszyć zużycie paliwa i emisję zanieczyszczeń. Zacznijmy od innowacji na rzecz poprawy
zrównoważonego rozwoju fabryk. „To ważne wyzwanie – mówi Paolo Beltramo, Project Engineer Linii Biznesowej eComau – któremu możemy podołać na kilku frontach. Przykłady
mogą być następujące: bardziej
wydajne wykorzystywanie ciepła
generowanego i zwykle emitowanego do otoczenia celem ogrzania
miejsc pracy; generowanie energii
systemami wspierającymi jednoczesne wytwarzanie energii elek-

trycznej i cieplnej o wysokiej wydajności; stosowanie bardziej wydajnych systemów, maszyn i urządzeń, wyposażonych w komponenty o niższym zużyciu i dysponujących trybami automatycznego wyłączania i ponownego włączania”.
Wydajne korzystanie z energii nie jest łatwe, przede
wszystkim, gdy mowa o fabrykach. Pomocne
w tym względzie są nowe technologie informatyczne, które pozwalają na wysoce zautomatyzowane
sterowanie urządzeniami poprzez monitorowanie
ich parametrów (temperatura zewnętrzna i temperatura otoczenia, oświetlenie słoneczne i stany procesu produkcyjnego itd.), a także kreowanie funkcji, które mogą wpływać na zapotrzebowanie energetyczne zakładów.
„W efekcie – dodaje Domenico Govoni, eComau
Engineering Director – wszystko to powinno przyczynić się do „energetycznie inteligentnej” pracy nowych systemów produkcyjnych. Informacje gromadzone poprzez sieć, również bezprzewodową,
a także ich rozpowszechniane i przetwarzane
przy użyciu spersonalizowanych algorytmów, pozwolą na uruchamianie oddziałów, które w konsekwencji nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko i zapewnią nawet ponad 30%
oszczędności”. Innym obszarem,
na którym skupiana jest uwaga, są
nowe, wysokowydajne i elastyczne systemy produkcji do montowania lekkich materiałów przy

Celem jest
ograniczenie
zużycia energii
min. o 20%
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udziale innowacyjnych technologii. „Przepisy prawne i rozporządzenia z ostatnich lat, dotyczące
aspektów środowiskowych i tych z zakresu bezpieczeństwa, wymusiły na wszystkich producentach
samochodów poświęcanie sporej uwagi ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych – mówi Nunzio Magnano, Body Welding Process Technologies Director. – Dlatego przemysł samochodowy wspólnie
z dostawcami zaczął inwestować w badania i rozwój nowych technologii w obszarze wprowadzania
materiałów lekkich. Zmniejszenie masy samochodów jest najlepszym rozwiązaniem w celu ograniczenia zużycia paliwa i emisji gazów cieplarnianych”.
Według studium zatytułowanego „Nowe trendy
i opracowania w przemyśle motoryzacyjnym”, opublikowanego przez InTech, zmniejszenie o 10% całkowitej masy samochodu umożliwia ograniczenie
paliwa o 7%. Ponadto, redukcja każdego kilograma
oznacza zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o ok.
20 kg. Dla osiągnięcia tego celu producenci samochodów pracują nad zastąpieniem materiałów konwencjonalnych stalą wysokowytrzymałościową, stopami aluminium, magnezem, kompozytami, zamierzając ponadto zwiększyć możliwość ich odzyskiwania do 85% za sprawą samochodów bliskich końca
okresu eksploatacji.
O ile z jednej strony
wspomniane materiały
zapewniają lekkość i wytrzymałość, o tyle wymagają one użycia innych technologii produkcji. Comau inwestuje w projekty z zakresu
R&D na rzecz rozwoju
i zastosowania nowych
rozwiązań: lasera, nitowania „self piercing”,
a także „spot clinching”.
Technologia laserowa
przydaje się w procesach produkcyjnych do
takich zastosowań jak
cięcie i spawanie materiałów lekkich, ale stanowi również właściwą
alternatywę dla technologii konwencjonalnych”.
Ważną kwestią są również rozwiązania techniczne dotyczące materiałów kompozytowych,
powszechnie stosowanych dziś w różnych
dziedzinach,
łącznie
z lotnictwem i kosmo-

ROBOT

Przyszłość jest tutaj

Poniżej: proces
lutospawania
laserowego
złączy. Na dole
strony: prototyp
robota
przemysłowego
dwuramiennego.
Na następnej
stronie
Spawalnia
w zakładzie
Pomigliano
d’Arco (Neapol),
gdzie
produkowany
jest Fiat Panda

Pierwszy robot przemysłowy powstał w 1961 r.
Obecnie na świecie produkuje się ich około 30
tys. rocznie. Enrico Mauletti, Robotics Head of
Engineering, wie, że aby zgłębiać te urządzenia
z ramionami usiłującymi symulować ludzkie, nie
wystarcza wiedza inżynieryjna. Potrzebna jest
również jej antropologiczna strona. Mauletti
przypomina też, że w fabryce roboty mają ściśle
określony cel, jakim nie jest zabieranie pracy
ludziom, ale sprawianie, by nie musieli oni
wykonywać zadań niebezpiecznych lub zbyt
uciążliwych. „Dlatego właśnie – objaśnia – roboty
instalowane są również w krajach rozwijających
się, gdzie siła robocza jest tańsza, ale zaczyna się
starzeć lub nie jest w stanie zapewnić wymaganych
standardów jakościowych.
W porównaniu z aktualnymi urządzeniami tego
typu, ograniczonymi pod względem ruchów
i zdolności decyzyjnej, roboty przyszłości będą
mogły poruszać się w sposób bardziej
autonomiczny, a dzięki czujnikom
nie będą już „zamknięte
w klatkach”. Będą decydowały
o wykonaniu odpowiedniego ruchu,
który będzie naśladował ruchy
dwuletniego dziecka”.
Robot przemysłowy ma sześć osi
ruchu, laboratoryjny robot
humanoidalny może mieć ich nawet
blisko pięćdziesiąt (ale nie chodzi
o produkty gotowe już do pracy
w przemyśle). Człowiek z kolei ma ich
nieskończone ilości. Celem badaczy
i europejskich uniwersytetów,
z którymi współpracuje Comau, jest
stworzenie czegoś w rodzaju „robot
habilis”, czyli urządzeń potrafiących
wykonywać stosunkowo
skomplikowane, choć powtarzające
się ruchy. W Grugliasco firma Comau
dysponuje laboratorium zajmującym
się robotyką. Jest to strefa, do której
dostęp mają tylko i wyłącznie
badacze, ale zauważyliśmy w niej
prototyp, który wywarł na nas
szczególne wrażenie: mowa
o maszynie z dwoma długimi
ramionami, która potrafi
wykonywać czynności z precyzją
człowieka i siłą giganta. Tutaj
zawitała już przyszłość.
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nautyką. Umożliwiają one tworzenie monolitycznych
struktur, ultralekkich i niezwykle wytrzymałych, ale
wymagają skomplikowanej obróbki. Badaniom Comau w tym zakresie sprzyja spore doświadczenie
firmy zdobyte za sprawą działalności oddziału Adaptive Solutions, który dostarcza urządzenia dla
przedsiębiorstw z branży lotniczej i kosmicznej.

KONKURENCYJNOŚĆ
I RÓWNOWAGA EKONOMICZNA

Powyżej: zakład
obróbek
mechanicznych.
Obok:
stanowisko
montażowe
nowej generacji.
Na stronie obok:
urządzenie
wykonane przez
eComau
do oszczędzania
energii
w fabrykach
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Niepewność co do możliwości sprzedaży swoich
produktów powoduje, że producenci zgłaszają zapotrzebowanie na elastyczne linie produkcyjne będące w stanie wykonywać różne produkty i w różnych ilościach w zależności od potrzeb rynku. „Popyt steruje działaniami z zakresu badań i rozwoju” –
mówi Aldo D’Ambrosio, Body Welding Standard
Products Manager. „Ponadto – dodaje Luigi Migliore, Head of Body Welding Global Solutions Development – globalny wymiar naszych klientów powoduje
konieczność opracowywania rozwiązań, które można zastosować w różnych krajach z uwzględnieniem
różnych norm i przepisów lokalnych”.
Co przyczynia się do takiego stanu rzeczy? „Rozwój
elastycznych rozwiązań standardowych – odpowiada Luca Ferrero, Head of Powertrain Europe.
– W naszych służbach Rozwoju Produktu stosujemy formułę: 70-20-10. Liczby te najlepiej określają,
jak powinna wyglądać każda linia lub nowoczesna
fabryka: w 70% powinno się brać pod uwagę standard, w 20% potrzeby klienta i w 10% produkt.
Nasz klient wymaga linii produkcyjnych dostosowanych do zakładów, w których produkowane są,
podlegające ciągłym zmianom, różne modele samochodów. Rozwiązanie, które jest wynikiem badań
Comau, można przyrównać do klocków Lego, ponieważ layout każdego zakładu można zmieniać,
dodając lub usuwając kompatybilne i łączone ze sobą elementy, w zależności od potrzeb”.
Jak wspominaliśmy, w produkowanych przez Comau wyrobach zawarta jest synteza wielu technologii. „My – mówi Ugo Ghirardi, Head of Powertrain
Product Line Assembly & Test – opracowujemy produkty innowacyjne, uzupełniając rozwiązania opracowywane przez dostawców o nasze badania.
Przykładem, związanym zresztą z programem WCM
i ograniczaniem przestrzeni, mogą być nowe modułowe, elastyczne i skalowalne stacje automatyczne
(zwane SmartRob) oraz innowacyjne systemy zasilania linii (Six Lean), które łączą w sobie zaawansowane rozwiązania technologiczne”.
W Detroit Comau ma swoje Centrum Innowacji (Innovation Center), w którym projektowane są systemy do spawania i montażu silników. Ugo Ghirardi
wyjaśnia: „Niedawno wprowadziliśmy technologię,
która umożliwia wyeliminowanie tulei wewnątrz cy-

lindrów w korpusach aluminiowych (linery), poprzez
zastosowanie warstwy sprayu z ultra-wytrzymałego
metalu. System ten upraszcza proces konstrukcyjny silników i pozwala na wygenerowanie oszczędności na masie, rozmiarach i kosztach. Ze względu
na coraz bardziej powszechne stosowanie silników
z aluminium, wprowadzamy tę technologię do naszych stanowisk produkcyjnych”. Innym przykładem
nowych technologii opracowanych przez Comau
jest zastosowanie rozwiązań bezprzewodowych
do sterowania obrabiarkami i liniami. Ogranicza się
w ten sposób ilość stosowanych przewodów
do niezbędnego minimum.

FABRYKI BUDOWANE
Z MYŚLĄ O CZŁOWIEKU
Ermanno Faccin, Powertrain Assembly Standard
Processes and Products Manager, dodaje: „Wydajność fabryki przekłada się również na ergonomię
narzędzi używanych przez ludzi. W związku z tym
bardziej niż na automatyzację stawia się obecnie
na współpracę pomiędzy człowiekiem a linią produkcyjną. Celem badań Comau jest poprawa warunków pracy w tym zakresie poprzez opracowywanie rozwiązań ułatwiających tę relację”.
Podczas projektowania systemu montażowego
w laboratorium przeprowadzane są symulacje ruchów, jakie operatorzy będą musieli wykonywać
w swojej pracy. Wygląda to tak, jak podczas kręcenia filmu, w którym bohaterowie są wirtualni, ale wykonują ruchy ludzkie: osoby wyposażone w czujniki
i ich praca są nagrywane kamerą. Dane są następnie przetwarzane przez komputer, a dzięki nim projektanci dysponują informacjami do skonstruowania maszyn, które pozwolą pracownikom pracować
z minimalnym wysiłkiem i mini-

malną możliwością popełnienia błędu. Lata badań
i symulacji sprawiły, że obecnie laboratorium dysponuje cennym bankiem danych. Faccin komentuje:
„Przyjęliśmy podejście holistyczne. Uwzględnia ono
bowiem wszystkie elementy, które wpływają na stanowisko pracy i zapewnia syntezę między człowiekiem, techniką i produkcją, która jest lepsza niż suma poszczególnych części. To dzięki tego typu badaniom dotarliśmy do „continuous moving”, czyli
operatora, który montuje samochód „spacerując”
obok linii. Rozwiązanie takie wydaje się dosyć ekstrawaganckie, ale w rzeczywistości jest to najlepszy
sposób na wykonywanie tych czynności”.
Dział badań Comau zajmuje się też relacją człowiekmaszyna. „Mowa – dodaje Francesco Matergia,
Head of Body Welding Controls & Robot Engineering Europe – o zarządzających linią i pracownikach utrzymania ruchu, osobach, które jednym tylko spojrzeniem muszą zrozumieć, czy nie ma jakiegokolwiek problemu, a jeśli tak, to jak jemu zapobiec. Swego czasu linie wyposażone były jedynie
w wielkie panele pełne kolorowych światełek, obecnie mamy komputery i ich ekrany. Ale w Comau
chcemy patrzeć jeszcze dalej, poprzez – na przykład – wprowadzenie tabletu, który zastąpiłby panele sterowania. W ten sposób każdy pracownik, podłączając się do sieci, będzie mógł otrzymywać informacje o częściach zamiennych w magazynie i przeglądać schematy urządzeń w archiwum”.
W kwestii fabryk dla produktów przyszłości zaangażowanie Comau w badania pozwoli na wprowadzenie innowacji technologicznych niezbędnych
do realizacji produktów zrównoważonych po kosztach przystępnych dla konsumenta, które będą zarazem kluczem
do stawienia czoła wyzwaniom
rynku globalnego.

Tablety przenośne
zastąpią panele
sterowania
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AKTUALNOŚCI
GRAND PRIX FAP

Strategia
pięciu „gwiazd”
Anna
Borsukiewicz
zdjęcia
I. Kaźmierczak
U góry:
Alfa Mito na
trasie wyścigu.
Na stronie obok,
od góry:
Fiat 500L
Trekking podczas
próby Stewarta.
Poniżej, od lewej:
Marek Kisz,
Rafał Grzanecki,
Sławomir
Szałkowski
i Krzysztof Kłos
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Polska premiera prasowa Fiata 500L
Trekking oraz nowego Jeepa Grand Cherokee
odbyła się w Kielcach podczas XX Grand Prix
Dziennikarzy Fiata Auto Poland.
owe modele efektownie
prezentowały się w hotelu
Tęczowy Młyn. Zwrotność
Fiata 500L Trekking można też
było przetestować na torze Kielce
w Miedzianej Górze podczas tzw.
próby Stewarta, czyli jazdy zręcznościowej z umocowaną na masce płaską misą i znajdującą się
w niej piłeczką. Oba nowe modele podczas konferencji prasowej
przedstawili Rafał Grzanecki, szef
biura PR & komunikacji FAP, Sławomir Szałkowski, country manager marek Jeep, Lancia, Alfa Romeo oraz Krzysztof Kłos, brand
manager marki Jeep. Na konferencji mówiono też o strategii
Grupy Fiat-Chrysler, zarówno tej
globalnej jak i dotyczącej rynku
polskiego. Przedstawił ją Marek

N

Kisz (na zdjęciu poniżej), członek
zarządu, dyrektor handlowy Fiat
Auto Poland. Jak podał, przychody netto Grupy Fiat-Chrysler w
2012 roku wzrosły w stosunku do
roku 2011 z 60 do ponad 80 mld
euro. Świadczy to o trafności decyzji fuzji z firmą Chrysler i ekspansji na rynek północnoamerykański, gdzie sprzedaż samochodów w stosunku do 2011 roku

wzrosła w 2012 z 1.783 mln do
2.115 mln pojazdów. „Pamiętam
wątpliwości niektórych dziennikarzy, czy mały Fiat 500 będzie się
sprzedawał na tamtejszym rynku
– mówił Marek Kisz. – Okazało się
jednak, że Amerykanie kupują
także mniejsze samochody”. Prezentując sytuację na innych rynkach, Marek Kisz skupił się na
Europie, gdzie miniony rok był dla
Grupy Fiat-Chrysler trudnym
okresem w sprzedaży samochodów, a prowadzenie dochodowego biznesu ciągle utrudniają
m. in. zmieniające się przepisy
wewnętrzne w poszczególnych
państwach. Niemniej rynek europejski jest dla Grupy Fiat-Chrysler
bardzo ważny, stąd cały szereg
działań naprawczych wdrożonych

DZIENNIKARZE NA TORZE

Jubileuszowy

Grand Prix FAP

w tym roku, które mają na celu
poprawę wyniku finansowego
Grupy w tej części świata. W Stanach Zjednoczonych Grupa Fiat-Chrysler od stycznia do maja br.
sprzedała ponad 750 tys. samochodów. W tym samym okresie
wynik Grupy w Europie był o połowę mniejszy i wyniósł ponad
333 tysiące aut.
„Obecnie całkowicie zmieniliśmy
strategię: chcemy promować te
samochody, które dają najlepszy
rezultat biznesowy, mierzony poprzez sprzedaż, rentowność
i wpływ na wizerunek Grupy.
Wybrano 5 „gwiazd” – modeli
aut osobowych: rodzinę Fiata
500&500L, Alfę Romeo Giulietta,
Fiata Freemont, Jeepa Grand
Cherokee i Lancię Voyager. Poza
wymienionymi samochodami
osobowymi niewątpliwie jasno
świecącą gwiazdą jest również
dostawczy Fiat Ducato – od lat
numer 1 wśród aut dostawczych
w Polsce. Czy taka strategia daje efekt? Analizując zamówienia
pojazdów dla marki Fiat widzimy, że coraz większym zainteresowaniem cieszą się droższe po-

jazdy – Fiat 500/500L / Freemont.
W przypadku marki Jeep już zostaliśmy jednym z liderów w Europie, a plany na najbliższe lata
zakładają podwojenie sprzedaży.
Jesteśmy również niekwestionowanym liderem rynku w samochodach dostawczych. Liczymy,
że wraz z wprowadzaniem kolejnych produktów na rynek nasza
firma będzie stawać się coraz
bardziej rentowna. Dzisiaj podczas Grand Prix mamy dwie kolejne premiery rynkowe: Fiata
500L Trekking i Jeepa Grand
Cherokee MY2014. Oba zostały
bardzo pozytywnie ocenione
przez testujących je dziennikarzy” – mówił Marek Kisz.

Już po raz dwudziesty dziennikarze rywalizowali
na podkieleckim torze samochodowym
w Miedzianej Górze podczas Grand Prix Fiata
Auto Poland, organizowanego wspólnie z Auto
Klubem Dziennikarzy Polskich. Jubileuszowa
impreza, odbywająca się 5 i 6 lipca,
zgromadziła 80 przedstawicieli prasy,
radia, telewizji i internetu z całej Polski,
uczestniczyła w niej również trójka
dziennikarzy z Litwy. Zawodnicy ścigali
się na samochodach marki Alfa Romeo:
MiTo 1.4 MultiAir o mocy 135 KM
i Giulietta 2.0 Multijet o mocy 170 KM.
W ponad 30-stopniowym upale walczyli
o tytuły nieoficjalnych Mistrzów Polski,
zarówno w klasyfikacji indywidualnej
Pań i Panów jak i w klasyfikacji
drużynowej. Najlepszym dziennikarzem
w tej konkurencji okazał się Adam
Mikuła z tygodnika Auto Świat. Wyprzedził
Radosława Turka z magazynu Top Gear.
Najlepszą wśród dziennikarek na torze była
Katarzyna Frendl z portalu internetowego
Motocaina. pl, pokonując Annę Juśkiewicz
z Polskiego Radia Katowice. W klasyfikacji
drużynowej puchary Grand Prix FAP trafiły
w ręce świetnie jeżdżących dziennikarzy
magazynu Top Gear. Drugie miejsce zajęła
reprezentacja tygodnika Auto Świat. Najlepszym
debiutantem okazał się Radosław Turek
z magazynu Top Gear. Podczas tzw. próby
Stewarta przeprowadzanej na samochodzie
Fiat 500L Trekking najlepszymi umiejętnościami
w płynnej jeździe wykazała się drużyna
w składzie: Jarosław Bartkiewicz i Bartosz
Broński z portalu Mojeauto.pl, a w kategorii
wiekowej „60+” zdecydowanie zwyciężył Marek
Ponikowski z Dziennika Bałtyckiego.

PRODUKT
SILNIK

Najlepszy ekosilnik

to TwinAir na metan

Francesco
Novo

Dwucylindrowy silnik, montowany w Fiacie
500L i Lancii Ypsilon, otrzymał prestiżowy
międzynarodowy tytuł „Best Green Engine
of the Year 2013”. Jaka jest tajemnica sukcesu
nowej jednostki napędowej?
rodukowany w Bielsku-Białej silnik 0.9 TwinAir
Turbo bi-fuel zasilany metanem zdobył tytuł Best Green
Engine of the Year 2013” w jednej z dwunastu kategorii w jakich
rozgrywa się prestiżowy plebiscyt „International Engine of the
Year Awards”. To już piętnasta

P
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edycja tego międzynarodowego
konkursu, który pozostaje jedną
z najbardziej prestiżowych imprez w przemyśle samochodowym. Nagrodę odebrał w Stuttgarcie Dario Sacco, szef Powertrain
Research&Technology
z Centrum Badań Fiata (CRF).
Jury złożone z 76 dziennikarzy

i branżowych ekspertów z 36
krajów doceniło wysoką jakość
nowego silnika, który łączy doskonałe osiągi z ekonomiczną
eksploatacją i ekologią. Montowany od zeszłego roku w nowym Fiacie Panda dwucylindrowy silnik jest zarówno ekologiczny, bo zasilany gazem, jak i dy-

JEDYNA TAKA
TECHNOLOGIA

namiczny, tak jak każdy silnik
w technologii Turbo TwinAir.
Osiąga maksymalną moc 80 KM
przy 5.500 obr/min oraz maksymalny moment obrotowy równy
140 Nm przy 2.500 obr/min.
Szczyci się najniższym zużyciem
paliwa i poziomem emisji spalin:
Panda TwinAir emituje tylko
86 g/km CO2 i spala zaledwie
3,1 kg metanu na 100 km w cyklu mieszanym. TwinAir bi-fuel
dysponuje elementami typowymi
dla benzynowego zasilania: takimi jak kolektor ssący, wtryskiwacze, elektroniczny system kontroli silnikiem, gniazda zaworowe
wykonane z wysoko wytrzymałych materiałów. Połączenie tych
komponentów z zaawansowaną
technologią MultiAir i turbosprężarką gwarantuje takie same
osiągi, solidność i przyjemność
jazdy przy zasilaniu gazem jak
przy zasilaniu benzyną. Nowy
0.9 TwinAir Turbo Natural Power
o mocy 80 KM dostępny jest
w Pandzie, 500L Natural Power
i w Lancii Ypsilon EcoChic (niedostępna w Polsce). Od 1997 r.
do dzisiaj Fiat sprzedał w Europie już ponad 560 tysięcy samochodów zasilanych metanem.

Dario Sacco (na zdjęciu poniżej) mówi o wyjątkowych
parametrach technicznych silnika. Które z nich przesądziły
o werdykcie jury?
„Silnik TwinAir Turbo CNG łączy nowatorstwo i unikalność rodziny
silników TwinAir z cechami typowymi dla CNG (Compressed Natural Gas,
czyli metanu). Chodzi zwłaszcza o
układ dwóch cylindrów, który zwiększa jego sprawność
termodynamiczną za sprawą zoptymalizowanej komory spalania,
a dzięki mniejszej ilości komponentów będących w ruchu redukuje
straty energii powstające podczas tarcia. System MultiAir umożliwia
bezpośrednie i dynamiczne sterowanie dopływem powietrza,
zastępując tradycyjną przepustnicę, i zwiększa wydajność spalania
wskutek elastycznego starowania otwieraniem zaworów ssących. Nie
możemy zapominać także o kolektorze wydechowym wbudowanym
w głowicę cylindrów, który redukuje zarówno zużycie paliwa, jak i emisję
spalin. Podstawowe cechy instalacji CNG to z kolei: zastosowanie materiałów,
które wydłużą żywotność silnika na tyle, by była ona porównywalna do silników
tradycyjnych, łączenie podzespołów w taki sposób,
by zoptymalizować wtrysk paliwa, system kontroli
sterujący zarówno trybem zasilania benzyną, jak
i metanem. Połączenie wszystkich tych technologii
pozwoliło osiągnąć znaczące wyniki pod względem
osiągów, przyjemności z jazdy, a także zużycia paliwa
i emisji dwutlenku węgla. Silnik TwinAir Turbo CNG
w nowej Pandzie uzyskał homologację, która pod
względem emisji CO2 odpowiada już dziś normom
przewidzianym przez Unię Europejską na rok 2020”.
Metan jest paliwem najtańszym, ekologicznym
i wysokoenergetycznym. Dlaczego jego stosowanie
jest stosunkowo rzadkie w niektórych krajach,
a czasem wcale się z niego nie korzysta?
„Popularność pojazdów zasilanym metanem zależy
głównie od sieci dystrybucji gazu w danym kraju oraz prowadzonej przez niego
polityki i strategicznych wyborów podejmowanych w sprawie rodzaju silników
i paliw alternatywnych. We Włoszech flota pojazdów zasilanych metanem
osiągnęła 700 tys. aut, ale liczba ta mogłaby wzrosnąć, gdyby na stacjach
benzynowych pojawiło się więcej dystrybutorów metanu (obecnie jest ich mniej
niż tysiąc). We Włoszech jednak, podobnie jak i w innych państwach
europejskich, sieć gazociągów jest stosunkowo dobrze rozwinięta, ale brakuje
impulsu do budowy nowych stacji tankowania. Na szczęście obserwujemy
wzrost zainteresowania tym paliwem w Unii Europejskiej, która zaleca budowę
dystrybutorów na trasach co najmniej co 150 km”.
Ten oraz inne tytuły i nagrody potwierdzają zaangażowanie Fiata w sprawy
środowiska. Niemniej cele wyznaczane przez normy europejskie są coraz
bardziej ambitne. Jak spółka przygotowuje się do ich spełnienia?
„Nie ma jednego złotego środka, dlatego Fiat stosuje zróżnicowane rozwiązania.
Muszą być one jednak dostępne nie tylko na papierze. Fiat postępuje
pragmatycznie, unika rozwiązań służących jedynie poprawie wizerunku
i promocji, jakimi okazały się na przykład pojazdy z ogniwami paliwowymi
zasilane wodorem, intensywnie reklamowane dziesięć lat temu, które nigdy
nie weszły do produkcji”.
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FIRMA
MM SUSPENSION

Kamień milowy

w kolorze brązu

Spółka Magneti Marelli Suspension Systems Bielsko
w swoim zakładzie produkującym zawieszenia
osiągnęła brązowy poziom World Class Manufacturing.
Krzysztof
Bielski
zdjęcia
Satiz Poland

półka znalazła się wśród
najlepszych w Grupie
Fiat: obok złotego poziomu Fiat Powertrain Technologies
z Bielska-Białej i srebrnego Fiat
Auto Poland w Tychach. Jest
zarazem pierwszym zakładem
z rodziny Magneti Marelli w Polsce, który otrzymał to wyróżnienie i pierwszym spośród wszystkich spółek linii biznesu zawieszeń na świecie. Na sukces
złożyły się cztery lata ciężkiej
pracy całej załogi.

S

34 W GÓRĘ, CZYLI
MAGICZNA 50.
Pierwszy audyt, w 2009 roku,
przyniósł 16 pkt. Od tego momentu w każdym następnym było ich więcej. Dwa lata po wdrożeniu metody WCM zakład przekroczył 40, a w ubiegłym roku
bardzo zbliżył się do „brązowego” poziomu, osiągając 47 pkt.
Tegoroczny audyt podzielony był
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na dwie części. Pierwsza objęła
prezentację zakładu i dokonania 10 filarów technicznych. Druga dotyczyła projektów i obszarów modelowych w hali. „W porównaniu z poprzednim audytem
zdobyliśmy 3 dodatkowe punkty: 1 ze wspólnie ocenianych filarów AM (autonomiczne utrzymanie ruchu) i WO (organizacja
miejsca pracy), a także 2 z tak
zwanych filarów zarządczych.
Uzyskane 50 pkt. oznaczało brązowy poziom” – powiedział koordynator WCM w spółce Szymon Raczyński.
Jak to możliwe, by w parę lat zakład osiągnął tak znaczący sukces we wdrażaniu WCM? Zdaniem dyrektora Aleksandra Kuczery stało się to dzięki całej
załodze; zmianie jej myślenia
o pracy i zakładzie. „Przy WCM
potrzeba całkowicie odmiennego spojrzenia. Kiedyś praca
sprowadzała się do wykonania

określonej ilości sztuk produktu.
WCM zakłada troskę pracownika o otoczenie, inspiruje do ciągłej poprawy, co przekłada się
pozytywnie na warunki pracy,
bezpieczeństwo, jakość produktu czy oszczędności” – podkreśla dyrektor.
Pracownicy bielskiego producenta zawieszeń samochodowych czują się jego gospodarzami i przyjęli ten sposób myślenia.
Owocuje to wymiernymi efektami. Od momentu wdrażania
w zakładzie idei WCM pracownicy zaproponowali ponad 12 tysięcy pomysłów poprawiających
różne kwestie w zakładzie. Z roku na rok rośnie liczba sugestii
formułowanych przez pracowników. Tylko w zeszłym roku zarejestrowano ich ponad 4 tysiące,
co oznacza że średnio każdy
pracownik złożył 11 kart opisujących swoje pomysły poprawy.
W 2013 roku liczba idei pracow-

niczych przekroczy 4,5 tysiąca.
Pomysły dotyczą różnych spraw,
począwszy od usprawnień w logistyce, a skończywszy na ulepszeniach narzędzi. W firmie już
widzą, że warto zainwestować
choćby w droższe narzędzia, jeśli dzięki nim wyprodukowanych
zostanie znacznie więcej sztuk
produktu. Zakład tylko na tym
zyskuje.

31 MLN ZŁ
OSZCZĘDNOŚCI
Pozytywy wdrażania metody
WCM w bielskiej firmie są różnorodne. Największe wrażenie robi
suma oszczędności uzyskanych
dzięki pomysłom pracowników.
„Od 2009 roku do teraz jest to
już kwota 31 mln zł! Tylko dzięki
pomysłowości jednego z naszych najlepszych pracowników
– Artura Śpiewli, który obecnie
jest odpowiedzialny za nowe
uruchomienia, zaoszczędziliśmy
około 3,5 miliona złotych” –
podkreśla dyrektor zakładu
Aleksander Kuczera.
Śpiewla – absolwent bielskiej
Akademii Techniczno-Humanistycznej, obecnie doktorant,
pracuje w firmie od 10 lat. Największym spośród dotychczasowych zrealizowanych jego pomysłów było wyeliminowanie
„wąskiego gardła” przy produkcji
piasty przedniej do Fiata 500
i Pandy. „W 2009 roku zaprojektowaliśmy dodatkową maszynę,
która zajęła się czyszczeniem
części. Dzięki temu główna maszyna skupiła się na obróbce;
nie wykonywała już dwóch operacji, lecz jedną. Sprawiło to, że
obecnie obrabia ona 25 procent
więcej sztuk przy tych samych

nakładach” – mówi Artur Śpiewla.
Korzyści jest więcej. WCM to rękojmia wysokiej jakości. Maciej
Piecuch, niegdyś koordynator
wdrażania metody w zakładzie,
a obecnie szef produkcji, podkreślił, że na starcie w 2009 roku na każdy milion produktów,
które trafiły do klienta, w 500
pojawiały się niewielkie problemy. „Obecnie liczba ta spadła
do 40. To jest wymierny efekt
wdrażania systemu” – podkreśla. Wysoka jakość, która idzie
w parze z niższymi kosztami,
owocuje nowymi zamówieniami.
Koncerny samochodowe doceniają rozwiązania stosowane
w firmie. Dla nich „brąz” jest
gwarancją dobrej współpracy
korzystnej dla obu stron.

U góry, od lewej:
dyrektor
Aleksander
Kuczera,
szef produkcji
Maciej Piecuch,
koordynator
WCM Szymon
Raczyński
i Artur Śpiewla,
odpowiedzialny
za nowe
uruchomienia

W ramach spółki Magneti Marelli Suspension
Systems Bielsko działają dwa zakłady produkcyjne
należące do dwóch linii biznesowych:
Amortyzatory i Zawieszenia. Brązowy poziom
World Class Manufacturing przypadł w udziale
drugiemu z wymienionych zakładów, który
produkuje elementy zawieszeń samochodowych
dla wielu potentatów motoryzacyjnych. Głównym
odbiorcą jest Fiat, ale znaczna część zawieszeń
trafia też do innych światowych producentów.
Bielska spółka grupy Magneti Marelli zatrudnia
prawie 700 osób, z czego połowa pracuje
w medalowym zakładzie zawieszeń.

cownik zapytał go, gdzie odbędzie się doroczny festyn rodzinny. Zależało mu, aby stało się to
na terenie zakładu. „Kiedyś nikt
nigdy nie chciał tu świętować,
więc zapytałem skąd ta zmiana?
Usłyszałem, że wcześniej było tu
ciemno, ponuro, brudno. Nikt
nie chciał czegoś takiego pokazywać swoim dzieciom. Dziś
pracownik chce pokazać, że
pracuje w miejscu czystym,
bezpiecznym i nowoczesnym” –
wyjaśnia.

KOLEJNE KROKI
W WCM lepsze jest wrogiem
dobrego. To metoda, która zakłada ciągły postęp. Przed załogą Magneti Marelli Suspension
System Bielsko stoją już kolejne
wyzwania. „Mamy brąz, czyli
udowodniliśmy audytorowi: tak,
rozumiemy o co w tym chodzi
i umiemy wdrożyć zasady w obszarach modelowych. Teraz
czas na następny krok, czyli
osiągnięcie poziomu srebrnego,
który oznacza najkrócej mówiąc
ekspansję wiedzy z obszarów
modelowych na inne” – mówi
dyrektor. Założony harmonogram przewiduje, że już w 2015
roku zakład osiągnie srebro.
Wszystko w rękach i umysłach
pracowników.

Metoda dąży też do ciągłej poprawy bezpieczeństwa pracy.
W zakładzie zawieszeń liczba dni
bez wypadku przekroczyła 600.
Wśród pozytywnych aspektów
rozwoju WCM jest także duma załogi z własnych dokonań. Dyrektor Kuczera
wspomina, jak podczas
jednego ze spotkań pra-
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FIRMA
FPT

Artystyczne
dusze

Krzysztof
Bielski
zdjęcia
Satiz Poland

Oprócz zdolności technicznych, posiadają
również talenty artystyczne. Ich twórczość
codziennie ogląda setki pracowników
Fiat Powertrain Technologies.
ojciech Przepióra, Zbigniew Popadiuch i Rafał Sojka – zdjęcia każdego z nich wiszą na specjalnej
tablicy, ustawionej na wydziale
montażu silnika TwinAir. Pod
każdym zdjęciem dziesiątki kartek z rysunkami. Gdyby je połączyć w jedną całość, wyszedł-

W
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by pokaźnej grubości komiks.
Wszystkie ilustracje dotyczą
bezpieczeństwa pracy. Każdy,
kto przechodzi obok tablicy,
chętnie na nią spogląda. Ludzie
często się uśmiechają. Codziennie pojawiają się bowiem nowe
rysunki, na których warto zawiesić oko. „Taka tablica musi być

w widocznym miejscu. Pracownicy patrzą na rysunki i nasuwają im się odpowiednie refleksje.
Wnioski pobudzają do działania.
Gdyby rysunki były w mało widocznych miejscach, ludzie
szybko by o nich zapomnieli” –
podkreśla Krzysztof Nolka, kierownik zmiany Long Block 2.

JAPOŃCZYCY
WZOREM
Zabawny rysunek i dowcipny
podpis to najlepszy sposób, by
w miarę szybko przekazać pracownikom ważne informacje.
Przepióra, Popadiuch, Sojka –
trzyosobowe pogotowie rysunkowe – na papier potrafią przelać każdy pomysł. Nie ma dnia,
by ktoś nie zwracał się do nich
o pomoc.
Pierwsze rysunki w zakładzie pojawiły się cztery lata temu. Pomysł wyszedł od Japończyków,
a właściwie od profesora Hajime
Yamashina, twórcy systemu
World Class Manufacturing.
W fabrykach kraju kwitnącej wiśni od wielu lat z powodzeniem
sprawdza się Kaizen – filozofia
mająca swoje korzenie w japońskiej kulturze i praktyce zarządzania. Podstawową zasadą jest
zaangażowanie i chęć nieustającego podnoszenia jakości firmy,
a także produktów. W efekcie
każdy z pracowników może
zgłosić propozycję jakiejś zmiany
np.: poprawę bezpieczeństwa
pracy w zakładzie. Służyć temu
mogą m.in. zabawne rysunki.
Zbigniew Popadiuch narysował
już w bielskim Powertrain setki
kaizenów. Rysownik podkreśla,
że wykonywanie obrazków dotyczących pracy na wydziale montażu bywa pracochłonne. „Kiedy
trzeba pokazać konkretną sytuację dochodzą rysunki postaci,
ruchów jakie wykonują albo prawidłowej postawy, którą powinny przyjąć” – wyjaśnia.
Zbigniew Popadiuch jest także
autorem m.in. plansz BHP. Spotkać je można w całej fabryce.
Autor sprytnie wymyślił, jak
w czytelny i nieskomplikowany
sposób pokazać dobre i złe zachowania. „Podzieliłem planszę
na dwie części. Na lewej połowie przedstawiłem działania właściwe, oznaczone zieloną rączką, pokazującą OK. Na drugiej
części narysowałem czynności
nieprawidłowe i przedstawiłem

Dzięki
zabawnym
i pouczającym
rysunkom praca
w fabryce jest
bezpieczniejsza
wszystkie błędy. Ręka wskazuje
NO/OK. Osoba, która spojrzy
na planszę od razu wie, co powinno się robić, a co nie – mówi
Popadiuch. – Wykonanie takiej
planszy zajmuje kilka godzin.
Najpierw muszę rysunek rozplanować w odpowiedniej perspektywie, zrobić szkic na kartce formatu A4, a następnie flamastrem narysować go na
większym formacie” – przyznaje.
Zbigniew Popadiuch, Wojciech
Przepióra i Rafał Sojka przygotowują rysunki dla różnych wydziałów w zależności od zapotrzebowania. Każdy pomysł zostaje zarchiwizowany w tzw. zeszycie sugestii. Nim rysunki trafią w odpowiednie miejsce, ich
projekty akceptują kierownicy
oddziałów.

Na pozór mogłoby się wydawać, że wszyscy trzej robią to
samo. Rysownicy nie wchodzą
sobie jednak w drogę. Każdy
z nich ma bowiem inny styl. „Ja
rysuję bardziej technicznie –
podkreśla Wojciech Przepióra. –
Zbigniew Popadiuch jest specjalistą od odpowiedniego zaprezentowania postaci. Potrafi bowiem dobrze uchwycić ruchy
pracowników. Rafałowi Sojce
bardzo dobrze wychodzą komiksy. Narysuje źle zamontowaną maszynę i ona się uśmiecha.
Jego specjalnością są detale
i na tym polu nie ma sobie równych” – dodaje Przepióra.

NAJWAŻNIEJSZA
JEST SATYSFAKCJA
Andrzej Wala pracuje na tzw.
dresingu montażu silnika TwinAir. Kaizeny pomagają mu w pracy. Nie bez powodu rysunki wiszą w miejscach, gdzie rzucają
się w oczy. Wala, wzorując się
na rysunkach, sam ostatnio
przygotował jeden kaizen. „Dotyczył zderzaka w wózku, w którym były pourywane przewody
elektryczne. W efekcie zamówiono nowy zderzak” – mówi
z dumą. Także Krzysztof Skow-

Wojciech
Przepióra
wyspecjalizował
się w rysunku
technicznym

Zbigniew
Popadiuch jest
specjalistą od
odpowiedniego
zaprezentowania
postaci. Potraﬁ
bowiem dobrze
uchwycić ruchy
pracowników

Krzysztof Nolka,
kierownik
zmiany Long
Block 2: „Tacy
utalentowani
malarsko
pracownicy
to prawdziwy
skarb”

ron, team lider na tym wydziale,
często spogląda na kaizeny.
„Patrzę i uczę się na przykładach” – przekonuje.
Takie opinie cieszą trzech rysowników. Mają satysfakcję, że
dzięki ich talentom ludzie mogą
bezpiecznie pracować. „Jesteśmy zadowoleni, że rysunki
przemawiają do różnych osób,
a nasza twórczość jest dostrzegana i akceptowana przez pracowników” – mówi z zadowoleniem Zbigniew Popadiuch. Rafał
Sojka, kiedy patrzy na swoje kai-

zeny, czuje dumę. „To dla mnie
nobilitacja. Z zawodu jestem
operatorem maszyny. Z zamiłowania – grafikiem. W tej pracy
mogłem połączyć jedno z drugim” – mówi z uśmiechem.
Najczęściej pracuje nad obrazkami, które mają przedstawić jakiś problem z daną maszyną.
Poprzeczkę stawia sobie wysoko. „Obrazki nie mają tekstu,
więc muszą być przejrzyste.
Widz od razu powinien zrozumieć przekaz, który z nich płynie” – dodaje.
Swoimi umiejętnościami rysownicy chętnie dzielą się z załogą.
W zakładzie odbyły się już dwa
szkolenia, podczas których
Zdzisław Popadiuch, Wojciech
Przepióra, a także Rafał Sojka
udzielali rad dotyczących kompozycji rysunku i ujęcia różnych
przedmiotów w odpowiedniej
perspektywie. „Kierownictwu firmy zależy na tym, aby każdy
z załogi potrafił zilustrować problem, jaki wystąpi na jego stanowisku pracy. Jeżeli usterka dotyczy maszyny, to
powinna być narysowana maszyna. Pokazywaliśmy więc, jak
naszkicować bryłę
i z niej stworzyć

zarys jakiegoś urządzenia” – wyjaśnia Sojka. Zdaniem Krzysztofa Nolki zajęcia odniosły zamierzony efekt. „Przede wszystkim
osoby, które nie mają zdolności
artystycznych, przestały się
wstydzić. To zrozumiałe, że nie
każdy potrafi wziąć do ręki ołówek i naszkicować swoją myśl.
Naszych trzech utalentowanych
rysowników służy więc innym
pomocą. Potrafią przelać koncepcje innych ludzi na papier.
Pracownicy do nich przychodzą, proszą o pomoc i dzięki temu powstaje kolejny, potrzebny
kaizen” – podkreśla Nolka.
Znaczenie wykonywanych przez
trzech rysowników prac dostrzegł sam profesor Hajime
Yamashina. W imieniu zarządu
firmy wręczył im nagrody finansowe. Ci przyznają jednak, że
pieniądze nie są najważniejsze.
„Najważniejsze, że jesteśmy
skuteczni” – śmieje się Wojciech
Przepióra.

TAK TO SIĘ ZACZĘŁO…
Artystyczny świat Zbigniewa Popadiucha, Wojciecha Przepióry,
a także Rafała Sojki nie kończy
się na twórczości, którą można oglądać w bielskim Powertrain. Swojej pasji poświęcają każdą wolną chwilę. Zbigniew Popadiuch namalował już m.in. 600
portretów najbardziej znanych
bielszczan, a także stworzył cykl
kilkudziesięciu obrazów zatytułowany: Aktorzy Polscy. Wykonał
również 102 obrazy dla Muzeum
Historii Żydów Polskich w Warszawie. Obecnie pracuje nad serią 80 portretów przywódców
polskich powstań oraz działaczy
niepodległościowych, które powstają na zlecenie Muzeum Niepodległości w Warszawie. Rysownik nie ukrywa, że temu zleceniu poświęca cały wolny czas.
„Portrety muszą być gotowe
do końca stycznia 2014 roku” –
podkreśla. Na pytanie czy czuje
się artystą, tylko się uśmiecha.
„Maluję od 30 lat i to moja pasja.

Zaraz po ukończeniu technikum
mechanicznego postanowiłem
zdawać do szkoły filmowej,
gdzie był egzamin z plastyki.
W technikum nie miałem takich
zajęć, skorzystałem więc z lekcji
u profesorów rysunku. Do szkoły
filmowej się nie dostałem, ale miłość do malowania pozostała” –
mówi Popadiuch. Na swoim
koncie ma m.in. nagrodę Województwa Małopolskiego im.
Władysława Orkana.
Wojciech Przepióra czas po pracy w Powertrain poświęca natomiast modelarstwu kartonowemu. Obecnie, na prośbę żony,
z kartonowych elementów składa dwa statki żaglowe. „To zajęcie wymagające cierpliwości
i skupienia. Nad jednym ze statków pracuję już dwa lata. Kiedy
natomiast nie zajmuję się modelarstwem, rysuję. Moja przygoda
z ołówkiem zaczęła się ponad 20 lat temu, kiedy wyspecjalizowałem się w rysunku technicznym. Przez ten czas zdobyłem kilka nagród na konkursach
amatorskich” – dodaje z dumą.

Grafiki autorstwa Rafała Sojki
oglądać można na portalach internetowych. Za pomocą tabletu graficznego tworzy niepowtarzalne obrazy. Swoje artystyczne umiejętności wykorzystał między innymi pracując
przez rok w studiu animacji rysunkowej. „Rysuję odkąd pamiętam – opowiada z uśmiechem. – W szkole zawsze ostatnie strony zeszytów pełne były
moich rysunków. Kiedy zacząłem pracę w Fiacie, marzyłem
o studiowaniu na Akademii
Sztuk Pięknych. Trzeba było jednak podjąć decyzję: studia czy
praca. Wybrałem pracę, a artystycznie wyżywam się w wolnym czasie” – podkreśla.
Zbigniew Popadiuch, Wojciech
Przepióra i Rafał Sojka nie przypuszczali, że pracując w Fiacie
Powertrain, będą mogli spełniać
swoje artystyczne ambicje. Dziś
są w zakładzie doceniani nie tylko za pracę zawodową. „Tacy
utalentowani malarsko pracownicy to prawdziwy skarb” – mówi Krzysztof Nolka.

Rafał Sojka
najczęściej
pracuje nad
obrazkami,
które mają
przedstawić
jakiś problem
z daną maszyną.
„Obrazki nie
mają tekstu,
więc muszą być
przejrzyste.
Widz od razu
powinien
zrozumieć
przekaz, który
z nich płynie”

WARTO WIEDZIEĆ

Dowcip jest skuteczny
Z Agatą Smalcerz,
historykiem sztuki,
kuratorem, a także
dyrektorem Galerii Bielskiej
BWA, rozmawiamy o tym,
jakie znaczenie mają rysunki
w procesie komunikowania
się między ludźmi.
– Czy Pani zdaniem każdą,
ważną informację
można przekazać za pomocą rysunku?
– To doskonały sposób. Nie wymaga od odbiorcy
dłuższego skupienia uwagi. Wystarczy rzut oka, by
przekaz dotarł do widza. Często istotnym elementem
takiej informacji jest tekst. Na części rysunków, które
powstają w bielskim „Powertrain” widzimy, że obraz
pełni funkcję dopowiadającą tekstowi. Główny
komunikat pojawia się w formie pisanej. Jako przykład
podam rysunek przedstawiający dwóch robotników.
Jeden z nich przechodzi w miejscu dozwolonym,
a drugi – nie. Podpis brzmi „zdecydowanie reaguj
na niebezpieczne zachowania”. Do człowieka, który
ogląda taką ilustrację dociera informacja, w jaki
sposób może siebie uchronić przed zagrożeniem.
– Żyjemy w erze Internetu, dostępu do różnych
źródeł informacji. Dlaczego obraz jest
najskuteczniejszą formą dotarcia do naszej
świadomości?
– Obraz, rysunek, zdjęcie są pewnymi skrótami, które
zawierają informacje. Tekstowi trzeba poświęcić czas,
zrozumieć czytaną treść. Musimy pamiętać, że rysunki
często zawierają symbole rozumiane przez ogół
społeczeństwa. Autorzy świadomie ich używają, by
przekaz był dla wszystkich czytelny i dzięki temu
szybciej przyswajany przez odbiorców.
– Jakie znaczenie ma aspekt humorystyczny
takich przekazów?
– Ogromny! Zawsze przyjemniej patrzy się na coś
wesołego niż drastycznego. Dlatego mocną stroną
rysunków autorstwa pracowników firmy Fiat
Powertrain jest dowcip. On sprawia, że ludzie lepiej
przyswajają informacje. Zabawny rysunek powoduje,
że chce się przeczytać tekst, który mu towarzyszy.
– Kiedy i gdzie pojawiły się pierwsze rysunki, które
miały pomóc pracownikom w przestrzeganiu
przepisów BHP?
– Ich historia zaczyna się w fabrykach, które
początkiem XX wieku powstawały w USA. To właśnie
w Stanach Zjednoczonych rodziła się wtedy reklama,
pojawiały pierwsze informacje wizualne, gdzie tekst
był zderzony z przekazem obrazkowym.
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AKTUALNOŚCI
INNOWACJE

Precyzja

w polu

Paola
Ravizza
zdjęcia
Alessandro
Lercara

Stosowana w traktorach New Holland
technologia satelitarna oraz informatyka
przyczyniają się do mniejszego zużycia
paliwa, nawozów, nasion i produktów
polepszających jakość gleby.
echnologia i informatyka
zrewolucjonizowały przemysł i sektor usług, ale czy
mogą w jakikolwiek sposób
sprzyjać poprawie produktywności w rolnictwie? Są o tym przekonani w placówce dealerskiej
New Holland Racca di Marene
niedaleko Cuneo (Włochy): „To
jest przyszłość”, mówią i jednocześnie wyjaśniają, na czym polega rolnictwo precyzyjne. Chodzi o system, który wykorzystuje
sygnały przesyłane z 32 sateli-

T
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tów GPS (Global Positioning
System) krążących wokół Ziemi.
Dzięki nim oraz systemowi anten
naziemnych i anten zamontowanych w traktorach można niemal
z absolutną precyzją określić pozycję ciągnika na polu, a jeśli
technologia ta występuje w parze ze specjalnym oprogramowaniem – gromadzić szczegółowe informacje o ukształtowaniu
terenu i zbiorach. „Trudno zliczyć
wszystkie korzyści, jakie zapewniają te urządzenia – objaśnia

Michele Racca, współwłaściciel
placówki. – Na przykład, jadąc
zgodnie z trasą wytyczoną przez
satelitę, unika się ponownego
przejazdu przez ten sam odcinek. Wydaje się to proste, ale im
większe pole, tym większa
oszczędność paliwa, nawozów,
środków ochrony roślin, nasion.
Dzięki temu systemowi można
pracować z niezwykłą precyzją
także w nocy”.
Ezio Garesio, specjalista ds. Precision Land Management (PLM

– System Rolnictwa Precyzyjnego) z działu marketingu New
Holland, objaśnia, jakie systemy
nawigacyjne mają do dyspozycji
klienci i jak one działają: „Kto
zdecyduje o zakupie jednego
z nich, przede wszystkim musi
najpierw sprecyzować cel, jaki
ma on przynieść, ponieważ do
wyboru jest kilka możliwych
opcji. Może to być proste urządzenie z anteną i monitorem
umieszczonym w kabinie, na
którym odczytuje się trajektorie,
po jakich będzie poruszał się
traktor na polu (podobnie jak nawigacja w samochodzie). Ale
równie dobrze możemy skorzystać z bardziej precyzyjnego rozwiązania z autonomicznym sterowaniem ciągnika (np. Ez-Pilot),
będącego czymś w rodzaju autopilota montowanego pod kolumną kierownicy: traktor jest
w takim przypadku prowadzony
automatycznie
zgodnie z trajektorią wyznaczaną przez
GPS, a traktorzyście pozostaje wykonywanie
tylko
manewrów na
końcu pola.
Topowym rozwiązaniem w
tym zakresie jest system zintegrowanej jazdy automatycznej.
W ciągniku montowany jest dodatkowy zawór hydrauliczny,
dzięki któremu jest on prowadzony jeszcze sprawniej i wykazuje większe możliwości reagowania. Trzem wymienionym poziomom jazdy odpowiada tyle
samo poziomów precyzji, uzyskiwanych poprzez anteny korygujące sygnał satelitów. Te ostatnie dysponują bowiem sygnałem
wynoszącym w przybliżeniu kilkadziesiąt metrów, który – po
skorygowaniu przez system
Egnos – dochodzi do 15-20 cm,
a w przypadku systemu Omnistar nawet do 7-10 cm. Najwyż-

GPS lokalizuje
obiekt
z dokładnością
do 2 cm
szy poziom precyzji zapewnia
technologia RTK – zaledwie dwa
i pół centymetra”.
New Holland proponuje ciągniki
z systemami nawigacyjnymi instalowanymi bezpośrednio w fabryce, ale także urządzenia do
starszych traktorów, a nawet
pojazdów innych marek. Dealer
Racca nabył trzy anteny, z których każda obejmuje obszar
o zasięgu 12 kilometrów. „To
była spora inwestycja – objaśnia, – ale szybko docenili ją nasi klienci korzystający z nawigacji. Zresztą mocną stroną tego
systemu jest ograniczenie kosztów o 10-15
procent w ciągu 12 miesięcy. Rolnikowi
dysponującemu 400 hek-

tarami ziemi taka inwestycja
zwraca się w ciągu roku, natomiast tym mniejszym średnio
w dwa lata”.
Kto nabywa systemy PLM?
„Przede wszystkim wykonujący
prace na zlecenie, którzy wykorzystują swoje ciągniki do maksimum i dlatego muszą do minimum ograniczać ich zużycie,
a także właściciele dużych gospodarstw rolnych. W naszym
rejonie uprawia się przede
wszystkim kukurydzę: więc prace, do jakich można stosować
PLM, to nawożenie, uprawa, zasiew i zbiór kukurydzy. Etap zasiewu zdecydowanie wymaga
największej precyzji. Podczas

Ciągnik
New Holland
wyposażony
w antenę
do odbioru
sygnałów GPS
(na mniejszym
zdjęciu
w powiększeniu).
W kabinie
znajduje się
monitor,
za pomocą
którego można
między innymi
kontrolować
pozycję traktora
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Obok: mobilna
stacja odbioru
GPS. Poniżej:
Michele Racca
i Ezio Garesio.
Na dole
w ramce: Piotr
Matyjasik wraz
z mobilną
stacją GPS

nawożenia ciągnik musi natomiast przejechać przez sam środek rzędów, dokładnie w tym samym miejscu, po którym jechał
podczas zasiewu, bo dzięki temu
unika się uszkadzania roślin”.
Racca, wraz z bratankiem Samuele odpowiadającym za systemy nawigacji w tej placówce,
zorganizowali w okolicy kilka demonstracji, po których sprzedali
siedem urządzeń PLM. Zainteresowanych było sporo, również
klientów, którzy – ze względu
na swój wiek – z reguły obawiają się korzystać z nowych technologii. Jednak w tym przypadZBLIŻENIA

Polski rynek nawigacji w traktorach
Piotr Matyjasik, specjalista ds.
Precyzyjnego Rolnictwa w CNH Polska:
„W naszym kraju system GPS jest
również dla wielu gospodarstw
nie tylko „miłym dodatkiem”, ale
i sposobem na ograniczenie kosztów
w gospodarstwie oraz zwiększenie
ergonomii pracy. Klienci kupujący
urządzenia do jazdy równoległej to
przede wszystkim gospodarstwa
wielkoobszarowe, w których
inwestycje zwracają się najszybciej.
Mniejsze gospodarstwa inwestujące
w PLM to gospodarstwa ze
specjalistycznymi uprawami
(warzywa, ziemniaki), gdzie uprawa
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i ochrona wymaga kilkukrotnych
przejazdów w tych samych rzędach.
Rosnąca świadomość właścicieli
gospodarstw, zarówno pod względem
chęci obniżania kosztów produkcji jak
i ochrony środowiska, w najbliższym
czasie zacznie odgrywać główną rolę
w procesie podejmowania decyzji
przez klientów odnośnie zakupu tego
typu sprzętu. Na razie w porównaniu
z innymi krajami europejskimi
w Polsce sprzedajemy mało tych
urządzeń. Zainteresowanie jednak
rośnie z roku na rok, a klienci coraz
częściej są świadomi tego, że jest to
inwestycja przynosząca oszczędności”.

ku ich uwagę zwróciła jedna
istotna zaleta oferowana przez
topową wersję systemu, a mianowicie możliwość stworzenia
mapy własnego terenu, na której widnieją cenne informacje,
jak jakość nawożenia, która
przekłada się następnie na lepsze zbiory. Z roku na rok system
tworzy bazę danych o gruncie
rolnym, przenoszoną z kolei
do specjalnego programu, który
– po podłączeniu go do ciągnika i jego urządzeń – może na
przykład przeliczać ilość nawozu do rozwiezienia w następnym
roku na danym polu.

AKTUALNOŚCI
TEKSID IRON

Rodzinny
y
Krzysztof Bielski
zdjęcia Kamil Przepióra

Teksid

Wspaniała zabawa, mnóstwo atrakcji i wyśmienita
atmosfera, muzyka, humor i taniec. Tak świętowali
pracownicy skoczowskiego Teksid Iron Poland.
Powyżej:
państwo
Palaccy (z lewej)
i Heller
(z prawej).
Obok:
Marek Kanafek
z wnukiem Kubą
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zień Rodzinny to już tradycja w firmach Grupy
Fiat. Zdaniem Dyrektora
Teksidu Marka Kanafka to bardzo ważne wydarzenie w życiu
zakładowej społeczności. Pracownicy mogą wspólnie wypocząć z rodzinami, ale także pochwalić się przed bliskimi miejscem pracy. Specjalnie w tym
celu zakład został otwarty dla
zwiedzających.
„Przychodzą
dwa, trzy, a czasem nawet cztery pokolenia. Ludzie są dumni
z tego, gdzie pracują. To jest
istota Dnia Rodzinnego” – mówi
szef Teksidu.

D

POSMAKOWAĆ
TRUDU
Zakład zwiedziło mnóstwo
osób. „Uruchomiliśmy jedną linię, żeby ludzie mogli zrozumieć, na czym polega praca
w odlewni i jak jest ona trudna”
– podkreślił Marek Kanafek. Pracownicy, którzy oprowadzali po
zakładzie swoich bliskich, prezentowali przede wszystkim najnowszą inwestycję – baterię pieców indukcyjnych, która została
zamontowana w ubiegłym roku.
Szczególne wrażenie wywierało
na oglądających przelewanie
i transport ciekłego żeliwa.

Swoją rodzinę przyprowadził
m. in. szef produkcji w skoczowskim Teksidzie Bogdan Faranda.
Do zakładu ma bardzo osobisty
stosunek: „Pracuję tu od 1971

roku. Byłem przy budowie tej
hali, a także przy wszystkich
późniejszych zmianach i modernizacjach. To część mojego życia; jakby moje trzecie dziecko”
– podkreślił. 7-letniemu wnukowi Mateuszowi pokazywał zalewanie form ciekłym żeliwem.
Chłopiec, zafascynowany tym
co zobaczył, z podziwem i szacunkiem mówił o pracy w odlewni: „To bardzo trudna praca”.
Szum hali przestraszył natomiast
małego
Mateusza.
3-latek przyszedł z mamą Kariną Heller, by popatrzeć jak pracuje jego tata – Adam. „Chciałam, żeby zobaczył tatę przy
pracy. Podoba się nam, choć
syn troszkę przestraszył się hałasu” – mówi.
Po zakładzie zwiedzających
oprowadzał Andrzej Drwal, który w firmie jest technologiem.
„Wykonujemy tu dla czołowych
koncernów motoryzacyjnych na
świecie bardzo ważne elementy,
które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo samochodów. To
tu powstają m. in. przednie i tylne wahacze, zwrotnice, wały
korbowe czy bębny hamulcowe” – mówi.
Drwal jest dumny, że w jego ślady chce iść jego syn Michał,
obecnie student bielskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej. Wakacje spędza pracując w Teksidzie. Zarabia, ale
i poznaje trud codziennej pracy.
„Chcę iść w ślady ojca i zostać technologiem. Poznaję
wszystko od
strony praktycznej” – wyjaśnia.

Po prawej:
Bogdan Faranda
z rodziną.
Poniżej:
Andrzej Drwal
z synem
Michałem
i sympatią
Michała Justyną

się przede wszystkim wspólna
zabawa. Chcemy scementować
kadrę kierowniczą z pracownikami produkcji” – podkreślił po
meczu ocierając pot z czoła.

ŚWIĘTOWANIE
U SIEBIE

SPORTOWE
ZMAGANIA
Tradycją Dnia Rodzinnego stała
się już rywalizacja drużyn piłkarskich pracowników produkcji
oraz dozoru, które zmierzyły się
na skoczowskim „Orliku”. Szala
zwycięstwa przechylała się raz
na jedną, raz na drugą stronę.
Zespoły naprzemiennie obejmowały prowadzenie i je traciły.
Choć stawką spotkania nie były
ligowe punkty czy pucharowe
trofea, nikt nie odstawiał nogi.
Losy meczu ważyły się do ostatniego gwizdka. Ostatecznie
zwyciężyli pracownicy dozoru
6:5, co można uznać za niespodziankę – to ich pierwsza wygrana w historii dotychczasowych spotkań.
Do sukcesu „białych kołnierzyków” walnie przyczynił się
kapitan drużyny Dariusz Matuszka z działu zakupów.
W latach 90. jako piłkarz
zdobywał bramki dla Beskidu Skoczów, teraz
również pokazał klasę
i zdobył dwa gole.
„Wynik jest sprawą
drugorzędną. Tu liczy

W tym roku rodzina Teksidu po
raz pierwszy świętowała na terenie tuż przed zakładem. Pod
wielkim namiotem znalazło się
miejsce, gdzie można było
skosztować przygotowane na
piknik smakołyki z grilla, a także
by spalić nieco kalorii przy zabawie. Do tańca porwała Kapela
Akcja. W wyborny nastój wprawił wszystkich kabaret Rak, który był wielką atrakcją imprezy.
Żarty przeplatały się ze szlagierami muzyki biesiadnej w wykonaniu Krzysztofa Respondka.
Moc atrakcji przygotowano dla
najmłodszych. Były konkursy,
które prowadził pirat, a każdy
zwycięzca otrzymał w nagrodę
piracką chustę. Nie zabrakło karuzeli i wielkich, dmuchanych
zamków-zjeżdżalni.
Fantastyczna zabawa trwała do
późnego wieczora. Rodzina
Teksidu długo będzie ją pamiętała. A kolejny Dzień Rodzinny – już za rok.

39

FIRMA

NEWSY

ZWYCIĘZCY SUPERTESTU EKONOMII
Dnia 15 czerwca odbył się X Supertest Ekonomii zorganizowany przez
Auto Klub Dziennikarzy Polskich, w którym trzeba było pokonać około
350 km trasę Warszawa-Siedlce-Warszawa. W klasyfikacji generalnej
Supertestu Ekonomii zwyciężyła Lancia Ypsilon 0.9 TwinAir CNG, która na
tej trasie spaliła 3,18 m³ gazu na 100 km, wyprzedzając
Opla Zafirę 1.6 EcoFlex CNG. Dwa Fiaty Panda 1.3 Multijet uzyskały na
trasie jednakowe (!) średnie zużycie paliwa 2,96 l/100 km, zdecydowanie
wyprzedzając w tej rywalizacji Skodę Rapid 1.6 TDI. Fiat Panda
z produkowanym w zakładzie FPT w Bielsku-Białej silnikiem 1.3 Multijet
okazał się także autem najtańszym w eksploatacji. Kilometr jazdy takim
samochodem kosztuje tylko 0,60 zł.
Na uwagę zasługuje wynik Fiata Ducato 3.0 Natural Power CNG. Zużył
on 7,33 m³ metanu na 100 km, wyprzedzając Mercedesa Sprintera
316 NGT. Fiat Ducato 3.0 Natural Power CNG zwyciężył w klasyfikacji
„Koszt przewiezienia 1 m³/100 km”, który wnosi tylko 1,40 zł.
Na zdjęciu obok: Wojciech Morawiec z CRS Polska przekazuje dyrektorowi
Zakładu Tychy Antoniemu Greniowi nagrodę z supertestu ekonomii

WIZYTA WICEPREMIERA W CNH
1 lipca CNH Polska gościła Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego
oraz władze miasta i powiatu. Goście spotkali się z zarządem CNH Polska,
podczas którego zapoznali się z profilem działalności spółki, a także
zwiedzili halę produkcyjną. Rozmawiali także z członkami Zarządu
o sytuacji gospodarczej i klimacie politycznym dla biznesu. Premier
Piechociński był zainteresowany wynikami sprzedażowymi i eksportowymi
CNH, a także planami w tym zakresie. Przedstawiciele firmy zadeklarowali
ponadto chęć współpracy w związku z misjami handlowymi.
Na zdjęciu, od lewej: Paweł Tomaszewski – Menedżer HR, Werner Ballieu –
Dyrektor Zakładu, Piotr Zgorzelski – Poseł na Sejm RP, Janusz Piechociński –
Minister Gospodarki, Lech Latarski – Przew. ZZ „Metalowcy”, Wioletta Łakoma –
Dyrektor Finansowa, Adam Sulak – Dyrektor Handlowy New Holland, Michał
Boszko – Starosta Płocki oraz Adam Sierocki – Przew. Rady Powiatu Płockiego

IVECO POLAND
ZDOBYŁO UZNANIE
MAGAZYNU
„ŻYCIE HANDLOWE”
Rozstrzygnięto konkurs Przeboje
FMCG 2013, do którego zgłoszono 450
produktów w 44 kategoriach. Tytuł
„Przebojowego Produktu 2013 roku”
przyznano 55 artykułom. IVECO Poland
zostało wyróżnione za IVECO Daily CNG,
który pozwala nie tylko sprawnie
transportować dobra, ale i gwarantuje
duże oszczędności (do 40% na paliwie)
dzięki ekonomicznemu silnikowi zasilanemu
gazem ziemnym CNG, o mocy 136 KM
i pojemności 3.0 litra. Natomiast pneumatyczne
zawieszenie, niska krawędź ładunkowa oraz najmniejszy
promień skrętu gwarantuje komfort pracy, a bogate
wyposażenie w Pakiecie TOP: system ESP, tempomat,
automatyczna klimatyzacja oraz podwójne siedzenie
pasażera czyni ofertę IVECO przyjazną dla wszystkich.

„AUTOMOTIVE
LEAN PRODUCTION
AWARD 2013”
DLA FPT
Po przeprowadzeniu analizy przez ekspertów
niemieckiego magazynu „Automobil Produktion”
oraz znanej firmy konsultingowej Agamus Consult,
zakład Fiat Powertrain w Bielsku-Białej otrzymał
prestiżowe wyróżnienie „Automotive Lean
Production 2013” w kategorii Excellent Value Chain.
W ub. r. zakład zdobył nagrodę Gold Award WCM
za wysoką wydajność procesów produkcyjnych.
Od 2007 roku w FPT zrealizowano ponad 30.000
projektów w zakresie procesu ciągłego
udoskonalania, które pozwoliły na uzyskanie
znakomitych wyników, takich jak 2090 dni bez
wypadków przy pracy, systematyczną redukcję
jednostkowych kosztów produkcji z jednoczesną
poprawą wskaźników jakościowych,
dotyczących produkowanych silników.
Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się
23 października w Wolfsburgu, w Niemczech.

SERIA NAGRÓD DLA
POJAZDÓW IVECO
W NIEMCZECH
Firma Iveco została uhonorowana czterema nagrodami
ETM – liczącej się niemieckiej grupy wydawniczej,
specjalizującej się w publikacjach o pojazdach
ciężarowych i logistyce. Oto wyniki plebiscytu, w którym
głosy oddało ponad 11 tys. czytelników: Daily Tourys –
Najlepszy Importowany Minibus, Daily – Najlepszy
Importowany Samochód Dostawczy do 3,5 tony oraz
Eurocargo – Najlepszy Importowany Pojazd Ciężarowy
do 7,5 tony. Nagrodę za Innowacyjność w kategorii
napędów alternatywnych
otrzymał natomiast model
Daily Electric. Marka
Iveco cieszy się
ugruntowaną pozycją
w Niemczech, gdzie
w segmencie
powyżej 3,5 tony
opanowała 7,6% rynku.

NAGRODY FIATA

ZA INNOWACYJNE
PRACE O MOTORYZACJI
Rozstrzygnięto 16. już edycję Konkursu Fiata na najlepsze prace doktorskie
i dyplomowe związane z motoryzacją. Wręczenie nagród 6 młodym
naukowcom z ATH w Bielsku-Białej oraz 6 z Politechniki Śląskiej w Gliwicach
odbyło się 2 lipca. W czasie uroczystości Rektor ATH, prof. dr hab. inż. Ryszard
Barcik podkreślał obopólne korzyści z inicjatywy: „Możliwość zastosowania
efektów prac badawczych w przemyśle jest ważna nie tylko dla Fiata, ale
i dla nas, bo świadczy o rezultatach naszej pracy. Wskazuje zarazem, że świat
nauki może odpowiadać na potrzeby biznesu”. Konkurs realizowany jest na
podstawie porozumienia o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy
Centrum Badawczym Fiata, spółką Fiat Polska oraz wymienionymi dwoma
uczelniami, a także Politechniką Warszawską, gdzie wręczenie nagród
zaplanowano w najbliższych miesiącach. Nagrodzone opracowania mogą
mieć zastosowanie w praktyce – bezpośrednio w fabrykach lub w CRF.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele spółek Grupy Fiat, będący
fundatorami nagród.

FIAT AUTO POLAND
Z TOUR DE POLOGNE
Po raz 21 Fiat Auto Poland wystąpił w roli oficjalnego partnera Tour de
Pologne. Jubileuszowy, 70. wyścig kolarski, rozgrywany od 27 lipca
do 3 sierpnia, był w tym roku wyjątkowy – dwa etapy przewidziano poza
granicą Polski, we włoskich Dolomitach, w Polsce trasa biegła szlakiem
Jana Pawła II, a w samym wyścigu udział wzięli
najlepsi kolarze świata z 19 zespołów
zawodowych. Fiat Auto Poland przekazał
organizatorowi do obsługi imprezy
50 samochodów Grupy Fiat. Oficjalnym
Samochodem 70. Tour de Pologne
oraz nagrodą główną dla zwycięzcy
tegorocznego wyścigu Holendra Pietera
Weeninga był nowy Fiat 500L Trekking.
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GIULIETTA I FIAT PANDA 4x4
„SAMOCHODAMI ROKU PLAYBOYA”
Spośród 75 samochodów zgłoszonych do 21. edycji Plebiscytu „Samochód Roku
Playboya” dwa przypadły marce Fiat i Alfa Romeo. Giulietta zwyciężyła
w kategorii „Styl i piękno”. Jury zachwycił wyścigowy styl prowadzenia
wersji Quadrifoglio Verde napędzanej 235-konnym silnikiem 1750 TBI,
połączony z wygodą i funkcjonalnością, a także design,
wykończenie i bezpieczeństwo, o czym świadczy 5 gwiazdek
w testach Euro NCAP i tytuł najbezpieczniejszego europejskiego
samochodu kompaktowego. Fiat Panda 4x4 zwyciężył
w kategorii „Auto na każdą drogę”. Sędziowie docenili to,
że Panda jest jedynym samochodem miejskim z napędem na
wszystkie koła, zwrócili też uwagę na jej lekką i solidną
konstrukcję. Panda 4x4 świetnie się sprawdza poza asfaltem,
bo ma zwiększony prześwit i jest wyposażona w przekładnię
przekazującą moment obrotowy z dwoma dyferencjałami
i elektronicznie sterowanym sprzęgłem.

NAJBARDZIEJ
KOCHANE
PRZEZ AMERYKANÓW
Które samochody, kosztujące poniżej 18 tys. dolarów, najbardziej lubią
Amerykanie, według przewodnika KBB.com? Na pierwszym miejscu
znajduje się Dodge Dart i Fiat 500. W pierwszym modelu powstałym na
bazie platformy Giulietty amerykańscy kierowcy cenią połączenie mocy
i stylu, zaś w Fiacie 500 najbardziej chwalą sobie możliwość
dostosowania wyposażenia do indywidualnych potrzeb.

ALFA ROMEO I IVECO
GRAJĄ W BUNDESLIDZE
Iveco Bus oraz Alfa Romeo wspierać będą piłkarzy
Eintrachtu Frankfurt w przyszłorocznych
rozgrywkach o mistrzostwo Bundesligi. Loga obu
włoskich marek
już figurują obok
orła, symbolu
klubu na autobusie
podróżnym
Magelys Pro, który
Iveco przekazała
drużynie. Znak Alfy
Romao pojawi się
ponadto na czerwono-czarnych koszulkach, które
zawodnicy zakładają podczas rozgrywek krajowych
oraz biało-czarnych używanych w meczach
wyjazdowych.

NAGRODA
ZA BEZPIECZEŃSTWO
Będzie mniej wypadków w miastach; a to za sprawą
systemu City Brake Control marki Fiat, który uzyskał
prestiżową nagrodę „euro NCAP Advanced 2013”.
Urządzenie, oferowane w opcji w Fiacie Panda i 500L,
działa przy prędkości do 30 km/h i po wykryciu
przeszkody za pomocą laserowego czujnika,
automatycznie hamuje. Dzięki City Brake Control,
któremu poświęciliśmy artykuł w czerwcowym
numerze FWN, Fiat potwierdził swoją pozycję lidera
na polu innowacyjności i bezpieczeństwa.
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LUDZIE
WYWIAD

Wokalista,
Marek
Kamiński
zdjęcia
Adrian
Slazok/
REPORTER,
archiwum
Henryka
Czicha

który pokonał
jąkanie

Życiorys Henryka Czicha
jest złożony z paradoksów.
W latach 80. stworzony
przez niego zespół należał
do najbardziej znanych
w Polsce. Mimo to jego
pierwsze albumy ukazały się
dopiero w następnej dekadzie.
W czasach największej
popularności bał się udzielać
wywiadów, bo wstydził się
jąkania. Dzisiaj uczy innych,
jak pokonać tę przypadłość.
W Mikołowie prowadzi
Centrum Terapii Jąkania
Nowa Mowa – i nadal
śpiewa w zespole Universe.
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Po śmierci
wokalisty
Mirosława
Breguły zespół
nie przestał
funkcjonować.
Koncertuje
i nadal nagrywa
nowe piosenki

ył rok 1981, kiedy 20-letni wtedy Henryk
Czich przybył do katowickiego klubu spółdzielczego. Odbywały się tam przesłuchania do Studia Piosenki, które dziś nazwalibyśmy
castingiem. Wtedy jednak młody wokalista nie
zdawał sobie sprawy ze swojej pomyłki. „Przyjechałem do Katowic, by zobaczyć studio nagraniowe, bo z tym kojarzyła mi się ta nazwa. Przesłuchania mnie zaskoczyły, ale wstydziłem się swojego jąkania, więc nawet nie zapytałem gdzie i kiedy
będą nagrania. Po chwili okazało się, że Studio
Piosenki to nazwa powstającego zespołu, do którego kompletowano skład. Podczas przesłuchań
zaśpiewałem jeden z moich utworów, który napisałem jeszcze w Technikum Chemicznym w Chorzowie – wspomina Henryk Czich. – W trakcie
przesłuchań poznałem Mirka Bregułę. Zaprosiłem
go do siebie, by się pochwalić swoimi piosenkami.
On przyniósł swój zeszyt i tak zaczęliśmy razem
śpiewać, i niebawem założyliśmy swój zespół”.
Młodzi muzycy stanęli przed trudnym zadaniem
wymyślenia nazwy zespołu. Postanowili sięgnąć do
sprawdzonych wzorców,
wypisując na kartkach
propozycje i wybierając
nazwę poprzez losowanie. Niestety wyciągnięty Zakaz Wjazdu nie zyskał akceptacji. Mirek
Breguła, fan Beatlesów

B

zaproponował wtedy, by zapożyczyć nazwę od tytułu piosenki tego zespołu – „Across the Universe”.
W tym czasie jednym z głównych konkursów dla
umuzykalnionych młodych ludzi był wieloetapowy
Ogólnopolski Młodzieżowy Przegląd Piosenki
(OMPP), którego finaliści mogli zagrać na festiwalu w Opolu. Duet pokonał kolejne szczeble konkursu. Dopiero w półfinale trafił na barierę, otrzymując wszystkie nagrody, oprócz wejścia do finału. Przewodniczący jury stwierdził bowiem, że
wokalista jest za bardzo „zmanierowany” – dzisiaj
powiedzielibyśmy raczej „charakterystyczny”. Podjęto zatem decyzję, że na wrocławskim koncercie
finałowym OMPP duet wystąpi poza konkursem.
Podczas ogłoszenia wyników okazało się jednak,
że Universe dostanie nagrodę specjalną – zaproszenie do Opola.

WIELKI SUKCES
„Nie byliśmy przygotowani na tak dużą popularność
– śmieje się Henryk Czich. – W Opolu zostaliśmy
świetnie przyjęci. Nasza piosenka Mr Lennon zajęła
wtedy drugie miejsce w
konkursie debiutów. Zagraliśmy w finale, a nasz
utwór okazał się jednym
z największych przebojów festiwalu. Kiedyś pojawienie się w telewizji
podczas festiwalu dawało

„Jesteśmy chyba jedynym
zespołem na świecie,
którego pierwszy album
nazywa się «The Best of»”
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ogromne możliwości. Oglądała to cała Polska. Miesiąc później pojawił się teledysk, a właściwie nagranie z koncertu w Opolu. Piosenka w ciągu miesiąca zdystansowała hity Urszuli, Lady Pank i Bajmu”.
Duet błyskawicznie stał się znany i rozpoznawalny.
Zaproponowano im poszerzenie składu, a cały zespół ruszył w trasę koncertową. Jeden z ich występów przypadkowo usłyszeli członkowie ZSMP.
„Zapytali nas, czy chcielibyśmy pojechać na Kubę,
ponieważ Fidel Castro zaprosił 150-osobową grupę z Polski. Wyjazd trwał 4 tygodnie. Błyskawicznie dostaliśmy paszporty, które załatwiono nam
praktycznie od ręki” – opowiada Henryk Czich.
Wkrótce Universe zaczął nagrywać z tuzami rockowej sceny, takimi jak Perfect. Muzykę komponowali
na fortepian i gitarę. Jednak „w głowie” słyszeli
aranżacje zbliżone do ABBY, ELO czy The Beatles.
Dlatego nie dziwi, że do zespołu dołączyli wkrótce
gitarzysta basowy i elektryczny, klawiszowiec oraz
perkusista. Cechą charakterystyczną muzycznego
rynku lat 80. były sztywne stawki za koncerty: „Zapełnialiśmy halę sportową na 4 tys. ludzi, a otrzymywaliśmy taką stawkę jak w Domu Kultury,
na przykład w ciechanowskim czy zamojskim. Graliśmy codziennie – no może z jednym wyjątkiem:
kiedy w telewizji pojawiał się serial Niewolnica Isaura, koncerty w tym dniu się nie sprzedawały. Trzeba było robić przerwy w trasie”.
Fani cały czas pytali ich o płytę. Albumu nie udało się
nagrać do lat 90. Kiedy wybuchła moda na taśmy

sprzedawane na targowiskach, muzycy naliczyli 26
wydań swoich kaset, ciągle nie mając na swoim
koncie oficjalnego albumu. „Nasze utwory nielegalnie kopiowane sprzedawały się w dziesiątkach
tysięcy egzemplarzy. Dopiero jedna z firm, która
również nas „piraciła”, chcąc trochę uciec od podatków, zaproponowała nam wydanie nowego materiału zatytułowanego „Magnes serc”, ale przede
wszystkim krążka „The best of”. Jesteśmy chyba
jedynym zespołem na świecie, którego pierwszy album nazywa się „The Best of”, a ukazał się po 7 latach od debiutu” – opowiada Henryk Czich.
Dlaczego nie udało się wydać płyty wcześniej?
Wokalista mówi o nieznajomości rynku i praw nim
rządzących. Zespół chciał nagrywać tylko swoje
utwory. Nie godził się na propozycje wykonywania
piosenek napisanych przez zawodowych twórców. „Dzisiaj z perspektywy czasu cieszę się, że
nie podpisaliśmy żadnego cyrografu. Myśleliśmy,
że to wszystko jest bardziej szczere. Nie byliśmy
świadomi, jak funkcjonuje show-biznes. Manager
z zewnątrz zawsze zainteresowany był tylko tym,
żeby zarobić i zająć się inną grupą. A samemu zespołowi trudniej się rozmawiało z wytwórnią. Tym
bardziej że w tamtym czasie bardzo się jąkałem”.
Dla zespołu przyszły gorsze czasy. Mirek Breguła
zaczął pracować w drukarni. Na jakiś czas wyjechał do Kanady. Po powrocie rozpadła się jego rodzina, zaczęły się problemy z alkoholem. Mimo to
zespół cały czas funkcjonował. 2 listopada 2007
roku fanów zaskoczyła zła wiadomość. Mirek Breguła popełnił samobójstwo. Henrykowi Czichowi
do dzisiaj trudno o tym mówić: „Nikt nie jest w stanie powiedzieć DLACZEGO...? Myślę, że to splot

Universe – dyskografia
2008 „MIJAM JAK DESZCZ”
2005 „ZANIM”
2001 „KTO CI JESZCZE WIERZY”
(solowy album Mirka Breguły)
2000 „Mr LENNON”
1999 „ZŁOTE BALLADY”
1998 „ZŁOTE PRZEBOJE”
1997 „BAHAMA YELLOW”
1996 „LATAWCE”
1994 „BYĆ PRZY TOBIE”
1993 „CIĄGLE SZUKAM DROGI”
1993 „PRZYCHODZI JEZUS NA ŚWIAT”
– Kolędy i pastorałki
1992 „MAGNES SERC”
1991 „The Best of UNIVERSE”
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nowe piosenki. Co roku, 10 lutego (w rocznicę
urodzin Mirka) organizuje w Chorzowie specjalny
koncert poświęcony zmarłemu artyście.
Henryk Czich kilkanaście lat temu pokonał jąkanie
– przypadłość, która paraliżowała go przez całe
życie. Dzięki temu po śmierci współzałożyciela zespołu mógł nawiązywać kontakt z publicznością.
Do podjęcia leczenia namówił go zresztą Mirek
Breguła, który zagroził, że rozwiąże zespół, jeśli
Henryk nie będzie mógł rozmawiać z fanami.

JĄKANIE TO JUŻ PRZESZŁOŚĆ

Dawid
Tomaszewski
prowadzi zajęcia
terapeutyczne
w ośrodku
Nowa Mowa
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okoliczności. Trzy dni wcześniej miał mieć operowane kolano, odnowiła mu się bowiem jakaś kontuzja po latach uprawiania lekkoatletyki. Mówił, że
w nocy nie potrafi spać z bólu. Operację przesunięto. Zwolniono go na kilka dni przed Wszystkimi
Świętymi. On nie był w stanie nawet iść na cmentarz. To jest taki dzień, że człowiek się zastanawia
nad sensem wszystkiego. Przez rok miał już problemy z krtanią, gdzie lekarze znaleźli jakąś narośl.
To nie był rak, ale na początku były takie obawy.
Bał się, że nie będzie mógł więcej śpiewać, a czuł,
że do tego jest stworzony. Nie układały się też relacje w rodzinie. Podejrzewam, że było trochę alkoholu, może jakiś lek przeciwbólowy”.
Informacja o śmierci Mirka Breguły szybko obiegła
media. Na stronie internetowej zespołu pojawiło
się kilkanaście tysięcy wpisów, około 5 tysięcy fanów przyszło na pogrzeb i zaśpiewało:
„W taką ciszę wszystkie gwiazdy
na niebie wyliczę.
Ciebie wołam, ale cisza i pustka dookoła”.
Po śmierci wokalisty zespół nie przestał funkcjonować – koncertował, nagrywał i nadal nagrywa

Kiedyś jąkanie było traktowane jako choroba nieuleczalna, a chorych najczęściej piętnowano.
Pierwsze objawy pojawiają się zwykle w wieku
4-6 lat. Podobnie było z naszym bohaterem, który zaczął się jąkać mając 4 lata. Rodzina wysyłała
go do poradni, choć jak sam mówi, jąkanie bardziej przeszkadzało jemu niż rodzinie, która bagatelizowała tę sytuację.
Ówczesne metody leczenia nie dawały jednak
efektów. Przypadłość zaczęła być uciążliwa, kiedy
Henryk Czich rozpoczął karierę estradową.
„Na szczęście byliśmy duetem. Zawsze kolega
mógł przywitać publiczność. Kiedy nie byłem stremowany, wtedy mówiłem. Ale jeśli musiałem mówić do mikrofonu, następowała pełna blokada.
Na początku to są zwykle małe zacięcia, ale później problem zazwyczaj się nasila”.
Przyczyna, a właściwie przyczyny jąkania są znane.
Najważniejsze to uwarunkowania genetyczne, późny rozwój mowy lub traumatyczne przeżycia, takie
jak zmiana otoczenia. Jeśli szkolny pedagog nie zareaguje na to w porę, problem będzie narastał.
Chodzi nie tylko o jąkanie, ale także agresję albo zamykanie się w sobie. Są też inne przyczyny – pojawienie się młodszego rodzeństwa, konflikty w rodzinie, agresja w szkole, leworęczność korygowana
na siłę, lekarstwa. Coraz częściej do jąkania prowadzi niski poziom lingwistyczny. „Młodzież używa coraz mniej słów. Coraz częściej zdania złożone zastępuje krótkimi wstawkami i wtrąceniami. Kiedy
chce przekazać coś bardziej skomplikowanego,
pojawia się jąkanie” – mówi Henryk Czich i opowiada swoją historię: „W styczniu 2000 roku dostałem
telefon, że ktoś zrezygnował z wizyty u prof. Lilli
Arutyunian z Moskwy, która dwa razy do roku przyjeżdżała do Polski z opracowaną przez siebie eksperymentalną terapią. Według niej, nie ma sensu
poprawiać czegoś, co jest z natury złe, skrzywione,
chore. Można się za to nauczyć czegoś nowego.
Ponieważ czekałem rok na tę wizytę, odwołałem kilka koncertów, by nie zmarnować takiej okazji.
O efektach opowiedziałem w jednej z gazet”.
„Wywiad ten przeczytała żona mojego wujka, która znała Henia z czasów oazy parafialnej – mówi

„Młodzież używa coraz
mniej słów. Zdania
złożone zastępuje
krótkimi wtrąceniami.
Kiedy chce przekazać
coś skomplikowanego,
pojawia się jąkanie”

Dawid Tomaszewski, który kilkanaście lat temu
związał swoją przyszłość
zawodową z Henrykiem
Czichem. – Ciocia wiedziała, że ja też mam problem z jąkaniem. Przyszła
do moich rodziców i opowiedziała im o Heniu.
Krótko potem poznała
nas ze sobą. Wcześniej
jeździłem na różne terapie, zarówno w Polsce
jak i za granicą, ale to nie dawało rezultatów. Kiedy
już myślałem, że nic nie zadziała, okazało się, że
jest sposób na jąkanie, który pomógł m.in. Heniowi. Trzeba było zmienić tylko swój sposób myślenia. Nie należy czekać, aż jąkanie samo minie, ale
trzeba się ostro wziąć do pracy nad sobą. Wcześniej było tak: zróbmy coś, a nuż się uda. W nowej
mowie jest pełna świadomość – od ciała, dźwięku
do relacji z ludźmi. Wystarczy złożyć tę układankę”
– dodaje Dawid Tomaszewski.
Metoda stworzona przez prof. Lilli Arutyunian, dzięki której Henryk Czich i Dawid Tomaszewski przestali się jąkać, warta była rozpropagowania. Postanowili więc pomagać innym. W Mikołowie utworzyli
wspólnie Centrum Terapii Jąkania Nowa Mowa,
w którym stosują terapię zaczynającą się od budowania „drzewa jąkania”. Dzięki temu pacjent może
zobaczyć, jak daleko jąkanie jest posunięte
(skurcze na twarzy, lęki, napięcia). Najlepsze
efekty osiągają osoby z bogatym zasobem
słownictwa, które łatwo są w stanie zastąpić
innymi wyrazy „zainfekowane jąkaniem”.
Osoby z tą przypadłością doskonale bowiem wiedzą, które wyrazy są „narażone” na jąkanie. Po uświadomieniu sobie
tego problemu kursant ma czas
na przemyślenia. Czyta o innych przypadkach, zaczyna wierzyć, że nie jest
wyjątkiem i może się wyleczyć.
„Po pierwszym kilkudniowym kursie 99
procent kursantów zaczyna zmieniać
swoje funkcjonowanie. To jest właściwie
autoterapia. To oni się muszą wyleczyć,
wyjść do ludzi. My tylko wskazujemy im
kierunek – mówią właściciele szkoły. –
Jednym z naszych kursantów jest pracownik Fiata w Tychach. Wspominał
pierwsze dni po terapii i zdziwienie
współpracowników, kiedy przyszedł
na stołówkę. Wszyscy trzymali za
niego kciuki, interesowali się sprawą.
Nawet w takich dużych zakładach
pracy jest wsparcie. Jeśli opowiesz

o problemie, koledzy
z pewnością ci pomogą”.
Centrum Nowej Mowy
w Mikołowie działa od
2003 roku. „Przez ośrodek przewinęło się ponad
1500 osób. Staramy się,
żeby cały czas był z nami
kontakt, nie tylko w czasie
kursów. Mamy system
analizy cyfrowych próbek
mowy i system neuromind
do badania fal mózgowych. Często wyjeżdżamy w teren, żeby pomóc
pacjentowi. Od 2 lat uczymy Nowej Mowy w Czechach. Podczas terapii trzeba poznać nie tylko intonację i melodykę języka, ale także zachowanie ludzi”- dodają Henryk Czich i Dawid Tomaszewski.
W Polsce na przykład jąka się około 1 proc. populacji. W Stanach nieco więcej, bo 1,5 procent.
W Kanadzie żyją natomiast pewne plemiona indiańskie, gdzie jąkanie nie występuje, gdyż
brzmienie samogłosek jest tak specyficzne, że nie
sposób się jąkać w tym języku. W Rosji brzmienie
spółgłosek jest z kolei twarde. Ich duże nasycenie
sprawia, że jąkanie występuje częściej.
Jedno jest pewne – z jąkania można się wyleczyć,
a choroba nie musi oznaczać zamknięcia się
w swoim własnym świecie.
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DANIE SPECJALNE
TOPOLINO TOUR

na wycieczce
Ewa Bal
zdjęcia Satiz Poland
Ireneusz Kaźmierczak

„The Polish Road of Fiat” pod
takim hasłem Topolino Autoclub
Italia zorganizował w Polsce
zlot historycznych Fiatów 500.
Właściciele klasyków światowej
motoryzacji zwiedzili zakład FAP
w Tychach, a także zaprezentowali
swoje auta na Rynku Głównym w Krakowie
i na Placu Baczyńskiego w Tychach.
48

w Polsce
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iedy Fabio Alberani,
wiceprzewodniczący
Autoclubu Topolino
Italia, po raz pierwszy przyjechał w 2005 r. do Krakowa, wpadł na pomysł, żeby
to właśnie tu zorganizować
europejski zlot miłośników
Fiata Topolino. Posiadacze
tych małych dzieł sztuki designu projektanta Dante
Giacosa, które produkowane były w trzech różnych
wersjach – Fiata 500A od
1936 do 1948 roku, Fiata
500B i kombi zwanego Giardiniera Belvedere na
przełomie 1948/49 roku i wreszcie Fiata 500C
Berlinetta do 1955 roku – są prawdziwymi pasjonatami tych modeli. Pomimo że nie mają one podstawowych współczesnych wygód takich jak klimatyzacja, ABS czy wspomaganie kierownicy
i osiągają maksymalną prędkość 90 km/h, ich właściciele wraz z członkami swoich rodzin skłonni są
przemierzyć nieraz setki kilometrów po to tylko, by
rozsławić w Europie osiągnięcia włoskiej motoryzacji oraz markę Fiat. Zresztą członkami klubu są nie
tylko Włosi, należą do niego także Niemcy, Holendrzy, Szwajcarzy, Anglicy, Norwegowie czy Słowacy, czyli przedstawiciele państw,
gdzie Topolino nie było nawet produkowane. To
świadczy o dużej po-

K

Kolumna
zabytkowych
Topolino
wzbudzała duże
zainteresowanie
na trasie
Tychy –
Oświęcim –
Kraków

pularności samego ruchu. Jego członkowie bardzo
licznie pojawiają się na organizowanych corocznie
zlotach w różnych miastach europejskich; absolutny rekord pobity został jednak w 2007 roku, kiedy
w Turynie klub zorganizował obchody 70-lecia
Fiata 500. Do piemonckiej stolicy przyjechało wtedy 208 tych zabytkowych pojazdów.

Myszka..., czyli po włosku Topolino
Tak czule i żartobliwie nazwano najmniejszy samochód Fiata – model 500,
który zmotoryzował Włochy. Myszka pojawiła się w 1936 roku.
Nowe auto, z miękkim, odsłanianym
dachem, było malutkie. Miało 3215 mm
długości, 1275 szerokości i 1377 mm
wysokości, ważyło zaledwie 535 kg. To
właśnie jego miniaturowe rozmiary
sprawiły, że otrzymało nazwę Topolino,
a poza Włochami mówiono o nim także
Myszka Miki.
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Pierwszy maluch
Model 500 zapoczątkował w koncernie
Fiata produkcję samochodów
przeznaczonych dla mniej zamożnych
klientów. Auto kosztowało we Włoszech
poniżej 10 tysięcy lirów. To sprawiło,
że samochód znalazł wielu amatorów.

„Fiat 500 nie jest samochodzikiem, lecz
wygodnym samochodem dwuosobowym
z obszernym pomieszczeniem na bagaż”
– reklamowała go fabryka z Turynu.
I rzeczywiście – w 110-litrowym
bagażniku mieściło 50 kg ładunku.
Tyle samo, co w dużym
Fiacie 1500.

PASJONACI TOPOLINO

Najlepsze części

pochodzą z Polski

Wizyta
w Zakładzie
Tychy.
Poniżej:
Topolino 500B
Giardiniera Ezio
Casagrande

Europejski zlot Topolino w Polsce zorganizowany
został od 20 do 23 czerwca bieżącego roku pod
hasłem „The Polish Road of Fiat”, a honorowy
patronat nad nim objął Fiat Auto Poland. Hasłem przewodnim tej edycji, w której udział
wzięło 40 uczestników, było poznanie kraju,
który po Włoszech jest drugim co do wielkości producentem Fiata w Europie i może
się poszczycić ponad 90-letnią obecnością
marki Fiat na rynku. Dlatego wizyta przebiegała pod hasłem łączenia nowoczesności z tradycją. Z jednej strony uczestnicy
podczas swojego trzydniowego pobytu

Auto mogło jechać z maksymalną
prędkością 85 km/h.
Zużywało 6 litrów paliwa na
100 kilometrów – zachwalano
go jako „najoszczędniejszy
samochód świata”.

Drugie wcielenie
Do 1948 roku wyprodukowano
122 tysiące tych samochodów.
Potem, na salonie w Genewie
zaprezentowano
unowocześniony model –
Fiata 500B. Nowe Topolino
w wersji podstawowej
prawie nie różniło się od

dawnej Myszki.
Nadwozie
otrzymało progi,
drugą wycieraczkę
przedniej szyby, inną kierownicę
i tablicę rozdzielczą.

➳

Ezio Casagrande, jako jeden
z nielicznych przyjechał pan
Topolino B Giardiniera
z drewnianą częścią nadwozia.
Z którego roku to model i jak
stał się pan jego właścicielem?
To auto, które było produkowane
na przełomie 1948/49 roku.
Wcześniej miałem już inne
Fiaty 500, ale od lat
poszukiwałem właśnie tego modelu, więc kiedy
wreszcie go znalazłem, postanowiłem, że już się z nim
nie rozstanę.
Interesuję się zabytkowymi samochodami już od
20 roku życia. Pierwsze Topolino kupiłem w 1971 roku,
wkrótce potem następne, bo moja żona nie chciała
nawet słyszeć o innym aucie. Dzielę zatem tę pasję
z żoną od kilkudziesięciu lat.
Skąd państwo przyjechali i czy podróż
nie była zbyt męcząca?
Mieszkamy w Szwajcarii, choć
z pochodzenia jestem Włochem.
Nie zdecydowaliśmy się jednak
na podróż na kołach,
tylko wzięliśmy lawetę.
Ale zdarzało mi się
pokonywać tym autem
bardzo długie dystanse,
raz przejechaliśmy
z żoną 2600 km ze
Szwajcarii do Holandii
i z powrotem.
Czy to pana pierwsza wizyta
w Polsce i czy utrzymuje pan kontakty z polskimi
fanami Topolino?
Jestem w kontakcie z Polakami już od jakiegoś czasu,
głównie z producentami części zamiennych. W Polsce
jest bowiem wiele małych zakładów zajmujących się
wytwarzaniem części do dawnych samochodów,
o dosyć wąskiej specjalizacji, ktoś robi części z metalu,
ktoś inny znów z plastiku lub tylko ze szkła.
Ja spełniam rolę pośrednika między tymi małymi
zakładami a klientami w całej Europie. W ciągu
kilku lat udało mi się stworzyć całkiem
sporych rozmiarów magazyn części
zamiennych, nauczyliśmy się też
wybierać odpowiednich producentów
do konkretnych części. Muszę przyznać,
że najlepsi pochodzą właśnie z Polski.
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PASJONACI TOPOLINO

Z Neapolu do Krakowa

na kołach
Gianluca
Spedagliere
z synem
pokonali swoim
Topolino
aż 1800 km

➳

Gianluca Spedagliere, przyjechał pan z Neapolu do
Polski na kołach, ile czasu zajęła panu podróż?
Przemierzyliśmy z synem 1800 km. Wyruszyliśmy
w poniedziałek rano, a dotarliśmy w środę po południu.
Oczywiście musieliśmy robić dłuższe postoje. Topolino
pokonuje 100 km w dwie godziny, całą trasę przejedzie
zatem w 36 godzin. Tankowaliśmy dla pewności średnio
co 200 km, choć moglibyśmy nawet rzadziej, bo
samochód pali 6,5 litra na 100 km. Zwykle takimi
autami jeździ się na lawecie, bo przecież poza
świeżym powietrzem nie mają żadnych
systemów chłodzenia kabiny i silnika.
Na długiej trasie silnik często się
przegrzewa i gaśnie. To zresztą

Zderzaki nadal stanowiły wyposażenie
dodatkowe auta.
W Topolino B zwiększono też nieco
pojemność silnika – do 570 cm3 i jego
moc o 3 KM, dzięki czemu samochodem
można było podróżować
z prędkością 95 km/h.
W tym samym roku na salonie turyńskim
Fiat zaprezentował całkiem nową wersję
Topolino – kombi
z karoserią
wzorowaną na
amerykańskich
wozach typu
station wagon,
zwaną we Włoszech
GiardinieraBelvedere.
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jeden z najstarszych modeli
Topolino na tym zlocie. Został
wyprodukowany w 1939 roku.
Czy podróż minęła spokojnie?
Niedługo po wyjeździe samochód
odmówił nam posłuszeństwa na
autostradzie. Całe szczęście po
jakimś czasie ponownie zapalił
i wszystko poszło gładko. Na kilka
kilometrów przed zjazdem z autostrady w kierunku
polskiej granicy zaliczyliśmy małą przygodę z policją.
Zostaliśmy zatrzymani, bo… jechaliśmy zbyt wolno.
Przepisy mówią, że w Europie można jeździć po
autostradzie z minimalną prędkością 80 km na godzinę.
Moje Topolino zwykle dobrze się spisuje, ale pod górkę
już nie daje rady. Więc jeśli jadą za nami samochody
ciężarowe, to zaczynają tworzyć się korki…
Próbowałem tłumaczyć, że jadę na zlot, ale policjanci
byli nieubłagani. W końcu jednak dali tylko drobny
mandat i kazali zjechać z autostrady. Takie są blaski
i cienie tego hobby.
Jest pan tutaj z synem. Czy to pasja rodzinna?
To nie tylko pasja, ale także misja rodzinna. Zawsze
powtarzam synowi, że nie jesteśmy zwyczajnymi
właścicielami tych pojazdów, ale ich kustoszami. Nasze
życie szybko się skończy, a samochody nas przeżyją.
Spoczywa na nas zadanie przekazania tego dziedzictwa
kultury kolejnym pokoleniom.

Z przodu wyglądała ona jak typowa
Myszka. Pozostała część nadwozia
została zbudowana z drewna i tworzywa
sztucznego. Auto miało 3360 mm
długości i 1430 mm szerokości, z tyłu
nadwozia umieszczono trzecie drzwi.
Mogło zabierać 40 osoby i 50 kg bagażu.
Jeździło z maksymalną

prędkością 90 km/h i nadal było bardzo
oszczędne – zużywało zaledwie 6,5 litra
paliwa na 100 kilometrów.

Odmłodzony
Topolino B produkowano zaledwie przez
rok. W marcu 1949 roku na salonie
w Genewie Fiat zaprezentował
trzecią generację tego modelu,
oznaczoną literą C.
Nowe Topolino w zasadniczej,
2-osobowej wersji nazwanej Berlinetta

➥ zwiedzali polskie zabytki kultury: Wieliczkę, Wawel,

ZBLIŻENIA

Muzeum Obozu Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, z drugiej zaś cały dzień 21 czerwca poświęcili na wizytę w tyskim zakładzie Fiata Auto Poland.
To tu przecież bije serce Fiata w Polsce. Prawie
wszyscy klubowicze zgodnym chórem przyznali,
że nigdy do tej pory nie mieli okazji oglądać tak zaawansowanego technicznie zakładu, o daleko posuniętej robotyzacji, automatyzacji, czystości i higienie pracy. Mario i Laura Garavoglia, małżeństwo
z Turynu, właściciele Fiata 500C z 1949 roku,
stwierdzili, że zakład w Tychach w pełni zasługuje
na najwyższy poziom w World Class Manufacturing. Jednocześnie dodali, że niezwykle ważne
dzisiaj staje się przypominanie młodym pokoleniom o lokalnej identyfikacji
marki. W dobie, kiedy
wszystkie
niemal
produkty przemysłowe powstają
w ramach globalnych joint ventures, trzeba po-

zachowało niemal rozmiary dawnej
Myszki oraz jej rozkładany miękki dach.
Nadwozie otrzymało jednak inny przód
z nową pokrywą silnika i atrapą
przednią zintegrowaną ze zderzakiem
oraz błotnikami, w które wpuszczono
reflektory. Inaczej zaprojektowano także
tył samochodu, a z bardziej wypukłej
pokrywy bagażnika (nadal
mieszczącego 50 kg ładunku) znikło
koło zapasowe. W wersji Giardiniera,
czyli kombi, również zastosowano
unowocześnioną konstrukcję przodu
auta, pozostawiając niezmienioną dalszą
część jego karoserii.
Topolino C było pierwszym samochodem
Fiata, w którym instalacja ogrzewcza
stanowiła standardowe wyposażenie.

Topolino

Autoclub Italia
To pierwszy
włoski klub
utworzony
w 1977 roku
w celu
zjednoczenia
właścicieli
zabytkowych
Fiatów 500,
do którego
z czasem dołączyli miłośnicy tego
modelu spoza Italii. Klub liczy obecnie ponad 350
członków, organizuje wiele imprez turystycznych,
nabył też z Archiwum Fiata zestawy
wykończeniowe różnych modeli i wersji
produkowanych od 1936 do 1955 roku,
zapewniając w ten sposób konserwację lub
prawidłową renowację samochodów.
W 2006 roku klub zorganizował w Turynie
obchody 70. rocznicy prezentacji Fiata 500,
w których uczestniczyło 208 egzemplarzy Fiatów
„Topolino” pochodzących z różnych krajów. Zlot
stworzył możliwość zjednoczenia się klubom
„500” z różnych krajów w Europejskiej Federacji
Fiatów Topolino i współpracy w organizacji
wspólnych imprez. Od tego czasu Fiaty „Topolino”
pojawiają się w całej okazałości na drogach wielu
krajów Europy.

Do 1955 roku, gdy Włosi definitywnie
zakończyli produkcję aut nazywanych
Topolino, powstało 376.370 samochodów
Fiat 500C. Wszystkich wersji tego
modelu od 1936 roku wyprodukowano
natomiast w liczbie
519.646 sztuk.

➳
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Detale Fiata
Topolino: deska
rozdzielcza
i kierownica,
miejsce na koło
zapasowe,
klamka drzwi
i komora silnika.
Na stronie obok:
jedyne z Polski
i zarazem
najstarsze auto
w rajdzie –
czerwone
Topolino
z 1937 roku

przez tego rodzaju zloty
pokazywać włoskie korzenie marki oraz jej
związek z historią lokalnego, w tym wypadku
polskiego przemysłu.
Z zakładu Fiat Auto Poland samochody udały
się do Tychów na Plac Baczyńskiego, gdzie podziwiane były przez tysiące mieszkańców miasta.
Późnym popołudniem kolumna zabytkowych aut
powróciła do Krakowa. Kierowcy postanowili przemierzyć ten blisko 300 km dystans z Krakowa do
Tychów i z powrotem na kołach. Oczywiście nie
autostradą tylko bocznymi drogami. Mieszkańcy
małych miasteczek, licznie zgromadzeni wzdłuż
pobocza na trasie Tychy – Oświęcim – Kraków,
serdecznie witali i podziwiali przejeżdżający sznur
aut, z których większość to przecież wspaniałe
stylowe małe kabriolety. Stan renowacji modeli budzi zresztą spore zdumienie, a jednocześnie każe
zadać pytanie o rynek części zamiennych. Jak
opowiada jeden z uczestników, Ezio Casagrande,
który jako jeden z nielicznych przyjechał wersją
Topolino B Giardiniera z 1949 roku z drewnianą

➳ Polski akcent
Wróćmy jednak do najstarszego Topolino
i przenieśmy się z nim do Polski. Przed wojną
samochodziki te powstawały w Warszawie,
przy ul. Sapieżyńskiej, we wzorowej stacji
obsługi samochodów Fiat i Polski Fiat.
Utworzono tam dla Topolino oddzielną linię
montażową, z której miesięcznie
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częścią nadwozia, w Polsce istnieje spora grupa
drobnych producentów części do zabytkowych
samochodów, którzy cieszą się zaufaniem hobbystów w całej Europie, pomimo że w samej Polsce
niewielu można znaleźć posiadaczy Topolino. Być
może dlatego, że produkcję Topolino w naszym
kraju brutalnie przerwał wybuch drugiej wojny
światowej.
Następnego dnia samochody zaprezentowały się
w Krakowie. Kolumna aut na płytę Rynku Głównego wjechała około godziny dziesiątej. Sporą sensację wywołało nieodzowne akcesorium takiego
pokazu: tekturowa taca, którą wszyscy kierowcy
jak na rozkaz zaczęli podkładać pod zaparkowane pojazdy. Okazuje się, że w ten sposób chroni
się płytę rynku zabytkowego miasta przed plamami oleju, który czasem może wyciec z tych niemłodych już przecież pojazdów. Właściciel jednego
z najstarszego aut, modelu 500A z 1939 roku,
Gianluca Spedagliere jest także rekordzistą w kategorii wytrzymałości. Swoim Fiatem 500 pokonał
w ciągu 3 dni trasę 1800 km, żeby pochwalić się
w Polsce swoim skarbem. Cieszymy się, że mieliśmy okazję podziwiać te cuda razem z innymi
uczestnikami Polish Tour of Fiat.

BOGUSŁAW CIEŚLAR – KIEROWNIK BIURA PRASOWEGO FAP

Prestiżowe wydarzenie
Fiat objął patronatem tegoroczny
europejski zlot członków Klubu Topolino
Italia w Krakowie przede wszystkim ze
względu na prestiż tej imprezy. Dla Fiata
Auto Poland to zaszczyt, że jeden
z najbardziej zasłużonych klubów
samochodowych w Europie zwrócił się do
nas o pomoc w jej zorganizowaniu. Trzeba
wziąć bowiem pod uwagę, że organizacja
ta skupia ludzi z całej Europy – Holendrów,
Szwajcarów, Belgów, Niemców, dając
dowód tego, że Fiat jest marką bliską serca
nie tylko Włochów i Polaków. Poza tym
Topolino jest protoplastą obecnego

modelu 500 w czwartym pokoleniu.
Pierwsza generacja produkowana
była do 1955 roku, druga od 1957,
natomiast trzecia od 1991 i obecna
od 2007 to modele polskiej produkcji, które
wszyscy dobrze znamy.
Polska obok Meksyku jest jedynym
producentem tego modelu na świecie.
Dlatego uczestnicy rajdu bardzo chcieli
zwiedzić zakład w Tychach, bo wiele
dobrego o nim słyszeli, co akurat
nie dziwi – w końcu to jeden
z najnowocześniejszych w Europie
i w całym koncernie.

wyjeżdżało 50 sztuk samochodów. Jak podawały reklamy spółki
Polski Fiat SA, były one składane z zagranicznych zespołów
„przy zastosowaniu licznych materiałów krajowych”.
Za Topolino trzeba było w Polsce zapłacić 3800 złotych.
To niemało w porównaniu z ceną najpopularniejszego u nas
Polskiego Fiata 508, który z dwudrzwiową karoserią kosztował
4900 złotych, a od 1938 roku cena ta jeszcze spadła
w związku z wprowadzeniem 20% ulgi podatkowej.
Prawdopodobnie staniałoby też i Topolino,
ale... nie zdążyło. Produkcję i montaż
samochodów przerwał wybuch
II wojny światowej.
Dlatego niewiele przetrwało u nas tych aut
i są one w Polsce rzadkością. Topolino
można jednak obejrzeć w zbiorach
Muzeum Techniki w Warszawie. Mają je
również niektórzy kolekcjonerzy.
Anna Borsukiewicz

Uczestnicy zlotu
spotkali się w Polsce
z ciepłym przyjęciem.
Zarówno w Tychach, jak i w Krakowie
oraz w drodze do Krakowa podziwiano te
piękne, dawne samochody. Modele o dosyć
spartańskim wykończeniu jak na dzisiejsze
standardy, mimo to naprawdę kochane
przez swoich właścicieli. Takie zloty
uzmysławiają współczesnym pokoleniom,
na czym polega piękno aut sprzed
kilkudziesięciu lat i jaką fantazję mieli
dawni projektanci.

CZAS WOLNY
NOWOŚCI

RUBRYKI

Joanna Lasek

LAKIER Z MORSKĄ
ODŻYWKĄ
Lato zmusza panie, aby w dwójnasób zadbały o paznokcie.
Bremeńska firma Biomaris, oprócz całej serii kosmetyków
do pielęgnacji ciała,
przygotowała także ofertę
lakierów wzbogaconych
o wyciąg z alg. Tym samym
lakier działa jak odżywka
wzmacniająca płytkę
paznokcia. Od 75 lat
filozofią firmy jest slogan
„zdrowie i piękno
z morza”, do swych
kosmetyków Biomaris
dodaje algi, kawior, perły,
a nawet głębinową wodę
morską. Kosmetyki są
dostępne w salonach
kosmetycznych,
a w 2012 roku otrzymały
zasłużenie Laur
Konsumenta.

SMUKŁA, MODNA
I OSZCZĘDNA
Popularna seria armatury kuchennej Kludi Trendo w 2013
roku została poddana restylizacji. Nowe baterie są
smuklejsze i bardziej ekonomiczne, jeśli chodzi o zużycie
wody. W skład serii wchodzi obecnie siedem modeli
baterii: podstawowy, do bezciśnieniowych urządzeń
grzewczych, z przyłączem do pralki lub zmywarki, ze
złączem Bajonett, Multi, Multi-Bajonett oraz z wyciąganą
rączką natrysku. Taka różnorodność sprawia, że każdy
znajdzie coś dla siebie. Wzornictwo jest oparte na prostych
zaokrąglonych kształtach, jednak uchwyt stał się
smuklejszy i bardziej elegancki. By bateria była bardziej
ekologiczna, zastosowano w niej perlator Cascade M24x1.

ZAPACH MAMY DO PRZYTULANIA
Przytulanka Cuski to pomysł dwóch mam
z Wielkiej Brytanii – Suzy i Judy, które pragnęły,
aby ich pociechy w czasie snu czuły się
maksymalnie bezpiecznie. Wystarczy, aby
mama na kilka nocy przytuliła do siebie Cuski,
a zapach mamy zatrzyma się w materiale
i będzie uspokajał maluszka w czasie snu.
Przytulanka jest wykonana z miękkiego
materiału, pozbawiona nadruków, a jej kształt
jest idealny dla małych paluszków. Wypranie
w pralce nie pozbawia Cuski jej właściwości.
Tkanina w całości składa się z włókna
bambusowego uprawianego organicznie. To
pierwsza taka przytulanka zatwierdzona przez
National Helath Service. Dzięki swym
właściwościom antybakteryjnym nadaje się
nawet dla wcześniaków. Nazwa wzięła się
od walijskiego słowa „spać”.
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PERFUMY
DO WNĘTRZ
Projektantka Margot Elena stworzyła markę Lollia po to,
aby zaspokajać potrzebę romantyczności swoich
odbiorców. Aromatyczne świece są zaprojektowane
i wykonane z niesamowitą pieczołowitością. Elena sama
projektuje wygląd, a kompozycje zapachowe są
stworzone przez profesjonalne „nosy” na co dzień
pracujące w przemyśle perfumiarskim. Seria Poetic
License ma, podobnie jak perfumy, posiadać głębię, która
zmienia się wraz z upływem czasu. W zapachu odnaleźć
można między innymi yuzu, różowe geranium,
sandałowca, mandarynkę, świeżą figę, bursztyn i białe
drewno. Świece Lollia to prawdziwe perełki, pięknie
wyglądające i pachnące, doskonałe na prezent.

I DO
CIAŁA

CZYSTE
SZYBY I PODŁOGI
Nowy odkurzacz Kärcher idealnym rozwiązaniem dla osób mających
alergię na roztocza kurzu domowego. DS 5800 swą skuteczność
zawdzięcza wielostopniowemu systemowi filtrów – filtr wodny, filtr silnika
oraz wylotowy Hepa 12 działające razem sprawiają, iż powietrze
wydalane przez odkurzacz jest czystsze niż powietrze w sprzątanym
pomieszczeniu! DS 5800 skutecznie czyści powierzchnie twarde (parkiet),
dywany i tapicerkę. Odkurzacz umożliwia także zbieranie niewielkiej ilości
wody (do 0,5 l). W standardzie znajdują się ssawka podłogowa,
szczelinowa, do tapicerki i odpieniacz „FoamStop”. Kiedy już nasze
podłogi będą czyste, czas na tak znienawidzone przez gospodynie mycie
okien. Nowa myjka Kärcher WV 50 upraszcza tę czynność do minimum.
Producent obiecuje szyby bez smug, co dotychczas łączyło się z dużym
wysiłkiem. Wystarczy spryskać czyszczoną powierzchnię detergentem,
odczekać chwilę, można przetrzeć szybę ściereczką z mikrofibry,
a następnie uruchomić myjkę, która działa jak odkurzacz ściągający
wodę, pozbawiając szyby wszelkich smug. Urządzenie pracuje w każdym
kierunku. Usuwa skutecznie tłuszcz, kurz i brud pochodzący
z zanieczyszczeń zewnętrznych. Myjka waży jedynie 700 gram.

Pozostając w temacie
zapachów, domy mody
firmujące swymi
nazwami perfumy
bardzo często
wypuszczają letnie
wersje swoich
klasycznych zapachów.
CK One to kultowe
perfumy, jako pierwsze
mogły być używane
zarówno przez mężczyzn
jak i kobiety. W latach 90. była to prawdziwa rewolucja.
Każdego lata pojawia się nowa, lżejsza wersja CK One.
W 2013 zapach ma nuty cytrusowo-wodne, nuta serca to
ogórek, arbuz i lilia wodna, nuty bazy to piżmo i mech.
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CZAS WOLNY
KSIĄŻKI

RUBRYKI

Joanna Lasek

Wakacje

z dobrą książką

Książka Marie Desplechin
i Emmanuelle Houdart „Cyrkowcy”
otrzymała nagrodę Międzynarodowych
Targów Książki Dziecięcej w Bolonii.
Zaznaczyć trzeba, że jest to książka
typowo artystyczna, przeznaczona
zdecydowanie dla starszych dzieci
oraz dla dorosłych interesujących się
piękną ilustracją. Wybitna ilustratorka
Emmanuelle Houdart stworzyła
prawdziwie magiczną opowieść
o dziwacznym i oryginalnym świecie
cyrku, w którym postaci takie jak
Kobieta z Brodą, Siostry Syjamskie,
Człowiek-Pień nie różnią się wcale
uczuciami i pragnieniami od nas
wszystkich. Marie Desplechin –
autorka opowiadań towarzyszących
ilustracjom świetnie wyczuła klimat
i intencje Houdart, stąd też ten mariaż
literatury i sztuki uznać trzeba
za wyjątkowo udany. „Cyrkowcy”
to perełka w biblioteczce konesera
pięknych książek.
Marie Desplechin, Emmanuelle
Houdart: Cyrkowcy. Wydawnictwo
Format. Wrocław 2013.
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„Robimisie” to kontynuacja
książeczki Agaty Królak
„Różnimisie”. W „Robimisiach”
dzieci zapoznają się z różnymi
zawodami wykonywanymi przez
dorosłych. Sympatyczne misie
pojawiają się nam w różnych
życiowych rolach, mamy tu misia
bibliotekarza, mechanika, architekta,
policjanta, aptekarza itd. Książeczka
jest barwnie i ciekawie ilustrowana,
idealna dla dzieci zaczynających się
interesować, „kto jest kim”. Może
pomoże ona naszym pociechom
wybrać przyszły zawód?
Agata Królak: Robimisie.
Wydawnictwo Dwie Siostry.
Warszawa 2013.

„Mapownik” to kolejne udane
przedsięwzięcie małżeństwa
ilustratorów. Po wielkim sukcesie
„Map” postanowili ponownie zająć
się tematyką geograficzną.
„Mapownik” jest książką
interaktywną, służącą do tworzenia
własnych map oraz projektowania
flag. To fascynująca podróż
po kontynentach z możliwością
wyrywania stron, tak, aby dzieło dało
się powiesić lub wręczyć komuś
w prezencie. Od dawna wiadomo, że
nauka przez zabawę przynosi
najlepsze rezultaty, toteż nie ma
na co czekać, warto sprawić swemu
dziecku frajdę bycia
„konstruktorem” krain
geograficznych.
Aleksandra i Daniel Mizielińscy:
Mapownik, czyli kurs mazania
po mapach”. Wydawnictwo
Dwie Siostry. Warszawa 2013.

Powieść kryminalna

z politycznym tłem
Interesujący kryminał osadzony
w egzotycznej scenerii – akcja
rozgrywa się we współczesnej
Namibii. W białej dzielnicy Windhuk
dochodzi do zabójstwa mężczyzny
w średnim wieku. Inspektor policji
Clemencia Garises musi pokonać
mur milczenia i uprzedzeń, a i tak
śledztwo posuwa się jak
po grudzie. Okazuje się, iż zabity
wcale nie był tak kryształową
postacią, a koledzy pani inspektor
nie palą się do pomocy. Przełożeni
chcą jak najszybciej zamknąć
sprawę i zachowują się, jakby
odkrycie prawdy o zabójstwie nie
było do końca wygodne. W czasie
dochodzenia wychodzą na jaw powiązania
śledztwa ze sprawą z przeszłości, w której ofiarą był działacz polityczny –
zwolennik niepodległości. Doskonałe połączenie tła obyczajowospołecznego z kryminalną intrygą.
Bernhard Baumann: Godzina szakala. Wydawnictwo Czarne.
Wołowiec 2013.

70 przepisów

Biografia

na niezapomniane potrawy

Królowej Matki

Anna Starmach to świeżo
namaszczona gwiazda telewizji, która
była jurorką w popularnym programie
MasterChef. Ma wszystko, czego
potrzeba, aby błyszczeć. Jest ładna,
inteligentna, kamera ją kocha, do tego
jest utalentowanym szefem kuchni.
Skończyła prestiżowy francuski
instytut kulinarny, a teraz jej przepisy
można mieć na swojej kuchennej
półeczce z książkami kucharskimi.
„Pyszne 25” to świetny pomysł –
dania można wykonać w 25 minut,
a ich koszt nie przekracza 25 zł.
Pożyteczny wydaje się zwłaszcza
pomysł z szybkością wykonania, w dzisiejszych
czasach ceni się głównie dania smaczne, acz szybkie. Cena
oczywiście też gra rolę. Czytelnicy, którzy kupią tę pozycję,
będą z pewnością usatysfakcjonowani.
Anna Starmach: Pyszne 25. Wydawnictwo Znak.
Kraków 2013.

W związku z długo oczekiwanym
kolejnym członkiem brytyjskiej
rodziny królewskiej,
zainteresowanie mediów
i zwykłych ludzi znowu kieruje się
na dwór Windsorów. Lady Colin
Campbell jest arystokratką, która
była blisko rodziny panującej
(przyjaźniła się z Dianą)
i postanowiła przerwać milczenie
w temacie zmarłej kilka lat temu
Królowej Matki. Dobrotliwa
babcia, którą kojarzymy
z telewizji niewiele ma wspólnego
z rzeczywistością. Elżbieta (matka obecnie panującej królowej Elżbiety)
była kobietą o niezłomnym charakterze, a plotki głosiły, iż była nieślubną
córką kucharki, lecz mimo to została żoną uwielbianego króla Jerzego.
Campbell ukazuje Elżbietę jako kobietę skłonną do intryg, dość chłodną
w stosunku do córek i żądną przywilejów. Doskonała lekka pozycja,
idealna jako wakacyjna lektura.
Lady Colin Campbell: Królowa. Wydawnictwo Znak. Kraków 2013.
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CZAS WOLNY
KUCHNIA

RUBRYKI

Agnieszka Kudłacik, Romagna Mia
zdjęcia Satiz Poland

Włoskie

pierożki
Kuchnia włoska jest
najcudowniejsza na świecie...
Prosta, ale bazująca na dobrych
produktach. Każdy region ma
swoje przepisy i makarony, nie
mówiąc o serach i winach...
Emilia Romagna to region tzw.
pasta ripiena. Królują tu ravioli,
raviolini, tortelli, tortellini,
tortelloni, cappelletti,
cappelloni... Długo można by
wymieniać... Zawsze gdy je
przyrządzam, przychodzi mi na
myśl przyjaciółka, która
w jednej z restauracji w Rimini
robi tylko makaron. To, co
wychodzi spod jej rąk, zasługuje
na Nobla. Musieliby Państwo nie
tylko tego spróbować, ale
i zobaczyć...! Tę szybkość
i przede wszystkim precyzję...
oraz miłość do tego, co robi...
A ja podam Państwu kilka
przepisów na ripieno, czyli farsz
do ravioli i tortellini...
A więc do dzieła!!!
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RIPIENO CON RADICCHIO,
UVETTA E RICOTTA
(farsz z sałatą radicchio, serem
ricotta i rodzynkami)
200 g sparzonego i drobno
pokrojonego zielonego radicchio
50 g cebuli drobno pokrojonej
50 g ricotty
20 g namoczonych i pokrojonych
drobno rodzynek
1 żółtko
10 g usmażonych i drobno
pokrojonych migdałów
Ciasto na ravioli przygotowujemy
zawsze tak samo. Na 100 g mąki
bierzemy jedno jajko. Dodajemy
trochę soli i zagniatamy, przed
rozwałkowaniem powinno odpocząć
przynajmniej 30 minut w lodówce.
Wszystkie składniki farszu
wymieszać. Ciasto cienko
rozwałkować, najlepiej używając
specjalnej maszynki do wałkowania
ciasta. Nakładać porcje farszu
wielkości orzecha włoskiego
w odstępach 2,5 cm i zlepić brzegi.
Najlepiej kroić specjalnym
radełkiem, ładniej będą wyglądały,
ale przede wszystkim lepiej będą się
sklejać. Gotować w osolonym
wrzątku 2-3 minuty.
Najsmaczniejsze są polane
roztopionym masłem ze świeżą
szałwią.

RIPIENO DI RICOTTA E SPINACI
(farsz z serem ricotta i szpinakiem)
To najbardziej klasyczny farsz.
Trzeba jednak pamiętać, iż szpinak
po ugotowaniu gwałtownie
zmniejsza objętość!!!
200 g ricotty
450 g mrożonego szpinaku,
może być też świeży (ten wcześniej
należy sparzyć i zmielić)
2-3 łyżki parmigiano
sól, pieprz,
gałka muszkatołowa do smaku
Składniki farszu mieszamy
i doprawiamy. Przygotowujemy
ravioli jak w przepisie powyżej.
Najlepsze są polane roztopionym
masłem ze świeżą szałwią.
RIPIENO DI RICOTTA E NOCI
(farsz z serem ricotta i orzechami)
200 g sera ricotta
50 g zmielonych orzechów włoskich
2 żółtka ugotowane na twardo
skórka i sok z 1 cytryny
sól, pieprz, gałka muszkatołowa
Składniki farszu mieszamy
i doprawiamy. Przygotowujemy
podobnie jak ravioli powyżej.
Najlepiej smakują w sosie
śmietanowym z orzechami
i parmiggiano.
RIPIENO CON ZUCCA E RICOTTA
(farsz z serem ricotta i pieczoną
dynią)
Farsz ten również jest prosty
w przygotowaniu. Jedynym
problemem jest to, iż dynię,
po uprzednim obraniu ze skóry
i wyjęciu nasion, należy pokroić na
kawałki, skropić oliwą, posolić
i upiec w mocno nagrzanym
piekarniku do miękkości.
Po przestudzeniu należy ją zmielić
lub pognieść widelcem. Następnie
łączymy ją z ricottą i doprawiamy.
Ravioli przygotowujemy jak we
wcześniejszych przepisach.
Podajemy polane roztopionym
masłem z szałwią.

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

RIPIENO CON FRUTTI DI MARE
(farsz z owocami morza)
500 g mrożonej mieszanki frutti
di mare
250 g śmietanki
1 cebulka dymka
3 kromki chleba tostowego
białe wino
kawałek pora
sól, pieprz
Owoce morza rozmrażamy w zimnej
wodzie. Na patelni rozgrzewamy
oliwę i podsmażamy pokrojoną
drobno dymkę i pora. Dodajemy
owoce morza i dusimy przez kilka
minut, podlewając białym winem,
które należy odparować. Solimy
i pieprzymy. Następnie mielimy
wszystko razem z chlebem
tostowym do uzyskania gładkiej
masy, do której dodajemy ok. 50 g
śmietanki.
Ravioli przygotowujemy jak powyżej.
Najlepiej pasuje do nich sos
śmietanowy. Dusimy na oliwie
odrobinę dymki, podlewamy winem.
Po jego redukcji dodajemy pozostałą
śmietankę i przyprawiamy.
Wrzucamy ugotowane ravioli
i posypujemy żieloną pietruszką.

RAVIOLI ALLA LIGURE
(ravioli po liguryjsku, czyli z serem
ricotta i karczochami)
6 karczochów
150 g sera ricotta
1 jajko
pół cytryny
3 łyżki parmigiano
mała cebula
ząbek czosnku
natka pietruszki
sól, pieprz
Czyścimy karczochy, kroimy na
cząstki i zanurzamy w zimnej
wodzie z sokiem z cytryny
(karczochy wtedy nie sczernieją).
Na patelni rozgrzewamy oliwę,
podsmażamy cebulkę i ząbek
czosnku, ale tylko zgnieciony,
później należy go bowiem wyjąć.
Dodajemy karczochy, solimy,
pieprzymy i dusimy do miękkości.
Następnie mielimy razem
z pietruszką, dodajemy jajko, ricottę,
parmigiano i doprawiamy solą
i pieprzem.
Przygotowujemy ravioli jak we
wcześniejszych przepisach.
Podajemy z roztopionym masełkiem
i szałwią.

RAVIOLI CON RIPIENO
DI TALEGGIO E PERE
(farsz z serem ricotta, serem
taleggio i gruszką)
200 g sera ricotta
100 g sera taleggio
40 g parmigiano
2 gruszki sól, pieprz,
gałka muszkatołowa
Przygotowujemy farsz. Kroimy
drobno ser taleggio i gruszkę.
Mieszamy wszystkie składniki.
Masa musi być prawie gładka.
Przygotowujemy ravioli jak wyżej.
Podajemy je z sosem
przygotowanym następująco:
roztapiamy masło, na którym
podduszamy do miękkości gruszkę
pokrojoną na cieniutkie plasterki.
Na talerz wykładamy sos
gruszkowy, na to ravioli. Można
posypać parmiggiano lub skropić
sosem balsamicznym (można go
kupić lub po prostu zredukować
w rondelku ocet balsamiczny).

RAVIOLI CON RIPIENO DI FUNGHI
(ravioli z farszem z grzybami)
500 g pieczarek
kilka leśnych grzybów
cebula
ząbek czosnku
350 g ricotty
Przygotowujemy farsz. Na patelni
podsmażamy cebulę i czosnek.
Po chwili dodajemy pokrojone
pieczarki i grzyby leśne, jeśli
używamy suszonych, należy je
wcześniej namoczyć. Dusimy
kilkanaście minut, doprawiając solą
i pieprzem. Następnie mielimy
i łączymy z ricottą. Przygotowujemy
ravioli jak wyżej. Najlepiej podawać
ravioli z sosem grzybowym ze
śmietanką. Podsmażamy kilka
pieczarek, ja dodaję trochę
sproszkowanych grzybów leśnych,
podlewamy śmietanką, posypujemy
zieloną pietruszką i gotowe!!!
Można posypać również parmigiano.
Smacznego!!!

TORTELLINI IN BRODO (tortellini w rosole)
Tortellini to maleńkie pierożki zwijane w specjalny
sposób. Są charakterystyczne przede wszystkim dla
Bolonii. Im mniejsze, tym lepsze. Najlepiej smakują
w prawdziwym rosole, ale można je też podawać
w sosie śmietanowym z zielonym groszkiem i szynką.
Ciasto przygotowujemy tak jak na ravioli.
FARSZ:
200 g mortadelli
200 g szynki włoskiej, tzw. prosciutto crudo
200 g upieczonego wcześniej na maśle schabu
parmigiano
jajko
Składniki mielimy. Doprawiamy solą i pieprzem,
ale uważajmy, żeby nie przesolić, albowiem szynka
włoska jest dosyć słona. Ciasto wałkujemy, ale kroimy
na mniejsze kwadraty niż na ravioli. Nakładamy farsz
i zlepiamy podobnie jak nasze uszka. Gotujemy
w rosole albo przygotowujemy sos z groszku, szynki
i śmietanki. Posypujemy parmigiano i gotowe!!!
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PRODUKT
CENNIK

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

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

WYMIARY (cm)
365/164/156

PLN
32.470
40.970
36.720
43.520
56.270

poj.
1242
1248
1242
875
1248

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

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

WYMIARY (cm)
355/163/149

PLN
37.613
41.438
44.413
49.513
53.763
51.213
45.263
52.063

BAGAŻNIK
225 LITRÓW

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

BAGAŻNIK
185 LITRÓW

l/100km miejsca

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

4
4
4
4
4
4
4
4

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

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

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

WYMIARY (cm)
355/163/149

PLN
53.763
63.113

poj.
1242
1248

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

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

500L Trekking
RABAT 10%

500C

WYMIARY (cm)
415/178/167

PLN
66.591
62.991
71.991
75.591
77.391

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

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

WYMIARY (cm)
427/180/167

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

BAGAŻNIK
343 LITRY

l/100km miejsca

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

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

BAGAŻNIK
400 LITRY

l/100km miejsca

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

5
5
5
5
5

BAGAŻNIK
185 LITRÓW

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

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

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

WYMIARY (cm)
396/172/174

PLN
40.792
45.892
53.720
55.420
58.820

 – wersja ze Start&Stop i Eco-Pack
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poj.
1360
1360
1248
1248
1248

BAGAŻNIK
330 LITRY

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

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

WYMIARY (cm)
434/179/149

PLN
46.742
56.942
50.992
56.092
61.192
61.192
62.042
66.292
64.592
70.542

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

PLN
33.992
35.870
41.820
42.670
35.445
37.145
41.395
43.095
43.945
41.395

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

KM
90
105
90
120
140
105
120
120
120
120

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

WYMIARY (cm)
403/169/149

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

l/100km miejsca

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

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

BAGAŻNIK
275 LITRÓW

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

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

WYMIARY (cm)
425/172/182

PLN
50.320
53.933
64.388
72.633
67.788
63.538
58.608
68.638
72.888
62.858

Freemont

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

KM
95
95
105
120
90
90
120
105
135
120

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

WYMIARY (cm)
489/188/169

RABAT 15%*

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

poj.
2360
3605
1956
1956
1956
3605
1956

KM
170
280
170
170
170
280
170

BAGAŻNIK
750 LITRÓW

l/100km miejsca

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

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

BAGAŻNIK
145/540 LITRÓW

km/h
190
206
195
184
195
206
184

l/100km miejsca

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

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

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

Sedici
RABAT 15%*
1.6 16v DYNAMIC 4x4
1.6 16v EMOTION 4x2
1.6 16v EMOTION 4x4

WYMIARY (cm)
412/176/162

PLN
54.613
53.763
61.413

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

BAGAŻNIK
270 LITRÓW

l/100km miejsca

6,5
6,2
6,5

5
5
5
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CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

Ypsilon

WYMIARY (cm) BAGAŻNIK
384/168/152 245 LITRÓW

RABAT 15%*

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

1.2 8v S&S SILVER
1.2 8v S&S ELEFANTINO
1.2 8v S&S MOMO
0.9 S&S MOMO
1.2 8v S&S BLACK&RED
0.9 S&S BLACK&RED
0.9 S&S MTA BLACK&RED
1.2 8v S&S GOLD
0.9 S&S GOLD
1.3 JTD S&S GOLD
0.9 S&S MTA GOLD
1.2 8v S&S PLATINUM
0.9 S&S PLATINUM
1.3 JTD S&S PLATINUM
0.9 S&S MTA PLATINUM

Thema

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

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

WYMIARY (cm)
507/190/149

RABAT 15%*
3.6BZ AT8 PLATINUM
3.0DS AT5 239HP PLATINUM
3.6BZ AT8 EXECUTIVE
3.0DS AT5 239HP EXECUTIVE

PLN
169.852
178.947
183.710
192.805

poj.
3604
2987
3604
2987

KM
286
239
286
239

km/h
240
230
240
230

BAGAŻNIK
462 LITRY

l/100km miejsca

9,4
7,1
9,4
7,1

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

5
5
5
5

Delta
RABAT 15%*
1.4 Turbojet E5 16v SILVER
1.4 MultiAir E5 16v S&S SILVER
1.6 Multijet 16v E5 SILVER
1.6 Multijet 16v E5 SILVER
1.6 Multijet Selectronic 16v E5 SILVER
1.4 MultiAir E5 16v S&S GOLD
1.6 Multijet 16v E5 GOLD
1.6 Multijet Selectronic 16v E5 GOLD
1.6 Multijet 16v E5 S by MOMO
1.9 Twinturbo Multijet 16v E5 S by MOMO
1.8 TurboJet Sportronic 16v E5 PLATINUM
1.9 Twinturbo Multijet 16v E5 PLATINUM

WYMIARY (cm)
452/180/150

PLN
65.442
69.692
70.542
73.942
77.342
74.792
79.042
82.442
77.767
82.442
107.942
102.842

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

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

KM
120
140
105
120
120
140
120
120
120
190
200
190

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

BAGAŻNIK
465 LITRÓW

l/100km miejsca

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

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

WYMIARY (cm) BAGAŻNIK
522/200/175 934 LITRY

PLN
144.415
132.515
155.465
143.565
169.915
158.015

poj.
2768
3604
2768
3604
2768
3604

KM
163
283
163
283
163
283

km/h
193
209
193
209
193
209

l/100km miejsca

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

7
7
7
7
7
7

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

WYMIARY (cm) BAGAŻNIK
406/172/145 270 LITRÓW

PLN
53.465
59.415
54.825
61.965
68.765
63.665
75.565

poj.
1368
875
1368
1368
1368
1368
1368

KM
78
105
105
135
135
85
170

km/h
165
184
187
207
207
174
219

l/100km miejsca

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

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

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

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

PLN
83.215
90.015

WYMIARY (cm)
445/181/172

BAGAŻNIK
328 LITRÓW

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

Giulietta
RABAT 15%*
1.4 TB 16v DISTINCTIVE
1.4 TB 16v DISTINCTIVE LPG
1.4 TB MultiAir 16v DISTINCTIVE
1.4 TB MultiAir 16v DISTINCTIVE TCT
1.6 JTDM 16v DISTINCTIVE
2.0 JTDM 16v DISTINCTIVE
2.0 JTDM 16v DISTINCTIVE
2.0 JTDM 16v DISTINCTIVE TCT
1750 TBI 16v QUADRIFOGLIO VERDE

WYMIARY (cm) BAGAŻNIK
435/180/147 350 LITRÓW

PLN
67.065
75.565
72.165
78.965
75.565
80.665
82.365
89.165
92.990

poj.
1368
1368
1368
1368
1598
1956
1956
1956
1742

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

PLN
121.040
133.705
133.705
146.285

KM
120
120
170
170
105
140
170
170
235

km/h
195
195
218
218
185
205
218
218
242

WYMIARY (cm)
422/187/183

poj.
2777
2777
3605
2777

KM
200
200
284
200

km/h
172
172
180
169

l/100km miejsca

6,4
6,4
5,8
5,2
4,4
4,5
4,7
4,5
7,6

5
5
5
5
5
5
5
5
5

BAGAŻNIK
142 LITRY

l/100km miejsca

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

4
4
4
4

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

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

PLN
134.640
147.305
147.305
159.885

poj.
2777
2777
3605
2777

WYMIARY (cm)
475/188/183

KM
200
200
284
200

km/h
169
169
180
169

BAGAŻNIK
498 LITRÓW

l/100km miejsca

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

5
5
5
5
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LUDZIE
FIAT TO MY

POCZTA

ŁAMY DLA PRACOWNIKÓW
Minęło 40 lat!

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

Wyczytałem w internecie, że minęło
niedawno 40 lat od rozpoczęcia produkcji
Fiata 126p. Na wspomnienie tamtych lat łza
się w oku kręci. Bo choć teraz jestem już
na emeryturze, to jednak przepracowałem
w FSM, a później w FAP wiele lat. (...) Spod
mojej ręki wyszedł niejeden „maluch”.
Dlatego zawsze będę z rozrzewnieniem
wspominał ten samochód.
Andrzej B., emeryt FAP
Korzystając z okazji przypomnijmy, że
pierwsze egzemplarze Fiata 126p,
z oryginalnych włoskich części, zmontowano
w dawnej Fabryce Samochodów
Małolitrażowych w Bielsku Białej 6 czerwca
1973 roku. Wcześniej, od 1972 roku jego
seryjna produkcja trwała w zakładach Fiata
w Cassino. W Polsce seryjną produkcję
Malucha uruchomiono 22 lipca 1973 roku,
najpierw w zakładzie FSM w Bielsku-Białej,

a od września 1975 roku także w Tychach.
Przez wiele lat model był najczęściej
spotykanym samochodem na polskich
drogach, a wszystko rozpoczęło się
od kontraktu „O współpracy przemysłowej
i licencyjnej na samochód małolitrażowy
126” podpisanego z Fiatem 29 października
1971 roku. Zgodnie z zapisami w kontrakcie,
Fiat 126p posiadał tylny napęd, 2-cylindrowy
silnik o pojemności 594 cm3 o maksymalnej
mocy 23 KM, samonośne, czteroosobowe
i dwudrzwiowe nadwozie typu Berlina.
W późniejszych latach wielokrotnie się
zmieniał, choć jego sylwetka pozostała
do końca jednym z najbardziej
charakterystycznych elementów
polskiego krajobrazu.
Maluch był produkowany w Polsce ponad
25 lat (we Włoszech zakończono jego
produkcję w 1980 roku). Ostatni egzemplarz
z limitowanej serii 1.000 sztuk o nazwie
„Happy End” w kolorze żółtym zjechał z linii
produkcyjnej bielskiego zakładu Fiat Auto
Poland 22 września 2000 roku. Samochód
trafił do Muzeum Fiata w Turynie, a jeden
z ostatnich egzemplarzy także do Muzeum
Techniki w Warszawie.
W sumie w latach 1973 - 2000 w zakładach
w Bielsku-Białej i Tychach wyprodukowano
3 318 674 sztuk Fiatów 126. Z tego
na eksport do wielu krajów, prawie
na wszystkich kontynentach świata, trafiło
w latach 1975 - 1992 aż 897 316 tych
samochodów.

3D
W czasie przerwy śniadaniowej Władziu opowiada
Markowi, że posiada telewizor nowej generacji,
w którym można oglądać filmy i programy
rozrywkowe w wersji trójwymiarowej, czyli 3D.
Rozmowa pomiędzy młodziakami zaczęła nabierać
tempa, podniesione głosy, przechwalanie się, kto
ma lepszy telewizor. Wtedy brygadzista Romano
wstał od stołu śniadaniowego, spojrzał na Marka
i Władka, i powiedział: „Chłopaki proszę o spokój
i chodźcie ze mną”. Zatrzymując się na rampie
podniósł rękę, wskazując w kierunku hali
i powiedział „Ta hala 3D istnieje prawie
czterdzieści lat i czy słyszeliście kiedykolwiek
przechwałki pracowników z hali, gdzie pracują?”.
Antoni Hendzel, FPT
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Spółki koncernu Fiat
1. Fiat Polska Sp. z o.o.

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

reprezentacja i koordynacja
działalności Grupy Fiat w Polsce

2. Fiat Auto Poland SA

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

produkcja
samochodów osobowych

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

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

produkcja odlewów żeliwnych
dla przemysłu samochodowego

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

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

produkcja części samochodowych
– oświetlenie i układy wydechowe

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

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

7. Plastic Components and Modules Poland SA

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

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

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

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

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

produkcja i obsługa urządzeń
dla przemysłu samochodowego

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

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

administracja księgowa,
personalna i płace

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

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132549, Fax (33) 8126988
Członek Zarządu: Tomasz Trombala
ul. Konwojowa 51, 43-346 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8135323, Fax (33) 8134113
Wiceprezes Zarządu: Luc Nauwynck

zakupy materiałów pośrednich
i bezpośrednich do produkcji
samochodów

13. Sirio Polska Sp. z o.o.

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

ochrona osób, mienia i ochrona
przeciwpożarowa oraz transport

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

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

produkcja silników do samochodów

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

zarządzanie i utrzymanie nieruchomości

1. Fiat Bank Polska SA

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

usługi bankowe

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

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

leasing samochodów, usługi finansowe
i leasingowe

1. CNH Polska Sp. z o.o.

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

produkcja
maszyn rolniczych

2. Iveco Poland Sp. z o.o.

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

import i sprzedaż samochodów
dostawczych i ciężarowych

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

usługi celne

Spółki joint venture

Spółki koncernu Fiat Industrial

Fiat z

Wyjedź poza schemat

· DUżE RODZINNE AUTO
TRACTION+ POPRAWIAJąCY PRZYCZEPNOść
· WNAPęD
ZŁYCH WARUNKACH DROGOWYCH
· PODWYżSZONE ZAWIESZENIE
z innowacyjnym systemem
· Dostępny
hamowania City Brake Control
wykrywającym pojazdy i przeszkody

Nowy fiat 500L TREKKING. Life Explorer.
Emisja CO2 od 109 do 149 g/km; zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 4,2 do 6,4 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.

