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Dlaczego

„FCA Wokół Nas”?
Po fuzji z Chryslerem Grupa Fiat zmieniła nazwę na Fiat Chrysler
Automobiles (FCA). Oczywiście nazwa Fiata nie znika, ale wykorzystywana
będzie jedynie jako logo jednej z marek samochodowych, jak Chrysler,
Alfa Romeo, Jeep, Lancia, Maserati, Ferrari, Dodge, Fiat Professional,
Ram Trucks, Abarth, SRT, Mopar.
Czasy się zmieniają, a wraz z nimi i nasze spółki. „Fiat” połączył się
z Chryslerem i teraz... „wokół nas” jest nowy świat, bardziej złożony,
bardziej zróżnicowany, bardziej globalny. Kto w odległym już 1996 roku
mógł sobie wyobrazić, że zakład w Tychach będzie produkować
kiedykolwiek Lancię Ypsilon? Albo że na stronach naszego czasopisma
zaprezentowany zostanie nowy Jeep Renegade?
Poza zastąpieniem słowa Fiat skrótem FCA postanowiliśmy niczego nie
zmieniać w nazwie gazety. Pierwszy numer Fiata Wokół Nas wyszedł
w marcu 1996 roku, czyli 19 lat i 114 numerów temu. Nazwę tę wybrali
w drodze konkursu pracownicy Fiata Auto Poland, Teksidu Poland
i Magneti Marelli Poland, trzech ówczesnych spółek Grupy. Obecna nazwa
jest więc dla nas niczym zobowiązanie. I to z każdego punktu widzenia.
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Historyczny rok
Bilans za 2014 rok zamknięto w FCA zgodnie
z oczekiwaniami: przychody wyniosły ponad
96 miliardów euro, a na rynki całego świata
dostarczono 4,6 mln pojazdów. Marchionne mówi:
„Wciąż intensyfikujemy nasze marzenia i przyjmujemy
na siebie odpowiedzialność za osiąganie każdego celu,
jaki sobie wyznaczamy. Dzięki temu za rok będziemy
mogli spojrzeć wstecz i poczuć dumę z postępów, jakie
wspólnie poczyniliśmy”.
ok 2014 zapisze się w naszej pamięci
jako wyjątkowy. Był to rok utworzenia
FCA (obecnie siódmego co do wielkości
producenta samochodów na świecie), debiutu naszych akcji na NYSE, powrotu na rynek akcji w Stanach Zjednoczonych, rekordowej sprzedaży marek
Jeep i Maserati oraz powrotu po dwudziestoletniej
nieobecności marki Alfa Romeo do Ameryki Północnej. Zaprezentowaliśmy również ambitny plan
pięcioletni, zakładający rozwój naszej działalności
oraz dalszą budowę niezwykłego przedsięwzięcia,
które może przynieść wiele korzyści, zarówno
z punktu widzenia firmy, jak i naszych pracowni-

„R
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ków”. Tak pisał Sergio Marchionne, dyrektor pełnomocny FCA, w liście dołączonym do danych bilansowych za 2014 rok, wysyłanym do pracowników na całym świecie.
Przychody wzrosły o 11 procent, do kwoty 96,1
mld euro (+12% przy uwzględnieniu jednakowych
kursów walut). EBIT uplasował się na poziomie 3,2
mld euro, więcej o 7 procent (+9 przy uwzględnieniu jednakowych kursów walut). Wyłączając pozycje nietypowe, EBIT wyniósł 3,7 mld euro (+4 procent), m.in. za sprawą dużego wzrostu w regionie
APAC, Maserati i w regionie EMEA, gdzie w ostatnim kwartale odnotowano dobre wyniki na kwotę

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
IV kwartał
2014

2013

Zmiana

1.215

1.171

44

27.084

23.943

3.141

1.066

460

606

420

1.296

-876

rok obrachunkowy
(w milionach euro)

2014

2013

Dostawy ogółem (n/100)

4.608

4.352

256

96.090

86.624

9.466

Przychody netto
EBIT
Zysk netto

Zmiana

3.223

3.002

221

632

1.951

-1.319

0,329

0,707

-

EPS baza (zysk przypadający na akcję)

0,465

0,744

-

7.654

11.372

-3.718

Zadłużenie przemysłowe netto

7.654

7.014

640

26.221

21.741

4.480

Dostępna płynność finansowa

26.221

22.745

3.476

28 milionów euro. W obszarze NAFTA nie zarejestrowano znaczących zmian w porównaniu z 2013
rokiem, natomiast wynik regionu LATAM wyraźnie
odzwierciedla trudną sytuację na tych rynkach.
Zysk netto wyniósł 632 miliony euro. Z wyłączeniem
pozycji nietypowych wynik netto był na poziomie
955 milionów euro, co oznacza niewielką poprawę
w stosunku do 2013 roku. Zadłużenie przemysłowe
netto pod koniec okresu obrachunkowego wyniosło 7,7 mld
euro po emisji pożyczki obligacyjnej w kwocie 2,9 mld dolarów, ulokowaniu na giełdzie
100 milionów akcji zwykłych
i odkupieniu udziałów związanych z tytułu skorzystania przez
akcjonariuszy Fiata z prawa odstąpienia z powodu fuzji spółki
Fiat S.p.A. z FCA NV. Ogólna
płynność finansowa, włącznie z niewykorzystanymi
liniami kredytowymi w kwocie 3,2 mld euro, wyniosła 26,2 mld euro.
Na całym świecie do sieci dostarczono w 2014
roku 4,6 mln samochodów, więcej o 6 procent.
Swój udział w tym sukcesie miały regiony NAFTA,
APAC i EMEA, a także marka Jeep, która ustanowiła rekord wszechczasów w rocznej sprzedaży
przekraczający ponad milion sztuk.
Grupa wyznacza również cele na 2015 rok: sprzedaż na poziomie globalnym w przedziale od 4,8 do
5,0 mln samochodów, przychody wynoszące około
108 miliardów euro, EBIT na poziomie od 4,1 do
4,5 mld euro, zysk netto między 1,0 a 1,2 mld euro.
„To dopiero początek nowego roku – podsumowuje w swoim liście Marchionne – oferującego
nowe szanse na dalszy rozwój i pełnego wyzwań,
jakie stawia przed nami niezwykle konkurencyjne
otoczenie. Nie bójmy się odważnych marzeń i odpowiedzialności za osiąganie naszych celów,
abyśmy za rok o tej porze, mogli, jako zespół,
z dumą spojrzeć wstecz na postępy poczynione
w tej niezwykłej, wspólnej podróży”.

Na całym świecie
w 2014 roku
dostarczono
do sieci 4,6 mln
samochodów

REKORD SPRZEDAŻY

Milion Jeepów
Rok 2014 zakończył się nowym rekordem
ustanowionym przez markę Jeep: ten
amerykański producent sprzedał bowiem
w ciągu minionego roku ponad milion
samochodów. Dokładnie na całym świecie
zostało zarejestrowanych 1 017 019
samochodów. W 2013 roku było ich 731 565, więc
wzrost, jaki odnotowano, wyniósł 39 procent.
Jeszcze bardziej znaczący jest jednak fakt, że
Jeep ustanawia rekord sprzedaży już trzeci rok
z rzędu. Od pięciu lat liczba ta ciągle rośnie.
Boom na Jeepy to zjawisko globalne. W Stanach
Zjednoczonych, rodzimym rynku marki, sprzedaż
wzrosła o 41 procent, przede wszystkim dzięki
modelom Patriot, Compass i królowi off-roadu –
modelowi Wrangler. W regionie Azji i Pacyfiku
odnotowany wzrost wyniósł 42 procent,
w Chinach aż 49 procent. Jeśli chodzi o region
Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, sprzedaż
w 2014 roku zwiększyła się o 40 procent, przy
czym na Starym Kontynencie aż o 70 procent.

7

Sprzyjające

wyniki w Polsce

Dane za 2014 rok potwierdzają wagę biznesu
FCA w Polsce i mimo niezmienionej sytuacji
na rynku – kilkuprocentowy wzrost sprzedaży.
Filippo Gallino
zdjęcia
I. Kaźmierczak,
Satiz Poland
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2014 roku przychody
spółek Grupy Fiat Chrysler Automobiles (FCA)
w Polsce wyniosły 20,2 mld
PLN, z czego 14,8 mld (+13%)
stanowił eksport. Oznacza to
więc, że wyniki FCA w Polsce
uległy nieznacznej poprawie
w porównaniu z rokiem wcześniejszym, na co wpływ miała
m. in. dobra sprzedaż Fiata 500
na rynkach europejskich, który
w ósmym roku swojej produkcji
przekroczył liczbę 198 tysięcy
egzemplarzy (Fiat i Abarth razem). Jedynie w rok po debiucie
(2008 r.) jego produkcja była nieco wyższa, bowiem przekraczała
wielkość 201 tysięcy sztuk.
W oczekiwaniu na bardziej zdecydowaną poprawę sprzedaży

W

w Europie polskie spółki Grupy
wciąż potrafią szukać skutecznych rozwiązań, by utrwalać
i w miarę możliwości wzmacniać swoje pozycje. Polska jest
dla FCA strategicznym obszarem biznesu, w którym Grupa
może liczyć na 15 spółek, 9 400
pracowników i 9 zakładów produkcyjnych, spośród których
dwa mogą poszczycić się tytułami Gold Level w programie
World Class Manufacturing. Należy podkreślić, że w całej Grupie FCA tylko dwóm innym zakładom, poza polskimi, udało
się zdobyć to niezwykle ważne
wyróżnienie.
Przedstawioną powyżej sytuację potwierdzają wyniki Fiata
Auto Poland, który w roku 2014

wyprodukował 314 tysięcy samochodów (w 2013 roku 296
tysięcy). Jeśli wziąć pod uwagę
tylko modele aktualnie produkowane w Zakładzie Tychy, produkcja Fiata 500, Abartha 500
i Lancii Ypsilon wzrosła w 2014
roku o 6,3%. Tyska fabryka jest
największym centrum produkcyjnym FCA w Europie i największym zakładem samochodowym w Polsce. Również inne
spółki Grupy odnotowały poprawę sprzedaży. Należy zwłaszcza wymienić tutaj pięć produkujących komponenty spółek
Magneti Marelli, które zarejestrowały 14% wzrost przychodów dzięki nowym uruchomieniom i nowym ważnym zleceniom.

FIAT AUTO POLAND
W 2014 spółka FAP wyprodukowała w zakładzie w Tychach
313 933 samochody, w tym:
Fiatów 500 – 189 264, Lancii
Ypsilon – 61 144 i Abarthów
500 – 9 023. Łączna liczba wyprodukowanych modeli marki
Fiat, Abarth i Lancia (259 431
szt.) była większa o 6,3 proc.
w stosunku do 2013 roku. Wyniki te stawiają Fiata Auto Poland
zdecydowanie na pierwszym
miejscu wśród producentów samochodów w Polsce i w europejskiej części koncernu FCA.
Na szczególną uwagę zasługuje
liczba wyprodukowanych modeli 500 – 198 287 sztuk (Fiat
i Abarth razem): po raz drugi
w historii swojej produkcji model
ten zakończył ubiegły rok na pozycji lidera segmentu w Europie.
W ciągu minionego roku w Fiat
Auto Poland miał miejsce dalszy
proces rozwoju i doskonalenia
organizacji pracy. Przeprowadzony w grudniu 2014 roku audyt potwierdził ponownie przynależność tyskiego zakładu do
grupy najlepszych fabryk przemysłu motoryzacyjnego, szczycących się certyfikatem Gold Level wg „World Class Manufacturing”. Osiągnięty poziom stawia
fabrykę w Tychach na pozycji,
która pozwala konkurować
z najlepszymi firmami na świecie.
Spółka jest jednym z najwięk-

FCA
W POLSCE
ROK 2014
W LICZBACH
Przychody – 20,2 mld PLN
Eksport – 14,8 mld PLN
15 spółek + 2 jv finansowe
Zatrudnienie – 9 400 osób
szych pracodawców w regionie
i zatrudnia 3 335 pracowników,
jest to również liczący się pracodawca w skali całego kraju.
Fiat Auto Poland należy do jednego z największych eksporterów polskiej gospodarki i jest
zdecydowanym liderem eksportu w branży motoryzacyjnej.
99,4 proc. wyprodukowanych
w 2014 roku samochodów marek Fiat, Abarth i Lancia, tj.
257 984 szt., trafiło na rynki 63
krajów świata, w tym do Włoch
(97 243 szt.), Wielkiej Brytanii
(48 204), Francji (27 341), Niemiec (25 445), a także do Japonii (5 584) i Australii (3 538). Ponadto 54 502 samochody wyprodukowano dla spółki FORD.

FPT POLAND
W 2014 r. w spółce Fiat Powertrain Technologies Poland odnotowano podobne rezultaty jak
w roku poprzednim. Produkcja
silników była mniejsza o kilka

punktów procentowych i wyniosła około 440 tys. jednostek napędowych, w tym 80% silników
turbodiesel Multijet SDE 1.3
i 20% benzynowych TwinAir 0.9.
Eksport zapewnił bielskiej spółce 42% przychodów, utrzymując się na poziomie z poprzednich lat (1,5 mld PLN).
W 2014 roku FPT Poland zaangażowany był w dostosowanie
produkowanych w zakładzie
wersji silników do Euro 6. Prace
w tym zakresie są mocno zaawansowane; w ubiegłym roku
zakończono wdrażanie normy
w silnikach TwinAir, a w Multijetach i TwinAirach CNG nastąpi
to w roku bieżącym. Bielski zakład produkuje silniki dwucylindrowe TwinAir o pojemności
0.9 litra o mocy od 65 aż do
105 koni mechanicznych w wersjach wolnossących i doładowywanych oraz silniki turbodiesel
Multijet 1.3, generujące moc

Powyżej:
linia montażowa
Lancii Ypsilon,
a poniżej:
linia produkcji
silników SDE

Czesław Świstak,
członek Zarządu Fiat Auto Poland
„W 2014 roku doskonałe wyniki sprzedaży
Fiata 500 na rynkach europejskich pozwoliły nam
o ponad 6% zwiększyć produkcję w Zakładzie
Tychy. Spółka zamknęła rok obrachunkowy
zyskiem. Ponadto potwierdziliśmy uzyskane rok
wcześniej Złoto w programie WCM, zdobywając
kolejne dwa punkty, dzięki czemu możemy się
obecnie pochwalić 73 punktami. Liczba ta jest
jedynie potwierdzeniem, że Fiat Auto Poland
dysponuje sprawną i zdolną strukturą
przedsiębiorstwa, gotową na wszelkie wyzwania”.
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75, 85 lub 95 KM. TwinAir montowany jest zarówno w samochodach z segmentu A, jak
Fiat 500 lub Panda, oraz tych
nieco większych, czyli w Fiatach
Punto i 500L, Lanciach Ypsilon
oraz Alfach Mito. SDE Multijet
montowany jest natomiast
w ponad 15 modelach Fiata,
a także w Oplach, Chevroletach,
Fordachi Suzuki.
W tym roku Fiat Powertrain
Technologies Poland zamierza
kontynuować swoje dążenia do
World Class Level w programie
WCM, czyli do kolejnego etapu
po „Złocie”, który spółka, jako
pierwsza fabryka w całym koncernie, zdobyła w 2012 roku.
Podczas ubiegłorocznego audytu działania zakładu zostały
ponownie pozytywnie ocenione
pod kątem stosowania najlepszych metod zarządzania procesem produkcyjnym, w wyniku
czego spółka otrzymała dodatkowe trzy punkty. Obecnie
firma ma ich na swoim koncie
łącznie 76.

SPÓŁKI MAGNETI
MARELLI W POLSCE
W 2014 r. w 6 zakładach produkcyjnych działających w 5
spółkach Magneti Marelli w Polsce wyprodukowano i sprzedano wyroby o wartości wyższej
o 14% niż w 2013 r. Wpływ na
to miały zwiększone zapotrzebowanie na wyroby MM przez
Fiat Auto Poland jak również in-
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nych klientów oraz realizacja dostaw komponentów do nowych
modeli samochodów jak: Jeep
Renegade, Maserati, Alfa 4C,
Passat Sedan i Avant, Peugeot
308 czy też odnowiona gama
samochodów Toyota Aygo,
Citroën C1, Peugeot 107. To rosnące zapotrzebowanie na produkty spółek MM przyczyniło się
do stworzenia ponad 260 nowych miejsc pracy. Wzrósł również procentowy udział eksportu
w sprzedaży z 46% w 2013 r.
do 50,6% w 2014 r. Dostawy
realizowane do Grupy FCA to
58% przychodów.
Uzyskany wzrost przychodów
nie byłby możliwy bez stosowania najnowszych osiągnięć technicznych, technologicznych i organizacyjnych. Dlatego w polskich spółkach Magneti Marelli
absolutnym priorytetem jest stosowanie narzędzi metodologii
WCM. Zwłaszcza że spółki
Magneti Marelli czeka jeszcze
w tym względzie wiele pracy.

Reﬂektory,
katalizatory
i elementy
zawieszeń
produkowane
w spółkach MM

Rok 2014 był ważnym okresem
dla rozwoju działającego w ramach zakładu Automotive Lighting działu R&D. Dyrekcja MM
podjęła bowiem w ub. r. strategiczną decyzję o budowie nowego laboratorium i prototypowni oraz powierzchni biurowej na potrzeby planowanego
wzrostu zatrudnienia. Realizację
tego projektu przewidziano na
lata 2015-2016.
Działalność Grupy Magneti Marelli w Polsce została również
doceniona przez niezależne
instytucje zewnętrzne. Grupa
otrzymała tzw. „Złotą Moto Ideę”
w kategorii Top Supplier, a bielski zakład zawieszeń zajął 2
miejsce w kategorii fabryk zatrudniających powyżej 250 pracowników w konkursie „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”.
2015 to dla wszystkich spółek
MM w Polsce rok nowych wyzwań, uruchomień nowych wyrobów, pozyskiwania nowych
klientów, wdrażania metodologii
WCM i pełnego zaangażowania
w dążeniu do osiągnięcia założonych celów. Jednym z ich
jest 6% wzrost wartości sprzedaży w stosunku do roku 2014.

TEKSID IRON
POLAND
W roku 2014 spółka sprzedała
57 127 ton (+3,4% w stosunku
do roku poprzedniego). Eksport
wyniósł 55% przychodów, a

sprzedaż do spółek grupy FCA
stanowi 80%. Przy aktualnym
asortymencie produkcji zakład
zbliża się do pełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych.
Wynik operacyjny spółki był pozytywny, nieznacznie lepszy niż
w roku poprzednim. Nie zanotowano większych zmian w wiel-

zadania, ale obyło się bez wypadków, a sam rozruch przebiegł w miarę planowo. Dzięki tej
inwestycji wydział topialni powiększył swoją zdolność produkcyjną o około 15%, poprawiły się warunki pracy i obniżył się
znacznie poziom hałasu emitowanego do środowiska.

kości i strukturze zatrudnienia.
Bardzo istotnym wydarzeniem
była natomiast wymiana drugiej
baterii pieca łukowego i zastąpienie go piecami indukcyjnymi
średniej częstotliwości. Zadanie,
realizowane podczas normalnej
pracy zakładu, okazało się nie
lada przedsięwzięciem. Po
pierwsze w związku z ograniczoną, przez okres 4 miesięcy,
zdolnością produkcyjną należało przygotować zapas odlewów.
Ponadto, o ile pierwsza tego typu inwestycja prowadzona była
dwa lata wcześniej w bocznej
części wydziału, o tyle tym razem piec był montowany pomiędzy pracującymi urządzeniami. Aby zapewnić więc bezpieczeństwo zatrudnionym przy
inwestycji i zapewnić niezakłóconą produkcję, podczas niektórych operacji np. przewożenia ciekłego metalu pomiędzy
piecami, trzeba było zatrzymywać prace montażowe. Wydłużyło to o tydzień czas realizacji

COMAU POLAND

w Brazylii, USA oraz we Włoszech, wpłynęły na eksport
technologii i umiejętności spółki.
Duże zadowolenie klienta spoza
Polski przyniosła, prowadzona
po raz pierwszy na rynku niemieckim, instalacja zrobotyzowanego gniazda do spawania/zgrzewania.
Działania marketingowe i nowe
innowacyjne produkty Comau
zostały docenione ponadto na
rynku polskim. W marcu 2014
nowy robot Racer otrzymał I nagrodę w konkursie Control Engineering Polska, uzyskując tytuł
„Produkt Roku 2014” oraz Złoty
Medal Targów Automaticon.
Wyróżnienia, a także wzrost zaufania kontrahentów przyczyniły
się do powiększenia w ub. r.
portfela klientów Comau Poland
na poziomie globalnym.
W roku bieżącym firma stawia
sobie ambitny cel objęcia pozycji lidera rynku robotyki, kontynuację polityki globalizacji i rozwoju umiejętności zasobów.

Po lewej
i poniżej:
stanowiska
robotów ﬁrmy
Comau.
Na dole:
wóz załadowczy
nowych pieców
indukcyjnych
w Teksid Iron

Rok 2014 przyniósł firmie
Comau Poland, zatrudniającej 201 pracowników, wiele wyzwań. Utworzenie w Polsce
Centrum Robotyzacji Pras, szereg działań marketingowych
oraz profesjonalizm pracowników pozwoliły jej na osiągnięcie
dobrych wyników ekonomicznych oraz jakościowych.
Nowe zamówienia na robotyzację pras, m. in. montaż linii
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Marki FCA

w 2014 roku

Wzrosły przychody ze sprzedaży samochodów
na polskim rynku. Fiat Professional wciąż jest
liderem, a Jeep odnotowuje prawdziwy boom.

Filippo
Gallino
zdjęcia
Satiz Poland
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aki był 2014 i jakie są przewidywania na rok bieżący?
O oczekiwaniach w tym
względzie, a także o nowościach
Grupy FCA na 2015 mówi dyrektor handlowy Marek Kisz.
Jak wypadł 2014, pierwszy
rok po fuzji Fiata i Chryslera?
Dobrze, a nawet bardzo dobrze.
FCA dysponuje szeroką ofertą
marek o wysokiej wartości, która jest zarazem komplementarna, również z punktu widzenia jej
obecności na różnych kontynentach. Lista modeli naprawdę robi wrażenie, są wśród nich przecież, m. in. Jeep, Fiat, Maserati,
Ferrari, Alfa Romeo, Chrysler,

J

Lancia, Dodge, Abarth. W 2014
roku Grupa FCA sprzedała
4,6 mln samochodów na świecie (o 200 tys. więcej niż w 2013
r.), dzięki czemu uplasowała się
na siódmym miejscu w rankingu
największych
producentów.
Zwiększyła się sprzedaż w Europie (chociaż w niewielkim stopniu), na rynku północnoamerykańskim (zdecydowanie bardziej)
oraz w Azji i Oceanii. Gorsze wyniki odnotowaliśmy niestety
w Ameryce Południowej, co wynika z kryzysu panującego
w tamtym regionie. W Europie,
po długim okresie spadkowym,
zarejestrowane zostały nareszcie

plusowe wyniki. Udział w rynku
FCA w 2014 r. wyniósł 5,8%
(11,5% w segmencie lekkich
samochodów dostawczych),
a przewiduje się znaczną dynamikę wzrostu. Na rynku polskim
sprzedaliśmy natomiast 400 samochodów mniej niż w 2013 r.
Ale przychody ze sprzedaży nowych samochodów, a to liczy się
najbardziej, wzrosły o ponad 400
mln zł (+14,6%). To potwierdza,
że strategia podjęta w ubiegłym
roku, przewidująca stopniowe
przesuwanie się naszej oferty
w stronę wyższych segmentów
rynku, była właściwa i przynosi
pierwsze konkretne rezultaty.

Polski rynek w 2014 r.
odnotował wzrost. Czy po
latach stagnacji można
mówić o przełomie?
W 2014 roku sprzedaż na naszym rynku wyniosła 326 tys.
samochodów, co daje wzrost
o 13% (373 tys., jeśli uwzględnimy również lekkie samochody
dostawcze). Marki FCA zdobyły
21 600 klientów, czyli 5,8% rynku. Cieszy nas zauważalny od
kilkunastu miesięcy wyraźny
przyrost sprzedaży zarówno
w Polsce, jak i w większości
krajów europejskich. W naszym
kraju sprzedaż nowych samochodów od 15 lat oscyluje
w granicach 300-330 tys. sztuk,
wciąż zatem drzemie prawdziwy
potencjał tego rynku, na który
wpływ ma przede wszystkim
wysoka liczba importowanych
samochodów używanych. Przy
powyższych liczbach odległy
wydaje się 1999 rok, kiedy rynek
nowych samochodów obejmował632t ys.eg zemplarzy.
Które marki FCA miały
w Polsce najlepsze wyniki?
W obecnym kontekście olbrzymie znaczenie ma boom marki
Jeep (+51,4% i 1 674 sprzedane
samochody, to najlepszy rezultat
w historii tej marki w Polsce),
głównie za sprawą Grand Cherokee (925 szt.), który zajął drugie miejsce w segmencie luksusowych SUVów, wyprzedzając
takie modele, jak Mercedes M
czy Audi Q7. A wyniki za 2014
nie obejmują jeszcze prawdopodobnego efektu „tsunami”, jaki
spowoduje model Renegade
dostępny w sprzedaży dopiero
od końca 2014 r., a także nowy
Cherokee, który ma za sobą
dopiero sześć miesięcy obecności na
rynku. Dzięki
nim przewidujemy w br.
kolejny skok
w sprzedaży
do min. 2 500
szt. Cel ten

osiągniemy, o ile uzyskamy
większe limity produkcyjne
z USA dla Grand Cherokee. Już
na początku br. liczba samochodów sprzedanych, dostępnych w magazynach oraz zamówionych przez dealerów, przekracza 3 tys. Ponadto marka
Jeep odnotowała po pierwszych
dwóch miesiącach br. największy przyrost sprzedaży
(+104,4% rok do roku). Legenda tej marki, znakomite właściwości terenowe oraz tzw. „American Dream” przyciągają nowych klientów, pragnących
zakosztować smaku nowego
i lepszego życia.

FIAT AUTO POLAND
SPRZEDAŻ W 2014 r.
Fiat Professional ....... 10 589 szt.
Fiat ...................................... 7 983 szt.
Jeep .................................... 1 674 szt.
Alfa Romeo ......................... 760 szt.
Lancia ................................... 551 szt.
Abarth ...................................... 35 szt.
Inne .............................................. 8 szt.
Poza Jeepem nie można nie
wspomnieć o marce Fiat Professional, która utwierdziła swoją
pozycję lidera segmentu (10 589
szt., +7% i udział 23,3%). Prawdziwą gwiazdą jest Fiat Ducato
(6 906 szt., +14,1%), od 8 lat
najlepiej sprzedający się samochód dostawczy w Polsce.
A pozostałe marki?
Fiat sprzedał 7 983 samochody.
Klienci ciągle najchętniej wybierali Punto (2 356 szt.) oraz Pan-

dę (1 751). Lecz i tutaj wyraźnie
zmienia się profil nabywcy. Zdecydowanie wzrosło zainteresowanie produkowanym w Tychach Fiatem 500 (1 115) oraz
bazującym na Dodge Journey –
Fiatem Freemontem. Alfa Romeo pozyskała 760 nowych „Alfistów”, a począwszy od tego
roku markę czeka prawdziwa
odnowa na poziomie globalnym.
Najprawdopodobniej pierwsza
nowość pojawi się 24 czerwca.
Na razie to tyle o Alfie, reszta to
top secret.
Jakie niespodzianki szykuje
nam jeszcze bieżący rok?
Dwa modele są już w fazie
wprowadzania na rynek. Fiat
Doblò (również w wersji Cargo)
oraz Fiat 500X, crossover produkowany wspólnie z modelem
Jeep Renegade w Melfi. Od obu
tych samochodów oczekuje się
dobrych rezultatów. Doblò oferuje teraz jeszcze większą
wszechstronność i lepsze wyposażenie, 500X zaspokoi potrzeby zarówno kierowców „miejskich” jak i lubiących podróże
po bezdrożach. Samochód ten
zbiera wyśmienite opinie dziennikarzy, pierwszych użytkowników oraz budzi ogromne nadzieje u sprzedawców. W 2015
roku pojawi się również wiele interesujących wersji specjalnych,
na przykład Giulietty czy Mito,
a także face liftingi dotychczasowych modeli, jak Lancia Ypsilon
czy Fiat 500, które powinny trafić na rynek już w drugiej połowie roku.

Model 500X
zdaniem Marka
Kisza posiada
dosłownie
wszystko:
najnowocześniejsze
rozwiązania
techniczne,
silniki Diesla
oraz benzynowe
o mocy od 110
do 170 KM,
manualne
i automatyczne
skrzynie biegów
(w tym
9-biegową
przekładnię
automatyczną),
napęd 4x2
zarówno
standardowy,
jak i uzupełniony
o układ Traction+,
a także bazujący
na rozwiązaniach
bliźniaczego
Jeepa Renegade
napęd 4x4
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Debiut
4C Spider

w Detroit

Tekst:
Giancarlo
Riolfo
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Na amerykańskim salonie samochodowym
zaprezentowano supersamochód Alfy Romeo
w wersji cabrio. Auto, będące symbolem włoskiego
stylu, wyróżnia się teraz jeszcze bardziej
wyszukaną technologią.

A

lfa Romeo 4C Spider „wylądowała” w Ameryce. Włoski supersamochód, długo
wyczekiwany przez amerykańskich miłośników tej marki, brylował na North American International Auto Show, czyli na salonie
samochodowym w Detroit, najważniejszych targach motoryzacyjnych na „Nowym kontynencie”.
Kompaktowa wersja z odkrytym
dachem to kwintesencja sportowego włoskiego samochodu, stanowiąca doskonałe połączenie
technologii i designu, zaprojektowana i wyprodukowana dla osób
wymagających od samochodu
najwyższych możliwych osiągów.
To dlatego 4C Spider ma silnik
ułożony centralnie, napęd na tylne koła i konstrukcję nadwozia
wykonaną z włókna węglowego.
Układ kierowniczy jest bezpośredni i nie ma wspomagania, hamulce i zawieszenia wykonano w
schemacie znanym z samochodów wyścigowych, a skrzynia biegów to dwusprzęgłowa odmiana
TCT, która zapewnia błyskawiczną zmianę przełożeń.
Silnik, jak na amerykańskie standardy, jest miniaturowy - zaledwie 1750 centymetrów sześciennych pojemności, ale generuje
potężną moc 237 KM przy maksymalnym momencie wynoszącym 350 Nm.

Jest to więc silnik, którego moc
jednostkowa wynosi aż 136 KM/litr,
osiągając 80% momentu obrotowego dostępnego przy zaledwie
1700 obr./min. To zasługa bogatego wyposażenia technologicznego: turbodoładowania, bezpośredniego wtrysku, zaworów z podwójnym, ciągłym regulatorem fazy VVT. Jego karoseria przypomina stylowe linie Alfy Romeo 33
Stradale. By zmniejszyć masę,
nadwozie wykonano z kompozytów. Sporą uwagę poświęcono
szczegółom.
4C Spider to samochód dla prawdziwych pasjonatów o osiągach
na najwyższym poziomie: od zera
do stu przyspiesza w 4,1 sekundy,
a jego przyspieszenie boczne na
zakręcie może wynieść aż 1,1 g
(przyspieszenie ziemskie). Hamulce ma ostre niczym w bolidzie Formuły 1 (zwalnianie na poziomie
1,25 g). Osiągana przez niego prędkość maksymalna wynosi 260
km/h, jednak jest to mniej znacząca informacja dla mieszkańców
Ameryki, w której limit prędkości
na autostradach międzystanowych wynosi 65 mil,
czyli 105 kilometrów
na godzinę.

Czerwona Alfa
Romeo Spider
w ﬁlmie
„Absolwent”
z Dustinem
Hoffmanem.
Był to 1967 rok.
Poniżej:
Alfa Romeo 4C
Spider
zaprezentowana
na salonie
samochodowym
w Detroit.
Ten mały
sportowy
samochód
z ułożonym
centralnie
silnikiem może
przyspieszać
od zera do stu
w zaledwie
4,1 sekundy

LEGENDA
Kilkadziesiąt lat temu
pracownik firmy
wynajmującej samochody na
lotnisku w Los Angeles
patrząc na moje prawo jazdy,
zapytał: „Włoch? Jakim autem
pan jeździ?”. „Alfą Romeo
Spider”, odpowiedziałem
i szybko zorientowałem się,
że wypowiedziałem magiczną
nazwę. Rozmówca
uśmiechając się, zaczął
zasypywać mnie pytaniami
na temat mojej Alfy. W końcu
producent z Maranello to
w Ameryce prawdziwa
legenda. Zwłaszcza ten
model, który zasłynął dzięki
roli młodziutkiego wówczas
Dustina Hoffmana w filmie
„The graduate”, czyli
„Absolwent”. Był to rok 1967,
rok „Summer of love”, rok
protestów „dzieci kwiatów”
przeciwko wojnie
w Wietnamie
i mieszczańskiemu oraz
konsumpcyjnemu stylowi
życia. Mały czerwony Spider
przemierzający drogi
Kalifornii był jednym
z symboli szeroko rozumianej
wolności. Odniósł tam
olbrzymi sukces handlowy
i wizerunkowy. W Stanach
Zjednoczonych bowiem Alfa
Romeo jest doceniana nie
tylko przez pasjonatów
i kolekcjonerów samochodów
z dawnych lat: to marka,
którą znają wszyscy.
Dlatego od dawna
oczekiwano jej powrotu
do Ameryki Północnej.
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Dla aktywnych
rodzin

W Genewie zaprezentowano nową,
czwartą już generację Fiata Doblò.
a salonie samochodowym w Genewie Fiat zaprezentował nowy model
Doblò, samochodu określanego
mianem Active Family Space,
który potrafi zaspokoić wymogi
nowoczesnej i dynamicznej rodziny korzystającej z samochodu 7 dni w tygodniu, na dojazdy
do pracy i na weekendowe wycieczki, bez żadnych ograniczeń
pod względem przestrzeni czy
możliwości wykorzystania.
To już czwarta generacja tego
modelu, który na rynku pojawił
się po raz pierwszy pod koniec
2000 roku, a kolejne jego generacje swoje premiery miały w latach 2005 i 2010. Od momentu

N
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premiery do czasów obecnych
wyprodukowano ponad 1 mln
400 tysięcy egzemplarzy (to dane ogólne, które obejmują zarówno wersję osobową jak i samochody dostawcze).
Nowy Doblò ma całkowicie odnowiony design zewnętrzny
i wewnętrzny. Nowe są także

elementy wyposażenia technologicznego, obejmujące tak innowacyjne rozwiązania jak system multimedialny Uconnect
z kolorowym ekranem dotykowym 5", który na zamówienie
może być wyposażony w zintegrowaną nawigację i cyfrowe radio DAB.
Niezależnie od zastosowania
samochodu nowy Doblò
oferuje różne możliwości wykorzy-

stania przestrzeni wewnętrznej –
co od zawsze było mocną stroną tego modelu – obejmującej
aż 7 miejsc, pokaźny bagażnik
o pojemności 790 litrów (największy w całym segmencie),
liczne schowki i użyteczną tylną
kanapę, która dzieli się w proporcji 60/40. Nowy Doblò może
także poszczycić się jedną
z najlepszych oraz najbardziej
wszechstronnych ofert silników
w swojej klasie, która obejmuje
aż 7 jednostek o mocy od 90
do 135 KM zasilanych benzyną,
olejemn apędowymi metanem.
Model sprzedawany jest w 29
krajach obszaru EMEA, a klienci
mogą go nabyć w jednej z 3
wersji wyposażenia (Pop, Easy
i Lounge), 2 wersji wysokości
dachu, 2 długości rozstawu
osi, 11 kolorów nadwozia, 5 kolorów tapicerek i 2 konfiguracji
siedzeń (w standardzie dla pięciu pasażerów, a na zamówienie
dla siedmiu).

Odnowiono go nie tylko z zewnątrz, całkowicie odmienione
jest również jego wnętrze, a zatem takie elementy, jak deska
rodzielcza, tapicerka, kierownica, grafika zestawu wskaźników
czy panele drzwiowe. W zależności od rynków gama składa
się z czterech wersji nadwoziowych (Cargo, Kombi, Work Up
i platforma do zabudowy), 2 wariantów wysokości i 2 długości
rozstawu osi. Jest to najbogatsza oferta w segmencie, składająca się z wersji i rozwiązań
obejmujących między innymi
vany i samochody specjalne,
a także wersje adaptowane
do użytku specjalnego. Nowy
Doblò Cargo zamierza ugruntować swoją pozycję lidera w tym
sektorze rynku, który stanowi
około 25% wszystkich, europejskich lekkich samochodów dostawczych. Oferowany jest
w ponad 80 krajach świata,
włącznie z Ameryką Północną,

LANCIA YPSILON
„30th ANNIVERSARY”
Tą nową serią specjalną marka zamierza uczcić jedną
z najdłuższych historii w świecie motoryzacji. Model ten
ma za sobą cztery generacje, a w całej Europie został
sprzedany w liczbie ponad 2,7 miliona egzemplarzy.
Nowa seria specjalna wyróżnia się znaczkami
okolicznościowymi na słupkach oraz wyszukaną
kolorystyką Blu Oltremare. Na zamówienie dostępna
jest wersja z czarną pokrywą bagażnika, dokładnie jak
w modelu wprowadzonym na
rynek w 1985 roku.
Y10 (1985-1995)
Innowacyjny samochód
miejski powstaje dzięki
współpracy Pininfariny, Giugiaro
i Centrum Stylu marki Fiat. Niezależnie od koloru
nadwozia pokrywa bagażnika jest zawsze w kolorze
czarnym matowym.
LANCIA Y (1996-2003)
Całkiem odmieniony model,
jeszcze bardziej elegancki,
o przyciągającym wzrok
designie (projekt
z „czterema łukami”),
silnie nawiązujący do linii
Lancii sprzed lat: Ardea i Appia.

NOWY DOBLÒ
CARGO
To jeden z najlepszych w swojej
klasie samochodów pod względem osiągów i parametrów
funkcjonalnych, pojemności ładunkowej i wydajności, a także
niskiego zużycia paliwa i niskich
kosztóweks ploatacji.

gdzie sprzedawany jest jako
Promaster City pod marką
RAM. Nowy Doblò Cargo stał
się więc samochodem „światowym” – zupełnie jak nowy model
Ducato – i z pewnością przyczyni się do rozwoju FCA w branży
lekkich samochodów dostawczych.

Lancia Ypsilon (2003-2011)
Mały „samochód flagowy” o eleganckich liniach
i wysokiej jakości materiałach wnętrza, zainspirowany
Lancią Ardeą z 1939 roku.
Mocno wyróżnia się
w nim dwukolorowe
nadwozie wyraźnie
nawiązujące do
modeli z dawnych lat.
CZWARTA GENERACJA:
LANCIA YPSILON (2011 – DZIŚ)
Nowa odsłona, wciąż zainspirowana Lancią Ardeą,
ale też liniami starszej siostry – Delty. Po raz pierwszy
model Ypsilon proponowany jest z 5 drzwiami.

Tekst:
Carola
Popaiz

Magiczny X

Dynamo to jeden z najsłynniejszych iluzjonistów
na świecie. Niedawno wraz z nim na londyńskiej
scenie wystąpił w roli głównej Fiat 500X.

T

ysiąc zaproszonych gości
wzięło udział w londyńskim
pokazie jednego z najbardziej podziwianych iluzjonistów na
świecie. Oprócz Dynamo gwiazdą jego niesamowitego występu
był nowy crossover Fiata – model 500X. Na miejsce tego imponującego wydarzenia wybrano
Queen Elizabeth Olympic Park
w Stratford. Show stanowił swego rodzaju mieszankę teatru, iluzji
i choreografii zainspirowanej tańcem, podczas którego iluzjonista
„wyczarował” na scenie tajemniczą energię: „The power of X”.
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Iluzja sięgnęła zenitu, gdy Dynamo stworzył trójwymiarowy model nowego Fiata 500X i w „cudowny” sposób ożywił go przed
wprawionym w zachwyt gronem
dziennikarzy, blogerów, znanych
osobistości ze świata mody, kina
i muzyki. W parku Olimpijskim gościli bowiem m.in. M. I. A., basista
zespołu Kasabian Chris Edwards
i osobowość telewizyjna Nancy
Dell'Olio. Występ Dynamo można
obejrzeć na YouTubie i przeżyć to
niesamowite wydarzenie. Na stronie internetowej fiatpress.com dostępne są również zdjęcia z tam-

tego wieczoru, który zwieńczono
wykwintnym przyjęciem i koncertem duetu Gorgon City przy współudziale takich artystów, jak MNEK
i Yasmin, a także Sam Sure.
Spektaklem Dynamo zakończyła
się europejska trasa „The Power
of X”, podczas której w ciągu
osiemdziesięciu dni zaprezentowano nowego Fiata 500X na placach 74 europejskich miast i w 602
salonach dealerskich marki Fiat
na całym kontynencie. Dzięki temu
publiczność miała okazję poznać
nowy model marki jeszcze przed
jego oficjalnym debiutem.

Zdjęcia z imprezy
w Londynie.
Na pierwszej
stronie Dynamo
w nowym
Fiacie 500X.
Obok: modele
przed Copper Box
Arena, halą
sportową
w obrębie
kompleksu
Olympic Park
w Stratford.
U dołu, z lewej:
Chris Edwards
z zespołu
Kasabian,
celebrytka
Nancy Dell’Olio
i piosenkarka
M. I. A.

KIM JEST
DYNAMO?

Steven Frayne, znany jako Dynamo,
urodził się 17 grudnia 1982 roku
w Bradford. Sztuki magicznej nauczył
się od dziadka, a poruszyła ona go do
tego stopnia, iż postanowił zająć się
nią poważnie. Swoje umiejętności
szlifował w Nowym Orleanie.
Przełomowy w karierze był dla
niego rok 2009, kiedy wziął udział w
programach telewizyjnych i wystąpił
w reklamach firm Adidas oraz Nokia.
Swoje sztuczki zaprezentował także
na pokazie fundacji Naomi Campbell
„Fashion for Relief”. Do jego
najbardziej słynnych sztuczek można
zaliczyć przepowiedzenie wyniku
Mistrzostw Świata, lewitowanie na
najwyższym budynku Europy czy
spacer po wodach Tamizy. Od 2011 r.
można oglądać program telewizyjny
z jego udziałem zatytułowany
„Dynamo – więcej niż magia”.
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Ma klasę
Stefania
Castano

i osobowość

Nowego Fiata 500X sprawdzaliśmy
w mieście, na piemonckich pagórkach
i w górach. Podłożem testowym był asfalt,
bite drogi, a nawet trasy pokryte śniegiem.
W każdym z tych miejsc i w każdych
warunkach samochód spisał się na medal.

yć może jest to zasługa
koloru – lśniącej czerwieni, w której model prezentowany jest na rynku, a może
kształtów karoserii nawiązujących do jego mniejszej siostry
„500-tki”. Jedno jest pewne:
swym specyficznym designem
model 500X zdobędzie serce
każdego i to od pierwszego
spojrzenia. Kto zobaczy go z bliska, szybko przekona się, że jest
to auto zdecydowanie większe
i bardziej „muskularne” niż model 500: po prostu samochód
z innego segmentu.
Zanim usiądziemy za kierownicą 500X, zajrzyjmy do bagażnika: ma regularny kształt, jest
przestronny i pojemny. Aby uzyskać jego płaską powierzchnię

B
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i tysiąc litrów pojemności użytkowej, wystarczy złożyć dzielone oparcie siedzenia tylnego.
Samochód można ponadto wyposażyć na zamówienie w półkę
ładunkową, którą można wyjmować i ustawiać na różnej wysokości.
Wsiadamy. Nie musimy „wspinać się”, jak w przypadku wielu
SUV-ów, ponieważ testowany
crossover, zapewniający 18 centymetrów prześwitu (co jest niezbędne w terenie), ma jednocześnie najniższą wysokość punktu
siedziska w swojej klasie.
We wnętrzu nasz wzrok przyciągają wyszukane formy i dbałość o odpowiednią jakość materiałów. Deska rozdzielcza jest
ładna i prosta, jak na rodzi-

nę 500 przystało, materiały wykończeniowe są przyjemne
w dotyku, a użytkownik ma do
wyboru dużo miejsc, w których
można umieścić telefon, butelki
czy też portfel.
Najpierw sprawdzamy tylną kanapę. Wygodnie usiądą na niej
trzy osoby. Przedni fotel kierowcy daje poczucie komfortu, ma
dobre trzymanie boczne i dużą
możliwość regulacji. Każdy zatem, w zależności od potrzeb,
może sobie ustawić odpowiednią do sportowej jazdy pozycję,
mając ręce blisko kierownicy,
a nogi wygodnie ułożone. Główne elementy sterujące są w zasięgu ręki, włącznie z pokrętłem
umieszczonym obok dźwigni
zmiany biegów, które pozwala
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W trybie „Traction”
maksymalna trakcja
zapewniona jest
nawet na nierównej,
ośnieżonej drodze
na wybór trzech typów reakcji
silnika i układu kierowniczego
w zależności od pokonywanej
trasy i stylu jazdy danego kierowcy. Zaczynamy od trybu
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„Auto”. Ustawiamy nawigację
Uconnect za pomocą 5-calowego ekranu dotykowego, uruchamiamy przyciskiem samochód,
wrzucamy bieg i ruszamy.
W kierownicy mamy do dyspozycji przyciski do sterowania aktywnym tempomatem, zestawem wskaźników czy obsługą
telefonu poprzez Bluetooth. Kierowcy, którzy nie lubią zimy, mogą zamówić funkcję ogrzewania
kierownicy – swoją drogą trzyma
się ją wręcz idealnie: jest dość
gruba, u dołu „spłaszczona”
i ma specjalne uchwyty na kciuki, dzięki którym odnosi się wrażenie, iż siedzimy za kierownicą
sportowego samochodu.
W Turynie jest zbyt tłoczno, więc
lepiej będzie, gdy wyjedziemy
poza miasto. 500X swobodnie
pokonuje skrzyżowania, alejki,
ronda, wąskie uliczki, garby
i każde inne miejsca. System
Start&Stop wyłącza silnik, gdy
zatrzymujemy się na dłużej
w korku ulicznym, co wpływa na
niższe spalanie.
Nasz 500X to wersja Cross, wyposażona w silnik 1.6 Multijet II

o mocy 120 koni i w 6-biegową
skrzynię, zapewniającą doskonałą dynamikę nawet przy niskich obrotach. Wjeżdżamy na
autostradę, od razu odczuwamy
moc silnika oraz związany z tym
dreszczyk emocji, bowiem niemal nie zauważyliśmy, kiedy
osiągnęliśmy 130 km/h. Wśród
opcji jest asystent pasa ruchu
i sygnalizator martwego pola,
gdy więc próbujemy zmienić
pas ruchu, a nie włączamy kierunkowskazu zaświeca się czerwona lampka i emitowany jest
sygnał dźwiękowy.
Wystarczy zaledwie kilka kilometrów, byśmy zwrócili uwagę,
że 500X jest doskonale wyważony i niezwykle wygodny. Nadwozie jest dosyć sztywne, a aerodynamika doskonała. Technicy wykonali dobrą robotę, jeśli
chodzi o tłumienie hałasów,
drgań czy płynność jazdy, a rezultaty ich działań są mocno odczuwalne, bowiem nowy crossover jest cichy tak na zewnątrz,
jak i we wnętrzu, nawet przy wysokiej prędkości.
Zjeżdżamy z autostrady, by wje-

GENEWA

DEBIUT 500X Z AUTOMATYCZNĄ
DWUSPRZĘGŁOWĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW

chać na pagórki z krętymi drogami. Nie mogło być lepszej
okazji do wypróbowania na tej
nawierzchni właśnie trybu
„Sport”. Zmiana następuje płynnie, a jej efekty są natychmiast
odczuwalne. Wszystkie parametry dynamiczne 500X zostały
spotęgowane: moment generowany jest szybciej, wspomaganie kierownicy jest mniejsze,
zwiększane są progi zadziałania
systemu kontroli momentu
i ESC. Rozdział momentu pomiędzy koła napędzane zmniejsza podsterowność, a samochód szybciej reaguje na ruchy
kierownicy. To wszystko przekłada się na bezpieczeństwo
i przyjemność prowadzenia, ale
– chociaż podoba nam się dotychczasowa jazda – decydujemy się pojechać jeszcze w góry
i przetestować model na odcinku drogi bitej, a nawet pokrytej
śniegiem. W tej sytuacji tryb
„Sport” przełączamy na „All
Weather/Traction”, co zwiększy
efekt kontroli trakcji oraz zapewni odpowiednią przyczepność
i bezpieczeństwo. Mamy wersję
Cross 4x2, więc przyciskiem
„Traction” możemy też włączyć
funkcję „Traction Plus”, która
pozwala nam pokonać drogę
o różnym stopniu przyczepności
poszczególnych kół napędzanych: koło, które się ślizga, jest

hamowane, dzięki czemu moment może być przeniesiony na
koło o większej przyczepności.
Oczywiście osiągi w terenie są
inne od tych, jakie oferuje Renegade, ale 500X i tak nieźle sobie
radzi, bez problemu przemierzając nierówne, ośnieżone drogi,
a także strome podjazdy czy
płytkie strumyki.
W sumie po pierwszym kontakcie z nowym modelem możemy
śmiało stwierdzić, że 500X ma
wszelkie niezbędne atuty, by
stać się obiektem pożądania.

Innowacyjna automatyczna skrzynia biegów
z dwoma sprzęgłami, która zapewnia stałe
generowanie momentu i napęd bez utraty
jakiejkolwiek mocy podczas zmiany biegów,
dostępna jest z silnikiem 1.4 Turbo
MultiAir II o mocy 140 KM i z napędem na przednie
koła. Oprócz typowego dla automatycznej skrzyni
biegów komfortu i łatwości użytkowania łączy
w sobie wysokie osiągi i dużą przyjemność z jazdy.
System ten składa się z dwóch równoległych skrzyń
automatycznych, jednej z biegami parzystymi
i jednej z biegami nieparzystymi. Bieg włączany jest
w jednej z nich, gdy druga pracuje jeszcze na biegu
wcześniejszym. Rzeczywista zmiana biegu odbywa
się poprzez sterowanie odpowiednimi sprzęgłami
tak, by zapewnić ciągłość napędu podczas całej
zmiany. Sprzęgła są typu „suchego”, by zmniejszyć
oddziaływanie na samochód i zwiększyć sprawność
całego układu. Automatyczna, dwusprzęgłowa,
6-stopniowa skrzynia biegów współpracuje
z wszystkimi systemami elektronicznymi
samochodu. Aby zapewnić lepsze zachowanie
samochodu na drodze, skrzynia – w zależności od
warunków jazdy i stylu prowadzenia pojazdu przez
kierowcę – stale „komunikuje się” z wybierakiem
trybu jazdy (Mood Selector), a w konsekwencji także
z układem hamulcowym i kierowniczym, z centralką
sterującą silnikiem oraz z systemem stabilizacji
toru jazdy samochodu.
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BORN
IN MELFI
Fiat 500X i Jeep Renegade to modele, które powstają
w odnowionym zakładzie w Melfi, którego celem
jest jakość i satysfakcja klienta. Melfi nigdy nie śpi.
Linia montażowa, na której produkowane są
Jeepy Renegade i Fiaty 500X, jest zawsze w ruchu.
Powstają przecież na niej dwa modele rangi
„światowej”, eksportowane do ponad stu różnych
krajów. Jeśli światowe jest ich przeznaczenie,
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światowa musi być również jakość. To wyjaśnia,
dlaczego tak wielki nacisk kładzie się na cel zakładu,
w którego osiągnięcie zaangażowanych jest sześć
tysięcy pracujących tutaj osób, oraz tłumaczy fakt,
iż cała organizacja pracy nastawiona jest na pełną
satysfakcję klienta, zarówno włoskiego, chińskiego
jak i islandzkiego.
Wszystko odbywa się według zasad metodologii
World Class Manufacturing nastawionej m. in. na
podniesienie jakości w procesie produkcyjnym.
Dlatego każde stanowisko montażowe ma osiem
systemów pozwalających uniknąć błędów: jeśli dany
komponent nie został prawidłowo zamontowany,
samochód nie pojedzie dalej, gdyż linia się zatrzyma.

To zatem praktycznie niemożliwe, aby zakład opuścił
jakikolwiek niedoskonały samochód. Poza tym
pracownikom przypisywany jest bardzo wysoki
poziom odpowiedzialności. Każda wykonana
czynność jest rejestrowana przez systemy
informatyczne. W dowolnym momencie,
również po kilku latach, można więc
sprawdzić, kto zamontował konkretny
komponent w danym samochodzie.
Jeśli chodzi o zaangażowanie pracowników,
od początku przyjęto innowacyjne podejście w tym
względzie. Jeszcze przed rozpoczęciem produkcji
przeznaczono milion godzin na szkolenia
i doskonalenie ich umiejętności.

W chwili zwiększenia produkcji podjęto intensywne
i szeroko zakrojone działania z zakresu „budowania
zespołu”, które obowiązywały ponad 300 grup.
Dzięki temu pracownicy mogli lepiej się poznać,
nauczyć się z sobą pracować, a także zwiększyć
ducha pracy zespołowej. Team leader mógł też
obserwować swoją drużynę i odkryć jej słabe oraz
mocne strony. Po utworzeniu zespołów odbywały się
najpierw szkolenia wstępne w strefie pilotażowej,
a później instruktaż na stanowiskach przy działającej
linii montażowej. Dopiero po ukończeniu tych faz
pracownicy zaczęli pracę. A wyniki pod względem
jakości produktu od samego początku były na
doskonałym poziomie.
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Ergonomiczna
praca

Anna
Szafrańska
zdjęcia
I. Kaźmierczak

Człowiek w centrum uwagi – tej dewizie
podporządkowana jest organizacja miejsca
pracy w tyskim Fiat Auto Poland.
iat 500 koloru wiśniowego
wjeżdża pod dwa specjalne ramiona. Zamocowane
do nich koła powoli przesuwają
się po otwartej klapie bagażnika. Siła nacisku jest na tyle duża, że po kilku sekundach bagażnik powoli się zamyka. Jeszcze pół roku temu tę czynność
wykonywał człowiek. „Pracownik na tym stanowisku za każdym razem musiał wysoko podnosić ręce – pracował w niewy-

F

26

godnej pozycji, dodatkowo używając
siły, by zamknąć
klapę. I tak pewnie
byłoby nadal, gdyby
nie działania związane z poprawą ergonomii wprowadzane
w tyskiej fabryce”
– mówi Tomasz
Mrózek (na zdjęciu
obok), lider grupy IV w ZTM 11.
Urządzenie zamontowane na

tym odcinku to
właśnie efekt takiej
aktywności, wynikającej z drobiazgowej
analizy
każdego elementarnego ruchu wykonywanego podczas
produkcji
samochodu. Są
one efektem pracy
specjalistów z działu Planowania Produkcji i Kontroli.

ERGON – ZNACZY
PRACA
Marek Embinger, odpowiedzialny za ten dział wyjaśnia, że
w tyskiej Fiat Auto Poland ergonomiczną ocenę stanowisk pracy rozpoczęto w drugiej połowie 2013 roku. Decyzję o tym
podjęto po pozytywnych wynikach, jakie podobny proces
przyniósł we włoskich fabrykach
koncernu. Działania te z punktu
widzenia obowiązującego prawa nie są wymagane, jednak
wprowadza je każdy społecznie
odpowiedzialny pracodawca.
Chodzi o stopniowe eliminowanie takich pozycji ciała i obciążeń, które mogą powodować
dużą uciążliwość podczas
czynności wykonywanych przez
pracowników. Wdrożenie całej
procedury w Tychach jest spo-

Projekty te wdrażane są przy
współudziale całej załogi” –
podkreśla Marek Embinger.

ISTOTNE
SZCZEGÓŁY
W latach 2006-2008 prowadzony był międzynarodowy projekt
zrzeszający europejskie instytucje naukowe zajmujące się problematyką ergonomii oraz wiodące przedsiębiorstwa motoryzacyjne. Wynikiem prac zespołu
projektowego jest EAWS – European Assembly Worksheet, metoda dzięki której precyzyjnie
można określić, czy stanowisko
pracy jest ergonomiczne, czy też
nie. Czy i w jakim stopniu pracownik poddawany jest różnorodnego rodzaju obciążeniom.
W połowie 2013 roku szkolenie
ze stosowania metody EAWS

Na sąsiedniej
stronie u góry:
montaż
komputera
pokładowego,
gdzie ocena
ergonomii
stanowiska
wpłynęła na
poprawę
i określenie
wygodnej
pozycji pracy.
Od lewej:
Marek
Embinger,
Paweł
Jaroszewicz
i Zenon Górski.
Poniżej:
montaż Isoﬁx
w wygodnej
pozycji

rym wyzwaniem. Dla każdej
z kilkunastu czynności elementarnych składających się na pojedynczą kartę pomiaru czasu
pracy, należy wprowadzić odpowiednie parametry, które pozwalają na ocenę ergonomii na
stanowisku pracy. Biorąc pod
uwagę fakt, iż struktura pomiarowa w tyskim zakładzie liczy
prawie 8 000 kart pomiarowych,
jest to zadanie wyjątkowo pracochłonne. „Obecnie zmierzamy do tego, aby na każdym
stanowisku ograniczyć ryzyko
ponoszone przez ludzi w związku z wykonywaną pracą. Identyfikujemy zagrożenia, określamy jakim obciążeniom podlegają pracownicy, a następnie
składamy propozycje poprawy.

koncie kilka projektów poprawy.
„Tak obciążony człowiek może
nabawić się zespołu cieśni nadgarstka, który objawia się m. in.
bólem, brakiem precyzji ruchów, a także osłabieniem
uchwytu” – mówi.
Ogromnym atutem metody
EAWS jest to, że zajmuje się
oceną oddziaływania pracy na
całe ciało. Analizowane są dwa
aspekty pracy: pozycja podczas
wykonywanego działania oraz
to, ile czasu człowiek spędza
w danej pozycji. Aby obliczenia
były jak najbardziej dokładne,
w tyskim Fiat Auto Poland nakręcono filmy, na których zarejestrowano wszystkie czynności,
jakie wykonywane są podczas
montażu samochodów. Pracowników realizujących czynności w procesie produkcyjnym filmowano pod różnym kątem, by
następnie na podstawie powstałego materiału ocenić, jakie
czynniki na nich oddziałują.
„Trzeba było m. in. dokładnie
pomierzyć odległości, na jakie
pracownik przenosi dany detal,
wagę wszystkich elementów,
którymi się posługuje, z jakiej
wysokości je pobiera, na jakiej je
montuje, a także określić siłę, ja-

przeszli wszyscy specjaliści
z działu Analizy Pracy, także Paweł Jaroszewicz – obecnie specjalista koordynator pomiarów
ergonomicznych, który przyznaje, że metoda EAWS jest najskuteczniejszym
sposobem
identyfikowania uciążliwości na
stanowisku pracy, nawet takim,
które z pozoru wydaje się być
przyjazne dla człowieka. „Jeżeli
pracownik wykonuje bardzo
wiele drobnych czynności np.
pobiera śruby, wkręca je, wpina
szereg przewodów, i ich częstotliwość jest duża, to nawet jeżeli
pracuje na siedząco – jego stanowisko może być nieergonomiczne” – wyjaśnia. Potwierdza
to drugi specjalista – Zenon
Górski, który ma już na swoim
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Magdalena
Kolny,
Katarzyna
Gródek
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kiej używa przy otwieraniu, zamykaniu, przyciskaniu, przekręcaniu. Ocenialiśmy
również, w jakiej pozycji znajduje się
podczas tych czynności nie tylko całe
ciało, ale także ręce,
łokcie, ramiona” –
wyjaśnia Marek Embinger. W sumie tylko
dla wydziału montażu
powstało ponad 560
filmów. Dopiero na
ich podstawie wykonywane są stosowne analizy.
O tym, czy stanowisko pracy
jest ergonomiczne, czy też nie,
decyduje liczba punktów. Im
więcej – tym mniej ergonomiczne stanowisko i tym szybciej
trzeba podejmować działania
korygujące. Według EAWS najkorzystniejsze warunki występują na stanowiskach, gdzie wartość nie przekracza 25 punktów.
Oznacza to, że uciążliwość pracy na tych stanowiskach jest
znikoma. Gorzej, jeżeli punktacja
wynosi między 26 a 50 punktów
– wówczas takie stanowiska są
akceptowalne, ale należy w najbliższym czasie wprowadzić
projekty obniżające tę punktację, szczególnie tam, gdzie wynosi ona 40-50 punktów. Jeżeli
pojawi się więcej niż 50 punktów, to reagować trzeba niemal
natychmiast. Wystarczy spojrzeć jednak na badania, jakimi
dysponują specjaliści z Tychów.
Od chwili stosowania EAWS
w fabryce już zmniejszyła
się liczba stanowisk, na
których praca, ze względu na nieergonomiczne
uwarunkowania, byłaby
niewskazana. Udało się
wprowadzić kilkadziesiąt propozycji poprawy, dzięki którym
ludzie mogą pracować
bez
zbędnych obciążeń. W tym
celu stworzono

także nowe narzędzie w ramach
filaru WO – matrycę możliwych
wyborów dla poprawy ergonomii,
która precyzyjnie
określa sposoby
eliminacji czynników
nieergonomicznych poprzez
zastosowanie konkretnych rozwiązań. Narzędzie to
zyskało status Best
Practice FCA.

SKUTECZNA
POMOC
Jeszcze kilka miesięcy temu
pracownik przykręcający amortyzatory tylne musiał unieść ręce
nad głowę i utrzymywać je na tej
wysokości przez dłuższy czas.
Wystarczyło jednak o 30 cm obniżyć zawieszkę, na której znajduje się nadwozie, by wszystkie
czynności odbywały się na wysokości ramion dorosłego człowieka. Inny przykład – pracownik montujący poprzeczkę ISOFIX, do której w gotowym
wyrobie zaczepiane są dziecięce foteliki, musiał wejść do samochodu od strony kierowcy
i pracować klęcząc. Tylko w tej
niewygodnej pozycji był w stanie
wykonać swoją pracę. Wystarczyło jednak przenieść operację
na inny zespół technologiczny,
gdzie auto znajduje się na wysokości 50 cm, by wyeliminować
niedogodności. „Poprzeczka
wkładana jest od strony bagażnika, a pracownik wykonuje
swoją pracę w pozycji lekko pochylonej. Pracownicy są zadowoleni z tej zmiany” – mówi
z satysfakcją Zenon Górski, autor tego projektu poprawy. Paweł Jaroszewicz podkreśla, że
o ile w przypadku pierwszej poprawy czas wykonywania czynności pozostał bez zmian, o tyle
w przypadku drugim udało się
go skrócić. „Dodatkowo obniżyliśmy koszty związane z logistyką. Okazało się, że dostarczenie

materiałów na nowe miejsce
może odbywać się szybciej,
a przez to taniej” – dodaje Paweł
Jaroszewicz.
Metoda EAWS pozwala także
skutecznie eliminować tzw.
czynności bez wartości dodanej. „Przykucanie, klękanie,
schylanie się, a także skręcanie
tułowia to przykłady takich
czynności. Ich redukcja automatycznie zwiększa ergonomiczność stanowiska pracy” –
mówi Magdalena Kolny, specjalistka w dziale Analizy Pracy. Jej
opinię potwierdza Katarzyna
Gródek, która w samochodach
schodzących z taśm tyskiego
FAP montuje obwody komputera pokładowego. Jeszcze
w maju ubiegłego roku trzeba
było przenosić od samochodu
do samochodu niewielkie krzesełko, aby sięgnąć po detale
trzeba było się schylić. Od
czerwca ubiegłego roku pani
Katarzyna pracuje w wygodnej
pozycji – siedzi na krzesełku automatycznym. Po zakończeniu
operacji montażu krzesełko samo przesuwa się do kolejnego
samochodu. „Wszystkie elementy mam pod ręką. Pracuje

Po lewej:
montaż
amortyzatora na
wysokości
ramion.
Niżej:
Benedykt Stypka

mi się znacznie wygodniej” –
podkreśla. Benedykt Stypka,
Shift Manager linii D przyznaje,
że dzięki zastosowanym poprawom stworzono warunki pracy,
które zbliżyły stanowisko do
idealnego rozwiązania określanego mianem Golden Zone.
Brak ergonomii zdiagnozowany
przez dział Planowania Produkcji i Kontroli nie przerodzi się jednak w konkretne projekty poprawy, bez zaangażowania wszystkich pracowników.
Najtrudniejszą barierą do pokonania jest
w tym wypadku
ludzka świadomość.
Pomogą w tym instruktaże, które są
przewidywane dla
stanowisk z czynnikami ryzyka. Ludzie
bardzo często nie
wiedzą bowiem, na
co mogą być narażeni. „Powinni jakieś narzędzie lub element
do montażu przenosić oburącz
– ze względu na jego ciężar –
a używają tylko jednej ręki. Podobnych przykładów jest więcej.
Podniesienie świadomości sprawia, że pomysłodawcami więk-

szości rozwiązań, które czynią
pracę mniej męczącą, są najbardziej zainteresowani czyli
pracownicy” – dodaje Marek
Embinger.

ZNACZĄCY
PROJEKT
Wiele zmian, korzystnych dla
pracowników, można wprowadzić już na etapie konstrukcji samochodu i projektowania nowych stanowisk. Zespołowi
z Tychów powierzono ostatnio ocenę
ergonomiczną stanowisk na nowej linii
podmontażu grupy
koła przedniego, na
których montowane
będą zespoły do nowej wersji 500 MCA.
Wykorzystując możliwości, jakie daje
metoda
pomiaru
czasu pracy oparta na systemie
informatycznym TiCon, zasymulowano pracę na stanowiskach będących jeszcze w fazie
projektowej. Dzięki informacjom
na temat budowy stanowiska
i jego oprzyrządowania stworzono model ergonomiczny dla

wszystkich pracowników wykonujących operacje w wirtualnym
otoczeniu nowo powstającej linii. Oceniono możliwe obciążenia i czynniki ryzyka oraz zaproponowano konieczne zmiany
dla ich uniknięcia. Do najważniejszych należy zaliczyć wyposażenie stanowisk w partnery
do przenoszenia ciężkich detali
czy zastosowanie systemu
Frontal Feeding, który polega na
dostarczaniu detali bezpośrednio w strefę pracy. Wprowadzone usprawnienia pozwoliły wyeliminować obciążenia, czyniąc
warunki pracy bardziej ergonomicznymi, przy jednoczesnym
zwiększeniu wydajności projektowanego urządzenia.
Ergonomia to taka dziedzina
wiedzy, która ma bezpośredni

ERGONOMIA
Nauka o pracy, czyli dyscyplina naukowa
zajmująca się dostosowaniem pracy do
możliwości psychofizycznych człowieka.
Głównym celem ergonomii jest polepszanie
warunków pracy człowieka – dostosowanie
ich do możliwości pracownika oraz
właściwy dobór pracownika do danej pracy,
a także jego edukacja, obejmująca
specyfikację stanowiska.

wpływ nie tylko na ludzkie zdrowie. Jej stosowanie przekłada
się bezpośrednio na produktywność firmy, w której jest stosowana. Ludzie są mniej zmęczeni, popełniają mniej błędów
i pracują wydajniej. W efekcie
zwiększa się produktywność tyskiej fabryki FAP. „Zrobiliśmy
wiele i sporo mamy jeszcze do
zrobienia. Mamy nadzieję, że
wprowadzane przez nas zmiany
docenione zostaną przede
wszystkim przez zainteresowanych pracowników, ale także
podczas kolejnego audytu
World Class Manufacturing” –
mówi Marek Embinger.
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Zakończyła się pierwsza edycja Nagrody
im. Giovanniego Agnelli za najlepszą pracę
dyplomową o tematyce strategicznej dla
branży motoryzacyjnej.
ceremonii wręczenia nagród (w tym roku
wyjątkowo nagrodzono trzy prace, a nie
jedną), która miała miejsce 23 stycznia
w siedzibie Fiat Polska w Warszawie, uczestniczył
Nevio Di Giusto, dyrektor generalny Centrum Badań Fiata (CRF). Jemu przypadło zadanie objaśnienia idei konkursu i wręczenia nagród. W przemówieniu nie zabrakło też refleksji na temat przyszłości sektora samochodowego.

W
Na zdjęciu
od lewej: Daniel
Trzebiński,
Justyna
Ostrowska
i Dariusz Hanus

30

POMYSŁ NA NAGRODĘ
Zmarłemu 12 lat temu Giovanniemu Agnelli zawsze
bliskie było młode pokolenie, między innymi środowisko akademickie. Dlatego, jak tłumaczył Di
Giusto – rodzina „Avvocato” wyraziła zgodę na nadanie nagrody jego imienia. Konkurs zorganizowano w ramach istniejącego już porozumienia
o współpracy pomiędzy FCA, CRF-em, Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską w Gliwicach

NAGRODA

i ATH z Bielska-Białej. Jest to swego rodzaju nagroda dodatkowa za najlepszą pracę dyplomową
napisaną na temat związany z przyszłym rozwojem
branży „automotive”. Centrum Badań Fiata chciałoby, aby była ona uważana również za nagrodę
dla uniwersytetu, jako uznanie dla rozwoju akademickich metod nauczania. Dlatego oczekuje dużego zaangażowania ze strony polskich politechnik
biorących udział w tym programie.

IM. GIOVANNIEGO
AGNELLI

ROLA CENTRUM BADAŃ FIATA
CRF powstało w 1976 roku, gdy firma zdecydowała
skupić w jednym miejscu wszystkich pracowników
Grupy zajmujących się badaniami i rozwojem.
Obecnie Centrum zatrudnia 900 osób, które pracują nad czterema obszarami strategicznymi: rozwojem pojazdu i integracją systemów, materiałami,
silnikami, produkcją. CRF z biegiem lat stało się
mostem pomiędzy ośrodkami badań podstawowych prowadzonych m.in. przez świat akademicki
a centrami badawczymi i służbami rozwoju przemysłowego produktu. Innymi słowy zajmuje się
przekształcaniem pomysłów w innowacje możliwe
do wyprodukowania na dużą skalę. Między innymi
ze względu na tę rolę CRF oferuje możliwości, z jakich mogą skorzystać młodzi absolwenci studiów
inżynierskich, w wyniku czego co roku zarządza
około 50 pracami dyplomowymi oraz stażami.

JAK ZBLIŻYĆ DO SIEBIE
ŚRODOWISKO AKADEMICKIE
I PRZEMYSŁ?
Porozumienia o współpracy technicznej, jakie m.in.
podpisano w Polsce, mają fundamentalne znaczenie. W niektórych przypadkach podejmuje się do-

Badacze CRF
dokonują analiz

Nagroda
powstała
w ramach
porozumienia
podpisanego
w 1997 roku
pomiędzy
FCA,
Ośrodkiem
Badawczym
Fiata (CRF)
w Turynie
a Politechniką
Warszawską,
Politechniką
Śląską, Akademią Techniczno-Humanistyczną
w Bielsku-Białej, Polską Akademią Nauk.
Odnawiane corocznie porozumienie zmieniło
obecnie swój charakter na szerszy program
współpracy naukowo-technicznej. Dziś
przewiduje współpracę także z regionem
Piemontu (poprzez Park NaukowoTechnologiczny ENVIPARK) i Politechniką
Turyńską. W oparciu o program, co roku FCA
funduje 6 nagród na każdej z trzech uczelni
(patrz ramka na stronie 33). Od 2014 roku,
spośród nagrodzonych prac, Ośrodek Badawczy
Fiata (CRF) wybiera pracę o największej wartości
dla przemysłu, której przyznaje się dodatkowe
wyróżnienie nazwane Nagrodą im. Giovanniego
Agnelli. W pierwszej edycji tego konkursu zostały
wytypowane wyjątkowo trzy prace, po jednej
z każdej uczelni. W kolejnych edycjach
nagradzana będzie tylko jedna praca.
W pierwszej edycji tego konkursu nagrodzono
następujące prace dyplomowe:
Justyna Ostrowska z Politechniki Warszawskiej:
„Związki boru, jako modyfikatory elektrolitów
polimerowych”.
Daniel Trzebiński z Politechniki Śląskiej:
„Modelowanie matematyczne układu
klimatyzacji kabiny pojazdu samochodowego”.
Dariusz Hanus z Akademii TechnicznoHumanistycznej w Bielsku-Białej:
„Porównanie parametrów regulacyjnych
i użytkowych nowoczesnego doładowanego
silnika ZI o pojemności skokowej 0,9 litra, przy
zasilaniu benzyną i CNG”.
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datkowe działania, a za przykład może posłużyć
Politechnika Turyńska, na której utworzono specjalny wydział Inżynierii Samochodowej. Co dwa
miesiące komitet, składający się z pięciu reprezentantów firmy i tyluż przedstawicieli Politechniki,
spotyka się, by decydować o działaniach, jakie
można podjąć dla osiągnięcia sukcesu tego kierunku studiów. „Gdy zaczynałem pracę w Fiacie,
potrzeba było od dwóch do pięciu lat, aby wprowadzić inżyniera do firmy. Dzisiaj dla inżynierów ze
wspomnianego wydziału samochodowego okres
ten skrócił się do sześciu miesięcy” – mówi Di
Giusto. Stąd tak duże zainteresowanie przedstawicieli tej dziedziny przemysłu współpracą ze środowiskiem akademickim.

TRZY NAGRODZONE
PRACE DYPLOMOWE
Doktor Justyna Ostrowska zajęła się tematem niezwykle skomplikowanym: chemią akumulatorów
do samochodów elektrycznych. Inżynier Dariusz
Hanus natomiast podjął temat parametrów naszego silnika dwucylindrowego produkowanego
w Bielsku-Białej, a zasilanego benzyną i CNG, po-

SAMOCHÓD PRZYSZŁOŚCI

Nevio Di Giusto,
dyrektor
generalny
Centrum Badań
Fiata (CRF)
z lauretami
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kazując potencjał dalszego rozwoju tradycyjnych
silników spalinowych. Z kolei doktor Daniel Trzebiński skupił się na działaniu układów klimatyzacji,
a zwłaszcza na skuteczności i ograniczeniach płynów wykorzystywanych do przekształcania ciepła
w komfortowy klimat wewnątrz samochodu. Są to
więc trzy tematy powiązane stricte z branżą motoryzacyjną obecnych i przyszłych czasów. Wszystkie bowiem dotyczyły w pewnym stopniu ograniczenia zużycia paliwa, zwiększenie bezpieczeństwa
i dbałości o środowisko.

Jeśli chodzi o układy napędowe, dziesięć lat temu
Jeremy Rifkin przepowiadał erę wodoru. Pięć lat
później wiele ekspertów wróżyło definitywny początek epoki paliw pochodzenia roślinnego. Kilka
lat temu mówiono o samochodzie elektrycznym
jako o rozwiązaniu ostatecznym. Od tamtych czasów do dziś poczyniono duży krok naprzód,
przede wszystkim w dziedzinie elektryki, ale by
rozpowszechnić modele elektryczne na szeroką
skalę, trzeba jeszcze rozwiązać wiele problemów,
jak cena, niski zasięg, czas ładowania i dostępność
dystrybutorów energii. Wiadomo jednak, że w ewolucji technologii nie ma mowy o wielkich przeskokach. Dążenie do utworzenia „samochodu przyszłości” będzie odbywać się stopniowo, małymi
krokami. Zanim to nastąpi popularne staną się silniki hybrydowe, a przede wszystkim znajdzie się
jeszcze miejsce (i to sporo miejsca) na tradycyjne
silniki spalinowe, które będą zasilane coraz szerszą
ofertą różnorodnych paliw. W przyszłości wodór,
jako mieszanka z gazem naturalnym, mógłby być
częściej stosowany w tradycyjnych silnikach niż
w ogniwach paliwowych (fuel cell). We Włoszech
na przykład przeprowadzane są eksperymenty
w oparciu o silnik dwucylindrowy Grupy FCA, który
mógłby – dzięki mieszance biometanu i wodoru –
mieć wręcz zerowy wpływ na środowisko. Pierwszy
można byłoby uzyskiwać z odpadów roślinnych,
drugi – z nadmiaru energii elektrycznej wytwarzanej
w ciągu nocy.

POZOSTAŁE PRZEMÓWIENIA
W uroczystości wręczenia Nagrody im. Giovanniego Agnelli uczestniczyli między innymi: prof.
Włodzisław Duch – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ambasador RP w Rzymie Tomasz Orłowski, Ambasador
Włoch w Warszawie Alessandro De Pedys oraz:
prof. Rajmund Bacewicz – Prorektor ds. Nauki
Politechniki Warszawskiej, prof. Ryszard Białecki

– Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej Politechniki Śląskiej, prof. Zdzisław Stelmasiak – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej,
prof. Władysław Włosiński z Polskiej Akademii
Nauk, a także przedstawiciele spółek FCA, które
działają na terenie Polski.
Podczas swego przemówienia prof. Duch przekazał Henryce Bochniarz, członkowi rady nadzorczej FAP, pismo gratulacyjne od Minister NiSW
Leny Kolarskiej-Bobińskiej. „Nagroda Giovanni Agnelli – napisano w tym piśmie – i ogólnie rzecz
biorąc współpraca pomiędzy Fiatem a polskimi
politechnikami to doskonały przykład relacji środowiska akademickiego z przemysłem. To współpraca modelowa, która może być idealnym
przykładem również dla innych obszarów przemysłowych”.
Profesor Duch podkreślał wagę utworzenia wydziału Inżynierii Samochodowej przez Politechnikę
w Turynie wspólnie z FCA: „Współpraca tego typu,
w której udział bierze prywatne przedsiębiorstwo
z placówką akademicką, jest bardzo powszechna
w Stanach Zjednoczonych. Życzę sobie, aby również w Polsce mogły mieć miejsce tego typu inicjatywy” – powiedział.
Ambasador Alessandro De Pedys dodał, że nowa
nagroda imienia Giovanniego Agnelli to potwierdzenie faktu, że firmy włoskie za granicą przywiązują dużą wagę do terytorium, na którym działają
oraz do potrzeb lokalnej społeczności, a także doceniają kapitał ludzki, zarówno w firmie jak i poza
nią. Prof. Władysław Włosiński w swoim przemówieniu podkreślił rolę koncernu FCA w rozwoju
przemysłu motoryzacyjnego w Polsce.

XVII EDYCJA KONKURSU FIATA

Nagrody za najlepsze prace

o tematyce związanej z motoryzacją
Konkurs o nagrodę Fiata, ogłaszany
corocznie już od siedemnastu lat,
realizowany jest na podstawie
porozumienia o współpracy naukowotechnicznej pomiędzy FCA, Centrum
Badawczym Fiata (CRF) oraz trzema
polskimi uczelniami: Politechniką
Warszawską, Politechniką Śląską
w Gliwicach i Akademią TechnicznoHumanistyczną w Bielsku-Białej.
Zgodnie z umową, za najlepsze,
wyłonione w drodze konkursu rozprawy
doktorskie i habilitacyjne oraz prace
inżynierskie i magisterskie o szeroko

rozumianej tematyce motoryzacyjnej,
przyznawane są specjalne nagrody
finansowane przez spółki z Grupy Fiat
Chrysler: Fiat Auto Poland, Magneti
Marelli Poland, Teksid Iron Poland,
Fiat Powertrain Technologies Poland.
Na wymienionych trzech uczelniach
w tej edycji konkursu za rok 2013
nagrodzono razem 19 prac:
(5 doktorskich, 7 magisterskich,
6 inżynierskich, 1 projektowa).
Od początku trwania konkursu, tj.
w latach 1997-2013, łącznie
nagrodzono 319 prac.

Warto przypomnieć, że Grupa Fiat
Chrysler Automobiles corocznie
premiuje również dzieci swoich
pracowników, które osiągają bardzo
dobre wyniki w nauce na poziomie
świadectw dojrzałości, dyplomów
magisterskich, inżynierskich, lekarskich
oraz licencjackich. Konkurs jest
przeprowadzany w krajach, w których
Grupa ma swoje zakłady produkcyjne.
W Polsce w dotychczasowych
osiemnastu edycjach tego konkursu,
przyznano łącznie 2895 nagród,
o łącznej wartości ponad 10,5 mln zł.
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W centrum konferencyjnym Kocierz odbyło się
coroczne spotkanie z dostawcami. Głównym
tematem był World Class Manufacturing.

potkanie z dostawcami
Zakładu Tychy, które odbywa się tradycyjnie na
początku roku, tym razem
w głównej mierze poświęcone
było postępom w programie
World Class Manufacturing. Od
trzech lat bowiem polscy partnerzy FCA czynią starania, by
wdrożyć u siebie WCM i na
wzór tego, co realizowane jest
od 2005 roku przez tyski zakład, przejść pomyślnie coroczne audyty kontrolne. Obecną
sytuację w tym względzie omówił krótko w swym wystąpieniu

S
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dyrektor Antoni Greń: „Program
WCM przewiduje coroczne audyty. Zakład Tychy, który Gold
Level zdobył w grudniu 2013 r.,
rok później uzyskał w ich trakcie
kolejne 2 punkty, co dało końcowy wynik na poziomie 73.
W listopadzie tego roku czeka
nas następny audyt. Mamy nadzieję, że podczas tej oceny zyskamy kolejne dwa punkty, które potwierdzają słuszność naszych działań i to, że stosujemy
najlepsze i najskuteczniejsze
metody zarządzania systemem
produkcyjnym w skali świato-

wej. WCM wymaga systematyczności w podejściu do
wszelkiego typu problemów.
Tylko w ten sposób można
osiągać długotrwałe rezultaty.
Mowa tutaj o rezultatach konkretnych, możliwych do zmierzenia zarówno z finansowego
punktu widzenia (w formie m. in.
„oszczędności”), jak i pod
względem ciągłej poprawy
wskaźników jakości. Na przykład w 2014 r. lepsze wyniki odnotowano w zakresie kosztów 12-miesięcznej gwarancji
w odniesieniu do komponentów
produkowanych i dostarczanych przez dostawców. I to jest
duży plus. Ale „być systematycznym” to także nie obniżać
nigdy czujności, na przykład poprzez skrupulatne monitorowanie innych czynników, jak czas
reakcji na wszelkiego typu anomalia czy wskaźnik komponentów niezgodnych, ponieważ
zmienne te mogą wpływać na
koszty gwarancji, które zarejestrujemy dopiero w przyszłym
roku. Obecnie w WCM zaangażowanych jest 35 dostawców,
z czego 13 w fazie „pośredniej”,
a 22 „light”. Ośmiu dostawców
przystąpiło do programu w trakcie minionego roku, a pięciu
uczyni to w roku bieżącym.

Trzech spośród
obecnych na
spotkaniu
przedstawicieli
dostawców
mówi o swoich
doświadczeniach,
korzyściach,
ale też
o trudnościach,
z jakimi zetknęli
się podczas
wdrażania
u siebie WCM

Przez ostatnie trzy lata nasi eksperci ds. WCM przeprowadzili
u dostawców ponad 10 tysięcy
godzin konsultacji (na rok 2015
przewidujemy wykonanie dodatkowych 3 tysięcy). Wynikiem
tego jest zauważalny postęp
w rozpowszechnianiu metodologii, ale wiele jest jeszcze do
zrobienia i zachęcam wszystkich do przyspieszenia kroku
w najbliższych latach, ponieważ
WCM to niezbędny element
umożliwiający poprawę naszych
wspólnych wyników”.
Edward Bociąga
Pro-Cars
Firma Pro-Cars w
Tychach jest globalnym producentem i dostawcą
osłon cieplnych do
sa mo cho do wych
układów wydechowych. Poza FCA
dostarcza komponenty również dla
kilku innych dużych grup z sektora automotive, między innymi
Volkswagena, Suzuki i BMW.
„Wprowadzanie WCM w firmie
rozpoczęliśmy pod koniec 2011
roku, obecnie wdrażamy 11 filarów technicznych i 10 zarządzeniowych. W listopadzie ub. roku

poddaliśmy się drugiemu audytowi, podczas którego uzyskaliśmy 22 pkt. W bieżącym roku
planujemy kolejne 2 audyty. Dążymy do uzyskania, jak najszybciej, wymaganych 50 pkt. i dołączenia do elitarnej strefy medalowej. Po 3 latach stosowania
WCM zauważamy w firmie wiele pozytywnych zmian. Jedną
z nich jest przeprowadzanie dogłębnej analizy strat w procesie
realizacji produktu oraz ich ciągła redukcja. Podnosimy standardy działania, poprawia się
komunikacja
wewnątrz firmy oraz odpowiedzialność pracowników na każdym
stanowisku pracy (job
owner). Obserwujemy również stały
wzrost zaangażowania
pracowników
w działania ukierunkowane na ciągłą poprawę. Zagadnienia
dotyczące wzrostu
produktywności i efektywności,
ograniczania kosztów produkcji
od zawsze były przedmiotem
naszych rozważań, natomiast
metodologia WCM pozwoliła
nam usystematyzować podejmowane działania, od jasnego
określenia celów, poprzez planowanie działań, przydzielenie
odpowiednich zasobów do ich
realizacji, określenie terminów
i budżetu oraz motywację pracowników. Implementacja metodologii WCM wymagała wprowadzenia zmian organizacyjnych, oddelegowania zasobów
kadrowych, nowego podziału
zadań. System jest sformalizowany, stworzony z myślą o dużych zakładach, dlatego też wymaga dostosowania do wielkości naszej spółki. Poprzez
redukcję strat i poprawę organizacji pracy wzrasta przewaga
konkurencyjna firmy, współpraca
staje się stabilna, opiera się na
tych samych filarach, mamy
wspólne cele”.
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WCM PO
SŁOWACKU

Aleksander Kuczera
Magneti Marelli
Suspension Systems
Firma Magneti Marelli Suspension Systems ma dwa
zakłady w Bielsku-Białej.
Pierwszy z nich (19 tys. m²),
produkuje podzespoły do zawieszeń samochodów. Jest
największym producentem
zwrotnic w Europie. Głównym klientem jest FAP, ale
w wyroby firmy wyposażone są
także samochody Grupy FCA
produkowane we Włoszech,
Chrysler, BMW, Opel, PSA, Suzuki, Mercedes. Drugi zakład
(16 ty. m2) produkuje amortyzatory. Głównym klientem zakładu
jest FCA w Polsce i w Europie.
„W obu zakładach WCM jest
wdrażany od 2010 r. Zakłady
należą do dwóch różnych linii
biznesowych, dlatego metodologia wprowadzana jest w nich
osobno. W praktyce oznacza to,
że w sumie na terenie obu zakładów działają 24 filary, a audyty WCM prowadzone są oddzielnie w różnych terminach.
Stan zaawansowania zakładów
na koniec 2014: Zawieszenia
– 56 punktów (Brązowy medal
WCM), Amortyzatory – 54 punk-
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Gdy zrozumie
się metodykę
i cel WCM,
zaczyna się
spostrzegać
korzyści, jakie
przychodzą
wraz
z wdrażaniem
metodologii

ty (Brązowy medal WCM).
Planujemy, że w 2015 oba
zakłady uzyskają 60 punktów
i zdobędą Srebrny Medal
WCM. Byłyby to pierwsze
srebrne medale spośród tych
linii biznesowych na świecie.
Kluczem jest zrozumienie
metodyki i celu WCM przez
wszystkich. Wtedy zaczyna
się spostrzegać korzyści, jakie przychodzą wraz z wdrażaniem WCM. Widzi się realne
oszczędności z projektów, rozwój pracowników, zmianę wizualną zakładu. Pracownicy przychodzą do pracy nie w celu „odbębnienia” 8 godzin, ale by
wymyślić i wdrożyć kolejne
pozytywne zmiany. Metodyka
WCM pozwala też na rozmowę
z FAP tym samym językiem.
Kiedy dyskutujemy o 8 stages
efficency, QA network, X-matrix,
QM matrix, 5 pytań dla 0
deffects, Kaizenach wiemy,
o czym mówimy. I co jest ważne – klient ma zagwarantowany stabilny proces produkcji
u dostawcy, ponieważ wdrożenie WCM pozwala mieć pewność co do dostaw na czas
oraz jakości produkowanych
wyrobów”.

Marian Balaz
Prima Poprad
Spółka Prima
Poprad wchodzi
w skład włoskiej
grupy Prima, która
poza Słowacją ma
również fabryki
we Włoszech,
Niemczech,
Francji i Brazylii.
Zakład, zbudowany w 2003 roku,
zajmuje powierzchnię 18 tys. m²,
a zatrudnia 250 osób.
Dla Fiata produkuje elementy
z tworzywa sztucznego
(wewnętrzne i zewnętrzne) do
modeli 500 (wszystkie wersje)
i Lancii Ypsilon. Poza branżą
motoryzacyjną spółka ma również
klientów w sektorze AGD.
„W naszej firmie WCM
wprowadzono wiosną ubiegłego
roku. Roman Katrenciak,
koordynator programu, zarządza
działaniami 8 filarów. Przed nami
wiele wyzwań, w sierpniu 2015
roku czeka nas bowiem audyt
wstępny, który zostanie
przeprowadzony przez zespół
WCM z FAP. Będzie on stanowił
przygotowanie do oficjalnego
audytu ze strony Fiata, który
odbędzie się w październiku tego
roku. Z początku mieliśmy
trudności z dostosowaniem
istniejących metod i procedur do
standardów WCM. Pod koniec
2014 r., po kilku pożytecznych
sesjach ze szkoleniowcami WCM,
udało nam się zbudować silną
strukturę organizacyjną i co
ważne – zdołaliśmy
rozpowszechnić myślenie zgodne
z programem WCM na
pracowników każdego poziomu
w naszym zakładzie. WCM nie jest
jedynie jednorazowym projektem;
metody zawarte w programie
wykorzystujemy obecnie w naszej
codziennej pracy”.

Jedyne takie
miejsce w świecie

Półtora miliona osób rocznie odwiedza
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau,
by przekonać się do czego prowadzi brak
poszanowania dla drugiego człowieka.
Anna
Szafrańska
zdjęcia
Muzeum
Auschwitz
i Satiz
Poland

ie jest to zwykłe muzeum, choć można je
zwiedzić jak każde inne.
Eksponaty, wystawy, zabytkowe
obiekty. Obejmuje były niemiecki
obóz koncentracyjny i zagłady.
Blisko 200 ha powierzchni, na
których znajduje się ponad 155
budynków i 300 ruin. Tutaj każdy, nawet najdrobniejszy element, przesiąknięty jest cierpieniem. To dlatego muzealnicy wolą, aby ich instytucję określać
Miejscem Pamięci. „Z jednej
strony mamy rzeczy typowe dla
każdego muzeum – archiwa

N

i zbiory, ale kiedy spojrzymy na
nie przez historię tego miejsca
okazuje się, że to całe muzealne
nazewnictwo nie pasuje do autentycznej przestrzeni byłego
obozu. Nasze zbiory to m. in.
osobiste pamiątki, które przywozili tu ludzie deportowani na
śmierć. Archiwa
to nie tylko dokumenty zostawione
przez esesmanów,
ale również wspomnienia
byłych
więźniów. Nagrane
relacje, spisane na

tysiącach kartek słowa, które
wypełniają tę przestrzeń warstwą ludzkich dramatów” – mówi Paweł Sawicki (zdjęcie niżej)
z Państwowego Muzeum Auschwitz–Birkenau.
Po zakończeniu wojny to właśnie więźniowie dbali o były
obóz i tworzyli wystawę, którą oglądamy do dziś.
Świadkowie nazistowskich zbrodni
byli
pierwszymi
kustoszami Muzeum, które ofi-
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FIAT I JEEP
DLA MUZEUM
Grupa Managerów Fiata (Gruppo Dirigenti Fiat,
GDF), czyli stowarzyszenie zrzeszające czynnych
i emerytowanych menedżerów koncernu, we
współpracy z FCA Italy, wsparły Muzeum
Auschwitz przekazując placówce samochody
Jeep Renegade oraz Fiat 500X z napędem 4x4.
Korzystały z nich będą Służby Ochrony Muzeum.
Przekazanie samochodów miało miejsce
19 stycznia w Turynie, kilka dni przed
przypadającą 27 stycznia 70. rocznicą
wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz.
Kluczyki wicedyrektor Muzeum Auschwitz
Annie Skrzypińskiej przekazał prezes GDF Nevio
Di Giusto oraz jego zastępca Daniele Chiari.
W czasie ceremonii przedstawiciele GDF
podkreślali, że w czerwcu ubiegłego roku,

cjalnie powstało w 1947 roku.
Obecna wystawa powstała
w 1955 roku.
Motywacje osób, które tu obecnie przyjeżdżają są różne. Część
szuka śladów bliskich, inni chcą
na własne oczy zobaczyć to największe na świecie cmentarzysko. Wśród turystów jest dużo
młodzieży z krajów całego świata, która zwiedza były obóz
w ramach programów edukacyjnych poświęconych Holokaustowi. Historycy przyznają, że
wiedza o KL Auschwitz-Birkenau jest niezbędna do kształtowania osobowości młodych pokoleń. W tym miejscu widać bowiem nie tylko zło do jakiego
zdolny jest człowiek. „Mówimy
także o ludziach, którzy ryzyku-

przy okazji wizyty w Polsce, odwiedzili Miejsce
Pamięci Auschwitz. Postanowiliśmy wtedy
wspomóc Muzeum, by w ten sposób wesprzeć
zaangażowanie tych, którzy na co dzień pracują
na rzecz zachowania pamięci o tragicznej
i budzącej grozę historii obozu AuschwitzBirkenau. „Pamięć ta powinna być
przekazywana przyszłym pokoleniom,
aby mogły wyciągnąć z tej lekcji naukę
i siłę” – uważają przedstawiciele managerów
Fiata i FCA Italy.

jąc życiem pomagali więźniom.
Przedstawiamy dowody na to,
co można zrobić dobrego, gdy
jesteśmy świadkami zła” – podkreśla Paweł Sawicki.
Magnesem, który przyciąga do
byłego obozu tysiące turystów
jest jego autentyzm. Paweł Sawicki przyznaje, że o popełnionych w KL Auschwitz-Birkenau
zbrodniach można prowadzić
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wykłady na całym świecie, ale
tylko w Muzeum człowiek staje
oko w oko z potwornościami,
które miały tu miejsce. To, że
dziś możemy oglądać osobiste
przedmioty ofiar, to efekt pracy
specjalistów z pracowni konserwatorskiej, która działa w Muzeum. „Niektóre techniki konserwacji to nasze pionierskie
rozwiązania. Obecnie opracowujemy m. in. metodę renowacji plastikowych szczoteczek do
zębów z początku XX wieku.
Nikt na świecie nie badał do tej
pory tego, jakie zmiany zachodzą w tym tworzywie po kilkudziesięciu latach i co robić, by
nie uległo ono zniszczeniu” –
przyznaje Paweł Sawicki. Odrębne programy badawcze poświęcono już m. in. konserwacji
waliz, pasiaków, a także baraków w Birkenau. Konserwacja
baraków murowanych jest w tej
chwili najważniejszym wyzwaniem dla konserwatorów.
W przyszłości wszelkie prace tego typu finansowane będą z założonej w 2009 roku Fundacji
Auschwitz-Birkenau. Jej celem
jest utworzenie Kapitału Wieczystego w wysokości 120 milionów euro, z którego zyski przeznaczone będą na finansowanie
konserwacji wszystkich autentycznych pozostałości po byłym
niemieckim obozie koncentracyjnym. Do tej pory wpłatę 109
milionów euro na rzecz Fundacji
zadeklarowało 35 państw oraz
7 darczyńców indywidualnych,
tzw. Filarów Pamięci. Najwięcej
na ten cel przeznaczą Niemcy
– 60 milionów euro.

CISZA I POWAGA
Na co dzień porządku i spokoju
w tym wyjątkowym miejscu pilnuje kilkudziesięciu pracowników Straży Muzealnej. Pracują
w dzień i w nocy. Kompleksowa
ochrona tak rozległego obszaru
możliwa jest m. in. dzięki samochodom, z których strażnicy korzystają całą dobę. Na razie jeż-

dżą dwoma autami. Wkrótce
będą mieli do dyspozycji także
Jeepa Renegade oraz Fiata
500X z napędem 4x4, które
zostały podarowane Muzeum
przez FCA Italy oraz Gruppo
Dirigenti Fiat. Adam Kukla, szef
ochrony Muzeum wyjaśnia, że
pojazdy służyć będą m. in. do
nocnych patroli po terenie dawnego Birkenau oraz służby konwojowej. Samochody wyposażone zostaną w odpowiedni
system
łączności
oraz gaśnice. „Na
naszym terenie jest
dużo
obiektów
drewnianych. Gdyby
doszło do wybuchu
ognia strażnicy są
w stanie zareagować jeszcze przed
przyjazdem straży pożarnej” –
podkreśla Adam Kukla (na zdjęciu obok).
Przy wejściu do Muzeum zamontowano niedawno specjalne punkty, na których każdy odwiedzający poddawany jest
kontroli wykrywaczem metali.
Adam Kukla przyznaje, że widok strażników już przy wejściu
do dawnego, największego niemieckiego obozu zagłady, działa na odwiedzających prewencyjnie. Na terenie Muzeum
strażnicy nie rzucają się w oczy,
choć cały czas monitorują jego
teren. W przeciwieństwie do in-

nych muzeów, gdzie wartownicy strzegą eksponatów, w blokach dawnego obozu, w których przebywali więźniowie,
a obecnie prezentowane są dowody i świadectwa nazistowskich zbrodni, pracownicy
ochrony są niewidoczni. „Tu
wszystko jest zabezpieczone
mechanicznie lub elektronicznie” – podkreśla szef Straży
Muzealnej.
To jedyne na świecie muzeum,
gdzie eksponatem jest fragment
drutu kolczastego lub metalowa
łyżka znaleziona w trawie.
Wszystko ma ogromną wartość
emocjonalną, historyczną i muzealną. Ludzie nie zawsze to rozumieją, choć w wielu miejscach ustawione są tablice informujące o tym, że zabieranie
z byłego KL Auschwitz – Birkenau jakichkolwiek przedmiotów
jest zabronione. Najczęściej to
właśnie strażnicy zatrzymują
złodziei. Zdarza się jednak, że
tacy „turyści” zatrzymywani są dopiero
na lotnisku, gdy podczas prześwietlania
bagażu okazuje się,
że w walizce schowany jest fragment
kolczastego drutu.
Zespół, którym kieruje Adam Kukla to ludzie, którzy przeszli
specjalne szkolenia.
Szczególnie wyczuleni są na
wszelkie zachowania propagujące faszystowskie treści. „Mamy świadomość tego, że podejście naszych pracowników do
odwiedzających rzutuje na całe
Muzeum. W kryzysowych sytuacjach musimy ingerować tak,
aby nie zakłócić spokoju i powagi tego miejsca” – przyznaje
Kukla. Z dumą pokazuje podziękowania od belgijskiej turystki, która kilka miesięcy temu
zasłabła w byłym KL Birkenau.
„Dzięki temu, że nasz pracownik ją reanimował, kobieta przeżyła – dodaje szef Straży.

PO WSZE
CZASY
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
obejmuje tereny, na których podczas wojny istniał
niemiecki obóz Auschwitz I oraz oddalony od
niego o 3 km Auschwitz II-Birkenau, symbol
zagłady Żydów. Przez pięć lat działania
„kombinatu śmierci”, od 1940 do 1945 r., Niemcy
odebrali w nim życie milionowi Żydów,
dziesiątkom tysięcy Polaków, tysiącom Romów,
jeńców sowieckich i ludziom innych narodowości.

Grozę, ale także wyjątkowość tego miejsca
podkreśliła Organizacja Narodów Zjednoczonych
ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), wpisując je
w 1979 r. na listę światowego dziedzictwa.
Muzeum Auschwitz powstało 68 lat temu
z inicjatywy byłych więźniów. Przybliża tragiczną
historię poprzez surowy autentyzm budynków
oraz stałe i czasowe ekspozycje. Jest miejscem,
do którego przyjeżdżają zwiedzający z całego
świata. Do dziś Auschwitz-Birkenau
odwiedziło ponad 33 miliony osób.
Portal poświęcony kulturze i lifestylowi
Culturetrip.com w styczniu tego roku zaliczył
placówkę do dwunastu najważniejszych muzeów
historycznych na świecie, które należy zobaczyć
przynajmniej raz. Z kolei serwis internetowy
TripAdvisor dwa lata temu uznał je za jedno
z najpopularniejszych muzeów europejskich, obok
Luwru, British Museum i Muzeów Watykańskich.
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FCA Fleet Services –
wynajem długoterminowy
15 stycznia została podpisana umowa
o współpracy ramowej między FGA Leasing
Polska i firmą ALD Automotive Polska.
Anna
Borsukiewicz
zdjęcia
Jerzy
Kozierkiewicz

40

zięki podpisanej w styczniu umowie FGA
Leasing uruchamia w sieci Grupy Fiat Chrysler Automobiles usługę, umożliwiającą finansowanie pojazdów osobowych i dostawczych
w wynajmie długoterminowym w ramach programu FCA Fleet Services. „Program wynajmu długoterminowego samochodów dla klientów Grupy
FCA jest jeszcze jedną formą finansowania zakupów, poza dotychczasowymi, czyli ich kredytowaniem i leasingowaniem – wyjaśnia Lucyna Bogusz,
prezes zarządu FGA Leasing Sp. z o.o. – Uzupełnia wachlarz naszych usług finansowych i wspiera
sprzedaż Grupy Fiat Chrysler Automobiles w naj-

D

dynamiczniej rozwijającym się kanale sprzedaży na
rynku. Nasz partner – ALD Automotive Polska jest
częścią międzynarodowej firmy specjalizującej się
w świadczeniu usług wynajmu długoterminowego,
finansowania oraz zarządzania flotami pojazdów”.
Usługa wynajmu długoterminowego cieszy się
uznaniem wśród przedsiębiorców w wielu krajach
rozwiniętych gospodarczo. Dzięki ograniczeniu
zaangażowania administracyjnego w obsługę samochodów firmowych, klienci mogą w większym
stopniu skoncentrować się na swojej głównej działalności, przynoszącej zyski dla firmy. Ponadto
dzięki niej przedsiębiorcy mają zagwarantowane

to, że auta wchodzące w skład flot mają zapewnioną obsługę serwisową.
Z programu FCA Fleet Services mogą skorzystać
wszyscy polscy przedsiębiorcy – nie tylko wielkie
firmy, także te mniejsze oraz osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą,
potrzebujące niewielkiego parku samochodowego. „Dzięki FCA Fleet Services klient ma pewność
swojej mobilności – tłumaczy Lucyna Bogusz. –
Przedsiębiorca korzystający z naszego programu
nie musi się martwić w przypadku awarii swojego
samochodu, ponieważ ma zagwarantowany samochód zastępczy. Ale to nie wszystko. Program
FCA Fleet Services zapewnia obsługę pojazdów
i stałe koszty ich utrzymania zawarte w miesięcznej racie wynajmu”.
Procedura długoterminowego wynajęcia samochodu lub całej ich floty jest prosta. Klient, czyli
przedsiębiorca, zgłasza się do autoryzowanego
dealera Grupy Fiat Chrysler Automobiles i z oferowanej przez niego gamy
pojazdów osobowych lub dostawczych wybiera odpowiadające mu samochody oraz wspólnie ze sprzedawcą określa parametry swojego kontraktu, np. czas trwania umowy (2-5
lat), przebieg (do 200 000 km), rodzaj
opon (podstawowe, premium). Otrzymuje wówczas ofertę zawierającą wysokość kwoty za miesięczny wynajem. Znajdą się w niej koszty utrzymania samochodów i ich obsługi, ubezpieczenia, auta
zastępczego, zakontraktowany przebieg pojazdu
itp. „To wszystko oczywiście ma wpływ na wysokość miesięcznej raty wynajmu opłacanej przez
klienta” – dodaje Michał Kościński, kierownik działu marketingu w Departamencie Sprzedaży i Marketingu Fiat Bank Polska i FGA Leasing Polska.
Potem następuje już tylko ocena zdolności finansowej klienta i można podpisywać umowę wynaj-

WYSPECJALIZOWANY
PARTNER
ALD Automotive należy do grupy Société Générale i jest
międzynarodowym liderem w świadczeniu usług wynajmu
długoterminowego, finansowania oraz zarządzania flotami
pojazdów. Firma administruje parkiem ponad 1 100 000
samochodów w 39 krajach, zajmuje drugie miejsce na rynku
europejskim. W Polsce ALD Automotive zarządza flotą ponad 8 500
pojazdów. Dzięki współpracy z rozbudowaną i sprawdzoną siecią
partnerów gwarantuje najwyższy standard świadczonych usług na
terenie całego kraju. Firma jest członkiem Polskiego Związku
Wynajmu i Leasingu Pojazdów.
www.aldautomotive.pl

mu długoterminowego. Kontrakt
zawierany jest na czas ograniczony, trwa minimum 2 lata. Klient ma
jednak możliwość wyboru długości umowy i dostosowania jej do
własnych preferencji oraz specyfiki
prowadzonej działalności.
Po upłynięciu okresu umowy wynajmu klient może wykupić samochód lub go zwrócić i zawrzeć
kolejny kontrakt na nowe pojazdy.
Założenia programu realizowanego w ramach
umowy zawartej między FGA Leasing Polska
a ALD Automotive Polska zostały przedstawione
dealerom podczas konwencji dealerów sieci Fiat
Auto Poland, która odbyła się 19 lutego. Obecnie
trwają szkolenia przygotowujące sprzedawców
i dealerów do świadczenia tej usługi. W drugim
kwartale bieżącego roku program FCA Fleet Services rozpocznie działalność operacyjną.

Umowa
uzupełnia
ofertę FGA
Leasing

Przedstawiciele
FGA Leasing
Polska,
ALD Automotive
i FCA tuż po
podpisaniu
umowy

Checkstar
Service Network
Magneti Marelli Aftermarket z powodzeniem
buduje własną sieć warsztatową Checkstar.
Zrzesza ona już około 5 tys. niezależnych
serwisów samochodowych, także w Polsce.

Tekst
i zdjęcia
Magneti
Marelli
Aftermarket
Poland
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2005 roku w Magneti Marelli zapoczątkowany został projekt Checkstar Service
Network. Zakładał on stworzenie sieci autoryzowanych warsztatów Checkstar w oparciu
o już istniejące, niezależne serwisy w krajach,
w których firma jest obecna. Nie zawsze nadążają
one bowiem z wiedzą i wyposażeniem zgodnym
z nowymi technologiami, przez co ich jakość pozostawia wiele do życzenia. „Oczekiwania klientów
dotyczące najwyższych standardów obsługi i jakości wykonywanych usług wymuszają na niezależnych warsztatach dokonanie zmian mających na
celu podniesienie poziomu profesjonalizmu w tych
dwóch kluczowych aspektach – mówi dyrektor ge-

W

neralny Magneti Marelli Aftermarket na Polskę i Europę Wschodnią Marek Buras. – Sieci tworzone
przez producentów części zamiennych i firmy dystrybucyjne, zrzeszające niezależne warsztaty, są
więc szansą ich rozwoju”.

W SIECI KORZYSTNIEJ
Pozycja jednego z liderów rynku części zamiennych i wyposażenia warsztatowego dała firmie
Magneti Marelli Aftermarket możliwość zbudowania swojej sieci serwisów. W Polsce działania
związane z utworzeniem sieci Checkstar rozpoczęły się trzy lata temu.
Zdaniem kierownika Działu Technicznego Magneti

Marelli Aftermarket Przemysława Trelińskiego
stworzenie w naszym kraju sieci Checkstar nie było łatwym zadaniem. „Przez wiele lat niezależne
warsztaty były w różny sposób zachęcane do
uczestnictwa w zorganizowanych sieciach. Najczęściej sprowadzało się to do przyznawania rabatów za zakup części lub uczestnictwa w systemie bonusowym, umożliwiającym zbieranie punktów za wykonany obrót. Poza tym warsztat
otrzymywał wsparcie reklamowe. Ekspansja ta nie
szła jednak w parze z jakością oferowanych
w tych punktach usług” – mówi Treliński.
Magneti Marelli adresując projekt Checkstar do
niezależnych warsztatów, także do tych, które już
wcześniej działały w sieciach, oferuje przede
wszystkim partnerstwo w sferze know-how, ale
nie tylko. Mogą one liczyć także na pomoc w wyposażeniu serwisu oraz atrakcyjne partnerstwo
handlowe. Otrzymują niezbędne materiały informacyjne i reklamowe, a także uczestniczą we wspólnych akcjach promocyjnych i marketingowych.
Magneti Marelli Aftermarket bardzo wspiera technicznie wszystkie należące do sieci warsztaty,
przede wszystkim przekazując specjalistyczne informacje, oprogramowanie oraz bazy danych.
Ogromny nacisk kładzie na szkolenia, dzięki którym możliwe jest ciągłe doskonalenie pracowników serwisów, a co za tym idzie wzrost jakości
wykonywanych przez nich usług. Na co dzień
warsztaty Checkstar mogą liczyć na bezpośrednie
wsparcie pracowników Magneti Marelli Aftermarket i konsultacje poprzez uruchomioną specjalnie
dla nich linię Call Center.
Poza sferą merytoryczną Magneti Marelli Aftermarket pamięta również o wyglądzie warsztatów.
Atrakcyjny wygląd przyciąga uwagę i wyróżnia serwis wśród wielu innych tego typu punktów. Proponowane wizualizacje w postaci między innymi
tablic, szyldów, plafonów, totemów, flag czy banerów przyciągają klientów, a elementy identyfikacyjne takie, jak druki warsztatowe, papier firmowy,
wizytówki oraz ubrania warsztatowe sygnalizują
profesjonalizm. Dodatkowo wszystkie zrzeszone
warsztaty znajdują się w bazie systemu nawigacji
AutoMapa. W czasach, kiedy informacja jest kluczem do sukcesu, wprowadzenie ich do najpopularniejszego w Polsce systemu nawigacji samochodowej daje dodatkową szansę na powiększeniegr ona klientów.

EKSPANSJA
Według specjalisty ds. Rozwoju Sieci Checkstar
w Magneti Marelli Aftermarket Szymona Latosa,
jest jeszcze wiele do zrobienia. „Polski oddział Magneti Marelli Aftermarket jest odpowiedzialny za rynek krajowy, ale obsługuje także 22 kraje z połu-

Od góry:
Marek Buras,
Przemysław
Treliński
i Szymon Latos

dnia i wschodu Europy
oraz państwa bałtyckie.
Od momentu rozpoczęcia
projektu udało nam się
stworzyć w Polsce grupę
składającą się już z 75
warsztatów. W tym roku
podjęliśmy decyzję o promocji sieci poza granicami
Polski. Duży sukces odnieśliśmy na Węgrzech, gdzie
do Checkstar przystąpiło 30 warsztatów. Dziesięć
kolejnych dołączyło w innych krajach, z czego aż
pięć w Serbii. W przyszłym
roku będziemy rozbudowywali sieć zarówno
w Polsce, jak i na obsługiwanych przez nas rynkach
eksportowych. Oznacza to
nie tylko zwiększanie liczby
zrzeszonych warsztatów,
ale również poszerzanie
oferty usług im dedykowanych” – mówi Szymon Latos. Sytuacja na rynku napraw i coraz większe zrozumienie
konieczności
zmian, jakie muszą zajść
w warsztacie, sprawiają,

że właściciele i kadra zarządzająca serwisami są
bardzo zainteresowani propozycją Magneti Marelli
Aftermarket. „Nowa jakość, którą zyskują, współpracując z nami, jest dokładnie tym, czego oczekują od nich klienci. Zadowoleni z wykonanej usługi kierowcy wrócą do serwisu i polecą go innym”
– dodaje Latos.
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Trening

czyni mistrza

Krzysztof
Bielski
foto
Satiz Poland

Umiejętność udzielenia pierwszej
pomocy może uratować życie.
aweł Ziobro z Comau,
który organizuje Safety
Meeting dla współpracowników z bielskiego zakładu
Fiat Powertrain Technologies,
doskonale zdaje sobie sprawę,
jak ważna jest znajomość udzielania pierwszej pomocy. Dlatego
podczas urządzanych od lat
wspólnych spotkań dla pracowników, stara się aranżować
szkolenia z tego zakresu. W poprzednich latach tajniki tej wiedzy przekazywali im członkowie
Bielskiej Grupy Ratownictwa
PCK. Tym razem, tuż przed
świętami Bożego Narodzenia
kilkanaście osób spotkało się
w Szczyrku z ratownikami
GOPR.

P
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NA WAGĘ ŻYCIA
Zdaniem rzecznika Grupy Beskidzkiej GOPR Patryka Pudełki
umiejętność udzielenia pierwszej
pomocy jest na wagę życia. Odpowiednio przeszkolona osoba
uzyskuje pewność siebie, przez
co nie obawia się pomóc ofierze
wypadku. „Przede wszystkim
potrafi zachować niezbędną
w takich sytuacjach zimną krew.
Bez znajomości podstaw pierwszej pomocy przedmedycznej
świadkowie wypadku często nie
interweniują w obawie przed
wyrządzeniem poszkodowanemu krzywdy. Dzięki szkoleniom
ten strach znacznie maleje” –
wyjaśnia goprowiec.
Paweł Ziobro przypomina, że

polskie prawo obliguje świadków
wypadku, aby przynajmniej wezwali pomoc. Jednak gdy liczy
się każda sekunda, może się to
okazać niewystarczające. Dlatego tak ważna jest znajomość
przynajmniej głównych zasad
udzielania pierwszej pomocy.
Podczas spotkania w Centralnej
Stacji Grupy Beskidzkiej goprowcy pokazywali pracownikom jak prowadzić skuteczne
działania ratunkowe w górach
i na drodze. „Instruowali nas jak
reagować, gdy staniemy się
świadkami wypadku, jak sprawdzić czynności życiowe u poszkodowanego i co należy zrobić, by mu pomóc, a także kiedy trzeba wyciągnąć osobę

z
uszkodzonego
pojazdu
i ewentualnie jak to zrobić. Taka
wiedza jest bezcenna” – podkreśla Ziobro.

FREEMONTEM
PO BESKIDACH
Dzięki uprzejmości Centrum
Sprzedaży Fiat Auto Poland
w Bielsku-Białej, droga na, a potem z mityngu stworzyła organizatorom także okazję do sprawdzenia w terenie możliwości Fiata Freemonta. Paweł Ziobro
wraz z trzema współpracownikami z FPT – Marcinem Siemińskim, Dariuszem Hellerem i Sebastianem Wołoszynem, testowali
ten
samochód
po
bezdrożach Zimnika, malowniczo położonej doliny u stóp góry Skrzyczne, najwyższego
szczytu Beskidu Śląskiego. „Plenery są tam przepiękne. To doskonałe miejsce na pieszą wędrówkę lub wycieczkę rowerową” – zapewnia Paweł Ziobro.
Drogę wzdłuż doliny Zimnika
początkowo można pokonać
samochodem. W pewnym momencie grodzi ją jednak szlaban.
W tym miejscu kończy się także
asfalt. „Za szlabanem zaczyna
się częściowo szutrowa, kamienista droga. Na niej sprawdzaliśmy, jak Freemont zachowuje
się w warunkach terenowych” –
powiedział Ziobro.
W pierwszym dniu w Szczyrku
panowała jeszcze złota, polska
jesień. Choć zbliżały się święta
Bożego Narodzenia było ciepło
i słonecznie. Nocą przyszło załamanie pogody i Beskidy pokrył
śnieg. Organizatorzy mityngu
mieli dzięki temu okazję sprawdzić zachowanie samochodu
także w zimowych warunkach.
Po powrocie ze Szczyrku natomiast nie kryli, że Freemont bardzo pozytywnie ich zaskoczył.
„Samochód, który testowaliśmy,
radził sobie bardzo dobrze na
błotnistym, kamiennym i grząskim podłożu. Jego właściwości
przewyższyły nasze oczekiwa-

nia, także na śniegu i na stromych podjazdach. Niejeden tygrys bulwarów nie wytrzymałby
takiego przejazdu, a Freemont
zachowywał się świetnie” – podkreśla Paweł Ziobro.
Marcin Siemiński dodaje, że
sporym zaskoczeniem było także średnie zużycie paliwa, które
w trudnym terenie wynosiło 8,2
l na 100 km. „Warte podkreślenia jest także wnętrze samochodu: luksusowe, wygodne
i bardzo dobrze wyposażone” –
zaznacza.

zasady pierwszej pomocy. „Tego
nigdy nie jest za dużo. Trzeba
ćwiczyć i wypracowywać w sobie odpowiednie odruchy. Jeśli
wydarzy się przy nas wypadek,
trzeba działać sprawnie” – uważa. Pracownicy Comau i FPT zapowiedzieli już, że podobny mityng odbędzie się jeszcze w tym
roku, najprawdopodobniej wiosną lub latem.

Poniżej:
Spotkanie
pracowników
z GOPR-owcami
Na dole: test
Freemonta
w jesiennych,
a dzień później
w zimowych
warunkach

Pawła Ziobrę, Marcina
Siemińskiego, Dariusza
Hellera i Sebastiana
Wołoszyna łączy podróżnicza
i motoryzacyjna pasja.
Wspólnie wyjeżdżają na
spływy kajakowe. Pokonywali
już rwące, górskie rzeki nie
tylko w Polsce, ale także
Morawicę w Czechach i Salzę
w Austrii. Tego lata chcieliby
wyruszyć do Rumunii
i przejechać trasy Transalpinę
i Transfogaraską. To drogi,
które przebiegają miejscami
powyżej 2000 m n.p.m.

CIĄG DALSZY
NASTĄPI
„Spotkania połączone z doskonaleniem umiejętności udzielania
pierwszej pomocy stały się u nas
cykliczne” – podkreśla Ziobro.
Marcin Siemiński dodaje, że
warto przypominać i utrwalać
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NAGRODA INŻYNIERÓW
Kierownik Wydziału Montażu Zakładu Tychy, mgr inż. Andrzej Tokarz, został wyróżniony tytułem „Srebrny Inżynier 2015” w kategorii
zarządzanie. Uroczysta gala i wręczenie nagrody odbyło się 2 marca w Warszawskim Domu Techniki NOT.
Przyznawana przez polskie środowisko techniczne nagroda czytelników i redakcji „Przeglądu Technicznego” oraz NOTu organizowana
była w tym roku po raz XXI. Plebiscyt ma na celu wyróżnienie i uznanie tych, którzy przekształcają polski rynek, a także zwrócenie uwagi
na rolę inżynierów w budowaniu innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki.
Andrzej Tokarz znalazł się wśród blisko 30 nagrodzonych inżynierów. „Wyróżnienie to traktuję jako potwierdzenie, że kierunek rozwoju,
jaki obrał nasz zakład, jest właściwy – mówi. – Zostało to po raz kolejny zauważone i docenione przez niezależne czasopismo.
Mam szczęście, że podczas mojej już dwudziestoletniej kariery w FAP zawsze znajdowałem się w nurcie istotnych zmian, których celem
jest doskonalenie naszego modelu zarządzania. Pracę rozpocząłem w dziale technicznym Wydziału Narzędziowni
i moim pierwszym zadaniem było wdrożenie techniki CAD/CAM przy projektowaniu i wykonywaniu tłoczników.
Później brałem udział przy pracach związanych z wdrażaniem struktur Fabryki Zintegrowanej, która
wprowadzała elementy Lean Manufacturing. Na Montażu zetknąłem się z TQM, TPM oraz projektem UTE Posto
di lavoro, który wprowadzany był w całym koncernie, ale najlepsze efekty przyniósł w FAP. Bardzo ważnym
etapem w mojej pracy było uczestnictwo w grupie wdrażającej metodologie Six Sigma i stanowisko Black
Belta. Metodologia ta uczy konsekwencji w rozwiązywaniu problemów, co można na co dzień wykorzystać
na stanowisku menedżerskim. Dalszy rozwój wiązał się z wprowadzeniem w FAP modelu zarządzania
WCM. Rozpocząłem jako lider filaru Cost Deployment. W kolejnych latach, w ramach zmiany stanowisk
pracy, koordynowałem również filar EPM, a obecnie WO. Istotnym elementem w moim rozwoju były
uruchomienia: jako specjalista CAD wprowadzałem do produkcji Seicento, następnie jako technolog
Fiata Pandę, a jako kierownik Zarządzania Wyrobem Lancię Ypsilon. To ostatnie uruchomienie
było dla mnie najważniejsze, bo proces ten, dzięki odpowiednim działaniom technologicznym
i organizacyjnym, został bardzo wysoko oceniony w Koncernie Fiat. „Srebrny Inżynier” jest
ukoronowaniem moich dotychczasowych osiągnięć i dopinguje mnie, ale myślę, że również cały
Team, z którym od dwóch lat pracuję, do zmieniania JP Montaż.

FIAT 500 VINTAGE
W Genewie zadebiutował Fiat 500 Vintage '57 oddający hołd
włoskiej ikonie motoryzacji z 1957 r. Samochód wyróżnia
się niebieskim pastelowym kolorem nadwozia
połączonym z białym kolorem dachu, spojlera, anteny,
obudowy lusterek, a także 16", białymi, chromowanymi
felgami, które nawiązują do felg montowanych
w historycznej 500. Wygląd retro Fiata 500 Vintage '57
dostrzegalny jest także we wnętrzu, gdzie uwagę
zwraca m. in. biała deska rozdzielcza i elegancka
tapicerka foteli ze skóry Pelle Frau w kolorze
tabaczkowym ze skórzanymi wstawkami w formie
półksiężyca (znak wyróżniający model) w kolorze kości
słoniowej z tabaczkową naszywką „500”. Styl vintage jest
podkreślony również przez historyczne logo Fiat umieszczone na
nadwoziu i na kierownicy.
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JEEP RENEGADE

„SAMOCHODEM ROKU
NA POLSKIE DROGI”
W marcowym numerze kultowego magazynu „Top Gear”
została opublikowana lista „Samochodów Roku Top Gear”,
na której znalazł się Jeep Renegade, najmłodszy SUV
z Grupy FCA. Dziennikarze polskiej edycji miesięcznika
uznali model za „Najlepsze Auto na Polskie Drogi”.
Zespół redakcyjny docenił Jeepa Renegade za wyjątkową
sprawność w naszych realiach, na którą składają się obecna
infrastruktura drogowa, ukształtowanie terenu i panujący
klimat. Redakcja tak uzasadnia wybór: „Jeep Renegade
bardzo nam się spodobał. Jest wystarczająco dzielny,
by pokonać trudne warunki, ciekawe wygląda, nie wzbudza
negatywnych emocji i świetnie spisuje się na co dzień”.

ALFA ROMEO

W „ZIMOWYM
MARATONIE 2015”
Od 22 do 25 stycznia br. w Madonna di Campiglio odbywała się 27. edycja
„Zimowego Maratonu” – Międzynarodowych Wyścigów Samochodów
Zabytkowych, które ze względu na liczbę startujących i jakość
zgłoszonych samochodów są jednym z ważniejszych wydarzeń we
Włoszech. W scenerii gór w Trentino rywalizowało 120 samochodów
wyprodukowanych przed rokiem 1968, a także niektóre modele
wyprodukowane przed 1976 r., które tworzyły historię wyścigów
lat 70. XX wieku. W rajdzie uczestniczyła Giulia TI Super z 1963 roku,
należąca do kolekcji Muzeum Alfy Romeo, która została specjalnie
przygotowana, by zmierzyć się z tą 420 kilometrową malowniczą,
ale i trudną ze względu na warunki pogodowe, trasą wyścigów.
Giulia TI Super z 1963 r. to najrzadszy i najcenniejszy model spośród
„Giulii”, wersja „ready-to-race” wyprodukowana została w 501
egzemplarzach, prawie wszystkie są w kolorze białym „Biancospino”
ze znaczkiem Quadrifoglio (czterolistna kończyna) na bokach i na
pokrywie bagażnika. Samochód ma „wyszczuplone” nadwozie
pozwalające poprawić i tak już doskonałe osiągi. TI Super była jednym
z samochodów wyścigowych, na którym wychowała się cała generacja
kierowców rajdowych, którzy przeszli później do wyższych formuł.

FIAT 500X „BLACK TIE”
Na salonie w Genewie zadebiutował Fiat 500X „Black Tie”, niezwykły
samochód pokazowy pomysłu Lapo Elkanna, stworzony przez
Fiata i Garage Italia Customs. U podstaw skonstruowania tego
niepowtarzalnego auta była chęć zaproponowania
nieograniczonej liczby rozwiązań stylistycznych.
Nadwozie Fiata 500X „Black Tie” wykonane jest techniką
„wrap-paint”, która łączy chromowaną powłokę z tradycyjnym
lakierem. W efekcie powstał elegancki efekt jodełki,
wzbogacony o lakierowane klamki wykonane z litego drewna.
Obróbka ta występuje również wewnątrz, np. na podsufitce
i górnej części słupków pokrytych czarnym dżinsem. Z dżinsu
wykonano też zewnętrzne poszycie tapicerki foteli, a siedzenia
z kaszmiru, którego wzór tworzy także efekt jodełki. Deska rozdzielcza,
panele oraz tunel środkowy pokryte są czarną alcantarą, a wstawki na panelu są w połowie obite kaszmirem, a w połowie dżinsem.
Wewnętrzne listwy drzwi przednich, konsola centralna, niektóre elementy deski rozdzielczej wykonano także z litego drewna.
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Pokażę wam
mój świat

Zbigniew Preisner, ceniony na świecie
twórca muzyki filmowej i teatralnej. Poza
komponowaniem ma wiele pasji, lubi wyzwania
i czerpie radość z podejmowania ryzyka.
Rozmawia: Wojciech Majewski, dziennikarz motoryzacyjny,
autor wielu ﬁlmów dokumentalnych
zdjęcia: EastNews, Anna Włoch
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Wojciech Majewski: Zbyszku, zacznijmy
rozmowę od mojej pasji, czyli samochodów.
Zdecydowałeś się ostatnio na zakup
nowego Jeepa Cherokee. Dlaczego akurat
to auto?
Zbigniew Preisner: To nie jest moje pierwsze spotkanie z Jeepem. Przez lata jeździłem Jeepem
Grand Cherokee Limited, w górach do tej pory
mam Wranglera uzbrojonego w dwie wyciągarki,
który nigdy mnie nie zawiódł. Wszystko to sprawiło, że doceniam znakomity napęd na cztery koła,
w jaki wyposażone są samochody Jeepa. Oczywiście nowy Cherokee to także bardzo oryginalna linia nadwozia, która mnie urzekła…
Jednak wcześniej przymierzałeś się do
innego auta.
Tak, to był Fiat Freemont, który jest
dla mnie totalnie niedocenionym,
rewelacyjnym samochodem. To taki
Amerykanin skrojony według włoskiego sznytu. Testowałem super
silnik 3.6, jest całkiem niezły. To naprawdę bardzo wygodne, wielkie
auto. Już miałem je zamówić, ale
w ofercie nie było reflektorów ksenonowych. Tymczasem sporo podróżuję wieczorami, nocą i dobre światła są dla
mnie ważne, więc z ogromnym bólem zrezygnowałem z Freemonta.
To teraz porozmawiajmy o tajemnicy
sukcesu Zbigniewa Preisnera…
Myślę, że jeśli się zabierasz do czegoś, powinieneś to robić najlepiej, jak potrafisz, prawda? I mnie
się wydaje, że jak się rzeczywiście włoży dużo pracy w to, co się chce robić, jak się jest uczciwym
wobec siebie i wobec tej materii, którą się uprawia, to można daleko dojść.
Zaczynałem w latach 70. Aby wtedy nagrać muzykę, trzeba było zapłacić za orkiestrę. Jedyną
możliwością pozostawało więc pisanie muzyki do
filmów. Bo film miał budżet, miał orkiestrę, czyli
można się było realizować.
Potrzebne jest jednak również szczęście. Ale istnieje też coś takiego..., co nazywam przeznaczeniem. Palec Boży. Przecież kompletnym przypadkiem znalazłem się w Krakowie, bo zdawałem na
prawo gdzie indziej, do Rzeszowa. Na szczęście
się nie dostałem i po roku wylądowałem w Krakowie. Przypadkiem znalazłem się w Piwnicy, przypadkiem, nieco wcześniej, poznałem Piotra Skrzyneckiego i Zygmunta Koniecznego, potem przypadkiem znalazł mnie Kieślowski, a następnie
przypadkiem zacząłem odbierać wyróżnienia.
Pamiętam, że gdy pierwszy raz dostałem nagrodę
krytyki amerykańskiej Los Angeles Film Critics
Awards, a otrzymałem ją trzy razy pod rząd:

1991,1992,1993, nie mogłem w to wierzyć. Myślałem, że moi amerykańscy agenci robią sobie
żarty, że to jakaś pomyłka. Tym bardziej że wtedy
jeszcze informacje wysyłało się faksami i nie było
telefonów komórkowych.
W polskim społeczeństwie, chyba trochę
przez Chopina czy też Jana Kantego
Pawluśkiewicza, istnieje obraz kompozytora
jako człowieka delikatnego, subtelnego…
Ty jesteś, tak myślę, facetem z krwi i kości,
który ma trochę czasu na coś więcej, niż
tworzenie muzyki i siedzenie w biznesie
filmowym.
Przede wszystkim minęły już czasy, w których
kompozytor postrzegany był jako zasuszony facet,
żyjący w biedzie, męczący się
nad papierem nutowym… Muzyka, jak każda twórczość, bierze się ze wszystkiego, z życia,
z obserwacji, z podejmowania
ryzyka… Pisanie muzyki to nie
jest całe moje życie. Myślę, że
mógłbym prowadzić dobrą
szkołę nurkowania, może byłaby
trochę crazy, bo ja schodzę bar-

fot. Wlodzimierz Wasyluk/REPORTER

Pisanie muzyki
to nie jest całe
moje życie.
Lubię też
wyzwania

Poniżej:
Piotr Skrzynecki,
Zbigniew
Preisner
i Czesław Miłosz
w Piwnicy
pod Baranami.
Na dole:
Zbigniew
Preisner
w swoim studiu

fot. Beata Zawrzel/REPORTER

dzo głęboko pod wodę, ale dałbym radę. Myślę,
że spokojnie bym się odnalazł w sportach zimowych, mógłbym być instruktorem narciarskim. Lubię wyzwania, lubię ryzyko.
Gdy jesteś tam głęboko pod wodą, czy coś
ci wtedy w głowie gra?
Nie, wtedy tylko myślę sobie: Boże jak pięknie, nie
ma telefonów, nie ma nikogo, nikt nie dzwoni. Patrzę tylko, jak jestem głęboko i zastanawiam się, ile
ta dekompresja potrwa.
I naprawdę masz na to czas? Kiedy ostatnio
nurkowałeś?
1 grudnia pojechałem na tydzień to Sharm el
Sheikh. Mam przyjaciela Luce, Włocha, który
mieszka tam od 19 lat i jest DiveMasterem. Gdy
do niego przyjeżdżam, zawsze wynajmujemy łódź
i wypływamy na nurkowanie.
Z jednej strony masz pasje, bierzesz życie
garściami, z drugiej jesteś sławny, odniosłeś
wielki sukces…
Ze sztuką to jest tak jak ze wszystkim. Trzeba
mieć siłę walczyć o siebie. Trzeba mieć siłę, żeby
być oryginalnym. Kiedyś Charles Baudelaire powiedział takie bardzo ładne zdanie, że „artysta
rodzi się wtedy, kiedy umie powiedzieć do publiczności, do swojej widowni, chodźcie za mną, pokaże wam mój świat”. Jeżeli masz talent i pociągniesz ludzi za sobą, to będzie ich więcej niż paru…, na pewno więcej niż paru.
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Nie chcę ci oczywiście wypominać,
ale w tym roku stuknie ci
sześćdziesiątka. Czy u dorosłego
faceta wiek w jakiś sposób wpływa
na myślenie?
Kompletnie nie. Mam wrażenie, że człowiek się starzeje od głowy, nieważna jest
liczba przeżytych lat. Jak się jest aktywnym, zaczynając od sportu, a skończywszy na aktywności zawodowej, to
moim zdaniem 60 lat jest jakby obok.
Czasami tylko myślę, że tak naprawdę
jestem już bardzo blisko końca. Starość się Panu Bogu za bardzo nie udała, niestety spieprzył to kompletnie, na
maksa. Mój ojciec zmarł mając 62 lata, Piotr 66, Kieślowski 54… Z tej
„półki” Pan Bóg zabrał już wielu ludzi.
Nie odczuwam jednak lęku, dalej się
zachowuję tak, jakbym miał 20 lat. Czasami jest to trochę ryzykowne, zwłaszcza
jak się schodzi na 100 m pod wodę
w 60. roku życia… Albo jak się skacze
z 20 m do wody przy 4 stopniach Celcjusza i leci się w nieznane…
Wróćmy do muzyki. Piszesz nie
tylko do filmu?
Lubię pisać czasami muzykę dla siebie,
coś jakby niezwiązanego z filmem. Po to,
żeby ćwiczyć mięśnie, żeby nie zajmować się cały czas tą samą sprawą.
Ostatnio przygotowałem płytę „Diaries of

PERSONALIA

Zbigniew Preisner, polski
kompozytor muzyki filmowej
oraz teatralnej, urodził się
(w 1955 roku) w Bielsku-Białej.
Od 1977 r. związany z Piwnicą
pod Baranami, przez lata
współpracował z Krzysztofem
Kieślowskim. Z początkiem
lat 90. stał się znany na całym
świecie, pisząc muzykę do
filmów znanych reżyserów.
Zdobywca wielu nagród.

Hope – Pamiętniki pisane nadzieją”, do
której inspirację czerpałem z pamiętników
i wierszy dzieci z Polski, ofiar Holocaustu. Do współpracy zaprosiłem
Lisę Gerrard, a prapremiera albumu
odbyła się we Wrocławiu; potem ze
swoją płytą pojawiłem się również
w Krakowie. Wiesz, te spotkania z publicznością są niesamowite. Na przykład w Istambule, gdzie niedawno graliśmy koncert na sali liczącej 2,5 tys.
miejsc, pomyślałem, że nikt tam nie
przyjdzie. Kto zna jakąś Lisę Gerrard,
a zwłaszcza Preisnera? Na dodatek był
to czas wyborów. Tymczasem koncert
został opóźniony o 20 min, bo ludzie nie
mogli się pomieścić w sali koncertowej.
Podobnie było rok temu w Barbican
Concert Hall w Londynie, … pełna sala.
Teraz lecę do Szanghaju, gdzie 27 marca
gram kolejny koncert. To jest fajne, takie
inne, robię coś dla siebie, coś innego…
i nie jest to łatwiejsze niż pisanie muzyki filmowej. Muszę mieć pomysł na koncert,
wiedzieć, co chcę zrobić i jakimi środkami
to osiągnąć. Kiedyś Kieślowski mówił: „żeby inne było inne, to inne musi być inne”.
Gdy jestem zmęczony muzyką filmową,
komponuję muzykę koncertową, nagrywam płyty, a jak mnie zmęczą koncerty
i ludzie z tym związani, wracam do filmu. I to jest fajne.

51

Tam, gdzie diabeł
mówi dobranoc
Anna Lubertowicz-Sztorc
zdjęcia: autor i Ośrodek Informacji
Turystycznej Rumunii, Fotolia
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Transylwania to historyczna kraina
w Rumunii, otoczona Karpatami.
Ten ponury, zimny i zamglony skrawek
ziemi, od wieków pobudza wyobraźnię ludzi
na całym świecie jako siedlisko największego
z wampirów i wszelkich mocy piekielnych.
Tutaj diabeł mówi dobranoc.
53

Powyżej:
Transalpina.
Po prawej:
zamek Draculi
Bran

54

la ludzi znających Transylwanię tylko z opowiadań i legend, okolica ta może wydawać
się miejscem dzikim, odludnym i nieprzebytym. Jeśli jednak wybralibyśmy się chociaż na kilkudniową wyprawę w te rejony, poznamy krainę
zupełnie inną: piękną, pełną uroku i niezwykłych
krajobrazów. To najbardziej tajemnicze miejsce
w Europie: pełne obronnych kościołów, chłopskich
twierdz, majestatycznych gór, kolorowych miast
i przede wszystkim pozostałości po najsłynniejszym wampirze świata – Drakuli.
Transylwania, zwana również Siedmiogrodem, leży nie za siedmioma górami, ale między siedmioma miastami: Kluż-Napoki, Sybina, Braszowa,
Sighisoari, Bystrzyca, Sebesza i Mediasza. Piękno
tego miejsca dopełniają dzikie i piękne góry oraz
rumuński turystyczny numer jeden: hrabia Drakula, czyli Vlad III, zwany Palownikiem. Słynął z okrucieństwa: winnych obdzierał ze skóry, gotował
żywcem, oślepiał, odcinał im kawałki ciała, a jego
ulubionym sposobem pozbawiania wrogów życia
byłon abijanie na pal.
Wycieczkę śladami Drakuli najlepiej rozpocząć
w jednym z siedmiu miast Transylwanii – Sighisoarze. To jedno z najlepiej zachowanych średniowiecznych miast w Europie, dawny ośrodek rzemieślniczy, w którym w 1431 r. urodził się Vlad
Palownik. Najstarszym świeckim budynkiem

D

w mieście, dzisiaj przerobionym na restaurację
o nawiązującej do legendy Drakuli nazwie – „Casa
Vlad Dracul” jest żółta kamienica. Spacerując
uliczkami miasta, mijając kolorowe, często nieco
krzywe kamieniczki, otoczone zielenią dziedzińce
i zapomniane podwórka, można poczuć się jak
w żywyms kansenie.

DROGA DO NIEBA
Trasa Transfogaraska to jedno z najbardziej fascynujących miejsc w Rumunii. Gratka dla samochodziarzy, często także miejsce docelowe wielu wycieczek i wypraw. Urzeka rozmaitością, kolorami,
bogactwem flory i fauny, krajobrazami niczym
z bajki. Szosa Transfogarska jest jedną z najwyżej
położonych i najpiękniejszych dróg w Europie. Kilka lat temu posłużyła jako plan zdjęciowy do odcinków Top Gear. Asfaltowe
„spaghetti” przecina pasmo Karpat, ciągnąc się na wysokości
ponad 2000 metrów. Biegnie
przez Góry Parang i Góry Fogaraskie. Ta niesamowita, licząca 151 kilometrów przeprawa,
łączy położoną na północy Transylwanię z południową Wołoszczyzną.

Wybudowana w latach 70., na rozkaz komunistycznego przywódcy Rumuni – Ceauşescu, jest
bezkompromisową demonstracją potęgi dyktatora. Jak informuje Wikipedia, trasa w początkowym
okresie miała znaczenie militarne, podczas jej budowy wykorzystano miliardowe sumy pieniędzy
i 6 milionów kilogramów dynamitu. Według oficjalnych danych 40 budujących ją żołnierzy straciło
życie. Nieoficjalnie mówi się nawet o liczbie trzykrotnie większej.
Jazda na pułapie chmur, serpentynami bez barierek, robi wrażenie, które uzupełniają niesamowite
widoki. Wbrew pozorom kierowcy nie przemierzają tej trasy sportowymi samochodami w szaleńczym tempie. Zdecydowana większość podróżuje bez pośpiechu, podziwiając przy okazji przepiękne krajobrazy. Poza tym trzeba zwracać
uwagę na zaparkowane co kawałek, tuż przy krawędzi drogi,
samochody, wokół których krążą pasażerowie z aparatami fotograficznymi. Nic dziwnego, bo
widoki zapierają dech w piersiach. Można zabrać ze sobą
namiot i rozbić na noc biwak, bo
przy trasie jest wiele dogodnych
do tego celu miejsc. Najwięcej

Jazda na
wysokości
2 tys. metrów
robi wrażenie

Trasa
Transfogaraska

Informacje o trasie:
– długość: 151 km
– początek: Cartisoara – koniec Curtea de Arges
– trasa czynna jest od końca czerwca do końca października
– atrakcje: Jezioro Balea, Zamek Poenari (należący niegdyś
do Włada Palownika, pierwowzoru Drakuli), zapora na rzece
Ardżesz (160 m), najdłuższy tunel w Rumunii (884 m,
nieczynny zimą), 5 wiaduktów
– maksymalna wysokość wzniesień: 2 034 m n.p.m.
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biwakowiczów można spotkać na południowym,
łagodniejszym zboczu. Powszechnym zwyczajem
jest tam palenie niewielkich ognisk. Podczas zjazdu stroną południową droga wiedzie imponującą
zaporą na rzece Ardżesz (160 m), którą tworzy jezioro Vidraru. Natrafimy tam również na najdłuższy
w Rumunii tunel oraz kilka wiaduktów. Jest co podziwiać: dojazd, nocleg przy trasie, grzanie się
w nocy w cieple ogniska i snucie opowieści o Drakuli to niezapomniane przeżycia i wspaniały plan
nawy cieczkę.
Jeżeli nie dość nam atrakcji, to w odległości jedynie około 70 km znajduje się inna, równie malownicza Trasa – Transalpina. Pociąga swą dzikością,
nieprzewidywalnością, tajemnicą i otaczającą
przestrzenią. Obie trasy można praktycznie przejechać w jednym dniu.

SYBIN

Sybin
to jedno z
największych
miast
Transylwanii

Wyprawę na trasę Transforgarską możemy rozpocząć lub zakończyć w Sybin (Sibiu), jednym z większych miast Transylwanii. W 2007 roku, to
położone w środkowej Rumunii
miasto pełniło honory Europejskiej Stolicy Kultury. Wyglądem
niczym nie odbiega od zachodnich sąsiadów – wampirów tutaj także się nie spotka. Miasto
usytuowane jest u podnóża gór Sybinskich, nad
rzeką Cibin. Jego historia sięga czasów starożytnych, kiedy to znajdowała się tu rzymska osada
U góry strony:
zwana Cedonią. W średniowieczu Sybin stał się
Sighisoara
bogatym miastem rzemieślniczym i uważany był
z kamieniczkami
także za stolicę Sasów siedmiogrodzkich. Ich
z czasów
średniowiecznych. znaczny wpływ na kulturę czy architekturę miasta
widoczny jest do czasów dzisiejszych, zwłaszcza
Poniżej:
że miasto nie ucierpiało zbytnio podczas ostatniej
Panorama
Sighisoary
wojny światowej. Możemy więc podziwiać tutaj
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bardzo dobrze zachowane, zabytkowe Stare Miasto o zabudowie
charakterystycznej dla saskiego
gotyku. Warty zobaczenia jest staromiejski Rynek – Piata Mare z zabytkowym XII-wiecznym Ratuszem. Tu znajduje się również kościół Ewangelicki z przełomu
XIV i XV wieku, Pałac Brukenthala,
Muzeum Narodowe, Pasaż Schodów oraz wzniesiona na początku XX wieku monumentalna katedra prawosławna.
Starówka podzielona na Górne i Dolne Miasto,
z malowniczym Mostem Kłamców, ma mnóstwo
zakamarków, schodów prowadzących w przedziwne miejsca, tajemniczych bram i baszt. Miasto jest urokliwe, przemierzając je można bez końca spacerować wąskimi, brukowanymi i stromo
pnącymi się do góry uliczkami. Sybin jest również
ważnym węzłem drogowym i kolejowym. Znajduje się tu również port lotniczy. W okolicy jest spo-

gie, zaniedbane wioski i wszechobecna bieda. To
zupełnie inny świat niż ten, który oglądaliśmy
w Sybinie. Żeby zobaczyć prawdziwą Rumunię,
warto zboczyć na szutrowe drogi. Trzeba być
przygotowanym na olbrzymie nierówności, a za
zakrętem na czającą się furmankę lub ciągnik.
Krowy i owce stojące na środku drogi to również
częsty widok.
Podróż po Transylwanii można zakończyć kolacją
w tajemniczym zamku Bran, zbudowanym na stromej, wapiennej skale tak, że niektóre z jego ścian
niemal się z nią stapiają w jedną powierzchnię. Pełno tu ciasnych korytarzy, dziedzińców, attyk i wieżyczek. To dawna siedziba Drakuli. Niesamowita
atmosfera tego miejsca sprawia, że siedząc
w mrocznej komnacie, sąsiadującej z sypialnią Drakuli, zastanawiamy się czy to na pewno czerwone
wino wypełnia nasz kieliszek…

Poniżej:
Sibin.
zabudowa
charakterystyczna
dla saskiego
gotyku.
Na dole:
malowniczy
Most Kłamców

ro różnych muzeów: historyczne, etnograficzne,
farmacji. Zwiedzają je nieliczni, więc już samo
zwiedzanie, otwieranie przez przewodnika skrzypiącychd rzwi,s tanowin ie lada atrakcję.
Wystarczy opuścić Sybin, aby zobaczyć prawdziwe oblicze Rumuni. Poza wielkimi aglomeracjami
Transylwania to bowiem dzika kraina. Drogi są
słabo oznakowane. W całej Transylwanii jest tyle
znaków, co u nas na „gierkówce”. Podobno rumuńska drogówka jest bardzo przyjaźnie nastawiona do polskich kierowców (ewenement na
skalę Europy), co w połączeniu z brakiem fotoradarów pozwala na w miarę bezpieczne, bezstresowe podróżowanie.
Stałym elementem tutejszego krajobrazu są ubo-
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RUBRYKI

Joanna Lasek

Coś dla ocieplenia
atmosfery…

egzystencję wkracza znaleziony
w lesie mały chłopczyk. Mała Lusia
prosi mamę, aby ta dziwna
zabaweczka mogła zostać w ich
domu, ale stara mądra niedźwiedzica
wie, iż ludzkie dzieci mogą sprawiać
wiele kłopotów… Faktycznie, okazuje
się, iż mały łobuz zaczyna ostro
rozrabiać w mieszkaniu misiów, do
tego nie potrafi korzystać z kuwety…
Peter Brown pokazuje czytelnikowi,
jak może wyglądać dzieciństwo
oczami zwierząt, które zazwyczaj nie
zabierają głosu, ale muszą się bardzo
dziwić naszemu szalonemu światu.
Peter Brown: Dzieci to koszmarne
zwierzątka domowe. Wydawnictwo
Nasza Księgarnia. Warszawa 2015.

„Kotek Mamrotek”
Mamrotek to kultowy bohater
z popularnego kiedyś „Świerszczyka”.
Nie lubi deszczu, ale potrafi znaleźć
sposób, aby sobie z nim poradzić.
Książeczka jest skonstruowana tak,
aby dziecko samo szukało związków
przyczynowo-skutkowych,
obserwowało konsekwencje
zachowań bohaterów i brało udział
w ich przygodach. Kotek ma kilkoro
wiernych przyjaciół – psa Pufka,
myszkę, słonia, misia, płata im figle,
bowiem to niezły gagatek! Książka
rozbudza wyobraźnię i uczy
spostrzegawczości. Tekstowi
towarzyszą świetne ilustracje
autorstwa Kacpra Dudka.
Piotr Olszówka: Kotek Mamrotek.
Wydawnictwo Nasza
Księgarnia. Warszawa
2015.
„Dzieci to koszmarne
zwierzątka domowe”
Zabawna, choć
zaskakująca w treści
książka. Rodzina
niedźwiedzi mieszka sobie
spokojnie w lesie,
prowadząc sielskie życie,
aż w ich bajkową
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„Charlie i fabryka czekolady”
To książka uwielbiana przez
kolejne pokolenia małych
czytelników. Zaprasza do
przeżycia przygody w idealnym
świecie – świecie pełnym
czekolady. Mały Charlie
znajduje złoty kupon
uprawniający do zwiedzenia
tego przybytku pyszności,
którego właścicielem jest
tajemniczy Pan
Wonka. Jest to
prawdziwie dziwaczna
kraina – płynie przez
nią czekoladowa
rzeka, a kadrę
pracowniczą stanowią
małe istotki
uwielbiające kakao.
Któż nie marzyłby, aby
wsiąść do
landrynkowej łodzi
i udać się na
zwiedzanie

zakamarków fabryki? Albo pożuć
gumę o smaku pysznego obiadu?
Roald Dahl: Charlie i fabryka
czekolady. Wydawnictwo Znak.
Kraków 2015.
„Kto tam zerka na Kacperka”
Kiedy Marianna i Maciej Stuhrowie
byli mali, ich tata zwykł im opowiadać
bajki na
dobranoc.
Tak powstała
postać
Kacperka –
uroczego
łobuza, który
uczy się
poruszać
w świecie
dorosłych.
Kacperek
zabiera nas
w podróż do
biblioteki, gdzie z zaskoczeniem
stwierdza obecność książek, którym
brakuje stron. Winowajczynią okazuje
się myszka Fiszka, która oprowadza
małego bohatera po świecie
najpiękniejszych wierszyków dla
dzieci. Książka została pięknie
zilustrowana przez Mariannę Stuhr.
Jerzy Stuhr, Marianna BończaStuhr: Kto tam zerka na Kacperka.
Wydawnictwo Literackie. Warszawa
2014.

Realistyczny zapis

Pełna ciekawostek historia

powstania w Madrycie

związku kota z człowiekiem

Autor przez wiele lat było
korespondentem wojennym,
co widać w jego twórczości.
Wyjątkowo przenikliwe
spojrzenie na rzeczywistość
i zdolność do tworzenia
fascynujących epickich
fresków przysporzyły
pisarzowi przez lata wielkie
rzesze fanów. Tym razem na
warsztat trafiła Hiszpania
początku XIX wieku, kiedy
to lud wstępuje na
barykady, aby
przeciwstawić się
Napoleonowi i uległemu hiszpańskiemu
rządowi. Książka nie należy do łatwych, występuje w niej bardzo
dużo postaci, czasem ciężko się połapać i nadążyć za akcją, jeśli
jednak wytrwa się do końca, czytelnik (zwłaszcza ten lubiący
historię) nie będzie zawiedziony.
Arturo Pèrez-Reverte: Dzień gniewu. Wydawnictwo Znak.
Kraków 2015.

Ludzie podobno dzielą się na
miłośników kotów bądź psów.
Madeline Swan uznała, że to
właśnie koty zasługują, aby
poświęcić im całą książkę.
Koty od zawsze fascynowały,
w starożytnym Egipcie były
czczone, w średniowieczu
powodziło im się nieco
gorzej, uważano je bowiem
za atrybut czarownicy. Koty
były uwielbiane przez
Picassa, Churchilla, nawet
Mahomet bał się wstać, aby
nie obudzić swego kota.
Ten ciekawy zwierz stał się
w dzisiejszych czasach
królem Internetu, gdzie prym wiodą zabawne historyjki obrazkowe,
filmiki czy zdjęcia. Pozycja obowiązkowa dla wszystkich kociarzy tego
świata. Doskonała lekka i zabawna książka na wiosenne wieczory.
Madeline Swan: Historia kotów. Wydawnictwo Znak.
Kraków 2015.

Poruszające świadectwo

Śląska saga rodzinna

byłego narkomana

od XIX wieku do współczesności

Andrzej Sowa, będąc
w niższym seminarium
duchownym, po raz pierwszy
zapalił marihuanę. Grał
w kapeli punkowej Maria
Nefeli, udało im się nawet
wygrać festiwal w Jarocinie.
Potem życie Andrzeja stało
się równią pochyłą – coraz
mocniejsze narkotyki, coraz
więcej alkoholu i imprez,
w końcu upadł na samo
dno, zaczęły się
przestępstwa i kradzieże.
Myślał, że nie ma już dla
niego ratunku, jednak
odnalazł go w Bogu. „Ocalony” to książka „ku pokrzepieniu
serc”, dowód na to, że przy odpowiedniej motywacji i pomocy,
uda się wyjść nawet z największej opresji. To poruszające
świadectwo człowieka, który powrócił z piekła, aby opowiedzieć
swoją poruszającą historię.
Andrzej Sowa. Ocalony. Ćpunk w Kościele. Wydawnictwo
Znak. Kraków 2015.

Szczepan Twardoch to autor
głośnej i doskonałej
„Morfiny”. Tym razem autor
dotyka problemu Śląska
(pisarz jest rodowitym
Ślązakiem). Nie jest to
książka łatwa – mieszają
się w niej postaci,
przestrzenie i czasy.
Dwóch bohaterów –
wracający w wojny Josef
i będący wziętym
architektem Nikodem
(prawnuk Josefa) splata
nieodwracalnie swoje
losy, choć w tej książce
nic nie jest jednoznaczne. Trudno nawet
stwierdzić, czym konkretnie jest tytułowy „drach”. Każdy czytelnik
może zinterpretować go inaczej. Udało się jednak stworzyć
Twardochowi śląską sagę, soczystą, mocną, choć momentami
brutalną i porażającą.
Szczepan Twardoch: Drach. Wydawnictwo Literackie.
Warszawa 2014.

59

RUBRYKI

Joanna Lasek

LINIA
DZIECIĘCYCH
SKARPET
Polska firma Wola, która od lat zapełnia nasz rynek świetnej jakości
skarpetkami, tym razem przygotowała doskonale dopracowaną linię
dziecięcą. Nie wszyscy rodzice zdają sobie sprawę, że wybór
odpowiedniej skarpety jest dla dziecka bardzo ważny. Dzieci
przemierzają o wiele więcej kilometrów niż dorośli, ich stópki są także
podatne na odparzenia i otarcia. Wybór należytego, naturalnego
i wysokogatunkowego surowca sprawia, że skóra mniej się poci.
Ściągacze zostały tak zaprojektowane, aby nie uciskać niepotrzebnie
nogi, co negatywnie wpływa na krążenie.

CZAS
NA GRILLA
Czas zacząć zaklinać wiosnę i przygotowywać imprezy
w plenerze. Wraz z pierwszymi promieniami słońca do
ogródków wylegną spragnieni słońca obywatele, aby
cieszyć się czasem spędzonym na świeżym powietrzu.
Zaczną się ukochane przez Polaków grille, powietrze
pełne będzie smakowitego dymu. Gdy ktoś jednak nie
gustuje w tego rodzaju zapachu, pozostaje mu dobry grill
gazowy. Wszystkie modele Broil Grill mają wysoką moc
oraz dużą wydajność. Opatentowany system palników
Dual-Tube wykorzystuje więcej niż 120 otworów
umieszczonych w ściankach każdego palnika, skapujące
soki są natychmiast odparowywane, aby zapewnić
potrawom jak najlepszy smak. Rozstaw prętów rusztu
jest minimalny, co pozwala na opiekanie nawet małych
kawałków bez obaw, że wypadną.

BY DODAĆ CERZE BLASKU
Nadchodzi wiosna, najwyższy zatem czas na
ożywienie kolorytu naszej skóry. Zimowa bladość jest
już pasé, na szczęście, aby cera nabrała oliwkowego
odcienia, nie trzeba spędzać już całych godzin na
słońcu. Kosmetyki Bielendy z serii „Orzech &
Bursztyn” wykorzystują siłę płynącą z natury, aby jak
najdelikatniej i najbardziej naturalnie odżywić
i ożywić koloryt skóry. Eksperci z laboratorium
Bielendy połączyli ze sobą składniki orzecha
włoskiego (delikatna koloryzacja), bursztynu
(odpowiedzialny za regenerację zmęczonej skóry)
oraz masła kakaowego (nawilżenie i natłuszczenie).
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ESTETYCZNA I WYGODNA ŁAZIENKA
Łazienka to ulubione pomieszczenie wielu Polaków,
dlatego do jej urządzenia warto się przyłożyć i wybrać
elementy ładne, ale i funkcjonalne. Nowe akcesoria
łazienkowe Hans Grohe to trzy główne linie, z których
można stworzyć pasującą do siebie całość – nowoczesna
i ponadczasowa linia Grohe Essentials ma delikatną
kolistą formę pasującą do klasycznego wystroju. Grohe
Essentials Cube to z kolei efektowne linie i prostokątne
tarcze, które nadadzą wnętrzu lekkości. Grohe Grandera
to zainspirowane formą elipsy akcesoria z białej
porcelany. Kiedy armatura jest już wybrana, warto
skoncentrować się na dobrej jakości brodziku – te
z Sanplastu (seria Space Mineral) wykonano z wysokiej
jakości odlewu mineralnego, który jest bardzo gładki, co
sprawia, że jest wyjątkowo odporny na zabrudzenia. Żeby
wzmocnić efekt antypoślizgowy, można zastosować
dodatkowo specjalną powłokę Pro Safe System.

DLA MAŁYCH
KSIĘŻNICZEK
Podczas największych na świecie targów zabawek
w Norymberdze, firma Mattel zaprezentowała nową
lalkę Barbie – superbohaterkę. Jest to lalka
inspirowana postacią z filmu „Barbie: Super
Księżniczki”, który miał swoją premierę w lutym. Kara
ma strój, który może się zmieniać z balowego
w kostium superbohaterki, a stanie się to za sprawą
jednego małego guziczka. Błyszcząca peleryna
i różowe wysokie buty z pewnością zachwycą niejedną
małą księżniczkę.
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Agnieszka Kudłacik
zdjęcia: Monika Kubecka

Dania z serami

Restauracja Terra Mare serwuje potrawy kuchni
śródziemnomorskiej, oparte na oryginalnych produktach
i tradycyjnych recepturach: m. in. robione na miejscu
makarony, dania z ryb i owoców morza, pizze z pieca
opalanego drzewem oraz oryginalne włoskie desery.
W powstałej przy restauracji winiarni można też
skorzystać z degustacji win.
Adres: Terra Mare, Katowice, ul. Roździeńskiego 191A
www.terramare.pl

Dania, w których wykorzystuje się sery, to – jeśli chodzi o Italię
– temat „rzeka”. Poczynając od fonduta di formaggio, czyli
słynnego fondue z gorącego sera i białego wina, kończąc na
potrawach opartych tylko na użyciu sera w formie posypania
dania finalnego. Wydaje mi się, że we Włoszech jest tyle
rodzajów sera, ile miast i miasteczek. Nie sposób tego
wyliczyć... na przykład słynne formaggio di fossa di Saliano
z regionu Romagna, a ponadto dziesiątki rodzajów grana,
ricotta czy pecorino, następnie gorgonzola, taleggio,
mascarpone, asiago, bitto, crescenza, montasio, provola, toma,
robiola, kilka rodzajów mozzarelli, długo można wymieniać...
Poniżej kilka przepisów dań możliwych do zrealizowania
w Polsce. Przepisy na 4 osoby.
 MOZZARELLA IN CARROZZA
(mozzarella panierowana)
8 kromek chleba tostowego,
1 duża mozzarella,
4 anchois, świeża bazylia,
mąka, jajko, bułka tarta do panierowania,
olej do smażenia.
Z kromek należy odkroić skórkę. Mozzarellę
kroimy w plastry, układamy na 4 kromkach,
kładziemy anchois, liść bazylii, pieprzymy
i przykrywamy drugą kromką. Kroimy
na trójkąty. Panierujemy jak kotlety
i smażymy do zrumienienia.

62

 PASSATELLI IN BRODO (Passatelli w rosole)
Do tego dania, za które, nota bene, mój mąż „dałby się
pokroić”, należy przygotować dobry rosół, a do tego
passatelli, które przygotowuje się następująco (na 1 osobę):
1 jajko,
6 łyżek bułki tartej,
3 łyżki parmigiano,
skórka cytrynowa,
gałka muszkatołowa.
Mieszamy składniki na
passatelli i po prostu
wyciskamy je do
gotującego się rosołu,
używając wyciskarki
do ziemniaków na
purée, ale tej
o grubszych oczkach.
Jak tylko wypłyną,
danie gotowe!

 TURBANTINI DI RICOTTA, GORGONZOLA E CAPPERI
(Zawijasy z ricottą, gorgonzolą i kaparami)
2 cukinie,
100 g ricotty,
100 g gorgonzoli,
kilka kaparów,
tymianek, bazylia, szczypiorek, sól, pieprz, oliwa z oliwek.
Plastry cukini grillujemy. Mieszamy sery razem z ziołami
i przyprawami. Smarujemy cukinię serami i zwijamy.
Układamy na talerzu, skrapiamy oliwą, posypujemy
zmielonym pieprzem.

 INSALATA DI ALETTE DI POLLO IN CESTINI DI GRANA PADANO
(Sałatka ze skrzydełek z kurczaka w koszyczkach z sera grana padano)
8 skrzydełek,
100 g grana padano
papryka w proszku,
zielona sałata, pomidor,
tymianek, rozmaryn, zielona pietruszka,
sól, pieprz.
Przygotowujemy koszyczki z sera. To bardzo proste: kilka
łyżek sera rozpuszczamy, najlepiej na patelni teflonowej,
a kiedy ser zaczyna się podpiekać, natychmiast łopatką
przekładamy go na foremkę tak, aby wyszedł
koszyczek. Skrzydełka z kurczaka doprawiamy
papryką, tymiankiem rozmarynem, solą i pieprzem.
Obtaczamy w mące i smażymy. Na dno koszyczka
serowego wkładamy pokrojoną sałatę, kawałek
pomidora i usmażone skrzydełka. Posypujemy
świeżą pietruszką i doprawiamy.
 GNOCCHI DI RICOTTA E POMODORO
(Gnocchi z ricotty w sosie pomidorowym)
To bardzo pyszne i delikatne w smaku danie, ale jednocześnie proste
do przygotowania.
500 g ricotty, 2 jajka, parmigiano,
sól, pieprz, gałka muszkatołowa, świeża bazylia,
150 g mąki.
Mieszamy składniki na gnocchi, ilość mąki należy kontrolować.
Ciasto musi być dość gęste, aby móc ugotować gnocchi.
Wcześniej przygotowujemy sos pomidorowy wg uznania.
Gnocchi gotujemy we wrzącej, osolonej wodzie do momentu
wypłynięcia. Wyjmujemy łyżkę, a następnie przekładamy je do sosu
i podajemy. Danie można udekorować świeżą bazylią.
Mam nadzieję, że sery pobudzą Państwa wyobraźnię do eksperymentowania,
bo przecież to w kuchni jest najważniejsze!!! Smacznego!!!
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CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT
Oferta dotyczy samochodów z roku produkcji 2015

Nowa Panda

RABAT 15%*

1.2 EASY
1.2 EASY + PACK
1.3 MJET 16V EASY
1.3 MJET 16V EASY + PACK
1.2 LOUNGE
0.9 TWINAIR S&S LOUNGE
1.3 MJET 16V S&S DPF 4X4
0.9 TWINAIR 90KM CROSS 4X4
1.3 MJET 16V S&S DPF CROSS 4X4

WYMIARY (cm)
365/164/156

PLN
33 320
37 570
42 670
46 920
37 570
44 370
57 120
62 220
64 770

WYMIARY (cm)
355/163/149

RABAT 15%*

PLN
1.2 POP
38 760
1.2 LOUNGE
45 560
1.2 LOUNGE + TFT
46 410
0.9 SGE S&S LOUNGE 85KM
50 660
0.9 SGE S&S LOUNGE 85KM + TFT 51 510
0.9 SGE S&S LOUNGE 105KM
52 360
0.9 SGE S&S LOUNGE 105KM + TFT 53 210
1.3 MJET 16V S&S DPF LOUNGE 56 610
1.3 MJET 16V S&S DPF LOUNGE + TFT 57 460
1.2 SPORT
46 410
0.9 SGE S&S SPORT 85KM
51 510
0.9 SGE S&S SPORT 105KM
53 210
1.2 CULT
52 360
0.9 SGE S&S CULT 105KM
59 160

500L Living

1.6 MULTIJET II 16V POP STAR
1.6 MULTIJET II 16V LOUNGE
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KM km/h l/100km miejsca
69 164 5,2 4/5
69 164 5,2 4/5
75 168 3,9 4/5
75 168 3,9 4/5
69 164 5,2 4/5
85 177 4,2 4/5
75 159 4,7 4/5
85 167 4,9 4/5
75 160 4,7 4/5

500L

RABAT 15%
1.4 16V POP STAR
1.4 16V T-JET POP STAR
0.9 8V TWINAIR POP STAR
1.4 16V LOUNGE
1.4 16V T-JET LOUNGE
0.9 8V TWINAIR LOUNGE

WYMIARY (cm)
415/178/167

PLN
53 550
60 350
56 950
59 500
66 300
62 900

500L Trekking

500

RABAT 15%

poj.
1242
1242
1248
1248
1242
875
1248
875
1248

BAGAŻNIK
225 LITRÓW

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

KM km/h l/100km miejsca
69 160 5,1
4
69 160 5,1
4
69 160 5,1
4
85 173 4,1
4
85 173 4,1
4
85 188 4,2
4
85 188 4,2
4
75 180 3,7
4
75 180 3,7
4
69 160 5,1
4
85 173 4,1
4
85 188 4,2
4
69 160 5,1
4
85 188 4,2
4

WYMIARY (cm)
435/178/145

PLN
70 805
76 755

poj.
1598
1598

BAGAŻNIK
185 LITRÓW

BAGAŻNIK
168/638 L

KM km/h l/100km miejsca
120 189 4,8 5/7
120 189 4,8 5/7

RABAT 15%
1.4 16V TREKKING
1.4 16V T-JET TREKKING
0.9 8V TWINAIR TREKKING
1.6 MJET II 16V TREKKING 105KM
1.4 16V T-JET TREKKING BEATS

poj.
1368
1368
875
1368
1368
875

KM
95
120
105
95
120
105

km/h
178
189
180
178
189
180

WYMIARY (cm)
427/180/167

PLN
60 350
67 150
63 750
73 950
72 250

poj.
1368
1368
875
1598
1368

KM
95
120
105
105
120

km/h
165
183
173
175
183

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

l/100km miejsca

6,2
6,9
4,8
6,2
6,9
4,8

5
5
5
5
5
5

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

l/100km miejsca

6,4
7,0
5,1
4,7
7,0

5
5
5
5
5

NOWOŚĆ

500X
RABAT 12%
1.6 E-TORQ 4X2 POP STAR
1.4 MULTIAIR II 16V 4X2 POP STAR
1.6 MJET II 16V 4X2 POP STAR
1.6 E-TORQ 4X2 LOUNGE
1.4 MULTIAIR II 16V 4X2 LOUNGE
1.6 MULTIJET II 16V 4X2 LOUNGE
1.4 MULTIAIR II 16V 4X2 CROSS
1.6 MJET II 16V 4X2 CROSS
2.0 MJET II 16V 4X4 CROSS
2.0 MJET II 16V 4X4 AT9 CROSS
2.0 MJET II 16V 4X4 CROSS PLUS
2.0 MJET II 16V 4X4 AT9 CROSS PLUS

WYMIARY (cm)
424/179/160

PLN
62 392
70 312
72 952
71 192
79 112
81 752
73 392
76 032
82 192
90 992
90 992
99 792

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

KM
110
140
120
110
140
120
140
120
140
140
140
140

km/h
180
180
186
180
180
186
180
186
190
190
190
190

BAGAŻNIK
350 LITRÓW

l/100km miejsca

6,4
6,0
4,1
6,4
6,0
4,1
6,0
4,1
5,5
5,5
5,5
5,5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
(w przypadku 500X – rabat 8%)
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.

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

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

14

NOWOŚĆ

Punto

RABAT 15%*
1.2 EASY 5D
1.2 EASY + PACK 5D
1.4 EASY 5D
1.4 EASY + PACK 5D
1.3 MJET 16V EASY 5D
1.3 MJET 16V EASY + PACK 5D
0.9 TWINAIR EASY
0.9 TWINAIR EASY + PACK 5D

WYMIARY (cm)
403/169/149

PLN
36 295
39 440
37 995
41 140
45 220
48 365
42 670
45 815

poj.
1242
1242
1368
1368
1248
1248
875
875

KM
69
69
77
77
75
75
105
105

BAGAŻNIK
275 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
156
5,4 5
156
5,4 5
165
5,7 5
165
5,7 5
165
4,2 5
165
4,2 5
172
4,2 5
172
4,2 5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
(w przypadku 500X – rabat 8%)
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.

Nowy Doblò

RABAT 15%*

1.4 16V POP
1.4 16V EASY
1.4 T-JET 16V EASY
1.6 MULTIJET 16V EASY
1.4 T-JET 16V LOUNGE
2.0 MULTIJET 16V LOUNGE

1.4 ACTIVE
1.4 DYNAMIC
1.3 MULTIJET 16V DYNAMIC

RABAT 15%*
1.2 8V ELEFANTINO EURO 6
1.2 8V START&STOP MOMO EURO 6
0.9 START&STOP MOMOEURO 6
1.2 8V START&STOP GOLD EURO 6
0.9 START&STOP GOLD EURO 6
1.3 START&STOP JTD EURO 5+
0.9 START&STOP MTA GOLD EURO 6
1.2 8V START&STOP PLATINUM EURO 6

WYMIARY (cm)
384/167/151

PLN
38 174
42 764
47 014
42 764
47 014
52 114
50 414
47 864

poj.
1242
1242
875
1242
875
1248
875
1242

PLN
52 700
56 100
61 200
67 150
65 450
75 650

Qubo

RABAT 15%*

Ypsilon

WYMIARY (cm)
440/183/184

poj.
1368
1368
1368
1598
1368
1956

KM
95
95
120
105
120
135

km/h
161
161
172
164
172
179

WYMIARY (cm)
396/172/174

PLN
41 650
46 750
55 250

poj.
1368
1368
1248

BAGAŻNIK
750 LITRÓW

l/100km miejsca

7,2
7,2
7,4
5,5
7,4
5,9

5
5
5
5
5
5

BAGAŻNIK
330 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
77 155 6,9
5
77 155 6,9
5
75 155 4,5
5

BAGAŻNIK
248 LITRÓW

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

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
DPF – filtr cząstek stałych (dla silników diesla), S&S – system Start&Stop
Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym.
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.
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CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT
Oferta dotyczy samochodów z roku produkcji 2015

MiTo PY2014

WYMIARY (cm)
406/172/145

RABAT 15%*

1.4 8V 78 KM PROGRESSION
0.9 TWINAIR 105 KM PROGRESSION
1.4 8V 78 KM SPRINT
1.3 MJET 16V 85 KM PROGRESSION
1.4 8V 78 KM DISTINCTIVE
0.9 TWINAIR 105 KM DISTINCTIVE
1.4 TB MAIR 16V 140 KM DISTINCTIVE TCT
1.3 MJET 16V 85 KM DISTINCTIVE
1.4 TB MAIR 16V 170 KM Q VERDE TCT

PLN
47 770
53 720
52 020
57 970
54 570
60 520
69 020
64 770
77 520

poj.
1368
875
1368
1368
1368
875
1368
1368
1368

KM
78
105
78
85
78
105
140
85
170

km/h
165
184
165
174
165
184
174

BAGAŻNIK
270 LITRÓW

l/100km miejsca

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

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

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

Renegade PY2015

RABAT 12%*
PLN
1.4 TMAIR LONGITUDE M6 FWD S&S 71 544
1.6 MJET LONGITUDE M6 FWD S&S 78 320
1.4 TMAIR LIMITED M6 FWD S&S 77 352
1.6 MJET LIMITED M6 FWD S&S 84 128
2.0 MJET LIMITED AT9 4WD LOW S&S 103 400
1.4 TMAIR LIMITED AT9 4WD S&S 96 536
2.0 MJET LIMITED M6 4WD S&S 94 424
2.0 MJET TRAILHAWK AT9 4WDLOW S&S 109 032

WYMIARY (cm)
426/180/166

poj. KM km/h
1368 140 181
1598 120 178
1368 140 181
1598 120 178
1956 140 182
1368 170 196
1956 140 182
1956 170 196

BAGAŻNIK
351 LITRÓW

l/100km miejsca

6
4,6
6
4,6
5,7
6,9
5,1
5,8

5
5
5
5
5
5
5
5

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

Giulietta PY2014

RABAT 15%*

PLN
1.4 TB 16V 120 KM PROGRESSION
64 090
1.6 JTDM 16V 105 KM PROGRESSION 73 610
1.4 TB MULTIAIR 16V170 KM SPRINT TCT 83 810
1.6 JTDM 16V 105 KM SPRINT
81 175
1.4 TB 16V 120 KM DISTINCTIVE
70 125
1.4 TB MULTIAIR 16V 170KM DISTINCTIVE 75 310
1.4 TB MULTIAIR 16V 170KM DISTINCTIVE TCT 82 280
2.0 JTDM 16V 150 KM DISTINCTIVE 83 980
1.4 TB MULTIAIR 16V 170 KM EXCLUSIVE 79 645
1.4 TB MULTIAIR 16V 170 KM TCT EXCLUSIVE 86 615
2.0 JTDM 16V 150 KM EXCLUSIVE
88 315
2.0 JTDM 16V 175 KM TCT EXCLUSIVE 95 285
1.75 TBI 16V 240 KM TCT Q VERDE 103 445

14

WYMIARY (cm)
435/180/147

poj. KM km/h
1368 120 195
1598 105 185
1368 170 218
1598 105 185
1368 120 195
1368 170 218
1368 170 218
1956 150 210
1368 170 218
1368 170 218
1956 150 210
1368 175 220
1742 240 244

Cherokee

RABAT 15%*

PLN
Longitude 2.0 MJD M6 FWD 118 915
Longitude 2.0 MJD M6 4X4
130 815
Longitude 2.0 MJD A9 4X4
144 415
Limited 2.0 MJD M6 4X4
150 365
Limited 2.0 MJD A9 4X4
163 965
Limited 2.0 MJD A9 4X4
169 915
Limited V6 3.2L Pentastar A9 4X4 169 915
Trailhawk V6 3.2L Pentastar A9 4X4 164 815

WYMIARY (cm)
462/185/166

poj.
1956
1956
1956
1956
1956
1956
3239
3239

KM
140
140
170
140
170
170
272
272

km/h
187
189
192
189
192
192
206
180

BAGAŻNIK
350 LITRÓW

l/100km miejsca

6,4
4,0
5,1
4,0
6,4
5,7
5,1
4,2
5,7
5,1
4,2
4,4
7,3

BAGAŻNIK
412 LITRÓW

l/100km miejsca

5,3
5,6
5,8
5,6
5,8
5,8
10
10

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
(w przypadku Renegade – rabat 8%)
Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym.
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.

Oferta jest dostępna w Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland, ul. Katowicka 24, Bielsko-Biała.
Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland • tel. 033 813 44 40
Ceny z rabatem dla pracowników Grupy Fiat i CNH Industrial zawierają VAT i są aktualne w momencie zamknięcia numeru. Firma zastrzega
sobie możliwość dokonania w każdej chwili zmiany cen i wyposażenia. Poniższe ceny dotyczą modeli w wykonaniu standardowym i są
cenami maksymalnymi w sieci sprzedaży. Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposażeniem obowiązują dopłaty wg cennika opcji.
Pracownicy spółek Grupy Fiat i CNH Industrial mogą alternatywnie skorzystać z opcji z darmowym pakietem ubezpieczeniowym.
Kompletny wykaz wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach sprzedaży. Oferta nie łączy się z innymi promocjami.
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#THEPOWEROFX

500x.fiat500.com

Fiat 500X – emisja CO2: od 109 do 147 g/km; zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 4,1 do 6,4 l/100 km. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej
z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie www.ﬁat.pl/uslugi-posprzedazne/recykling-pojazdow.

