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Na rynku spadki, a Fiat ma
najlepszy wynik w historii

Obraz minionego roku
3,4 miliarda euro zysku z zarzàdzania zwyczajnego,
uzyskane w roku 2008, sà najlepszym wynikiem w dziejach
Grupy. To zasługa przede wszystkim CNH, Iveco, Maserati
i Ferrari. Rok 2009 nie zapowiada si´ jednak najlepiej.

R

ok 2008 zapisał si´ dodatnio w dziejach Grupy. Plus byłby jeszcze wi´kszy, gdyby nie globalny kryzys gospodarczy, jaki nastàpił w ostatnich
trzech miesiàcach roku i znaczàco
zredukował osiàgni´te rezultaty. Mimo to Grupa zdołała uzyskaç najwy˝szy zysk z zarzàdzania zwyczajnego w swojej historii: 3,4 miliarda
euro, o 129 milionów wi´cej ni˝ w roku 2007.
Do tego wyniku przyczyniły si´ przede wszystkim
maszyny rolnicze, pojazdy u˝ytkowe i luksusowe
limuzyny, które odrobiły z nawiàzkà straty odnotowane przez Fiat Group Automobiles, sektor komponentów oraz maszyny budowlane. Grupa zarejestrowała równie˝ wzrost przychodów, które si´gn´ły
59,4 miliarda euro, o 1,5% wi´cej ni˝ w roku 2007.
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Ta ostatnia zmienna wynika ze zbilansowania
+8,4% za pierwszych dziewi´ç miesi´cy z −17,2%
z ostatnich trzech.
Mar˝a od przychodów wzrosła z 5,5% w roku 2007
do 5,7% w roku ubiegłym, głównie dzi´ki poprawie
wydajnoÊci i korzystniejszym cenom. Zysk netto
wynoszàcy 1,7 miliarda euro, spadł tymczasem
o 16,2%, ale gdyby obiektywne warunki nie uległy
zmianie, wzrost byłby wi´kszy o 15%.
Wzrost zadłu˝enia przemysłowego netto do 5,9 miliarda euro wynika bezpoÊrednio ze zwi´kszenia inwestycji (+36%) i kapitału bie˝àcego, które z kolei
było uwarunkowane spadkiem wolumenu w ostatnim kwartale roku.
PłynnoÊç finansowa Fiata oscyluje w granicach 3,9 miliarda euro, ale – ˝eby zachowaç jà
w dalszym ciàgu na tym dobrym poziomie – Zarzàd

nie zaproponuje Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłacenie dywidend za rok 2008, za wyjàtkiem tych
przeznaczonych na akcje nieme (25 milionów euro,
zgodnie ze statutem spółki). W tej chwili zawieszono
tak˝e program wykupu akcji własnych.

SEKTOR SAMOCHODOWY
W roku 2008 Fiat Group Automobiles odnotował
przychody w kwocie 26,9 miliarda euro, porównywalne z tymi osiàgni´tymi w roku 2007 (+0,5%),
sprzedajàc łàcznie 2.152.500 samochodów (−3,6%).
Wzrost sprzeda˝y we Francji (+31%), Niemczech
(+14%) i Brazylii (+9%) został zniwelowany przez
spadki na innych rynkach, w tym na rynku włoskim
(−16%). Ponadto FGA w dalszym ciàgu rejestrował
przyrost udziałów w rynku, tak we Włoszech (z 31,3
do 31,9%), jak i Europie Zachodniej (z 8 do 8,2%).
Wynik z zarzàdzania zwyczajnego FGA wyniósł 691
milionów euro, o 112 milionów mniej ni˝ w roku 2007 (2,6% przychodów, wobec 3% w 2007 r.).
Spadek ten jest efektem drastycznego zmniejszenia
si´ sprzeda˝y w czwartym kwartale, tylko cz´Êciowo
zrekompensowanej ci´ciami kosztów struktury.
Na osobnà wzmiank´ zasługujà pojazdy u˝ytkowe,
które odnotowały wzrost zarówno w sprzeda˝y
(+5,3%) jak i udziału w rynku: 43,2% we Włoszech (+1,1 punktu procentowego) oraz 12,3%
w Europie Zachodniej (+0,6 punktu procentowego), i to pomimo tego, ˝e europejski rynek skurczył si´ o ponad 10%.
Pozostajàc w obszarze biznesu samochodowego,
bardzo dobre wyniki za rok 2008 zanotowało równie˝ Maserati, legitymujàc si´ przychodami w wysokoÊci 825 milionów euro (o 18,9% wi´cej ni˝ rok
wczeÊniej) i dostarczajàc do sieci 8759 samochodów (+16,8%). Wzrost ten jest tym bardziej znaczàcy, ˝e udało si´ go osiàgnàç pomimo załamania
si´ rynków – segment odniesienia Quattroporte
zmniejszył si´ o 25%, a Granturismo o 20. Wynik
z zarzàdzania zwyczajnego Maserati wyniósł 72 miliony euro (8,7% przychodów), o 48 milionów wi´cej ni˝ w roku 2007 (wówczas 24 miliony euro, czyli 3,5% przychodów).
Bardzo dobre wyniki ma równie˝ Ferrari, której
przychody wzrosły o 15,2%, do 1.921 milionów
euro, głównie dzi´ki sukcesowi modeli 430 Scuderia (na rynku od koƒca 2007 r.) i 599 GTB Firano
oraz rosnàcej sprzeda˝y nowego modelu Ferrari California. Łàczna liczba
samochodów
dostarczonych
do sieci sprzeda˝y wyniosła
w 2008 roku

RACHUNEK EKONOMICZNY GRUPY
(w milionach euro)

Przychody netto
Wynik z zarządzania zwyczajnego
Mara z zarządzania zwyczajnego
Wynik operacyjny
Wynik przed opodatkowaniem
Zysk netto Grupy i Spółek Trzecich

2008

2007

59.380
3.362
5,7%
2.972
2.187
1.721

58.529
3.233
5,5%
3.152
2.773
2.054

Zmiana

%
1,5

€
129
-180
-586
-333

PRZYCHODY NETTO I WYNIK Z ZARZÑDZANIA ZWYCZAJNEGO
(w milionach euro)

Sektor Samochodowy
Maszyny rolnicze i maszyny budowlane
Pojazdy użytkowe
Komponenty i Systemy do Produkcji
Pozostała działalność
Sektory wyłączone
Ogółem (Grupa)

Wynik z zarządzania
zwyczajnego

Przychody netto
2008

zmiana %

2008

zmiana

29.380
12.723
10.768
13.793
1.394
(8.678)
59.380

1,3
7,4
-3,8
3,1
1,5
–
1,5

1.102
1.122
838
402
(102)
–
3.362

9
132
25
-107
70
–
129

6.527 sztuk. Wynik z zarzàdzania zwyczajnego
si´gnàł 339 milionów euro (17,6% przychodów),
wzrastajàc o 27,4% w stosunku do poprzedniego
roku obrachunkowego, w którym wynosił 266 milionów (15,9% przychodów).

MASZYNY ROLNICZE
I BUDOWLANE
Przychody Sektora Maszyn Rolniczych i Budowlanych (CNH) wzrosły w ubiegłym roku do poziomu 12,7 miliarda euro (o 7,4% w euro i 15,3%
w dolarach). Jest to zasługa przede wszystkim bardzo dobrych wyników sprzeda˝y maszyn rolniczych (zwłaszcza kombajnów i ciàgników o du˝ej
mocy), które zdołały zrównowa˝yç spadek sprzeda˝y maszyn budowlanych. W zamkni´tym właÊnie
roku rozrachunkowym CNH uzyskało równie˝ najwy˝szy wynik z zarzàdzania zwyczajnego w swojej
historii: 1.122 milionów euro (8,8% przychodów),
czyli o 132 miliony euro wi´cej ni˝ w roku 2007
(8,4% przychodów).
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od drugiego półrocza 2008 r. Widaç zatem, ˝e nawet
przy niezmienionym zakresie działalnoÊci przychody
pozostałyby na dobrym, wzgl´dnie stabilnym poziomie. Wyraêny spadek odnotował natomiast wynik
z zarzàdzania zwyczajnego, wynoszàcy 174 miliony
euro (wobec 214 milionów w roku 2007).
Popraw´ przychodów odnotował równie˝ Teksid.
W roku 2008 si´gn´ły one 837 milionów euro (6,9%
wi´cej ni˝ przed rokiem), gdyby jednak nie uwzgl´dniaç zmian w profilu działalnoÊci – to znaczy cesji
business unit Magnezu i konsolidacji business unit
Aluminium – wzrost ten nie przekroczyłby 3%.
Przychody Comau si´gn´ły w 2008 roku 1.123 milionów euro, o 3,1% wi´cej ni˝ rok wczeÊniej. Jeszcze
bardziej wyraênie wzrósł wynik z zarzàdzania zwyczajnego, który z minus 23 milionów w roku 2007
podskoczył do 21 milionów na plusie w roku 2008.
Jedna z maszyn
Case. Sektor,
do którego
marka ta należy,
uzyskał jedne
z najlepszych
wyników w całej
Grupie

POJAZDY U˚YTKOWE
Iveco wygenerowało przychody w wysokoÊci
10,8 miliarda euro, ni˝sze o 3,8% ni˝ rok wczeÊniej.
Spadek ten mógłby byç jeszcze wi´kszy, gdyby wyraênego załamania si´ sprzeda˝y (−9,2%) nie udało
si´ choçby cz´Êciowo skompensowaç lepszà ofertà
cenowà i produktowà. Szczególnie dobrze Iveco radziło sobie w Ameryce Łaciƒskiej, gdzie jego sprzeda˝ wzrosła a˝ o 21,6% w stosunku do roku 2007,
niezale˝nie od gwałtownego spadku popytu na tamtejszym rynku w ostatnim kwartale.
Wynik z zarzàdzania zwyczajnego Iveco poprawił si´,
w porównaniu do roku 2007 o 25 milionów euro,
osiàgajàc poziom 838 milionów euro, i to pomimo
znacznego spadku sprzeda˝y w drugim półroczu.
Rezultat ten nale˝y zawdzi´czaç połàczonym efektom ponownego pozycjonowania marki oraz ograniczenia kosztów produkcji i struktury, które zaowocowały poprawà mar˝y od przychodów z 7,3 do 7,8%.

KOMPONENTY
I SYSTEMY PRODUKCYJNE
FPT-Powertrain Technologies osiàgnàł przychody
bardzo zbli˝one do tych uzyskanych w roku
2007: 7 miliardów euro. Doskonałe wyniki pierwszego półrocza (+15,3%) zostały bowiem obni˝one
przez spadki odnotowane w ostatnich miesiàcach roku. W roku 2008 wynik z zarzàdzania zwyczajnego
FPT wyniósł 166 milionów (2,4% przychodów), a˝
o 105 milionów mniej ni˝ w roku 2007 (wówczas 271 milionów euro, 3,8% przychodów).
Magneti Marelli zarejestrowało w roku 2008 przychody w wysokoÊci 5,4 miliarda euro (+8,9% w stosunku do roku 2007), z czego 451 milionów euro
wygenerował nowy obszar biznesowy Plastic Components and Modules, administrowany przez Sektor
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JAKI B¢DZIE ROK 2009?

Zgodnie z przewidywaniami, opracowanymi ju˝
pod koniec wrzeÊnia, ostatni kwartał ubiegłego roku cechował si´ znaczàcym i powszechnym pogorszeniem si´ warunków rynkowych tam, gdzie obecna jest Grupa Fiat. W efekcie coraz trudniejsze staje si´ formułowanie przewidywaƒ na rok 2009, tym
bardziej ˝e na wszystkich wa˝niejszych rynkach odczuwa si´ te˝ kryzys kredytowy. Dotknàł on zarówno osoby prywatne jak i przedsi´biorstwa i przyniósł stopniowà utratà płynnoÊci finansowej, co
z kolei odbije si´ bardzo niekorzystnie na rozwoju
przemysłowym.
NiepewnoÊç i trudnoÊci dadzà si´ wszystkim we
znaki równie˝ w roku 2009, a przynajmniej w jego
pierwszym półroczu. I właÊnie z tego powodu podj´to decyzj´ o uaktualnianiu co kwartał informacji
o przewidywanych wynikach za rok 2009. Dzi´ki
temu b´dzie mo˝na dostosowaç je do bie˝àcych
krótkoterminowych perspektyw w zakresie ogólnej
sytuacji ekonomicznej i przebiegu krzywych popytu
na poszczególne produkty.
W ka˝dym razie Fiat zakłada, ˝e w roku 2009 globalny popyt na produkty Grupy spadnie o ok. 20%
w stosunku do roku 2008. Przy takim scenariuszu
wynik z zarzàdzania zwyczajnego Grupy powinien
oscylowaç w granicach miliarda euro, zobowiàzania
z tytułu restrukturyzacji wyniosà ok. 300 milionów
euro, zysk netto Grupy przekroczy 300 milionów
euro, przepływy pieni´˝ne netto si´gnà miliarda euro, a zadłu˝enie przemysłowe netto zamknie si´
kwotà nie wi´kszà ni˝ 5 miliardów.
Takie cele roczne mogà byç osiàgni´te poprzez wyniki w poszczególnych kwartałach: słabsze w pierwszym i stopniowo poprawiajàce si´ w kolejnych.
W roku 2009 Grupa zamierza kontynuowaç program sojuszy, aby optymalizowaç poziom kapitału
i redukowaç potencjalne ryzyko.
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Lata 2008-2009 zapiszà si´ w kronikach jako
jeden z najtrudniejszych etapów
w powojennej historii Êwiatowej gospodarki.
Dla polskich spółek Grupy Fiat b´dzie to
jednak okres niezwykle silnej ekspansji
produkcyjnej. Enrico Pavoni, prezes Fiata
Polska, wyjaÊnia dlaczego tak si´ dzieje.

Dalszy wzrost

notowaƒ Fiata

P

o dobrych wynikach w 2007 r., równie˝ w roku 2008 Fiat odnotował na
polskim rynku dalszy wzrost działalnoÊci produkcyjnej… „Spełniły si´
wszystkie nasze przewidywania – wyjaÊnia prezes Enrico Pavoni. – DziÊ
zbieramy owoce trafnie zdefiniowanych planów produkcyjnych. Je˝eli
uwzgl´dnimy produkujàcà silniki spółk´ joint-venture, przychody całej Grupy Fiat w Polsce wzrosły do 24,9 miliarda złotych (z czego 17,1
miliarda z eksportu). W skali globalnej mówimy
o zwi´kszeniu biznesu o 21 procent, co pozwoliło
Grupie zatrudniç (lub przejàç od innych spółek) 3.400 osób. Dzisiaj Fiat zapewnia prac´ ponad 14.650 polskim pracownikom”.
SpoÊród danych poszczególnych spółek w sposób szczególny wyró˝nia si´ wzrost produkcji
samochodów (+36%). A kryzys sektora motoryzacyjnego?
„W rzeczywistoÊci sà to dwie strony tego samego
medalu: Êwiatowy kryzys gospodarczy, który dał si´
odczuç głównie w wy˝szych segmentach rynku samochodowego, jednoczeÊnie faworyzował (a przynajmniej pozwalał utrzymaç na dotychczasowym
poziomie) popyt na samochody mniejsze i bardziej
ekonomiczne w eksploatacji. I dodałbym jeszcze
– „ekologiczne”. We Włoszech, Niemczech i innych
krajach właÊnie takie samochody sà szczególnie
ch´tnie kupowane przez klientów równie˝ dzi´ki
wprowadzonym przez niektóre rzàdy (niestety, nie

Zbieramy owoce
trafnie
zdefiniowanych
planów...
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ten polski) ulgom za złomowanie, które nie doÊç, ˝e
pobudzajà do zakupów, to jeszcze walnie przyczyniajà si´ do zastàpienia starych pojazdów modelami
bardziej przyjaznymi dla Êrodowiska. Nic dziwnego, ˝e produkcja miejskiego małego samochodu
w tyskim zakładzie osiàgn´ła – i wcià˝ osiàga – rekordowe poziomy”.
DziÊ synonimem poj´cia „ekologia” jest Euro5.
Coraz cz´Êciej słyszy si´ jednak o Euro6. Mam tu
na myÊli, rzecz jasna, silniki produkowane przez
zakład Fiat-GM Powertrain Polska:
„Mały turbodiesel wytwarzany w Bielsku-Białej to
silnik, który z racji zastosowanej w nim technologii,
a co za tym idzie, poziomów zu˝ycia paliwa i emisji
zanieczyszczeƒ, lokuje si´ na szczycie gamy nap´dów Fiata i nie tylko. Na t´ chwil´ w fazie wzrostu
produkcyjnego znajduje si´ wersja Euro5 (która
od stycznia tego roku montowana jest równie˝
w Fiatach 500). Warto podkreÊliç, ˝e poczàwszy od
tego roku, wszystkie silniki kryjàce si´ pod maskà
Pi´çsetki majà homologacj´ Euro5. Zgodnie z tym,
co kierownictwo spółki ogłosiło podczas salonu
w Genewie, w roku 2009 Fiat Powertrain Technologies skoncentruje si´ na nowych, wa˝nych uruchomieniach produkcyjnych, które pojawià si´
w drugiej połowie roku i co do których Grupa ˝ywi
ogromne oczekiwania. Mam tu na myÊli przede
wszystkim nieznany dotàd dwucylindrowy silnik
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NAJPOPULARNIEJSZA MARKA

Sprzeda˝ marek Fiata

na polskim rynku
Produkcja
miejskiego
samochodu
w tyskim
zakładzie osiąga
rekordowy
poziom

roku 2008 Fiat Auto Poland sprzedał
42.231 samochodów (+7,5% w stosunku
do roku 2007), z czego 30.105 samochodów
osobowych Fiat, Lancia, Alfa Romeo i Abarth
(z 9,4-procentowym udziałem w rynku) i 12.126
pojazdów użytkowych Fiat Professional (20,6%
udziału w rynku). Na polskim rynku Fiat jest trzecią
najchętniej kupowaną marką, natomiast Fiat
Professional po raz kolejny potwierdził, iż jest
niekwestionowanym liderem w sprzedaży pojazdów
użytkowych. Patrząc na rynek samochodowy jako
całość, można stwierdzić, że Fiat jest
najpopularniejszą marką w Polsce.

W

benzynowy o pojemnoÊci 900 cm3 z innowacyjnym
systemem Multiair, o którym w najbli˝szych miesiàcach b´dzie si´ naprawd´ du˝o mówiç”.
Rok temu, mniej wi´cej w tym samym czasie,
wró˝ył Pan zakładowi w Tychach produkcj´ na
rekordowym poziomie pół miliona samochodów.
„Tymczasem wyprodukowaliÊmy ich 493 tysiàce,
a˝ 36% wi´cej ni˝ w rekordowym dotychczas roku 2007. Chyba nieêle, nieprawda˝? Przychody
Fiata Auto Poland i liczba osób w nim zatrudnionych zwi´kszyły si´ o 30%. Aby sprostaç przyrostowi zamówieƒ, przyj´liÊmy do pracy w Tychach,
w przeciàgu jednego tylko roku, prawie 1200 osób!
W cyfrach bezwzgl´dnych przekłada si´ to na
wzrost przychodów do 15,1 miliarda złotych, z czego 13,0 miliardów pochodziło z eksportu (9,9 mld
w roku 2007). Do odbiorców zagranicznych trafiło
ponad 97% produkcji „made in Tychy”.

Panda, w szóstym roku produkcji (!), wcià˝ pozostaje niekwestionowanym liderem w swoim segmencie na rynku europejskim (ponad 247 tysi´cy
wyprodukowanych egzemplarzy). Fiat 500 osiàgnàł wielki, mi´dzynarodowy sukces – w 2008 r.
produkcja wyniosła niemal 196 tysi´cy, do których nale˝y dodaç prawie szeÊç tysi´cy 500
Abarth. Stawk´ uzupełniajà Fiat 600 (ponad 25
tysi´cy sztuk) i Ford Ka (19 tysi´cy). W roku 2009, pomimo niekorzystnej sytuacji w globalnej gospodarce, Fiat b´dzie starał si´ utrzymaç
dotychczasowy poziom produkcji, a jeÊli nadarzy
si´ okazja, nawet przekroczyç ów magiczny próg
pół miliona samochodów”.
Jak wyglàdała sytuacja w innych sektorach biznesu w 2008 roku?
„Ekspansja produkcyjna dotyczyła nie tylko samochodów, ale równie˝ komponentów motoryzacyjnych i maszyn rolniczych. Magneti Marelli zwi´k-

szyło produkcj´ na wszystkich swoich liniach, od
amortyzatorów po systemy oÊwietleniowe, i przej´ło zamówienia od nowych klientów, znacznie rozszerzajàc wielkoÊç produkcji i powierzchni´ produkcyjnà, zwi´kszajàc tym samym przychody do
ponad 3,4 miliarda złotych (+44% w stosunku do
roku 2007). Dzisiaj osiem polskich spółek podległych Magneti Marelli zatrudnia około 3.780 osób.
CNH Polska w dalszym ciàgu notowała, zainicjowany w poprzednich latach, wzrost produkcji,
uruchamiajàc całà seri´ nowych produktów, przeznaczonych w głównej mierze na eksport. W efekcie spółka z Płocka zwi´kszyła zatrudnienie o ponad 590 osób (dziÊ liczy około 1500 pracowników) i zarejestrowała 46-procentowy przyrost zamówieƒ w stosunku do 2007 roku, a jej przychody
si´gn´ły 1,3 miliarda złotych, z czego 741 milionów z eksportu.

Wielki,
międzynarodowy
sukces
Fiata 500

Na koniec chciałbym przypomnieç, ˝e w Polsce
Fiata reprezentujà równie˝ spółki Comau Poland
(96 milionów), od której uzale˝niona jest znaczna
cz´Êç zautomatyzowanej technologii naszych zakładów, Iveco Poland, która w 2008 roku sprzedała samochody dostawcze na łàcznà kwot´ 585
milionów złotych, oraz Teksid Iron Poland (317
milionów złotych przychodów w 2008 r.), która
w drugiej połowie roku zmuszona była zmierzyç
si´ z drastycznym wzrostem kosztów surowców,
a zaraz potem ograniczyç swojà produkcj´ na skutek spadku zamówieƒ z sektora motoryzacyjnego.
Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e w ciàgu roku spółka
zdołała uruchomiç produkcj´ kilku nowych detali
dla Opla, Renaulta i Dacii. JeÊli uwzgl´dniç spółki
o charakterze usługowym, o których nie wspominałem, to Grupa Fiat działa w Polsce poprzez 19
spółek i 4 joint-venture, zatrudniajàce łàcznie ponad 14.650 pracowników”.
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Rozmach
na przekór kryzysowi
Na genewskich targach Fiat
przekonuje do siebie zarówno
szerokà publicznoÊç, jak
i krytyków, stawiajàc głównie
na technologi´, ekologi´ i rozrywk´.
Swojà Êwiatowà premier´ majà tu
Fiat 500C, kabrioletowa wersja
popularnego modelu, która pojawi
si´ w europejskich salonach wiosnà,
oraz rewolucyjny system Multiair.
10
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omimo nienajlepszej sytuacji na rynku sprzeda˝ Fiata 500 w dalszym ciàgu notuje tendencj´ rosnàcà. Poziom
zamówieƒ napływajàcych z całego Êwiata
przekroczył ju˝ 310 tysi´cy. Najwi´kszà popularnoÊcià model cieszy si´ we
Francji, Niemczech i Włoszech, ale
jego walory doceniane sà równie˝ poza Europà, na przykład w Japonii,
gdzie w przeciàgu niecałych dwunastu miesi´cy zło˝ono ponad 5 tysi´cy
zamówieƒ.

TEKST

Filippo Gallino
FOTO

arch. FAP

GENEWA MOTOR SHOW 2009

FIAT 500C:
ÂWIATOWA PREMIERA

przegubów nie traci nic ze swej pojemnoÊci i gwarantuje łatwy dost´p do wn´trza nawet przy całkowicie otwartym dachu.
Sam dach jest sterowany elektrycznie i wyposa˝ony w tylnà szyb´ (ze szkła) oraz trzecie Êwiatło
stop. B´dzie dost´pny w trzech wariantach kolorystycznych (koÊç słoniowa, czerwony i czarny),
które mo˝na łàczyç wedle uznania z licznymi odcieniami karoserii, dwoma z nich opracowanymi
specjalnie dla nowego kabrioletu: wyrafinowanà
czerwienià Rosso Perlato i specyficznà szaroÊcià
Grigio Caldo, kojarzàcà si´ z samochodami sportowymi. CałoÊç to niewielkich rozmiarów kabriolecik, który daje niesamowità radoÊç z jazdy,
a jednoczeÊnie umiej´tnie łàczy pi´knà lini´ z doskonałymi osiàgami ekologicznych silników. I co
najistotniejsze – walorami tymi mo˝na cieszyç si´
przez cały rok!

Zapowiadany w mediach od co najmniej miesiàca,
w Genewie zaprezentował si´ wreszcie Fiat 500
w wersji kabrioletowej, który trafi do sprzeda˝y
w maju bie˝àcego roku (w pierwszym roku planuje
si´ wyprodukowanie 35 tysi´cy egzemplarzy).
Nowa odmiana modelu, z jednej strony odwołuje
si´ do wspomnieƒ, jakie w pami´ci pasjonatów motoryzacji wyrył „stary” Fiat 500 ze składanym dachem z 1957 r., a z drugiej proponuje awangardowe rozwiàzania technologiczne w zakresie mechaniki, silników i komfortu kabiny. ObecnoÊç inno-

EKOLOGIA
NA PIERWSZYM PLANIE

wacyjnego dachu, odsłaniajàcego niebo nad głowami pasa˝erów, nie skutkuje ˝adnymi zmianami ani
w gabarytach samochodu (podobnie jak model bazowy ma on 355 cm długoÊci, 165 cm szerokoÊci
i 149 cm wysokoÊci), ani w gamie nap´dów,
w skład której wchodzà: 75-konny turbodiesel 1.3
Multijet, sprz´˝ony z pi´ciobiegowà skrzynià mechanicznà, oraz benzynowe silniki 1.2 i 1.4 o mocy,
odpowiednio, 69 i 100 koni, oba dost´pne z mechanicznà lub zrobotyzowanà skrzynià Dualogic.
Ponadto, niejako dla potwierdzenia zaanga˝owania Fiata Automobiles w ochron´ Êrodowiska
i zrównowa˝onà mobilnoÊç, nowy Fiat 500C
jest wyposa˝ony w nowatorski system
„Start&Stop”, urzàdzenie sterujàce tymczasowym wyłàczaniem i ponownym włàczaniem
si´ silnika podczas postoju w korku lub
na Êwiatłach.
Opracowana przez Centrum Stylu Fiata, a wyprodukowana w zakładzie w Tychach, najmłodsza
Pi´çsetka oferuje cztery wygodne miejsca dla osób
dorosłych oraz baga˝nik, który dzi´ki systemowi

Na stronie obok:
otwarcie stoiska
Fiata, powyżej:
Fiat kabriolet

Ochrona Êrodowiska od lat stanowi jeden z kluczowych elementów, jakimi przy projektowaniu nowych modeli kieruje si´ Fiat Automobiles. Dowodem tego proekologicznego podejÊcia jest tytuł europejskiego lidera w redukcji emisji dwutlenku w´gla, którym turyƒska Grupa cieszy si´ ju˝ drugi rok
z rz´du (zob. artykuł na stronie 26).
W Genewie Fiat 500 jest eksponowany równie˝
z logo PUR-O2, b´dàcym wyró˝nikiem wyselekcjonowanej grupy modeli (500, Croma i Bravo)
o najbardziej awangardowych rozwiàzaniach technologicznych i niskim poziomie emisji CO2.
Nowa wersja PUR-O2, posiadajàca – podobnie
jak wszystkie pozostałe nap´dy w gamie Pi´çsetki
od stycznia bie˝àcego roku – homologacj´ Euro5,
szczyci si´ najni˝szym poziomem emisji spoÊród
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wszystkich benzynowych odmian modelu (emisja
CO2: 113 g/km). Osiàgni´cie takiego wyniku było
mo˝liwe dzi´ki zastosowaniu nie tylko wspomnianego ju˝ systemu „Start&Stop”, ale równie˝ innowacyjnego oprogramowania „ecoDrive”, które za
pomocà urzàdzenia Blue&Me umo˝liwia u˝ytkownikom analizowanie własnego stylu jazdy
i otrzymywanie stosownych porad pod kàtem redukcji poziomów zu˝ycia paliwa oraz emisji spalin. Wszystkie te rozwiàzania technologiczne mogà zostaç połàczone ze skrzynià Dualogic, zapewniajàcà optymalne sterowanie zmianà biegów
i charakteryzujàcà si´ wysokà wydajnoÊcià mechanicznà, która z kolei przekłada si´ na jeszcze ni˝sze poziomy zu˝ycia paliwa i emisji CO2 (redukcja
do 110 g/km).

MULTIAIR, RODZINA
REWOLUCYJNYCH SILNIKÓW
O doniosłoÊci tego innowacyjnego
rozwiàzania najlepiej Êwiadczy
fakt, ˝e podczas oficjalnej
prezentacji na Mi´dzynarodowym Salonie Motoryzacyjnym w Genewie Alfredo
Altavilla, dyrektor pełnomocny
Fiat Powertrain Technologies, okreÊlił jà
mianem „common rail przyszłoÊci”.
Sterowany elektronicznie wtrysk bezpoÊredni dla diesli (nazwany właÊnie
common rail), opracowany dziesi´ç lat
temu przez Centrum Badaƒ Fiata,
a nast´pnie udoskonalony przez firm´
Bosch, dokonał prawdziwego przewrotu w historii nap´dów wysokopr´˝nych,
trafiajàc do ponad 50 milionów egzemplarzy silników tego typu.
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Alfa Romeo
Mito GT.
Poniżej:
technologia
MultiAir

CZAS WOLNY

MultiAir to nowy elektroniczno-hydrauliczny
układ sterowania zaworami, który bezpoÊrednio
kontroluje przepływ powietrza i spalanie, drastycznie redukujàc poziomy emisji zanieczyszczeƒ i zu˝ycia paliwa. System ten zadebiutuje w ostatnim
kwartale roku pod maskà Alfy Romeo Mito.
Technologia ta mo˝e byç stosowana we wszystkich
silnikach benzynowych, a w przyszłoÊci, byç mo˝e
ju˝ w roku 2011, w nap´dach wysokopr´˝nych.
WÊród najwa˝niejszych zalet nale˝y wymieniç:
wzrost maksymalnej mocy o 10%, popraw´ momentu obrotowego na niskich obrotach o 15%, redukcj´ zu˝ycia paliwa i emisji CO2 o 10% i lepszà
o 25% ogólnà wydajnoÊç spalania.
Pierwszà jednostkà, w której znajdzie zastosowanie technologia Multiair, b´dzie 16-zaworowy silnik Fire 1400 cm3 (bez doładowania i z turbodoładowaniem). W drugiej kolejnoÊci trafi ona
do nowego dwucylindrowego silnika benzynowego o pojemnoÊci 900 cm3 (SGE – Small Gasoline
Engine), w którym dokonano optymalizacji
kształtu głowicy cylindrów specjalnie pod kàtem
zintegrowania jej z włàcznikiem Multiair. Równie˝ w tym przypadku system dost´pny b´dzie
w odmianach bez doładowania i z turbodoładowaniem. W ofercie znajdzie si´ ponadto wersja
specjalna z podwójnym zasilaniem (benzyna
– metan). Dzi´ki drastycznej redukcji pojemnoÊci
dwucylindrowy silnik benzynowy z doładowaniem uzyskuje poziomy emisji CO2 zbli˝one do
tych osiàganych przez Diesle, a w wersji zasilanej
metanem potrafi zejÊç nawet poni˝ej 80 g dwutlenku w´gla na kilometr.

ALFA ROMEO MITO GTA
Pod maskà tego studyjnego modelu kryje si´ całkowicie nowy silnik o pojemnoÊci 1750 cm3 (nie lada
gratka dla zdeklarowanych pasjonatów marki!)
i mocy 240 koni, z bezpoÊrednim wtryskiem,
podwójnà przetwornicà fazowà i turbospr´˝arkà. Do tego dochodzà aktywne zawieszenia z aluminium, 19-calowe obr´cze
kół i prototypowe wn´trze z pr´dkoÊciomierzem wskazujàcym… 300 km/godz.
Skrót GTA przy nazwie pojazdu, dobrze
znany wszystkim alfistom, te˝ nie jest
dziełem przypadku: „Gran Turismo Alleggerito” wskazuje bowiem, ˝e jednym
z podstawowym celów projektantów Alfy MiTo GTA było zmniejszenie ci´˝aru samochodu w celu uzyskania najlepszego stosunku masy do mocy.
Rzeczywisty ci´˝ar Alfy Mito GTA
wcià˝ jeszcze pozostaje ÊciÊle strze˝onà
tajemnicà, ale niewielkich rozmiarów silnik
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(czterocylindrowa jednostka o pojemnoÊci 1750
cm3 zamiast trzylitrowej V6), a tak˝e włókna w´glowe w strukturze spojlerów, komponentów,
a nawet dachu, wreszcie aluminium w układzie hamulcowym, zawieszeniach i elementach nadwozia
pozwalajà przypuszczaç, ˝e całkowita masa koncepcyjnej Alfy b´dzie rekordowo niska. Alfa MiTo
GTA nie jest jedynie usportowionà wersjà tego modelu, ale rasowym, pełnoprawnym super samochodem, budzàcym raczej skojarzenia z Alfà 8C Competizione, wzbudzajàcà zachwyt u wszystkich miłoÊników marki.

NOWATORSKIE NAP¢DY DLA ALFY ROMEO

Dwa nowe silniki Euro5

do Brery, Spidera i 159

P

LANCIA DELTA EXECUTIVE
Pod maskà Lancii Delta Executive – bo tak nazwano t´ najmłodszà wersj´ modelu – drzemie
nieznany dotàd silnik 1.8 Di TurboJet 200 KM
Euro 5, sprz´˝ony z nowà, szeÊciobiegowà skrzynià automatycznà. Jest to jednostka z „bezpoÊrednim wtryskiem benzyny”, która zapewnia fantastyczne osiàgi (230 km/h pr´dkoÊci maksymalnej,
przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 7,4 sekundy),
a jednoczeÊnie ogranicza poziom zu˝ycia paliwa
do 7,8 l/100 km w cyklu mieszanym i emisji CO2
do 185 g/km. Delta Executive została wyposa˝ona
we wszystkie najnowsze rozwiàzania technologiczne Lancii, a w szczególnoÊci nowe elektroniczne zawieszenia z systemem aktywnych amortyzatorów (Reactive Suspension System), dost´pne w pozostałych pojazdach gamy jako opcja.
Wkrótce pojawi si´ z na wpół automatycznym systemem parkowania Magic Parking. W Genewie
Lancia pokazała równie˝ swoje „zielone” oblicze,
po raz pierwszy prezentujàc samochody o podwójnym zasilaniu (LPG i benzyna). Oferta nazwana „Ecochic” obejmuje modele Musa i Ypsilon
wyposa˝one w 77-konny silnik 1.4 bifuel.

Poniżej:
Lancia Delta
Executive

ierwszy to benzynowy silnik z turbodoładowaniem
o mocy 200 KM (Euro 5) i dobrze znanej wszystkim
sympatykom marki pojemności 1750 cm3, będącej
wyraźnym nawiązaniem do bardzo udanych modeli
z lat 60. (1750 Berlina i 1750 GT Veloce). Wyjątkowe
osiągi tej jednostki są owocem zastosowania
technologii zwanej „Scavenging”, która maksymalizuje
moment obrotowy już na bardzo niskich obrotach,
gwarantując niewiarygodnie szybkie reagowanie
układu na żądania kierowcy. Uzyskiwany efekt jest
naprawdę zaskakujący: przy 1500 obrotów na minutę
maksymalny moment wzrasta aż o… 70% w stosunku
do tradycyjnego silnika z turbodoładowaniem, a czas
reakcji skraca się o ponad połowę, stając się co
najmniej porównywalne do tych gwarantowanych przez
Diesle. Imponujący jednostkowy moment obrotowy
(185 Nm/l) jest jednym z najwyższych spośród
wszystkich oferowanych przez dostępne dziś silniki,
a wartość momentu maksymalnego (320 Nm), którą
uzyskuje się już na poziomie 1400 obrotów, może
służyć za punkt odniesienia dla innych producentów.
Wartość ta zapewnia doskonałe parametry
przy przyspieszaniu i pozwala na eksploatowanie
samochodu bez konieczności zbyt częstego sięgania
do dźwigni zmiany biegów. Alfa Romeo 159 napędzana
tym właśnie silnikiem osiąga maksymalną
prędkość 235 km/h i przyspiesza od 0 do 100 km/h
w 7,7 sekundy. Wobec tak fantastycznych osiągów,
poziomy zużycia paliwa i emisji spalin wydają się
niewiarygodnie niskie: odpowiednio 8,1 litrów
na 100 km i 189 g CO2 na kilometr (w cyklu
mieszanym). Drugim silnikiem zaprezentowanym
w Genewie jest 170-konny 2.0 JTDM (Euro 5),
stanowiącym naturalną kontynuację 1.9 JTDM
zarówno pod względem parametrów
technicznych (z większym momentem
obrotowym i mocą), jak i poziomu
emisji spalin. Jednostka ta spełnia
wymogi dyrektywy Euro 5,
uzyskując, w cyklu mieszanym,
wartość emitowanego
dwutlenku węgla mieszczące
się w przedziale od 136 g/km
do 142 g/km (w zależności od
zastosowania) oraz znacząco
niższy poziom zużycia paliwa:
przykładowo Alfa 159 berlina
zużywa w cyklu mieszanym
paliwa w wysokości
5,4 l/100 km.
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Próba
charakteru

dla nap´dów
zintegrowanych
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Na Êniegu samochody z nap´dem na cztery koła zachowujà
si´ bardzo ró˝nie. Wraz z Marco Carmagnolà z działu
Vehicle Testing sprawdziliÊmy, w jaki sposób na takà
zimowà nawierzchni´ reagujà Panda 4x4, Sedici
oraz Alfa 159 Q4. Oto wyniki tej konfrontacji.
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Fiat Sedici,
Panda 4x4
i Alfa 159 Q4
na zakrętach
drogi wiodącej
z miejscowości
Melezet do
Valle Stretta.
Na poprzednich
stronach: tercet
„zintegrowanych”
aut na tle
malowniczej
alpejskiej wioski
Les Arnaud
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egoroczne, wyjàtkowo obfite, opady
Êniegu stworzyły sceneri´, która cieszy
oko. Tak trudne warunki powodujà
jednak znaczne utrudnienia w ruchu.
Uwi´zieni w swoich domach przez
Ênie˝ne zaspy, skazani na poruszanie
si´ w Êlimaczym
tempie po niemiłosiernie Êliskich drogach, zmuszeni do zakładania
łaƒcuchów – czy w takich warunkach marzenie o samochodzie
z nap´dem na cztery koła nie jest
czymÊ naturalnym? Dla tych,
którzy chcà przejÊç na nap´d zintegrowany, Fiat przygotował a˝
trzy alternatywy: trzy samochody
diametralnie ró˝ne pod wzgl´dem
swoich właÊciwoÊci, gabarytów
i kosztów eksploatacji. Pierwszym
z nich jest Panda 4x4, wyposa˝ona w benzynowà jednostk´ 1.2
o mocy 60 KM lub w 70-konny
1.3 Multijet, drugim Fiat Sedici, nap´dzany benzynowym silnikiem 1.6 o mocy 107 KM lub 120-konnym silnikiem 1.9 Multijet. Trzecim, najpot´˝niejszym, Alfa 159 Q4, kryjàca pod swà maskà albo
3,2-litrowy nap´d benzynowy o mocy 260 KM albo
210-konny 2.1 Multijet.
MieliÊmy okazj´ wypróbowaç wszystkie trzy modele wraz z Marco Carmagnolà z Mirafiori, zajmujàcym si´ testowaniem samochodów od 30 lat.
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W tym celu nasi włoscy koledzy wybrali si´ do
miejscowoÊci Bardonecchia: 90 kilometrów jazdy
autostradà i około 20 po kr´tych górskich drogach.
Wszystko po to, by zaobserwowaç, jak reaguje
Panda, Sedici i Alfy 159 w Ênie˝nych warunkach.

FIAT PANDA
NO LIMITS
Ju˝ w latach 60. „stara Panda”
z nap´dem na obie osie uchodziła za prawdziwego pogromc´
Êniegu. Sprawdzian jedynie potwierdził t´ legend´. Leciutka,
wyposa˝ona w opony o stosunkowo niewielkich rozmiarach,
bez trudu pokonała „mieszanà”
tras´, dajàc sobie Êwietnie rad´
równie˝ na mocno zaÊnie˝onych
odcinkach. Testowany egzemplarz bez problemu dojechał
do niewielkiej wioski Rochemolles, przycupni´tej na zboczu majestatycznej góry Rognosa d’Etiache, w odległoÊci
7 km od Bardonecchia.
„Ta niewielka terenówka – mówi Carmagnola
– opiera swój zintegrowany nap´d na sprz´gle
elektrohydraulicznym, umieszczonym pomi´dzy
obiema osiami. Takie rozwiàzanie techniczne jest
niezawodne, kompatybilne z ESP i proste
w działaniu. W praktyce kierujàcy nie
musi niczego kontrolowaç.

Nie musi te˝ operowaç ˝adnymi sterownikami:
kiedy przednie koła tracà przyczepnoÊç, sprz´gło
automatycznie przenosi moment nap´dowy na koła tylne. A właÊciwie nale˝ałoby powiedzieç, ˝e
zwi´ksza nap´d na tylnà oÊ, albowiem minimalne
przenoszenie odbywa si´ przez cały czas, gwarantujàc jednoczesny nap´d na wszystkie cztery koła”.
Na ˝yczenie klienta całoÊç mo˝na wspomóc montowanym jako opcja systemem ELD (Electronic
Locking Differential), który gwarantuje efekt podobny do uzyskiwanego przez samoblokujàcy si´
mechanizm ró˝nicowy, hamujàc koła bliskie wpadni´cia w poÊlizg. System ten przydaje si´ zwłaszcza
w sytuacjach szczególnie krytycznych: na przykład, kiedy koło przednie i tylne sà całkowicie oderwane od ziemi lub gdy oba koła po tej samej stronie trzymajà si´ podło˝a, a pozostałe Êlizgajà si´.
Z tà ostatnià sytuacjà mamy zwykle do czynienia,
gdy z jakichÊ powodów musimy zjechaç połowà
samochodu na oblodzone lub zaÊnie˝one pobocze.

PORADY EKSPERTA

Jak jeêdziç

po Êniegu
J

FIAT SEDICI
TOTALNY NAP¢D
Równowaga pomi´dzy wymiarami wewn´trznymi
i zewn´trznymi (samochód jest tylko troch´ wi´kszy ni˝ Punto, ale odnosi si´ wra˝enie, ˝e kabina
jest zdecydowanie bardziej przestronna), a tak˝e
niezwykła uniwersalnoÊç w eksploatacji, wreszcie
konkurencyjna wzgl´dem innych „Êrednich”
SUV-ów cena – oto najwi´ksze atuty Fiata Sedici.
W przeciwieƒstwie do Pandy 4x4 w modelu tym
sterowanie czterema kołami czynnymi odbywa si´
przy wzmo˝onym zastosowaniu elektroniki.
„Sedici to samochód jedyny w swoim rodzaju
– mówi Carmagnola – albowiem posiada a˝ trzy
tryby funkcjonowania: 2WD, AUTO i LOCK.
Centralka sterowania dostosowuje nap´d samochodu do warunków jazdy. Je˝eli przycisk w pobli˝u hamulca r´cznego ustawimy w pozycji „2WD”,

Marco
Carmangola,
od trzydziestu lat
zajmujący się
testowaniem
samochodów
w dziale
Engineering
& Design.
Poniżej:
Panda 4x4
– lekka
i z niewielkimi
oponami
– nadaje się
idealnie również
na mocno
zaśnieżone trasy

azda po śniegu wymaga szczególnej
koncentracji, bardzo łagodnych ruchów,
a także umiejętności przewidywania
i zapobiegania
– za pomocą
stosownych
manewrów
– ewentualnym
sytuacjom
awaryjnym.
Przede wszystkim
należy ostrożnie
operować pedałem
gazu, hamulcem
i kierownicą.
Ponadto możliwie
jak najszersza
powinna być
trajektoria jazy, a także szybsze włączanie
kolejnych biegów przy ruszaniu. Przy zjazdach
lepiej redukować je do niższych przełożeń, poprzez
hamowanie. Nie trzeba być ekspertem, żeby dojść
do wniosku, iż cztery koła pędne są lepsze niż dwa,
jednak sam napęd zintegrowany nie jest w stanie
zagwarantować oczekiwanej mobilności.
W niektórych przypadkach konieczne, a nawet
wręcz obligatoryjne jest również stosowanie opon
zimowych: letnie, w niskich temperaturach
ulegające nadmiernemu utwardzeniu,
mogą więc zmniejszyć walory nawet najbardziej
wyrafinowanych napędów zintegrowanych.
Jeśli chodzi o urządzenia elektroniczne,
na zaśnieżonej nawierzchni najbardziej przydadzą
się systemy ESP i VDC, monitorujące przyczepność
opon i w razie potrzeby interweniujące w celu
przywrócenia odpowiedniego kierunku
i stabilności jazdy. W warunkach zimowych
sprawdzi się również układ przeciwpoślizgowy
ABS z EBD (Electronic Brake Force Distribution),
rozdzielający siłę hamowania między wszystkie
cztery koła i jednocześnie zapobiegający ich
blokadzie, a także Hill Holder, który uniemożliwia
cofanie się samochodu podczas ruszania
pod górę. I na koniec, trzeba pamiętać,
że decydując się na użycie łańcuchów,
należy wyłączyć system przeciwpoślizgowy ASR
(optymalizujący trakcję), ponieważ łańcuchy
zapobiegają poślizgom, jednak ich konstrukcja
powoduje minimalny obrót poślizgowy koła,
co koliduje z funkcją ASR.
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Fiat Sedici b´dzie si´ zachowywał jak standardowy
samochód z nap´dem na dwa koła, zapewniajàc
znaczàce oszcz´dnoÊci w zu˝yciu paliwa i opon.
Wybierajàc „AUTO”, mamy do dyspozycji cztery
koła p´dne, które uaktywniajà si´ tylko wtedy, gdy
warunki przyczepnoÊci ulegnà pogorszeniu (analogiczna zasada zastosowana jest w opisywanej ju˝
wczeÊniej Pandzie 4x4). I wreszcie LOCK, nap´d
stały do pr´dkoÊci 70 km/h. Po jej przekroczeniu,
dla zachowania momentu nap´dowego, system
przełàcza si´ w tryb „AUTO”.
Mo˝liwoÊç aktywacji 4WD LOCK okazała si´
szczególnie przydatna, kiedy jechaliÊmy wàskà
drogà poÊród sosen, nieopodal Melezet. Ani stromy zjazd ani niska przyczepnoÊç nawet przez
chwil´ nie stanowiły dla Fiata Sedici problemu.
A samochodom z nap´dem na cztery koła sterowanym przy pomocy sprz´gła, jak choçby Pandzie,
takie warunki mogà sprawiaç spore trudnoÊci,
gdy˝ uniemo˝liwiajà przenoszenie du˝ego momentu nap´dowego na koła tylne.

ALFA 159 Q4
KRÓLOWA ÂNIEGU
O ile wi´kszy przeÊwit daje Pandzie i Sedici pewnà
przewag´ na szczególnie wyboistych fragmentach
trasy, to ju˝ na drodze Alfa 159 Q4 nie pozostawia
swym rywalom najmniejszych szans. Mówimy
o samochodzie ze stałym nap´dem zintegrowanym i a˝ trzema mechanizmami ró˝nicowymi.
„Rozdział siły nap´dowej – wyjaÊnia Carmagnola
– nast´puje dzi´ki centralnemu samoblokujàcemu
si´ mechanizmowi ró˝nicowemu Torsen i dokonywany jest w sposób wyłàcznie mechaniczny. System jest gwarantem przyjemnej jazdy, poniewa˝
w odró˝nieniu od sprz´gieł sterowanych lub kontrolowanych elektromechanicznie umo˝liwia bardziej efektywne, a przede wszystkim szybsze równowa˝enie nap´du. Ewentualne opóênienie, choçby minimalne, w interwencji sprz´gła zostałoby
odebrane przez kierujàcego jako zwi´kszenie trajektorii jazdy w zakr´cie (zjawisko podsterownoÊci). Natomiast w przypadku Alfy 159 Q4,
wszystkie koła „ciàgnà” w ka˝dym momencie, a prowadzàcy doskonale
to wyczuwa”.
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W efekcie mamy do czynienia z dynamicznym zachowaniem si´ samochodu na najró˝niejszych nawierzchniach, umo˝liwianym przez optymalny
rozdział momentu nap´dowego na przednià i tylnà
oÊ, zapobiegajàcy powstawaniu zjawisk pod- i nadsterownoÊci. Tak na górskich serpentynach, jak
i na autostradzie Alfa 159 Q4 okazała si´ samochodem idealnym dla tych, którzy ˝àdajà sportowej
jazdy niezale˝nie od warunków zewn´trznych. Poza tym, abstrahujàc ju˝ od nap´du, model ten jest
wyposa˝ony w najnowoczeÊniejsze rozwiàzania
techniczne w zakresie zawieszeƒ: czterodrà˝kowe
z przodu i multilink z tyłu. Walory takiego układu,
zarówno w kontekÊcie mobilnoÊci, jak i przyczepnoÊci do jezdni, odczuwa si´ na nawierzchni ka˝dego rodzaju.
Do pokonywania wymagajàcych, typowo terenowych tras z reguły lepiej nadajà si´ silniki wysokopr´˝ne, cechujàce si´ szczególnie wysokim momentem na niskich obrotach. Niemniej jednak
w tak dynamicznym i szybkim samochodzie jak
Alfa 159 równie˝ benzynowy silnik 3.2 sprawuje
si´ bez zarzutu, zapewniajàc szerszy zakres eksploatacji oraz szybki wzrost obrotów.

Fiat Sedici
na drodze
prowadzącej
do wioski
Rochemolles,
oddalonej siedem
kilometrów
od Bardonecchia.
Poniżej:
Alfa 159 Q4,
idealna dla tych,
którzy marzą
o maksymalnych
walorach
sportowych,
niezależnie
od warunków
panujących
na drodze
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Produkty
na

TEKST Stefania

Castano

miar´ potrzeb

Pomimo kryzysu Iveco
nie zwalnia tempa, czego
najlepszym dowodem jest
a˝ pi´ç nowoÊci
zaprezentowanych
w ubiegłym roku.
NowoÊci, które majà słu˝yç
walce z trudnoÊciami
i rynkowej stabilizacji.

W

ystàpienie Ottavio Gioglio,
General Managera Iveco na
rynku włoskim,
pod su mo wu jàce na konferencji prasowej ubiegły rok
miało byç (i było) pełne wiary
w przyszłoÊç. „Zdajemy sobie spraw´ – powiedział – ˝e w najbli˝szych
miesiàcach sytuacja nie b´dzie prosta. Liczba zamówieƒ Êwiadczy o odczuwanej przez klientów chwilowej
niepewnoÊci, ale zamierzamy stawiç
czoła rynkowi,
przyst´pujàc
do ataku”.

Obowiàzujàca dziÊ maksyma
brzmi „nowe produkty dla nowych klientów” i zgodnie z jej logikà Iveco zaprezentowało w roku
2008 a˝ pi´ç nowych modeli: trzy
ci´˝arówki drogowe – Stralis Super Light do transportu paliw,
Stralis AD/AT z nowym silnikiem
Cursor 13 o mocy 480 koni oraz
Stralis czteroosiowy. Kolejnà nowoÊcià jest 49-tonowy Trakker
do prac budowlanych i Eurocargo 4x4, wieƒczàce proces odÊwie˝ania gamy pojazdów Êrednich.
W przeciàgu ostatnich trzydziestu miesi´cy na rynek wprowadzono a˝ dziesi´ç nowoÊci
– Êrednio jednà na kwartał
– a gdyby uwzgl´dniaç równie˝
Astr´ i Irisbusa, to nawet dwanaÊcie. Dzi´ki tak bogatej ofercie
Iveco zyskało istotnà przewag´
nad konkurencjà: modele spółki,
nie doÊç, ˝e nale˝à do proponowanych obecnie na rynku nowoÊci, to jeszcze w ka˝dym segmencie plasujà si´ w Êcisłej czołówce,
zarówno pod wzgl´dem technologii, jak i jakoÊci.
Przyjrzyjmy si´ bli˝ej całej gamie
modeli Iveco.

CZTEROOSIOWY
STRALIS DROGOWY
Zaprezentowany po raz pierwszy
na ubiegłych targach Transpotec
i obecny na rynku od poczàtku
roku, czteroosiowy Stralis jest
pojazdem inaugurujàcym opracowanà przez Iveco strategi´ walki, majàcà na celu zainteresowanie „specjalistów”. Ci´˝arówka ta
umo˝liwia wykonanie takich sa-
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STRALIS AD/AT 480

Nowy
czteroosiowy
Stralis umożliwia
wykonanie
takich samych
manewrów jak
jego trzyosiowy
krewniak, a jest
od niego
znacznie bardziej
ładowny.
Poniżej: Stralis
AD/AT 480
z silnikiem
Cursor 13
o mocy 480 koni
Na poprzedniej
stronie: Trakker
– idealny pojazd
do pracy

mych manewrów jak jej konwencjonalny trzyosiowy odpowiednik,
ale jest w stanie przewieêç prawie
pi´ç ton ładunku wi´cej. Polecana
do transportu drewna, płynów
i materiałów o du˝ej ładownoÊci.

STRALIS SUPER LIGHT
Stralis Super Light stanowi odpowiedê na potrzeby niektórych
kompanii paliwowych, które stosujà cysterny o pojemnoÊci 43 tysi´cy litrów i w zwiàzku z tym
zmuszone sà do „oszcz´dzania”
na ci´˝arze własnym, by zmieÊciç
si´ w limitach wagowych. Montowane seryjnie obr´cze z lekkich
stopów, plastikowy zbiornik paliwa o pojemnoÊci 200 litrów,
40-litrowy pojemnik AdBlue,
akumulator o pojemnoÊci 170 Ah
(a nie 220) – dzi´ki tym i wielu
innym rozwiàzaniom Stralis Super Light zyskał miano najl˝ejszego pojazdu
w swojej katego rii.
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Stralis, wyposa˝ony w nowy silnik Cursor 13 o mocy 480 koni, skierowany
jest do klientów potrzebujàcych nie tylko kompaktowej, lekkiej kabiny,
ale równie˝ ˝ywiołowego
nap´du. W przypadku tego
Stralisa równie˝ dominowała potrzeba zwi´kszenia
noÊnoÊci (a w konsekwencji tak˝e i efektywnoÊci
pracy klientów). Model
AT480, dost´pny w wersji z trzyosiowà naczepà i dwuosiowym
ciàgnikiem, oferuje 280 kg ładunku u˝ytecznego wi´cej ni˝
500-konny AS.

ładownoÊç całkowità, a jednoczeÊnie kompaktowe pod wzgl´dem
swych gabarytów oraz zapewniajàce manewry i komfort jazdy typowe dla pojazdów drogowych.

TRAKKER
NIEZASTÑPIONY
W PRACY
Na placach budowy znajà
go dosłownie wszyscy:
Trakker to ci´˝ki, solidny
pojazd, który z powodzeniem pokonuje nawet najbardziej wymagajàce odcinki w terenie. Dzisiaj proponowany jest równie˝ jako
pojazd ułatwiajàcy prac´,
z dopuszczalnà masà pojazdu wraz z naczepà przy
pełnym obcià˝eniu wynoszàcà
49 ton: o pi´ç wi´cej w stosunku
do wersji standardowej. Doceniany na placach budowy, gdzie po˝àdane sà pojazdy takie jak nowy Trakker,
gwarantu jà ce
du˝à

EUROCARGO 4X4
Gama pojazdów „numer jeden”
o Êredniej ładownoÊci we Włoszech i w Europie wzbogaca si´
o profesjonalnà wersj´ terenowà, którà jest nowe Eurocargo 4x4. Od poprzedniego modelu ró˝ni si´ nowymi skrzyniami
biegów, rozstawem osi równym
4150 milimetrów (dołàczajàcym
do trzech ju˝ istniejàcych),
a tak˝e zaprojektowanà od zera
długà kabinà z niskim dachem,
proponowanà jako alternatywa
dla krótkiej. NoÊnoÊç u˝ytkowa
wzrasta, odpowiednio, o 1120
i 1000 kg. To Êrodek idealny dla
instytucji publicznych oraz słu˝b
Êwiadczàcych usługi zwiàzane
z obronà cywilnà, ratownictwem
i pomocà w miejscach trudno
dost´pnych.
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wje˝d˝a
na tor

F60

Ferrari pokazało nowy bolid, który b´dzie si´ Êcigaç
w tym sezonie Formuły 1. Nowe przepisy wymusiły
zastosowanie w bolidzie szeregu zmian konstrukcyjnych.
owe F60, które b´dzie
walczyç o zwyci´stwo
w rozpoczynajàcym si´
ju˝ wkrótce kolejnym sezonie Formuły 1, miało swà premier´ nie na macierzystym torze
Fiorano – zablokowanym przez
opady Êniegu – ale w Mugello.
Nazwa nowego bolidu nawiàzuje do szeÊçdziesi´ciolecia Formuły 1, a tak˝e szeÊçdziesi´ciokrotnego w niej udziału włoskiej
marki – jedynej, która nie miała
nawet sezonu przerwy.
Pojazd, który zadebiutował 29
marca na australijskim torze
w Melbourne, to zupełnie nowy
bolid, diametralnie ró˝ny od
swych poprzedników pod wzgl´dem rozwiàzaƒ technicznych,
wymuszonych przez przepisy

N

obowiàzujàce od tego roku. Najbardziej widocznych zmian dokonano w sferze aerodynamiki.
Przednie skrzydło ma neutralny,
jednakowy dla wszystkich profil
centralny, pozostałe spojlery zostały zredukowane, zmodyfikowano równie˝ zawieszenia. Innymi
godnymi wzmianki nowoÊciami
sà wyrafinowany system odzyskiwania energii kinetycznej
(KERS) oraz opony typu slick.
Aby ograniczyç koszty ponoszone
przez zespoły, Mi´dzynarodowa
Federacja Samochodowa (FIA)
wydała dyspozycj´, ˝e w ciàgu
zło˝onego z 17 wyÊcigów sezonu
mo˝na wykorzystaç nie wi´cej ni˝
osiem silników. Ka˝dy nap´d b´dzie musiał zatem przejechaç
ok. 2500 kilometrów.

Stefano Domenicali, dyrektor
sportowy Ferrari, powiedział podczas prezentacji: „Nasza myÊl
techniczna pozwala nam trwaç
w tym sporcie i patrzeç przed siebie z optymizmem, pomimo trudnego okresu całego systemu. Jestem przekonany, ˝e gdy pokonamy
kryzys w gospodarce Êwiatowej,
Formuła 1 b´dzie silniejsza ni˝ kiedykolwiek. I takie jest podstawowe
zadanie Ferrari, obecnego w tych
mistrzostwach od zawsze”.
Na tegorocznym bolidzie pojawia
si´ równie˝ logo nowego sponsora: jest nim firma Tata, której dział
Consultancy Services, b´dàcy
Êwiatowym liderem w dziedzinie
Information Technology, podpisał
ostatnio z firmà Ferrari porozumienie o trzyletniej współpracy.
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Zespół Ferrari
przygotowujący
się do udziału
w Mistrzostwach
Świata
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Wirtualny
Êwiat

pokoju
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Stefania
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Lancia
zaanga˝owała si´
w działalnoÊç
na rzecz praw
człowieka. Marka
była głównym
sponsorem
9. Âwiatowego
Szczytu
Laureatów
Pokojowej
Nagrody Nobla.
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K

olumna czarnych
samochodów podje˝d˝a pod paryski
Hotel de Ville, gdzie
odbywa si´ 9. Âwiatowy Szczyt Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla, któremu przewodniczy
Walter Veltroni (włoski polityk,
lider Partii Demokratycznej)
i Michaił Gorbaczow. Kolumna
składa si´ wyłàcznie z Lancii
Delta, oficjalnych samochodów
obsługujàcych imprez´. Laureaci
Nagrody Nobla wysiadajà z samochodów. Ostatnia Lancia,
w odró˝nieniu od pozostałych,
jest nieskazitelnie biała. Otwierajà si´ drzwi, ale nikt nie wysiada
z samochodu. Scence tej towa-

rzyszy niespotykana cisza, którà
w chwil´ potem przerywa niesamowita muzyka. I głos Daria Fo,
laureata literackiej Nagrody Nobla, który mówi: „To kobiety
i m´˝czyêni walczàcy o pokój
i zmagajàcy si´ z problemami tego Êwiata. Ich siłà jest działanie
i osobiste zaanga˝owanie. Chcemy im podzi´kowaç, uÊcisnàç
dłonie, wyraziç szacunek. Ten
film dedykowany jest Aung San
Suu Kyi, laureatce Pokojowej
Nagrody Nobla, która od lat jest
wi´êniem we własnym domu”.
Ten 30-sekundowy spot, zrealizowany przez Lanci´ wraz z szeÊcioma laureatami Pokojowej
Nagrody Nobla, był wyÊwietlany
przez telewizje wielu krajów.
Zadebiutował 12 grudnia podczas Âwiatowego Szczytu, któ-

rego głównym sponsorem była
właÊnie Lancia. Oprócz wybitnych noblistów, pokroju Michaiła Gorbaczowa, Ingrid Bétancourt, Fredericka Willema de
Klerka, Lecha Wał´sy i Betty
Williams, w premierowym pokazie uczestniczyli równie˝ burmistrz Pary˝a Delanoe, lider zespołu U2 Bono – wyró˝niony
przy tej okazji tytułem „Człowieka Pokoju 2008” – Penelope
Cruz, Kerry Kennedy, Sein Win
oraz Pierwsza Dama Francji,
Carla Bruni, jedna z głównych
„twarzy” Lancii.
Spot zwraca uwag´ na ci´˝kie
poło˝enie Birmanki Aung San
Suu Kyi, która od 13 lat przetrzymywana jest w areszcie domowym. Marka chciała uÊwietniç Âwiatowy Szczyt Laureatów
Pokojowej Nagrody Nobla, który odbył si´ w Pary˝u z okazji
60. rocznicy przyj´cia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a tak˝e ułatwiç tym znamienitym osobistoÊciom dotarcie z ich przesłaniem w ka˝dy
zakàtek Êwiata.
„Pragniemy zło˝yç hołd wszystkim tym, którzy ryzykujà własnym ˝yciem, by nasze stawało
si´ lepsze – powiedział Olivier
François, dyrektor pełnomocny
Lancia Automobiles. – Mo˝emy

Michaił Gorbaczow,
Ingrid Bétancourt,
Frederick Willem de Klerk,
Lech Wałęsa i Betty Williams
apelują wraz z Lancią o uwolnienie
Aung San Suu Kyi

mówiç o spójnoÊci celów konstruktora samochodów z celami
walczàcych o pokój i poszanowanie praw człowieka, bowiem
obie strony anga˝ujà swoje siły
i wizerunek, by nieÊç odwa˝ne,
słuszne przesłanie”.
Wszystkie najwi´ksze mi´dzynarodowe sieci telewizyjne poparły
ten niezwykły projekt, emitujàc
film w swoich kanałach. Aby
nadaç kampanii na rzecz uwolnienia Aung San Suu Kyi jeszcze
wi´kszego rozgłosu, Lancia zdecydowała si´ na wykorzystanie
potencjału Internetu i promowanie jej równie˝ online na stronie
www.SendYourPeaceMessage.org,
zrealizowanej przez Testa Web
EDV. Za pomocà witryny u˝ytkownicy mogà przekazywaç
swoje pokojowe przesłania do
dowolnego adresata, wspierajàc
tym komunikatem oraz swojà
osobà Lanci´ w jej staraniach
o uwolnienie birmaƒskiej działaczki. ˚yczenia te sà wyÊwietlane na ogromnej mapie, poÊród
tysi´cy innych wiadomoÊci. To
niespotykany do tej pory wirtualny Êwiat, do którego mo˝na
wejÊç po to, by rozesłaç na cały
Êwiat własny apel o pokój lub
„wykrzyczeç” pełnym głosem,
jak ogromna jest wartoÊç pokoju
i wolnoÊci.

WYPOSA˚ENIE DODATKOWE

Asystent parkowania

Lancii Delta

O

d połowy lutego Lancia Delta oferowana jest
w opcji z Asystentem Parkowania.
Ten półautomatyczny system, doskonały
do parkowania na wstecznym biegu wykrywa, czy jest
wystarczająco dużo miejsca, aby zaparkować
samochód między dwoma samochodami i kontroluje
układ kierowniczy w sposób automatyczny. Kierowca
może jedynie użyć hamulca i pedału przyspieszenia,
aby zakończyć manewr parkowania. Zachowuje też
kontrolę nad ruchem wzdłużnym pojazdu.
System pomaga kierowcy znaleźć wystarczająco dużo
miejsca, aby przeprowadzić manewr parkowania,
poprzez dokonywanie pomiarów, a potem przez
kontrolę ruchów poprzecznych pojazdu. Układ
kierowniczy jest kontrolowany przez jednostkę
sterującą, która automatycznie porusza kierownicą
podczas cofania, aby wykonać perfekcyjny manewr
parkowania – prosty i bezpieczny. Jeśli w trakcie
manewru kierowca poruszy koło kierownicy,
system zostaje wyłączony.
Naciśnięcie odpowiedniego przycisku na desce
rozdzielczej powoduje rozpoczęcie wyszukiwania
przez system odpowiedniego miejsca parkingowego.
System kontynuuje poszukiwanie miejsca
parkingowego, dopóki pojazd nie przekroczy
maksymalnej prędkości 30 km/h. Jeśli prędkość
wzrośnie ponad tę wartość, funkcja zostaje
wyłączona. Po znalezieniu miejsca parkingowego,
kierowca jest informowany za pomocą odpowiednich
instrukcji na wyświetlaczu, jak kontynuować manewr.
Dopuszczalna prędkość podczas parkowania
wynosi 7 km/h Po rozpoczęciu operacji,
koło kierownicy obraca się
automatycznie wykonując idealny
manewr parkowania. Rola kierowcy
ogranicza się do kontrolowania
ruchu pojazdu za pomocą pedału
przyspieszenia i hamulca.
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Jak powstajà
samochody

TEKST

Francesca
Rech

Praktykowana
dziÊ metoda
projektowania
samochodów
przewiduje
bezpoÊredni udział
klienta w całym
procesie, poczynajàc
od fazy definiowania
modelu.
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C

jutra

ó˝ takiego robià
na torze testowym
Fiata w Balocco
eksperci od marketingu, sprzedawcy, projektanci, in˝ynierowie,
handlowcy, pracownicy działu jakoÊci, a nawet klienci? Z jakiego
powodu tłoczà si´ wokół samochodów z gamy Fiata i kilku modeli konkurencji, zaabsorbowani
analizowaniem ka˝dego, najdrob-

niejszego szczegółu stylistycznego, porównywaniem przestronnoÊci i wyposa˝enia, ładowaniem
do baga˝ników skrzynek z butelkami, walizek i rowerów?
„To nasza robocza wspólnota
– wyjaÊnia z uÊmiechem Michelangelo Liguori, odpowiedzialny
za rozwój Produktu Marketing
Fiat. – Od Fiata 500 po Alf´
MiTo i Lanci´ Delta, wszystkie
najnowsze modele FGA powstały
i rozwijały si´ poprzez współprac´, w której uczestniczyli – po-

czàwszy od pierwszych faz definiowania wyrobu – eksperci
z marketingu centralnego i rynków, sektora sprzeda˝y i handlu,
działu Engineering & Design,
z Centrum Stylu i JakoÊci. Taki
mi´dzysekcyjny zespół, do którego od poczàtku chcieliÊmy włàczyç równie˝ (a to prawdziwa
nowoÊç!) grup´ klientów, zarówno Fiata jak i naszej konkurencji,
a zatem potencjalnych nabywców
analizowanego modelu”.
Na ogół w procesie definiowania
kluczowych właÊciwoÊci nowego
samochodu przede wszystkim
omawia si´ badania rynkowe.
Liguori dodaje: „Informacje wyjÊciowe, które słu˝yły nam do
stworzenia pierwszego projektu
nowego produktu, były przefiltrowane, uÊrednione.
Dzisiaj, dzi´ki zaanga˝owaniu klienta
od samego poczàtku procesu, mo˝emy
dowiedzieç si´ bezpoÊrednio od niego,
jakie ma potrzeby
i wymagania i czego
oczekuje od samochodu, który
pojawi si´ na rynku za kilka lat.
Podejmujemy si´ ambitnego zadania skonstruowania nowego modelu, patrzàc naƒ oczami klienta”.
To właÊnie dlatego klient wchodzi w skład zespołu roboczego
i uczestniczy we wszystkich spotkaniach słu˝àcych definiowaniu
właÊciwoÊci nowego samochodu, przekazujàc swoje rzeczywiste potrzeby (w ˝argonie technicznym mówi si´ o „customer
car profile”) nie tylko do umysłów, ale i „serc” innych członków grupy.
„Podczas sesji w Balocco – mówi dalej Liguori – mogliÊmy
usłyszeç, jakie sà priorytety
klientów. PrzestudiowaliÊmy ich
zachowania podczas jazdy, obserwowaliÊmy odruchowe czynnoÊci ka˝dego z nich po zaj´ciu
miejsca za kierownicà. RejestrowaliÊmy i badaliÊmy ka˝dy ich
ruch, a oni tymczasem „rozbie-

rali na czynniki pierwsze” gam´
samochodów Fiata, analizujàc
ka˝dy detal modelu”.
Wspólne prace na torze Balocco
zostały poprzedzone innymi,
równie znaczàcymi działaniami:
wszystkich członków zespołu poproszono o obserwowanie z bliska, w jaki sposób zachowuje si´
klient, kiedy, na przykład, podejmuje decyzj´ o zakupie samochodu. W zwiàzku z tym przez
cały dzieƒ członkowie zespołu
towarzyszyli sprzedawcom z Mirafiori Motor Village w rozmowach z klientami. Kolejnego dnia
natomiast obser wowali zachowania posiadaczy samochodów,
załadowujàcych i wyładowujàcych towary na parkingach przed
centrami handlowymi. Na koniec, przeprowadzili
rozmowy z krewnymi i przyjaciółmi
osób, które stały si´
ostatnio nabywcami
sa mo cho du Fia ta.
„Tak˝e w tym przypadku – wyjaÊnia
manager – cel był jasny: poprzez bezpoÊrednie doÊwiadczenia nabyte w procesie
sprzeda˝y oraz obserwacj´ codziennego u˝ytkowania samochodu przez klienta ka˝dy członek zespołu mógł poznaç potrzeby klienta, a jednoczeÊnie
skoncentrowaç si´ na innych
działaniach grupy. Na efekty nowego sposobu pracy nie trzeba
było długo czekaç. Liguori wyjaÊnia: „Bardzo szybko zdefiniowaliÊmy „customer car profile”
i równie szybko przeanalizowaliÊmy go wraz z działem Engineering & Design. Ponadto skonsolidowaliÊmy wytyczne dotyczàce
nowego produktu i ustaliliÊmy
precyzyjnie rynek (grup´) odniesienia. Takie odmienne podejÊcie
do rozwoju produktu jest nie tylko swego rodzaju eksperymentem, ale równie˝ punktem wyjÊcia
nowej metodologii pracy, jaka
znajdzie zastosowanie przy projektowaniu przyszłych modeli”.

Członkowie zespołu międzysekcyjnego podczas pracy
na torze w Balocco. Na poprzedniej stronie:
Michelangelo Liguori (w środku) ze współpracownikami

Nowe
modele
w oczach
klienta

WSPARCIE TECHNOLOGICZNE

Wspólnota

pasjonatów

N

owe podejście do rozwoju produktu musi być wspierane odpowiednimi narzędziami technologicznymi
i awangardowym oprogramowaniem. Michelangelo
Liguori wyjaśnia: „Naszym podstawowym celem było
ciągłe utrzymanie zainteresowania zespołu, ale przede
wszystkim stworzenie miejsca, w którym można wymieniać się pomysłami, propozycjami oraz materiałami
audio i video. Dzięki wsparciu firm Isvor, B&C Training
oraz Insead mamy możliwość zastosowania różnorakich
instrumentów elektronicznych, w tym m.in. mini witryny
tworzonej ad hoc na stronach fiatowskiego Intranetu
i nazwanej przez nas Innotube, na której użytkownicy mogą wzbogacać środowisko pracy o swoje doświadczenia
i uwagi”. Podczas sesji roboczych zespół korzysta również
z symulatora decyzji (Egle Racing) oraz specjalnego urządzenia do zarządzania pomysłami. Dzięki tym metodom
zespół może śledzić cały proces podejmowania i uzgadniania decyzji, a jednocześnie uświadomić sobie, jak
szeroko rozumiana grupa klientów przyjmuje mechanizm
łączenia różnych gałęzi wiedzy”.
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Fiat Automobiles drugi rok z rz´du
został europejskim liderem
pod wzgl´dem redukcji emisji
dwutlenku w´gla. Prymat w tej
dziedzinie przyznała firmie spółka
JATO, Êwiatowy lider w doradztwie
i badaniach motoryzacyjnych.

naturalnie!

S

poÊród dziesi´ciu
najlepiej sprzedajàcych si´ marek
sa mo cho do wych
w Europie, drugi
rok z rz´du Fiat
Automobiles osiàgnàł najni˝szà Êrednià wartoÊç emisji
dwutlenku w´gla w sprzedanych
w 2008 roku samochodach:
133,7 g/km (w 2007 było to
137,3 g/km). Tytuł lidera w tej
dziedzinie przyznała firmie Fiat
Automobiles spółka JATO, Êwiatowy lider w doradztwie i badaniach motoryzacyjnych, która powstała w 1984 roku i działa w ponad 40 krajach. W rankingu Fiat
wyprzedził Peugeota, Citroëna,
Forda czy
Toyot´.
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Ponadto Grupa Fiat dzier˝y palm´ pierwszeƒstwa w klasyfikacji
koncernów (138,4 g/km), wyprzedzajàc PSA, Renaulta, Toyot´
i Hyundaia.
Lorenzo Sistino, Dyrektor Zarzàdzajàcy Fiat Automobiles
mówi: „Wyniki tych badaƒ nagradzajà ciàgłe wysiłki Fiata, polegajàce na poszukiwaniu innowacyjnych rozwiàzaƒ, prowadzàcych do ograniczenia emisji
zanieczyszczeƒ oraz poziomu
CO². Jednak Fiat, zawsze skoncentrowany na rzeczywistych
ludzkich potrzebach, na tym nie
poprzestaje. Celem firmy jest
umocnienie si´ na pozycji lidera
w redukcji emisji zanieczyszczeƒ
poprzez wprowadzenie nowych
silników, nowych
tech no lo gii
i nowych

Silnik
z systemem
Multiair

Fiat Bravo
z nowej gamy
Fiata LPG

zastosowaƒ. Mam na myÊli innowacyjny system Multiair, który
b´dzie stopniowo wprowadzany
we wszystkich silnikach naszej
Grupy i pozwoli nam jeszcze
zmniejszyç zu˝ycie paliwa, i co
za tym idzie – poziom emisji spalin. Nowe technologie, takie jak
Start&Stop, zostały ju˝ zaprezentowane w Fiacie 500 i w niedługim czasie pojawià si´ równie˝ w innych modelach. Ju˝ dziÊ
około 10.000 osób korzysta z innowacyjnego oprogramowania
„eco:Drive”, które w pierwszej
kolejnoÊci przeprowadza analiz´
stylu jazdy, a nast´pnie pomaga
kierowcy opracowaç taktyk´ prowadzenia samochodu, pozwalajàcà na mniejsze zu˝ycie paliwa
(a wi´c i emisji zanieczyszczeƒ)”.

Fiat nieustannie podejmuje konkretne działania wprowadzajàc
dost´pne dla wszystkich rozwiàzania, które majà ograniczyç
wpływ transportu na Êrodowisko.
Dowodem sà modele wylansowane na rynku, inwestowanie w rozwój nowych produktów, plany
badawcze i współpraca z administracjà publicznà.
Nale˝y wspomnieç, ˝e Fiat jest
europejskim liderem w produkcji
samochodów kompaktowych,
które ju˝ z definicji sà mniej
ucià˝liwe dla Êrodowiska: na
przykład, z ponad dwuletnim
wyprzedzeniem wprowadzono
w Fiacie 500 i w Fiacie Bravo silniki spełniajàce wymogi normy
Euro 5 (zarówno w silniku benzynowym jak i w Dieslu) i tendencja ta b´dzie kontynuowana
w roku bie˝àcym w odniesieniu
do innych modeli.
Ponadto Fiat zaprezentował dwie
nowe gamy: LPG, w skład której weszły modele Panda, Grande Punto i Bravo oraz nowà lini´
PUR-O2 specjalnie dla modeli
500, Croma i Bravo. W modelach tych zastosowano specjalne
systemy i urzàdzenia, takie jak
innowacyjny „eco:Drive”, nowy
„Start&Stop” – opracowany
przez Engineering & Design,
FPT we współudziale firmy
Bosch i Magneti Marelli – system
czasowego wyłàczenia silnika
i jego ponownego uruchomienia
(w nawiàzaniu do faz funkcjonowania na minimalnych obrotach
samochodu zatrzymanego), oraz
specjalne „eco-pakiety”, w których przewidziano ekologiczne
opony, oleje o niskim współczynniku Êlizgania, pakiety aerodyna-

Od lewej: Fiat
500 w wersji
PUR-O2, Grande
Punto Natural
Power

Strona
internetowa
poświęcona
innowacyjnemu
oprogramowaniu
Fita Eco:Drive
(www.fiat.com/
ecodrive/)

miczne i skrzynie biegów o zmodyfikowanych przeło˝eniach.
Co wi´cej, to Fiat jako pierwszy
wprowadził technologi´ Multijet, znajdujàcà zastosowanie we
wszystkich silnikach Diesla nowej generacji, jest te˝ Êwiatowym
liderem jeÊli chodzi o samochody
OEM nap´dzane metanem. Zdaniem Grupy zasilanie metanem
stanowi dzisiaj najwłaÊciwszy

technologicznie i najbardziej dost´pny dla przeci´tnego Kowalskiego wybór, w kontekÊcie rozwiàzania problemu zanieczyszczenia miast. Zasilanie metanem
przynosi wymierne korzyÊci zarówno w odniesieniu do Êrodowiska naturalnego (około 23% redukcji emisji CO² i zredukowanie
praktycznie do zera emisji PM),
jak i portfela kierowcy. Jako lider
w tej technologii, Fiat jako pierwszy producent stworzył ekologicznà gam´ pojazdów „Natural
Power” o podwójnym zasilaniu,
metan-benzyna. Rozwiàzanie to
zastosowano w Doblò (równie˝
Cargo), Punto (równie˝ Van),
Miltipli, Pandzie (równie˝ w wersji Van) i Grande Punto.
I wreszcie, oprócz badaƒ nad
paliwami alternatywnymi, Fiat
wprowadza w ˝ycie down-sizing
silników diesla i benzynowych,
szczególnie w rodzinie 1.4 T-Jet
oraz 1.6 Multijet. Zastosowanie
turbospr´˝arki nowej generacji,
w połàczeniu z jednostkà nap´dowà o zmniejszonej pojemnoÊci
pozwala na uzyskanie osiàgów
porównywalnych (lub lepszych)
z najlepszymi silnikami o wi´kszej
pojemnoÊci, ale o niskim poziomie spalania i emisji spalin.
Gdyby Fiat Automobiles nie podejmował działaƒ, majàcych na
celu ograniczenie wpływu na Êrodowisko naturalne, byłby tylko
jednym z wielu potentatów, zainteresowanych wyłàcznie rachunkiem ekonomicznym. Wszystkie
działania i innowacyjne rozwiàzania, wprowadzane nieustannie
przez firm´ dowodzà, ˝e troska
o nasze wspólne dobro jest dla
Fiata kwestià priorytetowà.

27

GRUPA
WCM

LUDZIE

TEKST

Aldona Górna
FOTO

Ireneusz
Kaêmierczak

PRODUKT

AKTUALNOŚCI

CZAS WOLNY

Celem tego filaru jest stworzenie stanowiska pracy,
zapewniajàcego maksymalne bezpieczeƒstwo, wygod´
i wysoki stopieƒ produktywnoÊci. Zadaniem WO jest tak˝e
wyeliminowanie wszystkich strat w procesie produkcyjnym.

Mniej strat,

wy˝sza jakoÊç

Jerzy Kramarczyk

O

rganizacja miejsca pracy (WO)
jest cz´Êcià składowà filaru Autonomous Activities WCM,
którego zasady
znajdujà zastosowanie na stanowiskach, gdzie przewa˝a praca
wykonywana r´cznie. Funkcjonowanie filaru WO przybli˝a nam
jego lider, Jerzy Kramarczyk.

JAKIE SÑ CELE
I ZADANIA FILARU WO?
Mówiàc najproÊciej, celem WO
jest dà˝enie do eliminacji wszystkich niedogodnoÊci (,,strat”
w j´zyku WCM) na stanowisku
pracy. Aby eliminowaç straty,
trzeba wiedzieç gdzie wyst´pujà
i jaka jest ich wielkoÊç. Informacje te okreÊla filar Podział
kosztów (CD). Cała działalnoÊç
WO skupia si´ na zmniejszeniu,
a najlepiej na całkowitym wyeliminowaniu strat, wyst´pujàcych w procesie produkcyjnym.
Najwi´ksze straty, jakie systema-
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tycznie atakuje filar (WO) sà
zwiàzane z NVAA (Not Value
Added Activity – działania bez
wartoÊci dodanej, z nienasyceniami oraz „brakami” jakoÊci
(bł´dy pracowników) w danym
obszarze. Tylko takie działania
prowadzà do obni˝enia kosztów
produkcji.
Zadanie to jest niezwykle trudne
do zrealizowania; dla zobrazowania tych trudnoÊci, musz´
opowiedzieç dokładniej na czym
polega działalnoÊç WO.
Wszyscy wiemy, ˝e montujàc jakiÊ detal w samochodzie musimy
wykonaç pewne czynnoÊci niezb´dne do zmontowania samochodu, które metodologia WCM
zalicza do strat (NVAA). OczywiÊcie byłoby du˝ym uproszczeniem stwierdzenie, ˝e nic si´ tutaj
nie da zrobiç. W naszym zakładzie stosujemy takie rozwiàzania,
które w znaczny sposób ograniczajà NVAA oraz poprawiajà ergonomi´ na stanowisku pracy.
Rozwiàzania te sà niejednokrotnie drogie, a zasady WCM-u mówià, i˝ wdro˝enie rozwiàzania

jest uzasadnione pod warunkiem,
˝e wskaênik Benefit/Cost (KorzyÊç/Koszt) b´dzie si´ kształtował powy˝ej 4.
Kolejnà stratà, którà atakuje WO,
jest tzw. „nienasycenie”, czyli
czas oczekiwania na kolejny samochód po wykonaniu całego cyklu operacji. Z punktu widzenia
WCM najlepiej, gdyby ten czas
był równy zeru. „Nienasycenie”
mo˝na ograniczyç montujàc codziennie takà samà liczb´ samochodów, najlepiej tej samej wersji
i opcji. Fiat, wychodzàc naprzeciw wymaganiom klientów, godzi
si´ na produkcj´ olbrzymiej liczby
wersji i opcji.
W tej chwili tzw. iloÊç personalizacji nadwozia przekracza
500 000 wyborów, czego konsekwencjà jest, niestety, doÊç du˝e
nienasycenie na stanowiskach
pracy, którego ograniczenie jest
równie˝ zadaniem trudnym, ale
mo˝liwym do wykonania.
Dzi´ki rozwiàzaniom typu: JIT,
sekwencje, kasetki na detale, kitting, mo˝liwe jest znaczne ograniczenie nienasycenia.

JAKÑ METODOLOGIÑ
POSŁUGUJE SI¢
FILAR WO W CELU
ROZWIÑZYWANIA
PROBLEMÓW?
Działania w filarze WO rozło˝one
sà na 7 kroków.
Krok 1 to „czyszczenie wst´pne”,
polegajàce na eliminacji wszystkich materiałów niepotrzebnych
do wykonywania pracy oraz na
eliminowaniu brudu przez wdra˝anie 5S. Efektem pierwszego
kroku jest linia czysta, uporzàdkowana, na której pracownicy
czujà si´ swobodnie i przede
wszystkim bezpiecznie.
Krok 2 to reorganizacja procesu,
czyli eliminacja Muri (ruchy nieergonomiczne), Mura (zagwarantowanie powtarzalnoÊci operacji), Muda (eliminacja działaƒ
bez wartoÊci dodanej). Wynikiem
2 kroku sà ergonomiczne stanowiska pracy, w których została
dokonana redukcja NVAA, wdro˝ono rozwiàzania ułatwiajàce pobieranie detali i gwarantujàce powtarzalnoÊç operacji.
Krok 3 to „utrzymywanie standardu poczàtkowego”. W pierwszym kroku uporzàdkowaliÊmy
stanowisko pracy, w drugim staraliÊmy si´ wyeliminowaç Muri,
Mura, Muda, a w trzecim kroku
opisujemy jak ma wyglàdaç praca
na tym stanowisku, tworzymy
standard poczàtkowy dla operacji
i standard poczàtkowy dla utrzymania stanowiska w czystoÊci.

Kroki 1-3 odnoszà si´ do miejsca
pracy.
Krok 4 skupia si´ na jakoÊci procesu, uczy w jaki sposób podnieÊç ÊwiadomoÊç montera, aby
sam kontrolował jakoÊç procesu,
pomagajàc mu rozwiàzaniami typu Poka-Yoke.
Krok 5 skupia si´ na zró˝nicowaniu pracy linii i dostawach detali
na zasadzie JIT i sekwencji.
Takie rozwiàzania powodujà redukcj´ najwi´kszych strat, czyli
nienasycenia i NVAA a jednoczeÊnie w znakomity sposób zmniejszajà iloÊç bł´dów ludzkich.
Krok 6 to „standard koƒcowy”.
Tutaj działania polegajà na poprawie standardu poczàtkowego
(krok 3), czyniàc standardy bardziej zrozumiałymi i odpowiadajàcymi specyfikacji stanowiska.
Krok 7 to „opracowanie standardowych sekwencji pracy”, co
sprowadza si´ do takiego uelastycznienia procesu i zapisania
go jako standardu, aby wyjÊç naprzeciw ˝àdaniom zmiennoÊci
i jakoÊci produkcji.

JAKI JEST ZWIÑZEK WO
Z INNYMI FILARAMI
WCM?
WO, jak zresztà ka˝dy filar
WCM, ÊciÊle współpracuje z filarem CD wskazujàc priorytety
działania. Jednak˝e nasza współpraca najbardziej zaz´bia si´
z filarem L&CS (Logistyka)
– w niektórych działaniach nawet
trudno precyzyjnie wskazaç granic´, gdzie koƒczy
si´ WO, a zaczyna
L&CS. Trudno sobie równie˝ wyobraziç nasze działania bez współpracy z filarami S
(Bezpieczeƒstwo),
AM (Utrzymanie
Au to no micz ne),
FI (Poprawa Ukierunkowana) czy
QC (Zarzàdzanie
JakoÊcià).

AAS¸OWNICZEK POJ¢å WCM

SAG – specjalistyczny regał na detale zbudowany
zgodnie z wymogami ergonomii.
Kitting – zestaw (zbiór) kilku, kilkunastu detali
przeznaczonych do montażu, zgromadzonych
w jednym pakiecie transportowym.
System Non Ticket – elektroniczny system rejestracji
osiągniętych parametrów w procesie – zastępuje
ręczną certyfikację operacji.
JIT – Just In Time – japońskie określenie dostaw
materiałów na linię montażową „dokładnie na czas”,
w określone miejsce i w określonej ilości.
5S – podstawowe narzędzie WCM, służące organizacji
miejsca pracy – precyzyjnie określa kolejność
postępowania. Nazwa wywodzi się od pierwszych liter
japońskich słów, które w języku polskim oznaczają
– Selekcja, Systematyka, Sprzątanie, Standaryzacja,
Samodyscyplina.
Muri – japoński termin określający operacje
nieergonomiczne.
Mura – japoński termin określający operacje
„nie nieregularne”.
Muda – japoński termin określający operacje bez
wartości dodanej, w skrócie operacje NVAA.

MyÊl´, ˝e troch´ niedoceniana
jest współpraca z filarem EEM/
EPM (Wczesne Zarzàdzanie Wyrobem i Urzàdzeniami). Zgodnie
z zasadà, ˝e lepiej zapobiegaç
ni˝ leczyç powinniÊmy wszyscy
wi´kszà wag´ przywiàzywaç do
współpracy z tym filarem, bo rozwiàzywanie problemów na etapie
projektowania jest najtaƒsze.

JAKIE WYZWANIA STOJÑ
PRZED FILAREM WO?
W klasyfikacji WCM, filar WO
osiàgnàł poziom 3 (przy najwy˝szym poziomie 5). Aktualnie
trwajà intensywne prace nad
osiàgni´ciem poziomu czwartego
– jednym z wymogów jest wdro˝enie kroku 6 w obszarze modelowym, kroku 5 w obszarach
o najwi´kszych stratach i wreszcie 4 w pozostałych. JesteÊmy
równie˝ skoncentrowani na tym,
aby w jak najkrótszym czasie nowe obszary osiàgn´ły 3 poziom
rozwoju WO.
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Praca

zespołowa
TEKST

Aldona Górna
FOTO

I. Kaêmierczak

W 2008 roku firma
Comau Poland zrealizowała
jeden z najwi´kszych
projektów w historii spółki,
instalujàc w Delfo Polska
jednà z najbardziej
zaawansowanych
zrobotyzowanych linii
tłoczenia na Êwiecie.
O sukcesie tego
przedsi´wzi´cia opowiadajà
przedstawiciele Comau.
30

D

ziałania firmy Comau Poland, zwiàzane z instalacjà zrobotyzowanej linii tłoczenia (dzieli si´ ona na lini´
pras hydraulicznych i lini´ ci´cia)
w Delfo Polska rozpocz´ły si´
w marcu ubiegłego roku. Prace zakoƒczono sukcesem w styczniu
2009. Na innowacyjnoÊç zainstalowanej linii tłoczenia ma wpływ
przede wszystkim fakt, ˝e składa si´ ona z pras hydraulicznych najnowszej generacji, zdolnych do automatycznej wymiany matryc w zaledwie kilka minut, a tak˝e umieszczonych pomi´dzy nimi robotów „z szybkim ramieniem” z włókna w´glowego,
zwanym FLEXIFEEDER i obsługujàcym oprzyrzàdowanie pras. Do całoÊci dołàczony jest system wizyjny z kamerà, który bez trudu rozpoznaje ró˝ne
typy blachy wprowadzane na lini´ i przekazuje
w czasie rzeczywistym informacj´ o pozycji, jakà

musi przyjàç robot, ˝eby pobraç komponent z milimetrowà precyzjà i umieÊciç go na matrycy prasy.
„Z technologicznego punktu widzenia znaliÊmy
doskonale właÊciwoÊci wszystkich maszyn i urzàdzeƒ, albowiem w minionych latach Comau zainstalowało na całym Êwiecie ponad 120 zrobotyzowanych linii mi´dzy prasami (łàcznie ok. 1000 robotów) i pozostaje niekwestionowanym liderem tego sektora – mówi Roberto Rossi, dyrektor i wiceprezes Comau Poland. – Prawdziwym wyzwaniem
było dla nas natomiast zarzàdzanie projektem, polegajàce na koordynowaniu wraz z klientem – Delfo działaƒ licznych dostawców i osób pochodzàcych z wielu krajów Êwiata, posługujàcych si´ ró˝nymi j´zykami i reprezentujàcych odmienne kultury, a wszystko z poszanowaniem szczegółowego
planu, precyzyjnie definiujàcego wszystkie kolejne
czynnoÊci niezb´dne do tego, by rozpoczàç produkcj´ w terminie ˝àdanym przez klienta.
Podj´liÊmy zatem decyzj´, by powierzyç zarzàdzanie czasami, kosztami i satysfakcjà klienta
jednej osobie z Comau Poland i wyznaczyliÊmy
Roberta Pacw´ na Project Managera kierujàcego
pracami zespołu, w skład którego, oprócz osób
z Comau Poland, weszli równie˝ technicy klienta
– Delfo, niemieckiego dostawcy pras MW oraz
włoskiego Comau Robotica, zajmujàcego si´ robotyzacjà i obsługujàcego dostawców lokalnych
w zakresie przemieszczania i instalacji du˝ych
komponentów pras.
Po szeÊciu miesiàcach wyt´˝onej pracy mo˝emy
powiedzieç, ˝e zdołaliÊmy sprostaç wyzwaniu, albowiem doprowadziliÊmy do uruchomienia całej
instalacji i wyprodukowania pierwszych wytłoczek
dokładnie w ustalonym dniu. Poza tym, ku naszej
ogromnej satysfakcji, otrzymaliÊmy od naszego
klienta pismo z podzi´kowaniami za wspaniałà
prac´ i osiàgni´cie wyznaczonych celów. Przy okazji pragn´ wyraênie podkreÊliç, ˝e rezultaty te udało
nam si´ uzyskaç wyłàcznie dzi´ki zaanga˝owaniu wszystkich członków
zespołu roboczego”.

ROBERT PACWA, PROJECT MANAGER

Od projektu

do produktu
D

Na sukces przy
wdrażaniu
nowego projektu
pracowała cała
załoga firmy.
Na stronie obok:
linia tłoczenia
zamontowana
przez Comau
w spółce Delfo
Polska.
Poniżej:
Roberto Rossi

o moich zadań, w trakcie
realizacji projektu należało
przede wszystkim: nadzorowanie
prac budowlanych, koordynacja
działań dostawcy oraz
uzgadnianie wszystkich kwestii
z klientem. Nasze prace polegały
na zmontowaniu dwóch linii: linii
pras hydraulicznych i linii cięcia, zakupionych przez
Delfo (wszystkie te maszyny dostarczono nam
w podzespołach, ze względu na duże gabaryty
– zadaniem Comau było ich zmontowanie
i uruchomienie). Wszystkie działania rozpoczęło
marcowe szkolenie naszych pracowników w Niemczech,
podczas którego zapoznali się z maszynami
i technologią ich montażu bezpośrednio u producenta,
czyli firmy Müller Weingarten. W kwietniu rozpoczęliśmy
montaż linii pras. Ze względu na zmianę planów, co
do usytuowania linii cięcia przez naszego klienta, ich
instalowanie rozpoczęło się troszkę później, a nie
równolegle do linii pras, jak to pierwotnie zakładaliśmy.
Pierwsze próby odbyły się w październiku. Montaż linii
cięcia rozpoczął się latem, a uruchomienie produkcji
miało miejsce w styczniu 2009. W cały projekt montażu
linii pras zaangażowano ze strony Comau cztery osoby
prowadzące, które w miarę potrzeb dobierały sobie
do pomocy mechaników z warsztatu. W montaż linii
cięcia zaangażowano jednego mechanika
prowadzącego i jednego elektryka prowadzącego,
którzy z kolei dobierali sobie do pomocy monterów.
W kwestii transportu i montażu skorzystaliśmy z usług
firmy zewnętrznej, bazując na jej doświadczeniu
i odpowiednim sprzęcie. Projekt wymagał ścisłej
współpracy z firmą Delfo, w czym pracownicy bardzo
nam pomogli. Plac budowy i prace odbywały się
na terenie tłoczni w czasie produkcji i naszym
priorytetowym zadaniem było nadzorować prace w taki
sposób, aby nie tylko odbywały się sprawnie i zgodnie
z planem, ale także nie zakłócały produkcji. Tutaj
otrzymaliśmy wsparcie nie tylko od koordynatora
projektu ze strony Delfo, ale także od producenta
maszyn – wspomnianej już firmy Müller Weingarten.
Poza drobnymi problemami, związanymi z dostawą
podzespołów wielkogabarytowych, wszystkie prace
odbyły się sprawnie i zgodnie z planem.
Dodam, że projekt ten był dla Comau największym
przedsięwzięciem w roku 2008, zarówno ze względu
na ramy czasowe, jak i zaangażowanie ludzi czy nabyte
doświadczenia. Mamy nadzieję, że nasz klient – Delfo
w przyszłości również skorzysta z naszych usług.
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Ireneusz Słanek, Comau Poland: „Nie ukrywam, ˝e praca przy jednej z najnowoczeÊniejszych linii pras w Europie sprawiła mi du˝à przyjemnoÊç, szczególnie z uwagi na mo˝liwoÊç podnoszenia moich kwalifikacji zawodowych z zakresu robotyzacji. Cz´Êç zrobotyzowana linii 21
obejmuje dziewi´ç robotów najnowszej generacji,
wykorzystujàcych bardzo ciekawe rozwiàzanie
słu˝àce do manipulacji detali – dodatkowe rami´
zwane flexifeeder oraz ultralekkie chwytaki wykonane z włókna w´glowego. Na linii został zamontowany równie˝ system wizyjny pozwalajàcy
na bardzo dokładne pozycjonowanie detalu w zakresie ±10 cm w x/y i 10º obrotu.
Dodatkowà radoÊç sprawiła mi praca w mi´dzynarodowym zespole, dzi´ki czemu mogliÊmy bezpoÊrednio wymieniaç si´ wzajemnymi doÊwiadczeniami. Na co dzieƒ przecie˝ ka˝dy z nas pracuje
w innym Êrodowisku, w innym kraju lub firmie,
a teraz mieliÊmy mo˝liwoÊç połàczyç nasze siły
w jednym zespole, bez podziałów na klienta/dostawc´; Niemca, Polaka czy Włocha i doprowadziç
z sukcesem do uruchomienia tak ciekawej linii
w zakładzie Delfo bez niepotrzebnych konfliktów.
Przy okazji udało mi si´ zaprzyjaêniç z kilkoma kolegami z innych krajów i teraz utrzymujemy kontakty nie tylko na polu zawodowym”.
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Sylwester Porczek, pracownik Comau Poland:
„Na co dzieƒ pracuj´ na tłoczni w obiekcie nr 1.
Moja rola w realizacji tego projektu polegała na
nadzorowaniu poszczególnych etapów budowy
linii. Na samym poczàtku były to prace fundamentowe, usadowienie podło˝a i głównych elementów
tej konstrukcji, zło˝enie całej prasy i póêniej oczywiÊcie zło˝enie linii, składajàcej si´ z układaczy
i linii przygotowania blachy. Póêniejszym etapem
było „wygrodzenie” całej linii czyli zabudowa,
monta˝ osłon wygłuszajàcych i kurtyn, otwierajàcych drzwi. MyÊl´, ˝e wi´kszà satysfakcj´ z pracy
odczuwaliÊmy podczas składania du˝ych elementów, poniewa˝ efekty takich działaƒ sà widoczne
gołym okiem. Instalacja elementów elektrycznych
i hydraulicznych to prace, które sà najbardziej czasochłonne, ale ich efektów na pierwszy rzut oka
nie widaç. JeÊli chodzi o całokształt, realizacja
inwestycji odbyła si´ bez wi´kszych problemów
i jestem bardzo zadowolony z osiàgni´tych przez
nas efektów koƒcowych”.
Wszyscy pracownicy Comau Poland zgodnie przyznajà, ˝e realizacja zeszłorocznego projektu była
dla nich du˝ym wyzwaniem. Dzi´ki temu, ˝e
wszystkie zało˝enia udało si´ z sukcesem zrealizowaç, nie bojà si´ nowych wyzwaƒ i z optymizmem
patrzà w przyszłoÊç.

Praca przy jednej z
najnowocześniejszych
linii pras w Europie
była dużym
wyzwaniem
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Kooperacja
Fiata Auto
Poland
z Politechnikà
Âlàskà nabiera
z roku na rok
coraz wi´kszego
rozp´du.

Platforma współpracy

T

egoroczna, 11 ju˝ z rz´du, umowa
o współpracy FAP i Politechniki Âlàskiej jest najlepszym dowodem na
skutecznoÊç i trafnoÊç tej inicjatywy.
Platforma współdziałania tych dwóch
jednostek opiera si´ na kilku podstawowych obszarach. Nale˝à do nich
mi´dzy innymi: wymiana doÊwiadczeƒ
i informacji, dotyczàcych nowoÊci
w dziedzinie metodologii doskonalenia zarzàdzania, uzgadnianie tematów prac badawczych i magisterskich, wzajemne prezentowanie i propagowanie
osiàgni´ç, współpraca w opracowaniu programów
studiów podyplomowych i wiele innych.
Skala tego przedsi´wzi´cia jest imponujàca. Na
przestrzeni dziesi´ciu lat współpracy uzgodniono
i zrealizowano a˝ 690 prac magisterskich i 85 doktorskich, Fiat Auto Poland sponsorował nauk´ j´zyka włoskiego dla ponad 200 studentów, a tak˝e cykl
zaj´ç warsztatowych i wykładów, mi´dzy innymi
z zakresu przedsi´biorczoÊci, w którym uczestniczyło niemniejsze grono studentów. Dodatkowo
w latach 1998-2008 Biuro Karier Studenckich Politechniki Âlàskiej rekomendowało do pracy w FAP
prawie 1000 studentów – w samym tylko roku 2008
a˝ 60 absolwentów Politechniki Âlàskiej znalazło zatrudnienie w FAP. Ponadto w ostatnim dziesi´cioleciu przedstawiciele FAP mieli okazj´ odwiedziç
kilka jednostek laboratoryjnych na terenie uczelni.
W okresie tym zostały równie˝ przeprowadzone
przez naukowców z Politechniki wykłady tematyczne dla pracowników w zakładzie w Tychach, ale
tak˝e przedstawiciele FAP prezentowali na uczelni

studentom i pracownikom dydaktycznym Politechniki Âlàskiej metodologie zarzàdzania du˝ymi
jednostkami produkcyjnymi, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem zagadnieƒ i doÊwiadczeƒ zwiàzanych z wdra˝aniem modelu WCM. Ponadto studenci i pracownicy naukowi uczelni wielokrotnie
odwiedzali zakład w Tychach.
W czasie trwania współpracy, na zlecenie Fiat Auto
Poland zostały przeprowadzone przez Katedr´ Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Organizacji
i Zarzàdzania Politechniki Âlàskiej trzy edycje prac
badawczych na temat oddziaływania zakładu w Tychach na otoczenie społeczne, w wyniku których
uzyskano opinie respondentów o wizerunku społecznym FAP, jako znaczàcego przedsi´biorstwa regionu, tworzàcego wiele miejsc pracy i b´dàcego liderem na polskim rynku motoryzacyjnym. Badania
te b´dà kontynuowane, aby proces, którego dotyczà, był monitorowany na bie˝àco.
„Przedstawione tutaj dane sà najlepszym dowodem
na to, ˝e nasza współpraca z Politechnikà Âlàskà
jest ˝ywa; z roku na rok nabiera coraz wi´kszego
rozp´du i obejmuje coraz wi´cej obszarów – powiedział Zdzisław Arlet, dyrektor zakładu Tychy Fiat
Auto Poland. – MyÊl´, ˝e najwa˝niejszym aspektem
naszego współdziałania jest mo˝liwoÊç współuczestniczenia FAP w codziennym ˝yciu uczelni
i w drugà stron´ – studentów Politechniki w pracy
zakładu. Moim zdaniem, dzi´ki regularnym wizytom studentów w zakładzie wytworzyliÊmy swoistà
platform´ wymiany opinii i doÊwiadczeƒ na polu
biznes – nauka, co według mnie jest najistotniejszym aspektem tej współpracy”.
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TEKST

Aldona Górna
FOTO

Politechnika
Âlàska

Na zdjęciu
od lewej:
prof. Andrzej
Karbownik,
rektor
Politechniki
Śląskiej,
Andrzej Piętka,
dyrektor
personalny FAP
i Zdzisław Arlet,
dyrektor Zakładu
Tychy
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Gdy przyszedłem
na Êwiat w 1971 r.
byłem ju˝ dziedzicznie
obcià˝ony miłoÊcià
do „starego ˝elastwa”
– mówi o swoich
fascynacjach
historycznymi
pojazdami
i maszynami Maciej
Peda, prowadzàcy,
wraz ze swoim ojcem
Janem, Auto-Muzeum
w Gostyniu koło
Poznania.

Fiaty w polskich
muzeach cz. 2

Czar
czterech kół

TEKST

Edward Poskier
FOTO

Edward Poskier,
archiwum Muzeum

T

o prywatne muzeum zasługuje na
specjalnà uwag´. Nie tylko ze wzgl´du na niespotykane w innych placówkach modele samochodów, ale
tak˝e z powodu właÊcicieli – Jana
i jego syna Macieja – pasjonatów
motoryzacji i dawnej techniki. Ich
miłoÊç do historycznych konstrukcji,
upór i pracowitoÊç stworzyły unikatowà kolekcj´ na Êwiecie! Ich zbiór ma te˝ t´ przewag´ nad innymi podobnymi kolekcjami, ˝e jest
rzetelnie opisany, a historia i ciekawostki dodajà
pikanterii oglàdanym eksponatom.
Pierwsze plany stworzenia muzeum powstały
z chwilà nabycia w latach 60. Studebakera (samochody amerykaƒskie produkowane w latach
1902-1966, które trafiały do Polski z demobilu
w ramach pomocy UNRRA – red.). Dziesi´ç lat
póêniej kolekcja rodziny Peda znacznie si´ po-
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wi´kszyła, głównie o wyselekcjonowane pojazdy
Êwiatowych marek. Tak powstała nowa hala ekspozycyjna. Unikatowe modele, zgodnie z dewizà:
„Zatrzymaç czas i uchroniç dla pokoleƒ”, odnawiane sà według dokumentacji historycznej

Na poprzedniej
stronie:
oczekująca na
remont Lancia
Aprilia cabrio

w specjalnie stworzonym do tego celu przez rodzin´ warsztacie naprawczym.
W latach 90. kolekcja poszerza si´ o maszyny parowe, traktory, maszyny rolnicze, elementy samolotów itp. Prezentowany zbiór mo˝na by nazwaç
„podró˝à auto-retro po Êwiecie”, eksponowane
pojazdy pochodzà bowiem ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Anglii, Włoch, Francji, a wi´c motoryzacyjnych pot´g. Jednym z cenniejszych
eksponatów muzeum jest włoska legenda aut sportowych
– Maserati typ 3500 GTI
z 1963 r., typowe coupé „superleggera”. Samochód sprowadzony
z USA przez Niemcy, przeszedł gruntownà
renowacj´ i dzisiaj jest prawdziwà perełkà
kolekcji. Jest w 100% oryginalny. Podczas jego
renowacji starano si´ m.in. dobraç identyczny kolor nadwozia i tapicerki oraz ogumienie tej samej

Na zabytkowym
samochodzie
REO dwa
pokolenia: Jan
Peda z synem
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firmy. Model, wyposa˝ony w podrasowany silnik
o pojemnoÊci 3.7 l z mechanicznym wtryskiem paliwa Lucas o mocy 255 KM, współpracujàcym
z pi´ciostopniowà skrzynià biegów, oraz hamulce
tarczowe hydrauliczne Girling, rozwija pr´dkoÊç
maksymalnà 250 k/h, gwarantujàc przyspieszenie
w 20 sek. do 200 km/h. Aluminiowe nadwozie tego bardzo drogiego samochodu, na który pozwoliç
mogli sobie tylko dobrze sytuowani i zarazem wymagajàcy klienci, przygotowała firma Touring.
Ciekawostkà jest, ˝e samochód został opracowany
na podzespołach i detuningu słynnego modelu
Maserati 250 F, na którym Juan Manuel Fangio,
pi´ciokrotny mistrz Êwiata Formuły 1, uwa˝any
za jednego z najlepszych zawodników w historii,
zdobył w 1957 r. Grand Prix Formuły 1. Eksponowane auto to jedno z ostatnich, które wyprodukowano w niewielkiej serii (nr AM 1012810 wyprodukowany 1.12.1963 r.) w latach 1958-1964. Prezentowany w Gostyniu Maserati od seryjnego
modelu ró˝ni si´ jedynie wi´kszymi parametrami
silnika (pojemnoÊç silnika, moc, szybkoÊç).
Innym włoskim samochodem w zbiorach muzeum,
który ju˝ niedługo ucieszy oczy niejednego miłoÊnika zabytkowych pojazdów, jest unikatowa Lancia Aprilia z roku 1940. Kabriolet ma VR 4 cylindrowy silnik, niezale˝ne zawieszenie wszystkich
kół oraz własne, oryginalne dla Lancii, zawieszenie
kolumn. Aprilia jest obecnie w trakcie renowacji,
ale niebawem zasili ekspozycj´. Autem tym
jeêdził prawdopodobnie znany
polski kierowca rajdowy i wyÊcigowy z lat 50., Michał

Nahorski. O solidnoÊci wykonania tego samochodu niech Êwiadczy fakt, i˝ auto było codziennie
eksploatowane do 1980 roku! Aprilie (sedany)
z tego okresu nie nale˝ały mo˝e do najpi´kniejszych samochodów, ale pod maskà kryły niebywałe rozwiàzania techniczne, przekładajàce si´
na niesamowite osiàgi. Eksponowany w Gostyniu
model ma natomiast pi´knà lini´, poniewa˝ wyszedł spod r´ki samego Giuseppe Pininfariny!
Wszystkich fanów dawnej techniki motoryzacyjnej
z pewnoÊcià zaskoczy spis innych pojazdów, znajdujàcych si´ w kolekcji Auto-Muzeum rodziny
Peda: REO Gentleman’s Roadser z 1908 r. (USA)
– najstarszy zarejestrowany samochód w Polsce!,
Lorraine-Dietrich SMHI z 1913 r., Hanomag
Kommossbrot Korbawagen z 1928 r., Studebaker
Dictator Six z 1928 r., BMW 315/1 Sport
z 1934 r., MG TA z 1937 r., MG WA Tickford
Drophead Coupé z 1939 r., Veritas Dyna z 1951 r.,
Oldsmobile Coutlass z 1979 r., Maserati 3500 GTI

Maserati ze
względu
na swoje logo
– w slangu
kolekcjonerów
i pasjonatów tej
marki – ma
ksywę
„widelec”.
Unikatowe kadry
z remontu
i renowacji
Maserati

z 1963 r., Bugatti typ 40 (wyÊcigowy) z 1929 r. Renowacji poddane sà: Lancia Aprilia cabrio z 1940 r.
i Willys Overland 90 z 1919 r.
Muzeum u˝ycza swoje pojazdy na wystawy, Êluby
itp. Niektóre z nich „grały” nawet w filmach. Pan
Jan z synem uczestniczà czasami w krajowych
i Êwiatowych zlotach zabytkowych pojazdów, majà wiele dyplomów i wyró˝nieƒ, a ich odrestaurowane pojazdy wzbudzajà u miłoÊników zabytkowych aut podziw i uznanie, a nieraz i sensacj´.
Nietypowym przedsi´wzi´ciem był start Macieja
Pedy z przyjacielem w „33 Rallye Monte Carlo
Historique 2004” – rajdzie historycznych marek,
które kiedyÊ startowały w tej słynnej imprezie.
Team z Gostynia wystartował za kierownicà…
Syreny, zajmujàc ostatecznie 259 miejsce. Ale
w tym przypadku niewa˝na jest przecie˝ nota, co
pasja, której Janowi i Maciejowi Pedom – miejmy
nadziej´ – nigdy nie zabraknie.
Wi´cej o muzeum na stronie: www.peda-muzeum.org
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Kongres w Krakowie:
na pierwszym spotkaniu
CNH Parts&Service
poÊwi´conym rynkowi polskiemu
nie zabrakło ˝adnego dealera.

Polska,

rynek z ogromnym

potencjałem

38

W

dniach 28 i 29 stycznia, w ramach nowo powstałego European Importers Region (zrzeszajàcego łàcznie ponad 30
paƒstw, od Skandynawii po
Grecj´), w Krakowie odbył si´
pierwszy w historii kongres
CNH Parts&Services polskich
dealerów firmy. Hasłem przewodnim kongresu były polskie słowa „potencjał jest
ogromny”. Ogromny niczym przemysł rolniczy,
do którego si´ odnosi, Polska jest obecnie trzecim
europejskim producentem ziemniaków, szóstym
zbó˝ i buraka cukrowego; ponadto zajmuje trzecie
miejsce, jeÊli chodzi o hodowl´ trzody chlewnej
i siódme pod wzgl´dem produkcji nabiału i pogłowia bydła. W Êwietle tych danych nie dziwi fakt, ˝e
do roku 2013 polski sektor rolniczy otrzyma ponad 13 miliardów euro dotacji z Unii Europejskiej.
Ogromna jest równie˝ zdolnoÊç CNH – a zwłaszcza jego
działu Parts&Services – wspomagajàca rozwój tego sektora
w Polsce. Sieç obsługi posprzeda˝nej składa si´ z ponad 80
doskonale
zmotywowanych
i aktywnych koncesjonariuszy.
Najlepszym dowodem ich zaanga˝owania jest fakt, ˝e wszyscy bez wyjàtku przyj´li zaproszenie na pierwszy kongres
CNH Parts&Services, wystosowane przez Dariusza Marciniaka, managera
Parts Sales&Services w Polsce.
Edwardo Giacone, Business Leader w European
Importers Region, rozpoczàł od przedstawienia
celów spotkania: „Chcemy podzieliç si´ z wami
wiedzà o współpracy z naszymi polskimi partnerami, czyli o zaopatrywaniu ich w Êrodki i maszyny
usprawniajàce ich działalnoÊç. Innymi słowy
– kontynuował – wasz biznes jest dla nas priorytetem”. Koncepcj´ t´ rozwin´li kolejni prelegenci,
koncentrujàc si´ na specyfice polskiego rynku
oraz schemacie organizacyjnym CNH Parts&
Services. Nast´pnie zaprezentowano najbli˝sze
inicjatywy w zakresie marketingu i pobudzenia
rynku, a tak˝e programy Remanufacturing i Gold
Value oraz produkty i usługi przeznaczone specjalnie dla Polski.
Na zakoƒczenie spotkania Dariusz Marciniak
podkreÊlił: „Mamy mocnà pozycj´ na polskim
rynku, ale pragnienie dalszego rozwoju jest jeszcze wi´ksze. Jestem przekonany, ˝e wraz z naszymi dealerami potrafimy wykorzystaç w mo˝liwie
najlepszy sposób ten ogromny potencjał, jaki
mamy przed sobà”.

DEALERZY CNH POLSKA

Oddajemy głos

uczestnikom
Poniżej:
dealerzy
CNH Polska
– Damian
Karasiński
(z lewej)
i Paweł
Grajewski

CNH
Parts&
Services ma
mo˝liwoÊci,
by sprostaç
wyzwaniom
rynku

amian Karasiński, szef działu części zamiennych
Case IH w firmie Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o.:
„Zarówno spotkanie, jak i przedstawione na nim
projekty – w szczególności program Gold Value
– były dla mnie bardzo przydatne: w naszym
obszarze średni wiek maszyn, w większości
sprowadzanych z Niemiec, jest bardzo wysoki,
w związku z tym zapotrzebowanie na wysokiej
jakości części zamienne jest zawsze duże.
Cieszy mnie fakt ciągłego podejmowania
przez CNH nowych wyzwań oraz dążenie do
wypracowywania lepszych rozwiązań w zakresie
sprzedaży części. Jednakże jestem przekonany,
iż zróżnicowanie marek jest bardzo ważne,
ponieważ stanowi mocny punkt na rynku.
Paweł Grajewski, szef działu części zamiennych
New Holland Agriculture w firmie Perkoz Sp. z o.o.:
„Brawa dla CNH Parts&Service. Po raz pierwszy
zostało zorganizowane spotkanie dotyczące
naszej dziedziny działalności i jest to ważny
sygnał o odniesieniu do rynku. Jeśli chodzi
o moją pracę, szczególnie zainteresowała mnie
prezentacja akcesoriów instalowanych przez
dealerów, chodzi o zestawy dodatkowego
wyposażenia, które wydają się zdecydowanie
łatwiejsze w instalacji i efektywne w obsłudze”.
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AUTO LIDER
2008 DLA FIAT AUTO
POLAND SA

NAGRODY DLA SAMOCHODÓW

GRUPY FIAT
amochody marek Grupy Fiat zebrały ostatnio wiele
laurów. W plebiscycie „Auto Lider 2008”, w którym
udział biorą czytelnicy tygodników „Motor” i „Auto Moto”,
Alfa MiTo zwyciężyła w dwóch kategoriach: jako „Premiera
Motoryzacyjna Roku 2008” oraz „Najpiękniejsze Auto Roku”.
Czytelniczki „Twojego Stylu” wybrały zaś Alfę MiTo jako
„Najpiękniejszy Samochód 2008”, a Lancię Delta jako
najlepsze „Auto Miejskie 2008”. Alfa MiTo została też
„Najpiękniejszym Modelem Roku 2008” w plebiscycie
zorganizowanym w Paryżu przy okazji 24. Międzynarodowego
Festiwalu Samochodowego. Model Alfy wyraźnie zdystansował
rywali marek francuskich.
Tymczasem Fiat 500 po raz kolejny zwyciężył w kategorii
„najmniejsze samochody” w plebiscycie „Najlepsze
Samochody Roku 2009”, organizowanym przez niemiecki
dwutygodnik, „Auto Motor und Sport” oraz współpracujące
z nim czasopisma.

S

PIERWSZE EGZEMPLARZE

ABARTH 500 ASSETTO CORSE

o sieci „Abarth Racing” dotarły pierwsze egzemplarze Abarth 500
Assetto Corse, które zapoczątkują monomarkowe cykle wyścigowe,
np. Trofeo Abarth 500 Europe. Komponenty, w jakie wyposażono model
(np. anatomiczny fotel dla kierowcy, 6-punktowe pasy bezpieczeństwa,
„podrasowany” silnik, zmienione ustawienia geometrii zawieszenia,
17” obręcze kół z lekkiego stopu, wzmocnione hamulce itp.) sprawiają,
że Abarth 500 Assetto Corse, rozwijające moc 190 KM, to auto oferujące
wiele satysfakcji nie tylko adeptom sportów motorowych, ale i zawodnikom.

D

MARKA FIAT NR 1 NA RYNKU POLSKIM
nformujemy, że w lutym br. Fiat Auto Poland sprzedał 3.325 samochodów
osobowych, co dało Fiatowi udział w rynku na poziomie 11,0%. Modele
osobowe marki Fiat były też w lutym najchętniej kupowanymi
samochodami w Polsce (stąd pierwsze miejsce marki w rankingu).
Od kilku lat Fiat jest także niekwestionowanym liderem
w sprzedaży samochodów dostawczych z udziałem
w rynku w lutym w wysokości 21,60% (sprzedaż 833 egz.).
Dzięki uzyskanym wynikom w styczniu i lutym br. marka
Fiat jest liderem w sprzedaży samochodów. Udział marki
Fiat w rynku wynosi 10,6%. Najlepiej sprzedające się
samochody w tym okresie to Fiat Panda, Grande Punto i Bravo.

I
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o raz pierwszy w tym
roku organizatorzy
największego plebiscytu
motoryzacyjnego w Polsce
– Auto Lider 2008,
postanowili przyznać
Nagrodę Specjalną. Miała
ona na celu wyróżnienie
firmy, która przyczyniła się
do rozwoju motoryzacji
w Polsce. Nagrodę „Auto
Lider 2008” kapituła przyznała firmie
Fiat Auto Poland za wieloletni wkład
w rozwój polskiej motoryzacji oraz
gospodarki. Nagrodę odebrał
Enrico Pavoni, prezes Fiat Polska.

P

MASERATI

TRIUMFATOREM FIA GT

W KATEGORII KIEROWCÓW
ndrea Bertolini i Michael Bartels zdobyli drugi z rzędu
tytuł mistrzowski w międzynarodowych zawodach FIA
GT w kategorii kierowców, dając Maserati jeszcze jeden
dodatkowy powód do radości i dumy. Ich bolid Maserati
MC12 zrealizował cel, jakim było zwycięstwo w Argentynie,
ojczyźnie niezapomnianego Juana Manuela Fangio, który
w 1957 r. został mistrzem świata Formuły 1, zasiadając
za sterami – jakżeby inaczej – Maserati. Od swojego
debiutu w 2004 r. MC12 zdobył łącznie dziesięć tytułów
FIA GT (cztery w kategorii kierowców, cztery w kategorii
stajni i dwa w kategorii konstruktorów).

A

FIAT BRAVO I NOWATORSKI

SYSTEM „ECO: DRIVE”

o Fiacie 500 i Fiacie Grande Punto, teraz także kupujący
Fiata Bravo z systemem Blue&Me mogą korzystać
z aplikacji „eco: Drive” – supernowoczesnego systemu, który
umożliwia kierowcom dokładne przeanalizowanie swojego
stylu prowadzenia samochodu i zrozumienie, jaki ma on
wpływ na zużycie paliwa oraz redukcję emisję spalin.
Aplikacja „eco: Drive” jest dostępna bezpłatnie, a można ją
pobrać ze strony www.fiat.com/ecodrive.

P

FIAT 500
DLA POLICJI W SYDNEY
O

d niedawna australijscy policjanci dbający
o przestrzeganie porządku na ulicach Sydney, jeżdżą
Fiatem 500. Samochód, nazywany przez nich pieszczotliwie
„bambino”, wzbudza ogromne zainteresowanie i sympatię,
ułatwiając policjantom nawiązywanie kontaktów z młodzieżą.
Oprócz Fiata 500 w skład policyjnej floty wchodzą także różne
modele Alfy.

STO TYSI¢CY AUTOBUSÓW

W CZECHACH

YAMAHA
TESTUJE TORY
ukasz Wargala i Andrzej Pawelec, Polacy ścigający się
w IDM Superbike w zespole Yamaha Motor Deutschland,
którzy przygotowują się do startu w prestiżowych
Motocyklowych Mistrzostwach Niemiec klasy IDM Superbike,
odbyli jazdy testowe na hiszpańskich torach
w Albacete i w Walencji. Testy te były dla nich
ważnym sprawdzianem
przed rozpoczynającym się pod koniec
kwietnia sezonem i okazją do zapoznania
się z nową Yamahą YZF-R1. Motocykl
w specyfikacji 2009 wykorzystuje
rozwiązania zaczerpnięte wprost
z modelu M1,
prototypu, którym
legendarny Valentino
Rossi wywalczył rok
temu swój szósty tytuł
Mistrza Świata
w królewskiej klasie
MotoGP.

Ł

zakładach Iveco Irisbus w czeskiej miejscowości Vysoké Myto
świętowano wyprodukowanie stutysięcznego autobusu. Jubileuszowy
egzemplarz to Crossway, przeznaczony dla firmy CSAD Kavina, jednej
z najważniejszych firm transportowych w kraju. W roku 2008 z linii
montażowych czeskiej fabryki zjechały trzy tysiące pojazdów, z których
większość przeznaczono na eksport. Zakład rozpoczął działalność
w roku 1928, czyli ponad osiemdziesiąt lat temu.
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ramach współpracy z uczelniami firma Fiat Auto
Poland dwunasty rok z rzędu nagrodziła autorów
najciekawszych prac doktorskich i magisterskich,
zrealizowanych przez studentów Politechniki Śląskiej
w Gliwicach i Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej. W tym roku stypendium pieniężne
w wysokości 4000 złotych przyznano 12 absolwentom.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w marcu
w siedzibie rektoratu ATH i zgromadziła studentów,
przedstawicieli władz uczelni oraz Fiata Auto Poland.
Więcej na ten temat będzie można przeczytać
w kolejnym numerze FWN.

PIERWSZA ALFA 8C
JU˚ W USA
D

o wybrzeża Stanów Zjednoczonych przybyła statkiem pierwsza Alfa 8C
Competizione. Nowy właściciel –James Glickenhaus – nie krył dumy
z faktu, że to właśnie on został pierwszym posiadaczem tej Alfy w USA.
Model, wyprodukowany w zaledwie 500 egzemplarzach, powstał w Centrum
Stylu Alfy Romeo i jest nazywany często – ze względu na swe wyrafinowane
linie – „ruchomym dziełem sztuki”.

FIAT 500
LIDEREM W JAPONII
ięćsetka podoba się także Japończykom, czego najlepszym dowodem
jest tytuł „Best compact car”, przyznany jej w konkursie internetowym.
Dzięki głosom ponad 80 tysięcy uczestników plebiscytu – zorganizowanego
przez firmę Neko Publishing, wydawcę wszystkich najważniejszych
czasopism motoryzacyjnych na japońskim rynku – mały Fiat pozostawił
daleko w tyle Toyotę IQe oraz Peugeota 308.
Temu prestiżowemu wyróżnieniu towarzyszy również godzien odnotowania
sukces handlowy: w przeciągu zaledwie kilku miesięcy (jego rynkowa
premiera miała miejsce wiosną) model znalazł blisko 1800 nabywców,
i to pomimo skurczenia się rynku o całych 19%.

P

GRANDE PUNTO
NR 1 000 000
od koniec ubiegłego roku z linii produkcyjnych zakładu
w Melfi zjechało milionowe Grande Punto.
Jubileuszowy egzemplarz to wersja Sport w kolorze
czerwonym, przeznaczona na rynek brytyjski i wyposażona
w silnik 1.4 o mocy 120 koni. Udział sportowej odmiany
modelu sięga aż 25% w łącznej sprzedaży, dlatego linia
akcesoriów Grande Punto wzbogaciła się niedawno
o szereg nowych pozycji, opracowanych głównie z myślą
o młodszej klienteli.

P

42

GRUPA

LUDZIE
WYWIAD

PRODUKT

AKTUALNOŚCI

CZAS WOLNY

TOMASZ BAGI¡SKI

Nie jestem
człowiekiem
z lasu…
TEKST

Teresa B´tkowska
FOTO

Platige Image
ILUSTRACJE

Platige Image

Rocznik 1976. Rysownik, animator
komputerowy, re˝yser. W 2003 roku
nominowany do Oskara za 7-minutowy
film „Katedra”. Gradem mi´dzynarodowych
nagród wyró˝niony te˝ za „Sztuk´ spadania”.
Dyrektor kreatywny Platige Image, firmy
która ostatnio opracowała reklam´ Fiata.

T

u był mój pokój. Teraz to pomieszczenie zajmujà ludzie z produkcji…
– …to gdzie gabinet?
– Nie mam gabinetu. Razem z kolegami pracujemy w hali, którà zaraz
poka˝´…
Hala jest du˝a. Mo˝na powiedzieç:
ogrom na. W niej kil ka na Êcie bok sów. Jeden z nich nale˝y do Tomasza Bagiƒskiego. Od innych ró˝ni si´ jedynie tym,
˝e obok dwóch kom pu te ro wych mo ni to rów
na biurku le˝y sporo ró˝nych szkiców, zapisków,
do kumentów. I jeszcze tu ba, którà szef u˝y wa,
gdy trzeba współpracownikom przekazaç wa˝nà
informacj´. Albo nakłoniç ich do tego, by w sali
było ciszej.
Na miejsce naszej rozmowy pan Tomasz wybiera
niewielkà kawiarenk´, która mieÊci si´ nieopodal
hali – w kompleksie wielu firm zlokalizowanych
w mokotowskich fortach przy ul. Racławickiej 99.
– Jak długo jest pan zwiàzany z Platige Image?
– py tam, gdy ju˝ sie dzi my przy sto li ku.
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Heller’a czy „Archipelag Gułag” Soł˝enicyna – zaczàł opowieÊç o swoim dziadku ze suwalskiej wioski, który nie doÊç ˝e potrafił w głowie błyskawicznie mno˝yç, dzieliç, dodawaç i odejmowaç wielocyfrowe liczby, to jeszcze i pi´knie malował. Tak
zresztà jak ojciec.
– Zaszedłem troch´ dalej ni˝ dziadek i ojciec. I to
co teraz robi´ sprawia mi prawdziwà frajd´.

KIEDY ZNIKA MAGIA…

Skàdinàd wiem, ˝e student czwartego roku architektury Politechniki Warszawskiej dla tej właÊnie
fir my zre zy gno wał z kon ty nu owa nia na uki;
mroczna, apokaliptyczna wizja Êwiata przyszłoÊci,
jakà przedstawił w króciutkim filmie „Rain”, tak
bardzo spodobała si´ właÊcicielom PI, ˝e postanowili zatrudniç go od zaraz.
– Wziàłem na uczelni „dziekank´”, zaczàłem prac´. któ ra mnie tak pochłon´ła, ˝e na studia ju˝
nie wróciłem. To było dziesi´ç lat temu – odpowiada niedoszły architekt.

NIE CHCIAŁA GO ŁÓDZKA
„FILMÓWKA”
Tomasz Bagiƒski nie ˝ałuje, ˝e nie został dyplomowanym architektem. Z indeksu uczelni politechnicznej był dumny tylko dlatego, ˝e dostał go
w chwili, gdy zaczynał ju˝ powàtpiewaç w siebie,
w swój talent; łódzka szkoła filmowa po obejrzeniu jego rysunków w ogóle nie dopuÊciła maturzysty z Białegostoku do egzaminów wst´pnych
na Wydział Animacji. Rok póêniej warszawska
Akademia Sztuk Pi´knych nawet nie przyj´ła teczki z komputerowymi wydrukami. Za to na liÊcie
szeÊciuset osób ubiegajàcych si´ o indeks Politechniki okazał si´ jednym z lepszych; dziesiàta lokata
na egzaminie wst´pnym i druga z rysunku.
– Pana rodzice to matematycy, prawda? Ojciec wykłada w białostockiej uczelni, mama uczy w szkole…
– …a brat jest informatykiem i matematykiem
– dopowiada. – Widaç, ˝e matematyk´ ma pan
w genach. To skàd ta wielka pasja do sztuki?
Ledwie postawiłam pytanie, a mój rozmówca – nami´tny po˝eracz ksià˝ek w ogóle, choç z preferencjà
sf. oraz beletrystycznych i takich jak „Paragraf 22”
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Wirtualny świat,
który projektuje
jest światem
z jego wyobraźni

– Wybrał pan projektowanie Êwiata wirtualnego.
Ten realny jest mniej ciekawy?
– Architektura pociàga mnie jako magia wielkich
brył, mam wizj´ budynków, nawet wielkich miast.
Ale budynki to przecie˝ nie tylko twory wyobraêni.
Magia znika, gdy trzeba przewidzieç odpowiednio
wytrzymałe stropy, fundamenty itd. Dlatego nie ˝ałuj´ ani jednego roku, jaki sp´dziłem na Politechnice. Z wiedzy tam zdobytej korzystam do teraz…
DziÊ Tomasz Bagiƒski bez wahania mówi, ˝e jest
czło wie kiem fil mu. Pla sty ka, ry su nek, gra fi ka

komputerowa – których studiowanie pod okiem
fa chow ców z „fil mów ki” bàdê ASP od dzie ciƒ stwa cho dzi ło mu po gło wie, sà na rz´ dzia mi
umo˝liwiajàcymi mu kreowanie ciekawych historii za pomocà animacji komputerowej. Na tyle te˝
oryginalnym, ˝e na głow´ 32-letniego – od kilku
lat dyrektora kreatywnego Platige Image – spłynàł
ju˝ deszcz nagród!

LAURY
Zacz´ły si´ od filmu „Rain”, który popełnił jako
student Politechniki Warszawskiej w 1997 roku.
Póêniej, na najwi´kszym festiwalu animacji i efektów specjalnych SIGGRAPH, został obsypany nagrodami za „Sztukà spadania” zrealizowanà według własnego scenariusza. Ale tak naprawd´ głoÊno zrobiło si´ w 2003 roku, gdy został
nominowany do Oskara za „Katedr´”. Nad siedmiominutowym filmem zainspirowanym opowiadaniem Jacka Dukaja, pracował przez trzy lata.
– Moja twórcza samotnia nale˝y jednak do przeszłoÊci. I choç długo trwało zanim nauczyłem si´
zawierzaç innym, to dziÊ nawet potrafi´ kierowaç
du˝ym zespołem. Pomysły kolegów wydajà mi si´
czasem znacznie ciekawsze od moich; ciàgłe „burze mózgów” przynoszà lepsze i du˝o szybsze
efekty – wyznaje artysta znany z obrazów filmowych zag´szczanych tysiàcem detali, szczegółów,
efektów specjalnych. Szczerze Êmieje si´ na wspomnienie nieprzespanych nocy i niezliczonych dni
sp´dzonych w zaciszu komputerowej pracowni.
– Laury zebrane po „Katedrze” i „Sztuce spadania” utorowały panu drog´ do zawodowej kariery?
– Pra cy mam do koƒ ca ˝y cia, to praw da. Ale
praw dà jest i to, ˝e na gro dy nie prze ło ˝y ły si´
bezpoÊrednio na telefony z agencji. Nadal trzeba
piekielnie si´ napracowaç, ˝eby wejÊç w kolejny

Fragmenty
uhonorowanej
wieloma
nagrodami
animacji
„Katedra”

projekt, otrzymaç do wykonania kolejne zadanie.
Co si´ zmieniło po nagrodach? Drzwi si´ za mnà
nie od razu zatrzaskujà i mam chwilk´, aby móc
przedstawiç producentowi swój pomysł. Ju˝ nie
jestem człowiekiem z lasu. Na dodatek zauwa˝ono, ˝e nie jestem facetem tylko od dziwnych katedr, ale ˝e tkwi we mnie tak˝e potencjał komercyj ny. Dla te go mam agen ta w Lon dy nie, mam
i w Los Angeles…
– Czy proponowano panu prac´ w innych krajach?
– Tak. Ale jestem domatorem, mam ˝on´ i córeczk´ (drugie dziecko „w drodze”) – i nie zamierzam
opuszczaç Polski. To pewnie wynika z mojej konstrukcji psychicznej; wyjazd z rodzinnego Białegostoku, przeprowadzka do Warszawy to ju˝ dla
mnie oznaczało wykorzenienie.

NIE TYLKO DLA KONESERÓW
Bagiƒski – autor m. in. zwiastuna do fabularnej
komputerowej gry opartej na „Wiedêminie” Andrzeja Sapkowskiego – ma zawodowà pozycj´. Jest
ceniony i coraz cz´Êciej spotyka si´ na zawodowym szlaku z twórcami du˝ego kalibru.
– Jak doszło do pana spotkania z Krzysztofem
Pendereckim? – pytam.
– Hm… Spodobał mi si´ pomysł Haliny Przebindy, producentki telewizyjnej. To ona wymyÊliła, ˝e
gdyby udało si´ ładnie i nietypowo „oprawiç” koncert symfoniczny, to wtedy mo˝e mieç on szans´
przyciàgni´cia przed ekrany i takich widzów, którzy wsłuchani wyłàcznie w muzyk´ pop nigdy dotàd nie słuchali muzyki powa˝nej.
– A pan jej słucha? – wtràcam.
– Muzyka powa˝na to dla mnie te˝ był inny Êwiat.
Słuchałem niekonwencjonalnej, ambitnej muzyki
m. in. Bjork, Moloko, Guano Apes, Prodigy przemawiajàcej nie tylko do koneserów, ale pracujàc
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nad „Siedmioma bramami Jerozolimy” nieustannie
słuchałem tego utworu. Spodobał mi si´. Chciałem
wi´c, aby przypadł do gustu te˝ innym…
Praca nad projektem – który mo˝na nazwaç nowà
ar ty stycz nà ja ko Êcià te le wi zyj nych pre zen ta cji
– była trudna i intensywna. Tomasz Bagiƒski cz´sto konsultował pomysły swojego 15 osobowego
zespołu rysowników i grafików z Platige Image,
z re ˝y se rem fil mu „Sie dem bram Je ro zo li my”
– Ja ro sła wem Min ko wi czem; ze sce no gra fem
– Borysem Kudlickà; z choreografami – El˝bietà
Szlufik-Paƒtak i Grzegorzem Paƒtakiem. Wszyscy pra co wa li po kil ka na Êcie go dzin dzien nie.
Czas tworzenia projektu był bowiem krótki, gdy˝
pierwsze szkice do scenariusza pojawiły si´ dopiero w sierpniu minionego roku. Trzeba było si´
spiàç i od wrze Ênia za czàç in ten syw nà pra c´
nad wirtualnà scenografià.
Efekt mo bi li za cji oka zał si´ im po nu jà cy! Ju˝
18 stycznia film zrealizowany na zamówienie Progra mu II TVP po ka za no w Can nes. Na 42 tar gach mu zycz nych MI DEM. Z tym, ˝e utwór
skomponowany z okazji 3000 lat Jerozolimy (które go pra wy ko na nie mia ło miej sce w Âwi´ tym
MieÊcie 9 stycznia 1997 roku, a w Warszawie nieco póêniej, 14 marca) za sprawà młodych artystów z ró˝nych dziedzin sztuki, a przede wszystkim naj now szych tech no lo gii kom pu te ro wych,
nabrał innych wymiarów od tych, jakie stworzył
kompozytor. Zaprezentował magicznà opowieÊç
o zmaganiach człowieka tworzàcego Êwiat; homo
sa piens raz go bu du je, raz bu rzy – a wszyst ko
po to, by wzbogacony o doÊwiadczenie podjàç si´
znowu trudu tworzenia…
Re˝yser wirtualnej scenografii – obok Krzysztofa
Pen de rec kie go i in nych re ali za to rów pro jek tu
– go Êcił w stycz niu w Can nes, wziàł udział
w Êwiatowej premierze muzycznego filmu.

WZAJEMNE PRZENIKANIE
– Czy jest pan zadowolony z dzieła, które stworzył?
– to pytanie wydało mi si´ wa˝ne.
– Powiem tak: chciałoby si´ mieç wi´cej czasu
na dopracowanie animacji, na wprowadzenie zmian
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czy nowych pomysłów, które nasun´ły si´ po obejrzeniu całoÊci filmu…
– Scenicznà akcj´ w multimedialnym spektaklu
tworzà tancerze jakby wnikajàcy w obraz Êwiata
wykreowany przez komputerowà animacj´. Czy
Krzysztof Penderecki bez oporu zaakceptował warstw´ wizualnà pojawiajàcà si´ obok jego muzyki
o charakterze oratoryjnym?
– Tak, tak… To człowiek otwarty! Nie oprotestował naszej wizji Êwiata. Niewiele uwag zgłosił te˝
do re ali za cji pro jek tu. No ta be ne spo tka nia
„w sprawie filmu” były rzadkie, bodaj trzy – gdy
pre zen to wa li Êmy kom po zy to ro wi ko lej ne eta py
naszej pracy.
– W filmie – jak wynika z doniesieƒ medialnych
po pokazie w Cannes – kompozytor, soliÊci chór
i orkiestra pokazywani sà bardzo oszcz´dnie.
Na plan pierwszy wysuwa si´ balet. I scenografia
– klasyczna, choç przede wszystkim ta wirtualna…
– Widz´ to inaczej: wszystko si´ z sobà zaz´bia.
Wzajemnie przenika. B´dzie to pani miała okazj´
zobaczyç, bo film poka˝e TVP…
***
22 lutego mocno zaciskałam kciuki, bo tak obiecałam Tomaszowi Bagiƒskiemu. I ani na moment
nie odeszłam od telewizora, który przykuł mojà
uwag´ na całe pi´çdziesiàt osiem minut! Bo i jak
nie patrzeç, jak nie słuchaç tego, co majà do powiedzenia mistrzowie?!
Na drugi dzieƒ po obejrzeniu „Siedmiu bram Jerozolimy” wysłałam e-mail do Warszawy. TreÊç listu do pana Tomasza była krótka: gratuluj´…
Gdy stajemy si´ coraz bardziej dzieçmi epoki ruchomych obrazków, film ciekawie pokazuje muzyk´. Współgra z nià. Tomasz Bagiƒski wespół z re˝yserem, choreografami i scenarzystà potrafili
– oczywiÊcie z udziałem dzieła Krzystofa Pendereckiego w roli głównej i filharmoników, którymi
dyrygował – stworzyç poetycko-plastycznà, wielce
oryginalnà całoÊç…
Wkrótce uka˝e si´ płyta z „Siedmioma bramami
Jerozolimy”. W ekipie jej twórców ukuto ju˝ nawet powiedzenie o DVD przygotowanym w nowej
technologii HD: „Teledysk dla muzyki powa˝nej”.

JEGO CHLEB POWSZEDNI
Zaczyna od scenariusza. Pisze go sam lub z innymi.
Albo dostaje tak zwany gotowiec – jak to zazwyczaj
bywa przy realizacji spotów reklamowych; zleceniodawca kontaktuje si´ z agencjà reklamowà, ta
z Platige Image, z którà Tomasz Bagiƒski zwiàzany
jest od lat. Ka˝dy spot reklamowy jest wynikiem
kooperacji wielu ludzi. Zadaniem re˝ysera jest wybranie najlepszych pomysłów i połàczeniu ich z sobà. Tak było i w przypadku „Ânie˝ynki” niedawno
przygotowanej dla Fiat Auto Poland.

Kadry
z opracowywanej
przez Platige
Image reklamy
Fiata
Professional

Tomasz Bagiƒski: „Agencja Leo Burnett zaproponowała nam współprac´. I musz´ powiedzieç, ˝e ta
współpraca układała si´ od poczàtku bardzo dobrze. DogadywaliÊmy si´ bez trudu. Zleceniodawcy całkowicie nam zawierzyli, choç Fiat – o ile
wiem – do tej pory nie miał doÊwiadczenia z reklamà animowanà. Mówiàc inaczej, uwierzono mnie
i zespołowi grafików z Platige Image, ˝e przy pomocy animacji opowiemy fajnà historyjk´ – i dano
nam całkowità wolnoÊç w artystycznym przedstawieniu scenariusza.”
Powstała poetycka opowieÊç o samochodzie uj´ta
w 30-sekundowym spocie. Twórca nominowanej
do Oskara „Katedry” nie ukrywa, ˝e lubi w krótkich
filmach przedstawiç ciekawe, skłaniajàce do refleksji, zaskakujàce wydarzenie lub postaci. Dlatego reklama jest mu równie bliska jak film krótkometra˝owy. I cieszy si´, ˝e Fiat do tego stopnia zaufał Platige Imege (istniejàca od 1997 roku firma ma
na swym koncie ponad dwa tysiàce zrealizowanych
reklam) oraz jemu, ˝e dla samochodowego koncernu przygotujà jeszcze dwie reklamy, które b´dà emitowane – jak tà o Ênie˝ynce – równie˝ poza krajem.
24 sekundowa animacja Bagiƒskiego pod tytułem
„Made in China”, przygotowana na olimpiad´
w Seulu, wcià˝ le˝y na półce. Film przeciwko masowym egzekucjom na stadionach, zamówiony przez
organizacj´ Reporterzy bez granic, która sprzeciwia
si´ wszelakiemu łamaniu praw człowieka w Chinach, równie˝ cenzurze, wycofali sami zleceniodawcy. Byç mo˝e uznali, ˝e poszli za daleko. Do wstrzymania emisji spotu – którego premiera zapowiedziana była na 8 kwietnia na stronie internetowej
organizacji, prawdopodobnie przyczyniła si´ nie tyle
jego wieloznaczna treÊç, co właÊnie czas, w jakim
miał zostaç wyemitowany; akurat przed samà olimpiadà rozp´tała si´ zawierucha wokół Tybetu…
W pracy magisterskiej na temat twórczoÊci Bagiƒskiego jej autor opisał jak to w jednym z białostockich sklepów komputerowych Bagiƒski zaprezentował film „The Hunt” („Polowanie”) i zapytał: „Czy
nie potrzebujecie takiego demo, które by szło
w sklepie na monitorze?” Dzi´ki temu, ˝e potrzebowali, zarobił pierwsze pieniàdze. Reklamy, to dziÊ
dla niego chleb powszedni.
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Coraz wi´cej ludzi
cieszy si´ s´dziwym
wiekiem i coraz lepiej
znosi wszelkiego
rodzaju dolegliwoÊci.
Liczba osób, które
przekroczyły setk´, roÊnie
nadzwyczaj szybko.
A jakie sà ich sposoby
na długowiecznoÊç?
Oto krótkie vademekum
dla ich potencjalnych
naÊladowców.
TEKST

Emanuela Chiappero

Z

danych GUS wynika, ˝e co roku liczba stulatków w Polsce zwi´ksza si´
o kilkaset osób. W latach 70. setki
do˝ywało około 500 osób, teraz jest
ich ponad dwa tysiàce. Szacuje si´, ˝e
do 2050 roku w Polsce b´dzie 21 tysi´cy stulatków.
Wiekowi rekordziÊci otoczeni sà całymi tabunami ˝wawych dziewi´çdziesi´ciolatków, zdeterminowanych do tego, by pójÊç
w ich Êlady. Ale jak nale˝y ˝yç, ˝eby do˝yç setki?
Jaki jest sekret dziadków, którzy z ka˝dym kolejnym dziesi´cioleciem demonstrujà coraz lepszà
odpornoÊç na choroby i dolegliwoÊci wieku starczego? Nie ma na to ˝adnej recepty, potwierdzajà
to równie˝ geriatrzy, gerontolodzy i genetycy, którzy od lat wnikliwie studiujà nawyki, a tak˝e DNA
wiekowych rekordzistów, w nadziei na odnalezienie eliksiru długowiecznoÊci.
Nie oznacza to jednak bynajmniej, ˝e nie mamy
na swój wiek ˝adnego wpływu. Abecadło zamiesz-
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Do˝
czone poni˝ej nie gwarantuje stuletniego ˝ycia, ale
zawiera porady jak je skutecznie wydłu˝yç.

JAK AKTYWNE DŁUGIE ˚YCIE
Ârednia długoÊç ˝ycia w XIX w. oscylowała w granicach 40–50 lat, tymczasem obecnie wynosi ponad 80. Dziewczynka, która rodzi si´ dziÊ w Polsce,
ma statystyczne szanse na prze˝ycie 82,9 lat,
a chłopczyk 76,7 lat. Tak gwałtownej demograficznej rewolty nigdy wczeÊniej nie notowano w dziejach ludzkoÊci. Zjawisko to da si´ wytłumaczyç jedynie poprawà warunków społecznych i post´pami
medycyny. Zaskakuje ju˝ sama liczba osiemdziesi´ciolatków, która w przeciàgu kilku dekad wzrosła
kilkukrotnie. Co wi´cej, pomi´dzy dziewi´çdziesiàtkà a setkà wskaênik ÊmiertelnoÊci spada: choç
brzmi to paradoksalnie, to jednak po przekroczeniu
97 roku ˝ycia prawdopodobieƒstwo zgonu wzrasta
znacznie wolniej ni˝ przedtem. Innymi słowy, je˝eli

˝yç
stu lat
ktoÊ chciałby zostaç stulatkiem, a przekroczył ju˝
85 lat, to mo˝e byç prawie pewien sukcesu!

wiem i mo˝liwoÊcià pełnego korzystania z walorów
jesieni ˝ycia, uwa˝ajà demografowie. Innymi słowy,
problem z osobami starszymi nie b´dzie polegał na
tym, „gdzie powinni mieszkaç”, ale „czym ich zajàç”.

JAK BURZENIE BARYKAD
Sà nieliczni, dlatego ˝e zarówno rodziny, jak i całe
paƒstwa, traktujà ich niczym przysłowiowe jajko.
Jeszcze kilka lat temu tak właÊnie brzmiała główna
zasada post´powania z dziewi´çdziesi´ciolatkami.
DziÊ sytuacja wyglàda ju˝ nieco inaczej, a w przyszłoÊci, kiedy Êwiat b´dzie dosłownie zdominowany
przez siwogłowych, podejÊcie do ludzi s´dziwych
zmieni si´ zapewne jeszcze bardziej. Perspektywa ta
pociàga za sobà jednak cały szereg problemów. Nale˝y zrewidowaç infrastruktur´ miast, rodzaje usług
i pomocy. Dzisiejsi staruszkowie wydajà si´ nieco zaskoczeni swojà długowiecznoÊcià, nie dokonywali
˝adnych planów na jesieƒ ˝ycia i zaspokoiwszy swoje
podstawowe potrzeby nie martwià si´ niczym szczególnym. Przyszłe pokolenia b´dà z góry zakładaç
dłu˝szy okres radowania si´ wzgl´dnie dobrym zdro-

JAK CHOROBY
Które choroby sà dla osób w podeszłym wieku najbardziej niebezpieczne? Na szczycie listy widniejà
schorzenia układu naczyniowo-krà˝eniowego, zaburzenia neuropsychologiczne (jak choçby demencja starcza), osteoporoza oraz cukrzyca. Nie wolno równie˝ lekcewa˝yç artretyzmu i innych klasycznych dolegliwoÊci wieku starczego, które pogarszajà jakoÊç ˝ycia.

JAK DEPRESJA
Nale˝y mieç na uwadze nie tylko zdrowe ciało,
ogromnà rol´ odgrywa równie˝ psychika lub inaczej
mówiàc usposobienie. ˚eby długo ˝yç, trzeba wy-
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rzuciç z pami´ci takie wyrazy, jak melancholia, smutek, nostalgia i na dobre uwolniç si´ od stanów pesymizmu, zwanych popularnie depresyjnymi. W gronie
wiekowych rekordzistów zdecydowanie przewa˝ajà
optymiÊci, ludzie ciekawi Êwiata, zdolni do uÊmiechu
i wyra˝ania swoich emocji. Ludzie, którzy potrafià
cieszyç si´ pełnià ˝ycia, w tym uczuciowego.

JAK ELIKSIR MŁODOÂCI
Jest faktem bezspornym, ˝e człowiek nie został
stworzony po to, by do˝ywaç stu lat. Z biologicznego punktu widzenia liczy si´ bowiem osiàgni´cie
wieku odpowiedniego do podj´cia pracy, zało˝enia
rodziny i godnego zestarzenia si´. W rzeczy samej,
kwestia ta wyglàdała w ten sposób przez wiele tysiàcleci. Dzisiaj jednak nawet podwojona Êrednia
długoÊç ˝ycia ju˝ nam nie wystarcza. My chcemy
wiecznej młodoÊci. Urojenia? Niekoniecznie, wa˝ne
jest zrozumienie, jakie mechanizmy i zachowania
opóêniajà proces starzenia, który pozwala niektórym osobom przekroczyç sto lat bez powa˝niejszych
chorób i patologii typowych dla wieku starczego.
Kiedy naukowcy odkryjà, co jest owym płaszczem
ochronnym, byç mo˝e uda si´ przeszczepiç to coÊ
równie˝ na innych.

JAK FIZYCZNE åWICZENIA
JeÊli chcemy do˝yç setki, musimy koniecznie zapomnieç o lenistwie. Nie oznacza to, ˝e dziadek powinien koniecznie wziàç udział w maratonie, wystarczy, ˝e b´dzie prowadził aktywny tryb ˝ycia, na przykład du˝o spacerował. åwiczenia fizyczne zapobiegajà otyłoÊci, która obok przewlekłych zapaleƒ jest
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jednym z najwi´kszych wrogów osób w podeszłym
wieku. Nie nale˝y jednak przesadzaç: zbyt du˝o
sportu wywołuje efekt przeciwny do zamierzonego.

JAK GENY
Zaplecze w postaci pełnego stulatków drzewa genealogicznego nie daje co prawda stuprocentowej
gwarancji, ale bardzo pomaga. Niektóre osoby
odziedziczyły po swoich przodkach „witalnoÊç”,
która ułatwia dostosowanie si´ do otoczenia i pomaga układowi odpornoÊciowemu w zwalczaniu
chorób. Szcz´Êliwcy ci zostali hojniej obdarzeni genami długowiecznoÊci, czyli tymi, które sterujà
procesem starzenia si´ (do dzisiaj zdołano zidentyfikowaç ok. pi´çdziesi´ciu takich genów). I jeÊli
prawdà jest, ˝e w młodoÊci ci´˝ar dziedziczenia ma
co najwy˝ej 30-procentowy wpływ na ˝ycie, to jednak w wieku 75–80 lat jego znaczenie zdecydowanie wzrasta. Statystyki potwierdzajà, ˝e ci, którzy
mieli długowiecznych przodków, majà spore szanse
na to, by pójÊç w ich Êlady. Przeprowadzone przez
Amerykanów badania na grupie osób, które ukoƒczyły 60. rok ˝ycia, dowodzà, ˝e potomkowie dziewi´çdziesi´ciolatków sà ˝ywotniejsi i bardziej odporni na schorzenia układu krà˝enia.

JAK HOBBY
Wiele osób starszych cieszy si´ dobrym zdrowiem,
nie ma zbyt wielu stresujàcych rodzinnych obowiàzków, a w zwiàzku mo˝e dowolnie dysponowaç swoim wolnym czasem. Ró˝nego rodzaju hobby oraz
aktywny udział w ˝yciu społecznym oznacza dbałoÊç o zachowanie dotychczasowych zdolnoÊci inte-

lektualnych, odÊwie˝anie i poszerzanie swoich znajomoÊci, powrót do zainteresowaƒ zaniedbywanych
we wczeÊniejszym ˝yciu na skutek braku czasu.

JAK ISKRA Z PAPIEROSA
Czy wciàganie w nozdrza dymu ze stu Êwiec mo˝e
byç przyjemne? Osoby palàce powinny zatem spróbowaç rozstaç si´ z papierosem. Dym zwi´ksza naszà podatnoÊç na choroby. Efekt: osoby niepalàce
majà wi´kszà szans´ na długie ˝ycie ni˝ palacze. I nie myÊlcie o szukaniu pociechy w kieliszku:
równie˝ w przypadku alkoholu zaleca si´ daleko
idàcà powÊciàgliwoÊç.

JAK JAPO¡SKA
RECEPTA NA ˚YCIE
Badania demograficzne wskazujà, ˝e w krajach europejskich ˝yje coraz wi´cej osób, które ukoƒczyły
70. rok ˝ycia. Ze statystyk wynika, ˝e osoby starsze
stanowià około 25 procent społeczeƒstw, a to oznacza, ˝e paƒstwa te zaczynajà si´ starzeç i powoli doganiajà „bijàcà pod tym wzgl´dem na głow´” długowiecznà Japoni´. Obecnie na naszym globie ˝yje 629 milionów osób po 60 roku ˝ycia, a w najbli˝szych latach ich populacja wzroÊnie do, bagatela,
dwóch miliardów. Stosunkowo niewielkim odsetkiem stulatków mogà pochwaliç si´ Stany Zjednoczone: w liczàcym blisko 300 milionów osób społeczeƒstwie jest ich zaledwie ok. 50 tysi´cy – to skutek
nieracjonalnej diety i wysokiego wskaênika otyłoÊci
oraz zwiàzanych z nià chorób. Kiedy jednak koƒczy
si´ wiek podeszły, a zaczyna staroÊç? Z punktu widzenia medycyny dopiero wtedy, gdy organizm, pogodzony z nieodwracalnoÊcià procesu starzenia si´,
odmawia wykonywania pewnych funkcji.

JAK KOBIETY
Kobiety prawie we wszystkich grupach wiekowych
˝yjà dłu˝ej od m´˝czyzn, dlatego nie dziwi, ˝e
wÊród 50–60-latków m´˝czyêni stanowià zdecydowanà mniejszoÊç. Niemniej wraz z upływem lat ich
udział w leciwej populacji wzrasta. W rzeczy samej,
wÊród stulatków na 5 kobiet przypada ju˝ nie jeden,
ale dwóch m´˝czyzn!

JAK LEKTURA
Czytaç, chodziç do kina, podró˝owaç. Wszystkie te
czynnoÊci praktykowane sà dziÊ stosunkowo rzadko, ale w przyszłoÊci b´dà wypełniaç dziadkom całe dnie. Obecnie udział dziewi´çdziesi´ciolatków
w ˝yciu kulturalnym jest doÊç niewielki. I nie ma
w tym nic dziwnego, albowiem sà to osoby uro-

dzone na poczàtku XX w., kiedy do szkół chodzili
tylko nieliczni. W przyszłoÊci sytuacja ta ulegnie
jednak zmianie. Społeczeƒstwo b´dzie musiało zapewniç swoim seniorom ofert´ kulturalnà przeznaczonà specjalnie dla nich: a im wi´cej propozycji dla
osób starszych, tym lepszym zdrowiem b´dà si´ one
cieszyç.

JAK ŁATWOÂå MYÂLENIA
Wraz z wiekiem coraz trudniej zmusiç nasz „oÊrodek informacji” do działania. Mimo to niektóre
funkcje naszej pami´ci funkcjonujà prawidłowo nawet po przekroczeniu stu lat. „Na uszkodzenie bardziej nara˝ona jest pami´ç wtórna, czyli ta, która pomaga nam w codziennym ˝yciu – mówi psycholog
Maria Rosa Baroni, autorka ksià˝ki Psychologiczne
procesy starzenia si´. – Uszczerbku nie doznaje natomiast zdolnoÊç do przywoływania wydarzeƒ odległych w czasie. I stàd to słynne „za moich czasów”
w ustach dziadków, którzy na co dzieƒ majà cz´sto
problemy z przypomnieniem
sobie, w jaki sposób
włàcza si´ telewizor”.

Jeżeli chcemy
zachować
młodzieńczy
wygląd, musimy
przede wszystkim
zadbać o nasze
narządy
wewnętrzne.
Zacznijmy
od posiłków:
zrezygnujmy
z przysłowiowych
„bomb
kalorycznych”
i wybierajmy
produkty bogate
w witaminy i sole
mineralne. A poza
tym uprawiajmy
sport, spacerujmy
i jak najwięcej
przebywajmy
na świeżym
powietrzu
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JAK MÓZG
Stanowi zaledwie dwa procent masy naszego ciała,
ale jego prawidłowe funkcjonowanie pochłania a˝
dwadzieÊcia procent energii niezb´dnej do właÊciwego działania całego ludzkiego „mechanizmu”. I tak jest w ka˝dym wieku. Nale˝y zatem dostarczaç organizmowi wszystkich niezb´dnych substancji od˝ywczych poprzez stosowanie odpowiedniej diety, cz´ste przebywanie na Êwie˝ym powietrzu
oraz çwiczenia umysłu. A mo˝liwoÊci tego ostatniego jest całe mnóstwo: od uniwersytetu trzeciego
wieku, przez rozwiàzywanie krzy˝ówek, po najbardziej oryginalne hobby. Wa˝ne, ˝eby pami´taç, i˝
zaanga˝owana i „pracujàca umysłowo” głowa wpływa bardzo korzystnie na kondycj´ całego ciała.

FOTOLIA

Co do tego, że
dziadkowie mają
się z czego
cieszyć, nie ma
wątpliwości:
zajmują stałe
miejsce
w sercach swoich
wnucząt i są
niezastąpionym
punktem
odniesienia dla
całej rodziny.
Stanowią też
prawdziwą
skarbnicę
doświadczeń
życiowych
i zapewniają
pogodniejszy
rozwój
najmłodszym
członkom rodziny

LUDZIE

JAK NAPRAWA
Nawet tak wyrafinowana maszyna, jak ludzkie ciało,
w miar´ upływu czasu podlega zu˝yciu. Na szcz´Êcie
w „zestawie ratunkowym” znajduje si´, mi´dzy innymi, mechanizm samonaprawczy, który niweluje
szkody wyrzàdzane przez upływajàcy czas. Jednak
wraz z wiekiem ta funkcja traci na skutecznoÊci. Naukowcy chcà zatem znaleêç i opisaç najwa˝niejsze
„Geny naprawcze” ludzkiego organizmu, aby poprawiç efektywnoÊç ich działania.

JAK OMEGA 3
Kwasy tłuszczowe omega-3 okreÊla
si´ równie˝ mianem „niezb´dnych”,
podobnie jak niektóre witaminy, albowiem organizm nie jest w stanie
wytwarzaç ich samodzielnie i w zwiàzku
z tym musi otrzymywaç je w po˝ywieniu. Liczne badania coraz dobitniej dowodzà ogromnego wpływu
kwasów omega-3 na samopoczucie, zwłaszcza
u osób starszych, albowiem przyswajanie tych
zwiàzków skutkuje obni˝eniem poziomu cholesterolu i trójglicerydów, zmniejszeniem ciÊnienia
t´t ni cze go
oraz poprawà pami´ci,
kon cen tra cji
i zdolnoÊci do
przyswajania informacji. W naszym
jadłospisie
nie mo-
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˝e zatem zabraknàç ryb, najlepiej tych o niewielkich
rozmiarach, gdy˝ sà one mniej podatne na zanieczyszczenia ni˝ wi´ksze okazy.

JAK PROFILAKTYKA
Naukowcy nie do koƒca jeszcze wiedzà, jak działa
organizm superstaruszka. Z ich obserwacji wynika, ˝e po ukoƒczeniu 90. roku ˝ycia wyst´pujà
znaczne niedobory witaminy D, dlatego osobom
starszym zaleca si´ korzystanie z morskich i słonecznych kàpieli, zmniejszajàcych ryzyko osłabienia i p´kania koÊci. Warto równie˝ zadbaç o regularne badania lekarskie, nie popadajàc jednak
w obsesj´ na tym punkcie. Seniorzy, którzy nie borykajà si´ z ˝adnymi szczególnymi schorzeniami,
mogà badaç si´ raz na rok.

JAK ROLA DZIADKÓW
Osoby starsze, niezale˝nie od swej fizycznej słaboÊci
i podatnoÊci na najró˝niejsze dolegliwoÊci, sà niezastàpionymi kompanami dzieci. Majà im jeszcze bardzo du˝o do zaoferowania i przekazania, a poza tym
dysponujà czymÊ, czego z reguły brakuje rodzicom,
a co dla malucha jest po prostu niezb´dne: wolnym
czasem. Dziecko przebywajàce z dziadkami ma zapewniony spokojny rytm ˝ycia, mo˝e zostaç wysłuchane, mo˝e z kimÊ pogaworzyç, no i przede
wszystkim ma doskonałych kompanów do zabawy.
Dziadkom nigdzie si´ nie spieszy, dziadkowie dostosowujà si´ do tempa ˝ycia swojego wnuka. Oczy-
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JAK STAROÂå
StaroÊç to nie choroba, to naturalny, długotrwały
i nieodwracalny proces fizjologiczny, którego cechà
charakterystycznà jest nie tylko utrata zdolnoÊci
do samonaprawy prowadzàcej do wi´kszej podatnoÊci na choroby. Starzenia to tak˝e zmniejszenie
zdolnoÊci do funkcjonowania w Êrodowisku. Proces
starzenia dotyczy wszystkich społeczeƒstw. Jednak˝e kraje europejskie plasujà si´ w czołówce pod tym
wzgl´dem, poniewa˝ na naszym kontynencie jest
najni˝szy przyrost naturalny. Według ONZ, społeczeƒstwo jest stare, kiedy odsetek osób powy˝ej 65
roku przekracza 7% – zatem dotyczy to wszystkich
społeczeƒstw europejskich.
W 2000 roku osoby majàce 65 lat i wi´cej stanowiły
około 18% społeczeƒstwa Europejskiego. Przewiduje si´, ˝e w 2050 roku, co trzeci Europejczyk b´dzie
nale˝ał do tej grupy wiekowej. Oznacza to 235 milionów osób po 65 roku ˝ycia (www.kde.edu.pl).

nik, ograniczyç sól podnoszàcà ciÊnienie, a tak˝e
włàczaç do diety jak najwi´cej owoców i warzyw,
które sà êródłem przeciwutleniaczy. Powstrzymujà
one bowiem procesy starzenia, ale tak˝e spowalniajà rozwój choroby Alzheimera, czy te˝ zmniejszajà ryzyko zachorowania na mia˝d˝yc´.

JAK WITAMINY
Cynk, wapƒ, magnez, selen i witaminy. Wszystkie
minerały cenne dla ludzkiego organizmu nale˝y zaliczyç do substancji przyjaznych osobom w podeszłym wieku. Wspomniana ju˝ wy˝ej zbilansowana
dieta, bogata w warzywa i owoce, uboga w tłuszcze,
to idealna towarzyszka pogodnej staroÊci. Najbli˝ej
dietetycznego ideału jest chyba klasyczna kuchnia
Êródziemnomorska, nadajàca si´ równie˝, albo raczej przede wszystkim, dla osób starszych.
DIGITAL STOCK

wiÊcie w ostatnich latach ich wizerunek uległ diametralnej zmianie. Wsparty na lasce dziadek i kołyszàca si´ w bujanym fotelu babcia odeszli ju˝ do lamusa, ust´pujàc miejsca staruszkom tryskajàcym ˝yciowà energià, osobom zdecydowanym na to, by
po wielu latach ci´˝kiej pracy korzystaç z wolnego
czasu, którym teraz dysponujà. I choç ci zalatani
dziadkowie nie b´dà najprawdopodobniej opiekunami „na cały etat”, to jednak ich wkład w wychowanie wnuka b´dzie z całà pewnoÊcià nieoceniony.

JAK TRYB AKTYWNY
Poj´cie to nie jest bynajmniej fikcjà literackà, ale
rzeczywistoÊcià. Istnieje pokaêna grupa młodych
duchem 70- i 80-latków, sporo jest równie˝ osób
po dziewi´çdziesiàtce. Tym pierwszym trzeba zapewniç wzgl´dnie aktywny tryb ˝ycia, tym drugim
niezb´dnà pomoc. Wszystkie kolejne etapy ˝yciowej drogi ulegajà dziÊ wydłu˝eniu. Brytyjski oÊrodek badawczy Future Foundation przewiduje, ˝e
za kilkadziesiàt lat człowiek b´dzie miał tyle czasu,
˝e wystarczy mu go na zało˝enie co najmniej
dwóch rodzin, trzykrotnà zmian´ pracy i odejÊcie
na emerytur´ w wieku 60–80 lat. Ale czy wszyscy
b´dziemy z tego zadowoleni?

JAK UREGULOWANY TRYB ˚YCIA
Zdrowiu w znacznym stopniu sprzyja sposób ˝ycia
i odpowiednia dieta. Osoby starsze powinny zatem
przywiàzywaç wi´kszà wag´ do uregulowanego
trybu ˝ycia. Powinny spo˝ywaç 4–5 małych posiłków dziennie, piç odpowiednià iloÊç płynów, spo˝ywaç produkty pełnoziarniste zawierajàce błon-

JAK ZAPALENIE
Osoby starsze lubi n´kaç przewlekłe zapalenia. Jest
to wynikiem procesu normalnego zu˝ywania si´
narzàdów, który w miar´ upływu lat powoduje coraz wi´cej problemów. Aby zrozumieç, na czym polega to zjawisko, najlepiej wyobraziç sobie ludzkie
ciało jako maszyn´ działajàcà na tlen. Podobnie jak
wszystkie paliwa, tak˝e i tlen generuje pewne odpady, które prowadzà do odkładania si´ w organizmie
wolnych rodników, które uszkadzajà komórki,
a tym samym przyspieszajà proces ich starzenia si´.
Upraszczajàc, zapalenie to obronna reakcja organizmu na niebezpiecznà działalnoÊç wolnych rodników. JeÊli mechanizm ten wyst´puje zbyt cz´sto,
otwiera drog´ ró˝nego rodzaju chorobom.
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Instrukcja obsługi

oniżej kilka wskazówek
i „sztuczek”, które z całą
pewnością usprawnią korzystanie
z najpopularniejszej na świecie
wyszukiwarki internetowej.
Każdego dnia sześciu na dziesięciu
internautów poszukuje interesujących
informacji właśnie za pomocą Google.
Zarówno bardziej doświadczonym
nawigatorom, jak i tym, którzy
stawiają w tej materii swoje pierwsze
kroki, Google zdaje się być czymś
w rodzaju informatycznej „lampy
Aladyna”, gwarantującej odpowiedzi
na wszystkie nurtujące nas pytania
i prowadzącej nas przez
najciemniejsze zaułki Sieci.
O przewadze wyszukiwarki panów
Brina i Page’a nad dziesiątkami jej
zagorzałych konkurentek decyduje
przede wszystkim maksymalna
łatwość i szybkość obsługi. Mimo to
nierzadko zdarza się, że uruchamianie
coraz to kolejnych procesów
wyszukiwania nie przynosi
pożądanych rezultatów: dzieje się tak,
ponieważ super wyszukiwarka Google
działa w oparciu o język algorytmów
matematycznych, który jest
z jednej strony bardzo
inteligentny, ale
z drugiej nieco
ograniczony.

P

1 – JASNO
SFORMUŁOWANE
ZAPYTANIE
Powodzenie procesu
wyszukiwania zależy w dużej
mierze od wprowadzonego
słowa/hasła-klucza. Z tego
względu należy unikać zbyt
ogólnych zapytań typu
[telewizor], które skutkują
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w 10 krokach
milionami zupełnie nieprzydatnych
odpowiedzi. Najlepiej od razu używać
słów-kluczy razem z terminami
uściślającymi kontekst odniesienia,
na przykład [telewizor plazmowy].
Jeżeli znacie dokładną nazwę tego,
czego szukacie, wpiszcie ją
w cudzysłowie [„telewizor
plazmowy 32 cale”], tak aby od razu
odrzucić odpowiedzi bezużyteczne.
Ta zasada przydaje się zwłaszcza
podczas poszukiwania osób
([„Andrzej Kowalski”] pokazuje
o wiele mniej wyników niż [Andrzej
Kowalski]). Precyzyjne sformułowania
przyniosą pozytywny efekt również
przy bardziej złożonych zapytaniach:
wprowadzając je w cudzysłowie
[„lepsza plazma czy LCD”] uzyskacie
odpowiedzi od użytkowników, którzy
mieli takie same wątpliwości, jak wy.
Nigdy nie przesadzajcie z długością
zdań, albowiem

„Sztuczki”
Istnieje jednak cała seria
podpowiedzi i trików, często
znanych tylko najbardziej
wtajemniczonym, które mogą
nam pomóc w trafniejszym
eksponowaniu naszych
oczekiwań i przyspieszeniu
najczęściej wykonywanych
operacji. Właśnie z tego względu
godnych uwagi jest dziesięć
porad, opracowanych na bazie
nie tylko najrozmaitszych
przewodników publikowanych
przez Google, ale również wielu
„sztuczek”, jakimi dzielą się
w Sieci jej najbardziej biegli
użytkownicy. Aby lepiej
zrozumieć porady dotyczące
procesu wyszukiwania posłużymy
się osobą internauty, który nosi
się z zamiarem kupna nowego
telewizora, ale wcześniej chce
zasięgnąć informacji
o dostępnych modelach
i obowiązujących na rynku
cenach. Każdej z podanych
sugestii towarzyszy przykład
graficzny w załączonej poniżej
galerii ilustracji.

wyszukiwarka i tak rozpoznaje teksty
złożone z maksymalnie 32 znaków.
Jeśli chodzi o ortografię
i interpunkcję, możecie czuć się
zwolnieni z obowiązku stosowania
podstawowych zasad, jakich
uczyliście się w szkole. Google nie
odróżnia małych i dużych liter:
wyszukiwania [Telewizor LCD]
i [telewizor lcd] dają dokładnie taką
samą liczbę wyników. To samo
dotyczy interpunkcji (algorytm
ignoruje wszelkie kropki, przecinki
i dwukropki) oraz słów pozbawionych
konkretnego znaczenia (spójniki,
rodzajniki).
Znajomość
10 kroków ułatwi
nam z pewnością
poszukiwania
informacji w
najpopularniejszej
przeglądarce
Google

2 – ZASADY LOGIKI
A jednak nawet Google ma swoją
własną gramatykę i interpunkcję:
w związku z tym doskonale rozumie
język operatorów logicznych [AND],
[OR], [NOT], [+], [-], […]. Pierwszy
służy do połączenia ze sobą dwóch
słów-kluczy: jeśli, na przykład,
interesują was wyłącznie ekrany LCD

i uruchomicie wyszukiwanie [telewizor
AND lcd], zostaną wyświetlone tylko
te wyniki, w których występują oba te
terminy. W ostatnim czasie Google
wprowadziło domyślny operator
[AND] do wszystkich zapytań z więcej
niż jednym słowem-kluczem, dlatego
wy nie musicie go już wpisywać. Jeżeli
natomiast chcecie zupełnie wyłączyć
jedno ze słów-kluczy (na przykład
plazma), ale pozostawić całą resztę
(lcd, katodowy itp.), możecie
wprowadzić zapytanie [telewizor NOT
plazma]: w ten sposób zostaną
odrzucone wszystkie te strony,
na których pojawia się słowo
„plazma”. Jeżeli natomiast wpiszecie
[telewizor OR plazma], wyświetlą się
wszystkie strony, na których jest
mowa o telewizorze lub o plazmie.
Czemu to służy? Może okazać się
przydatne w sytuacjach, kiedy słowu
[plazma] towarzyszy nie [telewizor],
a [ekran]. Operatory mogą być
zastępowane symbolami [+]
(w miejsce AND) i [-] (w miejsce NOT).
Innym funkcjonalnym operatorem jest
[…]: jeżeli interesują was wyłącznie
ekrany z przedziału 32-50 cali,
możecie wprowadzić zapytanie
[lcd 32…50 cali], a otrzymacie strony,
na których mowa jest również
o telewizorach 40- lub 46-calowych.
Operator ten może być stosowany
również do wyszukiwań o określonych
ograniczeniach czasowych
(na przykład [1980…1998]). Jeśli nie
w smak wam zapamiętywanie
wszystkich tych operatorów, zawsze
macie możliwość sięgnięcia
po „Szukanie zaawansowane”,
w ramach którego będziecie mogli
zdefiniować słowa do uwzględnienia/
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wykluczenia, okres odniesienia,
format pliku (tylko .pdf lub .ppt).
Poza tym może się zdarzyć, że chcecie
ograniczyć wyszukiwanie do jakichś
konkretnych domen. Na przykład,
chcecie wyświetlić wszystkie opinie
o preferowanym przez was modelu
telewizora, jakie zostały opublikowane
w jakimś magazynie technicznym.
W takich sytuacjach przydaje się
operator [site]. Wpisując [lcd site:
skapiec.pl], otrzymacie wyniki
odnalezione wyłącznie na witrynie
Gazeta.pl. Operatora [site] można
używać również do ograniczania
wyszukiwania określonych domen:
np. [site:edu] dla uzyskania wyników
wyłącznie ze stron uniwersytetów
amerykańskich lub [site:pl] ze stron
polskich.

3 – ODSYŁACZE
REKLAMOWE
Nie wszyscy zwracają na to uwagę,
tymczasem warto wiedzieć,
że pierwsze wyniki pokazywane
przez Google niekoniecznie są tymi
najlepszymi: czasami zdarza się
bowiem że są to linki sponsorowane.
Klikajcie na nie tylko wtedy,
gdy faktycznie was zainteresują,
w przeciwnym razie lepiej poszukać
pierwszego wyniku „oficjalnego”,
który znajduje się nieco niżej.
Rozpoznanie odsyłacza
sponsorowanego ułatwia nie tylko
pojawiający się u góry szary napis
„Linki sponsorowane”, ale również
kolor tła, które jest nie białe,
a żółtawe.
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AKTUALNOŚCI

CZAS WOLNY
WYSZUKIWARKI

4 – BEZPIECZNE
WYSZUKIWANIE

6 – KALKULACJE
I KONWERSJE

Safe Search to kolejne stosunkowo
mało znane narzędzie, które może być
uruchamiane ze strony Szukania
Zaawansowanego. Jeśli zostanie
wybrane, odrzuca wszystkie wyniki
uznane za „potencjalnie
niebezpieczne”. Możliwe są dwa
poziomy obostrzeń: [umiarkowane]
wyklucza nieodpowiednie obrazy,
ale nie filtruje zwykłych wyników
wyszukiwania w Internecie, [ścisłe]
filtruje wszystkie wyniki.

Google sprawdza się również w roli
kalkulatora i konwertera waluty. Jeżeli
model ekranu, który wam się podoba,
odnaleźliście na brytyjskiej stronie
e-commerce i widzicie, że kosztuje
500 funtów szterlingów, wystarczy,
że wpiszecie [500 funtów na euro],
a Google natychmiast skalkuluje cenę
w euro. Konwerter przelicza ponadto
najrozmaitsze jednostki miary:
na przykład mile na metry albo
godziny na sekundy [3 godziny
na sekundy]. Jeśli chcecie obliczyć
różnicę cen pomiędzy różnymi
modelami, możecie skorzystać
z kalkulatora, używając symboli [+],
[-], [*], [/]. Przykład: [678-643].

5 – SZYBKIE DEFINIOWANIE
Przeszukaliście Sieć „od deski
do deski”, a mimo to wciąż dręczą
was wątpliwości co do różnicy
pomiędzy plazmą a LCD? Spróbujcie
skorzystać z funkcji [define]. Nie jest
ona powszechnie znana, tymczasem
często okazuje się bardzo cenną
pomocą. Wystarczy uruchomić
wyszukiwanie typu [define:lcd],
aby odnaleźć wszystkie definicje
LCD dostępne online (w słownikach,
encyklopediach i na specjalistycznych
witrynach) wraz z bezpośrednim
odsyłaczem do źródła. To
doskonała alternatywa
dla Wikipedii,
umożliwiająca szybkie
odnalezienie definicji
akronimu lub zwrotu
obcojęzycznego.

7 – JAK SI¢ TO PISZE PO
ANGIELSKU?
Google ma w zwyczaju pokazywać
w pierwszej kolejności wyniki tożsame
lingwistycznie z językiem użytkownika
(dopilnujcie jednak, żeby w waszych
ustawieniach wybrany był język polski,
a wówczas wyniki będą lepsze). Jeżeli
zdarzy się wam znaleźć ciekawy wynik
w języku, którego nie znacie, obok
tytułu pojawi się [Tłumaczenie
strony]. Wystarczy kliknąć na ten
napis, aby uzyskać
natychmiastowe tłumaczenie
(prawdę mówiąc nie najlepszej
jakości), które może pomóc
przynajmniej w zrozumieniu
ogólnego sensu.

Bezpieczne
wyszukiwanie
w sieci zapewnia
Safe Search.
Warto korzystać
z tego narzędzia

Pozostając przy kwestii języków
obcych, Google umożliwia również
sprawdzenie prawidłowości
określonego sformułowania.
Załóżmy, że chcecie napisać maila
(po angielsku) do administratora
witryny e-commerce z prośbą
o podanie bliższych szczegółów
w odniesieniu do terminu dostawy czy
gwarancji. Nagle dopada was
wątpliwość: pisze się [wich] czy
[which]? Wystarczy, że rzucicie okiem
na liczbę wyników, jakie pokazywane
są po obu wyszukiwaniach,
a stwierdzicie, że częściej używanym
terminem jest ten drugi. Reguła ta nie
sprawdza się co prawda w każdym
przypadku, ale może być skuteczną
metodą na szybkie rozwianie
nękających nas wątpliwości. To samo
dotyczy również dłuższych
sformułowań, na przykład zwrotów
grzecznościowych: jeśli nie jesteście
pewni prawidłowej formy zapisu,
wystarczy, że wpiszecie w cudzysłowie
[„I look forward to hearing from you”]
i zobaczycie, ile uzyskacie wyników,
lub też Google odpowie wam
pytaniem „Czy chodziło Ci o:”,
sugerując prawidłową frazę.

8 – DZIENNIKI I BLOGI
Google jest nie tylko ogólnodostępną
wyszukiwarką, z usług której
korzystamy praktycznie codziennie.
Od pewnego czasu na stronie głównej
(u góry po lewej stronie) widnieje
menu z pozycjami „Wiadomości”,
„Blogi”, „Grafika” itp. Nie są to zwykłe
podwyszukiwarki Google, ale
samodzielne, specjalistyczne
narzędzia do przeprowadzania
bardziej szczegółowych wyszukiwań.
Przykładowo „Wiadomości”
sporządzają indeks wszystkich
wiadomości z ostatniego miesiąca,
dokonując tego szybciej niż
wyszukiwarka ogólna; poza tym
oferują możliwość porządkowania
wyników w kolejności chronologicznej
lub dokonywania wyszukiwań według
określonych nagłówków (na przykład
[telewizor plazma site: gazeta.pl]).
Jeśli musicie kupić nowy sprzęt,
zawsze warto, byście rzucili okiem
na to, co mówią specjalistyczne blogi

na stronie, która jest aktualnie
wyświetlana. Toolbar oferuje dziesiątki
innych funkcji, w tym bardzo
przydatną funkcję tłumaczenia.
Wystarczy ją uaktywnić,
a w momencie najechania kursorem
na słowo obcojęzyczne na ekranie
natychmiast pojawi się jego polski
odpowiednik.

10 – METEO, KINO,
MUZYKA

W sieci nie
wystarczy
wiedzieć
gdzie szukać,
ale i jak szukać.
Pomocne okażą
się narzędzia
opisane
w 10 krokach

o modelu, który podoba wam się
najbardziej. Także w tym przypadku
wystarczy kliknąć na menu „Blogi”,
aby wejść do specjalistycznej
wyszukiwarki blogów. Google posiada
dziesiątki wyszukiwarek pionowych,
często zwracających bardziej
precyzyjne wyniki: jeśli szukacie
jakiejś książki, polecamy wam
przejście od razu do Book Search
(wyniki opatrzone są krótkimi
wyciągami z tekstu), a jeżeli
rozglądacie się za konkretnym
artykułem naukowym, pomocą służy
wam Google Scholar.

9 – TOOLBAR
Zamiast kilka razy dziennie wstukiwać
[www. google. pl] w pasek
przeglądarki lub wciskać przycisk
„Home” (jeżeli ustawiliście Google
jako stronę początkową), znacznie
wygodniej jest zainstalować sobie
toolbar Google. Dzięki temu okno
wyszukiwania będzie widoczne
na ekranie przez cały czas. Porada:
w ustawieniach paska narzędzi należy
wybrać pozycję „otwórz nową kartę”,
aby żądane wyniki nie zostały otwarte

Chcecie dowiedzieć się, jakie warunki
atmosferyczne panują w waszym
mieście? Napiszcie [pogoda tychy],
a Google natychmiast wyświetli ikonki
z prognozami meteorologicznymi
i temperaturami na najbliższe trzy dni.
Na podobnej zasadzie można
dowiadywać się o strefy czasowe
(na przykład [time mumbai]). Inną
stosunkowo mało znaną funkcją jest
repertuar kin w waszym mieście.
Jeśli napiszecie [kino sosnowiec],
na ekranie natychmiast pojawi się
repertuar wszystkich sal kinowych
w Sosnowcu. Jeśli znacie już tytuł
filmu, który chcecie zobaczyć,
uruchomcie wyszukiwanie [benjamin
button Warszawa], a Google od razu
poda wam kina i godziny projekcji.
Jeżeli chcecie ograniczyć

poszukiwania do stron
kinematograficznych, zadajcie
wyszukiwanie [film: Casablanca],
a w ten sposób unikniecie wszystkich
witryn, na których Casablanca
pojawia się w kontekście
geograficznym, jako marokańskie
miasto. To samo dotyczy muzyki:
wpisując [muzyka: U2], otrzymacie
wyłącznie te wyniki, które dotyczą
irlandzkiej grupy muzycznej,
skatalogowane wg Artist, Album,
Songs.
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sen zimowy
na szczęście
zapadają jedynie
niedźwiedzie, dystrybucja
filmowa działa pełną
parą. Kwietniowe
wieczory to idealna pora
na dobry film. A jest
w czym wybierać.
Wielbicieli Dustina
Hoffmana (który niestety
ostatnio rzadko pojawia
się na dużym ekranie) ucieszy
wiadomość, że na dvd ukazał się
jeden z lepszych filmów tego
doskonałego aktora. „American
Buffalo” to dramat sensacyjny
z 1996 roku. Film jest adaptacją
wielokrotnie nagradzanej sztuki
Davida Mameta – znanego autora
fabuł kryminalnych. Intryga osadzona
jest na pomyśle wielkiego skoku.
Don – spokojny antykwariusz zaczyna
mieć problemy finansowe. W głowie
tego przykładnego obywatela rodzi
się więc pomysł, aby przy pomocy
dwóch wspólników okraść jednego
z klientów antykwariatu. Celem
rabunku miałaby być bezcenna
moneta o wdzięcznej nazwie
„American Buffalo”. Plan wydaje się
prosty i łatwy w realizacji, niestety,
nie wszystko idzie
po myśli niedoszłych
złodziei...
Wszyscy pamiętamy
nieodżałowanego
Jana Machulskiego.
„Olek” to jeden z jego
ostatnich projektów.
Trzeba przyznać, że
scenariusz ma bardzo
oryginalną fabułę.
Tytułowy Olek to
chłopiec, który pojawia

się w maleńkiej
polskiej osadzie. Nikt
nie wie, skąd się wziął,
gdzie się urodził i kim
są jego rodzice.
W pewnym momencie
okazuje się, że chłopak
jest obdarzony
niezwykłym, lecz
kłopotliwym darem
– potrafi przewidzieć
niebezpieczeństwo
grożące człowiekowi,
który ma w przyszłości
zginąć tragicznie. Kiedy
Olek widzi w swoich
wizjach zabójstwo małej
dziewczynki, jej ojciec
staje się głównym
podejrzanym.
Atrakcyjność trzeciej
propozycji polega
przede wszystkim na
udziale w niej Bono
– wokalisty U2, znanego
także ze swej działalności
charytatywnej.
Film „Entropy” otrzymał polski tytuł
„Seks & przemoc”. Nie brzmi zbyt
zachęcająco, lecz oddaje istotę
fabuły. Głównym bohaterem jest
początkujący reżyser, który wybił się,
realizując teledyski U2.
Kiedy jednak chce się
zająć poważną
reżyserią, okazuje się,
że dla producentów
liczą się dwie rzeczy
– tytułowe „seks
i przemoc”. Jak próbuje
sobie odpowiedzieć
na pytanie, jak
osiągnąć sukces bez
zaprzedania się
komercji.
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Premiery
Groêny

weekend
„

E

den lake”. Trzymający
w napięciu thriller. Para
młodych ludzi postanawia
spędzić przyjemny weekend
nad jeziorem. Jednak
zamiast romantycznych
oświadczyn, spotka ich
niebezpieczeństwo ze
strony grupy
nieobliczalnych
nastolatków.
Reż.: James Watkins,
wyst.: Kelly Reilly,
Michael Fassbender.

Lektura wciàgajàca

bez reszty

owieść Larssona to prawdziwa
rewelacja na rynku
współczesnego kryminału.
W ciągu paru lat Szwecja wybiła się
na tle innych państw i objawiła się
jako potęga powieści
detektywistycznej.
„Mężczyźni, którzy
nienawidzą kobiet” to
pierwsza część trylogii
„Millenium”. Druga część jest
zapowiadana przez wydawcę
na kwiecień tego roku.
Wydawałoby się, że
niemożliwe jest takie
skonstruowanie fabuły
kryminalnej, żeby czymś
jeszcze zaskoczyła czytelnika.
Larssonowi się to udało.
Nie można przyczepić się do niczego.
Postaci są barwne i świetnie
zarysowane, intryga ciekawa
i oryginalna, narracja wartka, akcja
pełna zwrotów. To doskonała książka
na kwietniowe wieczory pod kocem.
Para bohaterów – Mikael Blomkvist
i Lisbeth Salander, pozornie
najbardziej niedopasowana para
współpracowników na świecie,
naprawdę da się lubić.
Stieg Larsson: Millenium. Mężczyźni,
którzy nienawidzą kobiet.
Jacek Santorski & Co. Agencja
Wydawnicza.
Warszawa 2008.

P

Spacer

mi´dzy
wie˝ami
„

M

an on wire – człowiek
na linie” Historia
wyczynu francuskiego
linoskoczka, który w 1974
roku przeszedł na linie
między nowojorskimi
wieżami World Trade Center.
Film pokazuje kulisy długich
przygotowań, ludzi, którzy
brali udział w biciu rekordu
i rozterki samego
Philippe’a Petita. Reż.:
James Marsh.

Najsłynniejsze książki Johna
Fowlesa to „Mag” oraz
„Kochanica Francuza”.
Na podstawie tej ostatniej
nakręcono doskonały film
z Meryl Streep i Jeremy
Ironsem. „Larwa” to powieść
niełatwa. Skomplikowana
narracja prowadzi czytelnika

poprzez
mieszaninę
gatunków
literackich,
mieszaninę
przestrzeni.
Fabuła opiera
się na motywie
drogi, którą
odbył przed laty
młody szlachcic.
Ktokolwiek
zna twórczość Fowlesa wie, że pisarz
jest mistrzem łączenia pozornie
nieprzystających do siebie elementów.
„Larwa” to fascynujące wyzwanie
i ekstremalnie wciągająca lektura.
John Fowles: Larwa. Zysk i S-ka.
Poznań 2008.
Jedna z najgłośniejszych książek
ostatnich lat. Roberto Saviano to
młody dziennikarz, który przyjrzał się
z bliska mafijnym strukturom
neapolitańskiej Camorry.
Zaowocowało to koniecznością
przydzielenia autorowi ochrony,
gdyż mafia obiecała mu zemstę.
Od razu trzeba zaznaczyć, że nie jest
to książka w klimacie „Ojca
chrzestnego”. Saviano bardzo
pieczołowicie prześwietlił system
działania organizacji mafijnej, której
macki sięgają samych szczytów
władzy. Okazuje się, że w przestępczą
działalność zamieszane są również
znane włoskie koncerny czy instytucje
finansowe. Autor wykonał kawał
dobrej dziennikarskiej roboty, szkoda
tylko, że od czasu napisania książki
nie może czuć się bezpiecznie.
Niewątpliwie jednak stał się sławny
i podziwiany.
Roberto Saviano: Gomorra.
Czytelnik. Warszawa 2008.
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Lumix

godny po˝àdania

irma Panasonic
poszerzyła
ofertę o nowy aparat
należący do serii
Lumix. FS 10 jest nie
tylko ładny i mały,
ale również
funkcjonalny i prosty
w obsłudze.
Inteligentny
ekran LCD posiada
funkcję doboru ilości
światła potrzebnego
do zrobienia
najlepszej jakości
zdjęcia. Aparat posiada
także możliwość skorzystania
z oryginalnych ramek do zdjęć.
Wydruk będzie przypominał
fantazyjną pocztówkę.
Jako potencjalnych klientów firma
wskazuje dynamicznych ludzi,
którzy chcą mieć urządzenie
wykonujące dobrej jakości zdjęcia
przy minimum wysiłku i za rozsądną
cenę. Trzeba przyznać, że dzięki
projektantom, Lumix to naprawdę
piękny i godny pożądania
gadżet.

Z BUTELKÑ PRZY UCHU

F
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M otorola ulegając chwalebnej

CO RÓ˚NI KAMERY?
Samsung przedstawił cztery nowe modele
kamer – HMX-H106, HMX-H105, HMXH104, and HMX-H100. Flagowym
modelem serii jest H –106, pierwsza
na świecie kamera full HD z wewnętrznym
dyskiem SSD o pojemności 64 GB.
Wewnętrzny dysk SSD (Solid State Drive)
sprawia, że kamera jest lżejsza i bardziej
kompaktowa, nie nagrzewa się także
mocno. Brak ruchomych części
gwarantuje, że jest bardziej
odporna na wstrząsy i drgania.
Technologia SSD jest szybsza
niż HDD (Hard Disc Drives),
dzięki czemu czas
uruchamiania oraz zapisu
i odczytu danych jest krótszy.
Modele HMX-H105 i HMXH104 oferują
odpowiednio 32 GB
i 16 GB pamięci SSD.
Model HMX-H100 nie
posiada wbudowanej
pamięci wewnętrznej
i wymaga korzystania
z kart SD/SDHC.

modzie na ekologię przedstawiła
pierwszy na świecie telefon
zrobiony z materiału uzyskanego
z przetworzonych plastikowych
butelek. Przy produkcji W233
zadbano także o zrównoważenie
emisji dwutlenku węgla.
W zamian za nieuniknioną emisję
powstałą podczas produkcji,
dystrybucji i eksploatacji tego
modelu, przeznaczono sporo
środków na inwestycje
ekologiczne, między innymi na
zalesianie i rozwój
odnawialnych źródeł energii.
Udało się także zmniejszyć
rozmiar opakowania o 22%.
Pudełko wykonano w 100%
z makulatury. Dodatkowo
do każdego egzemplarza
załączono kopertę,
w której można odesłać
zużyty telefon, który
zostanie poddany
recyclingowi.

SPOSÓB NA DOBRY NASTRÓJ
Na polskim rynku pojawia się właśnie jedna z najlepszych
na świecie i znana w ponad 60 krajach marka czekolady
– Côte d’Or. Marka istnieje od 125 lat, od stycznia jest już
dostępna w naszym kraju. W sklepach można kupić trzy
linie – Sensations, Spécialités oraz duże czekolady z całymi
orzechami. Interesująca i oryginalna wydaje się zwłaszcza
ta druga, zawierająca propozycję sezonowe
i niepowtarzalne. Klient ma do wyboru, między innymi,
czekoladę z nadzieniem figowo-migdałowym czy
cytrynowo-imbirowym. Kakao używane do produkcji
czekolady pochodzi z monitorowanych upraw znajdujących
się w Afryce i Ameryce Południowej. Kwietniowy wieczór
z tabliczką czekolady może być czasem wyjątkowego
relaksu, dowiedziono bowiem, że konsumpcja czekolady
znacznie poprawia nastrój.

HALO, PROMOCJA
Firma Microsoft potwierdziła
rozszerzenie swojej oferty
o promocyjny zestaw, w skład którego
wejdą: konsola Xbox 360 wraz z 60 GB
dyskiem twardym, a także gry
„Halo 3” oraz „Halo Wars”. Promocja
rozpoczęła się 27 lutego 2009 roku
i potrwa do wyczerpania liczby
przeznaczonych na nią zestawów.
Seria „Halo” to jedna z najbardziej
znanych gier na świecie. „Halo Wars”
to najnowsza strategiczna gra czasu
rzeczywistego. Gra ukaże się
w polskiej wersji językowej
z napisami.

ÂWIE˚Y ODDECH ZELMERA
Zimowe suche powietrze ostro dało nam się
we znaki, dlatego oferta nawilżaczy powietrza
firmy Zelmer to idealne wyjście dla osób
cierpiących na przesuszenie cery, problemy
z układem oddechowym i alergie. W skład serii
wchodzą trzy modele. Zelmer 23Z052 to
wielofunkcyjne, sterowane elektronicznie,
wyposażone w 6 programów nawilżania
urządzenie. Mgiełka nie pozostawia mokrych
śladów, a specjalny filtr oczyszcza wodę
i zapobiega powstawaniu bakterii.
Nawilżacz wyposażono w duży czytelny
wyświetlacz LCD. Dwa kolejne nawilżacze
powietrza Zelmer 23Z050 i Zelmer 23Z051
to wygodne i proste w obsłudze urządzenia,
wyposażone w wysokiej klasy filtry Nano-Silver
o właściwościach antybakteryjnych.
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CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

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
1.3 M-JET 16v 4X4 CLIMBING

PLN
26.342
29.742
33.142
33.992
38.242
44.192
47.167

poj.
1108
1108
1242
1248
1248
1368
1248

kW km/h l/100km
40 150 5,7
40 150 5,7
44 155 5,6
51 160 4,3
51 160 4,3
74 160 6,5
51 150 5,3

500

WYMIARY
355/163/149

RABAT 15%

PLN

poj.

BAGAŻNIK
206 LITRÓW

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

33.575 1242 51

160

5,1

119

4

40.375 1248 55

165

4,2

111

4

1.4 16V 100 KM POP

40.375 1368 73,5 182

6,3

149

4

1.2 69 KM SPORT

40.375 1242 51

160

5,1

119

4

1.3 M-JET 16V Z DPF 75KM SPORT 47.175 1248 55

165

4,2

111

4

47.175 1368 73,5 182

6,3

149

4

1.2 69 KM PURO2

40.375 1242 51

160

5,1

119

4

1.2 69 KM LOUNGE

40.375 1242 51

160

5,1

119

4

1.3 M-JET 16V 75KM LOUNGE 47.175 1248 55

165

4,2

111

4

47.175 1368 73,5 182

6,3

149

4

4,2

111

4

1.3 M-JET 16V Z DPF 75KM DIESEL 55.250 1248 55

Sedici

165

WYMIARY
411/175/162

RABAT 15%

PLN
poj. kW km/h l/100km
1.9 MTJ Z DPF 120KM DYNAMIC 4X4 61.192 1910 88 180 6,8
1.6 16v 107KM EMOTION 4X4
55.242 1586 79 170 7,1
1.9 MTJ Z DPF 120KM EMOTION 4X4 65.442 1910 88 180 6,8
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1.2 65KM ACTIVE 3D
1.4 77KM ACTIVE 3D
1.4 77KM ENERGY 3D
1.4 77KM DYNAMIC 3D
1.4TURBO T-JET 16v120KM SPORT 3D

PLN
32.717
33.567
36.117
37.817
48.867

poj.
1242
1368
1368
1368
1368

kW km/h l/100km
48 155 5,9
57 165 5,9
57 165 5,9
57 165 5,9
88 195 6,6

1.2 65KM ACTIVE 5D
1.4 77KM ACTIVE
1.3 MJT 16v ACTIVE 5D
1.4 77KM DYNAMIC 5D
1.4 STARJET 16v 95KM DYN. 5D
1.3 MJT 16v 90KM DYN. 5D
1.6 MJT 16v 120KM EMOTION 5D

37.991
34.842
40.792
39.092
41.642
46.742
53.542

1242 48
1368 57
1248 55
1368 57
1368 70
1248 66
1598 88

155
165
170
165
177
175
190

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

BAGAŻNIK
275 LITRÓW

CO2 miejsca
139 4/5
139 4/5
139 4/5
139 4/5
155 4/5
139
139
119
145
145
122
126

5
5
5
5
5
5
5

kW km/h l/100km CO2 miejsca

1.3 M-JET 16V Z DPF 75KM POP

1.4 16V 100 KM LOUNGE

RABAT 15%

WYMIARY
403/169/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW

1.2 69 KM POP

1.4 16V 100 KM SPORT

Grande Punto

Qubo
RABAT 15%
1.4 73KM ACTIVE
1.3 M-JET 16v 75KM ACTIVE
1.4 73KM DYNAMIC
1.3 M-JET 16v 75KM DYNAMIC

WYMIARY
396/172/174

PLN
38.242
44.192
43.342
49.292

poj.
1360
1248
1360
1248

kW km/h l/100km
54 155 7,0
55 155 4,5
54 155 7,0
55 155 4,5

BAGAŻNIK
329 LITRÓW

CO2 miejsca
165 5
119 5
165 5
119 5

BAGAŻNIK
270 LITRÓW

CO2 miejsca
174 5
173 5
174 5

Oferta jest dostępna w Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland,
ul. Katowicka 24, Bielsko-Biała.
Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland • tel. 033 813 44 40

Croma

WYMIARY
475/177/160

RABAT 15%

PLN
1.8 16v 140KM DYNAMIC
70.392
1.9 MJT 120KM DYNAMIC
76.792
1.9 MJT 16v 150KM DYNAMIC 83.192
1.9 MJT16v Z DPF 150KM AUT.DYN. 88.792
1.9 MJT 16v 150KM EMOTION 87.192
1.9 MJT16v Z DPF 150KM AUT.EMO. 92.792
2.4 MJT20v Z DPF200KM AUT.EMOT. 111.992

poj.
1796
1910
1910
1910
1910
1910
2387

kW km/h l/100km
103 200 8,5
88 195 6,1
110 210 6,1
110 210 6,1
110 210 6,1
110 210 6,1
147 216 8,0

Bravo
RABAT 15%
1.4 16v 90KM ACTIVE
1.6 MJT 16v 105KM ACTIVE
1.4 16v 90KM DYNAMIC
1.4 T-JET 16v 120KM DYN.
1.4 T-JET 16v 120KM DYNAMIC DUAL.
1.6 MJT 16v 105KM DYNAM.
1.6 MJT 16v Z DPF 120KM DYNAMIC
1.6 MJT 16v Z DPF 120KM DYN. DUAL.
1.4 T-JET 16v 150KM EMOT.
2.0 MJT16v165KM EMOTION
1.4 T-JET 16v 150KM SPORT
2.0 MJT 16v165KM SPORT

WYMIARY
434/179/149

PLN
42.492
50.567
45.892
49.292
53.542
53.967
55.667
59.917
60.342
65.867
60.342
65.867

poj.
1368
1598
1368
1368
1368
1598
1598
1598
1368
1965
1368
1965

kW
66
77
66
88
88
77
88
88
110
121
110
121

km/h l/100km
179 6,7
187 4,9
179 6,7
197 6,7
197 6,7
187 4,9
195 4,9
195 4,9
212 7,1
215 5,3
212 7,1
215 5,3

BAGAŻNIK
500 LITRÓW

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

Linea
RABAT 15%
1.4 77KM ACTIVE
1.4 T-JET 16v 120KM ACTIVE
1.4 77KM DYNAMIC
1.4 T-JET 16v 120KM DYNAMIC
1.3 MJT 16v 90KM DYNAMIC
1.3 MJT 16v 90KM DYN. DUALOGIC
1.6 MJT 16v 105KM DYNAMIC
1.4 T-JET 16v 120KM EMOTION
1.6 MJT 16v 105KM EMOTION

WYMIARY
456/173/150

PLN
38.667
46.742
43.767
49.292
50.992
55.242
53.542
53.542
57.792

poj.
1368
1368
1368
1368
1248
1248
1598
1368
1598

kW km/h l/100km
57 165 6,3
88 195 6,8
57 165 6,3
88 195 6,8
66 170 4,9
66 170 4,9
77 190 5,0
88 195 6,8
77 190 5,0

BAGAŻNIK
500 LITRÓW

CO2 miejsca
148 5
159 5
148 5
159 5
129 5
123 5
131 5
159 5
131 5

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

CO2 miejsca
158 5
129 5
158 5
158 5
158 5
129 5
129 5
129 5
167 5
139 5
167 5
139 5

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

WYMIARY
425/172/182

BAGAŻNIK
750 LITRÓW

PLN
poj. kW km/h l/100km
39.992 1368 57 148 7,4
46.392 1248 62 156 5,5
49.592 1910 77 164 5,8

CO2 miejsca
174 5
145 5
153 5

55.192
51.592
57.192
49.992
53.192
57.992

171
145
160
145
153
160

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

163
153
174
153
164
174

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

5
7
7
7
5
7

Ceny z 15% rabatem dla pracowników Grupy Fiat zawierają VAT i są aktualne w momencie zamknięcia numeru. Firma zastrzega sobie
możliwość dokonania w każdej chwili zmiany cen i wyposażenia. Pracownicy spółek Grupy Fiat mogą alternatywnie skorzystać z opcji 10%
rabatu i darmowego pakietu ubezpieczeniowego. Kompletny wykaz wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach sprzedaży.
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PRODUKT
CENNIK

Brera

AKTUALNOŚCI

BAGAŻNIK
WYMIARY
441/183/134 300 LITRÓW

RABAT 15%
2.4 JTDM 20v210KM
2.4 JTDM 20v2O0KM Q-TRONIC
3.2 JTS V6 260KM 24vQ4

PLN
135.915
142.715
156.315

poj.
2387
2387
3195

kW km/h l/100km
147 230 6,8
147 230 6,8
191 244 12,1

CO2 miejsca
179 2+2
179 2+2
286 2+2

CZAS WOLNY

Spider

WYMIARY
BAGAŻNIK
439/183/132 253 LITRÓW

RABAT 15%
PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
2.4 JTDM 20v210KM Q-TRONIC 149.515 2387 147 228 6,8 179 2
3.2 JTS V6 260KM 24vQ-TRONIC Q4 169.065 3195 191 244 12,2 286 2

147
159

WYMIARY
466/182/142

RABAT 15%
1.8 140KM 16v PROGRESSION
1.9 JTDM 150KM PROGRESSION
2.4 JTDM 210KM PROGRESSION
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE
1.9 JTDM150KM DISTINCTIVE Q-TRONIC
2.4 JTDM 210KM DISTINCTIVE

PLN
84.915
93.415
118.915
100.215
107.015
131.665

poj.
1796
1910
2387
1910
1910
2387

kW
103
110
154
110
110
154

km/h
208
212
231
210
209
231

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

l/100km CO2 miejsca

7,6
5,9
6,8
6,0
7,1
6,8

179
157
179
157
187
179

WYMIARY
422/174/144

RABAT 15%
PLN
poj. kW km/h l/100km
5D 1.6 TS 105KM IMPRESSION
52.615 1598 77 185 8,2
5D 1.9 JTDM 120KM IMPRESSION 61.625 1910 88 193 5,8
5D 1.6 TS 120KM DISTINCTIVE
70.975 1598 88 195 8,2

RABAT 15%
2.0 JTS 165KM PROGRESSION
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE

RABAT 15%
1.9 JTDM150KM PROGRESSION
1.9 JTDM150KM DISTINCTIVE
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE Q-TRONIC
2.4 JTDM 200KM DISTINCTIVE Q-TRONIC

PLN
100.215
107.015
113.815
145.265

WYMIARY
466/183/143

poj.
1910
1910
1910
2387

kW km/h l/100km
110 210 5,9
110 210 5,9
110 208 7,2
147 223 8,0

WYMIARY
449/176/136

BAGAŻNIK
320 LITRÓW

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
97.325 1970 120 216 8,7 208 5
105.825 1910 110 209 6,2 159 5

BAGAŻNIK
445 LITRÓW

CO2 miejsca
159 5
159 5
190 5
210 5

MiTo
RABAT 15%
1.4 16v 78KM PROGRESSION
1.4 TB 16v 120KM PROGRESS.
1.4 TB 16v 155KM PROGRESS.
1.3 JTDM 16v 90KM PROGR.
1.6 JTDM 16v 120KM PROGR.
1.4 TB 16v 120KM DISTINCTIVE
1.4 TB 16v 155KM DISTINCTIVE
1.6 JTDM 16v 120KM DISTIN.

64

CO2 miejsca
196 5
153 5
194 5

5
5
5
5
5
5

GT

159 Sportwagon

BAGAŻNIK
292 LITRÓW

WYMIARY
BAGAŻNIK
406/148 /145 270 LITRÓW

PLN
42.415
50.915
57.715
50.915
58.565
55.165
61.965
62.815

poj.
1368
1368
1368
1248
1598
1368
1368
1598

kW
58
88
114
66
88
88
114
88

km/h
165
198
215
172
198
198
215
198

l/100km CO2 miejsca

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

138
145
153
119
126
145
153
126

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

Ypsilon

WYMIARY
381/170/153

RABAT 15%

PLN
1.2 8v 60KM ARGENTO
33.915
1.4 8v 77KM ARGENTO
36.465
1.3 MULTIJET 16v 75KM ARGENTO 42.415
1.4 8v 77KM ORO
42.415
1.4 16v 95KM ORO
44.965
1.3 MULTIJET 16v 90KM ORO 50.915
1.4 8v 77KM MODA MILANO 42.415
1.3 MULTIJET 16v 75KM MODA MILANO 48.365
1.4 8v 77KM PLATINO
46.325
1.4 16v 95KM PLATINO
48.875
1.3 MULTIJET 16v90KM PLATINO 53.975
1.416v 95 KM SPORT MOMO DESIGN 50.575
1.3 M-JET 16v 105 KM SPORT MOMO DESIGN 57.375

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

kW km/h l/100km
44 153 59
57 163 6,2
55 167 4,5
57 163 6,2
70 175 6,7
66 173 4,9
57 163 6,2
55 173 4,5
57 163 6,2
70 175 6,7
55 167 4,5
70 175 6,7
77 177 4,7

BAGAŻNIK
215 LITRÓW

CO2 miejsca
139 4
146 4
117 4
146 4
159 4
123 4
146 4
117 4
146 4
159 4
119 4
159 4
123 4

Thesis

WYMIARY
489/183/147

RABAT 15%

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
2.0 TB 20v EXECUTIVE
150.960 1998 136 224 11,1 264 5
2.4 JTD AUT. 20v SPORTIVA 218.960 2387 136 220 8,8 234 5

Delta
RABAT 15%

Musa
RABAT 15%
1.4 8v 77KM ARGENTO
1.4 16v 95KM ORO
1.3 M-JET 16v 70KM ORO
1.4 16v 95KM PLATINO
1.6 M-JET 16v 120KM PLAT.

WYMIARY
403/169/166

PLN
42.415
51.765
54.315
60.265
72.165

poj.
1368
1368
1228
1368
1598

kW km/h l/100km
57 163 6,2
70 175 6,6
51 159 4,9
70 175 6,6
88 190 4,9

BAGAŻNIK
390 LITRÓW

CO2 miejsca
146 5
157 5
129 5
157 5
129 5

BAGAŻNIK
480 LITRÓW

PLN
1.4 16v Turbojet 120KM ARGENTO 59.492
1.6 16v Multijet 120KM ARGENTO 66.292
1.4 16v Turbojet 150KM ORO 72.242
1.6 16v Multijet 120KM ORO 74.792
1.6 16v M-JET SEL. 120KM ORO 78.192
2.0 16v Multijet 165KM ORO 84.142
1.9 16v Twinturbo M-Jet 190KM 90.092
1.4 16v Turbojet 150KM PLAT. 80.742
1.6 16v Multijet 120KM PLAT. 83.292
1.6 16v Multijet 120KM PLAT. 86.692
2.0 16v Multijet 165KM PLAT. 92.642
1.9 16v Twinturbo M-Jet 190KM 98.592

WYMIARY
452/180/150

poj.
1368
1598
1368
1598
1598
1956
1910
1368
1598
1598
1956
1910

kW
88
88
110
88
88
121
139
110
88
88
121
139

km/h
195
194
210
194
194
214
222
210
194
194
214
222
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BAGAŻNIK
465 LITRÓW

l/100km CO2 miejsca

6,6
4,9
7,0
4,9
4,6
5,3
5,7
7,0
4,9
4,6
5,3
5,7

156
130
165
130
120
139
149
165
130
120
139
149

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

GRUPA

LUDZIE
FIAT TO MY

W ka˝dym numerze gazety
staramy si´ udost´pniç
strony dla pracowników
Grupy Fiat, którà
nazwaliÊmy „Fiat to my”.
To właÊnie w tej rubryce
mo˝ecie wyraziç swoje
opinie, podzieliç si´
radoÊciami, opowiedzieç
o swoich problemach,
spostrze˝eniach,
wymarzonych wakacjach itp.
Zach´camy do pisania
listów. Piszcie do nas!

Nasz adres:
Redakcja FWN,
Satiz Poland,
43-300 Bielsko-Bia∏a,
ul. 11 Listopada 60/62
e-mail: redakcja@satiz.pl
Tym, którzy do nas napisali,
dzi´kujemy za maile i kartki.

Słynna parada
bielskiej dumy!

PRODUKT

AKTUALNOŚCI

CZAS WOLNY

Nasze wspomnienia
urfowanie po portalu „nasza
klasa” to dla wielu osób
doskonała okazja, aby wrócić
wspomnieniem do minionych chwil.
Odnawiamy w ten sposób stare
kontakty i jest to bardzo popularny
temat rozmów. Ja proponuję żeby
„obudzić” historię naszego zakładu
poprzez zamieszczenie cyklu krótkich
wzmianek na ten temat
w czasopiśmie zakładowym. W Fiacie
pracuje już III pokolenie i takie
wspomnienia: dziadków i rodziców
aktualnych pracowników, zdjęcia
z różnych spotkań, imprez na pewno
będą mile widziane i zaciekawią wielu
z nas. Myślę, że będzie co
powspominać, bo tu kształtowała się
przyszłość nie tylko pracowników, ale
naszego miasta, którego wizerunek
również bardzo się zmienił.
Na potrzeby załogi wybudowano całe
osiedla, wielu pracowników poznało
się w zakładzie i zawarło związki
małżeńskie – dzisiaj pracują tu ich
dzieci i wnuki.
Antoni Hendzel
Fiat-GM Powertrain Polska

S

wprowadzenie większej ulgi dla pracowników,
przy zakupie każdego kolejnego samochodu marki Fiat.
Ulgi te mogłyby zostać wprowadzone analogicznie
do tych, jakie oferują np. firmy ubezpieczeniowe, tzn. im
dłużej jeżdżę bezwypadkowo tym większą mam zniżkę.
Mam zamiar nabyć kolejny – czwarty już samochód Fiata,
w tym czasie zyskałem już 60 % ulgi na ubezpieczeniu,
a w moim zakładzie promocja jest nadal niezmienna.
Chcę pozostać wierny marce, ale konkurencja nie śpi….
Roman Raczyński, Fiat-GM Powertrain Polska

Parking

dla niepełnosprawnych
okół zakładu
powstają nowe
parkingi, a stare są
modernizowane i ulepszane,
nie posiadają one jednak
oznakowanych miejsc dla
inwalidów. Nie możemy
zapominać, że osoby
niepełnosprawne również
przyjeżdżają do zakładu.
(imię i nazwisko
do wiadomości redakcji)

W

Pi´çsetka

z młodzieƒczych lat
ój wujek, oglądając nowy model samochodu
Fiat 500 głęboko się wzruszył i zaczął snuć
wspomnienia ze swojej młodości, gdyż był posiadaczem
„Topolino” (myszki). Jako młodzieniec w latach
sześćdziesiątych kupił Fiata 500 w kolorze meksykańskiej
czerwieni z płóciennym szyberdachem. To maleńkie cacko
wzbudzało zachwyt wśród młodzieży, a dziewczyny nieomal
mdlały na jego widok. Trudno mu teraz przypomnieć sobie,
ile dziewczyn wtulało się w siedzenia tej niepozornej myszki.
Wujek, uzasadniając wybór małego autka powiedział słowa
powszechnie znane, że „małe jest piękne”. Dużo
opowiadał o tym samochodziku swojej przyszłej żonie, ale
ona, po ślubie, spaliła wszystkie jego zdjęcia – jedyne
wspomnienia związane z Fiatem 500 Topolino.
Mili czytelnicy, jeżeli ktoś z Was posiada zdjęcie Fiata 500
z lat sześćdziesiątych, to mam prośbę o przesłanie go
do redakcji – po opublikowaniu przekażę je wujkowi.
Antoni Hendzel, Fiat-GM Powertrain Polska

M

Kolejny Fiat

w rodzinie

o kilka lat kupuję nowy
samochód, cały czas z rodziny
Fiata. Śledząc rynek i reklamy
codziennie obserwuję olbrzymią
walkę o klienta. Proponuję

C

Od redakcji: Pana Antoniego i wszystkich miłośników
Topolino odsyłamy do 63 numeru Fiata Wokół Nas,
w którym zamieściliśmy obszerny artykuł nt. tego modelu.
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Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce

stan na 15 marca 2009 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. 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

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

ul. Mikołajczyka 80, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 3642857, Fax (0-32) 3642858
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

produkcja cz´Êci samochodowych
– uk∏ady wydechowe

7. 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

8. Magneti Marelli Aftermarket
Systems Poland Sp. z o.o.

Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice
Tel. (0-32) 6036107, Fax (0-32) 6030108
Dyrekcja Generalna

handel cz´Êciami zamiennymi

9. Ersi Poland SA

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 3681200, Fax (0-32) 2930839
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

produkcja komponentów
samochodowych z tworzyw sztucznych
– deska rozdzielcza, zderzaki

10. Ergom Poland Sp. z o.o.

ul. JednoÊci 44, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 3681200, Fax (0-32) 2930839
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

produkcja komponentów
samochodowych z tworzyw sztucznych
– systemy zasilania paliwem, zbiorniki

11. Ergomoulds Sp. z o.o.

ul. JednoÊci 44, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 3681200, Fax (0-32) 2930839
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

produkcja komponentów
samochodowych z tworzyw sztucznych
– drobne elementy

12. Comau Poland Sp. z o.o.

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

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ
dla przemys∏u samochodowego

13. Iveco Poland Sp. z o.o.

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

import i sprzeda˝ samochodów
dostawczych i ci´˝arowych

14. 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

15. Fiat Group 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

16. 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

17. 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

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

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Prezes Zarzàdu: Maurizio Emo

produkcja silników do samochodów

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: Maurizio Emo

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: Giovanni Polimeni

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: Giovanni Polimeni

usługi finansowe i leasingowe

Joint Ventures

