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Punto TwinAir
z silnikiem Gold
WCM - ZŁOTO DLA FIAT POWERTRAIN BIELSKO-BIAŁA
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Pierwszy złoty medal WCM

w Grupie Fiat dla Polski

D

Dnia 20 kwietnia Fiat Powertrain Technologies Poland uzyskał tytuł Gold Award World Class
Manufacturing. Po trzydniowym audycie komisja audytorska, której przewodniczył prof. Hajime
Yamashina, udzieliła zakładowi z Bielska-Białej 72 punkty.
W sprawozdaniu końcowym wymieniono wiele mocnych punktów. Mowa m.in. o podejściu
do „Focused Improvement” wykazującym głęboką znajomość i stosowanie zaawansowanych
narzędzi oraz metod, a także o wkładzie pracy w obszarach Labor Intensive w ramach filaru
Workplace Organization, która pozwoliła na uzyskanie doskonałych rezultatów we wzroście
produktywności i ograniczeniu działań bez wartości dodanej. Uwagę zwrócono także
na Professional Maintenance jako mocną stronę zakładu, za sprawą stosowania wielu rozwiązań
technicznych mających na celu ograniczenie kosztów utrzymania na poziomie usterek bliskim
zeru, a także na udoskonalenia w filarze Quality Control dzięki ogólnej poprawie KPI.
Dyrektor generalny spółki, Emanuele Lorenzin, wyjaśnia, że tak doskonałe wyniki, jakie udało się
osiągnąć po 5 latach od wdrożenia WCM, są wynikiem skrupulatnej pracy i pasji osób, które
pracują w Bielsku-Białej. Nicola Di Buono (VP Manufacturing EMEA Powertrain) podkreśla, że
w spółce udało się połączyć kompetencje służb centralnych Manufacturingu z doświadczeniem
pracowników zakładu, w wyniku czego powstała jedna zgrana drużyna.
Zakładowi w Bielsku-Białej należą się szczere gratulacje za to osiągnięcie i najlepsze życzenia
w drodze do World Class Level WCM.
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Nowy Fiat
Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło pierwszy
bilans Grupy Fiat SpA po wydzieleniu z niej Fiata
Industrial i nabyciu większości udziałów w Chryslerze.
To globalna firma, która – pomimo kryzysu w Europie
– powinna uzyskać w 2012 r. 70 mld euro przychodów.
ok 2011 na zawsze
zmienił Fiata”. Tymi
słowami prezes Fiata,
John Elkann, rozpoczął Zgromadzenie Akcjonariuszy Fiata SpA
zatwierdzające pierwszy bilans
spółki po wydzieleniu z Grupy
Fiat firmy Fiat Industrial i nabyciu
większości akcji w firmie Chrysler. „Dzięki połączeniu z producentem amerykańskim Fiat SpA

„R
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jest dzisiaj jedną z głównych grup
motoryzacyjnych na świecie,
sprzedaje cztery miliony samochodów, jest obecny w 44 krajach i działa na 140 rynkach”.
Wypowiedź prezesa kontynuował dyrektor pełnomocny Sergio Marchionne. „Rok 2011 –
powiedział – wyznaczył początek
nowej ścieżki i nowego życia dla
naszej firmy. Jest to pierwszy rok,

w którym owoce sojuszu pomiędzy Fiatem i Chryslerem widoczne są również na poziomie ekonomicznym i finansowym, nie
mówiąc o kwestiach przemysłowych i handlowych. Mimo iż
wkład Chryslera należy rozważać
jedynie w ujęciu siedmiu a nie 12
miesięcy, miał on istotne znaczenie”. Dzięki bowiem zwiększeniu
popytu w Ameryce Północnej

oraz dwucyfrowemu wzrostowi
Chryslera, Fiat zamknął rok przychodami bliskimi 60 mld euro,
zyskiem operacyjnym w wysokości 2,4 mld i zyskiem netto
1,7 mld. Stało się to mimo trwającego w Europie dużego zmniejszenia popytu.
„W roku 2011 – wspomniał Marchionne – Fiat i Chrysler stały się
wspólnie siódmą grupą motoryzacyjną na świecie. Dzisiaj nie jesteśmy już jedynie marginalnym
graczem: staliśmy się jednym
z najsilniejszych i najbardziej
konkurencyjnych producentów
samochodów, o poziomie technologii plasującym się wśród najbardziej innowacyjnych i najbardziej zaawansowanych na całym
świecie”. Integracja postępuje
szybkimi krokami w zakresie
platform produktu, zakupów

Rok 2011
na zawsze
zmienił Fiata
i programu World Class Manufacturing. „Synergie osiągnięte
w ciągu ostatnich dwóch lat –
kontynuował Marchionne – przyniosły 1,4 mld euro, z czego jeden miliard tylko w roku ubiegłym”. Pomimo kryzysu w Europie rok 2011 był jednak dla Fiata
rokiem wyjątkowym. W 2012 roku, mimo negatywnych perspektyw rynkowych na Starym Kontynencie (piąty rok z rzędu), prognozowane jest osiągnięcie
przychodów w wysokości 70
mld euro. „Fiat dzisiaj – kontynuował Marchionne – jest w stanie
generować zyski operacyjne mimo strat wynikających ze sprzedaży naszych głównych marek
w Europie. Strat, które zresztą
względem roku 2004 zostały
zmniejszone o ponad połowę
i są kompensowane za sprawą
dużych zysków z Ameryki Łacińskiej i Północnej”.

WYNIKI ZA I KWARTAŁ

Pierwszy kwartał 2012

pod znakiem Chryslera
Grupa Fiat zamyka pierwszy kwartał roku
2012 przychodami w kwocie 20,2 mld euro
i zyskiem operacyjnym (Ebit) wynoszącym
895 mln euro, który odzwierciedla znaczący
wkład Chryslera. Zysk netto uplasował się
na poziomie 379 mln euro.
Przychody Fiata, nie uwzględniając Chryslera,
wyniosły w sumie 8,7 mld euro, co stanowi
spadek o 5,7% względem pierwszego
kwartału 2011 roku. Głównym powodem
spadku była mniejsza sprzedaż w Europie,
gdzie sytuacja na rynku cały czas jest
niekorzystna, zarówno jeśli chodzi
o samochody osobowe jak i dostawcze.
Marki luksusowe i sportowe zwiększyły swe
przychody o 11,5% do kwoty 0,7 mld euro,
a wyniki z działalności Komponentów
i systemów produkcyjnych pozostały
na stabilnym poziomie 2 mld euro. EBIT Fiata,
wyłączając Chryslera, wyniósł 12 mln euro,
wobec 291 mln euro w analogicznym okresie
roku ubiegłego. Lepsza jest płynność
finansowa, która wynosi 21,4 mld euro
(20,7 pod koniec roku 2011), w tym 12 mld
euro dotyczy Fiata (bez Chryslera), a 9,4 mld

euro samego Chryslera. Zadłużenie
przemysłowe netto na dzień 31 marca 2012
roku było równe 5,8 mld euro, z czego
3,8 pochodzi z samego Fiata.
Jeśli chodzi o sprzedaż marek dla masowego
odbiorcy, w pierwszym kwartale Fiat
przekazał do sieci ponad milion
samochodów, z podziałem na następujące
obszary: NAFTA – 519.000 (+16% więcej
w porównaniu z pierwszym kwartałem roku
2011), LATAM, czyli kraje Ameryki
Południowej – 215.000 samochodów
(niewielki wzrost), APAC, tj. Azja, Australia,
Nowa Zelandia oraz Wyspy Pacyfiku – 25.000
samochodów (+ 47%), EMEA, tj. Europa,
Kraje Bliskiego Wschodu i Afryka – 260.000
samochodów (-18,7%, czyli o 60.000
samochodów mniej).
Natomiast w przypadku marek luksusowych
i sportowych, Ferrari przez pierwsze trzy
miesiące 2012 roku dostarczyło do sieci
1.733 samochody (+11,5% względem
pierwszego kwartału w roku ubiegłym), zaś
Maserati – 1.560 samochodów, odnotowując
tym samym wzrost o 6,3%.

GRUPA FIAT - Bilans ekonomiczny
(w mln euro)

1 kwartał 2012
Fiat z Chryslerem

Chrysler

Fiat bez Chryslera (A)

1 kwartał 2011
Fiat (B)

Zmiana (B vs A)

20.221
895
1.929
520
379

12.480
883
1.379
674
652

8.685
12
550
(154)
(273)

9.210
291
841
153
37

-5,7%
-279
-291
-307
-310

Przychody netto
EBIT¹
EBITDA²
Zysk przed opodatkowaniem
Zysk (strata)

(1) Zysk operacyjny, tj. zysk przed odliczeniem podatków i odsetek

(2) EBIT plus amortyzacja

GRUPA FIAT - Przychody netto i EBIT według sektorów działalności
I Kwartał 2012 vs I Kwartał 2011 pro-forma
Przychody
2012 2011 pro-forma¹ Zmiany
10.375
2.587
714
4.508
660
2.015
217
(855)
20.221

8.509
2.556
499
5.186
592
1.975
248
(984)
18.581

1.899
31
215
-678
68
40
-31
129
1.640

EBIT²
2012
NAFTA* (marki masowe)
LATAM** (marki masowe)
APAC*** (marki masowe)
EMEA**** (marki masowe)
Marki luksusowe i sportowe (Ferrari, Maserati)
Komponenty (Magneti Marelli, Teksid, Comau)
Pozostała działalność
Operacje wyłączone
Ogółem

(1) Obejmuje wyniki Chryslera w sytuacji, gdyby konsolidacja miała miejsce od 1 stycznia 2011
(2) Zysk operacyjny, tj. zysk przed odliczeniem podatków i odsetek
* USA, Kanada, Meksyk
** Ameryka Łacińska
*** Azja-Pacyfik

681
235
85
(170)
71
36
(36)
(7)
895

2011 pro-forma¹ Zmiany
377
306
35
(66)
62
36
(6)
12
756

304
-71
50
-104
9
-30
-19
139

**** Europa, Środkowy Wschód, Afryka
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Pierwszy rok

Fiata Industrial

W Lingotto odbyło się Zgromadzenie
Akcjonariuszy spółki Fiat Industrial.
Miało ono miejsce pierwszy raz
w historii tej nowej firmy, powstałej
z podziału Grupy Fiat. Akcjonariusze
z zadowoleniem przyjęli dobre wyniki.
8

NH, Iveco i FPT Industrial,
wchodzące w skład tej
nowej grupy, wygenerowały w 2011 roku przychody
w wysokości ponad 24 mld euro (prawie o 14% więcej względem przychodów osiągniętych
w roku ubiegłym), natomiast
zysk netto przekroczył kwotę
700 mln. Sergio Marchionne,
prezes Fiat Industrial, przypomniał powody wydzielenia tego

C

obszaru. „W poprzednich latach
– powiedział – trudno było nam
wyobrazić sobie podział Grupy
Fiat. Takie podejście wynikało
zapewne z przekonania, że
od ponad wieku uważaliśmy ją
za jedną, nierozłączną strukturę.
Ale w tym przypadku chodziło
o krok konieczny, o podjęciu
którego zadecydowała ewolucja
rynków, które coraz wyraźniej
pokazywały różnice pomiędzy
Fiatem i Fiatem Industrial,
przede wszystkim z punktu widzenia wyzwań operacyjnych
i strategicznych. Sektory wchodzące w skład Fiata Industrial
są podobne do siebie i czerpią
spore korzyści z włączenia
ich do jednej Grupy. Maszyny
rolnicze i budowlane mają
bowiem wiele punktów wspólnych z samochodami ciężarowymi: chociażby modele biznesowe i profile ryzyka, a także
mniejszą konieczność ponoszenia nakładów finansowych
w porównaniu z innymi branżami przemysłowymi”.
Podział umożliwił tym samym
każdej z tych obu grup lepsze
skupienie uwagi na własnej

działalności. A wyniki uzyskane
przez Fiata Industrial w ubiegłym roku świadczą o firmie,
która osiągnęła i przekroczyła
cele i tak już podniesione
w trakcie roku 2011. Obecnie
ma miejsce przygotowanie do
dystrybucji 240 mln euro dywidend, 34 procent skonsolidowanego zysku netto.

Przedstawiono
ambitne cele
na rok bieżący
Do osiągnięcia założonych celów przyczyniły się wszystkie
spółki wchodzące w skład Fiat
Industrial, które mają jeszcze jeden mocny punkt: zasięg międzynarodowy. „To – jak podkreślił Marchionne – pozwoli nam
na wyrównanie ewentualnych
słabych stron na niektórych obszarach geograficznych i biznesowych, dzięki doskonałym wynikom w innych strefach. I na łatwiejsze czerpanie korzyści
z możliwości, jakie się pojawią”.

W roku swego debiutu Fiat Industrial został uznany liderem
w zakresie zrównoważonego
rozwoju i potwierdził swą obecność na indeksach Dow Jones
Sustainability World and Europe, na których widnieją tylko
najlepsze pod tym względem
spółki. Firma uzyskała wynik
81/100, przy średniej wynoszącej 49/100 dla wszystkich
przedsiębiorstw w tym sektorze. „Jeśli chodzi o oczekiwania, jakie stoją przed nami – powiedział prezes Fiat Industrial –
mimo rozpoczęcia 2012 roku
w atmosferze napięć związanych z zadłużeniem państw
strefy euro i niepewnością pod
względem procesu konsolidacji
finansów publicznych w Stanach Zjednoczonych, przewidujemy, że warunki rynku pozostaną pozytywne we wszystkich sektorach. Umocniona wynikami grupa Fiat Industrial
ustaliła także ambitne cele na
2012 rok: blisko 25 miliardów
euro przychodów, wynik operacyjny pomiędzy 1,9 a 2,1 miliarda euro oraz wynik netto wynoszący około 0,9 miliarda”.

Na stronie
obok: Sergio
Marchionne
(w środku),
Alfredo Altavilla,
dyrektor
generalny Iveco
(z prawej)
i Richard Tobin,
dyrektor
generalny CNH
(z lewej)

WYNIKI ZA I KWARTAŁ 2012

Kwartał o mocnym wzroście
Grupa Fiat Industrial zamknęła pierwszy
kwartał 2012 roku znaczną poprawą
wyniku operacyjnego: 5,8 mld euro
przychodów (+9,3% wobec pierwszego
kwartału 2011 roku), 435 mln euro zysku
operacyjnego (+57%). Wynik ten wiąże się
ze znacznym zwiększeniem sprzedaży
przez spółkę CNH, która z nadwyżką
zrekompensowała spadek odnotowany
przez Iveco i FPT Industrial. Zysk Grupy
wyniósł 207 mln euro, w porównaniu ze
114 milionami euro w pierwszych trzech
miesiącach ubiegłego roku.
Grupa potwierdza cele na 2012 rok, czyli
przychody w kwocie 25 mld euro, wynik
operacyjny pomiędzy 1,9 a 2,1 mld euro,
zysk netto w wysokości około 0,9 mld
euro i zadłużenie przemysłowe netto
od 1 do 1,2 mld euro.

Sektor maszyn rolniczych i budowlanych
(CNH) odnotował przychody na poziomie
3,8 mld euro, czyli wzrost o 24,8%
względem analogicznego okresu w 2011
roku (+19,6% w dolarach). Przychody
wzrosły zarówno w obszarze maszyn
rolniczych, jak i dla branży budowlanej.
Pojazdy użytkowe (Iveco) zarejestrowały
spadek przychodów o 10,6% do kwoty

1,9 mld euro, spowodowany w głównej
mierze mniejszą liczbą sprzedanych
jednostek na kilku ważnych rynkach
europejskich. Całkowita wielkość
sprzedaży spadła o 17,8% do liczby
28.259 pojazdów (w tym autobusów
i pojazdów specjalnych). Sektor
Powertrain (FPT Industrial) odnotował
przychody równe 678 mln, mniej o 7%.

FIAT INDUSTRIAL - Przychody i zysk/strata operacyjny/-a
wg sektora – I kwartał 2012
Przychody
2012

Zysk/strata operacyjny/-a
2011

Zmiana w %

(mln euro)

2012

2011

Zmiana
158

3.769

3.019

24,8

Maszyny rolnicze i budowlane (CNH)

371

213

1.899

2.123

-10,6

Pojazdy użytkowe (Iveco)

64

71

-7

678

729

-7,0

FPT Industrial

14

3

11

(509)

(533)

-

Operacje wyłączone i inna drobna działalność

(14)

(10)

-4

5.837

5.338

9,3

Ogółem

435

277

158
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Był 28 maja 1992 roku. W Polsce
rozpoczęła się era firm Fiat Auto
Poland, Teksid Poland i Magneti Marelli
Poland. Wielu z nas było świadkami
tamtych wydarzeń i chętnie wraca
wspomnieniami do tych czasów, w których
zdarzyło się tak wiele spraw. Świętujcie
z nami jubileusz, biorąc udział w konkursie
przeznaczonym dla pracowników
i emerytów spółek Grupy Fiat i Fiat
Industrial w Polsce. Możecie wygrać jedną
z trzech cennych nagród.
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Dwadzieścia

lat z Fiatem
Widzimy
daleko, bo
stoimy na
ramionach
olbrzyma

iat jest firmą zwróconą w przyszłość. Tak było od zawsze.
Ale jest też firmą, która patrzy
z dumą na swą przeszłość, która
zapisała się złotymi zgłoskami w historii motoryzacji. Świadczy o tym
bogactwo dostępnej dziś literatury,
liczne publikacje firmowe, a także
muzea w Turynie, Mediolanie, Maranello oraz wielu innych miejscach.
Historię powinno się nie tylko celebrować, ale warto ją także dobrze znać. Isaac Newton zachwycając się przeszłym dorobkiem ludzkości, dzięki któremu mógł poznawać i opisywać świat powiedział:
„Widzimy daleko, bo stoimy na ramionach olbrzyma”. Parafrazując geniusza można rzec, że tylko
znając naszą historię lepiej rozumiemy teraźniejszość i jej ewolucję.

F

Wielu z nas pamięta zapewne monografię Polska Droga Fiata, którą nie tak dawno ponownie publikowaliśmy, również na
łamach Fiata Wokół Nas, z okazji 90.
rocznicy Fiata w Polsce. Dzisiaj wracamy
do tego tematu, ponieważ polskie spółki
Fiat, Teksid i Magneti Marelli obchodzą 28 maja pierwsze dwadzieścia lat
swojej historii. Jubileusz ten pragniemy
uczcić w szczególny sposób, zachęcając
do wzięcia udziału w otwartym konkursie wszystkich pracowników spółek Grupy Fiat SpA i Grupy
Fiat Industrial, a także liczną grupę emerytów, którzy otrzymują nasz magazyn. Proponujemy, abyście opisali swoje wspomnienia związane z minionym dwudziestoleciem, i aby – jeśli zechcecie –
objęły one nie tylko pracę w firmie, ale także wasze osobiste historie związane z tym 20-leciem.
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Konkurs ma bardzo
otwartą formułę: wspomnienia
mogą być spisane w formie opowiadania,
wiersza, pamiętnika, anegdoty, komentarza do fotografii lub kilku różnych zdjęć. Wybór należy do
was. Możecie odnieść się do całego dwudziestolecia lub tylko do jakiegoś konkretnego okresu czy
też wydarzenia. Jedynym warunkiem jest, aby wasze wspomnienia powiązane były w jakikolwiek
sposób z firmą. Trzy najbardziej interesujące odpowiedzi, wybrane w oparciu o ocenę zespołu redakcyjnego FWN, zostaną nagrodzone i opublikowane w jednym z najbliższych numerów.
Ja oczywiście nie biorę udziału w konkursie. Gdybym jednak miał możliwość powalczyć o jedną
z nagród, wysłałbym opowiadanie ze zdjęciem,
w którym napisałbym mniej więcej coś takiego...
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., ucz´szczałem
Gdy miałem 9 lat, pod koniec lat 70 rzyła mi si´
koja
do szkoły podstawowej w Turynie. Polska Polki, córki
sy –
z blond kucykami mojej kole˝anki z kla Turynu
do
pracownika Pol-Motu, który przyjechał
wy licencyjnej
umo
z Bielska-Białej w ramach realizacji
ł kardynał
modelu 126p. Póêniej do Włoch przyby niej zacz´ły
e póê
Karol Wojtyła i został papie˝em. Jeszcz w kraju
ch
docieraç dramatyczne wieÊci o wydarzenia cje, które
rma
Info
.
walczàcym o wolnoÊç i demokracj´
ej niepokojàcy
docierały do Włoch, miały coraz bardzi 80., moja
lat
charakter, zwłaszcza kiedy na poczàtku
ciła do Polski.
kole˝anka z klasy o blond kucykach, wró jà pierwszà
swo
W marcu 1989 roku wybrałem si´ w
i wspomnieƒ
podró˝ w poszukiwaniu straconego czasu ienia”
tchn
z dzieciƒstwa. Były to lata „ostatniego
ajowców
okr
PRL-u. Czasy wy˝szych cen dla obc
noÊci, niemal˝e
w polskich hotelach, kartek na zakup ˝yw e, bez
ulic
pustych sklepów, ciemnych i opustoszałych ujàcej
kontrol
korków, ale i reklam, czasy „milicji” zostałbym
-1,a
ało
kow
wszystko i wszystkich. Mało bra
gdzie nocowałem
aresztowany w akademiku w Krakowie, noc.
à
jako goÊç – bez pozwolenia – przez jedn
12

Były to czasy, w których obcokrajo
wiec
Polsk´ musiał posiadaç formalne zap odwiedzajàcy
ros
obywatela i ubiegaç si´ o wiz´ pob zenie od polskiego
ytowà. Dla mnie nie
stanowiło to problemu. Nadal miałem
z mojà kole˝ankà z klasy o długic przecie˝ kontakt
h blo
O piàtej rano, we mgle i smogu, na nd kucykach.
zim
przytulnym dworcu w Katowicach (cz nym i mało
ułem si´ prawie jak
Humphrey Bogart w koƒcowej scenie
filmu Casablanca),
czekała na mnie właÊnie ona. Ju˝
bez kucyków.
Rozpoczàł si´ wówczas nowy rozdzi
ał
W trakcie tej mojej pierwszej podró˝ w moim ˝yciu.
y do Polski, która
trwała a˝ dwa dni, spałem niewiele.
W
„Chopin” z Wiednia do Katowic licz pociàgu
ne, skrupulatne
i prawie groteskowe kontrole granic
zne dokładnie oddajà
zmiany polityczne, jakie zachodziły
wła
miesiàcach. O trzeciej nad ranem, Ênie w tamtych
po przejÊciu przez
ostatnià odpraw´ celnà, ludzie zac
z´li
słodycze, papierosy i puszki z piwem, wyciàgaç z toreb
gniazdka magnetofon i wiele osób zac ktoÊ podłàczył do
z´ł
całego korytarza wagonu. Ja tymcza o taƒczyç wzdłu˝
sem, nie znajàc
j´zyka polskiego, stałem si´ „maskotk
à”
o którà wszyscy nagle zacz´li dbaç: przedziału,
dawali mi coÊ do

CZYTAJ DOKŁADNIE
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jedzenia, jakieÊ piwko, niektórzy próbowali mi
wytłumaczyç, gdzie powinienem wysiàÊç...
„GoÊç w dom, Bóg w dom”: tak brzmiała moja
pierwsza, niezapomniana lekcja j´zyka polskiego.
Siedem lat póêniej wróciłem do Polski, aby pracowaç
w firmie FAP, która w mi´dzyczasie powstała na bazie
FSM i szybko przekształcała si´ w „Efektywnà
Fabryk´”. I „efektywnà” rzeczywiÊcie si´ stała,
przekraczajàc najÊmielsze oczekiwania włoskich władz
Fiata. Zaczynajàc od pomysłu, czyli fabryki
zintegrowanej, który na poczàtku wydawał si´ wszystkim
nieco abstrakcyjnà koncepcjà, szybko dokonano
reorganizacji procesów produkcyjnych fabryk. Stały si´
one wkrótce jednymi z najlepszych w Grupie Fiat na
Êwiecie. W 1996 roku brałem udział w tworzeniu
gazety dla pracowników – Fiat Wokół Nas,
powstajàcej wówczas pod opiekà Jerzego Kisielewskiego.
W paêdzierniku tego roku zostanie wydany ju˝ 100.
jej numer. A dwa blond kucyki, które znikły z mych
oczu w Katowicach, wcià˝ jeszcze ˝yjà we
wspomnieniach z mej młodoÊci, chocia˝ dzisiaj stały si´
czterema: dwa plus dwa.
Jak widzicie wzięcie udziału w tym konkursie
wcale nie jest trudne. Wystarczy tylko trochę
wyobraźni i odświeżenia pamięci. Oczekujemy
na wasze listy pocztą zwykłą lub mailową. Nie
możemy się już doczekać, aż podzielicie się
z nami swoimi wspomnieniami. Oby jak najwięcej z was wzięło udział w konkursie! Zapraszamy!

w yg r a j la p t o p a !

Regulamin konkursu

„20 lat z Fiatem
– Twoje Wspomnienia”
1. Konkurs przeznaczony jest tylko i wyłączenie dla pracowników spółek
Grupy Fiat i Fiat Industrial oraz emerytów tych spółek.
2. Tematem pracy konkursowej są wspomnienia, które mogą dotyczyć
całego dwudziestolecia, ale mogą obejmować tylko dowolny okres
będący jego częścią, jedno szczególnie ważne wydarzenie dla autora,
albo jeden dzień, który mieści się w ramach czasowych dwudziestolecia.
3. Wspomnienia nie muszą być związane tylko z pracą, mogą dotyczyć
także sfery prywatnej, a praca w Fiacie może być tylko ich tłem.
Warunkiem konkursu jest, aby wspomnienia miały jakikolwiek związek
z Fiatem.
3. Wspomnienia mogą być przedstawione w dowolnej formie, np. krótkiego
opowiadania, wiersza, fragmentu osobistego pamiętnika, anegdoty,
a także prezentacji zdjęć, rysunku lub obrazu – z krótkim opisem.
4. Regulamin nie ogranicza długości nadesłanego na konkurs tekstu,
jak i liczby ewentualnych zdjęć/ilustracji. Redakcja zastrzega sobie prawo
do dokonania skrótów w przypadku publikacji.
5. Do pracy konkursowej należy dołączyć imię i nazwisko pracownika bądź
emeryta, adres, telefon kontaktowy oraz miejsce pracy (w przypadku
emerytów należy podać miejsce pracy przed pójściem na emeryturę).
6. Nieprzekraczalnym terminem nadsyłania prac jest 31 sierpnia br.
Należy je kierować na adres pocztowy: Redakcja FWN, Satiz Poland,
ul. 11 Listopada 60/62, 43-300 Bielsko-Biała, (można skorzystać także
z poczty wewnętrznej FAP lub e-maila: redakcja@satiz.pl
7. Przesłanie pracy konkursowej oznacza zgodę na jej publikację w FWN.
8. Organizatorem konkursu jest firma Satiz Poland, redakcja Fiata Wokół
Nas, która jednocześnie ufundowała wszystkie trzy nagrody w konkursie.
9. Nagrody:

1. miejsce: laptop o wartości do 2 tysiące złotych typu
Samsung 300E5A
2. miejsce: aparat fotograficzny o wartości do 750 złotych
typu Nikon Coolpix L120
3. miejsce: bony paliwowe
o wartości 250 złotych

1992-2012 Zakorzeniony nad Wisłą
Dwudziestoletnią
współpracę
stawia się za
przykład udanej
prywatyzacji
dużego,
państwowego
przedsiębiorstwa
w Europie
Środkowej

Przełomową datą w 90-letniej historii Fiata w Polsce był 28 maja 1992 roku, kiedy to w obecności
prezesa Grupy Fiat, Giovanniego Agnelli, podpisano umowę pomiędzy Skarbem Państwa RP,
FSM SA i Fiatem Auto SpA o powołaniu włosko –
polskich spółek: Fiat Auto Poland, Magneti Marelli
Poland i Teksid Poland. Spółki te zostały formalnie
zawiązane 16 października 1992 roku.
W wyniku porozumienia Magneti Marelli przejęła
zakłady komponentów samochodowych. Od tego
momentu jej rozwój był ciągły i imponujący, a nabrał tempa przede wszystkim w ostatnich dziesięciu latach. Obecnie grupa Magneti Marelli posiada
sześć spółek (ponad 3000 pracowników), które
produkują podzespoły do najważniejszych marek
motoryzacyjnych na świecie. Teksid, która przejęła od FSMu odlewnie żeliwa i aluminium, od 2002
roku – po wydzieleniu ze struktur zakładu aluminium – wyspecjalizowała się w produkcji odlewów
żeliwnych dla Fiata i dla innych ważnych klientów
z europejskiego sektora samochodowego. Od tego czasu spółka Teksid Iron Poland postawiła na
najnowsze technologie, zwiększając zdolność produkcyjną zakładu w Skoczowie, wyposażonego
w nowe linie automatyczne do zalewania odlewów
i ciągle modernizowane nowe piece topialne.
Fiat Auto Poland kontynuował produkcję modelu 126p. Równolegle produkowano Cinquecento.
Ostatni, żółty „Maluch Happy End” o numerze seryjnym 3.318.674 opuścił linię produkcyjną bielskiej fabryki zakładu 22 września 2000 r. Dwudziestosiedmioletni staż produkcyjny uczynił z „malucha” rekordzistę wśród samochodów. Fiat
znacznie rozszerzył w Polsce gamę pojazdów,
uruchamiając produkcję samochodów Uno, Siena

i Palio Weekend. Na początku 1998 r. zadebiutował następca Cinquecento – Fiat Seicento. We
wrześniu 2003 r. spółka wprowadziła na rynek Fiata Pandę, który otrzymał prestiżowy tytuł Car of
The Year, jako pierwszy samochód z segmentu
A w historii tego konkursu. W 2007 r. przyszła kolej na Fiata 500, który, jako drugi samochód produkowany przez Zakład Tychy, zdobył tytuł Car of
the Year, i w 2008 roku na Forda Ka. Od maja
2011 spółka produkuje nową Lancię Ypsilon.
Obecnie Fiat Auto Poland, który w ciągu 20 lat
swojej działalności zainwestował w Polsce blisko
10 mld złotych, jest największym krajowym producentem samochodów i czołowym ich eksporterem. W swojej dwudziestoletniej działalności firma
wyprodukowała 6,5 miliona samochodów, z czego wyeksportowała 5 milionów, co niewątpliwie
stanowi bogaty dorobek przemysłowy.
Dwudziestoletnią współpracę stawia się za przykład udanej prywatyzacji dużego, państwowego
przedsiębiorstwa w Europie Środkowej.
Sukces, jaki Fiat może zapisać na kartach swojej
historii, dotyczy zarówno funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa, jak również tworzenia
nowej, przemysłowej wspólnoty, wytwarzającej
także własne normy kulturowe.
Powstanie spółek Fiata w Polsce spowodowało
napływ do Bielska-Białej najnowocześniejszych
technologii i przyciągnęło czołowe firmy światowe
różnych branż, które tutaj rozwinęły działalność.
Dzięki przejęciu i dostosowaniu systemu pracy Fiata do polskich uwarunkowań gospodarczych, zagwarantowano w naszym kraju standardy produkcyjne, jakościowe i organizacyjne wspólne dla
wszystkich zakładów koncernu i cenione na arenie
międzynarodowej.

to,
Fiat Seicen
1998 rok

Ostatni maluch
„Happy End”,
wrzesień 2000
r.
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Oprócz Fiat Auto Poland, Magneti Marelli Poland i Teksid
Poland, firm, które rozpoczęły
swoją działalność w 1992 roku, stopniowo powstało
w Polsce ponad dwadzieścia
innych spółek Fiata. Jednocześnie wielu dostawców zlokalizowało swoją produkcję na terenach zakładów w Bielsku-Białej
i Tychach. Sektor motoryzacyjny
otworzył drogę także innym rodzajom
działalności przemysłowej Grupy w Polsce.
W 1995 roku powstała spółka Iveco Poland, która
zajmuje się sprzedażą oraz serwisem pojazdów
użytkowych marki. Trzy lata później nadszedł czas
na New Holland (dzisiaj CNH Polska), która zakupiła fabrykę Bizona w Płocku, by produkować
w niej kombajny i inne maszyny rolnicze. W Bielsku-Białej rozwinięto produkcję silników, która
w grudniu 2000 roku została wprowadzona
w szeregi nowego sektora Grupy Fiat – FPT.
Spółka Fiat Powertrain Technologies Poland
produkuję obecnie dwa strategiczne silniki dla
Fiata i innych marek: turbodiesel 1.3 SDE, którego
produkcję
uruchomiono
w 2003 roku, oraz benzynowy silnik 2-cylindrowy o pojemności 0.9 litra z systemem MultiAir,
wprowadzony do produkcji w 2010 r.
W styczniu 1921 roku, czyli 90 lat temu, Fiat stawiał w Polsce swoje pierwsze kroki. Od pionierskiego na tamte czasy uruchomienia produkcji po
dziś dzień Grupa Fiat i Fiat Industrial, za pośrednictwem 18 spółek zatrudniających 13 tysięcy polskich pracowników, rozwinęły w Polsce działalności, która w 2011 roku osiągnęła przychody w wysokości 26,9 mld złotych.

Z KART HISTORII

Kalendarium

dwudziestolecia
Uruchomienia produkcji (samochody)
1992 Kontynuacja produkcji: Fiat 126 (3,3 mln
do 2000 r.), Cinquecento (1,2 mln do 1998 r.)
1994 Fiat Uno (188 tys. do 2002 r.)
1997 Fiat Siena i Palio Weekend (84 tys. do 2004 r.)
1998 Fiat Seicento (1,3 mln do 2010 r.)
2003 Fiat Panda (do dziś 2,2 mln)
Silnik turbodiesel 1.3 Multijet
2007 Fiat 500 (do dziś 841 tys. – włącznie z Abarth 500
(2008 r.), 500C (2009), Abarth 500C (2010)
2010 Silnik benzynowy 2-cylindrowy 0.9 TwinAir
2011 Lancia Ypsilon
Wyprodukowanie 6 mln samochodu w FAP
Wyprodukowanie 4 mln silnika 1.3 Multijet

Uruchomienia produkcji (maszyny rolnicze)
1998 Kombajn TC 59
2000 Adapter do zbioru kukurydzy
(5, 6, 8-rzędowe)
2001 Kombajny TC 54, TC 56 oraz TC AL
2002 Zespoły żniwne zbożowe od 12 do 35 stóp,
prasa rolująca o stałej komorze Case IH
i New Holland
2003 Adapter do zbioru kukurydzy
(8, 12 R – nieskładane) oraz podbieracze do prasy
„duża kostka” – LSB
2005 Prasa Combi Case IH i New Holland
2006 Podbieracze do sieczkarni polowej - grass pick-up
2007 Prasa rolująca o zmiennej komorze Case IH
i New Holland

Utworzenie spółek Fiata
1992 Fiat Auto Poland, Magneti Marelli Poland*
i Teksid Poland
1995 Iveco Poland i Fiat Polska
1998 CNH Polska (wtedy New Holland Bizon),
Comau Poland, Fiat Gesco i Sedap (dziś w ramach
Fiat Services Polska) i Fiat Bank Polska
1999 Fiat Powertrain Polska (w 2011 r. spółka połączyła
się z Fiat Powertrain Technologies Poland),
FGA Leasing Polska, Fidis Finance Polska
2000 Sadi Polska, Fiat Group Purchasing Poland
2001 Sirio Polska, Gestin Polska i Fiat Services Polska
2002 Podział Teksid Poland na dwie spółki,
w tym Teksid Iron Poland (Grupa Fiat)
2008 Fiat Powertrain Technologies Poland

Fiat 500, 2007 rok
Lancia Ypsilon,
2011 rok

* Obecnie: Automotive Lighting, MM Exhaust, Suspensions
i Aftermarket, Plastic Components & Modules, Plastic
Components Fuel Systems.

PRODUKT
PUNTO TWINAIR

Fiat Punto
Twinair
Filippo
Gallino
fot. FAP

Na stronie obok:
prezentacja
Punto TwinAir
na targach
w Genewie

16

Odpowiednio zmodyfikowany innowacyjny
dwucylindrowy silnik benzynowy
produkowany w Bielsku-Białej teraz
dostępny jest również w modelu Punto.
Zapewnia dobre osiągi i bardzo niskie
zużycie paliwa. A co z emisjami spalin?
Wynoszą zaledwie
98 g/km CO2.

owstały w tym samym
czasie co model 500
i po raz pierwszy w nim
zamontowany niewielki dwucylindrowy silnik TwinAir, o pojemności skokowej 875 cm3, teraz
dostępny jest również w Fiacie
Punto. A wkrótce wyposażona
będzie w niego również Alfa Romeo MiTo. Zaskoczenie? Możliwe, ale takie są właśnie oczekiwania wobec przyszłości.
Z technicznego punktu widzenia taki sposób projektowania
nazywa się „downsizingiem”,
czyli produkcją mniejszych silników, ale o większej wydajności,
a tym samym mniejszym zużyciu paliwa i niższym zanieczyszczeniu środowiska, a to wszystko bez ujemnego wpływu na
osiągi. Wręcz przeciwnie te
ostatnie, w miarę możliwości,
są zwiększane.
Technicy z Fiat Powertrain Technologies, mimo zachowania jednakowych wartości mocy (85
koni) i momentu (145 Nm) silnika oryginalnego, w nowej jednostce zdołali osiągnąć taki moment, który zapewni płynne
i przyjemne przyspieszanie nawet mimo większej masy samochodu. Zastosowanie dwumasowego koła zamachowego
w połączeniu ze sprzęgłem
o wyższej sztywności skrętnej,
odciążonego wałka wyrównoważającego i nowych wsporników silnika, sprawiło, że praca
nowego silnika jest cichsza i pozbawiona drgań.
Punto TwinAir doskonale zachowuje się na drodze. Silnik dwu-

P

FIAT PUNTO 0.9 TWINAIR
875 cm3 – 2 cylindry turbo
63 kW (85 KM) przy 5500 obr./min.
145 Nm przy 2000 obr./min.
6 biegów manualnych
Prędkość maksymalna 172 km/h
0-100 km/h w 12,7 sekund
Średnie zużycie paliwa 4,2 l/100 km
Dł./szer./wys.: 407/169/149 cm
Masa 1090 kg

FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES POLAND W BIELSKU-BIAŁEJ

TwinAir made in Poland
Główny zakład w zakresie
Air Technologies koncernu
Fiat SpA znajduje się
w Bielsku-Białej. To tutaj
ponad 1100 osób produkuje
małe silniki diesla
i benzynowe ostatniej
generacji dla całej gamy
Fiat, a także dla innych
producentów.
„Nasze produkty są
najlepszym wyrazem
procesu „downsizingu”
silników – wyjaśnia dyrektor
generalny FPT Poland
Emanuele Lorenzin (na zdjęciu obok).
– Produkowane obecnie niewielkie silniki,
dzięki, ale nie tylko, elektronice, umożliwiają
osiągnięcie stosunkowo wysokich mocy,
co powoduje, że można je montować
w samochodach różnej wielkości.
Na przykład dwucylindrowy silnik TwinAir
o pojemności 0.9 litra, który może wydobyć
z siebie moc maksymalną 65, a nawet 105
koni mechanicznych, przeznaczony jest
zarówno dla segmentu A samochodów
miejskich (jak Fiat 500 czy nowy Fiat Panda),
jak i dla segmentu B (Fiat Punto i Lancia
Ypsilon, a w przyszłości również Alfa Romeo
MiTo). Taka sama sytuacja ma miejsce
w przypadku silników diesla Multijet. Te
produkowane w Bielsku-Białej jednostki
o pojemności 1.3 litra mogą generować moc
75, 85 lub 95 KM. Aktualnie montowane są
one w ponad 15 różnych modelach, nie tylko

w samochodach Grupy
Fiat, ale także w modelach
Opla i Chevroleta oraz
w Fordzie Ka”.
Dostosowanie silnika
TwinAir do samochodów
z segmentu B wymagało
zastosowania odciążonego
wału korbowego
i dwumasowego koła
zamachowego
występującego
w połączeniu ze
sprzęgłem o wyższym
wskaźniku sztywności
skrętnej. W konsekwencji konieczna była
również zmiana oprogramowania centralki
sterowania i kontroli silnika. Parametry
produktu wymagały również znacznych
modyfikacji oprzyrządowania na liniach
produkcyjnych, zarówno w zakresie obróbki
jak i montażu, powodując jednocześnie
konieczność dostosowania sposobu
zarządzania z logistyczno-organizacyjnego
punktu widzenia w związku ze zwiększeniem
liczby komponentów specjalnych, jakich
wymagają nowe wersje wyposażenia.
W 2012 roku Fiat Powertrain Technologies
Poland zamierza wyprodukować około
90 tysięcy TwinAirów (podwajając wielkość
z roku poprzedniego) i około 450 tysięcy
jednostek Multijet, ale wiele zależeć będzie
również od sytuacji na rynku, która –
zwłaszcza w Europie – przeżywa obecnie
bardzo trudny okres.
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Po stronie ssania silnika TwinAir
wałek krzywkowy zastąpiono
siłownikami elektrohydraulicznymi,
które sterują zarówno otwieraniem,
jak i wzniosem zaworów

PUNTO MIĘDZY TRADYCJĄ A PRZYSZŁOŚCIĄ - PORÓWNANIE
Wersja tradycyjna 1.4 l wolnossąca
Moc 77 KM
Moment obrotowy 115 Nm przy 3250 obr./min.
Średnie zużycie paliwa 5,7 l

Nowy TwinAir 0.9 turbo
Moc 85 KM
Moment obrotowy 145 Nm przy 2000 obr./min.
Średnie zużycie paliwa 4,2 l

PUNTO 2012

Wyposażenie TwinAir
Dla podkreślenia mocnego i innowacyjnego charakteru silnika powstało unikalne
wyposażenie TwinAir, którego główną cechą jest natychmiastowa rozpoznawalność
i znaki szczególne. Z zewnątrz liczne detale wyszczególniono błyszczącą czernią,
na przykład słupki i lusterka wsteczne; jedyne w swoim rodzaju obręcze ze stopu
lekkiego o średnicy 15” mają eleganckie, a zarazem sportowe wykończenie, z czarnymi
błyszczącymi wstawkami i polerowaną warstwą wierzchnią, co sprawia że są one
rozpoznawalne na pierwszy rzut oka – przyciemnione reflektory i logo na pokrywie
tylnej stanowią dodatkowe elementy wyróżniające ten model.
Dla tej wersji wyposażenia zarezerwowano ponadto specjalny kolor zieleni (zielony
Lime), oprócz którego dostępnych jest 12 kolorów z gamy Punto 2012, wszystkie
w połączeniu z opcją unikalnego czarnego błyszczącego dachu. We wnętrzu poszycia
siedzeń są wykonane z szarej tkaniny „Sportex”, z logo „twinair” na przednich
zagłówkach; panel deski rozdzielczej typu soft touch pokryty jest miękkim w dotyku
tworzywem o nazwie Diamond.
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cylindrowy radzi sobie pewnie
już od 1500 obrotów na minutę,
aż po graniczne 6000, cały czas
wykazując się niezłą werwą. Połączenie go z nową sześciobiegową skrzynią biegów (w Fiacie
500 i Lancii Ypsilon jest ich pięć),
było dobrym rozwiązaniem.
Pierwsze pięć przełożeń bez
problemu bowiem pozwala jak
najlepiej wykorzystać charakterystykę momentu
dwu cy lin drow ca;
szóste natomiast
jest raczej długie, doskonałe do spokojnej jaz-

dy w trasie. Bieg ten idealnie nadaje się na autostradę, biorąc
pod uwagę fakt, iż pozwala podróżować do 130 km/h przy zaledwie 3000 obrotów na minutę.

DOSKONAŁE OSIĄGI
Za kierownicą Punto 2012 nie
ma się wrażenia jazdy samochodem z silnikiem o zmniejszonej pojemności. Wręcz przeciwnie. TwinAir radzi sobie całkiem
nieźle: jest wystarczająco żywotny, co przekłada się na wyraźną elastyczność jazdy, a cały
zakres momentu obrotowego
jest dostępny w każdej chwili.
Deklarowane osiągi mają zapewnić prędkość maksymalną
w wysokości 172 km/h i przyspieszenie od 0 do 100 w 12,7
sekund: są to więc dane porównywalne z osiągami jednostki
1.4 l bez doładowania.
Naciśnięcie przycisku Eco powoduje, że krzywa momentu
ograniczana jest do 110 Nm
(przy 2500 obr./min.); samochód
wówczas nie reaguje już tak

ochoczo na naciskany pedał
przyspieszenia, ale za to spada
zużycie paliwa i zyskuje się
na większym komforcie podczas
jazdy. I to właśnie ów komfort
był i pozostał główną zaletą modelu Punto. Pochłanianie drgań
przez zawieszenia współpracujące z seryjnymi oponami (zwykle są to opony 175/65R15) jest
na bardzo dobrym poziomie,
natomiast charakterystyczny
dźwięk dwucylindrowca, który
zawsze niesie się w powietrzu,
nigdy nie osiąga dokuczającego
pułapu…
Punto TwinAir podczas jazdy nie
szykuje niespodzianek. Elektrycznie wspomagany układ kierowniczy jest progresywny i oddaje realny obraz tego, co dzieje
się z kołami. Samochód doskonale trzyma się drogi, a jego tylna część wykazuje się godną
zaufania stabilnością.
Jeśli chodzi o zużycie paliwa,
wartości deklarowane przez Fiata (4,2 l/100 km w cyklu mieszanym) są wręcz niesamowite.

TWINAIR

Zalety silnika
Dwa cylindry o osiągach czterech: to chyba
główny czynnik świadczący o „magii” tego
silnika, będącego zdobywcą prestiżowej
nagrody Engine of The Year 2011 i najlepszym
przykładem filozofii „downsizingu”, która
charakteryzuje tak wiele innowacji Fiata.

Parametry silnika, w połączeniu
z sześciobiegową skrzynią biegów,
pozwalają modelowi Punto 2012
na poszanowanie środowiska
(98 g/km CO2) i jednocześnie
przyjemną jazdę (85 KM przy
2000 obr./min.). Wibracje
i hałas we wnętrzu samochodu
ograniczono do minimum
dzięki Dual Mass Flywheel,
w które wyposażony jest
TwinAir, a które zapewnia
dużą płynność jazdy. Ponadto
przycisk Eco umożliwia wybór
spośród dwóch trybów jazdy:
„Normal” dla zwiększenia werwy
i dynamiczności oraz „Eco”, w którym
jazda jest bardziej ekonomiczna
i wygodna.
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PRODUKT
ALFA TCT

Z automatem

na tor wyścigowy?
Tekst i foto:
Katarzyna
Frendl
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Dlaczego nie? Jeśli Giuliettą, która ma
sportowo zestrojone zawieszenie, jeśli
napędzaną 170-konną jednostką
skonfigurowaną z najnowszą skrzynią
automatyczną z podwójnym sprzęgłem TCT
– frajda z jazdy gwarantowana!

CHARAKTERYSTYKA

Zegarmistrzowska

robota

abywca Giulietty ma przeciętnie 40 lat
i wykształcenie średnie lub wyższe,
a jedną piątą kupujących ten model
stanowią kobiety. Panie są też zwykle
postrzegane jako użytkowniczki
skrzyń automatycznych: bo jest łatwiej prowadzić
auto, bo nie trzeba się koncentrować na zmianie
biegów, bo wygodniej jeździć w mieście. Do przekładni automatycznych coraz częściej przekonują
się również panowie – przecież już dawno przestały
być toporną alternatywą do „manuala”: zyskały
na szybkości i płynności działania. Co sprawia, że
w nowej Giuliettcie tak przyjemnie jeździ się z automatem? Oczywiście komfort użytkowania. A to, co
wyróżnia najnowsze rozwiązanie inżynierów Alfy
Romeo to fakt, że przy tym komforcie nie tracimy
jednocześnie możliwości upajania się dynamicznym
przyspieszeniem auta, czy radosną, energiczną jazdą po zakrętach. To właśnie często bywało przy-

N

W trybie
manualnym
skrzynia
z podwójnym
sprzęgłem
Giulietty może
być sterowana
za pomocą
manetek
przy kole
kierownicy.
Nie trzeba
więc w ogóle
odrywać
od niego rąk

Nowa skrzynia biegów TCT składa się z dwóch
równoległych skrzyń – dla przełożeń parzystych
(2, 4, 6) i nieparzystych (1, 3, 5) – każda z nich
ma własne sprzęgło, co pozwala na wrzucenie
kolejnego biegu (szybką redukcję lub zmianę
na wyższe przełożenie), podczas gdy poprzedni jest
nadal załączony. Przełożenie zmienia się więc przez
płynne uruchamianie odpowiednich sprzęgieł –
przez to mamy gwarancję, że cały czas jest
odpowiednio dobrany moment obrotowy na kołach
i ciągły napęd. A jak to czuje kierowca? Jeśli ustawi
dźwignię wybieraka na D, czyli wybierze tryb
w pełni automatyczny, to po prostu zapomina, że
ma w ogóle skrzynię biegów, bo TCT wykonuje
pracę za niego. Nie trzeba się zastanawiać, czy już
zrzucić bieg, które przełożenie jest lepsze
do pokonania dynamicznie zakrętu; to skrzynia
obiera najwłaściwsze przełożenie, aby zapewnić
nam komfort prowadzenia. Jednocześnie, jeśli
kierowca uzna, że ma ochotę na bardziej sportową
jazdę niż dotychczas, może ustawić dźwignię
zmiany biegów na tryb sekwencyjny i posługując się
wybierakiem lub manetkami, samodzielnie
decydować o wrzuceniu danego przełożenia – czas
między przełączaniem trwa milisekundy, wiec jest
nieodczuwalny. Ma się wrażenie, jakby przez cały
okres naszej jazdy przygotowany niższy, bądź
wyższy bieg, wskakiwał szybciej, niż o tym
pomyślimy. Co więcej, dzieje się to prędzej, niż
jakikolwiek kierowca – nawet wyścigowy – zdołałby
zareagować. Kolejną zaletą jest fakt, że odbywa się
to praktycznie przy zerowych stratach energii
podczas przełączania biegu. TCT dostarcza nam
przez to odczucie bardziej sportowego charakteru,
niż np. ten oferowany przez konwencjonalne
skrzynie automatyczne (z przekładnią
hydrokinetyczną). Bo jeśli porównamy sprzęgła
suche z mokrymi, to pierwsze marnują energię tylko
podczas fazy obrotowej zmiany biegu i fazy zrywu.
Tymczasem sprzęgła mokre, które zawsze działają
w kąpieli olejowej, mają straty energii powodowane
przez lepkość oleju (tarcie wiskotyczne), tak jak
standardowe skrzynie automatyczne, nawet gdy
nie wykonują pracy. Co więcej, wymagają one
wymuszonego chłodzenia, a więc zużycia
energii, by mogła działać ich pompa olejowa
(nieobecna przy sprzęgłach suchych). Innymi słowy,
elektrohydraulika układów aktywacji TCT działa
tylko w miarę potrzeby, właśnie celem ograniczenia
strat energii.
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Dźwignia
sterowania
skrzynią TCT
podobna jest
do tej
stosowanej
w tradycyjnej
przekładni
automatycznej.
Przesunięcie
wybieraka
w bok powoduje
przejście z trybu
automatycznego
na manualny
i odwrotnie

czyną, dla której wielbiciele sportowego stylu jazdy
nie zerkali łaskawym okiem na skrzynie automatyczne. Co więcej, większość z przekładni automatycznych u konkurencji ma ewidentne problemy z płynnością pracy – nieprzyjemne szarpnięcia, nerwowość – zwłaszcza podczas redukcji biegów, „niezdecydowanie” skrzyni, który bieg ma wybrać
do określonej prędkości obrotowej silnika, i w końcu
brak możliwości dostosowania charakteru pracy
przekładni do aktualnych upodobań czy ochoty kierowcy – te czynniki decydowały do tej pory o wyborze ręcznych skrzyń biegów. Jednak do czasu.

CO DWA, TO NIE JEDEN
Nie od dziś wiadomo, że nowsze jest lepsze, że
podwójne radzi sobie lepiej niż pojedyncze, że nagrodzone jest zwykle słusznie docenione. Stąd
sukces kolejnej generacji automatycznej przekładni sześciobiegowej „Alfa TCT” z podwójnym sprzęgłem suchym (Twin Clutch Transmission), która
montowana – najpierw w MiTo – przeszła
modernizację i została zaprezentowana w prototypie „super samochodu”
Alfa Romeo 4C Concept.
Ze względu na równowagę pomiędzy osiągami, zużyciem
paliwa i poziomem emisji
spalin rozwiązanie to jest
punktem odniesienia w swojej klasie. Obecnie, w Alfie
Giulietta, TCT jest zestawiana z silnikiem 1,4 TB MultiAir o mocy 170 KM („Najlepszy Silnik Roku 2010”)
oraz silnikami 2,0 JTDM
o mocy 170 KM. Jest bar-
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dziej wydajna, komfortowa w użytkowaniu i zapewnia mniejsze zużycie paliwa.
Skrzynia Alfa TCT stale kooperuje z systemami
pojazdu: z układem Alfa DNA, hamulcami, systemem sterowania silnika oraz systemem kontroli
stabilności pojazdu. Jej niewątpliwą zaletą jest
szybkość pracy, a co za tym idzie możliwość
wpływania na prędkość zmiany biegu, czy zarządzania momentem obrotowym na drogach o niskiej przyczepności. Przekładnia ta może pracować całkowicie automatycznie lub jako sekwencyjna skrzynia biegów – w ostatnim wypadku należy
jedynie zmienić pozycję dźwigni w górę lub w dół
lub posługiwać się manetkami umieszczonymi ergonomicznie za kołem kierownicy.

LEPSZE SPRZĘGŁO SUCHE
NIŻ MOKRE
Alfa TCT ma jeszcze jedną zaletę: jest kompaktowa w swojej konstrukcji, a przez to lżejsza niż inne
rozwiązania skrzyń biegów (81 kg, czyli mniej więcej o 10 kg mniej niż konwencjonalne automaty).
Poza tym, mokra skrzynia biegów wymaga około
4,8 litra oleju więcej od wersji suchej, z racji konieczności chłodzenia sprzęgła (przez co występuje dodatkowy wzrost masy całej skrzyni i strat z powodu rozprysku). Zatem wydajność suchych napędów jest o około 6% wyższa niż takich samych napędów mokrych, jeśli chodzi o zużycie. Ponadto
zalety suchych sprzęgieł obejmują też niższe koszty użytkowania i ewentualnego serwisowania.
Nie dość więc, że można podróżować z przyjemnością, nie denerwując się na powolne działanie
przekładni, a ciesząc jej elastycznością, to do tego jeździmy nieco taniej niż wówczas, gdy kierowca auta dysponuje zwykłą przekładnią automa-

tyczną. Dzieje się tak dlatego, że TCT została
skonfigurowana z systemem Start&Stop, co pozwala na obniżenie zużycia paliwa o ponad 10%
w stosunku do standardowych napędów hydraulicznych z przekładnią hydrokinetyczną.

WYŚCIGOWE EMOCJE
Testy skrzyni TCT w Alfie Romeo odbywały się
na torze wyścigowym w Balocco, we Włoszech.
A skoro miało być sportowo, to należało ustawić
selektor dynamiki jazdy Alfa D.N.A. na pozycję Dynamic. Skrzynia od razu wyczuła, że kolejne kilometry mają dostarczyć kierowcy iście wyścigowych
wrażeń: długo utrzymywała wrzucone biegi na obrotach, pozwalając osiągnąć silnikowi wartości zbliżające się do czerwonego pola na obrotomierzu, by
błyskawicznie zmienić przełożenie na wyraźne życzenie prowadzącego auto – zasygnalizowane
przyciśnięciem manetki przy kierownicy.
Jazdy Giuliettą ze skrzynią Alfa TCT, która wyposażona była w silnik 1,4 TB MultiAir o mocy
170 KM, od początku dostarczały kierowcy wrażenia prowadzenia samochodu sportowego. Ale
oczywiście jest to zasługą nie tylko udanej skrzyni, ale także cudownej trakcji auta i świetnych
osiągów: jego maksymalna prędkość to 218
km/h, a czas przyspieszenia od 0 do 100 km/h
wynosi 7,7 sekundy! Poza tym samochód wypo-

sażony jest standardowo w elektroniczną blokadę
dyferencjału Q2 (powoduje transfer momentu obrotowego na koło zewnętrzne podczas pokonywania zakrętów, by uniknąć podsterowności
i zwiększyć trakcję dla poprawy kierowalności),
która pozwala na bezpieczne wchodzenie w zakręty, a nad wszystkim czuwa system dynamicznej kontroli pojazdu VDC. Sportowe emocje musiała studzić czasem
funkcja zwana pre-fill,
która
wykorzystuje
VDC do zapewnienia
kierowcy możliwie najszybszej reakcji hamulców przy wykorzystaniu układu ASR
(w sytuacjach awaryjnych). Jazda odpowiednim torem na szczęście nie
spowodowała uruchomienia systemu DST, podpowiadającego kierowcy odpowiedni manewr
w sytuacjach awaryjnych poprzez wyczuwalny impuls na kierownicy. Zarówno w trybie Normal, gdy
zmiana biegów podporządkowana jest komfortowi prowadzenia, a nawet w trybie All Weather (zapewnienie maksimum stabilności na drodze),
skrzynia TCT sprawdzała się doskonale, gwarantując płynność zmiany biegów, elastyczność
i komfort prowadzenia dla kierowcy.

Nowa innowacyjna
skrzynia biegów jest
punktem odniesienia
w swojej klasie

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA MODELU GIULIETTA TCT
SILNIK

POJEMNOŚĆ
SKOKOWA

MOC

MOMENT
OBROTOWY

PRĘDKOŚĆ
MAKSYMALNA

PRZYSPIESZENIE
OD 0 DO 100 KM/H

ZUŻYCIE
PALIWA*

1.4 TB MultiAir

1368 cm3

170 KM

250 Nm

218 km/h

7,7 s

5,2

3

170 KM

350 Nm

218 km/h

7,9 s

4,5

2.0 JTDM

1956 cm

(*) zużycie paliwa w cyklu mieszanym w l/100 km
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PRODUKT
JEEP

Wrangler

- ponadczasowa legenda
Marco
Belletti
fot.
Alessandro
Lercara

W kilka miesięcy po teście na trudnym torze
off-roadowym w Balocco ponownie testujemy
Jeepa, tym razem jednak w zwykłych
warunkach użytkowania.

ejście „na pokład” Jeepa
Wranglera to więcej niż
prosta, zwyczajna czynność. Oznacza bowiem wejście
„na teren” legendy, ikony 4x4,
symbolu, który nie poddaje się
upływającemu czasowi. Ale trudno mówić o tym, nie wspominając o poczuciu wolności, jakie
samochód ten zapewnia już od

W
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pierwszego kontaktu. I naprawdę trudno nie dać ponieść się
emocjom, gdy prowadzi się ten
prawdziwy „cult car”. Zresztą
termin „Jeep” często stosowany
jest do określania całej kategorii
tego typu samochodów, a nie jedynie marki, jak często dzieje się
z produktami, których sukces
towarzyszy kolejnym pokole-

niom, stanowiąc element ich codziennego życia.
Jeep od siedemdziesięciu lat odnawia swoje modele, ale jest
wierny duchowi, z jakim powstała
marka. Nadąża za trendami, nie
psując swojego wizerunku. To
dlatego najnowszy Wrangler ma
ten sam urok co zawsze, ale jego
technologia jest już awangardo-

wa, wnętrze całkowicie przeprojektowane, do dyspozycji jest nowa przestrzeń i nowe wymiary.
Testowaliśmy wersję Unlimited,
czyli z dłuższym rozstawem osi,
z pewnością bardziej praktyczną dla tych, którzy na wyprawę
za miasto chcą zabrać rodzinę,
dzięki 4 drzwiom, 5 miejscom
i dużej przestrzeni na bagaże.
Nasz Jeep wyposażony był w silnik turbodiesel o pojemności 2,8
litra oraz sześciobiegową skrzynię biegów i reduktor. Silnik generuje moc 200 KM i potężny moment obrotowy wynoszący 410
Nm. Nadkola wykonane są z materiału plastycznego odpornego
na uderzenia, aby zapobiec wgnieceniom i powstawaniu korozji,
światła przeciwmgłowe są wbudowane w zderzak przedni, a duże koła pozwalają temu samochodowi na uzyskanie wysokiego
poziomu głębokości brodzenia.
Wnętrze, choć nieco minimalistyczne, wygląda na dopracowane
w szczegółach, przyjemne, a ponadto dostosowane do ekstremalnych warunków, dzięki poszyciom siedzeń wykonanym z trwałego i odpornego na plamy materiału. Dostępny jest również system multimedialny z nawigacją,
ekranem dotykowym o przekątnej 6,5”, 30 GB HD oraz systemem głośnomówiącym UConnect.
Dach wykonany jest z paneli
w kolorze nadwozia, które są łatwo demontowalne i umożliwiają
przekształcenie Wranglera w zaledwie kilka sekund w samochód
odkryty, a szybę przednią można złożyć jak w legendarnym Willysie z czasów II Wojny Światowej.
Wnętrze jest przestronne, wykończenia i spasowanie poszczególnych elementów porządnie wykonane. Skrzynia biegów działa
precyzyjnie, układ kierowniczy
jest lekki, a kanciasta bryła nadwozia zapewnia optymalną widoczność. Do dyspozycji jest
system Start&Stop, który pozwala na ograniczenie zużycia paliwa
i poziomu emisji.

Już po kilku kilometrach przejechanych po mieście docenia się
zamontowany w modelu silnik,
sporą ilość koni jaką dysponuje,
a przede wszystkim moment,
który jest dostępny przy bardzo
niskich obrotach, co sprawia, że
jest on elastyczny i pełen werwy.
Wrangler jest dobrze wygłuszony, wykończony z dużą dozą
dbałości. Jako iż nie mamy tutaj
do czynienia z samochodem typu GT, ale z bezkompromisową
terenówką, jej osiągi są imponujące. Ustawienie samochodu pozwala na niezły komfort podczas
jazdy i wysoki poziom bezpieczeństwa w jeździe po asfalcie.
Układ kierowniczy jest precyzyjny, a układ hamulcowy odpowiednio zwymiarowany. System

ESP koryguje ewentualne błędy,
ale bez zbytniej inwazyjności.
Sprawdziliśmy Wranglera Unlimited także w terenie. Mimo sporych gabarytów testowany przez
nas 4x4 z rozbrajającą łatwością
przeszedł test, zapewniając kierowcy komfort i poczucie bezpieczeństwa. Elektroniczne systemy
sterowania stabilnością i trakcją,
wyjątkowo sztywna rama i praca
skrzyni biegów na zredukowanym przełożeniu skrzyni rozdzielczej pozwalają Wranglerowi pokonać wszelkie przeszkody. Ponadto możliwość odłączenia
drążka stabilizatora przedniego
i zablokowania mechanizmów
różnicowych pozwala wyjść z tarapatów w nawet najbardziej
trudnych sytuacjach.

Wrangler
Unlimited
nie traci nic
z właściwości
offroadowych
wersji z krótkim
rozstawem osi,
a do tego
oferuje
przestronne
i wygodne
wnętrze oraz
zdecydowanie
większą
przestrzeń
bagażową
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FIRMA
IVECO

Mistrzowska

waga ciężka Iveco
Anna
Borsukiewicz
fot. Jerzy
Kozierkiewicz

26

W marcu i kwietniu trwał Iveco Construction
Tour 2012-największy w Polsce test pojazdów
i maszyn budowlanych. Samochody budowlane
Iveco wraz z pojazdami z Grupy Fiat
przechodziły próby pozwalające pokazać ich
dzielność i przydatność w trudnych warunkach.

o udziału w Iveco
Construction Tour
2012 zaproszono
obecnych, a także
potencjalnych klientów Iveco Poland, właścicieli
przedsiębiorstw budowlanych
i kierowców. W swobodnej,
chwilami piknikowej, atmosferze
mogli oni zapoznać się z gamą
pojazdów firmy Iveco Poland,
a także produktami jej partnerów
z branży budowlanej: wytwórców maszyn, specjalistycznych
zabudów, ogumienia, olejów.
Klienci, którzy zdecydowali się
na współpracę z Iveco, mogli
skorzystać z interesującej oferty
handlowej obejmującej specjalnie przygotowane ceny wraz
z dodatkowymi pakietami.
„Zaprosiliśmy przedstawicieli firm
transportowych i budowlanych,
by zapoznać ich z możliwościami
Iveco w tym sektorze” – mówił
podczas konferencji prasowej
Massimiliano Perri, dyrektor generalny Iveco Poland. Podkreślił,
że dla Iveco polski rynek, zwłaszcza jeśli chodzi o samochody
ciężkie, jest jednym z ważniejszych w Europie, a atutem firmy
jest wielka różnorodność oferowanych pojazdów, dostosowanych do najróżniejszych zadań.
Tę różnorodność i wielofunkcyjność widać było na „obozowiskach” Iveco Construction Tour.
W sąsiedztwie obszernego, białego namiotu pełniącego funkcję
sali konferencyjnej, a także miejsca rozmów i odpoczynku, parkowały pojazdy uczestniczące
w prezentacjach i testach. Można je było nie tylko dokładnie
obejrzeć, ale i wsiąść do kabin,
obejrzeć zainstalowane w nich
urządzenia oraz posłuchać objaśnień specjalistów dyżurujących
przy maszynach. A ponieważ
oglądającymi byli również fachowcy, często użytkownicy podobnego sprzętu, rozmowy bywały bardzo specjalistyczne.
Najważniejsze i najatrakcyjniejsze były jednak testy w terenie.

D

Atutem firmy
jest wielka
różnorodność
oferowanych
pojazdów

Goście Iveco Construction Tour,
wyposażeni zgodnie z zasadami
bezpieczeństwa w odblaskowe
kamizelki oraz kaski, mogli osobiście sprawdzić zalety pojazdów i maszyn budowlanych –
wsiąść do różnych modeli Trakkerów, Stralisa RR lub Astry 8x6
i pokonać nimi przygotowane
trasy. Często okazywało się to
niełatwe. W Dorohuczy koło
Lublina, gdzie jazdy próbne odbywały się w kopalni piasku
i żwiru, mniej wprawni kierowcy
grzęźli na mokrym dnie wielkiej
piaskowej „wanny”. Ale ci bardziej doświadczeni nie mieli już
jednak żadnych kłopotów, wykazując, że pojazdy Iveco radzą
sobie z wszelkimi przeszkodami.

Massimiliano
Perri, dyrektor
generalny Iveco
Poland

OBLICZA WSPÓŁPRACY

Iveco Poland i partnerzy
Organizatorem oraz głównym bohaterem
cyklu spotkań z pojazdami i maszynami
budowlanymi była firma Iveco Poland
prezentująca pojazdy marek Iveco i Iveco
Astra. Swoje oferty przedstawili też partnerzy
Iveco z grupy Fiat Industrial – CNH
(reprezentowana przez firmę Intrac Polska,
polskiego dystrybutora maszyn Case
Construction), oferująca maszyny budowlane
oraz Fiat Auto Poland, prezentujący
samochody terenowe marki Jeep.
Wśród firm zabudowujących podwozia Iveco
naczepami, przyczepami
i specjalistycznymi

urządzeniami prezentowały się: KH-Kipper,
Wielton, Skibicki Technika Transportowa,
Gervasi Polska, Feber, Bummar oraz Fabryka
Maszyn w Leżajsku.
Większość pojazdów występujących podczas
Iveco Construction Tour była wyposażona
w opony Michelin. Michelin Polska
przedstawił też m.in. gamę opon XR WorksT,
które pozwalają na poruszanie się po każdym
rodzaju podłoża i są przeznaczone zarówno
do użytku drogowego, jak i na placach
budowy oraz w żwirowniach.
Petronas Lubricants Poland oferująca oleje
Urania do jednostek napędowych Iveco
przygotowała dla gości Iveco Construction
Tour ofertę promocyjną na olej Urania FE
i płyn chłodniczy Paraflu 11. Swą ofertę
przedstawiało też Iveco Capital
specjalizujące się w finansowaniu
zakupu nowych i używanych
pojazdów marki Iveco oraz
naczep i przyczep.
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MISTRZOSTWA W JEŹDZIE BUDOWLANEJ

Dziennikarski

slalom ciężarówką

Osobne spotkanie zorganizowano
w czatkowickim kamieniołomie dla dziennikarzy,
którzy mogli również zapoznać się z budowlaną
ofertą firmy Iveco Poland oraz przedsiębiorstw
z nią współpracujących. Podczas spotkania
odbyły się Mistrzostwa Iveco Dziennikarzy
w Jeździe Budowlanej. Do współzawodnictwa
zgłosiło się 13 redaktorów branżowych pism,
programów i portali internetowych. Wszyscy
musieli mieć uprawnienia do prowadzenia
ciężarówek. Jedynaczką wśród nich była
Aleksandra Donocik reprezentująca
telewizyjny program „Na Osi” TVN Turbo.
Konkurencja polegała na jak najszybszym
przejechaniu samochodem Iveco EuroCargo
trasy slalomu wyznaczonej pachołkami.
Potrącenie każdego z nich „kosztowało”
zawodnika 5 sekund karnych. Aby utrudnić
współzawodnictwo, do samochodu
mocowano kubełek wypełniony wodą.
Jej wychlapywanie na zakrętach
i nierównościach terenu również oznaczało
punkty karne (sędziowie skrupulatnie mierzyli
na mecie ilość wody w kubełkach).
Zwycięzcą i zdobywcą tytułu Mistrza w jeździe
budowlanej został Wojciech Góra z „Transportu
Polskiego”. Drugie miejsce zajął Łukasz
Jakubowski reprezentujący miesięcznik
„Transport. Technika Motoryzacyjna”, a trzecie –
Jacek Kontecki z redakcji „Ciężarówki
i Autobusy”. Dyplomy i nagrody wręczył
zwycięzcom Massimiliano Perri, dyrektor
generalny Iveco Poland.

W ramach Iveco Construction
Tour zorganizowano 6 imprez –
na Białostocczyźnie w żwirowni
Drahle koło Sokółki, w Dorohuczy koło Lublina w kopalni piasku i żwiru, w Rudzie Śląskiej
w Kopalni Węgla Kamiennego
Marcel, a w podkrakowskich
Krzeszowicach w kopalni wapienia Czatkowice. Przedsiębiorcy z województwa kujawskopomorskiego uczestniczyli w testach na terenie żwirowni Mielenko koło Mogilna, zaś z Wielkopolski – w żwirowni Zgierzynka koło Pniew. W każdej z tych
imprez testujący samochody

PREMIERA ASTRY HD9
Podczas Iveco Construction Tour 2012, na spotkaniu w czatkowickiej
kopalni, odbyła się premiera samochodu Astra HD9, będącego
następcą dotychczasowego modelu HD8. Zaprezentował go dyrektor
generalny Iveco Poland Massimiliano Perri, sercem związany z marką
Astra, od której, jak podkreślił, zaczynał swą pracę zawodową.
Astra HD9 otrzymała nową, stalową kabinę, w której dzięki
zmienionemu zawieszeniu, dużym oknom i szerokim bocznym
lusterkom, wygodniejszym fotelom, a także zmienionym systemom
wentylacji i ogrzewania poprawiły się warunki pracy kierowcy.
W połączeniu z solidną konstrukcją podwozia i wydajnością 8- oraz
13-litrowych silników Cursor nowy model firmy Iveco Astra sprawdzi
się na najtrudniejszych placach budów.
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spotykali się z innymi warunkami
– jeździli po piasku, żwirze, węglowych hałdach i w olbrzymiej
kopalni kruszyw w Czatkowicach koło Krzeszowic. Wypróbowywali też inne urządzenia
budowlane, np. obsługiwali
koparko-ładowarkę Case CX
210B, która załadowywała
skrzynie samochodów piaskiem.
Podziwiali „taniec” wielkiej gąsienicowej koparki Case CX 350 C
z gracją wdrapującej się na olbrzymie hałdy. Dodatkową
atrakcją była możliwość przetestowania modeli Jeepów z oferty Fiata Auto Poland – dla Wran-

JAZDY TESTOWE

Można było testować
Dla gości uczestniczących w spotkaniach
Iveco Construction Tour 2012 przygotowano
do testowania różnorodne pojazdy marki
Iveco. Były to modele: Trakker 8x4, Trakker
8x8, Trakker 6x4, Trakker 6x6, Stralis RR
oraz Astra 8x6.
Wśród maszyn budowlanych CNH klienci
mogli wypróbować ładowarki kołowe serii C
i koparki gąsienicowe. Na specjalnych
torach odbywały się też jazdy
samochodami terenowymi marki Jeep.
Ponadto zaprezentowano samochód Iveco

glerów, Compassów i Grand
Cherokee przygotowano specjalne terenowe trasy.
Zainteresowanie Iveco Construction Tour było większe niż
spodziewali się organizatorzy
imprezy. Na każde spotkanie
z rodziną Iveco licznie przybywali przewoźnicy i przedsiębiorcy budowlani. „W Dorohuczy
koło Lublina spodziewaliśmy się
przyjazdu około pięćdziesięciu
osób, a pojawiło się ponad dziewięćdziesięciu przedstawicieli
reprezentujących około 40 firm.
To duży sukces” – ocenia Jacek
Chodasewicz wiceprezes firmy
CTC, dealera Iveco. Firma ta była największym ze współorganizatorów Touru. Uczestniczyła
w przygotowaniu aż trzech imprez (koło Białegostoku, Lublina
i Rudy Śląskiej). Do organizacji
krakowskiego spotkania włączyła się firma Viamot, a bydgoskiego i poznańskiego – Trans-Poz,
również dealerzy Iveco Poland.
„Już teraz możemy uznać Iveco
Construction Tour 2012 za sukces, wyjątkowo atrakcyjne wydarzenie dla każdego, kto pracuje w branży budowlanej –
mówi Michał Fersten, szef marketingu Iveco Poland. – W sze-

Trakker 8x4 z betono-mieszarką firmy FM
Leżajsk, koparko-ładowarki i minikoparki CNH.
Goście, którzy odwiedzili kopalnię wapienia
w Czatkowicach, mieli okazję zobaczyć
specjalnie sprowadzone na tę okazję
budowlane wozidło przegubowe Astra ADT
30 D, mogące transportować
kilkudziesięciotonowe ładunki w bardzo
trudnym (nierównym, nieutwardzonym)
terenie.

ściu imprezach z naszego cyklu
uczestniczyli przedstawiciele ponad 250 firm budowlanych. Mogliśmy zaprezentować klientom,
i to w praktyce, w bardzo trudnych warunkach terenowych,
naszą gamę pojazdów budowlanych, a tak bogatej nie ma
żadna z konkurencyjnych firm.
Nawiązaliśmy też wiele nowych
kontaktów, liczymy więc na
zwiększenie naszego udziału
w sprzedaży podwozi budowlanych. Po marcowych imprezach
są już spisywane pierwsze zamówienia, Ale ze względu na to,
że proces sprzedaży ciężkiego
samochodu trochę trwa, to
o mierzalnych efektach będziemy mogli mówić w ciągu 2-3
miesięcy. Uważamy jednak Iveco Construction Tour 2012 za
cenną inicjatywę, więc powinniśmy taką imprezę zorganizować
również w przyszłym roku”.
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FIRMA
CNH

Lider wyznacza
standardy

Katarzyna
Frendl
fot. arch.
CNH Polska
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Z Adamem Sulakiem, Business Dyrektorem
New Holland AG Polska, rozmawiamy
o drodze do sukcesu marki i sposobach
na utrzymanie stabilnego wzrostu sprzedaży
maszyn rolniczych na rynku polskim.

New Holland jest obecnie liderem rynku
w sprzedaży traktorów i kombajnów w Polsce.
A przecież firma jest dosyć młoda.
Rzeczywiście, odnosząc się do dnia dzisiejszego
osiągnęliśmy sukces, jeśli chodzi o miejsce na rynku w Polsce, jednak początki nie były łatwe. Kiedy
marka New Holland była już rozpoznawalna na
świecie, my jako rynek dopiero zaczynaliśmy naszą wspólną przygodę z tą marką, a wszystko zaczęło się w 1998 roku, kiedy firma New Holland
kupiła spółkę „Bizon” w Płocku, produkującą kombajny zbożowe. Aktualnie, poza produkcją kombajnów, pras rolujących oraz hederów, jesteśmy
także dostawcami podzespołów do naszej drugiej
europejskiej fabryki kombajnów w Zedelgem (Belgia), gdzie są produkowane kombajny wielkogabarytowe. Z kolei traktory importujemy do Polski
z naszych trzech fabryk w Europie oraz z USA.
Warto dzisiaj podkreślić, że CNH jest obecnie jednym z największych koncernów dostarczającym
na światowe rynki maszyny rolnicze najwyższej jakości, a marka New Holland jest w Polsce wysoko
ceniona i rozpoznawalna przez klientów.
Trudne były dobrego początki?
Sprzedaż w Polsce zaczęliśmy w 1999 r. W tym
pierwszym roku obecności marki New Holland
na rynku sprzedaliśmy 36 traktorów i 10 kombajnów. Rok po roku zdobywaliśmy coraz wyższą lokatę na rynku, sprzedając coraz więcej maszyn.
W 2004 r. przekroczyliśmy pierwszy tysiąc sprzedanych traktorów, a kolejny rekord dwóch tysięcy
sprzedanych sztuk w okresie 12 miesięcy osiągnęliśmy w 2008 roku. Zaś w roku bieżącym
z pewnością przekroczymy próg 3000 traktorów
i 500 kombajnów. Biorąc pod uwagę aktualny wolumen sprzedaży mogę powiedzieć, że jesteśmy absolutnym liderem rynku, jeśli chodzi o sprzedaż traktorów, uwzględniając
w tym wszystkich producentów,
a więc marki zachodnie, jak również tzw. produkcję rodzimą (Ursus, Pronar, Crystal) i producentów pochodzących z byłego bloku wschodniego oraz krajów azjatyckich (Zetor,
Belarus, Farmtrac, Kubota, Foton itd.). Obecnie
cały rynek traktorowy w Polsce to około 17 tys.
sprzedanych sztuk w roku. Jeśli spojrzymy na rejestracje traktorów rolniczych, to nasz udział
w rynku, wśród producentów zachodnich, wynosi
odpowiednio 28%, a wśród producentów wszystkich marek, a więc tych zachodnich, lokalnych
i pozostałych 19%. Są to dane oficjalne, uzyskane
z firmy zajmującej się badaniami rynku maszyn rolniczych w Polsce (Agritrac – dane za I kwartał
2012 r.). Pomimo że nie ma oficjalnych danych re-

jestracyjnych kombajnów, to i w tej kategorii maszyn jesteśmy również liderami rynku, mając
udziały na poziomie 40% (źródło: Systematics International Ltd.)
Jakie są czynniki przewagi nad konkurentami?
Poza szeroką ofertą produktową w najważniejszych kategoriach maszyn (traktory, kombajny,
prasy zwijające), skierowaną praktycznie do każdego segmentu naszych klientów, jako jedyni
wśród znanych zachodnich
producentów mamy w Polsce fabrykę. To pozwala
nam dużo bardziej aktywnie
oddziaływać na rynek i naszych klientów. Zazwyczaj
raz do roku organizujemy
tzw. „drzwi otwarte fabryki”
albo „dzień kluczowego
klienta” – wtedy zapraszamy naszych dealerów
wraz z klientami ze wszystkich rejonów Polski, by
przybliżyć im te wartości, które reprezentuje marka i ludzie z nią związani. Poza tym myślę, że tak
samo jak nasi konkurenci wciąż szukamy niekonwencjonalnych sposobów do zaprezentowania
marki, jak np. ubiegłoroczne pokazy polowe
pod nazwą „Wioska New Holland”, które nie tylko
mają wzmacniać jej siłę i wizerunek, ale też pokazywać klientom wciąż nowe rozwiązania technologiczne, jakie idąc z duchem czasu, stosujemy
w naszych produktach.

Na stronie obok:
Adam Sulak.
Powyżej: stoisko
New Holland
na targach
AGROTECH

Pokazujemy
klientom wciąż
nowe rozwiązania
technologiczne

31

Minister
Rolnictwa Marek
Sawicki wręcza
Adamowi
Sulakowi
nagrodę targów
Agrotech za
Maszynę
Roku 2012
- Traktor T8.
Powyżej: linia
montażowa
kombajnów
w fabryce
New Holland
w Płocku
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Uczestniczycie w przeróżnych targach, organizujecie pokazy polowe, demo-toury. Czy są
to działania tylko wizerunkowe, wzmacniające obecność marki na rynku, czy też dochodzi na nich do zawierania transakcji?
Oczywiście uczestniczymy we wszystkich znaczących targach i wystawach w Polsce, poczynając
od tych najważniejszych na poziomie krajowym,
jak np. Polagra Premiery w Poznaniu (luty), czy
Agrotech w Kielcach (marzec), natomiast aktywność pokazową kończymy na międzynarodowych
targach Agro Show w Bednarach k/Poznania
(wrzesień), które są zwieńczeniem całego sezonu
uprawowo – żniwnego i jednocześnie otwarciem
kolejnego sezonu prac polowych. Są to działania
ukierunkowane na prezentację marki i naszych
produktów. W ten sposób promujemy markę i bu-

dujemy jej wizerunek, choć z przyjemnością rozmawiamy również z potencjalnymi kontrahentami.
Odwiedza nas zawsze ogromna rzesza klientów,
zarówno tych lojalnych, związanych od lat z marką, jak również tych, którzy chcą poznać cechy
użytkowe i zalety naszych produktów.
Czy przygotowujecie swoich klientów do nowych technologicznych wyzwań, jakie im stawiacie w waszych „flagowych” produktach?
Tak naprawdę, to nasi klienci oczekują od nas, że
produkty, jakie zamierzają zakupić, będą nowoczesne i innowacyjne, przez co usprawnią pracę
w ich gospodarstwach. My jako producent tych
maszyn przygotowujemy wiele spotkań, warsztatów, pokazów pracy i szkoleń dla klientów. Poprzez bezpośrednie spotkania z naszymi specjalistami ds. produktu przybliżamy klientom nowe
rozwiązania i prezentujemy ich zastosowanie.
Będziecie rozwijać swoją sieć dealerską?
Obecnie mamy 17 dealerów, z tym że punktów
handlowych jest ok. 50. Biorąc pod uwagę fakt, że
jesteśmy liderem na rynku należy zaznaczyć, że
na ten sukces składa się wiele czynników, a jednym z kluczowych jest najlepsza w Polsce sieć
dealerska, jaką posiada marka New Holland. Tak
naprawdę my tylko monitorujemy rozwój tej sieci,
gdyż to sami dealerzy są zainteresowani tym, by
szukać możliwości poszerzania swojego zaplecza
poprzez otwieranie punktów handlowych.
Jakie stawiacie sobie wymagania, jakie cele?
Skoro jesteśmy liderem, to musimy stawiać sobie
najwyższe wymagania i cele na rynku – stąd hasło:
lider wyznacza nowe standardy. I chodzi tu nie tylko o kierunki rozwoju nowych technologii stosowanych w naszych maszynach, czy wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych i użytkowych,
ale chcemy także wyznaczać nowe standardy
w komunikacji z klientami. Stąd organizacja wioski
z pokazami polowymi i warsztatami dla klientów.
Podobnie budujemy nasze stoiska na targach,
umożliwiając klientom kontakt z nami.
Jakie są prognozy na najbliższy czas?
Mówiąc o zapotrzebowaniu na maszyny rolnicze,
to w tej chwili rynek w Polsce rośnie niewiarygodnie. W porównaniu z ubiegłym rokiem możemy zaobserwować dynamikę wzrostu sprzedaży o około 40%, a biorąc pod uwagę tylko marki zachodnie - to nawet o ponad 50%!
Co do przyszłości, najbardziej prawdopodobnym
jest dalszy wzrost rynku, ale już nie tak dynamiczny jak obecnie. Wstępne informacje wskazują
na to, że program dopłat i subsydiów unijnych będzie utrzymany w latach 2014 – 2020, co powinno zagwarantować stabilne warunki działania dla
naszych rolników przez okres kilku następnych lat.
Dziękuję za rozmowę.

FIRMA
WSPÓŁPRACA

Wiedza w parze
z praktyką

Mirosława
Malich
fot. Ireneusz
Kaźmierczak,
Politechnika
Śląska

W tyskim zakładzie podpisano porozumienie
o współpracy Fiat Auto Poland z Politechniką
Śląską. W ciągu czternastu lat wypracowano
partnerski model współdziałania.
Polsce od lat mówi się
o konieczności rozszerzania współpracy nauki z przemysłem. Osiągnięcia badawcze wykorzystywane mogą
być bowiem w rozwiązywaniu
problemów produkcyjnych w przemyśle, natomiast świat nauki, poza transferem wiedzy, wzbogaca
swoje programy edukacyjne
zgodnie z potrzebami przemysłu.
Spółka Fiat Auto Poland współpracę z Politechniką Śląską

W

w Gliwicach nawiązała już pod
koniec lat 90. Wzajemnym kontaktom sprzyja bliska odległość
Bielska-Białej i Tych do Gliwic.
Pierwsze porozumienie podpisano w 1998 roku i co roku jest
ono odnawiane oraz rozwijane.
W czasie podpisania XIV porozumienia, co miało miejsce 27 marca 2012 r. w Zakładzie Tychy Fiat
Auto Poland, mowa była o efektach dotychczasowej współpracy obu stron oraz o kierunkach

jej dalszego rozwoju. Wśród nich
są m.in. opracowywanie i propagowanie nowych technologii
przemysłowych oraz metod
z dziedziny zarządzania, powoływanie zespołów w celu opracowania analiz i rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych,
a także wymiana doświadczeń
w zarządzaniu managementem.
Kolejnym, ważnym obszarem zainteresowania jest współpraca
przy uzgadnianiu prac badaw-
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Porozumienie
podpisali
Dyrektor
Personalny FAP
Andrzej Piętka,
Rektor
Politechniki
Śląskiej Andrzej
Karbownik
i Dyrektor
Zakładu Tychy
Zdzisław Arlet

czych i tematów prac magisterskich. Od początku tej współpracy do chwili obecnej powstało
ok. 300 prac magisterskich oraz
ok. 20 rozpraw doktorskich, które zawierają analizy oraz propozycje rozwiązań technicznych
i organizacyjnych rzeczywistych
potrzeb Fiat Auto Poland. Co
ważne, w trakcie ich przygotowania studenci mają możliwość
praktycznego poznania funkcjonowania firmy i nowoczesnych
metod jej zarządzania, dzięki
czemu mogą uzupełnić swoją
wiedzę teoretyczną o tak istotną
dla nich praktykę oraz doświadczenie pracowników Fiata. Celowi temu służą ponadto praktyki
dyplomowe oraz zwiedzanie zakładu, głównie linii produkcyjnych
(w 2011 roku zakład w Tychach
odwiedziło ok. 1300 studentów
Politechniki). Dzięki takim inicjatywom studenci kończący tę
uczelnię prezentują dobre przygotowanie techniczne i menedżerskie. Fakt ten jest istotny dla
firmy Fiat Auto Poland, która może korzystać z zaplecza inżynierskiego – obecnie spółka zatrudnia 197 absolwentów tej uczelni.
„Wymiana doświadczeń pomiędzy Politechniką a nami, polegająca m.in. na zlecaniu studentom
tematów prac magisterskich
i doktorskich, jest dziś jednym
z najistotniejszych kierunków
współpracy – mówi Dyrektor
Personelu i Organizacji FAP, An-
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drzej Piętka. – W ten sposób powstało wiele prac związanych
z tematyką Fiat Auto Poland,
w których uzyskaliśmy rozwiązania niektórych problemów produkcyjnych naszej firmy. Ten
techniczny wymiar współpracy,
ale także społeczny, związany
z badaniami na temat postrzegania naszej firmy przez lokalną
społeczność, prowadzony przez
Politechnikę od początku naszego współdziałania, oceniam bardzo wysoko. Posługując się rezultatami tych wyników możemy

Obecnie spółka
zatrudnia 197
absolwentów
Politechniki
poprawiać nasze działania wobec otoczenia, a nawet w odniesieniu do samej produkcji”.
„W ubiegłym roku Fiat Auto Poland zaproponował nam ponad 30 tematów prac dyplomowych, z czego zrealizowano 14 –
dodaje Rektor Politechniki Śląskiej, prof. Andrzej Karbownik. –
Studenci chętnie podejmują się
tych zadań, bo mają one wymiar
praktyczny. Fiat Auto Poland partycypuje ponadto w kosztach organizacji inicjatyw, których celem
jest zbliżenie absolwentów
do pracodawców. Chodzi o kon-

kurs na najlepsze prace dyplomowe oraz naukowo-badawcze.
Mam nadzieję, że podpisane dziś
porozumienie pozwoli nam kontynuować ten znakomicie działający model współpracy”.
Kilkadziesiąt prac naukowych,
które mogą być wykorzystane
przez FAP, to nie jedyne konkretne efekty współdziałania.
„Dla zakładu w Tychach ważne
są również próby rozwiązania,
wraz ze sztabem naukowców,
zgłaszanych przez nas problemów – mówi dyrektor zakładu
w Tychach, Zdzisław Arlet. –
Ostatni taki temat dotyczył opracowania sposobu, który pozwoli
ustalić żywotność niektórych
elementów w robotach. Droga
dojścia do pierwotnej przyczyny
ich psucia się jest żmudna. Mamy nadzieję, że dzięki pomocy
uczelni opracowana zostanie
metoda szybkiego diagnozowania tych usterek”.
We współpracy nauki i biznesu
istotne jest, by firmy chciały
wskazywać problemy, a uczelnie
podejmować się ich rozwiązania.
„Profil naukowy i dydaktyczny
wydziału, którym kieruję, świetnie komponuje się z tym, co
po stronie Fiata jest oczekiwaniem – mówi dziekan Wydziału
Mechaniczno-Technologicznego, prof. Jerzy Świder. – Studenci kształcą się u nas na 7 kierunkach i około 40 specjalnościach
obejmujących różne obszary, ale

wszystkie dotyczą mechaniki,
technologii, wytwarzania, zarządzania i świetnie nadają się
do tego, by złożyć ofertę tak
ogromnemu partnerowi i zapewnić go, że jesteśmy gotowi podjąć się różnych zadań. I takie
właśnie są relacje z Fiatem.
Spółka jest dla naszych studentów swego rodzaju poligonem
doświadczalnym. Także dzięki
temu, że udostępnia nam informacje, pozwala wejść na teren
zakładu – a dla nas cenne jest
sprawdzenie, czy można zastosować to, co opracowaliśmy.
Dlatego jestem z tej współpracy
naprawdę bardzo zadowolony”.
W tym roku uroczystość podpisania umowy zakończyła prezentacja przygotowana przez Tomasza Gębkę, kierownika Systemu
Technicznego Spawalni. „Przedstawiłem profesorom z Politechniki Śląskiej sposób, w jaki World
Class Manufacturing i filary ściśle
związane ze sprzętem usystematyzowały w naszej firmie zarządzanie maszynami. Zawarłem
również informacje o tym, co zakład jest w stanie zaoferować
studentom, którzy znajdą u nas
obszar testowy wysokiej rangi
technicznej, który będą mogli
zbadać. I co najważniejsze – będą mogli sprawdzić jakość swoich prac badawczych i rezultat
badań. Z drugiej strony podkreśliłem, jakie w kontekście współpracy są oczekiwania zakładu,
a dokładniej służby zajmującej się
maszynami. My bowiem potrzebujemy coraz bardziej wyszukanego sprzętu do rejestracji różnych procesów i pomiaru ich parametrów, ponieważ zarządzamy
sprzętem z coraz wyższej półki
zaawansowania technicznego”.
Efekty dotychczasowego współdziałania są bezsporne. Współpraca przyniosła i nadal może
przynosić wymierne korzyści
obu stronom, a coroczne podpisywanie porozumienia pozwala
na bieżąco uaktualniać oczekiwania.

NAJLEPSZE PRACE NAUKOWE

15. edycja Konkursu Fiata

Nagrodzeni
uczestnicy
konkursu wraz
z przedstawicielami
Politechniki
Śląskiej,
Akademii
TechnicznoHumanistycznej
i spółek Fiat
Auto Poland,
Fiat Powertrain
Polska, Magneti
Marelli Poland
i Teksid Iron
Poland

Kolejnym przykładem zbliżenia
nauki z biznesem jest Konkurs
Grupy Fiat na najlepsze prace
o tematyce związanej z dziedziną
motoryzacji. Konkurs o nagrody
Grupy Fiat jest ogłaszany
corocznie już od piętnastu lat,
a realizowany na podstawie
porozumienia o współpracy
naukowo-technicznej pomiędzy
Centrum Badawczym Fiata (CRF),
spółką Fiat Polska oraz trzema
polskimi uczelniami: Politechniką
Warszawską, Politechniką
Śląską i Akademią TechnicznoHumanistyczną w Bielsku-Białej.

1 rozprawę doktorską oraz 4 prace
magisterskie i 1 inżynierską.
W najbliższych miesiącach
zaplanowana jest podobna
uroczystość w Politechnice
Warszawskiej, podczas której
nagrodzeni zostaną autorzy
najlepszych prac wyłonionych
przez komisję tej uczelni.
Wszyscy nagrodzeni tegoroczni
autorzy prac otrzymują nagrodę
w wysokości 4.000 złotych.
Od początku trwania konkursu,
tj. w latach 1997-2011, łącznie
nagrodzono 283 prace, w tym:
4 rozprawy habilitacyjne i 103

Uroczystość wręczenia nagród
za najlepsze, wyłonione w drodze
konkursu, prace o tematyce
motoryzacyjnej na obu śląskich
uczelniach miała miejsce
3 kwietnia w Sali Senatu
Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Laureatami 15. edycji konkursu
zostało pięć osób z Akademii
Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej, będących
autorami 1 rozprawy habilitacyjnej
i 1 doktorskiej oraz 2 prac
magisterskich i 1 inżynierskiej.
Na Politechnice Śląskiej komisja
konkursowa nagrodziła natomiast
prace sześciu osób, w tym

doktorskie oraz 170 prac
magisterskich i 6 inżynierskich.
Grupa Fiat, w tym będące
fundatorami nagród polskie
spółki Grupy jak Fiat Auto Poland,
Fiat Powertrain Polska, Magneti
Marelli Poland i Teksid Iron Poland,
wspierają w ten sposób młodych
naukowców, których pasją jest
tematyka motoryzacyjna
(nowatorskie rozwiązania
konstrukcyjne i metody
badawcze). Nagrodzone
opracowania mogą mieć
zastosowanie w praktyce –
bezpośrednio w fabrykach lub
w Centrum Badawczym Fiata.
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AKTUALNOŚCI
ABARTH CHALLENGE

Gwiazdy

w Abarth
Challenge

Tekst i fot.:
Corse-Abarth
Driving
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W sobotę 21 kwietnia w Warszawie
gwiazdy polskiego show biznesu wzięły
udział w imprezie Abarth Challenge,
łączącej zabawę z rywalizacją.

ogoda dopisała i w ciepłym wiosennym słońcu
już od 10:00 rano
w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy w Warszawie gwiazdy
przygotowywały się do rozegrania niezwykłego pojedynku.
Wśród zawodników pojawili się:
Tomasz Karolak, Katarzyna Pakosińska, Agustin Egurrola, Weronika Marczuk, Aleksandra
Kisio, Rafał Cieszyński, Anna
Wendzikowska, Łukasz Zagrobelny, Marysia Niklińska i Tomasz Barański. Cel imprezy był
szczytny: nagrodę stanowił sa-

P

mochód Abarth Punto Evo ufundowany przez organizatora
i sponsorów imprezy. Auto zostało przekazane przez uczestników na rzecz Fundacji TVN
„Nie jesteś sam” i zostanie zlicytowane podczas dorocznego
Balu Fundacji.
Organizator Abarth Challenge,
Agencja Corse – Abarth Driving
Experience, wspólnie z Akademią Bezpiecznej Jazdy Kuby
Bielaka, próbowali uzyskać odpowiedź na pytanie, kto jest lepszym kierowcą: kobiety czy
mężczyźni? Rywalizacja już

Gwiazdy
polskiego
show biznesu
podczas Abarth
Challenge
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na etapie treningów była na bardzo wysokim poziomie. Męska
ambicja kazała panom bronić
pozycji bardziej doświadczonych kierowców, ale panie nie
zamierzały im dawać forów.
Po południu rozegrano zawody
w 4 konkurencjach na czas:
konkurencje statyczne polegające na zapinaniu fotelika dziecięcego oraz tzw. „próba zaufania”
– czyli jazda z zasłoniętymi oczami według wskazówek pilota.
Próby dynamiczne były wyjątkowo widowiskowe: zawierające
elementy kaskaderskie, takie jak
obrót auta o 180 stopni jadąc tyłem, nawrót z użyciem hamulca
ręcznego, jazda po łukach o śliskiej nawierzchni, slalomy i ha-
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mowanie na śliskiej nawierzchni
na wprost. „Jestem zaskoczony
chęciami i szybkością przyswajania wiedzy oraz niezwykle wysokim stopniem zaangażowania
wszystkich zawodników zabawy
– relacjonował na gorąco Kuba
„Skorpion” Bielak. – Walka jest
tak zażarta, że nie zdziwiłbym
się, gdybym w przyszłym sezonie zobaczył Agustina Egurrolę
na trasach rajdowych!”
Zwycięzcą okazał się tancerz
Tomasz Barański, drugie miejsce zajęła Anna Wendzikowska,
trzecie Aleksandra Kisio. Łączny
czas konkurencji rozegranych
przez panie okazał się lepszy niż
łączny czas panów! A więc –
tym razem kobiety górą!

FIRMA

NEWSY

CNH POLSKA
Z POLITECHNIKĄ
WARSZAWSKĄ
17 kwietnia została podpisała umowa o wzajemnej
współpracy między CNH Polska a Politechniką
Warszawską Filią w Płocku. Jej celem jest pobudzanie
aktywności innowacyjnej i doskonalenia zawodowego,
transfer wiedzy do praktyki zawodowej, wzbogacenie
procesu dydaktycznego studentów o praktyczne aspekty
inżynierii produkcji oraz promocja osiągnięć w obszarze
nauki, wdrożeń i innowacji. Zakres współpracy obejmuje:
stypendia dla najlepszych studentów ostatnich lat
studiów pierwszego i drugiego stopnia; praktyki
studenckie w CNH Polska dla najlepszych studentów
kierunku Mechaniki i Budowy Maszyn; nagrody
finansowe w konkursie dla absolwentów za najlepsze
prace dyplomowe dotyczące działalności CNH Polska;
wykonywanie prac naukowo-badawczych i ekspertyz
technicznych; przeprowadzanie szkoleń, sympozjów

NOWY ZAKŁAD
W BRAZYLII
Firma CNH podpisała protokół ustaleń z brazylijskim
stanem Minas Gerais na utworzenie zakładu w Montes
Claros w północnej części tego regionu. Nowa fabryka
będzie miała powierzchnię dwóch milionów metrów
kwadratowych i zapewni pracę prawie 700 osobom.
Produkcja w zakładzie rozpocznie się w 2014 roku.

i seminariów oraz możliwość zwiedzania zakładu
CNH Polska i poznawania nowych technologii.
Podpisanie umowy odbyło się podczas Konferencji
Naukowej, która zainicjowała obchody 45. rocznicy
powołania Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku.

Prof. Jacek Kijeński,
Prorektor PW
w Płocku (z lewej)
oraz Werner Ballieu,
Dyrektor CNH Polska
podpisują umowę

ALFA GIULIETTA
„NAJLEPSZYM KOMPAKTEM”
Rekordowy wzrost sprzedaży w Polsce samochodów Alfa Romeo zbiegł
się z nagrodą przyznawaną przez czytelników magazynu „Auto Motor
i Sport”. W klasie kompaktów tytuł „Najlepszego Samochodu Roku”
czytelnicy polskiego wydania magazynu przyznali modelowi Alfa Romeo
Giulietta. To piękne auto o sportowym charakterze drugi rok z rzędu nie
dało szans rywalom w swojej kategorii. Co ważne, Alfa Romeo została
uznana za „miss” motoryzacji – zdaniem niemal 50 proc. osób
głosujących w plebiscycie. Auta legendarnej marki z Mediolanu zostały
uznane za znacznie piękniejsze niż propozycje Jaguara i Audi, które zajęły
kolejno drugie i trzecie miejsce.
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LECH
WAŁĘSA
W FABRYCE
CHRYSLERA
W DETROIT
Były Prezydent Polski Lech Wałęsa
26 kwietnia br. złożył wizytę w należącej
do Chrysler Group LLC fabryce Jefferson
North Assembly Plant produkującej Jeep
Grand Cherokee oraz Dodge Durango.
Gościa powitali dyrektor generalny Chrysler

Group LLC, Sergio Marchionne, oraz
wiceprezes związku zawodowego UAW ds.
Chryslera, General Holiefield. Lech Wałęsa
zwiedził zakład i spotkał się także
z pracownikami.

Były Prezydent Polski przyjechał
do Detroit z Chicago, gdzie uczestniczył
w Światowym Kongresie Laureatów
Nagrody Nobla, sponsorowanym m.in.
przez markę Jeep®.

JEEP GRAND
CHEROKEE
NAJLEPSZYM
SUV-EM 2012 ROKU
W NIEMCZECH

LANCIA THEMA
W NAJNOWSZYM FILMIE
WOODEGO ALLENA
Po Londynie, Barcelonie i Paryżu, Woody Allen na lokalizację swego kolejnego
filmu „To Rome with Love” wybrał jedno z najbardziej fascynujących
i ulubionych w światowej branży filmowej miast świata: Rzym. Tłem jego
romantycznej komedii jest urzekająca sceneria oraz miejsca ilustrujące
włoski styl życia. Obsada aktorska jest rzeczywiście międzynarodowa: Alec
Baldwin, Roberto Benigni, Penélope Cruz oraz sam reżyser. W filmie Woody
Allen eksponowaną rolę powierzył Lancii Thema, a także Lancii Delta. Oba
modele jako „gwiazdy” nowego filmu są częścią tradycyjnej strategii
komunikacyjnej, opartej na historycznych już związkach marki Lancia
z przemysłem kinematograficznym.
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Magazyn „Auto Bild Allrad”, najlepiej sprzedające się
europejskie czasopismo dotyczące samochodów typu
SUV i terenowych, ogłosił wyniki plebiscytu
na najlepszy samochód z napędem na cztery koła. Ze
100 różnych modeli z napędem 4x4 czytelnicy
niemieckiego magazynu za najlepsze auto z importu
w kategorii SUV uznali Jeepa Grand Cherokee.
Zdaniem czytelników najnowsza generacja Jeepa
Grand Cherokee jest najlepszym importowanym
autem klasy SUV w cenie powyżej 40 tys. euro.
Tym samym flagowy model Jeepa „stanął”
na najwyższym podium w tej klasyfikacji i zdobył
tytuł najlepszego SUV-a 2012 roku w Niemczech.

STRALIS LNG
NATURAL POWER
W AMSTERDAMIE
Na wystawie „Bedrijfsauto 2012” w Amsterdamie Iveco
zaprezentowało nowy pojazd Stralis LNG (Liquefied
Natural Gas). Model zasilany płynnym gazem ziemnym
doskonale dostosowano do transportu na średnie
odległości i do dostaw nocnych. Idealnie nadaje się
do zadań w ramach dystrybucji regionalnej i krajowej,
takich jak np. transport paliwa. Zaprezentowany
na wystawie pojazd jest dwuosiowym ciągnikiem
z naczepą, wyposażonym w zasilany gazem ziemnym
silnik Cursor 8 o mocy znamionowej 330 KM, ręczną
skrzynię biegów, a także w montowany fabrycznie
zwalniacz hydrauliczny i układ EBS. Pojazd zaprojektowany
został do zastosowań w zakresie od 18 do 40 ton.

NOWY FIAT PANDA
NAJLEPSZYM
SAMOCHODEM
FLOTOWYM

JEEP NA KOSZULKACH
JUVENTUSU
Przez najbliższe trzy sezony piłkarze
drużyny Juventus, która niedawno
została piłkarskim mistrzem Włoch,
będą się prezentowali w koszulkach
z logo marki Jeep. To wynik
porozumienia podpisanego przez
firmę Fiat i Juventus Football Club,
które będzie obowiązywać do
30 czerwca 2015 roku. Marka
udostępni drużynie samochody
w zamian za umieszczenie swego
logo na koszulkach zawodników
Juventusu. Porozumienie przewiduje,
poza możliwością wykorzystywania
przez Fiata renomy Juventusu, także
nawiązanie współpracy na innych

płaszczyznach działalności. Sergio
Marchionne, dyrektor pełnomocny
Fiata i zapalony kibic Juventusu,
powiedział: „Juve ponownie stała się
drużyną sukcesu, a koszulki jej
piłkarzy znowu są skutecznym
środkiem promowania marki
samochodowej na całym świecie”.
Jeep zresztą swego czasu także
podzielał los Juventusu: „Ta globalna
marka o legendarnej tożsamości
miała również trudne chwile, ale
odzyskała swoją pozycję i wizerunek
na miarę swojej historii” – dodaje
dyrektor pełnomocny Fiata Sergio
Marchionne.

Na słynącym z wyścigów konnych torze na Służewcu
magazyn FLEET zorganizował flotowy test samochodowy
– Fleet Derby 2012, w którym wzięło udział ponad 100
modeli samochodów. Samochody testowało 60-osobowe
eksperckie jury, w skład którego wchodzili członkowie
Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów,
wyselekcjonowani fleet managerowie, a także specjaliści,
eksperci, dziennikarze motoryzacyjni. Na specjalnie
wytyczonej trasie wyznaczono próby, pozwalające sprawdzić:
m.in. hamowanie, przyspieszanie, zwrotność i dynamikę.
Po przeprowadzeniu testów nowy Fiat Panda okazał się
najlepszym samochodem flotowym roku 2012 w swoim
segmencie, pokonując modele: Chevrolet Spark, Hyundai
i10, Kia Picanto, Toyota Aygo, Volkswagen Up!
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LUDZIE
WYWIAD

Niedawno matka opowiedziała mu, że kiedy była
w dziewiątym miesiącu ciąży wybrała się na koncert
do Domu Muzyki w Zabrzu. Podobno, kiedy usłyszał
Zbigniewa Wodeckiego zaczął mocno kopać. Muzyka
towarzyszy mu do dzisiaj, a w ciągu ostatnich kilku
lat stał się jednym
z najpopularniejszych
polskich wokalistów.
Niektórzy mówią, że
wyskoczył jak „diabeł
z pudełka” – nagle
i niespodziewanie.
Skąd wziął się
Czesław Mozil
i co zdecydowało
o jego ogromnym
sukcesie?

Moje życie
Marek
Kamiński
fot. Lucjusz
Cykarski

to muzyka
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Czesław
niedawno
pojawił się
na scenie
muzycznej,
ale szybko
zdobył rzesze
wielbicieli

rodził się w Zabrzu. Nie był jednak typowym
śląskim dzieckiem. Matka uczyła w liceum
języka polskiego, a ojciec był księgowym –
Ukraińcem, który przyjechał do Polski ze Lwowa
pod koniec lat siedemdziesiątych. Kiedy Czesław
miał sześć lat, jego rodzice wybrali emigrację.
„W roku 1985 niewiele wskazywało na to, że Polska pójdzie w takim kierunku jak poszła w roku 89.
Gdyby wielu emigrantów wiedziało, co się stanie
w roku 1989, być może nie wybrałoby emigracji.
To jest taka trochę ich klęska, bo co prawda emigranci dobrze się zintegrowali, ale zapłacili za to
wielką cenę. Nie zawsze pracowali w swoich zawodach. Zresztą ja też często sprzątałem z rodzicami biura. Matka miała około czterdziestki, kiedy
wyemigrowała, a moja siostra miała wtedy roczek”
– wspomina artysta. Dania miała być tylko epizodem na ich drodze. Los zdecydował inaczej:
„Celem dla moich rodziców była Kanada, ale babcia spotkała Polaka, który mieszkał w Danii (dziadek już wtedy nie żył). To miał być nasz przystanek. Teraz bardzo się z tego cieszę, bo gdybym
był młodym człowiekiem, który
osiadł w Kanadzie, mój kontakt
z Polską byłby trudniejszy. Chodzi
o dystans fizyczny. W tej chwili
z Kopenhagi do Szczecina samochodem jedzie się 5,5 godziny. To
jest bliżej niż ze Szczecina do Warszawy. Polska jest blisko Danii”.

U

Mimo niewielkiej odległości emigranci z Polski mieli
wiele problemów z przystosowaniem się do życia
na obczyźnie. Rodzina Czesława mieszkała w Kopenhadze w tzw. „złej dzielnicy”. Czesław mieszkał wśród Turków i Marokańczyków. Bariera językowa prowadziła do konfliktów. Młody Polak w ten
sposób uczył się życia na obczyźnie. Mieszkając
w Danii nie tracił jednak kontaktu z Polską. „Przyjeżdżałem na wakacje do Polski, byłem nawet
w harcerstwie”.

POJAWIA SIĘ MUZYKA
W jego życie coraz mocniej wkraczała muzyka.
Zaczął grać na akordeonie i pianinie, śpiewał
w chórze.
„Kiedy miałem 8-9 lat zacząłem pasjonować się
muzyką. Oczywiście była też piłka, tenis. Chyba
dopiero w liceum zdecydowałem, że chciałbym się
dostać na Akademię Muzyczną. Grałem też na
pianinie, ale nie jestem zdolnym instrumentalistą.
Kiedy się dostałem na Akademię, dobrze grałem
na akordeonie. Akademia nauczyła mnie, aby
z dystansem podchodzić do
sztuki. Największa siła muzyka
to wiedzieć, czego się nie potrafi. Trzeba mieć trochę pokory.
Jeśli się gra na akordeonie, nie
powinno się wszystkiego grać”.
Zanim dostał się do Royal Danish Music Academy, studiował

Największą siłą
muzyka jest
wiedzieć to, czego
się nie potrafi
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polonistykę. Uznał jednak, że jego znajomość polskiego nie jest najlepsza (teraz zwykł mawiać –
„mój polski jest coraz lepszy”). Przygotowując się
do egzaminów na Akademię Muzyczną podjął
pracę.

PRACA DAJE SZCZĘŚCIE
Dzisiaj wspomina, że prace, które wykonywał, nie
były dla niego udręką. Dawały mu wiele doświadczeń, czasami nawet satysfakcji:
„Uwielbiałem pracować na budowie. Oczywiście
były momenty trudne. Najmniej odpowiadało mi
sprzątanie, ale za to można było przy sprzątaniu
odpocząć psychicznie. Dla mnie praca staje się
straszna, kiedy marzy się o czymś innym albo budzi się i nie chce się iść do pracy, bo nie można się
w niej spełniać. Uwielbiałem pracę w McDonaldzie. Świetnie się tam pracowało. Ale kiedy przychodziła depresja, wtedy nagle nienawidziłem
wszystko. Mieć knajpę – to było moje marzenie.
Ale z czasem marzenie stało się męką. Chciałem
ją sprzedać, uwolnić się od tego, a podpisałem
kontrakt, miałem pożyczkę. Ale kiedyś będę miał
jeszcze knajpę”.
Knajpa czy też pub w Kopenhadze to jedne z najbardziej znanych elementów jego biografii. Miejsce
nazywało się Kulkafeen. Podczas studiów grywał
w teatrzykach dla dzieci, koncertował, pracował
z niepełnosprawnymi, był nawet tłumaczem.
Dzisiaj swoje młodzieńcze doświadczenia zawodowe podsumowuje optymistycznie.
„Wierzę w to, że jesteś nieszczęśliwym
człowiekiem, kiedy idziesz do pracy
i ci się nie chce. Ale praca może być
bardzo różna i naprawdę różnym
osobom sprawiać dużą przyjemność. Ja nie gardzę żadną pracą.
Dużo różnych rzeczy robiłem, ale
kocham pracę fizyczną. Praca
fizyczna powoduje, że
czujesz, że żyjesz.
Dlatego powinna być doceniona. A często
nie jest”.

JAK DIABEŁ Z PUDEŁKA
Czesław próbował podbijać polski rynek muzyczny od 2003 roku. Szacuje, że przez 5 lat zagrał
około 300 koncertów wraz ze swoimi duńskimi
przyjaciółmi pod szyldem Tesco Value. Był jednym
z najpopularniejszych artystów na profilu artystycznym Myspace. Ani koncerty, ani popularność internetowa nie przekładały się jednak na realny sukces fonograficzny. Pomógł przypadek. Na jednym
z koncertów Czesława usłyszała Ania Brachaczek
z zespołu Biff (a wcześniej Pogodno), która poleciła ich swojej wytwórni Mystic. Podobnie, czyli
przypadkiem, Czesław dorobił się swojego pseudonimu – Czesław Śpiewa.
Przed wspólnym koncertem z grupą Hey, Paweł
Krawczyk, gitarzysta grupy zapytał jak ma go zapowiedzieć. Wokalista odpowiedział „powiedz
Czesław Śpiewa”… i tak już zostało.
Później nagrał płytę, a utwór „Maszynka do ćwierkania” stał się nagle i niespodziewanie wielkim hitem. „Wydaje mi się, że to był przypadek. Pojawiła się piosenka, ludzie nie wiedzieli, kto ją śpiewa.
Nawet nie słyszeli tego akcentu. Nie byli pewni czy
wszystko się zgadza, czy nie. Michał Zabłocki z internautami napisał bardzo chwytliwy tekst, a moja
melodia była tak naiwnie głupia. To trafiło do szerszej publiczności”.
Ty jesteś starym gratem,
Ja Cię naprawię zatem,
Zmienię Ci obudowę
I włożę części nowe i...
I będziesz piękny, jak dawniej
I będziesz działać sprawnie!
Znów pokażesz klasę
I zaświergolisz czasem,
A ja Cię wsadzę w klatkę...
Byś nie odleciał przypadkiem...
Będziemy piękni jak dawniej,
Będziemy działać sprawniej!
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Koncert
Czesława Mozila
w Bielskim
Centrum Kultury
(marzec 2012)

„To jest typowy biznes muzyczny w Polsce – mówi z gorzką ironią Czesław Mozil. – Wcześniej objechaliśmy Polskę, graliśmy koncerty. Miałem najbardziej popularnego Myspace’a w Polsce – nikt
do mnie nie dzwonił. Potrzebny był dopiero przez
wokalistkę Anię Brachaczek kontakt z wytwórnią
Mystic”.
Równie niezwykła jest historia tekstów na płycie
Debiut. Po jednym z koncertów do Czesława podszedł znany poeta, Michał Zabłocki, wcześniej
współpracujący m.in. z Grzegorzem Turnauem.
Proponuje Mozilowi, by zaśpiewał wiersze, które
wraz z internautami pisał na poetyckim blogu.
Krytyk literacki zapewne powiedziałby, że mieszczą się gdzieś między poezją, infantylną bajką dla
dzieci i absurdem. Nawet piosenki o miłości artysta ubiera w niecodzienną formę:
Słońce dawało popalić,
królewicz nadchodził z oddali
i cmoknąć chciał żabkę w łapkę,
lecz nie zdążył, bo wpadła w pułapkę.
Tylko główka została na wierzchu,
więc ją cmoknął w tę główkę bez przeszkód.
I królewna, nie żabka, w betonie
z królewiczem po kostki już tonie.
Lecz królewicz ją mocno przytulił
i się razem z betonu odkuli.
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Płyta zdobywa ogromną popularność, a Czesław
już nie tylko śpiewa. Zostaje zaproszony do jury
programu muzycznego X Factor. Dla niektórych
staje się bohaterem pop-kultury, inni kręcą nosem.
Jednocześnie zdaje sobie sprawę, że jest medialnym produktem i musi się podporządkować regułom show-biznesu. „Jesteś chory, wychodzisz
do ludzi po koncercie, ale oni nie szanują tego że
jesteś chory. Mówisz im, że się źle czujesz, ale oni
tego nie słuchają. Wtedy masz poczucie, że jesteś
produktem”.
Jego muzyka jest na tyle oryginalna, że trudno ją
zaszufladkować. Znajdujemy w niej zarówno mocne, rockowe fragmenty, muzykę teatralno-kabaretową, śpiewaną poezję, jak i liryczny pop. „Ja nie
lubię określenia poezja śpiewana. Czy teksty takiej
Nosowskiej czy Lecha Janerki to nie jest poezja
śpiewana? Można by to nazwać trochę inaczej.
Dla mnie na przykład wielkim poetą jest Miłosz,
musiałem go poznać – w swoim stylu tłumaczy
Czesław. – Dla mnie piosenki z jego tekstami to
jest alternatywny pop-rock. Osiecka też jest poetką, ale jej teksty były przeznaczone do śpiewania.
Może poezja śpiewana to jest coś, co nie miało
być przeznaczone do śpiewania. Tak samo słowo
pop kojarzy nam się źle. Alternatywa – to jest coś
niedostępnego. To jest błąd. Pop to muzyka popularna. To może być kapela grająca bardzo dziw-

ną muzykę. Coś,
co jest popularne, nie musi być
złe. Tak samo alternatywa – niekoniecznie musi być
dobra. Walczę z tym
zaszufladkowaniem.
Może dlatego że jestem
wychowany
za granicą, w Danii. Nie
rozumiem na przykład
sformułowania muzyka
poważna. Dla mnie to
zawsze była muzyka klasyczna. A w języku polskim mamy
muzykę poważną. Coś co kiedyś
było ewidentnie muzyką rozrywkową, jak Mozart, nagle ma być
muzyką poważną. Nie lubię tych
określeń”.

MOZIL ŚPIEWA POEZJĘ
Najnowsza płyta artysty jest zatytułowana Czesław
Śpiewa Miłosza. Na krążku znalazły się utwory ze
słowami polskiego noblisty. Czesław potrafił nadać
im swój własny punkt widzenia, mimo że niektórzy
skazywali projekt wychowanego poza Polską Mozila na porażkę, tłumacząc, że ledwie mówi
po polsku, a porywa się na poezję. Zarzucano mu
nawet, że nie rozumie tekstów, śpiewając „Uśmiechają się, zaparzają herbatę, idą do okna i polewają kwiaty”. Wkrótce okazało się, że artysta bardzo
dokładnie „odrobił lekcję”, bo w oryginalnych tekstach Miłosz napisał bardziej wieloznacznie – „polewają”, a nie „podlewają”.

NIE LUBIĘ SZUFLADKOWANIA
Czesław Mozil nie chce się kategorycznie określić,
czy bliżej mu do rocka czy śpiewanej poezji. „Nie
lubię się szufladkować. Na koncertach gramy np.
utwór Zanim Pójdę zespołu Happysad, ale zrobiliśmy go po swojemu. Tak jest lepiej, żeby cover
stał się mój, wtedy mogę go śpiewać. To jest taki
hołd wobec chłopaków z Happysadu. Jak się zaaranżuje to inaczej, wtedy one mogą trafić do innej generacji. Ludzie po koncertach pytają mnie
„skąd to jest?”. To pokazuje moc piosenki”.
Dlaczego Polakowi z Danii
udało się zyskać tak wielką
sympatię wśród miłośników
muzyki znad Wisły. „Pewnie
musi być to COŚ. Nie wiem
czy ja to mam. Na pewno
mam coś, co jest nieobojętne.
Mam cudownych muzyków.

Czesław Mozil
– dyskografia
2008 Debiut (podwójna
platynowa płyta)
2010 Pop (złota płyta)
2011 Czesław Śpiewa Miłosza

Przypadek przypadkiem, ale np.
moich piosenek nie
ma ostatnio w radiu, nagrałem płytę z wierszami Miłosza, a ludzie przychodzą
na koncerty i słuchają.
W ostatnim roku podoba mi
się to, że nie ma „wiochy”.
Nie gramy wielu koncertów
na festynach. Na biletowanych koncertach ludzie przychodzą i wiedzą, czego chcą”.
Pewną wskazówką może być
to, że Czesław lubi śpiewać gościnnie z rockowymi wykonawcami. Możemy go usłyszeć na płytach
Hey, Acid Drinkers i Behemotha.
„Ja mogę zaprosić Nergala na swoją płytę, bo
moja muzyka jest bardzo teatralna. Ja jako wykonawca na płycie Behemotha – tu już byłoby trudniej. Chyba że jakaś partia akordeonowa?” – zastanawia się.
Czesław mówi też o słabości polskiego rynku
muzycznego. „Jest taki chłopak ze Śląska – Cezik. Poznaliśmy się 2 lata temu. Teraz jest wielkim
hitem internetowym. Ale nikt do niego nie dzwoni. To absurd, bo przecież nie ma klasy licealnej,
która by nie znała powiedzmy jego hitu Nie Boję
Się. Teraz „skleił” mi piosenkę Lubię Wypić. Ja
mu powiedziałem – chłopie, gdybym miał czas,
to ja bym ci zrobił mnóstwo koncertów. Dzięki
Bogu zadzwoniłem do chłopaka, który jest menedżerem i on mu załatwia te koncerty. To jest absurdalne, mamy „warszawkę”, która żyje w jakimś dziwnym świecie”.
Niektórzy mawiają, że Czesław ma „pozytywne
ADHD”. Po polsku mówi z obcym akcentem, nie
zawsze doprowadza myśl do końca, ale jego
przemyślenia są zaskakująco celne i pełne dystansu do samego siebie. Jest oryginalny, czerpie z życia pełnymi
garściami i wciąż patrzy na świat
oczami zdziwionego chłopca. I może za to „chłopięce spojrzenie”, podszyte trudnymi doświadczeniami emigranta, kochają go nad Wisłą.

Jego muzyka jest
na tyle oryginalna,
że trudno ją
zaszufladkować
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DANIE SPECJALNE
RECYKLING

Segregujesz
Anna
Szafrańska
fot. Fotolia,
Kamil
Przepióra
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Dlaczego warto segregować
śmieci? Dlaczego nie?
– przewrotnie pytają jej
zwolennicy. Segregacja
szybko wchodzi w nawyk
i jest najprostszym
sposobem ratowania
środowiska naturalnego,
w którym żyjemy.

- zyskujesz!
„APOSTOŁ CZYSTOŚCI”
Od zarania dziejów człowiek produkował śmieci.
Wraz z rozwojem cywilizacji było ich coraz więcej.
Potrzeba było wielu stuleci, by ludzie nauczyli się nie tylko segregować produkowane przez siebie
odpady, ale także część z nich ponownie wykorzystywać.
Historia segregacji zaczyna się
wraz z rewolucją przemysłową.
Gwałtowny rozwój miast sprawił,
że wzrosła liczba wysypisk śmieci i rodzaje wyrzucanych odpadów. Na pomysł, jak sobie z tym
poradzić, jako pierwszy wpadł
płk George E. Waring. W 1895 roku w Nowym
Jorku opracował nowatorski system selektywnej
zbiórki odpadów, co przyniosło mu przydomek
„Apostoła Czystości”. Potrzeba było jednak kolejnych dziesiątek lat, by ludzie dostrzegli i zrozumieli,

że plastikowe opakowania, metalowe puszki, papierowe pojemniki czy szklane butelki, to nie bezużyteczne śmieci, ale wartościowy towar, który wystarczy odpowiednio posegregować, by przynosił
wymierne korzyści. Dopiero w latach 70. ubiegłego wieku zaczęto w Stanach Zjednoczonych i krajach Europy Zachodniej stosować odpowiednie
programy do segregacji śmieci.
Do Polski idea „Apostoła Czystości” trafiła dopiero po upadku komunizmu, z początkiem lat 90.
Choć dzięki społecznym kampaniom coraz więcej
Polaków segreguje śmieci, to w tej dziedzinie –
w porównaniu z Europą Zachodnią – mamy wciąż
wiele do nadrobienia.

ILU Z NAS SEGREGUJE?
Ministerstwo Środowiska szacuje, że przeciętny
Polak produkuje rocznie 300 kilogramów śmieci,
ale tylko 10 kilogramów segreguje. Z jego danych
wynika, że 60 procent z nas segreguje odpady.
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Zdaniem ekologów dane te są mocno zawyżone.
„Myślę, że w Polsce robi to zaledwie kilka procent
społeczeństwa. Dlaczego tak mało? Winna jest niska świadomość społeczna” – uważa Wojciech
Owczarz z Fundacji Ekologicznej „Arka”,
która od kilku lat edukuje dzieci i młodzież na rzecz segregacji. Wtóruje mu
mgr inż. Andrzej Harat z instytutu ochrony i inżynierii środowiska Akademii Techniczno–Humanistycznej w Bielsku–Białej
(ATH): „Dla mieszkańca Europy Zachodniej segregacja śmieci to nawyk. My, tak
naprawdę wciąż się tego uczymy”.
Nasza nauka zaczęła się kilkanaście lat temu od ustawienia na osiedlach kolorowych
kontenerów. Do żółtych należało wrzucać
plastik, do niebieskich papier, a do zielonych szkło. W teorii wszystko wydawało się
proste. W praktyce okazało się, że trudno
zmienić przyzwyczajenia Polaków. „Przez
kilkadziesiąt lat wrzucaliśmy wszystkie
śmieci do jednego worka. Robiliśmy tak
nierzadko i wtedy, gdy w okolicach budynków mieszkalnych pojawiły się kolorowe
pojemniki na odpady. W kontenerach
na plastik znajdowano papier, a w tych
na szkło plastikowe butelki. Trudno zmienić przyzwyczajenia – wciąż często wrzucamy do jednego
worka papier i obierki z ziemniaków lub jabłek. Dla
wielu osób i jedno, i drugie są odpadami miękkimi.
W Austrii lub Skandynawii takie zachowanie byłoby
nie do pomyślenia” – mówi naukowiec z ATH.
Trudno skutecznie zachęcać do segregacji odpadów, podczas gdy kolorowych pojemników jest
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Wojciech Owczarz
z Fundacji
Ekologicznej
„Arka” oraz
Andrzej Harat
z instytutu
ochrony i inżynierii
środowiska ATH

niewiele i są ustawiane często z dala od przydomowych śmietników. W Bielsku–Białej od początku kwietnia 2008 roku obowiązuje uchwała Rady
Miejskiej, która zobowiązuje do selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych. Przy śmietnikach na bielskich osiedlach trudno znaleźć
jednak odpowiednie pojemniki. Wielu mieszkańców musiałoby przejść kilkaset metrów,
by wyrzucić specjalnie posegregowane
śmieci. „Może gdyby je ustawiano na przykład przy ważnych węzłach komunikacyjnych zaszczepienie w Polakach nawyku
sortowania śmieci byłoby łatwiejsze? A może wystarczyłoby ustawić odpowiednie pojemniki w komorach zsypowych wysokich
bloków? To wydawałoby się z pozoru niewiele, ale w praktyce w tak łatwy sposób
można u kilkuset osób zaszczepić nawyk
segregowania odpadów” – zastanawia się
głośno Andrzej Harat.
W sukurs zwolennikom nowoczesnego podejścia do śmieci nie przychodzą zakorzenione wyobrażenia, czy niekorzystne doświadczenia z przeszłości. Jak wyjaśnić
mieszkańcowi, że na dokonywanej przez
niego selekcji skorzysta środowisko, a wysypisko będzie się wolniej zapełniało, skoro
wciąż ma przed oczyma sytuacje, gdy służby komunalne posortowane odpady wywoziły jedną
przyczepą na powrót wszystko mieszając.
Wprawdzie przedstawiciele gmin, zakładów zajmujących się gospodarką odpadami, a także ekolodzy przekonują, że czasy, gdy posegregowane
śmieci trafiły do jednego dołu zwanego wysypi-

skiem już dawno mamy za sobą, ale wielu Polaków przyjmuje to ze sceptycyzmem. Do dziś wielu
nadal uważa, że dzielenie śmieci w zależności
od ich rodzaju, to raczej moda, nowinka z Zachodu, która prędzej czy później przeminie, niż istotne działanie na rzecz ochrony środowiska.

NADRABIAMY DYSTANS
Można rzec, że mieszkańcy Europy Zachodniej
segregowanie śmieci mają we krwi. To efekt wielu
lat edukacji prowadzonej od najmłodszych lat.
Dzięki kampaniom społecznym już małe dzieci
wiedzą, że segregacja śmieci to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim konieczne działanie
na rzecz ochrony środowiska. Młodzi Szwedzi,
Norwegowie, Włosi, Niemcy, czy Austriacy są
przekonani, że wystarczy niewielki wysiłek jednego człowieka, by ograniczyć ilość wprowadzanych
do środowiska szkodliwych, trudno ulegających
rozkładowi odpadów. „W gospodarstwach domowych krajów wysoko rozwiniętych oddziela się
od siebie nawet różne rodzaje plastików. To wyższy poziom, do którego musimy dążyć. W Polsce
jesteśmy na starcie: przekonujemy ludzi do segregacji. Potrzeba jeszcze wielu lat i ogromnej kampanii społecznej, by uzyskać takie efekty jak
na Zachodzie” – uważa Andrzej Harat.
Nad zmianą świadomości Polaków pracują jednak
różne stowarzyszenia ekologiczne i fundacje, jak
„Arka”. „Staramy się wiedzę dotyczącą segregacji
śmieci przekazać w sposób interesujący. Wiem
z doświadczenia, że większości ludzi ten temat
w ogóle nie interesuje. Przeciętny obywatel nie
stara się zrozumieć języka, jakim napisane są re-

gulaminy, czy ustawy dotykające tych spraw. Dlatego prezentujemy wiedzę w sposób zrozumiały
dla każdego, a zaczynamy – wzorem Europy Zachodniej – od uczniów w szkołach podstawowych” – powiedział prezes „Arki” Wojciech
Owczarz. Jego zdaniem nawyki dzieci i młodzieży
można zmienić tak, by szły w pozytywnym kierunku. Istnieje też szansa, że gdy najmłodsi zrozumieją, iż ekologia to coś ważnego i pożytecznego, podzielą się tym przekonaniem z rodzicami lub
dziadkami. „Mieliśmy sygnały, że wnukom udało
się przekonać babcię, dziadka do segregacji. Starsi bywają zawstydzeni, gdy dzieci wyjaśnią im, dlaczego takie właśnie postępowanie ze śmieciami
jest dobre dla środowiska” – mówił.
Żeby jednak akcje promocyjne inspirowały najmłodszych ekolodzy muszą tryskać pomysłami.
Samą prelekcją mało kogo przekonają. Zimą
na jednym z placów w Bielsku-Białej „Arka” ustawiła choinki. Światełka na drzewkach zapalały się
dzięki energii wytworzonej przez uczniów pedałujących na rowerach ustawionych na specjalnych
stelażach. Młodzież pedałując uruchamiała dynamo, które wytwarzało prąd rozświetlający żarówki.
„Organizujemy też dużo zabaw i krzyżówek przestrzennych, dysponujemy ogromnym,
metalowym kontenerem, który podzieliliśmy na sektory i w nim pokazujemy, jak należy segregować śmieci. Są to duże przeżycia dla uczestników zajęć. Doskonale zapamiętują to, co staramy się im przekazać” – podkreślił ekolog.
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SEGREGACJA USTAWOWA
Co najszybciej może przekonać ludzi do segregacji odpadów? Specjaliści mówią wprost: korzyści
finansowe. Gwarantuje je ustawa o utrzymaniu porządku w gminach, która obowiązuje
od początku bieżącego roku. Minister
środowiska Marian Korolec na stronie
internetowej resortu przekonuje: „Rozwijamy się, produkujemy, kupujemy,
konsumujemy i korzystamy z dóbr
oraz produktów. Biegniemy do przodu, a za nami zostają nasze śmieci.
Nie znikają nawet wtedy, kiedy znikną nam z oczu. Mimo że nie odzwierciedlają tego oficjalne statystyki, zaniżone przez źle funkcjonujący
dotąd system, statystyczny Polak
prawdopodobnie produkuje tyle
samo śmieci, co jego sąsiad Niemiec czy
Czech, ale nasz sposób na śmieci, które wytwarzamy w naszych domach, odbiegał dotąd od rozwiązań europejskich – stąd też efekty mieliśmy
znacznie gorsze. Teraz zaczynamy nowoczesne
zarządzanie odpadami i po raz pierwszy mamy realną szansę na czystą Polskę. Od 1 stycznia gminy
rozpoczną przygotowania do zmian, które dla
wszystkich nas – najpóźniej do połowy 2013 roku
– będą oznaczały odbiór wszystkich śmieci za jedna stawkę i obowiązkowo niższe rachunki za odpady posegregowane”. Ta metoda,
która sprawdziła się już w większości krajów europejskich.

Minister
środowiska
Marian Korolec

Zdaniem ministerialnych urzędników zmiany wprowadzane są po to, by ułatwić życie statystycznemu Kowalskiemu. Po pierwsze nie będzie musiał
podpisywać żadnych umów, które do tej pory zawierał z przedsiębiorcami odbierającymi jego
śmieci. Teraz zrobi to za niego gmina. Mieszkańcy
będą wnosili do gminy opłaty zgodnie z jedną, wyznaczoną w drodze uchwały stawką. Statystyczny
Kowalski nie będzie musiał również martwić się,
co zrobić ze starą pralką, rozpadającą się szafą,
przeterminowanymi lekami, czy zużytymi bateriami. Gmina zorganizuje i wskaże mieszkańcom
punkty odbioru tego typu odpadów. I co najważniejsze: jeśli statystyczny Kowalski posegreguje
odpady, to korzyść uzyska nie tylko środowisko,
ale i on sam, bo gmina pobierze od niego opłaty
niższe niż obecnie płaci.
Ekolodzy są w siódmym niebie, bo dotychczasowy brak takiego prawa w Polsce był bardzo odczuwalny. „Dzięki niej pierwsze decyzje dotyczące
segregacji śmieci ludzie zaczną podejmować już
w sklepie. Zastanowią się, czy kupić piwo w puszce, czy też butelce, którą można wymienić. Ciastka na wagę w papierowej torebce, czy te zapakowane w plastik i owinięte przezroczystą folią” –
twierdzi Wojciech Owczarz z fundacji „Arka”.

ZYSK DLA LUDZI
– KORZYŚCI DLA GMIN
Ustawowe rozstrzygnięcia sankcjonują sytuację
w całym kraju, ale w wielu samorządach takie rozwiązania funkcjonują już od pewnego czasu. Przykładem jest chociażby Bielsko–Biała. „Koszt wywózki kolorowych worków z posegregowanymi
odpadami jest tańszy niż kubła śmieci, gdzie są
wszystkie odpady” – powiedział rzecznik bielskie-
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go Urzędu Miejskiego Tomasz Ficoń. Pozytywnym
przykładem jest także pobliski Żywiec. Zdaniem
Andrzeja Harata z ATH, to gmina, w której odpady segreguje większość mieszkańców. „Tylko kilka
procent gospodarstw domowych nie ma umów
na wywóz posegregowanych śmieci” – powiedział.
Opinię naukowca potwierdził prezes żywieckiego
Zakładu Gospodarki Odpadami Beskid Żywiec Jerzy Starypan: „Świadomość społeczeństwa dotycząca segregacji śmieci tak naprawdę zależy
od oferty, jaką przedstawi im gmina lub spółka komunalna, która zajmuje się odbiorem śmieci. Jeżeli oferta jest poważna i dotyczy dłuższego okresu czasu to i wiedza na ten temat wśród ludzi jest
większa. Segregacja musi się mieszkańcom opłacać” – podkreślił.
Kilkanaście lat temu istotnym bodźcem do selekcjonowania odpadów były w Żywcu listy, które
mieszkańcom przesłał ówczesny burmistrz Jerzy
Widzyk. Raz w roku, w zależności od tego czy gospodarz segregował śmieci czy też nie, na jego adres przychodził list. Burmistrz chwalił za zaangażowanie albo zachęcał do poważniejszego potraktowanie problemu. „Dzięki temu naprawdę wiele osób
zaczęło segregować śmieci” – dodaje Starypan.
Dzięki nowej ustawie gminy dysponując opłatami
za odpady od mieszkańców mają w ręce kapitał
do nowych inwestycji. Do przetwarzania odpadów
w Polsce wciąż brakuje specjalistycznych sortowni,
w których możliwe jest odzyskanie ze zmieszanych
odpadów tego, które może mieć „życie po życiu”
i stać się surowcem do ponownego wykorzystania.
W nowym systemie gminy zyskują także możliwość skuteczniejszego ubiegania się o pieniądze
z funduszy Unii Europejskiej na tworzenie instalacji
do zagospodarowania odpadów. W tej dziedzinie

można już zaobserwować pozytywne dokonania.
Przykładem świecą władze Bielska-Białej i tamtejszy Zakład Gospodarki Odpadami, który wybudował nowoczesny zakład gospodarki odpadami
kosztem blisko 90 mln złotych. Posiada sortownię,
kompostownię odpadów organicznych, stację demontażu śmieci wielkogabarytowych i magazyn
odpadów niebezpiecznych. Jest w pełni zautomatyzowany i rozwiązuje problemy ze składowaniem
odpadów komunalnych Bielska-Białej oraz okolicznych gmin przynajmniej na kilkanaście lat. „To potężna, skomplikowana fabryka o najnowocześniejszej technologii, jaka jest dostępna obecnie
na świecie. Segregowanie odpadów jest tak precyzyjne, że urządzenia odróżniają i selekcjonują nawet butelki pet w zależności od ich koloru” – powiedział prezydent miasta Jacek Krywult. Bielsko–Biała jest jednym z czterech miast w województwie śląskim, które może pochwalić się tak nowoczesnym rozwiązaniem w tym zakresie. Wkrótce
z całą pewnością będzie ich więcej. Takie inwestycje są niezbędne, by Polska spełniła warunki unijnego prawa, które zobowiązuje nas, aby już
w 2014 roku poziom odzysku opakowań wyniósł
60 procent, a ich recykling 55 procent.
CIEKAWOSTKA

Warto wiedzieć
Wojciech Owczarz: recykling jednej tony gazet
zapobiega emisji 2,5 tony dwutlenku węgla
do atmosfery i pozwala uratować przed wycinką
17 drzew oraz zaoszczędzić energię elektryczną
wystarczającą na ogrzanie przeciętnego domu
przez sześć miesięcy.
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Spalarnia śmieci
w Wiedniu
(projekt
Hundertwassera)

CO ZROBIĆ Z ODPADAMI?
Dzięki segregacji w Holandii recyklingowi poddawanych jest aż 63 proc. odpadów, w Niemczech
56 proc., a w Szwecji i Danii – 41 proc. Polska jest
w tej dziedzinie Kopciuszkiem. Recykling obejmuje
w naszym kraju zaledwie 15 procent odpadów.
W Niemczech przepisy dotyczące recyklingu dotyczą między innymi firm produkujących papierowe
opakowania. „Znaczna część produkcji musi opierać się na odzyskanej makulaturze. Współpracujemy z firmą, która sprzedaje polską makulaturę
do Niemiec i na tym zarabia. W naszym kraju
funkcjonują dwie papiernie, które część produkcji opierają na odzyskanych surowcach.
Makulaturę sprowadzają jednak z Anglii, bo
nie są w staniej zdobyć jej u nas. Gdyby
system segregacji odpadów funkcjonował
sprawnie, nie dochodziłoby do takiego paradoksu” – powiedział Wojciech Owczarz
z „Arki”. Ekolog podkreślił korzyści, jakie
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z odzysku papieru ma środowisko naturalne. Recykling jednej tony gazet zapobiega emisji 2,5 tony
dwutlenku węgla do atmosfery i pozwala uratować
przed wycinką 17 drzew oraz zaoszczędzić energię elektryczną wystarczającą na ogrzanie przeciętnego domu przez sześć miesięcy. Jeśli recyklingowi poddamy puszki aluminiowe, to oszczędność energii potrzebnej do wyprodukowania nowych wynosi 95 procent!
Najłatwiej jest odzyskać szkło, które
praktycznie można przetwarzać bez
końca; najtrudniej tworzywa sztuczne. Z uzyskanych jednak powtórnie
tworzyw można produkować materiały o właściwościach podobnych
do oryginalnych. Nie tylko butelki,
czy torby na śmieci, ale także takie,
które mogą zastąpić drewno, beton, a nawet metal. Można je również przerobić na paliwo lub oleje.

ŻYĆ EKOLOGICZNIE

SPALARNIE

Termiczne

przekształcenie odpadów
Po raz pierwszy metodę tę zastosowano w Anglii
pod koniec XIX wieku, by uchronić ludność przed epidemią. W 1875
roku wybudowano tam pierwszą spalarnię odpadów komunalnych.
Epidemia cholery w Hamburgu w 1892 roku sprawiła, że powstała
spalarnia, którą skonstruowano z oddzielnych komór
paleniskowych. Uruchomiono ją w 1895 roku. Następnie spalarnie
zaczęły powstawać w Niemczech i Szwajcarii. W Polsce pierwsza
została uruchomiona dopiero w 2000 roku na Targówku
w Warszawie.

EMOCJE WOKÓŁ SPALARNI
Część śmieci, których nie można poddać recyklingowi, można spalić. Temat wzbudza jednak szalone emocje, a Polska na mapie Europy nie jest
w tym odosobniona. Nadal nie wiadomo, czy rozpocznie się budowa spalarni w Ostrawie w Czechach. Przeciwko niej protestują nie tylko nasi południowi sąsiedzi, ale także mieszkańcy gmin
na Śląsku Cieszyńskim, które leżą w pobliżu granicy. Także budowę spalarni w Wiedniu poprzedziły protesty mieszkańców i ekologów. Otwarty
w 2008 roku zakład dziś uchodzi za najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy na świecie.
„Spalarnie śmieci, które wyposażone są w nowoczesne technologie, gdzie kontrolowany jest proces i urządzenia unieszkodliwiania i przerobu pyłów oraz popiołów, emitują znacznie mniej zanieczyszczeń do środowiska niż niejedna domowa
kotłownia. Nadal jednak kwestia lokalizacji takich
inwestycji wzbudza w Polakach emocje. Powiedzmy to szczerze: w latach 90. otrzymywaliśmy
z Zachodu przestarzałe technologie, które już nigdzie – z powodu zaostrzonych norm emisji zanieczyszczeń do atmosfery – nie mogły zostać wykorzystane. Ludzie to wiedzieli i dlatego z taką nieufnością podchodzą do planów budowy spalarni” –
powiedział Wojciech Owczarz.
Przyjęty dwa lata temu w Polsce Krajowy Program
Gospodarki Odpadami zakłada budowę spalarni
w regionach, gdzie mieszka więcej niż 300 tysięcy
mieszkańców. W Europie działa już ponad 400 podobnych zakładów. „W krajach wysoko rozwiniętych technologie poszły już tak mocno naprzód, że
osobno spalane są plastiki barwione i niebarwione. Trzeba pamiętać, że to tworzywo nie podlega
żadnej biodegradacji. Do spalania dodaje się różne
składniki, które pozwalają je zutylizować. W Polsce
niestety butelki pet zalegają na wysypiskach” –
wyjaśnia Andrzej Harat.

Dbać o środowisko z perspektywy gospodarstwa
domowego w Polsce nie jest łatwo. Można się
o tym przekonać na każdym kroku. Życia nie ułatwiają nam nawet producenci żywności. Przy opakowaniach, w których folia aluminiowa połączona jest z papierem i plastikiem, wymagają sporej
dozy „gimnastyki”, żeby wszystko od siebie oddzielić i wrzucić do oddzielnych pojemników.
A tych ostatnich ciągle brakuje w wielu miejscach.
Znacznie łatwiej byłoby, gdyby producenci obniżyli
ceny towarów w ekologicznych opakowaniach.
Trudności nie powinny jednak zniechęcić nas
do segregacji odpadów. Po co eksploatować zasoby naturalne, skoro w obiegu jest tyle surowców, które można ponownie wykorzystać?

Segregacja w kolorowych
pojemnikach
Do żółtych pojemników i worków
należy wrzucać: puste butelki plastikowe, kubki po jogurtach,
margarynie, śmietanie, kartony po sokach i produktach
mlecznych, folie i torebki z tworzyw sztucznych, czyste kanistry
plastikowe, puszki po piwie i konserwach.
Nie wolno wrzucać: opakowań po medykamentach, styropianu,
zabawek, szczoteczek do zębów, opakowań i butelek po olejach,
smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach.

W niebieskich pojemnikach i workach
powinny znaleźć się: gazety, prospekty, katalogi, ulotki, książki,
zużyte zeszyty, torebki papierowe, tektura i ścinki drukarskie.
Nie wolno wrzucać: papierów połączonych z folią, tapet,
zabrudzonych papierów po maśle, pieluch jednorazowych
i artykułów higienicznych.

Pojemniki i worki w zielonym kolorze
służą do selektywnej zbiórki: butelek, słoików bez nakrętek
i innych opakowań szklanych.
Nie wolno wrzucać: żarówek, oświetleniówek, szkła okiennego,
termometrów, szklanych misek, talerzy, figurek, porcelany,
zniczy, szyb samochodowych.
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CZAS WOLNY
FILMY I KSIĄŻKI

RUBRYKI

Joanna Lasek

Moralne

kino

Wiosna w pełni, czas odkurzyć
nasze zmęczone zimą intelekty
i zmierzyć się z trudniejszą
tematyką. Poruszające poważne
problemy moralne kino ma swoich
zwolenników wśród przedstawicieli
obu płci. Może dlatego, że nie ucieka
od trudów i brutalności życia
codziennego i nie „przesładza”
rzeczywistości. Nie każdy lubi
komedie romantyczne, których
w wypożyczalniach i sklepach jest
pod dostatkiem, a wszystkie są
do siebie podobne. Warto wybierać
filmy z drugim dnem, które
po projekcji zmuszają nas
do zastanowienia.
„Elitarni” („Tropa de Elite”) to obraz,
który stał się sensacją festiwalu
w Berlinie w 2008 roku, zdobywając

tam główną nagrodę. Jose Padilha
nakręcił film brutalny, momentami
faszyzujący, ale i niejednoznaczny.
Akcja toczy się przed wizytą Papieża
Jana Pawła II w Rio, specjalna
jednostka policji BOPE otrzymuje
rozkaz „oczyszczenia” faweli
z panoszących się gangów handlarzy
narkotyków. Głównym bohaterem
jest jeden z oficerów batalionu –

To będzie

Roberto Nascimento, który, czując
się wypalony ekstremalnie
stresującą pracą, szuka swojego
następcy. Film, trzeba to przyznać,
manipuluje widzem, chcąc nie
chcąc, przyznaje się rację brutalnej
policji, która w walce z gangsterami
używa dość
drastycznych
metod… Ale
niewątpliwie
„Elitarni” to
pozycja godna
polecenia.
Kolejna
propozycja
balansuje
na granicy
tragedii
i komedii.
„Bękarty
Wojny”, bo
o nich mowa,
to dzieło
samego
Quentina

Savoir-vivre

wydarzenie literackie roku dla najmłodszych
Miron Białoszewski „Tajny dziennik”. To prawdziwa gratka dla
wielbicieli Mirona Białoszewskiego. Opasły tom zawiera zapiski, które
mogły zostać opublikowane dopiero w kilkadziesiąt lat po śmierci
pisarza. Białoszewski pozwala sobie w dzienniku na „obgadywanie”,
a także na uwagi dotyczące swojej
orientacji seksualnej. Zapiski stylem
nie odbiegają od utworów prozą, które
zostały wydane za życia pisarza. Mamy
więc tę pseudo-naiwną obserwację
otoczenia, życia w blokowisku
warszawskiej bohemy artystycznej. Kto
jednak oczekuje „krwawej” plotki czy
sensacji, zawiedzie się srodze. Miron,
jak zawsze, pozostaje subtelny
i uroczy. Warto odkryć go po latach dla
siebie ponownie. Miron Białoszewski:
Tajny Dziennik. Wydawnictwo Znak.
Kraków 2012.
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Grzegorz Kasdepke „Bon czy
Ton. Savoir-vivre dla dzieci”.
Urocza i edukacyjna
książeczka, przy której uśmieją
się zarówno rodzice, jak
i dzieci. Można przeczytać
z zainteresowaniem
i dowiedzieć się na przykład,
dlaczego nie „beka” się
przy stole, czemu nie wypada
publicznie obcinać paznokci,
dlaczego trzeba mieć czyste
buty oraz kto komu przedstawia
się pierwszy. Historyjki są krótkie i dowcipne, dziecko nie zdąży
się znudzić, a może czegoś się nauczyć… Grzegorz Kasdepke
posługuje się potocznym, soczystym językiem i świetnie nim
operuje. Grzegorz Kasdepke: Bon czy Ton. Savoir-vivre dla
dzieci. Wydawnictwo Literatura. Łódź 2010.

Tarantino, więc nie mogło być
inaczej. Tematyka ciekawa,
przeplatają się tam dwa wątki –
kobiety, na której oczach zabito całą
rodzinę i która szuka zemsty w dość
niekonwencjonalny sposób oraz
żydowskiego oddziału
wojskowego,
który również
mści się
na nazistach,
nie przebierając
z środkach.
Na uwagę
zasługuje
przede
wszystkim
genialna rola
Christophera
Waltza w roli
pułkownika
Lando, a i Brad
Pitt spisał się
w tym filmie
wyśmienicie. Jak
to u Tarantino, leje się dużo krwi,
dialogi i sytuacje są żywcem wyjęte
z krainy czystego absurdu, a akcja
toczy się wartko. Nie jest to „Pulp
Fiction”, ale obejrzy się „Bękartów
Wojny” bez znużenia…

„Sala samobójców” to jeden
z najlepszych filmów polskich 2011
roku. Jan Komasa, młody zdolny
reżyser, nakręcił historię niebanalną,
przejmującą i zmuszającą
do refleksji. Główny bohater –
Dominik – to
nastolatek, który
przez jeden głupi
pocałunek traci
wszystko. Zaczyna
się spadanie
na samo dno
czarnej dziury –
depresja. Krzysztof
Pieczyński w roli
ojca oraz Agata
Kulesza w roli
matki to
majstersztyk.
Obok realnego
świata istnieje
w „Sali
samobójców”
świat wirtualny, w którym
akcja toczy się prawie do połowy
filmu. Bardzo ciekawy scenariusz,
świetnie zrealizowany przez młodą
ekipę. Zdecydowanie wart
zobaczenia, choć grożący
kilkudniową melancholią…

PREMIERY
Wichrowe wzgórza

Kolejna, tym razem podobno naprawdę udana,
ekranizacja słynnej powieści. Film już zdobył
kilka nagród, w tym na festiwalu Camerimage.
W rolach głównych występują utalentowani
amatorzy, w tym jeden mający w przeszłości
konflikt z prawem... Czy tym razem historia
miłości Catherine i Heathcliffa wniesie
do sztampy coś nowego? Reż.: Andrea Arnold,
wyst.: Kaya Scodelario, James Howson.

Uwodziciel

Znakomity thriller

z wartką akcją
Stuart Neville „Duchy Belfastu”.
Mocna, brutalna proza. Neville jest
debiutantem, czego absolutnie nie
widać po tej powieści. Świetny
pomysł i doskonałe wykonanie
zapewniły mu sukces na niwie
wydawniczej, książka okazała się
bowiem bestsellerem. Główny
bohater – Gerry Fegan, dawny
bojownik IRA, zaczyna prywatną
wendettę, do której namawiają go
duchy osób, którym odebrał życie. Są
z nim dniem i nocą, i nie spoczną,
dopóki nie znikną z tego świata
wszyscy mocodawcy zabójstw. Zaczyna się wyliczanka, jednak misja Fegana
komplikuje się, kiedy na horyzoncie pojawia się kobieta i dziecko, którym
trzeba dać ochronę… Stuart Neville: Duchy Belfastu. Wydawnictwo WAB.
Warszawa 2012.

Bożyszcze kobiet – Robert Pattinson (Saga
„Zmierzch”) tym razem w ekranizacji powieści
Guy’a de Maupassant. Biedny, choć przystojny
George, przybywa do Paryża, aby za pomocą
podbojów seksualnych wspiąć się na szczyt
drabiny społecznej. Jednak w Paryżu – stolicy
wszelkiego zepsucia – wszystko ma swoją
cenę. Reż.: Declan Donnellan, Nick Ormerod,
wyst.: Robert Pattinson, Christina Ricci, Uma
Thurman, Kristin Scott Thomas.
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Joanna Lasek

NOWY SMARTFON
Z RODZINY LUMIA
Nokia Lumia 610 to produkt przeznaczony dla młodego, biegłego
w nowinkach technicznych młodego człowieka. Jest więc
oczywiście dostęp do Facebooka, Twittera, jest możliwość
odbierania maili. Aparat ma rozdzielczość 5 megapikseli,
maksymalny czas rozmów od naładowania to 9,5 h. A maksymalny
czas odtwarzania nagrań wideo to 7 h. Telefon jest bardzo ładnie
zaprojektowany, zgodnie z najnowszymi trendami jest dostępny
również w jaskrawych odcieniach. Aparat jest oczywiście
wyposażony w GPS. Producent zapewnia także, że w związku
z ekologicznym podejściem firmy, do produkcji nie użyto
szkodliwych związków chemicznych takich jak tlenek antymonu
czy związków chlorowatych.

KOMFORT
I ELEGANCJA
W ostatnich czasach łazienki stają się coraz ważniejszą
częścią naszej przestrzeni życiowej, trzeba więc zadbać, aby
ich wystrój zapewniał komfort i zaspokajał potrzeby estetyczne
konsumenta. Praktyczność musi tu iść w parze z ładnym
designem i wygodą użytkowania. Geometryczne kształty, brak
zbędnych zdobień – takimi cechami wyróżnia się nowa
kolekcja Delos zaprojektowana dla Duravitu przez pracownię
ESOS. Do kolekcji należy gama luster, które dodatkowo
podkreślają walory aranżacji. Meble sprawiają wrażenie
lekkości, mimo że zostały wykonane z solidnych i ciężkich
materiałów. Kolekcja jest dostępna w dwóch kolorach drewna
– ciemny orzech i jasny dąb oraz białym na wysoki połysk.

NAJNOWSZA ODSŁONA iPADA
W sklepach pojawił się już nowy iPad, po którego na całym świecie (także
w Polsce) ustawiały się całonocne kolejki. iPad to już prawie
religia. Nowe urządzenie jest wyposażone
w przełomowy ekran Retina, dzięki czemu
kolory oraz kontury są tak wyraźne, jak nigdy
dotąd. Kamera iSight posiada rozdzielczość
5 megapikseli. Ekran przykryty jest specjalną
wyposażoną w magnesy nakładką, której ściągnięcie
automatycznie budzi urządzenie do życia. Nowy iPad wszystko
ma naj, w związku z tym można się spodziewać, iż następny model
zaskoczy nas w iście kosmicznym stylu.
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KOSMETYKI
NATURALNE
Czas, aby zająć się zmęczoną mrozem i wiosennymi kaprysami cerą.
Skóra naczynkowa jest szczególnie wrażliwa i wymaga specjalnej
pielęgnacji. Na szczęście na rynku pojawia się coraz więcej kosmetyków
przystosowanych do cery mającej skłonność do „pajączków”. Firma Bielenda
ma w ofercie całą gamę produktów obkurczających naczynia krwionośne.
Seria kosmetyków Kasztan jest oparta na wyciągu z kasztanowca, który
wzmacnia i przywraca elastyczność ściankom naczyń włosowatych.
Kosmetyki tej serii wzbogacono dodatkowo w rutynę i naturalną witaminę C.
W skład serii wchodzą cztery produkty: mleczko plus tonik do demakijażu,
krem na dzień i na noc, serum uszczelniające naczyńka oraz masło do ciała.

WIOSENNE
PASTELE
Wraz z nadejściem słonecznych dni, na ulicę wyległy
kolory! Prawdziwym hitem wiosennych pokazów były
pastele – pojawiły się w kolekcjach największych
projektantów (Marc Jacobs). Trend podchwyciły
zaraz firmy produkujące odzież i tym sposobem
w sieciówkach mamy wysyp słonecznej żółci, koloru
łososiowego, lila itp. W najnowszej kolekcjach
Reserved oraz Mohito pastele grają pierwsze
skrzypce. Są zarówno na samych ubraniach, jak
i w przypadku akcesoriów. Zgaszone barwy wracają
w wielkim stylu!

PEŁNIA WITAMIN
MINIMUM KALORII
W związku z nadejściem wiosny trzeba
zadbać o nasze nadwyrężone przez
zimę fizis, pora porzucić tłuste potrawy
i przerzucić się na warzywa, owoce,
ryby i gotowane mięsa. Oferta AGD,
która pozwoli nam zachować linię oraz
zdrowie, przyprawia o ból głowy. Polski
producent – firma Zelmer – od lat dba
o nasze mieszkania, teraz zadba także
o nasze ciała. Parowary to wyśmienite
urządzenia, które w jednej chwili
pozwolą nam na przygotowanie
kilkuskładnikowego obiadu. Można
gotować jednocześnie warzywa, mięso
bez obawy, iż mieszanina zapachów
i smaków zepsuje posiłek. Gotowanie
na parze to najzdrowszy sposób
obróbki cieplnej, jedzenie zachowuje
sporą część składników odżywczych,
jest lekkostrawne i estetyczne.
Smacznego!
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Jerzy Bąk, rys. Janusz Stefaniak

Oregon

Vortex

Każdy, kto znajdzie się w tym
miejscu ma wrażenie, że przyroda
zwariowała. Zwierzęta instynktownie
omijają ten obszar, ptaki raptownie
zmieniają kierunek lotu i udają się
w mniej niepokojące je okolice.
W zaklętym kręgu tego
grawitacyjnego szaleństwa nawet
drzewa sprawiają wrażenie, że uległy
wpływom sił, spod których działania
nie mogą się wyzwolić – ich gałęzie
rosną w dół, a pnie pochylają się
w kierunku magnetycznej północy,
chociaż nieopodal inne drzewa rosną
prosto do góry. Wiadomo
powszechnie, co się tam dzieje, ale
nie wiadomo jak, ani dlaczego.
To miejsce zwane jest Wirem
Oregońskim – Oregon Vortex. Leży
na leju krasowym, będącym
pewnego rodzaju depresją gruntu,
nad brzegiem potoku Sardine, około
pięćdziesięciu kilometrów od Grant’s
Pass w stanie Oregon. Wir mierzy
w przybliżeniu pięćdziesiąt metrów
średnicy, ale jego rozmiar zmienia się
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średnio co dziewięćdziesiąt dni.
Liczne badania naukowców
chcących rozwiązać zagadkę tego
miejsca dowiodły, że występuje tam
sferyczne pole energii, znajdujące się
w połowie nad, a w połowie
pod powierzchnią gruntu.
W latach dziewięćdziesiątych
XIX wieku przedsiębiorstwo Old Grey
Eagle Mining Company, nie zrażając
się złą sławą jaką to miejsce cieszyło
się wśród miejscowych Indian,
wybudowało tutaj zakład prób złota,

w którym prowadzono także jego
skup. Były to czasy ekspansji
licznych grup poszukiwaczy złotego
kruszcu na tych terenach, a zakład
Old Grey Eagle był jedynym
miejscem w okolicy, w którym mogli
oni zważyć wykopane złoto i go
sprzedać. Bardzo często jednak byli
oszukiwani przez wagi, które w tym
miejscu zachowywały się dziwnie
i pokazywały nieprawdziwe odczyty.
Z tego też powodu drewnianą szopę,
która służyła za stację pomiarową
i miejsce skupu złota, szybko
opuszczono.
W latach dwudziestych XX wieku
szkocki inżynier górnictwa i geolog,
John Lister, zainteresował się tym
miejscem i rozpoczął badania
zjawisk tam występujących, które
trwały aż do jego śmierci w 1959
roku. Wykonując tysiące
eksperymentów wykrył między
innymi istnienie pewnego rodzaju
wiru skoncentrowanej energii, która
przemieszcza się w kierunku stojącej
na zboczu starej, drewnianej szopy.
Wir przemieszczającej się energii
zniekształcał ziemskie pole
elektromagnetyczne, powodując
wahania grawitacji. Zanikały też
sygnały radiowe.

Opuszczona stara szopa – dawne
miejsce skupu złota, znajduje się
teraz w samym centrum Wiru
Oregońskiego. Kiedyś stała
na zboczu pagórka, około dwunastu
metrów od jego brzegu. W 1910 roku
część pagórka osunęła się w dół,
a szopa zatrzymała się na drzewie
klonowym. Obecnie z budynku tego
zrobiono prawdziwą atrakcję
turystyczną, gdzie każdy przyjezdny
może przekonać się o niezwykłych
właściwościach miejsca. Po wejściu
do środka jesteśmy jakby w innym
świecie. Czujemy silne przyciąganie
z dołu, jakby grawitacja nagle
wzrosła i mimowolnie pochylamy się
pod kątem około dziesięciu stopni
w kierunku środka okręgu. Jeśli
chcemy się wyprostować, coś
ciągnie nas do środka. Wewnątrz
szopy u stropu zawieszono
na łańcuchu stalową kulę o wadze
14 kilogramów. Widzimy, że kula
odchyla się wyraźnie w kierunku
środka kręgu, przecząc prawu
grawitacji. Można ją lekko pchnąć
do środka, natomiast trudno jest
odciągnąć ją w kierunku obwodu
wiru. Gościom pokazuje się też inne

fenomeny. Na pochyłej desce stawia
się pusty słoik, który sam wędruje
pod górę. Gumowa piłka, położona
na ziemi blisko brzegu wiru, toczy się
powoli do jego środka. Garść
papierowych skrawków rzuconych
w powietrze wiruje, jakby poruszał je
niewidzialny wiatrak. Kolejnym
pokazem jest stawianie miotły w ten
sposób, że oddziaływanie wiru
utrzymuje ją pionowo. Innym
zjawiskiem zachodzącym w samym
wirze jest działanie grawitacji, która,
jak twierdził wspomniany już John
Lister i niektórzy badacze, tutaj
przybrawszy kształt wielkiej
soczewki załamuje światło w sposób
kolisty. Dlatego, w zależności
od miejsca, w którym stanie
człowiek, będzie wydawać się
większy albo mniejszy. Zwiedzający
mogą się o tym przekonać osobiście.
Z jednej strony wiru umieszczono
drewnianą deskę, na której stają
naprzeciw siebie dwie osoby. Na ich
głowy kładzie się prostą listwę, po to,
aby było widać, która z nich jest
wyższa, a która niższa. Gdy osoby te
zamienią się miejscami, mimo
zastosowania tej samej listwy, widać

Wiry, nazywane też vortexami, są jednymi
z wielu czekających na rozwiązanie
zagadek tej planety. Wszystkie miejsca,
w których występują, mają ze sobą coś
wspólnego, wszystkie też czekają
na poważne naukowe podejście
do dziejących się tam anomalii. Niektórzy
naukowcy spekulują, że zawirowania
grawitacyjne, które tam występują, są
spowodowane nagromadzeniem się
metalu tuż pod powierzchnią gruntu.
Jednak skupisk takich na terenie żadnego
z opisanych wirów, nigdy nie
odnaleziono...

wyraźnie, że osoba poprzednio
wyższa – „zmalała”, a niższa
– „urosła”. Naukowcy do dziś nie
znaleźli sensownej i prawdziwej
odpowiedzi na pytanie, czemu tak
się właściwie dzieje.
Podobny wir do Oregon Vortex można
znaleźć 17 kilometrów dalej, w Camp
Burch. Zaobserwowane tam
anomalie przypominają te z Wiru
Oregońskiego, są jednak znacznie
słabsze. Anomalne strefy grawitacyjne
możemy spotkać także w Gravity
Hill – w stanie Pensylwania,
w Hungry Horse – w stanie Montana
oraz w peruwiańskich górach Santa
Cruz. Bardzo ciekawym miejscem
jest wir w Nowym Brunszwiku –
w Kanadzie. W obszarze jego
oddziaływania znajduje się wzgórze,
na które wjechać można bez
większego problemu, jednak aby
z niego zjechać, trzeba porządnie
dodać gazu.
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CENNIK

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

Ceny z 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 z darmowym
pakietem ubezpieczeniowym. Kompletny wykaz wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach sprzedaży.

Panda
RABAT 15%*
1.2 CLASSIC ECO 69KM

WYMIARY
354/158/154

PLN
29.742

poj.
1242

Punto 2012
RABAT 15%*

BAGAŻNIK
206 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
162
4,9
4/5

WYMIARY
403/169/149

500
RABAT 15%*
1.2 POP 69KM
1.2 LOUNGE 69KM
0.9 SGE S&S LOUNGE 85KM
1.3 Multijet 16v S&S DPF LOUNGE 95KM
1.4 16v LOUNGE 100KM
0.9 SGE S&S TWINAIR 85KM
0.9 SGE S&S TWINAIR PLUS 85KM

WYMIARY
355/163/149

PLN
36.975
43.775
48.875
53.125
50.575
43.775
48.875

poj.
1242
1242
875
1248
1368
875
875

km/h
160
160
173
180
182
173
173

BAGAŻNIK
185 LITRÓW

l/100km miejsca

5,1
5,1
4,1
3,9
6,1
4,1
4,1

BAGAŻNIK
275 LITRÓW

1.4 EASY 77KM 3D
1.4 MULTIAIR 16V EASY 105KM 3D
1.4 MULTIAIR 16V LOUNGE 105KM 3D
1.4 M-AIR TURBO 16V LOUNGE 135KM 3D

PLN
38.242
44.192
46.742
51.842

poj.
1368
1368
1368
1368

km/h l/100km miejsca
165
5,7
5
185
5,7
5
185
5,7
5
205
5,6
5

1.2 ESTIVA 69KM 5D
1.4 ESTIVA 77KM 5D
1.3 MULTIJET 16V ESTIVA 75KM 5D
1.4 EASY 77KM 5D
1.4 EASY DUALOGIC 77KM 5D
1.4 MULTIAIR 16V EASY 105KM 5D
1.3 MULTIJETII 16V EASY 95KM 5D
1.4 CNG NATURAL POWER EASY 70KM 5D
0.9 8V TWINAIR 85KM 5D
1.4 MULTIAIR 16V LOUNGE 105KM 5D
1.4 M-AIR TURBO 16V LOUNGE 135KM 5D

35.267
36.967
44.617
39.517
43.767
45.467
48.867
49.717
44.617
48.017
53.117

1242
1368
1248
1368
1368
1368
1248
1368
875
1368
1368

156
165
165
165
165
185
178
162
172
185
205

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

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

500C

WYMIARY
355/163/149

RABAT 15%*

PLN
1.2 LOUNGE 69KM
53.125
0.9 TwinAir LOUNGE 85KM
58.225
1.3 Multijet 16v S&S DPF LOUNGE 95KM 62.475

poj.
1242
875
1248

Qubo
RABAT 15%*
1.4 ACTIVE 73KM
1.3 Multijet 16v ACTIVE 75KM
1.4 DYNAMIC 73KM
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 75KM
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 95KM
1.3 Multijet 16v TREKKING 75KM
1.3 Multijet 16v TREKKING 95KM

km/h l/100km miejsca
160
5,1
4
173
4,1
4
18O
3,9
4

WYMIARY
396/172/174

PLN
40.630
48.280
45.730
53.380
55.080
56.780
58.480

poj.
1360
1248
1360
1248
1248
1248
1248

BAGAŻNIK
185 LITRÓW

km/h
155
155
155
155
170
155
170

BAGAŻNIK
329 LITRÓW

l/100km miejsca

6,6
4,3
6,6
4,3
4,3
4,3
4,3

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
** tylko auta ze stocku
62

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

Bravo
RABAT 15%*
1.4 MultiAir 16v DYNAMIC 140KM
1.6 Multijet 16vDYNAMIC DUALOGIC 120KM
1.4 16v ESTIVA+ 90KM
1.4 T-Jet 16v ESTIVA+ 120KM
1.6 Multijet 16v ESTIVA+ 105KM
1.6 Multijet 16v ESTIVA+ 120KM
1.4 T-Jet 16v EMOTION 120KM
1.4 MultiAir 16v EMOTION 140KM
1.6 Multijet 16v EMOTION 120KM
2.0 Multijet 16v EMOTION 165KM
1.4 MultiAir 16v SPORT 140KM
2.0 Multijet 16v SPORT 165KM

WYMIARY
434/179/149

PLN
57.792
62.892
50.567
55.667
60.767
61.617
59.067
64.167
65.017
67.567
64.167
67.567

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

Sedici
RABAT 15%*
1.6 16v DYNAMIC 4X4 120KM
2.0 Multijet 16v Z DPF DYNAMIC 4X4 135KM
1.6 16v EMOTION 4X2 120KM
1.6 16v EMOTION 4X4 120KM

km/h
204
195
179
197
187
195
197
204
195
215
204
215

l/100km miejsca

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

WYMIARY
412/176/162

PLN
54.400
63.750
53.550
58.650

poj.
1586
1956
1586
1586

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

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

BAGAŻNIK
270 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
170
7,1
5
180
6,6
5
185
6,2
5
170
7,1
5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
** tylko auta ze stocku
DPF – filtr cząstek stałych (dla silników diesla)

Linea
RABAT 15%*
1.4 ACTIVE 77KM
1.4 DYNAMIC 77KM

WYMIARY
456/173/150

PLN
35.955
40.205

poj.
1368
1368

Doblò
RABAT 15%*
ACTIVE 1.4 16V 95KM
ACTIVE 1.6 MULTIJET 16V 105KM
ACTIVE 1.6 MULTIJET 16V 90KM
DYNAMIC 1.4 16V 95KM
DYNAMIC 1.6 MULTIJET 16V 105KM
DYNAMIC 1.4 T-JET 16V 120KM NAT. POWER
DYNAMIC 1.6MULTIJET 16V 90KM DUALOGIC
DYNAMIC 1.6 MULTIJET 16V 90KM
DYNAMIC 1.4 T-JET 16V 120KM
EMOTION 1.4 16V 95KM
EMOTION 1.6 MULTIJET 16V 105KM
EMOTION 2.0 MULTIJET 16V 135KM
EMOTION 1.4 T-JET 16V 120KM

WYMIARY
425/172/182

PLN
50.320
60.775
59.925
53.720
64.175
72.420
67.575
63.325
58.395
57.970
68.425
72.675
62.645

Freemont
RABAT 15%*

PLN
URBAN 2.0 Multijet II 140KM 4x2 98.592
URBAN 2.0 Multijet II 170KM 4x2 103.692
URBAN 2.0 Multijet II 170KM 4x4 113.892
LOUNGE 2.0 Multijet II 16V 170KM 4x2 109.642
LOUNGE 3.6 V6 24V 276KM 4x4
107.092
LOUNGE 2.0 Multijet II 16V 170KM 4x4 119.842

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

km/h l/100km miejsca
161
7,2
5
164
5,2
5
158
5,2
5
161
7,2
5
164
5,2
5
172
7,5
5
158
5,0
5
158
5,2
5
172
7,4
5
161
7,2
5
164
5,2
5
179
5,7
5
172
7,4
5

WYMIARY
489/188/169

poj.
1956
1956
1956
1956
3605
1956

BAGAŻNIK
750 LITRÓW

BAGAŻNIK
145/540 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
180
6,4
5/7
195
6,4
5/7
184
7,3
5/7
195
6,4
5/7
206
11,3
5/7
184
7,3
5/7

BAGAŻNIK
500 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
165
6,3
5
165
6,3
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
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MiTo Seria 1
RABAT 15%*
1.4 MultiAir 16v 105KM DISTINCTIVE
1.4 MultiAir 16v 120KM DISTINCTIVE LPG
1.4 TB MultiAir 16v 135KM DISTINCTIVE
1.4 TB MultiAir 16v 135KM DISTINCTIVE TCT
1.3 Multijet 16v 95KM DISTINCTIVE
1.6 Multijet 16v 120KM DISTINCTIVE
1.4 TB MultiAir 16v 170KM QUADR. VERDE

WYMIARY
406/172/145

PLN
54.825
64.175
60.775
66.725
59.075
65.025
74.375

poj.
1368
1368
1368
1368
1248
1598
1368

159**
RABAT 15%*
2.0 JTDM 16v 136KM SPORT
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT PLUS

km/h
187
198
207
207
180
198
219

l/100km miejsca

5,7
8,1
5,6
5,5
4,3
4,8
6,0

WYMIARY
466/182/142

PLN
84.915
90.015
98.515

poj.
1956
1956
1956

km/h
202
218
218

BAGAŻNIK
270 LITRÓW

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

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

l/100km miejsca

5,1
5,4
5,4

5
5
5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
** tylko auta ze stocku

Ypsilon
RABAT 15%*
1.2 8V 69 KM SILVER
1.2 8V 69 KM BLACK&RED
1.2 8V 69 KM GOLD
0.9 85 KM GOLD
1.3 JTD 95 KM GOLD
0.9 85 KM GOLD MTA
1.2 8V 69 KM PLATINUM
0.9 85 KM PLATINUM
1.3 JTD 95 KM PLATINUM
0.9 85 KM PLATINUM MTA

WYMIARY
384/168/152

PLN
37.315
38.165
41.565
45.815
50.915
49.215
46.665
50.915
56.015
54.315

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

Delta
RABAT 15%*
1.4 Turbojet E5 16v STEEL 120KM
1.6 Multijet E5 16v STEEL 105KM
1.4 Turbojet E5 16v SILVER 120KM
1.4 MultiAir E5 16v S&S SILVER 140KM
1.6 Multijet E5 16v SILVER 105KM
1.6 Multijet E5 16v SILVER 120KM
1.6 MultijetSELELECTRONICE5 16v SILVER120KM
1.4 MultiAir E5 16v S&S GOLD 140KM
1.6 Multijet E5 16v GOLD 120KM
1.6 MultijetSELELECTRONICE5 16v GOLD120KM
2.0 Multijet E5 16v GOLD 165KM
1.8 Turbojet SPORTRONIC E5 16v PLATINUM 200KM
1.9 Twinturbo Multijet E5 16v PLATINUM 190KM

km/h l/100km miejsca
163
4,9
4
163
4,9
4
163
4,9
4
176
4,2
4
183
3,8
4
176
4,2
4
163
4,9
4
176
4,2
4
183
3,8
4
176
4,2
4
WYMIARY
452/180/150

PLN
58.642
63.742
65.442
68.842
70.542
73.942
77.342
73.942
79.042
82.442
84.915
107.942
107.942

poj.
1368
1598
1368
1368
1598
1598
1598
1368
1598
1598
1956
1742
1910

BAGAŻNIK
245 LITRÓW

km/h
195
186
195
203
186
194
194
203
194
194
214
230
222

BAGAŻNIK
465 LITRÓW

l/100km miejsca

6,3
4,6
6,3
5,7
4,6
4,7
4,6
5,7
4,7
4,6
5,1
7,8
5,7

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

Giulietta
RABAT 15%*
1.4 TB 16v 120KM DISTINCTIVE
1.4 TB MultiAir 16v 170KM DISTINCTIVE
1.4 TB MultiAir 16v 170KM DISTINCTIVE TCT
1.6 JTDM 16v 105KM DISTINCTIVE
2.0 JTDM 16v 140KM DISTINCTIVE
2.0 JTDM 16v 170KM DISTINCTIVE
2.0 JTDM 16v 170KM DISTINCTIVE TCT
1750 TBi 16v 235KM QUADRIFOGLIO VERDE

BAGAŻNIK
WYMIARY
435/180/147 350 LITRÓW

PLN
66.215
71.315
78.115
74.715
79.815
81.515
88.315
90.865

poj.
1368
1368
1368
1598
1956
1956
1956
1742

159 Sportwagon**
RABAT 15%*
2.0 JTDM 16v 136KM SPORT
1750 TBi 16v 200KM SPORT PLUS
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT PLUS

PLN
90.865
104.465
103.615

WYMIARY
466/183/143

poj.
1956
1750
1956

Musa
RABAT 15%*
1.4 16v S&S GOLD 95KM
1.3 Multijet 16v S&S GOLD 95KM
1.4 16v MTA S&S 5th AVENUE 95KM

3.6 AT8 GOLD
3.0 AT5 GOLD 190HP
3.6 AT8 PLATINUM
3.0 AT5 PLATINUM 239HP
3.6 AT8 EXECUTIVE
3.0 AT5 EXECUTIVE 239HP

PLN
51.765
59.415
61.115

poj.
1368
1248
1368

PLN
158.592
167.687
169.852
178.947
183.710
192.804

poj.
3604
2987
3604
2987
3604
2987

2.8 AT6 SILVER 163KM
3.6 AT6 SILVER 283KM
2.8 AT6 GOLD 163KM
3.6 AT6 GOLD 283KM
2.8 AT6 PLATINUM 163KM
3.6 AT6 PLATINUM 283KM

BAGAŻNIK
445 LITRÓW

l/100km miejsca

5,2
8,3
5,5

5
5
5

BAGAŻNIK
390 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
175
6,0
5
173
4,3
5
175
6,0
5

WYMIARY
507/190/149

Voyager
RABAT 15%*

km/h
200
233
216

WYMIARY
403/169/166

Thema
RABAT 15%*

km/h l/100km miejsca
195
6,4
5
218
5,8
5
218
5,8
5
185
4,4
5
205
4,5
5
218
4,7
5
218
4,7
5
242
7,6
5

BAGAŻNIK
462 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
240
9,4
5
220
7,1
5
240
9,4
5
230
7,1
5
240
9,4
5
230
7,1
5

WYMIARY
BAGAŻNIK
522/200/175 934 LITRÓW

PLN
142.715
130.815
152.915
141.015
168.215
156.315

poj.
2768
3604
2768
3604
2768
3604

km/h l/100km miejsca
193
7,9
5
209 10,8
5
193
7,9
5
209 10,8
5
193
7,9
5
209 10,8
5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
SELECTRONIC – zautomatyzowana skrzynia biegów; SPORTRONIC – automatyczna skrzynia biegów
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WYMIARY (dł./szer./wys. - mm)
4448/1812/1718

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
328

RABAT
15%

JEEP COMPASS
MODEL

NAPĘD

POJEMNOŚĆ
SILNIKA (cm3)

PRĘDKOŚĆ MAKS.
(km/h)

ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU
MIESZANYM (l/100 km)

CENA PLN z VAT

SPORT 2.0L DVVT 16V M5 156 KM
LIMITED 2.0L DVVT 16V M5 156 KM
SPORT 2.2 CRD M6 163 KM FREEDOM-DRIVE I™
LIMITED 2.2 CRD M6 163 KM FREEDOM-DRIVE I™

przedni
przedni
4x4
4x4

1998
1998
2143
2143

185
185
202
202

7,6
7,6
6,6
6,6

70.890
78.880
99.620
107.270

WYMIARY (dł./szer./wys. - mm)
4233/1873/1825

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
142

RABAT
15%

JEEP WRANGLER
MODEL

SPORT 2.8L CRD M6 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC
SPORT 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC
SAHARA 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC
RUBICON 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP ROCK-TRAC

NAPĘD

POJEMNOŚĆ
SILNIKA (cm3)

PRĘDKOŚĆ MAKS.
(km/h)

ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU
MIESZANYM (l/100 km)

CENA PLN z VAT

4x4
4x4
4x4
4x4

2777
2777
2777
2777

172
172
172
169

7,1
7,1
7,1
8,0

107.772
110.492
123.675
135.337

WYMIARY (dł./szer./wys. - mm)
4751/1877/1825

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
498

RABAT
15%

JEEP WRANGLER UNLIMITED
MODEL

SPORT 2.8L CRD M6 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC
SPORT 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC
SAHARA 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC
RUBICON 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP ROCK-TRAC

NAPĘD

POJEMNOŚĆ
SILNIKA (cm3)

PRĘDKOŚĆ MAKS.
(km/h)

ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU
MIESZANYM (l/100 km)

CENA PLN z VAT

4x4
4x4
4x4
4x4

2777
2777
2777
2777

172
172
172
169

7,4
7,4
7,4
8,3

120.522
123.242
136.425
148.087

WYMIARY (dł./szer./wys. - mm)
4822/1943/1781

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
457

RABAT
15%

JEEP GRAND CHEROKEE
MODEL

LIMITED V6 3.0 CRD A5 241 KM QUADRA-TRAC II
OVERLAND V6 3.0 CRD A5 241 KM QUADRA-TRAC II

NAPĘD

POJEMNOŚĆ
SILNIKA (cm3)

PRĘDKOŚĆ MAKS.
(km/h)

ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU
MIESZANYM (l/100 km)

CENA PLN z VAT

4x4
4x4

2987
2987

202
202

8,3
8,3

180.285
210.800

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego samochodu z oferty bez podania przyczyny.
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LUDZIE
FIAT TO MY

POCZTA

ŁAMY DLA PRACOWNIKÓW
Oszczędne samochody Fiata



W Internecie natknąłem się na ciekawą
informację, według której najoszczędniejsze
auto produkowane jest w Fiat Auto Poland.
Chodzi o Fiata Pandę Natural Power, a testy
na najbardziej ekonomiczny samochód

Na łamach gazety staramy
się udostępnić stronę dla
pracowników spółek Fiata,
którą nazwaliśmy „Fiat to
my”. To właśnie w tej
rubryce możecie wyrazić
swoje opinie, podzielić się
radościami, opowiedzieć
o swoich problemach,
spostrzeżeniach itp.
Zachęcamy do pisania
listów. Piszcie do nas!
Nasz adres:
Redakcja FWN,
Satiz Poland,
43-300 Bielsko-Biała,
ul. 11 Listopada 60/62
e-mail: redakcja@satiz.pl
Tym, którzy do nas
napisali, dziękujemy za
wszystkie maile i kartki.
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przeprowadził niemiecki Automobilklub.
W próbach ADAC brało udział ponad 200
modeli z różnych segmentów i o różnych
systemach zasilania, które musiały
przejechać jak największą liczbę kilometrów.
I właśnie Fiat Panda z podwójnym zasilaniem
na metan i benzynę został bezapelacyjnym
zwycięzcą tego testu.
Czy moglibyście w Fiacie Wokół Nas napisać
więcej na temat? Nie jestem bowiem
do końca przekonany do tego typu rozwiązań.
Boję się, że samochody z podwójnym
zasilaniem są słabsze. Chciałbym się też
dowiedzieć, jakie samochody Fiata, oprócz
Pandy, są wyposażone w tego typu silniki.
Ryszard Królak

Model area
Gdy dotarła do nas informacja, że magazyn
olejowy został zakwalifikowany jako obszar
modelowy do prezentacji w czasie audytu
WCM, wśród załogi magazynu nastąpiło
wielkie poruszenie i ogromna radość.
Na obszar magazynu zaczęli przychodzić
audytorzy, którzy pomagali i sugerowali, jak
należy przygotować się do tej prezentacji.
Otrzymane zadania do wykonania były dla
nas nowe, a mimo to potrafiliśmy je wykonać
rzetelnie i zgodnie z zaleceniami.
Zostałem wytypowany do prezentacji,
ponieważ jestem zorientowany jakie
tu poczyniono zmiany, co zostało dokonane,

oraz jakie efekty i korzyści to przyniosło.
Czułem ogromną tremę, ale mój szef oraz
dyrektor zakładu powiedzieli, bym
opowiedział, jak dużo dobrego zostało
zrobione na magazynie, gdzie nawet
plakat reklamowy mojego pomysłu
przemawia do wyobraźni „że w tym
magazynie chemicznym może bezpiecznie
bawić się nawet dziecko”.
Gdy nadszedł dzień wizytacji i zaproszeni
goście z profesorem Yamashiną włącznie
weszli na obszar magazynu, wrażenie gości
wywołane magazynem było tak widoczne
i czytelne, że nawet tablice przygotowane
do prezentacji były niepotrzebne.
Antoni Hendzel, Fiat Powertrain
Technologies Poland

stan na 30 kwietnia 2012 r.

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

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

reprezentacja i koordynacja
działalności Grupy Fiat w Polsce

2. Fiat Auto Poland SA

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

produkcja
samochodów osobowych

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

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

produkcja odlewów żeliwnych
dla przemysłu samochodowego

4. Automotive Lighting Polska Sp. z o.o.

produkcja części samochodowych
– oświetlenie

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

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 2960111, Fax (32) 2960340
Prezes Zarządu: Adriano Fontana
ul. Mikołajczyka 80, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 3642857, Fax (32) 3642858
Prezes Zarządu: Adriano Fontana

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

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132199, Fax (33) 8132955
Prezes Zarządu: Adriano Fontana

produkcja części samochodowych
– zawieszenia

7. Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.

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

handel częściami zamiennymi

8. Plastic Components and Modules Poland SA

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

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

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

produkcja części samochodowych
– układy wydechowe

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

10. Comau Poland Sp. z o.o.

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

produkcja i obsługa urządzeń
dla przemysłu samochodowego

11. Fiat Services Polska Sp. z o.o.

ul. Węglowa 72, 43-346 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132182, Fax (33) 8134108
Prezes Zarządu: Enrico Pavoni
ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132549, Fax (33) 8126988
Członek Zarządu: Tomasz Trombala

administracja księgowa,
personalna i płace

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

zakupy materiałów pośrednich
i bezpośrednich do produkcji
samochodów

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

ul. Konwojowa 51, 43-346 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8135323, Fax (33) 8134113
Prezes Zarządu: Enrico Pavoni

usługi celne

14. Sirio Polska Sp. z o.o.

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

ochrona osób, mienia i ochrona
przeciwpożarowa oraz transport

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

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

produkcja silników do samochodów

16. Gestin Polska Sp. z o.o.

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

zarządzanie i utrzymanie nieruchomości

1. Fiat Bank Polska SA

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

usługi bankowe

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

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

leasing samochodów

3. Fidis Finance Polska Sp. z o.o.

Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (22) 6074821, Fax (22) 6074854
Prezes Zarządu: Giovanni Polimeni

usługi finansowe i leasingowe

1. CNH Polska Sp. z o.o.

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

produkcja
maszyn rolniczych

2. Iveco Poland Sp. z o.o.

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

import i sprzedaż samochodów
dostawczych i ciężarowych

Spółki joint venture

Spółki koncernu Fiat Industrial

