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FIRMA
GRUPA

Powstaje grupa
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światowym
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D’Amico

29 stycznia zarząd Fiat S.p.A. zatwierdził
reorganizację spółki, w wyniku której powstaje
jeden z największych producentów samochodów
na świecie, zatrudniający 300 tysięcy osób
pracujących w każdym zakątku świata.
en stał się rzeczywistością. Rozpoczyna się
nowy rozdział w ponad stuletniej historii firmy, który napawa dumą 300 tysięcy pracowników w każdym zakątku Ziemi z faktu, że
stanowią część wielkiego producenta samochodów, mogącego stawać w szranki z najlepszą
konkurencją na świecie. To i wiele więcej kryje się
pod szyldem Fiat Chrysler Automobiles, nazwą
nowej Grupy powstałej z połączenia dwóch wielkich koncernów przemysłowych: Fiata i Chryslera.
Data godna odnotowania na kartach historii to
29 stycznia. To w tym właśnie dniu zarząd Fiata
S.p.A. zatwierdził reorganizację spółki. Nabycie,
1 stycznia tego roku mniejszościowych udziałów
(41,5%) Chrysler Group LLC, którymi dysponował
VEBA, fundusz emerytalno-zdrowotny amerykań-

S

skiego związku zawodowego UAW, pozwoliło
firmie Fiat nabyć 100% tytułu własności spółki
z Auburn Hills. Jest to strategiczny wynik całego
managementu Fiata, będący owocem długiej
i ciężkiej pracy zainicjowanej w 2009 roku.
„Droga ta rozpoczęła się dziesięć lat temu, kiedy
Fiat zaczął poszukiwać rozwiązań, które zapewniłyby mu miejsce na coraz bardziej skomplikowanym rynku, i zakończyła się – mówił prezes Fiata
John Elkann tuż po posiedzeniu zarządu – połączeniem dwóch organizacji, każdej ze wspaniałą
historią w przemyśle motoryzacyjnym, ale różnych,
choć wzajemnie się uzupełniających pod względem cech i położenia geograficznego”.
Nowa Grupa ma nowe logo: FCA, które widnieje
na okładce naszego czasopisma. Jest ono skró-
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SERGIO MARCHIONNE

JOHN ELKANN

„NA RYNEK
„SPRAWILIŚMY,
WRACA WŁOSKA ŻE FIRMA JEST

PERFEKCJA” SILNIEJSZA”
„Można to nazywać szczęściem, instynktem lub,
jak kto woli, wizją. Faktem jest, że w momencie
kryzysu gospodarczego dojrzeliśmy możliwość
odbudowania na zgliszczach amerykańskiego
przemysłu motoryzacyjnego wielkiej firmy
w całkiem odmienionej formie. I Ameryka
uwierzyła w nasze idee i otworzyła nam drzwi”.
Tak dyrektor generalny Fiata, Sergio Marchionne,
opowiadał w wywiadzie dla dziennika La
Repubblica o zapoczątkowanej w 2009 roku
przygodzie z Chryslerem, która doprowadziła
w minionych tygodniach do powstania grupy Fiat
Chrysler Automobiles. „Z wielu historycznych
i kulturowych przyczyn – dodał Marchionne – nad
nami, Europejczykami, ciąży przeszłość, a wizja
zamknięcia jej, by stworzyć coś nowego, spędza
nam sen z powiek. U nich nie: tam istnieje niemal
naturalna gotowość do wprowadzania zmian”.
Według Marchionne „operacja ta uchroniła Fiata
i jego pracowników przed skutkami włoskiego
i europejskiego kryzysu, który wcale się nie
skończył. I nie tylko: umożliwiła także włoskiemu
przemysłowi samochodowemu przetrwanie na
zredukowanym o połowę rynku. I teraz będzie
mógł ruszyć ponownie, mając silniejsze podstawy,
rozmiary i sieć”. Marchionne podkreślił też, że
„włoska umiejętność do wymyślania
i wytwarzania funkcjonalnych i wysoko
jakościowych produktów jest znacznie bardziej
doceniana za granicą niż w kraju”. „Włoski
samochód ma swój charakter – dodał – i to jaki.
Ma atuty, na bazie których chcemy ponownie
odbudować swoją pozycję. Jesteśmy gotowi. Ale
jeśli nadal będziemy zadręczać się zamiast dążyć
do zmian na lepsze, również ta historia będzie
mieć swój koniec”. Oprócz wyników za pierwszy
kwartał firma ogłosi także nowy plan
przemysłowy. „Alfa Romeo – dodał Marchionne –
będzie w naszej strategii miała centralną pozycję.
Tak jak sprzedawany na całym świecie Jeep
kojarzony jest z amerykańskim samochodem, tak
DNA Alfy musi pozostać włoskie. Fiat wejdzie do
wyższego segmentu rynku masowego z linią
modeli Panda i 500. Lancia stanie się marką
obecną wyłącznie na rynku włoskim. Prawdziwym
wyzwaniem jest nowy rozwój marki Alfa Romeo”.

„Drużyna, która walczyła już tylko
o przetrwanie, awansowała na szczyt
«rankingu»”. Tak prezes Fiata John Elkann
w dzień po posiedzeniu Zarządu, na którym
ogłoszono powstanie grupy Fiat Chrysler
Automobiles, podsumował w wywiadzie dla
dziennika La Stampa kierunek ostatnich
przekształceń Grupy. „Dzisiaj Fiat Chrysler
Automobiles ma kompletną gamę
samochodów, obecną na wszystkich rynkach,
a to oznacza, że jesteśmy konkurencyjną
firmą, która może wygrać mecz. Jeśli rynek
nas nie zawiedzie, naszym celem będzie
powrót wszystkich naszych ludzi z czasowych
postojów do pracy w zakładach”.
Spółka FCA, objaśnił prezes Fiata, „nie będzie
miała „jednej” siedziby, bowiem już teraz ma
ich cztery: Detroit w Ameryce Północnej, Belo
Horizonte w Ameryce Południowej, Szanghaj
w Azji i Turyn w Europie”.
W przeszłości, przypomniał Elkann, „nasza
sytuacja była nadzwyczaj niepewna. W ciągu
ostatnich dwudziestu lat kilka razy groziła
nam upadłość. Ale minione dziesięć lat
upłynęło nam pod znakiem koncentrowania
się wyłącznie na dwóch rzeczach: robieniu
samochodów i rozwijaniu się na świecie”.
A dzięki sojuszowi z Chryslerem w 2009 roku
„mamy się teraz znacznie lepiej i czujemy się
pewniej. Przyszłość motoryzacji w naszym
kraju jest obecnie dużo bardziej trwała
i ma perspektywy, których jeszcze kilka
lat temu nie mogliśmy sobie wymarzyć”.
Po czym John Elkann dodał: „Wystarczy
przypomnieć, w jaki sposób udało nam się
zmienić spółkę Maserati, która już zdołała
podwoić swą sprzedaż.
Projekt „Premium”, mający na celu
postawienie przez nas na wyższe segmenty
światowego rynku, okazał się bardzo dobrym
wyborem i przywrócił Włochy do gry.
W ramach tej strategii nadszedł czas
wznowienia na rynkach obecności Alfy Romeo:
w tej kwestii widzimy mocne zaangażowanie,
projekt jest w zaawansowanym stadium,
a Włochy będą jego głównym bohaterem”.
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MASERATI
GHIBLI
BOHATEREM
SUPER BOWL

Po raz pierwszy zdarzyło się, aby samochód
zaprojektowany i wyprodukowany we Włoszech
był podziwiany jednocześnie przez 110 milionów
widzów. Miało to miejsce 2 lutego w Stanach
Zjednoczonych podczas finału „Super Bowl” na
MetLife Stadium w East Rutherfor, w stanie New
Jersey. W trwającym 90 sekund spocie
reklamowym, emitowanym podczas meczu
drużyn Denver Broncos i Seattle Seahawks,
amerykańskiej publiczności zaprezentowano
model Maserati Ghibli. Spot ten wyreżyserował
amerykański reżyser David Gordon Green,
a nakręcono go w Los Angeles. Pokazuje on
zalety Maserati, moc samochodu i jego silną
osobowość, będącą w stanie stawać w szranki
z prawdziwymi gigantami w branży
motoryzacyjnej. Spot przemawia prosto do serc
tych, którzy każdego dnia stawiają czoła
napotykanym problemom i przeszkodom. Każdy
walczy ze swym własnym „Goliatem”, a Maserati
uzmysławia, że praca z zaangażowaniem,
wytrwałością, pasją i poświęceniem sprawia, że
nie istnieją przeszkody nie do przejścia i że
każdy z nas może osiągnąć swoje cele. Obecność
na tamtejszym, najważniejszym wydarzeniu
sportowym roku, które przyciągnęło przed
telewizory rzesze Amerykanów, stanowiło bez
wątpienia powód do dumy dla włoskich
pracowników grupy Fiat Chrysler Automobiles,
zaangażowanych w tworzenie tego samochodu.
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Produkcja
modelu Fiat 500
w Tychach.
Po lewej
reklama
Maserati
emitowana
podczas Super
Bowl

tem, który będzie reprezentował identyfikację wizualną holdingu Fiat Chrysler Automobiles. „Pięć
lat temu – podkreślił Sergio Marchionne, dyrektor
generalny Fiata i prezes oraz dyrektor generalny
Chryslera – zaczęliśmy marzyć o przemysłowej
współpracy na światowym szczeblu, ale również
o integracji kulturowej. Pracowaliśmy nad tym projektem bez wytchnienia, aby przekształcić różnice
w mocne strony i obalić wszelkie uprzedzenia”.
Działania związane z powstaniem nowej Grupy zostaną zakończone do końca roku. Propozycja zatwierdzona przez zarząd 29 stycznia przewiduje,
że akcjonariusze Fiata otrzymają jedną nowo wyemitowaną akcję FCA za każdą posiadaną akcję
Fiata, i że akcje zwyczajne FCA będą notowane na
giełdach w Nowym Jorku i w Mediolanie. Aby
sprzyjać obecności grona stałych udziałowców,
FCA przyjmie system, który umożliwi również emisję specjalnych akcji z prawem do głosowania.
Aktualna organizacja oparta na czterech regionach
operacyjnych nadal pozostanie centralną osią
spółki FCA, która swą siedzibę prawną będzie
miała w Holandii, a siedzibę do celów podatkowych w Wielkiej Brytanii. Niemniej wybór ten nie
będzie miał wpływu na opodatkowanie, któremu
podlegać będą spółki Grupy w poszczególnych
krajach, w których prowadzona będzie ich działalność. Wszystkie struktury, które wejdą w skład
FCA, będą kontynuowały swoją misję, w tym
oczywiście zakłady produkcyjne we Włoszech i na
świecie, bez żadnego wpływu na poziom zatrudnienia. Teraz oczy wszystkich skierowane są na
najbliższe, kluczowe dla nowej Grupy, spotkanie,
na którym zostanie omówiony długookresowy plan
strategiczny. Zostanie on zaprezentowany przedstawicielom świata finansów na początku maja
w USA i będzie stanowił bazę dla nowej ery spółki
Fiat Chrysler Automobiles na całym świecie.

FIRMA
WYNIKI 2013

Obrany kierunek jest właściwy:

świadczą
o tym wyniki

Rok 2013 Fiat zamknął z 87 miliardami przychodów
i zyskiem z zarządzania zwyczajnego w kwocie
3,4 miliarda. Na rok bieżący prognozy są ostrożne,
choć przewiduje się dalszą poprawę.
rudności jest jeszcze sporo, ale droga obrana przez
Grupę Fiat, by stawić czoła kryzysowi światowego sektora motoryzacyjnego, jest właściwa i wyniki finansowe osiągnięte w ubiegłym roku są tego
świadectwem. Takie sygnały dotarły od zarządu Fiat S.p.A., który 29 stycznia dokonał analizy
roku obrachunkowego 2013.
Rok ten zamknięto przychodami
na poziomie 87 mld euro, zyskiem z zarządzania zwyczajnego w kwocie 3,4 mld i zadłużeniem przemysłowym netto wynoszącym 6,6 mld, w porównaniu z 8,3 mld jakie odnotowano
30 września 2013 r. Ze względu
na lepszy mix produktów i efektywność w zakresie kosztów
o 233 miliony euro zdołano zredukować zwłaszcza straty w regionie EMEA (obecnie wynoszą
one 470 mln). Prawdziwy boom
odnotowała marka Maserati,
która dzięki modelom Quattroporte i Ghibli potroiła zysk z zarządzania zwyczajnego, doprowadzając go do 171 mln euro.
Ale w przypadku marek luksusowych znaczną poprawę zarejestrowano również w Ferrari.

T

Zysk netto wyniósł 1.951 mln
euro, z czego 1,5 mld pochodzi
z pozytywnego wpływu oceny
odroczonych aktywnych podatków netto Chryslera, kompensowanym przez zobowiązania
nietypowe na kwotę 0,5 mld euro. Nie uwzględniając tych
dwóch elementów, zysk wyniósł
943 miliony euro. Na dzień 31
grudnia dostępna płynność fi-

nansowa ogółem, włącznie
z przyznanymi a niewykorzystanymi
liniami
kredytowymi
w kwocie 3 mld euro, wynosiła
22,7 mld euro, czyli 2,6 mld euro więcej niż w dniu 30 września
2013 r. Jeśli chodzi o Fiata, bez
Chryslera, dostępne środki finansowe ogółem wynosiły 12,1
mld euro; Chrysler miał ich 10,6
mld euro.

GRUPA FIAT
(w milionach euro)
2013 (*)
Dostawy ogółem (/000)
4.352
Przychody netto
86.816
Zysk z zarządzania zwyczajnego 3.394
Zysk
1.951
Zadłużenie przemysłowe netto
6.649
Dostępna płynność
22.729

Okres obrachunkowy
2012 (**)
Zmiana
4.223
129
83.957
2.859
3.541
-147
896
1.055
6.545 (1)
104
20.848 (1)
1.881

(*) Wyniki za 2013 rok nie odzwierciedlają jeszcze efektu przyjęcia nowych zasad księgowych
IFRS 10-11-12, jakie Grupa stosuje od 1 stycznia 2014 roku; dane dotyczące mienia na ten
dzień będą odzwierciedlać wzrost zadłużenia przemysłowego netto z 31 grudnia 2013 roku,
szacowanego na około 300 mln euro w związku z zastosowaniem IFRS 11 - Joint arrangement.
Nie oczekuje się żadnego efektu spowodowanego przyjęciem innych zasad.
(**) Ze względu na przyjęcie poprawki do IAS 19, zysk z zarządzania zwyczajnego i EBIT za
2012 rok spadły o 273 mlny euro (100 mln euro w IV kwartale), zysk przed opodatkowaniem
zmalał w 2012 roku o 517 mln euro (166 mln euro w IV kwartale). Zysk w 2012 roku uległ
spadkowi o 515 mln euro (164 mln w IV kwartale).
Dostawy w 2012 roku skorygowano tak, by obejmowały również marki luksusowe.
(1) Na dzień 31.12.2012.

7

FIRMA
FIAT W POLSCE

Skuteczna

odpowiedź

Spadek produkcji jest nieunikniony w okresie kurczenia
się rynku. Jednak środki zaradcze podjęte przez polskie
spółki Grupy okazały się skuteczne. Dane za 2013 rok
potwierdzają, jak ważny jest ich biznes w Polsce.
Filippo Gallino
zdjęcia
Ireneusz
Kaźmierczak,
Satiz Poland
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2013 roku spółki grupy Fiat, która w tym
roku zmieni nazwę na
Fiat Chrysler Automobiles
(FCA), zafakturowały w Polsce
19,7 mld złotych, z czego 13,1
mld na eksport. Mimo kolejnego
już negatywnego dla europejskiego rynku motoryzacyjnego
roku, działalność Fiat-Chrysler
w Polsce odnotowuje spadek
zaledwie o kilka punktów procentowych w porównaniu z rokiem ubiegłym.
W tak trudnym okresie nie dało
się uniknąć „minusów”, ale ogólnie rzecz biorąc dane za 2013
rok – w oczekiwaniu na mający
się pojawić w maju plan przemysłowy Fiat-Chrysler – należy

W

z perspektywy przyszłości interpretować jako sygnał pozytywny.
Reakcje polskich spółek na spadek popytu na rynku europejskim okazały się skuteczne. Polska stanowi więc bardzo ważną
działalność dla grupy FiatChrysler, która może tutaj liczyć
na 15 spółek, 9 200 pracowników i 9 zakładów produkcyjnych.
W dodatku dwa z nich mogą poszczycić się „Złotem” w World
Class Manufacturing, co świadczy o wysokiej jakości polskiej
produkcji. W całej grupie FiatChrysler wyróżnienie to zdobyły
do tej pory tylko cztery zakłady,
z tego właśnie dwa w Polsce.
Potwierdzeniem opisanej powyżej sytuacji jest Fiat Auto Po-

land, w którym w minionym roku, pierwszym bez Pandy, osiągnięto poziom produkcji wynoszący 296 tysięcy sztuk (w 2012
roku było ich 350 tysięcy). Przy
uwzględnieniu jedynie modeli
Fiat-Chrysler, które aktualnie
produkowane są w tyskim zakładzie, produkcja Fiatów 500,
Abarthów 500 i Lancii Ypsilon
w 2013 roku wzrosła o ponad
22% i przekroczyła założony
plan. Co więcej, w pierwszych
miesiącach 2014 roku potwierdziła się ta tendencja wzrostowa. Fabryka w Tychach jest
największym zakładem produkcyjnym Fiata w Europie i największym zakładem motoryzacyjnym w Polsce.

FIAT AUTO POLAND
W 2013 roku spółka FAP wyprodukowała 295 700 samochodów, w tym 174 183 Fiatów
500, 61 361 Lancii Ypsilon
i 8 512 Abarthów 500. Przy
uwzględnieniu jedynie modeli
FGA, które aktualnie produkowane są w tyskim zakładzie,
produkcja – w porównaniu
z 2012 rokiem – wzrosła o ponad 22% i przekroczyła przewidywania z początku roku.
Firma Fiat Auto Poland, zatrudniająca prawie 3 400 osób, jest
bez wątpienia największym producentem samochodów w Polsce i jednym z głównych pracodawców w regionie. Ponadto
Zakład Tychy jest największą fabryką w Grupie w Europie. Fiat
Auto Poland to spółka o wielkim
znaczeniu dla polskiej gospodarki również z punktu widzenia
eksportu: 99,5% samochodów
Fiat, Abarth i Lancia produkowanych w Tychach, sprzedawanych jest bowiem na 61 rynkach zagranicznych. W 2012
roku spółka wyprodukowała na
eksport 242 722 samochodów.
Najwięksi ich odbiorcy to: Włochy (91 027), Anglia (42 130),
Francja (24 208) i Niemcy
(23 315), ale wśród nich wyróżniają się również: Japonia
(7 517) czy Australia (3 259).
Według dziennika Rzeczpospolita Fiat Auto Poland plasuje się
na trzecim miejscu w rankingu
największych polskich firm eksportowych.

Fiat-Chrysler
w Polsce 2013

w liczbach
Przychody – 19,7 mld PLN
Eksport – 13,1 mld PLN
15 spółek + 2 jv finansowe
Zatrudnienie – 9 200 osób
o mocy od 65 aż do 105 koni
mechanicznych w wersjach wolnossących i doładowywanych.
Obecnie trwają prace związane
z dostosowywaniem do normy
Euro 6 również silników hybrydowych CNG (benzyna i metan),
które są w Polsce mało znane
ze względu na ograniczoną sieć
stacji dystrybucji tego typu gazu, ale w wielu krajach europejskich cieszą się popularnością.
TwinAir montowany jest zarówno w samochodach z segmentu
A, jak Fiat 500 lub Panda, oraz
tych nieco większych, czyli
w Fiatach Punto i 500L, Lanciach Ypsilon oraz Alfach Mito.
W 2014 roku zakład zamierza
skupić swą działalność również
na dostosowaniu do norm Euro 6 silników turbodiesel Multijet

1.3, generujących moc 75, 85
lub 95 KM. Obecnie silnik ten
montowany jest w ponad 15
modelach Fiata, a także
w Oplach, Chevroletach i Fordach. Nowa wersja silnika Euro 6, która pojawi się na rynku
prawdopodobnie na początku 2015 roku, wymusza wprowadzenie wielu istotnych zmian,
obejmujących także podstawowe części silnika.
ZBLIŻENIA

Skuteczna

fabryka

Czesław Świstak, członek Zarządu Fiat Auto Poland
„Pomimo zredukowania produkcji i w jej następstwie
konieczności rezygnacji z pracy trzyzmianowej,
zakład w Tychach nadal zajmuje pierwsze miejsce
w Grupie zarówno z punktu widzenia jakości
produkcji, jak i jej wielkości. Fiat Auto Poland po raz
kolejny zdołał w skuteczny i szybki sposób
zareagować na zmiany zewnętrzne, podyktowane
przede wszystkim zmniejszeniem popytu na rynkach.
Złoto w WCM-ie, zdobyte w grudniu ubiegłego roku,
jest niczym innym jak potwierdzeniem tego, że firma
Fiat Auto Poland dysponuje „lean” i elastyczną
strukturą, zdolną do każdego wyzwania, do którego
zostanie powołana przez Grupę”.

FPT POLAND
Spółka Fiat Powertrain Technologies Poland stawia na ekologię. Pod koniec 2013 roku,
z ponad półtorarocznym wyprzedzeniem, wszystkie wersje
silnika benzynowego TwinAir zostały dostosowane do surowych
norm emisji Euro 6, które wejdą
w życie dopiero w czerwcu
2015 roku. Bielski zakład produkuje silnik dwucylindrowy
TwinAir o pojemności 0.9 litra
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SPÓŁKI MAGNETI
MARELLI W POLSCE
Przychody spółek Magneti Marelli w Polsce były wyższe o
1,4% niż w 2012 roku. Biorąc
pod uwagę zakończenie produkcji samochodu Panda, a tym
samym zakończenie sprzedaży
podzespołów dla tego modelu
do Fiata Auto Poland, spółki
Magneti Marelli potrafiły uzupełnić ten spadek poprzez wzrost
sprzedaży swoich wyrobów do
innych klientów tak z Grupy FiatChrysler, jak i spoza niej. Zwiększając jednak o 25% wartość
sprzedaży do zakładów Fiata
w Serbii, Włoszech i Turcji oraz
do FPT, Grupa Fiat-Chrysler pozostała największym klientem
spółek Magneti Marelli w Polsce
z 35% udziałem w sprzedaży.
Pisząc o roku ubiegłym nie można pominąć także faktu dotycząW 2013 roku Fiat Powertrain
Technologies Poland wyprodukował w sumie 450 tys. silników,
które trafiły zarówno do zakładu
w Tychach, jak i poza granice
naszego kraju. Z finansowego
punktu widzenia eksport spółki
zapewnił 42% przychodów,
utrzymując się na poziomie
z 2012 roku (1,5 mld PLN).
W roku bieżącym fabryka zamierza kontynuować swoje dążenia do osiągnięcia World
Class Level w programie WCM,
czyli kolejnego etapu po „Złocie”, który spółka, jako pierwsza
fabryka w całym koncernie, zdobyła w 2012 roku. Drogą tą FPT
będzie podążać wspólnie z trzema innymi fabrykami Grupy
(produkującymi samochody) –
między innymi z Zakładem Tychy FAP, który Gold Level zdobył
w 2013 roku. Wspólnie utworzą
one podstawy metodologiczne
World Class Level. Należy podkreślić, że zakład z Bielska-Białej jest nadal jedyną fabryką Grupy w obszarze produkcji silników, która zdobyła „Złoto”.
W 2014 roku Fiat Powertrain
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Magneti Marelli
jest liderem
w projektowaniu
i produkcji
systemów oraz
podzespołów
o wysokiej
technologii.
Comau Poland
oferuje
awangardowe
rozwiązania
w zakresie
automatyzacji
produkcji

Technologies Poland liczy na
utrzymanie poziomu produkcji
z roku ubiegłego, ale wszystko
zależeć będzie od sytuacji na
rynku samochodowym w Europie, w którym dopiero teraz widać pierwsze pozytywne sygnały po długim okresie kryzysu.
Mimo to jest jeszcze zbyt wcześnie, by mówić już o prawdziwym zwrocie.

cego wzrostu obrotów z klientami spoza naszej Grupy – i to nie
tylko w przypadku zakładu Automotive Lighting. W 2013 r. firma
odnotowała m. in. zwiększenie
obrotów z Grupą Volkswagena
o 24%, BMW o 25%, PSA i Renault o 24%.
Procentowy udział eksportu
wzrósł z 38% w 2012 roku do
prawie 46% w 2013 roku.

Z przewidywań i posiadanego
portfela zamówień wynika, że
również 2014 rok spółki Magneti
Marelli w Polsce powinny zamknąć założonym w budżecie
10% wzrostem wartości sprzedaży w stosunku do 2013 roku.

COMAU
POLAND
W 2013 roku Comau Poland
osiągnęła dobre wyniki ekonomiczne i jakościowe. Ich wypracowanie umożliwiły m. in. liczne
oraz innowacyjne projekty, jakie
specjaliści firmy, we współpracy
z kolegami z innych spółek Comau na świecie, realizowali
w Polsce, Słowenii, we Włoszech oraz w Rosji. Praca w zespołach międzynarodowych dała im możliwość wzbogacenia
doświadczenia zawodowego
oraz międzykulturowego, co jest
podstawą dla globalnej firmy, jaką jest Comau.
Dzięki działaniom handlowym
oraz marketingowym służącym
promowaniu produktów oraz
polepszeniu rozpoznawalności
marki, firma zwiększyła sprzedaż
robotów stosowanych poza
branżą Automotive. Jakość oraz
innowacja rozwiązań zdobyły
uznanie klientów i wzmocniły
pozycję firmy na przyszłość.
W 2013 roku Comau Poland zawarła ważne kontrakty na dostawę zrobotyzowanych stanowisk
do paletyzacji w branży spożywczej, chemicznej oraz budowlanej. Kwalifikacje oraz uznane doświadczenie personelu w dziedzinie aplikacji Robotyzacji linii
tłoczenia blach przyczyniły się
też do tworzenia nowych rozwiązań oraz projektów dla klientów
na całym świecie. Z kolei wprowadzenie innowacyjnych, ekologicznych oraz wydajnych rozwiązań na maszynach oraz urządzeniach Fiat Group Automobiles wpłynęło na poprawę doskonałości parku maszynowego
Comau zgodnie z logiką WCM
oraz na uzyskanie oszczędności

energii dla klientów.
W 2013 roku Comau Poland
kontynuowała wprowadzanie
Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Jakością,
BHP
i Ochroną Środowiska, stale poprawiając wskaźniki oraz uzyskując wysoką ocenę ze strony
audytorów zewnętrznych jednostki certyfikacyjnej.
W tym roku, mimo trudności na
rynku oraz niekorzystnej sytuacji
ekonomicznej w Europie, firma
z determinacją będzie kontynuowała nowe inicjatywy tak, aby
opierając się na kompetencjach
oraz profesjonalizmie swoich
pracowników oraz przy wsparciu planu globalizacji biznesu
Comau, umacniać pozycję na
krajowym rynku automatyki oraz
poza granicami kraju.

TEKSID IRON
POLAND
Rok 2013 spółka zakończyła
sprzedażą 55 240 ton, co jest
wielkością nieznacznie wyższą
od wyniku roku poprzedniego.
Udało się więc zahamować spadek sprzedaży notowany w latach poprzednich, chociaż jej
wartość była niższa o 2,8% niż
w 2012 roku. Eksport bezpo-

Teksid Iron
Poland
specjalizuje się
w produkcji
odlewów dla
przemysłu
motoryzacyjnego
z żeliwa
sferoidalnego
i szarego

średni wyniósł 57%, zaś sprzedaż do spółek grupy Fiat 76%.
Wykorzystanie zdolności produkcyjnych nadal oscyluje wokół
75%. W ubiegłym roku wprowadzono do produkcji także nowy
gatunek żeliwa (tzw. ADI), które
po specjalnej obróbce cieplnej
uzyskuje wytrzymałość zbliżoną
do stali. Dzięki temu udaje się
zmniejszyć ciężar detali.
Spółka odnotowała pozytywny
wynik operacyjny (po kilku poprzednich latach strat); złożyły
się na to efekty uzyskane dzięki
nowym piecom topiącym zainstalowanym w 2012 roku, nowym detalom wprowadzonym
do produkcji w ostatnim okresie,
a także kilku ciekawym projektom opracowanym w ramach
programu WCM. Zatrudnienie
było stabilne.
W 2014 roku przewidziano wymianę drugiej baterii pieca łukowego. Zadanie będzie realizowane podczas normalnej pracy
zakładu, co dodatkowo podnosi
trudność przedsięwzięcia. Ponadto przewiduje się wprowadzenie kolejnych, nowych dla
zakładu gatunków żeliw, poszerzając w ten sposób ofertę produkowanych detali.
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FIRMA
SPRZEDAŻ FAP

Sprzedaż Fiat Auto Poland w ubiegłym roku
wyniosła ponad 22 tysiące samochodów.
W maju zostanie ogłoszony nowy plan
przemysłowy grupy Fiat-Chrysler.

Rynek w Polsce

w 2013 roku

Filippo Gallino

2013 roku sprzedaż
na rynku polskim uplasowała się na poziomie
332 tysięcy samochodów,
z czego 290 tysięcy to samochody osobowe, a 42 tysiące
dostawcze. W porównaniu
z 2012 rokiem rynek odnotował
wzrost o 6,6%.
Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, polski rynek samochodowy ma wciąż niewykorzystany potencjał i różni się od innych
krajów wysokim średnim wiekiem zarówno samochodów poruszających się po drogach (ponad 16 lat), jak i tych zarejestrowanych po raz pierwszy (7,5
lat). W takim kontekście sprzedaż Fiat Auto Poland wyniosła
22 tysiące sztuk (zob. tabela na
stronie obok).

W

W 2014 roku rynek prawdopodobnie pozostanie na tym samym
poziomie co w roku ubiegłym. FiatChrysler będzie
wprowadzać do
sprzedaży nowe
modele,
coraz
bardziej dostrzegalna będzie jednak
zmiana kierunku, jaki Grupa obrała w swej strategii handlowej, tj. przesunięcie środka
ciężkości w sprzedaży z modeli
masowych na samochody typu
„premium”. Ma to niekorzystny
wpływ na wielkość sprzedaży,
ale pozytywnie odbije się na rentowności.
W 2014 roku, zwłaszcza w drugiej jego części, przewidziano
kilka ważnych debiutów rynkowych. Pierwsze efekty sprzedaży będą więc widoczne w drugiej połowie roku.

FIAT PROFESSIONAL
W 2013 r. marka utrzymała pozycję zdecydowanego lidera
w sprzedaży samochodów dostawczych. W 2013 roku zarejestrowała 10 038 samochodów
(w tym 141 minibusów), z udzia-
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łem w rynku na poziomie
22,7%. Fiat Ducato to już od 7
lat najlepiej sprzedający się samochód dostawczy w Polsce.
W statystykach sprzedaży (samochody osobowe i dostawcze
razem) Ducato zajął 9. miejsce
na liście najchętniej kupowanych
samochodów w Polsce (6 050
szt.). Klienci w naszym kraju
chętnie nabywali także Fiorino
(1 391 szt.) i Doblò (1 224). Pod
koniec 2014 roku przewidziano
wprowadzenie na rynek dwóch
nowych modeli: nowego Ducato i nowego Doblò. Celem marki
na obecny rok jest utrzymanie
przywództwa na rynku poprzez
sprzedaż przekraczającą 10 tysięcy egzemplarzy.

FIAT
W minionym roku zarejestrowano w Polsce 9 219 nowych samochodów osobowych marki
Fiat. Najchętniej klienci wybierali
modele Punto (3 008 szt.), Panda (2 500), 500 (811) oraz Freemont (491) i 500L (479). W Europie natomiast dużym zainteresowaniem cieszy się Fiat 500.
Model ten, ze sprzedażą niemal
160 tys. w 2013 r., zajmuje
pierwsze miejsce w Europie
w sprzedaży w swoim segmencie (tuż za nim na podium stoi
Fiat Panda), jest także w pierwszej dziesiątce najchętniej kupowanych samochodów na naszym kontynencie. W Polsce,
z przyczyn związanych z ewolucją rynku, Fiat 500 nie odnosi
takiego sukcesu, chociaż jego
sprzedaż z roku na rok jest coraz większa.
Na razie nie jest jeszcze znany
plan przemysłowy na najbliższe
lata, który zostanie podany do
publicznej wiadomości przez
władze Grupy w maju. Wiadomo
jednak, że w 2014 r. Fiat postawi na rodziny 500 i Panda. Gama 500 w roku bieżącym zostanie poszerzona, bowiem do modeli 500, 500L, 500L Trekking
i 500 L Living dołączy pod koniec roku lub na początku 2015
SUV z segmentu B Premium
z napędem na cztery koła.
Na pierwszą połowę 2014 roku
przewidziano także: nowy silnik
do modeli 500 (TwinAir 0.9 o mocy 105 KM) i 500L (1.4 T-JET
16v 120 KM), nową wersję Freemonta – Blackcode, 500 Model
Year i 500L Trekking By Beats.
W drugiej połowie br. pojawią
się również wersje tereno-

ALFA ROMEO
I LANCIA

we Freemonta
i Pandy (Cross),
a w ostatnich miesiącach roku
zobaczymy także nowe Doblò.

JEEP
W ubiegłym roku zarejestrowano
1 106 nowych Jeepów – o ponad 10% więcej niż w 2012 roku. Jeep Grand Cherokee był
w ubiegłym roku najchętniej wybieranym dużym SUV-em na
polskim rynku, ze sprzedażą
662 sztuk. W rankingu tym wygrał z SUV-ami BMW i Mercedesa. W 2014 r., między innymi
dzięki pojawieniu się modelu
Cherokee, sprzedaż powinna
wzrosnąć o kilka setek egzemplarzy. Jesienią natomiast pojawi się model, którego marka
Jeep nigdy w swej gamie nie
miała – SUV z segmentu B, czyli
najmniejszy Jeep w historii marki. Za sprawą tego modelu Jeep
zagości w segmencie o wielkim
potencjale rozwoju w Polsce
(+60% w 2013 r.), w którym będzie mógł znaleźć rzesze nabywców. Celem marki jest potrojenie sprzedaży w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat,
a w okresie tym pojawi się dodatkowo nowy Compass
i model większy od Grand
Cherokee.

Poniżej:
dyr. handlowy
FAP Marek Kisz
obok Alfy 4C
podczas
spotkania
z dealerami
w styczniu
2014 r.

Marka Alfa Romeo w 2013 roku
sprzedała 1 017 samochodów.
Większość klientów zdecydowała się na model Giulietta (849
szt.). Lancia natomiast sprzedała 738 szt., w tym 396 sztuk
modelu Ypsilon. W 2014 roku
Alfa Romeo stawia na wersje
Model Year Giulietty i Mito.
W ofercie będą dwie wersje
specjalne z historyczną nazwą:
Sprint. W Polsce na rynku pojawi się również kilka egzemplarzy
ekskluzywnej Alfy 4C, od września dostępnej także w wersji
bez twardego dachu. 4C to model wybrany przez władze Grupy jako ten, który ma być oznaką odrodzenia marki na całym
świecie: szczegóły nowej strategii zostaną ujawnione w ciągu
najbliższych kilku miesięcy. Cel,
jaki postawiono przed Alfą Romeo, to stanie się marką globalną z segmentu premium.

Fiat Auto Poland
– sprzedaż w 2013 roku
Fiat Professional* ............................... 10 038 szt.
Fiat ......................................................... 9 219 szt.
Alfa Romeo ............................................ 1 017 szt.
Jeep ....................................................... 1 106 szt.
Lancia ....................................................... 738 szt.
Abarth ......................................................... 37 szt.
* w tym 141 minibusów
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AKTUALNOŚCI
NAGRODA

Złoty Inżynier
Szef fabryki Fiata w Tychach Antoni Greń
otrzymał prestiżowy tytuł „Złotego Inżyniera”.
Nagroda wyraża uznanie za rolę i dokonania
polskich inżynierów w budowaniu innowacyjnej
i konkurencyjnej gospodarki.
Krzysztof
Bielski
zdjęcia
Ireneusz
Kaźmierczak
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dorocznym plebiscycie „Złoty inżynier”
honorowani są najwybitniejsi przedstawiciele środowiska technicznego w Polsce;
ludzie aktywni, odnoszący sukcesy w gospodarce
i nauce. „Wyróżniają się w otoczeniu swoim światowym formatem. Nie boją się wyzwań i działają
z pasją” – podkreśla Krzysztof Kazimierczak, zastępca redaktora naczelnego „Przeglądu Technicznego”, który organizuje konkurs wraz z Naczelną Organizacją Techniczną.
W tym roku laury zostały wręczone po raz dwudziesty. Konkurs miał szczególną oprawę, gdyż
zbiegł się z jubileuszem 25-lecia Wolności. Laureatów uhonorowano podczas gali w Pałacu Prezydenckim z udziałem Bronisława Komorowskiego.

W

MENEDŻERSKIE ZŁOTO
Antoni Greń otrzymał wyróżnienie w kategorii „menedżer”. Jak podkreśla, jest to wspólny sukces jego i załogi, bez której nie można wywalczyć
nagród w tej dziedzinie. O tym, jak dobry zespół
pracuje w Fiacie Auto Poland, świadczą ubiegłoroczne sukcesy. Z taśm fabryki zjechało ponad 30
tys. samochodów więcej niż zakładał plan, choć
początek roku przyniósł zmniejszenie zatrudnienia.
Firma osiągnęła też złoty poziom World Class Manufacturing. Zdaniem dyrektora wszystko to jest
wynikiem fachowości załogi oraz determinacji
i konsekwencji szefostwa. „Gdy wdrażaliśmy jakiś
temat, system czy projekt, to zawsze doprowadzaliśmy go do końca, aż do pełnego sukcesu.

NAJWIĘKSZA POLSKA
ORGANIZACJA INŻYNIERSKA

Tak działał w Tychach także mój poprzednik, dyrektor Zdzisław Arlet, i metodę tę wciąż udoskonalamy” – mówi Antoni Greń.

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej zrzesza
39 organizacji skupiających ok. 110 tys.
inżynierów i techników ze wszystkich dziedzin.
NOT działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska
technicznego, a także wspiera innowacyjność
polskiej gospodarki. Tradycją nawiązuje do
Politechnicznego Towarzystwa Polskiego, które
powstało w 1835 r. w Paryżu. Organem prasowym
Federacji jest „Przegląd Techniczny”.

INŻYNIER Z PASJĄ
Jaki powinien być inżynier, który sięga po najwyższe laury? Zdaniem dyrektora Grenia głównie musi
odpowiadać na wyzwania współczesności. „Każdego dnia powinien tworzyć coś nowego, być
proaktywnym, a nie tylko reaktywnym, umieć pomagać rozwiązywać problemy, stwarzać okazje do
codziennej poprawy, eliminować bariery materialne i niematerialne. Gdy w naszej fabryce pojawia
się problem, nie budujemy ze współpracownikami
murów mówiąc, że czegoś nie da się zrobić, lecz
generujemy pomysły na „tak”, czyli zgłaszamy
konstruktywne propozycje rozwiązań. To kapitalnie upraszcza sytuację i wytwarza dobry klimat
wokół zagadnienia. Dzięki temu możemy powiedzieć: nam się udaje!” – podkreśla dyrektor.
Żeby być wybitnym inżynierem praca musi iść
w parze z pasją. Bez niej osiągnięcie wysokiego
poziomu jest praktycznie niemożliwe. Pasja spełnia rolę przyprawy w wykwintnej potrawie. Antoni
Greń przyznaje, że nie zrodziła się ona w szkole
czy na studiach, lecz pojawiła się, gdy podjął pracę i zaczął dostrzegać efekty swojego działania.
„Wspaniale jest widzieć, gdy to, co człowiek wymyślił, uzgodnił lub wdrożył, zaczyna działać

Poniżej:
Antoni Greń
wraz
z Prezydentem
RP Bronisławem
Komorowskim.
Na poprzedniej
stronie: dyrektor
Antoni Greń
otrzymuje tytuł
i statuetkę
„Złotego
Inżyniera” z rąk
sekretarza stanu
w Kancelarii
Prezydenta RP
Olgierda
Dziekońskiego

i przynosi pożądane efekty. To wygenerowało we
mnie pasję. Uważam, że człowiek z nią się nie rodzi, lecz ją nabywa” – mówi.
Zdaniem Antoniego Grenia współczesny inżynier
w dobie tak ogromnego i szybkiego postępu technologicznego, z jakim obecnie mamy do czynienia,
musi być otwarty na nowe doświadczenia i naukę.
Ciągłe doskonalenie jest niezbędne. W tyskim zakładzie wyzwaniem dla wszystkich pracowników
są kolejne uruchomienia, z którymi idą w parze nowe rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne
i systemowe. „Dzięki temu uczymy się, ale mamy
także możliwość dołożenia czegoś od siebie, by
rozwinąć technologię” – podkreśla.

LIDERZY
CURRICULUM VITAE

Całe życie z Fiatem
Antoni Greń z motoryzacją związany jest niemal
od zawsze. Ma za sobą technikum mechanicznoelektryczne, studia na wydziale samochodów
i ciągników w bielskiej filii Politechniki Łódzkiej,
40 lat pracy, które rozpoczynał w FSM, a następnie
kontynuował w firmie Fiat. Sukcesywnie awansował
na kolejne stanowiska kierownicze. Przez lata
związany był głównie ze służbą jakości. W 1997
roku powierzono mu funkcję w tym obszarze
w zakładzie Mirafiori Meccanica. Po powrocie
do Tychów został szefem służby jakości. Do
Włoch wyjechał ponownie w 2004 r. Pracował
w Centralnej Służbie Jakości w obszarze
Manufacturing Fiat Auto w Turynie, a potem
w zakładzie w Melfi. Od 2007 r. kierował
obszarem jakości w tyskiej fabryce, a dwa
lata temu został kierownikiem Produkcji
i Logistyki. Od września 2012 roku
jest dyrektorem zakładu i członkiem
zarządu Fiat Auto Poland.

Dzięki wysokim kwalifikacjom, pasji i rozwojowi inżynierowie Fiata są wysoko oceniani, czego dowodem są tytuły w plebiscycie „Przeglądu Technicznego” przyznane także w przeszłości. Najwyższe
wyróżnienie – „Diamentowego Inżyniera” w 2009 r.
otrzymał ówczesny dyrektor zakładu w Tychach
Zdzisław Arlet. Dwa lata
później Antoni Greń
został „Srebrnym Inżynierem” w dziedzinie „jakości”.

PRODUKT
FCA W GENEWIE

Salon Samochodowy w Genewie to jedna
z najważniejszych imprez motoryzacyjnych
na świecie. Tu prezentują się wszystkie
marki samochodów oferowanych w Europie.
Fiat-Chrysler na kilku stoiskach pokazał
swoje najnowsze modele.
Anna Borsukiewicz

To, co najlepsze
– w Genewie

JEEP RENEGADE
– NOWY STANDARD
W SEGMENCIE SMALL SUV
Na olbrzymiej ekspozycji marki Jeep, wystylizowanej tak, by łączyła krajobraz terenowy z miejskim,
centralne miejsce zajmowały dwa nowe Jeepy Renegade. To właśnie w Genewie odbyła się światowa premiera tego małego SUV-a zaprojektowanego w Ameryce, produkowanego we Włoszech
(w zakładzie w Melfi) i oferowanego w ponad 100
krajach świata.
Auto, które pokona terenowe przeszkody, a jednocześnie efektownie zaprezentuje się na miejskim
bulwarze – o zdecydowanych liniach i agresywnych proporcjach nadwozia nawiązujących do
Jeepa Wranglera oraz wnętrzu wykończonym eleganckimi materiałami. Nieduży, bo nieco ponad
4-metrowy, mieszczący swobodnie 5 osób, dynamiczny na szosie i dzielny w terenie. Taki jest Jeep
Renegade.
To pierwszy pojazd marki Jeep, który powstał na
podstawie nowej platformy „small-wide 4x4”. Za
sprawą niezależnego zawieszenia kół, przodującej
w klasie sprawności terenowej, dynamiki oraz bezpieczeństwa pasażerów, Renegade nie tylko wyznacza nowe standardy, ale i wyraźnie podnosi
poprzeczkę w segmencie Small SUV. Jest to
pierwsze na świecie auto z dziewięciostopniową
przekładnią automatyczną, wyborem dwóch systemów napędu 4x4, odłączanym napędem osi tylnej oraz panelem wskaźników z 7-calowym wyświetlaczem dotykowym.
Zastosowana w aucie dziewięciostopniowa skrzynia biegów w parze z dwulitrowym turbodieslem
MultiJet II lub silnikiem benzynowym 1.4 MultiAir2
ma w porównaniu z automatyczną skrzynią sześciostopniową szereg zalet – jak na przykład lepsze przyspieszenie ze startu stojącego oraz wyższą elastyczność i płynność przekazu mocy przy
prędkościach na autostradzie. Obniża także
średnie zużycie paliwa. System elektronicznego
sterowania pozwala zmieniać mapę przełożeń
w trakcie jazdy z możliwością manualnego (sekwencyjnego) wyboru biegów AutoStick, zgodnie
z preferencjami kierowcy.
Jeep Renegade to również pierwszy mały SUV
mający funkcję całkowitego odłączania napędu osi
tylnej (co pozwala zmniejszyć zużycie paliwa do
poziomu 4x2) – z możliwością natychmiastowego
powrotu do napędu 4x4 w miarę potrzeb trakcyjnych. Najkorzystniejsze w klasie kąty najazdu i zejścia oraz dwa systemy 4x4 do wyboru – „Jeep
Active Drive” i „Jeep Active Drive Low” – gwarantują najwyższą sprawność auta w warunkach terenowych. Oba systemy zdolne są przenosić nawet 100% momentu obrotowego na to koło, któ-

re wciąż zachowuje przyczepność do podłoża.
Wszystkie warianty napędu 4x4 skojarzone są
z optymalizującym jazdę w różnych warunkach
systemem kontroli trakcji Jeep Selec-Terrain
o czterech trybach pracy: Auto, Snow (Śnieg),
Sport i Sand/Mud (Piach/Błoto). Piąty tryb Rock
dostępny jest w wersji modelowej Trailhawk (najlepszej w klasie pod względem sprawności off-road). Dodając to tego skok zawieszenia 205 mm
i prześwit 220 mm, Renegade naprawdę wyznacza nowe standardy w segmencie Small SUV, jako lider sprawności napędu 4x4.
Konstruując Renegade, priorytetowe znaczenie
nadano bezpieczeństwu kierowcy i pasażerów.
Stąd obecność nawet 70 standardowych lub
opcjonalnych elementów i systemów zabezpieczeń – m. in. 7 poduszek powietrznych w wyposażeniu seryjnym, ESC z systemem zapobiegania
dachowaniu (ERM), kamery podglądu cofania,
ostrzegania przed najechaniem na poprzedzający
pojazd (Forward Collision Warning-Plus) oraz zjeżdżaniem z pasa ruchu (Lane Sense Departure
Warning-Plus).

Na stronie obok
i wyżej:
Jeep Renegade
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Gama jednostek napędowych w Europie obejmuje 140-konny silnik benzynowy 1.4 MultiAir2 z systemem oszczędnościowym Stop/Start w parze
z sześciostopniową skrzynią manualną DDCT
(dwusprzęgłowa ze sprzęgłem suchym) i napędem 4x2; 170-konny silnik benzynowy 1.4
MultiAir2 Turbo z systemem Start/Stop, dziewięciostopniową przekładnią automatyczną i napędem 4x4; 120-konny turbodiesel 1.6 MultiJet II z systemem Start/Stop, sześciostopniową
skrzynią manualną i napędem 4x2; 140- lub 170konny turbodiesel 2.0 MultiJet II z systemem
Start/Stop, dziewięciostopniową przekładnią automatyczną lub sześciostopniową manualną i napędem 4x4; i wreszcie 110-konny 1.6 E. torQ z systemem Start/Stop, pięciostopniową skrzynią manualną i napędem 4x2.
Gama poziomów wyposażenia Renegade dostosowana została do najróżniejszych potrzeb nabywców. Zaczyna się od wersji bazowej Sport,
poprzez bardziej komfortową i funkcjonalną Longitude – aż do topowej pod względem technologicznym i indywidualizacji wersji Limited. Do zdecydowanych amatorów jazdy terenowej adresowana jest wersja Renegade Trailhawk o najwyższej
w segmencie sprawności off-roadowej klasy Trail
Rated. Jest to efekt zastosowania m. in. napędu 4x4 „Jeep Active Drive Low” (z przełożeniem
pełzania 20:1), systemu kontroli trakcji Jeep Selec-Terrain z trybem pracy Rock, podwyższonego
o 20 mm (do 220 mm) zawieszenia, płyt osłonowych podwozia oraz przednich i tylnych zaczepów
holowniczych. Osiągom terenowym Renegade
sprzyjają także korzystne kąty najazdu (30,50),
rampowy (25,70) i zejścia (34,30).
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CHEROKEE
CZWARTEJ GENERACJI
Europejską premierę miał w Genewie również
Jeep Cherokee. To już czwarta generacja tego
SUV-a. Do jego cech charakterystycznych należy
elegancki wygląd zewnętrzny i kunsztowny wystrój
wnętrza oraz udoskonalone własności jezdne
i wyższa dynamika jazdy szosowej, a także legendarna sprawność napędu Jeep 4x4.
By zapewnić modelowe własności trakcyjne off-road w dowolnych warunkach jazdy, Cherokee
występuje zarówno w konfiguracji napędu 4x2 jak
i 4x4, z ofertą trzech nowych, zaawansowanych
systemów napędowych 4WD. Jest to również
pierwszy SUV klasy średniej z odłączanym napędem osi tylnej. Przełączanie napędu pomiędzy 4x2
a 4x4 następuje automatycznie bez ingerencji kierowcy, umożliwiając nieprzerwane zarządzanie
przekazywanym na koła momentem obrotowym,
zależnie od sytuacji.
Nowy Jeep Cherokee zacznie docierać do europejskich dealerów Jeepa od drugiego kwartału br.
Podstawową jednostką napędową będzie ekonomiczny, 2-litrowy turbodiesel o mocy 170 KM
w tandemie z dziewięciostopniową automatyczną
skrzynią biegów nowej konstrukcji. Wersja 140konna tego silnika będzie oferowana z sześciostopniową przekładnią manualną. W europejskiej
gamie modelowej Cherokee znajdzie się także silnik benzynowy V-6 Pentastar o pojemności 3,2 litra wraz z automatyczną przekładnią dziewięciostopniową.
W bogatej ekspozycji samochodów marki Jeep
zwracał uwagę także Wrangler Rubicon z limitowanej edycji X Package. Po raz pierwszy auto to

Jeep Cherokee
przyciąga wzrok
nie tylko
miłośników
jazdy terenowej

wystąpiło z hard-topem (czyli sztywną nadbudową
karoserii) lakierowanym w kolorze nadwozia. Nowy model edycji limitowanej wejdzie na rynki Europy w drugim kwartale 2014 r.

CULT
– EKSKLUZYWNA WERSJA FIATA 500
Wśród licznych samochodów, które na genewskim stoisku zaprezentował Fiat, gwiazdą był niewątpliwie Fiat 500 z roku modelowego 2014 –
z nowymi rozwiązaniami stylistycznymi i technicznymi. Fiat 500, produkowany od 2007 r. w Polsce,
a od 2010 r. także w Toluca (Meksyk), jest oferowany w ponad 100 krajach świata. Modelem tym
marka Fiat powróciła na rynek USA, a w 2013 r.
powtórzyła rekordowy wynik udziału w rynku europejskim (13,9%) z 2008 r., czyli pierwszego pełnego roku sprzedaży. W tegorocznej wersji „pięćsetki” otrzymają 3 nowe kolory nadwozia – zielony, trójwarstwowy biały i włoski błękit, kolejne

wzory obręczy kół z lekkich stopów i pokryć tapicerskich.
Najoryginalniejszy z Fiatów 500 to kolekcjonerska
wersja Cult, wyposażona w najciekawsze rozwiązania wprowadzone w 2014 r. Auto wyróżnia się
dachem, którego jedna część to zamontowany na
stałe szklany panel, a druga jest pokryta błyszczącym, czarnym lakierem. Eleganckie chromowane
dodatki, takie jak przednie „wąsy” (przednia aplikacja logo) i uchwyt klapy bagażnika kontrastują
z błyszczącymi czarnymi oprawami tylnych świateł oraz harmonizują z nowymi, 16-calowymi obręczami kół z lekkich stopów.
Fiat 500 Cult będzie dostępny w różnych kolorach

Cult –
najoryginalniejszy
z Fiatów 500
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nadwozia, a w wersji cabrio otrzyma także nowy
trójwarstwowy biały lakier.
Auto ma bogate wyposażenie standardowe obejmujące m. in.: zestaw wskaźników z 7-calowym
wyświetlaczem TFT, automatyczną klimatyzację,
czujniki parkowania z tyłu, skórzane fotele, kierownicę pokrytą skórą z przyciskami Blue&Me oraz
elektryczne wspomaganie układu kierowniczego
Dualdrive. Cult będzie oferowany z silnikami: turbodieslem 1.3 MultiJet II 95 KM oraz jednostkami
benzynowymi 1.2 69 KM i 85 KM TwinAir Turbo
(obydwie dostępne także ze zautomatyzowaną
skrzynią Dualogic) i nowym 0.9 TwinAir Turbo
o mocy 105 KM, a także 1.2 69 KM w wersji dwupaliwowej (benzyna/LPG).
Zmiany wprowadzono też w tegorocznej gamie
„dużej pięćsetki”, czyli Fiatach 500L, obejmującej
wersje 500L, 500L Trekking i 500L Living. W ofercie dla klientów znalazło się wiele nowych propozycji, m. in. kolor metalizowany nadwozia Venezia
Blue w połączeniu z białym dachem czy tapicerką
z szaro-czarnego materiału w kombinacji ze skórą.
W zależności od rynku sprzedaży, oferta 500L
MY 2014 składa się z trzech poziomów wyposażenia (Pop, Pop Star i Lounge) oraz serii specjalnej 500L Beats Edition. Dostępne są też różnorodne pakiety opcji i akcesoriów pozwalających
wzbogacić auto i zindywidualizować jego wygląd.
Gama 500L otrzymała nowe jednostki napędowe:
turbodiesel 1.6 MultiJet II o mocy 120 KM oraz
benzynowy 1.4 T-Jet o mocy 120 KM, również

z turbodoładowaniem, a w niedługim czasie pojawi się „dwupaliwowa” jednostka na benzynę i LPG
– 1.4 Turbo Petrol LPG o mocy 120 KM.
Fiat wybrał Salon Samochodowy w Genewie 2014,
aby zaprezentować po raz pierwszy nową Pandę
Cross i Freemonta Cross. Pierwszy z tych modeli
łączy w sobie kompaktowe wymiary z zaletami
SUV-a, eleganckie wykończenie z walorami terenowymi. W europejskich salonach sprzedaży pojawi
się od jesieni bieżącego roku. Freemont w wersji
Cross to samochód „skrojony” z myślą o potrzebach nowoczesnej, aktywnej rodziny, szukającej
auta z obszernym i praktycznym wnętrzem, choć
nie sprawi także zawodu osobom oczekującym
wyrazistego i atrakcyjnego wyglądu. Nabywców
powinny usatysfakcjonować 32 możliwe konfiguracje siedzeń i olbrzymia swoboda aranżacji wnętrza
oraz aż 20 skrytek i schowków w kabinie pasażerskiej. Przy podróżowaniu w terenie docenią zaś aktywny napęd na cztery koła (AWD).
Fiat Panda Cross będzie dostępny w dwóch wersjach silnikowych z systemem oszczędnościowym
Start/Stop: nową jednostką benzynową 0.9
TwinAir Turbo o mocy 90 KM oraz 80-konnym turbodieslem MultiJet II. Natomiast Freemont na polskim rynku dostępny będzie z jednostką napędową 2.0 MultiJet II 170 KM z przekładnią automatyczną i napędem AWD.

Powyżej:
Fiat Freemont
Cross to idelny
samochód
dla aktywnej
rodziny.
Poniżej:
Fiat Panda
Cross sprawdzi
się również
w terenie

ALFA ROMEO
– SPIDER I „QUADRIFOGLIO VERDE”
Piękny dwumiejscowy kabriolet Alfa Romeo 4C
Spider nieprzypadkowo królował na stoisku tej
marki. W Genewie odbył się przedpremierowy pokaz stylistycznego studium samochodu, poprzedzający wybór rozwiązań do wdrożenia w produkcji seryjnej, której uruchomienie zaplanowano na
początek 2015 roku.
Na tegorocznych targach motoryzacyjnych zadebiutowały także nowe wersje Quadrifoglio Verde
modeli Giulietta i MiTo. Jak wiadomo, znany od
1923 r. symbol czterolistnej koniczyny kojarzony
jest z samochodami o najlepszych osiągach. Nowa wersja Giulietty, powstała w 60-lecie pierwszego modelu o tej nazwie, wyróżnia się jeszcze bardziej zdecydowaną sylwetką i mocniej zaznaczonym indywidualnym stylem. Poza umieszczonym
na błotniku emblematem Quadrifoglio Verde
i błyszczącymi elementami wykończenia nadwozia
zwraca uwagę duża końcówka wydechu oraz obręcze kół ze stopów

Alfy Mito
i Giulietta
w wersji
Quadrifoglio
Verde.
Poniżej:
Piękna
4C Spider

lekkich, przez które widać elementy układu hamulcowego Brembo z czterotłoczkowymi czerwonymi zaciskami.
Podobnie wyróżnia się MiTo Quadrifoglio Verde.
Ten kompaktowy samochód z dynamiką auta
sportowego łatwo rozpoznać po takich elementach jak tylny spojler, sportowy tylny zderzak z dyfuzorem, nowe polerowane wykończenie opraw
lusterek bocznych, przedni grill, klamki drzwi
i oprawy reflektorów, a także 17-calowe obręcze
kół z lekkiego stopu i czerwone zaciski hamulcowe. Dla auta przeznaczono też nowy matowy lakier nadwozia Magnesio Grey.
Wraz z Giuliettą Quadrifoglio Verde zadebiutował
aluminiowy silnik benzynowy z bezpośrednim
wtryskiem 1750 Turbo o mocy 240 KM oraz najnowocześniejsza 6-biegowa przekładnia Alfa TCT
z podwójnym suchym sprzęgłem. Auto ma również nowy układ dolotowy, podkreślający charakterystyczny, rasowy odgłos pracy silnika Alfa Romeo. Natomiast w MiTo z czterolistną koniczynką
zastosowano nowy turbodoładowany silnik benzynowy 1.4 MultiAir TCT 170 KM, rozwijający
230 Nm maksymalnego momentu obrotowego
przy 2500 obr./min.
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PRODUKT
TESTY TERENOWE

Tegoroczna zima miała zróżnicowany charakter także w Europie.
W niektórych regionach temperatura była raczej wiosenna, w innych mrozu
i śniegu nie brakowało. Na przykład w Alpach, gdzie obfite opady białego
puchu stały się okazją, by sprawdzić w tych warunkach zachowanie kilku
modeli, które najbardziej nadają się do jazdy po śniegu. Są to samochody
zaprojektowane z myślą o poruszaniu się po nawierzchniach o niskiej
przyczepności kół, wyposażone w specjalne opony i napęd 4×4.
Tego ostatniego nie ma jedynie 500L Trekking, w której napędzane są
jedynie dwa koła, ale która ma w zamian elektroniczny system Traction+
działający jak mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu.
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Królowe

Giancarlo Riolfo
(wsp.: Stefania Castano i Francesca Rech)
Zdjęcia Alessandro Lercara

śniegu

Radzi sobie więc równie dobrze na nawierzchni pokrytej białym puchem.
Testowane samochody różnią się między sobą zarówno pod względem
zastosowanych rozwiązań technicznych, jak i przeznaczenia.
Do dyspozycji mieliśmy bowiem, poza 500L Trekking, także małą
i zwinną Pandę 4×4 i dużo większego Freemonta AWD, idealnego na
długie podróże całą rodziną. Była też terenówka z prawdziwego
zdarzenia, czyli Jeep Wrangler i luksusowy SUV, jakim jest
Grand Cherokee. By poznać je lepiej, wybraliśmy się do Val d’Aosta,
do miejscowości Courmayeur, leżącej u stóp masywu Mont Blanc.
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JEEP WRANGLER

Na naprawdę

trudne warunki

Są samochody 4×4 i jest Jeep Wrangler. Najświeższy następca legendarnego Willysa MB,
Jeepa z czasów drugiej wojny światowej, to terenówka z „krwi i kości”. Od tego czasu przeszła
wiele udoskonaleń, ten sam pozostał jedynie jej
charakter. W naszym teście dysponowaliśmy wersją Unlimited, tj. z długim rozstawem osi i czterema drzwiami. Napędzał ją turbodiesel o pojemności 2,8 litra, mocy 200 KM i gigantycznym momencie obrotowym wynoszącym 460 Nm. Model
miał automatyczną, pięciostopniową skrzynię biegów, wyposażoną w reduktor i napęd typu „part time”. Oznacza to, że na zwykłej drodze napędza
on koła znajdujące się z tyłu pojazdu, a w razie zjechania z nawierzchni utwardzonej na bezdroża
i nawierzchnie o niskiej przyczepności kół, ręcznie
dołączany jest napęd przedniej osi. Jest to proste,
a jednocześnie trwałe i skuteczne rozwiązanie,
z którego można korzystać w nawet najtrudniejszych warunkach. Gdy teren robi się naprawdę
trudny, Wrangler jest nie do powstrzymania. Nawet w półmetrowych zaspach śnieżnych.
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FIAT 500L TREKKING

Tylko 4×2,

ale za to z makijażem

Na pierwszy rzut oka Trekking to nic innego jak
dosyć osobliwa wersja modelu 500L: 1,5 centymetra wyższy, co pozwala mu lepiej poruszać się
po nierównej nawierzchni, bardziej „zabudowany”
z przodu i z tyłu, z charakterystycznymi zderzakami i innymi detalami estetycznymi, jak satynowane
wstawki na zderzakach i nakładkach bocznych
dopasowane stylem do klamek drzwi. Największą
różnicę stanowi jednak niewielki, ale jakże ważny,
przycisk „T” na tunelu środkowym. To on uaktywnia Traction+, który pozwala wyjść z opresji w sytuacjach, gdy koła wpadają w poślizg. System
działa przy prędkości mniejszej niż 30 kilometrów
na godzinę, a jego zadaniem jest przekazywanie
momentu z koła tracącego przyczepność na te,
które lepiej „trzymają się” podłoża, dzięki czemu
możliwe jest dalsze poruszanie się samochodu.
Umożliwia to specjalna centralka symulująca zachowanie samoblokującego mechanizmu różnicowego. I to właśnie dzięki elektronice ta odmiana
500L może bez problemu wspinać się po zaśnie-

żonych ścieżkach Plan Gorret. Jest to również zasługa wielosezonowych opon, dobrych na błoto
i śnieg, a jednocześnie zachowujących odpowiednią jakość na asfalcie i w wyższych temperaturach. W tej wersji 500L docenia się również za
przestronność wnętrza, świetną widoczność
z miejsca kierowcy i ergonomiczny design w środku. Trzy siedzenia tylne można przesuwać na odcinku 12 centymetrów, aby zwiększyć przestrzeń
na nogi pasażerów lub wykorzystać do maksimum
ładowność bagażnika i wygodnie ułożyć w nim
torby oraz buty narciarskie.

FIAT FREEMONT AWD

Wszechstronny,

rodzinny samochód

Skrót AWD oznacza All Wheel Drive, czyli napęd
na wszystkie koła. Ten dodatkowy atut sprawia, że
Fiat Freemont, pierwszy model powstały we
współpracy z Chryslerem, jest jeszcze bardziej
wszechstronny i stanowi mariaż amerykańskiego
komfortu z technologią motoryzacyjną Made in Italy. Model napędza mocny, dwulitrowy turbodiesel
o mocy 170 koni, połączony z sześciostopniową,
automatyczną skrzynią biegów. W swym wnętrzu
zmieści siedmioosobową rodzinę i zostanie jeszcze miejsce na narty. Freemonta, mającego coś
z MPV i coś z SUV-a, prowadzi się świetnie. Jest
zwinny i mimo swych pięciu metrów długości bezpiecznie przewoził nas przez śnieg. Możliwe było
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to za sprawą sprzęgła ECC, które rozdziela w sposób automatyczny moment napędowy między
przednią i tylną osią samochodu. Osoby przyzwyczajone do aut produkowanych w USA poczują
się w nim jak „u siebie”, inni szybko przyzwyczają
się do takich niuansów jak foteliki dla dzieci wbudowane w siedzenia czy „rozsiane” po całym wnętrzu liczne schowki. Przydatnym rozwiązaniem jest
kamera tylna, pozwalająca na bezpieczne wykonywanie manewrów parkingowych, dzięki dużemu
wyświetlaczowi na desce rozdzielczej.

FIAT PANDA 4×4

Mała, zwinna

i wyrafinowana
Pewnego dnia, dawno, dawno temu była sobie
Panda 4×4 o kanciatej linii, ze sztywnym mostem
tylnym i napędem na cztery koła włączanym za
pomocą specjalnej dźwigni między siedzeniami.
Miała niewiele koni mechanicznych, spartańskie
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wykończenia, ale w jeździe po śniegu była nie do
pokonania. Pewnie dlatego we włoskich Alpach
można spotkać ich jeszcze tak wiele. A kto ją ma,
nie zamierza się jej pozbywać mimo podeszłego
już wieku. Nowa Panda 4×4, w odróżnieniu od tej
z 1980 roku, jest już całkiem innym samochodem.
Napędza ją TwinAir turbo o mocy 85 KM, jej moc
jest niemal dwukrotnie większa, skrzynia ma
sześć biegów, a w wyposażeniu seryjnym znalazły się takie elementy, których nie powstydziłyby
się auta z segmentu wyższego. A w miejscu prostego napędu na tylną oś, włączanego ręcznie,
pojawił się wyszukany system napędu integralnego „na żądanie”. Przekazuje on automatycznie
moment napędowy na koła tylne, gdy zachodzi
taka potrzeba. Nie zmieniła się natomiast łatwość
prowadzenia (jest wręcz znacznie lepsza), jak
i umiejętność radzenia sobie w nawet wysokim
śniegu. Trzeba jednak uważać, by nie dać się
zbytnio zwieść i pamiętać, że mimo iż jest to samochód 4×4, nie można czuć się w nim na śniegu tak pewnie jak w ratraku.

JEEP GRAND CHEROKEE

Luksus i prestiż

nawet w terenie
To najczęściej nagradzany SUV na świecie. Niemniej nazwa ta chyba nie do końca oddaje jego
charakter. Termin SUV oznacza bowiem Sport
Utility Vehicle i nie jest jednoznaczny. Za oceanem
oznacza samochody terenowe o nadwoziu typu
kombi, w Europie natomiast samochody 4×4 bardziej pasujące jednak na zwyczajne drogi. Grand
Cherokee to całkiem odmienna kategoria. Nie tylko pod względem luksusu (podgrzewane i wentylowane siedzenia obite skórą typu Nappa lub
elektrycznie otwierana pokrywa bagażnika), ale
również dlatego, że model ten może poszczycić
się zachowaniem na drodze godnym samochodów sportowych, a jednocześnie budzi podziw jego łatwość poruszania się w terenie. Umożliwiają
to: zaawansowany stały napęd integralny, pneumatyczne zawieszenia Quadra-Lift pozwalające
na zmianę wysokości pojazdu aż do 28 centymetrów nad podłożem, a także urządzenie Selec-Terrain®, pozwalające na wybór spośród
pięciu trybów działania napędu i systemów kontroli elektronicznej w zależności od nawierzchni drogowej: asfalt, piasek, błoto, śnieg i kamienie.
Testowany przez nas samochód
wyposażono w sześciocylindrowy turbodiesel o pojemności
trzech litrów i mocy 250 koni,
szczególnie doceniany przez
Europejczyków. Do wyboru są
również turbodiesle 3.0 o mocy
190 KM i trzy silniki benzynowe: 6V 3.6 Pentastar (286
KM), 8V 5.7 (352 KM) i legendarny 8V 6.4 Hemi (468 KM).
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PRODUKT
RODZINA FIATA 500

Fiat 500, który niedługo po swoich „urodzinach”
świętował zwycięstwo w najbardziej prestiżowym
i najstarszym w Europie konkursie samochodowym –
Car of the Year, szybko przestał być jedynym modelem
Fiata z „500” w oznaczeniu. Rodzina Fiatów 500
już składa się z 5 modeli, a to nie koniec. Jeszcze
w tym roku zadebiutują kolejne.

Rodzina
Maciej Ziemek
zdjęcia Fiat
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dla rodziny

rugie życie modelu z „500”
w nazwie zaczęło się
podczas
najbardziej
hucznych urodzin w dziejach
motoryzacji, dokładnie 4 lipca
2007 roku w Turynie. Nawet uroczystość otwarcia Igrzysk Olimpijskich to przy tym wydarzeniu
spektakl niższej rangi. Te rozgrywane są co 2 lata, a na ponowne narodziny Fiata 500 trzeba
było czekać aż pół wieku (!).
Na szczęście, na kolejne odmiany najpopularniejszego obecnie,
najmniejszego
samochodu
w Europie Fiat nie kazał czekać
aż tak długo. Już w 2009 roku
debiutował Fiat 500C, czyli
„500” z otwieranym miękkim dachem. Samochód o identycznych wymiarach jak Fiat 500
i przynajmniej tak samo stylowy,
jeśli nie bardziej. Na koniec
2013 roku Fiat 500 otwierał statystyki sprzedaży najmniejszych
samochodów w aż 10 krajach
Europy. Wyprzedził nawet swojego największego konkurenta –
Mini – na jego własnym podwórku, czyli w Wielkiej Brytanii. Licząc razem z Pandą, aż co
czwarty samochód – zaliczający
się do grona najmniejszych –
sprzedany w ubiegłym roku na
Starym Kontynencie nosił logo
Fiata. W sumie, od chwili debiutu Fiat 500 znalazł ponad 1,2
miliona klientów w więcej niż

D

100 krajach na świecie.
W 2012 roku rodzina Fiatów
500 powiększyła się o model,
który w porównaniu z dwoma
pierwszymi urósł zdecydowanie
i to w każdym kierunku. Fiat
500L, który na długość mierzy
4,17 m, od „500” jest o prawie

500L Beats
Edition – mocne
brzmienie Fiata
dla koneserów

aut najmniejszych, również
Fiat 500L rządzi w swojej klasie
w Europie.
Rok po debiucie „large’a” Fiat
zaprezentował kolejne wersje
z oznaczeniem „500L” w nazwie – Trekking i Living. Pierwsza z nich, ubrana w dodatki
charakterystyczne dla bardzo
modnych obecnie crossoverów,
przypominających duże SUV-y,
mruga okiem do tych wszystkich, którzy chcą lub muszą dojechać autem po piaszczystej
plaży na sam brzeg morza lub
załadować do auta górskie rowery i dojechać z nimi jak najbliżej rowerowego szlaku. Do długości Fiata 500L odmiana Trekking dokłada 10 cm i jest od
niego delikatnie szersza, ale wyłącznie za sprawą plastikowych
„ochraniaczy” na nadkolach.
Zawieszenie o nieco większym
skoku sprawia, że nad kołami
i pod podwoziem jest więcej
powietrza.

Wśród Fiatów
500 każdy
znajdzie idealne
auto dla siebie
63 cm dłuższy, o niemal 16 cm
szerszy i o 17 cm wyższy. Fiat
500 w wersji „large” rozstaw osi
ma również large (większy niż
u „500” o nieco ponad 31 cm).
Na zwiększeniu rozmiarów zewnętrznych auta, oprócz kabiny
pasażerskiej, ogromnie zyskał
także bagażnik. Jego pojemność urosła ponad dwukrotnie
(ze 185 l do 400 l). Za sprawą
proporcji nadwozia (bardzo szerokiego i dość wysokiego) oraz
dzięki ogromnym powierzchniom przeszklonym Fiat 500L
bardziej pasuje do kategorii vanów niż klasycznych kompaktowych hatchbacków. Podobnie
jak mniejsza „500” w segmencie
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Rozmiar XL Fiat zarezerwował
dla 7-osobowej odmiany Living,
dłuższej o blisko 20 cm od wersji 500L. Przy 5 osobach na pokładzie bagażnik Fiata 500L
Living liczy aż 560 l pojemności,
czyli więcej niż w znacznie większych autach.
Mały miejski samochód, małe
miejskie kabrio, kompakt o walorach bardziej vana niż hatchbacka, crossover i 7-miejscowy van
– wśród Fiatów z „500” w nazwie już teraz prawie każdy znajdzie auto idealnie dopasowane
do indywidualnych potrzeb. Za
chwilę oferta poszerzy się o Fiata 500L Beats Edition, który bazuje na modelu Trekking. Dla fanów muzyki wszystko jest jasne.
Za nagłośnienie tej odmiany Fiata 500L odpowiada duet producentów muzycznych – Dr. Dre
i Jimmy Iovine. To oni stworzyli
markę BeatsAudio, znaną z produkcji znakomitych słuchawek
i głośników. Te zastosowane do
nagłośnienia kabiny Fiata 500L
Beats Edition mają łączną moc
520 W. Na komplet nagłośnienia
składają się 2 głośniki średniotonowe o mocy 80 W każdy
i średnicy 165 mm, umieszczone
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Powyżej:
wnętrze Fiata
500L Beats
Edition.
Obok:
Maciej Ziemek,
członek jury
Car of the Year

w dolnej części poszycia przednich drzwi; 2 głośniki wysokotonowe o mocy 40 W każdy i średnicy 38 mm znajdujące się
w górnej części tapicerki drzwi;
2 głośniki pełnozakresowe
o mocy 60 W każdy i średnicy
165 mm, umieszczone w tylnych
drzwiach oraz subwoofer o mocy 160 W i średnicy 165 mm,
znajdujący się w miejscu koła
zapasowego w bagażniku.
Mimo że tę wersję „500” zdecydowanie może być wcześniej
słychać niż widać, z zewnątrz
samochód również łatwo „zdemaskować”. Dwukolorowe nadwozie z matowym lakie-

Fiat 500L
Trekking –
większy
prześwit, opony
typu M+S
oraz system
Traction+ czynią
z niego całkiem
sprawnego
off-roadera

rem w kolorze popielatym
i z czarnym błyszczącym dachem oraz z delikatnymi czerwonymi dodatkami jest nie do pomylenia ani z inną wersją Fiata 500L, ani z innym autem.
Wnętrze odmiany dla audiofilów
jest utrzymane w czarnym kolorze, z czerwonym napisem 500
wyszytym na fotelach.
Fiat 500L Beats Edition, oprócz
znakomitej jakości sprzętu audio
oraz charakterystycznej kolorystyki na zewnątrz i wewnątrz,
wyróżnia się bardzo bogatym
wyposażeniem standardowym.
W jego skład wchodzą m. in.
17-calowe matowe obręcze kół

W 2014 roku rodzina Fiatów
500, oprócz nowej wersji Beats
Edition, wzbogaci się o nowe
jednostki napędowe. Do wyboru
będą bardzo nowoczesne i niezwykle oszczędne 120-konne
silniki – wysokoprężny 1.6 Multijet II generacji oraz benzynowy 1.4 T-Jet. Ten drugi będzie
dostępny również w wersji z fabryczną instalacją gazową. Po
zatankowaniu obydwu zbiorników do pełna Fiat 500L jest
w stanie przejechać na trasie
aż 1 400 km.
Wyposażona w turbosprężarkę
o zmiennej geometrii kierownicy
wysokoprężna jednostka napę-

obrotowy o wartości 215 Nm już
od 2500 obr/min. Fiat 500L
z benzynową jednostką napędową pod maską przyspiesza od 0
do 100 km/h o 0,5 s szybciej niż
odmiana napędzana silnikiem
wysokoprężnym i rozpędza się
do identycznej prędkości maksymalnej. Średnie zużycie benzyny
wynosi 6,9 l/100 km, co przekłada się na emisję CO2 na poziomie 159 g/km. Silnik 1.4 T-Jet
również został zaprojektowany,
aby spełnić surowe wymagania
normy Euro 6.
Kryzys ekonomiczny, wciąż widoczny w wielu europejskich
krajach, nie wpłynął negatywnie

z lekkich stopów w kolorze
czarnym z oponami typu M+S
(dobrze przystosowanymi do
jazdy po drogach nieutwardzonych), światła przeciwmgielne,
automatyczna
klimatyzacja
dwustrefowa, system Uconnect
z 5-calowym dotykowym wyświetlaczem, elektrycznie sterowane szyby w tylnych drzwiach
oraz automatycznie włączane
światła i wycieraczki. Do wyposażenia seryjnego wersji Beats
Edition należy również system
Traction+, czuwający nad jak
najbardziej efektywnym wykorzystaniem siły napędowej
w czasie jazdy drogami o luźnej
nawierzchni.

dowa Multijet II maksymalną
moc osiąga przy 3750 obr/min
i dysponuje maksymalnym momentem obrotowym, wynoszącym aż 320 Nm już przy 1750
obr/min. Silnik ten zapewnia Fiatowi 500L przyspieszenie od
0 do 100 km/h w 10,7 s i prędkość maksymalną 189 km/h.
Średnie zużycie oleju napędowego wynosi jedynie 4,6 l/100 km,
a emisja dwutlenku węgla 120
g/km. Silnik Diesla został zaprojektowany z myślą o spełnieniu
w przyszłości najnowszej normy
emisji spalin Euro 6.
Silnik 1.4 T-Jet 120 koni mechanicznych mocy osiąga przy 5000
obr./min, a maksymalny moment

na sprzedaż Fiatów w 2013 r.
Z salonów samochodowych wyjechało łącznie blisko 600 tysięcy aut, dzięki czemu w porównaniu z 2012 rokiem udział Fiata
w rynku zwiększył się o 0,1%
i wyniósł 4,7%. Nie byłoby to
możliwe, gdyby nie spektakularne – często nawet dwucyfrowe –
wzrosty sprzedaży na najważniejszych europejskich rynkach
(we Francji – o 9,5%, w Wielkiej
Brytanii – o 20,2%, w Hiszpanii –
o 28,8%). Spory udział w sukcesie Fiata na niektórych rynkach
ma model 500L, który w ciągu 1,5 roku od pojawienia się
w sprzedaży znalazł ponad 80
tys. nabywców.
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FIRMA
FAP

Zbliżyć się

do ideału

Krzysztof
Bielski
zdjęcia
I. Kaźmierczak

Workplace Integration to metoda, która
umożliwia budowę stanowiska pracy bliskiego
ideałowi. Poprawia bezpieczeństwo,
ergonomię, jakość. Obniża koszty.
orkplace Integration to
nowa metoda doskonalenia i projektowania
procesu produkcyjnego poprzez zastosowanie istniejących
standardów WCM oraz najlepszego know-how Fiata. W Fiat
Auto Poland metoda wprowadzana jest od kilku miesięcy
w Jednostce Produkcyjnej
Montaż, czyli tam, gdzie udział
pracy człowieka jest najwyższy,

W
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a zatem potrzeba optymalizacji
procesów i stworzenia idealnych stanowisk pracy największa. „To tu mamy do czynienia
ze stosunkowo największą ilością strat związanych z kosztem
wytwarzania i pracochłonnością. To oczywiste zatem, że to
tu istnieje największy potencjał
ich zredukowania” – wyjaśnia
szef jednostki Montażu Andrzej
Tokarz.

WPI/WCM
WPI jest w pewnym sensie narzędziem, które uzupełnia działalność WCM. „W modelu zarządzania WCM każdy z filarów
osobno podchodzi do konkretnego stanowiska pracy; każdy
jest bowiem inaczej ukierunkowany. Dzięki analizie WPI
wszystkie filary w jednym momencie współpracują ze sobą
budując nowy proces lub poprawiając istniejący. Skraca to
znacznie czas weryfikacji stanowisk i pozwala pracować efektywniej” – podkreśla lider WPI
Marzena Sielska. Lider modelu
Ford na Montażu Tomasz Janik
dodaje, że WPI pozwala także
na szybką reakcję. „Normalnym
tokiem, postępując zgodnie
z metodologią WCM, doszlibyśmy do tych samych rozwiązań,
ale trwałoby to znacznie dłużej”
– mówi.

NA LINII D
Wdrażanie Workplace Integration na Montażu w Fiat Auto Poland rozpoczęto od linii D, gdzie
produkcja odbywa się w sześciu
kolejnych zespołach technologicznych. Analizą WPI zajmuje
się kilkudziesięcioosobowy zespół, który spotyka się dwa razy
w tygodniu i bierze „pod lupę”
kolejno każde stanowisko pracy.
Grupa robocza łączy liderów poszczególnych filarów WCM,
specjalistów planowania i kontroli produkcji, osoby odpowiedzialne za BHP i ergonomię, jakość, logistykę, a także specjalistów
poprawy
procesu
i „metodystów”. Zdaniem Janika
dzięki tak szerokiej reprezentacji,
a zwłaszcza współpracy dziesięciu filarów technicznych WCM,
wyeliminowane są pomyłki,
a tym samym każdy proces
można sprawnie i gruntownie
zoptymalizować. Członkami zespołu są także osoby najbliżej
związane z produkcją: kierownicy i liderzy zespołów technolo-

Powyżej:
Marzena
Sielska, lider FI
odpowiedzialna
za WPI oraz
Tomasz Janik
lider modelu
Ford na
Montażu
odpowiedzialny
za EPM.
Niżej: grupa
robocza WPI.
Na sąsiedniej
stronie u dołu:
Andrzej Tokarz,
szef Montażu

gicznych oraz pracownicy bezpośredniej produkcji, którzy najlepiej wiedzą, co należy poprawić. Szczególnie istotna jest tu
rola liderów zespołów technologicznych, którzy są najbliżej stanowiska pracy, a zarazem znają
każdy proces od podszewki;
wszystkie jego mocne, jak i słabe strony.
Stanowiska analizowane są jedno po drugim, proces po procesie. Chodzi m. in. o poprawę

bezpieczeństwa, ergonomii, logistyki, organizacji miejsca pracy w sposób umożliwiający dostarczanie do linii i pobieranie
detali ze strefy Golden Zone, co
pozwala znacznie zredukować
straty. „Podczas analizowania
stanowisk pracy przedstawiciele poszczególnych filarów WCM
zbierają informacje ze swojego
zakresu. Potem spotykamy się
w pełnej grupie i dyskutujemy
weryfikując spostrzeżenia. Czasem pomysł, który z punktu widzenia jakości jest świetny, może doprowadzić na obniżenia
bezpieczeństwa. Wszystko to
musi zostać zweryfikowane” –
mówi lider ZTM-14 Mirosław
Nowak. Na bieżąco odnotowywane są też pomysły pracowników. „Podczas takich wizyt rodzi się bardzo dużo pomysłów.
Korzystamy z nich w trakcie
spotkań poświęconych WPI” –
wyjaśnia lider ZTM-13 Paweł
Kubas.
Wszystkie dane zebrane podczas wizyt na stanowiskach
pracy analizowane są w control-roomach, czyli pomieszczeniach, które odpowiadają kolejnym zespołom technologicznym. Każdy z nich jest
odzwierciedleniem
jednego
z nich. „Podczas analiz dzięki
spaghetti charts, czyli rozryso-

MROWIE
PROPOZYCJI

wanym swoistym ścieżkom, jakie pokonuje pracownik podczas wykonywania pracy oraz
matrycy operacji, widzimy gdzie
i jakie generujemy straty. Wynikają one z różnych przyczyn.
Jedną z nich może być przykładowo konieczność przejścia kilku kroków przez pracownika,
który musi pobrać detal. Standardową procedurą jest również
wypełnianie check list, które
wskazują nam obszary do poprawy. Wypełnia je grupa robocza. Dzięki analizom Occurrence
&Release dostrzegamy miejsca,
gdzie istnieją możliwości popełnienia przez pracownika błędu.
Tam możemy wdrożyć rozwiązanie typu Poka Yoke, które taką
ewentualność wyeliminuje. Analiza Ergo UAS pozwala ocenić
każde stanowisko pod względem ergonomii, a Risk Prediction wskaże potencjalne miejsce
wystąpienia zagrożenia. Analizujemy również sposób dostarczania detali do linii. Pilnujemy,
aby każdy z nich był pobierany
przez pracownika i montowany
w samochodzie w strefie Golden Zone. Dzięki tym narzędziom wiemy, gdzie istnieje największy potencjał do poprawy”
– wyjaśnia Marzena Sielska.
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WPI
umożliwia
optymalne
procesy i idealne
miejsca pracy
Powyżej:
Dokument WPI.
Obok:
lider odcinka
ZTM-14
Mirosław Nowak
oraz
Paweł Kubas
lider ZTM-13

Szef Montażu Andrzej Tokarz
podkreśla, że WPI zostało już
wdrożone w dwóch pierwszych
zespołach technologicznych,
a teraz rozpoczęły się prace
przy trzecim odcinku. Gruntowna analiza procesów owocuje
licznymi propozycjami korzystnych rozwiązań technicznych.
Marzena Sielska dodaje, że przy
pierwszym zespole technologicznym takich sugestii było ponad 370. „Fantazja nas ponosiła i pewne rzeczy się wykluczały, dlatego niektóre pomysły
zostały odrzucone. Pomimo tego zrealizowaliśmy około 150
kaizenów. Większość z nich to
oddolna inicjatywa pracowników. Procesy zostały znacznie
zoptymalizowane. Poprawiła się
jakość. Równolegle usprawniliśmy mocno organizację miejsca
pracy. Wszyscy mogą potwierdzić pewną zasadę: jeśli jest
dużo pomysłów od pracowników, które poprawiają środowisko pracy, i są one wdrażane
z korzyścią dla wszystkich,
to później ci sami pracownicy
są jeszcze bardziej zmotywowani, by zgłaszać kolejne sugestie” – mówi.
Wśród wielu konkretnych projektów Marzena Sielska zwróciła uwagę na poprawę ergonomii
linii produkcyjnej Tapparella,
która usytuowana jest około
30 cm nad podłogą. Aby zniwelować stopień, którzy pracownicy musieli pokonywać każdorazowo przy pobieraniu detalu,
zbudowany został podest. Zastosowano też rozwiązania, które eliminują możliwość pomyłki
człowieka podczas pobrania
detalu. „Przy montażu korka
paliwa, a jest ich pięć rodzajów,
zastosowaliśmy rozwiązania
Pick to light. Pracownik jest informowany, z którego miejsca
ma pobrać detal; zapala się
specjalna lampka. Jeśli pobierze dobry korek, światło zga-

śnie, jeśli zły – będzie się świeciło, a linia się zatrzyma” – wyjaśnia Paweł Kubas. Radykalnie
poprawiona została między innymi ergonomia przy pobieraniu
poszycia klapy tylnej. „Są trzy
rodzaje poszyć, które znajdują
się na jednym wózku transportowym. Dotychczas pracownik
pobierał je z różnych, stojących
obok siebie palet. Musiał się
przy tym schylać. Teraz robi to
w pozycji wyprostowanej” –
podkreśla Mirosław Nowak.
Marzena Sielska dodaje, że
udało się także wprowadzić kitting na Tapparelli linii D, który na
korzyść zmienił sposób dostarczania detali do linii. „Stosując
kitting poprawiliśmy ergonomię.
Pracownik nie musi się już
schylać po detale czy odchodzić po nie od linii; teraz są one
mu dostarczane na stanowisko.
Znajdują się dodatkowo na wysokości jego rąk. Powstały zatem strefy Golden Zone i Strike
Zone” – wyjaśnia.

NA BRĄZOWO
I ZIELONO
Metodę WPI można zastosować
w dwóch przypadkach. Marzena Sielska tłumaczy, że jednym
z nich jest czas przygotowań do
uruchomienia nowego modelu
samochodu. Wówczas wszystkie procesy budowane są od
podstaw. „Osoby odpowiedzialne za ten element starają się
wszystko optymalnie zaprojektować i zbudować, aby już od
podstaw tworzyły się idealne
stanowiska. Mówimy wtedy
o tzw. Green Field” – podkreśla.
WPI można też użyć dla poprawy istniejących już procesów
i stanowisk pracy. Tak dzieje się
to w Fiat Auto Poland. Wtedy
mamy do czynienia z tzw.
Brown Field. „Brąz”, oprócz
usprawnienia procesów, co wiąże się z wymiernymi korzyściami, jest także swoistym treningiem przed „zielenią”. Niejako
uczy budować linię idealną, co

Tapparella
ZTM 14

może zostać wykorzystane
w przypadku ulokowania w Tychach produkcji nowego modelu samochodu. „To przede
wszystkim zbieranie doświadczeń. Zaangażowanie jak najwięcej osób z zakładu do tej
współpracy, przede wszystkim
team liderów i pracowników
produkcji, sprawia, że przy
wprowadzeniu nowego modelu
będziemy dysponowali szczegółowymi informacjami na temat
istniejących problemów jakościowych, problemów dotyczących ergonomii, aspektów dotyczących bezpieczeństwa pracy.
Są to niezbędne informacje do
ewentualnego tworzenia nowych stanowisk pracy, gdzie już
w trakcie ich projektowania
można wyeliminować potencjalne problemy” – podkreśla Andrzej Tokarz.
Podczas spotkań grupy WPI
zbierane są również propozycje
związane z poprawą wyrobu.
Wszystkie one są zarządzane
przez filar EPM, czyli Wczesne
Zarządzanie Wyrobem. Oprócz
oceny WPI przeprowadzane są
także analizy Teardown, czyli
demontaż samochodu konkurencji i porównanie go z naszym
wyrobem. „Zebrane sugestie

wysyłamy do bazy EPM Info,
gdzie są one oceniane przez
dyrekcję techniczną w Turynie.
Jeśli rozwiązanie jest dobre,
staje się ono obowiązującym
standardem i będzie zastosowane przy uruchomieniu nowego modelu. W momencie jego
wprowadzenia do produkcji natychmiast zaczniemy zbierać
propozycje optymalizacji pod
kolejny model. Jest to zatem
proces ciągły” – wyjaśnia Tomasz Janik.

ROZWIJAĆ TO,
CO DOBRE
W przyszłości metoda WPI rozpropagowana zostanie na cały
Montaż, a później także – wzorem innych fabryk koncernu – na
inne jednostki produkcyjne. Już
teraz w zakładzie w Melfi, gdzie
trwają przygotowania do produkcji nowych modeli Jeep’a
i 500x, stosowana jest ona na
Spawalni. W Tychach również
o tym myślą. Pracownicy tutejszej Spawalni przyglądają się
postępom w Melfi, by przenieść
później dobre praktyki do swojego zakładu. Powielanie korzystnych rozwiązań to duży krok
w kierunku doskonałości, do
której FAP stale dąży.
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Siła tkwi

w zespole

Dla informatyków pracujących w sosnowieckim
Automotive Lighting słowo „niemożliwe” nie istnieje.
Krzysztof
Bielski
zdjęcia
Satiz Poland
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ą pomysłowi, zaangażowani i odważni. Codziennie muszą się zmierzyć z nowymi wyzwaniami związanymi z rozwiązaniami technologicznymi wykorzystywanymi w firmie, które
usprawniają jej działalność biznesową. Pracą dziewięcioosobowego zespołu IT Magneti Marelli kieruje menedżer i kierownik ds. informatyki, Grażyna
Karaś. „Jesteśmy informatyczną służbą utrzymania
ruchu. Dzięki infrastrukturze oraz sprawności i wydajności systemów IT nadzorujemy, interweniujemy
i wspieramy produkcję w spółkach Magneti Marelli” – mówi szefowa grupy.

S

Zespół podzielony jest na dwa obszary. Pierwszy
z nich, IT Automotive Lighting, do którego należą
Mirosław Jaźwiński, Mirosław Malarz, Bartłomiej
Żołędzki, Marcin Ostaszewski i Damian Łodyga,
odpowiada za sprawne funkcjonowanie i bezpieczeństwo całej sfery informatycznej we wszystkich zakładach Magneti Marelli w Polsce; od dostępu do Internetu i poczty elektronicznej po działanie wyrafinowanych systemów jak SAP, który
daje dostęp do wszelkich obszarów działalności
firmy, czy RAD dotyczący samej produkcji.
Zespół wspierają fachowcy zatrudnieni w po-

szczególnych spółkach Magneti Marelli: w MM Zakład Exhaust – Krzysztof Krzyżanowski, MM Suspension Systems Bielsko – Łukasz Żoczek i Roman Grycz, a w Plastic Components and Modules Poland – Przemysław Musiał. Są oni swoistymi
łącznikami między swą firmą a nadzorującym sferę informatyczną działem IT z Automotive Lighting.
To osoby pierwszego kontaktu. Odbierają wszelkie informacje dotyczące wprowadzenia nowych
procedur i wdrożeń w systemach swoich zakładów. Do nich wpływają też zgłoszenia o problemach. Jeżeli nie są w stanie im
zaradzić, wówczas interweniują
specjaliści z Sosnowca. W przypadku poważniejszych usterek
na pomoc wzywani są specjaliści z IBM lub Hewlett–Packard.
„Nasze komputery są leasingowane z Hewlett-Packard, dzięki
czemu jesteśmy w korzystniejszej sytuacji: nie musimy angażować się w naprawy, jak jeszcze kilka lat temu, gdy sprzęt był
naszą własnością” – podkreśla Grażyna Karaś.

szy, drugi i trzeci. Ekipa IT z Sosnowca należy do
pierwszej grupy, co oznacza, że jej przedstawiciele są najbliżej użytkowników SAP. Ich umiejętności
i doświadczenie potrzebne są przez całą dobę.
Rozwiązują poważne problemy organizacyjne,
techniczne, ale i drobniejsze, czasem wynikające
z ludzkiej niewiedzy. Wiele interwencji prowadzonych jest bezpośrednio na stanowiskach pracy.
Ponad 90 proc. maszyn na liniach produkcyjnych
wyposażonych jest w komputery. „Czasami wystarczy tylko wpiąć kabel w odpowiednie miejsce
po tym, jak ktoś go nieopatrznie wyjął. Bywają jednak też
poważne usterki, które wymagają wymiany całego stanowiska” – podkreśla członek sosnowieckiego zespołu IT Mirosław Jaźwiński. W przypadku
bardzo poważnych awarii zespół z sosnowieckiego Automotive Lighting może liczyć na

Dziś firmy
nie mogą
funkcjonować
bez nowoczesnych
systemów IT

OPROGRAMOWANIE SAP
SAP to kompleksowy system informatyczny, który
stosują wszystkie zakłady Magneti Marelli na świecie. W Sosnowcu został wprowadzony w 2009 roku. Zajmuje się zarządzaniem finansami, zasobami ludzkimi, logistyką czy surowcami. Kontroluje
procesy biznesowe w firmie. Wszystko co się dzieje w zakładzie, od momentu zamówienia materiału, przez jego dostarczenie, aż po wyrób gotowy,
jego zmagazynowanie, przyjęcie zamówienia na
niego i sprzedaż, odbywa się za pośrednictwem
SAP. Obejmuje też sferę kontrolingu finansów. „To
system wielomodułowy, ale wszystkie one są zintegrowane. Bazuje w jednym czasie zawsze na
tych samych danych. Każda komórka zakładu ma
swoją działkę w SAP. Jedynie przy produkcji stosujemy RAD, który jednakże też z nim współpracuje” – dodaje Grażyna Karaś. Dziś bez żalu
wspomina o schyłku lat 90., gdy do zarządzania
używane były aż cztery systemy, na dodatek często zawodne. „Najdłuższa „akcja ratunkowa” trwała wtedy 38 godzin. „Posypały się” dyski. Przyjechali fachowcy z IBM i je wymienili, a my musieliśmy odtworzyć wszystkie dane systemów.
W ogóle wtedy nie spaliśmy” – wspomina.
Dziś praca wygląda inaczej. Centralny komputer,
który zarządza systemem SAP we wszystkich zakładach Magneti Marelli w Polsce, ale także we
Francji, Słowacji, Serbii i Hiszpanii, znajduje się
w Niemczech. Pomoc techniczna podzielona została na trzy poziomy wsparcia (help-desk): pierw-

Mirosław
Jaźwiński,
Grażyna Karaś
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pomoc specjalistów z help-desków na poziomie
drugim i trzecim. Pomocą służą wówczas informatycy z Włoch, którzy w awaryjnej sytuacji mogą
nawet zmienić parametry systemu.
Jaźwiński wraz ze współpracownikami wprowadza też do systemów odpowiednie modyfikacje.
„Reguła jest zawsze ta sama – wyjaśnia Grażyna
Karaś. – Wszelkie poprawki testują równocześnie
ich autorzy, czyli pracownicy wsparcia z poziomu
drugiego. My reprezentujemy użytkowników. Aby
modyfikacja została ostatecznie wprowadzona,
sprawdzamy czy przykładowo nie wpływa ona negatywnie na środowisko informatyczne. Jeśli zmiany uzyskają akceptację, są wprowadzane do systemu produkcyjnego. Wówczas odbywa się ponowny test, który powinien wykazać, czy podczas
tego procesu nie doszło do jakichkolwiek nieprawidłowości”. Pracownicy poziomu drugiego decydują też sami o niektórych zmianach. Mogą na
przykład podejmować decyzje, gdzie zostaną wydrukowane niektóre dokumenty. W ich gestii leży
także blokowanie lub odblokowanie konkretnych
użytkowników. Nie mogą jednak ingerować
w SAP. „Ten przywilej ma wyłącznie trzeci poziom
help-desk we Włoszech, a także w Indiach. To oni
sprawują bezpośrednią kontrolę nad systemem.
Piszą programy i mają prawo zmieniać procedury”
– wyjaśnia Mirosław Jaźwiński.
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Powyżej,
na pierwszym
planie:
Bartłomiej
Żołędzki
i Marcin
Ostaszewski.
Poniżej:
praca na
stanowisku RAD

PRODUKCYJNY RAD
Dział IT nadzoruje także aplikację RAD. Została ona
stworzona, by wspomagać niezwykle potężny
i bardzo drogi SAP w środowisku produkcji. „W jego przypadku mamy znacznie więcej uprawnień
niż przy SAP, bo serwery stoją w naszym pokoju”
– podkreśla Grażyna Karaś. Odpowiedzialność za
sprawne funkcjonowanie RAD spoczywa na barkach Bartłomieja Żołędzkiego. „Właśnie wprowadzamy najnowszą wersję. Bartek dba o to, aby
serwer tego systemu działał bez przeszkód. Nie tylko od strony technicznej. Zajmuje się również stronami aplikacyjnymi RAD” – dodaje Grażyna Karaś.

Zespół z Sosnowca nadzoruje również przestrzeganie procedur, wyznaczanych przez centralę
Magneti Marelli. Prowadzą okresowe kontrole
i weryfikują zawartość komputerów. Dbają o to,
aby na firmowym sprzęcie nie znalazło się niewłaściwe oprogramowanie. Codzienność działu IT to
także szkolenia pracowników, także tych, którzy
podejmują pracę w firmie.

ZESPÓŁ

Damian Łodyga

WIRTUALNA PRZYSZŁOŚĆ
Jakie najważniejsze wyzwanie stoi obecnie przez
działem IT z Sosnowca? W najbliższym czasie zespół przeprowadzi operacje związane z wirtualizacją serwerów. „Na bazie serwerów fizycznych
tworzymy środowiska wirtualne. To nowoczesne
rozwiązanie, które pozwala na bardziej elastyczne
zarządzanie” – wyjaśnia Grażyna Karaś. Jest
przekonana, że jej ludzie doskonale sobie z tym
poradzą.

Członkowie zespołu najwięcej czasu poświęcają
obszarom, za które odpowiadają. Nie oznacza to
jednak, że wypełniają jedynie przypisane im konkretne zadania. „Teoretycznie Mirosław Malarz i Bartek Żołędzki zajmują się SAP. Mirosław Jaźwiński
odpowiedzialny jest za właściwe korzystanie z systemu SAP, z zachowaniem wszelkich obowiązujących procedur, ale jest także osobą pierwszego poziomu help-desk dla całej Polski. Marcin Ostaszewski zarządza środowiskiem Windows i związaną
z nim infrastrukturą, a Damian Łodyga odpowiada
za instalację każdego komputera, od postawienia
go w biurze, czy na linii produkcyjnej, po wprowadzenie systemu operacyjnego. Kiedy jednak pojawia się problem, inwencję i zaangażowanie wykazują wszyscy członkowie mojego zespołu, bez
względu na to, czym akurat się zajmują” – komplementuje swoich pracowników Grażyna Karaś.
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Chrysler
w portfelu
Fiat Services Polska przejęła prowadzenie
księgowości Chryslera. Dzięki temu w BielskuBiałej pracę znalazło kilkadziesiąt osób.
Krzysztof
Bielski
zdjęcia
Satiz Poland
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prawami
księgowości
w Chryslerze, który należy
obecnie do Grupy Fiat,
zajmowała się dotychczas firma
zewnętrzna. Producent samochodów z Ameryki Północnej
zdecydował się jednak na zmianę, która przede wszystkim miała na celu poprawę jakości
świadczonych usług, ale także
zastosowanie standardów Fiata
i ich optymalizację. Bielska spółka postanowiła podjąć się tego
wyzwania, choć jest ono ogromne i niezwykle skomplikowane.
Chodziło bowiem o przejęcie zarządzania w zakresie głównych
procesów
administracyjnych
Chryslera zarówno cyklu pasywnego, jak i aktywnego oraz księgowości głównej. Aby zdobyć
kontrakt na obsługę amerykań-

S

skiej firmy, Fiat Services Polska
musiał w przetargowych szrankach udowodnić swą wyższość
nad konkurencją. Tak się też stało. Oferta spółki z Bielska-Białej
okazała się najlepsza. „Czynnikiem decydującym o wyborze
naszej firmy była przede wszystkim jakość świadczonych przez
nas usług. Wybór naszej oferty

Fiat Services
Polska obsługuje
100 firm
i zatrudnia
ponad 1 000
pracowników

potwierdził, że jest ona na wysokim poziomie” – podkreśla wiceprezes Fiat Services Polska Ettore Actis Goretta (trzeci od lewej
na zdjęciu obok). Po wygranym
w ubiegłym roku przetargu
w Bielsku-Białej rozpoczęły się
przygotowania do realizacji zadania. „Na początku powstała
blisko dwudziestoosobowa grupa, którą w wysiłkach wspierał
Fiat Services z Włoch. Stanowiła
ona rdzeń zespołu, tworzonego
z myślą o obsłudze księgowej
Chryslera” – dodaje Actis Goretta. Jesienią dołączyło do nich
jeszcze sto osób. W ten sposób
powstał team złożony z dotychczasowych pracowników Fiat
Services Polska, którzy zostali
przeniesieni z innych działów,
oraz z nowo przyjętych osób.

„Około 70 procent osób w zespole to zupełnie nowi pracownicy, których specjalnie w tym celu zatrudniliśmy” – podkreśla wiceprezes. W listopadzie i grudniu
zostali oni przeszkoleni i przygotowani do pracy. Pierwszego
stycznia bieżącego roku Fiat
Services Polska przejął księgowość główną amerykańskiego
producenta samochodów, a także cykle pasywny (weryfikacja
faktur) i aktywny (wystawiane
faktury). Położenie zakładów
Chryslera na zachodniej półkuli
niosło za sobą pewne utrudnienia. „Działamy na innym kontynencie, a co się z tym wiąże
w różnych strefach czasowych.
Różnica, w zależności od tego,
gdzie znajdują się centra Chryslera, sięga sześciu godzin.
Oczywiście jest to pewnym
utrudnieniem, ale poradziliśmy
sobie z tym” – mówi Actis
Goretta. Koniecznością stało się
wprowadzenie w bielskiej firmie
dwuzmianowego systemu pracy.
Pierwsza zmiana funkcjonuje
w godzinach od 8.00 do 16.00.
Niektóre czynności wymagają
jednak bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami Chryslera
oraz skorzystanie z systemów
informatycznych w czasie ich
pracy. Są one wykonane na drugiej zmianie, od 14.00 do 22.00.
Fiat Services Polska po-

szukiwał nowych pracowników
na bazie własnego systemu rekrutacji. Przedstawiciele firmy
spotykali się ze studentami wyższych uczelni. Opublikowane
zostały także ogłoszenia w Internecie i gazetach. Spółka korzystała również z pomocy wyspecjalizowanych agencji pośrednictwa pracy. „Z zewnątrz
zatrudnione zostały osoby, które
– zintegrowane z pracownikami
z innych działów spółki – były
w stanie stworzyć zespół charakteryzujący się odpowiednim
zestawieniem kompetencji i doświadczenia” – podkreśla Ettore
Actis Goretta. Nowi pracownicy
musieli wykazać się cechami
i umiejętnościami przydatnymi
w dość specyficznej pracy. Ważna była wiedza i doświadczenie
w zakresie obsługi aplikacji informatycznych oraz księgowości.
Kandydaci musieli wykazać się
bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Istotne znaczenie miały także walory osobowości: silna motywacja i umiejętność pracy w zespole. Większość zatrudnionych pochodzi
z okolic Bielska-Białej. To głównie młodzi ludzie. Średni wiek
pracowników Fiat Services Polska pracujących na rzecz Chryslera wynosi obecnie 30 lat. Doświadczona i młoda załoga jest
wielkim atutem bielskiej firmy.

REALIA PRACY

Wspieramy

Amerykanów
Paweł Rączka jest specjalistą
w dziale cyklu pasywnego.
Swoje doświadczenie w tej
dziedzinie zbierał pracując
uprzednio w Polo Europa
spółki Fiat Services Polska.
Gdy firma zwyciężyła
w przetargu na obsługę
Chryslera, dołączył do
tworzonego zespołu.
Dziś dzieli się swymi umiejętnościami, koordynując
pracę piętnastoosobowej grupy zajmującej się
weryfikacją faktur. „Najkrócej mówiąc, kontrolujemy
faktury wystawiane przez dostawców naszemu
klientowi. Otrzymujemy je w formie elektronicznej,
sprawdzamy ich zgodność z zamówieniem
i podejmujemy odpowiednie działania, aby zostały
zapłacone w terminie” – przybliżył krótko pracę
swojego działu Paweł Rączka.
Świadczenie usług dla nowego klienta polega nie
tylko na wykonywaniu przez pracowników pracy
operacyjnej, ale również na dzieleniu się posiadaną
wiedzą i doświadczeniami. Dla kolegów z Ameryki
nowością jest przykładowo stosowanie programu
SAP, czyli kompleksowego systemu informatycznego
wprowadzonego w Grupie Fiat 10 lat temu.
„Chrysler korzysta z niego od początku 2013 r.
Bazując na naszych sporych już doświadczeniach,
wspólnie z klientem staramy się jak najlepiej go
poznać i wykorzystywać wszystkie możliwości
programu” – dodaje Paweł Rączka.

FIRMA

NEWSY

OGÓLNOPOLSKI KONKURS
POPRAWY WARUNKÓW PRACY
Rozstrzygnięto 41. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy,
organizowanego od 1972 r. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
Ministerstwo Gospodarki i Naczelną Organizację Techniczną. Celem inicjatywy,
skierowanej zarówno do dużych zakładów przemysłowych, jak i małych firm, jest
m. in. promocja nowoczesnych rozwiązań technicznych, a także organizacyjnych
pozwalających poprawić bezpieczeństwo pracy.
W tegorocznej edycji przyznano 11 nagród, 10 wyróżnień, 7 listów gratulacyjnych,
a także 3 statuetki specjalne. Wśród wyróżnionych w kategorii – rozwiązania
techniczne i organizacyjne – znalazła się praca z Fiat Auto Poland Zakładu Tychy
o aktywnych szkoleniach warsztatowych – MTS SAFETY, opracowana przez:
Katarzynę Knapczyk, Agnieszkę Michalik, Ewę Grudowską, Marię Matuszek,
Arkadiusza Jamrozego i Zdzisława Jankowskiego. Więcej na ten temat
w następnym Fiacie Wokół Nas.

FAP DOBRODZIEJEM KULTURY

W BIELSKU-BIAŁEJ

Ikary to przyznawane corocznie nagrody prezydenta miasta
Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki. W tym roku otrzymali je
wokalistka jazzowa Beata Przybytek (za osiągnięcia w roku 2013)
oraz Beata Borowska, dyrygentka Bielskiego Chóru Kameralnego,
działającego pod patronatem Bielskiego Centrum Kultury (za
całokształt twórczości). Tytuł Dobrodzieja Kultury otrzymała firma
Fiat Auto Poland (sponsorująca m.in. festiwale i wydarzenia
organizowane przez Bielskie Centrum Kultury).
Na zdjęciu: Dyrektor Personalny FAP Andrzej Piętka i Prezydent
Bielska-Białej Jacek Krywult

MALUCH CAFE
W Bielsku-Białej otwarto w połowie marca kawiarnię-muzeum,
gdzie obejrzeć można historyczne już modele Fiata 126p.
Maluch Cafe, bo tak nazwano to jedyne w swoim rodzaju
miejsce, nawiązuje do powszechnie lubianego modelu,
produkowanego m.in. przez lata w stolicy Podbeskidzia.
Przypomnijmy, że w Bielsku-Białej Fiata 126p w latach
1973-2000 wyprodukowano w liczbie 1 152 325 sztuk,
a w Tychach (lata 1975-1991) 2 166 349 szt. Wystrój muzeum
uświetnią dwa eksponaty Fiata 126p udostępnione przez
prywatne muzeum Fiata 126p Antoniego Przychodzienia:
egzemplarz Fiata 126 Malubats z serii kabrioletów dla Hiszpanii
oraz jedyny na świecie pic-up wyprodukowany przez OBR FSM.
Lokal został otwarty na bielskiej starówce
przy ul.Cieszyńskiej 3.
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ALFA ROMEO 4C OBSYPANA NAGRODAMI
Niedawno została wprowadzona na rynek, a na swoim koncie odnotowała już wiele nagród. Mowa o najnowszej Alfie
Romeo 4C, która zachwyciła zarówno europejskich, jak i polskich miłośników sportowych aut. W styczniu, w plebiscycie
„Auto Lider 2013” tygodnika Motor i magazynu Auto Moto włoskie coupé zwyciężyło w kategorii „Auto Sportowe i Kabriolet”.
Kilkanaście dni wcześniej model został okrzyknięty „Najpiękniejszym Samochodem Roku 2013” we Francji w internetowym
głosowaniu fanów motoryzacji z całego świata. Urok Alfy 4C doceniony został także w wielu branżowych czasopismach
europejskich. Czytelnicy niemieckiego Auto, Motor und Sport przyznali Alfie 4C tytuł „Best Cars 2014” w swojej kategorii,
we włoskim miesięczniku Quattroruote model zwyciężył w konkursie „Samochody,
które preferuję”, a czytelnicy portugalskiego pisma Autohoje wyróżnili
Alfę 4C tytułem „Najlepszy Samochód Sportowy 2014 Roku”.
Przy okazji konkursu prowadzonego przez
„MQC”- program Grupy Mediaset Hiszpania
dotyczący silników – Alfa 4C zdobyła tytuł „Best
Sport Car”. W Polsce model został „Samochodem
Roku Playboya 2014”, a dziennikarze polskiej
edycji Top Gear przyznali Alfie Romeo 4C tytuł
„Najlepszego Samochodu Roku” w kategorii
„Coupé Roku”. Prestiżową kolekcję nagród dla 4C
uzupełnia wreszcie tytuł „Samochodu Roku 2013”
przyznany przez brytyjski magazyn FHM, w którym 4C
została uznana za najbardziej pożądany i podziwiany
samochód marzeń, i trofeum „Coup de coeur 2013” od francuskiego
Automobile Magazine, a także „Auto Trophy 2013” – nagrodę
niemieckiego magazynu Auto Zeitung.

PLEBISCYT „BEST CARS 2014”
MAGAZYNU AUTO MOTOR i SPORT
Samochody Grupy Fiat-Chrysler zdominowały 20. edycję Plebiscytu „Best Cars 2014” zorganizowanego przez miesięcznik
Auto Motor i Sport. Aż pięć pojazdów marek należących do włoskiego koncernu otrzymało najwyższe noty w swoich
kategoriach, a kolejne cztery również znalazły się na podiach. Głosowanie na „Najlepsze Samochody Roku 2014” odbyło się
równolegle w 12 krajach i wzięło w nim udział przeszło 170 tysięcy czytelników europejskich wydań Auto Motor i Sport.
W Polsce swoje głosy oddało ponad 5 tysięcy osób, wybierając faworytów w 10 kategoriach. Wszystkie trzy modele marki
Alfa Romeo zwyciężyły w swoich klasach: MiTo, Giulietta oraz najnowsza 4C. Czytelnicy Auto Motor i Sport docenili także
dwie włoskie „Pięćsetki”- Abartha 500 i Fiata 500 przyznając im aż
dwa miejsca na podium w kategorii „Samochody
Najmniejsze”. Również Jeep Grand Cherokee
zajął trzecie miejsce w kategorii „Samochody
Terenowe”. Wyróżnienia w Plebiscycie zdobyły
także auta topowych marek koncernu.
Maserati Ghibli zwyciężył w „Klasie
Wyższej Średniej” przed Audi 7 Sportback
i Mercedesem E. Z kolei Maserati Quattroporte
zajęło trzecie miejsce w kategorii „Samochody
Luksusowe”. Zwycięskim „Kabrioletem”
okazał się Ferrari 458 Spider (na zdjęciu),
który pokonał 47 innych aut w swojej klasie.
Dodatkowo, aż 55% głosujących czytelników polskiej edycji
Auto Motor i Sport uznało markę Alfa Romeo za najbardziej stylową.
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NAJPIĘKNIEJSZY
NA SALONIE W GENEWIE
Alfieri to koncepcyjny coupé wyposażony w produkowany w Maranello wolnossący silnik V8 o pojemności 4,7 litra oraz mocy 460 KM.
Sam model jest zapowiedzią designu przyszłych samochodów marki spod znaku Trójzębu, która w tym roku obchodzi setną rocznicę.
Maserati Alfieri został zaprojektowany przez Centrum Stylu Maserati w Turynie. Nazwę nadano mu na cześć najsłynniejszego z braci
Maserati, geniusza inżynierii mechanicznej, który 100 lat temu w Bolonii założył „Officine Alfieri Maserati”. Marka Maserati poprawiła
bardzo swoje wyniki. Ambitny plan podjęty w 2013 roku, wraz z zaprezentowaniem modeli Quattroporte i Ghibli, przekształca tego
włoskiego producenta w ważnego gracza w segmencie sportowych samochodów premium. Sprzedaż w ciągu roku wzrosła o 150%,
i o ile jeszcze w roku 2012 produkowano 6 200 egz., to w 2013 roku linie produkcyjne opuściło już 15 400 samochodów.

AMERYKA
NAGRADZA
WŁOSKIE
SILNIKI

ALFA ROMEO 4C

SAMOCHODEM BEZPIECZEŃSTWA
NA WYŚCIGACH
Prezentowana podczas Salonu w Genewie, w wersji spider, Alfa Romeo 4C została wybrana
przez Eurosport Events na samochód bezpieczeństwa cyklu FIA World Touring Car
Championship (WTCC) w sezonie 2014. Coupé pojawiać się będzie na torach Wyścigowych
Mistrzostw Świata Samochodów Turystycznych w specjalnej „szacie” już od pierwszego cyklu,
który odbywa się 12 i 13 kwietnia na torze Circuito Moulay El Hassan w marokańskim
Marakeszu. Wyróżnienie to jest konsekwencją zdobycia przez Alfę Romeo 4C prestiżowej
nagrody „Najpiękniejszego Samochodu Roku 2013” przy okazji 29. Międzynarodowego
Festiwalu Motoryzacyjnego w Paryżu; ten kompaktowy supersamochód okazał się zwycięzcą
sondażu przeprowadzonego we współpracy z International Automobile Festival (IAF)
w międzynarodowej sieci stron Eurosportu, spółki, która produkuje i organizuje FIA WTCC za
pośrednictwem swojego oddziału Eurosport Events.
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Silnik 3.0 Eco Diesel V6
(produkowany przez fiatowską
firmę VM Cento) oraz
elektryczny system napędowy
Fiata 500 weszły do klasyfikacji
dziesięciu najlepszych
silników 2014 roku według
specjalistycznego portalu
amerykańskiego
www.wardsauto.com.
Silnik wykorzystywany we
Fiacie 500 to zaawansowane
i cenione w Stanach
Zjednoczonych rozwiązanie
technologiczne, podczas
gdy wyrafinowany
Eco Diesel V6 to najbardziej
ekologiczny diesel w swojej
kategorii.

SAMOCHODY
FIAT Z PEŁNYM
ODLICZENIEM VAT
Fiat Professional rozszerzył swoją ofertę o model 500L
PRO. Ten 4-osobowy samochód bez kraty oddzielającej
przedział bagażowy jest czwartym samochodem w gamie
Fiata Professional z fabryczną homologacją ciężarową N1,
uprawniającą do pełnego odliczenia podatku VAT od
zakupu auta oraz kosztów jego eksploatacji.
500L PRO jest dostępny w bogatej wersji wyposażenia
„POP” oraz w dwóch wariantach silnikowych. Klient może
wybierać między silnikiem benzynowym 1.4 16v FIRE,
generującym moc 95 KM i moment obrotowy 127 Nm,
a Dieslem 1.3 MultiJet o mocy 85 KM i momencie
obrotowym 200 Nm. Fiat Professional w swojej ofercie
posiada także inne modele samochodów z homologacją
ciężarową N1, uprawniającą przedsiębiorców do pełnego
odpisu podatku VAT. Należy do nich m. in. Fiat Fiorino
Kombi w wersji 4-osobowej, Fiat Doblò Kombi 5-osobowy
oraz Fiat Scudo Kombi 5- lub 6-osobowy.

PLATFORMA WŁOSKA
NA SALONIE W DETROIT
Wśród nowości na Salonie Samochodowym w Detroit uwagę mediów i publiczności przyciągał
Chrysler 200, ostatni model opracowany na platformie Alfy Romeo Giulietty. Platforma Compact US
Wide, zaprojektowana i wdrożona we Włoszech, wykorzystywana jest nie tylko w sportowym modelu
z Biscione, ale także w Dodge’u Darcie i nowym Jeepie Cherokee, sprzedawanym już na rynku
amerykańskim, a wkrótce także w Europie. Nowy Chrysler 200 to sedan średniej wielkości, limuzyna
niewielkich rozmiarów wyposażona w silnik V6 3.6 Pentastar o mocy 295 KM albo silnik 4L 2.4
Tigershark o mocy 184 koni. Ma automatyczną innowacyjną 9-biegową przekładnię, która pozwala
zmniejszyć zużycie paliwa. Nowy model występuje także z napędem na 4 koła. Nowy Chrysler pojawi
się w sprzedaży w Stanach Zjednoczonych z wyjściową ceną 21.700 dolarów.
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LUDZIE
TWÓRCA I DZIEŁO

Na skrzydłach
Nike
Jerzy Piekarczyk

zdjęcia: Jan Zych

„Warszawska Nike” zajmuje miejsce szczególne
w dorobku Mariana Koniecznego – rzeźbiarza
o wyrazistej osobowości artystycznej,
od lat wzbudzającego w Krakowie
kontrowersje nieobce twórcom,
którym się powiodło.
esień 1979 roku. W krakowskim kabarecie
Piwnica pod Baranami Piotr Skrzynecki właśnie zapowiedział kolejny punkt programu.
Najpierw słychać przekrzykujące się głosy:
– Warszawska Nike, Lenin idący, pomnik Czynu
Rewolucyjnego w Rzeszowie, Skłodowska-Curie
dla Lublina, Żołnierz Wolności w Częstochowie,
Kruczkowski dla Sosnowca, Zawadzki, Grzegorz
z Sanoka!
Ciąg dalszy to śpiewany dialog z chórkiem na drugim planie.
– O ile wiem, równocześnie kończy pan pomnik
„Republika Tarnobrzeska”.
– Ten jest prawie gotowy. Na szczęście, bo zaczyna mi naprawdę brakować czasu.
– Od lat zapowiada pan stworzenie pomnika Matejki, bo jakże to, Kraków bez
pomnika autora „Grunwaldu”.
– Mam dla niego upatrzone nawet miejsce
obok Barbakanu i Bramy Floriańskiej, blisko
Akademii. Ale takich upatrzonych miejsc, gdzie zamykam oczy i widzę pomnik – jest wiele.

J

Chórek powtarza:
– Ma wiele upatrzonych miejsc, gdzie zamyka
oczy i widzi pomnik.
– Kreśląc te koncepcje mówi pan jedynie o pomniku postaci czy wydarzeń z odległej przeszłości…
– Prześladują mnie dwa pomysły: rzeźba „Macierzyństwo” dla Centrum Zdrowia Dziecka i pomnik
majora Hubala. Może Hubal na koniu spadający
w przepaść? Sam dobrze nie wiem, ale wiem, że
kiedyś muszę powrócić do tego tematu.
I refrenik chórku, sekretny i tajemniczy:
– Ma wiele upatrzonych miejsc, gdzie zamyka
oczy i widzi pomnik.
– Szanowne panie, szanowni panowie! – woła
Skrzynecki. – Słuchaliście autentycznego wywiadu, jakiego Echu Krakowa udzielił Marian Konieczny!
Dwa miesiące wcześniej Społeczny Komitet
Budowy Pomnika Wyspiańskiego ogłosił, że
autorem pomnika, niezrealizowanego
w Krakowie mimo upływu prawie 70 lat,
będzie profesor krakowskiej Akademii
Sztuk Pięknych i aktualny jej rektor
Marian Konieczny. Trzydzieści pięć lat
później w jego pracowni przy ulicy
Ukrytej na krakowskim Salwatorze, pytam profesora, czy czuje się spełniony jako artysta.
– Do pewnego stopnia tak, szczególnie jeśli chodzi o pomniki. Zrobiłem ich dosyć dużo – odpowiada patrząc na otaczające nas
rzeźby. Z pomników znany jest też najbardziej od
samego początku.

48

Po prawej:
Wiktor Zin.
Na dole:
Nike zajmuje
w mojej pamięci
miejsce
wyjątkowe

Zawsze brał udział w konkursach. W 1949 roku,
będąc na pierwszym roku studiów, wziął udział
w konkursie na pomnik Chopina w Krakowie.
Pierwszej nagrody wówczas nie przyznano, pomnika do tej pory nie ma również. Jedynym
efektem było omówienie konkursu w lipcowym numerze „Ruchu Muzycznego”, gdzie wśród zdjęć
prezentujących prace uczestników konkursu, znalazła się jedna, Koniecznego,
tyle że bez nazwiska autora, pokazana jednak jako coś oryginalnego.
W 1954 roku Marian Konieczny ukończył krakowską ASP jako dyplomant Xawerego Dunikowskiego i wyjechał na czteroletnie stypendium do Leningradu, skąd powrócił

z żoną Zagremmą, doktoratem i bogatym doświadczeniem zdobytym w prestiżowej uczelni artystycznej, jaką był wówczas Instytut Malarstwa,
Rzeźby i Architektury imienia Riepina. Kiedy w Warszawie ogłoszono konkurs na pomnik Powstania
Warszawskiego, Konieczny był jeszcze w Związku
Radzieckim, ale wziął już udział w drugiej turze
konkursu, który ostatecznie przyniósł zwycięstwo 29-letniemu rzeźbiarzowi z Krakowa. Na realizację musiał jednak czekać kilka lat, ponieważ
konkurs na pomnik rozpisano w 1956 roku, kiedy
w Polsce nastąpiła polityczna odwilż, a odsłonięto
w 1964 roku, kiedy po odwilży zostało tylko wspomnienie. Pełna ekspresji „Nike Warszawska”, która
na początku miała upamiętniać tragiczne w skutkach powstanie z 1944 roku, teraz poświęcona była „Bohaterom Warszawy 1939-45”.
– „Nike”, mówi dziś Marian Konieczny, zajmuje
w mojej pamięci miejsce wyjątkowe. Była moją
pierwszą wielką rzeźbą, wpisała się w ludzką świadomość, jestem z nią identyfikowany. W sztuce
ważne jest, aby artysta miał przynajmniej jedno
dzieło, którym przejdzie do historii. Taki Lew Tołstoj, na przykład, napisał dziesiątki opowiadań
i pseudofilozoficznych tekstów, a liczy się tylko
„Wojna i pokój”.
Dla prof. Aleksandra Krawczuka znakomitość
„Nike” jako rzeźby jest poza wszelką dyskusją podobnie jak „Lenin idący”, którego jednak sprzedano jako złom szwedzkiemu kolekcjonerowi osobliwości, podczas gdy grecka bogini zwycięstwa
stała się, obok kolumny Zygmunta, rozpoznawalnym symbolem Warszawy.
Rzeźby Koniecznego rozpoznaje się natychmiast,
przyciągają swą siłą, zasługują na uwagę. – Miarą
wszystkiego jest człowiek, o człowieku mówić najlepiej poprzez człowieka – twierdzi Konieczny. Obserwuje zmieniające się mody. Dla niego rzeźba
abstrakcyjna poprzez wieloznaczność traci swoje
przesłanie pozostawiając często bez odpowiedzi
pytanie istotne dla dzieła sztuki: co autor miał na
myśli? W jego sztuce nie ma udawania. Siłą Mariana Koniecznego jest umiejętność prowadzenia
dialogu z rzeźbiarzami minionych epok. Cenił rzeźbę egipską, włoski renesans, francuskich mistrzów
jak Rodin czy Bourdelle. Wreszcie swego mentora, Dunikowskiego, ale zaznacza, że dotyczy to
pierwszego, młodopolskiego okresu twórczości
mistrza Xawerego, nie tego, co robił po wojnie, bo
to było puste i bez duszy. Kiedy pracował nad pomnikiem Wyspiańskiego koledzy, niby żartem, mówili: „Marian, tyle zrobiłeś pomników, daj szansę
komuś innemu”. Miała to być sugestia, że Konieczny sukcesy w konkursach i kolejne zlecenia
po prostu sobie „załatwił”„. Dlatego pytany o przeszłość powiada niezmiennie, że jego znajomości

także wśród ludzi sprawujących władzę – wykreowało to, co wyrzeźbił, nie odwrotnie.
Popularny dzięki swoim rzeźbom stał się w pewnym momencie atrakcyjną postacią w polityce, ale
przygoda Koniecznego z Sejmem nie trwała długo. Trzy miesiące po inauguracji poselskiej działalności otrzymał wiadomość z Algierii, że wygrał
konkurs na pomnik Chwały i Męczeństwa, więc
wziął w Sejmie urlop i pojechał realizować to,
w czym zawsze czuł się najlepiej.
– Robię to, co lubię, lubię to, co zrobiłem, chociaż
w swoich pomnikach dostrzegam niedociągnięcia,
które chciałbym poprawić, co jednak jest niewykonalne. Obserwuję swoich historycznych poprzedników i widzę, że najlepszy okres przypada na
czas młodości – mówi człowiek, któremu talent,
pracowitość i upór nie pozwoliły na marnowanie
czasu i życia.
WYBRAŁEM KRAKÓW

Marian Konieczny

o sobie

Mieszkam w Krakowie od ponad pół wieku.
Niech pomniki mówią same za siebie.
Nie dręczy mnie zmora niezrealizowanych pomysłów.
Miałem kilka takich w młodości, ale z perspektywy
czasu widzę, że raczej nie były warte realizacji.
Mój ojciec, wójt z Jasionowa, mówił mi:
„Tutaj, w Jasionowie, możesz najwyżej być wójtem,
a w Warszawie – możesz zostać premierem”.
Wybrałem Kraków i nie żałuję.

DANIE SPECJALNE
LEKI

Niezdrowe pomysły
na zdrowie
Emanuela
Chiappero,
Jolanta
Honkisz

Przyjmujemy zdecydowanie za dużo leków
i nie zawsze zgodnie z zaleceniami
medycznymi. Powinniśmy częściej korzystać
ze wskazań lekarzy, a leczenie na własną rękę
ograniczyć tylko do drobnych dolegliwości.
Bądźmy też ostrożni
w korzystaniu z medykamentów
kupowanych w Internecie bądź
polecanych przez znajomych
lub „doktora Google”.

arówno badania statystyczne, jak i codzienna
praktyka pokazują, że Polacy są wśród narodów nadużywających leków. Raport sporządzony przez GUS w 2011 roku
wykazał, że statystyczny Polak
wydaje w aptece ponad 50 zł
miesięcznie (a to aż 40% więcej
niż w 2005 roku). Z kolei Polski
Związek Producentów Leków
Bez Recepty PASMI donosi, że
przeciętna rodzina na zakup leków OTC (czyli wydawanych
bez recepty), artykułów medycznych, kosmetyków aptecznych
i suplementów diety wydaje
ok. 800 zł rocznie.
W aptekach zostawiamy całkiem sporo pieniędzy. Rozrzutność nie zawsze idzie jednak
w parze z naszą wiedzą. Badanie Instytutu Gfk Polonia ujawniło smutne fakty. Z 600 ankietowanych zapytanych o działanie
popularnych, znanych leków –
przeciwbólowych, przeciwgorączkowych i przeciwzapalnych,
nikt nie udzielił prawidłowej odpowiedzi. Co więcej, połowa ba-
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danych twierdziła, że podałaby
m. in. aspirynę chorującemu
maluchowi. Tymczasem lek ten
nie może być aplikowany dzieciom ze względu na działania
uboczne.

NA POPRAWĘ…
SAMOPOCZUCIA

pigułek to niestety światowy
„trend”, który prowadzi do licznych uzależnień. Także z wiekiem wzrasta nasze przywiązanie do medykamentów. W Polsce pacjenci po 65. roku życia
zwykle zażywają pięć leków
dziennie, a 10% seniorów nawet
po dziesięć specyfików.

Jak wygląda twoja apteczka domowa? Czy wszystkie środki
mają aktualne daty ważności?
Jest skromna, czy może raczej
pęka w szwach?
Większość z nas dba o bogate
wyposażenie swojego zestawu
pierwszej pomocy. Polacy lubią
być bowiem przygotowani na
wszelkie okoliczności, kupują
więc zapasy leków przeciwbólowych, łagodzących objawy
przeziębienia,
niestrawności
i wielu mniej czy bardziej uciążliwych dolegliwości.
Jeden z najnowszych raportów
dotyczących przyjmowania leków OTC wykazał, że prawie
20% Polaków zażywa więcej
niż 52 tabletki przeciwbólowe
rocznie. Nadużywanie tego typu
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Prawie 20%
Polaków zażywa
więcej niż
52 tabletki
przeciwbólowe
rocznie
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Cechą charakterystyczną naszych czasów jest szybkość
i efektywność działania. Podobne podejście mamy także
w przypadku zażywania pigułek.
Gdy coś boli, natychmiast sięgamy po lek (najlepiej w jakiejś
nowoczesnej formie, na przykład w podwójnej dawce albo
z płynną zawartością itd.), licząc,
że niedyspozycja szybko nam
przejdzie, bo nie mamy czasu
na ból, a tym bardziej na chorobowe! Łamie nas w kościach,
mamy katar, kaszel? Z przeziębieniem i grypą poradzi sobie
odpowiednia „saszetka”. Spore
zapasy takich specyfików mamy
przecież w swoich apteczkach
domowych, dostęp do nich jest
więc łatwy i szybki.
Coraz mniej osób, przy niewielkich dolegliwościach, korzysta
z naturalnych metod. A przecież
dobry miód, cytryna, czosnek,
a nawet drzemka czy rozgrzewająca kąpiel potrafią naprawdę
zdziałać cuda. Przegrywają jednak z pigułkami, które szybko
poprawią nasze samopoczucie.
A stan zdrowia? To przy okazji.

EUROPEJCZYCY
LUBIĄ LEKARSTWA
Nie tylko Polacy przesadzają
z samoleczeniem. Także nasi
europejscy sąsiedzi również
miewają nie najlepsze pomysły.
Europejskie standardy bowiem
modelują pewne zachowania,
m. in. to że nie mamy czasu na
chorowanie (zwykle lepiej nie iść
na zwolnienie), poszukujemy
szybkich i skutecznych rozwiązań i chętnie korzystamy z wiedzy zdobytej w Internecie.
W rankingu europejskich narodów nadużywających leków
przeciwbólowych (w przeliczeniu
na mieszkańca) Polaków, którzy
zajmują wysoką, drugą pozycję,
wyprzedzają Francuzi. Także
Włoska Agencja Leków donosi,
że aż 50% pacjentów na emeryturze zażywa około dziewięciu
leków dziennie. Nietrudno się
domyślić, że wiele z tych specyfików wchodzi w interakcje i powoduje efekty niepożądane, nieraz wywołując jeszcze większą
dezorientację pacjentów (a nawet lekarzy, przed którymi chętnie zatajamy, ile to „witamin” czy
„syropków” zdarza nam się
przyjmować). 92% Włochów,

według włoskiego Obserwatorium Trzeciego Wieku AgeingSociety, przechowuje także leki
„na wszelki wypadek”, a 9%
z nich kupuje przynajmniej 20
opakowań (!) ulubionego leku
na zapas.
Tymczasem dobrym, godnym
naśladowania przykładem są
Niemcy, którzy spożywają dwa
razy mniej leków od nas. Cóż,
nawet przysłowiowy „niemiecki
emeryt” to przecież nieschorowany staruszek, spędzający pół
dnia w kolejce do lekarza, ale
raczej sprawny senior, podróżujący po świecie i cieszący się
dobrym zdrowiem.

ZALEW
SUPLEMENTÓW
DIETY
Oprócz kupowania leków dostępnych bez recepty, z roku na
rok wydajemy coraz więcej pieniędzy na tzw. suplementy diety.
Środki te mają stanowić uzupełnienie diety w niezbędne składniki, np. witaminy, minerały.
Zwłaszcza w ostatnich latach
modna stała się suplementacja
(czyli zażywanie witamin itp.),
coraz mniej mówi się natomiast
– niestety – o dobrze zbilansowanej diecie, która powinna dostarczyć organizmowi wszystkich potrzebnych mu składników odżywczych i witamin. Bez
potrzeby połykania pigułek.
Tymczasem zależy nam na dobrym wyglądzie, świetnej kondycji. Dbamy o nasze ciała, popularne są już nie tylko pływalnie
czy siłownie, ale też kluby fitness, prywatni trenerzy itd. Do
tego wszystkiego staramy się,
by i od środka rozpieszczać
swoje ciała, stąd taka popularność suplementów. Bez umiaru
kupujemy zestawy witamin,
środki z minerałami, a także specyfiki ziołowe mające zapewnić
nam piękną skórę, włosy, paznokcie. W życiu pełnym pośpiechu często nie wystarcza czasu
na zdrowe gotowanie, wydaje

się więc, że najlepiej zastąpić
dietę pigułkowymi dodatkami.
Do najchętniej kupowanych kategorii suplementów diety zaliczamy probiotyki, specyfiki
wspomagające odchudzanie,
multiwitaminy oraz wspomniane
tabletki mające na celu „upiększanie” – tu klientami są głównie
panie, mężczyznom mniej zależy na wyglądzie skóry czy paznokci. A z włosami, co tu kryć,
panowie zwykle większych problemów nie mają.
Czy tak bogata suplementacja
faktycznie wpływa jednak na
nasz wygląd i kondycję? Nie od
dziś wiadomo, że nawet łykając
magiczną pigułkę, ale nie dbając o prawidłową dietę i ruch,
z pewnością nie schudniemy.
Także witaminy z preparatów zdecydowanie gorzej
się wchłaniają niż te naturalnie obecne w pożywieniu. Co więcej, czasami
należy przyjąć dodatkowe
pigułki ułatwiające wchłanianie czy trawienie składników zawartych w aptecznych preparatach.
Spożywanie zbyt
dużej ilości far-

maceutyków w ostatecznym
rozrachunku z pewnością nie
wyjdzie nam na zdrowie, bo nasze organizmy mają ograniczone zapotrzebowanie na dane
składniki. Przyjmowanie sztucznych suplementów w nadmiernych ilościach może więc wywierać niekorzystny wpływ na
organizm człowieka. Dla przykładu – zażywanie dodatkowych
porcji żelaza (bez wskazań lekarskich) może prowadzić do
zaparć, natomiast stosowanie
herbatek pobudzających pracę
jelit często powoduje uzależnie-

nie od nich organizmu. Ich odstawienie (zwłaszcza przez starsze osoby) równa się sporym
problemom z trawieniem. I robi
się błędne koło…

PRZYCZYNY
LEKOWEGO
SZALEŃSTWA
Ustalenie, że Polacy przyjmują
zbyt dużo leków nie jest trudnym zadaniem dla firm badających statystyki. Widzimy zresztą
to na co dzień – albo we własnych domach, albo przynajmniej wśród znajomych czy
krewnych. Zapewne mamy
w swoim otoczeniu co najmniej
kilka osób, które wyżej cenią samoleczenie niż wizytę u lekarza,
lub też miłośników suplementów, którzy
chcą
wzmacniać
i oczyszczać organizm, a często bardziej
oczyszczają
portfele.
Znalezienie źródeł pigułkowej manii Polaków nie
jest łatwe. Z pewnością
jedną z przyczyn opisanego stanu rzeczy jest po pro-
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stu… dostępność leków. Wiele
środków,
które
przecież
przedawkowane lub podane
w niewłaściwych okolicznościach mogą mieć fatalne skutki
uboczne, dostępnych jest na
wyciągnięcie ręki nie tylko w aptekach, ale też w sklepach,
zwłaszcza supermarketach. Suplementy sąsiadują często na
półkach z produktami spożywczymi, tym bardziej więc może
się wydawać, że ich zażywanie
jest zupełnie bezpieczne i banalne jak kromka z serem na
śniadanie.
Dostępność popularnych środków przeciwbólowych czy przeciwzapalnych ma też zalety.
W końcu chodzi o to, by szybko
kupić lekarstwo i móc uśmierzyć
ból lub stan zapalny. Nie możemy jednak zapominać, że stosowanie popularnych składników
zawartych w kupowanych przez
nas środkach powinno być
ograniczone – zarówno ilościowo, jak i czasowo. Gdy objawy
nie ustępują, należy udać się do
lekarza. O tej prostej prawdzie
jednak zapominamy chyba tak
często, jak o przeczytaniu ulotki
informacyjnej przed zażyciem jakiegokolwiek leku…
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Kiedyś nie istniał problem nadużywania leków, farmaceutyki
były bowiem trudno dostępne,
a przy tym niebezpieczne i silnie
działające. Jako środka nasennego używano na przykład barbituranów – po zażyciu dziesięciu
tabletek pacjentowi groziła często śmierć. Dzisiaj niebezpieczeństwo przedawkowania leków znacznie się zmniejszyło, ale
i wzrósł niepomiernie ich wybór.
Czasami przedawkowaniu leków przeciwbólowych można
by zapobiec, gdyby zostały
przepisane przez lekarza. Zwykły Kowalski bowiem nie powinien na dłuższą metę decydo-

Zapewne mamy
w swoim
otoczeniu co
najmniej kilka
osób, które
chcą wzmacniać
i oczyszczać
organizm,
a często
bardziej
oczyszczają
portfele

wać, co brać na przewlekłe migreny (które są stanem kwalifikującym do leczenia) czy bóle
mięśniowe, które mogą być objawem dziesiątek chorób. Zawsze więc powinniśmy kierować
się zasadą, że bez recepty możemy kupić leki do doraźnego
stosowania, ale dłuższe stany
bólowe albo chorobowe musimy skonsultować ze specjalistą.
Nie zawsze korzystamy też z fachowej pomocy farmaceutów,
którzy zwykle są świetnie zorientowani w swojej pracy. Byłoby
o wiele mniej pomyłek w stosowaniu leków OTC czy nawet suplementów, gdybyśmy zechcieli
zapytać przed zakupem farmaceutę, czy w naszej konkretnej
sytuacji należy brać dany preparat. Oczywiście podstawowym
źródłem informacji jest ulotka
dołączona do leku. Nie zawsze
jednak mamy nawyk jej czytania. Gorzej, gdy zupełnie ją ignorujemy (a robimy tak nawet
w przypadku leków na receptę).
Kolejną przyczyną nadużyć w tej
dziedzinie jest nasze zamiłowanie do czerpania wiedzy z Internetu. Chętnie korzystamy bowiem z rad typu „mi pomogło,
to i tobie pomoże”, pytamy
o zdanie „doktora Google” lub
wręcz kupujemy on-line różne
środki, choć zweryfikowanie ich
autentyczności i składu jest dla
nas niemożliwe. Samoleczenie
Polaków przybrało na sile
w ostatnim 10-leciu, kiedy
w większości domostw pojawił
się dostęp do sieci. I niestety
zbyt często szukamy w Internecie odpowiedzi na frapujące nas
pytania dotyczące zdrowia. Bywa, że kontakt z innymi internautami przynosi korzyści – bo
ktoś naprowadzi nas na właściwy trop, kto inny poda namiary
na świetnego specjalistę. Często jednak sami próbujemy być
najmądrzejsi i internetowe porady przyjmujemy jak wyrocznię
bez odpowiedniego przefiltrowania ich źródła.

POCHWAŁA
SKROMNOŚCI
Żeby zdać sobie sprawę z ilości
niepotrzebnych leków w naszych apteczkach domowych,
wystarczy spojrzeć na listę leków skutecznych w leczeniu,
którą co roku sporządza WHO
(Światowa Organizacja Zdrowia). Na liście tej znajduje się tylko 300 niezbędnych składników
aktywnych (takich, które leczą).
Na rynku zaś znajdziemy około
200 tysięcy różnych leków,
z których większość do niczego
nie służy. Tymczasem ludzie najczęściej nie wyobrażają sobie
życia bez swoich ulubionych pigułek. Jak poradzić sobie z takim uzależnieniem?
Problem w tym, że większość
z nas oczekuje, że leki zniwelują
dolegliwości fizyczne. Tymczasem u ich źródeł często leżą pobudki psychologiczne. Wielu
z nas prowadzi niezdrowy tryb
życia. Ludzie, którym się powiodło w życiu, często borykają się
z depresją. Uleczyć ją może nie
konkretna tabletka, ale diametralna zmiana trybu życia. Żeby
zgasić potrzebę ciągłego sięgania po pigułkę, wystarczy poświęcić sobie więcej czasu.
Pójść na spacer, posłuchać muzyki. Dać sobie chwilę przerwy,
która pomoże w odtruciu.
Czasami konieczna staję się wizyta u specjalisty, który leku nam
nie wypisze – a więc u psychologa, terapeuty. Często męczą-

ce dolegliwości mogą przejść
także po rehabilitacji lub masażach. Bóle napięciowe natomiast może rozwiązać zmiana
sytuacji życiowej (co oczywiście
nie jest łatwe), np. inna, mniej
stresująca praca; rozwiązanie
konfliktów czy zerwanie toksycznych relacji.
Jako ludzie XXI wieku powinniśmy chyba mniej sięgać po
szybkie rozwiązania, a więcej
skupiać się na sobie samych.
Oczywiście dostępność leków
wydawanych bez recepty czy
bogaty wybór suplementów diety są znakiem naszych czasów
– i same w sobie mają sporo
pozytywów. Uleganie jednak na-

mowom reklam lub źle pojmowana troska o siebie wyrażająca
się w nadmiernym przyjmowaniu środków witaminowych do
niczego dobrego nie doprowadzą. Umocnią tylko rynkową pozycję dużych koncernów farmaceutycznych, które zarabiają na
naszych słabościach. Niestety
czasami wcale nie oferują środków poprawiających zdrowie
i kondycję, a raczej swoiste placebo, które może najwyżej polepszyć nam humor.
Bądźmy więc świadomymi konsumentami także w dziedzinie
zdrowia. Dostępność leków wydawanych bez recepty i innych
aptecznych specyfików jest niewątpliwą zaletą wolnego i nowoczesnego rynku. Samoleczenie
jednak na dłuższą metę nie doprowadzi do niczego dobrego.
Warto więc zachować umiar
i znaleźć złoty środek między
swobodą przyjmowania farmaceutyków a wizytą u specjalisty
i stosowaniem się do jego zaleceń. A porad na bolączki powinniśmy szukać u prawdziwego lekarza, a nie bogatej oferty „doktora Google”.
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MĘSKI
GADŻET ROKU

Ankieta Mobility Trends miała na celu wyłonienie najlepszych produktów
poprzedniego roku. Męskim gadżetem roku został kieszonkowy projektor
Philips PicoPix 3610. To pierwsze na świecie przenośne urządzenie
wyposażone w system Android oraz łączność bezprzewodową Wi-Fi.
Projektor mierzy 10,5 × 10,5 × 3,15 cm i waży zaledwie 284 g. Obraz
charakteryzuje się jasnością na poziomie 100 lumenów oraz kontrastem
1000:1. Rozdzielczość wynosi 854 × 480 pikseli. System Android
pozwala na dostęp do tysięcy aplikacji, a dzięki Wi-Fi urządzenie
bezprzewodowo łączy się z laptopem, smartfonem czy tabletem.
Gwarancja producenta wynosi 24 miesiące.
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CZYSZCZENIE
DOSKONAŁE
Szczoteczki elektryczne powoli zastępują tradycyjne
manualne szczotki. Myją dokładniej, a do tego masują
dziąsła. Firma Oral-B wprowadziła na rynek model Oral-B
7000 BLACK i zapewnia, że ten model usuwa dwa razy
więcej płytki bakteryjnej niż zwykła szczoteczka. Dzięki
ruchom rotacyjnym, pulsacyjnym i oscylacyjnym, każdy
ząb jest czyszczony osobno. Poza standardowymi
trybami – codziennym, głęboko oczyszczającym,
delikatnym i wybielającym – szczoteczka jest
dodatkowo wyposażona w tryb oczyszczania języka.
Bezprzewodowy system Oral-B Smartguide pomaga
w dokładnym szorowaniu wszystkich partii jamy ustnej
przez przepisowe 2 minuty. Do szczoteczki dołączone
jest etui podróżne. Firma Philips również ma w swojej
ofercie doskonałą szczoteczkę elektryczną docenioną
przez konsumentów. Philips Sonicare Diamond Clean
posiada 5 trybów czyszczących i specjalne końcówki,
które są przystosowane do szorowania tylnych zębów.
Występują w wersji dla dorosłych i dla dzieci. Według
badań szczoteczka Diamond Clean już po dwóch
tygodniach stosowania zmniejsza widocznie
przebarwienia i poprawia stan dziąseł. Nowa szklana
ładowarka może zastąpić kubek do płukania.
Ładowarka ma też swoją plastikową wersję, która
świetnie sprawdza się w podróży.

ZABAWKI
TRADYCYJNE
I NOWOCZESNE
Nowa seria zabawek Friend on the Move to połączenie
tradycji i nowoczesności. W skład serii wchodzą: małpka
Bobo, hipopotam Mel i żyrafa Diana. Przyjaciele podróżują
po różnych zakątkach świata, gdzie z radością odkrywają
nowe, odległe regiony i poznają nowych przyjaciół.
W zestawie są dostępne pojedyncze autka, ale też komplety
– takie jak zamek, policja, stacja benzynowa. Można
budować samodzielnie całe miasteczka! Duże elementy
i miękki materiał sprawiają, że zabawki są zupełnie
bezpieczne dla najmłodszych. Dzięki aplikacji na telefon
dzieciaki mogą oglądać swych przyjaciół w ruchu, a nawet
zmieniać kolor ich pojazdów.

WYGODNA
GARDEROBA
Po szaleństwach karnawałowych przychodzi czas, kiedy
paradne stroje muszą zawisnąć na wieszakach. System Elfa
to sprawdzony i funkcjonalny sposób na przechowywanie
ubrań i dodatków. Garderoby powoli spychają tradycyjne
szafy w otchłań zapomnienia. Jeśli wnętrze jest pomysłowo
zaaranżowane, nasze ubrania i dodatki będą na wyciągnięcie
ręki, a przestrzeń zostanie pomyślana tak, iż wszystko zajmie
jak najmniej miejsca. Kosze, półki i wieszaki można ze sobą
dowolnie komponować, nawet krawaty, paski i apaszki znajdą
swoje miejsce na specjalnym wieszaku w kształcie grzebienia.
Bransolety i zegarki mogą wylądować w płytkich szufladach
z przegrodami. W komplecie do zestawu przewidziano także
drzwi przesuwne Elfa, które pozwolą wydzielić garderobę
w dowolnej części domu.

DOMOWA
SUSZARNIA
Dehydrator Sedona to zdrowy sposób na konserwowanie
żywności. Suszenie warzyw i owoców zapewnia na zimę
porcję witamin. Urządzenie równomiernie i dokładnie
rozprowadza ciepłe powietrze, dzięki zastosowaniu
najnowszej technologii cyfrowej. Suszenie w odpowiedniej
temperaturze sprawia, iż żywność zachowuje wszystkie
składniki odżywcze. Na wyposażeniu jest 9 tacek, które
można wykorzystać podczas przygotowywania posiłku.
Technologia Dual Fan sprawia, iż główna komora może być
podzielona na dwie mniejsze oraz umożliwia wyłączenie
jednej z nich, kiedy druga nie działa. Cyfrowy panel oraz
wyświetlacz LED sprawiają, iż urządzenie jest łatwe
w obsłudze. Dehydrator można także wykorzystać do
robienia chipsów, krakersów, ciastek, a nawet tortilli.
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Książki

do poduszki

Niezawodne „Dwie Siostry” jak
zwykle dbają o rozwój wiedzy
naszych małych obywateli. Nawet
dorośli mogą się czegoś dowiedzieć
z tej pouczającej lektury. Któż
bowiem wie, iż to właśnie rodacy
wymyślili salony piękności,
zbudowali kolej w Andach, odkryli
witaminy, a także pierwsi
poszybowali w przestworza. Zamiast
kolejnej zabawki, warto
zainwestować z tę mądrą i ładnie
wydaną książkę. Ilustracje nawiązują
do techniki drzeworytu. Opowieści
o genialnych wynalazcach
i naukowcach utrzymane są
w żartobliwo-sensacyjnym tonie.
Marta Dzienkiewicz, Joanna
Rzezak, Piotr Karski: Pionierzy.
Poczet niewiarygodnie
pracowitych Polaków.
Wydawnictwo Dwie Siostry.
Warszawa 2013.
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Któż z nas nie ma za sobą fascynacji
bandą uroczych i nadzwyczaj
dorosłych dzieciaków, którym
towarzyszy mały biały piesek
nastawiony filozoficznie do życia?
Krótkie komiksowe historyjki czyta
już (nie do wiary) kolejne pokolenie.
Za przetłumaczenie „dymków”
zabrał się Michał Rusinek, będzie
więc błyskotliwie, lekko i śmiesznie.
Tym razem pies Snoopy ujawnia, kto
był jego właścicielem przed
Charlie’m Brownem, przeistacza się
między innymi w asa lotnictwa
z czasów wojny i przybiera wiele
różnych masek, rozbawiając przy
tym do rozpuku.
Charles M.Schulz: Fistaszki
zebrane 1967-1968. Nasza
Księgarnia. Warszawa 2013.

Kolejna propozycja „sióstr”. Tym
razem pomoże ona rodzicom
w szybkiej i dowcipnej nauce
abecadła. Dwustronne karty
z pięknymi ilustracjami zwierząt,
które można układać w dowolnym
porządku. Każdemu zwierzęciu
podporządkowano jedną literkę.
Można tworzyć proste słowa lub po
prostu świetnie się bawić,
wymyślając przypadkowe
konstrukcje literowe. Znakomity
prezent i doskonała zabawa podczas
długi zimowych wieczorów, kiedy
dzieci są znudzone, i za nic nie chcą
położyć się do łóżka.
Agnieszka Bałdyga, Edyta
Marszałek: Bardzo proste
abecadło. Wydawnictwo Dwie
Siostry. Warszawa 2013.

Kolejny powrót do
przeszłości, nietracący
nic na swym wieku.
Dzieciaki uwielbiają
historie z „Poczytaj mi
mamo”, mimo iż
niektóre z opowiadań
są już naprawdę
leciwe. Rodzice
z sentymentu sięgają
po tę pozycję, a dzieci
są zadowolone
z takiego obrotu
sprawy. Do tego seria
jest naprawdę ładnie
wydana, ma piękny papier i okładkę,
świetnie nadaje się więc na prezent.
W tym tomie zaprezentowano
historyjki m. in. Ryszarda Marka
Grońskiego, Marii Konopnickiej,
Joanny Papuzińskiej. Ilustracje są
stworzone przez klasyków,
przyjemnie się na nie patrzy.
Doskonała propozycja na długie
czytanie dziecku przed zaśnięciem.
Poczytaj mi mamo. Księga
czwarta. Nasza Księgarnia.
Warszawa 2013.

Dla miłośników

Świat potraw

z ulubionych filmów
Kuchnia z hukiem wkroczyła
na salony. Gotują celebryci,
a szefowie kuchni stali się
telewizyjnymi gwiazdami.
Rekordy popularności biją
blogi kulinarne, które powoli
wypierają książki
kucharskie. Na szczęście
ciągle jeszcze istnieją
kolekcjonerzy książek
z przepisami. Do nich
właśnie jest skierowana
„Kuchnia filmowa”. Paulina
Wnuk jest autorką „Bloga
Roku”. Trzeba przyznać,
że pomysł jest bardzo
oryginalny. Każdy wpis
jest dedykowany jednemu
filmowi i potrawie, która jest z nim
związana. Można więc przy okazji „Milczenia owiec” skomponować
sałatkę z wieprzowymi sercami, oglądając „Casino Royal” przygotować
słynne Martini, a „mając na tapecie” „Dziewczyny do wzięcia”
przyrządzić smaczny krem sułtański.
Paulina Wnuk: Kuchnia filmowa. Wydawnictwo Znak. Kraków 2013.

Hołownia i Prokop

skandynawskich kryminałów

w prywatnej odsłonie

Jo Nesbø to prawdziwy klasyk kryminału. Seria o inspektorze
Harrym Hole ma miliony fanów na całym świecie. Tym razem
ofiarami brutalnych mordów padają oficerowie policji, którzy
mają na swoim koncie
nierozwiązane sprawy
z przeszłości. Krytycy są
zgodni, że jest to jedna
z najlepszych książek
Nesbø. Znowu mroczne
zakątki ludzkiej natury,
a także depresyjny urok
Skandynawii przyszpilą do
kanap i foteli całe rzesze
czytelników. Pozycja
obowiązkowa dla każdego
miłośnika północnych
historii kryminalnych.
Jo Nesbø. Policja.
Wydawnictwo
Dolnośląskie.
Wrocław 2013.

Kolejna książka słynnego
konferansjerskiego duetu. Dwie
zupełnie różne osobowości,
które świetnie się rozumieją
i uzupełniają, zbudowały
przyjaźń, która trwa już dobrych
kilka lat i nic nie wskazuje na
rozpad tego układu. Kanwą
książki są pudełka
z przedmiotami z przeszłości,
które Hołownia z Prokopem
postanowili przejrzeć
i uporządkować, przy okazji
okraszając wszystko tysiącem
anegdot i wspomnień. Można
się setnie ubawić,
jednocześnie dowiadując się
czegoś o autorach (często jest to wiedza dość wstydliwa). Świetna,
optymistycznie nastrajająca lektura na zimowe wieczory.
Marcin Prokop, Szymon Hołownia: Wszystko w porządku.
Wydawnictwo Znak. Kraków 2013.
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CZAS WOLNY
KUCHNIA
ul. Bohaterów Warszawy 22
Bielsko-Biała, tel. 666 720 394
www.romagnamia.pl
facebook.com/romagnamiabielsko

RUBRYKI

Piatti di pesce

dania z ryb

Komu Italia nie kojarzy się z rybami!
Do tej pory pamiętam targ rybny w Rimini, gdzie
mieszkałam kilkanaście lat. Bogactwo owoców
morza, wszelkiego rodzaju pesce, czyli ryby,
których nigdy wcześniej nie widziałam!!! A przede
wszystkim cudowni pescatori, czyli rybacy,
z którymi można było porozmawiać, jak przyrządzić
daną rybę i poprosić o oprawienie danej sztuki...
Nigdy nie zapomnę lekcji czyszczenia tzw.
canocchie, po polsku krewetek modliszkowych,
czy tzw. alici, czyli sardynek... To, co było w tym
najcudowniejsze, to fakt, iż produkty te były
świeże, jeszcze pachnące morzem... No cóż, my
musimy zadowolić się produktami mrożonymi,
aczkolwiek można już znaleźć sklepy
oferujące świeże owoce morza i ryby.
A więc do dzieła!!! Podam kilka naprawdę
prostych przepisów na przyrządzenie
oryginalnych dań rybnych.
Przepisy przewidziane
są mniej więcej dla
4 osób.
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Agnieszka Kudłacik, Romagna Mia
zdjęcia Satiz Poland

 FRITTO MISTO
(smażone owoce morza)
12 krewetek tygrysich,
400 g filetu z białej ryby pokrojonej na kawałki,
12 mątw,
3 kałamarnice pokrojone w krążki,
świeże i wyczyszczone sardynki, tzw. alici,
(jeżeli używamy ryb mrożonych, należy je
wcześniej rozmrozić w zimnej wodzie)
1 jajko,
poszatkowane drobno: zielona pietruszka, bazylia,
tymianek oraz sól, pieprz, mąka, najlepsza farina
di grano duro, oliwa do smażenia
Przygotowane ryby, umyte i osuszone, wkładamy
do miski, pieprzymy, solimy i mieszamy z ziołami.
Pozostawiamy na 30 minut. Następnie dodajemy
mąkę, jajko i mieszamy. Smażymy na głębokim
tłuszczu. Odsączamy. Podajemy z cytryną.

 SPAGHETTI ALLO SCOGLIO
(spaghetti z sosem z owoców morza)
To klasyczne danie włoskie najlepiej
oczywiście przygotować ze świeżych
owoców morza. Można jednak użyć
mrożonej mieszanki. Jeżeli kupią Państwo
świeże małże, należy pamiętać
o wcześniejszym namoczeniu ich w zimnej wodzie z grubą solą morską na przynajmniej
30 minut. Proces ten służy pozbawieniu małż piasku, po włosku to tzw. spurgare le vongole.
Ja użyłam świeżych małż, krewetek i muli, czyli tzw. cozze. Reszta była mrożona. Należy
jeszcze dodać, że świeże małże, które się nie otworzyły w czasie przygotowywania
sosu, należy wyrzucić. Oprócz spaghetti, sos ten można podać z makaronem
tagliolini lub przygotować risotto.
400 g spaghetti,
paczka mieszanki owoców morza,
kilka pomidorków koktajlowych, wg gustu,
peperoncino, sól, pieprz, ząbek czosnku, zielona pietruszka,
oliwa z oliwek, białe wino
Przygotowujemy sos. Podsmażamy na oliwie ząbek
czosnku i peperoncino. Dodajemy wcześniej rozmrożoną
mieszankę owoców morza. Podlewamy białym winem
i dusimy, ale krótko, tylko do odparowania wina,
albowiem im dłużej trzymamy frutti na patelni, tym
będą bardziej twarde. Dodajemy pomidorki pokrojone
na pół, zieloną pietruszkę i dusimy kilka minut. W razie
potrzeby podlewamy wodą z makaronu.
Tymczasem gotujemy makaron. Po jego ugotowaniu
dodajemy go do sosu, podrzucamy na patelni i posypujemy
zieloną pietruszką. Z makaronem tagliolini jest jeszcze
smaczniejsze.
 ORATA AL CARTOCCIO
(dorada pieczona)
4 dorady po ok. 350 g, czyli jedna na
osobę,
1 cebula pokrojona w piórka,
2 pomidory,
świeży koperek,
czosnek,
białe wino,
sól, pieprz,
oliwa z oliwek
Patroszymy rybę, czyścimy z łuski, solimy
i pieprzymy w środku. Układamy na
kawałku folii aluminiowej skropionej oliwą,
obkładamy cebulą, koperkiem, czosnkiem,
solimy i pieprzymy. Na wierzchu układamy
pokrojonego w plastry pomidora,
skrapiamy oliwą i winem. Przykrywamy
rybę drugim kawałkiem folii i zawijamy.
Umieszczamy na blaszce i pieczemy
w piekarniku nagrzanym do 200 stopni
przez około 30 min. Podajemy od razu.
Jako tzw. contorno dobrze pasuje zielona
sałata i gotowane ziemniaki.
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PRODUKT
CENNIK

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT
Oferta dotyczy samochodów z roku produkcji 2014

Nowa Panda
RABAT 15%*
1.2 EASY EURO6
1.2 EASY+PACK EURO6
1.3 EASY Multijet 16v EURO5+
1.3 EASY+PACK Multijet 16v EURO5+
1.2 LOUNGE EURO6
0.9 TwinAir S&S DPF LOUNGE EURO6

WYMIARY (cm)
365/164/156

PLN
32.810
37.060
41.310
45.560
37.060
43.860

poj.
1242
1242
1248
1248
1242
875

BAGAŻNIK
225 LITRÓW

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

500L seria 0

WYMIARY (cm)
415/178/167

RABAT 10%

PLN
1.6 MULTIJET II 16V POP STAR EURO5+ 66.300

poj. KM km/h l/100km miejsca
1598 105 181 4,5
5

500L Trekking seria 0
RABAT 15%

500/500C

WYMIARY (cm)
355/163/149

RABAT 15%*
1.2 POP EURO6
1.2 POP + A/C EURO6
1.2 COLOR THERAPY EURO6
0.9 SGE S&S LOUNGE EURO6
0.9 SGE S&S LOUNGE EURO6
1.2 SPORT EURO6
0.9 SGE S&S SPORT EURO6

PLN
38.250
41.650
42.075
50.150
51.850
45.900
52.700

poj. KM km/h
1242 69 160
1242 69 160
1242 69 160
875 85 173
875 105 188
1242 69 160
875 105 188

BAGAŻNIK
185 LITRÓW

l/100km miejsca

5,1
5,1
5,1
4,1
4,2
5,1
4,2

4
4
4
4
4
4
4

1.4 16v EURO6
0.9 TwinAir EURO6
1.3 16v MULTIJET II EURO5+
1.6 16v MULTIJET II EURO5+

PLN
59.492
62.892
67.992
73.092

BAGAŻNIK
343 LITRY

WYMIARY (cm)
427/180/167

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

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

l/100km miejsca

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

5
5
5
5

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

500L Living
RABAT 15%
0.9 8v TwinAir POP STAR EURO6
1.6 MULTIJET II 16v POP STAR EURO5+
1.6 MULTIJET II 16v POP STAR EURO5+
0.9 8v TwinAir LOUNGE EURO6
1.6 MULTIJET II 16v LOUNGE EURO5+
1.6 MULTIJET II 16v LOUNGE EURO5+

WYMIARY (cm)
435/178/145

PLN
58.650
68.850
70.550
64.600
74.800
76.500

poj.
875
1598
1598
875
1598
1598

KM
105
105
120
105
105
120

km/h
180
181
189
180
181
189

BAGAŻNIK
168/638 L

l/100km miejsca

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

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

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 i CNH Industrial 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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W sprzed
a
się samo ży wciąż znajdują
chody z r
ocznika
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Bravo
RABAT 15%*
1.6 Multijet 16v EASY EURO5+

WYMIARY (cm)
434/179/149

PLN
62.042

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

poj. KM km/h l/100km miejsca
1598 120 195 4,7
5

Doblò
RABAT 15%*

PLN
50.992
54.613
59.288
65.068
DYNAMIC 1.4 T-Jet 16v 120KMEURO6 N.POWER CNG 73.313
DYNAMIC 1.6 MULTIJET 16 90KMEURO5+ DUALLOGIC 68.468
DYNAMIC 1.6 MULTIJET 16V 90KM EURO6 64.218
EMOTION 1.4 T-Jet 16v 120KMEURO6 63.538
EMOTION 1.6 MULTIJET 16V 105KMEURO5 69.318
EMOTION 2.0 MULTIJET 16V 135KMEURO5 73.568
LWB DYNAMIC 1.6 MULTIJET 16V 105KM EURO5+ 67.992
LWB EMOTION 1.6 MULTIJET 16V 105KM EURO5+ 72.242
ACTIVE 1.4 16v 95KM EURO6
DYNAMIC 1.4 16v 95KM EURO6
DYNAMIC 1.4 T-Jet 16v 120KMEURO6
DYNAMIC 1.6 MULTIJET 16V 105KMEURO5+
V

Punto 2013 Seria 7
RABAT 15%*

WYMIARY (cm)
403/169/149

BAGAŻNIK
275 LITRÓW

1.2 EASY 3D EURO6
1.2 EASY 3D EURO6 + Pakiet Easy Plus
1.4 EASY 3D EURO6
1.4 EASY 3D EURO6 + Pakiet Easy Plus
1.3 Multijet 16v EASY 3D EURO5+
1.4 EASY 3D EURO5+

PLN
33.992
37.137
36.295
39.440
43.095
46.240

poj.
1242
1242
1368
1368
1248
1368

KM km/h l/100km miejsca
69 156 5,4/5,2 5
69 156 5,4/5,2 5
77 165
5,7 5
77 165
5,7 5
75 165 4,2/4,1 5
77 165
5,7 5

1.2 EASY 5D EURO6
1.2 EASY 5D EURO6 + Pakiet Easy Plus
1.4 EASY 5D EURO6
1.4 EASY 5D EURO6 + Pakiet Easy Plus
1.3 Multijet 16v EASY 5D EURO5+
1.4 EASY 5D EURO5+

35.870
39.015
37.570
40.715
44.370
47.515

1242
1242
1368
1368
1248
1368

69
69
77
77
75
77

156 5,4/5,2 5
156 5,4/5,2 5
165
5,7 5
165
5,7 5
165 4,2/4,1 5
165
5,7 5

 – wersja ze Start&Stop

Freemont
RABAT 15%*
URBAN 3.6 V6 24v 4x4 EURO6
URBAN 2.0 Multijet II 16v 4x2 EURO5+
URBAN 2.0 Multijet II 16v 4x4 EURO5+
LOUNGE 2.0 Multijet II 16v 4x2 EURO5+
LOUNGE 3.6 V6 24v 4x4 AUT EURO56
LOUNGE 2.0 Multijet II 16v 4x4 EURO5+
BLACK CODE 3.6 V6 24v 4x4 AUT EURO6
BLACK CODE 2.0 Multijet II 16v 4x4 EURO5+

Qubo
RABAT 15%*

PLN
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 75KM EURO5+ 54.273
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 95KM EURO5+ 55.973
1.3 Multijet 16v TREKING 95KM EURO5+ 59.373

WYMIARY (cm)
396/172/174

poj.
1248
1248
1248

BAGAŻNIK
750 LITRÓW

WYMIARY (cm)
425/172/182

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

KM
95
95
120
105
120
90
90
120
105
135
105
105

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

WYMIARY (cm)
489/188/169

PLN
111775
105825
116025
111775
117725
121975
121550
125800

poj.
3605
1956
1956
1956
3605
1956
3605
1956

KM
280
170
170
170
280
170
280
170

l/100km miejsca

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

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

BAGAŻNIK
145/540 LITRÓW

km/h
206
195
184
195
206
184
206
184

l/100km miejsca

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

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

BAGAŻNIK
330 LITRÓW

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

 – wersja ze Start&Stop i Eco-Pack

Sedici

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

RABAT 15%*

DPF – filtr cząstek stałych (dla silników diesla)
S&S – system Start&Stop

1.6 16v DYNAMIC 4x4 EURO5+
1.6 16v EMOTION 4x2 EURO5+
1.6 16v EMOTION 4x4 EURO5+

Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym.
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.

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
Oferta dotyczy samochodów z roku produkcji 2014

Ypsilon
RABAT 15%*
1.2 8v S&S ELEFANTINO EURO6
1.2 8v S&S MOMO EURO6
0.9 S&S MOMO EURO6
1.2 8v S&S GOLD EURO6
0.9 S&S GOLD EURO5
1.3 JTD S&S GOLD EURO5+
0.9 S&S MTA GOLD EURO6
1.2 8v S&S PLATINUM EURO6

WYMIARY (cm)
384/167/151

PLN
37.494
42.084
46.334
42.084
46.334
51.434
49.734
47.184

Thema
RABAT 15%*
3.6 AT8 AWD EXECUTIVE EURO6

poj.
1242
1242
875
1242
875
1248
875
1242

BAGAŻNIK
248 LITRÓW

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

WYMIARY (cm)
506/190/150

BAGAŻNIK
462 LITRY

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

Delta
RABAT 15%*
1.6 Multijet 16v SILVER EURO5+
1.6 Multijet 16v SILVER EURO5+
1.6 Multijet 16v GOLD EURO5+
1.6 Multijet 16v E5 S BY MOMO EURO5+

PLN
71.987
75.387
80.487
79.212

poj.
1598
1598
1598
1598

Voyager
RABAT 15%*
2.8 AT6 SILVER EURO5+
3.6 AT6 SILVER EURO6
2.8 AT6 GOLD EURO5+
3.6 AT6 GOLD EURO6
2.8 AT6 PLATINUM EURO5+
3.6 AT6 PLATINUM EURO6

BAGAŻNIK
380/465 L

WYMIARY (cm)
452/179/150

KM
105
120
120
120

km/h
186
194
194
194

poj.
2768
3604
2768
3604
2768
3604

KM
178
283
178
283
178
283

5,5
5,6
5,6
5,6

5
5
5
5

BAGAŻNIK
934 LITRY

WYMIARY (cm)
521/199/175

PLN
144.415
132.515
155.465
143.565
169.915
158.015

l/100km miejsca

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

* 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.

Oferta dostępna u dealerów Iveco. Ceny z rabatem dla
pracowników Grupy Fiat i CNH Industrial zawierają VAT i są
aktualne w momencie zamknięcia numeru. Kompletny wykaz
wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach
sprzedaży. Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

Daily EURO5+ FURGON
RABAT 13%
35S11V
35C11V
50C15L V
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PLN
98.449
103.800
118.781

Daily EURO5+ PODWOZIE
skrzynia
biegów

rozstaw
zawieszenie osi

poj. KM
2289 106 6M-350 MECC 3000
2289 106 6M-350 MECC 3000
2998 146 6M-400 MECC 3000

RABAT 13%
35S11
35C11
50C15L
65C15L
70C15L

PLN
90.959
97.379
111.290
119.851
121.991

poj.
2289
2289
2998
2998
2998

KM
106
106
146
146
146

skrzynia
biegów

6M-350
6M-350
6M-400
6M-400
6M-400

zawieszenie

rozstaw
osi

MECC
MECC
MECC
MECC
MECC

3000
3000
3000
3300
3300

W sprzed
a
się samo ży wciąż znajdują
chody z r
ocznika
20

13

MiTo MY2014
RABAT 15%*
1.4 8v DISTINCTIVE EURO5
0.9 TwinAir DISTINCTIVE EURO5
1.3 Multijet 16v DISTINCTIVE EURO5+

WYMIARY (cm)
406/172/145

PLN
53.465
59.415
63.665

poj. KM km/h
1368 78 165
875 105 184
1248 85 174

BAGAŻNIK
270 LITRÓW

l/100km miejsca

5,6
4,2
3,5

4/5
4/5
4/5

Giulietta MY2014
RABAT 15%*
1.4 TB 16v 120KM DISTINCTIVE EURO6
1.4 TB MultiAir 16v 170KM DISTINCTIVE EURO6
1.4 TB MultiAir 16v TCT DISTINCTIVE TCT EURO6
2.0 JTDM 16v DISTINCTIVE EURO5+
1.4 TB MultiAir 16v EXCLUSIVE EURO6
1.4 TB MultiAir 16v EXCLUSIVE TCT EURO6
2.0 JTDM 16v EXCLUSIVE EURO5+

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
TCT - automatyczna skrzynia biegów Alfa TCT

Wrangler Unlimited MY2014
RABAT 15%*
SPORT 2.8 CRD A5
SAHARA 2.8 CRD A5
RUBICON 2.8 CRD A5

RABAT 15%*
SPORT 2.0L M5 4x2
NORTH 2.0L M5 4x2

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

PLN
poj. KM km/h
134.640 2777 200 169
147.305 2777 200 169
159.885 2777 200 169

Compass MY2014
PLN
73.865
78.115

2.0 JTDM 16v EXCLUSIVE TCT EURO6

WYMIARY (cm)
445/181/172

l/100km miejsca

8,8
8,8
8,8

5
5
5

BAGAŻNIK
328 LITRÓW

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

PLN
70.125
75.310
82.280
83.980
79.645
86.615
88.315
95.285

Wrangler MY2014
RABAT 15%*
RUBICON 2.8 CRD A5

WYMIARY (cm)
435/180/147

poj.
1368
1368
1368
1956
1368
1368
1956
1368

LIMITED V6 3.0 CRD A8 DIESEL
OVERLAND V6 3.0 CRD A8 DIESEL
OVERLAND SUMMIT V6 3.0 CRD A8 DIESEL
SRT8 V8 6.4 A8 BENZ.

km/h
195
218
218
210
218
218
210
220

WYMIARY (cm)
422/187/183

l/100km miejsca

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

5
5
5
5
5
5
5
5

BAGAŻNIK
142 LITRY

PLN
poj. KM km/h l/100km miejsca
146.285 2777 200 169 8,6
4

Grand Cherokee
RABAT 15%*

KM
120
170
170
150
170
170
150
175

BAGAŻNIK
350 LITRÓW

PLN
197.625
232.475
246.415
287.725

WYMIARY (cm)
482/194/178

poj.
2987
2987
2987
6424

KM
250
250
250
468

km/h
202
202
202
255

BAGAŻNIK
457 LITRÓW

l/100km miejsca

7,5
7,5
7,5
14,1

5
5
5
5

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

POCZTA

ŁAMY DLA PRACOWNIKÓW

.
Na łamach gazety staramy
się udostępnić stronę dla
pracowników spółek Fiata,
którą nazwaliśmy
„Fiat to my”. To właśnie
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.

Dzień Kobiet
W tym roku wspólnie z synem Wiktorem
składaliśmy paniom życzenia, wysyłając
kartki i wręczając kwiaty. Dla juniora to była
wielka frajda, móc podejść, wręczyć kwiatek
i na swój uroczy, dziecięcy sposób złożyć
życzenia. Panie mocno przytulały Wiktora
i obdarowywały tysiącami pocałunków, a ja
z nieskrywaną radością i nutką zazdrości
przyglądałem się całej sytuacji. Dzień Kobiet
to piękne święto, kobiety wydają się
wówczas emanować ciepłem i radością.
Zawsze staram się angażować swojego syna
do takich sympatycznych przedsięwzięć,
bo jak mówi przysłowie: „Czym skorupka
za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”.
Antoni Hendzel
Fiat-Powertrain Technologies

Święto

seniorów

Rodzynki

marcowe
8 marzec to dzień, na który wyczekuje każda
kobieta. W Fiat Services jest to dzień
szczególny, ponieważ to właśnie my, kobiety,
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stanowimy w dziale księgowości
zdecydowaną większość. Mimo to, panowie
nie czują się przytłoczeni, co więcej, każdego
roku zawsze o nas pamiętają i obdarowują
małym upominkiem. Zdajemy sobie sprawę,
że jest to nie lada przedsięwzięcie, które
wymaga dobrej organizacji oraz pewnych
nakładów finansowych, które panowie
organizują z własnych kieszeni. Dlatego
chcemy, aby „nasze rodzynki” wiedziały,
że bardzo doceniamy to, co dla nas robią
i że my również o nich pamiętamy.
Dziękujemy!
Pracownice Działu Fiat Services
– Intercompany Iveco

Pierwszymi osobami, którym rodzice są
gotowi powierzyć swoje pociechy są
dziadkowie. Ich rola w wychowaniu dziecka
jest nieoceniona. Maluchy mając możliwość
spędzania czasu ze swoimi dziadkami stają
się wewnętrznie bogatsze w wielu sferach
swojego życia. Dziecko zostaje obdarowane
specyficznym rodzajem miłości, poczuciem
bezpieczeństwa, wiedzą, doświadczeniem
i oczywiście mnóstwem smakołyków.
Dodatkowo dziadkowie są świetnymi
towarzyszami zabaw, cierpliwymi
słuchaczami, można powierzyć im swoje
tajemnice i zawsze służą radą. Dziadkowie
stanowią wzór do naśladowania i kształtują
poczucie trwałości rodziny.
Lucyna Hendzel, Fiat Services Polska

stan na 15 marca 2014 r.

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

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

reprezentacja i koordynacja
działalności Grupy Fiat w Polsce

2. Fiat Auto Poland SA

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

produkcja
samochodów osobowych

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

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

produkcja odlewów żeliwnych
dla przemysłu samochodowego

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

produkcja części samochodowych
– oświetlenie i układy wydechowe

5. Magneti Marelli Suspension
Systems Bielsko 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

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.

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

9. Comau Poland Sp. z o.o.

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

produkcja i obsługa urządzeń
dla przemysłu samochodowego

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.

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

produkcja silników do samochodów

15. Gestin Polska Sp. z o.o.

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: Lucyna Bogusz

leasing samochodów, usługi finansowe
i leasingowe

1. CNH Industrial Polska

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.

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

usługi celne

Spółki joint venture

Spółki koncernu CNH Industrial

Znajdź nas na:

