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Inwestycje na kwotę około 50 miliardów euro i wprowadzenie na rynek licznych nowych 
modeli. Tak w telegraficznym skrócie prezentuje się plan przemysłowy, ogłoszony 
w Auburn Hills przez dyrektora generalnego i pełnomocnego Sergio Marchionne.
Cel? Produkcja na poziomie siedmiu milionów samochodów rocznie,
między innymi dzięki pełnemu wykorzystaniu możliwości
europejskich zakładów. „Dzień 6 maja 2014 roku, zostanie
zapamiętany przez nas wszystkich w grupie Fiat Chrysler
Automobiles jako niezwykle ważna data, która będzie się
kojarzyła z jednym z takich epokowych wydarzeń.
Pięcioletni plan strategiczny to nie tylko kolejny rozdział
naszej historii. Otwiera on pierwszą stronę całkowicie
nowej księgi”. Zanim jeszcze stał się on planem
przemysłowym, podkreślił Marchionne przed gronem
analityków finansowych reprezentujących
środowiska biznesowe z całego świata i przed
związkami zawodowymi, stanowi on realizację
wielkiego marzenia o integracji kulturowej. Jak
napisał w piśmie skierowanym do około 300 tysięcy
pracowników Fiat-Chrysler, „W życiu człowieka, jak
i firmy, są chwile, w których dokonuje się milowego
kroku. Chwile te są niezwykle ważne, ponieważ zmuszają
do przyjrzenia się samemu sobie i spojrzenia w przyszłość
z nowej perspektywy. Mogą stanowić inspirację do radykalnej
zmiany i poprawy jakości życia”.
Jaka, więc, będzie przyszłość Grupy? W pięcioletnim planie wyraża się
chęć konkurowania z wielkimi światowymi producentami samochodów
(przypominamy, że obecnie firma plasuje się na siódmym miejscu), ale żeby to
uczynić, strategia musi uwzględniać zwiększenie sprzedaży na wszystkich rynkach
świata. W jaki sposób? Przede wszystkim istotna jest zmiana pozycji marek „premium” –
Maserati i Alfa Romeo – w górnym segmencie rynku. Dla marki spod znaku trójzębu celem jest
produkcja 75 tysięcy samochodów rocznie. Jeszcze większe znaczenie ma ponowne wylansowanie
marki Alfa Romeo, w którą firma zainwestuje pięć miliardów euro, by zwiększyć produkcję
z dotychczasowych 74 tysięcy do 400 tysięcy egzemplarzy rocznie. Innym głównym punktem
strategii Fiat-Chrysler jest marka Jeep, która po dwóch rekordowych latach przygotowuje się do
przekroczenia miliona sztuk sprzedanych samochodów. Jej celem jest podwojenie tej wielkości
przed 2018 rokiem. Jeśli chodzi o markę Fiat, do wzrostu mają przyczynić się głównie rynki
Ameryki Łacińskiej i przede wszystkim Azji.

Fiat Chrysler Au
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NAFTA

CELE 
SPRZEDAŻY 
NA 2018 ROK

SAMOCHODY 
SPRZEDANE 
W 2013 ROKU

3,1 MILIONA

2,1 MILIONA

LATAM EMEA APAC

utomobiles 

900.000

1,5 MILIONA
1,3 MILIONA

1,1 MILIONA 1,1 MILIONA

200.000

Przedstawiamyplan Grupy 
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Strategia globalna 

W
raz z po łą cze niem się firm Fiat i Chry sler

po wsta ła gru pa mo to ry za cyj na o za się gu

glo bal nym. Siód ma na świe cie. Ale ce lem

wska za nym w no wym pla nie prze my sło wym jest

zbli że nie się do sa me go szczy tu kla sy fi ka cji. We -

dług Ser gio Mar chion ne „Mu si my osią gnąć ko rzy -

ści w większej ska li, któ re po zwo lą nam kon ty nu -

ować in we sty cje w roz wój plat form i pro duk tów.

Próg sze ściu mi lio nów, o któ rym wie le ra zy mó wi -

łem w prze szło ści, to po ziom mi ni mal ny dla za pew -

nie nia pro du cen to wi od po wied nie go zwro tu z in -

we sty cji. Sześć mi lio nów sa mo cho dów to po ziom

zgod ny z pla na mi roz wo ju na szych ma rek i na -

szych am bi cji fir my o za się gu glo bal nym”. 

Pierw szym punk tem w stra te gii wzro stu jest roz -

wój ma rek pre sti żo wych. W przy pad ku mar ki Ma -

se ra ti ope ra cja ta już przy no si ogrom ne ko rzy ści.

Dzię ki bo wiem no we mu Qu at tro por te i mo de lo wi

Ghi bli przy cho dy wzro sły czte ro krot nie. W trzy

mie sią ce pro du cent spod zna ku trój zę bu osią gnął

wy ni ki wyż sze niż wcze śniej od no to wy wał w cią gu

ca łe go ro ku. W Au burn Hills za po wie dzia no no we

mo de le, któ re uzu peł nią je go ak tu al ną ga mę.

Oprócz SUV -a Le van te, pro du ko wa ne go w Mi ra -

fio ri, po ja wi się rów nież no we Gran Tu ri smo, ale też

mo del Al fie ri: pięk ne co upé 2+2 za pre zen to wa ne

w Ge ne wie ja ko „con cept car”. Wraz z wpro wa -

dze niem no wych mo de li Ma se ra ti osią gnie sprze -

daż wy no szą cą 75 ty się cy sa mo cho dów rocz nie. 

Jesz cze więk sze zna cze nie bę dzie miał wkład Alfy

Ro meo, mar ki o za szczyt nej spor to wej prze szło -

ści, ale nie ra dzą cej so bie na ryn ku z nie miec ki mi

kon ku ren ta mi. Plan po now ne go jej wy lan so wa nia

jest od waż ny. A sta wia się w nim na pa ra me try

tech ni ki, sty lu i bez kom pro mi so wych osią gów,

któ re za uwa żyć moż na by ło już w naj now szym

mo de lu pro du cen ta, pięk nym i moc nym su per sa -

mo cho dzie 4C. Licz by ro bią wra że nie. Pięć mi liar -

MARKA FERRARI WCIĄŻ
NAJBARDZIEJ UPRAGNIONA

W całej strukturze marek grupy Fiat-Chrysler

Ferrari zajmuje miejsce szczególne. Producent

z Maranello jest wyjątkowy na całym świecie pod

względem historii, techniki i wizerunku. Jego

samochody są najsłynniejsze i najbardziej pożądane.

Oczywiste jest więc, że strategia dla „wierzgającego konia” kieruje się

zupełnie odrębnymi zasadami. W związku z tym nie przewiduje się

programu wzrostu produkcji, która obecnie wynosi mniej więcej siedem

tysięcy aut rocznie, chociaż zdolność produkcyjna wynosi dziesięć

tysięcy. Ma to na celu zachowanie ekskluzywnego charakteru marki.

dów eu ro za in we sto wa nych we Wło szech, po nie -

waż do ko na no wy bo ru, aby by ły to sa mo cho dy

w stu pro cen tach „ma de in Ita ly”. Plan za kła da

osiem no wych mo de li, po cząw szy od przy szłe go

ro ku. Zwięk sze nie licz by sprze da wa nych eg zem -

pla rzy z ak tu al nych 74 ty się cy sa mo cho dów rocz -

nie do 400 ty się cy w 2018 ro ku. Do opra co wy wa -

nia no wych Alf Ro meo wy bra no nie prak ty ko wa ną

do tej po ry me to dę: trzymane w tajemnicy warsz -

ta ty zlo ka li zo wa no w ca łych Wło szech, w któ rych

ma łe ze spo ły pro jek tan tów, tech ni ków i te ste rów

pra cu ją od po nad ro ku nad przy szły mi mo de la mi. 

Obok ma rek luk su so wych ko lej nym fi la rem, na

któ rym opie ra ją się pla ny, jest roz wój mar ki Je ep.

Ten ame ry kań ski pro du cent, obec ny na ryn kach

ca łe go świa ta, ma za so bą dwa la ta suk ce sów i,

jak wspo mi na li śmy, przy go to wu je się do prze kro -

cze nia pro gu mi lio na sa mo cho dów w 12 mie się cy.

Ce lem jest do pro wa dze nie do pro duk cji 1,9 mi lio -

na sa mo cho dów tej mar ki, czy niąc z niej – wraz

z Fia tem – naj waż niej szą pod wzglę dem liczb mar -

kę Gru py. Po za pre zen to wa nym w Ge ne wie mo -

de lu Re ne ga de do 2018 ro ku po ja wią się ko lej ne

czte ry no we mo de le. A o ile sprze daż wzro śnie

nie znacz nie na tra dy cyj nym ryn ku Je epa, czy li

w Pół noc nej Ame ry ce, w Eu ro pie, na Bli skim

Wscho dzie i w Afry ce prze wi du je się wzrost 

o +35 pro cent. Naj więk sze zna cze nie ode gra ją tu -

taj jed nak Ame ry ka Po łu dnio wa (+50 pro cent)

i Azja (+45 pro cent). Jak ocze ku je się od mar ki na -

praw dę glo bal nej, cho ciaż utoż sa mia nej ze Sta na -

mi Zjed no czo ny mi, Je ep bę dzie miał rów nież 

za kła dy na ca łym świe cie. Ten prze łom na stą pił

Od góry:
prezentacja

Planu
przemysłowego.

Poniżej: 
John Elkann

i Sergio
Marchionne

podczas
konferencji

prasowej
w Auburn Hills



PISMO 
DO PRACOWNIKÓW GRUPY

Przy okazji Dnia Inwestora (Investor Day) prezes John Elkann i dyrektor
generalny i pełnomocny Sergio Marchionne wysłali do wszystkich
pracowników FCA na całym świecie pismo. Poniżej przedstawiamy kilka
z najbardziej znaczących fragmentów listu. 

„W życiu człowieka, jak i firmy, są chwile, w których dokonuje się

milowego kroku. Chwile te są niezwykle ważne, ponieważ zmuszają do

przyjrzenia się samemu sobie i spojrzenia w przyszłość z nowej

perspektywy. Mogą stanowić inspirację do radykalnej zmiany i poprawy

jakości życia. Dzisiejszy dzień, 6 maja 2014 roku, zostanie zapamiętany

przez nas wszystkich w grupie Fiat Chrysler Automobiles jako niezwykle

ważna data, która będzie się kojarzyła z jednym z takich epokowych

wydarzeń.

-------

Do dzisiejszego dnia przygotowywaliśmy się od momentu, gdy mniej

więcej pięć lat temu zaczęła nabierać kształtów wizja połączenia Fiata

i Chryslera. Pięcioletni plan strategiczny FCA to nie tylko kolejny rozdział

naszej historii. Otwiera on pierwszą stronę całkowicie nowej księgi. 

Po raz pierwszy zaprezentowaliśmy się całemu światu nie jako

współpracujący ze sobą partnerzy, lecz jako jedna grupa,

zajmująca 7. miejsce w rankingu największych producentów

samochodów na świecie, zarządzana przez jeden zespół liderów,

podzielająca te same cele i ambicje.

-------

Plan, którego realizację rozpoczynamy, i który zakłada inwestycje

w wysokości około 50 miliardów euro w ciągu najbliższych pięciu lat,

doprowadzi do radykalnego przekształcenia naszej firmy. Wdrażając

konsekwentnie założenia planu, do 2018 roku znajdziemy się wśród

niekwestionowanych liderów w branży, z globalną sprzedażą 7 milionów

pojazdów rocznie. Na nasz wzrost będą pracować wszystkie marki

i regiony.

-------

To plan odważny i przełomowy, który odzwierciedla zaangażowanie

i ambicje grupy Fiat Chrysler Automobiles w skali ogólnoświatowej.

Wierzymy, że potrafimy sprostać temu wyzwaniu, nie tylko dzięki naszym

możliwościom, lecz także dlatego, że dziś jesteśmy inni. Jesteśmy teraz

inni niż wcześniej i inni niż konkurencja. Doświadczenia ostatnich lat

zdecydowanie nas zmieniły – wzmocniły, uczyniły dojrzalszymi

i zwiększyły wiarę w nasz potencjał. Przygotowały nas do tego

przełomowego wydarzenia. Jesteśmy inni, bo przeżyliśmy już kryzys –

zarówno w firmie, jak i na rynku – i wiemy jak z niego wyjść obronną

ręką. Jesteśmy inni, ponieważ zbudowaliśmy nową tożsamość w oparciu

o integrację i otwartość na inne kultury, które są cennymi zasobami

wzbogacającymi ludzi i ich profesjonalizm. Jesteśmy inni, ponieważ naszą

Grupę łączą niezwykle silne więzi: nasza kultura korporacyjna oparta na

uczciwości i prawości, wyznawanych wartościach, przejrzystości

i otwartości, naszym poczuciu odpowiedzialności oraz szacunku dla

współpracowników i społeczeństwa. To właśnie sprawia, że jesteśmy

wyjątkowi i to właśnie zapewnia nam też warunki do osiągnięcia

wyznaczonych celów. Pragniemy podziękować wszystkim za

dotychczasowe zaangażowanie oraz za Wasz dalszy, cenny udział w tym

nowym wyzwaniu, które wspólnie podejmujemy”.

wła śnie w przy pad ku mo de lu Re ne ga de, któ ry bę -

dzie pro du ko wa ny we Wło szech, w za kła dzie

w Mel fi, a sprze da wa ny w co naj mniej stu kra jach

świa ta. Do dat ko wo umac nia się wraz z ostat nim

po ro zu mie niem w za kre sie pro duk cji Je epów rów -

nież w Chi nach, bez po śred nio na jed nym z naj -

waż niej szych ryn ków na szej pla ne ty. 

Rów nież dla Fia ta, jak i w przy pad ku Je epa, ce lem

jest osią gnię cie licz by 1,9 mln sa mo cho dów

sprze da wa nych w cią gu ro ku. Praw dzi wym wy -

zwa niem jest tu taj po ko na nie kry zy su na ryn ku

ma so wym w Eu ro pie. Mar chion ne krót ko pod su -

mo wał te oko licz no ści: „Ma jąc na uwa dze cią gle

po gar sza ją cą się sy tu ację ryn ku w ostat nich la tach

oraz fakt, że nie prze wi du je się zna czą cej po pra -

wy w naj bliż szym cza sie, mu si my da lej być ostroż -

ni i ogra ni czać in we sty cje. Zde cy do wa li śmy, że mi -
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mo dal sze go utrzy my wa nia na szej obec no ści

w tra dy cyj nych seg men tach, ener gie i in we sty cje

sku pi my na wyż szych seg men tach ryn ku”.

W Eu ro pie mar ka Fiat wy ko rzy sta swo je moc ne

stro ny, kon ty nu ując roz wój ro dzi ny 500 i sta ra jąc

trzy mać się z da la od ryn ku ma so we go dzię ki 

mo de lom ory gi nal nym o sil nej oso bo wo ści. Jak

na przy kład Pan da i Fiat 500. Mo de le te są do

sie bie po dob ne pod wzglę dem wy mia rów i me -

cha ni ki, a mi mo to bar dzo róż nią się, gdyż każ dy

ma swój in dy wi du al ny cha rak ter. Je den jest wy ra -

zem mak sy mal nej ra cjo nal no ści, a dru gi praw dzi -

wych emo cji. 

Na sta rym kon ty nen cie po cząw szy od te go ro ku

mar ka Fiat wpro wa dzi na ry nek osiem no wych mo -

de li w róż nych seg men tach ryn ku, w tym tak że sa -

mo chód spor to wy. Cho ciaż Fiat bę dzie w tym

okre sie sta wiał na Ame ry kę Po łu dnio wą, gdzie

mar ka ma ugrun to wa ną po zy cję, a przede wszyst -

kim na Azję, któ rą Fiat za mie rza pod bić. To tu taj

bowiem naj bar dziej wa żą się lo sy je go roz wo ju.

W Ame ry ce Ła ciń skiej Fiat za pre zen tu je od te go

ro ku osiem no wych mo de li, a w re gio nie Azji i Pa -

cy fi ku aż dzie więć. W Ame ry ce Pół noc nej do Fia -

tów 500 i 500L do łą czy 500X (któ ry zo sta nie za -

pre zen to wa ny w cią gu te go ro ku, a pro du ko wa ny

bę dzie w Mel fi), a tak że przy szły mo del spor to wy.

Bę dzie on po dą żał śla da mi Fia ta 124 Spi der, ma -

łe go sa mo cho du spor to we go bar dzo do ce nia ne -

go przez Ame ry ka nów.

Tak w skró cie wy glą da Plan stra te gicz ny spół ki

Fiat Chry sler Au to mo bi les. Am bit ny, co pod kre śla -

li śmy już wcze śniej. Ma jed nak spra wić, że fir ma

osią gnie przy chód rocz ny na po zio mie 132 mld

eu ro i zysk net to bli ski 5 mi liar dom. Jest to plan

o cha rak te rze glo bal nym, ze szcze gól nym

uwzględ nie niem tych ob sza rów ku li ziem skiej,

w któ rych per spek ty wy roz wo ju są więk sze,

ale ma ją cy za pod sta wę roz wo ju za kła -

dy eu ro pej skie. Po za tym ma on za -

pew nić peł ne za trud nie nie. Przyj -

rzyj my się pla no wi re -

gion po re gio nie.

WYNIKI Z PIERWSZEGO KWARTAŁU:
GRUPA ODNOTOWUJE ROZWÓJ

6 maja, przy okazji Dnia Inwestora (Investor Day), firma zaprezentowała

wyniki za pierwszy kwartał 2014 roku. Tak prezentują się główne liczby

podsumowujące sytuację we wspomnianym okresie. Przychody,

na poziomie globalnym, wyniosły 22,1 mld euro, więcej o 12 procent

w porównaniu z tym samym okresem w 2013 roku. Poprawę zawdzięcza

się przede wszystkim wzrostowi o 1,7 mld w obszarze NAFTA 

i o 0,5 w regionie APAC.

Na całym świecie do sieci dostarczono ogółem 1,1 mln samochodów,

9 procent więcej niż w ubiegłym roku. 

Zysk z zarządzania zwyczajnego w pierwszych trzech miesiącach br.

wyniósł 622 miliony euro, czyli o 1 procent mniej aniżeli w analogicznym

okresie roku ubiegłego, ale więcej o 6 procent, jeśli uwzględnia się stałe

kursy wymiany walut. 

Miniony kwartał zamknięto ze stratą netto na poziomie 319 mln euro,

w głównej mierze za sprawą jednorazowej wpłaty dla UAW zgodnie

z porozumieniem podpisanym przez Chryslera w styczniu. Jeśliby

wykluczyć pozycje nietypowe, zysk netto wyniósł 71 mln euro, czyli

porównywalnie z pierwszym kwartałem 2013 roku. 

Jeśli chodzi o wyniki marek masowych w poszczególnych obszarach

geograficznych, w Ameryce Północnej (NAFTA) tendencje utrzymały się

na poziomie wyższym niż zakładał rynek, gdzie zarejestrowano wzrost

sprzedaży o 9 procent. 

W Stanach Zjednoczonych firma odnotowuje 48. miesiąc ciągłego wzrostu,

a w Kanadzie wręcz 52. I zamyka kwartał jako lider na rynku. 

W Ameryce Łacińskiej (LATAM) Grupa potwierdziła swą pozycję lidera

w Brazylii, zwiększając udział w rynku o 2,7 punktów procentowych

w porównaniu z ostatnim kwartałem 2013 roku. W obszarze Azja-Pacyfik

(APAC) sprzedaż, łącznie ze spółkami joint venture, wzrosła o 54%,

znacznie przekraczając trend popytu na wszystkich rynkach.

W EMEA udało się ograniczyć straty dzięki wyższej sprzedaży,

lepszemu miksowi produktów i większej wydajności. 

Ponadto na Salonie Samochodowym w Genewie firma zaprezentowała

Jeepa Renegade, pierwszego małego SUV-a, którego marka nigdy

wcześniej w swej gamie nie miała.

Rozpoczęcie sprzedaży w Europie

zaplanowano na wrzesień,

a Renegade będzie

sprzedawany również

później w ponad stu

krajach świata,

znacznie

przyczyniając się

do rozwoju

marki Jeep.
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ALFA ROMEO

CHRYSLER
DODGE FERRARI

FIAT JEEP

MASERATI

SAMOCHODY SPRZEDANE W 2013 ROKU

CELE SPRZEDAŻY NA 2018 ROK

* Sprzedaż może 
potencjalnie 

wzrosnąć do 10 000 
samochodów rocznie

74.000

400.000

800.000

350.000

596.300
600.000

7.000*7.000
75.000

15.000

1,5 miliona

1,9 miliona 1,9 miliona

732.000

Cele dla
głównych 
marek grupy
Fiat-Chrysler. 
Na stronie obok:
Maserati Ghibli
jest przykładem
sukcesu
strategii
wzrostu
w segmencie
samochodów
luksusowych

APAC
Azja to re gion o naj wyż szym wskaź ni ku roz wo ju.

Chi ny, naj więk szy ry nek świa ta, może po chło nąć

nie mal 29 mln sa mo cho dów rocz nie. In die wy prze -

dzą Ja po nię, sta jąc się dru gim ryn kiem kon ty nen -

tu i trze cim na świe cie. Gru pa wpro wa dzi na ry nek

chiń ski do 2018 r. aż 13 mo de li – Fia tów, Je epów

i Chry sle rów. Po nad to w tym kra ju zo sta nie zbu do -

wa ny no wy za kład w ra mach jo int -ven tu re z fir mą

GAC, któ ry do łą czy do dwóch już ist nie ją cych.

Rów nież w In diach po wi nien na stą pić zde cy do wa -

ny roz wój. Ze stu obec nych tam de ale rów licz ba

ma wzro snąć do 220; Grupa wprowadzi na ten

rynek 12 mo de li w cią gu naj bliż szych pię ciu lat.

LA TAM
Po łu dnio wa Ame ry ka to je den z głów nych ryn ków

dla Fia ta, któ ry w Bra zy lii – naj waż niej szej go spo -

dar ce tam tej sze go re gio nu – jest li de rem na ryn ku

od do brych 12 lat. Fir ma ma w tym ob sza rze

ugrun to wa ną po zy cję, z waż ny mi za kła da mi w Be -

tim, Go ia nie, Cam po Lar go w Bra zy lii i Cor do bie

w Ar gen ty nie. Do nich do łą czy no wy za kład bra zy -

lij ski w Per nam bu co. Mię dzy in ny mi dzię ki tej fa bry -

ce, nie zwy kle no wo cze snej i pro du ku ją cej zgod nie

z naj bar dziej za awan so wa ny mi kry te ria mi rów no -

wa gi śro do wi sko wej, Gru pa za mie rza zwięk szyć

licz bę sprze da wa nych sa mo cho dów z 900 ty się cy

w ro ku 2013 do 1,3 mi lio na. 

EMEA
W ob sza rze Eu ro py, Bli skie go Wscho du i Afry ki

Fiat po wi nien w umiar ko wa ny spo sób zwięk szyć

sprze daż. Praw dzi we go sko ku ocze ku je się na to -

miast od mar ki Je ep (z 50 ty się cy sa mo cho dów

w ubie głym ro ku do aż 270 ty się cy) i mar ki Al fa

Ro meo (z 70 ty się cy do 150 ty się cy).

W re gio nie tym FGA ma 15 za kła dów: dzie więć

ka ro se ryj nych i sześć me cha nicz nych. W tym 15

za kła dów, z cze go 11 jest we Wło szech, dwa

w Pol sce, je den w Ser bii i je den w Tur cji. Ce lem

jest wy ko rzy sta nie ich moż li wo ści pro duk cyj nych

w stu pro cen tach.

NAF TA
Sta ny Zjed no czo ne i Ka na da są oczy wi ście ryn -

kiem fun da men tal nym dla spół ki Fiat -Chry sler, na

któ rym róż ne mar ki Gru py od no to wa ły w ostat -

nich la tach zna czą ce suk ce sy. W re gio nie NAF TA

(wspól ny ry nek obej mu ją cy Ka na dę, USA i Mek -

syk) znaj du je się 12 za kła dów mon ta żo wych,

osiem tłocz ni i 16 za kła dów me cha ni ki i kom po -

nen tów. Mię dzy 2009 ro kiem, czy li mo men tem

na wią za nia po ro zu mie nia mię dzy Fia tem i Chry -

sle rem, a ro kiem 2013, sprze daż wzro sła z 1,2 do

2,1 mln sa mo cho dów. Ce lem jest osią gnię cie licz -

by 3,1 mln do 2018 ro ku. A wkład swój bę dą mia -

ły rów nież mar ki wło skie: Fiat, Al fa Ro meo,

Maserati.

ROZWÓJ POSZCZEGÓLNYCH MAREK
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D
ługo oczekiwany mały SUV marki Jeep zos-

tał wreszcie zaprezentowany na ostatnim

Salonie Samochodowym w Genewie. Na-

zwę Renegade, czyli buntownik, renegat, nadano

mu nieprzypadkowo: taki przydomek miała już bo-

wiem wersja modelu CJ7, czyli protoplasta aktual-

nego Wranglera, co jest zresztą zgodne z tradycją

producenta zza oceanu. Ten nowy model tak na-

prawdę stanowi jednak przełom: został bowiem

zaprojektowany wspólnie przez projektantów z Tu-

rynu i Detroit na bazie nowej platformy Small Wide

4x4, a produkowany będzie na cały świat we wło-

skim zakładzie w Melfi. 

Renegade nie będzie pierwszym Jeepem wytwa-

rzanym w kraju innym niż Stany Zjednoczone, ale

będzie pierwszym modelem powstającym wyłącz-

Renegade, zwany również „baby Jeep”, 
będzie produkowany w Melfi i sprzedawany
na całym świecie. Jego odmiana o nazwie
Trailhawk może poszczycić się najlepszymi
własnościami terenowymi w swojej klasie.

Giancarlo
Riolfo

PRODUKT
JEEP RENEGADE
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ntownik

nie za granicą, choć sprzedawanym nie tylko

w USA, ale też w stu innych krajach na wszystkich

kontynentach. Będzie to więc samochód rangi

światowej, który ujawnia potencjały nowej świato-

wej grupy Fiat Chrysler Automobiles. Wyraźnie

krótszy od swego starszego brata Cherokee, „baby

Jeep” cechuje się przede wszystkim doskonałą

przestronnością wnętrza i dobrą zdolnością zała-

dunkową, dzięki dosyć kwadratowym liniom. To –

wspólnie z okrągłymi reflektorami i charakterystycz-

nymi pionowymi szczelinami przed chłodnicą – na-

wiązuje do Jeepów z dawnych lat. Z technicznego

punktu widzenia Renegade oferuje niezwykle sze-

roką gamę silników, zarówno benzynowych jak

i diesli, o mocy w przedziale od 110 do 184 KM.

Połączyć je można z jedną z trzech skrzyń biegów

do wyboru: manualną, z podwójnym sprzęgłem

oraz rewolucyjną automatyczną przekładnią dzie-

więciobiegową. Do dyspozycji są cztery różne

wersje: Sport, Longi tude, Limited i Trailhawk. Ta

ostatnia ma być punktem odniesienia w tej klasie,

jeśli chodzi o możliwości w terenie. Potwierdze-

niem tego faktu jest certyfikat „Trail rated”. W od-

różnieniu od pozostałych wersji, wyposażonych

w system napędu integralnego Jeep Active Drive,

Rene gade Trailhawk dysponuje systemem Jeep

Active Drive Low z końcowym przełożeniem re-

dukcyjnym 20:1. Poza tym system kontroli trakcji

Selec-Terrain oprócz trybów Auto (Automatyczny),

Snow (Śnieg), Sand (Piasek) i Mud (Błoto) dyspo-

nuje położeniem Rock (Kamienie), które ułatwia

jazdę w miejscach kamienistych. By jak najlepiej

radzić sobie w terenie, Renegade Trailhawk ma

wyższy prześwit oraz zderzaki, które zapewniają

lepsze parametry kątów charakterystycznych. Kąt

natarcia wynosi 30,5°, natomiast rampowy i zej-

ścia wynoszą odpowiednio 25,7° oraz 34,3°. Z ko-

lei głębokość brodzenia jest na poziomie pół

metra. To chyba wystarczy, by uświadomić sobie,

że „Baby Suv” to prawdziwy Jeep. 

11
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W zakładzie Sata w Melfi trwają przygotowania
linii produkcyjnych i szkolenia osób, które będą
produkować nowego Jeepa.

D
o realizacji pierwszego

Jeepa produkowanego

wyłącznie poza granicami

Stanów Zjednoczonych wybrano

włoski zakład w Melfi. Tutaj we

wrześniu odbędzie się uroczys-

tość z okazji 20-lecia działalności

fabryki, która wyprodukowała

ponad pięć i pół miliona samo-

chodów, między innymi modele

Punto i Ypsilon. By móc wytwa-

rzać Jeepa Renegade, firma

zdecydowała, iż w tym południo-

wowłoskim zakładzie zlokalizuje

swoje najlepsze międzynaro-

dowe kompetencje. Uruchomie-

nie linii produkcyjnych zaplano-

wano podczas tegorocznego

lata, ale już teraz zakład inten-

sywnie pracuje nad przygotowa-

niem produkcji i ludzi. To, kim są

poszczególne osoby, można roz-

poznać po różnych kolorach

kombinezonów lub marynarek:

technicy lokalni, inżynierowie

z Włoch, Polski, Brazylii, Serbii,

dostawcy, eksperci od produktu

– wszyscy przywiązują wagę do

wdrażania metod i technologii.

Spośród licznych wprowadzo-

nych innowacji w sposób szcze-

gólny wyróżniają się zwłaszcza

dwie. WPI (Workplace Integra-

tion), czyli szczegółowe badanie

stanowiska pracy, dla którego

stworzono również symulację

wirtualną. Natomiast w nowej sali

metrologicznej znajduje się

awangardowy tomograf kompu-

terowy do nadwozi, który w za-

ledwie 50 minut może sprawdzić

miliony punktów nadwozia.

W fabryce
„Renegata”

Francesco
Novo

zdjęcia
Alessandro

Lercara

FIRMA
FGA

U góry: tomograf
komputerowy 
do pomiaru
nadwozi.
Na stronie obok:
symulacja ruchów
pracownika w 3D



Workplace Integration, wprowa-

dzony w strefie, w której odtwa-

rzana jest w skali pomniejszonej

linia montażowa, to metoda ma-

jąca na celu usprawnienie w każ-

dym detalu procesu produkcyj-

nego: jakości, wydajności i bez-

pieczeństwa. Każda potencjalna

przyczyna defektów jest elimino-

wana. Stosowanym w Melfi

przyrządem dokonującym ana-

lizy jest wirtualny symulator sta-

nowiska pracy. Od co najmniej

roku inżynierowie, dzięki wyszu-

kanemu oprogramowaniu, wy-

przedzają przyszłość, opracowu-

jąc w sposób wirtualny ruchy, ja-

kie pracownicy będą wykony-

wać na linii montażowej. Przed

wielkim ekranem, na którym

w trójwymiarze odtwarzane jest

nadwozie na linii, pracownik, ze

specjalnymi okularami i narzę-

dziem roboczym, wykonuje

czynność taką, jaką wykony-

wałby przy linii. Ruchy są praw-

dziwe, rezultat jest jednak wir-

tualny, bowiem Rene gade, kom-

ponenty i linia istnieją jedynie

w komputerze. System ten nie

tylko sprawdza, czy dana czyn-

ność wykonywana jest sprawnie

i prawidłowo, ale też wskazuje,

jaki powoduje ona wysiłek ze

strony operatora, różnymi kolo-

rami sygnalizując na ekranie,

które części ciała są nadmiernie

obciążane. Dzięki temu syste-

mowi symulacyjnemu opraco-

wano wspólną koncepcję pro-

cesu i produktu, z wyprzedze-

niem identyfikując ewentualne

problemy techniczne i ergono-

miczne. To dlatego program ten

nazywany jest „I see, I do”, czyli

„Widzę, robię”, ponieważ przej-

ście do fazy wykonawczej na-

stępuje dopiero po obejrzeniu,

czy wszystko pójdzie sprawnie. 

TOMOGRAFIA
Komora skanująca w sali metro-

logicznej ma coś, co przypomina

film z gatunku science-fiction.

Gdy działa, dostęp ludzi w jej po-

bliżu jest zabroniony. Składa się

ze skomplikowanej struktury

geometrycznej, która podtrzy-

muje nadwozie, oraz z dwóch ro-

botów, które sterują kamerami.

Kamery poruszają się zgodnie

z wstępnie określonym progra-

mem, który przewiduje spraw-

dzenie milionów punktów na po-

wierzchni blachy. Obróbka kom-

puterowa generuje trójwymia-

rowy rysunek z każdą powierzch-

nią wyszczególnioną kolorem,

który pozwala technikom ocenić

stan nadwozia: jeśli jest zielony,

wszystko jest w porządku, gdy

jest „powyżej” idealnego wy-

miaru, jest koloru czerwonego,

a gdy „poniżej” – koloru niebie-

skiego. Niezwykle ważna jest

szybkość przetwarzania tego

typu danych. Skorygowanie od-

chyleń w odpowiednim czasie

może bowiem przynieść firmie

spore oszczędności, a zatrzyma-

nie linii nawet na kilka minut jest

stratą. Proces kontroli każdego

nadwozia trwa, dzięki tej maszy-

nie, mniej niż godzinę, tak więc

w ramach jednej zmiany można

poddać kontroli kilka sztuk. 

NASI W MELFI
Inżynierowie z Tychów pomagali kolegom z Melfi przy

wdrożeniu nowych modeli. Tomasz Janik (na zdjęciu

po prawej) i Robert Rozmarynowski wspólnie

z włoskimi kolegami w ub. roku przez trzy tygodnie

analizowali konstrukcję samochodu pod kątem

ułatwień w montażu, zmniejszenia pracochłonności

i obniżenia kosztów. Ich pomysły pozwalają

zaoszczędzić ok. 3 minut przy produkcji samochodu.

„Zaproponowaliśmy rozwiązania dla dwóch głównych

układów: hamulcowego oraz zawieszenia przedniego

i tylnego” – wyjaśnia Robert Rozmarynowski.

Uzyskanie oszczędności rzędu 3 min. możliwe jest

tylko w fazie projektowania i wdrażania produkcji

(Greenfield). Próby poprawy istniejącego procesu

(Brownfield) nie przynoszą tak spektakularnych

efektów. Jako przykład Tomasz Janik podaje zmianę

sposobu mocowania nakładki wlotu powietrza

polegającą na wyeliminowaniu dwóch nakrętek

w obecnie produkowanym samochodzie w Fiat Auto

Poland. Dzięki nowemu rozwiązaniu polegającemu na

montażu za pomocą zatrzasku, operacja zostanie

skrócona o 0,15 minuty. „To dlatego wszystkie

propozycje zmian należy wdrażać przy projektowaniu”

– podkreśla.

Włosi szukali osób znających dobrze proces produkcji

i konstrukcję samochodów. Robert Rozmarynowski

i Tomasz Janik doskonale się do tego nadawali.

Pierwszy kieruje działem Logistic Engineering, drugi

jest liderem modelu Ford na montażu. Obaj

potraktowali wyjazd również jako naukę, która

powinna zaowocować w przyszłości. Poznali tam nie

tylko specjalistów zajmujących się stricte

projektowaniem samochodów, ale także zasady

procesu Workplace Integration. Dzięki analizie WPI

wszystkie filary WCM w jednym momencie

współpracują ze sobą, tworząc nowy doskonalszy

proces lub poprawiając istniejący. „Ta wiedza będzie

cenna w momencie, gdy zapadnie decyzja

o uruchomieniu produkcji nowego modelu samochodu

w Tychach. Poznaliśmy działania związane z WPI

Greenfield, które będzie można zastosować w naszym

zakładzie” – podkreśla Robert Rozmarynowski. 
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PRODUKT
JEEP

Jeep Cherokee

Taki, jakiego 
pragniesz
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W Europie pojawił się właśnie nowy
SUV bazujący na pierwszej wspólnej

platformie spółek Fiat i Chrysler.
Dostępny jest z trzema różnymi

systemami napędu 4×4 i ma wiele
różnych osobowości: od SUV-a po
prawdziwą terenówkę. W wersji

Trailhawk bez problemu pokonuje
legendarną trasę Rubicon Trail. 

Giancarlo
Riolfo

J
e epa Che ro kee za pre zen -

to wa no w ubie głym ro ku na

Sa lo nie w No wym Jor ku,

a nie daw no za wi tał już do eu ro -

pej skich por tów. Do stęp ny bę -

dzie w wer sji przy go to wa nej

stric te „pod” klien tów ze Sta re go

Kon ty nen tu: oprócz sze ścio cy -

lin dro we go sil ni ka ben zy no we go

Pen ta star o po jem no ści 3.2 l

i mo cy 272 KM bę dą oni mie li do

wy bo ru dwu li tro wego tur bo die -

sla o mo cy 170 KM lub 140 KM. 

W przy pad ku mar ki Je ep no wy

Che ro kee sta no wi nie ma łą re -

wo lu cję. Mo del ten, w ra mach

pro jek tu ozna czo ny sym bo lem

KL, jest pierw szym po jaz dem

wy ko na nym na wspól nej plat for -

mie Fiat -Chry sler. Jed nak to nie

wszyst ko. W po rów na niu ze

swym po przed ni kiem, czy li mo -

de lem Che ro kee KK, jest on

prze ło mo wy rów nież z tech nicz -

ne go i es te tycz ne go punk tu wi -

dze nia. O ile bo wiem ten sprzed

lat miał do syć su ro we i kan cia -

ste li nie, w je go no wej od mia nie

wy zby to się pro ste go i funk cjo -

nal ne go wy glą du na rzecz wy -

szu ka ne go i ele ganc kie go de si -

gnu. Ale wy gląd nie jest w tym

przy pad ku tyl ko szcze gó łem:

jest rów nież isto tą i jed no cze śnie

po twier dze niem „wszech stron -

ne go” prze zna cze nia te go no -

we go mo de lu, któ ry pro du ko -

wa ny jest w hi sto rycz nym za kła -

dzie w To le do, w sta nie Ohio.

No wy Je ep Che ro kee jest nie

tyl ko te re nów ką prze zna czo ną

wy łącz nie do pra cy czy umi la nia

cza su wol ne go. To praw dzi wa

ga ma sa mo cho dów o zgo ła od -

mien nej „oso bo wo ści”: od ty po -

wego SUV -a po po jazd te re no -

wy po tra fią cy prze być naj trud -

niej sze, na wet nie utwar dzo ne

dro gi. W wer sji Tra il hawk Che ro -

kee ma już za so bą naj bar dziej

eks tre mal ne tra sy pro wa dzą ce

po bez dro żach, jak słyn ny Ru bi -
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prze ło że nia mi zre du ko wa ny mi

(4-Low) do po ko ny wa nia naj -

trud niej szych prze szkód. No wy

Che ro kee na to miast ofe ru je aż

trzy róż ne sys te my na pę du 4x4,

w za leż no ści od wy bra nej wer sji.

Wszyst kie są stan dar do wo wy -

po sa żo ne w sys tem Se lec -

Ter ra in, by jak naj le piej wy ko rzy -

sty wać roz dzie la nie mo men tu

na pę do we go. Wspól ną – i prze -

ło mo wą – ce chą jest to, że ko ła -

mi za wsze na pę dza ny mi są ko -

ła przed nie. Pierw szym sys te -

mem na pę du 4x4 jest Je ep

Ac ti ve Dri ve I, z jed no bie go wym

mo du łem trans fe ru mo cy. Sys -

tem do ko nu je zmia ny z na pę du

przed nie go na cztery koła

w spo sób au to ma tycz ny, dzię ki

sprzę głu wielo płytkowemu za -

nu rzo ne mu w ką pie li ole jo wej

oraz wy szu ka ne mu sys te mo wi

kon tro li elek tro nicz nej, któ ry

w opty mal ny spo sób roz dzie la

mo ment na pę do wy w za leż no -

ści od stop nia przy czep no ści kół

do pod ło ża. 

Wię cej funk cji umoż li wia sys tem

Ac ti ve Dri ve II, któ ry do dat ko wo

po sia da re duk tor o prze ło że niu

2,92:1. W mo men cie włą cze -

nia prze ło żenia zre du ko wa nego

(4-Low) na stę pu je jed no cze sne

zblo ko wa nie na pę du na obie

osie. Dzię ki te mu Che ro kee mo -

że z ła two ścią prze kro czyć naj -

bar dziej stro me wznie sie nia, wy -

do stać się w ra zie utknię cia na

na wierzch ni o ni s kiej przy czep -

no ści kół i je chać da lej na wet

wów czas, gdy jed no ko ło jest

cał ko wi cie unie sio ne nad

zie mią. Dla jesz cze

więk szej po pra -

Wersja
Trailhawk

nowego Jeepa
Cherokee może
poszczycić się

doskonałymi
własnościami

terenowymi

System Selec-
Terrain ułatwia
jazdę na każdej
nawierzchni

con Tra il w Ka li for nii czy Hell's

Re ven ge w sta nie Utah (film

z tych wy praw moż na obej rzeć

na www.youtube.com). Wer sja ta

zdo by ła już na wet pre sti żo wy

cer ty fi kat „Tra il Ra ted”. 

Naj więk szą róż ni cę, po za prze -

świ tem (do dat ko wo zwięk szo -

nym w wer sji Tra il hawk), sta no -

wi układ na pę do wy. Rów nież

pod tym wzglę dem Che ro kee

KL znacz nie od bie ga od wcze -

śniej sze go mo de lu. Ten ostat ni

miał bo wiem tyl ko je den ro dzaj

ukła du na pę do we go, z moż li wo -

ścią wy bo ru mię dzy na pę dem

na ko ła tyl ne (2WD), na pę dem

na czte ry ko ła z au to ma tycz nym

roz dzia łem mo men tu na pę do -

we go (4WD) oraz na pę dem na

czte ry ko ła z blo ka dą mię dzy

mo stem przed nim i tyl nym oraz
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wy wła sno ści jezd nych te go

Jeepa, Ac ti ve Dri ve II „współ pra -

cu je”, po za sys te mem Se lec -

-Ter ra in, tak że z sys te mem elek -

tro nicz nej kon tro li ha mul ców

EBC, aby prze ka zy wać mo ment

ob ro to wy na ko ła dys po nu ją ce

więk szą przy czep no ścią. 

Sys tem Je ep Ac ti ve Dri ve Lock,

do stęp ny tyl ko w naj bar dziej

eks tre mal nej wer sji Che ro kee

Tra il hawk, dys po nu je wszyst ki mi

funk cja mi sys te mu Ac ti ve

Drive II z do dat ko wą moż li wo -

ścią blo ko wa nia dy fe ren cja łu tyl -

ne go w naj trud niej szych wa run -

kach. System napędu 4x4 jest

po łą czo ny z sys te mem zarzą -

dzania trakcją Se lec -Ter ra in,

dzię ki któ re mu kie row ca mo że

wy brać spo śród czte rech róż -

nych try bów jaz dy: Au to (Au to -

ma tycz ny), Snow (Śnieg), Sport

i Sand/Mud (Bło to/Pia -

sek). Rów nież w tym

przy pad ku wer sja

Tra il hawk

ma coś wię cej, bo wiem dys po -

nu je jesz cze jed nym try bem –

Rock (Ka mie nie) – do po ko ny -

wa nia te re nów ska li stych i nie -

zwy kle trud nych prze szkód. 

In ną ab so lut ną no wo ścią no we -

go Je epa Che ro kee jest układ

prze nie sie nia na pę du z wpro wa -

dzo ną po raz pierw szy w tej kla -

sie sa mo cho dów au to ma tycz ną

skrzy nią bie gów z dzie wię cio ma

bie ga mi. Se ryj nie ofe ro wa na jest

ona z sil ni ka mi Pen ta star i tur bo -

die slem o mo cy 170 KM. Zmia -

na bie gów od by wa się w niej

nie zwy kle płyn nie, za pew nia nie -

złe osią gi przy przy spie sza niu,

a jed no cze śnie nie po wo du je

zbyt du że go ape ty tu na pa li wo.

Zna czą cą ro lę od gry wa tu taj

rów nież wy szu ka ny sys tem kon -

tro li elek tro nicz nej, któ ry wy ko -

rzy stu je 40 róż nych map zmiany

biegów, by ofe ro wać w każ dych

oko licz no ściach opty mal ne prze -

ło że nie. Oczy wi ście moż na wy -

brać al bo dzia ła nie au to ma tycz -

ne al bo ob słu gę ma nu al ną, se -

REKORD POD WZGLĘDEM

BEZPIECZEŃSTWA 
Nowy Jeep Cherokee odniósł sukces jeszcze przed

oficjalną prezentacją w Europie: otrzymał pięć

gwiazdek w Euro NCAP, czyli maksymalną możliwą

liczbę punktów w prestiżowych międzynarodowych

testach zderzeniowych. Cherokee zdobył też miano

zdecydowanie najbardziej bezpiecznego samochodu

w kategorii Small Off Road 4x4. To zasługa m. in.

cieszącej się powodzeniem platformy Compact US

Wide, która wykorzystuje strukturę w 65% ze stali

o wysokiej wytrzymałości. Ale też ponad 70 różnych

urządzeń: od siedmiu poduszek powietrznych po

system elektronicznej kontroli stabilności ESC

z systemem zapobiegającym wywróceniu się

samochodu ERM, układ ABS zaprogramowany do

jazdy terenowej czy system Forward Collision

Warning-Plus, który ocenia bezpieczną odległość,

a w razie niebezpieczeństwa przygotowuje samochód

do hamowania awaryjnego, a jednocześnie

odpowiednio ostrzega kierowcę. Ponadto system

Lane Departure Warning-Plus wykorzystuje kamerę

do rozpoznawania pasa ruchu, a w razie zmiany

trajektorii, której nie towarzyszyło uruchomienie przez

kierowcę kierunkowskazu po odpowiedniej stronie

samochodu, przywołuje uwagę kierowcy.
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LICZNE PLEMIĘ
Cherokee, w języku polskim Czirokezi, to nazwa plemienia Indian

zamieszkujących wschodnią część USA. Jest to również nazwa,

którą w 1974 r. Jeep wybrał dla modelu SJ, wielkiej terenówki

z karoserią typu kombi i silnikami sześcio- i ośmiocylindrowymi

o pojemności od 4.2 do 6.6 litra. Był to powszechnie ceniony

samochód, dlatego dziesięć lat później, gdy amerykański producent

wprowadził na rynek nową średnią terenówkę, tj. model XJ,

ponownie nadano mu przydomek Cherokee. Tego Jeepa, który

odniósł sukces rangi światowej, produkowano do 2001 r. w różnych

wersjach silnikowych. Zastąpił go później model KJ, który –

w miejsce kanciastych typowych linii marki – wprowadził karoserię

z krągłościami i po raz pierwszy niezależne zawieszenie z przodu.

Model KJ na całym świecie był sprzedawany jako Jeep Cherokee,

a w USA jako Liberty. Tak samo było z kolejnym modelem KK,

wprowadzonym w 2008 r. i ponownie z zewnątrz wyróżniającym się

bardziej kwadratową formą. W nowym modelu KL nazwa Cherokee

tym razem będzie obowiązywać także w jego ojczyźnie.

Tył nowego
Jeepa, a obok,
po prawej
stronie, 
jego deska
rozdzielcza.
Poniżej:
pierwszy
Cherokee, 
model SJ 
z 1974 roku

kwen cyj ną. Tur bo die sel o mo cy

140 KM pra cu je na to miast w pa -

rze ze skrzy nią sze ścio bie go wą. 

No wość po ja wi ła się rów nież

w pod wo ziu te go sa mo cho du.

Za sto so wa na w nim plat for ma

to Com pact US Wi de, po wsta ła

we Wło szech do Al fy Ro meo

Giu liet ty, a wy ko rzy sty wa na jest

rów nież w mo de lu Do dge Dart

i no wym Chry sle rze 200. Jest to

nie zwy kle wszech stron na struk -

tu ra, któ ra mo że być wy ko rzy -

sty wa na za rów no w sa mo cho -

dach stric te spor to wych, jak

i w SUV -ach o do sko na łych wła -

sno ściach te re no wych, czy li

wła śnie w Che ro kee. Ta nie zwy -

kle trwa ła struk tu ra wy ko na na

jest w 65 pro cen tach ze sta li

o wy so kiej  wy trzy ma ło ści.

Cherokee posiada niezależne

za wie sze nie wszyst kich kół i nie

ma już w tym mo de lu tra dy cyj -

ne go tyl ne go mo stu sztyw ne go.

Z przo du wy stę pu je ko lum na

Mac Pher so na, z ty łu układ

Multilink. Dłu gość Che ro kee KL

wy no si nie wie le po nad 4,6 me -

tra, ale roz staw osi to pra wie

2,7 m wię cej, niż w przy pad ku

je go po przed ni ków, co za pew -

nia nie złą prze stron ność wnę -
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trza. W od róż nie niu od Je epów

z daw nych lat, do syć spar tań -

sko wy ko ny wa nych jak przy sta -

ło na sa mo cho dy prze zna czo ne

do jazdy w terenie lub dla far me -

rów, no wy Che ro kee ma wy po -

sa że nie i wy koń cze nie ni -

czym w sa mo cho dzie

luk su so wym. 

tem po mat ada pta cyj ny Con trol -

-Plus, któ ry nie ogra ni cza się tyl -

ko do utrzy my wa nia za da nej

pręd ko ści, ale też od dzia łu je na

ha mul ce i pe dał przy spie sze nia,

by utrzy my wać sta łą od le głość

od po prze dza ją ce go po jaz du.

Oczy wi ście nie za bra kło urzą -

dzeń za pew nia ją cych od po -

wied nie bez pie czeń stwo: mó wi -

my o nich w bok sie obok tek stu

głów ne go. 

Automatyczna,
9-biegowa
skrzynia
zmniejsza
zużycie paliwa

Eu ro pej scy klien ci ma ją do wy -

bo ru trzy róż ne wer sje: Lon gi tu -

de, Li mi ted i Tra il hawk. Ta ostat -

nia, jak już wspo mnie li śmy,

prze zna czo na jest dla mi ło śni -

ków off -ro adu. „Na po kła dzie”

te go sa mo cho du znaj du ją się

rów nież licz ne no win ki tech no lo -

gicz ne, na przy kład asy stent

par ko wa nia, któ ry ste ru je ukła -

dem kie row ni czym pod czas wy -

ko ny wa nia ma new rów, czy też
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Anna
Lubertowicz-

Sztorc

zdjęcia
Michał Sztorc

AKTUALNOŚCI
MOTOR SHOW

Nowości Fiat-Chrysler
na Motor Show

„Na szym ce lem jest zor ga ni zo wa nie tar gów, któ -

re swo ją ran gą bę dą mo gły rów nać się do naj -

więk szych eu ro pej skich im prez mo to ry za cyj -

nych. Wzo rem dla nas jest Ge ne wa” – mó wił

pod czas kon fe ren cji pra so wej dy rek tor tar gów

Mar cin Grusz czyń ski. Mo tor Show co ro ku gro -

ma dzi naj waż niej szych pro du cen tów aut, wśród

nich Gru pę Fiat -Chry sler. O obec no ści jej ma rek

na tar gach mó wią dy rek tor han dlo wy FAP Ma rek

Kisz oraz brand ma na ger Sła wo mir Szał kow ski. 

Jak oce nia pan tar gi w Po zna niu? Ko niec kry zy su?
Ma rek Kisz: Cie szy nas fre kwen cja na im pre zie.

Or ga ni za tor po dał, że te go rocz ne Mo tor Show

od wie dzi ło po nad 95 tys. wi dzów. Oby był to

do bry pro gno styk na naj bliż sze mie sią ce

w sprze da ży no wych sa mo cho dów. Na jej wiel -

kość w pierw szym kwar ta le br. wpływ mia ły

prze pi sy praw ne umoż li wia ją ce przed się bior com

od pi sy wa nie peł nej war to ści po dat ku VAT od

za ku pio ne go sa mo cho du oso bo we go z ho mo lo -

ga cją cię ża ro wą N1, czy li z tzw. „krat ką”. Waż -

ne jest rów nież, iż od 1 kwiet nia przy za ku pie sa -

mo cho du oso bo we go moż na od li czyć po ło wę

po dat ku VAT bez gór ne go li mi tu. Część klien tów

już prze ka za ła sprze daw com in for ma cję, że za -

miast uży wać w fir mie sa mo cho du z „kra tą”,

wo li de cy zję o za ku pie no we go po jaz du pod jąć

po kwiet niu. Moż na za tem są dzić, że nie tyl ko

w pierw szym, ale i w ko lej nych kwar ta łach znaj -

dą się chęt ni na za kup no wych aut. 

Motoryzacyjne targi w Poznaniu są coraz bardziej
interesujące. W tym roku prezentowało się tam 200
wystawców. Gwiazdami stoisk Grupy Fiat-Chrysler
były Alfa Romeo 4C i Jeep Cherokee.



W mar cu za no to wa li śmy tak że re kor do wy

po pyt na mo del Je ep Grand Che ro kee.

Do dat ko wo spo ro wskaź ni ków ma kro -

eko no micz nych w Pol sce wska zu je na

oży wie nie go spo dar ki. Ba zu jąc na tych

fak tach zak tu ali zo wa li śmy na sze pro gno -

zy do ty czą ce ryn ku w 2014 ro ku, sza cu -

jąc więk szą sprze daż niż do nie daw na

pla no wa no. 

Alfa 4C na stoisku Grupy Fiat-Chrysler
wzbudzała sensację. Jakie nadzieje Grupa
pokłada w tym modelu? 
MK: To, że Al fa 4C by ła głów ną bo ha ter ką

i gwiaz dą Mo tor Show to głów nie za słu ga

dwóch na szych de ale rów z Wiel ko pol ski,

firm POL -CAR oraz Au to Cen trum. To

dzię ki ich za an ga żo wa niu Fiat -Chry sler

mógł za pre zen to wać swo je mo de le w Po -

zna niu. Wśród nich 4C – sa mo chód bę -

dą cy kwin te sen cją Al fy Ro meo. Lek kie

spor to we au to z moc nym sil ni kiem o ni -

skiej po jem no ści i na pę dem na oś tyl ną.

Ta kie wła śnie by ły kie dyś spor to we Al fy

Ro meo: nie naj więk sze, nie naj moc niej -

sze, ale dzię ki lek ko ści kon struk cji, fan ta -

stycz nym wła ści wo ściom jezd nym i ge -

niu szo wi ich kon struk to rów wy gry wa ły

wy ści gi na ca łym świe cie. Jed nak 4C jest sa mo -

cho dem, z po sia da nia któ re go bę dzie mo gło

cie szyć się nie wie lu. Nie cho dzi na wet o ce nę

ok. 250 tys. zł, któ ra jak na su per sa mo chód nie

jest wy gó ro wa na. Rocz ne li mi ty te go pro du ko -

wa ne go w za kła dach Ma se ra ti w Mo de nie au ta

wy no szą 3500 sztuk. Al fa 4C to za tem au to wi -

ze run ko we, po ka zu ją ce moż li wo ści mar ki. 

Jakie plany ma w tym roku w Polsce Grupa
Fiat-Chrysler? Czekają nas jakieś niespodzianki?
MK: Spo ro już się dzie je, a ca ły rok dla Dy rek cji

Han dlo wej za po wia da się pra co wi cie. Za czę li -

śmy od ak cji pro mo cyj nej wy prze da ży rocz ni -

ka 2013 na po cząt ku ro ku. Wpro wa dza my no we

wer sje Fia ta 500, Fia ta 500L i Lan cii Yp si lon,

ofe ru je my już Al fę Giu liet tę i Mi To po li ftin gu. Te -

raz pra cu je my nad jed nym z dwóch naj waż niej -

szych de biu tów ryn ko wych dla Gru py w 2014.

Mo wa o no wym Je epie Che ro kee (nie my lić

z Grand Che ro kee). Rów no le gle dział sa mo cho -

dów do staw czych pra cu je nad wpro wa -

dze niem na ry nek no we go Fia ta Du -

ca to – to od 7 lat naj czę ściej wy -

bie ra ny w Pol sce sa mo chód

do staw czy. Okres wa ka cji i bez -

po śred nio po nich po świę ci my

na to miast na przy go to wa nie

dwóch pre mier: Je epa Re ne ga de

i no we go Fia ta 500X. 

Jak Pan ocenia tegoroczne targi motoryzacyjne
w Poznaniu? 
Sła wo mir Szał kow ski: Wi dać, że tar gi w Po -

zna niu naj gor sze ma ją już za so bą. Sto iska

wy raź nie uro sły i wy pięk nia ły. Wy staw cy –

pro du cen ci i de ale rzy dba ją o swo ich

klien tów, sta ra ją się ich za in te re so wać

ofer tą oraz do dat ko wy mi atrak cja mi np.

w po sta ci to rów off-ro ado wych, gdzie

moż na prze te sto wać moż li wo ści no we go

Je epa Che ro kee w nie zwy kle wy ma ga ją -

cych wa run kach. 

Czyli w tym roku przed nami świetlana
przyszłość motoryzacyjna? 
SS: Wszy scy ma my ta ką na dzie ję. Pro gno -

zy wska zu ją, że w 2014 ro ku bę dzie oko ło

300 ty się cy no wo za re je stro wa nych aut, to

wię cej niż w la tach ubie głych, ale to i tak

do pie ro po ło wa te go, co kil ka na ście lat te -

mu. Jed nak wszyst kie wskaź ni ki opty mi -

zmu kon su menc kie go wska zu ją na to, że

chce my ku po wać sa mo cho dy i w tym upa -

tru je my szan se rów nież dla nas. 

Na Motor Show swoją premierę miał nowy Jeep
Cherokee…
SS: Tak, pol ska pu blicz ność zo ba czy ła go

po raz pierw szy. To sa mo chód o naj lep -

szych pa ra me trach te re no wych, ja kie kie dy kol -

wiek ten mo del po sia dał, a tak że do sko na łe au -

to do jaz dy na szo sie i w mie ście. Ten śred niej

wiel ko ści SUV-a wpro wa dza my do sprze da ży

nad Wi słą już od po cząt ku ma ja. No wy Che ro kee

ma wszyst kie atry bu ty, aby od nieść suk ces ryn -

ko wy. Je stem prze ko na ny, że spo ro na mie sza

w seg men cie śred nich sa mo cho dów te re no -

wych. Ten rok dla Je epa bę dzie jed nak fan ta -

stycz ny nie tyl ko z po wo du no we go Che ro kee.

W czwar tym kwar ta le wpro wa dzi my chy ba naj -

bar dziej prze ło mo wą i ocze ki wa ną w na szej mar -

ce pre mie rę od lat, czy li Je epa 

Re ne ga de, któ ry po ka za ny zo stał

po raz pierw szy w Ge ne wie. 

Od góry:
Marek Kisz,
dyrektor
handlowy FAP
oraz Sławomir
Szałkowski,
country
manager marek
Jeep, Lancia
i Alfa Romeo
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Krzysztof
Bielski

zdjęcia
Ireneusz

Kaźmierczak

FIRMA
WCM

N
a po cząt ku za wsze po ja -

wia się po trze ba uspraw -

nie nia pro ce su, uła twie nia

pra cy, ob ni że nia kosz tów, ogra -

ni cze nia ilo ści wy ko ny wa nych

czyn no ści bez war to ści do da nej

(NVAA). Kie row ni cy ob ser wu jąc

pro ces pro duk cyj ny zwra ca ją

uwa gę na moż li wo ści do ko na nia

je go po pra wy, a spo strze że nia

prze ku wa ją w po my sły. Jak pod -

kre śla szef jed nost ki Mon ta żu

An drzej To karz za an ga żo wa nie

za ło gi jest w tej dzie dzi nie bar -

dzo du że. We dług nie go każ dy

pra cow nik zgła sza śred nio

w cią gu ro ku 25 pro po zy cji róż -

nych ulep szeń. 

9-O SO BO WY TE AM
W ty skiej fa bry ce Fiat Au to Po -

land Te am Ka izen po wstał

w ubie głym ro ku. Two rzy go

dzie więć osób, w więk szo ści

z Mon ta żu, gdzie zna czą cy

udział pra cy ludz kiej da je naj -

więk sze po le do po pi su. Szef

gru py, a za ra zem kie row nik

utrzy ma nia ru chu w tej jed no st -

ce, Ma riusz Smo leń pod kre śla,

że do bór człon ków nie był przy -

pad ko wy. Każ dy mu siał wy ka zać

się fa cho wo ścią, kre atyw no ścią

i zmy słem tech nicz nym. „Trze ba

mieć otwar te umy sły” – za zna -

cza. Są tu fa chow cy z róż nych

dzie dzin: kon struk to rzy, elek try -

cy, elek tro ni cy i me cha ni cy. Do

dys po zy cji ma ją warsz tat wy po -

sa żo ny w po trzeb ne ma szy ny. 

Su ma ich cech i spe cja li za cji

przy no si fa bry ce wy mier ne efek -

ty. W ubie głym ro ku wpły nę ło do

nich ok. stu pro jek tów, spo śród

któ rych zre ali zo wa no bli sko 50.

Zde cy do wa na więk szość do ty -

czy ła Mon ta żu. Po je dyn cze re -

ali zo wa ne są na Spa wal ni. „Nie -

daw no otrzy ma li śmy zgło sze nie

z La kier ni, aby za sta no wić się

nad uspraw nie niem pro ce su

mon ta żu płyt wy głu sza ją cych” –

do da je Smo leń.

Ubie gło rocz ne ko rzy ści wy li czo -

ne zo sta ły na ok. 230 tys. eu ro.

Team Kaizen powstał, by realizować pomysły
usprawniające produkcję i ułatwiające pracę. 
Ktoś rzuca pomysł, a oni szukają rozwiązania
i realizują je. Są niemal jak wynalazcy.

Team Kaizen
Niczym wynalazcy

Na górze:
samojezdny
wózek do
montażu nadkoli
opracowany
i wykonany
przez Team
Kaizen



Nie tyl ko pie nią dze są tu jed nak

waż ne, ale też in spi ro wa nie za -

ło gi do szu ka nia moż li wo ści po -

pra wy. „Mu si my zro bić wszyst -

ko, aby za ło ga wie dzia ła, że jej

po my sło wość jest do ce nia na

i wy ko rzy sty wa na. To tak że dla -

te go po wstał Te am Ka izen.

Dzię ki nie mu po my sły re ali zo wa -

ne są szyb ciej, na miej scu i na -

szy mi si ła mi” – pod kre śla An -

drzej To karz.

PO TRZE BA, PO MYSŁ,
ROZ WIĄ ZA NIE
Swo je pro po zy cje ulep szeń pra -

cow ni cy zgła sza ją kie row ni ko wi,

któ ry umiesz cza je w ba zie da -

nych. „Prze glą da my po my sły

i zgod nie z me to do lo gią wy bie -

ra my naj lep sze” – wy ja śnia li der

ze spo łu Ma riusz Smo leń. Do re -

ali za cji tra fia ją te, któ re moż na

wdro żyć sto sun ko wo naj szyb -

ciej, a za ra zem przy nio są naj -

więk sze efek ty. Zda niem To ma -

sza Bo ga cza, li de ra fi la ru WCM

na Mon ta żu, któ ry od po wia da

za or ga ni za cję miej sca pra cy

(Work pla ce Or ga ni za tion, WO),

naj czę ściej pro po zy cje do ty czą

po pra wy sta no wi ska pra cy po -

przez do star cze nie de ta li jak naj -

bli żej pra cow ni ka do tzw. Stre fy

Gol den Zo ne.

„Ka ize now cy” ma ją za za da nie

zma te ria li zo wać naj lep sze pro -

po zy cje. „Po wy bo rze pro jek tu

ro bi my bu rzę mó zgów. Spo ty -

ka my się na od cin ku, któ ry

chce my uspraw nić i de cy du je -

my o spo so bie re ali za cji.

Cza sem wy star czy zop ty -

ma li zo wać usta wie nie re -

ga łów, któ re sto ją zbyt da -

le ko i pra cow nik mu si zro -

bić kil ka kro ków, że by

po brać de tal” – wy -

ja śnia Smo leń. Je śli

w ta ki spo sób nie

da się roz wią zać

pro ble mu, wów -

czas ze spół po szu -

ku je moż li wo ści za -

sto so wa nia pro stych

au to ma ty za cji, tzw. roz -

wią zań Low Cost Au to ma ti sa -

tion (LCA). Naj czę ściej kry ją się

za tym róż ne go ro dza ju wóz ki,

któ re do star cza ją wy ma ga ne

czę ści do pra cow ni ka przy li nii

mon ta żo wej. „Pro jek tu je my je

tak, by speł nia ły swą ro lę

z punk tu eko no micz ne go, bez -

pie czeń stwa i ja ko ści pra cy na

sta no wi sku” – do da je To masz

Bo gacz. Po za wóz ka mi mo gą to

być tak że po daj ni ki  śrub czy też

od sy sa cze od pa dów.

Re ali za cja za czy na się od wy ko -

na nia nie wiel kich szki ców i prze -

pro wa dze nia roz mów. „Szef in -

for mu je nas, co i gdzie ma my

wy ko nać. Idzie my tam, przy glą -

da my się pro ce so wi i za sta na -

wia my. Py ta my pra cow ni ków,

z któ re go miej sca naj ła twiej by -

ło by im przy kła do wo po bie rać

de tal. Sta ra my się wszyst ko

w mia rę roz sąd nie uło żyć.

Wresz cie pro po nu je my roz wią -

za nie, któ re nasz szef we ry fi ku -

je. Po na nie sie niu ewen tu al nych

po pra wek w warsz ta cie two rzy -

my pro to typ” – opo wia da o dro -

dze od zgło sze nia po my słu do

je go roz wią za nia czło nek Te amu

Ka izen Krzysz tof Krzy ścin. Jak

do da je je go ko le ga z ze spo łu,

Piotr Kur tok, pro jekt jest suk -

cesywnie roz wi ja ny. „Spraw dza -

my przy kła do wo, czy moż na za -

sto so wać na pęd elek trycz ny, 

czy nie. W fa bry ce są sta no wi -

ska, gdzie je go uży cie jest nie -

moż li we” – wy ja śnia. Przy dat -

ność roz wią za nia jest we ry fi ko -

wa na na li nii. 

Spośród propozycji
poprawy wybiera się
ulepszenia, które
przynoszą efekty

An drzej To karz,
Mariusz Smoleń.

Na dole: 
Team Kaizen,
w pierwszym

rzędzie 
od lewej:

Mariusz Smoleń,
Zbigniew Świder, 

Andrzej
Ślusarczyk, 
Piotr Kurtok

i Zdzisław
Gruszka.

W drugim rzędzie:
Krzysztof
Krzyścin,

Stanisław
Śmietański,

Dawid Kozłowski
i Sławomir Berny
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Fi nal nie pro to typ zo sta je za -

twier dzo ny mię dzy in ny mi przez

służ by in ży nie rii, ja ko ści i bez pie -

czeń stwa. Spraw dza ją, czy roz -

wią za nie nie spo wo du je za gro -

że nia dla pra cow ni ka lub nie

uszko dzi de ta lu, al bo nad wo zia.

Po ak cep ta cji pro to ty pu przez

wszyst kie wy ma ga ne służ by

przy go to wy wa na jest osta tecz -

na wer sja urzą dze nia. In ży nie ria

pro duk cji ak tu ali zu je zmia ny pro -

ce su tech no lo gicz ne go i na tej

pod sta wie okre ślo ny zo sta je po -

zy tyw ny efekt wdro że nia. „Do -

wia du je my się wów czas, ja kie

re al ne oszczęd no ści przy nio sło

da ne roz wią za nie” – mó wi To -

masz Bo gacz.

Dro ga od po my słu do wdro że -

nia jest róż na. Zda niem Bo ga -

cza mo że to trwać od pa ru

tygodni do kil ku mie się cy.

Wszyst ko jest uza leż nio ne od

za awan so wa nia tech nicz ne go

pro jek tu, czy jest to urzą dze nie

pro ste, gra wi ta cyj ne, czy też za -

sto so wa ne w nim zo sta ły pneu -

ma ty ka i elek tro ni ka. „Gdy mu -

sie li śmy za sto so wać wó zek

pod wie szo ny na szy nie, to od

wpi sa nia w ba zę da nych do re -

ali za cji mi nął mie siąc” – do da je.

wdro że niem za ję li się spe cja li ści

z Te amu Ka izen.

„To był bar dzo skom pli ko wa ny

pro jekt. Zwy kle wóz ki kit tin go we

nie po sia da ją na pę du. Zde cy do -

wa łem, że pój dzie my w tym

miej scu krok na przód i za pro po -

nu je my roz wią za nie sa mo jezd ne.

Zbu do wa li śmy 30 ta kich wóz -

ków. Na pę dza ne są ener gią

elek trycz ną z aku mu la to rów

i po ru sza ją się po ta śmie ma -

gne tycz nej” – mó wi Smo leń.

Kur su ją mię dzy po lem se kwen -

cjo no wa nia i li nią mon ta żo wą.

Do star cza ne ni mi są de ta le przy -

pi sa ne do kon kret ne go mon to -

wa ne go nad wo zia. Wó zek au to -

ma tycz nie za cze pia się do nie go

na pierw szym sta no wi sku ro bo -

czym i po dą ża wzdłuż li nii, dzię ki

cze mu pra cow ni cy wciąż ma ją

pod rę ką wszel kie po trzeb ne de -

ta le. Na koń cu li nii wó zek au to -

ma tycz nie się wy pi na i po dą ża

sa mo czyn nie na po le se kwen -

cjo no wa nia, gdzie jest po now nie

uzu peł nia ny. „Przy tym pro jek cie,

tzn. przy pro gra mo wa niu wóz -

ków bar dzo nam po mo gli ko le -

dzy z utrzy ma nia ru chu” – do da -

je Ma riusz Smo leń.

Zda niem sze fa ze spo łu spo re

Powyżej:
wózek do

montażu osłony
body computer,

który
wyeliminował
schylanie się
pracownika. 

Po prawej:
Tomasz Bogacz

ZŁO TE PO MY SŁY
Naj więk szy spo śród do tych czas

zre ali zo wa nych pro jek tów po -

wstał na li nii pro duk cyj nej w Ze -

s po le Tech no lo gicz nym Mon ta -

żu nu mer 14. Od no to wy wa ne

by ły tam spo re stra ty NVAA,

a de ta le, któ rych by ło wie le ze

wzglę du na du żą ilość wer sji

mon to wa nych sa mo cho dów,

wręcz nie mie ści ły się przy li nii.

Z ze spo łu wdra ża ją ce go w Fiat

Au to Po land me to dę Work pla ce

In te gra tion, umoż li wia ją cą stwo -

rze nie sta no wi ska pra cy bli skie -

go ide ało wi po przez po pra wę

bez pie czeń stwa, er go no mii, ja -

ko ści oraz ob ni że nie kosz tów,

wy pły nął po mysł za sto so wa nia

wóz ków kit tin go wych. Je go



25

oszczęd no ści przy no szą tak że

pro ste po my sły. Jed nym z ta -

kich roz wią zań jest za sto so wa -

nie po daj ni ka do ety kiet. Do -

tych czas pra cow nik każ do ra zo -

wo mu siał od ry wać ją z rol ki, co

– jak ła two się do my ślić – w rę -

ka wi cach ro bo czych nie jest

czyn no ścią ła twą. „Za sto so wa li -

śmy urzą dze nie, któ re po da je

na klej kę. Te raz pra cow nik swo -

bod nie ją od ry wa, a po daj nik

przy go to wu je ko lej ną” – wy ja -

śnia Smo leń. Po pra wio no rów -

nież czyn ność po bie ra nia śrub.

Na wóz ku, któ ry je do star cza,

za in sta lo wa ny zo stał tzw. „dzię -

cioł”. „To urzą dze nie na swej

koń ców ce po sia da ma gnez,

któ ry opa da do po jem ni ka ze

śru ba mi i po bie ra wy li czo ną

ilość wkrę tów” – wy ja śnia ją pra -

cow ni cy ze spo łu.

Nie któ re z wdro żo nych przez

Te am Ka izen roz wią zań po pra -

wia ją ja kość. Jed no z nich

uspraw nia do kle ja nie ozna czeń

mar ki i mo de lu do nad wo zia.

Pra cow nik wcze śniej ro bił to

uży wa jąc od po wied nie go przy -

rzą du, ale nie po sia dał jed nak

peł nej in for ma cji o si le na ci sku.

pra cy. „Szcze gól na sa tys fak cja

po ja wia się, gdy do strze ga my,

że uła twi li śmy ko muś pra cę” –

do da je Piotr Kur tok.

Szef jed nost ki Mon ta żu An drzej

To karz pod kre śla, że ro la Te amu

Ka izen już w tej chwi li jest bar -

dzo du ża. „To gru pa bar dzo do -

brych spe cja li stów, do któ rych

dy rek cja i pra cow ni cy wy dzia łów

pod cho dzą z wiel kim sza cun -

kiem” – mó wi. Je go zda niem

„ka ize now cy” to lu dzie, któ rzy

w pół ro ku sta li się spe cja li sta mi

i wciąż się roz wi ja ją z po żyt kiem

dla za ło gi i ca łej fa bry ki. 

Metoda
na poprawę
Kaizen to filozofia postępowania zaczerpnięta

z japońskiej praktyki zarządzania, która nie

ogranicza się do tego, by produkt osiągnął

odpowiednią jakość. Jej podstawową regułą jest

chęć ciągłego doskonalenia produktu i firmy.

Kaizen dąży m. in. do skrócenia czasu realizacji

procesu, poprawy jakości, czy redukcji kosztów. 

ZARZĄDZANIE

Samojezdny
wózek na
normalki

ułatwiający
montaż deski

rozdzielczej

„Ka ize now cy” za pro po no wa li

za sto so wa nie mi kro sty ku i dio dy

LED. Gdy si ła na ci sku jest od -

po wied nia, a zna czek do ci śnię -

ty, za czy na ona świe cić.

Jak pod kre śla ją człon ko wie ze -

spo łu Kaizen naj czę ściej po moc

spro wa dza się jed nak do wy ko -

na nia pro stych wóz ków, któ re

są nie zwy kle przy dat ne pra cow -

ni kom. Piotr Kur tok mó wi, że

nie ma w nich żad nej au to ma ty -

ki czy na pę du, ale po pra wia ją

kom fort pra cy po przez wy eli mi -

no wa nie ko niecz no ści cią głe go

schy la nia się po de tal, czy ich

prze no sze nia. 

DUM NI Z PRA CY
Po cząt ki ze spo łu nie by ły ła twe.

„Pa no wa ła lek ka nie uf ność. Gdy

zro bi li śmy pierw szy, dru gi wó -

zek, a pra cow ni cy za czę li z nich

ko rzy stać i by li za do wo le ni,

wów czas kie row ni cy prze ko na li

się. Te raz na pły wa ją cych pro po -

zy cji uspraw nień jest co raz wię -

cej” – mó wi Krzysz tof Krzy ścin.

To wszyst ko spra wia, że człon -

ko wie ze spo łu są dum ni ze swej
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Krzysztof
Bielski

zdjęcia
Satiz Poland

FIRMA
MM EXHAUST

Innowacyjny
wydech

W
pro wa dza jąc tak no -

wa tor ską tech no lo gię

otwo rzy li śmy sze ro ko

drzwi na sze go za kła du dla pro -

du cen tów sa mo cho dów. Każ dy

z nich, aby uzy skać ho mo lo ga -

cję dla swo je go po jaz du i sprze -

dać go na ryn kach Sta re go

Kon ty nen tu, mu si zmie ścić się

w nor mie Eu ro 6. A my je ste śmy

je dy ną fir mą w Pol sce, któ ra

pro du ku je umoż li wia ją ce to sys -

te my wy de cho we” – z du mą

pod kre śla dy rek tor za kła du Jan

Du raj (zdjęcie na stronie obok).

EU RO Z CY FER KĄ
Wszyst ko za czę ło się po nad 10

lat te mu, gdy Unia Eu ro pej ska

wpro wa dzi ła stan dar dy do ty -

czą ce emi sji spa lin. W 1995 ro -

ku za czę ła obo wią zy wać nor ma

Eu ro 1, któ ra wy szcze gól nia ła

do pusz czal ne wiel ko ści wy twa -

rza nia przez sil ni ki tlen ków azo -

tu, wę glo wo do rów, tlen ków 

wę gla oraz czą stek sta łych.

W ko lej nych la tach prze pi sy

ewo lu owa ły suk ce syw nie zwięk -

sza jąc swo ją re stryk cyj ność.

Ostat nio obo wią zy wa ła nor ma

Systemy wydechowe z Magneti Marelli Exhaust
Systems w Sosnowcu spełniają niezwykle
wyśrubowane normy emisji zanieczyszczeń Euro 6.
Wszystko dzięki innowacyjnej technologii.

Eu ro 5 wpro wa dzo na w 2009

ro ku. We wrze śniu bie żą ce go

ro ku za stą pi ją jesz cze bar dziej

wy śru bo wa na nor ma Eu ro 6.

Wpro wa dza ona ob ostrze nia

nie tyl ko w za kre sie ogra ni cze -

nia emi sji szko dli wych sub stan -

cji, ale tak że co do trwa ło ści

sys te mów wy de cho wych. Ich

peł na spraw ność po win na zo -

stać utrzy ma na przy prze bie gu

co naj mniej 160 tysięcy kilo -

metrów, czy li w prak ty ce nie mal

przez ca ły okres eks plo ata cji

po jaz du.

„
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IN WE STY CJE 
DLA „SZÓST KI”
Sys tem wy de cho wy ma klu czo -

we zna cze nie przy uzy ska niu

pa ra me trów wy ma ga nych przez

pod wyż szo ną nor mę. Je go ser -

cem jest ka ta li za tor. To ce ra -

micz ny, sztyw ny mo no lit po kry ty

me ta la mi szla chet ny mi i oto czo -

ny me ta lo wym „płasz czem”.

Prze strzeń mię dzy ni mi wy peł nia

„ma te ra cyk”, czy li ma ta osło no -

wa wy ko na na ze spe cjal nych

ma te ria łów gwa ran tu ją cych je go

ela stycz ność. „W ka ta li za to rach

wy stę pu ją bar dzo wy so kie tem -

pe ra tu ry, któ re nie ma ją wpły wu

na ele ment ce ra micz ny, ale po -

wo du ją, że roz sze rza się me ta -

lo wa obu do wa. „Ma te ra cyk sto -

su je my, aby na mo no lit dzia łał

od po wied ni na ci ski, bo tyl ko

wte dy pra cu je on wła ści wie” –

wy ja śnia dy rek tor Jan Du raj. Po

do ło że niu do ka ta li za to ra fil tra

wy ła pu ją ce go czą stecz ki, po -

wsta je Can ning, któ ry wraz

z ko lek to rem i ru rą wy lo to wą,

two rzy w na stęp nej ko lej no ści

kom plet ny sys tem wy de cho wy.

W ta kiej for mie do star cza ny jest

on od bior cy.

Jak pod kre śla Jan Du raj już przy

nor mie Eu ro 5 w ka ta li za to rach

sto so wa ne by ły naj wyż szej ja ko -

ści wkła dy ce ra micz ne oraz ma -

ty uszczel nia ją ce. Jak za tem

spro stać co raz bar dziej re stryk -

cyj nym wy ma ga niom? „Naj istot -

niej sze sta ło się za cho wa nie 

wy so kich pa ra me trów do pa so -

wa nia ele men tów pod czas

mon ta żu. Cho dzi o to, by

w trak cie eks plo ata cji – po mi mo

sta rze nia się wkła du ka ta li tycz -

ne go i ma ty – nie wy stą pi ło po -

gor sze nie wła sno ści użyt ko -

wych” – mó wi. Osią gnąć to by ło

moż na tyl ko in we stu jąc w uno -

wo cze śnie nie pro ce su pro duk -

cyj ne go. So sno wiec ka fir ma

zde cy do wa ła się na ten krok.

War tość in we sty cji wy no si 20

mln zł. W więk szo ści sfi nan so -

wa na zo sta ła z fun du szy Unii

Eu ro pej skiej, gdyż za rów no pro -

ces pro duk cyj ny, jak i sam pro -

dukt, są wy so ce in no wa cyj ne

i przy czy nia ją się do mo der ni zo -

wa nia pol skiej go spo dar ki.

Pra ce przy in we sty cji roz po czę -

ły się w ubie głym ro ku. Za an ga -

żo wa li się w nie in ży nie ro wie,

służ by tech nicz ne oraz pra cow -

ni cy bez po śred niej pro duk cji.

Dzię ki ich wy sił kom po wsta ły

już dwie z trzech li nii. Od

O firmie w pigułce
Spółka Magneti Marelli Exhaust Systems jest obecna w Polsce

od 1993 roku. Zajmuje się produkcją układów wydechowych: części

przednich z katalizatorami, centralnych i tylnych, a także tłumików.

Są one bezpośrednio montowane do silników lub trafiają na rynek

jako części zamienne. Firma rozpoczynała swoją działalność

w wydzierżawionym obiekcie w Dąbrowie Górniczej. Latem 2008 roku

zmieniła siedzibę i przeprowadziła się do nowej hali, którą

wybudowała w Sosnowcu na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy

Ekonomicznej. Obecnie firma zatrudnia blisko 200 osób.

WARTO WIEDZIEĆ

Spółka z Sosnowca
jest jedyną f irmą
w Polsce produkującą
systemy wydechowe
wg normy Euro 6

Tablica
rejestracji
godzinowej
z linii Canninga
EVO 2 E6
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wrze śnia 2013 ro ku po wsta nie

na jed nej z nich Can ning, bę dą -

cy trzo nem sys te mu wy de cho -

we go do sil ni ków ben zy no -

wych, któ re na pę dza ją sa mo -

cho dy pro du ko wa ne przez Fia ta

w Ty chach: Fiata 500, Lan cię

Yp si lon i Forda Ka, a tak że we

Wło szech: no wą Pan dę. Obec -

nie ich pro duk cja wy no si oko ło

1,5 tys. sztuk dzien nie. Dzię ki

in we sty cji już po nad 95 proc.

wy twa rza nych w So snow cu

sys te mów wy de cho wych do sil -

ni ków ben zy no wych speł nia no -

wą nor mę. Po wsta ły też pierw -

sze sys te my speł nia ją ce nor mę

Euro 6 do sil ni ków wy so ko pręż -

nych, któ re pro du ku je za kład

Fiat Po wer tra in Tech no lo gies

Po land w Biel sku -Bia łej. Bę dą

one tra fia ły do Fia tów po wsta ją -

cych w róż nych kra jach oraz do

sa mo cho dów GM. „Do koń ca

bie żą ce go ro ku chce my wy two -

rzyć jesz cze oko ło 40 tysięcy

sztuk” – mó wi Jan Du raj. 

Ostat nim ele men tem in we sty cji

bę dzie trze cia li nia, któ ra zwięk -

szy zdol no ści pro duk cyj ne fir my.

Po wsta nie w przy szłym ro ku.

IN NO WA CYJ NOŚĆ
Co za de cy do wa ło, że in we sty -

cja zo sta ła uzna na za no wa tor -

ską do te go stop nia, iż Unia 

Eu ro pej ska zde cy do wa ła się ją

do fi nan so wać? Zda niem Ja na

Fi lip czy ka z wy dzia łu trans por tu

Po li tech ni ki Ślą skiej w Gliwicach

in no wa cyj ność do ty czy za rów no

no we go pro duk tu, jak też pro -

ce su je go pro duk cji, a za sto so -

wa ne roz wią za nia są uni kal ne

w ska li świa to wej i chro nio ne

wie lo ma pa ten ta mi.

Isto tą no wa tor stwa w przy pad -

ku pro duk tu jest wpro wa dze nie

nie zwy kle pre cy zyj ne go do pa so -

wy wa nia wkła du ka ta li tycz ne go,

ma ty i po wło ki me ta lo wej.

Obec nie każ dy ele ment jest

mie rzo ny przez urzą dze nia elek -

tro nicz ne z do kład no ścią do

ułam ków mi li me tra i do pa so wy -

wa ny do in ne go. Za pew nia to

sku tecz ne dzia ła nie ka ta li za to ra

w ca łym okre sie eks plo ata cji.

„Po żą da ną ja kość do pa so wa nia

ele men tów skła do wych moż na

osią gnąć wy łącz nie po przez

wpro wa dze nie in no wa cyj nej za -

sa dy pa so wa nia in dy wi du al ne go

w pro ce sie ma so wej pro duk cji”

– pod kre śla Fi lip czyk.

Z ko lei in no wa cyj ność pro ce su

pro duk cji po le ga na wpro wa -

dze niu tech no lo gii Si ze to Fit. 
Po le ga ona na au to ma tycz nym

po mia rze la se ro wym pa ra me -

trów geo me trycz nych wkła du

ka ta li tycz ne go i okre śle niu nie -

zbęd nych wy mia rów ma ty na

pod sta wie zmie rze nia jej ma sy.

Każ dy pro dukt, któ ry od bie ga

od wy zna czo nej nor my jest od -

rzu ca ny. Fi lip czyk do da je, że na

pod sta wie tych da nych na stę -

pu je au to ma tycz nie in dy wi du al -

ny do bór pa ra me trów pro ce su

za bu do wy wkła du oto czo ne go

„ma te ra cy kiem” w po wło ce me -

ta lo wej. „Ta tech no lo gia za pew -

nia uzy ska nie 100 pro cent po -

wta rzal no ści pa ra me trów (…)

ele men tów ka ta li za to ra, któ re

de cy du ją o je go trwa ło ści.

Wpro wa dze nie in dy wi du al nych

po mia rów w pro duk cji po zwa la

na spo rzą dze nie cha rak te ry styk

dla każ dej sztu ki. Po nada niu

uni ka to we go ko du ist nie je moż -

li wość iden ty fi ka cji każ de go ka -

Zastosowanie
technologii Size
to Fit zapewnia
dużą trwałość
katalizatorów

U góry:
Indywidualny
zapis
charakterystyki
katalizatora
wykonywany 
dla 100%
produkowanych
katalizatorów.
Poniżej:
Canningi
wykonane
w technologii
Size to Fit jako
półwyrób dla
katalizatora
1.2 EVO 2 E6
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ta li za to ra wraz z okre śle niem

pa ra me trów tech no lo gicz nych

je go wy two rze nia” – pod kre śla.

Na uko wiec przy po mniał, że przy

wcze śniej sto so wa nym pro ce -

sie, w któ rym pro du ko wa ne by ły

ka ta li za to ry speł nia ją ce wy mo gi

nor my Eu ro 5, do bór pa ra me -

trów za bu do wy wkła du ka ta li -

tycz ne go w osło nie od by wał się

na pod sta wie uśred nie nia war -

to ści. „Nie gwa ran to wa ło to po -

wta rzal no ści do pa so wa nia ele -

men tów, co z ko lei mo gło mieć

wpływ na róż ną trwa łość ka ta li -

za to ra w tych sa mych wa run -

kach eks plo ata cji” – wyjaśnia.

Dy rek tor za kła du Jan Du raj do -

daje, że w po rów na niu ze star -

szy mi ge ne ra cja mi, w ka ta li za to -

rach ty pu Eu ro 6 obu do wy są

wy ko ny wa ne z cień szych blach:

1,2 mm za miast 1,5 mm.

Zmniej sza to ich ma sę, przy jed -

no cze snym zwięk sze niu trwa ło -

ści. Da je tak że oszczęd no ści,

któ re moż na prze li czyć na pie -

nią dze.

We dług Fi lip czy ka wdro że nie

tech no lo gii spra wia, że Ma gne ti

Ma rel li Exhaust Sys tems w zna -

czą cy spo sób zwięk sza kon ku -

ren cyj ność i przy czy nia się

do roz wo ju sek to ra mo to ry za -

cyj ne go. 

NO WA TOR SKIE 
PO MY SŁY
No wa nor ma wpro wa dzi ła sze -

reg wy ma gań, bez speł nie nia

któ rych nie bę dzie moż na od

wrze śnia 2014 ro ku sprze dać

w Eu ro pie żad ne go no we go sa -

mo cho du. Aby im spro stać, kon -

struk to rzy z cen trum ba daw czo -

-roz wo jo we go Ma gne ti Ma rel li

w Tu ry nie za pro jek to wa li no wa -

tor skie roz wią za nia, któ re spra -

wia ją, że ob ni żo na zo sta ła emi -

sja szko dli wych sub stan cji przy

roz ru chu sa mo cho du. Ka ta li za -

tor osią ga wła ści wą spraw ność

do pie ro po od po wied nim na -

grza niu. Gdy jest zim ny przy po -

mi na zwy kły bry kiet, przez któ ry

prze pły wa ją spa li ny. W sys te -

mach do sil ni ków ben zy no wych

za sto so wa ne zo sta ło do pa la nie

za nie czysz czeń. Z my ślą o tym

roz wią za niu, już przy wpro wa -

dze niu nor my Euro 5, ka ta li za tor

zo stał prze nie sio ny bli żej sil ni ka,

aby jak naj szyb ciej osią gnąć od -

po wied nią tem pe ra tu rę. Obec-

nie ca łe urzą dze nie po sia da do -

dat ko wą dy szę, któ rą – do mo -

men tu na grza nia ka ta li za to ra –

gaz jest za wra ca ny po now nie do

tur bi ny sil ni ka. „To ta ki swo isty

baj pas. Spa li ny krą żą w ten spo -

sób do cza su, aż ka ta li za tor

osią gnie wła ści we pa ra me try i je

oczy ści. Do pie ro wte dy dy sza

zo sta nie za blo ko wa na, a ga zy

tra fią do tłu mi ka wy lo to we go.

Przy uru cha mia niu sa mo cho du

nie bę dzie już czuć smro du spa -

lin” – pod kre śla Jan Du raj.

DO KĄD 
ZMIE RZA ŚWIAT?
Do kąd zmie rza mo to ry za cyj ny

świat? Czy bę dzie nor ma

Euro 7? Czy to w ogó le moż li -

we? „Sa mo cho dy co raz mniej

za tru wa ją śro do wi sko. Są dzę,

że nor ma Eu ro 6 nie jest ostat -

nim eta pem, choć dziś nie zwy -

kle trud no jest mi so bie wy obra -

zić, gdzie bę dzie my szu ka li

moż li wo ści śru bo wa nia pa ra me -

trów. Obec ny stan jest już

ogrom nym sko kiem w po rów na -

niu z do tych cza so wą nor mą.

Czy da się jesz cze coś wy my -

ślić, by oczy ścić spa li ny? Sto su -

je my już ce ra mi kę, ob rób kę i za -

wra ca nie ga zów. Bę dzie bar dzo

trud no coś jesz cze udoskonalić”

– mó wi Jan Du raj. 

Katalizator 
1.3 DPF Euro 6
do silników
diesla dla FPT.
Poniżej:
Linia do
produkcji
katalizatora
EVO2 Euro 6
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Podczas tegorocznych 20. targów Automaticon
w Warszawie robot Racer Comau zdobył dwie
prestiżowe nagrody. Złoty medal przyznał mu
organizator targów, czyli Przemysłowy Instytut
Automatyki i Pomiarów PIAP. Racer otrzymał
też tytuł Produkt Roku 2013 w konkursie
redakcji magazynu Control Engineering Polska.

Złoto
dla Comau

Anna
Borsukiewicz

zdjęcia
Jerzy

Kozierkiewicz

FIRMA
COMAU

U góry: robot
przemysłowy

Racer 7-1.4
w oryginalny

sposób
prezentuje

swoje
umiejętności,

układając
z klocków napis
„Produkt Roku”
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SZYBKI 
JAK BŁYSKAWICA
I STYLOWY 
JAK FERRARI
W haśle, którym Comau promuje

najnowszy produkt, nie ma re-

klamowej przesady. Racer jest

w swojej klasie najszybszym ro-

botem przemysłowym, a swoje

osiągi łączy z pięknym włoskim

designem. 

„Wysoka precyzja oraz szybkość

wykonywanych ruchów robota

to wynik nowej konstrukcji ra-

mienia mechanicznego, zapro-

jektowanego z myślą o maksy-

malnych osiągach, a także

nowego kontrolera z nowym al-

gorytmem sterującym o nazwie

eMOTION” – wyjaśnia Krzysztof

Guzik, ekspert ds. programowa-

nia robotów w Comau Poland.

Ramię mechaniczne Racera zos-

tało zoptymalizowane pod wzglę-

dem sztywności (zapewniającej

m.in. bardzo dużą precyzję i po-

wtarzalność ruchów, dokładność

pozycjonowania), prędkości ką-

towych poszczególnych osi (nie-

malże na każdej z 6 osi Racer

odznacza się parametrami lep-

szymi od konkurencji) i obciąże-

nia, dzięki zwiększonym momen-

tom zastosowanych napędów

(dla porównania: większość ro-

botów w tej klasie ma udźwig 

5-6 kg, zaś Racer aż 7 kg).

Swe osiągi Racer zawdzięcza

też nowemu kontrolerowi robota

C5Compact – urządzeniu o kom-

paktowych wymiarach (550 ×

Z
łoty medal jest wyróżnie-

niem zarezerwowanym

dla najlepszych rozwiązań

prezentowanych na targach Au-

tomaticon. Jego zdobycie to

ogromny sukces – w dotych-

czasowej, dwudziestoletniej his-

torii targów wręczono ich nie-

wiele ponad sto. Dla Comau jest

to pierwszy złoty medal przy-

znany robotowi tej firmy, a kon-

kurencja w kategorii robotów

była duża. Oprócz włoskiego

producenta startowali w niej

tacy potentaci jak ABB, KUKA,

FANUC, Mitsubishi i Kawasaki.

„Zdobycie najwyższego wyróż-

nienia było więc tym większą

niespodzianką” – komentował

ten sukces Roberto Rossi, dy-

rektor Comau Poland.

Medal oraz dyplom informujący,

iż Komisja Konkursowa XX Mię-

dzynarodowych Targów Auto-

matyki i Pomiarów przyznaje

Złoty Medal Automaticon 2014

za wyrób Robot Przemysłowy

Racer 7-1.4, którego wystawcą

jest Comau Poland, można było

oglądać na stoisku firmy w hali

Warszawskiego Centrum EXPO

XXI. Trofeum wyeksponowano

u podstawy zwycięskiego Ra-

cera – niewielkiego czerwono-

czarnego robota, który właśnie

w Warszawie miał swoją polską

premierę.

Tu też po raz pierwszy prezen-

tował on publicznie swoje umie-

jętności, a robił to w bardzo ory-

ginalny sposób. Błyskawicznie

poruszające się ramię robota

układało z klocków napis PRO-

DUKT ROKU. Zręczność i pre-

cyzja pracy robota Racer wzbu-

dzała podziw gości odwiedza-

jących targi. „Gdy się dowiedzie-

liśmy, że Racer znalazł się w dru-

gim etapie konkursu organizo-

wanego przez Control Engineer-

ing Polska, postanowiliśmy, że

w przypadku zwycięstwa musi

on zaprezentować się w cie-

kawy sposób” – wyjaśnia Artur

Hanarz zajmujący się w firmie

marketingiem.

PRODUKT ROKU 
PO RAZ DRUGI
Dyplom dla robota Racer 7-1.4, nagrodzonego

mianem Produktu Roku 2013 w konkursie

magazynu Control Engineering Polska, odbierali

wspólnie dyrektor Comau Poland Roberto Rossi

(na zdjęciu w środku) oraz Alessio Cocchi 

(z lewej), Global Marketing Menedżer Comau

Robotics, który specjalnie przyjechał na

Automaticon, największe w Polsce targi

automatyki przemysłowej. 

„To dla nas ogromna satysfakcja, iż Racer zdobył

tak cenne w branży wyróżnienie – mówił dyr.

Rossi. – Jest ono tym cenniejsze, że zostało

przyznane ogromną większością głosów

robotyków, a więc profesjonalistów, którymi są

czytelnicy tego specjalistycznego pisma”.

To już drugi tytuł Produktu Roku, jaki przypadł

w udziale Comau Poland. W ubiegłym roku

podczas targów Automaticon nagrodzony został

robot Comau SmartLaser.

Racer jest
w swojej klasie
najszybszym
robotem
przemysłowym, 
a swoje osiągi
łączy z pięknym
designem



COMAU POLAND
KOORDYNUJE DOSKONALENIE PRAS

W grupie Comau doceniono kompetencje naszej kadry inżynieryjnej

dotyczące robotyzacji linii pras i tłoczenia, powołując właśnie

w Comau Poland centrum doskonalenia pras (Press Excelence

Center). Jest ono odpowiedzialne za opracowanie koncepcji, wycenę,

ofertowanie oraz dostawę rozwiązań dla klientów nie tylko z Polski,

lecz całej Europy, Ameryki i innych kontynentów. Skupia projektantów

z zakładów Comau z różnych krajów: Włoch, Niemiec, Francji, Wielkiej

Brytanii i Polski, a także Stanów Zjednoczonych, Brazylii czy Chin.

Koordynacja projektów i ich realizacja przypadła w udziale polskim

specjalistom. To zaszczyt dla firmy Comau Poland, a przede

wszystkim możliwość jej dalszego rozwoju.

oczywiście z wykorzystaniem ro-

botów. Mogą one znaleźć zasto-

sowanie w wielu gałęziach prze-

mysłu – od spożywczego po

drzewny i budownictwo. Wszę-

dzie tam, gdzie niezbędne jest

pakowanie i przenoszenie róż-

nego rodzaju zgrzewek, skrzy-

nek, tacek, worków itp. 

Na tegorocznym Automaticonie,

poza „obsypanym nagrodami”

Racerem, zaprezentowano też

w działaniu robota PAL 260 wy-
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500 × 550 mm), a przy tym wiel-

kiej mocy i komputerowi prze-

mysłowemu APC820, który nad-

zoruje cały system. Nowy jest

również panel programowania

TP5, zaprojektowany z myślą

o łatwości obsługi. Jego 7-ca-

lowy dotykowy ekran zapewnia

operatorowi dużą swobodę

w zadawaniu robotowi kolejnych

poleceń i w nawigacji po menu.

Dzięki tym rozwiązaniom Racer

będzie bardzo przydatny np.

w procesach pakowania, spa-

wania, obsługi maszyn itd. Dy-

rektor Rossi wróży mu wielkie

powodzenie na światowych ryn-

kach, w tym tak dużym jak

Chiny. U nas też zainteresowanie

Racerem było bardzo duże i pro-

wadzono na jego temat wstępne

rozmowy handlowe. 

KIERUNEK –
PALETYZACJA
Comau Poland jest firmą, która

ma największą w Polsce bazę

zainstalowanych robotów prze-

mysłowych. W samej tylko fab-

ryce Fiata działa ponad 1700.

A przecież są wykorzystywane

nie tylko w motoryzacji, lecz też

w wielu innych branżach. Pod-

czas ubiegłorocznych targów

Automaticon dyr. Roberto Rossi

mówił o planach rozszerzenia

działalności Comau Poland na

systemy paletyzacji i pakowania,

posażonego w nowy chwytak.

Może on układać całe warstwy

paletowe, co znacznie przyspie-

sza proces paletyzacji. „Rodzina

Smart PAL, obejmująca trzy ro-

boty (PAL 180, PAL 260 i PAL

470 o różnych możliwościach

udźwigu) jest już znana na na-

szym rynku – mówi Artur Hanarz.

– Natomiast chwytaki projekto-

wane są indywidualnie, tak, by

najlepiej odpowiadały zapotrze-

bowaniu konkretnego klienta”. 

Na targach
zaprezentowano
też robota 
PAL 260
wyposażonego
w nowy
chwytak.
U góry strony:
nowy panel
programowania
TP5 z 7-calowym
ekranem
dotykowym



Powstała w 1947 roku
VM Motori z regionu
Emilia Romania to
znana marka w branży
silników diesla. Od kiedy
w zeszłym roku została
przejęta przez Fiata,
produkuje także zespoły
napędowe dla Maserati.

Fachowcy
od Diesla

Giancarlo Riolfo

zdjęcia 
Alessandro Lercara
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FIRMA
VM MOTORI



W
ubiegłym wieku so-

lidne, oszczędne i dość

nieskomplikowane sil-

niki wysokoprężne stosowane

były głównie w ciężarówkach.

W samochodach osobowych

zaczęły się pojawiać dopiero

podczas kryzysu paliwowego lat

70. Wtedy właśnie wszystko się

zmieniło. W ciągu ostatnich dwu-

dziestu lat wymyślony przez Ru-

dolfa Diesla silnik przeszedł nie-

zwykłą rewolucję techniczną

i zmienił całkowicie swoją tożsa-

mość. Teraz montowany jest

także w sportowych samocho-

dach prestiżowych marek, takich

chociażby jak Maserati.

Sześciocylindrowy turbodiesel

o pojemności trzech litrów, mon-

towany w Maserati Quattroporte

i Ghibili, powstaje w firmie VM

Motori w Cento w regionie Emilia

Romania. To silnik o wyraźnie

sportowej osobowości o mocy

maksymalnej 275 koni i wysokim

momencie obrotowym 600 Nm.

Ghibili z tym silnikiem rozpędza

się od 0 do 100 km/h w zaledwie

6,3 s. Wydaje przy tym dźwięk

typowy dla samochodów GT.

Firma VM Motori, która nie-

dawno została przejęta przez

Fiata, jest jednym ze światowych

liderów produkujących silniki 

diesla. W 2013 roku fabryka

z Cento wyprodukowała około

80 tys. silników, w tym 3-litrowy

6V, które w różnych wersjach

montowane są w Jeepie Grand

Cherokee, Ramie 1500, Mase-

rati. Oprócz tego powstaje tu

2,8-litrowy silnik o mocy 200

koni montowany w Jeepie Wran-

glerze i Lancii Voyager, a także

inne turbodiesle, w które wypo-

sażane są maszyny rolnicze

i drogowe, agregaty prądotwór-

cze, silniki okrętowe i – co cie-

kawe – londyńskie taksówki.

W tym roku zakładana wielkość

produkcji wyniesie 115 tys. silni-

ków, a wzrostowa tendencja po-

winna się utrzymać w ciągu naj-

bliższych kilku lat.

„W Europie – jak tłumaczy szef

VM Giorgio Garimbetti – diesle

stały się cenionymi silnikami

dzięki wysokim osiągom, które

przekładają się na ograniczenie

zużycia paliwa nawet do 30%

w stosunku do silników benzy-

nowych. Dzisiaj w kręgu zainte-

resowania są także te rynki, na

których do niedawna spotykano

silniki diesla wyłącznie w cięża-

rówkach, jak na przykład w Sta-

nach Zjednoczonych. To właśnie

tam osiągnęliśmy najlepsze wy-

niki: pick-up Ram 1500, zdo-

bywca drugiego z kolei tytułu

„Ciężarówki roku”, zanotował re-

kordowy wynik oszczędności

paliwa w swojej kategorii i prze-

jechał 28 mil na jednym galonie

ropy (8,4 l/100 km), zaś Jeep

Grand Cherokee z tym samym

silnikiem przejechał nawet 30 mil

na jednym galonie (7,84 l/100

km). Dlatego 6V znalazł się w ści-

słej czołówce rankingu czaso-

pisma Ward, zdobywając tytuł

„2014 Ten Best Engines”.

W Stanach Zjednoczonych sa-

mochody osobowe z silnikami

na ropę to cały czas rzadkość,

ale coś jednak się zmienia. Po-

wody tych zmian wyjaśnia Gian-

luca Benni, szef sprzedaży:

„W Ameryce benzyna zawsze

była tania. I choć dalej tak jest,

to jednak sytuacja wygląda nieco

inaczej. Dzisiaj nowe normy eko-

logiczne dyskwalifikują silniki

o wysokiej emisji i zużyciu paliwa.

Nasz 6V turbodiesel o pojemno-

ści 3 litrów w stosunku do ben-

zynowego silnika 8V o pojemno-

ści 5 litrów wykazuje takie same

osiągi pod względem mocy i na-

wet wyższe pod względem mo-

mentu obrotowego, a jest prze-

cież oszczędniejszy”.

VM może poszczycić się swo-

istym rekordem, bo jako pierw-

sza firma na świecie wyprodu-

kowała turbodiesla. Zamonto-

wano go w modelu Alfa Romeo

Alfetta. Dzisiaj spółka z Cento

uważana jest w Grupie Fiat-

Chrysler za specjalistyczną firmę

produkującą silniki do modeli

z wyższej półki w gamie. O ile

zakład Powertrain w Bielsku-Bia-

W tym roku
zakład VM

wyprodukuje
około 115 tysięcy

silników.
Na stronie obok,

z lewej:
Davide Guerra,

Gianluca
Sabbioni,

Gianluca Benni
oraz szef firmy

Giorgio Garimberti
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HISTORIA
SUKCESU
Jest rok 1947. Dwóch przedsiębiorców Claudio

Vancini oraz Ugo Martelli postanawia na

powojennych zgliszczach w Cento niedaleko

Ferrary wznieść fabrykę produkującą silniki

diesla chłodzone powietrzem, które można

będzie wykorzystywać w maszynach rolniczych

i okrętach. Nazwa firmy VM pochodzi od

inicjałów założycieli. Firma osiąga szybko wielki

sukces, a podczas boomu ekonomicznego

w latach 60. otwiera nowy zakład produkcyjny.

W 1971 roku VM Motori staje się częścią grupy

Finmeccanica. Opuści ją w 1989 roku.

W międzyczasie, w 1974 roku, zrealizuje

pierwszy w historii „szybki” diesel ze

wspomaganiem zasilania z turbosprężarką,

a także zanotuje swoisty rekord – w 1979 roku

Alfa Romeo Alfetta była pierwszym samochodem

sportowym wyposażonym w silnik turbodiesla.

W kolejnych latach to właśnie silniki diesla do

samochodów osobowych będą flagowym

produktem firmy. W 1990 roku w zakładzie

powstaje Turbotronic, pierwszy na świecie

turbodiesel z elektronicznym sterowaniem.

Rozwiązanie to znajdzie zastosowanie między

innymi w samochodach takich marek, 

jak Ford, Chrysler, Jeep, General Motors, Rover

i Alfa Romeo. W 1995 roku VM zostaje przejęta

przez Detroit Diesel, a następnie w 2001 roku 

przez grupę Daimler Chrysler. Po rozstaniu

kapitału amerykańskiego z niemieckim,

następuje seria własnościowych przejęć.

Wreszcie w 2013 roku Fiat, będący już w 50%

akcjonariuszem VM Motori, odkupuje od General

Motors pozostałą część akcji spółki. 

łej, gdzie produkuje się silniki

Multijet 1.3, jest światowym lide-

rem w produkcji małych diesli,

a fabryka w Pratola Serra wy-

specjalizowała się w silnikach

dwulitrowych, o tyle w Cento po-

wstają silniki głównie do modeli

„premium”. Flagowym produk-

tem firmy jest nowy 6V, produ-

kowany w kilku różnych wers-

jach. To silnik o wyraźnie spor-

towym charakterze, z korpusem

wykonanym z CGI (to specjalny

wysokowytrzymały stop żelaza),

z rzędami cylindrów w kształcie

V pod kątem 60°, 4 wałkami roz-

rządu w głowicy, 24 zaworami

oraz turbiną o zmiennej geometrii

i zasilaniem Common Rail Multi-

jet z bezpośrednim wtryskiem

paliwa pod ciśnieniem 2000 ba-

rów. W tym roku VM planuje wy-

produkować 90 tys. silników

tego typu, przy całkowitej pro-

dukcji rzędu 115 tys. jednostek.

W fabryce zatrudnionych jest

1200 pracowników, a pracuje

w niej około 40 robotów do pro-

dukcji 500 silników dziennie.

„Elastyczność produkcyjna –

mówi dyrektor produkcji Davide

Guerra – jest dla nas bardzo

ważna. Zainwestowaliśmy sporo

w automatyzację procesu pro-

dukcyjnego, zwłaszcza jeśli cho-

dzi o obróbkę mechaniczną.

Montaż wymaga jednak pracy

ręcznej ze względu na koniecz-

ność składania wielu różnych

wersji tego samego silnika w sto-

sunkowo małych seriach. To dla-

tego zatrudniliśmy dodatkowo

130 młodych pracowników

w wieku od 18 do 29 lat”. Wśród

załogi VM znajduje się grupa 250

osób, wykonująca szczególne

zadania. To technicy i inżyniero-

wie pracujący nad badaniami,

rozwojem i projektowaniem. „To

taka spółka w spółce – mówi

szef wyrobu Gianluca Sabbioni

– która pracuje w ścisłym kon-

takcie z działem badań Fiata-

Chryslera oraz klientami trzecimi

i wypracowuje obroty rzędu 50

milionów euro rocznie. Techno-

logiczny know-how jest praw-

dziwą specjalnością VM”. 
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Drugi rok z rzędu „Wierzgający koń” został uznany 
za najbardziej rozpoznawalny brand na świecie.
W zestawieniu jednego z angielskich instytutów
badawczych wyprzedził nawet Coca-Colę i Google. 

nie ma sobie
równych

Ta marka 
Ettore 

Gregoriani
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Początki tak słynnej marki nie mogą być

przeciętne, nie mogą przypominać dziejów

przygotowanych przez jakąś nikomu nieznaną

agencję reklamową. 

Wierzgający koń ma długą i bogatą historię. 

Po raz pierwszy logo to pojawiło się na masce

samolotów Francesca Baracca, oficera kawalerii

i jednego w czołowych pilotów włoskich wojsk

lotniczych z czasów I Wojny Światowej. Baracca

zginął w 1918 roku w wieku zaledwie 30 lat,

stoczywszy wcześniej 63 batalie lotnicze, z czego

aż 34 zwycięskie. W 1923 roku młody Enzo Ferrari

wygrał wyścig samochodowy na torze w Savio di

Ravenna, gdzie spotkał księżną Paolinę, matkę

słynnego lotnika. Doradziła ona Ferrariemu, aby

umieścił logo Cavallino na samochodach, jako

talizman przynoszący szczęście. Ferrari

postanowił dodać konikowi żółte tło, kolor

Modeny, rodzinnego miasta kierowcy.

OD GARAŻOWEJ
PRODUKCJI
SAMOLOTÓW 
DO TORU FORMUŁY 1 
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K
iedy Ferrari staje do walki

o najbardziej rozpozna-

walne logo, zawsze wy-

grywa. Tak po przebadaniu bli-

sko 500 brandów stwierdził

instytut Brand Finance, jedna

z wiodących brytyjskich organi-

zacji oceniających marki. Instytut

przyglądał się najsłynniejszym

i najbardziej znanym znakom fir-

mowym na świecie. Już drugi

rok z rzędu na czele klasyfikacji

z oceną AAA+ znalazło się Fer-

rari, które wyprzedziło m.in. Co-

caColę, Google, Rolexa i Her-

mesa, Red Bula i Walta Disney’a,

ale także takie marki jak Apple,

Microsoft, IBM, To-

yota, American Ex-

press i Amazon.

W ocenie tej nie

brano oczywiście

pod uwagę wartości

rynkowej marki. Ta,

jeśli chodzi o Ferrari,

szacowana jest na

cztery miliardy dola-

rów, co daje jej za-

ledwie 350 miejsce

w świecie, daleko za

takimi potentatami

jak Apple (której wartość przekra-

cza sto miliardów dolarów), Sam-

sungiem, Googlem i Microsoftem.

Chodzi natomiast o rozpozna-

walność, siłę marki, którą Brand

Finance tłumaczy w ten sposób:

„Wierzgający koń na żółtym tle

jest rozpoznawany na całym

świecie nawet tam, gdzie nie ma

dróg asfaltowych. Popularność

Ferrari polega bowiem nie tylko

na wierności marce, czy nawet

jej kulcie, ale świadczy o ogrom-

nym do niej przywiązaniu. Siła tej

marki nie podlega dyskusji”.

Prezes Ferrari, Luca di Monte-

zemolo po ogłoszeniu werdyktu

powiedział: „Jestem szczęśliwy

i dumny, że po raz drugi zdoby-

liśmy ten tytuł. Sukces ten jest

zasługą wyjątkowych produktów

tworzonych przez równie wyjąt-

kowych ludzi”.

Wyrazy uznania dla marki z Ma-

ranello przychodzą w chwili, gdy

przedsiębiorstwo zamknęło re-

kordowo rok bilansowy: w 2013

roku jego wpływy wyniosły 2,3

milarda euro, z czego zyski sta-

nowią 246 milionów euro. Do-

dajmy, że wynik taki osiągnięto

przy założeniu, że zachowanie

ekskluzywnego charakteru marki

wymusza wyprodukowanie

mniejszej liczby samochodów niż

w roku poprzednim. 

Kto jest zatem klientem marki

Ferrari i co sprawia, że upływ

czasu nie ma żadnego wpływu

na seksapil Wierzgającego konia. 

Większość (35%) z 6922 pojaz-

dów zarejestrowanych w 2013

roku powędrowała

do Stanów Zjedno-

czonych, gdzie po-

pyt na Ferrari, po-

dobnie jak na

Bliskim Wschodzie,

wzrósł w stosunku

do roku poprzed-

niego o 11 procent.

W Europie nato-

miast zanotowano

spadek sprzedaży,

zaś na Dalekim

Wschodzie utrzymał

się na poziomie podobnym do

roku poprzedniego, gdyż spadek

sprzedaży w Chinach zrekom-

pensował jej wzrost w Japonii.

O wiele łatwiej jest wytłuma-

czyć niezaprzeczalną fascynację

marką Ferrari na całym świecie.

Przede wszystkim marka z Ma-

ranello reprezentuje szczególny

narodowy produkt „made in

Italy”. Jej design, styl i niepowta-

rzalny smak sprawiają, że wło-

skie wyroby rozpoznawane są

na całym świecie. Ferrari dokłada

jeszcze do tych cech zaawan-

sowaną technologię i innowacyj-

ność. Wystarczy pomyśleć o ta-

kich modelach jak limitowana

seria LaFerrari, z hybrydowym

napędem o mocy 963 koni, albo

o modelu 480 Speciale, wypo-

sażonym w ośmiocylindrowy sil-

nik wolnossący o najwyższej

możliwej mocy, który pozwala li-

muzynie rozpędzić się do 100

km/h w zaledwie 3 sekundy. Czy

wreszcie kabriolet California T

przedstawiony na salonie samo-

chodowym w Genewie. Pojazd

ten wyposażony jest w całkowi-

cie nowy silnik V8 turbo.

Pamiętać trzeba też o wyści-

gach, legendarnych kierowcach

Formuły 1 oraz zwycięskich sa-

mochodach, które wygrały od

1950 roku do dzisiaj we wszyst-

kich mistrzostwach F1, co tylko

można było wygrać: 16 Mist-

rzostw Świata Konstruktorów,

16 Mistrzostw Świata Pilotów,

207 Pole Position, 678 Miejsc

Medalowych.

Poza tym istnieje jeszcze mit,

który żywi się – jak zawsze – za-

równo prawdą, ale i sporą dozą

fantazji. Jak chociażby ta doty-

cząca właściciela restauracji

w Szanghaju, który nie mając

prawa jazdy kupił ponoć Ferrari

tylko po to, by stało zaparko-

wane przed lokalem i przyciągało

uwagę klientów.
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Krzysztof
Bielski

zdjęcia
Ireneusz

Kaźmierczak

P
o nad 1,2 tys. ama to rów

bie ga nia po raz 22. sta nę -

ło na star cie ma low ni czej

10-km tra sy, któ ra wio dła uli ca mi

Biel ska -Bia łej, od bra my głów nej

Fiat Au to Po land po plac Ra tu -

szo wy w ser cu mia sta. Bieg

ukoń czy ło aż 1150 za wod ni ków. 

Ton ry wa li za cji nada li za wod ni cy

z za gra ni cy. Wal ka o miej sca na

pu dle by ła we wnętrz ną spra wą

Ke nij czy ków. Zwy cię żył Abel Ki -

bet Rop z cza sem 29:20. Za -

bra kło mu za le d wie 20 se kund

do po bi cia re kor du tra sy, któ ry

od ubie głe go ro ku na le ży do je -

go ro da ka Ju liu sa Ki pro no La ga -

ta (29:01). Sześć se kund po

zwy cięz cy li nię me ty prze kro czył

Jo el Ma ina Mwan gi. Trze ci Ha -

ron Sir ma ukoń czył bieg w cza -

sie 29:33. Pierw szy Po lak, Woj -

ciech Ba czyń ski z Go czał ko wic,

przy biegł na siód mej po zy cji

uzyskując czas 32:37.

W tym ro ku po raz pierw szy wy -

ło nio na zo sta ła mi strzy ni Pol ski

w bie gu na 10 km. Za szczyt ny

laur przy padł Iwo nie Le wan dow -

skiej z Wło cław ka. Z cza sem

33:22 w kla sy fi ka cji ogól nej za -

ję ła 10. miej sce.

DESZCZ 
NIE STRA SZYŁ
Kil ka ostat nich dni w sto li cy

Pod be ski dzia so lid nie pa dał

deszcz, a w mie ście ogło szo ny

zo stał na wet alarm po wo dzio wy.

Dy rek tor Bie gu An drzej Fi li piak

nie miał jed nak

wąt pli wo ści, że

im pre za się uda.

„Przy znam, że

nie pa trzy łem

w nie bo z nie -

po ko jem. Wa run ki są zna ko mi te

do bie ga nia: jest rześ ko, po wie -

trze od świe żo ne, czy ste uli ce.

Do sko na ła oka zja do po pra wie -

nia re kor dów ży cio wych” – pod -

kre ślił. Po dob ne go zda nia by ła

Bar ba ra No wak z Pio tro wic, któ -

ra sa mot nie re pre zen to wa ła

pięk niej szą część za ło gi Fiat Au -

to Po land. „Ład na tra sa i świet -

na po go da. Po raz pierw szy wy -

star to wa łam i je stem bar dzo za -

do wo lo na” – po wie dzia ła po

za wo dach.

22. BIEG FIATA

Niebiosa
lubią biegaczy

Po wielu dniach ulewy w Bielsku-Białej
wyjrzało słońce. Dokładnie w dniu Biegu Fiata.
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MON TAŻ 
TO PO TĘ GA!
Ry wa li za cję wśród pra cow ni ków

Fiat Au to Po land zdo mi no wa li

przed sta wi cie le Mon ta żu w Ty -

chach, któ rzy za ję li czo ło we lo -

ka ty. Dla try um fa to ra kla sy fi ka cji

Ada ma Ko wal skie go by ła to

pierw sza wy gra na w Bie gu Fia -

ta. W ubie głym ro ku był trze ci.

„To mój siód my start w Bie gu

Fia ta. Zwy kle by ła to dla mnie

pierw sza im pre za w se zo -

nie i to do niej się za wsze

przy go to wy wa łem od stycz -

nia. Dziś bie gło mi się wspa -

nia le: pięk na tra sa i do bre wa -

run ki. Nie czu ję wiel kie go zmę -

cze nia. W kwiet niu prze bie głem

Or len War saw Ma ra thon, więc

dy stans 10 km po tra fię po ko nać

bez kry zy sów” – po wie dział na

me cie. 

Ubie gło rocz ny zwy cięz ca „fia -

tow skiej” kla sy fi ka cji Zdzi sław

Ptak ukoń czył ją tym ra zem na

dru gim miej scu. „Tra sa biel skiej

„dzie siąt ki” jest po fa lo wa na,

a przez to wy ma ga ją ca. Sprzy ja -

ła nam po go da – nie by ło go rą -

co, ale i tak mu sia łem wło żyć

w ten start spo ro wy sił ku” – mó -

wił. Jak przy znał w tym ro ku

przy go to wy wał się mniej niż do

po przed niej edy cji. Tre ning do

im pre zy zaj mu je mu po nad 2,5

mie sią ca. Przez ten czas w ubie -

głym ro ku po ko ny wał jed nak

po 100 km ty go dnio wo. „Obec -

nie – z uwa gi na brak cza su – był

to dy stans o po ło wę krót szy.

W efek cie uzy ska łem czas o 40

sek. mniej ko rzyst ny niż w ubie -

głym ro ku” – do dał Zdzi sław

Ptak. Gra tu lu jąc zwy cięz cy za -

po wie dział jed nak, że za rok po -

wal czy o naj wyż szy laur.

BIE GNIJ Z FIA TEM
Olim pij ka z Igrzysk w Mo skwie

i ha lo wa mi strzy ni Eu ro py

z 1980 ro ku, do któ rej wciąż na -

le ży re kord Pol ski w bie gu na

800 m Jo lan ta Ja nuch ta, pod -

kre śli ła, że Bieg Fia ta ma

ogrom ne zna cze nie w pro pa go -

wa niu bie ga nia. „W ca łej Pol sce

wi dać już, że lu dzie bie ga ją. Ta -

kie bie gi mo ty wu ją ich do pra cy.

Przy oka zji moż na wy szu ki wać

pe reł ki, ta len ty, z któ rych w przy -

szło ści mo że my mieć po cie chę”

– uwa ża wy bit na lek ko atlet ka.

Biel ska „dzie siąt ka” jest jed nym

z naj bar dziej zna czą cych bie -

gów nie ma ra toń skich w kra ju.

An drzej Fi li piak bez fał szy wej

skrom no ści pod kre śla, że to ab -

so lut na pol ska czo łów ka. „Do -

trwa li śmy do 22. edy cji. Nie

zmie ni li śmy tra sy, ro śnie licz ba

uczest ni ków, a wy ni ki są co raz

lep sze. To efekt do brej or ga ni za -

cji, cie ka wych na gród i do bre go

spon so ra” – mó wi. Zda niem

sze fa biu ra pra so we go Fiat Au to

Po land Bo gu sła wa Cie śla ra

z Fia tem do Pol ski 22 la ta te mu

wkro czy ły nie tyl ko in we sty cje,

miej sca pra cy i roz wój, ale rów -

nież pe wien spo sób ży cia. Pod -

kre ślił, że Fiat chce być po strze -

ga ny nie tyl ko ja ko świet ny pro -

du cent sa mo cho dów, ale

rów nież me ce nas lo kal nej dzia -

W 22. Biegu Fiata wystąpili

biegacze z 11. krajów. 

Oprócz Polaków i zwycięskich

Kenijczyków wystartowali też

zawodnicy z Austrii, Czech,

Hiszpanii, Irlandii, Niemiec,

Stanów Zjednoczonych,

Słowacji, Ukrainy i Włoch. 

Czołówka klasyfikacji 
pracowników Fiat Auto Poland

1. Adam Kowalski (Tychy) – 41:54

2. Zdzisław Ptak (Tychy) – 42:17

3. Adrian Wandzel (Żywiec) – 42:48

4. Łukasz Musik (Bielsko-Biała) – 43:16

5. Marcin Nalborczyk (Bielsko-Biała) – 44:52

6. Janusz Łyczko (Bielsko-Biała) – 46:19

7. Sławomir Kołton (Zawiercie) – 46:42

8. Jacek Szymański (Bielsko-Biała) – 47:46

9. Bogusław Kopytiuk (Tychy) – 48:38

10. Jarosław Bojdys (Bielsko-Biała) – 48:42

U góry: 
triumf Iwony 
Le wan dow skiej.
Niżej, od lewej: 
Bogusław Cieślar 
i Barbara Nowak,  
Zdzisław Ptak, 
Adam Kowalski 
i Adrian Wandzel

łal no ści. Bieg Fia ta jest jed nym

z przy kła dów tej idei. „To

ogrom na sa tys fak cja, że mo że -

my coś zro bić dla lo kal ne go śro -

do wi ska. Mam wiel ką na dzie ję,

że ten bieg bę dzie trwał” – mó -

wił czło nek za rzą du Fiat Au to

Po land Cze sław Świ stak.
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Ekskluzywną linię produktów Moparu,

legendarnej amerykańskiej marki After sales, dzisiaj należącej 

do Parts & Service Fiat Chrysler Automobiles, już wkrótce będzie

można zobaczyć w sieci autoryzowanych salonów sprzedaży 

i on-line. Linia dzieli się na dwie grupy: Technology Innovation

i Design Innovation. Pierwsza odznacza się skrupulatnym doborem

materiałów w oryginalnych zastosowaniach, druga designem. 

Wszystkie produkty wykonane są z nowoczesnych materiałów

(często z tytanu lub aluminium) i przeznaczone są dla

wymagających kierowców.

NOWA LINIA PRODUKTÓW 
ZE ZNAKIEM TOWAROWYM
MOPAR

RUSZYŁ WYŚCIG 
O PUCHAR MASERATI!
Rozpoczął się piąty sezon wyścigów w Maserati Trofeum MC World

Series, w którym każdy może spróbować swoich sił ścigając się

w wersji GranTurismo MC Trofeo w 6 wyścigach na trzech

kontynentach. W tym roku pierwsze dwa etapy rozegrano w Belgii

na torze Spa oraz na Węgrzech na torze Hungaroring. Kolejne

spotkanie odbędzie się w czerwcu w Wielkiej Brytanii na torze

w Silverstone. Pierwszą część sezonu zamknie nadanie tytułu

Trofeum Europa. Rozgrywki o Trofeum Maserati wznowione zostaną

w sierpniu w USA na torze Virginia International Raceway.

Z Ameryki Maserati wyruszą do Chin do Szanghaju na WTCC, który

rozegra się 11 i 12 października. Wielki finał rozstrzygnięty zostanie

na torze Yas Marina podczas 12 godzinnego wyścigu w Abu Dhabi

11 i 12 grudnia. Tam też odbędzie się ceremonia zamknięcia, na

której wręczone zostaną nagrody.

ALFA ROMEO 4C
JAKO SAMOCHÓD
BEZPIECZEŃSTWA 
FIA WTCC 2014

W kwietniu, na torze Moulay El Hassan w Marrakeszu odbyły się

pierwsze zawody cyklu FIA World Touring Car Championship

2014 (Wyścigowe Mistrzostwa Świata Samochodów

Turystycznych), w których uczestniczą seryjnie produkowane

sedany.  W tym sezonie zadebiutowała w nich również nowa

Alfa Romeo 4C, która została ogłoszona oficjalnym samochodem

bezpieczeństwa WTCC 2014 przez Eurosport Events, oddział

Grupy Eurosport. Przygotowuje ona międzynarodowe imprezy

i od 2005 roku promuje także WTCC z ramienia Fédération

Internationale de l'Automobile (FIA).

Za kierownicą Alfy, która wystąpiła w specjalnej szacie

samochodu bezpieczeństwa WTCC, zasiadł Portugalczyk Bruno

Correia, który założył nowy kombinezon z logo Alfa Romeo.

Alfa Romeo 4C w tym roku będzie pełnić rolę samochodu

bezpieczeństwa także podczas Mistrzostw SBK Superbike 2014.

Ten supersamochód  bowiem „daje z siebie wszystko” na torze,

gdzie prędkość, krótsza droga hamowania oraz przyspieszenie

poprzeczne są niezbędne do uzyskania najlepszych czasów

przejazdu.
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Magazyn branżowy „Flota” ogłosił wyniki 13. edycji plebiscytu

„Fleet Awards Polska”, w którym udział biorą wyłącznie fachowcy

związani z rynkiem motoryzacyjnym i transportowym. W tym roku

uczestnicy plebiscytu wybierali swoich faworytów spośród blisko

90 pojazdów podzielonych na 15 kategorii i 60 usług. Według

nich najwyższą ocenę w kategorii „Małe Samochody Dostawcze”

uzyskał Fiat Fiorino. Włoski furgon wygrał z nominowanymi w tym

samym segmencie: Fordem Transitem Connect, Mercedesem

Benz Citan, Volkswagenem Caddy oraz Skodą Praktik.

Najmniejszy samochód dostawczy Fiata został stworzony do

codziennej pracy w zatłoczonym mieście i w dalszej trasie. Łatwy

w prowadzeniu i parkowaniu, jak typowe auto miejskie, jest

jednocześnie niezwykle ładowny i do tego oszczędny. Fiat

Fiorino uzyskał wcześniej także prestiżowe wyróżnienie „Van of

the Year 2009” (Samochód Dostawczy Roku 2009).

NAGRODA 
„FLEET AWARDS
POLSKA 2014” 
DLA FIATA FIORINO

POROZUMIENIE O PRODUKCJI 
JEEPÓW W CHINACH
Fiat Group Automobiles S.p.A., Chrysler

Group International LLC i Guangzhou

Automobile Group Co., Ltd (GAC Group)

poinformowały o rozszerzeniu współpracy

w ramach joint-venture na rynku chińskim.

Stosowne porozumienie pomiędzy trzema

partnerami zostało podpisane 19 kwietnia

br. w Pekinie. Zgodnie nim joint-venture

GAC-Fiat rozpocznie w Chinach pod koniec

2015 roku produkcję trzech nowych

modeli Jeep'a z przeznaczeniem na rynek

lokalny. Pojazdy marki Jeep powstawać

będą w Guangzhou, gdzie celem

stworzenia niezbędnego potencjału

produkcyjnego na potrzeby rynku Państwa

Środka GAC-Fiat otwiera nowy zakład.

Zamiarem Fiat-Chrysler i GAC Group jest

stałe zacieśnianie współpracy pod kątem

oczekiwań i potrzeb klientów chińskich

oraz przyspieszenie lokalizacji wybranych

modeli Jeep'a w ramach rozwoju

działalności joint-venture GAC-Fiat.

Chińska Republika Ludowa jest po

Ameryce Północnej największym rynkiem

sprzedaży dla Jeepa. W roku 2013

nabywców znalazło tam prawie 63.000

pojazdów z logo tej marki. 

FIAT FREEMONT
NAJLEPSZYM 
VANEM 4X4 
WG CZYTELNIKÓW 
„AUTO BILD ALLRAD”
Niemiecki miesięcznik „Auto Bild Allrad”, największy w Europie

magazyn poświęcony samochodom 4x4 i SUV, ogłosił wyniki

tegorocznego rankingu czytelników na najlepsze samochody

z napędem na cztery koła klasyfikowane w 10 kategoriach.

W każdej z nich Niemcy osobno nagradzają auta rodzimej

produkcji oraz pochodzące z importu. W tegorocznej edycji

czytelnicy wybierali spośród 165 nowych ogólnodostępnych na

niemieckim rynku samochodów. Najwięcej głosów czytelników

„Auto Bild Allrad” w kategorii importowanych vanów 4x4

zdobył Fiat Freemont. To już trzecie zwycięstwo z rzędu dla tego

rodzinnego modelu, który łączy funkcjonalność SUVa z łatwością

prowadzenia samochodu kombi i typowym dla vanów niezwykle

przestronnym, siedmioosobowym wnętrzem. 
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Jeep jako oficjalny partner marki Harley-Davidson w 2014 roku

odgrywać będzie kluczową rolę w imprezach organizowanych

przez amerykańskiego producenta motocykli na obszarze EMEA.

Partnerstwo obu marek zainaugurował festiwal Harley-Davidson

Euro Festival, odbywający się w maju w Saint-Tropez. W trakcie

imprezy była możliwość poznania Jeepa Wranglera, nowego

Cherokee oraz flagowego Grand Cherokee, a także jazd

próbnych samochodami Jeep Wrangler, Jeep Cherokee

i flagowym Grand Cherokee. Nawiązaniem do ekspresji

swobody było specjalne wyposażenie Wranglerów firmy Mopar.

Społeczność Jeepa mogła ponadto śledzić wspólny przejazd

ekipy z Londynu do Saint-Tropez samochodem Jeep Grand

Cherokee i na motocyklu Harley-Davidson. „Dziennik podróży”

dostępny jest na portalu jeep-people.com oraz portalach

społecznościowych Jeepa. Współpraca pomiędzy dwoma

kultowymi markami przewiduje w 2014 roku promocję

pojazdów Jeep i motocykli Harley-Davidson w ramach

kalendarza imprez, m.in. European H.O.G. Rally & Croatia Harley

Days 2014 w chorwackim Biogradzie w dniach 12-15 czerwca,

Barcelona Harley Days 2014 w Barcelonie pomiędzy 4 a 6 lipca

oraz European Bike Day nad austriackim jeziorem Faaker See

od 2 do 7 września.

KOLEJNE WYRÓŻNIENIA 
DLA ALFY 4C
Wzbogaciła się prestiżowa kolekcja tytułów dla Alfy Romeo 4C.

Czytelnicy austriackiej edycji magazynu Auto Bild ogłosili 4C

Spider „Najpiękniejszym Samochodem Roku 2014” w kategorii

„Samochody sportowe i kabriolety”. W konkursie udział brało

ponad 80 samochodów – podzielonych na 5 kategorii. 

W swojej kategorii model pokonał 13 konkurentów,

wyprzedzając nowego Jaguara F-Type Coupé  oraz Forda

Mustanga, (w tej samej kategorii, lecz niżej w klasyfikacji

uplasowały się Lamborghini Huracán, Porsche 911 Targa oraz

Audi TT). Natomiast czytelnicy niemieckiego magazynu

poświęconego samochodom zabytkowym „Motor Klassik”

przyznali supersamochodowi Alfa Romeo tytuł „Klasyka

przyszłości” w kategorii „Coupé”. Klasyfikacja ta jest

jednocześnie sondażem na temat obecnych samochodów

traktowanych jako inwestycja w przyszłość. Głos Czytelników

staje się w ten sposób ważnym wskaźnikiem trendów, 

jeżeli chodzi o samochody, które staną się kolekcjonerskimi

„perełkami'”. Alfa Romeo 4C aż uzyskała 40,5 procent 

spośród głosów oddanych przez około 13.500 czytelników

biorących udział w sondażu.  

Marka Alfa Romeo uczestniczyła w połowie maja w charakterze

złotego sponsora w edycji 2014 historycznego rajdu Mille Miglia.

W tym prestiżowej imprezie, która każdego roku gromadzi rzesze

miłośników zabytkowych aut, uczestniczyło 430 załóg z 35 krajów

świata. Marka z Biscione wystawiła do rajdu trzy oficjalne

samochody z Muzeum Alfy Romeo: 6C 1750 Gran Sport z 1930 r.,

6C 1500 Super Sport z 1928 r. oraz 2000 Sportiva z 1954 r., które,

zgodnie z regulaminem, uczestniczyły w Mille Miglia

organizowanych w latach 1927-1957 (w wyścigach tych samochody

Alfy Romeo triumfowały ponad jedenaście razy: rekord ten nigdy nie

został pobity). W tegorocznym rajdzie udział wzięła również Giulietta

Sprint z 1954 roku (prototyp N°2), reprezentująca kultowy model,

który w tym roku obchodzi 60. rocznicę istnienia, dlatego na trasie

rajdu marka Alfa Romeo przygotowała też liczne atrakcje połączone

z tą rocznicą. A zabytkowym samochodom towarzyszyły

egzemplarze współczesnej Giulietty. 

ALFA ROMEO NA RAJDZIE 
„MILLE MIGLIA 2014”

JEEP
I HARLEY-DAVIDSON 
ŁĄCZĄ SIŁY
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P
re mie ra to wa rzy szy ła spor to wym kon ku ren -

cjom dzien ni ka rzy na To rze Kiel ce w Mie -

dzia nej Gó rze, gdzie uczest ni cy mo gli też po

raz pierw szy prze te sto wać no we go Je epa. Au to

ze bra ło wie le zna ko mi tych opi nii.

No we mu Che ro kee po świę co no też wie le miej sca

na kon fe ren cji pra so wej w kie lec kim ho te lu Bin -

kow ski, gdzie przed sta wio no pla ny gru py Fiat -

-Chry sler na bie żą cy rok i naj bliż sze la ta. „Mar ka

Je ep jest w Pol sce na fa li – pod kre ślał czło nek za -

rzą du FAP, dy rek tor han dlo wy Ma rek Kisz – co wi -

dać po wzro ście za mó wień na te sa mo cho dy”.

„O ile w 2013 ro ku sprze da li śmy ich oko ło ty sią ca,

to za 3 la ta li czy my na co naj mniej 4 ty sią ce aut –

mó wił Sła wo mir Szał kow ski, Je ep co un try ma na -

ger. – Klien ci chcą jeź dzić sa mo cho da mi przy po -

mi na ją cym SUV -y, a w ostat nich la tach na stą pi ła

w na szych au tach praw dzi wa eks plo zja no wo cze -

snych tech no lo gii. Dzię ki nim ma ją one naj lep sze

moż li wo ści te re no we w kla sie po jaz dów off -ro ado -

wych i czo ło wą po zy cję w osią gach na dro dze (m.

in. pod wzglę dem emi sji CO2, zu ży cia pa li wa, wła -

ści wo ści jezd nych czy bez pie czeń stwa użyt kow ni -

ków). Je ste śmy też kon ku ren cyj ni ce no wo w sto -

sun ku do po rów ny wal nych po jaz dów in nych ma -

rek, ta kich jak Vo lvo XV60, BMW X3 czy Au di Q5”.

Pla ny mar ki Je ep są rów nież am bit ne. W tym ro -

ku wpro wa dzo no na ry nek dwa no we mo de le:

Re ne ga de i Che ro kee, a do 2018 roku moż na się

spo dzie wać ko lej nych czte rech.

Przed sta wi cie le za rzą du FAP mó wi li też o in nych

mar kach gru py Fiat -Chry sler w Pol sce. Te go rocz -

ny plan to 6% udział w ryn ku ze sprze da żą 21 tys.

po jaz dów (mar ki Fiat i Abarth – 7300 szt., Fiat Pro -

fes sio nal 10400 szt., Al fa Ro meo – 950 szt., Lan -

cia – 600 szt. i Jeep 1750 szt.). Fa bry ka FAP w Ty -

chach zwięk sza pro duk cję (wy ni ki pierw szych 4

mie się cy są o oko ło 10 tys. sztuk aut lep sze niż

w ub. r.), a naj bar dziej, bo o 12,3% wzro sła pro -

duk cja Lan cii Yp si lon i o 10,2% Fia ta 500/500C. 

„Pięć set ka jest na szym naj lep szym to wa rem eks -

por to wym, li de rem seg men tu A w Eu ro pie – mó -

wił Ma rek Kisz. – W Pol sce sa mo chód ten znaj du -

je się jed nak do pie ro na ósmym miej scu. Dla te go

za da niem na naj bliż sze la ta jest wy pro mo wa nie te -

go mo de lu”. Już w tym ro ku ga ma au ta mo że się

po chwa lić no wy mi ko lo ra mi nad wo zi, ta pi ce rek

i wzo ra mi felg oraz 7-ca lo wym ekra nem TFT.

Na kon fe ren cji przed sta wio no też zmia ny w in nych

mar kach Gru py – głów nie w Fiat Pro fes sio nal,

w któ rej Du ca to szóstej ge ne ra cji jest li de rem pol -

skie go ryn ku (w ko lej nych la tach po ja wią się no we

Doblò i Fio ri no). Za po wie dzia no tak że ofen sy wę

Al fy Ro meo. W roz wój mar ki Gru pa za in we stuje

aż 5 mld eu ro, efek tem te go bę dzie de biut aż

ośmiu no wych mo de li do 2018 ro ku. 

Jeep zdobywa
polski rynek

Polska premiera prasowa nowego modelu
Jeepa Cherokee odbyła się 16 maja w Kielcach
podczas XXI Grand Prix Fiat Auto Poland. 

Anna Borsukiewicz

zdjęcie
Ireneusz Kaźmierczak

AKTUALNOŚCI
Z OSTATNIEJ CHWILI

Uczestnicy
XXI Grand Prix
FAP i nowy
model Jeep
Cherokee na
Torze Kielce
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Niedawno dostała pani pre -
stiżową nagrodę – „Wiktora”.
Została pani doceniona jako
prowadząca program na żywo
„Świat się kręci” w TVP 1.
Gratulacje! Nagroda w pełni
zasłużona, bo prowadzenie
takiego programu to ogromne
przedsięwzięcie i wyzwanie…
To dla mnie niezwykły prezent na

25-lecie pracy w telewizji. Ta na-

groda jest dla mnie bardzo

ważna, jest dowodem na to, że

nie można przestawać marzyć.

LUDZIE
WYWIAD

Codziennie
Anna

Lubertowicz-
Sztorc

zdjęcia
Julia Mafalda
Łobodzińska/

Agencja
Gazeta,

Adam
Jankowski/

Reporter,
archiwum

dziennikarki

kręcę światem...
„Skończyłam 49 lat. Uświadomiłam sobie,
że wcale nie czuję się tak, jakby wszystko,
co najlepsze i najpiękniejsze,
było już za mną. Wręcz
przeciwnie! Mam siłę,
energię i wiele
nowych marzeń” 
– mówi Agata
Młynarska,
dziennikarka,
prezenterka,
osobowość
telewizyjna.

45
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Dedykuję ją publiczności, która

była ze mną przez te 25 lat. Pro-

gram „Świat się kręci”, którego

jestem prowadzącą, rozpoczę-

łam we wrześniu ubiegłego roku,

a początki nie były łatwe. Jest to

jedno z najtrudniejszych zadań,

z jakim przyszło mi się zmierzyć.

Musiałam się nauczyć pracy

z nową redakcją, oni musieli nau-

czyć się współpracować ze mną.

Nie jest to proste, kiedy spoty-

kają się ludzkie temperamenty

i muszą odpowiedzialnie wypro-

dukować coś, co zechce oglą-

dać kilka milionów ludzi. Był to

dla nas bardzo ciekawy czas… 

Taki codzienny, 45-minutowy
program wymaga kondycji fi-
zycznej i psychicznej…
Bez wątpienia. Ja zawsze bar-

dzo dbałam i dbam o siebie, re-

gularnie chodzę na siłownię,

uprawiam nordic walking, jeżdżę

na rowerze, chodzę na basen –

bardzo pilnuję tych form aktyw-

ności. Uważam na to, co jem,

przynoszę do pracy pudełka z je-

dzeniem, aby zjeść 4 posiłki

dziennie. W momencie, kiedy

dostałam propozycję realizowa-

nia tego programu byłam fizycz-

nie przygotowana do tego, by

podjąć się tak dużego wysiłku.

Wcześniejsza dyscyplina bardzo

się przydała. Najtrudniejsze było

potem – codzienna obecność na

wizji wymagała zorganizowania

sobie życia od nowa. Ale już się

przyzwyczaiłam…

I nikt nie może pani zastąpić? 
Ten program zbudowany jest na

osobowości prowadzącego.

W założeniu miał być prowa-

dzony przez jedną osobę. Zatem

na razie nic nie wskazuje na to,

by to się miało zmienić. Poza tym

to dla mnie ogromna przyjem-

ność i frajda codziennie prowa-

dzić program na żywo…

Jaki jest odbiór programu?
Wiadomo: widz nasz pan, liczy
się oglądalność…
Codziennie ogląda nasz program

ponad półtora miliona widzów,

wiec jest to ogromny sukces jak

na tę porę nadawania. Program

realizowany w telewizji publicznej

zobowiązuje do podejmowania

pewnych tematów, na które nie

ma miejsca w telewizji komercyj-

nej. Jest skierowany do szerokiej

publiczności, do starszych

i młodszych, do ludzi o bardzo

różnych zainteresowaniach,

każdy musi w nim coś dla siebie

znaleźć. Tematem programu jest

więc polityka, rozrywka, ciekawy

gość, kultura, nauka, sprawy

społeczne. To jest nowatorski

projekt z gatunku infotainment.

Jest to połączenie informacji

Agata Młynarska
została
Telewizyjną
Osobowością
2013 roku
podczas 29. gali
wręczenia
Wiktorów

„Spotkania z kobietami 
w klubach są rodzajem
świeżego powietrza, 

którego mogę zaczerpnąć”AD
AM

JA
NK

OW
SK

I/
RE

PO
RT

ER
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z entertainmentem, czyli roz-

rywką. To pierwszy w Polsce taki

talk show. 

Co najbardziej podoba się wi-
dzom w tym programie? 
Były prowadzone badania, z któ-

rych wynikało, że widzowie naj-

bardziej doceniają te części pro-

gramu, z których się czegoś

dowiadują. Najwyżej oceniony

został cykl „Made in Poland”,

gdzie przedstawiamy mało zna-

nych Polaków, którzy zrobili

ogromną karierę na świecie i za-

chwycają swoimi osiągnięciami,

a nie ma ich na pierwszych stro-

nach gazet. Wysoko oceniany

jest również cykl o inspiracjach

muzycznych piosenkarzy, w któ-

rych mówią oni o tym, co ich

kształtowało, co miało wpływ na

ich rozwój, karierę. Doceniono

też dobór gości i różnorodność

podejmowanych tematów. 

A co dla pani jest najtrud-
niejsze w prowadzeniu pro-
gramu?
W programie najważniejsze jest,

aby uchwycić emocje. Często

zastanawiam się czy pytanie,

które zadam gościowi, jest ba-

nalne, czy nie. Nie chcę powta-

rzać po raz setny tego samego…

Marzy pani o zaproszeniu ja-
kiś szczególnych gości? 
Oczywiście. Na przykład chcia-

łabym gościć w programie

dwóch panów Stuhrów czy Ka-

mila Stocha z żoną, ale też mam

marzenia ponad granicami –

chciałabym rozmawiać z ludźmi

zza granicy i czynimy takie sta-

rania. 

Pani portal onaonaona.com
zyskał uznanie, rozgłoś, został
nagrodzony za najlepszy de-
biut roku. Co było inspiracją
do powstania tak ciekawego
przedsięwzięcia? 
Założyłam go w trudnym dla sie-

bie okresie. Powstał z myślą

o tych wszystkich kobietach,

których dzieci dorosły i odeszły

z domu, a szef stwierdził „pani

już dziękujemy”. Myślałam o ko-

bietach, które nie godzą się

z tym, że świat zepchnął je na

margines. Takich kobiet jest bar-

dzo wiele. Zapragnęłam, by takie

osoby spotkały się w jednym

miejscu i pokazały, że tak nie

jest. Każda z nas, w każdym

wieku, ma prawo pięknie, se-

ksownie wyglądać, być doce-

niana zawodowo. Dlatego ja

w pewnym momencie prowoka-

cyjnie zaczęłam pojawiać się

w mini i tworzyć taki wizerunek,

by wywołać refleksje: „O babcia

ma 48 lat i nieźle wygląda”.

Chciałam, aby pojawił się taki te-

mat. Bardzo się cieszę, że choć

trochę udało mi się odczarować

wizerunek kobiet zbliżających się

do pięćdziesiątki. Dojrzałość to

przecież najlepszy czas dla ko-

biety. Zrobiłam ten portal po to,

aby kobiety, które mają poczucie

własnej wartości, są twórcze

i chcą działać, miały miejsca,

gdzie mogą się spotykać. 

Działalność pani związana
z tym portalem wymaga sporo
czasu. W wielu miastach Pol-
ski powstają kluby Ona, pro-
wadzi pani również działal-
ność charytatywną…

To rzeczywiście wymaga czasu.

Ostatnio byłam na otwarciu –

inauguracji klubu Ona Trójmiasto,

przyszło kilkaset kobiet i było

wspaniale. Nie mogę koncentro-

wać się wyłącznie na pracy w tv,

bo telewizja jest chorobą nieule-

czalną i aby nie zaszkodziła,

trzeba szukać innych miejsc,

przestrzeni, gdzie można się

przewietrzyć. Ten portal, spotka-

W wielu miastach
Polski powstają
kluby Ona. Na
zdjęciu obok
otwarcie klubu 
w Puławach

„Świat się kręci”
z udziałem
Krzysztofa Skiby
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nia z tymi kobietami w klubach,

jest takim właśnie rodzajem

świeżego powietrza, którego

mogę zaczerpnąć. To, że stwo-

rzyłam sobie własne miejsce

wtedy, kiedy nie byłam na topie,

nie byłam obecna na pierwszych

stronach gazet, mój głos nie był

aż tak słyszany, to spore osiąg-

nięcie. Tworzyłam i robiłam go

bez reklamy, a mimo to znalazło

się mnóstwo chętnych kobiet,

które przyjęły to z entuzjazmem. 

Jest pani znana również z
działalności charytatywnej…
Ta działalność jest dla mnie bar-

dzo ważna, choć teraz mniej się

angażuję w takie projekty, bo

mam ograniczone możliwości

wśród których jest mój tata, mój

były teść (który bardzo ciekawie

krótkim SMS-em komentuje moje

działania), ciekawi mnie opinia

moich synów, ważne jest dla

mnie zdanie aktorki Joasi Kurow-

skiej, mojej przyjaciółki, która ze

swoimi uwagami trafia w sedno

sprawy i szczerze mówi, jak jest.

A teraz też bardzo liczę się ze

zdaniem mo-

jego męża.

czasowe. Staram się działać

w ten sposób, aby portal, który

stworzyłam, był miejscem, gdzie

mogę przedstawić i tchnąć życie

w pewne przedsięwzięcia. I to

się bardzo dobrze sprawdza. 

Czuje się pani zawodowo
spełniona?
Czułam się zawodowo spełniona

cały czas, bo starałam się sama

sobie to zawodowe spełnienie

zapewnić. Zawsze szukałam po-

mysłu na siebie, nie czekałam na

propozycje od innych. Czy był to

portal onaonaona.com., czy wy-

wiady w Radiu Pin, czy w Polsat

Cafe, wielkie gale, kameralne

koncerty – zawsze miałam po-

czucie satysfakcji. Nigdy nie na-

rzekałam.

Czyja ocena pani różnorodnej
działalności jest dla pani naj-
ważniejsza? 
Przede wszystkim to ja muszę

być zadowolona z tego, co ro-

bię, dla mnie jest ważna moja

opinia o tym, co zrobiłam, czego

dokonałam. Mniej teraz słucham

innych. Jest jednak kilka osób,

z których opinią się liczę, ale nie

jest ich wiele. Nie da się słuchać

wszystkich, bo bym oszalała.

Mam takie sprawdzone osoby,

„W programie
najważniejsze jest, 

aby uchwycić emocje”
Agata Młynarska – dziennikarka, osobowość

telewizyjna. Na koncie ma ponad 3 tysiące

programów telewizyjnych – była ich gospodynią,

autorką i producentem. Pierwsze lata pracy na wizji

spędziła w telewizyjnej Dwójce, prowadząc takie

programy jak „Pytanie na śniadanie”, dziennik

„Obserwator” czy „Róbta, co chceta” oraz wielkie

gale sylwestrowe. W 2006 roku rozstała się

z Telewizją Polską i rozpoczęła pracę w Polsacie,

gdzie była gospodynią wielu programów, a także

kierowała zespołem Nowych Projektów.

Założycielka portalu www.onaonaona.com,

wspierającego inicjatywy kobiet w Polsce. Redaktor

naczelna magazynu „Skarb”. Teraz, po 7 latach,

powróciła do telewizji publicznej i prowadzi

program „Świat się kręci”. Laureatka Wiktora 2013

w kategorii osobowość telewizyjna.

W SKRÓCIE

Powyżej: 
goście
programu
„Świat się
kręci”:
Radosław
Pazura i ojciec
Jan Góra
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właścicielką czerwonej Alfy Ro-

meo Giulietty. Gdy uroczyście

odbierałam to auto w salonie

u pana Bołtowicza i gdy stanę-

łam obok tego auta przykrytego

czerwonym pokrowcem, to po-

myślałam sobie „O tak! Jestem

kobieta luksusową”! Mam także

inne „luksusowe” słabości: bar-

dzo lubię dobre okulary i wyjąt-

kowe buty, których mam bardzo

dużo. Jednak za największy lu-

ksus uważam ciekawą rozmowę

z fascynującą osobą i to jest

ważniejsze nawet niż pierścionek

z brylantem.

Podobno wystartowała pani
kiedyś w amatorskim rajdzie
samochodowym…
Ja się do tego nie nadaję. Byłam

kiedyś na rajdzie, wsiadłam do

samochodu w towarzystwie faj-

nych dziewczyn i miałyśmy pod-

czas jazdy tak ciekawą roz-

mowę, że pomyliłyśmy trasę

i chyba przyjechałyśmy ostatnie. 

Jakieś plany, marzenia? 
Przede wszystkim chcę dotrwać

do końca sezonu programu

„Świat się kręci” w zdrowiu, co

przy tak intensywnym tempie ży-

cia nie jest takie proste. 

Wokół czego poza pracą kręci
się pani świat? 
Na pewno wokół spraw związa-

nych z portalem, a także z ma-

gazynem „Skarb”, którego jes-

tem redaktorką naczelną. To też

jest ciekawa przygoda w moim

życiu. Poza tym oczywiście nie

ma dnia, żebym nie myślała

o moich wnuczkach (dwie

dziewczynki) i o tym, co robią

moje dzieci – synowie i córka.

Tadeusz jest operatorem filmo-

wym i często rozmawiamy o jego

pracy. Poza tym żyję oczywiście

wielkim szczęściem, czyli piękną

miłością, która mi się trafiła

w dojrzałym wieku i właściwie

mogę powiedzieć, że jest to coś,

co wypełnia moje życie. 

Przejmuje się pani krytyką?
Już nie. Nie ma sensu przej-

mować się anonimowymi

wpisami w Internecie czy

plotkarskimi artykułami w tabloidach, w których nie ma

słowa prawdy. Krytyka jest

ważna jak jest życzliwa i kon-

struktywna, i takiej słucham.

Co pozwala budować poczu-
cie własnej wartości?
Jeżeli ktoś nie dostał poczucia

wartości od rodziców, to musi

sobie to poczucie wartości zbu-

dować. Pomaga w tym przede

wszystkim wiara w swoje możli-

wości i poleganie na sobie.

Trzeba mieć dystans i potrafić

odrzucić opinie innych ludzi, któ-

rzy chcą kierować twoim życiem,

mówiąc ci, co masz robić, jak

masz wyglądać, jak postępować

w tej czy innej sprawie. Poczucie

własnej wartości pozwala kiero-

wać się głosem serca i wybierać

rzeczy, które sama akceptujesz,

a nie te, które ktoś uważa, że są

dla ciebie dobre. To jest wielki

komfort, a ja się tego nauczyłam

dopiero niedawno. Miałam pro-

blem z wiarą w siebie, poczu-

ciem własnej wartości, z tym, że

coś dla siebie znaczę. 

Ma pani jakieś upodobania
do luksusu?
Spełniło się jedno z największych

marzeń mojego życia: jestem

Założony przez
Agatę Młynarską
portal
onaonaona.com
powstał z myślą
o dojrzałych
kobietach, które
nie godzą się
z tym, że świat
zepchnął je na
margines
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DANIE SPECJALNE
ZWIERZĘTA



Ponad połowa dorosłych
Polaków, a dokładniej 54%,
deklaruje posiadanie
przynajmniej jednego
zwierzęcia domowego.
W naszym kraju mamy 
6 milionów psów. Właśnie ten
czworonóg jest przyjacielem
rodziny w niemal co trzecim
polskim domostwie. Niezależnie
od tego, jakie zwierzę jest
naszym towarzyszem, musi
pasować do nas samych, naszej
osobowości, stylu życia rodziny
i warunków mieszkaniowych.

Emanuela
Chiappero,

Jolanta
Honkisz

zdjęcia
Shutterstock,

Fotolia

Przyjaciele
domach

w naszych
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P
olacy zwykle deklarują sympatię do zwie-

rząt. Oprócz psów w naszych domach

goszczą przede wszystkim koty (z badań

Ceneo wynika, że aż 40%), a także cisi towarzysze

– rybki akwariowe. Lubimy również małe gryzonie

lub fretki. Po 7% ankietowanych posiada zwierzęta

terrarystyczne lub papugę albo innego ptaka. Do

takich zwierząt trudniej się przywiązać i traktować

jak członka rodziny – nie bardzo bowiem da się

przytulić żółwia czy kanarka, a ludzie mają ten-

dencję do czułego traktowania zwierzaków.

Właściciele zwierząt domowych są grupą bardzo

niejednolitą. Należą do nich zarówno dorośli, jak

i dzieci (często posiadające własne zwierzątko);

ludzie z wyższym wykształceniem i ci wyłącznie

z podstawowym; zamożni i ubodzy. Oczywiście

zwierzęta mają różny status w naszych gospodar-

stwach domowych. Część z nich nosi miano peł-

noprawnego członka rodziny, nawet jeśli jest małym

chomikiem, część to ignorowana siła robocza, np.

psy na łańcuchach widywane na polskich wsiach.

W POSZUKIWANIU 
OBIEKTYWNYCH DANYCH
Z ankiet dotyczących naszych pupili można wy-

snuć ciekawe wnioski nie tylko co do liczby i ga-

tunków zwierząt posiadanych przez Polaków, ale

także naszego podejścia do ich pielęgnacji i opieki.

Ciekawostką jest, że na Opolszczyźnie występuje
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najmniej w całej Polsce zarówno psów (22% do-

mostw), jak i kotów (zaledwie 10%). Być może

wpływ na to ma realizowany od 6 lat przez opolski

ratusz program sterylizacji i kastracji zwierząt ży-

jących wolno. Tylko w zeszłym roku Rada Miasta

Opola przeznaczyła na ten cel 16 tys. zł. I choć

niektórzy są przeciwnikami takich zabiegów do-

konywanych na zwierzętach, trudno nie przy-

znać racji lekarzom weterynarii, którzy prze-

konują, że należy zadbać o żyjące już

zwierzęta, a nie pozawalać na ich swobodne

rozmnażanie się. 

Interesujące dane zawiera także raport „Pa-

cjent–zwierzę” z 2009 roku. Wynika z niego,

że osoby o wyższych zarobkach rzadziej

hodują domowe zwierzęta w porównaniu

do osób o mniejszych dochodach. Także

wyższe wykształcenie idzie w parze z mniej-

szą liczbą posiadanych zwierząt. Z kolei na

wsiach częściej niż co drugie domostwo go-

ści zwierzaka, często są to koty–dachowce

lub większe psy pełniące funkcje obronne.

Na szczęście aż 80% właścicieli w pierwszej

kolejności w przypadku problemów ze zdrowiem

u ich pupili zwraca się do lekarzy weterynarii. Nie-

którzy szukają pomocy u znajomych, a 30% ba-

danych w Internecie. Okazuje się jednak, że wiedzę

o hodowli czerpiemy bardzo rzadko z fachowej

prasy (6%) czy z tematycznych programów tele-

wizyjnych (ok. 3%). 



„DO SERCA PRZYTUL PSA, 
WEŹ NA KOLANA KOTA...”
Zostawmy już suche dane statystyczne, by przyj-

rzeć się raczej relacjom człowiek–zwierzę. Kontakty

te czasami wiążą się z wieloma emocjami i przy-

pominają niemal ludzkie więzi. Często bywa tak,

że traktujemy naszego pupila jak członka rodziny,

którego obdarzamy prawdziwą miłością i troską.

Czasami próbujemy przy tym stłamsić zwie-

rzęcą naturę podopiecznego.

Zdrową sytuacją jest, gdy zwierzak po-

jawia się w rodzinie z dziećmi. Wtedy

zwykle zna swoje miejsce w tym

„stadzie” – nigdy nie będzie waż-

niejszy od dzieci, ale jednocześnie

musi być przez nie traktowany

z szacunkiem. Zwierzak, zwykle pies

lub kot, otoczony ludźmi, jest oswo-

jony i nieagresywny. Dzieci zaś dorasta-

jąc w towarzystwie podopiecznego, uczą

się odpowiedzialności za niego. Do

tego podział zadań w większej ro-

dzinie nie obciąża jednej osoby,

np. każdy chodzi z psem

na spacery czy

dba o czystość

akwarium.

Ciekawe jest terytorialne

rozłożenie liczby posiadanych zwierząt.

W dużych miastach i aglomeracjach (w badaniu

firmy Claritas Polska) najczęściej deklarowano, że

domowym towarzyszem jest pies (nawet do 40%

badanych). Koty mieszkają głównie w Warszawie

i okolicach (19% rodzin) – być może dlatego, że

w wielkim mieście łatwiej opiekować się schludnym

i eleganckim kanapowcem. Mruczek jest dużo „ła-

twiejszy w obsłudze”. Nie musi wychodzić, aby się

załatwić, nie znosi z trudem nieobecności swojego

pana. Ponadto jest nadzwyczaj elegancki, potrafi

przyciągnąć przede wszystkim osoby wrażliwe na

piękno. Zresztą jak wszystkie kotowate. Słynny

francuski weterynarz Fernand Méry mawiał: „Bóg

stworzył kota, aby człowiek mógł pogłaskać ty-

grysa”. Równie znane jest powiedzenie Harry’ego

Swansona: „Kot nie ma właściciela. Kot może mieć

najwyżej partnera”.

Bywa tak, że zwierzę ma wypełnić uczuciową pus-

tkę właściciela, który stracił bliskie osoby lub jest

po prostu samotny. Na zwierzę czasami decydują

się osoby, które nie mogą doczekać się potomstwa

– wówczas zachodzi ryzyko, że podopieczny wej-

dzie w rolę dziecka, do tego dziecka rozpieszcza-

nego. Taka sytuacja prowadzi do niezdrowych re-

lacji, w których zwierzę jest utożsamiane

z człowiekiem, przypisuje mu się ludzkie cechy, jak

np. umiejętność zrozumienia naszych problemów

czy uczuciowe zaangażowanie. To może powo-

dować dodatkową alienację od reszty społeczeń-

stwa i stawać się problemem.

Osoby zbytnio skupiające się na swoich pupilach

czasami idą też w inną stronę. Zwierzęce sza-

leństwo podsyca rozbudowujący się obecnie ry-
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PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE
Nieraz, spoglądając na czyjeś zwierzę, myślimy:

zupełnie jak jego pan. Może jest coś w przekona-

niu, że ludzie podobni są do swoich domowych

zwierzaków? Badacze z całego świata, poprzez

fotografie (np. cykl „Underdogs” Sebastiana Mig-

naniego), wiele razy z powodzeniem udowadniali,

że ludzie pasują wyglądem do swoich pupili. Być

może jest tak dlatego, że często wybierają zwie-

rzęta, które są do nich podobne. Badanie zreali-

zowane w grupie amerykańskich stu-

dentek z długimi włosami wykazało,

że preferują one i uważają za bar-

dziej przyjazne i przyjacielskie

psy z długimi uszami aniżeli psy

z uszami do szpica. Kobiety

z krótkimi włosami wyrażają nato-

miast zgoła odwrotne opinie.

Jeszcze bardziej interesujące jest

podobieństwo charakterów. Ba-

dania wykazały, że miłośnicy

psów są mniej neurotyczni niż

osoby wolące koty, a osoby nie-

zbyt sympatyczne wolą psy ras

agresywnych. Jeśli prawo przy-

ciągania (podobne przyciąga

podobne) mogłoby wyjaśnić

niektóre z tych podobieństw,

istnieją powody, by myśleć, że

również zwierzęta domowe

mają tendencję do naślado-

wania swych właścicieli.

Może zastosowanie ma za-

sada „z kim przestajesz, ta-

kim się stajesz”? Według

opinii badaczy psy mają tak

zwaną „imitację automa-

tyczną”, instynkt, który

może mieć pierwszeństwo

zarówno nad zachowa-

niem naturalnym, jak i in-

teresem osobistym. Psy

są również bardziej czułe

na zaraźliwe ziewanie

(wskaźnik empatii) i czę-

ściej ziewają, gdy robi to

ich pan niż wówczas, gdy

ziewa osoba obca. Mamy

też wpływ na to, czy pupil

tak jak właściciel będzie

entuzjastycznie witał go-

ści, brał czynny udział

w zabawach z dziećmi czy

reagował wściekło-

ścią na sytuacje

codzienne.

nek ubrań i dodatków dla zwierząt.

Rzeczy i zabiegi, bez których

czworonogi świetnie się mają,

nagle urastają w oczach nie-

których właścicieli do rangi

koniecznych przedsięwzięć,

bez których ani oni, ani ich zwie-

rzaki nie będą szczęśliwe i zadbane.

Jak grzyby po deszczu wyrastają sklepy in-

ternetowe oferujące m.in. ubranka i biżuterię

dla zwierząt, kosmetyki, buciki, bajkowe

posłania i legowiska czy zabawki z najwyż-

szej półki. Zakochani w swoich zwierza-

kach właściciele nie szczędzą grosza na

ekstrawaganckie i urocze – w ich opinii –

ciuszki i akcesoria dla swoich pupili. I o ile

rynek tego typu artykułów w Polsce jest

jeszcze niezbyt duży, o tyle Amerykanie

wydają rocznie na swoje zwierzęta do-

mowe 53 mld dolarów. Mieszkańcy USA

(ale także nasi niemieccy sąsiedzi) często

nie chcą rozstawać się ze swoimi pupi-

lami, zabierają je więc na zakupy. By

ułatwić im życie, sieci sklepów

oferują kąciki zabaw i odpo-

czynku dla czworonogów.
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Tymczasem raz wzięte pod nasz dach zwierzę po-

winniśmy mieć na zawsze. Niestety, każdego roku

w okresie poświątecznym i wakacyjnym część

zwierząt poznaje prawdziwe oblicze swoich wła-

ścicieli. Zwierzęta porzucane na skraju drogi lub

przywiązywane do drzewa cierpią za bezmyślność

swoich nieodpowiedzialnych panów.

Wydaje się więc, że posiadanie zwierząt – mimo

że wynika z dobrej woli człowieka – czasami koń-

czy się naprawdę smutno. Pozos-

taje mieć jednak nadzieję, że

właścicieli odpowiedzialnych

będzie przybywać. Oby na-

sze społeczeństwo potrafiło

odwzajemniać przywiązanie

i szczerość zwierzęcych

przyjaciół, zwłaszcza że one

tak często pomagają lu-

dziom (np. w dogoterapii). 

Teoretycznie z badań wy-

nika, że Polacy są troskliwymi

opiekunami swoich małych

podopiecznych, bowiem 94%

właścicieli (badania agencji

On Board z 2011 roku) de-

klaruje chęć udania się do

lecznicy weterynaryjnej w ra-

zie konieczności. Dla 24% respon-

dentów wizyta u weterynarza jest nor-

malnym objawem troski o swoje zwierzę.

Traktowanie naszych braci mniejszych pod-

miotowo jest kluczem do harmonijnej współeg-

zystencji zarówno w środowisku naturalnym,

jak i w naszych domach. 

Pomijając niezbyt przemyślane pomysły, ludzie

zwykle świetnie dobierają się ze swoimi zwierzę-

tami. Osoby starsze często prowadzą na smyczy

spokojne pudelki, natomiast muskularni osiłkowie

wybierają rasy psów o obronnym charakterze. Sa-

motnicy decydują się na równie niezależne koty, a

ludzie nielubiący ciszy mogą za to wybrać głośną

i wesołą papugę, która wnosi do domu sporo dy-

namizmu i nieco rozgardiaszu.

POTĘGA MODY
Od czasu do czasu każdy z nas ulega modzie.

Modowe szaleństwo dotyka niestety także domo-

wej fauny. W ostatnich latach w pewnych kręgach

modnie jest nosić miniaturowego psiaka w elegan-

ckiej torebce, mimo że zwierzakowi niekoniecznie

takie paradowanie musi się podobać. Oczywiście

pupile gwiazd zwykle dobrze się mają, jednak sam

pomysł traktowania ich jak broszki budzi kontro-

wersje u miłośników i obrońców praw zwierząt.

W niektórych kręgach popularne są zwierzęta eg-

zotyczne. Przedstawiciele pewnych subkultur lubią

posiadać węże, jaszczurki czy wielkie pająki. Swoją

drogą wymagania zwierząt egzotycznych są na-

prawdę wygórowane. Trzeba im zapewnić środo-

wisko zbliżone do naturalnego – odpowiednie oto-

czenie, temperaturę, naświetlenie i wilgotność.

Mimo to i tak nieraz jest im trudno żyć w domowej

niewoli, zwłaszcza gdy hodujemy w samotności

zwierzę, które w naturze przebywa w stadzie.

Czasami moda jest zaskakująca i dziwaczna.

W 2012 roku hitem wśród prezentów na I Komunię

były nie rowery czy smartfony, a… jeżyki pigmej-

skie. Maleńkie jeże, niebędące pod ochroną i na-

dające się do hodowania w domu, podbijały swoim

wyglądem dzieci i ich rodziców. Oczywiście można

było dla jeżyka dokupić mnóstwo akcesoriów – od

terrariów i domków, przez zabawki, aż po środki

pielęgnacyjne. Na szczę -

ście moda szybko przy-

szła i szybko odeszła.

I tu zbliżamy się do

ostatniego problemu,

który warto poru-

szyć. Podobnie

jak moda, cza-

sami przemija

też nasza

sympa t i a .

Z e r w a n i e

kontaktów

z osobą,

nawet jeśli

b o l e s n e ,

często bywa

konieczne.



RUBRYKI

CZAS WOLNY
NOWOŚCI

Joanna Lasek
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Żelazko parowe Kärcher to „wyższy stopień wtajemniczenia”

w temacie prasowania. Koszmarem konsumentów są trudno

prasujące się materiały, na których zagięcia zdają się

pojawiać „z niczego”. Prasowanie żelazkiem parowym

zajmuje o połowę mniej czasu. Zestaw wyposażony jest

w deskę z funkcją odsysania pary i nadmuchu. Dzięki temu

nadmiar pary zostaje usunięty, materiał pozostaje natomiast

zupełnie suchy. Jest to istotne w przypadku grubych

materiałów. Nadmuch stosuje się natomiast do tkanin

delikatnych. Dzięki teflonowej stopce można spokojnie

prasować nadruki bez wywracania ubrania „na lewą stronę”. 

NOWE BARWY 
BIŻUTERII

OCHRONA TWARZY
NA WIOSNĘ

SZYBSZE
PRASOWANIE

Wiosna zagościła już na dobre w większości kolekcji

sklepowych. Nowe barwy, nowy sezon, nowy design

zapraszają do odświeżenia naszych domów i szaf. Popularna

marka Pandora zaproponowała swoim klientkom lekką letnią

kolekcję, w której głównym motywem stały się przeurocze

stokrotki. Inspiracją projektantów były kwiatowe wianki

wyplatane przez dziewczęta. Poszczególne elementy można

nosić pojedynczo lub zakładać kilka jednocześnie, tworząc na

dłoniach prawdziwie bukiety. Kolczyki oraz klipsy są

ozdobione subtelnym i pojedynczym kwiatkiem, dzięki

czemu, nawet nosząc komplet, uniknie się nadmiaru biżuterii.

Wiosenne słońce jest wyjątkowo

ostre, powoduje sporo

poparzeń, nie można więc

zapominać o solidnej

ochronie. Firma Eris

przygotowała cały

zestaw faktorów

przeciwsłonecznych,

w tym wygodne

i skuteczne

preparaty 

dla najmłodszych.

W przypadku dzieci najlepiej

sprawdza się wersja

z atomizerem, wiedzą

o tym wszyscy rodzice,

którzy często nie mogą

okiełznać swoich

pociech podczas

smarowania. Mleczko

nadaje się dla dzieci 

od 7 miesiąca życia,

maluchy na pewno

będą zachwycone, gdyż

preparat ma zapach 

gumy do żucia.
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Sezon grillowy w pełni, może się jednak okazać, iż nasz taras

znajduje się w opłakanym stanie. Niezabezpieczone drewno narażone

jest na wszelkie czynniki pogodowe, co sprawia, że jego faktura

szarzeje, odkształca się i jest mniej wytrzymała. Nowością są oleje 

do pielęgnacji drewna, które pozwalają zachować jego naturalny

charakter. Wodoodporny olej do tarasów firmy Altax zawiera dużą

ilość oleju tungowego – jednego z najszlachetniejszych olejów

występujących w naturze. Produkt występuje w trzech odcieniach,

w zestawie znajduje się praktyczny aplikator, który skraca czas pracy

do minimum. Zalecany zakres temperatur do olejowania to przedział 

+10 °C – +25 °C.

DO PIELĘGNACJI 
DREWNIANYCH
TARASÓW

Firma Reserved przygotowała dla swych klientów kolekcję

ubrań na sezon wiosna – lato, która spodoba się nawet

najbardziej wybrednym konsumentom. Kolorystyka jest

zgodna z najnowszymi trendami – mamy więc mnóstwo

połączeń monochromatycznych (czerń – biel), pięknych

pasteli (pudrowy róż, mięta itd.), szarości, ale też nadruków

roślinnych, kwiatowych, krat, pasków. Wszystko, co

w modzie najbardziej aktualne, znajduje się w ofercie

Reserved. Zachwyca także kolekcja dziecięca, która nie

epatuje nadmiernym infantylizmem i będzie idealna dla

małych „fashion victims”.

Polacy coraz większą uwagę

zwracają na wnętrza, w których

mieszkają. Przedmioty przestały

pełnić jedynie rolę użytkową,

muszą także spełniać wysokie

standardy estetyczne.

4concepts to firma zajmująca

się projektowaniem i produkcją

lamp. W nowej kolekcji pierwsze

skrzypce grają lampy o szklanych

podstawach, wzbogacone nowymi

akcentami kolorystycznymi.

Szklany cylinder został wykonany

z ręcznie formowanego szkła. 

Lampy świetnie nadają się do wnętrz

w stylu industrialnym.

LAMPY 
DO INDUSTRIALNYCH 
WNĘTRZ

W WIOSENNYCH
ODCIENIACH



Ta interaktywna książka

w doskonały sposób ćwiczy

umysł naszego malucha.

Mnóstwo w niej zagadek,

rebusów i zadań stymulujących

koncentację oraz umiejętność

logicznego myślenia. Mały

czytelnik spotka w niej wielu

przedziwnych przyjaciół –

Olbrzymiego Rycerza,

tajemniczych bliźniaków,

sprawdzi, do czego służy

peleryna-niewidka i skąd wziął

się zagadkowy „królikowąż”.

„Łamigłówki” to świetna

alternatywa na pożyteczne

spędzenie wieczoru

z dzieckiem. Do tego ksiażka

jest pięknie wydana

i ilustrowana, na pewno sprawi

pociechom niesamowitą frajdę.

Thomas Flintham: Łamigłówki

nie z tej ziemi. Nasza

Księgarnia. Warszawa 2014.

RUBRYKI

CZAS WOLNY
KSIĄŻKI

Trudno w to uwierzyć, ale książka

Sendaka ma już pięćdziesiąt lat!

Jest ciągle aktualna, zmieniło się

w niej chyba tylko jedno – zmienił

się system kar – dziś już rzadko

wysyła się dzieciaka za karę do

pokoju bez zjedzenia kolacji. Jednak

owa kara stała się świetnym

pretekstem do przygody –

niegrzeczny Max, siedząc samotnie

w pokoju, zamienia swój cichy kącik

w las i spotyka w nim naprawdę

niezwykłe stwory. Od pierwszego

wydania sprzedało się na świecie

ponad 19 milionów egzemplarzy

„dzikich stworów”. Każde dziecko

chciałoby zapewne mieć w swym

pokoju taki przyczółek. 

Maurice Sendak: Tam, gdzie żyją

dzikie stwory. Wydawnictwo Dwie

Siostry. Warszawa 2014.

Dowcipny poradnik dobrego

wychowania dla najmłodszych.

Każda panda wie, jak należy się

zachowywać, ludzkim dzieciom

pozostaje więc naśladować

grzeczne pandy. Karty książeczki są

kartonowe, przetrwają więc nawet

najbardziej destrukcyjne dziecięce

działania. Świetny prezent dla

malucha, który zaczyna się dopiero

orientować w regułach rządzących

światem dorosłych. 

Ola Cieślak. Co wypanda, a co nie

wypanda. Wydawnictwo Dwie

Siostry. Warszawa 2014.

Joanna Lasek
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Książki 
na zieloną trawkę



Ta drobna kobieta o niezwykłym

imieniu stała się pionierką

cywilizowanego położnictwa w Polsce.

W czasie akcji „Rodzić po ludzku” było

o niej głośno – zasłużenie. Wydaje się,

iż książka o tej tematyce nie może

być lekturą łatwą i przyjemną – nic

bardziej mylnego. Tekst czyta się

z przyjemnością, wszystko jest

okraszone wielkim ładunkiem

pozytywnej energii. Wspomniane

zostały także „stare czasy”, kiedy

normalną praktyką było

przywiązywanie nóg rodzącej do

łóżka za pomocą skórzanych pasów.

Całe szczęście, głównie dzięki

osobom takim jak Jeanette, te czasy

odeszły daleko w zapomnienie i nigdy nie wrócą. Miło czyta się biografię

osoby, która kocha swoją pracę i wykonuje ją z prawdziwym oddaniem.

Jeannette Kalyta. Położna 3550 cudów narodzin. Wydawnictwo Znak.

Kraków 2014.

To jedna z lepszych książek

reporterskich ostatnich lat. Ojciec

i syn – obaj dziwni, introwertyczni,

niezrozumiani. Tomasz Beksiński –

syn – był legendarnym dziennikarzem

radiowym, tłumaczem (między

innymi filmów z Jamesem Bondem),

oryginałem, z którym nie mogła

wytrzymać dłużej żadna kobieta. Od

kiedy był nastolatkiem, marzył

o samobójstwie i w końcu mu się to

udało. Całe życie kochał ojca

miłością pełną nienawiści. Zdzisław

Beksiński był równie mroczny jak

jego obrazy. Jedynym jasnym

i stałym elementem w jego życiu była

żona – Zofia – matka Tomasza. Panowie nie mogli się ze sobą dogadać,

jednocześnie tkwiąc w dziwnym wzajemnym uzależnieniu. „Beksińscy” to

książka świetna, choć tematyka niełatwa, pełno w niej bólu, depresji

i śmierci. Dawno jednak nie było na naszym rynku tak wnikliwego

i hipnotyzującego portretu. Nie sposób oderwać się od tej książki, polecić

ją można zwłaszcza czytelnikom, którym nieobce jest nazwisko bohaterów. 

Magdalena Grzebałkowska: Beksińscy. Portret podwójny.

Wydawnictwo Znak. Kraków 2014.
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Johnny Cash to człowiek –

legenda. Kolejne pokolenia

darzą go niemal boską czcią.

Prosty chłopak, który

zaczynał jako zwykły

robotnik, doszedł na sam

szczyt. Kto nie miał do

czynienia z jego biografią,

nie wie, iż Cash miał

poważny kłopot

z narkotykami, miał niezbyt

udane życie osobiste

(pierwsze małżeństwo

zakończyło się porażką),

był natomiast nadzwyczaj

wierzący i wiara pozwoliła

mu na wykaraskanie się

z wielu problemów. Autobiografia jest napisana

lekko, bez zadęcia. Cash pozostaje szczery z czytelnikami

i nie wstydzi się ani swego pochodzenia ani swych słabości.

Muzyka Casha pozostaje wiecznie żywa, jeśli ktoś pokochał

głos „człowieka w czerni”, pokocha również jego samego. 

Johnny Cash: Cash. Autobiografia. Wydawnictwo Czarne.

Wołowiec 2014.

Fascynująca historia
legendy country i rock and rolla

Autobiograficzna opowieść
znanej położnej o sobie i swojej pracy

Podwójny portret
niezwykłych osobowości
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RUBRYKI

CZAS WOLNY
KUCHNIA

Piatti di pesce  
dania z ryb, część II

� TRANCIO DI TONNO ALLE OLIVE 

(filet z tuńczyka z oliwkami)

4 filety z tuńczyka
120 g czarnych oliwek
30 g migdałów
30 g orzeszków pinii
majeranek
cytryna
białe wino
2 ząbki czosnku
sól, pieprz
oliwa z oliwek
Rozgrzewamy oliwę i smażymy filety po 3 minuty

z każdej strony. Podlewamy białym winem

i odparowywujemy na mocnym ogniu. Solimy

i pieprzymy, ściągamy z ognia. Siekamy grubo migdały,

oliwki, orzeszki pinii, kilka listków świeżego majeranku

i dwa ząbki czosnku. Układamy filety na talerzu,

posypujemy mieszanką z oliwkami i ścieramy drobno

skórkę cytrynową. Bardzo dobrze do tego dania pasują

gotowane ziemniaki i świeża sałata.

Italia słynie z ryb i owoców morza w kuchni. Dlatego tym razem potrawy z tym bogactwem Włoch postanowiłam

podzielić na dwa numery. W tym wydaniu przedstawię przepisy dotyczące szaszłyków z krewetek na sosie

paprykowym oraz faszerowane kalmary. Jeśli chodzi o szaszłyki, proszę pamiętać, że można je również opanierować

w tartej bułce wymieszanej z pietruszką, ząbkiem czosnku, oliwą, solą i pieprzem. Jeśli natomiast chodzi o kalmary...

te są cudownie smaczne na wszystkie możliwe sposoby! Najważniejsze to piec je w dokładnie określonym czasie,

albowiem im dłużej się pieką, tym będą twardsze. To dotyczy zresztą wszystkich owoców morza. I proszę się nie bać,

że nie mają Państwo dostępu do świeżych produktów. Te mrożone również dobrze wyjdą, jeśli tylko będziemy

przestrzegali czasu ich przygotowania! Smacznego!

Agnieszka Kudłacik, Romagna Mia 
zdjęcia Satiz Poland

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

ROMAGNA MIA
Kuchnia Włoska i Pizzeria
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� CALAMARI FARCITI DI

GAMBERI CON PATATE 

(kalmary faszerowane

krewetkami z ziemniakami)

4 kalmary (mogą być mrożone,
należy je tylko wcześniej
rozmrozić w zimnej wodzie)
kilka obranych krewetek
(ok. 150 g)
500 g młodych ziemniaków
(najlepiej małych, wtedy będą
podane w całości)
4 kromki chleba tostowego
4 cebulki dymki
1 cebula, pietruszka
majeranek, świeży tymianek
białe wino, masło
biały ocet winny
oliwa z oliwek 
sól, pieprz

� SPIEDINI DI GAMBERI

AL PEPERONE 

(szaszłyki z krewetek na sosie

paprykowym)

20 krewetek tygrysich, po 5 na
każdy szaszłyk
5 świeżych, młodych cebulek
1 żółta papryka
50 g śmietanki
oliwa z oliwek 
sól, pieprz
sałata
Cebulkę kroimy na kawałki długości

ok. 4 cm i sparzamy. Czyścimy

paprykę, kroimy na kawałki i dusimy

na oliwie z odrobiną wody, soli

i pozostałą cebulką. Kiedy papryka

będzie miękka, miksujemy ją razem

ze śmietanką. Nabijamy krewetki na

szaszłyki na przemian z kawałkami

dymki. Solimy, pieprzymy i pieczemy

na grillu. Na talerzu rozprowadzamy

sos paprykowy i układamy szaszłyki.

Podajemy z zieloną sałatą. 

Czyścimy kalmary. Odcięte części drobno

kroimy z krewetkami, pokrojonym chlebem

tostowym bez skórki, solą, pieprzem

i zieloną pietruszką. Na oliwie

podsmażamy przez kilka minut małą

cebulę razem z wyżej podanym farszem

i studzimy. Tak przygotowanym farszem

napełniamy kalmary i zamykamy

wykałaczką. Na osobnej patelni

podduszamy dymki. Podgotowujemy

ziemniaczki z odrobiną octu winnego

i podsmażamy na maśle na osobnej patelni

z majerankiem. Formę żaroodporną

skrapiamy oliwą, przekładamy kalmary

i ziemniaki, solimy i pieprzymy. Pieczemy

w piekarniku nagrzanym do 220 stopni

przez ok. 10 minut. Po tym czasie

podlewamy białym winem i pieczemy

jeszcze 25 minut. Podajemy od razu

posypane świeżym tymiankiem. 

Mam nadzieję, że

zaproponowane przeze mnie

dania będą Państwu

smakowały. To oczywiście

kropla w morzu, jeżeli chodzi

o dania z ryb. Proszę

pamiętać, że najważniejszą

rzeczą jest jakość produktów

i czas gotowania czy

pieczenia. Nie można, jak to

się mówi, przedobrzyć…

Bo naprawdę najprostsze

dania, wbrew pozorom, są

najtrudniejsze... 

ALLORA... BUON APPETITO!!!!
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WYMIARY (cm)
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500/500C

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT 

Oferta dotyczy samochodów z roku produkcji 2014

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 POP EURO6 38.250 1242 69 160 5,1 4
1.2 POP + A/C EURO6 41.650 1242 69 160 5,1 4
1.2 COLOR THERAPY EURO6 42.075 1242 69 160 5,1 4
0.9 SGE S&S LOUNGE  EURO6 50.150 875 85 173 4,1 4
0.9 SGE S&S LOUNGE  EURO6 51.850 875 105 188 4,2 4
1.2 SPORT EURO6 45.900 1242 69 160 5,1 4
0.9 SGE S&S SPORT  EURO6 52.700 875 105 188 4,2 4

WYMIARY (cm)
415/178/167

BAGAŻNIK
400 LITRÓW500L seria 1

RABAT 15% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.3 Multijet II 16V POP STAR 61.795 1248 85 165 4,2 5
1.3 Multijet II 16V POP STAR DUALOGIC 65.195 1248 85 164 4,0 5
1.6 Multijet II 16V POP STAR 66.895 1598 105 181 4,5 5
1.6 Multijet II 16V POP STAR 68.595 1598 120 189 4,5 5
1.4 16V T-JET LOUNGE 66.045 1368 120 189 6,9 5
0.9 8V TWINAIR LOUNGE 62.645 875 105 180 4,8 5
1.3 Multijet II 16V LOUNGE 67.745 1248 85 165 4,2 5
1.3 Multijet II 16V LOUNGE DUALOGIC 71.145 1248 85 164 4,0 5
1.6 Multijet II 16V LOUNGE 72.845 1598 105 181 4,5 5
1.6 Multijet II 16V LOUNGE 74.545 1598 120 189 4,5 5

WYMIARY (cm)
427/180/167

BAGAŻNIK
400 LITRÓW500L Trekking  seria 1

RABAT 15% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 16V T-JET TREKKING 66.895 1368 120 183 7,0 5
0.9 8V TWINAIR TREKKING 63.495 875 105 173 5,1 5
1.3 Multijet II 16V TREKKING 68.595 1248 85 160 4,3 5
1.3 Multijet II 16V TREKKING DUALOGIC 71.995 1248 85 158 4,2 5
1.6 Multijet II 16V TREKKING 73.695 1598 105 175 4,7 5
1.6 Multijet II 16V TREKKING 75.395 1598 120 183 4,8 5
1.6 MULTIJET II 16V TREKKING BEATS 80.495 1598 120 183 4,8 5

WYMIARY (cm)
435/178/145

BAGAŻNIK
168/638 L500L Living

RABAT 15% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
0.9 8v TwinAir POP STAR EURO6 58.650 875 105 180 4,8 5/7
1.6 MULTIJET II 16v POP STAR EURO5+ 68.850 1598 105 181 4,5 5/7
1.6 MULTIJET II 16v POP STAR EURO5+ 70.550 1598 120 189 4,8 5/7
0.9 8v TwinAir LOUNGE  EURO6 64.600 875 105 180 4,8 5/7
1.6 MULTIJET II 16v LOUNGE EURO5+ 74.800 1598 105 181 4,5 5/7
1.6 MULTIJET II 16v LOUNGE  EURO5+ 76.500 1598 120 189 4,8 5/7

WYMIARY (cm)
365/164/156

BAGAŻNIK
225 LITRÓWNowa Panda

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 EASY EURO6 32.810 1242 69 164 5,2 4/5
1.2 EASY+PACK EURO6 37.060 1242 69 164 5,2 4/5
1.3 EASY Multijet 16v EURO5+ 41.310 1248 75 168 3,9 4/5
1.3 EASY+PACK Multijet 16v EURO5+ 45.560 1248 75 168 3,9 4/5
1.2 LOUNGE EURO6 37.060 1242 69 164 5,2 4/5
0.9 TwinAir S&S DPF LOUNGE EURO6 43.860 875 85 177 4,2 4/5

PRODUKT
CENNIK

* 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.

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.

Oferta jest dostępna w Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland, ul. Katowicka 24, Bielsko-Biała.  
Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland • tel. 033 813 44 40
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WYMIARY (cm)
425/172/182

BAGAŻNIK
750 LITRÓWDoblò  

WYMIARY (cm)
403/169/149

BAGAŻNIK
275 LITRÓWPunto 2013 Seria 7

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 EASY 3D EURO6 33.992 1242 69 156 5,4/5,2� 5
1.2 EASY 3D EURO6 + Pakiet Easy Plus 37.137 1242 69 156 5,4/5,2� 5
1.4 EASY 3D EURO6 36.295 1368 77 165 5,7 5
1.4 EASY 3D EURO6 + Pakiet Easy Plus 39.440 1368 77 165 5,7 5
1.3 Multijet 16v EASY 3D EURO5+ 43.095 1248 75 165 4,2/4,1� 5
1.4 EASY 3D EURO5+ 46.240 1368 77 165 5,7 5

1.2 EASY 5D EURO6 35.870 1242 69 156 5,4/5,2� 5
1.2 EASY 5D EURO6 + Pakiet Easy Plus 39.015 1242 69 156 5,4/5,2� 5
1.4 EASY 5D EURO6 37.570 1368 77 165 5,7 5
1.4 EASY 5D EURO6 + Pakiet Easy Plus 40.715 1368 77 165 5,7 5
1.3 Multijet 16v EASY 5D EURO5+ 44.370 1248 75 165 4,2/4,1� 5
1.4 EASY 5D EURO5+ 47.515 1368 77 165 5,7 5

WYMIARY (cm)
489/188/169

BAGAŻNIK
145/540 LITRÓWFreemont

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
URBAN 3.6 V6 24v 4x4 EURO6 111775 3605 280 206 11,3 5/7
URBAN 2.0 Multijet II 16v 4x2 EURO5+ 105825 1956 170 195 6,4 5/7
URBAN 2.0 Multijet II 16v 4x4 EURO5+ 116025 1956 170 184 7,3 5/7
LOUNGE 2.0 Multijet II 16v 4x2 EURO5+ 111775 1956 170 195 6,4 5/7
LOUNGE 3.6 V6 24v 4x4 AUT  EURO56 117725 3605 280 206 11,3 5/7
LOUNGE 2.0 Multijet II 16v 4x4 EURO5+ 121975 1956 170 184 7,3 5/7
BLACK CODE 3.6 V6 24v 4x4 AUT  EURO6 121550 3605 280 206 11,3 5/7
BLACK CODE 2.0 Multijet II 16v 4x4 EURO5+ 125800 1956 170 184 7,3 5/7

Bravo WYMIARY (cm)
434/179/149

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 75KM EURO5+ 54.273 1248 75 155 4,5/4,1� 5
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 95KM EURO5+ 55.973 1248 95 170 4,1 5
1.3 Multijet 16v TREKING 95KM EURO5+ 59.373 1248 95 170 4,1 5

� – wersja ze Start&Stop i Eco-Pack

WYMIARY (cm)
396/172/174

BAGAŻNIK
330 LITRÓWQubo

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.6 16v DYNAMIC 4x4 EURO5+ 54.613 1586 120 175 6,5 5
1.6 16v EMOTION 4x2 EURO5+ 53.763 1586 120 185 6,2 5
1.6 16v EMOTION 4x4 EURO5+ 61.413 1586 120 175 6,5 5

WYMIARY (cm)
412/176/162

BAGAŻNIK
270 LITRÓWSedici

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.6 Multijet 16v EASY EURO5+ 62.042 1598 120 195 4,7 5

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
ACTIVE 1.4 16v 95KM EURO6 50.992 1368 95 161 7,2 5
DYNAMIC 1.4 16v 95KM EURO6 54.613 1368 95 161 7,2 5
DYNAMIC 1.4 T-Jet 16v 120KMEURO6 59.288 1368 120 172 7,4 5
DYNAMIC 1.6 MULTIJET 16V 105KMEURO5+ 65.068 1598 105 164 5,2 5
DYNAMIC 1.4 T-Jet 16v 120KMEURO6 N.POWER CNG 73.313 1368 120 172 7,4 5
DYNAMIC1.6 MULTIJET 16V 90KMEURO5+ DUALLOGIC 68.468 1598 90 158 5,2 5
DYNAMIC 1.6 MULTIJET 16V 90KM EURO6 64.218 1598 90 158 5,2 5
EMOTION 1.4 T-Jet 16v 120KMEURO6 63.538 1368 120 172 7,4 5
EMOTION 1.6 MULTIJET 16V 105KMEURO5 69.318 1598 105 164 5,2 5
EMOTION 2.0 MULTIJET 16V 135KMEURO5 73.568 1956 135 179 5,7 5
LWB DYNAMIC 1.6 MULTIJET 16V 105KM EURO5+ 67.992 1598 105 164 5,2 5
LWB EMOTION 1.6 MULTIJET 16V 105KM EURO5+ 72.242 1598 105 164 5,2 5

� – wersja ze Start&Stop

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

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

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

W sprzedaży wciąż znajdująsię samochody z rocznika2013



RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 8v Start&Stop ELEFANTINO EURO6 37.494 1242 69 163 5,1 5
1.2 8v Start&Stop MOMO EURO6 42.084 1242 69 163 4,2 5
0.9 Start&Stop MOMO EURO6 46.334 875 85 176 4,2 5
1.2 8v Start&Stop GOLD EURO6 42.084 1242 69 163 5,1 5
0.9 Start&Stop GOLD EURO6 46.334 875 85 176 4,2 5
1.3 JTD Start&Stop GOLD EURO5+ 51.434 1248 95 183 3,8 5
0.9 Start&Stop MTA GOLD EURO6 49.734 875 85 176 4,2 5
1.2 8v Start&Stop PLATINUM EURO6 47.184 1242 69 163 5,1 5

WYMIARY (cm)
384/167/151

BAGAŻNIK
248 LITRÓWYpsilon
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WYMIARY (cm)
452/179/150

BAGAŻNIK
380/465 LDelta

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.6 Multijet 16v SILVER EURO5+ 71.987 1598 105 186 5,5 5
1.6 Multijet 16v SILVER EURO5+ 75.387 1598 120 194 5,6 5
1.6 Multijet 16v GOLD EURO5+ 80.487 1598 120 194 5,6 5
1.6 Multijet 16v E5 S BY MOMO EURO5+ 79.212 1598 120 194 5,6 5

WYMIARY (cm)
506/190/150

BAGAŻNIK
462 LITRYThema

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
3.6 AT8 AWD EXECUTIVE EURO 6 193.970      3604 286 240 9,8 5
3.0 AT5 EXECUTIVE EURO 5+ 192.865      2987 239 230 7,2 5

WYMIARY (cm)
521/199/175

BAGAŻNIK
934 LITRYVoyager

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT 

Oferta dotyczy samochodów z roku produkcji 2014

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
2.8 AT6 SILVER EURO 5+ 144.415 2768 178 193 7,9 7
3.6 AT6 SILVER EURO 6 132.515 3604 283 209 10,8 7
2.8 AT6 GOLD EURO 5+ 155.465 2768 178 193 7,9 7
3.6 AT6 GOLD EURO 6 143.565 3604 283 209 10,8 7
2.8 AT6 S EURO 5+ 157.590 2768 178 193 7,9 7
2.8 AT6 PLATINUM EURO 5+ 169.915      2768 178 193 7,9 7
3.6 AT6 PLATINUM EURO 6 158.015 3604 283 209 10,8 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.

Daily EURO5+  FURGON
RABAT 13% PLN poj. KM zawieszenie

35S11V 98.449 2289 106 6M-350 MECC 3000
35C11V 103.800 2289 106 6M-350 MECC 3000
50C15L V 118.781 2998 146 6M-400 MECC 3000

skrzynia
biegów

rozstaw 
osi

Daily EURO5+  PODWOZIE
RABAT 13% PLN poj. KM zawieszenie

35S11 90.959 2289 106 6M-350 MECC 3000
35C11 97.379 2289 106 6M-350 MECC 3000
50C15L 111.290 2998 146 6M-400 MECC 3000
65C15L 119.851 2998 146 6M-400 MECC 3300
70C15L 121.991 2998 146 6M-400 MECC 3300

skrzynia
biegów

rozstaw 
osi

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.



WYMIARY (cm)
482/194/178

BAGAŻNIK
457 LITRÓWGrand Cherokee

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
LIMITED V6 3.0 CRD A8 DIESEL 197.625 2987 250 202 7,5 5
OVERLAND V6 3.0 CRD A8 DIESEL 232.475 2987 250 202 7,5 5
OVERLAND SUMMIT V6 3.0 CRD A8 DIESEL 246.415 2987 250 202 7,5 5
SRT8 V8 6.4 A8 BENZ. 287.725 6424 468 255 14,1 5
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RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 8v DISTINCTIVE EURO5 53.465 1368 78 165 5,6 4/5
0.9 TwinAir DISTINCTIVE EURO5 59.415 875 105 184 4,2 4/5
1.3 Multijet 16v DISTINCTIVE EURO5+ 63.665 1248 85 174 3,5 4/5

WYMIARY (cm)
406/172/145

BAGAŻNIK
270 LITRÓWMiTo MY2014

WYMIARY (cm)
435/180/147

BAGAŻNIK
350 LITRÓWGiulietta MY2014

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 TB 16v 120KM DISTINCTIVE EURO6 70.125 1368 120 195 6,4 5
1.4 TB MultiAir 16v 170KM DISTINCTIVE EURO6 75.310 1368 170 218 5,7 5
1.4 TB MultiAir 16v TCT DISTINCTIVE TCT EURO6 82.280 1368 170 218 5,1 5
2.0 JTDM 16v DISTINCTIVE EURO5+ 83.980 1956 150 210 4,2 5
1.4 TB MultiAir 16v EXCLUSIVE EURO6 79.645 1368 170 218 5,7 5
1.4 TB MultiAir 16v EXCLUSIVE TCT EURO6 86.615 1368 170 218 5,1 5
2.0 JTDM 16v EXCLUSIVE EURO5+ 88.315 1956 150 210 4,2 5
2.0 JTDM 16v EXCLUSIVE TCT EURO6 95.285 1368 175 220 4,4 5

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

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

WYMIARY (cm)
445/181/172

BAGAŻNIK
328 LITRÓWCompass MY2014

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
SPORT 2.0L M5 4x2 73.865 1998 156 185 8,3 5
NORTH 2.0L M5 4x2 78.115 1998 156 185 8,3 5

WYMIARY (cm)
422/187/183

BAGAŻNIK
142 LITRYWrangler MY2014

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
RUBICON 2.8 CRD A5 146.285 2777 200 169 8,6 4

WYMIARY (cm)
475/188/183

BAGAŻNIK
498 LITRÓWWrangler Unlimited MY2014

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
SPORT 2.8 CRD A5 134.640 2777 200 169 8,8 5
SAHARA 2.8 CRD A5 147.305 2777 200 169 8,8 5
RUBICON 2.8 CRD A5 159.885 2777 200 169 8,8 5

W sprzedaży wciąż znajdująsię samochody z rocznika2013
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POCZTA

LUDZIE
FIAT TO MY

�
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. Sempołowskiej 19

e-mail: redakcja@satiz.pl

Tym, którzy do nas 

napisali, dziękujemy za

wszystkie maile i kartki. 

ŁAMY DLA PRACOWNIKÓW

Dzień Matki
W mojej rodzinie,

a pochodzę ze

śląskiego domu,

matka (mamulka

albo mamuliczka)

jest najważniejszą

figurą. To ona

przydziela

domownikom

obowiązki, steruje

finansami,

sugeruje jak ojciec ma się ubrać w dzień

świąteczny.  Dzień Matki w mojej rodzinie

jest tak samo uroczysty jak dzień urodzin

mamy, kiedy w prezencie przynosimy kwiaty,

laurki z wesołymi wierszykami.

Kwiaty sprawią jej szczerą radość, a drobny

podarek pozwoli poczuć prawdziwą miłość

i wdzięczność za trud, jaki wkładała w nasze

wychowanie i życie. 

Krystyna Żołneczko, 

Fiat Powertrain Technologies 

Bądźmy
„Razem”
Jakiś czas temu skontaktowała się ze mną

pani Dorota Liebner, szefowa Fundacji

„RAZEM”, która zajmuje się

upowszechnianiem i prowadzeniem terapii

kontaktowej z udziałem wyszkolonych

psów, mającej na celu pomoc

i rehabilitację osób,

szczególnie dzieci

niepełnosprawnych. Jak się

okazało, celem tego kontaktu

była próba nawiązania

współpracy na rzecz

rozpropagowania zarówno

Fundacji, jak i samej idei rehabilitacji

z udziałem zwierząt. Jesteśmy bardzo

dużą załogą i myślę, że korzystając z łamów

naszego „Fiata Wokół Nas”  moglibyśmy

dołożyć swoją cegiełkę do spopularyzowania

szczytnych działań tej Fundacji na rzecz ludzi

przez los najbardziej skrzywdzonych /…/.

Józef Świderski, 

przewodniczący Związku Zawodowego

Inżynierów i Techników przy FAP

O Fundacji 
„Razem” 
To jedna z pierwszych organizacji na

południu Polski, które w sposób

profesjonalny zajmują się dogoterapią dzieci

w wieku przedszkolnym i szkolnym,

młodzieży oraz osób starszych. W zajęciach

udział biorą wyszkolone psy w 9 ośrodkach

oświatowych na terenie Śląska. W ich trakcie

wykorzystuje się naturalną bliskość

człowieka ze zwierzęciem, łącząc naukę

z zabawą. Dogoterapia wspomaga

rehabilitację osób niepełnosprawnych

i pomaga w rozwoju emocjonalnym

i psychomotorycznym uczestników zajęć. 

Największe korzyści terapeutyczne, jakie

daje udział zwierząt, biorą się ze

szczególnego rodzaju więzi łączących

dziecko i zwierzę. Pies ma temperaturę ciała

wyższą o ponad 1 st. od temperatury ciała

człowieka, dlatego przytulanie się do niego

sprzyja rozluźnieniu mięśni i relaksowi.

Zwierzę ułatwia ponadto pokonywanie oporu

przed nawiązaniem kontaktu oraz rozwija

zdolności dziecka do uczenia się. Bierze też

udział w zabawach i w czasie wykonywania

ćwiczeń.  Naturalna spontaniczność i radość

psa terapeuty mobilizuje dziecko do

realizowania zadań i pozwala mu odczuć

satysfakcję z ich wykonania. Towarzystwo

psa, który jest niezwykle tolerancyjny,

sprawia, że dziecko czuje się bezpieczne.

Sprawia jednocześnie, że przekazywane

informacje są szybciej przyswajane

przez podopiecznych i lepiej zapamiętywane,

co pozwala dzieciom w ciekawszy sposób

uczyć i utrwalać poznawane wiadomości.

Więcej o działalności fundacji na stronie

www.fundacjarazem.com.pl 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

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

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

reprezentacja i koordynacja 
działalności Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów żeliwnych 
dla przemysłu samochodowego

produkcja części samochodowych 
– oświetlenie i układy wydechowe

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

produkcja i obsługa urządzeń 
dla przemysłu samochodowego

administracja księgowa, 
personalna i płace

zakupy ma te   ria łów pośrednich 
i bezpo śred nich do produkcji 
samochodów

usługi celne

ochrona osób, mienia i ochrona 
przeciwpożarowa oraz transport

produkcja silników do samochodów

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

zarządzanie i utrzymanie nieruchomości

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

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

produkcja 
maszyn rolniczych

import i sprzedaż samochodów 
dostawczych i ciężarowych

stan na 15 maja 2014 r.

Spółki joint venture

Spółki koncernu CNH Industrial

Spółki koncernu Fiat

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

usługi bankowe

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

leasing samochodów, usługi finansowe
i leasingowe

   1. Fiat Polska Sp. z o.o. 
      

   2. Fiat Auto Poland SA
        

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

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

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

   6. Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.

   7.  Plastic Components and Modules Poland SA
      

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

   9.  Comau Poland Sp. z o.o. 
        

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

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

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

13.  Sirio Polska Sp. z o.o.
        

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

 15.  Gestin Polska Sp. z o.o. 

   1.  Fiat Bank Polska SA 
        

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

   1.  CNH Industrial Polska
        

   2. Iveco Poland Sp. z o.o.
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