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Wyniki odnotowane przez
Grup´ w pierwszych
trzech miesiàcach 2007
roku sà wi´cej ni˝ dobre:
obroty wzrosły o dziewi´ç
procent, a wynik
zarzàdzania zwyczajnego
o 84 procent. Fiat Auto
zwi´ksza zyski a˝
czterokrotnie, powody do
radoÊci majà równie˝
Iveco i CNH.
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D

la Fia ta po czà tek 2007 ro ku był
wr´cz wy ma rzo ny. Da ne za
pierwszy kwartał – zatwierdzone
przez Za rzàd z pre ze sem Lu ca
Cordero di Montezemolo na czele
– po twier dza jà, ˝e Gru pa za m kn´ła ten okres obrotami w wysokoÊci 13,7 miliarda euro, wi´kszymi o 8,9 pro cent w po rów na niu
z rokiem 2006. Wskazujà ponadto, ˝e był to ju˝
dziewiàty kolejny kwartał, w którym wynik zarzàdza nia zwy czaj ne go oka zał si´ lep szy ni˝ rok
wczeÊniej. 595 milionów euro stanowi wzrost o 84
procent, a dokładniej rzecz ujmujàc o ponad 400
procent w sektorze samochodowym, ponad 200
w Iveco i 50 w CNH. Zysk netto Grupy si´gnàł
376 milionów euro (+149 procent), a zadłu˝enie
przemysłowe netto spadło poni˝ej 1,3 miliarda euro, po pra wia jàc si´ w sto sun ku do koƒ ca ro ku
2006 o około 500 milionów.

SAMOCHODY KLUCZEM DO SUKCESU
Motorem nap´dowym wzrostu przychodów Grupy
była działalnoÊç Fiat Gro up Automobiles, której
wartoÊç zwi´kszyła si´ o 11,2 procent – do 6,8 miliarda euro. Sukces modeli wprowadzonych na rynek stosunkowo niedawno, jak równie˝ tych obecnych na nim ju˝ od dłu˝szego czasu, przeło˝ył si´
na sprzeda˝ 541.200 samochodów, najwy˝szà od
2001 ro ku. Pan da by ła naj ch´t niej ku po wa nym
mo de lem w seg men cie A, Pun to pla so wa ło si´
w Êcisłej czołówce swojej kategorii. Fiat Bravo, wylansowany w lutym na rynku włoskim, w marcu na
fran cu skim, a w kwiet niu na pol skim zdo łał ju˝
znaleêç 11 tysi´cy nabywców i zebraç zamówienia
od kolejnych 29 tysi´cy.

Obroty wzrosły
o 9%, a wynik
zarządzania
zwyczajnego
o 84%

znacznego zwi´kszenia udziału w kluczowym dla
spółki segmencie maszyn rolniczych, jak równie˝ wysokiej sprzeda˝y maszyn budowlanych poza Stanami
Zjednoczonymi. W sektorze Komponentów i Systemów Produkcyjnych wzrost Fiat Powertrain Technologies, Magneti Marelli i Teksidu został pochłoni´ty
przez strat´ spółki Comau, przechodzàcej restrukturyzacj´ rozpocz´tà w ostatnich miesiàcach 2006 roku. Wyłàczajàc wpływ Comau łàczny wynik z tych
działalnoÊci wzrósł o 21 milionów euro.
Zadłu˝enie przemysłowe netto zmalało do 1,277 mld
euro, przede wszystkim dzi´ki dobremu wynikowi
operacyjnemu i cesji działalnoÊci niestrategicznych.

RACHUNEK EKONOMICZNY – I KWARTAŁ 2007
2007
2006

(w milionach euro)

INNE SEKTORY
Obroty Iveco wzrosły o 20,1 procent, si´gajàc 2,5
miliarda euro. Najlepsze wyniki marka odnotowała
na rynku zachodnioeuropejskim, ale wzmocniła tak˝e swà obecnoÊç w Europie Wschodniej i Ameryce
Łaciƒskiej, uzyskujàc rekordowy, jak na pierwszy
kwartał, wolumen sprzeda˝y.
Przy cho dy CNH wy nio sły 2,7 mi liar da eu ro, co
oznacza wzrost o 10,6 procent w dolarach (1,5 procent w euro).
Łàczne obroty sektora Komponentów i Systemów
Produkcyjnych zamkn´ły si´ kwotà 3,2 miliarda
euro. Nieznaczny wzrost (+1,2 procent) jest efektem ró˝nic w wynikach poszczególnych sektorów
Grupy. Fiat Powertrain Technologies odnotował
po pra w´ przy cho dów o 8,2, a Ma gne ti Ma rel li
o 2,7 procent (+7,4 przy niezmienionym zakresie
działalnoÊci). Z drugiej strony przychody Teksidu
zmalały o 10 procent, przede wszystkim za sprawà
słabej sprzeda˝y na rynku amerykaƒskim, a wyniki
Co mau, od czu wa jà ce go skut ki struk tu ral ne go
spad ku in we sty cji na ryn ku, by ły mniej sze a˝
o 25,2 procent.

ZADŁU˚ENIE SPADA
JeÊli chodzi o zysk z zarzàdzania zwyczajnego, mar˝a
od przychodów Grupy Fiat wzrosła z 2,6 do 4,4 procent. Wynik z działalnoÊci sektora samochodowego
(obejmujàcego wszystkie marki Grupy) zwi´kszył si´
ze 173 do 222 milionów euro, głównie dzi´ki wyraênej poprawie sprzeda˝y Fiat Group Automobiles,
który odnotował przyrost wyniku zarzàdzania zwyczajnego z 57 milionów euro (jeden procent przychodów) do 192 milionów euro (3 procent przychodów). Iveco poprawiło swój wynik z 70 do 150 milionów euro, bijàc historyczny rekord pierwszego
kwartału, zwi´kszyło te˝ mar˝´ od przychodów z 3,4
do 6 procent. CNH zapisało na swym koncie wzrost
z 52 do 189 milionów euro oraz mar˝´ od obrotów
si´gajàcà 7 procent. Tak dobry wynik jest efektem

Przychody netto
Wynik zarzàdzania zwyczajnego
Wynik zarzàdzania zwyczajnego (%)
Wynik operacyjny
Wynik przed opodatkowaniem
Zysk netto (Grupy i spó∏ek trzecich)

13.676
595
4,4
595
574
376

12.556
323
2,6
323
232
151

zmiana
8,9 %
272
272
342
225

WYNIKI ZARZÑDZANIA ZWYCZAJNEGO – I KWARTAŁ 2007
2007
2006
zmiana

(w milionach euro)

Samochody (Fiat Group Automobiles,
Maserati i Ferrari)
Maszyny rolnicze i budowlane (CNH)
Pojazdy u˝ytkowe (Iveco)
Komponenty i systemy produkcji
(FPT, Magneti Marelli, Teksid, Comau)
Inna działalnoÊç (Wydawnictwo i inne)
Grupa ogółem

222
189
150

49
137
70

173
52
80

83
(49)
595

82
(15)
323

1
-34
272

PRZYSZŁOÂå
Doskonałe wyniki pierwszego kwartału stanowià
solidnà podstaw´ do kontynuowania przez Grup´
batalii o dalszy wzrost i zwi´kszenie mar˝ w okresie
2007 – 2010. Z ka˝dym kolejnym rokiem Grupa
Fiat zamierza poprawiaç swe pozytywne rezultaty
i potwierdza – na najwy˝szym z mo˝liwych poziomów – wszystkie cele na rok 2007, zapowiedziane
w listopadzie ubiegłego roku: wynik zarzàdzania
zwyczajnego Grupy w przedziale od 2,5 do 2,7 miliarda euro, mar˝a pomi´dzy 4,5 a 5,1 procent, zysk
netto pomi´dzy 1,6 a 1,8 miliarda euro, zysk na akcj´ pomi´dzy 1,25 a 1,40 euro.
Ponadto, w oparciu o znaczàcy cash flow przemysłowy netto w pierwszym kwartale, na koniec okresu obrachunkowego zadłu˝enie przemysłowe netto
ma wy nieÊç nie wi´ cej ni˝ mi liard eu ro (nie
uwzgl´dniajàc wpływu z odkupu własnych akcji),
czyli mniej ni˝ połow´ deklarowanego wczeÊniej celu dwumiliardowego.
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15 lat – 4 miliony samochodów
Od października 1992 roku do kwietnia 2007 roku
Fiat Auto Poland, w swojej piętnastoletniej historii,
wyprodukował w Tychach i Bielsku-Białej 4 miliony
samochodów. Jubileuszowy model Fiat Panda Dynamic
zjechał z linii montażowej tyskiego zakładu 11 kwietnia
br. o godz. 1.43, a przeznaczono go na rynek włoski.
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W 1990 r. FSM z firmy paƒstwowej przekształciła si´
w spółk´ akcyjnà. Taki był efekt zatwierdzonej przez polski
parlament ustawy o prywatyzacji. Gdyby nie prywatyzacja
tej fabryki, nie byłoby dzisiaj rekorodowych wyników
Grupy Fiat w Polsce. Przedsi´wzi´cie bez precedensu
rozpocz´ło si´ oficjalnie pi´tnaÊcie lat temu,
ale zakorzenione jest gł´biej w historii Fiata.
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Turynie rozwa˝ano ju˝ wtedy przej´cie wi´kszoÊciowego pa kie tu Fa bry ki Sa mo cho dów Ma ło li tra ˝o wych.
Współ pra ca Fiata z FSM
trwa ła dwa dzie Êcia lat,
szkoda było tego nie wykorzystaç. Fabryka kapitałowo
nie wchodziła w skład koncernu, ale mocno tkwiła w mi´dzynarodowym orga ni zmie Fia ta. Pro du ko wa ny od pi´t na stu lat
w Bielsku-Białej i Tychach model 126p miał własne miejsce w strategii koncernu. Na poczàtku lat
90-tych FSM znalazła si´ w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej, a dalsze dotowanie przedsi´biorstwa przez paƒstwo stało si´ niemo˝liwe. Polski rzàd miał tego ÊwiadomoÊç. Nowy model małolitra˝owego auta, przygotowany do produkcji
wyłàcznie w Polsce, miał byç sprzedawany w całej
Europie. Dlatego obie strony dà˝yły do kompromisu. Bazà przewidywanej spółki miała byç FSM
i niektóre jej filie. Do tej pory FSM produkowała
samochody, rowery, zajmowała si´ nieruchomoÊciami i terenami łowieckimi. Przej´ta przez FAP
miała si´ zajàç tylko produkcjà samochodów.

Włosi zdecydowali si´ zainwestowaç 800 milionów dolarów i zwi´kszyç zdolnoÊci produkcyjne
fabryki. To był przełom. Stron´ polskà w rozmowach reprezentował Zbigniew Piotrowski z Ministerstwa Przekształceƒ WłasnoÊciowych, bowiem
formalnie FSM stanowiła własnoÊç skarbu paƒstwa. Delegacji Fiata Auto przewodniczył dyrektor dzia łu ope ra cji za gra nicz nych, Gu gliel mo
Ca pra. Roz mo wy pro wa dzi li: dy rek tor dzia łu
prawnego – Antonio Scognamiglio, Enrico Pavoni – przed sta wi ciel Fia ta w Pol sce oraz Pa olo
Marinsek – pierwszy prezes i naczelny dyrektor
Fiata Auto Poland
Naj trud niej sze w ne go cja cjach by ło okre Êle nie
wartoÊci przedsi´biorstwa. Straty finansowe FSM
były olbrzymie. Fiat Auto miał ÊwiadomoÊç, ˝e
bez po kaê ne go za strzy ku fi nan so we go fa bry ce
grozi bankructwo. W tej sytuacji, 28 maja 1992 r.
zawarto umow´ przejÊciowà przyjmujàc, ˝e rzeczywistà wartoÊç FSM ustali si´ na podstawie jej
działalnoÊci mi´dzy „dniem otwarcia” (datà nabycia FSM przez Fiata Auto 16 paêdziernika 1992
r.), a „dniem zamkni´cia” okreÊlonym drogà negocjacji. Koƒcowy kontrakt podpisano 17 wrzeÊnia 1993 r. koƒczàc dwuletni proces zapoczàtko-

ENRICO PAVONI – PREZES FIAT POLSKA

Inicjatywa bez precedensu
Fiat Wokół Nas – Minęło już 15 lat od 28 maja 1992 roku, kiedy
podpisano umowę. Należał Pan wówczas do wąskiego grona
negocjatorów. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że była to
bardzo udana inicjatywa przemysłowa.
Enrico Pavoni – Przedsięwzięcie było rzeczywiście trudne
i niepozbawione ryzyka. Ale warto było je podjąć. Byliśmy
pierwszymi, którzy postawili na Polskę po przemianach politycznych
roku 1989 i jesteśmy z tego dumni. Polskę i Polaków znaliśmy od
dawna. Wiedzieliśmy, że możemy na nich liczyć i że w nowych
warunkach rynkowych nie tylko dadzą z siebie wszystko, ale wręcz
nas zadziwią. I dokładnie tak się stało. Na początku lat 90. w kadrze
managerów, specjalistów i kierowników znajdowało się ponad 160
Włochów. Dziś jest ich zaledwie kilku. Po prostu nie ma już takiej
potrzeby. Dla przykładu: w skład zarządu Fiata Auto Poland wchodzi
pięć osób – czworo z nich to Polacy. I nie jest to nic innego, jak tylko
potwierdzenie naszej idei i kultury biznesu: opracować plan
długoterminowy, przygotować się do jego realizacji i przystąpić do
inwestowania, w razie potrzeby odpowiednio go modyfikując, ale
bezwzględnie dotrzymując obietnic i osiągając założone cele.
A dzisiaj…
Nie osiadając na laurach, możemy cieszyć się z efektów odważnych,
perspektywicznych decyzji podjętych piętnaście lat temu. Wyników
naszej działalności przemysłowej nie ukrywamy przed nikim. Zakłady
w Polsce, powszechnie cenione zarówno ze względu na aspekt
jakościowy i ekonomiczny, stanowią integralną część naszej coraz
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bardziej globalnej Grupy. Wystarczy
powiedzieć, że zakład w Tychach jest
pierwszym ośrodkiem produkcyjnym
koncernu, który uzyskał
międzynarodowe certyfikaty jakości
EFQM i WCM. A wkrótce w jego ślady
pójdą kolejne spółki i nasi
najważniejsi dostawcy. Liczne spółki,
reprezentujące obecnie Grupę Fiat
w Polsce, są awangardowe pod
względem stosowanych technologii, a jednocześnie zdrowe
z ekonomicznego i finansowego punktu widzenia.
Gdyby miał Pan ująć misję Grupy Fiat w Polsce jednym słowem,
jaki termin byłby najbardziej odpowiedni?
Rozwój. Dane z ostatnich 15 lat dowodzą, że Grupa Fiata postawiła
na Polskę, inwestując w oparciu o dalekosiężną wizję i jasny cel:
rozwinąć działalność i biznes poprzez wzrost poziomu zawodowego
pracowników i racjonalizację procesów produkcyjnych. W roku 2006
obroty wszystkich spółek Grupy Fiat w Polsce, z uwzględnieniem
również trzech spółek joint-venture, przekroczyły 17 miliardów
złotych, rosnąc aż o 14 % w porównaniu do roku poprzedniego.
Rozwój oznacza również tworzenie nowych miejsc pracy: w przeciągu
zaledwie dwunastu miesięcy zwiększyliśmy zatrudnienie o 10 %,
a w roku 2007 będziemy dalej podążać w tym kierunku. Przecież już
wkrótce pojawi się długo oczekiwany nowy Fiat 500.

wany listem intencyjnym. Firma, w której włoski
partner miał 90% udziałów, od tej pory nazywaç
si´ miała Fiat Auto Poland.
Nazwa nowego samochodu, Cinquecento nawiàzywała do dawnej „pi´çsetki”, zaprojektowanej
przez in˝. Dan te Gia co sa, któ ra po ja wi ła si´
w 1936 r. i prze trwa ła w ró˝ nych wer sjach do
1975 roku, gdy jej miejsce zajàł „maluch”. Cinquecento, wprowadzone w 1991 r. na rynek, pod
koniec 1993 r. stało si´ najlepiej sprzedawanym
w Polsce modelem Fiata. W 1994 roku wÊród wyprodukowanych w Polsce 250 tys. aut, dwie trzecie stanowiły Cinquecento, reszt´ Fiaty 126.

PROBLEMY Z AUTONOMIÑ
Fiat Au to przej mu jàc FSM miał do czy nie nia
z „organizmem” składajàcym si´ z 20 rozproszonych jed no stek, za rzà dza nych jako nie za le˝ ne
przed si´ bior stwa, któ re w wie lu przy pad kach,
kon ku ru jàc ze so bà, cz´ sto za opa try wa ły si´
u tych samych dostawców, z którymi podpisywały osobne umowy. W zaopatrzeniu nie było ˝adnej koordynacji. Dostawcy, nastawieni wyłàcznie
na po trze by FSM, nie mu sie li kon fron to waç
swych wyrobów z innymi producentami, co obni˝ało konkurencyjnoÊç. Wielu z nich było wr´cz
własnoÊcià FSM, która nie mogła szukaç innych
na wet wte dy, gdy za mar nà ja koÊç trze ba by ło
płaciç wysokie ceny.
Reformujàc system nale˝ało w pierwszej kolejno-

Êci ograniczyç niezale˝noÊç poszczególnych jednostek. Nast´pnie stworzono polski management,
aby w miejsce celów wytyczonych przez ka˝de
z przedsi´biorstw, pojawiły si´ cele wspólne. Kierow nic two Fia ta Au to mia ło Êwia do moÊç, ˝e
zmiany mogà zostaç odebrane negatywnie, dlatego du ˝e zna cze nie przy wià zy wa no do dia lo gu
i wyjaÊniania celów nowej organizacji.
Poczàtkowo najwy˝szy poziom zarzàdzania FAP
stanowili wyłàcznie managerowie włoscy, co wynikało z podejÊcia Fiata, który chciał szybciej zintegrowaç fabryk´ z koncernem. Personel włoski
stop nio wo ogra ni cza no: od 160 do kil ku na stu
w 1999 r. i kilku po 2000 r.
Niektórzy dostawcy nie pojmowali, jak firma mo˝e si´ rozwijaç, eksportowaç, zmniejszajàc jednoczeÊnie koszty, nie rozumieli logiki rynku. FAP od
po czàt ku za ch´ cał do two rze nia jo int ven tu re
z najlepszymi dostawcami włoskimi i polskimi.
Kiedy w 1993 r. rozpoczynał swojà działalnoÊç,
od polskich dostawców kupowano ok. 55% podzespołów. Pi´ç lat póêniej polskie firmy stanowiły
ju˝ ok. 75% wszystkich kooperantów.
Na mapie gospodarczej Polski FAP stał si´ liderem w sprzeda˝y samochodów oraz najwi´kszym
inwestorem zagranicznym. Jego doÊwiadczenie
nie mia ło so bie po dob nych w ca łej Eu ro pie
Wschodniej. Fiat przyczynił si´ do napływu najnowoczeÊniejszych technologii i przyciàgnàł do
Polski czołowe Êwiatowe firmy wielu bran˝.
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Przez pierwsze trzy lata FAP produkował dwa
modele najmniejszych w Polsce samochodów
– Fiata 126p i Cinquecento. W 1994 roku zacz´ to mon to waç Fiat Uno co szyb ko prze kształ co no w peł ny cykl tech no lo gicz ny.
W 1995 roku z linii Zakładu Karoserii w Tychach zeszło 500-tysi´czne Cinquecento, dwa
lata póêniej – milionowe. W miar´ poprawiania si´ sytuacji materialnej Polaków wymagania rosły doprowadzajàc do zwrotu w polityce
handlowej. Nale˝ało stworzyç klientom wi´ksze mo˝ li wo Êci wy bo ru. Wpro wa dze nie do
sprze da ˝y Pun to oraz sa mo cho dów wy˝ szej
klasy, jak Croma czy Tempra, udowodniło, ˝e
Fiat Auto, to nie tylko „mały litra˝.”
W czerw cu 1997 ro ku Za kład Ka ro se rii
w Bielsku-Białej rozpoczàł produkcj´ „world
car” – Fiata Siena. Kilka miesi´cy póêniej pojawił si´ kolejny „Êwiatowy samochód” Fiata
– Palio Weekend. W rekordowym roku 1999
wyprodukowano 344 tysiàce aut, wÊród nich
Pun to, Bra vo/Bra va, Ma rea i Du ca to. Ja ko
wyłàczny importer w ramach tzw. kontyngentu, FAP sprowadzał do Polski równie˝ Lancie
i Alfy Romeo. Zwi´kszony popyt na wi´ksze
auta nie osłabił zainteresowania segmentem A.
Wiosnà 1998 roku z linii produkcyjnych biel-
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sko -ty skiej spół ki zje chał na st´p ca „Pi´ç set ki”
– Seicento, które szybko stało si´ niekwestionowa nym lide rem w sprzeda ˝y na rynku polskim
i przebojem eksportowym. Na uruchomienie jego
produkcji przeznaczono 200 mln dolarów.

WIELKI SKOK JAKOÂCIOWY
W 1993 Fiat Auto Poland zaczàł si´ przekształcaç
w przedsi´biorstwo sieciowe według modelu włoskiego, koncentrujàc si´ na podstawowej produkcji w Bielsku-Białej i Tychach. Spółka zacz´ła powierzaç swà działalnoÊç pomocniczà specjalistycznym firmom zewn´trznym (działajàcym zarówno
w Grupie Fiat jak i poza nià), i coraz bardziej skupiaç si´ na swoim „core business”, czy li pro duk cji sa mo cho dów. Dla spraw ne go za rzàdzania przedsi´biorstwem
– po sia da jà cym po nad 290
dostawców krajowych i zagranicznych oraz sieç sprzeda˝y
z ponad 80 niezale˝nymi podmiotami gospodarczymi – firma stworzyła powiàzania gospo dar cze
za pew nia jà ce
sprawny przepływ informacji,

produktów oraz Êrodków finansowych.
Po okresie o˝ywienia na polskim rynku motoryzacyjnym, popyt z rekordowego poziomu 632.000
sprzedanych w roku 1999 aut, spadł do 303.000
w roku 2002, a cztery lata póêniej – do poziomu
238.000. Przyczynił si´ do tego brak stabilizacji
w sferze podatków, ale przede wszystkim trwajàcy
od ma ja 2004 r. ma so wy im port sta rych aut
(33.400 w 2003 roku i 870.000 w 2005 r.). Wystarczyło kilka lat, aby polski rynek motoryzacyjny, jeden z najbardziej dynamicznych w Europie,
znalazł si´ na szarym koƒcu unijnego peletonu.
Pomimo kryzysu Fiat Auto Poland poprawiał jakoÊç swoich wyrobów zapewniajàc sobie pozycj´
jednego z najlepszych zakładów
Grupy Fiat Auto na Êwiecie. Wysoki poziom jakoÊci i wydajnoÊci, przy redukcji kosztów produkcji, przekonały dyrekcj´ generalnà w Turynie do powierzenia pol skiej fa bry ce pro duk cji
nowego Fiata Panda. Miał to byç
przełom w historii firmy.
Wprowadzenie certyfikowanych
systemów jakoÊci doprowadziło
do uzyskania w 2002 r. Certyfi-

FOT. SATIZ POLAND

Powierzenie
polskiej fabryce
produkcji nowej
Pandy było
przełomem
w historii firmy

katu Zintegrowanego Systemu Zarzàdzania JakoÊcià, Ârodowiskiem oraz Bezpieczeƒstwem i Higienà Pracy. Wkrótce firma przystàpiła do krajowych
konkursów jakoÊci (Polska Nagroda JakoÊci zdobyta za pierwszym podejÊciem w 2004 r.) i mi´dzynarodowych (EFQM – European Foundation
Quality Management i WCM – World Class Manufacturing). Niewiele ponad rok od wdro˝enia
systemu EFQM tyski zakład uzyskał Recognized
for Excellence 2005 (Uznanie za Doskonalenie),
a w 2006 r. znalazł si´ w gronie finalistów EFA
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Fiat Seicento,
który zastąpił
Cinquecento,
zjechał z linii
produkcyjnej
wiosną 1998 r.
i szybko stał się
niekwestionowanym liderem
w sprzedaży na
rynku polskim
i przebojem
eksportowym.
Model
produkowany
jest do dziś
w Zakładzie
Tychy FAP obok
Fiata Panda
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(EFQM Excellence Award), najbardziej presti˝owego konkursu jakoÊci w Europie. W 2007 roku
tyski zakład Fiat Group Automobiles dołàczył do
presti˝owego grona przedsi´biorstw World
Class Manufacturing, tj. firm posiada jà cych naj lep sze sys te my
pro duk cyj ne na Êwie cie. Trwajàce od ponad ro ku pra ce
nad wdro ˝e niem
Êwia to wej kla sy
standardów oraz
wspól ny wy si łek
ka dry me ne d˝er skiej i ca łej za ło gi
zaowocowały werdyktem mi´dzynarodowego jury, zło˝onego z mened˝erów – audy to rów WCM, któ re oce ni ło wy ni ki uzy ska ne
przez polskà fabryk´ i przyznało jej bràzowy medal, uznawany za „pierwszy szczebel” do WCM.
Dlatego dzisiaj tyska fabryka uznawana jest za jednà z najlepszych w Europie.

SUKCES PANDY
Nowy Fiat Panda, dzi´ki zainwestowaniu 570 milio nów eu ro, po ja wił si´ na ryn ku pod ko niec
2003 r., rok póêniej został wybrany Samochodem
Roku. Był to sukces na skal´ europejskà. Powodzenie nowego modelu (ponad 90% na eksport) jest
tak˝e sukcesem polskiego przemysłu: 80% podzespołów i komponentów powstaje w Polsce, a ich zagraniczny zbyt – w postaci gotowego samochodu
– stanowi ponad 2,5% wartoÊci polskiego eksportu.
Z upływem czasu model podstawowy uzupełniajà
atrak cyj niej sze wer sje: od Pan dy 4x4 i Pan dy
Cross z nap´dem integralnym, przez wersj´ z silnikiem 1.3 Multijet, po sportowà 100 HP (debiut
w 2006 r.) Z linii monta˝owych tyskiego zakładu
da lej scho dzi Se icen to, któ re go pro duk cja
w 2003 r., po pi´ciu latach od premiery, si´gn´ła
miliona egzemplarzy. W 2007 r. model ten powoli b´dzie ust´pował pola oczekiwanemu Fiatowi
500, do którego w 2008 r. – na mocy porozumienia z ame ry kaƒ skim kon cer nem – do łà czy na st´pca Forda Ka.

MÓWIÑ PRACOWNICY GRUPY FIAT

Moje pi´tnastolecie
TEKSID IRON POLAND
Czesław Słowiok, lider na wydziale
Formierni, operator automatycznych linii DISA
„Swoją pracę zaczynałem od odlewów ręcznych
w FSM, potem pracowałem na stanowisku
mistrza i jednocześnie kończyłem Technikum
Odlewnicze w Bielsku-Białej. W sumie
z zakładem związany jestem już 35 lat, jednak
mówiąc o zmianach dotyczących ostatnich
15 lat należy przede wszystkim powiedzieć, że zakład został
całkowicie zautomatyzowany. W przeszłości wykonywanie wszelkich
prac ręcznie wiązało się z uciążliwymi warunkami i małą wydajnością.
Teraz pracownicy tylko obsługują maszyny, które wykonują za nich
najcięższą pracę. Zapewnia to większą wydajność, komfort
i bezpieczeństwo. Zmiany nie ominęły także mojego życia rodzinnego.
Córka w tym czasie podjęła studia, ja zostałem dziadkiem, mój
wnuczek skończył 3 lata. Natomiast syn, poszedł w ślady ojca
i od roku pracuje w Teksidzie”.

FIAT AUTO POLAND
Seweryn Sobczyk, technik teamu na lakierni
przy wykańczaniu nadwozi
Jest to jego pierwsza i jedyna jak dotąd praca.
Kiedy ją zaczynał nie sądził, że odegra ona w jego
życiu prywatnym tak dużą rolę. „Z zakładem
związany jestem już 35 lat. Wiem doskonale jak
było kiedyś i jak jest teraz, dlatego ostatnie 15 lat
FAP podsumować mogę jednym słowem – zmiany. W 1992 roku
powstała kolejna lakiernia, co było wówczas dla załogi dużym
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wydarzeniem. W końcu coś zaczynało się dziać, ktoś zaczął dbać
o rozwój zakładu. Jednak na tym wspomniane zmiany się nie skończyły,
gdyż lakiernia jest stale modernizowana. Najlepiej może świadczyć o tym
fakt, że została ona tak zaprojektowana, aby umożliwić produkcję na
poziomie 700 – 800 nadwozi na dobę, a teraz produkowanych jest
1400. Wraz z upływającym czasem także zmieniało się moje życie
prywatne, na co znaczny wpływ miała również praca w zakładzie.
To właśnie w przychodni zakładowej, poznałem swoją żonę, która wtedy
pracowała tam jako dentystka. I choć gabinet dentystyczny już nie
istnieje, to małżeństwo trwa nadal. Ponadto jeden
z moich synów ukończył studia i od roku pracuje
w FAP, w dziale logistyki.”
Józef Żelasko – monter karoserii, montaż Pandy
„Zmiany jakie zaszły w ciągu ostatniego
piętnastolecia są kosmiczne, nie da się tego
inaczej określić. Przed przejęciem zakładu przez
FAP hale w Bielsku były mroczne, zaniedbane
i brudne. Przebywanie w nich nie należało do rzeczy najprzyjemniejszych.
Zmiany zaczęto więc od poprawienia estetyki zakładu, aby uczynić pracę
w nim bardziej komfortową. Wyremontowano szafki, stołówki, na hali
zmieniono oświetlenie i podłogę. Zadbano także o czystość w każdym
pomieszczeniu. Jest to rzecz niezwykle istotna, przede wszystkim
w takich miejscach jak stołówka, hala czy łazienka. Teraz wchodzi się
tam i przebywa z przyjemnością. Zajęto się też kwestią zwiększenia
bezpieczeństwa na halach produkcyjnych. Działania w tym kierunku
podejmowane są stale. Jednak tym, co miało największy wpływ na pracę
ludzi zatrudnionych w zakładzie, sam doskonale to odczuwam, jest
mechanizacja pracy. Przedtem malucha skręcało się śrubokrętem,

FOT. SATIZ POLAND

Fiat przywiązuje
dużą wagę do
jakości. Świadczą
o tym liczne
działania poparte
certyfikatami
jakości. Jednym
z najważniejszych
jest uzyskanie
w 2004 roku
Polskiej Nagrody
Jakości przez
Fiat Auto Poland
– Zakład Karoserii
w Tychach.
Nagroda ta była
uhonorowaniem
wspólnego wysiłku
załogi zakładu

teraz w zasadzie najcięższą pracę wykonują za nas maszyny. Dzięki temu
nasza praca jest lżejsza, wydajniejsza i bezpieczniejsza. To, co najlepiej
zapadło mi w pamięć z tego okresu to podróże służbowe do Włoch,
z których przywiozłem mnóstwo pięknych zdjęć. Pracowaliśmy od
poniedziałku do soboty, a w niedziele organizowaliśmy sobie wycieczki.
Bazylikata, Apolli i 4 morza – Liguryjskie, Adriatyk, Jońskie i Tyrreńskie,
to z nimi wiążą się niezapomniane chwile i widoki”.

FIAT-GM POWERTRAIN POLSKA
Stanisław Kawa – monter
„Pracuję w zakładzie już 25 lat więc na temat zmian
mogę wiele powiedzieć. Nastąpiły one i są najlepiej
widoczne w takich kwestiach jak bezpieczeństwo,
jakość, czystość. Przede wszystkim w firmie
wprowadzane są nowoczesne standardy
europejskie w celu zwiększenia bezpieczeństwa
pracy. Zasadniczą wagę przywiązuje się także do
jakości produkowanych przez nas silników, gdyż od tego jak będą się one
sprzedawały, zależy przyszłość firmy. Firmę zaś tworzą pracownicy, więc
w zasadzie chodzi tu o naszą przyszłość, z czego doskonale zdajemy
sobie sprawę. Dlatego wszystkim zależy, aby zmiany nadal postępowały.
Pracownicy dbają o czystość swoich stanowisk, gdyż ma to wpływ na ich
pracę. Co jednak najważniejsze, zakład wyposażony został
w nowoczesne maszyny. Wszystko do tej pory montowano ręcznie lub
przy użyciu maszyn i urządzeń, które z czasem stały się przestarzałe.
Wraz z postępem technologicznym zmienił się więc i nasz zakład, praca
stała się łatwiejsza, a przez to i wydajniejsza. Człowiek, wracając do
domu nie pada z nóg, ale ma jeszcze siły na życie rodzinne. Tym co
sprawiło największą radość mnie i mojej małżonce w ciągu tych 15 lat
to narodziny Agnieszki, naszej córeczki. Czas, który możemy jej
poświęcić, stał się dla nas szczególnie cenny.

MAGNETI MARELLI (ALP)
Mirosław Jaźwiński, specjalista informatyk
„Zmian zaszło tyle, że trudno mówić
o wszystkich. Rok w informatyce to dekada, a co
dopiero lat 15! Kiedy zaczynałem pracę w firmie
to w Sosnowcu było 8 komputerów PC,
połączonych w sieć novelową i 8 terminali
starego typu. Teraz w samym Automotivie
w Sosnowcu jest ponad 250 komputerów oraz
15 serwerów. Dodatkowo w zakładach Magneti Marelli w BielskuBiałej, Dąbrowie i Tychach jest w sumie ok. 120 komputerów.
Powstała więc struktura łącząca wszystkie te organizacje.
W 2000r. przeniesiono do Włoch główny serwer, obsługujący system
zarządzania. Nastąpiła w związku z tym konieczność połączenia
z globalną siecią WAN Magneti Marelli, aby umożliwić nam prace na
tym serwerze. Obecnie każda z lokalizacji ma połączenie z Turynem.
Komputeryzacja znacznie ułatwiła wszystkim pracę, ta sama
informacja, która wcześniej była w postaci blankietów, kartek
i arkuszy, zalegających gdzieś w magazynie, jest teraz gromadzona
elektronicznie, przez co jest dużo bardziej dostępna. Sieć Marelli
obejmuje całą Europę a także Chiny, Indie, USA, Brazylię, czy
Malezję. Gdyby zaszła taka potrzeba jesteśmy w stanie uzyskać
dostęp do informacji o tamtych zakładach w 15 minut.
Bardzo mocno rozwinęły się również systemy R&D. 10 lat temu
dysponowaliśmy jednym stanowiskiem AutoCAD, a obecnie dzieł
R&D liczy 15 osób, pracujących na specjalistycznych systemach
projektowych jak CATIA czy UNIGRAPHICS. Liczba osób w tym dziale
ma wzrosnąć do 30.
Wiele zmieniło się również w moim życiu prywatnym. Do dziś
pamiętam zwłaszcza swój pierwszy wyjazd do Włoch, zaraz
po studiach, na tygodniowe szkolenie”.
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Konkurs fotograficzny

Moje XV-lecie

P

i´tnaÊcie lat to niewiele, jeÊli si´ spojrzy na ponad stuletnià histori´ Fiata.
To tak˝e niewiele w prawie dziewi´çdziesi´cioletniej obecnoÊci tej marki
w Polsce. Ale to przedział czasu znaczàcy, jeÊli si´ weêmie pod uwag´, ˝e
pi´tnaÊcie lat temu zacz´ła si´ nowa
era polskiej motoryzacji, wyznaczona
da tà za war cia umo wy przej Êcio wej,
której efektem było nabycie FSM przez Fiat Auto.
Jakie zmiany zaszły w naszym ˝yciu w ciàgu tych
pi´tnastu lat? Nasz konkurs fotograficzny potraktujmy jak swego rodzaju zabaw´ z odcieniem refleksji nad nieodległà przeszłoÊcià. Lata mijajà, ale
właÊnie z dystansu czasu łatwiej dostrzega si´ własne sukcesy i niepowodzenia, bo z nich składała si´
przeszłoÊç ka˝dego z nas. Pewien krakowski fotograf umieÊcił w swoim atelier motto: „Wszystko
przeminie, zostanie tylko fotografia”. Czy została
równie˝ w naszych prywatnych zbiorach?
JesteÊmy naznaczeni przez cywilizacj´ obrazkowà.
Nie ma czasu na pisanie wspomnieƒ i pami´tników.
Ułamek sekundy utrwala to, co kiedyÊ spisywano na
kartce papieru. To, co nas łàczy z przeszłoÊcià, to fotografie, dziÊ dzi´ki technice cyfrowej, zamkni´te
w pami´ci komputera. Spróbujmy si´gnàç pami´cià
w minione pi´tnastolecie i odnaleêç w nim zdj´cia,
do których wracamy z najwi´kszym sentymentem.
Mogà to byç zdj´cia z podró˝y, uroczystoÊci rodzinnych, szeroko poj´ta sfera ˝ycia prywatnego i zawodowego. Kilka zdj´ç wybranych spoÊród dziesiàtków,
mo˝e setek. Amatorzy sztuki fotograficznej powinni
mieç tu najwi´ksze pole do popisu, chocia˝ trudno
przesàdzaç. Prosimy o opisanie ka˝dego z nadesłanych zdj´ç, aby mo˝na było porównaç temat z formà.
Jak we współczesnej sztuce fotograficznej liczyç si´
b´dzie nie sama sprawnoÊç techniczna, bo dzisiaj fotografowanie nie jest zarezerwowane dla wtajemniczonych. Liczyç si´ b´dzie umiej´tnoÊç patrzenia,
podpatrywania, spoglàdania na ˝ycie w swój własny,
oryginalny sposób.
Spróbujmy powróciç raz jeszcze do chwil i zdarzeƒ,
które zostały w naszej pami´ci, choç czas, w którym
zaistniały, minàł bezpowrotnie.
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REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs przeznaczony jest dla pracowników spółek: Grupy Fiat, joint-venture oraz Fenice Poland,
Denso Thermal Systems Polska i Ingest Facility Polska, które także nabywają nasze czasopismo, oraz ich dzieci.
2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zajmujące się zawodowo fotografią.
3. Tematyka zdjęć powinna być związana z okresem obejmującym ostatnie 15 lat naszego życia prywatnego
lub zawodowego. Ponieważ tematyka jest bardzo szeroka, pod uwagę będzie brany także tytuł, opis fotografii
i sam pomysł.
4. Każdy uczestnik może nadesłać do 5 zdjęć.
5. Zdjęcia powinny być nadesłane w formatach: 10x15 cm lub 13x18 cm. Diapozytywy nie będą dopuszczone
do konkursu.
6. Na odwrocie każdego zdjęcia należy podać imię i nazwisko autora, adres, telefon kontaktowy oraz miejsce pracy
(w przypadku dzieci pracowników, poza w. w. informacjami należy podać także miejsce pracy rodzica).
7. Uczestnik konkursu do każdego zdjęcia powinien dołączyć tytuł i krótki jego opis.
8. Odpowiednio zabezpieczone zdjęcia powinny być nadesłane w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca br.
na adres: Redakcja FWN, Satiz Poland, ul. 11 Listopada 60/62, 43-300 Bielsko-Biała, (można skorzystać także
z poczty wewnętrznej FAP). Zdjęcia można przesłać również drogą mailową na adres: redakcja@satiz.pl
W tym przypadku rozmiar jednego zdjęcia nie powinien przekroczyć 300 kB. Pliki ze zdjęciami muszą być
ponumerowane, a mail, oprócz wymaganych wyżej danych uczestnika konkursu, powinien zawierać tytuły
i opis każdego zdjęcia w formie elektronicznej.
9. Redakcja nie zwraca zdjęć.
10. Przesłanie fotografii oznacza zgodę na ich publikację w FWN.
11. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano w październikowym numerze FWN.

nagrody:
I miejsce: Aparat fotograficzny cyfrowy
Canon PowerShot G7
matryca 10.0 mln pikseli
II miejsce: Aparat fotograficzny cyfrowy
Canon Digital IXUS 900 Ti
matryca 10.0 mln pikseli
III miejsce: iPod U2 Special Edition
czarny, metalowy tył obudowy
z wygrawerowanymi podpisami
członków zespołu U2.
30 GB pojemnoÊci
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Francesco Novo

W Rzymie
zaprezentowano
najnowszy
samochód
ci´˝arowy Iveco.
Charakteryzujà go:
przestronniejsza
kabina, wysoki
poziom bezpieczeƒstwa i jedne
z najlepszych
osiàgów
w tej klasie.
Najwi´ksza (nie
tylko dos∏ownie)
duma firmy
szykuje si´
do podboju
Starego
Kontynentu,
wyruszajàc
w karawanie
100 pojazdów
w podró˝ przez
26 europejskich
krajów.
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Stralis

I

powraca

veco przyst´puje do ofensywy na wszystkich
frontach. Po nowym Daily na rynek wchodzi
Stralis (polska premiera mia∏a miejsce 10
maja w Warszawie), prawdziwy statek flagowy floty. Wkrótce po nim swój debiut mia∏
Trakker, a na koniec pojawi si´ zupe∏nie nowy model z nap´dem na cztery ko∏a, o którym dziÊ wiemy jedynie, ˝e b´dzie nazywa∏
si´ Massif. Realizacja strategii ca∏kowitego
odnowienia gamy przebiega zatem bez zak∏óceƒ,
dzi´ki czemu Iveco ma spore szanse, aby niebawem
cieszyç si´ mianem konstruktora najbardziej innowacyjnych pojazdów u˝ytkowych na Êwiecie.
Pod czas kon fe ren cji pra so wej,
zorganizowanej z okazji prezentacji nowego Stralisa, Stefano Sterpo ne, wi ce pre zes ds. sprze da˝y
i marketingu, powiedział: „Chcemy byç doskonali w ka˝dej dziedzinie. Dlatego w naszego „giganta” zainwestowaliÊmy a˝ 30 milionów euro, tylko po to, by odnowiç
jego kabin´. Kampania reklamowa, towarzyszàca wprowadzeniu
modelu na rynek (po raz pierwszy
pojawimy si´ równie˝ w telewizji),
b´dzie najbardziej ekspansywnà w historii Iveco.
Dlatego, ˝e g∏´boko wierzymy w ten produkt, który
ju˝ w swej po przed niej wer sji by∏ nie za wod ny
i pod ˝adnym wzgl´dem nie ust´powa∏ najgroêniejszej kon ku ren cji, a te raz zo sta∏ jesz cze bar dziej
udoskonalony. Nasi klienci ju˝ teraz z∏o˝yli trzy tysiàce za mó wieƒ, sk∏on ni ku piç przys∏owio we go
„kota w worku”.
Dla Iveco nadchodzà naprawd´ dobre czasy. Firma
po wiàza∏a swój wi ze ru nek z le gen darnà no woze landzkà dru˝ynà rug by All Blacks, a wy ni ków
ekonomicznych i handlowych mo˝na jej tylko pozazdroÊciç.
W styczniu sprzeda˝ sektora wzros∏a o 9,7% w porównaniu z tym samym miesiàcem roku poprzedniego: to najlepszy wynik w historii firmy. Zyski poprawi∏y si´ o 7,7%, mi´dzy innymi za sprawà nowe-

go Daily, które w zaledwie szeÊç miesi´cy zdo∏a∏o
zebraç ponad 60 tysi´cy zamówieƒ.
Cel, jakim jest rentownoÊç wyra˝ona w dwóch cyfrach, wydaje si´ coraz bardziej osiàgalny.
Stralis to fantastyczne narz´dzie pracy, które powinno pokonywaç bezawaryjnie setki tysi´cy kilometrów.
Ma realizowaç zadania zwiàza ne z trans portem,
a jednoczeÊnie zapewniaç kierowcy bezpieczeƒstwo
i komfortowe warunki podró˝y: z tego powodu najwa˝niejszym atutem pojazdu jest jego kabina, ca∏kowicie przeprojektowana. Drugim „asem w r´kawie”
Stralisa jest zró˝nicowana gama produktów, dzi´ki
której oferowany jest on w wersjach o ∏adownoÊci
od 18 do 44 ton. Liczb´ mo˝liwych
kombinacji, a tym samym zakres poten cjal nych za sto so waƒ mo de lu,
zwi´kszajà dodatkowo trzy silniki
(o pojemnoÊci 8, 10 lub 13 litrów)
i cztery kabiny (Active day, Active
time, Active Space3 z dachem podwy˝szonym i standardowym).
Ponadto kierowca ma do wyboru kilka konfiguracji nap´dów ciàgnika:
4x2 do wer sji spe cjal nych, 6x2
z centralnà osià skr´tnà, tradycyjny
4x2 z zawieszeniami mechanicznymi
i pneumatycznymi, 6x2 z trzecià osià z ko∏ami pojedynczymi lub podwójnymi oraz 6x4. Wszystko to
mo˝na ∏àczyç z najró˝niejszymi typami zawieszeƒ
i najnowoczeÊniejszymi systemami bezpieczeƒstwa.
Mo˝liwych jest 6500 konfiguracji, co dla pojazdu
u˝ytkowego o takich rozmiarach jest liczbà wr´cz
niewyobra˝alnà.
Projektujàc nowego Stralisa szukano analogii do
wartoÊci bliskich dru˝ynie All Blacks: ten sam sposób
bycia, ten sam styl podejmowania wyzwaƒ i zwyci´skiego z nich wychodzenia. Do czterech wartoÊci
„firmowych”: Commitment (pracowaç w poczuciu
odpowie dzialnoÊci za biz nes klien ta), Re liability
(gwarantowaç obiecywanà sprawnoÊç, wytrzyma∏oÊç
i standardy bezpieczeƒstwa), Performance (wysoka
wydajnoÊç i niskie koszty operacyjne), Team Spirit
(funkcjonowaç tu˝ obok klienta przez ca∏y cykl ˝ycia

Stralis b´dzie
pokonywaç
bezawaryjnie
setki
tysi´cy
kilometrów
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produktu) – Stralis dodaje jeszcze Power (niezawodne, mocne jednostki nap´dowe), za pomocà której
podkreÊla jeden z kluczowych atutów rozwiàzaƒ motoryzacyjnych Iveco.

Kabina jak dom

na kółkach

Nowa kabina Stralisa, skonstruowana, aby zapewniç
kierowcy maksymalny komfort i bezpieczeƒstwo, zosta∏a zaprojektowana zgodnie z sugestiami koncesjonariuszy i klientów. Efekt? Wi´cej przestrzeni we
wn´trzu, wy god niej sze le˝an ki, po szy cia ro dem
z luk su so wych przy czep kem pin go wych, licz ne
schowki na ró˝ne drobiazgi. Potencjalny nabywca,
w za le˝noÊci od swo ich po trzeb, mo˝e wy braç
spoÊród trzech wersji kabinowych: Active day (krótka kabina ze standardowym dachem na trasy Êrednie), Active time (d∏uga kabina ze standardowym dachem na trasy Êrednie i d∏ugie) oraz wyposa˝ona we
wszel kie mo˝li we udo god nie nia Ac ti ve Spa ce 3.
W porównaniu z poprzednim modelem ta ostatnia
ma 1,8 metra szeÊciennego przestrzeni wi´cej, jest
o 95 mm wy˝sza i o 90 mm g∏´bsza. Opcjonalnie
dost´pna jest równie˝ z dachem standardowym.
Nowy fotel pneumatyczny i regulowana kierownica
dajà kierowcy mo˝liwoÊç wybrania dla siebie najwygodniejszej pozycji. Projektanci udoskonalili zestaw
przyrzàdów, wzbogacili go informacjami o funkcjonowaniu poszczególnych systemów, zwi´kszajàc
liczb´ podÊwietleƒ i wzmacniajàc izolacj´ akustycznà,
która teraz dzia∏a bez zarzutu.

Kabina Stralisa
wzbogaciła się
o świetnej
jakości
materiały
wykończeniowe
oraz całą serię
przydatnych
akcesoriów,
m.in. najnowocześniejszy
system
nawigacji
satelitarnej.

Z zewnàtrz restyling skupi∏ si´ przede wszystkim
na aerodynamice, dzi´ki czemu wskaênik Cx poprawi∏ si´ a˝ o 2 procent. Po bokach pojazdu znajdujà
si´ dodatkowe schowki o ∏àcznej pojemnoÊci 480 litrów. Nowa os∏ona ch∏odnicy ma szerszà kratownic´,
dzi´ki czemu uda∏o si´ wygospodarowaç sporo miejsca na logo klienta.

Komfort

i bezpieczeƒstwo
Mo˝liwoÊci nowego Stralisa nasi koledzy z w∏oskiej
edycji pisma sprawdzali na drogach wokó∏ Rzymu
oraz na torze, na którym odbywajà si´ wyÊcigi samochodowe i motocyklowe. Towarzyszyli im kierowcy
testowi Iveco: W∏och, Portugalczyk i Niemiec.
Po wejÊciu do kabiny od razu uwag´ zwraca zaskakujàca przestronnoÊç: mo˝na w niej stanàç wyprostowanym, dwie le˝anki za fotelem kierowcy sà szero kie i wy god ne, a wszyst ko bez naj mniej sze go
uszczerbku na widocznoÊci. Niewiarygodnie du˝a
liczba schowków umo˝liwia bezproblemowe zapakowanie wszystkich baga˝y niezb´dnych w d∏u˝szej
podró˝y. Sporych rozmiarów jest nawet lodówka
na napoje i ˝ywnoÊç. Kontrolowanie sytuacji na drodze u∏atwiajà ogromne lusterka, obejmujàce swym
zasi´giem ka˝dy mo˝liwy kàt widzenia. Jedno z nich
ustawione jest na tylny zderzak, aby u∏atwiaç podjazd
ty∏em do ramp roz∏adunkowych.
Ruszamy w drog´. Elektroniczne wspomaganie, automatyczna skrzynia biegów z 12 prze∏o˝eniami, zestaw
przyrzàdów, cruise control i nawigacja satelitarna,
wszystko to sprawia, ˝e wa˝àcà 40 ton i mierzàcà 18
metrów ci´˝arówk´, pod maskà której drzemie 450
koni mechanicznych, prowadzi si´ niemal jak samochód osobowy. Dzi´ki temu ca∏à uwag´ mo˝na skupiç na tym, co si´ dzieje na drodze i na ustawie-

niu toru jazdy. Na odcinkach o nieznacznym nachyleniu w dó∏ uruchamia si´ hamulec silnikowy, umo˝liwiajàcy „oszcz´dzanie” ok∏adzin ciernych, natomiast
przy podjeêdzie skrzynia automatycznie redukuje si´
na ni˝sze prze∏o˝enia, aby daç ko∏om wi´kszà moc.
Chwila dekoncentracji i zbli˝amy si´ zbytnio do bia∏ej
linii wyznaczajàcej nasz pas: dos∏ownie natychmiast
w∏àcza si´ La ne de par tu re war ning sys tem, czy li
urzàdze nie, któ re za po mocà upo rczy we go sy g na∏u informuje o koniecznoÊci skorygowania toru jazdy. Na urozmaiconej trasie, silnik Cursor o pojemnoÊci 10.300 cen ty me trów szeÊcien nych mo˝e
w pe∏ni zaprezentowaç swoje walory. Post´p w dziedzinie silników (ju˝ teraz spe∏niajàcych surowe wymogi normy Euro 5) zredukowa∏ do minimum liczb´
przymusowych przeglàdów: o wymianie oleju trzeba
pomyÊleç co 150 tysi´cy kilometrów, a wszelkie inne
interwencje o charakterze awaryjnym sà natychmiast
sygnalizowane przez urzàdzenia pok∏adowe. Ca∏à
resztà zajmuje si´ Pomoc Drogowa Iveco, dost´pna
przez 24 godziny na dob´ i 365 dni w roku w dowolnym miejscu na terenie Europy.
Uk∏ad hamulcowy Stralisa jest w pe∏ni bezpieczny
i efektywny, co jest zas∏ugà przede wszystkim samowentylujàcych tarcz oraz systemu EBS. Ten ostatni,
w momencie, gdy naciÊnie si´ na peda∏ hamulca,
uruchamia elektronicznà centralk´, a ta „komunikuje
si´” ze wszyst ki mi urzàdze nia mi w po jeêdzie.
W szczególnoÊci reguluje i odpowiednio rozk∏ada
ciÊnienie w cylindrach hamulców ciàgnika i naczepy.
Na zalanym wodà torze kierowcy testowi mogli doceniç skutecznoÊç dzia∏ania ESP: kiedy z jakiegoÊ
powodu pojazd zaczyna wpadaç w poÊlizg, mechanizm – oddzia∏ujàc w zsynchronizowany sposób
na silnik i hamulce – przywraca w∏aÊciwà trajektori´
jazdy. Bezpieczeƒstwo jest bowiem absolutnym priorytetem, a nowy Stralis tak˝e w tej dziedzinie osiàga
szczyty dzisiejszych mo˝liwoÊci.

Podczas próby
na drogach
wokół Rzymu.
Dzięki
urządzeniu
sygnalizującemu
zbytnie
przybliżanie się
do linii, pojazd
przez cały czas
pozostaje
na środkowej
części swojego
pasa.

Europejska

karawana

„Stralis & All Blacks road show” to inicjatywa Iveco,
która ma na celu zapoznanie mieszkaƒców Europy
z walorami nowego modelu. W ciàgu najbli˝szych
oÊmiu miesi´cy dziesi´ç konwojów, ka˝dy z∏o˝ony
z dziesi´ciu pojazdów, przemierzy Europ´, odwiedzajàc 26 krajów i 250 miast. W sumie przejadà ponad dwa miliony kilometrów.
Ka ra wa na Stra li sów ju˝ wy star to wa∏a 10 mar ca
z toru w Balocco. Po Piemoncie i Ligurii skieruje si´
na po∏udnie, by dotrzeç na Sycyli´, po czym powróci na pó∏noc trasà adriatyckà i na poczàtku lipca zakoƒczy podró˝ w zak∏adzie w Brescii. ¸àcznie poko na oko∏o 12 ty si´cy ki lo me trów po dzie lo nych
na 60 etapów.
W Polsce karawana z∏o˝ona z 6 zestawów odwiedzi
Warszaw´, Bydgoszcz, Poznaƒ, Trójmiasto, Olsztyn, Bia∏ystok, Wroc∏aw, Zielonà Gór´, Skoczów,
Tychy i Kraków.

NOWOÂå

Daily przeradza si´

w MiniVan

owiększyła się rodzina Daily. Jej nowym członkiem
został MiniVan, zaprojektowany z myślą o tych, którzy
nie wykorzystują w pełni zdolności ładunkowych modelu,
ale zadowalają się 7-9 m3, typowymi dla mniejszych
pojazdów. Daily MiniVan ma być dostępny w trzech
wersjach: podstawowej (która przewiduje wszakże sporo
akcesoriów montowanych seryjnie), MiniVan Plus,
z systemem ABS i poduszkami powietrznymi, oraz Comfort,
wyposażony dodatkowo także w klimatyzację. Samochody
będą napędzane silnikami o pojemności 2.300 cm3 i mocy
100 lub 120 KM, oba zgodne z Euro 4 i z możliwością
instalacji filtra cząstek stałych.

P
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TEKST

Aldona Górna
FOTO

Ireneusz Kaêmierczak

Strzał

w pi´çsetk´

Prezentacja nowego
Fiata 500, pierwotnie
zaplanowana na wrzesieƒ,
została przeło˝ona
na 4 lipca. Pracownicy
Zakładu Tychy
Fiat Auto Poland podj´li
si´ tego wyzwania, całym
sercem anga˝ujàc si´
w prace zwiàzane
z uruchomieniem
produkcji modelu.
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4

lipca 1957 roku w Turynie prezentowano Fiata 500, prawdziwà ikon´ tamtych lat, która przypiecz´towała powojenny etap odnowy marki. Aby uczciç 50 rocznic´ tego wydarzenia, premier´ nowego Fiata 500 przeło˝ono właÊnie
z wrzeÊnia na 4 lipca 2007 roku. To 60 – dniowe przyspieszenie sp´dza sen z powiek wszystkim pracownikom
Zakładu Tychy poÊrednio bàdê bezpoÊrednio zaanga˝owanym w uruchomienie produkcji nowego modelu. Zwiedzajàc hale produkcyjne z łatwoÊcià mo˝na dostrzec ogromne
zaanga˝owanie całej załogi – ludzie doceniajà to, ˝e po raz pierwszy
dane jest im uczestniczyç od poczàtku do koƒca w uruchomieniu
pro duk cji no wo cze sne go sa mo cho du. Przed mo de lem Pan da
zajmowali si´ tym prawie wyłàcznie specjaliÊci Dyrekcji Technicznej
Fiata, zaÊ sama Panda była ju˝ uruchamiana przy bardzo du˝ym
udziale pracowników Zakładu Tychy. W przypadku Fiata 500, odpowiedzialnoÊç za główne działania zwiàzane z uruchomieniem (w tym
rozpocz´cie produkcji na linii pilota˝owej, sugestie poprawy dla projektantów, szkolenia kolejnych operatorów) scedowano na pracowników Zakładu Tychy. Zdaniem załogi pomo˝e to skuteczne poprawiç
wszystkie niedoskonałoÊci projektu i procesu oraz zagwarantowaç
najwy˝szà jakoÊç wyrobu.
O tym jak przygotowywali si´ do tego przedsi´wzi´cia, co sprawiało
najwi´cej trudnoÊci i wyzwaniach, jakie na nich czekajà, opowiedzieli nam pracownicy Spawalni, Lakierni i Monta˝u.

Spawalnia
Bolesław Klimczak, odpowiedzialny za detale
„W naszym zespole nie ma jeszcze przydzielone go li de ra gru py. Dla te go ja ko je den z pra cowników o najdłu˝szym sta˝u (w Fiacie pracuj´ od 1979 roku) uczestniczyłem w szkoleniu,
zwiàzanym z uruchomieniem nowego modelu.
Teraz swojà wiedz´ przekazuj´ kolegom z wydziału. Jestem odpowiedzialny za produkcj´ nowych detali, ich zamawianie i Êciàganie na stano wi sko pra cy. No we uru cho mie nie ozna cza
nowe detale, trzeba te˝ przyswoiç sobie innowacyjne technologie, nauczyç si´ obsługiwaç inne urzàdzenia. Przy okazji musimy te˝ inaczej
zorganizowaç stanowiska pracy, pod konkretny
mo del. De ta le w ka˝ dym mo de lu sà in ne, co
oznacza, ˝e musimy si´ uczyç wszystkiego od
poczàtku. Nawet takie kwestie: czy regały ustawiç bli˝ej, czy dalej od danego stanowiska, muszà byç ÊciÊle okreÊlone. Zapi´cie wszystkiego
na ostatni guzik daje gwarancj´, ˝e nasza praca
b´dzie bardziej efektywna. Do tej pory na moim
wy dzia le nie po ja wi ły si´ wi´k sze pro ble my;
musimy oczywiÊcie walczyç o najwy˝szà jakoÊç
detali, inne dylematy to kwestia czasu i nabrania wprawy”.
Marcin Wilczek,
monter, zgrzewacz
„Na razie wszystko jest na dobrej drodze. Mam
nadziej´, ˝e póêniej nie pojawià si´ ˝adne problemy w zwiàzku z nowà produkcjà. MyÊl´, ˝e nowy model wyró˝niajà przede wszystkim ładnie
dopracowane kształty, co przykuje uwag´ kobiet
i małych rodzin, tzw. 2+2. Na spawalni nie mo˝emy niestety podziwiaç zło˝onego autka, widzimy tylko szkielet, szaroÊç podwozia, bez definitywnych kształtów – pracujemy przecie˝ przede
wszystkim nad detalami. W komfortowej sytuacji
sà pod tym wzgl´dem nasi koledzy z innych wydziałów, którzy majà mo˝liwoÊç podziwiaç gotowy pro dukt. Naj wa˝ niej szym aspek tem no wej
produkcji jest dostrze˝enie faktu, ˝e ka˝dy pracownik przyczynia si´ do budowania jakoÊci na
swo im sta no wi sku pra cy, wi´c od na szych
wspólnych wysiłków zale˝y sukces tego modelu”.

Bolesław
Klimczak

Marcin
Wilczek

Andrzej
Sztukowski

Lakiernia
Andrzej Sztukowski,
lider na odcinku kabin lakierniczych
„Je stem od po wie dzial ny za pra c´ 12 osób
– moja rola w procesie uruchomienia Fiata 500
po le ga na prze ka za niu pra cow ni kom zmian
w tech no lo gii mo de lu. Po nad to czu wam nad

Ryszard
Krzemień

bez pie czeƒ stwem na sta no wi skach pra cy. Je ˝e li cho dzi
o obowiàzki na moim wydziale,
przy spie sze nie wpro wa dze nia
modelu na rynek nie spowodowało wi´kszych trudnoÊci. Jest
wi´ cej pra cy, bo obok Pan dy
zajmujemy si´ malowaniem nowej „pi´çsetki”, ale bardzo dobrze zorganizowana załoga jest
w stanie sprostaç rosnàcym wyma ga niom ja ko Êcio wym, sta wia nym przez ry nek. Mam tu
na myÊli przede wszystkim elimi no wa nie bł´ dów za nim si´
pojawià na ka˝dym etapie produkcji”.
Ryszard Krzemieƒ,
lider grupy VII
przygotowanie nadwozi
do malowania po podkładzie
„Pra ca mo jej gru py po le ga na
czysz cze niu, od py la niu po wierzch ni itp. No wo Êcià dla
nas, zwià za nà z uru cho mie niem produkcji Fiata 500, jest
wprowadzenie do gamy 12 nowych ko lo rów (od 7 ma ja b´ dzie wi´c obowiàzywała po raz
pierw szy ga ma 19 ko lo rów).
Po nad to no wy mo del b´ dzie
te˝, ja ko pierw szy, ma lo wa ny
„per łà”, co ozna cza dla nas
wi´ cej pra cy. Naj pierw trze ba
bowiem samochód pomalowaç
na biało, póêniej go zmatowaç
i pomalowaç ˝àdanym kolorem
perłowym. Cały proces musi si´
odbywaç przy zachowaniu wyso kiej hi gie ny. Ja je stem pra cow ni kiem z wie lo let nim sta ˝em, w tym ro ku prze cho dz´
na eme ry tu r´, pa mi´ tam wi´c
in ne uru cho mie nia, ta kie jak
np. Cinquecento, Seicento, Fiat
Pan da; na by te do Êwiad cze nia
wykorzystuj´ przy uruchamianiu Fiata 500.
Andrzej Beczko,
lider grupy III uszczelnianie
podwozia i mastyka
„Ja ko li der gru py, w zwiàz ku
z uruchomieniem produkcji nowe go mo de lu, uczest ni czy łem
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w szkoleniu dla „dyfuzorów wiedzy”, na którym uczono nas jak
w prosty i komunikatywny sposób przekazywaç kolegom informa cje, do ty czà ce no wo Êci
i zmian technologicznych. Bardzo mi to pomogło, pokazało jak
mo˝na podejÊç do pracowników
˝eby wszystko zrozumieli. Podobny kurs, na którym spotkaliÊmy si´ tak˝e z psychologiem,
miał miej sce ju˝ w grud niu.
Wiadomo, ˝e przy uruchamianiu
nowej produkcji ka˝dy pracownik mu si wie dzieç, z ja ki mi
zmianami w jego pracy b´dzie
si´ to wià za ło, ja kie sà no we
tech no lo gie, no we obo wiàz ki.
Naszym zadaniem, jako liderów,
jest przekazaç te wiadomoÊci jak
najbardziej efektywnie.
Mo im zda niem uru cho mie nie
Fiata 500 jest wdra˝ane bardziej
profesjonalnie ni˝ wczeÊniejsze.
Nauczeni ró˝nymi doÊwiadczeniami, staramy si´ przewidywaç
ewentualne bł´dy, czy problemy
i eliminowaç wszystkie niedociàgni´cia. Ciesz´ si´, ˝e uruchamiamy t´ produkcj´ „od poczàtku do koƒca”. Czeka na nas
wiele nowych obowiàzków, ale
jest to ogromne wyzwanie”.

PRODUKT

Andrzej
Beczko

Jan
Dudzik

Ryszard
Niemczewski

Monta˝
Jan Dudzik, lider na odcinku
funkcjonowania i napraw
„Fiat 500 to dla nas dodatkowy
model, z którym zmagamy si´
na naszym wydziale. Jest to bardzo do brze po my Êla ny sa mo chodzik, z którym praktycznie
nie ma my pro ble mów. Je dy nà
trudnà kwestià jest oprzyrzàdowa nie cen tra lek, ale mon ta ˝u
tych elementów uczymy si´ zawsze po skoƒczeniu serii. Mocne stro ny Fia ta 500 to przede
wszystkim bardzo dobre silniki
turbodiesel, nowoczesne układy
jezd ne. Dzi´ ki nim sa mo chód
pew niej trzy ma si´ dro gi –
a bezpieczeƒstwo i elektronika
jest na poziomie Êwiatowym”.
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Ryszard Niemczewski
– lider na odcinku taparella
„Ludzie sà zaanga˝owani w prac´ całym sercem, stàd nie ma problemów. My, jako liderzy
staramy si´ ich wspieraç dobrà radà i wiedzà,
w czym bar dzo po ma gajà nam szko le nia.
Wszyscy jesteÊmy niezwykle przywiàzani do tego nowego modelu, jest on dzieckiem ka˝dego
z nas. Oczywistym jest wi´c fakt, ˝e cała załoga
naszego wydziału z niecierpliwoÊcià czeka na
pre mie r´, któ ra b´ dzie jed no cze Ênie pierw szym, oficjalnym pokazem naszego wspólnego
dzieła. JesteÊmy z niego bardzo dumni i pewni,
˝e Fiat 500 zo sta nie przy j´ ty po zy tyw nie na
rynku samochodowym – Êwiadczà o tym doskonałe opinie, jakie do tej pory słyszeliÊmy na
jego temat”.
Andrzej Onyszczuk
– lider na linii monta˝owej A gr. 8
„Uczestniczyłem ju˝ w uruchomieniach innych
modeli i dostrzegam ró˝nice. Pierwsza, zasadnicza jest taka, ˝e nowy Fiat 500 jest uruchamiany w całoÊci w Polsce, nie tak jak w przypadku innych modeli, gdzie linie pilota˝owe,
szkolenia były we Włoszech. Uwa˝am, ˝e ka˝de kolejne uruchomienie urozmaica naszà prac´, przez co staje si´ ona ciekawsza a pracownicy bogatsi w wiedz´ o nowych technologiach
itp. Na moim odcinku, w zwiàzku z produkcjà
nowego modelu, zostały przeszkolone 62 osoby. Ja pracuj´ na diagnostyce – interesuje mnie
wi´c wszystko, co zwiàzane jest z instalacjà nowych elementów. Do tej pory problemów z tym
uruchomieniem nie było”.
Albin Kula
– lider na linii monta˝owej odcinek 2 gr. 7
„Nowego Fiata 500 okreÊliłbym mianem „sympa tycz ne go au tka” miej skie go, któ re ma za spokoiç wymagania przede wszystkim kobiet.
Mo˝na w nim podziwiaç bardzo ładne kształty,
a wn´trze na pewno przypadnie do gustu ka˝dej pa ni. Wy god ny, ład ny…. cze gó˝ chcieç
wi´cej? W tym konkretnym uruchomieniu jestem odpowiedzialny za weryfikacj´ procesu
– byłem wi´c bezpoÊrednio zaanga˝owany we
wdra˝anie produkcji na linii. Proces ten trwał
rekordowo krótko – od grudnia do stycznia.
Dzi´ ki kur som na li nii szkol nej, w któ rych
uczestniczyli kierownicy, technicy i technolodzy od po wie dzial ni za wdra ˝a nie pro duk cji,
zauwa˝amy bardzo du˝y post´p w przekazywa niu sa mo cho dów z li nii szkol nej na li ni´
produkcyjnà”.

W grupie siła
Rozmowa ze Zdzisławem Arletem, dyrektorem
Zakładu Tychy
Jakie znaczenie dla zakładu b´dzie miało
uruchomienie nowej produkcji?
Wszystkie fabryki motoryzacyjne ˝yjà rytmem „od
uruchomienia do uruchomienia”. Dzi´ki bardzo
do brej opi nii, ja kà ma pro du ko wa ny przez nas
model Panda, zostaliÊmy obdarzeni przez akcjonariuszy du˝ym zaufaniem – zgodzili si´, aby samochód kultowy dla Fiata, czyli Fiat 500, był produkowany w naszym zakładzie. Zawsze powtarzam, ˝e dobry rzemieÊlnik nie mo˝e dopuÊciç do
tego, aby z jego pracowni wyszedł produkt gorszy
od poprzedniego. Podnosimy wi´c poprzeczk´ coraz wy˝ej i staramy si´, aby model dorównał Pandzie pod wzgl´dem jakoÊci, wykoƒczenia i zaintere so wa nia od bior ców. Za da nie to zo sta ło tro szeczk´ utrudnione przez skrócenie procesu uruchomienia o dwa miesiàce – 60 dni dla fabryki
motoryzacyjnej to du˝o, poniewa˝ ten czas jest
standardowo przeznaczony na dopracowywanie
rozwiàzaƒ. Nasi pracownicy zrobià jednak wszystko, aby oddaç w r´ce klienta produkt finalny najwy˝szej jakoÊci, na miar´ jego oczekiwaƒ. Je˝eli
nasze zamierzenia uda si´ zrealizowaç, b´dziemy
ogromnie usatysfakcjonowani – udowodnimy po
raz kolejny to, co niejednokrotnie ju˝ podkreÊlałem: skarbem Zakładu Tychy Fiat Auto Poland sà
ludzie, którzy nie bojà si´ nowych wyzwaƒ. Uruchomienie tej nowej produkcji jest dla nas przede
wszystkim du˝ym wyzwaniem.
Czym to przedsi´wzi´cie ró˝ni si´
od wczeÊniejszych?
Porównujàc to uruchomienie np. do modelu Panda musz´ powiedzieç, ˝e odpowiedzialnoÊç za ten
proces tym razem została scedowana na Zakład
Tychy, co było naszym pomysłem i z czego jesteÊmy radzi. Model Panda uruchamiany by∏ przy
du ˝ym na szym udzia le, bo by li Êmy ju˝ obec ni
w fazie konstruowania i wszystkich prób, wykonywanych na prototypach – uruchomienie to jednak od by wa ło si´ na li nii pi lo ta ˝o wej we Wło szech, w Be i na sco. W przy pad ku Fia ta 500
oÊwiadczyliÊmy, ˝e aby zagwarantowaç najwy˝szà
jakoÊç tego wyrobu, musimy byç obecni przy jego
pro duk cji od sa me go po czàt ku. Na ba zie do Êwiadczeƒ, które zdobyliÊmy przy Pandzie, byliÊmy w stanie dostarczyç projektantom ponad 200
sugestii dotyczàcych konstrukcji itp. Dzi´ki wczeÊniejszym doÊwiadczeniom nie powtórzymy pierwotnych bł´dów, defektów, które pojawiły si´ na
poczàtku produkcji Pandy. Linia pilota˝owa była

zorganizowana przez nas i w naszym zakładzie,
co dało doskonałe efekty je˝eli chodzi o bezpoÊrednie szkolenie wszystkich pracowników. Na
poczàtku szkoliliÊmy tzw. „dyfuzorów wiedzy”,
którzy montowali pierwsze samochody (liderzy
i kierownicy zespołów technologicznych) i póêniej przekazywali swojà wiedz´ pracownikom z linii. W tej chwili w zakresie monta˝u tego samochodu mamy przeszkolonych 400 osób. Jak widaç kursy te przyniosły efekty. Fiat 500 jest montowany na linii A w cyklu przemiennym z Pandà,
przy jed no cze snym za cho wa niu mak sy mal nej
wielkoÊci produkcji Pandy – nie pojawiły si´ z tego tytułu wi´ksze problemy. Mo˝na powiedzieç,
˝e 500 jest robiona „bli˝ej nas”, co uwa˝am za
lepsze rozwiàzanie.
Jak Pan ocenia stan zaawansowania prac?
Technologia jest cały czas dopracowywana. W tej
dzie dzi nie nie wszyst ko jest jesz cze za pi´ te na
ostatni guzik – podczas monta˝u wysuwane sà na
bie ˝à co uwa gi do ty czà ce stan dar dów, któ rych
musimy dochowaç podczas poszczególnych operacji. Wymaga to czasem zmian i modyfikacji cykli, ale w ten sposób rodzi si´ wysoka jakoÊç.
Nie mog´ powiedzieç, ˝e wszystko idzie idealnie,
byłoby to kłamstwem; sà pewne problemy, wynikajàce głównie z przyÊpieszenia premiery o 2 miesiàce, co musi mieç jakieÊ konsekwencje – mam tu
na my Êli usta le nie no we go pla nu, we ry fi ka cj´
działaƒ, skracanie czasu cykli. JesteÊmy jednak po
to, aby nad tymi problemami panowaç i zagwarantowaç klientom najlepszy wyrób.
Do kogo Pana zdaniem jest
adresowany nowy model?
MyÊl´, ˝e jest to sympatyczny miejski samochód, który z najwi´kszym
zainteresowaniem spotka si´ na rynku wło skim (przez sen ty ment do
dawnej 500-tki) i wÊród kobiet tzw.
„business woman”, które zwrócà
przede wszystkim uwag´ na
ogrom ne mo˝ li wo Êci
personifikacji i pi´kne
wn´trze. Na rynku jest
spo ro sa mo cho dów
w tym segmencie, ale
ten z pew no Êcià si´
wy ró˝ nia, przede
wszystkim pi´knie
dopracowanymi,
włoskimi
kształtami.

Zdzisław Arlet,
dyrektor
Zakładu Tychy
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Na Salon
w Genewie
powróciła marka
Abarth,
proponujàc
pasjonatom
motoryzacji
Êwiatowà
premier´
sportowego
Grande Punto
o mocy
155 koni.
Osobom
młodym nazwa
Abarth kojarzy
si´ jedynie
z Fiatami
wyÊcigowymi.
Dla tych,
którym włosy
przyprószyła
siwizna – to
˝ywa legenda.
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alon Samochodowy
w Ge ne wie był do sko na łà oka zjà do
zaprezentowania abso lut nej no wo Êci,
zwiastujàcej powrót
słynnej marki: Grande Pun to Abarth
Preview. Samochód,
któ ry na ryn ku po ja wi si´ w
Europie we wrzeÊniu, b´dzie poczàtkowo nap´dzany benzynowym silnikiem 1.4 z turbodołado wa niem o mo cy 155 KM,
a póêniej tak˝e jego pot´˝niejszà,
180-konnà odmianà.

W latach 60. z fabryki Carlo Abartha przy turyƒskiej corso Marche wyje˝d˝ały niewielkie samochodziki, które dominowały we wszelkiego rodzaju zawodach sportowych, na torach i na drogach.
Pod czujnym okiem pochodzàcego z Austrii wybit ne go spe cja li sty, ów cze sne Fia ty 500 i 600
przechodziły radykalnà przemian´: egzemplarzom
przeznaczonym do ruchu ulicznego podwajano
moc, a te szy ko wa ne spe cjal nie do wy Êci gów,
zmieniały si´ w modele bijàce rekordy pr´dkoÊci
i wytrzymałoÊci. Dzi´ki temu Fiaty 500, sygnowane markà skorpiona (znak Abartha), w mig stawały si´ marzeniem ka˝dego kierowcy. Kupowali je
playboye i potomkowie arystokratycznych rodów.
Kto nie mógł sobie na nie pozwoliç, zadowalał si´
charakterystycznym tłumikiem: parametry pozo-

Pod znak

S
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stawały mniej wi´cej takie same, ale odgłos silnika
przy pra wiał o szyb sze bi cie ser ca. Ter min
„Abarth” stał si´ synonimem poj´ç „nadzwyczajny”, „wyjàtkowy” i wszedł do j´zyka potocznego,
od no szàc si´ nie mal do wszyst kie go, na wet
do urody Brigitte Bardot.
Fiaty 500 i 600 zmienione przez „czarodzieja” z corso Marche zapoczàtkowały mod´ na samochody
kompaktowe o sportowych osiàgach. Były protoplastami małych sportowych aut typu Mini Cooper czy
Golf GTI. Patrzàc z tej perspektywy, sukces Grande
Punto Abarth wydaje si´ byç przesàdzony. Zwłaszcza
wÊród młodszej klienteli i pasjonatów motoryzacji
wy Êci go wej, oraz osób po dà ˝a jà cych za mo dà
i wszystkich, którzy w dzieciƒstwie Ênili o Fiacie 500
z rysunkiem skorpiona na masce.

MIT POWRACA

Dziesi´ç tysi´cy

zwyci´stw

arl Abarth (później zmienił imię
na bardziej włoskie Carlo) urodził się
w Wiedniu w 1908 r.
Jako dwudziestolatek szalał na motorach,
później przesiadł się na motocykle
z wózkiem, by próbować swych sił
w różnego rodzaju konfrontacjach,
jak choćby tej – zresztą zwycięskiej
– ze słynnym pociągiem Orient Express.
W roku 1945 przeniósł się do Włoch,
najpierw do Merano, później do Turynu, gdzie
po krótkiej przygodzie z Cisitalia, założył własną
firmę. Specjalizował się w adaptowaniu modeli Fiata,
a w 1958 podpisał z turyńskim producentem porozumienie
o współpracy. Małe Fiaty Abarth szybko stały się legendą,
w przeciągu zaledwie kilku lat zapisując na swym koncie
dziesięć rekordów świata, 133 triumfy w międzynarodowych zawodach i ponad dziesięć tysięcy zwycięstw.
W 1971 r. Fiat całkowicie przejął kontrolę nad firmą
Abartha, przekształcając ją w swój dział wyścigowy.
Jej założyciel zmarł 24 października 1979 r., kiedy
w zodiakalnym kalendarzu królował znak towarzyszący
także jego narodzinom – skorpion.

K

Grande Punto

rusza do ataku

edną z gwiazd genewskiego pokazu było Grande Punto
Abarth S2000, które weźmie udział w Rajdowych
Mistrzostwach Włoch. Za kierownicą zasiądzie
Giandomenico Basso, a pilotem będzie Mitia Dotta.
Samochód jest również wpisany na listę startową
International Rally Challenge, wraz z dwiema parami
kierowców i pilotów: doświadczonymi Andreą Navarrą
i Guido D’Amore oraz młodymi Umberto Scandolą
i Antonem Alenem.
Nowe Grande Punto Abarth S2000, wyposażone w silnik
bez doładowania o pojemności 2000 centymetrów
sześciennych i mocy 270 koni oraz cztery koła
napędzające, jest następcą triumfatora poprzednich
Rajdowych Mistrzostw Włoch, który dzięki zgranej parze
Paolo Andreucci-Anna Andreussi zwyciężył w siedmiu
z jedenastu konkurencji.

J

iem

korpiona
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Próba ch

Nasi koledzy z włoskiego
„Illustrato”, tu˝ po premierze
nowego Fiata Bravo,
wypróbowali go na trasie.
Do testu wybrali model
ze 150-konnym silnikiem
turbodiesel 1.9 16v Multijet.
TEKST

Giancarlo Riolfo
FOTO

Alessandro Lercara
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M

ówi si´, ˝e apetyt roÊnie w miar´ jedzenia, i tak właÊnie było w przypadku Bravo. Test drive, w ramach którego dotarliÊmy a˝ do Rzymu, okazał
si´ zbyt krótki, by zaspokoiç nieodpartà ch´ç poznania wszystkich tajników tego samochodu. Ale po kolei.
Rankiem spotykamy si´ w Mirafiori
i siadamy za kierownicà 1.9 16v Multijet Sport, by sp´dziç za nià cały dzieƒ. Metalizowany
rubin nadwozia (Czerwony Maranello), znany z premierowej prezentacji modelu, wzbudza zachwyt nie
tylko naszego fotografa. Wyposa˝enie Sport to najbogatsza z dost´pnych wersji: 150 koni, pr´dkoÊç maksymalna 209 kilometrów na godzin´, przyspieszenie

arakteru

od 0 do 100 km w 9 sekund i opony 225/40, zamontowane na obr´czach (Êrednica 18 cali) z lekkiego stopu. Wprawne oko dostrze˝e równie˝ zaciski hamulców pomalowane na czerwono, klamki
w kolorze nadwozia i chromowanà koƒcówk´ układu wydechowego. Niby drobne szczegóły, a jednak
nadajà całoÊci specyficzny charakter i sà spójne z linià samochodu o silnej osobowoÊci, któremu bli˝ej
raczej do coupé ni˝ do zwykłej limuzyny.
Wyposa˝enie wn´trza to zespół aluminiowych pedałów, składanych foteli oraz skórzana kierownica
z czerwonymi naszywkami, zdobiàcymi równie˝
gałk´ szeÊciobiegowej skrzyni biegów i dêwigni´ hamulca r´cznego. Sportowe konotacje sà zatem dyskretne, ale eleganckie.

SpecjaliÊci od marketingu dzielà marki samochodowe na dwie pod sta wo we ka te go rie. Ad re sa tem
pierwszej jest klient masowy, poszukujàcy dobrego
produktu o korzystnej relacji jakoÊci do ceny. Druga
przeznaczona jest dla skłonnych płaciç nieco wi´cej
za luksus, osiàgi i presti˝owy wizerunek. Fiat Bravo
burzy ten podział. Z jednej strony namierza szerokà
publicznoÊç, oferujàc produkt dobry jakoÊciowo
po niewygórowanej cenie, z drugiej – posiada wszelkie atuty, by móc porównywaç si´ z modelami bardziej znanych konstruktorów „Premium”. Dopieszczona kabina zachwyca Êwietnymi materiałami wykoƒczeniowymi. W tablicy rozdzielczej wzrok przykuwajà dwa okràgłe wskaêniki, kolejne dwa półokràgłe oraz wyÊwietlacz połàczony z komputerem

27

GRUPA

Nowe Bravo to
spełnienie
marzeń, a nawet
ciut więcej...

LUDZIE

PRODUKT
BRAVO

AKTUALNOÂCI

CZAS WOLNY

pokładowym. W wersji Sport cyfry sà ciemne, tło
białe, co wyglàda bardzo efektownie, ale nie w ka˝dych warunkach gwarantuje optymalnà czytelnoÊç.
Lepsza byłaby konfiguracja standardowa, z pomaraƒczowymi cyframi na czarnej tarczy – ale to tylko
nasza prywatna opinia…
JeÊli chodzi o akcesoria, Bravo ma wszystko, co mo˝na sobie wymarzyç, a nawet ciut wi´cej: dwustrefowà
klimatyzacj´ automatycznà, dach Skydome z podwójnego szkła, system elektronicznej kontroli stabilnoÊci (ESP), Êwiatła przeciwmgielne podà˝ajàce
za skr´tem kół, system multimedialny Blue&Me Nav
oraz urzàdzenie sygnalizujàce na desce rozdzielczej
nieprawidłowe ciÊnienie powietrza w oponach.
Ruszamy w drog´ i niemal natychmiast odczuwamy
zupełnà swobod´, jakbyÊmy jeêdzili Bravo od za-

wsze. Tunel w Lingotto, corso Dogliotti, most nad
Padem, corso Casale i wreszcie wspinaczka do poło ˝o ne go na szczy cie wznie sie nia Pi no To ri ne se
z cudownym widokiem na bazylik´ Superga w Turynie. Obfitujàca w wira˝e trasa pozwala doceniç
zwrotnoÊç samochodu i niebywałà moc silnika turbodiesel Multijet. Bardziej ni˝ sama moc zadziwia
mo ment ob ro to wy, dzi´ ki któ re mu nie za le˝ nie
od włàczonego biegu wystarczy nacisnàç pedał gazu, a auto zdecydowanie przyspiesza. Wykonujemy
kilka manewrów, by zrobiç ładne zdj´cia. Bravo
Êmiga na zakr´tach, ale nawet na chwil´ nie jesteÊmy w stanie wykorzystaç jego maksymalnych mo˝liwoÊci, gdy˝ te mo˝na wypróbowaç dopiero na torze. Warto jednak odnotowaç, ˝e za dynamiczne
zachowanie na drodze, kierowcy testowi znanego
pisma motoryzacyjnego „Quattroruote”, przyznali
samochodowi pi´ç gwiazdek. I to tylko dlatego, ˝e
na pi´ciu skala si´ koƒczy.
Spod bazyliki Superega zje˝d˝amy w kierunku Turynu i wyskakujemy na autostrad´ do Mediolanu.
Prace remontowe, du˝y ruch i patrole policji drogowej skutecznie uniemo˝liwiajà rozwini´cie wi´kszej
pr´dkoÊci. Na krótkich odcinkach próbujemy jednak
przyspieszaç. JesteÊmy na szóstym biegu: naciskamy
gaz i Bravo bez wahania prze do przodu, dowodzàc,
˝e przy dobrej widocznoÊci, suchym asfalcie i braku
innych samochodów na drodze byłby w stanie zapewniç bezpiecznà podró˝ przy pr´dkoÊci znacznie
przewy˝szajàcej przepisowe 130 km/h. Ale po co ryzykowaç utrat´ prawa jazdy? Lepiej zaufaç urzàdzeniu nazywanemu cruise control, które utrzymuje
pr´dkoÊç na ustalonym przez kierujàcego poziomie.
W miejscowoÊci Santhia zje˝d˝amy z autostrady

XIV GRAND PRIX FIAT AUTO POLAND

Premiera prasowa

Fiata Bravo

olska premiera prasowa Fiata Bravo odbyła się
10 i 11 kwietnia na Torze „Kielce”, gdzie
rozgrywano XIV Grand Prix Fiat Auto Poland.
Uczestniczący w konkurencjach sportowych
dziennikarze mogli zapoznać się na torze z walorami
najnowszego modelu Fiata i to w trudnych warunkach,
bo podczas deszczu i wiatru. W klasyfikacji generalnej
zawodów wygrał Szymon Soltysik z redakcji „Auto
Moto”, II miejsce zajął Jacek Jurecki – „Interia”
i „Dziennik Polski”, a III Marcin Matus – „Auto Świat”.
Pięknie wyeksponowany Fiat Bravo witał też
dziennikarzy na dziedzińcu pałacu Odrowążów
w Chlewiskach koło Szydłowca, w którym
zorganizowano konferencję prasową poświęconą
wprowadzeniu samochodu na polski rynek.
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– „Samochód skonstruowano w zaledwie 18
miesięcy. Jego jakość to najwyższy standard
światowy. Bravo może konkurować
z najlepszymi autami w swojej klasie. Zostało
też bardzo dobrze przyjęte przez prasę
po premierze w Turynie. Teraz do nas, ekipy
handlowej, należy zrobienie wszystkiego, by
ten samochód okazał się sukcesem” – mówił
podczas premiery Wojciech Halarewicz,
dyrektor handlowy Fiat Auto Poland. I chyba
może być optymistą. Na ten rok zaplanowano
w Polsce sprzedaż 4 tysięcy Fiatów Bravo,
a już w tygodniu poprzedzającym oficjalną
premierę samochodu i dni otwarte
w salonach Fiata zebrano na niego tysiąc
zamówień.
Walory nowego modelu przedstawili dyrektor
marketingu Marek Kisz i brand manager Fiata
Paweł Kierpiec pokazując, jak korzystnie

FOT. M. KOWALSKI

i kierujemy si´ w stron´ jeziora
Viverone, gdzie w ka˝dy weekend
gromadzà si´ tłumy młodzie˝y,
biwakujàce rodziny oraz pasjonaci ˝eglarstwa. Na szcz´Êcie dzisiaj
jest spokojnie, dzi´ki czemu mo˝emy fotografowaç auto zaparkowane zaledwie metr od wody.
Podczas podró˝y powrotnej mamy okazj´ doceniç komfort Bravo i praktyczne walory systemu
Blue&Me Nav. Mapy nawigatora
za pa mi´ ta ne sà na „klu czu”
wkładanym do portu USB, tym
samym, który umo˝liwia słuchanie pli ków mu zycz nych MP3.
Naj bar dziej przy dat nà funk cjà
jest jednak bezprzewodowe połàcze nie z te le fo nem ko mór ko wym. Aparat mo˝e byç pozostawiony w kieszeni kurtki lub torebce, a rozmowa słyszana jest
tak wy raê nie, jak by te le fon był
podłàczony do zestawu głoÊnomówiàcego. Nie potrzeba ju˝ kabli ze słu chaw ka mi, dziw nych
urzàdzeƒ zawieszanych na uchu
czy kart Sim przekładanych z telefonu do czytnika w desce rozdziel czej. A kie dy przy cho dzi
SMS, system odczytuje wiadomoÊç za po mo cà syn te ty za to ra
głosu. Doprawdy trudno o wi´kszà wygod´.

Trasa
przenierzona
przez naszych
włoskich
kolegów
prowadziła od
Mirafiori przez
wzniesienie
Pino Torinese
w Turynie
po Mediolan.
Odpoczęli
dopiero nad
jeziorem
Viverone

Bravo plasuje się wśród konkurentów w swojej klasie.
Natomiast inż. Andrzej Miarka wprowadził w tajniki
techniczne auta, odpowiadając na bardzo wnikliwe
pytania dziennikarzy.
Konferencję zakończyła niespodzianka – prezentacja
Fiat Yamaha Cup, nowego motocyklowego pucharu,
współorganizowanego przez Fiat Auto Poland i Mitsui
Motor Polska, importera marki Yamaha. To pełne
rozmachu przedsięwzięcie (piszemy o nim na str. 38),
umożliwiające 40 młodym polskim kierowcom ściganie
się na motocyklach Yamaha, związane jest ze strategią
Fiat Automobiles SpA, który rozpoczął współpracę
z firmą Yamaha Motor Co. Ltd i sponsoruje
Fiat Yamaha Team podczas Motocyklowych
Mistrzostw Świata.
Może doświadczenia zdobyte przez Polaków podczas
Fiat Yamaha Cup pozwolą im w przyszłości wystartować
z powodzeniem na międzynarodowych zawodach.
Anna Borsukiewicz
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Tychy

Jury World Class
Manufacturing
przyznało
medal
polskiemu
zakładowi.

zdobywajà bràz

TEKST

Aldona Górna
FOTO

Józef Kosek

N

aprawd´ tego dokonali! Tyski zakład
Fiat Group Automobiles dołàczył do
pre sti ˝o we go gro na przed si´ biorstw
World Class Manufacturing, tj. firm posiadajàcych najlepsze systemy produkcyjne na Êwiecie. Konsultacje, których
udzie lał pro fe sor Ha ji me Yama shi na
z uniwersytetu w Kioto, jeden z najwi´k szych au to ry te tów w dzie dzi nie
WCM oraz wspólny wysiłek kadry mened˝erskiej
i całej załogi zaowocowały werdyktem mi´dzynarodowego jury, zło˝onego z mened˝erów – audytorów
WCM, które oceniło wyniki uzyskane przez polskà
fabryk´ i przyznało jej bràzowy medal, uznawany
za „pierwszy szczebel” do WCM.
Jak pisaliÊmy w lutowo-marcowym wydaniu „Fiata
Wokół Nas”, World Class Manufacturing to kompleksowy program reorganizacji metod produkcyjnych, który obejmuje ju˝ wszystkie zakłady Fiat
Group Automobiles, włàcznie z tymi w Brazylii, Turcji i Chinach. Zostanie on wkrótce rozszerzony równie˝ na inne sektory Grupy oraz jej najwa˝niejszych
dostawców, takich jak m.in. Pininfarina i Itca. WCM
jest jednoczeÊnie nazwà europejskiego konsorcjum,
do którego, oprócz Fiata, nale˝à dziesiàtki przedsi´biorstw produkcyjnych o Êwiatowej renomie. SpoÊród zakładów Fiata najlepszy wynik wg klasyfikacji
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WCM uzyskał jak dotàd zakład Fiat Auto Poland
z Tychów.
„Bràz – mówi Zdzisław Arlet, dyrektor tyskiego zakładu – nie jest metà, do której chcieliÊmy dotrzeç,
ale tylko pewnym etapem drogi ciàgłej poprawy, jakà
nasz zakład obrał ju˝ wiele lat temu. Nie pracujemy
po to, ˝eby zdobywaç medale. Naszym celem jest
konstruowanie dobrych samochodów, jak równie˝
czynienie łatwiejszym i pogodniejszym ˝ycia wszystkich, którzy pracujà w Tychach. Dla mnie osobiÊcie
najwi´kszà nagrodà jest to, kiedy widz´, ˝e dzi´ki
wdro˝onym metodologiom WCM, pracownicy fizycz ni wy ko nu jà swo jà pra c´ z uÊmie chem na
ustach, za cel stawiajàc sobie pełne usatysfakcjonowanie klienta. Nowo zastosowana metoda wzbogaciła nas o cenne narz´dzia do rozwiàzywania problemów. Nie eksperymentowaliÊmy na wybranym odcinku pilota˝owym, ale pracujemy równoczeÊnie
i jed na kowo w ca łym zakła dzie, od spawal ni po
monta˝, od dyrekcji po pracowników bezpoÊredniej
produkcji. Je˝eli udało nam si´ uzyskaç doskonałe
wyniki pod wzgl´dem wydajnoÊci i eliminacji strat,
sta ło si´ tak wy łàcz nie dzi´ ki za an ga ˝o wa niu
i współpracy nas wszystkich”.
Wynik jest tym cenniejszy, ˝e został osiàgni´ty niemal w przeddzieƒ premiery nowego Fiata 500, który
b´dzie produkowany właÊnie tutaj. Ale w Tychach

myÊli si´ ju˝ o kolejnym celu: srebrze. Zdzisław Arlet
i jego ludzie nie bojà si´ ˝adnych wyzwaƒ: „Pracujemy bardzo ci´˝ko. Przeznaczamy ogromne nakłady
na szkolenia, jako dêwigni rozwoju naszych kompetencji. Musimy skupiç si´ przede wszystkim na bezpieczeƒstwie pracy, bo jednym z wymogów niezb´dnych do zdobycia srebra jest wskaênik, aby w przeciàgu trzech lat osiàgnàç poziom „zero” wypadków.
Nie b´dzie to łatwe, zwa˝ywszy na fakt, ˝e cykl produkcyjny jest długi, liczba osób zatrudnionych w zakładzie znaczna, a chwile dekoncentracji zawsze mogà si´ zdarzyç. JesteÊmy jednak pod
ka˝dym wzgl´dem przygotowani do podj´cia, oprócz wielu innych i tego, kolejnego
wyzwania.
Krystyna Gordon, szef Działu Organizacji w FAP, koordynator FAPS w Zakładzie
Tychy (na zdj´ciu stoi czwarta z lewej):
„Wybór miejsca na ceremoni´ wr´czenia
bràzowych medali WCM nie był przypad ko wy. Uro czy stoÊç od by ła si´
w pi´knym i charakterystycznym dla Bilbao – stolicy baskijskiej prowincji Vizcaya – nowoczesnym obiekcie Muzeum
Guggenheima, a jeden z zakładów tego
miasta (walcownia blach ACB nale˝àca
do Grupy Arcelor) równie˝ znalazł si´
w gronie nagrodzonych. Przed ceremonià mieliÊmy okazj´ zwiedziç ten zakład
i zo ba czyç jak in ni sto su jà me to dy
WCM; mam na my Êli kwe stie bez pie czeƒ stwa,
utrzymania oraz zaanga˝owania pracowników.
Ceremoni´ wr´czenia nagród WCM uÊwietniły swojà obecnoÊcià władze rzàdu baskijskiego (m. in. radca ds. przemysłu i mer miasta), czym podkreÊlono
znaczenie i rang´ tego wydarzenia dla miasta i regionu. UroczystoÊç przebiegała według nast´pujàcego scenariusza: na wst´pie krótka cz´Êç artystyczna,
kolejno wykład inauguracyjny, wygłoszony przez
Fundatora & Prezesa Laplace Consultancy – Marcela Genet oraz wystàpienie prezesa Stowarzyszenia
WCM – Roberta Dapere, omawiajàce zasady przyznawania wyró˝nieƒ WCM i podkreÊlajàce ich znaczenie dla rozwoju firmy nie tylko w wymiarze presti˝u, ale tak˝e w wymiarze osiàganych wyników
ekonomicznych i jakoÊciowych.
I wreszcie główna cz´Êç ceremonii, tj. wr´czenie nagród: kolejno ka˝dy z audytorów przedstawił ocen´
firmy – laureata, nast´pnie wyÊwietlano film prezentujàcy przedsi´biorstwo, po czym wr´czane były wyró˝nienia. Po głównej cz´Êci ceremonii organizatorzy przewidzieli tak˝e cz´Êç mniej formalnà – koktajl, podczas którego mieliÊmy okazj´ nawiàzaç kontakty i wymieniç opinie z przedstawicielami dwóch
pozostałych, nagrodzonych firm. Wszyscy zdajemy
sobie spraw´, ˝e uczyniliÊmy pierwszy, wa˝ny krok

na drodze zarzàdzania systemem produkcyjnym wg reguł i me tod WCM. Otrzy ma na na gro da to wy nik
uzna nia na szych wy sił ków
i potwierdzenie osiàgni´tych
wyników, to tak˝e nowy zastrzyk ener gii i bo dziec
do dalszych działaƒ.
Przed nami dwa nowe uruchomienia – to szansa rozwoju zakładu, ale jednoczeÊnie ogrom ny wy si łek, aby
sprostaç wszystkim wymogom, które niesie rynek,
konkurencja i wysoko postawiona przez nas samych
poprzeczka – w niedalekiej perspektywie kolejny
szczebel WCM – srebrny medal”.
Józef Kosek, kierownik Quality Engineering
w Zakładzie Tychy:
„Spotkanie w Bilbao, podczas którego Zakład Tychy Fiat Auto Poland został oficjalnie nagrodzony
bràzowym medalem WCM, miało niezwykle podniosły charakter. Spotkanie podzielono na kilka
cz´ Êci. Pierw szà sta no wił nie zwy kle ory gi nal ny
spektakl, podczas którego mieliÊmy okazj´ podziwiaç „taneczne” wykonanie hymnu baskijskiego,
przy akompaniamencie b´bna i piszczałek. Po tych,
przyznaj´ niezwykłych wra˝eniach, przyszła kolej
na oficjalne przemówienia oraz prezentacje nagrodzonych firm. Prowadzàcy ceremoni´ przedstawiał
krótko nagrodzonych, wÊród których, oprócz FAP
Zakład Tychy, znalazła si´ równie˝ miejscowa walcownia blach ACB Arcelor oraz francuski Saint-Gobain. Ka˝dà firm´ przybli˝ał ponadto krótki film.
W samej ceremonii wr´czania statuetek WCM nasze przedsi´biorstwo reprezentowali głównie młodzi
in˝ynierowie, zatrudnieni w ostatnich latach w Fiat
Auto Poland. MyÊl´, ˝e wszyscy uczestnicy na długo
zapami´tajà to spotkanie”.

Nasz sekret?
Inwestowaç
w szkolenia,
ci´˝ko pracowaç
i anga˝owaç si´
w kwesti´
bezpieczeƒstwa
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Delegacja Fiat
Auto Poland po
ceremonii
wręczenia
brązowych
medali WCM
w Bilbao
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Podczas uroczystej gali
w Jokohamie
bielski zakład
Fiat-GM Powertrain
został nagrodzony
statuetkà TPM.
Wydarzenie to stanowi
krok milowy na drodze do
wdro˝enia
w przedsi´biorstwie
standardów World Class
Manufacturing.

Droga

do perfekcji

TEKST

Aldona Górna
FOTO

Fiat-Gm Powertrain

G

ru dnio wy au dyt do uzy ska nia
Pierwszego Stopnia DoskonałoÊci TPM, o któ rym pi sa li Êmy
w 65 numerze FWN (str. 44),
zakoƒczył si´ dla zakładu FiatGM Powertrain pomyÊlnie (15
mar ca w Pa ci fi co Jo ko ha ma
Con fe ren ce Cen ter w Jo ko ha mie). W tej chwili na pracowników przedsi´biorstwa czeka nowe wyzwanie, zwiàzane z wdra˝aniem systemu WCM.
„Na po czàt ku te go ro ku za ini cjo wa no pro ces
od no wy, któ ry ma ob jàç wszyst kie za kła dy Fiat
Group Automobiles. Ma on na celu wprowadziç
w struktury ich funkcjonowania elementy WCM,
czyli najlepsze Êwiatowe standardy w zarzàdzaniu
pro duk cjà – wy ja Ênia Adam Dràg, kie row nik
Zespołu Najlepszych Praktyk Biznesowych w FiatGM Powertrain. – Taka sytuacja jest dla nas du˝ym wyzwaniem, ale jednoczeÊnie cieszymy si´,
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˝e po zdobyciu pierwszego stopnia TPM, mo˝emy
nadal si´ rozwijaç i staraç si´ dołàczyç do czołówki
Êwiatowej. Proces ten b´dzie wymagał od wszystkich pracowników du˝ego zaanga˝owania – nie
mo˝emy zapominaç o tym, ˝e system TPM, który
do tej pory wdro˝yliÊmy, jest zaledwie składowà
cz´Êcià WCM. Japoƒski System World Class Manufacturing, obejmujàcy takie systemy jak TQC,
TPM, TIE oraz JIT jest praktycznie sposobem zapewnienia znacznych korzyÊci i zysków. Oparty
jest na 10 filarach technicznych i 10 filarach zarzàdzeniowych, a jego najwa˝niejszym celem jest
zmniejszanie kosztów wytwarzania przy zapewnieniu ciàgłej poprawy: jakoÊci wyrobu, produktywnoÊci, bezpieczeƒstwa i elastycznoÊci dostaw. Bazà
WCM jest koncepcja czterech zer: zero wypadków, zero braków, zero awarii i zero strat (element
nowy w odniesieniu do TPM).
W zwiàzku z wdra˝aniem nowego systemu w FiatGM Powertrain opracowano ju˝ plan działania na

na wszystkich wydziałach szczegółowej i całoÊciowej samooceny
(pierwsza odbywa si´ raz na dwa
ty go dnie, dru ga w cy klu mie si´cznym). Dokonujà jej liderzy,
od po wie dzial ni za 10 fi la rów
technicznych WCM na poszczegól nych ob sza rach pro duk cyj nych. Dys po nu jà oni li sta mi,
na których znajdujà si´ pytania
audytowe – zadaniem liderów jest
cykliczne udzielanie odpowiedzi
na te py ta nia i przy zna wa nie
punktów (od 0-5)”.
Do dat ko wym spo so bem mo ty wowania załogi do stałego podno sze nia ja ko Êci pra cy sà tzw.
tablice wyników (BPD), znajdujà ce si´ na ka˝ dym wy dzia le.

bie˝àcy i nast´pny rok. Pierwszym krokiem b´dzie
cy kl szko leƒ dla pra cow ni ków, których celem
b´dzie uÊwiadomienie załodze pozytywnych zmian,
jakie WCM wprowadza do ka˝dego zakładu. Pierwszy audyt, czyli wst´pnà ocen´ post´pu wprowadzania systemu, przewidziano na grudzieƒ. Na poczàtek przyszłego roku zaplanowano natomiast audyt
koƒcowy, z udziałem profesora Yamashiny (eksperta WCM z Uniwersytetu w Kioto), który ma zdecydowaç o przyznaniu zakładowi pierwszego szczebla
doskonałoÊci World Class Manufacturing (Bronze).
„Naszym priorytetowym celem na dzisiaj jest dotarcie z informacjà o nowym systemie do wszystkich pracowników – podsumowuje Adam Dràg.
– Powodzenie tej ideologii zale˝y bowiem w przewa˝ajàcej cz´Êci od kompleksowego zrozumienia
jej celu i wyznaczników; jak post´powaç, jakie metody stosowaç na wszystkich poziomach zarzàdzania, aby nasze wspólne wysiłki przynosiły wymierne efekty. Jedynà firmà z Grupy, której do tej pory
udało si´ osiàgnàç Bronze (trofeum, do którego
dà˝ymy) jest Zakład Tychy Fiat Auto Poland. Dyrek tor spół ki, Zdzi s ław Ar let, za ofe ro wał nam
wszech stron nà po moc we wdra ˝a niu sys te mu
WCM u nas, za co jesteÊmy ogromnie wdzi´czni.
Koledzy z Tychów słu˝à nam dobrà radà, przesyłajà materiały informacyjne, co jest dla nas ogromnym uła twie niem – do brze jest ba zo waç na ich
praktycznych doÊwiadczeniach.
W tej chwili jesteÊmy na etapie przeprowadzania

Wy peł nia jà je w cy klu co mie si´cznym liderzy grup, konfrontujàc osiàgni´te cele produkcyjne
z wcze Ê niej szy mi za ło ˝e nia mi
(ustalanymi raz w miesiàcu i całoÊciowo raz w roku) i przedstawia jàc ra port koƒ co wy. Osià gni´ cie wy zna czo nych ce lów,
nast´pnie ilustrowane jest graficznie na tych samych tablicach
za pomocà: czerwonego krzy˝a
(ce lu nie osià gni´ to), ˝ół te go
trójkàta (celu nie osiàgni´to, ale
zna le zio no przy czy n´, co po z woli wyeliminowaç bł´dy w przyszłoÊci), zielone koło (cel udało
si´ zrealizowaç).

TOP AWARD TPM

Pierwszy szczebel
doskonałoÊci TPM
est to nagroda przyznawana
przez Komitet TPM AWARD.
Może ją zdobyć każde
przedsiębiorstwo, które wdroży
działania związane z Total
Productive Maintenance,
osiągnęło postęp w zakresie
technologii utrzymania
zakładu, uzyskując w ten
sposób wyjątkowe wyniki
w dziedzinie wydajności,
jakości produktu, redukcji
kosztów oraz zmiany
kultury firmy.

J

Uroczystość wręczenia dyplomów TPM
w Jokohamie.
Od lewej:
Russo Rococo
(FMA),
Marco Carbonatto
(FMA),
Adam Drąg
(FGPP),
Dario Santoro
(NEF),
Mauro Corrarati
(Driveline),
Giliberto Carmelo
(Mirafiori),
Giovanni Scuro
(Termoli)
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Podwójny

sukces
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Arch. Case New Holland

CNH ma za sobà kolejne
udane wyst´py na
poznaƒskiej Polagrze
i Agrotechu w Kielcach.
Firma nie tylko otrzymała
puchar Ministra
Rolnictwa za ciàgnik JX
marki Case IH, ale tak˝e
zaprezentowała nowy
kombajn zbo˝owy New
Holland CSX.
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Kombajn zbożowy New Holland CSX
Modele
CSX7060
Typ silnika
Iveco Cursor 9
Moc maksymalna
303 KM
Szerokość robocza
3,96-6,10 m
Zbiornik ziarna
7,5 m

P

CSX7080
Iveco Cursor 9
333 KM
5,18-7,32 m
9,0 m

oznaƒska Polagra Premiery nieco zaskoczyła w tym roku. Targi, zawsze organizowane na poczàtku paêdzierni ka, w bie˝àcym ro ku ju˝ si´ od by ły, choç ma my
dopiero maj. Tegoroczna wystawa odbyła si´ w dniach
23-25 lutego i została pomyÊlana jako otwierajàca sezon wystaw krajowych. WczeÊniej zbiegała si´ w czasie
z innà, cieszàcà si´ du˝ym zainteresowaniem, wystawà
Agro Show, stàd organizatorzy – Mi´dzynarodowe Targi Poznaƒskie – zgodnie z sugestià wystawców przenieÊli jà na luty, aby wyraênie oddzieliç te dwa wydarzenia.
Na zaproszenie organizatorów targi otworzył i zwiedzał wicepremier
i minister rolnictwa Andrzej Lepper. Wyraênie był pod wra˝eniem rozmiarów samego wydarzenia i prezentowanych maszyn.
„Wystawa swoim oddziaływaniem z zało˝enia ma obejmowaç przynajmniej 2/3 Polski z wyłàczeniem odległych, północno-wschodnich i południowo-wschodnich kraƒców – mówi Jerzy Wróbel, szef promocji
płockiej CNH. – Skierowana jest do ludzi zajmujàcych si´ rolnictwem
w sensie powiàzania techniki rolniczej z uprawà ziemi i hodowlà zwierzàt. Wystawa cieszyła si´ du˝ym zainteresowaniem, zwłaszcza jak na
jej nowà formuł´. Odwiedziła jà rzesza rolników, ale zainteresowanych

nie zabrakło te˝ wÊród młodzie˝y i studentów ze
szkół rolniczych, przybyli tak˝e goÊcie z zagranicy.
Mówiàc inaczej, nie zabrakło nikogo, kto chciał si´
zapoznaç z nowoÊciami technicznymi. I nie ukrywajmy: tego typu targi sà najlepszym do tego miejscem. Prezentowana jest tutaj technika rolnicza do
wszechstronnego zastosowania. Case i New Holland zaprezentowały si´ razem, nie pokazano jednak wszystkich modeli, za to wystawiono pełen ich
przekrój, od kombajnów zbo˝owych, przez ciàgniki
rolnicze po prasy do słomy”.
Nazwa targów – Polagra PREMIERY wskazuje, ˝e
celem imprezy jest zach´cenie wystawców do przedstawienia nowych produktów. Spółka CNH Polska
postanowiła wykorzystaç ten fakt, prezentujàc na
poznaƒskich targach nowy kombajn zbo˝owy CSX
(produkowany

Ciągnik rolniczy Case IH model JX
Modele
JX60
Moc silnika
59 KM
Pojemność
2931 cm
Ilość cylindrów
3

w fabryce w Belgii). Była to jego premiera, a Andrzej
Lepper, przecinajàc wst´g´, dokonał oficjalnego
wprowadzenia modelu na rynek rolniczy. Spółka
mo˝e si´ tak˝e poszczyciç uznaniem organizatorów
imprezy, którzy przedstawili jà jako jednà z trzech
firm wiodàcych na rynku (przedsi´biorstwo wyró˝niono tym samym spoÊród 250 wystawców).
Druga wystawa, która odbyła si´ w tym roku, to
kielecki Agrotech. W dniach 11-13 marca miała
miejsce XII edycja tych targów.
Sà one wi´ksze od poznaƒskiej Polagry, ale majà
bardziej regionalny charakter. Zasadniczà ró˝nicà
jest to, i˝ prezentujà si´ tutaj firmy, majàce w swojej
ofercie nie tylko maszyny rolnicze, lecz tak˝e inne
towary i usługi jak: ochrona roÊlin, dystrybucja nasion czy pasz. Stàd tak du ˝a licz ba wy staw ców
i wi´ksza liczba zwiedzajàcych. Znacznie bogatsza
oferta lepiej odpowiada na zró˝nicowane potrzeby
zwiàzane z uprawà ziemi czy hodowlà zwierzàt.
CNH było tutaj jednym z blisko 400 wystawców,
a swoje marki – Case i New Holland – zaprezento-

Na obu
wystawach CNH
zaprezentowała
szerokie
spektrum
produktów:
ciągniki,
kombajny
i prasy. Na
zdjęciu obok
ekspozycja na
Polagrze

JX70
69 KM
2931 cm
3/Turbo

wała oddzielnie, w osobnych halach wystawowych.
„Nasza ekspozycja ukształtowała si´ podobnie jak
na Polagrze, czyli były ciàgniki, kombajny i prasy –
mówi Jerzy Wróbel. – Dla zaakcentowania bardziej
regionalnego charakteru tej wystawy i z powodu
wi´kszego rozdrobnienia gruntów w południowych
regionach Polski nie prezentowaliÊmy tutaj pot´˝nego kombajnu zbo˝owego CSX, ale mniejszy od niego TC 54 Bizon, w całoÊci produkowany w Płocku”.
Spółka CNH mo˝e poszczyciç si´ kolejnym sukcesem, gdy˝ na tegorocznym Agrotechu ciàgnik JX
marki Case IH otrzymał puchar Ministra Rolnictwa.
„Poznaƒska Polagra i kielecki Agrotech odstajà charakterem od lokalnych wystaw – podsumowuje Jerzy Wróbel. – Przyje˝d˝ajà tu inni zwiedzajàcy, tacy

JX80
80 KM
3908 cm
4

JX90
89 KM
3908 cm
4/Turbo

JX95
94 KM
3908 cm
4/Turbo

którym lokalne prezentacje nie zawsze wystarczajà
i ocze ku jà cze goÊ wi´ cej. Tar gi sà po Êwi´ co ne
przede wszystkim technice rolniczej, nie ograniczajà
si´ do problemów danego regionu. Dlatego sà te˝
wi´kszà atrakcjà dla firm zagranicznych, które cz´sto tutaj goszczà.
Poza tym takie wystawy to zawsze nowe kontakty
i oczekiwania. Rozmowy prowadzone przy ekspozycji, w otoczeniu maszyn oznaczajà dla firmy cz´sto nowe kontakty handlowe, co w konsekwencji
przekłada si´ na samà sprzeda˝ i zyski. Na takie
wystawy przychodzi bardzo wiele osób, które chcà
tylko pooglàdaç, sà ciekawe co nowego dzieje si´
w Êwiecie techniki rolniczej. Tym razem, co warto
podkreÊliç, było wiele osób, którymi nie kierowała
tylko zwykła ciekawoÊç, ale przyszli z jasno okreÊlonymi potrzebami, pytali o budow´ poszczególnych
modeli, mieli konkretne oczekiwania. Z pewnoÊcià
zaprezentowanie siły marek CNH, jej docenienie
przez organizatorów i bliskoÊç zakładu w Płocku
b´dà miały wpływ na decyzj´ o zakupie”.
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W trosce

o Êrodowisko

W 2001 roku spółka Teksid Iron ze Skoczowa uzyskała
certyfikat ISO 14001 za wdra˝anie nowoczesnych
systemów, słu˝àcych ochronie Êrodowiska. Od tamtej
pory pracownicy firmy starajà si´ czyniç wszystko,
aby kontynuowaç jej proekologicznà polityk´.
TEKST

Aldona Górna
FOTO

Satiz Poland

I

SO 14001 to mi´dzynarodowa norma, dotyczàca zarzàdzania Êrodowiskowego. Zakłada ona, ˝e polityka Êrodowiskowa firmy
powinna si´ opieraç na koncepcji stałego
doskonalenia, stworzonej przez Edwarda
W. Demminga. W myÊl tej zasady, certyfikat ISO14001 mo˝e otrzymaç firma, która
ciàgle doskonali swój system zarzàdzania
Êrodowiskowego. W 2001 roku uzyskała go
spółka Teksid Iron ze Skoczowa, która od tamtej
pory jest poddawana corocznym audytom, majàcym
na celu weryfikacj´ działaƒ zwiàzanych z poprawà
polityki proekologicznej. Ostatni trzydniowy audyt
odbył si´ w kwietniu z udziałem specjalistów ze
Êwiatowej organizacji TÜV NORD.
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„Ostat ni au dyt za koƒ czył si´ dla nas suk ce sem
– mó wi Piotr Ham pel, kie row nik Dzia łu BHP
i Ekologii. – Certyfikat utrzymujemy od 2001 roku
i zmusza nas to do ciàgłej poprawy zarzàdzania Êrodowiskowego. Audyty weryfikujà nasze działania,
sprawdzajà czy si´ doskonalimy, czy utrzymujemy
si´ na pewnym, wymaganym poziomie. Zadanie to
nie jest proste do zrealizowania w naszym sektorze
gospodarki, gdy˝ u˝ywana przez nas technologia
jest ucià˝liwa i brudna; działalnoÊç odlewni pociàga
za sobà zapylenie i hałas. Polityka Êrodowiskowa realizowana w Teksid Iron skupia si´ głównie na kwestiach: minimalizowania hałasu, ograniczania emisji
pyłów i odpadów do Êrodowiska oraz utrzymywaniu
przyjaznych kontaktów ze społecznoÊcià lokalnà. Te

obszary stanowià dla nas baz´ wyjÊciowà, na podstawie której układamy coroczne plany poprawy”.
„Tegoroczny plan przewiduje zainwestowanie około
3 milionów złotych w ochron´ Êrodowiska naturalnego – dodaje Łukasz Duda, pracownik Działu BHP
i Ekologii. – Podj´liÊmy szereg działaƒ, majàcych
na celu zminimalizowanie hałasu – ostatnio na terenie zakładu zamontowano wyciszenia czerpni powietrza od strony zachodniej. Dzi´ki trwajàcemu 5 lat
programowi wyciszenia hałasu udało si´ ograniczyç
jego poziom do 45 decybeli nocà i 55 w dzieƒ (wczeÊniej utrzymywaliÊmy poziom około 60 decybeli).
W tym roku zamierzamy przeznaczyç ok. 1,5 miliona złotych na ograniczenie emisji niezorganizowanej (zwiàzanej głównie z przeładowywaniem odpadów suchych), co powoduje dosyç du˝e zapylenie wtórne. Ponadto Marek Kanafek, dyrektor Teksid Iron Poland w Skoczowie, podjàł ju˝ odpowiednie kroki, majàce na celu usprawnienie komunikacji zewn´trznej (kontaktów ze społecznoÊcià lokalnà), zobowiàzujàc si´ do składania kwartalnych
„raportów Êrodowiskowych” z działalnoÊci naszej
firmy w Urz´dzie Miasta. Dzi´ki temu okoliczni
mieszkaƒcy b´dà mieli dost´p do informacji nt.
działaƒ podejmowanych przez nasz zakład w kwestii ochrony Êrodowiska”.
Do tegorocznych inwestycji dochodzi jeszcze poprawa stanu dróg przyzakładowych oraz wykorzystanie
pewnych grup odpadów do celów gospodarczych.
Od kwietnia ubiegłego roku zakład posiada Pozwolenie Zintegrowane, regulujàce dopuszczalne poziomy hałasu w Êrodowisku i dopuszczalnà wartoÊç
emisji do powietrza, oraz odpadów. Odpowiednie
parametry pracy instalacji sà monitorowane na bie˝àco (mi´dzy innymi dokonuje si´ pomiarów zanieczyszczeƒ emitowanych z blisko 30 emitorów dwa
razy do roku.)
„Na przestrzeni kilku lat uczyniliÊmy ogromny krok
– kontynuuje Łukasz Duda. – Kilka lat temu u˝ywaliÊmy tradycyjnych filtrów workowych, które charakteryzowały si´ ogromnymi rozmiarami worków i nie
były tak samo skuteczne, jak zastosowane w tej chwili filtry. Stosowane obecnie filtry tkaninowe zbudowane sà z całego szeregu worków wykonanych ze
specjalnej tkaniny, regenerowanej pulsacyjnie. SkutecznoÊç odpylania dochodzi do 99,9%”.
Zarówno pracownicy działu BHP i Ekologii jak i Inwestycji podkreÊlajà, ˝e najwi´kszym powodem dumy w obszarze ochrony Êrodowiska jest dla nich
sposób zagospodarowania niektórych odpadów stałych. Ma te ria ły, któ re dla od lew ni sà od pa dem,
z powodzeniem mogà byç wykorzystywane do innych celów. W tym konkretnym przypadku do wypełnienia niecki powstałej po wydobyciu margla dla
pobliskiej, nieczynnej dziÊ cementowni, w ramach
prowadzanej rekultywacji terenu poprzemysłowego.

NORMY

Zalety wdro˝enia
systemu ISO 14001
drożenie systemu zarządzania
środowiskowego jest metodą
rozpoznania i kontroli wpływu, jaki
firma wywiera na środowisko
naturalne. Przynosi również
oszczędności związane ze
zwiększeniem efektywności
i produktywności. Jest to osiągane
poprzez określenie metod
minimalizacji liczby odpadów oraz
optymalnego wykorzystania energii.
Pozwala również na weryfikację, czy
przedsiębiorstwo spełnia wymagania,
wynikające z przepisów związanych
z ochroną środowiska.

W

Sukces
ekologiczny
Teksidu jest
zasługą sztabu
specjalistów,
od góry:
Piotr Hampel,
Andrzej
Lewandowski
i Łukasz Duda

Mó wi An drzej Le wan dow ski
z Działu Inwestycji: „Zgod´ na
dzier˝aw´ tego terenu od gminy
Goleszów otrzymaliÊmy w 1994
roku i od tamtej pory prowadzimy tam pra ce re kul ty wa cyj ne.
Ob szar zo stał za pro jek to wa ny
zgodnie z wymogami Êrodowiskowymi (zdj´cie na poprzedniej
stronie). Jest on ogrodzony i monitorowany. Dno niecki zostało
przykryte folià i przysypane piaskiem, a woda deszczowa rurami
drena˝owymi trafia do osadników
z dolomitem, a stamtàd do potoku. Na te re nie re kul ty wa cji
w zbiorniku wodnym pływajà ryby, co jest ko lej nym do wo dem
na dobrze prowadzonà rekultywa cj´ te go te re nu. Umo w´ na
dzier ˝a w´ te go ob sza ru ma my
podpisanà do 2020 roku”.
Pracownicy Teksid Iron zgodnie
twierdzà, ˝e współczesne przedsi´biorstwa na wysokim poziomie
propagujà polityk´ proekologicznà. Wià˝e si´ to nie tylko z korzy Êcia mi eko no micz ny mi, ale
daje ogromnà satysfakcj´. Ka˝da
szanujàca si´ firma powinna bowiem dbaç o roz wój tech no lo giczny, nie zapominajàc o Êrodowisku naturalnym.
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Czterdziestu
zawodników
Êcigajàcych si´
po Torze „Poznaƒ”
na motocyklach
Yamaha walczy
o zwyci´stwo w Fiat
Yamaha Cup.
TEKST

Anna Borsukiewicz

Fiat i Yamaha
razem na torze

Z

ma ga nia czter dzie stu za wod ni ków osiàga tak niespotykanà skal´ i ˝e
uczestniczàcych w rozgrywkach nonaszym partnerem jest firma Fiat
wego motocyklowego pucharu stały Auto Poland – mówi Andrzej Pasi´ ogrom nà atrak cjà dla ki bi ców we lec. – Na to rze zo ba czy my
przybyłych na Tor „Poznaƒ” z okazji w tym ro ku wie lu za wod ni ków
Wy Êci go wych Mo to cy klo wych Mi znanych z ubiegłorocznej edycji
strzostw Polski. Kolejne pucharowe pucharu R1, jednak tym razem
wyÊcigi odb´dà si´ podczas weekenb´dà oni musieli stoczyç zaci´tà
dów w czerwcu, sierpniu i wrzeÊniu.
walk´ z debiutantami. Ze swojej
Or ga ni za to ra mi Fiat Yama ha Cup sà Fiat Au to strony zrobi´ wszystko, aby poPo land i Mit sui Mo tor Pol ska, im por ter mar ki móc ka˝ de mu z uczest ni ków
Yamaha, który zapewnił zawodnikom superszybkie w poprawie umiej´tnoÊci jazdy
motocykle: dwadzieÊcia Yamaha YZF-R1 i tyle samo po torze i postaram si´ przekazaç
Yamaha YZF-R6, przygotowanych do wyÊcigów.
swoje wyÊcigowe doÊwiadczenia”.
Do sia da jà ich mło dzi, peł ni za pa łu za wod ni cy, Wyniki Fiat Yamaha Cup poznaz których nie wszyscy majà doÊwiadczenia w wyÊcimy 9 wrzeÊnia. Na zwygach motocyklowych. Dlatego rywalizujà w dwóch ci´zców w obu katekategoriach. Ci bardziej obyci z pr´dkoÊciami dogoriach czekajà cencho dzà cy mi do trzy stu ki lo me trów na go dzi n´ ne nagrody – flagoi bezpoÊrednià walkà na kr´tym torze w Poznaniu we mo to cy kle
mar ki Yama ha
startujà na dwudziestu Yamahach YZF-R1. Motocykle te, wa˝àce 177 kg, wyposa˝one sà w silniki FZ6 Fazer.
o pojemnoÊci 998 cm³ i mocy 189 KM. Dla
młodszych i debiutujàcych w wyÊcigach przeznaczono l˝ejsze, 162-kilogramowe Yamahy YZF-R6 z silnikami
majàcymi pojemnoÊç 599 cm³ i moc
127 KM.
Wszyscy startujà razem, a ró˝nice
w pa ra me trach mo to cy kli, jak
twierdzà specjaliÊci, nie dyskrymi nu jà za wod ni ków ja dà cych
na słab szych ma szy nach. Jed ne
i drugie sà bardzo szybkie, o zwyci´ stwie de cy du jà
wi´c przede wszystKalendarium Fiat Yamaha Cup
kim taktyka i umieI runda: 12-13 maja, 1 wyÊcig
Ko or dy na to rem Fiat
j´t no Êci jaz dy. To
II runda: 2-3 czerwca, 2 wyÊcigi
Yamaha Cup ze strony
prze cie˝ wła Ênie
III runda: 11-12 sierpnia, 1 wyÊcig
FAP zo stał Ra fał
na „R szóstce” AnIV runda: 8-9 wrzeÊnia, 2 wyÊcigi
Grzanecki. „Przez cadrzej Pawelec zdoły sezon b´d´ na torze
był w latach 2000– mówi. – Moim zada2003 czte ry ty tu ły
niem jest koordynacja wszelkich
mistrza kraju klasy Supersport 600.
Andrzej Pawelec, szeÊciokrotny Motocyklowy Mistrz poczynaƒ, do których zobowiàzał
Pol ski powołał w ze szłym roku do ˝ycia Puchar si´ FAP, dbanie o to, by nasze emYamaha R1, a ogromny sukces tych zawodów przyblematy były właÊciwie wyekspoczynił si´ do powstania Fiat Yamaha Cup. Przedsi´nowane na torze, w miasteczku
wzi´cie zorganizowane jest z wielkim rozmachem. wy Êci go wym, na mo to cy klach
To nie tylko dostarczajàce emocji wyÊcigi – po jednej i kombinezonach zawodników”.
rundzie w maju i w sierpniu oraz po dwie w czerwcu Rafał Grzanecki jest zapalonym
i wrzeÊniu – ale równie˝ dodatkowe atrakcje, jak mo to cy kli stà, po szu ku jà cym
chocia˝by „wyst´p” najnowszego Fiata Bravo, który właÊnie odpowiedniej dla siebie
został oficjalnym samochodem Fiat Yamaha Cup maszyny. Jak mówi, jego zainte2007 i towarzyszy zawodnikom na torze jako tzw. resowania oscylujà wokół marki
safety car. „Bardzo si´ ciesz´, ˝e Fiat Yamaha Cup Yamaha.

ÂWIAT MOTOCYKLI

Fiat Yamaha Team

w Moto GP
iat Automobiles SpA został
nowym sponsorem tytularnym
Yamahy na ten i kolejny sezon
Motocyklowych Mistrzostw
Świata, a startujący w nich zespół
przyjął nazwę Fiat Yamaha Team.
W ten sposób nastąpiło
połączenie światów czterech
i dwóch „kółek”, zaś narodziny
nowego teamu odzwierciedlają
strategię Fiat Automobiles SpA
polegającą na wychodzeniu
do młodych klientów z produktami
coraz bardziej innowacyjnymi
i dostępnymi oraz z inicjatywami
znajdującymi szeroki odzew
i mającymi silny odbiór
emocjonalny. To ich idolem jest
Valentino Rossi (fot. obok),
znakomity kierowca Fiat
Yamaha Team. Konstruktorzy
wielkich samochodów i wielkich
motocykli rozpoczęli innowacyjną
współpracę, która przekracza
granice prostego sponsoringu,
tworząc przestrzeń dla szerszej
platformy komunikacyjnoreklamowej. Z tej okazji powstało
nowe logo składające się z
włoskiej flagi oraz marek Fiat
i Yamaha oraz cała seria wzorów
oklejenia, które pojawiły się
na oficjalnych motocyklach
Valentino Rossiego i Colina
Edwardsa.
Sponsoring, uruchomiony
na poziomie światowym, pozwoli
marce Fiat Automobiles SpA
na realizowanie kampanii
komunikacyjnych
przy wykorzystaniu sportowego
wizerunku kierowców i ekipy
technicznej Fiat Yamaha Team.
Logo Fiat znajduje się
na kombinezonach obu
znakomitych zawodników oraz
odzieży obsługi technicznej. Jest
również obecne w oficjalnych
komunikatach teamu oraz
w strefie „hospitality”, w boksach
i na ciężarówkach
transportujących motocykle
i sprzęt.

F
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Ireneusz Kaêmierczak

Tegoroczna, 10 ju˝
edycja konkursu
„Nagrody Fiata”
zasadniczo ró˝niła si´
od wczeÊniejszych.
Została merytorycznie
wzbogacona o spotkanie
z laureatami konkursu,
w którym wzi´li udział
równie˝ młodzi
in˝ynierowie zatrudnieni
w Fiat Auto Poland.
40

W

ostatnim numerze Fiata Wokół Nas (str. 49)
wspominaliÊmy ju˝ o 10 edycji konkursu „Nagrody Fiata”, podczas której spółki Grupy Fiat
(Fiat Auto Poland, Magneti Marelli, Teksid Iron
Po land, a tak ˝e Cen trum Ba daw cze Fia ta –
CRF) tradycyjnie nagrodziły autorów najlepszych roz praw dok tor skich i ma gi ster skich,
opracowanych w ramach współpracy tych spółek z uczelniami wy˝szymi.
Tym razem laureaci konkursu mieli okazj´ podzieliç si´ zawartoÊcià tematycznà swoich rozpraw z szerokim kr´giem odbiorców, podczas
marcowego spotkania, zorganizowanego w zakładzie Fiat Auto Poland
w Tychach. W konferencji uczestniczyli równie˝ przedstawiciele władz
poszczególnych uczelni, promotorzy prac magisterskich i doktorskich,
a tak˝e młodzi in˝ynierowie, zatrudnieni w Zakładzie Tychy w ostatnich dwóch latach.
Zdzisław Arlet, dyrektor zakładu, tak mówił o celu tego spotkania:
„Od nagrodzonych absolwentów oczekujemy nie tylko krótkiego
przedstawienia zakresu rozpraw. Liczymy tak˝e na to, ˝e pewne tematy stanà si´ polem dyskusji pomi´dzy laureatami, a pracownikami naszego zakładu, zaÊ niektóre opisane rozwiàzania b´dziemy mogli wykorzystaç w praktyce w naszym przedsi´biorstwie. Ciesz´ si´ niezmiernie, ˝e takie spotkanie jak dzisiejsze zostało zorganizowane –
udowadniamy w ten sposób, ˝e nasza współpraca jest ˝ywa i nie ogranicza si´ jedynie do corocznego podpisywania kolejnych umów.”

Sami laureaci nie ukrywali, ˝e to spotkanie miało
dla nich ogromne znaczenie. „MyÊl´, ˝e priorytetowym celem ka˝dego z nas jest to, aby nowatorskie
rozwiàzania, opisane przez nas w pracach doktorskich i magisterskich mogły znaleêç praktyczne zastosowanie w przedsi´biorstwie samochodowym
– mówi dr in˝. Rafał Setlak. – Dla potrzeb mojej
pracy, Synchronizacja pracy czterosilnikowego nap´du elektrycznego pojazdu o przeznaczeniu specjalnym, skonstruowałem model tego pojazdu. Nast´pnie poddałem go ró˝norakim testom wytrzymałoÊciowym, sprawnoÊciowym itp., próbujàc jednoczeÊnie wyeliminowaç wady (np. emisj´ szkodliwych
substancji do Êrodowiska) i modyfikowaç pojazd
tak, aby uczyniç jazd´ bardziej efektywnà. W tym
celu zastosowałem np.: nap´d klasyczny, nap´d jednym bàdê dwoma silnikami elektrycznymi, a tak˝e
nap´d czterema indywidualnymi silnikami elektrycznymi. Ciesz´ si´, ˝e moja praca pozwoliła mi
zaistnieç w realiach Fiata. Uwa˝am, ˝e idea współpracy Grupy z polskimi uczelniami technicznymi
jest słuszna i mo˝e przynieÊç wiele dobrego”.
Dr in˝. Bartosz Flekiewicz jest absolwentem studiów doktoranckich na Wydziale Transportu Politechniki Âlàskiej, a praca doktorska Ocena wpływu
funkcji adaptacji czasu wtrysku na wybrane wskaêniki pracy silników ZI zasilanych paliwem gazowym,
pozwoliła mu znaleêç si´ w gronie nagrodzonych.
„W swoich pracach zawsze poruszałem tematyk´
motoryzacyjnà – mówi. – Jestem autorem instrukcji
serwisowej samochodów marki
Fiat, wi´c z fir mà tà je stem
zwiàzany od dawna. Podstawowym moim osià gni´ ciem jest
opracowanie metody tworzenia
i weryfikacji funkcji adaptacji
cza su otwar cia wtry ski wa cza
gazowego w sposób, który pozwa la zmi ni ma li zo waç emi sj´
toksycznych składników spalin,
przy rów no cze snym efek tyw nym wykorzystaniu energii paliwa gazowego. Przekłada si´ to
zarówno na porównywalne wartoÊci mocy rozwijanej przez silnik dla paliwa gazowego i benzynowego, jak i na zu˝ycie paliwa gazowego”.
Inspiracjà do pracy doktorskiej dr in˝. Sławomira
Ku kli był 3-let ni sta˝ w za kła dzie Tek sid Iron
w Skoczowie. „Podczas sta˝u zawodowego obserwowałem przebieg procesu produkcyjnego i zaczàłem si´ zastanawiaç nad mo˝liwoÊciami jego ulepszenia – mówi nagrodzony. – Na potrzeby rozprawy doktorskiej Modelowanie i symulacja odlewniczych systemów produkcyjnych stworzyłem model
zarzàdzania produkcjà odlewnoÊciowà, który pozwala na redukcj´ eksploatacji maszyn i kosztów

pracy. Przyj´te przeze mnie rozwiàzania mogà byç z powodzeniem za sto so wa ne w prak ty ce
i przy nieÊç wy mier ne efek ty
w procesie produkcji”.
Poza prezentacjà nagrodzonych
prac, któ ra sta ła si´ po lem do
dyskusji i wymiany opinii mi´dzy
laureatami konkursu, a pracow-

nikami FAP, na spotkaniu przedsta wio ny zo stał tak ˝e pro jekt
stworzenia Klubu Młodego In˝ynie ra. „Za ło ˝e niem
tego klubu jest stworzenie platformy wymiany opinii dla młodych pra cow ni ków
Fia ta Au to Po land
i stu den tów, współ pra cu jà cych z nim
uczelni – mówi mgr
An drzej Pi´t ka, dy rek tor
Per so ne lu
i Organizacji FAP. –
MyÊl´, ˝e jest to doskonała inicjatywa, dzi´ki której
mo˝e si´ narodziç wiele pomysłów, cennych dla praktycznego
działania naszego przedsi´biorstwa. W ramach klubu zamierzamy tak˝e organizowaç wyjazdy
członków do CRF (Centrum Badawcze Fiata) – b´dà one miały
na ce lu po sze rze nie wie dzy
praktycznej studentów i pracowników i dadzà im mo˝liwoÊç zapoznania si´ z najnowszymi badaniami Centrum”.

Na spotkaniu
przedstawiono
projekt
utworzenia
Klubu
Młodego
In˝yniera

Dr inż. Rafał Setlak
z pasją zaprezentował
stworzony przez siebie
model pojazdu
czterosilnikowego

NAGRODZENI

Historia konkursu

w liczbach

historii całego
przedsięwzięcia, w sumie
nagrodzono 194 prace, w tym
2 rozprawy habilitacyjne,
75 rozpraw doktorskich
i 117 prac magisterskich.
Natomiast w roku 2006
wyróżniono:
W Akademii TechnicznoHumanistycznej:
Prace doktorskie
Andrzej Polański, Marcin Starczak,
Sławomir Kukla
Prace magisterskie
Michał Tekielak, Piotr Sztuczka,
Leszek Gwiżdż
Na Politechnice Śląskiej:
Prace doktorskie
Rafał Setlak,
Bartosz Flekiewicz,
Mariola Jureczko
Prace magisterskie
Tomasz Korzec,
Przemysław Badura, Paweł Nycz.
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PRESTIŻOWA NAGRODA
DLA AUTOMOTIVE LIGHTING POLSKA
kwietnia zakład Automotive Lighting Polska z Sosnowca został nagrodzony prestiżowym wyróżnieniem Q1. Nagroda, przyznana za
długoletnią współpracę z Fordem, jest wyrazem postępu jakościowego i technicznego, jaki dokonał się w zakładzie w ostatnim
dziesięcioleciu. Droga do zdobycia Q1 wymagała usprawnienia działalności kilku obszarów, na co po raz pierwszy zwrócił uwagę przedstawiciel
Forda, Dietrich Eggert, wizytując ALPL w 2005 roku. Na podstawie jego
wskazówek sporządzono plan poprawy jakości (zaznajomienie
z wymaganiami klienta), logistyki (dostarczanie produktów na czas)
oraz komunikacji. Dzięki temu udało się zakwalifikować zakład do
grona czołowych dostawców Forda. Wyróżnienie zobowiązuje do
ciągłej poprawy i przestrzegania zasad jakości, wyznaczonych
przez normy: ISO/TS 16949, ISO 14001, MMOG.
Nagroda potwierdza celowość przyznania zakładowi
w Sosnowcu produkcji oświetlenia do nowego Forda Ka
(będzie produkowany w Tychach) oraz daje
pierwszeństwo przy otrzymywaniu nowych projektów
całej Grupy Forda.
Zakład jest piątym w świecie (z dwudziestu), a czwartym
w Europie (z dwunastu) zakładem Automotive Lighting,
posiadającym to wyróżnienie.

19

Od lewej: Kazimierz Ordon – dyrektor Zakładu Automotive
Lighting Polska, Luigi Laurella – mened˝er jakoÊci
Automotive Lighting Polska i Dietrich Eggert – przedstawiciel
Forda d/s wsparcia technicznego dostawców.

NOWY DYREKTOR GENERALNY
IVECO POLAND
1

maja 2007 roku obowiązki dyrektora generalnego
Iveco Poland objął Marcello Filotico. Jego kariera
zawodowa rozpoczęła się w firmie Unilever, gdzie zajmował
stanowisko General Bookkeeping Chief. W latach 20002001 współpracował z grupą SEDA jako kontroler finansowy
w lizbońskim oddziale firmy. Od 2003 roku pełnił funkcję
dyrektora finansowego Iveco Poland. „Mój awans oznacza
przede wszystkim kontynuację rozpoczętych przez moich
poprzedników działań zmierzających do umocnienia pozycji
Iveco w Polsce. Cele, na których chcę się skoncentrować, to
przede wszystkim podniesienie jakości usług serwisowych
do standardów europejskich Iveco oraz wzrost sprzedaży,
szczególnie w segmencie ciężkim. Wyniki pierwszego
kwartału napawają mnie optymizmem – sprzedaliśmy o 150% więcej pojazdów
ciężkich niż przed rokiem. Wierzę, że ta pozytywna tendencja utrzyma się
w dłuższej perspektywie czasowej”.
Marcello Filotico ma 40 lat. Ukończył uniwersytet w Neapolu, ze specjalnością
Business Administration. Żonaty, zainteresowania: żeglarstwo i nurkowanie.

42

IVECO PREZENTUJE
NOWEGO
TRAKKERA
N

a targach BAUMA w Monachium Iveco
zaprezentowało swoje produkty przeznaczone do
prac budowlanych i ziemnych. Impreza stała się okazją
do pokazania po raz pierwszy nowego Trakkera.
To samochód o dopuszczalnej masie całkowitej
od 18 do 72 ton, reprezentujący wytrzymałość,
niezawodność i komfort charakterystyczny dla pojazdów
szosowych. Został zaprojektowany tak, aby pracować
w najbardziej ekstremalnych warunkach terenowych.
Innowacją jest kabina zapożyczona od modelu Stralis,
maksymalnie poprawiająca komfort jazdy i warunki
pracy. Targi były także okazją do pokazania nowego Daily
4x4 – lekkiego samochodu użytkowego do zastosowań
poza drogowych – oraz nowego Stralisa AS i potężnej
wywrotki Astra RD 32C.

DENSO WDRAŻA MODEL EFQM
grudniu 2005 w Denso Thermal Systems Polska rozpoczęto wdrażanie modelu EFQM. Już pierwsze kroki
pozwoliły pracownikom spojrzeć na firmę z szerszej perspektywy, wyodrębnić mocne i słabe strony Denso.
Dzięki udoskonaleniom poprawiono wyniki każdego obszaru zarządzania firmą. W pierwszej kolejności wdrożono
plany, mające polepszyć kontakt i współpracę kadry zarządzającej z pracownikami z bezpośredniej produkcji.
Poprawę potwierdził marcowy pozytywny audyt EFQM, który pozwolił spółce uzyskać wyróżnienie „Zaangażowanie
w Doskonalenie”. Wręczenie dyplomów odbyło się 12 kwietnia w Sali Show Room Zakładu Tychy Fiat Auto Poland.
Pracownicy zaangażowani we wdrażanie modelu EFQM mówią, że to dopiero początek długiego procesu
ulepszania przedsiębiorstwa. W przyszłości zamierzają wprowadzać kolejne szczeble modelu EFQM w Denso.

W

2 MLN SILNIK W FIAT-GM POWERTRAIN POLSKA
9
maja br. w zakładzie Fiat-GM Powertrain Polska w Bielsku-Białej
wyprodukowano dwumilionowy silnik diesla 1.3 SDE 75 KM.
Od uruchomienia produkcji tego nowoczesnego produktu, który rozpoczął
nowy rozdział w historii rozwoju technologii silników wysokoprężnych,
minęło niewiele ponad cztery lata.
W okresie 2003-2006 zauważyć można olbrzymie przyspieszenie
i zwiększenie produkcji, które skutkowało także wzrostem zatrudnienia.
To przełomowe wydarzenie uczcili wszyscy pracownicy zakładu. „Jest to
niebagatelny krok w kierunku szybkiego rozwoju – powiedział Tadeusz
Świerczek, dyrektor zakładu. – Na przełomie kilku lat, dzięki ogromnemu
zaangażowaniu całej załogi, udało nam się osiągnąć ogromny postęp.
Niedawno otrzymaliśmy nagrodę za osiągnięcie Top Award Exellence
– First Category TPM, w tej chwili pracujemy nad dołączeniem do światowej
czołówki, wdrażając metody World Class Manufacturing – jestem
przekonany, że dzięki ciężkiej pracy nas wszystkich uda nam się osiągnąć
sukces również na tym polu. Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom za
trud, z jakim wypełniają codzienne obowiązki – ten dwumilionowy silnik
to nasze dzieło i ogromny powód do dumy”.

IVECO I JEGO RODZINA
CIĘŻKICH SAMOCHODÓW STRALIS CNG
veco zaprezentowało niedawno modele Stralis CNG (Compressed Natural
Gas), poszerzając ofertę gamy ciężkiej. Wyposażone w silniki Cursor 8 o poj.
skokowej 7,8 litra, zasilane są sprężonym gazem ziemnym. Ekologiczne silniki
Iveco CNG daleko wykraczają poza standardy Euro 6, a także mieszczą się
w restrykcyjnej przyszłej normie EEV. Stralis CNG pokrywa zakres zastosowań
w segmencie od 18 do 26 t dopuszczalnej masy całkowitej i w konfiguracjach
dwóch oraz trzech osi: 4x2, 6x2x4 – ta
ostatnia z wleczoną osią skrętną
i zawieszeniem pneumatycznym.
Samochód – wyposażony w nową,
automatyczną skrzynię biegów
Allison 3200 z hydraulicznym
konwerterem momentu
obrotowego i 6 biegami – jest
idealny do eksploatacji
w warunkach miejskich.

I

NOWA TOŻSAMOŚĆ CNH
arki CNH zmieniły swoje logo
i strukturę organizacyjną. Do
wizerunku CNH włączono logo „Fiat
Group”, co podkreśla istotną pozycję firmy w Grupie Fiat,
której macierzysta Fiat S.p.A. jest głównym udziałowcem.
Nastąpiła także reorganizacja CNH, dzięki której firma
przesunęła uwagę z produktu w stronę swoich marek i ich
klientów. Marki stały się odrębnymi podmiotami prawnymi
i będą mogły czerpać korzyści z własnej odrębności,
większej wartości oraz konkurencyjności. Powstały więc
cztery nowe firmy: New Holland Agricultural Equipment
S.p.A., New Holland Construction Equipment S.p.A.,
Case IH Agricultural Equipment Inc. oraz Case Construction
Equipment Inc. Każdy z szefów marki staje się dyrektorem
generalnym i pełnomocnym w swej firmie. Ich przełożonym
będzie Harold Boyanovsky, President oraz CEO firmy CNH
Global. Aktywa i personel nadal będą częścią firmy CNH
Global oraz podległych spółek regionalnych. Marki znajdą
się na rynku pod nadzorem CNH Global – jednej dużej firmy
zajmującej się branżą rolniczą i budowlaną.

M
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Niedawno został
ambasadorem
UNICEF. Wkrótce
rozpocznie rejs
po Morzu
Âródziemnym, by
promowaç ide´
„edukacji dla
ka˝dego”. Rzadko
spotykana postaç
astmy zmusza go
do ˝ycia na wodzie.
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Stefania Castano
FOTO

LaPresse/Anastasi

Młody człowiek

i morze
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iky ma niebieskie
oczy, przej rzy ste
jak morze, któremu wiele zawdzi´cza. W wie ku
trzech lat u chłopca zdiagnozowano
bo wiem rzad kà
odmian´ wrodzonej astmy oskrzelowej, powodujàcej powa˝ne trudnoÊci z oddychaniem. Wzgl´dnie normalnà –
tj. nie wspomaganà farmakologicznie – egzystencj´ mógł mu
zapewniç jedynie stały i nieograniczony dost´p do jodu, obecnego w słonawym, morskim powietrzu. Rodzice chłopca, Paola Giacotto i Paolo Frascisco bez wahania roz sta li si´ ze
swoimi dotychczasowymi pracodawcami i, poÊwi´ciwszy otrzy ma ne od
nich odprawy oraz
oszcz´dnoÊci całego ˝ycia, przystàpili
do budowy w swoim ogródku jachtu,
który miał wkrótce
staç si´ ich nowym
domem. Po dwóch
latach intensywnej
pracy 26-metrowy
szkuner „Walkirye”
był gotowy do wodowania.
Od roku 2003 Niky i jego rodzina ˝yjà na wodzie, w ciàgu roku
przemieszczajà si´ pomi´dzy portami włoskimi, a latem cumujà
na Wyspach Eolskich, gdzie reperujà swój skromny bud˝et organizujàc mini rejsy.
Dzisiaj Niky ma dziesi´ç lat i jest
bardzo pogodnym chłopcem. Nasi koledzy z włoskiego pisma „Illustrato” spotkali si´ z nim w Palermo, na pokładzie jego jachtu.
Pierwszym członkiem załogi, który wyszedł im na powitanie, był
Wind, dwuletni kundel, uwielbiajàcy nurkowanie.
Ru chli wy, wsz´ do byl ski Ni ky
przed obiektywem włoskiego fotografa przyjmował arcyzabawne,

wr´cz akrobatyczne pozy, wieszajàc si´ na sztagach, wantach i siadajàc okrakiem na bomie. „Odpowiem na twoje pytania dopiero
wtedy, kiedy pomo˝esz mi zdobyç zamek Braverock”, zastrzegł
na wst´pie, po czym pokazał mu
map´ królestwa ze swej ulubionej
gry wideo Sacred. Tym niewiarygodnie bł´kitnym oczom, które
wydajà si´ przewiercaç na wskroÊ
ka˝dego, po prostu nie sposób si´
oprzeç. Przystàpili zatem do gry.
Ni ky opo wie dział mu tak ˝e
o swo ich ulu bio nych fil mach:
„Władcy PierÊcieni” i „Ostatnim
Samuraju”. Sport nie le˝y w kr´gu jego zainteresowaƒ, jest za to
prawdziwym pasjonatem kreskówek. Uwielbia
chip sy
(jak
ka˝de dziecko)
i
ro we ro we
przeja˝d˝ki po
nad mor skich
molach. Przepada za historià, ale geografia, zwłasz cza
w ksià˝ ko wej
postaci, ju˝ go
nu˝y. „Ja lubi´
oglà daç no we
miejsca – mówi – a najbardziej wy zna czaç
kurs,
dzi´ki któremu do nich dotrzemy”. Z przyjaciółmi, którzy odwiedzajà go na pokładzie „Walkirye”, gry wa rów nie˝ w Ga me
Boy’a, w Pokemony i w Gormiti.
Podczas ˝eglugi pomaga mamie
i tacie. Jest bardzo szczupły, nieco przygarbiony, jak wi´kszoÊç
chłopców, których nagle „wyciàgn´ło do góry”, ale na pokładzie
swojego jachtu porusza si´ bez
najmniejszych problemów. „Dzisiaj, podczas manewru przybijania do brzegu, zdołał samodzielnie wciàgnàç sto metrów cumy”,
mówi z dumà mama Paola, pokazu jàc gru bà li n´ zwi ni´ tà na
rufie. „On nie zatrzymuje si´ ani
na chwi l´, to czy sta ener gia.

MISJA NA MORZU ÂRÓDZIEMNYM

Niky
i w´drowna szkoła
zajęciach szkolnych można
uczestniczyć wszędzie:
pod baobabem i na środku morza,
docierając do nauczycieli
na grzbiecie muła lub za pośrednictwem sygnału satelitarnego.
Budynek i ławki nie są do niczego
potrzebne. Oto przesłanie, którego
emisariuszem stanie się na
najbliższe cztery lata Niky,
6 czerwca ubiegłego roku oficjalnie
mianowany Ambasadorem Juniorem
UNICEF projektu nazwanego
„Niky i szkoła
wędrowna”.
W ramach tej
misji rodzina
Frascisco dotrze
na pokładzie
„Walkirye”
do kilkunastu
portów Morza
Śródziemnego
i za pomocą
satelity i systemu
wideokonferencyjnego, dzięki
którym Niky
bierze dziś udział
w zajęciach
szkolnych,
spróbuje utworzyć
coś w rodzaju „wirtualnego
pomostu” pomiędzy dziećmi ze szkół
we Włoszech i w innych krajach
regionu. Celem jest stworzenie
nowej kultury solidarności, poprzez
bezpośredniość, jaką noszą w sobie
wyłącznie dzieci. Jesteśmy
przekonani, że choć Niky ma dopiero
10 lat, doskonale sprawdzi się w roli
ambasadora. Jego wrażliwość,
trudne doświadczenia życiowe,
pogoda ducha, z jaką akceptuje
swoją chorobę, determinacja, z jaką
chce się kształcić, będą wspaniałym
przykładem dla wszystkich tych
dzieciaków, które chciałyby się
uczyć, ale nie mogą.
Powodzenia Niky!

W

Bawi si´
z innymi
dzieçmi, uczy
si´, odrabia
zadania. Rano
uczestniczy w
lekcjach, łàczàc
si´ ze szkołà
poprzez system
wideokonferencyjny

Niky z rodziną
na pokładzie
szkunera
„Walkirye”.
Jacht został
zbudowany przez
rodziców
chłopca
w przydomowym
ogródku. Fiat
Powertrain
Technologies
sprezentował im
silnik Diesla.
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A latem, kiedy mo˝e skakaç na główk´ i nurkowaç,
jest przeszcz´Êliwy”. Jej oczy stajà si´ szkliste. „JeÊli
ktoÊ myÊli, ˝e Niky ˝yje w „złotej klatce” – mówi – to
nie wie, jakie ˝ycie zostawił za sobà. Przemieszczał
si´ jedynie z łó˝ka na kanap´. Brakowało mu tchu
nawet na krótkà przeja˝d˝k´ rowerem po ogrodzie.
Egzystował na kortyzonie i adrenalinie, przestał rosnàç. To, co u innych dzieci było kilkudniowym przezi´bieniem, u niego ciàgn´ło si´ miesiàcami. Widywał
jedynie lekarzy i piel´gniarki. I był bardzo samotny”.
Dzisiaj Niky biega, skacze, bawi si´ z innymi dzieçmi, uczy si´, odrabia lekcje. W godzinach porannych
bierze udział w zaj´ciach – korzystajàc z szerokopasmowego Internetu i systemu wideokonferencyjnego
– w szkole podstawowej imienia Francesco Riso
w Mondello, nieopodal Palermo. „Dla niego Êwiat
wirtualny stał si´ tak rzeczywisty, ˝e ró˝nice mi´dzy
nimi zatarły si´ niemal całkowicie – wyjaÊnia dalej
Paola. – Dzisiaj grał ze swoim kolegà w Game Boy’a,
rozmawiajàc z nim i oglàdajàc go na ekranie telewizyjnym. OczywiÊcie na poczàtku nie było łatwo. Telewizor w klasie rozpraszał, czasami wyst´powały problemy z połàczeniem, opóênienia w transmisji dêwi´ku. Dzieci musiały si´ z tym wszystkim oswoiç, ale
uwa˝am, ˝e w efekcie koƒcowym doÊwiadczenie to
okazało si´ pozytywne dla ka˝dej ze stron: dla mojego syna, który nie czuje si´ ju˝ odizolowany od Êwiata, i dla jego kolegów, którzy posiedli lepszà umiej´tnoÊç komunikowania si´ z otoczeniem ni˝ ich rówieÊnicy”. Co jak co, ale Paoli tej umiej´tnoÊci na pewno
nie brakuje. O osobach takich jak ona – spontanicznych, nieskomplikowanych, bezpoÊrednich – mówi
si´, ˝e majà serce na dłoni. Rozmawiasz z nià kilka
chwil, a wydaje ci si´, ˝e plotkujesz z najlepszà przyjaciółkà. Choç drobna i szczupła, emanuje niezwykłà
wprost siłà. ˚eby rzuciç dotychczasowe ˝ycie i rozpoczàç wszystko od nowa, tak jak uczynili to Paolo
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W¸OCHY

TRASA REJSU

S¸OWENIA
CHORWACJA

FRANCJA

SERBIA I CZARNOGÓRA
ALBANIA

CAGLIARI

TURCJA
SYRIA

GRECJA
TUNEZJA

CYPR

LIBAN
IZRAEL

EGIPT

„Walkirye”,
która wypłynęła
w styczniu
z Palermo, zawinie
do portów Tunezji,
Libii, Egiptu,
Izraela, Libanu,
Syrii, Cypru,
Turcji, Grecji,
Albanii, Serbii,
Czarnogóry,
Chorwacji
i Słowenii. Cała
trasa liczy prawie
7400 mil
morskich, czyli
około 13500
kilometrów.

i Paola, trzeba mieç w sobie determinacj´ i całe morze miłoÊci. Paola ukoƒczyła co prawda kurs ˝eglarski, ale sprostanie dryfowi sprawiało jej nie lada trudnoÊç. Paolo nie umiał nawet tego. Dopóki mówili, ˝e
chcà zbudowaç 26-metrowy jacht, wszystko było dobrze, ale kiedy na pytanie „a w której stoczni?” odpowiadali „w ogrodzie”, ich rozmówcy pukali si´
w czoło. A oni dopi´li swego i sà szcz´Êliwi, pomimo
trudnoÊci, jakie niesie ze sobà ˝ycie pod ˝aglami: od
tych ÊciÊle ekonomicznych po organizacyjne. Przykła do wo, ze wzgl´ du na to, ˝e sà za mel do wa ni
w Bellinzago, Frascisco nie majà prawa do refundacji
kosztów lekarstw kupionych w Palermo. Ale Paola
nie ma ˝alu, zresztà jej mà˝ równie˝. Długie, rozczochrane włosy, twarz ogorzała od słoƒca i wiatru
– oto Paolo, który do tej pory wtràcał jedynie kilka
˝artobliwych uwag, dla rozładowania atmosfery.
Przybierajàc nieco powa˝niejszy ton, stwierdza: „DoÊwiadczenie to nauczyło nas, ˝e marzenia si´ spełniajà, jeÊli sami je realizujemy”. I ani na chwil´ nie
spuszcza rozradowanego wzroku ze swojego synka,
beztrosko bawiàcego si´ z psem.

PREZENT OD FPT

Nowy silnik dla „Walkirye”
rejsie po Morzu Śródziemnym małoletniego ambasadora
UNICEF będzie wspierać – obok Włoskiego Ministerstwa
Oświaty, Telecom Progetto Italia, Telespazio, Aethra i Guardia di
Finanza – również Fiat Powertrain Technologies. Aby podróż
mogła odbywać się bez przeszkód, „Walkirye” została wyposażona
w nowy silnik, zamontowany w listopadzie przez koncesjonariusza
FPT Satin w Trapani, który przeprowadził również niezbędny
remont samego jachtu. Wspomniana jednostka to
sześciocylindrowy silnik NEF o mocy 330 koni, wyprodukowany
przez Iveco. Został dostosowany do pracy na morzu (poprzez
dodanie niezbędnych elementów nawigacyjnych) w zakładzie FPT
w Pregnana Milanese. „Cały Fiat Powertrain – powiedział Vittorio
Borghi, Regionalny Dyrektor Sprzedaży FPT, obecny na ceremonii
zorganizowanej przez Guardia di Finanza w Palermo w przeddzień
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rozpoczęcia wyprawy – jest dumny z tego, że może towarzyszyć
Niky’emu i jego rodzinie w tak ambitnej misji i że może udzielić jej
konkretnego wsparcia. Nowy silnik umożliwi łatwiejsze
pokonywanie problemów, jakim będą musieli codziennie stawiać
czoła w trakcie swej wyprawy, pomoże im również
w organizowaniu mini rejsów na Wyspach Eolskich, a nasze
autoryzowane stacje obsługi z przyjemnością zapewnią im
wszelką niezbędną pomoc”.
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Jestem typem

Êciganta
TEKST

Anna Lubertowicz-Sztorc
FOTO

TOMASZ IGNATOWICZ

Maciej Grabowski ˝eglowanie rozpoczàł w wieku 8 lat.
Od 1993 roku startuje w olimpijskiej klasie laser. Ma na swoim
koncie wiele osiàgni´ç sportowych, w tym tytuł mistrza Europy.
Poza sportem pasjonujà go fundusze inwestycyjne i motoryzacja.
Jest fanem marki Alfa Romeo.

Maciej
Grabowski
patrzy na świat
nie tylko zza
burty łódki. Gdy
tylko czas
na to pozwala
zwiedza, poznaje
lokalne klimaty,
ludzi itp.

M

aciej Grabowski ma 29 lat. Czuje
si´ ˝yciowo spełniony, bo zajmuje
go to, co kocha i co sprawia mu
niesamowità frajd´, czyli ˝eglarstwo. I jak sàdzi, wszystko dobrze
si´ układa, choç w sporcie bywa
ró˝ nie: sà wzlo ty i upad ki.
Pracujesz, studiujesz, czy tylko
˝eglujesz….
W tym momencie tylko pływam. Skoƒczyłem studia
– finanse i bankowoÊç. Ich ukoƒczenie było dla
mnie troch´ sportowym wyzwaniem. Po pierwszym
roku miałem 2 lata przerwy, bo przygotowywałem
si´ do olimpiady w Sydney. Postanowiłem jednak
studia skoƒczyç z tym rocznikiem, z którym je zaczàłem. Zmobilizowałem si´ i… 4 la ta zrobiłem
w ciàgu 2 lat. Rozpoczàłem póêniej drugi fakultet
– informatyk´, ale na razie dałem sobie spokój z naukà. Nie chc´ w tym momencie robiç niczego, co by
mnie odciàgało od sportowego ˝ycia.
A masz jakieÊ inne pasje, zainteresowania?
Przede wszystkim jednak sportowe, i to te, które towarzyszà pływaniu. Ucz´ si´ windsurfingu, uwielbiam narty, choç nie bardzo znajduj´ na nie czas.
Masz jeszcze zupełnie inne hobby: polski rynek
kapitałowy i fundusze inwestycyjne. ZarobiłeÊ
przynajmniej na tej pasji?
Zacz´ło si´ od tego, ˝e miałem kiedyÊ sponsora
– firm´, która zajmowała si´ funduszami inwestycyjnymi. To był poczàtek lat dziewi´çdziesiàtych
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Nagrody i wyró˝nienia (tylko niektóre):
Najlepszy sportowiec Gdyni 2000 i 2001
Sportowiec Roku w plebiscycie internautów, 2001
Nagroda dziekana Wydziału Zarządzania za zdobycie mistrzostwa Europy w klasie laser, 2001
Nagroda ministra edukacji narodowej za zdobycie złotego medalu Letniej Uniwersjady, 1999
Nagroda prezydenta miasta Gdyni za zdobycie tytułu „Sportowe Objawienie Miasta Gdyni”, 1999
Nagroda prezydenta miasta Gdyni za Wybitne Osiągnięcia w Dziedzinie Sportu za rok 1998

Maciej
Grabowski cieszy
się, że udało mu
się nawiązać
współpracę
z firmami, które
są blisko
jego pasji
i zainteresowań

i ten sektor rynku finansowego dopiero raczkował.
Zainteresowałem si´ tà problematykà, pisałem prac´
magisterskà na ten temat.
Je˝eli chodzi o inwestycje, na ogół wybierałem bezpieczniejszy portfel, bo nie jestem typem ryzykanta
i w operacjach finansowych staram si´ zachowywaç
bezpiecznie. Chciałem kiedyÊ robiç interesy, ale nie
udało si´, finansowo równie˝, i od tej pory unikam
zaj´ç, które odciàgajà mnie od ˝eglarstwa.
Sport olimpijski stoi obecnie na tak wysokim poziomie, ˝e aby osiàgnàç sukces nie mo˝na zajmowaç
si´ czymÊ innym.
Porozmawiajmy o pieniàdzach. Skàd mo˝ni
sponsorzy?
WłaÊciwie wÊród sponsorów na pierwszym miejscu
powinienem umieÊciç moich rodziców. Poczàtki,
kilkanaÊcie lat temu, były łatwe. Za niewielkie opłaty
wysyłało si´ dzieciaka do klubu i jakoÊ to wszystko
si´ kr´ciło, kluby miały pieniàdze, finansowały obozy i wyjazdy. Teraz jest inaczej. Mam sponsorów,
lecz ni gdy nie jest tak, aby bu d˝et do my kał si´
w 100 procentach. Ale nie jest te˝ êle. W ˝eglarstwie łatwo jest znaleêç sponsorów, którzy wspierajà zawodnika produktami.
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Mam np. firm´, która mnie ubiera, mam firm´, która dostarcza mi drobny osprz´t, no i Alf´ Romeo,
która mnie wspiera. Je˝d˝´ na zawody samochodem
tej marki. Alfa Êwietnie si´ z ˝eglarstwem łàczy, ma
takiego sportowego ducha…
Czyli interesujesz si´ równie˝ motoryzacjà?
O, tak. Fanem motoryzacji jestem od zawsze, a miłoÊnikiem Alfy Romeo od bardzo wielu lat. Moja
fascynacja tymi autami zacz´ła si´ na poczàtku lat
90. – do tej pory pami´tam pi´knà, czerwonà Alf´
Romeo 164, którà mieli znajomi. Ja miałem czerwonà Alf´ Romeo 147. Teraz jeêdzi nià mój brat.
Te samochody sà ponadczasowe... Jestem mało odpor ny na uro ki au ta. Zda rza ło mi si´ wsia daç
w mojà 147-k´, jechaç przed siebie i cieszyç si´
z mijanych kilometrów.
Czym jeêdzi fan motoryzacji?
Samochód jest dla mnie bardzo wa˝ny, bo sp´dzam
w nim wiele czasu. Je˝d˝´ Alfà Romeo 156 Sportwagon, kolor srebrny, silnik 2.4 turbodiesel. W podró˝e zabieram ze sobà bardzo du˝o rzeczy i czasem samemu trudno mi uwierzyç, ˝e do tego auta
a˝ tyle si´ zmieÊci. Ostatnio miałem okazj´ jeêdziç
Bre rà z sil ni kiem 3.2 z na p´ dem na czte ry ko ła

– niesamowity sprz´t. Gdybym miał jakieÊ pieniàdze, to zainwestowałbym właÊnie w takie auto. Marzy mi si´ równie˝ Alfa Romeo 159 kombi. To ładny
i praktyczny samochód. Zanim jeszcze pojawiła si´
na rynku, poszukiwałem jej szpiegowskich zdj´ç.
Samochód marzeƒ? Alfa Romeo Spider. I mówi´ to
bez kokieterii.
Czy sprz´t, łódka sà tak samo wa˝ne
jak człowiek, jego talent i umiej´tnoÊci?
W przypadku klasy laser, w której startuj´, sprz´t
nie jest a˝ tak wa˝ny. Jest jeden producent tego typu łódek, wi´c szanse zawodników sà wyrównane.
Tak wi´c wpływ zawodnika na wynik jest znaczàcy.
Laser to najtaƒsza z łódek klasy olimpijskiej. Kosztuje około 6 tysi´cy euro. Takie łódki zazwyczaj kupuje si´ raz do roku lub dwie w ciàgu sezonu, plus
sporo ˝agli, masztów. Najwi´cej wydaj´ na wyjazdy,
konsultacje z trenerami, ich wynaj´cie. Dobrzy sà
bar dzo dro dzy. Ja sam, ˝e by ja koÊ ła taç dziu ry
w bud˝ecie, wynajmuj´ si´ jako trener. Pomagałem
np. olimpijskiemu teamowi kanadyjskiemu. Tak
sobie radzà czołowi ˝eglarze w mojej klasie.
Szukanie sponsorów to te˝ fajna przygoda.
Najwi´kszy sukces, najbardziej znaczàce
sportowe prze˝ycie…
Dla mnie, nie sa mo wi tym
prze˝yciem, ukoronowaniem
wszyst kich tru dów, wy rze czeƒ i przy go to waƒ, by ła
olimpiada w Sydney. Ogromne emocje towarzyszyły mi
w momencie wejÊcia na stadion pod czas ce re mo nii
otwarcia. ObecnoÊç 100 tysi´cy kibiców, którzy po cz´Êci przyszli równie˝ dla mnie,
spra wi ła, ˝e po czu łem si´
wspaniale, naprawd´ wyjàtko wo. W tym mo men cie
uÊwia do mi łem so bie, ˝e
chciał bym prze ˝y waç ta kie
uczucia jeszcze kilkakrotnie.
Wtedy te˝ zrozumiałem, dlaczego tak wa˝ny dla
sportowca jest udział w olimpiadzie. Szkoda mi tych
sportowców, którzy mimo to, ˝e startowali na igrzyskach, nie brali udziału w ceremonii otwarcia.
Równie˝ wygrane przeze mnie Mistrzostwa Europy
w 2001 roku to wa˝ny dla mnie sukces. Do tej pory
lubi´ patrzeç na wyniki z tamtej imprezy i przypominaç sobie jak ˝eglowałem. Najwi´cej satysfakcji daje
jednak czasem gorszy wynik, ale taki, który trudno
było osiàgnàç, wywalczyç. Czasem mam wi´cej satysfakcji z 10 lub 11 miejsca ni˝ z medalu.
Przygotowujesz si´ do olimpiady w Pekinie. Czy
Twój start podczas tej imprezy jest ju˝ pewny?
Jeszcze nie. Mam – co prawda – znacznie lepsze

wyniki ni˝ pozostali polscy zawodnicy, ale to, czy wystartuj´
w Pekinie nie jest jeszcze pewne.
B´d´ starał si´ wygraç kwalifikacje, mam na to realne szanse, ale
w sporcie bywa ró˝nie...
Co dodaje zawodnikowi skrzydeł – sukces, rywale, miłoÊç?
Je stem ty pem Êci gan ta. Mnie na p´ dza i podnieca rywali za cja. Na nartach
te˝ staram si´ jechaç
szybciej i lepiej ni˝
inni. W ˝eglarstwie,
tym, co mo ty wu je
mnie do wy sił ku,
jest ÊwiadomoÊç, ˝e
sà obok ludzie lepsi
ode mnie. W czasie
za wo dów je stem
w stanie wykrzesaç
z siebie niesamowite
pokłady sił i energii.
I jest to coÊ wspa niałego…
O czym marzy ˝eglarz
na sportowej emeryturze?
Miałem okazje pływaç na troch´
wi´k szych łód kach, ni˝ mo ja.
Chciałbym kiedyÊ sprawdziç si´
w oceanicznych regatach. Na razie jed nak my Êl´ o me da lach
i o walce o nie. To jest ta motywacja, która ka˝e mi trenowaç,
startowaç, walczyç.
Czego ˝yczy si´ ˝eglarzom?
Stopy wody pod kilem, połamania masz tów, no i po myÊl nych
wiatrów...

Dla mnie,
niesamowitym
prze˝yciem,
ukoronowaniem
wszystkich
trudów,
wyrzeczeƒ
i przygotowaƒ,
była olimpiada
w Sydney

O MISTRZU

Maciej
Grabowski
rodzony 2 marca 1978 roku
w Gdyni. Klub SEJK Pogoń
Szczecin. Absolwent Wydziału
Zarządzania Uniwersytetu
Gdańskiego, kierunek Finanse
i Bankowość.
Student II roku kierunku
Informatyki i Ekonometrii
na Wydziale Zarządzania UG.
Kawaler. Żeglowanie rozpoczął
na łódce klasy Optymist w wieku
8 lat w klubie MZKS Arka Gdynia.
Od 1993 roku jest w olimpijskiej
klasie laser, w której startuje
do dzisiaj.
We wszystkich zawodach
zaliczanych do Pucharu Świata
plasuje się zawsze w pierwszej
piątce. Jest 18-krotnym medalistą
mistrzostw Polski. Ma na koncie
tytuł mistrza świata studentów,
mistrza Europy z 2001 roku oraz
2 brązowe medale mistrzostw
Europy. Dwukrotnie startował
w igrzyskach olimpijskich:
w Sydney zajął siódmą pozycję,
w Atenach był jedenasty.

U

49

GRUPA

LUDZIE

PRODUKT

TEKST

Emanuela Chiappero
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La Presse/ProfiMedia,
Carmen, Bruce Coleman,
Satiz Poland

Fascynujàce, bajecznie
kolorowe, tajemnicze
królestwo, które nie
przestaje nas zachwycaç
nawet w dobie
najbardziej
zaawansowanych
technologii. Nie ma
przecie˝ nic
wspanialszego ni˝
miłoÊç i pi´kno natury,
pi´kno kwiatów, ró˝,
lilii, fiołków i kamelii,
obecnych od zawsze na
ró˝nych szerokoÊciach
geograficznych.
Zajrzyjmy do tego
wielobarwnego,
pachnàcego Êwiata,
który czaruje swoimi
legendami, uwodzi
postaci znane z kart
historii, ale te˝ oferuje
terapi´ kwiatowà, która
przywraca utraconà
harmoni´ i udziela
bezcennych rad, co
do wyboru i piel´gnacji
naszego doniczkowego
przyjaciela.
50
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W Êwiecie
kwiatów
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i´kne, pełne harmonii i kolorowe, cieszà oczy i podnoszà na duchu. Kwiaty
i roÊliny majà naprawd´ sporo do zaoferowania, w zamian ˝àdajàc jedynie
opieki. Ze Êwiecà trzeba by szukaç ludzi, którzy nie majà w swoim domu
ani jednej roÊliny, choçby tylko jako
elementu dekoracyjnego albo słu˝àcego do za peł nie nia pu ste go kà ta.
Ogrodnictwo to relaks, choç przez wielu uznawane
za nieco snobistyczne zaj´cie. Brytyjski ksià˝´ Karol
osobiÊcie doglàda rabatek pierwiosnków i wonnych
fiołków. Nie oznacza to jednak wcale, ˝e do ˝ycia
wÊród kwiatów potrzebne sà arystokratyczne korzenie, bo ogrodnicze arcydzieła równie dobrze mo˝na
wyhodowaç na balkonie. Najwi´kszà przyjemnoÊcià
jest mo˝liwoÊç obserwowania, jak to, co zasadziliÊmy własnymi r´koma, dzieƒ po dniu pnie si´ w gór´. RoÊliny potrzebujà tylko czasu i uwagi. Wszystkie sà ró˝ne, jak ka˝dy z nas. JeÊli wi´c marzycie
o werandzie w palecie barw, nie wystarczy, ˝e wybierzecie jakiÊ kwiat – musicie te˝ poznaç jego charakter. Oto kilka praktycznych porad.
DA LIE. Wyró˝niajà si´ ró˝norodnoÊcià kształtów
(pojedyncze, anemonowe, kuliste, kaktusowe, itp.)
i rozmiarami kwiatów (od miniaturowych do wysokich). Pochodzàce z Meksyku dalie, nazywane te˝
georginiami, sà przez kilka miesi´cy okrasà ogrodów – kwitnà od lipca do chwili, gdy pokona je
mróz. Do Europy dotarły przez pomyłk´. W roku
1750 ambasador Francji miał przysłaç do swej oj-

czyzny koszenile, czyli pluskwiaki, z których wytwarzano czerwony barwnik. Zmylony łaciƒskà nazwà
dalii (cocoxochitl), wyekspediował insekty przyczepiajàc je właÊnie do tej roÊliny. Koszenile nie prze˝yły transportu, ale pi´kne kwiaty podbiły serca
Francuzów.
Bulwy dalii najlepiej sadziç na poczàtku maja na
gł´bokoÊç 8-10 cm w słonecznym miejscu. Małe gatunki mo˝na sadziç w skrzynkach lub doniczkach.
PI WO NIE. Przepi´kne i długowieczne, wyst´pujà
w dwóch od mia nach: by li no wej i krze wia stej.
W ˝adnej nie wymagajà szczególnej piel´gnacji, wystarczy regularne podlewanie. Ich ogromne, ale
mi´kkie i lekkie kwiaty, a tak˝e ich zapach, mogà
zauroczyç. Nieprzypadkowo w Chinach za królowà
flory uchodzi nie ró˝a, ale właÊnie piwonia. Według
legendy, kiedy cesarzowa i czarodziejka Wu Tu Tian
nakazała wszystkim roÊlinom, by zakwitły, a tym samym oddały nale˝nà jej czeÊç, piwonia jako jedyna
miała odwag´ odmówiç. Ura˝ona władczyni rozkazała, aby wszystkie rosnàce w królestwie piwonie
zostały wyrwane z korzeniami i przeniesione w pokryte Êniegiem góry. Ale tam, w pełnym słoƒcu, rozkwitły tak pi´knie, ˝e cesarzowa zmieniła zdanie,
uznajàc, ˝e tak cudownego kwiatu nie mo˝na ukrywaç przed Êwiatem.
LI LIE. Na swoje naturalne warunki ˝ycia wybrały

najpi´kniejsze regiony Êwiata: Himalaje, Morze Japoƒskie i wybrze˝e Morza Egejskiego. Sprawiajà
wra˝enie delikatnych i kruchych, wymagajàcych
specjalistycznej piel´gnacji. Prawda jest jednak taka,
˝e lilie potrzebujà mniej uwagi ni˝ ró˝e i sà bardzo
łatwe w uprawie. W sprzeda˝y, oprócz dziesiàtek
„czystych” gatunków, dost´pne sà równie˝ liczne
mie szaƒ ce, m.in. li lia azja tyc ka En chan te ment,
kwitnàca w czerwcu soczystà czerwienià, oraz kwitnàca w lipcu lilia Aurelian, kształtem przypominajàca tràb´. Krzy˝ówki wyhodowane przez człowieka
praktycznie nie chorujà, a do rozwoju niezb´dny im
jest jedynie kawałek miejsca w słoƒcu lub półcieniu.
Nie zrywajcie kwiatów: pozbawicie roÊlin´ witalnych soków, skazujàc jà na uschni´cie.
MA GNO LIA. Na wschodzie drzewiasta odmiana tej

roÊliny osiàga wysokoÊç do 30 metrów, ale w jej cieniu lepiej nie ucinaç sobie drzemki: uwa˝a si´, ˝e jej
intensywny zapach mo˝e okazaç si´ zabójczy. Pochodzi z Japonii, Chin i Korei, ale doskonale zaaklimatyzowała si´ równie˝ na Starym Kontynencie,
gdzie wyst´puje w około 30 gatunkach. DziÊ najmodniejsza jest magnolia gwiaêdzista, która zachwyca bujnym kwieciem, ale nienajlepiej znosi chłody
i wymaga – w doniczce lub ogrodzie – troskliwej
piel´gnacji. Z całà pewnoÊcià jest jednak jej warta…
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A Z A L I A . Przy do mek „Kró lo wa zi my” zy ska ła

NIEBIESKA RÓ˚A

od pory swego kwitnienia. Nale˝y do rodziny rododendronów. Znana ju˝ w staro˝ytnoÊci (skamieliny
sà dowodem na jej istnienie w czasach prehistorycznych), w kolejnych wiekach pojawiała si´ w kolekcjach wielu pasjonatów botaniki oraz w alpejskich
legendach, jako roÊlina wybrana przez bogów. Dzisiaj zadowala si´ rolà ozdobnika naszych mieszkaƒ,
w których próbuje odtworzyç atmosfer´ luksusowych willi na brzegach jezior Como i Maggiore.

Okazy wprost

z laboratori

W IMIENIU RÓ˚Y
W Êwie cie kwia tów ró ˝a kró lo wa ła od za wsze.
Od czasu do czasu wkracza równie˝ w Êwiat mody,
pojawiajàc si´ na damskich sandałkach i plecionych
torebkach, czy te˝ na pokazach wiosenno-letnich.
Dla Arabów ró˝a jest symbolem… m´skoÊci, w antycznej Grecji ka˝dy szanujàcy si´ wojownik nosił
– podobnie jak bohater Iliady Achilles – tarcz´ zdobio nà ró ˝a nym mo ty wem, a król An glii Edward
I (1272-1307) uczynił ró˝´ swoim znakiem herbowym. Na jej punkcie szaleli równie˝ staro˝ytni Rzymianie. Na ucztach wr´cz nie wypadało pojawiç si´
bez wianka z tych kwiatów na głowie, a ło˝a, na których biesiadowano, ton´ły w płatkach ró˝. W sali jadalnej Nerona płatki ró˝ opadały z sufitu niczym
Ênieg. Obsesji tej uległa równie˝ pi´kna Kleopatra,
która przyjmujàc swoich kochanków Cezara i Marka
Antoniusza nie potrafiła obejÊç si´ bez zapachu ulubionych kwiatów. DwadzieÊcia wieków póêniej ró˝a znów powraca na salony, by swà
delikatnà, niepowtarzalnà wonià zachwycaç nas, nawykłych do współczesnych
kwiatowych krzy˝ówek.

a razie oczy cieszą
jedynie róże koloru
liliowoniebieskiego, który
otrzymuje się poprzez dobre
nawożenie i podsypywanie
magnezem. Niebieskiej nie udało
się wyhodować jeszcze nikomu,
choć pracują nad tym najlepsi
inżynierowie genetycy. Liczą na to,
że w warunkach laboratoryjnych
powstanie róża o błękitnych
kwiatach i w tym celu
wspomagają nasiona róży genem
petunii, który jest nośnikiem
niebieskiego pigmentu. Jest
jednak ryzyko, że ta „sztuczna”
róża może mieć niebieskie nie
tylko kwiaty, ale również łodygę
i liście…. Natomiast czarna róża
już istnieje. Nazywa się Black
Baccara. W pąku jest czarna jak
noc, ale później, kiedy jej
aksamitne płatki rozchylą się,
odsłania cudownie
ciemnoczerwone serce. Trzy lata
temu wyhodował ją Alain
Meilland, poświęciwszy blisko pół
wieku na eksperymenty w swej
słynnej szkółce. I nie ma w tym nic
szczególnego, bo zdecydowana
większość róż w naszych ogrodach
to nie dzieło natury, ale owoc
ludzkiej pasji, niekiedy wręcz
zastrzeżony prawami autorskimi.
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W zamian za piękno,
subtelny zapach
i tęczę kolorów żądają
jedynie opieki
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Rośliny
co prawda nie
mówią, ale
muzykoterapeuci
twierdzą, że
wysyłają dźwięki
poprawiające
samopoczucie

RoÊliny nie mówià, ale wystarczy odrobina koncentracji, by stwierdziç, ˝e zawsze otoczone sà jakimiÊ
dêwi´kami. Ka˝demu z nas z pewnoÊcià niejednokrotnie wpadł w ucho szelest liÊci topoli, targanych
silnymi podmuchami wiatru.
Wszyscy znamy charakterystyczny Êwist w górach,
kiedy powietrze przeciska si´ pomi´dzy gał´ziami
Êwierków i modrzewi? Niektóre roÊliny potrafià wydawaç bardzo nietypowe dêwi´ki. Na przykład dojrzały owoc niecierpka czy te˝ ˝arnowca gwałtownie
p´ka, a nasiona sà wystrzeliwane na odległoÊç do
kilku metrów. Dêwi´k towarzyszàcy temu zjawisku
przypomina stukanie kropli deszczu o szyb´, a niekiedy wr´cz salw´ z prawdziwej broni.
Muzykoterapeuci twierdzà, ˝e odgłosy docierajàce
ze Êrodowiska naturalnego poprawiajà samopoczucie. Nauczmy si´ je słyszeç: ka˝dy wpływa na innà
cz´Êcià organizmu i jego równowag´. Szum wiatru
relaksuje układ oddechowy, a plusk wody poprawia
cyrkulacj´ krwi.

MAKI, JAKICH NIE ZNALIÂCIE…
Rzadkie płatki, efemeryczne pàki, które znikajà
w ciàgu jednej nocy. Przez stulecia najwi´ksze „nosy” z całego Êwiata poszukiwały najbardziej kolorowych i najwonniejszych roÊlin, by tworzyç pi´kne
bukiety. I nagle, ni z tego ni z owego, odkryto maki,
skromne kwiaty polne, które oferujà jeden z pi´kniejszych zapachów. W odró˝nieniu od szlachetniejszych i bardziej po˝àdanych gatunków mak,
zwłaszcza polny, nie wymaga podlewania i nawo˝enia, roÊnie bez pomocy ludzkich ràk i na dowolnym
terenie. Latem czerwonymi kwiatami maków i inten syw nie nie bie ski mi cha bra mi usła ne sà ła ny
zbó˝, przydro˝ne rowy i nasypy. Maki polne spotkaç mo˝na te˝ pomi´dzy kostkà brukowà Nowego
Jorku, na zboczach Monte Cassino i przed bramà
Zakazanego Miasta w Pekinie. Wyst´pujà dosłownie
na ka˝dej szerokoÊci geograficznej, sà swoistym
ambasadorem idei globalizacji, a od pewnego czasu
równie˝ symbolem współczesnoÊci, bardzo popularnym wÊród stylistów, umieszczajàcych maki na najmodniejszych ciuchach i wykorzystujàcych ich woƒ
w komponowaniu zapachów najdro˝szych perfum.

TULIPANY DLA ROZTARGNIONYCH
Brytyjczycy zaproponowali Êwiatu terapi´ kwiatowà twier dzàc, ˝e kwia ty sà ide al nym Êrod kiem
przywracania równowagi stanom emocjonalnym.
Po licznych obserwacjach zauwa˝yli bowiem, ˝e
we wn´trz ne na pi´ cie ob ja wia si´ cz´ sto ja ko
okreÊlona dolegliwoÊç (np. wrzód ˝ołàdka, itp.).
Usuni´cie i stłumienie symptomów (np. poprzez
podanie tabletki) nie jest wystarczajàce, gdy˝ nale˝y przede wszystkim uzdrowiç êródło choroby,
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które powstaje w umyÊle. Mo˝liwoÊci takie posiadajà kwiaty, które wysyłajà pozytywne wibracje
do tego, kto je wybrał. Jak zatem znaleêç „swojà”
roÊlin´? Ogród, łàka lub pole to idealne miejsca
na medytacj´, podczas której odkryjemy najbardziej od po wied ni me dy ka ment. Sa ma „te ra pia
kwiatowa” polega na leczeniu nie tyle zapachem,
co esencjà kwiatowà, którà rozcieƒcza si´ wodà
dodajàc ewentualnie kilka kropel alkoholu. Chcàc
uzyskaç takà esencj´ nale˝y wło˝yç Êwie˝o zerwane kwiaty do szklanej miseczki wypełnionej
wodà i wystawiç jà na trzy godziny na działanie
słoƒca. Kwiaty na skutek promieni słonecznych
przekazujà wodzie swojà energi´. Terapia przyniesie efekty oczywiÊcie tylko wtedy, gdy krople
przyjmowane sà regularnie.

Pozytywne pràdy przenoszone sà tak˝e poprzez
for m´, ko lor i za pach. Dla te go chcàc chło nàç
emitowane przez roÊlin´ wibracje, najlepiej kwiaty
ustawiç na stole jadalnym lub na biurku w pobli˝u
komputera. Istotny jest równie˝ odpowiedni wybór esencji, konieczna jest wi´c dokładna obserwacja kwiatów, bo ka˝dy wspomaga inny aspekt
naszego codziennego ˝ycia. Przykładowo kwiaty
o lejkowatym kształcie sprawiajà, ˝e stajemy si´
bardziej ufni, białe pomagajà w oczyszczeniu orga ni zmu, a te o in ten syw nej wo ni po pra wia jà
sprawnoÊç umysłowà. Fiołek chroni przed urazami, a oset przed chorobami. Tulipan korzystnie
wpływa na koncentracj´, a lilia uspokaja. Ketmia
poprawia sfer´ seksualnà, a mak witalnoÊç.
JesteÊmy w pełni wiosny, pory roku przesyconej
intensywnymi zapachami i ˝ywymi kolorami. Korzystajmy wi´c z jej dobrodziejstw.
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Terapia
kwiatowa
przynosi
znakomite
efekty
w leczeniu
wewnętrznych
napięć
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Elektroniczny
zawrót głowy
roducenci gadżetów
elektronicznych zwracają coraz
większą uwagę nie tylko
na funkcjonalność, ale i na oryginalny
wygląd produktów. Nie ma w tym nic
dziwnego, bowiem konkurencja jest
olbrzymia, a wymagania klientów
rosną. Nowy notebook Aristo Slim
430 wyróżnia się przede wszystkim

P

W cierpliwość
natomiast nie
muszą się uzbrajać
wielbiciele gry
World of Warcraft.
16 stycznia br.
ukazał się dodatek
do tej niezwykle
popularnej gry.
Szaleństwo było
takie, że w dniu
premiery
ponad 5 000
sprzedawców
zorganizowało
nocną sprzedaż
w swoich
sklepach. Szacuje
się, że do czasu
wydania dodatku
„The Burning
Crusade” na całym
świecie w World of
Warcraft grało już
ponad 8 milionów
użytkowników.

kolorem, raczej rzadko spotykanym
w branży komputerowej – jest
pomarańczowy, a jego klawiatura
biała. Należy do limitowanej serii
i niestety trafi jedynie do niewielkiej
liczby klientów. Na rynku znajdzie
się zaledwie 200 egzemplarzy
notebooka, a grupą, do której
chcą dotrzeć producenci, są
kreatywne osoby z silną i ciekawą
osobowością. Nie pozostaje nic
innego, tylko ustawić się z młodymi
i kreatywnymi w kolejce po to
cudeńko...
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Coraz mniej jest na świecie ludzi
nieposiadających odtwarzacza
plików mp3. Czasy przestarzałych
walkmanów czy discmanów minęły
bezpowrotnie. Szaleństwo sięga
zenitu, robi się nawet specjalnie
zaprojektowane śpioszki (?!)
na iPody, a wielcy kreatorzy mody
bawią się w ubieranie ich
w kolorowe etui. ZEN V Plus to jeden
z odtwarzaczy najbardziej
popularnych na rynku. Jest ładny,
funkcjonalny i łatwy w używaniu.
Małe, ergonomiczne kształty
pozwalają na schowanie go
do kieszeni lub damskiej torebki.
Niekoniecznie w śpioszkach!

Magia
dotyku
Firma Apple przedstawiła iPhone
– urządzenie łączące w sobie
telefon komórkowy,
szerokoekranowy odtwarzacz
cyfrowy z ekranem dotykowym, oraz
supernowoczesne urządzenie
do komunikacji internetowej
z obsługą poczty elektronicznej.
Kierownictwo firmy jest tak dumne
z urządzenia, że stwierdziło, że
iPhone wyprzedza co najmniej
o pięć lat każdy z istniejących
na rynku gadżetów tego typu.
Rzeczywiście, nikt do tej pory nie
wpadł na to, aby wykorzystywać
palce do wskazania numeru lub
imienia na wyświetlaczu i w ten
sposób łączenia się z wybraną
osobą. Na podobnej zasadzie działa

umieszczony w iPhonie iPod;
użytkownik może wybierać utwory,
których chce posłuchać, dotykając
palcem tytuł na wyświetlaczu.
iPhone jest wyposażony w szereg
czujników, które rozpoznają między
innymi, czy urządzenie znajduje się
w pozycji poziomej czy pionowej
i w zależności od tego zmienia się
układ wyświetlanych na ekranie
funkcji i obrazów. Drugi czujnik
potrafi stwierdzić, kiedy iPhone
zostaje przyłożony do ucha
i natychmiast wyłączane jest
zasilanie ekranu. W Europie
urządzenie będzie dostępne
dopiero w III kwartale tego roku,
ale warto uzbroić się
w cierpliwość!

Motorola S9 to bezprzewodowe
słuchawki kompatybilne
z technologią Bluetooth. Są tak
lekkie, że ich waga jest mniejsza
niż przeciętnej pary okularów
słonecznych. Słuchawki są odporne
na działanie wody, a nawet potu!
Producent zapewnia, że kształt jest
idealnie dopasowany do ucha,
a więc od czasu zakupu słuchawek
(będą dostępne w sprzedaży
w pierwszej połowie 2007 roku)
słuchanie muzyki lub odbieranie
telefonów będzie dla nas prawdziwą
przyjemnością. Szczególnie, jeśli
do kompletu zakupimy telefon
Motorola zr maxx. Stanowi on
połączenie nowoczesnego designu
i zaawansowanej technologii.
Jest malutki, ale z wielkimi
możliwościami! Specjalnie
preparowane szkło wyświetlacza
w idealny sposób komponuje się
z metaliczną obudową. I nie trzeba
po niego ustawiać się w kolejce!
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Agencja Infinity

Lifestylowa
selekcja wydarzeƒ
ajlepsze kluby muzyczne, sporty
ekstremalne i rajdowowyścigowa adrenalina, to obszary,
w których Fiat coraz wyraźniej
zaznacza swoją obecność.
W ramach cyklu Fiat Ital Sound
polska publiczność ma szansę
spotkania z włoskimi gwiazdami sceny
klubowej. Za konsoletą prestiżowego
i ekstrawaganckiego klubu Platinium
pojawili się dotychczas DJ i producent
Alfredo Azzetto (nominowany w 2002
roku do MTV Music Awards za
debiutancki singiel „Point of view”),
Sabrina Girola aka. Sabri G. – DJ’ka,
VJ’ka, modelka, twarz muzycznych
telewizji MuchMusic i VIVA oraz Luca
Cassani, którego występ przyciągnął
prawdziwe tłumy, w tym wiele znanych
osób, takich jak: Dawid Woliński,
Maciej Zień, Krzysztof „Diablo”
Włodarczyk, Wojtek Brzozowski czy
Maciej Kozłowski.
W dniu premiery Fiata Bravo
do Warszawy przybył DJ Sergio
D’Angelo wspierany wokalnie przez
Sharon May Linn, wokalistkę
śpiewającą rock, reggae i acid jazz.
Fiat uczestniczył w oryginalnym
wydarzeniu muzycznym, jakim był
wspólny styczniowy koncert
twórców z Polski oraz
Stanów Zjednoczonych
w warszawskim klubie
Melodia.

N

Alfredo
Azzetto

Sabrina Girola

Na dwóch scenach koncertowych grali
i śpiewali m. in. Sławek Uniatowski,
Miecz Szcześniak, Hania Stach, Kasia
Skrzynecka, Mario Szaban czy Bracia
Cugowscy i Maciej Silski. Piosenki
stworzyli dla nich: Wendy Waldman
(współpraca z Vanessą Williams,
Garthem Brooksem, zdobywczyni
nagrody GRAMMY), Steve Dorff (Celine
Dion, Whitney Houston, Barbra
Streisand, Faith Hill), Jud Friedman
(Whitney Houston) czy Terri Bjerre.
Efektem tego koncertu jest płyta
Poland – Why not, sygnowana nowym
logotypem Fiat.
Na stronach „Co Jest Grane”,
cotygodniowego dodatku
do „Gazety Wyborczej”, Fiat
Ital Sound rekomenduje
najciekawsze wydarzenia
muzyczne oraz prezentuje
imprezy, w których
uczestniczą sportowcy,
zawodnicy zespołów Fiat.
W cyklu Rajdowych
Samochodowych
Mistrzostw Polski
wystartują dwa zespoły,
Fiat Castrol Rally Team

Wendy Waldman

Hania Stach

z Maciejem Lubiakiem
i Sebastianem
Rozwadowskim oraz Fiat
Cersanit Rally Team,
którego barwy reprezentuje
trzecia załoga ubiegłorocznych mistrzostw Europy
– Michał Sołowow z Maciejem
Baranem.
Nie zabraknie wrażeń dla
fanów dwóch kółek.
Czterdziestu spragnionych
zwycięstw zawodników, tyle samo
super-szybkich motocykli, cztery
pełne emocji weekendy Fiat Yamaha
Cup – to sześć zaciętych wyścigów
rozgrywanych na torze „Poznań”.

Imprezy dla tych, którzy kochają
wszystko, co wiąże się z adrenaliną
i ekstremalnym wyczynem planuje
Quiksilver Fiat Freestyle Team. Maciej
Kozerski (kitesurf), Janek Krzysztof
(narty freestyle), Kuba Winkowski
(windsurf), Michał Ligocki
(snowboard), Staszek Karpiel (narty
freestyle) oraz Tomek Kortych
(skateboarding)
Fiat Ital Sound to także konkursy,
w których do wygrania są bilety
i wejściówki na rekomendowane
wydarzenia oraz porcja nagród,
przygotowana przez kultową markę
odzieżową, partnera Fiat, firmę
Quiksilver.

Poprzez cykl imprez,
organizowanych
w ramach Fiat Ital
Sound, marka
upowszechni się
wśród młodych
ludzi, którzy cenią
sobie dobrą zabawę
w ekskluzywnych
klubach
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PREMIERY
KINOWE
Proch i pył

Wiosna

przed ekranem
iosna strzeliła pąkami, pewnie
Polacy tłumnie ruszą na podbój
pleneru. Zapłoną kochane przez nas
grille i znajome zapachy kojarzące się
z latem na kilka miesięcy zagoszczą
w naszym życiu. Wszystko pięknie, lecz
zaniedbanie duchowej strony naszej
osobowości byłoby błędem
niewybaczalnym, tym bardziej, że
zarówno wydawnictwa, jak i firmy
zajmujące się dystrybucją filmów,
kuszą ofertami. Jeśli ciężko będzie
ruszyć się do kina, gdzie zmuszają nas
do siedzenia w bezruchu, udanym
kompromisem będzie oferta najbliższej
wypożyczalni. Nie wysilajmy umysłu,
wybierzmy coś lekkiego, ale w miarę
ambitnego.
Michael Moore to ulubiony buntownik
Ameryki, lubiący otwarcie krytykować
rząd i prezydenta Busha. Może to robić
bezkarnie, ma bowiem za sobą niemal
cały establishment Hollywood,
i udowadnia, że na krytyce można
sporo zarobić. Jego postawa
czołowego „krytykanta” i outsidera jest
w pewnym stopniu kreacją artystyczną,
na którą jest popyt. Moore mieszka
w luksusowej willi w Beverly Hills
w pełni korzystając z dobrodziejstw
„amerykańskiego snu”. „Zabawy
z bronią” podejmują temat, z którym
Stany Zjednoczone nie mogą dać sobie
rady od pewnego czasu. Broń, ogólnie
dostępną, może posiadać niemal
każdy. Problematyka trudna, lecz
podana w lekkostrawnej
i przekonującej formie. Moore nie boi
się demaskować, pobudki jego
działania pozostają nieznane, jednak
efekt jednak, bo nie da się koło „Zabaw
z bronią” przejść obojętnie.
Chyba musimy się pogodzić z faktem,
że filmy animowane, które oglądają
nasze dzieci różnią się znacznie

W
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od tych, które sami oglądaliśmy
w dzieciństwie. Nie pozostaje nam
jednak nic innego, jak pogodzić się
z tym faktem, tym bardziej, że gatunek,
do którego należy „Daphne” zdobył
zagorzałych fanów na całym świecie.
Japońskie filmy anime albo się kocha
albo nienawidzi. Bohaterką „Daphne”
jest piętnastoletnia dziewczynka Maja
Mizuki, która nie ma szczęścia w życiu.
Karta jednak musi się odwrócić,
a o tym, jak cała historia się skończy,
warto przekonać się osobiście. Rodzice
spokojnie mogą obejrzeć film wraz
z dziećmi, (trzeba zaznaczyć, że nie jest
to bajka dla kilkulatków) bowiem
anime ma tylu samo zwolenników
wśród dzieci i dorosłych.
W końcu coś dla fanów mocniejszych
wrażeń – horrory przestały być jedynie
kinem trzeciej kategorii, można
wymienić kilka, które już zaliczają się
do kanonu klasyki filmowej. „Ogród”
opowiada historię małego chłopca,
którego dręczą przerażające wizje
przenoszone przez dziecko na papier.
Przekazanie zbyt wielu szczegółów
zepsułoby przyjemność oglądania,
dlatego o zawartości adrenaliny
w „Ogrodzie” trzeba przekonać się
osobiście. Strach ma wielkie oczy,
dlatego po „seansie strachu” warto
zrelaksować się na powietrzu
z ulubionym napojem w ręku
– oczywiście bezalkoholowym!

Daphne to
opowieÊç
nie tylko dla
najmłodszych

„Proch i pył”. Historia stara
jak świat – dwóch braci
zakochuje się w tej samej
kobiecie, jeden z nich
odchodzi rozgoryczony
po tym, jak zostaje odrzucony.
W ramach ucieczki
i odreagowania jedzie
na Bałkany, gdzie zostaje
najemnikiem. Film jest
ciekawie skonstruowany
– akcja toczy się jednocześnie
na początku XX wieku
w Macedonii i prawie sto lat
później w Nowym Jorku. Film
kręcono na terenie klasztoru
w Treskavecu, gdzie na co
dzień mieszka jedynie dwóch
mnichów, nie działają
komórki i da się dojechać
jedynie jeepami sprzed 50 lat.
Reż.: Milcho Manchevski,
wyst.: Joseph Fiennes, David
Wenham, Anne Brochet.

Gdzie

Malowany
welon
„Malowany welon”. Obsada
gwarantuje filmy wysokiej
klasy. Naomi Watts i Edward
Norton zmierzyli się
z ekranizacją bestsellerowej
książki. Akcja toczy się
w latach 20 ubiegłego wieku
– piękna i próżna Kitty bierze
ślub z bakteriologiem
Walterem. Razem wyjeżdżają
do Chin, gdzie Kitty zaczyna
odczuwać znużenie
związkiem. Wdaje się
w romans, co jednak zostaje
odkryte przez Waltera. Aby
ratować małżeństwo, zabiera
żonę na nową placówkę
do miejsca, gdzie panuje
epidemia cholery. Kobieta
musi na nowo spojrzeć
na swoje życie
i przewartościować swój
światopogląd.
Reż.: Ryszard Bolesławski,
wyst.: Naomi Watts
i Edward Norton.

spadajà anioły
toś mógłby pomyśleć, że „Miasto
spadających aniołów” to kolejna
książka poświęcona mieście, o którym
napisano, nakręcono i powiedziano już
niemal wszystko. Wenecja przez
dziesiątki lat stała się ucieleśnieniem
bezmyślnej turystyki,
łzawych scen filmowych
(co druga para
w amerykańskim filmie
bierze w tym miejscu ślub
lub co najmniej spędza
tam swój miesiąc
miodowy) i podrabianych
suwenirów. Kto poznał
prawdziwe oblicze
Wenecji, uzna ją za najbardziej
czarowne i niezwykłe miasto
na świecie. Nie sposób oprzeć się
magii, atmosferze dekadencji i nigdzie
równie mocno nie odczuwalnego
przemijania. Wenecja umiera, a dla
współczesnego człowieka, miłośnika
kultury europejskiej „pielgrzymka”
do niej musi stać się obowiązkiem.
John Berendt pokazuje nam
Wenecję autentyczną,
pozbawioną złudzeń turysty,
którego wiedza opiera się
na przewodnikach, a punktem
obowiązkowym, i najczęściej
jedynym, jest wizyta na placu
św. Marka.
John Berendt: Miasto
spadających aniołów. Rebis.
Poznań 2006.
Mariusza Szczygła znamy przede
wszystkim jako dziennikarza
„Gazety Wyborczej” i znakomitego
reportażystę. Mało kto wie, że jest
prawdziwym specjalistą od czeskiej
problematyki społecznej. „Gottland” to
zbiór esejów – opowiadań, będących
panoramą losów naszych
południowych sąsiadów. Jest to

K

Na wiosn´ nie
sposób
zaniedbaç
duchowà
stron´ ˝ycia

książka świeża, mocna w wyrazie
i wstrząsająca. Jedną z najbardziej
poruszających historii jest ta
poświęcona Janowi Palachowi.
Szczygieł bez
popadania w łzawy
ton nakreśla obraz
bohatera i nam
samym pozostawia
ocenę jego czynu.
„Gottland” to jedna
z najlepszych książek
zeszłego roku, która
na pewno nie
zawiedzie ambitnego
czytelnika.
Mariusz Szczygieł: Gottland.
Wydawnictwo Czarne.
Wołowiec 2006.
„Zamek Eymericha” to kolejna z serii
książka z zagadką w tle, w którą
zamieszany jest tym razem katolicki
inkwizytor. Powieści o podobnej
tematyce namnożyło się ostatnio bez
liku, trzeba jednak przyznać, że
„Zamek” trzyma
dość wysoki
poziom. Nie
wystarczy jednak
bohaterem uczynić
średniowiecznego
mnicha, aby
powstało następne
„Imię Róży” – od lat
niedościgły wzór
połączenia literatury
popularnej
z erudycją, ale
w końcu nie każdy pisarz musi być
profesorem semiotyki – jak Eco.
„Zamek Eymericha” to przyjemne
czytadło, doskonałe na słoneczny
dzień spędzony na tarasie.
Valerio Evangelisti: Zamek
Eymericha. Znak. Kraków 2007.
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GRUPA

LUDZIE

PRODUKT
CENNIK

AKTUALNOÂCI

CZAS WOLNY

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

600

WYMIARY
334/151/141

RABAT 15%
600 ACTUAL
600 50th - wers. jubileusz.

BAGA˚NIK
170 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 38 L

PLN
poj. kW km/h km/l CO2 miejsca
21.080 1108 40 150 6,0 143 4
22.015 1108 40 150 6,0 143 4

Opcje: Klimatyzacja manualna 2975 z∏ – Szyby przednie sterowane elektrycznie 595 z∏ – Âwiat∏a przeciwmgielne 425 z∏ – Wspomaganie kierownicy (elektryczne) Dualdrive 1615 z∏

Panda

WYMIARY
354/158/154

RABAT 15%
1.1 ACTUAL
1.1 ACTIVE
1.2 DYNAMIC
1.3 M-JET 16v ACTUAL
1.3 M-JET 16v DYNAMIC
1.4 16v 100 HP
1.2 4X4
1.2 4X4 CLIMBING
1.3 MULTIJET 16v 4X4
1.3 M-JET 16v 4X4 CLIMBING
CROSS

PLN
25.330
28.305
30.940
33.065
36.040
41.990
37.315
39.015
42.415
44.115
52.275

poj.
1108
1108
1242
1248
1248
1368
1242
1242
1248
1248
1248

BAGA˚NIK
206 LITRÓW

kW km/h km/l
40 150 5,7
40 150 5,7
44 155 5,6
51 160 4,3
51 160 4,3
74 160 6,5
44 145 6,6
44 145 6,6
51 150 5,3
51 150 5,3
51 150 5,3

ZBIORNIK
PALIWA 35 L

CO2 miejsca
135 4/5
135 4/5
133 4/5
114 4/5
114 4/5
154 4/5
156 4/5
156 4/5
135 4/5
135 4/5
141 4/5

Opcje: Centralny zamek z pilotem w kluczyku 340 z∏ – Kolumna kierownicy
z regulacjà wysokoÊci 340 z∏ – Klimatyzacja manualna 3315 z∏ – Klimatyzacja
automatyczna dwustrefowa 4675 z∏ – Âwiat∏a przeciwmgielne 510 z∏ – Wspomaganie kierownicy (elektryczne) Dualdrive 1487,5 z∏ – Lakier metalizowany 1062,5 z∏ – Relingi dachowe 510 z∏ – ESP+ASR/MSR i Hill Holder 2125 z∏
– Szklany dach otwierany elektrycznie Sky Dome 2465 z∏ – Bluetooth 850 z∏
– Przesuwana i dzielona tylna kanapa 850 z∏

Albea

WYMIARY
419/170/149

RABAT 15%
1.4 77KM ACTIVE 4D
1.4 77KM DYNAMIC 4D

BAGA˚NIK
515 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 47 L

PLN
poj. kW km/h km/l CO2 miejsca
30.515 1368 57 162 6,9 145 4/5
33.915 1368 57 162 6,9 145 4/5

Opcje: Klimatyzacja manualna 3400 z∏ – Szyby przednie sterowane elektrycznie 680 z∏ – Âwiat∏a przeciwmgielne 595 z∏ – Lakier metalizowany 1190 z∏

62

Grande Punto
RABAT 15%
1.2 65KM ACTIVE 3D
1.2 65KM ACTIVE 5D
1.2 65KM DYNAMIC 3D
1.2 65KM DYNAMIC 5D
1.4 77KM ACTIVE 3D
1.4 77KM ACTIVE 5D
1.4 77KM DYNAMIC 3D
1.4 77KM DYNAMIC 5D
1.4 77KM EMOTION 3D
1.4 77KM EMOTION 5D
1.4 STARJET 16v 95KM ACTIVE 3D
1.4 STARJET 16v 95KM ACTIVE 5D
1.4 STARJET 16v 95KM DYN. 3D
1.4 STARJET 16v 95KM DYN. 5D
1.4 STARJET 16v95KM EMOT. 3D
1.4 STARJET 16v95KM EMOT. 5D
1.4 STARJET 16v95KM SPORT 3D
1.3 MJT 16v 75KM ACTIVE 3D
1.3 MJT 16v 75KM ACTIVE 5D
1.3 MJT 16v 75KM DYN.3D
1.3 MJT 16v 75KM DYN.5D
1.3 MJT 16v 75KM EMOT.3D
1.3 MJT 16v 75KM EMOT.5D
1.3 MJT 16v 90KM DYN. 3D
1.3 MJT 16v 90KM DYN. 5D
1.3 MJT 16v 90KM EMOT. 3D
1.3 MJT 16v 90KM EMOT. 5D
1.3 MJT 16v 90KM SPORT 3D
1.9 MJT 120KM EMOTION 3D
1.9 MJT 120KM EMOTION 5D
1.9 MJT 130KM SPORT 3D

PLN
33.660
34.935
36.295
37.570
34.510
35.785
37.145
38.420
44.285
45.560
38.505
39.780
41.140
42.415
48.280
49.555
48.280
40.885
42.160
44.625
45.900
51.510
52.785
45.985
47.260
52.870
54.145
52.870
55.420
56.695
55.420

WYMIARY
403/169/149

poj.
1242
1242
1242
1242
1368
1368
1368
1368
1368
1368
1368
1368
1368
1368
1368
1368
1368
1248
1248
1248
1248
1248
1248
1248
1248
1248
1248
1248
1910
1910
1910

BAGA˚NIK
275 LITRÓW

kW km/h km/l
48 155 6,1
48 155 6,1
48 155 6,1
48 155 6,1
57 165 6,1
57 165 6,1
57 165 6,1
57 165 6,1
57 165 6,1
57 165 6,1
70 155 6,1
70 155 6,1
70 155 6,1
70 155 6,1
70 165 6,1
70 165 6,1
70 165 6,1
55 165 4,7
55 165 4,7
55 165 4,7
55 165 4,7
55 165 4,7
55 165 4,7
66 165 4,7
66 175 4,6
66 175 4,6
66 175 4,6
66 175 4,6
88 190 5,6
88 190 5,6
95 200 5,8

ZBIORNIK
PALIWA 45 L

CO2 miejsca
145 4/5
145 5
145 4/5
145 5
145 4/5
145 5
145 4/5
145 5
145 4/5
145 5
145 4/5
145 5
145 4/5
145 5
145 4/5
145 5
145 4/5
123 4/5
123 5
123 4/5
123 5
123 4/5
123 5
123 4/5
122 5
122 4/5
122 5
122 4/5
149 4/5
149 5
150 4/5

Opcje: Centralny zamek z pilotem w kluczyku 382,5 z∏ – Kolumna kierownicy
z regulacjà w dwóch p∏aszczyznach 425 z∏ – Elektrycznie sterowane szyby tylne 680 z∏ – Klimatyzacja manualna dla wersji Fresh i Active 3400 z∏ – Klimatyzacja manualna dla wersji Dynamic 2550 z∏ – Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa 4675 z∏ – Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa (wersja
EMOTION, SPORT) 850 z∏ – Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka
zewn´trzne, lakierowane, czujnik temp. zewn´trznej 425 z∏ – Przyciemniane
szyby boczne i tylna 340 z∏ – Przystosowanie do monta˝u radia (okablowanie
+ antena + 6 g∏oÊników) 467,5 z∏ – Âwiat∏a przeciwmgielne 510 z∏ – Spryskiwacze reflektorów 680 z∏ – Dzielona tylna kanapa 40/60 510 z∏ – Lakier
metalizowany 1232,5 z∏ – Skórzana kierownica i ga∏ka zmiany biegów 382,5 z∏ – Czujnik deszczu 510 z∏ – ESP+ASR/MSR, HBA i Hill Holder 2125 z∏ – Szklany dach otwierany elektrycznie Sky Dome 3400 z∏ – Automatyczna skrzynia biegów MTA 4250 z∏ – Skrzynia 6-biegowa manualna 1955 z∏ – Blue&Me – Bluetooth + USB 807,5 z∏ – Radioodtwarzacz CD zintegrowany ze sterowaniem z ko∏a kierownicy 1275 z∏ – Radioodtwarzacz
CD/MP3 zintegrowany ze sterowaniem na kierownicy 1700 z∏

Croma
RABAT 15%
1.9 MJT 16v 150KM ACTIVE
1.9 MJT16v150KM AUT.ACT.
1.8 16v 140KM DYNAMIC
1.9 MJT 120KM DYNAMIC
1.9 MJT 16v 150KM DYNAMIC
1.9 MJT16v150KMAUT.DYN.
2.2 16v 147KM EMOTION
2.2 16v 147KM AUT. EMOTION
1.9 MJT 16v 150KM EMOTION
1.9 MJT16v150KMAUT.EMOT.
2.4 MJT20v200KM AUT.EMOT.

WYMIARY
475/177/160

PLN
78.617
84.142
71.315
77.605
83.895
89.420
88.060
92.310
88.145
93.670
112.115

poj.
1910
1910
1796
1910
1910
1910
2198
2198
1910
1910
2387

BAGA˚NIK
500 LITRÓW

kW km/h km/l
110 210 6,1
110 210 6,1
103 200 8,5
88 195 6,1
110 210 6,1
110 210 6,1
108 210 8,6
108 210 8,6
110 210 6,1
110 210 6,1
147 216 8,0

ZBIORNIK
PALIWA 62 L

Bravo

CO2 miejsca
161 5
161 5
200 5
160 5
161 5
161 5
204 5
204 5
161 5
161 5
212 5

RABAT 15%

Opcje: Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa 2550 z∏ – Lakier metalizowany 1530 z∏ – Alarm z czujnikiem grawitacyjnym 1105 z∏ – Sterowanie radiem
z ko∏a kierownicy 425 z∏ – Czujnik deszczu 425 z∏ – ESP+ASR i Hill Holder 2465 z∏ – Szklany dach otwierany elektrycznie 5865 z∏ – System CONNECT
NAV+ z wyÊwietlaczem kolorowym 8075 z∏

Stilo Multi W.
RABAT 15%
1.4 16v 95KM ACTIVE
1.6 16v 105KM ACTIVE
1.9 MJT 120KM ACTIVE
1.9 MJT 120KM DYNAMIC
1.9 MJT 16v 150KM DYNAMIC

PLN
51.340
53.975
60.775
64.685
70.465

WYMIARY
452/176/157

poj.
1368
1598
1910
1910
1910

BAGA˚NIK
510 LITRÓW

kW km/h km/l
70 176 6,8
77 183 7,6
88 190 5,6
88 190 5,6
110 207 5,6

ZBIORNIK
PALIWA 58 L

CO2 miejsca
181 5
181 5
149 5
149 5
154 5

Opcje: Elektrycznie sterowane szyby tylne 850 z∏ – Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa 5950 z∏ – Lakier metalizowany 1445 z∏ – ESP+ASR/MSR,
HBA 2465 z∏ – Szklany dach otwierany elektrycznie Sky Window 4250 z∏ – System CONNECT NAV+ z wyÊwietlaczem kolorowym 7225 z∏

Sedici

WYMIARY
411/175/162

BAGA˚NIK
270 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 50 L

RABAT 15%

PLN
poj. kW km/h km/l CO2 miejsca
1.9 MTJ 120KM EMOTION 4X4 66.215 1910 88 180 6,6 174 5
Opcje: Lakier metalizowany 1360 z∏ – Radioodtwarzacz CD/MP3 zintegrowany 425 z∏ – Podgrzewane siedzenia przednie 680 z∏

1.4 16v 90KM ACTIVE
1.9 MJT 120KM ACTIVE
1.4 16v 90KM DYNAMIC
1.4 T-JET 16v 150KM DYN.
1.9 MJT 120KM DYNAMIC
1.9 MJT 16v150KM DYNAMIC
1.4 T-JET 16v 150KM EMOT.
1.9 MJT 120KM EMOTION
1.9 MJT16v150KM EMOTION
1.4 T-JET 16v 150KM SPORT
1.9 MJT16v150KM SPORT

WYMIARY
434/179/149

PLN
45.892
53.542
50.142
56.942
57.792
62.042
62.042
64.592
67.142
62.042
67.142

poj.
1368
1910
1368
1368
1910
1910
1368
1910
1910
1368
1910

kW
66
88
66
110
88
110
110
88
110
110
110

BAGA˚NIK
400 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 58 L

km/h km/l CO2 miejsca
179 6,7 158 5
194 5,3 139 5
179 6,7 158 5
212 7,1 167 5
194 5,3 139 5
209 5,6 149 5
212 7,1 167 5
194 5,3 139 5
209 5,6 149 5
212 7,1 167 5
209 5,6 149 5

Opcje: Klimatyzacja manualna z filtrem przeciwpyłkowym 3315 z∏ – Światła
przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów 595 z∏ – Klimatyzacja automatyczna dwusterfowa + tylne nawiewy powietrza i filtr przeciwpyłkowy 1700 z∏
– Lakier metalizowany 1445 z∏ – Lakier perłowy 1785 z∏ – Skórzana tapicerka
5100 z∏ – Kierownica z 6 przyciskami sterującymi radioodtwarzaczem 340 z∏
– Kierownica i gałka dźwigni zmiany begów pokryte skórą 425 z∏ – Czujniki ciśnienia w oponach 1275 z∏ – ESP +ASR / MSR / HBA i Hill Holder 2295 z∏
– Skydome: panoramiczny szklany dach otwierany elektrycznie 3825 z∏ – Czujnik zmierzchu wraz z czujnikiem deszczu 765 z∏ – Fotele przednie podgrzewane 850 z∏ – Gniazdko 12V w baganiku 68 z∏ – Blue&Me™ 1020 z∏ – Pakiet
Sport 2805 z∏ – Radioodtwarzacz CD z MP3, system nagłośnienia Hi-Fi 40W,
6 głośników 1487,5 z∏ – Radioodtwarzacz CD, system nagłośnienia Hi-Fi 40W,
6 głośników 1105 z∏ – System nagłośnienia Hi-Fi z 5-kanałowym wzmacniaczem, 260W subwoofer typu bass-reflex, 6 głośników 1530 z∏ – Kurtyny powietrzne 1020 z∏ – DPF – filtr cząstek stałych dla silników diesla 2295 z∏

Doblò
RABAT 15%
1.4 77KM ACTIVE
1.4 77KM DYNAMIC
1.6 16v NATURAL POWER/
CNG (gaz ziemny) ACTIVE
1.3 M-JET 16v 85KM ACTIVE
1.3 M-JET 16v 85KM FAMILY
1.9 M-JET 105KM ACTIVE
1.9 M-JET 105KM DYNAMIC
1.9 M-JET 120KM FAMILY

WYMIARY
425/172/182

BAGA˚NIK
750 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 60 L

PLN
poj. kW km/h km/l CO2 miejsca
39.270 1368 57 148 7,4 174 5
42.840 1368 57 148 7,4 174 5
55.420
47.770
52.785
49.470
53.040
57.290

1596 76/68
1248 62
1248 62
1910 77
1910 77
1910 88

163
156
153
164
164
174

9,2
5,5
5,5
5,8
5,8
6,1

171
145
145
153
153
160

5
5
7
5
5
7

Opcje: Centralny zamek z pilotem w kluczyku 510 z∏ – Kolumna kierownicy
z regulacjà wysokoÊci 340 z∏ – Klimatyzacja manualna 3400 z∏ – Elektrycznie
sterowane i podgrzewane lusterka zewn´trzne 467,5 z∏ – Âwiat∏a przeciwmgielne 552,5 z∏ – Lakier metalizowany 1232,5 z∏ – Zderzaki w kolorze nadwozia 510 z∏ – System CONNECT NAV 6630 z∏
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GRUPA

LUDZIE

147

PRODUKT
CENNIK

WYMIARY
475/186/175

RABAT 15%
3D 1.6 TS 105KM PROGRESSION
3D 1.6 TS 120KM PROGRESSION
3D 1.9 JTDM 120KM PROGRESSION
3D 1.9 JTDM 150KM PROGRESSION
3D 1.6 TS 120KM DISTINCTIVE
3D 2.0 TS 150KM DISTINCTIVE
3D 2.0 TS 150KM SELESPEED DIST.
3D 1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE
3D 1.6 TS 120KM BLACK LINE
3D 2.0 TS 150KM BLACK LINE
3D 2.0 TS SELESP. 150KM BLACK L.
3D 1.9 JTDM 150KM BLACK LINE
3D 1.9 JTDM 150KM Q2
5D 1.6 TS 105KM PROGRESSION
5D 1.6 TS 120KM PROGRESSION
5D 1.9 JTDM 120KM PROG.
5D 1.9 JTDM 150KM PROG.
5D 1.6 TS 120KM DISTINCTIVE
5D 2.0 TS 150KM DISTINCTIVE
5D 2.0 TS SELESPEED 150KM DIST.
5D 1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE
5D 1.6 TS 120KM BLACK LINE
5D 2.0 TS 150KM BLACK LINE
5D 2.0 TS SELES. 150KM BLACK L.
5D 1.9 JTDM 150KM BLACK LINE
5D 1.9 JTDM 150KM Q2

PLN
60.350
62.900
68.850
73.950
67.490
73.440
85.765
78.540
70.125
76.075
88.315
81.175
81.175
62.050
64.600
70.550
75.650
69.190
75.140
87.465
80.240
71.825
77.775
90.015
82.875
82.875

poj.
1598
1598
1910
1910
1598
1970
1970
1910
1598
1970
1970
1910
1910
1598
1598
1910
1910
1598
1970
1970
1910
1598
1970
1970
1910
1910

kW
88
88
88
110
88
110
110
110
88
110
110
110
110
88
88
88
110
88
110
110
110
88
110
110
110
110

AKTUALNOÂCI

BAGA˚NIK
324 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 60 L

km/h
195
195
195
208
195
208
208
208
195
208
208
208
208
195
195
195
208
195
208
208
208
195
208
208
208
208

CO2 miejsca
194 5
194 5
155 5
157 5
194 5
211 5
211 5
157 5
194 5
211 5
211 5
157 5
157 5
194 5
194 5
155 5
157 5
194 5
211 5
211 5
157 5
194 5
211 5
211 5
157 5
157 5

km/l
8,2
8,2
6,0
5,9
8,2
8,9
8,9
5,9
8,2
8,9
8,9
5,9
5,9
8,2
8,2
6,0
5,9
8,2
8,9
8,9
5,9
8,2
8,9
8,9
5,9
5,9

CZAS WOLNY

159
RABAT 15%
1.9 JTS 160KM PROGRESSION
2.2 JTS 185KM PROGRESSION
1.9 JTDM 120KM PROGRESSION
1.9 JTDM 150KM PROGRESSION
1.9 JTDM 150KM PROG. Q-TRONIC
2.4 JTDM 200KM PROGRESSION
2.4 JTDM 200KM PROG. Q-TRONIC
2.4 JTD 200KM PROGRESSION Q4
2.2 JTS 185KM DISTINCTIVE
2.2 JTS 185KM DIST. SELESPEED
1.9 JTDM 150 KM DISTINCTIVE
1.9 JTDM 150 KM DIST. Q-TRONIC
2.4 JTDM 200KM DISTINCTIVE
2.4 JTDM 200KM DIST. Q-TRONIC
2.4 JTDM 200KM DISTINCTIVE Q4
3.2 JTS V6 Q4 260KM DISTINCTIVE
3.2 JTS V6 Q4 260KM DIST. Q-TRONIC

WYMIARY
449/176/136

RABAT 15%
2.0 JTS 165KM PROGRESSION
1.9 JTDM 150KM PROGRESSION
2.0 JTS 165KM DISTINCTIVE
2.0 JTS 165KM SELESPEED DIST.
3.2 V6 240KM DISTINCTIVE
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE
2.0 JTS 165KM BLACK LINE
1.9 JTDM 150 KM BLACK LINE
1.9 JTDM 150KM Q2
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PLN
95.200
98.600
100.300
106.250
120.700
103.700
103.700
107.100
107.100

poj.
1970
1910
1970
1970
3179
1910
1970
1910
1910

kW
122
110
122
122
176
110
122
110
110

BAGA˚NIK
320 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 63 L

km/h
216
209
216
216
243
209
216
209
209

CO2 miejsca
208 5
178 5
208 5
208 5
295 5
178 5
208 5
178 5
178 5

km/l
8,7
6,7
8,7
8,7
12,4
6,7
8,7
6,7
6,7

PLN
95.710
111.435
93.500
101.150
107.100
134.725
140.675
141.525
119.510
127.415
109.225
115.175
142.800
148.750
149.600
156.315
162.265

159 Sportwagon
RABAT 15%

GT

WYMIARY
466/182/141

1.9 JTS 160KM PROGRESSION
2.2 JTS 185KM PROGRESSION
1.9 JTDM 120KM PROGRESSION
1.9 JTDM 150KM PROGRESSION
1.9 JTDM 150KM PROG. Q-TRONIC
2.4 JTDM 200KM PROGRESSION
2.4 JTDM 200KM PROG. Q-TRONIC
2.4 JTDM 200KM PROG. Q-4
2.2 JTS 185KM DISTINCTIVE
2.2 JTS 185KM DIST. SELESPEED
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE
1.9 JTDM 150KM DIST. Q-TRONIC
2.4 JTDM 200KM DISTINCTIVE
2.4 JTDM 200KM DIST. Q-TRONIC
2.4 JTDM 200KM DISTINCT. Q-4
3.2 JTS V6 Q4 260KM DISTINCTIVE
3.2 JTS V6 Q4 260KM DIST. Q-TRONIC

PLN
101.660
117.385
99.450
107.100
113.050
140.675
146.625
147.475
125.460
133.365
115.175
121.125
148.750
154.700
155.550
162.265
168.215

poj.
1859
2198
1910
1910
1910
2387
2387
2387
2198
2198
1910
1910
2387
2387
2387
3195
3195

kW
118
136
88
110
110
147
147
147
136
136
110
110
147
147
147
191
191

WYMIARY
439/183/132

poj.
1859
2198
1910
1910
1910
2387
2387
2387
2198
2198
1910
1910
2387
2387
2387
3195
3195

kW
118
136
88
110
110
147
147
147
136
136
110
110
147
147
147
191
191

BAGA˚NIK
405 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 70 L

km/h
212
222
191
210
210
228
228
228
222
222
210
210
228
228
228
240
240

CO2 miejsca
205 5
221 5
157 5
157 5
157 5
179 5
179 5
179 5
221 5
221 5
159 5
159 5
179 5
179 5
179 5
270 5
270 5

km/l
8,7
9,4
5,9
6,0
6,0
6,8
6,8
6,8
9,4
9,4
6,0
6,0
6,8
6,8
6,8
11,5
11,5

BAGA˚NIK
253 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 70 L

km/h
210
220
190
208
208
226
226
226
220
220
208
208
226
226
226
237
237

CO2 miejsca
209 5
224 5
159 5
162 5
162 5
184 5
184 5
184 5
224 5
224 5
162 5
162 5
184 5
184 5
184 5
275 5
275 5

km/l
8,8
9,5
6,0
6,1
6,1
7,0
7,0
7,0
9,5
9,5
6,1
6,1
7,0
7,0
7,0
11,6
11,6

Brera
RABAT 15%
2.2 JTS 185KM
2.4 JTDM 200KM
2.2 JTS 185KM SKY VIEW
2.4 JTDM 200KM SKY VIEW
3.2 JTS V6 Q4 260KM SKY VIEW
3.2 V6 Q4 260KM SKY VIEW Q-TRONIC

WYMIARY
475/186/175

PLN
118.915
133.025
124.865
138.975
159.800
165.750

Spider
RABAT 15%
2.2 JTS 185KM
2.4 JTDM 200KM
2.2 JTS 185KM EXCLUSIVE
2.4 JTDM 200KM EXCLUSIVE
3.2 JTS V6 Q4 260KM EXCLUSIVE
3.2 V6 Q4 260KM SKY VIEW Q-TRONIC

poj.
2198
2387
2198
2387
3195
3195

kW
136
147
136
147
191
191

WYMIARY
439/183/132

PLN
125.715
139.825
131.665
145.775
166.600
172.550

poj.
2198
2387
2198
2387
3195
3195

kW
136
147
136
147
191
191

BAGA˚NIK
324 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 70 L

km/h
222
230
222
230
240
240

CO2 miejsca
221 2+2
180 2+2
221 2+2
180 2+2
273 2+2
273 2+2

km/l
9,4
7,0
9,4
7,0
11,5
11,5

Ypsilon
RABAT 15%
1.4 8v 77KM CLASS
1.4 16v 95KM CLASS
1.4 DFN 16v 95KM CLASS
1.3 M-JET 16v 75KM CLASS
1.4BI-COLORE16v95KMELEG.
1.4 16v 95KM ELEGANTE PLUS

BAGA˚NIK
253 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 70 L

Musa

km/h
217
228
217
228
235
235

CO2 miejsca
221 2
179 2
221 2
179 2
273 2
273 2

RABAT 15%

km/l
9,4
6,8
9,4
6,8
11,5
11,5

1.4 16v 95KM CLASS
1.4 DFN 16v 95KM CLASS
1.3 M-JET 16v 90KM CLASS
1.4BI-COLORE16v95KMELEG.

WYMIARY
378/170/153

PLN
42.840
44.540
47.515
49.215
49.640
51.425

poj.
1368
1368
1368
1248
1368
1368

kW km/h km/l
57 163 6,2
70 175 6,7
70 175 6,7
55 167 4,5
70 175 6,7
70 175 6,7

WYMIARY
378/170/153

PLN
53.465
57.460
58.225
60.010

poj.
1368
1368
1248
1368

BAGA˚NIK
215 LITRÓW

BAGA˚NIK
215 LITRÓW

kW km/h km/l
70 175 6,
70 175 6,6
66 173 4,9
70 175 6,6

ZBIORNIK
PALIWA 47 L

CO2 miejsca
146 4
159 4
159 4
119 4
159 4
159 4

ZBIORNIK
PALIWA 47 L

CO2 miejsca
157 5
153 5
130 5
157 5

Ceny z 15% rabatem dla pracowników Grupy Fiat zawierajà VAT i sà aktualne w momencie
zamkni´cia numeru. Firma zastrzega sobie mo˝liwoÊç dokonania w ka˝dej chwili zmiany cen
i wyposa˝enia.
Pracownicy spó∏ek Grupy Fiat mogà alternatywnie skorzystaç z opcji 10% rabatu i darmowego
pakietu ubezpieczeniowego. W cenniku zamieszczono tylko wybrane opcje i akcesoria.
Kompletny wykaz mo˝na otrzymaç w salonach sprzeda˝y.
Oferta jest dost´pna w Centrum Sprzeda˝y Fiat Auto Poland, ul. Katowicka 24, Bielsko-Bia∏a.
Centrum Sprzeda˝y Fiat Auto Poland
tel. 033 813 44 40
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Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce

stan na 1 maja 2007 r.

1. Fiat Polska Sp. z o.o.

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074350, Fax (0-22) 6074352
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

reprezentacja i koordynacja
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

2. Fiat Auto Poland SA

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132100, Fax (0-33) 8132036
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

produkcja
samochodów osobowych

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

ul. Ci´˝arowa 49, 43-430 Skoczów
Tel. (0-33) 8538200, Fax (0-33) 8532964
Wiceprezes Zarzàdu: Marek Kanafek

produkcja odlewów ˝eliwnych
dla przemys∏u samochodowego

4. CNH Polska Sp. z o.o.

ul. Otoliƒska 25, 09-407 P∏ock
Tel. (0-24) 2679600, Fax (0-24) 2679605
Dyrekcja Generalna

produkcja
maszyn rolniczych

5. Magneti Marelli Poland SA

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 2630665, Fax (0-32) 2636618
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

koordynacja dzia∏alnoÊci Magneti Marelli
w Polsce

6. Automotive Lighting Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 2960111, Fax (0-32) 2960340
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

produkcja cz´Êci samochodowych
– oÊwietlenie

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

ul. Chopina 72, 41-300 Dàbrowa Górnicza
Tel. (0-32) 295 79 22, Fax (0-32) 2957958
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

produkcja cz´Êci samochodowych
– uk∏ady wydechowe

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

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132199, Fax (0-33) 8132955
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

produkcja cz´Êci samochodowych
– zawieszenia

9. Magneti Marelli Suspension
Systems Poland Sp. z o.o.

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 2960296, Fax (0-32) 2936618
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

produkcja cz´Êci samochodowych
– zawieszenia

10. Comau Poland Sp. z o.o.

ul. Turyƒska 100, 43-100 Tychy
Tel. (0-32) 2179404, Fax (0-32) 2179440
Dyrektor, Wiceprezes: Hubert Gerono

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ
dla przemys∏u samochodowego

11. Iveco Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa
Tel. (0-22) 5784300, Fax (0-22) 5784318
Dyrektor Generalny: Marcello Filotico

import i sprzeda˝ samochodów
dostawczych i ci´˝arowych

12. Fiat Services Polska Sp. z o.o.

ul. W´glowa 72, 43-346 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132242, Fax (0-33) 8134108
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

administracja ksi´gowa,
personalna i p∏ace

13. Fiat Purchasing Poland Sp. z o.o.

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132549, Fax (0-33) 8126988
Cz∏onek Zarzàdu: Tomasz Trombala

zakupy materia∏ów poÊrednich
i bezpoÊrednich do produkcji
samochodów

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

ul. Konwojowa 57, 43-346 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8135323, Fax (0-33) 8134113
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

us∏ugi celne

15. Sirio Polska Sp. z o.o.

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132485, Fax: (0-33) 813 5333
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

ochrona osób, mienia i ochrona
przeciwpo˝arowa oraz transport

1. Fiat-GM Powertrain Polska Sp. z o.o.

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132452, Fax (0-33) 8132451
Prezes Zarzàdu: Tadeusz Âwierczek

produkcja silników i skrzyƒ biegów
do samochodów

2. Fiat Bank Polska SA

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074800, Fax (0-22) 6074849
Prezes Zarzàdu: Gra˝yna Portas

us∏ugi bankowe

3. Fidis Leasing Polska Sp. z o.o.

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074800, Fax (0-22) 6074982
Prezes Zarzàdu: Saverio Cacopardo

leasing samochodów

4. Fidis Finance Polska Sp. z o.o.

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074821, Fax (0-22) 6074854
Prezes Zarzàdu: Saverio Cacopardo

usługi finansowe i leasingowe

Joint Ventures

