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AKTUALNOŚCI
JUBILEUSZ

Spo ko! Żad nych hi sto rii. Żad nych wspo -
mnień. I tym ra zem żad nych utrud nień…
Wszyst ko jest na stro nach Fia ta Wo kół Nas.

Oczy wi ście, od po wie dzi na py ta nia znaj dzie tam
ten, kto czy ta al bo cho ciaż prze glą da ga ze tę, lub
ko lek cjo nu je pi smo. Kto pra cu je od nie daw na al bo
nie za cho wał star szych nu me rów, mo że je przej -
rzeć w ar chi wum re dak cji. Na sze drzwi są za wsze
sze ro ko otwar te. Za pra sza my!
Na 6800 stro nach opu bli ko wa nych w cią gu tych
16 lat głów nie pi sa li śmy o Was, Wa szej pra cy, Wa -

szych umie jęt no ściach i pro fe sjo na li zmie. Śle dzi li -
śmy krok po kro ku roz wój dzia łal no ści spół ek 
Fia ta w Pol sce i na świe cie. Rów nież w przy szło -
ści będziemy się starali bli żej przed sta wiać Czy tel -
ni kom po szcze gól ne miej sca pra cy, sta no wi ska,
zmia ny or ga ni za cyj ne czy in no wa cje tech no lo gicz -
ne, a tak że in for ma cje o no wo ściach, pro duk tach
i ini cja ty wach mar ke tin go wych. Ga ze ta we wnętrz -
na to swe go ro dza ju „ko pal nia” wie dzy dla tych,
któ rzy chcą le piej po znać fir mę czy też kon cern,
w któ rym pra cu ją. 

Specjalna dedykacja
Setny numer chcieliśmy zadedykować pamięci zmarłego niedawno prezesa Fiata. 
Enrico Pavoni był jednym z inicjatorów powstania Fiata Wokół Nas, a przez 99 numerów
również jego dyrektorem wydawniczym.
Był przekonany, że Grupa Fiat potrzebuje w Polsce czasopisma do komunikowania się ze swoimi
pracownikami. Że nasz dwumiesięcznik ma pracowników informować i umożliwiać im
utożsamianie się z Wielką Rodziną Fiata. Ma też, poprzez swoje łamy, ukazywać potencjał, 
jaki kryje w sobie Fiat i zatrudnieni w nim ludzie. 
Enrico Pavoni wiedział, że dzięki Fiatowi Wokół Nas taki obraz trafia także do władz lokalnych
i krajowych oraz dziennikarzy, którzy mogą uważnie obserwować, jak sobie radzi Grupa Fiat
w wyścigu do nowoczesności. Opowiadał mi kiedyś o jednym z ministrów, który z zapałem mówił
o przeczytanym właśnie w FWN artykule na temat technologii przyszłości.
Nie będziemy mogli przeprowadzić już z Nim wywiadu. Będzie nam brakowało Jego
oryginalnego i pozytywnego sposobu myślenia, który zawsze otwierał nam oczy na otaczającą
rzeczywistość. 
Zasadami i celami wydawniczymi, jakie wpoił nam Enrico Pavoni, chcemy kierować się również
teraz, kiedy Go już nie ma wśród nas. 

DWUMIESIĘCZNIK BEZPŁATNY –  ROK 8  –  NUMER 53
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nowoczesna LINIA AB

100 Fiatów Wokół Nas 

No i doczekaliśmy się! Mamy setny numer czasopisma,
które od 1996 roku co dwa miesiące trafia do Waszych
skrzynek na listy. Okazję tę uczcimy kolejnym
konkursem, tym razem jednak bardzo łatwym.



Ale wróć my do kon kur su. Wła ści wie opie ra się on
na trzech py ta niach, jed no z nich sta no wi py ta nie
otwar te, czy li wy ma ga nie co Wa szej in wen cji twór -
czej, a póź niej zo sta nie oce nio ne przez ju ry skła -
da ją ce się z re dak cji Fia ta Wo kół Nas. 
Re gu ła jest pro sta. Ju ry na gro dzi naj lep sze od po -
wie dzi na trze cie py ta nie spo śród tych osób, któ -
re od po wie dzą po praw nie na pierw sze dwa.
Prze wi dzia no czte ry na gro dy o war to ści 400 zło tych
każ da, w for mie bo nu So de xo, któ ry moż na zre ali zo -
wać ro biąc do wol ne za ku py w do wol nym cen trum
han dlo wym na te re nie kra ju. 
Ale to nie wszyst ko. Prze wi du je my rów nież na gro -
dy po cie sze nia w po sta ci ksią żek lub płyt CD.
Cze ka my na Wa sze od po wie dzi dro gą ma ilo wą
lub pocz tą, któ re na le ży kie ro wać na ad res re dak -
cji (patrz re gu la min). 

Regulamin konkursu
1. Konkurs przeznaczony jest dla pracowników

spółek Grupy Fiat i Fiat Industrial oraz emerytów
tych spółek.

2. W konkursie należy odpowiedzieć na dwa
pierwsze pytania poprzez postawienie
krzyżyka obok danej odpowiedzi lub podanie

numeru pytania i odpowiedzi. Jury nagrodzi
najlepsze odpowiedzi na trzecie pytanie

spośród tych osób, które odpowiedzą
poprawnie na dwa pierwsze pytania.

3. Do odpowiedzi 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). 

4. Nieprzekraczalnym terminem nadsyłania prac
jest 31 stycznia 2013 roku. 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). W przypadku
przesłania odpowiedzi za pomocą 
e-maila na adres: redakcja@satiz.pl wystarczy
podać numer pytania i odpowiedź. 

5. Przesłanie pracy konkursowej oznacza zgodę na
jej publikację, a także publikację danych w FWN.

6. Organizatorem konkursu jest firma Satiz Poland,
redakcja Fiata Wokół Nas.

7. W konkursie przewidziano cztery nagrody
o wartości 400 złotych każda, w formie bonu
Sodexo, oraz nagrody pocieszenia w postaci
książek lub płyt CD.
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A jednak warto było…
W poprzednim wydaniu naszego pisma ogłosiliśmy wyniki majowego konkursu poświęconego rocznicy 20-lecia Fiata w Polsce.
W listopadzie w siedzibie redakcji Fiata Wokół Nas odbyło się wręczenie nagród. Laptop firmy Samsung 300E5A, główną nagrodę konkursu,
odebrał Benedykt Stypka, pracownik Zakładu Tychy Fiat Auto Poland. Aparat fotograficzny Nikon Coolpix L120 wygrał Antoni Hendzel,
a talon na paliwo o wartości 250 zł Andrzej Szczotka – obaj z Fiat Powertrain Technologies Poland. 
Pracownicy wyróżnieni w konkursie otrzymali swoje 
nagrody pocztą.  

Pytanie nr 1

Kiedy opublikowano pierwszy numer Fiata Wokół Nas?

a) 1.03.1996 r. 

b) 6.04.2000 r. 

c) 1.01.2010 r. 

Pytanie nr 2

Ile ogółem samochodów wyprodukował Fiat w zakładach

w Bielsku-Białej i Tychach (FSM + FAP)?

a) ponad 10 mln 

b) ponad 1 mln 

c) prawie 100 mln 

Pytanie nr 3

Który z artykułów publikowanych w stu numerach FWN

utkwił Ci w pamięci i dlaczego (prosimy o krótką

odpowiedź): ......................................................
...................

.........................................................
......................................K
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ku

rs



2012cele na rok
Fiat SpA: 

potwierdzone

FIRMA
WYNIKI
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Ponad milion dostarczonych samochodów i wynik 
z zarządzania zwyczajnego na poziomie około 1 mld
euro. Tak prezentują się dane za trzeci kwartał roku.

Pod po ję ciem „Gru pa Fiat”
ro zu mia na jest gru pa skła -
da ją ca się z Fia ta S.p.A. 

i bez po śred nich oraz po śred nich
spół ek kon tro lo wa nych przez tę
fir mę, wśród któ rych od 1 czerw -
ca 2011 zna la zła się r ów nież
Chry sler Gro up LLC wraz z pod -
le gły mi spół ka mi.
W mi nio nym kwar ta le przy cho -
dy się gnę ły kwo ty 20,4 mld eu -
ro. W po rów na niu z ana lo gicz -
nym okre sem sprzed ro ku wy -

nik z za rzą dza nia zwy czaj ne go
uległ po pra wie o 12 procent
do 951 mln eu ro, a zysk net to
zwięk szo no po nad dwu krot nie
– do 286 mln eu ro.
Przy cho dy wzro sły o 16% wo -
bec trze cie go kwar ta łu 2011 ro -
ku, na sku tek zna czą ce go zwięk -
sze nia wo lu me nów w re gio nach
NAF TA (USA, Ka na da, Mek syk),
LATAM (Ame ry ki Ła ciń skiej)
i APAC (Azji oraz Pa cy fi ku). Dzię -
ki tym ostat nim, bar dziej niż się

moż na by ło spo dzie wać, zdo ła -
no zre kom pen so wać niż sze przy -
cho dy w re jo nie EMEA (Eu ro pa,
Bliski Wschód i Afry ka), spo wo -
do wa ne nie ustan nie trwa ją cym
po gar sza niem się sy tu acji na ryn -
ku, co szcze gól nie moc no od -
czu wa ne jest we Wło szech.
Zysk z za rzą dza nia zwy czaj ne go
w tym okre sie wy niósł 951 mln
eu ro (851 mln eu ro w trze cim
kwar ta le 2011), dzię ki po zy tyw -
nej ko niunk tu rze w re jo nach
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NAF TA, Ame ry ki Ła ciń skiej i Azji
oraz Pa cy fi ku, na to miast w re -
gio nie EMEA wy nik ujem ny oscy -
lo wał na po zio mie 238 mln eu -
ro. Mar ki luk su so we i spor to we
od no to wu ją po pra wę w po rów -
na niu z i tak do bry mi wy ni ka mi
w trze cim kwar ta le 2011 r. Na -
to miast w przy pad ku ma rek ma -
so wych, pod wzglę dem do staw
na ca łym świe cie prze kro czo no
licz bę mi lio na sa mo cho dów
(+11% wzglę dem trze cie go kwar -
ta łu 2011 r.).
Za dłu że nie prze my sło we net to
(nie wliczając Chryslera) wzro sło
do 6,7 mld eu ro (30 czerw -
ca 2012 ro ku wy no si ło 5,4 mld
eu ro) przede wszystkim, ze
wzglę du na trud ne wa run ki pa -
nu ją ce na ryn ku eu ro pej skim.

PIERW SZE DZIE WIĘĆ
MIE SIĘ CY
W pierw szych dzie wię ciu mie -
sią cach br. Gru pa do star czy -
ła 3,1 mln po jaz dów, uzy sku jąc
przy chód w wy so ko ści 62,2 mld
eu ro. Przy cho dy net to Fia ta bez
Chry sle ra się ga ją kwo ty 26,4 mld
eu ro, o 6% mniej niż w ro ku
ubie głym, głów nie z po wo du
spad ku ilości sprze da nych sa-
mochodów w Eu ro pie. Mar ki luk -
su so we i spor to we za re je stro -
wa ły przy cho dy net to na po zio -
mie 2,1 mld eu ro, co sta no wi
wzrost o 8%. Przy cho dy sek to -
ra Kom po nen tów i Sys te mów
Pro duk cyj nych upla so wa ły się
na po zio mie 6 mld eu ro, czy li
o 1% mniej w po rów na niu z pier-
w szy mi dzie wię cio ma mie sią ca -
mi 2011 ro ku.
Wy ni ki za pierw sze trzy kwar ta ły
są zgod ne z ce la mi spra woz da -
nia eko no micz ne go wy zna czo -
ny mi na ca ły bie żą cy rok, któ re
tym sa mym po twier dzo no: oko -
ło 83 mld eu ro przy cho du i zysk
z za rzą dza nia zwy czaj ne go
w kwo cie po nad 3,8 mld eu ro.
Ocze ki wa ne za dłu że nie prze my -
sło we net to ma być mniej sze niż
w trze cim kwar ta le i wy no sić
oko ło 6,5 mld eu ro.

GRUPA FIAT Przychody netto i EBIT według sektorów działalności 
1.01-30.09.2012 vs. 1.01-30.09.2012 pro forma
Przychody EBIT (2)

2012 2011 pro forma (1) Zmiany (w milionach euro) 2012 2011 pro forma (1) Zmiany

32.113 24.638 7.475 NAFTA (marki masowe) 2.089 1.194 895

8.166 8.319 -153 LATAM (marki masowe) 783 1.055 -272

2.307 1.506 801 APAC (marki masowe) 219 74 145

13.248 15.036 -1.788 EMEA (marki masowe) (573) (608) 35

2.105 1.948 157 Marki luksusowe i sportowe (Ferrari, Maserati) 264 239 25

5.988 6.060 -72 Komponenty (Magneti Marelli, Teksid, Comau) 121 (152) 273

712 785 -73 Pozostała działalność (109) (56) -53

(2.457) (2.987) 530 Operacje wyłączone (24) 1.799 -1.823

62.182 55.305 6.877 Ogółem 2.770 3.545 -775

GRUPA FIAT  
Bilans ekonomiczny (trzeci kwartał)

3. kwartał 2012 3. kwartał 2011

(w milionach euro) Fiat z Chryslerem (A) Fiat bez Chryslera Fiat z Chryslerem (B) Fiat bez Chryslera Zmiana (A vs B)

Przychody netto 20.437 8.490 17.552 8.813 16%

Zysk z zarządzania zwyczajnego 951 105 851 295 100

EBIT (1) 880 61 825 260 55

Zysk przed opodatkowaniem 481 (129) 282 (74) 199

Zysk (strata) 286 (281) 112 (210) 174

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

(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 **** Europa, Bliski Wschód, Afryka

Kolejny pozytywny kwartał
Przychody zwiększone o 7,9%, a zysk
z zarządzania zwyczajnego w kwocie
575 mln euro, tj. wzrost o 18,8%
w porównaniu z trzecim kwartałem 2011.
W trzecim kwartale 2012 roku przychody
Grupy Fiat Industrial wyniosły 6,3 mld euro,
co stanowi 7,9-procentowy
wzrost względem
analogicznego okresu
w roku 2011: trwający nadal
silny rozwój sektora maszyn
rolniczych (+17,4%)
z nadwyżką zrekompensował
słabsze warunki rynkowe
innych branż.
Zysk z zarządzania
zwyczajnego wyniósł
575 mln euro, co stanowi
wzrost o 91 mln euro
względem trzeciego kwartału
roku 2011; marża od przychodów uległa
poprawie o 0,8 punktów procentowych
do 9,1%, na co wpływ miały nieustannie
dobre wyniki CNH. Zysk netto uplasował się

na poziomie 297 mln euro w porównaniu
z 204 mln euro w trzecim kwartale roku
ubiegłego (+45,6%).
Grupa przewiduje zamknięcie roku 2012
z przychodami w kwocie ponad 25 mld euro,
wynikiem z zarządzania zwyczajnego

powyżej 2 mld euro, wynikiem 
netto na poziomie około 0,9 mld euro
i zadłużeniem przemysłowym netto
między 1,2 a 1,5 mld euro.

FIAT INDUSTRIAL
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PRODUKT
PANDA 4×4

Jedyny city car

Następca bestsellera sprzed 29 lat,
dzisiejsza Panda 4×4 to prawdziwy
as w rękawie, zdolny bezstresowo
„wspinać się” zarówno po
nawierzchniach górskich szlaków,
jak i pokonywać meandry dżungli
wielkiego miasta.

Pan dą 4×4, nie wiel kim, lecz
zwin nym sa mo cho dem
z seg men tu A z na pę dem

na obie osie, wje chać moż na
nie mal wszę dzie. Nie jed ne mu
kie row cy fraj dę spra wi też
z pew no ścią prze jeż dża nie obok
sto ją cych w za spie sa mo cho -
dów! Ła twość po ko ny wa nia
śnież nych zasp to nie je dy na za -
le ta Pan dy 4×4. War to wspo -
mnieć, że w 2004 ro ku dwa mo -

de le po przed niej ge ne ra cji zdo -
ła ły bez tru du wspiąć się na wy -
so kość 5200 me trów n. p. m.
Ten nie la da wy czyn miał miej -
sce w trak cie trud ne go raj du
z Kat man du w Ne pa lu do wy so -
ko po ło żo nej ba zy Mo unt Eve re -
stu. Tak że naj now szy mo del
rów nie „bez stre so wo” po ko nu je
gór skie szla ki, a jed no cze śnie
do sko na le ra dzi so bie w miej -
skiej dżun gli. Za sto so wa ne

w nim za awan so wa ne roz wią za -
nia i tech no lo gie po zwa la ją mu
kon ku ro wać ze znacz nie więk -
szy mi (i droż szy mi) te re nów ka -
mi. Przyj rzyj my się więc z bli ska
te mu cac ku.

WY GLĄD I STYL
Wy mia ry Pan dy w wer sji 4×4 to:
3,68 m (dłu gość), 1,67 m (sze -
ro kość) i 1,6 m (wy so kość). Jej
osie są od da lo ne od sie bie
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4×4 na rynku

o 2,3 m, a ko ła przed nie i tyl ne
od po wied nio o 1,41 i 1,4 m. Od
wer sji stan dar do wej róż ni się
ona szer szy mi li stwa mi na
drzwiach, prze pro jek to wa ny mi
zde rza ka mi o bar dziej wy ra zi stej
li nii, z alu mi nio wy mi na kład ka mi
za bez pie cza ją cy mi oraz na cho -
dzą cy mi na nad ko la i pro gi li -
stwa mi w ko lo rze zde rza ków. 
Dzię ki wyż sze mu za wie sze niu
po jazd ten mo że du żo wię cej niż

nie je den miej ski sa mo chód.
Wraz z no wym mo de lem w pa -
le cie ko lo rów pro du cen ta po ja -
wi ły się dwie no we bar wy: pa -
ste lo wa sy cy lij ska po ma rań cza
(Si ci lia Oran ge) i me ta li zo wa na
to skań ska zie leń (To sca na Gre -
en). W po rów na niu z wer sją 4x2
od mia na off -ro ado wa zy ska ła
zie lo ny wa riant ra my wo kół de -

ski roz dziel czej i ko lej ną kie szeń
na dro bia zgi. No wy mo del dys -
po nu je rów nież no wą ta pi cer ką
sie dzeń z tka ni ny w trzech
opcjach ko lo ry stycz nych (zie lo -
na, pia sko wa, ciem no po ma rań -
czo wa) i de ta la mi z eko lo gicz nej
skó ry oraz ko lej nym (pięt na stym
już) schow kiem na pod ręcz ne
przed mio ty.
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Fi re 1.2. A dzię ki po łą cze niu go
z 6-stop nio wą skrzy nią bie gów
sa mo chód ce chu je się lep szą
ela stycz no ścią i przy spie sze -
niem (12,1 se kund), któ re po -
zwa la ją mu na ła twiej sze wy -
prze dza nie i ru sza nie z miej sca
tak że na wznie sie niu. W przy -
pad ku die sla 1.3 Mul ti Jet II rów -
nież uda ło się o 30 pro cent
zwięk szyć mo ment (ze 145 do
190 Nm), po zo sta jąc jed nak
przy ta kiej sa mej jak wcze śniej
war to ści mo cy. Zwięk sze nie
mo men tu za pew ni ło Pan dzie
z „no wym rop nia kiem” lep sze

przy spie sze nie: wcze śniej
od 0 do 100 km/h sa mo -
chód roz pę dzał się
w 16,1 se kun dy, te raz
na to miast w 14,5. 
W po rów na niu z Pan -
dą Clas sic 4×4 w no -
wym mo de lu po pra -
wie ule gły nie tyl ko
pa ra me try mo cy
i przy spie sze nia,
ale rów nież war -

NA PĘD 4WD
By czuć się bez piecz nie nie mal
na każ dym ty pie pod ło ża, Pan -
dę 4×4 wy po sa żo no w uak tyw -
nia ny, w za leż no ści od po trzeb,
au to ma tycz ny sys tem na pę du
o na zwie „To rque On De mand”
(mo ment na żą da nie). Po zwa la
on po ru szać się jej prak tycz nie
na do wol nej na wierzch ni i bez -
pro ble mo wo po ko ny wać śnieg,
lód, pia sek czy bło to. Na pęd ten
obej mu je dwa me cha ni zmy róż -
ni co we i mię dzy osio we elek tro -
nicz ne sprzę gło. Te go ty pu sys -
tem sta łe go na pę du na czte ry
ko ła po sia da spe cjal ny ste row -
nik elek tro nicz ny, dzię ki któ re mu
moc na pę du w płyn ny i pro por -
cjo nal ny spo sób roz dzie la na jest
na oś przed nią i tyl ną. Za le ży to
oczy wi ście od pa nu ją cych
w da nym mo men cie wa -
run ków przy czep no ści
kół do pod ło ża. Za le tą
ta kie go roz wią za nia jest
je go w peł ni au to ma -
tycz ne dzia ła nie i bez -
ob słu go wość. 

Automatyczny
system napędu
pozwala Pandzie
4×4 poruszać
się nawet
w trudnym
terenie

WERSJE
SILNIKOWE I OSIĄGI
Chcą cy za ku pić no we go Fia ta
Pan dę 4×4 bę dą mie li do wy bo -
ru jed ną z dwóch do stęp nych
jed no stek na pę do wych wy po -
sa żo nych w sys tem Start&Stop.
Pierw sza z nich to ben zy no wy
sil nik Twi nA ir Tur bo o po jem no -
ści 0,9 li tra i mo cy 85 KM, dru -
ga na to miast to 75-kon ny tur -
bo die sel 1.3 Mul ti Jet II. Ten
pierw szy ge ne ru je aż o 40%
wię cej mo men tu ob ro to we go
ani że li je go po przed nik – sil nik
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to ści zu ży cia pa li wa i emi sji
szko dli wych za nie czysz czeń.
Ben zy no wa po przed nicz ka spa -
la ła w cy klu mie sza nym 6 li trów
pa li wa, a die sel 4,9 l. No wa
Pan da 4WD zu ży wa od po wied -
nio 4,9 i 4,7 li trów pa li wa na sto
ki lo me trów. Ko rzyst niej wy glą -
da ją rów nież emi sje CO2 ge ne -
ro wa ne przez no we jed nost ki:
war tość uzy ska na w przy pad ku
wer sji ben zy no wej to 114 g/km
(sil nik 1.2 Fi re ge ne ro wał
139 g/km), a w przy pad ku wer -
sji za si la nej ole jem na pę -
do wym to 125 g/km
(wcze śniej 128). 

je nia obu tych po trzeb. Dla te go
też zde cy do wa no o za sto so wa -
niu dwóch wy pró bo wa nych już
ukła dów za wie sze nia: nie za leż -
ne go na ko lum nach Mac Pher -
so na z przo du oraz opra co wa -
ne go spe cjal nie dla wer sji 4×4
ukła du wza jem nie po łą czo nych
kół z bel ką skręt ną z ty łu. W po -
rów na niu z opar tym na wa ha -
czach wle czo nych roz wią za niem
z po przed niej ge ne ra cji te go

Rodzina Pandy 
teraz jeszcze większa
W tej kategorii nie ma równie licznej
i wszechstronnej gamy samochodów. Obok Pandy
w wersji 4×4 na Salonie Samochodowym w Paryżu
zadebiutowały bowiem jeszcze trzy inne odmiany
tego modelu: Trekking, Natural Power i Easy Power. 
Panda Trekking to swego rodzaju „fuzja” wersji

z napędem na dwa koła z wersją „Four Wheel
Drive”. Ma ona wygląd wersji off-roadowej

(wizualnym wyróżnikiem tego modelu są
nowe kolory karoserii: pastelowy
pomarańczowy i metalizowana zieleń),
ale napęd tylko na koła przednie
z zastosowaniem technologii Traction+.
Ten innowacyjny system kontroli toru
jazdy ułatwia poruszanie się w przypadku
niskiej przyczepności jednego
z napędzanych kół. Pozwala to na wyższe
bezpieczeństwo i komfort jazdy nawet
w razie zboczenia z szosy. Jest to

pierwszy pojazd typu CUV (City Utility
Vehicle, tj. Użytkowy Pojazd Miejski) marki

Fiat w swojej klasie – idealna propozycja dla
tych, którzy z samochodu korzystają głównie
w warunkach miejskich, ale dbają
o bezpieczeństwo również na podłożach o niezbyt
pewnej przyczepności podczas wypadów za miasto.
Kolejną nowością w gamie i propozycją dla
oszczędnych jest Panda Natural Power wyposażona
w pierwszy na świecie dwucylindrowy silnik turbo
zasilany oprócz benzyny metanem (0,9 TwinAir
Turbo o mocy 80 KM). Jednostka ta cechuje się
rekordową dla Grupy Fiat i klasyfikowaną wśród
najniższych na rynku emisji 86 g CO2/km oraz
minimalnym zużyciem paliwa na
poziomie 3,1 kg/100 km w cyklu mieszanym.
To samochód łączący w sobie niskie koszty
utrzymania i emisje, dzięki zasilaniu metanem,
ze znakomitymi osiągami gwarantowanymi za
sprawą technologii Turbo TwinAir.
Jeszcze jedną „dwupaliwową” propozycją w gamie
Pandy jest wersja EasyPower. Ta jednak zasilana
jest oprócz benzyny gazem LPG, który przy stale
rosnących cenach benzyny i oleju napędowego
nadal jest godną polecenia propozycją paliwa
alternatywnego. Ponadto jest to paliwo czyste
i dużo bardziej dostępne w Polsce niż CNG (metan).
Fabryczna instalacja LPG tego modelu pozwoli jego
nabywcom zaoszczędzić pieniądze już od
pierwszych kilometrów jazdy. 

SZEROKA GAMA MODELU

ZA WIE SZE NIE
Za wie sze nie sa mo cho du
o wszyst kich ko łach na pę dza -
nych mu si spro stać dwóm za -
sad ni czym ce lom. Po pierw sze,
po sia dać wszyst kie te ce chy,
któ ra są ty po we dla sa mo cho -
dów bez ta kie go na pę du, czy li
za pew nić od po wied ni kom fort
i wła sno ści jezd ne pod czas po -
dró ży, jak rów nież bez pie czeń -
stwo i na le ży te „trzy ma nie się”
dro gi. Po dru gie zaś umoż li wić
spraw ne po ru sza nie się po in -
nych niż as fal to wa na wierzch -
niach i w nie co trud niej szych
wa run kach, czy li na przy kład
w te re nie. In ży nie ro wie Fia ta
mu sie li więc do ko nać od po -
wied nie go wy bo ru dla za spo ko -

mo de lu, obec nie
tyl ne za wie sze nie jest lżej -

sze i za pew nia lep sze wła ści wo -
ści jezd ne, a pa sa że ro wie mo gą
od czuć więk szy kom fort pod
wzglę dem po zio mu ha ła su we
wnę trzu nad wo zia. Jed no cze -
śnie za cho wa no iden tycz ne
osią gi w kwe stii wła ści wo ści te -
re no wych Pan dy.

SKRZY NIA BIE GÓW
W no wej Pan dzie 4×4 swój 
de biut mia ła rów nież no wa,
6-stop nio wa ma nu al na skrzy nia
bie gów, któ ra wy stę pu je w po łą -
cze niu z ben zy no wym sil ni kiem
Twi nA ir Tur bo. Jej ce chą cha rak -
te ry stycz ną jest krót sze prze ło -
że nie pierw sze go bie gu, pod -
kre śla ją ce te re no wy cha rak ter
sa mo cho du i za pew nia ją ce
spraw niej sze ru sza nie „pod gór -
kę”, ru sza nie z miej sca, ela -
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stycz ność i zryw ność. Bieg ten
oka zu je się rów nież nie zwy kle
przy dat ny pod czas jaz dy w te re -
nie, bo wiem po zwa la na wol ne
po ru sza nie się przy ma łych ob -
ro tach sil ni ka, co umoż li wia za -
cho wa nie peł nej kon tro li nad ru -
chem po jaz du.

WY PO SA ŻE NIE
Pod czas mię dzy na ro do wej pre -
zen ta cji mo de lu w Ba loc co
zwra ca no uwa gę na bo ga te wy -
po sa że nie stan dar do we no we go
Fia ta Pan da 4×4. W je go skład
wcho dzą: sys tem elek tro nicz nej
sta bi li za cji to ru jaz dy ESC z funk -
cją ELD (sys tem wspo ma ga ją cy
jaz dę na na wierzch ni o ni skiej
przy czep no ści), kli ma ty za cja ma -
nu al na, ra dio z od twa rza czem
CD i MP3, 15-ca lo we, po le ro wa -
ne ob rę cze kół ze sto pów lek -
kich, elek trycz nie ste ro wa ne lu -
ster ka ze wnętrz ne, cen tral ny za -
mek z pi lo tem i tyl ne za głów ki
oraz opo ny. 
Pod wzglę dem wła ści wo ści te re -
no wych po jaz du na uwa gę za -
słu gu ją ta kie ele men ty wy po sa -
że nia jak sys tem ELD oraz opo -
ny o wy mia rach 175/65 R15

M+S. ELD, czy li Elec tro nic Loc -
king Dif fe ren tial, jest to sys tem
wspo ma ga ją cy jaz dę na na -
wierzch ni o ni skiej przy czep no ści
kół. Przy kła do wo na śnie gu, lo -
dzie lub w bło cie po wo du je przy -
ha mo wa nie ko łem, któ re śli zga
się bar dziej niż in ne, i prze ka zu je
mo ment ob ro to wy na ko ło o lep -
szej trak cji. Funk cję tę moż na
uak tyw nić przy ci skiem znaj du ją -
cym się obok dźwi gni se lek to ra
bie gów, a jej dzia ła nie moż li we
jest tyl ko przy pręd ko ści nie
wyż szej niż 50 km/h. Z ko lei
opo ny z wy po sa że nia stan dar -
do we go gwa ran tu ją mak sy mal -
ną przy czep ność i trak cję na
każ dym ro dza ju pod ło ża, czy to
w te re no wych wa run kach let -
nich czy je sien no -zi mo wej jeź -
dzie w desz czu lub śnie gu. 

Do dys po zy cji użyt kow ni ków
do stęp na jest po nad to bo ga ta
ofer ta wy po sa że nia opcjo nal ne -
go i ak ce so riów przy dat nych za -
rów no do jaz dy miej skiej jak
i w te re nie. Mo wa mię dzy in ny mi
o sys te mie „Ci ty Bra ke Con trol”,
re gu la cji wzdłuż nej sie dzeń tyl -
nych czy sys te mie Blue&Me
z na wi ga cją Tom To m3 LI VE. 

NADWOZIE
SPRZYJAJĄCE
OFF-ROADOWI
No wy Fiat Pan da 4×4 zo stał za -
pro jek to wa ny tak, by bez tru du
po ru szać się w trud niej szym te -
re nie. W je go nad wo ziu nie tyl ko
zwięk szo no prze świ ty (160 mm
w wer sji die sel i 150 mm w wer -
sji z sil ni kiem Twi nA ir Tur bo), ale
rów nież spe cy ficz ne dla po jaz -
dów te re no wych ką ty nad wo zia.
Kąt na tar cia (zwa ny też po tocz -
nie na jaz do wym), czy li kąt okre -
śla ją cy zdol ność sa mo cho du do
na jaz du na po chy łość na -
wierzch ni (np. na wznie sie nie)
lub wjaz du do po przecz ne go ro -
wu przed ni mi ko ła mi, wy no si
w Pan dzie 21 stopni. Mak sy mal -
ny kąt pod jaz du ty łem z po -

Nie tylko osiągi,
ale też bogate
wyposażenie
standardowe
nowego Fiata
Panda 4×4
pozwala mu
konkurować
z większymi
terenówkami

Ten model
podbije serca
także
wymagających
klientów



wierzch ni po zio mej bez do tknię -
cia pod ło ża, czy li tzw. kąt zej -
ścia, wy no si 36 stopni. Z ko lei
kąt ram po wy, ce chu ją cy zdol -
ność sa mo cho du do po ko na nia
ram py o jak naj ostrzej szym
wierz choł ku, wy no si 20 stopni.
Ele ganc ki, a jed no cze śnie do -
pa so wa ny do jej prze zna cze nia
wy gląd i styl, dba łość o szcze -
gó ły, dy na mi ka i kom fort jaz dy
w nie mal każ dych wa run kach
oraz bo ga te wy po sa że nie stan -
dar do we i opcjo nal ne, a do te -
go me cha ni ka i roz wią za nia,
któ re po zwo lą pod bić ser ca na -
wet naj bar dziej wy ma ga ją cych
użyt kow ni ków. No wa Pan da
4×4, dzię ki swym do sko na łym
wła sno ściom jezd nym i wszech -
stron nym moż li wo ś ciom, przy -
pad nie do gu stu nie tyl ko ama -
to rom po za miej skich przy gód,
ale z pew no ścią jest rów nież
do sko na łą pro po zy cją dla tych,
któ rzy zbli ża ją cej się wiel ki mi
kro ka mi zi mie nie za mie rza ją
dać się za sko czyć. Bo wiem
z pew no ścią ła twiej bę dzie po -
ko nać za spy sa mo cho dem
o nie wiel kich wy mia rach, dys -
po nu ją cym 6-stop nio wą skrzy -

nią bie gów ze skró co nym
pierw szym bie giem oraz spe -
cjal nie do bra nym ogu mie niem,
a tak że zmo der ni zo wa nym
ukła dem za wie szeń kół. Dzię ki
te mu wszyst kie mu mo del ten
z pew no ścią bę dzie kon ty nu -
ował suk ces swe go po przed ni -
ka i sta nie się z pew noś cią
punk tem od nie sie nia w swo jej
kla sie na ryn ku.

Panda: historia sukcesu, 
która trwa od 32 lat
1980 – Fiat prezentuje Pandę na Salonie

w Genewie. Jest to pierwsza generacja
jednego z najbardziej docenianych
samochodów miejskich w Europie

1983 – Debiut pierwszej Pandy 4×4, pierwszego
samochodu z napędem integralnym w tej
klasie

1986 – Wraz z drugą serią debiutują nowe silniki
FIRE 769 cm³ i 999 cm³ o mocy 34 KM
i 45 KM oraz pierwszy silnik diesla 

1990 – prezentacja modelu Panda Elettra, pierwszej
wersji z silnikiem elektrycznym

2003 – Panda pierwszej generacji jest
produkowana do 2003 roku, pozostając do
ostatniej chwili na pierwszych miejscach
w klasyfikacjach sprzedaży samochodów
małolitrażowych

2003 (wrzesień) – debiutuje druga generacja Pandy.
Jest dłuższa o 13 centymetrów i szersza
o około 10, by dzięki temu odpowiednio
wykorzystać niezwykle wygodny układ
samochodu jednobryłowego z pięcioma
drzwiami. Jest to pierwszy samochód
z segmentu A, który może pochwalić się
prestiżowym tytułem „Car of The
Year 2004”

2004 – debiutuje Panda 4×4 drugiej generacji

WARTO WIEDZIEĆ
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AKTUALNOŚCI
GRAND PRIX FAP

Początek ofensywy
„dorosłej pięćsetki”

Anna Borsukiewicz, 
foto: Satiz Poland
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Grand Prix Fiat Auto
Poland to impreza
nietypowa – połączenie
sportowych zmagań
dziennikarzy
z poznawaniem 
nowości samochodowych
w Grupie Fiat.

Tym ra zem był to Fiat 500L – „więk szy brat” słyn -
ne go au ta po wsta ją ce go w ty skiej fa bry ce. Od -
by wa ją ce się 12 i 13 paź dzier ni ka w Kiel cach

Grand Prix by ło więc oka zją do pol skiej pre mie ry pra -
so wej sa mo cho du. Pre zen to wa no go na to rze Mie -
dzia na Gó ra, gdzie moż na by ło od być pierw sze prze -
jażdż ki no wą pięć set ką. Dwie z nich to wa rzy szy ły też
kon fe ren cji pra so wej z przed sta wi cie la mi Fia ta Au to
Po land, sto jąc w ho lu ho te lu Tęczowy Młyn.

WIE LO ZNACZ NE „L”
Sym bol do ra sta nia. Tak no wy mo del na zwał Woj ciech
Ma sal ski, czło nek za rzą du i dy rek tor han dlo wy Fiat
Au to Po land, roz po czy na jąc pre zen ta cję 500L, okre -
śla ne go też ja ko po most wio dą cy do wyż szych seg -
men tów aut. I na dzie ję dla pol skie go ryn ku, na któ rym
klien ci po szu ku ją przede wszyst kim sa mo cho dów ro -
dzin nych. Ta kim wła śnie au tem jest no we 500L.
O szcze gó łach te go do ra sta nia mó wił Mar cin So cha -
czew ski, mar ke ting ma na ger Fiat i Abarth. Li te ra „L”

umiesz czo na za licz bą „500” mo że mieć wie le
zna czeń. Od czy ty wa ne ja ko „Lar ge”, czy li „du ży”,
pod kre śla roz mia ry no wej „pięć set ki”: dłu gość
415 cm, sze ro kość 178 cm, wy so kość 166 cm
i roz staw osi 261 cm, a tak że po jem ność ba gaż -
ni ka się ga ją cą 400 li trów. To wy ni ki lep sze od pa -
ra me trów jej kon ku ren tów na ryn ku, pod pew ny -
mi wzglę da mi na wet sa mo cho dów za li cza nych

do seg men tu C. Tak jest rów nież z prze stron no -
ścią wnę trza (3,17 m³). 500L za pew nia wię cej
miej sca pa sa że rom ja dą cym na przed nich i tyl -
nych fo te lach niż np. Ci troën C3 Pi cas so, Opel

Me ri va czy Mi ni Co un try man, a na wet znaj du ją ce
się w seg men cie C Ford Fo cus czy Kia Ce ed.

„L” to tak że „Lo ok” i „Li fe sty le”, okre śla ne ja ko „Styl dla
każ de go”. A oprócz te go „Loft”, czy li for mat „oso bi -
sty”, po ka zu ją cy jak moż na do sto so wać Fia ta 500L do
wła snych po trzeb i upodo bań. Au to wy stę pu je bo -
wiem aż w 11 ko lo rach nad wo zi, z trze ma ko lo ra mi
da chu (bia łym, czar nym i ta kim jak nad wo zie), ma 3 sil -
ni ki (w tym dwa speł nia ją ce nor mę Eu ro 6), 3 od mia ny
felg z lek kich sto pów, a o wy bo rze ak ce so riów naj le -
piej świad czy fakt, że jest ich oko ło 140. Naj ory gi nal -
niej szy – to eks pres do ka wy mar ki La vaz za umiesz -
czo ny w spe cjal nej opra wie za pro jek to wa nej przez Fia -
ta, w któ ry wy po sa żo no ka bi nę pa sa żer ską. Te go nie
za pro po no wał jesz cze ża den pro du cent sa mo cho dów.
To bar dzo skró to we przed sta wie nie no we go Fia -
ta 500L, ale ża den opis nie przed sta wi te go, co moż -
na już obej rzeć, do tknąć, a tak że sa mo dziel nie przy -
mie rzyć się i oce nić. Od po cząt ku li sto pa da sa mo cho -
dy są już w sa lo nach sprze da ży Fia ta, zaś klien ci
mo gą skła dać za mó wie nia na ten no wy mo del. Dla
tych, któ rzy zde cy du ją się jesz cze w tym ro ku na kup -
no au ta, przy go to wa no atrak cyj ną ofer tę spe cjal ną
obej mu ją cą do dat ko we pa kie ty wy po sa że nia. 
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Już po raz dziewiętnasty
Było to już 19 Grand Prix. 

Rozpoczęło się ono wraz z powstawaniem 
Fiata Auto Poland. 

„Do ówczesnego szefa FAP, Paolo Marinseka oraz
Giovanniego Pratiego, który zajmował się

kontaktami z mediami, przyjechał prezes Autoklubu
Dziennikarzy Polskich Wiesław Najhajt.

Zaproponował stworzenie imprezy będącej
połączeniem zawodów sportowych z prezentacją

samochodów oferowanych przez Fiata w Polsce –
wspomina Bogusław Cieślar, kierownik Biura
Prasowego FAP, od początku zaangażowany
w organizację Grand Prix. – Pomysł chwycił. 
Na pierwsze Grand Prix przyjechali do Kielc
dziennikarze z całej Polski. Wypróbowywali

wówczas auta oferowane przez Fiata. Były to
modele Uno, Tipo, Cinquecento, potem Seicento”. 

W organizacji Grand Prix uczestniczył od początku
Automobilklub Kielecki. Nie tylko udostępnił swój tor

wyścigowy w Miedzianej Górze koło Kielc, ale
również zapewnił fachową organizację

zawodów. I tak jest do tej pory. Z latami zwiększyła
się liczba sponsorów imprezy. W tym roku 

były nimi firmy Mondial Assistance, Petronas
Selenia, HP, Pirelli, Lavazza. 

Grand Prix to już stały punkt w kalendarzach
dziennikarzy, przede wszystkim motoryzacyjnych,

choć w konkurencjach uczestniczą też osoby
zajmujące się innymi tematami. „Na kieleckim torze

i podczas konferencji prasowych z kierownictwem
Fiata w Polsce spotykają się dziennikarze różnych
pokoleń, poczynając od seniorów, takich jak Jerzy
Iwaszkiewicz, Wiesław Mrówczyński, Włodzimierz

Zientarski czy Zdzisław Podbielski, pamiętający czasy
raczkowania polskiej motoryzacji, a kończąc na

„młodych wilkach”, dla których jest oczywistością, że
mogą, jak w całej Europie, startować na najnowszych

autach – mówi Aleksander Żyzny, prezes Autoklubu,
wieloletni dziennikarz Radia Kierowców. – Grand Prix
Fiat Auto Poland pozwala w bezpiecznych warunkach

wypróbować zalety samochodów: ich zwrotność,
prędkość, przyspieszenie, hamowanie, a także

doskonalić umiejętności kierowców-dziennikarzy.
Bardzo przydają się one nie tylko podczas zawodów,

gdzie dodatkową rolę odgrywają też sportowe
emocje i rywalizacja. A swoją drogą – przez 19 edycji

GP nie zdarzył się ani jeden poważny wypadek,
nie rozbito ani jednego samochodu. To nieźle

świadczy o kwalifikacjach uczestników”.

GRAND PRIX FAP

Konferencja
prasowa, 
widok ze środka
Fiata 500L

500L TO NIE JEDYNA NOWOŚĆ
Na do bre sprze daż Fia tów 500L w Pol sce roz -
pocz nie się od po cząt ku przy szłe go ro ku – za po -
wie dział dyr. Woj ciech Ma sal ski. No wa, „do ro sła
pięć set ka” ma być jed nym z dwóch mo de li Fia ta
wpro wa dzo nych w 2013 r. na pol ski ry nek. Au to
bę dzie się roz wi ja ło. W przy szłym ro ku zo sta nie
po sze rzo na je go ga ma sil ni ko wa o trzy no we jed -
nost ki na pę do we: dwa sil ni ki ben zy no we Mul tiA ir
o mo cach 120 KM i 165 KM oraz wy so ko pręż ny,
105-kon ny 1.6 Mul ti Jet. Przy bę dzie też au to ma -
tycz na dwu sprzę gło wa skrzy nia bie gów.
Dla klien tów trak tu ją cych Fia ta 500L ja ko au to 



ro dzin ne fra pu ją ca bę dzie in for ma cja o tym, że sa -
mo chód w przy szłym ro ku jesz cze uro śnie. Po -
wsta nie je go wer sja Long z nad wo ziem dłuż szym
o 20 cm, po zwa la ją ca na prze wo że nie aż 7 osób,
a do te go ze znacz nie więk szym ba gaż ni kiem.
Dru gi z wpro wa dza nych mo de li Fia ta to Pan da
w wer sji z na pę dem 4x4 – je dy ny ta ki  miej ski sa -
mo chód na ryn ku, po zwa la ją cy tak że na przy go dy
w ple ne rze. 
Klien ci in te re su ją cy się in ny mi mar ka mi z Gru py
Fiat mo gą szy ko wać się na ta kie atrak cje jak 
Al fa Ro meo 4C lub, co waż ne dla mi ło śni ków 
off -ro adu – Grand Che ro kee po fa ce li ftin gu i no -
wy mo del Che ro kee. Bę dzie to je go pre mie ra na
ryn ku eu ro pej skim.
Waż ną in for ma cją dla obec nych i przy szłych klien -
tów Fia ta Au to Po land jest za po wiedź roz sze rze -
nia sie ci pun ków sprze da ży i ob słu gi sa mo cho -
dów. Ma być ich po nad 130. Bę dą to punk ty wie -
lo mar ko we w róż nych kon fi gu ra cjach.

PO ŻE GNA NIA
Grand Prix Fiat Au to Po land jest od 20 lat oka zją
do te sto wa nia przez dzien ni ka rzy mo to ry za cyj nych
ga my po jaz dów z Gru py Fiat na to rze wy ści go -
wym, a tak że spo tkań z przed sta wi cie la mi FAP. To
pod czas tej im pre zy, gro ma dzą cej zwy kle po kil ka -
dzie siąt osób spe cja li zu ją cych się w te ma ty ce 
sa mo cho do wej, mo gą oni wy słu chać naj ak tu al -
niej szych in for ma cji ryn ko wych i po znać no we mo -
de le aut. Au to ry te tem, któ ry wpro wa dzał ich

ZWYCIĘZCY

Po prawej:
zwycięzcy

klasyfikacji
generalnej

Grand Prix Fiat
Auto Poland
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Wyniki
IX Grand Prix FAP
Dziennikarze prasy, radia, telewizji i internetu, 
którzy spotkali się w dniach 12-13 października na
Torze Automobilklubu Kieleckiego w Miedzianej Górze,
mogli się wykazać swoimi umiejętnościami
w prowadzeniu samochodów i zmierzyć się
w rywalizacji o tytuły nieoficjalnych Mistrzów Polski
w Wyścigach Samochodowych 2012 roku. 
Tegoroczną rywalizację zdominowali dziennikarze
redakcji Auto Świat. Red. Adam Mikuła zwyciężył
w klasyfikacji generalnej Grand Prix Fiat Auto Poland,
a zespół tej redakcji w składzie: Adam Mikuła, Marcin
Matus, Piotr Wróbel i Janusz Borkowski triumfował
w klasyfikacji drużynowej. W klasyfikacji pań
zwyciężczynią została Anna Lubertowicz-Sztorc, redaktor
naczelna Top Class, zaś wśród debiutantów najlepszym
okazał się red. Sebastian Michalik (Turbo Test). 
Udostępnione do prób sportowych modele Alfy Romeo
Giulietta 1.4 MultiAir TCT 170 KM i Fiaty Bravo 2.0

Multijet Sport 165 KM – podobnie jak dziennikarze –
spisały się znakomicie. Samochody bez problemów
wytrzymały ekstremalne obciążenia, potwierdzając
w praktyce swoją niezawodność, nawet w bardzo
trudnych warunkach eksploatacyjnych. 
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w szcze gó ły roz wią zań tech -
nicz nych po jaz dów, przy stęp nie
wy ja śniał naj bar dziej skom pli ko -
wa ne niu an se, był od lat An drzej
Miar ka. Pod czas Grand Prix do -
wie dzie li śmy się, że prze cho dzi
on na eme ry tu rę. Dru gą z osób
od lat za an ga żo wa nych w or ga -
ni za cję dzien ni kar skich spo tkań
w Kiel cach, rów nież koń czą cych
pra cę, jest Grze gorz Ma da liń ski. 
Obu pa nów po że gna no kwia ta -
mi i owa cją na sto ją co, a przede
wszyst kim z ża lem. Dzien ni ka -
rze, któ rzy przez la ta ser decz nie
się z ni mi za przy jaź ni li, pod kre -
śla li, że na dal chcie li by ko rzy -
stać z ich do świad cze nia. A mo -
że tak bę dzie?

Fiat Auto Poland przygotował bardzo atrakcyjną ofertę dla
kupujących Fiaty 500L. 
Gama modelowa Fiata 500L obejmuje 5 poziomów wyposażenia
aut. Zaczynają się one się od bazowej wersji Fresh. Standardowe
wyposażenie auta obejmuje: dwupłaszczyznową regulację
położenia kolumny kierownicy, elektrycznie sterowane szyby
w drzwiach przednich, elektryczne wspomaganie przekładni
kierowniczej Dualdrive z funkcją City, fotel kierowcy z regulacją
wysokości oraz zdalnie sterowany zamek centralny. Standardem
jest także przesuwna, dzielona 40/60 i składana w systemie
Fold&Tumble kanapa tylna dla 3 osób, podręczne schowki na
desce rozdzielczej (jeden otwarty i dwa zamykane), przedni fotel
pasażera składany w stolik oraz trójpoziomowy system Cargo
Magic Space. Wyposażenie dopełnia instalacja radiowa
z czterema głośnikami szerokopasmowymi i dwoma
wysokotonowymi, wycieraczka tylnej szyby oraz zestaw
naprawczy ogumienia Fix&Go. Standardowe wyposażenie
bezpieczeństwa to: dwie czołowe poduszki powietrzne, dwie
poduszki kurtynowe, poduszki boczne, reflektory ze światłami
do jazdy dziennej DRL oraz zaawansowany system ESP
w komplecie z systemami ASR, Hill Holder, MSR, DST i ERM. 
Kolejne poziomy wyposażenia: Pop i Pop Star dają klientom
większe możliwości personalizacji pojazdów. Np. w wersji Pop
Star znajdują się dodatkowo boczne listwy ochronne nadwozia
z elementami chromowanymi, elektrycznie regulowane
i podgrzewane lusterka zewnętrzne lakierowane w kolorze
karoserii, 16-calowe felgi ze stopu lekkiego, a także klimatyzacja
manualna z filtrem przeciwpyłkowym oraz tempomat. 
W wersji wyposażeniowej Easy dochodzi do tego radioodtwarzacz
CD/MP3 z 5-calowym ekranem dotykowym, systemem Bluetooth
oraz portem USB, skórzaną kierownicą z przyciskami sterowania

systemów audio i UConnect oraz obszyty skórą uchwyt dźwigni
zmiany biegów. Natomiast w standardzie topowej wersji
modelowej Lounge są: 16-calowe felgi aluminiowe, boczne listwy
ochronne nadwozia z elementami chromowanymi, przednie
światła przeciwmgielne, podłokietnik centralny kanapy tylnej,
czujnik deszczu oraz zmierzchu, elektrochromatyczne
wewnętrzne lusterko wsteczne, stałe szklane okno dachowe
o powierzchni 1,5 m², elektrycznie sterowane szyby tylne
i automatyczna klimatyzacja dwustrefowa z filtrem
przeciwpyłkowym oraz fotele przednie ze składanymi stolikami
i kieszeniami na drobiazgi. 
Dla osób, które zamówią samochód w tym roku, FAP przygotował
dodatkową ofertę. Dzięki niej można np. do wersji Pop kupić za
tylko 990 zł klimatyzację manualną kosztującą normalnie 4 tys. zł.
Natomiast przy kupnie wyższych wersji 500L klienci otrzymają
atrakcyjne pakiety wyposażenia w cenie pojazdów. 
Dla wersji Pop Star jest to pakiet Sound (warty 2500 zł)
zawierający radioodtwarzacz z 5-calowym dotykowym ekranem
oraz systemem Bluetooth, a także pokryte skórą gałka zmiany
biegów i kierownica ze sterowaniem radioodtwarzaczem. 
W wersji Easy klient otrzyma pakiet Look zawierający felgi
aluminiowe 16" i boczne listwy ochronne z elementami
chromowanymi. Poza pakietem będą dołączone także przednie
światła przeciwmgielne. Łączna wartość dodatkowego
wyposażenia to 2500 zł. 
Dla topowej wersji Lounge w specjalnej ofercie znajdują się:
przednia szyba podgrzewana, podgrzewane fotele przednie
oraz pakiet Komfort, na który składają się podłokietnik fotela
kierowcy oraz regulacje lędźwiowe foteli kierowcy oraz pasażera.
W tym przypadku wartość otrzymanego wyposażenia wyniesie
aż 3500 zł.

WYPOSAŻENIE MODELU

Fiat 500L dla polskich klientów

Grzegorz
Madaliński
i Andrzej Miarka
po raz ostatni
obsługiwali
Grand Prix.
Teraz czeka na
nich zasłużona
emerytura
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Projektowanie samochodu to skomplikowana
praca, w którą zaangażowanych jest wiele osób:
projektanci, technicy i inżynierowie. 
Nie wszyscy wiedzą, iż w kwestii tej istotne
znaczenie mają również badania tych, którzy
analizują zachowania ludzkie, zwłaszcza gdy
chodzi o interakcję z systemami pokładowymi 

i zapewniającymi ergonomię. 
To dzięki nim Centrum Badań Fiata
(CRF) przygotowuje 
samochody jutra.

Stefania
Castano

zdjęcia
Alessandro

Lercara

FIRMA
BADANIA

Psychologia
samochodu
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Ja ki jest naj lep szy spo sób na
wza jem ne od dzia ły wa nie na
sie bie osób i co raz bar dziej

licz nych urzą dzeń w sa mo cho -
dzie? Co naj bar dziej przy cią ga
uwa gę kie row cy, a co go roz pra -
sza? Z ja kich funk cji naj czę ściej
ko rzy sta? Ja kie są je go od czu cia
i ja kie emo cje nim kie ru ją, gdy
wsia da do sa mo cho du?
To za le d wie nie któ re z wie lu py -
tań, na któ re sta ra się udzie lić od -
po wie dzi De part ment In te riors
Cen trum Ba dań Fia ta (CRF), w
któ rym pro jek to wa ne są i ba da -
ne części we wnętrz ne sa mo -
cho du, a tak że er go no mia, kom -
fort ciepl ny, in te rak cja czło wiek-
ma szy na, po strze ga na ja kość.
Pra cu je tu taj oko ło pięć dzie siąt
osób: jak na sek tor sa mo cho do -
wy jest to do syć rzad ko spo ty ka -
ny zes pół, skła da ją cy się nie tyl -
ko z in ży nie rów, ale rów nież 
z bio me dy ków, fi zy ków, de si gne -
rów, eks per tów na uk z za kre su
ko mu ni ka cji, in for ma ty ków i wła -
śnie psy cho lo gów. War to wspo -
mnieć, iż prze wa gę li czeb ną sta -
no wią tu taj ko bie ty. Za da niem
człon ków tej gru py jest eli mi no -
wa nie te go wszyst kie go, co mo -
że prze szka dzać lub roz pra szać
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i ba da nie, w ja ki spo sób moż na ją
do sto so wać do mo to ry za cji”. Sil-
via Qu at tro co lo i jej naj bliż si współ -
pra cow ni cy po sta no wi li nas opro -
wa dzić po od dzia le, by śmy prze -
śle dzi li, jak zmie nia ją się wnę trza
sa mo cho dów i ja kich „dia bel skich
sztu czek” mo że my spo dzie wać
się w sa mo cho dach ju tra. 

CZY PO PRO WA DZI
NAS GŁOS?
Pod no sisz rę kę i otwie ra się szy -
ba. Pstry kasz pal ca mi i za świe -
ca ją się świa tła. Na twój te le fon
przy cho dzi SMS, two je au to od -
czy tu je go, a ty dyk tu jesz mu od -
po wiedź. Chcesz wie dzieć, ja ki
ho tel znaj du je się naj bli żej two je -
go po ło że nia, a twój sa mo chód
od ra zu łą czy się z usłu gą in for -
ma cji zdal nych. Scien ce fic tion?
„Niezupełnie – od po wia da En ri -
ca De re gi bus, szefowa dzia łu 
Hu man Ma chi ne In te rac tion.
– Z punk tu wi dze nia tech no lo gii
wszyst ko to jest moż li we. Cho -
dzi na to miast o zro zu mie nie, ja -
ki jest naj lep szy i naj bez piecz niej -
szy spo sób in te rak cji z urzą dze -
nia mi. Pod czas jaz dy wy ko nu je
się bo wiem co raz wię cej czyn no -
ści: na szym ce lem jest za pro jek -
to wa nie sys te mów po kła do wych,
któ re umoż li wi ły by ich ob słu gę
tak, aby jak naj mniej od ry wać
uwa gę od jaz dy”.
Wła ści wie po dej mo wa na jest już
pra ca nad ko lej ny mi eta pa mi: po -
cząw szy od pro to ty pu pra cow ni -
cy CRF usi łu ją zro zu mieć, jak czło -
wiek bę dzie współ dzia łał z da nym
in ter fej sem, aby póź niej po sta rać
się go uspraw nić w za leż no ści od
uzy ska nych re zul ta tów. „Je śli cho -
dzi o ge sty ku la cję – opo wia da
jesz cze De re gi bus – ma my w to -
ku róż ne pro jek ty ba daw cze. Ko -
niecz ne jest jed nak zba da nie, dla
ja kich ty pów po le ceń ję zyk ge stów
mo że być na praw dę uży tecz ny 
i jak moż na go wy ko rzy stać w sa -
mo cho dzie, gdzie rę ce po win ny
za wsze znaj do wać się na kie row -
ni cy. Je śli na to miast cho dzi o po -
le ce nia gło so we, w tej kwe stii ma -

Obok: wirtualny
kask, dzięki
któremu
dokonuje się
oceny jak
użytkownik
postrzega
wykończenia
wnętrza
samochodu. 
Na stronie obok,
od góry,
wygłuszone
laboratorium
do badań
technologii
głosowych
i mata, poprzez
którą bada się
mapy ciśnienia
w zależności
od ciężaru
osoby siedzącej
na fotelu.
Na stronie
początkowej:
test
sprawdzający
łatwość obsługi
systemów
pokładowych
w symulacji
wirtualnej

Dzię ki cią głej wy mia nie do świad -
czeń i in for ma cji przez sieć  z ko -
le ga mi z Ame ry ki i in nych spół ek
Gru py, moż li wa jest in spi ra cja do
re ali za cji po my słów. Pra ca osób
pro jek tu ją cych „ide al ny sa mo -
chód” jest in ten syw na: ca ły mi go -
dzi na mi od by wa ją się warsz ta ty,
te sty prak tycz ne z użyt kow ni ka -
mi, eks pe ry men ty w la bo ra to rium.
„Po za ewo lu cją pro duk tu w okre -
sie śred nio -dłu gim, któ ra jest wy -
ni kiem al bo na szej ob ser wa cji
zwy cza jów kon sump cyj nych, al -
bo wy mo gów Fia ta, uwa ga jed -
nak nie jest ukie run ko wa na na ja -
kiś spe cy ficz ny mo del sa mo cho -
du – mó wi Qu at tro co lo. – Ba da -
my rów nież me to dy i na rzę dzia,
któ re po zwo li ły by na opra co wa -
nie pro duk tów kon ku ren cyj nych
i ich oce nę bez ko niecz no ści po -
słu gi wa nia się tak licz ny mi pro to -
ty pa mi. Po nad to na sza pra ca to
rów nież wspie ra nie dzia łu Roz -
wo ju Pro duk tu Fiat i Fiat In du strial,
gdy za cho dzi po trze ba wpro wa -
dze nia w krót kim cza sie in no wa -
cyj nych ele men tów w sa mo cho -
dzie. Ba da nia mi pod sta wo wy mi
zaj mu ją się uni wer sy te ty, na szą
ro lą jest wy cią ga nie te go, co naj -
lep sze z do stęp nej tech no lo gii 

kie row cę i za pew nie nie sa mo -
cho do wi jak naj lep szej ja ko ści,
pod wzglę dem fi zycz nym, po -
znaw czym i emo cjo nal nym. Sil-
via Qu at tro co lo okre śla to mia -
nem „Wow fac tor”: „Na sza pra -
ca to nie ustan ne spra wia nie, aby
ktoś, kto wsią dzie do sa mo cho -
du, mógł prze ży wać emo cje – ob -
ja śnia Si lvia. – Ale nie cho dzi tyl -
ko o to „wow”, któ re zwią za ne
jest z po dzi wia niem pięk na: ale
tak że o wszyst kie za an ga żo wa -
ne w ten pro ces zmy sły. Jed nym
sło wem emo cje, jakich do zna je
się w mo men cie, gdy zda my so -
bie spra wę, że da ny przed miot
wy ko na ny jest z dba ło ścią. To
„wow”, któ re „ro dzi się” w na -
szych gło wach, gdy we wnę t-
rzu sa mo cho du od naj du je my to,
cze go ocze ki wa li śmy, a na wet 
to, cze go się nie spo dzie wa li śmy, 
a ofe ro wa ne rozwiązania przy -
jem nie nas za ska ku ją”. 
Ba da nia nad wnę trzem sa mo -
cho du pro wa dzo ne są przez CRF
na rzecz ma rek FGA, ale też
Chry sle ra, Ive co i CNH. To wła -
śnie tutaj róż ne „bran dy” na wią -
zu ją do roz wo ju no wych pro duk -
tów, a ośrodek prowadzi w tej
kwestii ba da nia. 
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Ba da nia sku pia ją się też na tech -
no lo giach z za kre su syn te zy gło -
so wej, czy li urzą dze niach, któ re
są w sta nie „mó wić” tek stem wol -
nym, aby prze czy tać nam ja kiś
ko mu ni kat lub prze ka zać in for -
ma cje o ru chu dro go wym”. 
W przy szło ści więc samochód
będzie sterowany głosem. A czy
z ko lei głos nas po pro wa dzi?
„Tech no lo gia to uch lub vo ice, wi -
bra cje, ję zyk ge stu: wszyst ko ma
zna cze nie z punk tu wi dze nia in -
te rak cji – od po wia da De re gi bus.
– W sa mo cho dzie naj lep szym
spo so bem in te rak cji jest łą cze nie
ze so bą róż nych spo so bów, sta -
ra jąc się zro zu mieć, gdzie le piej
jest użyć ta ki, a gdzie in ny. Na

przy kład, w przy pad ku tak pro stej
funk cji, ja ką jest otwar cie da chu,
na ci śnię cie przy ci sku jest szyb -
sze, nie mniej wy da nie po le ce nia
gło so we go mo że być ko rzyst niej -
sze, bo wów czas mniej roz pra -
sza na jest uwa ga. Kto wie, mo że
w przy szło ści bę dzie moż na za -
ma wiać sa mo cho dy z moż li wo -
ścią kon fi gu ra cji, z któ rych każ dy
bę dzie mógł wy brać pre fe ro wa ny
spo sób in te rak cji. Tu w Centrum
Badań Fiata (CRF) opra co wa li śmy
ze sta wy wskaź ni ków z moż li wo -
ścią per so na li za cji i pro to ty py po -
tra fią ce do sto so wy wać in for ma -
cje w za leż no ści od zło żo no ści sy -
tu acji pod czas jaz dy”. 

PRA CA 
Z EMO CJA MI
Po za pro jek to wa niem in ter fej sów
i te sto wa niem ich wizerunku, os-
tat nim wy zwaniem CRF -u jest
dą że nie do te go, by oce nić sto-
p ień za do wo le nia z ich ob słu gi.
Tym zaj mu je się ze spół Cri sti ny
Zol dan, sze fo wej dzia łu Co gni ti -
ve In te rac tion.

my otwar tych kil ka moż li wo ści.
Przede wszyst kim pra cu je my nad
tech no lo gia mi naj bar dziej po -
wszech ne go użyt ku – po le ceń
wstęp nie usta lo nych – aby od na -
leźć spo sób na ak ty wa cję funk cji,
któ re by ły by jak naj bar dziej in tu -
icyj ne. Ba da nie to wy ko ny wa ne
jest po przez żmud ną pra cę, któ -
ra po le ga na wy ko ny wa niu te stów
z użyt kow ni ka mi róż nych na ro do -
wo ści: sta ra my się do sto so wy -
wać po le ce nia do zwy cza jów ję -
zy ko wych, a tym sa mym kul tu ro -
wych każ de go ryn ku. W wy głu -
szo nym la bo ra to rium oce nia my
rów nież osią gi roz po zna wa nia gło -
so we go przez po szcze gól ne sys -
te my: za czy na my od ję zy ka mó -
wio ne go w wa run kach ci szy i, sy -
mu lu jąc odgłos sa mo cho du pod -
czas jaz dy, pa trzy my jak re agu je
sys tem. Na to miast pod wzglę dem
in no wa cji na sza pra ca po le ga na
ba da niu in ter fej sów, któ re da ły by
użyt kow ni ko wi złu dze nie mó wie -
nia w spo sób spon ta nicz ny lub
wła śnie w sys te mach ba zu ją cych
na na tu ral nym ję zy ku mó wio nym.

PA.Co, manekin
stosowany
do testów
komfortu

cieplnego
wnętrza

nadwozia. 
PA.Co był

szeroko
wykorzystywany

również przez
Ferrari do

porównywania
samochodów tej

marki
z konkurencją

Badania dotyczą
ergonomii, a także
postrzeganych 
interakcji
człowiek-pojazd
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„Zro zu mie nie emo cji użyt kow ni -
ka ko rzy sta ją ce go z da ne go
urzą dze nia w sa mo cho dzie po -
trzeb ne jest za rów no po to, aby
po pra wić ja kość ta kie go urzą -
dze nia, jak i po to, by unik nąć
roz pra sza nia uwa gi kie row cy.
Pra ca nad emo cja mi nie jest jed -
nak ła twa: moż na zmie rzyć czy
re ak cja jest po zy tyw na czy nie,
ale trud no jest wy ła pać wszyst -
kie wra że nia. Zwy kle po słu gu je -
my się kwe stio na riu sza mi, by le -
piej za na li zo wać to, co da na oso -
ba opi su je. Do te go póź niej do -
łą cza my tak zwa ny po miar po -
śred ni: lo ku je my użyt kow ni ka 
w wir tu al nym sy mu la to rze jaz dy
i za po mo cą sze re gu czuj ni ków
oce nia my je go re ak cje, gdy ko -
rzy sta z sys te mu in for ma cyj ne -
go, ja kim mo że być ze staw
wskaź ni ków lub na wi ga cja, a tak -
że ADAS (Ad van ced Dri ver As si -
stan ce Sys tems), czy li sys tem,
któ ry wy sy ła mu po wia do mie nia
o nie bez pie czeń stwie lub in for -
ma cje wspie ra ją ce go pod czas
jaz dy. Ści ślej, roz po zna je my ruch
oczu, by stwier dzić jak użyt kow -
nik re agu je na de skę roz dziel czą
lub inne ele men ty sa mo cho du,
któ re nas in te re su ją. Je ste śmy
też w sta nie zmie rzyć re ak cje fi -
zjo lo gicz ne zwią za ne z emo cja -
mi, czy li czer wie nie nie czy też po -
ce nie się. 
Te sty te są po moc ne rów nież
przy uspraw nia niu urzą dzeń 
w fa zie roz wo ju. Przy kła do wo ze -
spół Cri sti ny Zol dan współ pra -
co wał z Fia tem na rzecz pół au -
to ma tycz ne go sys te mu par ko -
wa nia: zba dał, ja kie in for ma cje
mu sia ły do trzeć do kie row cy, 
w ja ki spo sób (wzro ko wy, aku -
stycz ny itp.) i z ja ką czę sto tli wo -
ścią. Po nad to w tym ob sza rze
po dej mo wa ne są pró by zro zu -
mie nia, ja kich funk cji sa mo cho -
du kie row ca uży wa naj czę ściej 
i gdzie chciał by je zna leźć w sa -
mo cho dzie. „Nie ka że my kie row -
cy kłaść się na ko zet ce, aby pod -
dać go psy cho ana li zie – żar tu je
Zol dan, – ale nie wie le nam do te -

Symulator jazdy,
za pomocą
którego ocenia
się, na ile
systemy
infotelematyczne
rozpraszają
uwagę kierowcy.
Stosuje on
technologię
bardzo podobną
do tej, jaka
wykorzystywana
jest w najbardziej
zaawansowanych
grach
komputerowych

go bra ku je. Ba da nie te go, o czym
myśli i cze go pra gnie, słu ży do
za pro jek to wa nia sa mo cho du jak
naj bar dziej zbli żo ne go do je go
ocze ki wań”. 

JAK W GRZE
KOM PU TE RO WEJ
Aby w moż li wie jak naj bar dziej
bez piecz ny spo sób zmie rzyć, 
w ja kim stop niu sys te my in fo te -
le ma tycz ne lub ADAS roz pra sza -
ją w jeź dzie, w CRF -ie skon stru -
owa no wir tu al ny sy mu la tor jaz dy,
któ ry wy ko rzy stu je tech no lo gię
po dob ną do tej, ja ką za sto so wa -
no w grach kom pu te ro wych. Sy -
mu la tor ten to praw dzi wy sa mo -
chód, nie mniej ogra ni czo ny tyl ko
do szkie le tu: sie dze nie, kie row -
ni ca i pe da ły za mon to wa no na
plat for mie sy mu lu ją cej jaz dę. Ca -
ła resz ta jest wir tu al na. Wy star -
czy za ło żyć oku la ry 3D i tzw. „mo -
tion trac ker”, któ ry w za leż no ści

od ru chu gło wy prze miesz cza
punkt wi do ku, przez co ba da na
oso ba ma wra że nie, jak by znaj -
do wa ła się w praw dzi wym sa mo -
cho dzie. „Dzię ki te mu na rzę dziu
– wy ja śnia Gio van ni Tu ri, szef Phy -
si cal In te rac tion and Vir tu al Re -
ali ty – już w pierw szych fa zach
roz wo ju tych sys te mów je ste śmy
w sta nie wy pró bo wać nie zli czo -
ne wa rian ty w spo sób bez piecz -
ny, w róż nych kon tek stach i przy
bar dzo ogra ni czo nym cza sie 
i kosz tach. Ko lej ną za le tą jest to,
że oso by bio rą ce udział w pró -
bach znaj du ją się w sy mu lo wa -
nych wa run kach ru chu dro go we -
go i zwią za nych z tym nie bez pie -
czeń stwa mi (oczy wi ście wir tu al -
ny mi), przez co uzy sku je się ide -
al ne do po rów na nia re zul ta ty”. 
Oprócz po mia ru osią gów z jaz dy
sy mu la tor ten umoż li wia oce nia -
nie rów nież aspek tów ja ko ści, ta -
kich jak ze sta wie nie ko lo rów de -
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ski roz dziel czej. Moż na też wy -
ko ny wać te sty kon struk cji: wy -
star czy na ci snąć przy cisk, aby
dać użyt kow ni ko wi wra że nie, iż
sie dzi w in nym sa mo cho dzie, 
i oce nić, ja ki ma to wpływ na jaz -
dę. Rów nie ła two moż na zmie nić
typ sa mo cho du: oso bo wy, cię -
ża rów ka, cią gnik… Sy mu la tor ten
jest więc uży tecz ny za rów no dla
Fia ta jak i Fia ta In du strial. „Oczy -
wi ście – kon ty nu uje Tu ri – każ da
pró ba wy ma ga od po wied nie -
go opra co wa nia. Oprócz osób 
o kom pe ten cjach in for ma tycz nych
i elek tro nicz nych, któ re przy go to -
wu ją sce na riu sze jaz dy do prób,
la bo ra to rium jest rów nież miej -
scem spo tkań eks per tów z za kre -
su dy na mi ki po jaz du, pro jek tan -
tów me cha nicz nych, elek try ków 
i elek tro ni ków, po my sło daw ców
sys te mów wspo ma ga ją cych jaz -
dę, kon tro le rów zdol nych po pra -
wić re ak cje ukła du kie row ni cze -
go lub plat for my dy na micz nej 
i wie lu in nych”. 

PA CO, KLON
KLI MA TU
Zwą go PA.Co (co jest skró tem od
Per cep tion Air Com fort) i jest ca -
ły bia ły, jak Klo ny z Gwiezd nych
Wo jen. Opra co wał go i opa ten to -
wał CRF, a je go za da niem jest po -
miar kom for tu ciepl ne go po strze -
ga ne go przez oso by sie dzą ce 
w ka bi nie sa mo cho du. „Aby ska -
li bro wać PA.Co – ob ja śnia Ric car -
do Sec car di ni – szef Ther mal Sys -
tems Te sting – przez trzy la ta wy -
ko ny wa li śmy kam pa nię do świad -
czal ną na sa mo cho dach Fia ta 
i kon ku ren cji, do ko nu jąc wza jem -
nej re la cji te go, co po strze ga ją
oso by i te go, co zmie rzo no dzię -
ki ma ne ki no wi. Za po mo cą czuj -
ni ków sy mu lu ją cych wy mia nę
ciepl ną skó ry ludz kiej PA.Co mo -
ni to ru je tem pe ra tu rę, wil got ność 
i prze pływ po wie trza we wnę trzu
nad wo zia, a tak że pro mie nio wa -
nie sło necz ne. Uzy ska ne da ne są
opra co wy wa ne za po mo cą opro -
gra mo wa nia, do któ re go wpro -
wa dza ne są też pa ra me try, jak

Test, dzięki
któremu ocenia

się przyjemność
w dotyku

materiałów
z tworzywa

w samochodzie.
Na pierwszym

planie tak
zwana walizka

sensoryczna

ubiór róż ny w za leż no ści od pór
ro ku. Dzię ki te mu uzy sku je my da -
ne o kom for cie ciepl nym”. 
Opra co wa ny dla bran ży mo to ry -
za cyj nej PA.Co mógł by być z po -
wo dze niem rów nież sto so wa ny 
w sa mo lo tach, mi ni bu sach lub biu -
rach. Jed nak we wnę trzu sa mo -
cho du, gdzie zmia ny kli ma tu są
na głe i krót ko trwa łe, je go pra ca
jest szcze gól nie cen na: „Dzię ki
PA.Co – mó wi da lej Sec car di ni –
mo że my sy gna li zo wać czy po zy -
cja wy lo tu po wie trza nie jest błęd -
na lub czy prze pływ po wie trza nie
jest zbyt sil ny, al bo wręcz po pra -
wić kon tro lę ukła du kli ma ty za cji.
Jed nym z owo ców na szych ba -
dań jest na przy kład sys tem mo -
ni to ro wa nia tem pe ra tu ry we -
wnętrz nej w mo de lu Giu liet ta.
Rów nież czuj nik wil got no ści
względ nej, któ ry za po bie ga za pa -
ro wa niu szy by przed niej. 

SIE DZE NIE, KTÓ RE
OD DY CHA
La tem wra że nie do bre go sa mo -
po czu cia we wnę trzu po jaz du nie
zależy je dy nie od układu kli ma ty -
za cji. Waż ne jest rów nież wyj ście
z sa mocho du bez spo co nych ple -
ców. W tym za kre sie CRF zaj mu -
je się ba da nia mi przy uży ciu ma -
ne ki na, któ ry na zy wa się Stan 
i mie rzy kom fort hy dro ter micz ny
sie dzeń po przez roz wią za nia, któ -
re umoż li wia ją oso bom sie dzą -
cym w sa mo cho dzie prze ka zy -
wa nie cie pła i wil got no ści cia ła na
ze wnątrz. „Do tych czas sto so wa -
li śmy sie dze nia ak tyw ne, wy po -
sa żo ne w me cha ni zmy dają ce
moż li wość usu wa nia na ze wnątrz
cie płe go lub chłod ne go po wie -
trza, w za leż no ści od po trzeb –
ob ja śnia Gior gio Ma so ero, szef
In te rior Mo du les and Ther mal Sys -
tems. Te raz usi łu je my osią gnąć
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ten sam cel, pra cu jąc nad ma te -
ria ła mi i kon struk cja mi, czy li roz -
wią za nia mi, któ re nie po wo do wa -
ły by do dat ko wych kosz tów dla
klien ta i nie ule ga ły by uster kom.
Waż ne jest po rów na nie na szej
pra cy z ty mi, któ rzy zaj mu ją się
in ny mi bran ża mi, jak pro du cen ci
obu wia lub oprzy rzą do wa nia tech -
nicz ne go dla spor tu. Sie dze nie
sta je się wów czas czymś w ro -
dza ju ubra nia, któ re za kła da się
na sie bie pod czas jaz dy”. Ja ko
pro to typ CRF opra co wało i opa -
ten to wało sie dze nie z re ak tyw nym
pom po wa niem.Cho dzi o ro dzaj
„sie dze nia, któ re od dy cha”, tak
jak bu ty Geox. Ma so ero wy ja śnia:
„Wier ce nie się osób na sie dze niu
po wo du je two rze nie się efek tu
pom py zdol nej ge ne ro wać prze -
pływ po wie trza, któ re „pły nie” od
gó ry do do łu i mo że być wy ko rzy -
sta ne do wie trze nia sie dze nia”. 

TO, CZE GO CHCĄ
KLIEN CI
Zro zu mieć jak po strze ga ny jest
przez od bior ców za rów no pro dukt
bę dą cy już w sprze da ży, jak i ten
w fa zie roz wo ju, i zi den ty fi ko wać
naj bar dziej wia ry god ne po mia ry
przy rzą da mi w ce lu okre śle nia po -
strze ga nej ja ko ści. Ta kie są ce le

ba dań ze spo łu Cri sti ny Ran daz -
zo, sze fa Com pe ten ce Pro duct
and Qu ali ty Per cep tion. „Za po -
śred nic twem te stu praktycznego
– ob ja śnia Ran daz zo – oce nia my,
jak klien ci po strze ga ją wy koń cze -
nia i ma te ria ły. Cho dzi za rów no 
o te sty na pre cy zyj nym mo de lu jak
i ukie run ko wa ne na roz wój kom -
po nen tu lub me to do lo gii. Oprócz
po strze ga nej ja ko ści, któ ra wią że
się z użyt ko wa niem sa mo cho du,
ba da my rów nież wra że nia, któ re
to wa rzy szą klien to wi pod czas wi -
zy ty w sa lo nie w trak cie wy bo ru
sa mo cho du. W tej ostat niej bo -
wiem fa zie waż ne jest rów nież po -
strze ga nie tych za let sa mo cho du,
na któ re przy póź niej szym uży -
tkowa niu nie zwra ca się już tak
bar dzo uwa gi, na przy kład ze sta -
wie nie ko lo rów i ma te ria łów, ro -
dza je ru chów ja kie moż na wy ko -
ny wać w ka bi nie sa mo cho du, ele -

men ty, któ re naj bar dziej przy cią -
ga ją uwa gę”. Dzię ki, jak okre śla ją
to w CRF, tak zwa nej „wa liz ce sen -
so rycz nej” oce nia się na przy kład,
na ile przy jem ne są w do ty ku ma -
te ria ły z two rzy wa. Za po mo cą list
kon tro l nych, któ re przy go to wa no
w mi nio nych la tach wy ko nu jąc
sze reg te stów na użyt kow ni kach
sa mo cho dów z róż nych seg men -
tów, moż li we jest tak że do ko ny -
wa nie – w spo sób obiek tyw ny, po -
wta rzal ny i wia ry god ny – „po mia -
ru” ja ko ści ma te ria łów i wy koń -
cze nia wnę trza, a na stęp nie do -
star cza nie pro jek tan tom wy ka zu
od no śnych wska zó wek. 
„Ja kość rze czy wi sta – pod su mo -
wu je Ran daz zo – pozwala eli mi -
no wać de fek ty. Z ko lei ja kość po -
strze ga na ozna cza two rze nie dla
klien ta war to ści do da nej: to jak by
po cią gnąć za klam kę i sły szeć nie
tyl ko pe wien ha łas, ale rów nież
przy jem ny dla ucha dźwięk, jak -
by do tknąć ma te ria łu i za uwa żyć,
że nie ty le nie ma on wad, co jest
rów nież przy jem ny w do ty ku i po -
tra fi za pew nić har mo nię we wnę -
trzu sa mo cho du. Ja kość rze czy -
wi sta to zo bo wią za nie, zaś po -
strze ga na to coś wię cej: dzię ki niej
moż li we jest pod ję cie wy zwa nia
wo bec kon ku ren cji”.

Emocje bada się,
by samochód był
taki, jakiego 
oczekują jego
użytkownicy

Silvia
Quattrocolo
(w granatowym
żakiecie), 
szefowa działu
Department
Interiors wraz ze
swoim
zespołem:
od lewej Enrica
Deregibus,
Cristina Zoldan,
Giovanna Turi,
Cristina
Randazzo,
Riccardo
Seccardini
i Giorgio
Masoero
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FIRMA
PROCESY

Elastyczny 
i modułowy: 

taki teraz jest montaż
Denny Monti, dyrektor technologii montażu
spółek Fiat i Chrysler, przedstawia filozofię,
dzięki której wdrożono system z węższymi,
bardziej ergonomicznymi i szanującymi
środowisko liniami.
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Ela stycz ny, mo du ło wy i szyb ki, ale rów nież
er go no micz ny i eko lo gicz ny. Sys tem mon -
ta żo wy Flex Ge ne ral As sem bly, wpro wa -

dzo ny przez tech no lo gów z Ma nu fac tu ring En gi -
ne ering w Mi ra fio ri, to naj lep sza od po wiedź na
wy mo gi prze my słu mo to ry za cyj ne go. Po trze bu je
on bo wiem fa bryk, któ re są ela stycz ne, po tra fią
szyb ko do sto so wy wać li nie do róż nych mo de li,
a lu dziom za pew nia ją jak naj lep sze wa run ki pra -
cy. I to wszyst ko przy co raz bar dziej kon ku ren cyj -
nych kosz tach. 
Au to rem pro jek tu jest mło dy dy rek tor Tech no lo gii
Mon ta żu spół ek Fiat i Chry sler z ob sza ru Ma nu -
fac tu ring En gi ne ering Den ny Mon ti wraz ze swo -
im ze spo łem: „Wy mo gi i ży cze nia klien tów,
a w kon se kwen cji pro gno zy mar ke tin go we, ule ga -
ją na głym zmia nom, któ re trze ba wpro wa dzać
w jak naj krót szym cza sie. W tak dy na micz nie
zmie nia ją cym się kon tek ście na le ży szyb ko i sku -
tecz nie prze wi dy wać, gdzie i ile sa mo cho dów ma
być pro du ko wa nych. Po trze ba po sia da nia ela -
stycz nych, mo du ło wych i moż li wych do po now -
ne go wy ko rzy sta nia sys te mów pro duk cji jest więc
co raz sil niej sza”. 

mon ta żu i koń ców ki – Flex Ge ne ral As sem bly,
któ ry w róż ny spo sób i w róż nym cza sie zo stał za -
sto so wa ny w za kła dach w Po mi glia no (no wa Pan -
da) i w serb skim Kra gu je va cu (500L). Mon ti kon -
ty nu uje: „Głów ny mi za le ta mi sys te mu jest moż li -
wość pro du ko wa nia na tych sa mych li niach
mo de li z róż nych seg men tów i w kil ku wer sjach.
Cho dzi głów nie o mo du ło wość, czy li moż li wość
mo dy fi ko wa nia wo lu me nów pro duk cji (30, 45
lub 60 sa mo cho dów na go dzi nę) po przez zmia nę
licz by wy ko rzy sty wa nych sta cji ope ra cyj nych,
a tak że no we oprzy rzą do wa nie i wyż szy po ziom
au to ma ty za cji li nii. Co wię cej, Flex Ge ne ral 
As sem bly bez ko niecz no ści więk szych zmian
i przy uży ciu skrom nych na kła dów fi nan so wych
mo że być za sto so wa ny do pro duk cji no wych
mo de li sa mo cho dów. Umoż li wia tak że włą -
cze nie do pro ce su pro duk cyj ne go
bar dziej za awan so wa nych
po my słów z za kre su

Na rysunku
schemat linii
Flex Decking
stworzonej
przez techników
z Mirafiori, 
która stanowi
prototyp
wszystkich
przyszłych
wydziałów
Montażu

Ze spół Mon tie go,
zło żo ny z osiem dzie się ciu

osób o róż nych umie jęt no ściach,
pra co wał oko ło dwóch lat nad opra co wa -

niem sys te mu mon ta żo we go, któ ry spro stał by
no wym wy mo gom. Ko rzy sta ł tak że z do świad -
czeń po szcze gól nych fa bryk. W ten spo sób po -
wstał pier wo wzór ela stycz nej i mo du ło wej li nii

lo gi sty ki ma te ria łów, a dzię ki
zmniej sze niu zu ży cia ener gii kła dzie

mak sy mal ny na cisk na er go no mię sta no wisk
pra cy i po sza no wa nie śro do wi ska”. 
Aby osią gnąć ta ki re zul tat na no wo prze my śla na
zo sta ła lo gi ka tra dy cyj nej li nii mon ta żo wej. Wpro -
wa dzo no no wo ści tech no lo gicz ne, wśród nich
głów nie skil let co nvey or, czy li sze reg plat form,
któ re au to ma tycz nie pod no szą się i ob ni ża ją
w za leż no ści od po trzeb pra cow ni ka. Po nad to li -
nia wy po sa żo na zo sta ła w jed no ra mien ne za -
wiesz ki ob ro to we i ela stycz ną li nię ob rób ki nad -
wo zia; na no wo zor ga ni zo wa no tak że dzia łal ność
na koń ców ce.
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Powyżej: 
montaż

w Pomigliano,
gdzie

produkowana
jest nowa

Panda.
Obok, od lewej:

Stanisław
Huńka i Marcin

Rozwadowski 
z Zakładu Tychy

WSZYST KO ZA CZY NA SIĘ 
OD TRIM LI NE
Li nia Trim (przy go to wa nie) znaj du je się na po cząt -
ku pro ce su mon ta żu. Do nad wo zi, któ re do tar ły
z la kier ni, mon to wa ne są od po wied nie kom po nen -
ty, po czym prze jeż dża ją one do stre fy łą cze nia
z ele men ta mi me cha nicz ny mi.
„Głów ną ce chą no wej li nii – ob ja śnia Den ny Mon ti
– jest jej uno sze nie i ob ni ża nie, aby pra cow ni cy za -
wsze mo gli pra co wać w er go no micz nych i w peł ni
bez piecz nych wa run kach. To jest moż li we dzię ki
plat for mom skil let co nvey or. 

ZA WIESZ KI OB RO TO WE
W Ser bii, na li nii mo de lu 500L, za sto so wa no po
raz pierw szy za wiesz ki do trans por tu nad wo zi,
któ re w przy szło ści bę dą mo gły być wy ko rzy sty -
wa ne do do wol ne go in ne go mo de lu. Mon ti mó -
wi: „Ich istot ną ce chą jest, że mo gą się ob ra cać
o 90 stop ni w pra wo i w le wo, by mon taż ele -
men tów w pod wo ziu był jak naj bar dziej er go no -
micz ny. Za wiesz ki skła da ją się z czę ści stan dar -

do wej, a tak że spe cy ficz nej, prze zna czo nej dla
okre ślo ne go mo de lu, któ ry ma być prze no szo ny.
Część stan dar do wa skła da się z sys te mu jed no -
ra mien ne go (do tych czas w za kła dach by ły dwa
ra mio na), któ ry do pa so wu je się do sa mo cho dów
z róż nych seg men tów. Ta nie zna na wcze śniej
kon fi gu ra cja umoż li wia swo bod ny do stęp do
nad wo zia w ce lu wy ko na nia czyn no ści mon ta żo -
wych, nie za leż nie od dłu go ści, roz sta wu osi i ilo -
ści drzwi sa mo cho du”.

SER CE SYS TE MU
Ser cem no we go Mon ta żu jest Fiat Flex Dec king,
czy li fa za rze czy wi ste go wy po sa ża nia sa mo cho -
du. „Pod sta wą sys te mu – kon ty nu uje Mon ti – jest
moż li wość pro du ko wa nia na tej sa mej li nii na wet
czte rech mo de li na le żą cych do dwóch róż nych
plat form i wy ko ny wa nia tzw. ma ria żu (po łą cze nia
nad wo zia z ze spo łem sil nik -skrzy nia bie gów) bez
po mo cy pra cow ni ków. Pro to typ po zwa la rów nież
na zmniej sze nie po wierzch ni zaj mo wa nej przez
wy dział dzię ki te mu, że do star cza nie pod ze spo -
łów me cha nicz nych od by wa się z obu stron li nii”.
Pod sta wą ela stycz no ści li nii są pa le ty, czy li ru -
cho me plat for my, na któ rych opie ra się nad wo zie.
Każ da z nich skła da się ze stan dar do wej pod sta -
wy zwa nej Ma in pal let, nie za leż nej od ty pu pro -
du ko wa ne go po jaz du, i z dwóch kon struk cji Sub
pal let, któ re z ko lei są spe cy ficz ne dla da ne go
mo de lu i „prze no szą” przed nie oraz tyl ne ze spo ły
me cha nicz ne. Ta li nia, w od róż nie niu od tra dy cyj -
nych, po sia da kon fi gu ra cję pio no wą z dwo ma
na kła da ją cy mi się na sie bie płasz czy zna mi ro bo -
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czy mi: od ci nek za ła dun ku kom po nen tów Ma in
pal let umiesz czo ny jest na pod ło dze, a od ci nek
łą cze nia z nad wo ziem znaj du je się po wy żej. Oba
seg men ty po łą czo ne są pod no śni ka mi, któ re
umoż li wia ją pa le tom „krą że nie” po li nii. Gdy na
od cin ku dol nym re ali zo wa ne są pra ce zwią za ne
z mon ta żem skrzy ni bie gów, ru ry wy de cho wej
i zbior ni ka, na gór nym pro wa dzo ne są czyn no ści
zwią za ne z ma ria żem i ope ra cją do krę ca nia we

wnę ce sil ni ka. Na ca -
łym od cin ku gór nym
nad wo zie po zo sta je
za blo ko wa ne na ob -
ro to wej za wiesz ce
jed no ra mien nej, któ -
ra jest do pa so wa na
i cią gnię ta przez 
Ma in pal let. „Te go ty -
pu po łą cze nie róż -
nych sys te mów –
kon ty nu uje Mon ti –
po zwa la na wy ko ny -
wa nie róż nych ope -

ra cji bez zdej mo wa nia nad wo zia z sys te mu pod -
wie sza ne go trans por tu, co ko rzyst nie wpły wa na
ła twość i ja kość mon ta żu”.
Przy opra co wy wa niu Fiat Flex Dec king pro jek tan -
ci uwzględ ni li ko niecz ność zre du ko wa nia zu ży cia
ener gii: za sto so wa ne zo sta ły no wo cze sne lam py
LED, a li nia na pę dza na jest mo to re duk to ra mi
oraz na pę da mi, któ re cha rak te ry zu ją się oszczęd -
no ścią ener gii i wy so ką wy daj no ścią elek tro me -
cha nicz ną. 

Decking 
w zakładzie Tychy
Koncepcja Flex General Assembly w tyskiej fabryce wykorzystana
została dla budowy elastycznej linii zintegrowanego montażu
zawieszeń przednich i zespołu napędowego oraz zawieszeń
tylnych do karoserii, zwanej Deckingiem. Miało to związek
z uruchomieniem w Fiat Auto Poland produkcji Lancii Y.
Decking na zmodernizowanej linii AB został uruchomiony
w pierwszym kwartale ubiegłego roku przez Technologię Turyn we
współpracy ze Służbą Techniczną i Wydziałem Montażu Fiat Auto
Poland. „Jest to linia elastyczna, która zapewnia możliwość
produkcji dwóch różnych wersji podwoziowych – wyjaśnia szef
Służby Technicznej Fiat Auto Poland, Stanisław Huńka.
– Montowane są na niej modele 500 i Panda, a także Lancia Y, 
której rozstaw osi jest większy o 90 mm. Pod względem
konfiguracji jest podobna do linii Fiat Flex Decking w Pomigliano
i Kragujevacu. Jej wprowadzenie przyniosło duże oszczędności
w zakresie logistyki: wyeliminowano całkowicie dostarczanie
zespołów zawieszeń wózkami widłowymi. Obecnie dostarczane są
automatycznie z linii podmontaży na linię palet głównych.
W trakcie przeładunku następuje automatycznie dostosowanie
rozstawu osi w zależności od wersji samochodu: 500/Panda lub
Lancia. Następnie paleta główna przejeżdża na stanowiska
deckingu, gdzie odbywa się połączenie z karoserią”. 
Na linii o długości 60 m znajduje się 10 stanowisk: przeładunku,
centrowania i przykręcania. Centrowanie nadwozia z zawieszeniem
przednim wykonywane jest automatycznie, a z tylnym –
półautomatycznie. Przykręcanie z kolei obejmuje mocowania
od strony podwozia i we wnęce silnika. Wykonywane są one za
pomocą wkrętaków elektrycznych jedno- i wielowrzecionowych,
podwieszonych na ramionach reakcyjnych. Dzięki temu operator
pracuje w pozycji ergonomicznej, a operacja wykonana jest
właściwie. Postęp w tym zakresie w porównaniu z linią C jest
olbrzymi. Dodatkowo, aby ułatwić pracę i zapewnić odpowiednią
jakość połączeń, pozycja wkrętaka jest stale monitorowana,
a kolejność i stan dokręceń wskazywany na wyświetlaczu.
„W zależności od poziomu produkcji – dodaje specjalista ds. metod
Służby Technicznej Marcin Rozwadowski, – możliwe jest
dostosowanie liczby operatorów obsługujących linię. W przypadku
maksymalnej produkcji 250 samochodów na zmianę na linii
pracuje dziewięć osób. Gdy produkcja ustalana jest na
180 samochodów na zmianę, linię obsługuje sześciu
pracowników”.
Stanisław Huńka podkreśla, że linia została tak zaprojektowana,
aby w przyszłości można było w pełni zautomatyzować operacje
dokręceń. „Może się to dokonać w okresie przerwy remontowej
w sposób, który nie zakłóci normalnego cyklu produkcyjnego”. 
Tyska linia jest również energooszczędna. 
Zastosowane przy niej zostało nowoczesne oświetlenie LED,
a silniki i osprzęt posiadają wysoką klasę efektywności
energetycznej.

FIAT AUTO POLAND W TYCHACH

Dzięki
systemowi 
na tej samej
linii można
produkować
różne modele
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Francesco
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FIRMA
COMAU

Comaustawia na przyszłość

Kom pak to wa, lek ka, sku -
tecz na i wy daj na. Ma rze -
nie każ de go me ne dże ra

spa wal nic twa te raz ma swo je
imię: spot we lding ma chi ne (po
ang.), czy li ma szy na do spa wa -
nia punk to we go. Mo wa o ro bo -
cie an tro po mor ficz nym (tj. ta kim,
któ ry mo że wy ko ny wać ta kie sa -
me ru chy, jak ra mię czło wie ka)
po łą czo nym ze spe cjal ny mi
szczyp ca mi do spa wa nia. W po -
rów na niu z ak tu al nie sto so wa ny -
mi urzą dze nia mi to no we ma po -
nad 1,5 me tra wy so ko ści, jest
bar dziej funk cjo nal ne, szyb sze i –
dzię ki stan da ry za cji kom po nen -
tów – ła twe do za in sta lo wa nia na
li niach spa wal ni ca łe go świa ta.

Wy ko na ła je fir ma Co mau, a po -
ten cjal ni na byw cy mie li oka zję
po dzi wiać je na dwóch wy sta -
wach z bran ży, któ re od by ły się
w Mo na chium oraz w Chi nach.
Je go pro to ty py dzia ła ją już w za -
kła dzie Fiat Au to Po land w Ty -
chach, a wkrót ce ocze ku je się
no wych za mó wień. Głów ny mi
miej sca mi, gdzie za in sta lo wa ne
bę dą no we ro bo ty, są fa bry ki we
Wło szech, Bra zy lii i w Chi nach. 
Kto zna się na za kła dach pro du -
ku ją cych sa mo cho dy wie, że
cha rak te ry stycz nym ele men tem
li nii na no wo cze snych spa wal -
niach są ro bo ty prze zna czo ne do
spa wa nia punk to we go blach.
W mia rę upły wu lat stop nio wo

za stę po wa ły one uciąż li wą pra cę
lu dzi, aby obec nie wy ko ny wać
nie mal 95% czyn no ści. Po nad to
ela stycz ność tych li nii jest ta ka, iż
moż li we by ło by rów nież wy ko -
rzy sta nie ich do wy ko ny wa nia na
przy kład ar ty ku łów go spo dar -
stwa do mo we go, ło dzi itp. Jak
ob ja śnia En ri co Mau let ti, dy rek tor
En gi ne ering Co mau Ro bo ti ca:
„Głów ną ce chą na sze go pro duk -
tu, opra co wa ne go w ca ło ści we
Wło szech w za kła dach w Gru -
glia sco, jest sys tem szczy piec
zin te gro wa ny z ro bo tem no wej
kon cep cji, któ ry dzia ła bez ko -
niecz no ści in sta lo wa nia ze sta -
wów ada pta cyj nych, jak mia ło to
miej sce w prze szło ści”. 

Firma zaprezentowała innowacyjną maszynę do
spawania, która stanowi połączenie robota i szczypiec.
Dzięki niej wzrośnie produktywność, a standaryzacja
pozwoli ograniczyć koszty i zużycie energii.
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„Sys tem ob rób ki – do da je Fu lvio
Fer re ro, szef Tech no lo gii – zo stał
wy ko na ny w krót kim cza sie:
pra ce przy go to waw cze roz po -
czę ły się w mar cu 2011 r. wraz
z fa zą ba dań i ana li zy. Dal szy mi
czyn no ścia mi zaj mo wa ły się
dwa ze spo ły li nii biz ne so wych
Bo dy We lding i Ro bo tics, któ re
miały tyl ko jed ną zin te gro wa ną
wi zję tych dwóch kom po nen -
tów: szczy piec i ro bo ta. Po nad -
to w przy pad ku szczy piec
chcie li śmy zmi ni ma li zo wać licz -
bę ofe ro wa nych mo de li, wy ko -
nu jąc przy rząd stan dar do wy,
któ ry mógł by być wy ko rzy sta ny
we wszyst kich apli ka cjach”. 
Pra ca nad szczyp ca mi sku pi ła
się na ogra ni cze niu ma sy, zop ty -
ma li zo wa niu po zy cji środ ka bez -
wład no ści, zmia nie trans for ma to -
ra i de si gnu. Przy kła do wo stal,
z któ rej wy ko na no ra mę, zo sta ła
za stą pio na wy ko rzy sty wa nym
w ae ro nau ty ce sto pem alu mi -
nium o na zwie For tal T7075. 
Po zwo li ło to na „od chu dze nie”

o 30 kg kor pu su szczy piec. Je śli
na to miast cho dzi o ro bo ta pod -
trzy mu ją ce go i ma new ru ją ce go
szczyp ca mi, pra cę roz po czę to
ba zu jąc na ist nie ją cych mo de lach
(słyn nej ro dzi nie Smart), a na -
stęp nie sku pio no uwa gę na zwy -
mia ro wa niu róż nych kom po nen -
tów (po przez sze ro kie za sto so -
wa nie ana li zy struk tu ral nej
w za kre sie ele men tów ukoń czo -
nych), wy bo rze lep szych ma te ria -
łów, jak rów nież na de si gnie. Ka -
ble oraz prze wo dy ru ro we do
chło dze nia, wy ma ga ne do dzia ła -
nia szczy piec spa wal ni czych,
znaj du ją się we wnątrz ra mion, co
le piej chro ni je przed zu ży ciem
i za pew nia im wy so ką nie za wod -
ność (Co mau jest wy łącz nym
pro du cen tem ofe ru ją cym 8-let nią
gwa ran cję). „Cho dzi o – jak wy ja -
śnia Mau let ti – zna ne już roz wią -
za nie hol low wrost (wy drą żo ny
prze gub), pa tent Co mau, któ ry
sprzy ja mak sy mal nej wy daj no ści
ro bo tów. Z ko lei z pro jek to we go
punk tu wi dze nia po sze rzy li śmy
ga mę w ce lu zin te gro wa nia pro -
duk tu w ra mach zło żo nych sys -
te mów spa wal ni czych. Kom pak -
to we wy mia ry i ogra ni czo na ma -
sa no wej ma szy ny do spa wa nia
punk to we go po zwa la ją bo wiem
na wy ko na nie gniazd z więk szą
licz bą pra cu ją cych w nich ro bo -
tów. To prze kła da się z ko lei na
więk szą wy daj ność pod wzglę -

dem ener gii, mniej sze kosz ty
i czas cy klu”. W su mie za pew nio -
no wy ma ga nia wiel kich pro du -
cen tów sa mo cho dów – przede
wszyst kim Fia ta, Chry sle ra, ale
rów nież i in nych. Jest to rów nież
w peł ni  zgod ne z za sa da mi
WCM -u, w któ rym oszczęd ność
na le ży do naj waż niej szych fi la rów. 
„Ta no wa ma szy na – mó wi Fer -
re ro – mo że być tak że in sta lo -
wa na na su fi cie, po zwa la jąc na
zwięk sze nie licz by ro bo tów we -
wnątrz gniaz da (high den si ty
cell), a tym sa mym re wo lu cjo ni -
zu jąc wi zu al ne za sa dy pro duk cji:
wol na prze strzeń na pod ło dze
w tym przy pad ku za pew nia
więk szą kon tro lę na li nii pro duk -
cyj nej i ła twiej szy do stęp pra -
cow ni ków utrzy ma nia ru chu”.
Do dat ko wą i nie wąt pli wie kon -
ku ren cyj ną za le tą jest też fakt, iż
ta kie gniaz do ro bo ta mo że być
trans por to wa ne i in sta lo wa ne na
ca łym świe cie, za pew nia jąc
w ten spo sób jak naj więk szą
mo du ło wość i stan da ry za cję
pro ce sów. Jest to nie zwy kle
waż ny ele ment przy do bo rze no -
wej li nii spa wal ni przez da ną
mar kę. Po za tym spot we lding
ma chi ne to „przy ja ciół ka” śro do -
wi ska, bo dzię ki ogra ni cza niu
ener gii wpły wa na re duk cję zu ży -
cia, ja ką gniaz do ro bo ta jest
w sta nie za pew nić w wa run kach
peł nej ope ra tyw no ści.

Detal szczypiec
spawalniczych.
Na poprzedniej
stronie: robot
antropomorficzny
sfotografowany
w laboratorium
w Grugliasco,
gdzie został
skonstruowany
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Inwestorw Kapitał Ludzki

„Je ste śmy dum ni, że Ca se New
Hol land już po raz dru gi, ja ko
pierw sza i je dy na do tąd fir ma

w Płoc ku, otrzy ma ła cer ty fi kat In we stor
w Ka pi tał Ludz ki. Przy zna ny ty tuł i Go dło jest
po twier dze niem wła ści we go kie run ku dzia łań
i wy sił ków po dej mo wa nych przez za kład w ce lu
pod no sze nia kwa li fi ka cji na szych pra cow ni ków –
mó wi Pa weł To ma szew ski, dy rek tor dzia łu Hu man
Re so ur ces w Ca se New Hol land w Płoc ku. – Za -
le ży nam, aby nie tyl ko być pra co daw cą, ale
przede wszyst kim być bar dzo do brym pra co daw -
cą, któ ry dba o swo ich pra cow ni ków. Po dej mu je -
my dzia ła nia z my ślą o przy szło ści za trud nio nych
u nas osób oraz ich po czu ciu bez pie czeń stwa.
Ma my rów nież na uwa dze do bro ro dzin na szych

pra cow ni ków. In we stu je my w pro gra my
so cjal ne, me dycz ne i ubez pie cze nia

eme ry tal ne”. 
In we stor w Ka pi tał Ludz ki to pro gram ba -

daw czo – cer ty fi ka cyj ny, któ ry wy róż nia
przed się bior stwa pro wa dzą ce po li ty kę ka dro -

wą na naj wyż szym po zio mie. Pro gram pod no si
pre stiż fir my, umac nia jej po zy cję na ryn ku re kru -
ta cyj nym. Dla uczest ni ków ryn ku pra cy Go dło In -
we stor w Ka pi tał Ludz ki sta no wi na to miast gwa -
ran cję, że fir ma, w któ rej chcą zna leźć za trud nie -
nie, lub w któ rej obec nie pra cu ją, na le ży do
przy ja znych dla pra cow ni ków i wio dą cych na ryn -
ku w za kre sie za rzą dza nia i in we sto wa nia w ka pi -
tał ludz ki. Wzmoc nie nie wi ze run ku po żą da ne go
pra co daw cy z pew no ścią w więk szym stop niu

CNH Polska w Płocku ponownie znalazła się
wśród laureatów projektu wyróżniającego
przedsiębiorstwa prowadzące politykę
kadrową na najwyższym poziomie. 



po zwa la lau re atom pro gra mu po -
zy skać uta len to wa nych pra cow -
ni ków, któ rych wie dza i umie jęt -
no ści bę dą mo gły zo stać jak naj -
le piej spo żyt ko wa ne.
Fir mom i in sty tu cjom, któ re uzy -
sku ją naj wyż sze oce ny, przy zna -
wa ny jest ty tuł oraz Go dło In we -
stor w Ka pi tał Ludz ki, któ rym mo -
gą po słu gi wać się przez okres 12
mie się cy. Or ga ni za to rem pro gra mu jest Fun da cja
Ob ser wa to rium Za rzą dza nia, pa tro nat ho no ro wy
spra wu je Mi ni ster stwo Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej. 
Eks per ci bran żo wi za kła da ją, że naj waż niej szym
ce lem roz wo ju ka pi ta łu ludz kie go, czy li in we sto -
wa nia w ten ob szar w przed się bior stwie, jest nie -
usta ją ce pod no sze nie wy daj no ści pra cow ni ków,
a w efek cie jak naj lep sza re ali za cja ce lów, któ re
sta wia przed so bą przed się bior stwo. Pro gram
przyj mu je, że wy daj ność pra cow ni ków wa run ku -
ją: do stęp ność do za so bów, or ga ni za cja pra cy, ja -
kość da nych i in for ma cji, wie dza i kom pe ten cje
pra cow ni ków, mo ty wa cja i za an ga żo wa nie oraz
sze ro ko ro zu mia ne zdro wie. 
Zda niem spe cja li stów w bran ży, zwłasz cza trzy
ostat nie aspek ty wpły wa ją na roz wój ka pi ta łu
ludz kie go. Z tych po wo dów pro gram In we stor
w Ka pi tał Ludz ki opie ra się na ba da niu, oce nie
i two rze niu re ko men da cji roz wo jo wych pra cow ni -
ków szcze gól nie w tych ob sza rach. 
„Obec ny Ca se New Hol land to fir ma, któ ra w cią -
gu kil ku na stu lat prze szła cał ko wi tą prze mia nę.
Dzię ki in we sto wa niu w roz wój pra cow ni ków, na -
sze obec ne tech no lo gie i pro ce sy wy twa rza nia
sta ły się no wo cze sne i kon ku ren cyj ne na ryn ku.
Ka dra fir my to w du żej czę ści oso by mło de, bez
oba wy pa trzą ce w przy szłość, któ rą za wo do wo
wią żą wła śnie z na mi. Wie dzą, że tu taj mo -
gą li czyć na opie kę me dycz ną, pro gra my
eme ry tal ne i ter mi no wość wy pła ty wy na -
gro dze nia. Mo gą ko rzy stać z Za kła do we go
Fun du szu Świad czeń So cjal nych. Pra cow ni -
cy, za leż nie od po trzeb, ma ją moż li wość zro -
bie nia do dat ko wych upraw nień w fir mie na
przy kład spa wa cza oraz na ob słu gę wóz -
ków wi dło wych czy suw ni cy. Fi nan su je my
też stu dia za ocz ne i po dy plo mo we, uczy -
my ję zy ka an giel skie go, or ga ni zu je my
szko le nia w Pol sce, ale rów nież po za
kra jem. Na si pra cow ni cy mo gą po sze -
rzać swo ją wie dzę i do świad cze nie,
pra cu jąc w od dzia łach spół ki za gra -
ni cą. Ca ły czas do sko na li my się ja ko
pra co daw ca i chęt nie pod da je my
we ry fi ka cji przez spe cja li stów
z bran ży za rzą dza nia za so ba mi

ludz ki mi” – dodaje dy rek tor
Pa weł To ma szew ski.
W wy ni ku an kie ty prze pro -
wa dza nej w ra mach uczest -
nic twa w pro gra mie In we stor
w Ka pi tał Ludz ki, sa mi pra -
cow ni cy mie li moż li wość wy -
ra że nia in dy wi du al nych opi nii
od no śnie po li ty ki per so nal nej
w CNH. Mo gli też zgła szać

swo je rze czy wi ste po trze by roz wo jo we. Jest to
szcze gól nie waż ne w przy pad ku mło dych pra -
cow ni ków, któ rym w ta kiej sy tu acji ła twiej jest po -
dej mo wać świa do me dzia ła nia zwią za ne z kształ -
to wa niem wła snej ka rie ry. 

Inwestowanie
w ludzi 
przynosi korzyści
i pracownikom,
i firmie

Pracownicy CNH
mają możliwość
zrobienia
dodatkowych
uprawnień
w firmie
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Uzy ska nie ty tu łu In we sto ra w Ka pi tał Ludz ki przez
płoc ką Ca se New Hol land po twier dza, że pra -
cow ni cy fir my uwa ża ją przed się bior stwo za atrak -
cyj ne go pra co daw cę. Tym sa mym jest pra co daw -
cą, któ ry mo że za pew nić roz wój ka rie ry oso bi stej
naj lep szym pra cow ni kom za rów no obec nym, jak
rów nież przy szłym.
Wrę cze nie cer ty fi ka tu In we stor w Ka pi tał Ludz ki
od by ło się 12 li sto pa da w War sza wie pod -
czas XVI Mię dzy na ro do we go Kon gre su Ka dry.
Go dło ode brał dy rek tor dzia łu Hu man Re so ur ces
w Ca se New Hol land w Płoc ku, Pa weł To ma -
szew ski. 

Nagrody za naukę
Fundowanie stypendiów dla zdolnych
studentów z Politechniki Warszawskiej,
filia w Płocku, pośrednio związane jest
także z inwestowaniem w ludzi.
„Promowanie, jak i wsparcie finansowe
najbardziej obiecujących studentów,
wpływa nie tylko na odpowiedni wizerunek
naszej firmy, przyczynia się też do budowy
nowej jakości edukacji – mówi dyrektor
HR w CNH, Paweł Tomaszewski. – Jest to
zarazem forma zachęcenia młodych ludzi
do ewentualnego związania swojej
przyszłości z naszą firmą, a w tym roku
także sposób na wsparcie finansowe
jednego w naszych pracowników”. 
Na podstawie podpisanego porozumienia
pomiędzy CNH Polska a Politechniką
Warszawską zakład z Płocka przyznał
w roku akademickim 2012/2013
stypendia dwóm studentom ostatniego
roku studiów inżynierskich oraz jednemu
studentowi studiów magisterskich na

kierunku Mechanika i Budowa Maszyn
Wydziału Budownictwa, Mechaniki
i Petrochemii. Warunkiem przyznania
stypendium jest posiadanie najwyższej
średniej ocen oraz rekomendacja
Politechniki Warszawskiej. W gronie
zdobywców stypendiów znalazł się
Krzysztof Pietrzak, pracownik firmy CNH
z wydziału PLS. Poza nim stypendia
w wysokości 400 zł miesięcznie przyznano
Kamilowi Kamińskiemu (także
uczęszczającemu na studia inżynierskie)
oraz Markowi Złakowskiemu (studia
magisterskie).
„Sama nominacja do stypendium CNH była
dla mnie ogromnym wyróżnieniem – mówi
Kamil Kamiński. – To dla mnie naprawdę
wielki zaszczyt i radość, a pieniądze ze
stypendium z pewnością bardzo dobrze
wykorzystam”.
„Byłem bardzo zaskoczony i jednocześnie
poczułem się naprawdę doceniony, że
otrzymałem wsparcie finansowe od CNH 
– dodaje Marek Złakowski. – Stypendium
umożliwi mi poszerzanie wiedzy, 
poprzez na przykład udział

w interesujących mnie szkoleniach”.
Krzysztof Pietrzak, który jest pracownikiem
wydziału PLS, mówi: „Pracuję w zakładzie
od lipca 2008 roku. Zaczynałem jako
pracownik na aparaturze przemysłowej,
obecnie w CNH jestem operatorem wózka
widłowego oraz monterem podzespołów
mechanicznych do hederów. Moja praca to
także moje zainteresowania, a ponieważ
chciałem wiedzieć coraz więcej na ten
temat, postanowiłem podjąć studia w tym
kierunku. /…/ Jestem na czwartym roku
studiów inżynierskich. Z pewnością pójdę
na studia magisterskie. Stypendium, które
ufundowało mi CNH za wyniki w nauce
jest dla mnie dodatkową motywacją do
dalszego studiowania i stanowi dla mnie
bardzo dużą pomoc. Daje mi to
zdecydowanie większy komfort nauki
i przekonanie, że moja firma docenia fakt,
że wkładam dużo wysiłku, aby zdobyć jak
największą wiedzę i wykorzystać ją
w pracy dla CNH. W styczniu urodzi się
mój syn Oliwier i z pewnością będę miał
jeszcze więcej obowiązków, które trzeba
będzie godzić z nauką”.

STYPENDIA

Od lewej:
Krzysztof
Pietrzak, 
Kamil Kamiński 
i Marek
Złakowski

Paweł
Tomaszewski

wraz z Godłem
i certyfikatem

Inwestora
w Kapitał Ludzki
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FIRMA
MOPAR

Mopar to fir ma zaj mu ją ca
się do tej po ry ser wi sem,
czę ścia mi za mien ny mi

oraz ob słu gą klien ta dla wszyst -
kich ma rek na le żą cych do Chry -
sle ra. Po in te gra cji ame ry kań -
skie go kon cer nu z Gru pą Fiat
mar ka, obec na dziś w 120 kra -
jach, roz po czyna tak że dys try bu -
cję czę ści i ob słu gę ser wi so wą
ma rek Fia ta, co umoż li wi uspra-
w nie nie tych usług na po zio mie
glo bal nym, a w kon se kwen cji
bar dziej sku tecz ne dzia ła nie.
„In te gra cja po zwo li  mar ce Mo par
na bar dziej kon ku ren cyj ną po zy cję
oraz ofe ro wa nie kom plek so wych
usług, od pro duk tów po cu sto mer
ca re – mó wi Pie tro Gor lier, CEO
Mo par. – Jesz cze wczo raj mar ka
do star cza ła do Gru py Chry sler
280 tys. czę ści za mien nych, dziś
jest ich 500 tys. Zwięk szy ła się też
licz ba biur han dlo wych – do 45 
i cen trów dys try bu cji czę ści do po -
nad 50. Na sza or ga ni za cja mo że

za rzą dzać nie mal 350 tys. za mó -
wień dzien nie”.
Fu zja wpły nie tak że na więk szą
sku tecz ność i wy daj ność. „In te -
gra cja wy eli mi nuje mar no traw -
stwo i dzia ła nia, ta kie jak choć by
uni ka nie po dwój nych opa ko wań
te go sa me go pro duk tu. Po pra wi
się też czas do staw i do stęp ność
przy rzą dów dia gno stycz nych do
no wych mo de li. Więk sza ko or dy -
na cja róż nych dzia łów wpły nie na
szyb kość usług. Po łą cze nie Parts
& Se rvi ces w Mo par ma więc głę -
bo ki sens” – do da je Pie tro Gor lier. 
Waż nym aspek tem in te gra cji są
też pra cow ni cy i moż li wo ści ich
roz wo ju. „Przy na leż ność do glo -
bal nej or ga ni za cji ozna cza zdo by -
wa nie umie jęt no ści, wie dzy i do -
świad cze nia. A po za tym me cha -
ni cy bę dą mo gli li czyć na wspar -
cie ze spo łu in ży nie rów i tech ni ków
go to wych do wpro wa dze nia in no -
wa cji w pro duk tach” – wy ja śnia
Pie tro Gor lier.

Proces integracji Fiata i Chryslera objął
także działalność posprzedaży, która
funkcjonuje teraz pod marką Mopar.

Nowa marka
75 lat marki Mopar
Integracja usług posprzedażnych Fiata i Chryslera
przypada na 75-lecie marki. Mopar, powstała 
w 1937 r., z biegiem lat stała się ikoną oryginalnych
akcesoriów i wykwalifikowanego serwisu. 
Nazwa firmy, stanowiąca połączenie słów „MOtor”
(ang. silnik) i „PARts” (części), powstała w celu
wprowadzenia na rynek środka przeciw zamarzaniu
dla modeli Chryslera. 
Z czasem marka MOPAR
(od 1964 r. zmieniono
logo firmy na pisane
wielkimi literami) zaczęła
odgrywać coraz większą
rolę w Chrysler Parts
Corporation. Dziś 
odpowiada też za wysokie
parametry silników 
w samochodach
osobowych 
i wyścigowych i tuning
samochodów sportowych
Grupy Chrysler.

JUBILEUSZ
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Anna
Szafrańska 

Ireneusz
Kaźmierczak,
Satiz Poland

FIRMA
FAP

zapobiegać
Lepiej

„Wy dłu że nie okre su
ak tyw no ści za wo -
do wej oraz co raz

słab sza kon dy cja fi zycz na ko lej -
nych po ko leń mo że do pro wa -
dzić do sy tu acji, że co raz wię cej
na szych pra cow ni ków bę dzie
mieć w przy szło ści pro ble my
z wy ko ny wa niem pra cy fi zycz -
nej” – uwa ża Mi ro sław Ce brat
(na zdjęciu obok)
z Re la cji Prze my sło -
wych Za kła du FAP
w Ty chach. – Aby te -
mu za po biec uru -
cho mio no spe cjal ny
pro jekt, któ re go ce -
lem by ła m.in. do -
kład na ob ser wa cja

wszyst kich ope ra cji wy ko ny wa -
nych przez pra cow ni ków FAP
w Ty chach. Przed sta wi ciel in -
spek cji BHP, le ka rze, a tak że
spe cja li ści m. in. z za kre su er go -
no mii, oce nia li wy ko ny wa ne
ope ra cje pod ką tem ich wpły wu
na zdro wie pra cow ni ków. Dzię ki
te mu po wsta ła spe cjal na ma pa
tych czyn no ści, któ re moż na

bę dzie w przy -
szło ści uspraw nić
al bo na wet wy eli -
mi no wać. 
Cza sa mi wy star -
czą pro ste roz wią -
za nia, by pra ca
sta ła się lżej sza.
„Na li nii tech no lo -

gicz nej pra cow ni cy często po -
chy la ją się przez osiem go dzin,
aby  pod nieść de ta le  z pa let po -
ło żo nych bar dzo ni sko. Pra cu jąc
w ten spo sób, po pew nym cza -
sie mo gą na ba wić się pro ble -
mów z krę go słu pem. Wy star czy,
że pa le ty umie ści my wy żej, a lu -
dzie unik ną po waż nych pro ble -
mów ze zdro wiem” – wy ja śnia
Ce brat. I do da je: „W pla nach jest
rów nież za in sta lo wa nie sie dzisk
na wy so kiej nóż ce przy tych sta -
no wi skach, gdzie z przy czyn
tech nicz nych nie moż na usta wić
krze seł. Pra cow nik na tzw. pod -
mon ta żu nie bę dzie mu siał stać
non stop. To znacz nie po pra wi
kom fort pra cy”. 

Dwa gabinety fizjoterapii, w których leczy się
urazy, ale także zapobiega rozwojowi chorób
zawodowych, są do dyspozycji pracowników
Fiat Auto Poland w Bielsku-Białej i Tychach.
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Oso by pra cu ją ce przez wie le lat
fi zycz nie tak na praw dę uży wa ją
re gu lar nie je dy nie okre ślo nych
par tii mię śni i wy ko nu ją czę sto
pra cę w nie wła ści wej, wy mu -
szo nej po zy cji. „Za le ży nam na
roz pro pa go wa niu wśród pra -
cow ni ków wie dzy o tym, jak
zdro wo żyć – mó wi Ce brat.
Część pra cow ni ków dba o swo -
je zdro wie uczest ni cząc w za ję -
ciach or ga ni zo wa nych przez
Cen trum Re kre acji i Kul tu ry Fiat
Au to Po land. Każ dy mo że zna -
leźć tu coś dla sie bie. W cen -
trum dzia ła bo wiem wie le sek cji
spor to wych m. in. pły wa nia, kul -
tu ry sty ki, gim na sty ki re kre acyj -
nej, ae ro bi ku, te ni sa sto ło we go.
Pra cow ni cy mo gą też wy brać
za ję cia ta necz ne al bo zi mą szli -
fo wać jaz dę na nar tach. Pro fe -
sjo nal ną opie kę zdro wot ną za -
pew nia ją rów nież ga bi ne ty fi zy -
ko te ra peu tycz ne, z któ rych
pra cow ni cy Fiat Au to Po land
w Ty chach i Biel sku -Bia łej mo gą
ko rzy stać bez płat nie. 

SZE RO KI WY BÓR 
Ga bi ne ty fi zy ko te ra peu tycz ne
w Biel sku -Bia łej i Ty chach słu żą
głów nie po rad niom: me dy cy ny
pra cy, neu ro lo gicz nej i chi rur -
gicz nej. Me to dy le cze nia do bie -
ra ne są w za leż no ści od do le gli -
wo ści. Wa chlarz moż li wo ści jest
bar dzo sze ro ki. Do stęp na jest
elek tro te ra pia, czy li me to da po -
le ga ją ca na od dzia ły wa niu na
pa cjen ta prą dem elek trycz nym.
Dzię ki ta kie mu le cze niu moż na
nie tyl ko zmniej szyć, ale na wet
zu peł nie zli kwi do wać ból, ja ki
od czu wa pa cjent. Sto so wa ne
jest rów nież le cze nie la se ro te ra -
pią. W wie lu przy pad kach świa -
tło la se ra dzia ła prze ciw za pal nie
oraz prze ciw bó lo wo. 
Wie le osób ko rzy sta rów nież
z tzw. so no te ra pii, któ ra po le ga
na od dzia ły wa niu na tkan ki fa lą
ul tra dź wię ko wą. Tę te ra pię sto -
su je się w sta nach za pal nych
i w le cze niu ze spo łów bó lo wych.
Ta me to da jest rów nież sku tecz -

na, gdy cho dzi
o zmniej sze nie na -
pię cia mię śni, ścię -
gien i wię za deł.
W przy chod niach
na le żą cych do FAP
w Biel sku -Bia łej
i Ty chach moż na
się rów nież pod -
dać krio te ra pii
miej sco wej, czy li
le cze niu zim nem.
Po ma ga ono nie tyl ko w zmniej -
sze niu obrzę ków, ale rów nież
ha mu je pro ces za pal ny. Do dat -
ko wo ga bi net ki ne zy te ra pii wy -
po sa żo ny jest w UGUL z peł -
nym osprzę tem nie zbęd nym do
uspraw nia nia ru cho we go pa -
cjen tów po ura zach, a ga bi net
ma sa żu po sia da wy so kiej kla sy
stół, wy po sa żo ny w z elek trycz -
ną re gu la cję wy so ko ści.
Ma rek Wy po rek, szef przy chod -
ni FAP (na zdjęciu powyżej) pod -
kre śla, że fi zjo te ra pia do brze
spraw dza się w le cze niu cho rób
wy ni ka ją cych ze spo so bu wy ko -
ny wa nia pra cy. „Jesz cze kil ka -
na ście lat te mu naj czę ściej wy -
stę pu ją cą cho ro bą za wo do wą
by ło za wo do we uszko dze nie
słu chu. Jed nak ze wzglę du
m.in. na zmia nę par ku ma szy -
no we go, któ ry emi tu je mniej ha -
ła su, przy pad ki te wy stę pu ją
zde cy do wa nie rza dziej – pod -
kre śla Ma rek Wy po rek. Naj czę -
ściej roz po zna wa ną cho ro bą za -
wo do wą wśród pra cow ni ków
FAP jest obec nie tzw.: ze spół
cie śni nad garst ka. Na si pra cow -
ni cy mu szą bo wiem wy ko nać
set ki ty się cy ru chów mo no ty po -
wych dło ni. W efek cie po pew -
nym cza sie lu dziom za czy na ją
do skwie rać pierw sze do le gli wo -
ści: za bu rze nie czu cia w ob rę bie
pal ców” – wy ja śnia szef przy -
chod ni. 

Na stronie obok:
Ludmiła Mrozik
stosuje u
pacjentki Barbary
Lipowskiej zabieg
z wykorzystaniem
pola
magnetycznego.
Poniżej:
Jan Kaca
wykonuje zabieg
elektroterapii

Nie le czo ny ze spół
cie śni nad gar ska
po wo du je nie tyl ko
za bu rze nie czu cia
i bó le, ale mo że do -
pro wa dzić do wy -
pa da nia z dło ni
trzy ma nych przed -
mio tów. Nie na le ży
za tem cze kać, aż
ob ja wy się na si lą
i od ra zu ko rzy stać

z po mo cy spe cja li stów przy -
chod ni dzia ła ją cych w Fiat Au to
Po land. Le piej za po bie gać niż
le czyć. Dla te go tak du żą wa gę
przy wią zu je się do re gu lar nie
od by wa ją cych się ba dań okre -
so wych. Pod czas nich le ka rze
przy chod ni w FAP ści śle współ -
pra cu ją z in spek to ra mi BHP,
któ rzy in for mu ją, w ja kich wa -
run kach pra cu je da na oso ba
i na co szcze gól nie jest na ra żo -
na. „Za wsze pró bu je my wy eli -
mi no wać scho rze nie al bo je
ogra ni czyć, włą cza jąc mię dzy
in ny mi le cze nie fi zy ko te ra peu -
tycz ne, któ re mo że je znacz nie
opóź nić lub wy eli mi no wać” –
wy ja śnia le karz. 
Ma jąc tak róż ne moż li wo ści za -
po bie ga nia roz wo jo wi cho rób
oraz po lep sze nia ja ko ści swo je -
go ży cia, war to za sta no wić
się nad wy bo rem naj lep -
szej dla sie bie pro po zy cji
z róż no rod nej ofer ty CRiK
bądź ga bi ne tów fi zy ko te -
ra peu tycz nych.
Pod sta wo wy cykl za bie -
gów w ga bi ne tach fi zy ko -
te ra pii obej mu je 10 dni. 
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Filippo 
Gallino

zdjęcia
Wojciech

Trojanowski

FIRMA
PARTNER FIATA

Argol Villanova
Lider w logistyce zintegrowanej

W trak cie Wło sko -Pol skie go Fo -
rum Go spo dar cze go zor ga ni zo -
wa ne go przez Si ste ma Po land,
mie li śmy oka zję za dać kil ka py -
tań Pie ro Car lo Bon za no (na
zdję ciu po ni żej), pre ze so wi Gru -
py Ar gol Vil la no va, która jest jed -
nym ze stra te gicz nych part ne -
rów Fia ta w lo gi sty ce. Ta wło ska
gru pa za trud nia w su mie po nad
4000 pra cow ni ków, a jej rocz ne
przy cho dy wy no szą oko ło 400
mi lio nów eu ro. Pol skie od dzia ły
fir my, Si ste ma Po land i Vil la no va
Trans port&Ship ment, pro wa dzą
dzia łal ność na wie lu fron tach,
w ta kich miej sco wo ściach jak
Ty chy, Biel sko -Bia ła, Łódź (dla
fir my In de sit), So sno wiec i Bie -
ruń, a za trud nia ją ogó łem oko ło

1500 osób. Fo rum go spo dar cze
mia ło miej sce wła śnie w Bie ru -
niu, w no wej sie dzi bie Si ste ma
Po land. Mie ści się ona w kom -
plek sie zbu do wa nym nie daw no
w pobliżu Ka to wic kiej Spe cjal nej
Stre fy Eko no micz nej dzię ki in -
we sty cji gre en field, któ ra po -
chło nę ła 150 mi lio nów zło tych,

Jest jednym ze strategicznych partnerów Fiata. 
Od lat współpracuje m.in. z FAP i FPT. Jest obecny
również w Łodzi i Bieruniu, gdzie zbudował
nowoczesne centrum magazynowe.

łącz nie ze współ fi nan so wa niem
ze stro ny Unii Eu ro pej skiej.
Ostat nio firma, któ rą Pan
kie ru je, zmie ni ła na zwę. 
Dla cze go?
Gru pa Ar gol Vil la no va po wsta ła
po przez fu zję dwóch spół ek,
wła śnie Ar gol i Vil la no va. Obie
dzia ła ły w tym sa mym sek to rze
biz ne so wym, w lo gi sty ce, ale
w róż nych seg men tach i ba zu -
jąc na róż nych kom pe ten cjach.
Fu zja ta nie po le ga ła je dy nie na
na by ciu ka pi ta łu, ale na rze czy -
wi stej in te gra cji wza jem nie uzu -
peł nia ją cych się dzia łal no ści.
Ja ki był wkład 
po szcze gól nych spół ek?
Vil la no va (a wraz z nią Si ste ma),
oprócz seg men tu trans por tu

IK
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Włosko-Polskie 
Forum Gospodarcze
12 października, w Bieruniu, w siedzibie Sistema
Poland, odbyło się II Włosko-Polskie Forum
Gospodarcze, pod patronatem ambasadora Republiki
Włoskiej w Polsce Riccardo Guariglia, minister
Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej,
burmistrza Bierunia i starosty bieruńsko-
lędzińskiego. Na forum skupiono się na korzyściach
płynących z inwestowania w Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, która – na powierzchni 38 ha
– obejmuje również terytorium Bierunia. Mowa
o strefie, która ze względu na strategiczne położenie
i infrastrukturę oferuje ogromne możliwości
inwestycyjne. Sistema Poland, w roku 2010, dzięki
determinacji jej prezesa Dino Grasso i wsparciu
władz Bierunia, była pierwszą spółką, która
zdecydowała się zbudować swoje centrum
magazynowe na terenie sąsiadującym z KSSE.
Wśród gości forum, oprócz przedstawicieli instytucji
publicznych pojawili się menedżerowie największych
firm włosko-polskich i ich partnerzy handlowi.

SPOTKANIE

i wy sy łek, po sia da spe cy ficz ne
kom pe ten cje lo gi stycz ne
w bran ży mo to ry za cyj nej, ar ty -
ku łów go spo dar stwa do mo we -
go, żyw no ści i na po jów, jak rów -
nież, choć w mniej szej mie rze,
w prze my śle wy daw ni czym.
Argol na to miast spe cja li zu je się
w za rzą dza niu spe dy cją lot ni czą
(air lo gi stics), w lo gi sty ce obron -
nej i prze my sło wej (głów nie
w za kre sie urzą dzeń i in sta la cji
prze my sło wych), lo gi sty ce z za -
kre su ener gii i opa ko wań. Dzia ła
rów nież w bran ży trans por tu ła -
dun ków nie nor ma tyw nych.
Po łą cze nie tych dwóch „świa -
tów” two rzy więc gru pę bę dą cą
w sta nie ofe ro wać nie zwy kle
sze ro ką ga mę usług spe cja li -
stycz nych w ob sza rze lo gi sty ki,
któ rej po wo ła niem jest „part ne -
ro wa nie” w dzia łal no ści biz ne so -
wej wiel kim gru pom mię dzy na -
ro do wym.
In te gra cja firm Ar gol 
i Vil la no va by ła waż na 
z geo gra ficz ne go punk tu 
wi dze nia?
Tak, rów nież ten aspekt był dla
nas bar dzo waż ny. Ar gol, po za
Wło cha mi pro wa dzi sze ro ko za -
kro jo ną dzia łal ność w Chi nach
i Sta nach Zjed no czo nych, a Vil -
la no va zwięk szy ła swą obec -
ność w Bra zy lii i w Pol sce oraz
w Pół noc nej Afry ce. Pod tym
wzglę dem więc spół ki te wza -
jem nie się uzu peł nia ją, co 
sta no wi pod sta wy dla do dat ko -
we go roz wo ju w ska li mię dzy -
na ro do wej.
Czy moż na mó wić 
o zna czą cym efek cie 
sy ner gii po mię dzy ty mi 
dwo ma pod mio ta mi?
Jak naj bar dziej. Wy star czy
wspo mnieć tu taj o wzbo ga ce niu
ba ga żu do świad czeń i wie dzy
na by tej la ta mi przez spe cja li -
stów z in ży nie rii lo gi stycz nej,
któ re by ły do sko na lo ne w róż -
nych za kre sach. Ca ła Gru pa
umoc ni ła się dzię ki po sze rze niu
ga my ofe ro wa nych usług
i obec no ści mię dzy na ro do wej.

Na si klien ci co raz czę ściej ocze -
ku ją od nas wspar cia ich w pro -
jek tach mię dzy na ro do wych, 
m. in. gwa ran cji wy so kie go po -
zio mu usług i ja ko ści, a tak że
za pew nie nia do sko na łych roz -
wią zań w za kre sie no wych ro -
dza jów dzia łal no ści. 
Na stą pi ły jesz cze ja kieś in ne
zmia ny, np. w sie dzi bie?
Gru pę Ar gol Vil la no va usta no -
wio no w Ca sa le Mon fer ra to,
czy li w hi sto rycz nej sie dzi bie Ar -
go lu, i tam umiesz czo no służ by
cen tral ne no wej Gru py. Pla ców -
ka spół ki Vil la no va po zo sta nie
jed nak jed nym z na szych naj -
waż niej szych cen trów lo gi stycz -
nych. Oczy wi ście obok wie lu in -
nych, na przy kład nie zwy kle
waż ne go cen trum w Li vor no,
w To ska nii, gdzie pra cu je my na
rzecz Ge ne ral Elec tric w sek to -
rze ener ge tycz nym. Na ca łym
świe cie dys po nu je my 60 od dzia -
ła mi, z cze go 35 z nich znaj du je
się we Wło szech, 7 w Pol sce.
Jak bar dzo waż ny jest dla
Was ry nek pol ski? 
To je den z na szych głów nych
ryn ków. Je ste śmy tu taj od 16 lat
i za mie rza my roz wi nąć w Pol sce
za rów no dzia łal ność już ist nie ją -
cą, jak i otwo rzyć no wą. Cho dzi
przede wszyst kim o klien tów,
z któ ry mi współ pra cu je my już
we Wło szech lub w in nych czę -
ściach świa ta, na przy kład Ge -
ne ral Elec tric. No we wie lo za da -
nio we cen trum lo gi stycz ne

w Bie ru niu, w któ rym wła śnie się
znaj du je my, sta no wi część na -
szej stra te gii roz wo ju w Pol sce.
W przy szło ści bę dzie ona sku -
pio na za rów no w sek to rze mo -
to ry za cyj nym, jak i na in nych
sek to rach prze my sło wych. Po za
tym, ma jąc na uwa dze rów nież
wy so ki po ziom przy go to wa nia
i wszech stron ność pol skie go
per so ne lu, roz wa ża my otwo rze -
nie tu taj no wej spół ki zaj mu ją cej
się ba da nia mi i roz wo jem in ży -
nie rii lo gi stycz nej.
Czym jest dla Pa na Fiat?
Był i jest dla mnie szko łą ży cia.
Tak że dla mo je go oj ca, któ ry
w 1952 ro ku za ło żył na szą fir mę.
Za każ dym ra zem, kie dy Fiat
nas o coś pro sił, za wsze sta ra li -
śmy się za spo ko ić je go wy mo gi
i za nim po dą żać. I ni gdy te go
nie ża ło wa li śmy, po nie waż w du -
żej mie rze to dzię ki Fia to wi zdo -
ła li śmy zmo der ni zo wać dzia łal -
ność i do sko na lić nasz pro fe sjo -
na lizm i know -how.

Na obu
zdjęciach 
nowe centrum
magazynowe 
w Bieruniu 
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Fiat Bank Polska we współpracy z TWG Services
Limited zaoferował klientom nowy program
ubezpieczeniowy, który oferuje zabezpieczenie
samochodu po okresie gwarancji producenta.

Ubez pie cze nie Awa rii Elek -
tro me cha nicz nej o na -
zwie „Prze dłu żo na Gwa -

ran cja” to in te re su ją ca pro po zy -
cja, za pew nia ją ca spo koj ną po -
dróż klien tom ko rzy sta ją cym
z tej pro po zy cji. Spra wia, że
w przy pad ku awa rii sa mo cho du,
któ ry zo stał ob ję ty pro gra mem,
kosz ty czę ści pod le ga ją cych wy -
mia nie jak i ro bo ci zny po kry je
ubez pie czy ciel. W od róż nie niu
od wie lu po dob nych pro duk tów,
ofe ro wa nych na ryn ku ubez pie -
cze nio wym przez in ne mar ki,

ofer ta Fiat Bank wy róż nia się
jed nym z naj wyż szych wskaź ni -
ków czę ści ob ję tych ubez pie -
cze niem. Się ga bo wiem aż 96%.
Ubez pie cze niem mo gą zo stać
ob ję te wszyst kie no we sa mo -
cho dy Gru py Fiat Gro up Au to -
mo bi les, czy li ma rek Fiat, Fiat
Pro fes sio nal, Al fa Ro meo, Lan cia
oraz Je ep, któ re zo sta ły za ku pio -
ne w au to ry zo wa nej sie ci de aler -
skiej na te re nie kra ju. Mi ni mal ny
okres obo wią zy wa nia ubez pie -
cze nia wy no si rok, zaś mak sy -
mal ny dla sa mo cho dów oso bo -

wych to 7 lat, przy czym przez
pierw sze dwa la ta obo wią zu je
gwa ran cja pro du cen ta. Wy jąt -
kiem są sa mo cho dy mar ki Fiat
Se di ci, w któ rym gwa ran cja pro -
du cen ta obej mu je pierw sze trzy
la ta użyt ko wa nia. Sa mo cho dy
do staw cze Fiat Pro fes sio nal mo -
gą ko rzy stać z no wej ofer ty ubez -
pie cze nio wej przez 5 lat, przy
czym pierw sze dwa la ta obo -
wią zu je gwa ran cja pro du cen ta. 
Ar gu men tem prze ma wia ją cym
za sko rzy sta niem z ofer ty „Prze -
dłu żo na Gwa ran cja” jest tak że

PRODUKT
FIAT BANK

Przedłużonagwarancja



41

brak li mi tów ki lo me trów dla
wszy st kich sa mo cho dów oso -
bo wych z Gru py Fiat. W ten
spo sób klient gwa ran tu je so bie
kom fort psy chicz ny i bez pie -
czeń stwo fi nan so we nie za leż nie
od te go, ja ką od le głość po ko na
w cza sie trwa nia ubez pie cze nia.
Je dy nie dla sa mo cho dów mar ki
Fiat Pro fes sio nal li mit ki lo me trów
zo stał okre ślo ny na po zio mie
200 ty sięcy kilometrów.
Wy ku pu jąc peł ny pa kiet klient
otrzy mu je je den z naj szer szych
za kre sów ochro ny, któ ry obej -
mu je me cha nicz ne, elek trycz ne,
elek tro nicz ne oraz hy drau licz ne
i pneu ma tycz ne pod ze spo ły po -
jaz du. Ochro na do ty czy za rów -
no sil ni ka wraz z ukła dem prze -
nie sie nia na pę du, jak i ukła dów
od po wia da ją cych za bez pie -
czeń stwo i kom fort użyt ko wa nia
sa mo cho du. Wraz z cer ty fi ka -
tem lub po li są klient otrzy mu je
wa run ki ubez pie cze nia z do kład -
ną li stą czę ści ob ję tych ubezpie -
cze niem oraz przy po mnie niem
o re gu lar nych prze glą dach w Au -
tory zo wa nych Sta cjach Ob słu gi
sie ci Fiat Au to Po land w ce lu za -
pew nie nia cią gło ści gwa ran cji. 
Ubez pie cze nie mo że zo stać
opła co ne go tów ką lub z kre dy tu
na za kup sa mo cho du ofe ro wa -
ne go przez Fiat Bank. 
Ko rzy ści z za ku pu ubez pie cze -
nia „Prze dłu żo nej Gwa ran cji”
jest bar dzo wie le. W przy pad ku

awa rii klient mo że
przede wszyst kim sko-
rzy stać z pro fe sjo nal -
nej ob słu gi na praw
w Au to ry zo wa nych
Sta cjach Ob słu gi ser -
wi so wej sie ci sprze -
da ży Fiat Au to Po -
land. Ubez pie czy ciel
po kry wa kosz ty na -
praw, wy mia ny wa -
dli wych kom po nen -
tów na ory gi nal ne
czę ści za mien ne, a
na pra wa sa mo cho -
du mo że od by wać
się w Pol sce oraz
we wszyst kich kra -
jach Unii Eu ro pej -
skiej.
Wła ści ciel sa mo -
cho du i po li sy wy -
dłu ża ją cej fa brycz -
ną gwa ran cję mo -
że tak że ko rzy stać
z ochro ny As si -
stan ce, któ ra za -
wie ra: po moc dro-
go wą, na pra wy na
miej scu (Pol ska),
sa mo chód za stęp czy, po wrót
pa sa że rów lub kon ty nu ację po -
dró ży, po kry cie kosz tów ho te lu,
a tak że od biór na pra wio ne go
sa mo cho du ja ko kon ty nu ację
fa brycz ne go As si stan ce. Klient
mo że być tak że pew ny, że te le -
fo ny awa ryj ne (As si stan ce), de -
dy ko wa ne po szcze gól nym mar -

kom, bę dą ak tyw -
ne w ca łej Eu ro pie przez 365 dni
w ro ku, 7 dni w ty go dniu, 24
go dzi ny na do bę. W przy pad ku
sprze da ży sa mo cho du wła ści -
ciel mo że prze nieść pra wo
do gwa ran cji na kup ca, co bez -
sprzecz nie sta no wi do dat ko wą
war tość ofer ty.

W PIGUŁCE

Ubezpieczenie oferowane jest przez Fiat Bank Polska, który wraz
z FGA Leasing są częścią FGA Capital (spółka joint venture Fiat
Group Automobiles oraz Credit Agricole), prowadzącej działalność
w 14 krajach i zarządzającej działalnością finansową wspierającą
sprzedaż producentów samochodów marek Fiat, Alfa Romeo,
Lancia, Abarth, Fiat Professional oraz Jeep i Iveco.
Fiat Bank finansuje sprzedaż samochodów wszystkich marek
oferowanych w salonach sieci sprzedaży Fiat Auto Poland,
produktów ubezpieczeniowych oraz towarów i usług 
serwisowych oferowanych przez punkty dealerskie. 
Czternastoletnie doświadczenie na rynku usług finansowych

zostało poparte licznymi wyróżnieniami branży finansowej. Fiat
Bank tryumfował między innymi w organizowanym w 2009 roku
przez Miesięcznik Finansowy Bank rankingu 50 największych
banków w Polsce w kategorii Banki komercyjne. W kolejnym roku
zwyciężył w kategorii Banki samochodowe. 
Informacji o aktualnej ofercie kredytowej Fiat Banku oraz
warunkach, których spełnienie jest niezbędne do uzyskania
kredytu, udzielą pracownicy salonów dealerskich Fiat Auto Poland.
Partnerem oferty „Przedłużona gwarancja” jest London General
Insurance Company Ltd. Na rynku polskim w jego imieniu działa
The Warranty Group Service Limited, Oddział w Polsce. 
Natomiast naprawy samochodu w ramach ubezpieczenia są
wykonywane przez Autoryzowaną Sieć Serwisową Fiat Auto Poland
na terenie całego kraju.

Part ne rzy pro gra mu

CIESZ SIĘ PODRÓŻAMI
W NIESKOŃCZONOŚĆ

Przed u ona Gwarancja to program ubezpieczeniowy oferowany przez Fiat Bank Polska S.A. we wspó pracy z London General Insurance Company Ltd.
Naprawy s  wykonywane przez Autoryzowan  Sie  Serwisow  Fiat Auto Poland S.A. Aby dowiedzie  si  wi cej o ubezpieczeniu, obowi zkach ubezpieczonego, wy czeniach

i limitach odszkodowania nale y zapozna  si  z warunkami ubezpieczenia. Wi cej informacji mo na uzyska  w salonach dealerskich oraz na stronie www.fi atbank.pl.

PRZED U ONA GWARANCJA
  2 lata gwarancji producenta plus dodatkowo do 5 lat Przed u onej Gwarancji*  Brak limitu kilometrów**
  Wysokiej jako ci us ugi i oryginalne cz ci zamienne   Pomoc drogowa i naprawa w ca ej Europie – numer telefonu aktywny 365 dniw roku, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dob
  atwy sposób nabycia – gotówka lub atrakcyjne finansowaniewraz z zakupem samochodu

* w oparciu o odr bny kontrakt „Ubezpieczenia Awarii Elektromechanicznej”** w przypadku Fiat Professional limit wynosi 200.000 km, a czny okres gwarancji wynosi 5 lat

Powyżej plakat
reklamujący
akcję
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FIRMA

1 MILION 
FIATÓW 500
Z TYCH I TOLUCA
Z linii produkcyjnej Fiat Auto
Poland w Tychach zjechał
milionowy egzemplarz Fiata 500.
Milion egzemplarzy modelu
wyprodukowano od 2007 roku
w dwóch fabrykach – w Tychach
oraz w meksykańskim Toluca,
gdzie model ten wytwarzany jest
od 2011 roku. Samochód
sprzedawany jest obecnie w ponad
100 krajach całego świata –
począwszy od Włoch, przez
Brazylię, Republikę Południowej
Afryki i Japonię, aż po Stany
Zjednoczone i rynki Bliskiego

Wschodu. Milionowy Fiat 500 to
wersja Lounge, polakierowana
trójwarstwowym, eleganckim
perłowym lakierem nadwozia Biała
Perła, napędzana silnikiem
benzynowym 1,2 o mocy 69 KM.
Jak każda „500” jest to pojazd
unikalny. Dzięki tysiącom
możliwych kombinacji kolorów
karoserii, wystroju wnętrza, wersji
silnikowych, zasilania i opcji
wyposażenia – wśród miliona
powstałych dotąd Fiatów 500
naprawdę trudno znaleźć dwa
identyczne egzemplarze.

Z GRUPĄ FIAT 
ZIMA POD KONTROLĄ
Przed zimą warto pomyśleć o odpowiednim przygotowaniu samochodu
do zbliżających się trudnych miesięcy na drogach i zadbać o jego stan
techniczny. Aby kierowca mógł skontrolować i przystosować swój samochód
do zimy, Fiat Auto Poland już w październiku rozpoczął sezonową akcję
serwisową „Przyjemne zimowe podróże”. Podczas niej autoryzowane
serwisy Fiat Auto Poland oferują w promocyjnej cenie kontrolę samochodu,
podczas której sprawdzonych zostanie 15 najistotniejszych podzespołów
mających wpływ na bezpieczeństwo i komfort jazdy. Właściciel samochodu
przekona się zatem, jaki jest stan układu hamulcowego: klocków, tarcz
i przewodów hamulcowych, a także układu zawieszenia: amortyzatorów,
wahaczy, stabilizatorów. Sprawdzane są też inne ważne elementy: opony,
pióra wycieraczek, oświetlenie i akumulator. W przypadku zdiagnozowania
jakichkolwiek usterek lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu
podzespołu autoryzowany serwis zaoferuje klientowi możliwość
przeprowadzenia natychmiastowej naprawy.

ZIMOWA KONTROLA SAMOCHODU

Sprawdzenie 15 punktów wpływających na bezpieczną jazdę za  zł.

Specjalny rabat na klocki i tarcze hamulcowe do  %.

Zapytaj o promocyjną ofertę w Biurze Obsługi Klienta.

PRZYJEMNE

ZIMOWE PODRÓŻE!
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MEGA-ZLECENIE 
W NIEMCZECH
Spółka Iveco wygrała przetarg na dostawę ponad 150 autobusów dla
Deutsche Bahn Fuhrpark Service, największej niemieckiej firmy
transportowej. Zamówienie to dotyczy autobusu międzymiastowego
Crossway Low Entry, a dostawa rozpocznie się w 2013 roku. Deutsche
Bahn będzie korzystał z autobusów Iveco w swojej sieci transportu
miejskiego i regionalnego, która każdego dnia obsługuje około dwóch
milionów pasażerów. Działalnością tą zarządza DB Regio Bus poprzez
obszerny system firm zrzeszonych w całych Niemczech.

MUZYKA 
INSPIROWANA
GÓRAMI
Festiwal Kompozytorów Polskich im. prof. Henryka
Mikołaja Góreckiego w Bielsku-Białej od siedemnastu lat
prezentuje wybitnych twórców muzyki polskiej. Poprzednie
edycje tego wyjątkowego wydarzenia muzycznego
poświęcone były między innymi muzyce Chopina, Witolda
Lutosławskiego, Stanisława Moniuszki, Mieczysława
Karłowicza, Henryka Wieniawskiego i Grażyny Bacewicz.
W tym roku inspiracją imprezy, wspieranej od początku
przez Fiat Auto Poland, była muzyka górska. Odbywający
się od 9 do 14 października Festiwal poświęcony był
bowiem 130. rocznicy urodzin Karola Szymanowskiego
i 80. Wojciecha Kilara. Program urozmaiciły Nieszpory
Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza, które
uświetniły obchody 12. Dnia Papieskiego. 

Automobilklub Krakowski zorganizował w dniach 9-10
listopada 46. Międzynarodowy Rajd Żubrów. Jest to impreza
organizowana dla byłych zawodników i działaczy sportu
samochodowego. Jej inicjatorem był w 1966 r. Sobiesław
Zasada. Tegoroczny Rajd Żubrów wystartował w Łapanowie,
a metę usytuowano w Zakopanem. Na trasie, liczącej
200 km, startowały też samochody Grupy Fiat – załoga
Wiesław Mrówczyński – Janusz Wojtyna, jadąca fabryczną
Alfą Romeo Giulietta 1750 TBi Quadrifoglio Verde zajęła
drugie miejsce, ustępując na mecie tylko załodze państwa
Zasadów. Dobre wyniki na OS-ach osiągnęły też załogi
startujące samochodami Abarth, tj. Andrzej Jaroszewicz –
Alicja Grzybowska na Abarth 500C (6 miejsce) i Tomasz
Szmandra – Tomasz Popielewicz na Abarth 500 (13 miejsce).
Rewelacyjnie przejechała rajd także załoga Jacek Jurecki –
Arkadiusz Raszewski na Abarth 500 Esseesse (startowali
poza klasyfikacją ze względów regulaminowych).

46. MIĘDZYNARODOWY RAJD ŻUBRÓW
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FIAT AUTONOMY 
W CHINACH 
Na Wystawie Sprzętu Pielęgnacyjnego i Rehabilitacyjnego w Pekinie Fiat
po raz pierwszy zademonstrował swoje technologie mobilności osób
niepełnosprawnych. Firma dzieliła ekspozycję z włoską spółką Italian Group
Innovative Solutions (IGIS), pokazując m.in. samochód Fiat Viaggio (model
produkowany w Chinach przez GAC-Fiat joint venture) w wersji specjalnej,
która umożliwia prowadzenie pojazdu przez osoby o ograniczonych
możliwościach ruchowych. Kolejnym eksponatem jest, stworzony wspólnie
z IGIS pod egidą Fiat Autonomy Program, symulator jazdy MG2F pozwalający
dokonywać oceny wysiłku osób niepełnosprawnych pod kątem optymalnego
dostosowania funkcjonalności modeli samochodów do potrzeb i wymagań
tych osób. W ciągu ostatnich dziesięciu lat Fiat rozprowadził na rynkach
Europy i Brazylii ponad 107.800 pojazdów dla niepełnosprawnych (pod egidą
Fiat Autonomy Program), sprzedając w najlepszym jak dotąd roku 2009 
ponad 21.600 samochodów tego typu.

Marka Maserati zaprezentowała w prapremierze nową wersję
Quattroporte, która zadebiutuje oficjalnie w styczniu podczas
Salonu Samochodowego w Detroit. „Maserati stoi dziś przed
bezprecedensowym wzrostem przemysłowym i strategicznym,
który przyniesie roczną produkcję wielkości 50 tys. samochodów
w 2015 roku. Jest to wyzwanie, do którego Maserati
przygotowała się skrupulatnie i na które wszyscy oczekujemy
z niecierpliwością” – powiedział Harald Wester, CEO Maserati.
„Mowa o wzroście bazującym na trzech nowych modelach
i dwóch nowych segmentach rynku” – dodaje Wester. „Nowy
Maserati Quattroporte to luksusowa sportowa limuzyna
o wysokich osiągach oraz zewnętrznym lekkim i opływowym
designie, który uwypukla wrodzony sportowy charakter
i dynamizm istniejący w tym modelu” – uzupełnia Lorenzo
Ramaciotti, dyrektor designu Maserati. Nowe i innowacyjne
silniki Maserati Quattroporte zaprojektowane i rozwinięte
zostały przez inżynierów Maserati i Ferrari, a produkowane
będą w zakładzie Ferrari w Maranello. 

NOWY MODEL MASERATI QUATTROPORTE

Często podkreśla się, że to jeden z najmłodszych,
a mimo to najważniejszych i najbardziej cenionych
festiwali w Polsce. Jazzowa Jesień od dziesięciu lat
oferuje publiczności spotkania z jazzem
na najwyższym poziomie. Od chwili, kiedy
dyrektorem artystycznym imprezy został Tomasz
Stańko, do Bielska-Białej zaczęły zjeżdżać
największe gwiazdy tego gatunku. W tym roku,
na organizowanym od 14 do 18 listopada festiwalu,
wspieranym także przez Fiat Auto Poland, zagrały

między innymi gwiazdy takiego formatu, jak Jan
Grabarek Group razem z Trilokiem Gurtu, Joshua
Redman wraz z zespołem James Farm oraz Billy Hart
Quartet (na zdjęciu). Tomasz Stańko zaprosił także
muzyków amerykańskich i latynoskich do swojego
sekstetu i jak co roku zachwycił miłośników jazzu
obecnych na tym specjalnym koncercie.

JAZZOWA JESIEŃ 
W BIELSKU-BIAŁEJ
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9 listopada w Tychach odbyły się coroczne obchody Dni
Honorowych Dawców Krwi Koła PCK i Klubu Honorowych
Dawców Krwi przy Fiat Auto Poland. Mówiono o inicjatywach,
które obejmowały opiekę nad chorymi, pomocy dzieciom
niepełnosprawnym z przedszkola nr 12 w Tychach, a także 
o najważniejszej działalności, czyli akcjach oddawania krwi. 
W tym roku udało się już pozyskać 1920 litrów krwi, z czego
krwiodawcy Koła PCK i Klubu HDK przy FAP – liczącego 600
zarejestrowanych krwiodawców, w tym 390 czynnych członków –
oddali aż 400 litrów. Najbardziej aktywni w pracach klubu i koła
byli: Leszek Prałat, Zbigniew Kieras, Włodzimierz Erling, Paweł
Bojczuk, Andrzej Czerniak i Krzysztof Stachowicz. Co roku
najlepszym wręczane są także odznaczenia. W tym roku Kapituła
Odznaki Honorowej PCK przy Zarządzie Głównym Odznaką
Honorową PCK II stopnia wyróżniła Krzysztofa Stachowicza,
a III stopnia – Pawła Bojczuka. Natomiast Śląska Okręgowa Rada
HDK-PCK w Katowicach odznaką Zasłużony Honorowy Dawca
Krwi po oddaniu honorowo 18 litrów krwi wyróżniła Piotra
Mazurowskiego i Józefa Pytla, po oddaniu honorowo 12 litrów
Mirosława Działka, Krzysztofa Marczaka i Damiana Józefowicza,
a po oddaniu 6 litrów krwi Michała Stelmaszka i Rafała Manna.

Podczas 14. Międzynarodowego
Festiwalu „Śląska Jesień Gitarowa”,
odbywającego się w Tychach od 13
do 20 października, tyscy melomani
mieli możliwość wysłuchania
największych gwiazd muzyki
gitarowej. Wśród nich m.in.:
brazylijskiego kwartetu Assad
Family, japońskiego wirtuoza gitary
Kazuhito Yamashita, a także José
Antonio Rodrigueza. Imprezie od lat
towarzyszy Konkurs Gitarowy im. 
J. E. Jurkowskiego, przeznaczony
dla adeptów tego instrumentu, dla

których zwycięstwo jest często
przepustką do kariery. W tym roku
spośród ponad dwudziestu młodych
gitarzystów do finału wybrano
czterech, przed którymi postawiono
nie lada zadanie - zagranie koncertu
gitarowego z towarzyszeniem
Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy
„Aukso” pod dyrekcją Marka Mosia.
Zwycięzcą konkursu został, Florian
Larousse (na zdjęciu). Młody
Francuz zachwycił swoim
wykonaniem zarówno jurorów, 
jak i publiczność.

ŚLĄSKA JESIEŃ GITAROWA

Pod koniec października w Tychach gościła 29-osobowa
grupa z Cassino, włoskiej miejscowości będącej od roku
1977 miastem partnerskim Tychów. W skład włoskiej
delegacji wchodzili m.in. przedstawiciele władz
samorządu i radni, a także uczniowie szkół średnich. 
Włosi, którzy przyjechali na zaproszenie prezydenta Tych
Andrzeja Dziuby, byli także gośćmi zakładu Fiat Auto
Poland w Tychach. Wzięli ponadto udział w koncercie
finałowym Śląskiej Jesieni Gitarowej, zwiedzili Kraków
i były obóz koncentracyjny w Oświęcimiu. Włoscy
uczniowie spotkali się także z tyską młodzieżą ze szkół
licealnych. W zamiarze władz Cassino i Tych ma to być
początek wymiany młodzieży z obu miast. 

DNI HDK-PCK

W TYCHACH

GOŚCIE
Z CASSINO
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Anna Lubertowicz-Sztorc

LUDZIE
WYWIAD

Włoskieemocje
Wojciech Sierpowski,
znany dziennikarz
motoryzacyjny, wieloletni
juror konkursu Car of the
Year opowiada o włoskiej
motoryzacji, jej sukcesach
i szansach.

Odkąd pamiętam bardzo dużo piszesz

o włoskich samochodach i włoskich

stylistach. Co jest tego powodem? 

Mo ja pra bab cia by ła Włosz ką, wi docz nie mam
jesz cze wło skie ge ny. A tak po waż nie, rze czy wi -
ście fa scy nu je mnie wło ska mo to ry za cja. Do ty czy
to za rów no hi sto rii jak i de si gnu. Ma w so bie coś
nie po wta rzal ne go, sza lo ne go, nie prze wi dy wal ne -
go. Jej na pę dem nie jest wy ra cho wa nie, lecz emo -
cje. Od no szę wra że nie, że to sa mo do ty czy wie lu
in nych dzie dzin ży cia, np. kuch ni. 

Czy są marki włoskie albo modele

samochodów, które darzysz szczególną

sympatią? 

Wło si ma ją ta kie mar ki, że moż na do stać roz dwo -
je nia jaź ni. Oczy wi ście nu me rem 1 jest Fer ra ri, ale
te au ta po zo sta ją w sfe rze ma ło re al nych ma rzeń.
Od cza su do cza su jeż dżę ni mi, są fan ta stycz ne,
ale w Pol sce ra czej bym się zde cy do wał na Ma se -
ra ti, bo jest le piej do sto so wa ne do co dzien ne go
użyt ku i le piej zno si na sze
„pol skie dro gi”.

Szczególnym
sentymentem
darzę roadstery.
Kiedyś miałem
Fiata 124 Spider.
Później bardzo
lubiłem jeździć
Barchettą
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Mo im ty pem jest Ma se ra ti Gran Tu ri smo Sport Au -
to ma tic. Nie daw no spę dzi łem w nim dwa dni – re -
we la cja. Gdy bym miał ka sę na ta kie cac ko, miał -
bym pro blem, bo wiel kim ry wa lem by ła by Al fa Ro -
meo 8C Com pe ti zio ne. Rów nież i tym au tem
jeź dzi łem dwa dni i to na to rze Ba loc co, gdzie nie
strach po je chać tak jak by się chcia ło. Naj pierw
Co upé, póź niej Spi der – te go nie da się za po -
mnieć. Ale na co dzień roz sąd niej jest mieć au to
funk cjo nal ne, ta kie jak Fiat 500L, ewen tu al nie Pun -
to al bo Pan da. Na wia sem mó wiąc, bar dzo ce nię
te sa mo cho dy za wy god ne wsia da nie i do sko na łą
po zy cję za kie row ni cą. Je śli cho dzi o sil ni ki, pre fe -
ru ję silnik Multijet z Biel ska-Bia łej. Za pew nia do bre
osią gi i jest przy ja cie lem port fe la.

Co są dzisz o po wro cie do daw nych nazw

i wzor ców, czy li o ten den cji re tro? 

Oso bi ście bar dzo ce nię po wro ty do ko rze ni –
zwłasz cza gdy sta no wią tak do brą in ter pre ta cję
jak w przy pad ku Fia ta 500 czy też Mul ti pli. O ile
500-ka by ła strza łem w dzie siąt kę, no wa Mul ti pla
nad mier nie wy prze dzi ła swo ją epo kę w de si gnie.
Na to miast pod wzglę dem kon cep cji nie mia ła so -
bie rów nych. Naj le piej wie dzą i do ce nia ły to ro dzi -
ny np. z trój ką dzie ci. Mo że lu kę po Mul ti pli bę dzie
w sta nie za peł nić 7-miej sco wa wer sja Fia ta 500L.  

Co ta kie go szcze gól ne go jest w Ber to ne,

Giu gia ro, Pi nin fa ri nie, Za ga to, że kon cer ny,

dla któ rych pra cu ją, chęt nie się tym chwa lą? 

Ośro dek Ber to ne ob cho dzi 100-le cie swo je go ist -
nie nia, Gior get to Giu gia ro sty li zu je sa mo cho dy
od 55 lat, ośro dek Pi nin fa ri na od 83 lat, Za ga to
od 94 lat. Nie cho dzi mi o sta ty sty kę, lecz o zwró -
ce nie uwa gi na bo ga te do świad cze nie, nie sa mo -
wi ty do ro bek i cią głą go to wość do kon struk tyw -

nych pro jek tów pach ną cych świe żo ścią. Już
w okre sie mię dzy wo jen nym wło scy sty li ści bły snę li
swo im ta len tem i wy czu ciem ar ty stycz nym, po
czym przez dzie siąt ki lat pra co wa li na swój wi ze -
ru nek, wie lo krot nie do wo dząc, że wło ski de sign
jest naj lep szy na świe cie. W cza sie tych dzie się cio -
le ci ich na zwi ska sta ły się zna ny mi mar ka mi, a za -
ra zem po ję ciem o sil nym wy dźwię ku. Nic dziw ne -
go, że fir my, któ re sło no pła cą za pro jek to wa nie,
chcą po chwa lić się ta kim au tor stwem. Te pięk nie
brzmią ce, dźwięcz ne na zwi ska wło skie no bi li tu ją
de sign, a co za tym idzie – ca ły sa mo chód.

Który z ośrodków lub stylistów cenisz

najbardziej?  

Nie mam wąt pli wo ści – Gior get to Giu gia ro. Za wsze
był i jest mo im ido lem. To fa cet o wiel kim ta len cie,
nie zwy kłej fan ta zji i nie wy czer pa nych za so bach po -
my słów. Kie dyś ma rzy łem o tym, że by go po znać.
Na po cząt ku lat 90. za czą łem od wie dzać je go
ośro dek. W 1999 ro ku ja ko je dy ny z pol skich
dzien ni ka rzy, przy oka zji świa to we go kon kur su Car
of the Cen tu ry, mia łem oka zję uczest ni czyć w wy -
bo rze „sty li sty stu le cia”. Na za koń cze niu te go kon -
kur su w Las Ve gas po sa dzo no mnie przy sto le sty -
li stów, wśród któ rych by li Gior get to Giu gia ro i je go
syn Fa bri zio. Za przy jaź ni li śmy się, cze go efek tem
by ły mo je czę ste wi zy ty i re wi zy ty... ich sa mo cho -
dów kon cep cyj nych pod czas wie lu wy staw, ja kie
or ga ni zo wa łem pod czas Po znań Mo tor Show.  

Założyłeś klub DesignForum,

zorganizowałeś wiele konkursów

rysowniczych…  

Naj bar dziej utkwił mi w pa mię ci kon kurs zwią za ny
z Al fą Ro meo, któ ry kil ka lat te mu od był się na sto -
isku De si gn Fo rum pod czas jed ne go z Po znań Mo -
tor Show. To by ło spo tka nie trzech po ko leń pol -
skich sty li stów. Ju ro ra mi by li: Wie sław Wia trak, któ -
ry na po cząt ku lat 80. sty li zo wał Be ski da, Zbi gniew
Mau rer – sty li sta Al fy Ro meo, współ twór ca mię dzy
in ny mi mo de lu 156 i 8C Com pe ti zio ne, a w kon -

Giorgetto
Giugiaro stał się
częścią historii
światowego
designu.
Rozmowa
w stylizowanym
przez niego
Fiacie Punto

Od lewej:
Wojciech

Sierpowski
organizator

DesignForum,
Wiesław Wiatrak

(stylista Beskida),
Zbigniew Maurer

(Alfa Romeo),
w tle rysownicy

podczas
konkursu
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kur sie jak zwy kle bra ło udział wie lu na szych mło -
dych ry sow ni ków, któ rzy chcie li by pójść w śla dy
Zbysz ka. Na szym ce lem jest umoż li wie nie mło dym
ry sow ni kom bez po śred nie go kon tak tu z pro fe sjo -
na li sta mi, wspól ne warsz ta ty ry sow ni cze, uzy ska -
nie rad i wska zó wek uła twia ją cych dal szy roz wój
ta len tu. I wresz cie wi zy ty w ośrod kach de si gnu,
któ re w przy pad ku kil ku ry sow ni ków za owo co wa ły
za trud nie niem w ośrod kach de si gnu.

Upra wia łeś sport sa mo cho do wy. Co da ło ci

ści ga nie się? 

Przy pa dek spra wił, że rów nież i ści ga nie mo je by -
ło zwią za ne z wło skim sprzę tem. W dru giej po ło -
wie lat sie dem dzie sią tych Za sta vą 1100 p, Fia tem
128 Sport 1300 jeź dzi łem w raj dach i wy ści gach.
Nie by ły to naj szyb sze sa mo cho dy, ale wy star czy -
ły, by od nieść za do wa la ją ce mnie suk ce sy. Jesz -
cze po ja wił się krót ki epi zod z Fia tem 124 Spi der,
ale w od róż nie niu od Abar tha 124 Ral ly, o któ rym
ma rzy łem, wer sja 1.8 by ła po pro stu spa ce rów ką.
Kosz ty star tów skło ni ły mnie do re flek sji i pod ję cia
trud nej de cy zji. Na po zy tyw ną nie by ło mnie stać
fi nan so wo, a na ne ga tyw ną – psy chicz nie. Moż na
po wie dzieć, że nie pod ją łem żad nej. Jed no jest dla
mnie pew ne – raj dy i wy ści gi na uczy ły mnie wy gry -
wać i prze gry wać, a zdo by te umie jęt no ści bar dzo
przy da ją mi się pod czas te sto wa nia sa mo cho dów.

Dziś już nie ry su jesz i nie star tu jesz, to czym

za peł niasz wol ny czas? 

Po 20 la tach prze pra co wa nych w ty go dni ku mo -
to ry za cyj nym, po sta no wi łem się usa mo dziel nić.
Efek tem jest kro ni ka mo to ry za cji Au to Rok – rocz -
nik, któ ry na po nad 400 stro nach pod su mo wu je
to, co wy da rzy ło się w se zo nie i przed sta wia au ta,
do któ rych wsią dzie my w ko lej nym se zo nie. Obec -

nie pra cu je my już nad 12 wy da niem Au to Rok. 
Ta ki rocz nik ma sens, bo dziś nie zbie ra się już ga -
zet. Na to miast ko lek cja ta kich rocz ni ków na pół ce
sta no wi lub bę dzie sta no wi ła ko pal nię wie dzy i in -
for ma cji, do któ rych za wsze moż na po wró cić.

Two je no we hob by to mo de lar stwo RC –

skąd ta ki po mysł? 

Wy pa da się przy znać; sta ra mi łość nie rdze wie je.
Kil ka lat szkol nych spę dzo nych w NRD za owo co -
wa ło prze ko na niem, iż mo de lar stwo nie sie ze so -
bą wie le cen nych war to ści. Obie ca łem so bie, że
kie dyś wró cę do nie go. Na stą pi ło to wcze śniej niż
się spo dzie wa łem i w for mie, o któ rej kie dyś moż -
na by ło tyl ko po ma rzyć. Mo wa o zdal nie ste ro wa -
nych sa mo cho dach, do kład niej okre śla jąc – naj -
po pu lar niej szej na świe cie ska li 1:10. W re dak cji
zbu do wa li śmy ma kie tę to ru wy ści go we go o dłu -
go ści ok 60 m, bar dzo szyb ko na sza ko lek cja
mo de li RC prze kro czy ła set kę. Za czę li śmy wspie -
rać za wo dy ta ki mi mo de la mi. Po wsta ła se ria wy -
ści go wa Ma scar Ju nior Cup i sa mo cho dy mar ki
Ma scar, do któ rych rzeź bię for my ka ro se rii. Chcie -
li śmy stwo rzyć sta ły po wszech nie do stęp ny tor –
pięk ną wiel ką ma kie tę, ale nie ste ty wła dze War -
sza wy ani dziel ni cy nie wy ka za ły za in te re so wa nia
obiek tem, któ ry mógł by przy cią gać mło dzież ma -
ją cą ta kie hob by. 

Czym jesz cze zaj mu je się Mo to ry za cyj na

Agen cja Sier pow ski? 

Or ga ni zu je my jaz dy te sto wo -po rów naw cze dla
dzien ni ka rzy z ca łej Pol ski. Ich ideą jest uła twie nie
do stę pu do no wych mo de li dzien ni ka rzom przede
wszyst kim z te re nu i z ma łych re dak cji, bez po -
śred nie po rów na nie kon ku ren tów na tej sa mej tra -
sie i wy ko na nie zdjęć, oraz kon takt z przed sta wi -
cie la mi firm na neu tral nym grun cie. Zor ga ni zo wa -
li śmy już 64 ta kie spo tka nia te sto we, któ rych
efek tem by ło po ja wie nie się wie lu ma te ria łów
w me diach.   

Wyścigowe
i rajdowe

mistrzostwo
Warszawy,

a nawet
VI miejsce

w WSMP
niewiele

wniosło. Brak
sponsorów
zakończył

niejedną karierę

Rysowanie
Wojtka
Sierpowskiego
rozpoczęło się
od
naszkicowania
następcy
Fiata 126p.
Obok: wizja
przyszłego Fiata
Cinquecento
w japońskiej
gazecie
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DANIE SPECJALNE
NORDIC WALKING

Mariusz
Kilian 

zdjęcia 
Fotolia

Najlepszym, a jednocześnie najtańszym,
dostępnym wszędzie oraz każdemu środkiem
do zachowania zdrowia, właściwej sylwetki,
a także równowagi psychicznej jest ruch.
Jedną z jego odmian
jest rekreacja f izyczna,
uprawiana także 
w formie sportu
amatorskiego, do
której należy 
nordic walking.

Na każdą
porę roku
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Wo ko ło po wsta je co raz
wię cej bo isk, ba se nów
i si łow ni. W więk szo ści

miej sco wo ści nie bra ku je też
miejsc i par ków, gdzie na świe -
żym po wie trzu moż na z po wo -
dze niem upra wiać róż ne for my re -
kre acji ru cho wej – bie gi, jaz dę ro -
we rem, spa ce ry, a tak że marsz
z kij ka mi. Nor dic wal king, ostat -
nia z wy mie nio nych dys cy plin, jest
sto sun ko wo no wą od mia ną ak -
tyw no ści fi zycz nej, któ rej ce chą
cha rak te ry stycz ną jest wy ko rzy -
sta nie spe cjal nych kij ków słu żą -
cych do od py cha nia się od pod -
ło ża, co an ga żu je po nad 90 pro -
cent mię śni po stu ral nych. 
Uła twia nie so bie mar szu w te re nie
za po mo cą ja kie goś pro ste go na -
rzę dzia nie jest ni czym nie zwy kłym.
Lu dzie już od daw na uży wa li do
te go ce lu na przy kład, zna le zio ne -
go przy dro dze ki ja. Gó ra le w po -

ko ny wa niu stro mych od cin ków
ko rzy sta ją do dzisiaj z ciu pa gi bę -
dą cej po łą cze niem sie kier ki i la ski.
Tak że nar cia rze bie go wi po se zo -
nie zi mo wym tre nu ją mar sze prze -
ła jo we przy uży ciu kij ków. 
Spo sób po ru sza nia się przy po -
mo cy spe cjal nie do te go ce lu
za pro jek to wa nych kij ków opra co -
wa no na prze ło mie lat osiem dzie -
sią tych i dzie więć dzie sią tych
w Fin lan dii. Je go za sa dy uję to
w sys tem, któ ry opar to na pod -
bu do wie teo re tycz nej. Z cza sem
nor dic wal king stał się osob ną,
au to no micz ną dys cy pli ną spor tu,
kie ru ją cą się wła sny mi za sa da mi
i prze pi sa mi.

ZA LE TY NOR DIC
WAL KIN GU 
In ten syw ny roz wój mar szu z kij ka -
mi za czął się w dru giej po ło wie lat
dzie więć dzie sią tych. Od kil ku lat
dys cy pli na ta jest obec na tak że
w Pol sce i zdo by wa co raz więk -
szą po pu lar ność. Nor dic wal king
ma bo wiem wie le za let: świet nie
do tle nia or ga nizm, po zy tyw nie
wpły wa na układ krą że nia i od de -
cho wy, po ma ga utrzy mać mię śnie
i sta wy w do brej kon dy cji, a tak -
że wła ści wą ma sę cia ła, dzia ła ko -
rzyst nie u osób cho rych na nad -
ci śnie nie tęt ni cze, a dzię ki bardzo
częstemu kon tak to wi z przy ro dą,
wpły wa rów nież to ni zu ją co na uk -
ład ner wo wy czło wie ka. 
Nie któ rzy upra wia jąc nor dic wal -
king nie zwa ża ją jed nak na ko rzy -
ści, ja kie nie sie z so bą ta dys cy pli -
na spor tu, ale kie ru ją się je dy nie
mo dą. Za le ży im głów nie na tym,
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by in ni wi dzie li ich z kij ka mi w dło -
niach. Ta kie oso by czę sto nie
po tra fią ro bić te go wła ści wie,
a ich pró by wy glą da ją nie co po -
ciesz nie i mo gą na wet przy nieść
wię cej szko dy niż po żyt ku.
W pew nym mo men cie kij ki za czy -
na ją bo wiem im cią żyć i prze szka -
dzać. Te oso by po win ny wziąć
pod roz wa gę dwa wyj ścia: al bo
cho dzić na spa ce ry bez kij ków, al -
bo na uczyć się ro bić to pra wi dło -
wo. Naj lep szym wyj ściem bę dzie
do łą czyć do osób, któ re upra wia -
ją nor dic wal king już ja kiś czas, lub
sko rzy stać z za jęć z in struk to rem.
Pod sta wo we in for ma cje moż -

na zna leźć w róż nych pu bli ka -
cjach; te ma to wi te mu rów nież
po świę co ny jest ten tekst.
Mo ty wa cją do pod ję cia każ dej ak -
tyw no ści fi zycz nej po win na być
od po wie dzial ność za wła sne zdro -
wie prze ja wia ją ca się dba ło ścią
o wła ści wą kon dy cję i utrzy ma nie
od po wied niej ma sy cia ła. Brak ru -
chu i co raz gor sze na wy ki ży wie -
nio we po wo du ją bo wiem, że wie -
lu lu dzi za pa da na cho ro by cy wi -
li za cyj ne. Sy tu acja ta ka za kra wa
tro chę na pa ra doks, bio rąc
pod uwa gę że w cią gu ostat nich
dwóch de kad przy by ło miejsc,
gdzie za dar mo al bo za nie wiel kie

pie nią dze moż na upra wiać sport. 
Nor dic wal king ja ko spo sób
na po pra wę kon dy cji, zdro wia
oraz po wrót do wła ści wej ma sy
cia ła lub jej utrzy ma nia tak że nie
wy ma ga du żych na kła dów fi nan -
so wych. I co rów nie waż ne, jest
do stęp ny w każ dym te re nie
i o każ dej po rze ro ku. Mo gą go
upra wiać oso by z wszyst kich
grup wie ko wych, a tak że oso by
z nad wa gą. In ną za le tą tej for my
ak tyw no ści są jej wła ści wo ści
zdro wot ne. Nor dic wal king zmniej -
sza bo wiem ry zy ko od nie sie nia
ura zów, an ga żu je nie mal wszyst -
kie gru py mię śnio we, a tak że
układ krą że nia i od de cho wy, od -
cią ża sta wy, po pra wia ko or dy na -
cję ru cho wą i wresz cie po zwa la
ob co wać z przy ro dą.

DAW KO WA NIE 
WY SIŁ KU
W utra cie wa gi i po pra wie kon dy -
cji fi zycz nej nie zbęd ny jest od po -
wied nio do zo wa ny wy si łek. Ge ne -
ral ną za sa dą jest do bór ob cią żeń
do in dy wi du al nych moż li wo ści
i nie for so wa nie or ga ni zmu. Nie ste -
ty czę stym błę dem jest zbyt in ten -
syw ne roz po czę cie tre nin gów,
cze go skut kiem bę dą za kwa szo -
ne mię śnie, prze mę cze nie, bó le
sta wów, a to w kon se kwen cji
wpły nie na znie chę ce nie do pod -
ję tej ak tyw no ści. Wy si łek fi zycz ny
po wi nien nam przy no sić sa tys fak -
cję i przy jem ność, dla te go naj le piej
stop nio wać go po wo li, ale przede
wszyst kim sto so wać w naj prost -
szych for mach.
Jed nym z pod sta wo wych pa ra -
me trów, ja kim na le ży się kiero wać

TĘTNO MAKSYMALNE PODCZAS TRENINGU
WIEK TĘTNO MAX.: TĘTNO DLA ROZGRZEWKI TĘTNO TRENINGU DLA WZMOCNIENIA

W LATACH 220 - WIEK I REKREACJI 50% T. MAX I SPALANIA TŁUSZCZU 60-70% T. MAX.

20 200 100 120-140

30 190 95 114-133

40 180 90 108-126

50 170 85 102-119

60 160 80 96-112

70 150 75 90-105

Tabela 1.
Podane wartości
należy traktować
jako ogólne, nie
uwzględniają
bowiem
indywidualnego
stanu zdrowia,
masy ciała i
innych. W razie
jakichkolwiek
wątpliwości
należy je
skonsultować 
z lekarzem
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w tre nin gu, jest do bór wła ści we -
go tęt na wy sił ko we go. Naj pierw
ob li cza my tęt no mak sy mal ne we -
dług wzo ru: 220 – wiek w la tach
(na przy kład oso ba w wie ku 40
lat: 220 – 40 = 180, tęt no mak sy -
mal ne wy no si 180). Na stęp nie
ob li cza my tęt no dla od po wied nie -
go ro dza ju wy sił ku, np. dla r oz -
grzew ki i re kre acji fi zycz nej tęt no
wy no si 50% tęt na mak sy mal ne go
(dla po da ne go wy żej przy kła du,
bę dzie to: 50% ze 180 = 90), dla
tre nin gu, któ re go efek tem ma być
wzmac nia nie mię śni oraz spa la nie
tłusz czu, tęt no wy sił ko we po win -
no wy no sić 60-70% tęt na mak sy -
mal ne go (70% ze180 =126). War -
to ści te po win ni śmy kon tro lo wać
w trak cie ćwi czeń (patrz ta bel a 1).
Po moc ny bę dzie w tym pul so metr,
czy li apa rat mie rzą cy puls i po ka -
zu ją cy war tość na wy świe tla czu
no szo nym najczęściej na nad -
garst ku tak, jak ze ga rek. Ob li -
cza jąc tęt no bez po mo cy pul so -
me tru wy ni ki należy za okrą glić.
Roz po czy na jąc mar sze z kij ka mi
nie na rzu caj my so bie zbyt ostre -
go re żi mu. Pa mię taj my też o roz -
po czy na niu każ de go tre nin gu lek -
ką roz grzew ką i koń cze niu go
ćwi cze nia mi roz cią ga ją cy mi. Wal -
cząc z bra kiem kon dy cji i nie po -
trzeb ny mi ki lo gra ma mi nie za po -
mi naj my, że zbie ra li śmy je przez kil -
ka lub kil ka na ście lat, dla te go
w dwa mie sią ce ich nie zrzu ci my,
a tak że nie osią gnie my olim pij skiej
for my. 

ZA SA DY NOR DIC
WAL KIN GU 
Wzrok skie ro wa ny przed sie bie,
syl wet ka nie co po chy lo na do przo -
du, ple cy wy pro sto wa ne, rę ce
i no gi pra cu ją na prze mien nie,
chwyt dło ni za mknię ty, gdy kij
sta wia my z przo du, dłoń otwar ta,
gdy kij jest z ty łu, po ode pchnię -
ciu ło kieć pro sty. Krok za czy na my
od pię ty, sto pę od bi ja my od pod -
ło ża du żym pal cem, ki jem od py -
cha my się do ty łu, a nie do gó ry.
Tak po win na wy glą dać pra wi dło -
wa tech ni ka nor dic wal king.

Krok jest dłuż szy niż przy zwy kłym
mar szu. Bar dzo waż na jest kwe -
stia pra wi dło we go spo so bu cho -
dze nia: le wa no ga, pra wa rę ka
i na prze mian. Część osób cho dzi
„jed no tak to wo”, le wa no ga i le wa
rę ka, co jest naj więk szym błę dem
w me cha ni zmie ludz kiej mo bil -
no ści, po wo du je złą ko or dy na cję
mię śnio wą, za bu rza pra cę sta wów
koń czyn i krę go słu pa. 
Tre no wać moż na w za sa dzie
wszę dzie, na upar te go na wet
w ha li spor to wej, jed nak o atrak -
cyj no ści te go spor tu de cy du je
kon takt z na tu rą w trak cie mar szu
w miej skim par ku, w le sie, na pla -
ży czy w gó rach. Na le ży mieć
świa do mość, że ob co wa nie
z przy ro dą jest war to ścią sa mą
w so bie. Kij ki po zwa la ją pew nie
po ru szać się w na tu ral nym te re nie,
dzię ki cze mu moż na po wie dzieć,
że jest to w pew nym sen sie marsz
na czte rech koń czy nach. Kij ki są
bo wiem swe go ro dza ju prze dłu że -
niem ra mion, da ją cym do dat ko we
punk ty pod par cia.

KI JE ODPOWIEDNIE
DO MAR SZU 
Nor dic wal king upra wia my za po -
mo cą spe cjal nie skon stru owa -
nych kij ków, któ re róż nią się
od nar ciar skich i trek kin go wych.
Wy ko na ne są one z alu mi nium lub
z kom po zy tu bę dą ce go mie szan -
ką włók na szkla ne go i włók na wę -
glo we go. Wśród kom po zy to wych
lep sze są te z wyż szą za war to ścią
włók na wę glo we go. W ofer cie są
ki je o re gu lo wa nej dłu go ści, któ re
mo gą słu żyć kil ku oso bom i są ła -
twiej sze w trans por cie, jed nak ich
trwa łość jest niż sza od ki jów sta -
łych. Dla te go oso by, któ re zde cy -
du ją się na re gu lar ne tre nin gi po -
win ny wy brać dla sie bie ki je sta łe. 
Za sad ni czą czę ścią kij ka jest trzo -
nek za koń czo ny u do łu spe cjal -
nym „bu ci kiem” do cho dze nia
po twar dym pod ło żu, któ ry moż -
na zdjąć i uzy skać w ten spo sób
ostrą koń ców kę do mar szu
po mięk kim pod ło żu. Z dru giej
stro ny ki jek za koń czo ny jest spe -

cjal nie pro fi lo wa ną rącz ką z pa -
ska mi w for mie ażu ro wej rę ka -
wicz ki z moż li wo ścią re gu la cji jej
wiel ko ści.

WYBÓR UBRA NIA 
I OBU WIA 
Sport ten nie wy ma ga spe cjal ne -
go stro ju, na le ży jed nak pa mię tać
o wła ści wym je go do bra niu do po -
ry ro ku i ak tu al nej po go dy. Bę dzie -
my w te re nie od 1 do 2 go dzin
i w tym cza sie au ra mo że się zmie -
nić. Naj lep sze jest oczy wi ście
ubra nie spor to we, w zim nych po -
rach ro ku na le ży ubie rać się war -
stwo wo, czy li na tzw. „ce bul kę”.
Po roz grza niu się moż na zdjąć
część odzie ży, na przy kład blu zę
lub kurt kę, i prze pa sać ją wo kół
pa sa lub scho wać do ple ca ka,
a póź niej, je śli zaj dzie po trze ba,
z po wro tem na ło żyć na sie bie. 

Kijki do nordic
walking
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Kurt ka po win na da wać peł ną
swo bo dę ru chów, szcze gól nie
w oko li cach ob rę czy bar ko wej,
dla te go nie po win na zbyt przy le -
gać do cia ła. Naj lep sza jest z pew -
no ścią bie li zna czy dres z tka ni ny
prze pusz cza ją cej po wie trze, „od -
dy cha ją cej”. Ko bie ty mo gą wziąć
pod uwa gę za kup spe cjal nie skon -
stru owa ne go do upra wia nia spor -
tu biu sto no sza. War to też za opa -
trzyć się w spe cjal ne obu wie
do nor dic wal kin gu. Je że li ta kie go
nie ma my, do bre bę dą bu ty spor -
to we. Po win ny one jed nak speł -
niać pew ne wa run ki, tzn. mieć wy -
raź nie pro fi lo wa ne po de szwy, sta -
bil ną i moc ną bu do wę chro nią cą
sto pę przed ura za mi i wil go cią
oraz so lid ne za pię cie. 
Bu ty przede wszyst kim po win ny
być do brze do pa so wa ne, dla te go
nie ku puj my obu wia ra no, a po po -
łu dniu, kie dy sto pa już „po pra co -
wa ła”. Mierz my je na od po wied nie
skar pe ty, w któ rych bę dzie my tre -
no wa li. Je sie nią i zi mą pa mię taj my
o czap ce, sza lu i rę ka wicz kach, te
ostat nie nie mo gą być zbyt gru be,
aby dło nie mo gły się zmie ścić
w „uprzę ży” kij ków. Wy po sa że nia
do peł ni ma ły ple cak, do któ re go
za bie rze my na dłuż szy tre ning
prze ciw desz czo wą kurt kę, po -
jem nik z pi ciem i ma łą ap tecz kę
wy po sa żo ną w pla stry i środ ki de -
zyn fe ku ją ce oraz pre pa ra ty od stra -
sza ją ce in sek ty. W po rze cie płej,

oprócz stro ju po win ni śmy pa mię -
tać o kre mie z fil trem UV, któ rym
na le ży za bez pie czyć wszyst kie
nie osło nię te czę ści cia ła.

OD PRĘ ŻE NIE 
PO WY SIŁ KU
In ten syw na ak tyw ność fi zycz -
na pro wa dzi z re gu ły do zwięk szo -
nej to le ran cji or ga ni zmu na co raz
wyż sze ob cią że nia, na przy kład
do co raz mniej sze go od czu cia
za kwa sze nia mię śni, któ re ob ja wia
się m.in. bó lem mię śni ły dek zna -
nym oso bom przy stę pu ją cym
po dłuż szej prze rwie do bie ga nia,
mar szów, jaz dy na ro we rze itp.
Dla te go po mię dzy se sja mi tre -
nin go wy mi, szcze gól nie ty mi o du -
żej in ten syw no ści, nie jest wska -
za ny tyl ko bier ny wy po czy nek,
po nie waż nie po zwa la na wła ści -
we od no wie nie moż li wo ści or ga -
ni zmu. Dla te go w ce lu uzy ska nia
co raz lep szych wy ni ków ama tor
nor dic wal kin gu w dłu go fa lo wym
pla nie tre nin go wym po wi nien po -
my śleć rów nież o wła ści wym za -

DOBÓR DŁUGOŚCI KIJKÓW
WZROST DŁUGOŚĆ KIJKÓW WEDŁUG DŁUGOŚĆ KIJKÓW WEDŁUG

WSPÓŁCZYNNIKA 0,66 WSPÓŁCZYNNIKA 0,7

155 100 110

160 105 110

165 110 115

170 110 120

175 115 120

180 120 125

185 120 130

190 125 130

Tabela 2.
Osobom
początkującym
dobór kijków do
nordic walking
ułatwi tabela 
z wyliczeniem
według dwóch
współczynników 

NORDIC WALKING

Ważną rolę odgrywa właściwie dobrana długość
kijów. Produkowane są w rozmiarach od 100 do

130 cm, różnicując co 5 cm. Aby dobrać właściwy
kij, należy stanąć prosto, zginając przedramię 
w łokciu do kąta prostego, dłoń powinna być

wyprostowana. Następnie trzeba zmierzyć odległość
od podłoża do górnej krawędzi dłoni (h) i dodać od 3
do 5 cm. W ten sposób uzyskamy właściwą długość
kija. Są też sposoby doboru odpowiedniej długości,

opierające się na zastosowaniu odpowiedniego
współczynnika w stosunku do wzrostu (tab. 2).

Stosuje się dwa współczynniki: 0,66 i 0,7 x wzrost.
Przyjmuje się, że osobom początkującym łatwiej jest

poruszać się z kijkami krótszymi, natomiast ze
wzrostem umiejętności można

używać kijków dłuższych.
Wszystkie podane metody są

obarczone błędem wynikającym 
z różnicy w budowie

anatomicznej każdego
człowieka. Osoby 

o podobnym wzroście
mają często inną długość

kończyn i dlatego kijki
należy dobierać
indywidualnie,

korzystając z pomocy
kogoś o sporym

doświadczeniu. Najlepiej
zrobi to instruktor nordic
walking lub sprzedawca

sprzętu sportowego.

Jak dobrać kijki



pla no wa niu i sto so wa niu ak tyw -
ne go wy po czyn ku. Je że li nie
uwzględ ni się te go ele men tu,
moż li wo ści or ga ni zmu prze sta ną
ro snąć; mo że dojść na wet do re -
gre su lub ne ga tyw nych zmian.
A to mo że spo wo do wać nie chęć
do tre nin gów i wte dy sport za miast
po móc, przy nie sie szko dę. 
Naj ko rzyst niej szą for mą ak tyw -
ne go wy po czyn ku bę dzie od no wa
bio lo gicz na. Wy ko rzy staj my moż -
li wo ści, ja kie da ją ogól no do stęp -
ne miej sca, ta kie jak na przy kład
miej skie ba se ny, gdzie moż na ko -
rzy stać z sau ny, ja cuz zi, a cza sa -
mi na wet z krio ko mo ry i ma sa żu.
Od no wa za pew nia psy cho fi zycz -
ne od prę że nie, bę dą ce swo istą
for mą na gro dy za cięż ki wy si łek
pod czas tre nin gów. Je że li więc
uda się po łą czyć tre ning z od no -
wą, wy ni ki przyj dą szyb ciej, ła twiej,
bez kon tu zji i co waż ne – znie chę -
ce nia. Po za tym dłu żej w or ga ni -
zmie bę dą utrzy my wa ły się po zy -
tyw ne efek ty tre nin gu, bę dą też
bar dziej kom plek so we. Tak że pro -
ce sy me ta bo licz ne osią gną swo -
je opti mum z ko rzy ścią dla wszyst -
kich ukła dów or ga ni zmu. 
Po dob nie jak w przy pad ku na si -
lo ne go tre nin gu, tak że nie prze my -
śla ne ko rzy sta nie z od no wy bio lo -
gicz nej mo że przy nieść wię cej
szko dy niż po żyt ku. Or ga nizm
mu si mieć bo wiem od po -
wied ni czas na ada pta cję
do no wych bodź ców,
a zbyt in ten syw ne za bie gi
mo gą prze cią żyć or ga nizm
ze wszyst ki mi te go ne ga tyw -

ny mi skut ka mi. Dla te go od no wa
bio lo gicz na po win na być wła ści -
wie stop nio wa na. Po win no się ją
po nad to sto so wać sys te ma tycz -
nie, pa mię ta jąc o in dy wi du al nym
po dej ściu do niej. 
Za koń cze nie tre nin gu i wy sił ku fi -
zycz ne go nie jest rów no znacz ne
z usta niem pro ce sów me ta bo licz -
nych. Nie któ re z nich trwa ją jesz -
cze kil ka do kil ku na stu go dzin
po za koń cze niu ak tyw no ści. Za da -
niem opi sa nych wcze śniej me tod
jest przy spie sze nie po wro tu or ga -

ni zmu do rów no wa gi bio che -
micz nej, jak rów nież do sta -
bi li za cji stop nia po żą da -

nych zmian, któ rych ce lem jest
zwięk sze nie moż li wo ści mo to -
rycz nych osób tre nu ją cych. 
Upra wia ją cy nor dic wal king, któ -
rzy po waż nie pod cho dzą do tre -
nin gów, po win ni okre so wo kon -
tak to wać się z le ka rzem. Do ty czy
to szcze gól nie osób r oz po czy -
na ją cych tre nin gi, któ re po win ni
usta lić i okre ślić swo je moż li wo ści.
Dla do bra nia opty mal nych me tod
od no wy bio lo gicz nej wska za -
na jest z ko lei kon sul ta cja z fi zjo -
te ra peu tą.

Dzięki
kontaktowi z
przyrodą, nordic
walking wpływa
tonizująco na
uk ład nerwowy
człowieka
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CZAS WOLNY
NOWOŚCI

Joanna Lasek

PRAKTYCZNE 
W PODRÓŻY
Piękne i właściwie niezniszczalne miękkie mapki Crumpled City są wynikiem
udanej współpracy florenckiej firmy Palomar z projektantem i wynalazcą
Emanuele Pizzolorusso. Mapki to prawdziwa rewelacja dla zwiedzających
miasta, którzy posiadają świadomość ekologiczną. Mapy są wykonane
z miękkiej folii, która będzie nam służyła latami. Im starsza, tym bardziej
miękka, a tym samym zajmująca mniej miejsca. Mapy papierowe niszczą się
niesamowicie szybko, praktycznie po jednym zwiedzaniu często bywają
do wyrzucenia. To dowcipny i zaskakujący, a jednocześnie fenomenalny
w swej prostocie towarzysz wycieczek. Dostępna jest także wersja Junior.
www.crumpledcity.pl 

W ORIENTALNYM  
KLIMACIE
Od produktów Villeroy & Boch nie sposób oderwać oczu. Dlatego miłośników
porcelany zachwyci nowa, inspirowana kulturą arabską, seria – Samarkand.
Zarówno kolorystyką jak i ornamentyką nawiązuje ona do tego starożytnego
miasta, przez które prowadził Jedwabny Szlak. W skład zestawu wchodzi
popielniczka oraz trzy kwadratowe naczynia, które można wykorzystać jako
dodatek do białych zestawów lub potraktować jako talerzyki do
przechowywania najrozmaitszych rzeczy. Mandarynkowy, rubinowy, niebieski,
złoty to kolory, które nierozerwalnie kojarzą się ze światem arabskim, także
motywy zwierzęce – wielbłąd, koń, słoń – nawiązują do orientalnych klimatów
i symbolizują bogactwo. Naczynia dostępne są osobno lub w zestawach.

NIEZBĘDNE
W KUCHNI
Ręczne młynki do pieprzu i soli to podstawa
w każdej szanującej się kuchni. Drewniane młynki
Remember z ceramicznym mechanizmem to także
idealny prezent. Komplet dwóch młynków
zapakowany
w estetyczne pudełko
na pewno spodoba się
nowoczesnemu
miłośnikowi kulinariów.
Do wyboru jest kilka
wzorów kolorystycznych,
wszystkie szalone
i nowoczesne. Cena jest
dość wysoka, jednak
unikalny design
połączony z wysoką
jakością gwarantuje
satysfakcję z zakupu.
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W POKOJU DZIECKA
Czas przed narodzinami dziecka to czas pełen oczekiwania, ale i niepokoju.
Jedną z ważniejszych rzeczy jest odpowiednie przygotowanie pokoju,
wyposażonego w funkcjonalne i estetyczne meble. Kolekcja VX firmy ATB to
mebelki wykonane z białej płyty, połączonej z kolorowymi aplikacjami (wersja
dla chłopca i dla dziewczynki). Fantastycznym rozwiązaniem jest możliwość
przerobienia niemowlęcego łóżeczka ze szczebelkami na tapczanik dla
kilkulatka, łóżko będzie więc służyło dziecku ładnych parę lat. Dzięki temu, 
że meble są białe, rodzice mają swobodę w operowaniu kolorami w przypadki
ścian, podłogi, zasłon itp. Komoda jest wyposażona w przewijak, który można
zdemontować, kiedy dzidziuś podrośnie. 
W skład zestawu wchodzi też tak potrzebna (wie o tym każdy rodzic) skrzynia
na zabawki, a także szafa, biurko komputerowe, półka ścienna, regał
i większe pojedyncze łóżko. 

NAWILŻANIE
POWIETRZA
Nadszedł niedobry czas dla naszej skóry oraz
układu oddechowego – okres zimowego grzania.
Wysuszone powietrze nie ma litości dla naszych
biednych organizmów, dlatego tak ważne jest
po pierwsze wietrzenie, po drugie nawilżanie. Warto
pamiętać również, aby temperatura wewnątrz nie
przekraczała 20 stopni, wyższa będzie sprzyjała
zapadaniu na wszelkie infekcje. Można wspomóc
się mechanicznymi nawilżaczami powietrza, które
„podratują” nasze przesuszone śluzówki i pomogą
utrzymać nieskazitelną cerę. Firma Zelmer ma
w swojej ofercie nawilżacze nie tylko skuteczne, ale
i estetyczne. Dzięki jonom srebra wszelkie
zanieczyszczenia, które mogłyby się dostać
do wodnej pary, są neutralizowane.

WYGODA 
I STYL
Pozostając w temacie pokoju dziecięcego, warto
zwrócić uwagę na ciekawe i designerskie pufy
Pitting Bull. Ładne, proste, przydatne i funkcjonalne.
To siedziska przypominające olbrzymie poduchy
wypełnione tysiącem maleńkich perełek
dopasowujących się do kształtu malucha. 
Pokrycie pufy jest łatwe do utrzymania w czystości,
wystarczy je przetrzeć wilgotną szmatką. 
Dzięki metalowemu kółeczku w rogu, poduchę
można powiesić w dowolnym miejscu. Do wyboru
są modele zarówno jednobarwne, jak i ozdobione
zabawnymi motywami.
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Cykl o inspektorze Holle to jedna z najlepszych serii kryminalnych
w ostatnich czasach. Biednego Nesbø reklamuje się jako „następcę
Stiega Larssona”, ale on tej reklamy bynajmniej nie potrzebuje. Poza
tym doskonała trylogia „Millenium” nijak się ma do opowieści
o przygodach pokręconego alkoholika – Harry’ego Holle. To dość
mroczna i surowa proza (dokładnie tak jak jej bohater), ale
zdecydowanie godna polecenia. Jeśli ktoś dopiero zaczyna wyprawę

w towarzystwie Nesbø, warto zacząć od
początku, jeśli ktoś jest miłośnikiem całej
serii, „Upiory” to dla niego długo
wyczekiwana pozycja. Komisarz Holle
powraca z ukochanego Bangkoku, aby
poszukiwać zabójcy młodego heroinisty.
Jeśli ta sprawa jest ściągnąć go
z powrotem do Norwegii, z pewnością,
cytując klasyka, „coś tu śmierdzi…”. 
Jo Nesbø: Upiory. Wydawnictwo
Dolnośląskie. Wrocław 2012.

Nic tak nie zadziała na jesienną
chandrę jak zestaw – kocyk plus
dobra komedia. „Połów szczęścia
w Jemenie” na szczęście nie jest
tak beznadziejny, jak na to
wskazywałby tytuł – oryginalny to
„Salmon Fishing In Jemen” – wręcz
przeciwnie, to inteligentna i ciepła
komedia z doskonałymi aktorami.

RUBRYKI

CZAS WOLNY
FILMY I KSIĄŻKI

Opowieść o trzech kobietach –
przedstawicielkach trzech pokoleń
i trzech stylów życia. Dorota – wiek
około 53 lat – tragedia z przeszłości
(śmierć „łóżeczkowa” malutkiego
synka) sprawia, że Dorota ciągle „szuka
dziury w całym”. Dopóki nie upora się
z traumą, nie będzie mogła być prawdziwą matką dla swej
dorosłej córki – Jagody. Jagoda – niewolnica (według matki)
korporacji, odnosząca w niej duże sukcesy, ciągle walcząca
o akceptację i miłość Doroty. Walkę tę przegrywa i postanawia
zerwać kontakty z rodzicielką. W końcu – ostoja spokoju
i mądrości – Irena – przyszywana ciotka Doroty, której
niedawno umarł mąż i która postanawia zrobić porządek
w stosunkach między matką i córką. Mądra i życiowa powieść,
zwłaszcza dla pań. 
Małgorzata Kalicińska, Basia Grabowska: Irena.
Wydawnictwo WAB. Warszawa 2012.

Fabuła jest dość pokręcona –
arabski bogacz wymyślił sobie, że
będzie mieć w swoim kraju rwącą
rzekę, w której będą pływać dorodne
łososie. Do tego celu ściąga do
Jemenu naukowca, który wraz
z młodą prężną pracownicą pewnej
korporacji, stara się ziścić marzenie
bogacza. Film jest
bezpretensjonalny, ma zabawne
dialogi i ogląda się go bez znużenia.
Popisową rolę zagrała Kristin Scott
Thomas. Ewan McGregor jak zawsze
ujmujący… Idealna propozycja na
chłodny wieczór w towarzystwie
herbaty z miodem. Podobnie jak
prawdziwa rewelacja roku 2012 –
francuska komedia „Nietykalni”.
Historia relacji między
sparaliżowanym bogatym

mężczyzną i jego ciemnoskórym
pomocnikiem jest tak lekko
i optymistycznie skonstruowana, że
nawet po końcowych napisach widz
wciąż chce jeszcze. Temat,
wydawałoby się, drażliwy, został tak
fantastycznie podany, że nie widzimy
w sparaliżowanym bohaterze ofiary,

Mocne
kryminały

Joanna Lasek
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Szalenie mądra i pożyteczna książka. Wpisująca się w trend otwarcia na
różne, obce nam kultury oraz ucząca tolerancji i zrozumienia. Autorka
przepytała sporo mam cudzoziemek mieszkających w Polsce, jak w ich
krajach wygląda ciąża i macierzyństwo. Możemy się więc dowiedzieć, czemu
w Japonii ciąża trwa 10 miesięcy, jakie są przesądy i zwyczaje matek
w egzotycznych dla nas kulturach. Okazuje
się, iż nie ma jednej uniwersalnej recepty na
wychowanie grzecznego i zdrowego dziecka.
Co kraj, to obyczaj, chciałoby się powiedzieć.
U nas czapeczka to podstawa, w niektórych
państwach wcale się jej nie używa, niezależnie
od pogody…. Warto więc przeczytać i zmienić
zdanie na temat własnej nieomylności. 
Ofelia Grzesińska: Mama dookoła świata.
Opowieści o macierzyństwie w różnych
kulturach. Wydawnictwo WAB.
Warszawa 2012.

PREMIERY

„Miłość”
Nowy, długo wyczekiwany film Michaela Haneke
(„Biała wstążka”). Historia starszego małżeństwa
emerytowanych muzyków. Pewnego dnia stan
zdrowia głównej bohaterki znacznie się pogarsza,
małżeństwo zostaje wystawione na ciężką próbę.
Reż. Michael Haneke, wyst.: Jean-Louis
Trintignant, Emanuelle Riva, Isabelle Hupert.
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Coś
dla mam

a pełnego życia i przystojnego
mężczyznę, który ma takie same
potrzeby jak każdy normalnie żyjący
człowiek. Film został nakręcony na
podstawie prawdziwej historii i to
jest dodatkowy plus. Świadomość że
ta cudowna opowieść miała miejsce
w rzeczywistości jest jeszcze
optymistyczniej nastrajająca. A do
tego film jest naprawdę zabawny!
Prawdziwy majstersztyk. Na koniec
coś znacznie mniej ambitnego, nie
znaczy gorszego. „Jak upolować
faceta” to historia młodej kobiety –
Stephenie Plum, która, spłukana,

zwraca się o pomoc do kuzyna
posiadającego firmę trudniącą się
ściganiem przestępców. Tym samym
bohaterka zaczyna karierę
w biznesie łowców głów. Jej
pierwsze zadanie to złapanie
groźnego mordercy, który, tak się
składa, skradł jej serce w liceum.
Zemsta będzie więc słodka… Film
nakręcono na podstawie książki,
która 75 tygodni utrzymywała się na
liście bestsellerów, zapoczątkowując
serię 18 kolejnych książek
z przygodami Stephenie. Miłego
oglądania! 

“Lopper - pętla czasu” 
Spektakularne widowisko science fiction. Rok
2072 rok. Organizacje przestępcze, aby pozbyć się
niewygodnych ludzi, wysyłają ich w przeszłość,
gdzie są oni likwidowani przez płatnych zabójców
zwanych loopers. Pewnego dnia jeden z nich
dostaje rozkaz likwidacji mężczyzny o imieniu
Joe. I tu pojawia się problem… Reż.: Rian
Johnson, wyst.: Bruce Willis, Emily Bunt.
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RUBRYKI

CZAS WOLNY
KUCHNIA

Agnieszka Kudłacik, fot. Satiz Poland

Tradycyjne 
włoskie gnocchi

Gnocchi, czyli włoskie kluseczki,
wykonywane są z ziemniaków.
Bardzo często porównuje się je
do polskich kopytek. W Italii to
bardzo popularne danie, które
przygotowuje się praktycznie
na terenie całego kraju. Patate, czyli
właśnie ziemniaki, są bowiem
uprawiane praktycznie od północy
kraju po Sycylię, aczkolwiek nie jest
to warzywo włoskie, przywędrowało
bowiem tutaj z Ameryki.
Do przygotowania gnocchi najlepsze
są odmiany mniej mączne,
zawierające więcej naturalnej mąki
ziemniaczanej, tzw. amido. 
Do ich przygotowania potrzeba
następujących składników: (4 porcje)
• 1 kg ziemniaków
• 300 g mąki zwykłej, ale ja używam

ziemniaczanej i wcale nie
wychodzą twarde

• gałka muszkatołowa
• 1 jajko
• sól i pieprz
• spora łyżka startego sera typu

Grana Padano lub Parmigiano

Wykonanie jest bardzo proste.
Ziemniaki, po ich wcześniejszym
umyciu, należy ugotować w łupinie
w osolonej wodzie. Następnie jeszcze
gorące obrać i zgnieść w prasce .
Dodać pozostałe składniki i wyrobić.
Masa powinna być dość zwarta, jeśli
wydaje nam się, że jest zbyt luźna,
można dosypać mąki . Na stolnicy
podsypanej mąką, wyrabiamy rękami
wałeczki grubości kciuka i kroimy
nożem na kawałki długości 1,5 lub
2 cm . Używając widelca lub
zwykłej tarki do warzyw wyciskamy
wzór . Służy to zarówno
do dekoracji gnocchi, ale przede
wszystkim powoduje, że kluseczki
lepiej będą wchłaniały sos .
Gotujemy je pod przykryciem
w sporej ilości osolonego wrzątku,
uważając, by nie dotykały się
nawzajem. Gdy tylko wypłyną,
natychmiast delikatnie je wyławiamy,
najlepiej łyżką cedzakową,
i wkładamy bezpośrednio
do szerokiego rondla
z przygotowanym wcześniej sosem.
Delikatnie mieszamy i gotowe. Już
na talerzu możemy posypać startym
serem typu Grana Padano lub
Parmigiano Reggiano. 
Na stronie obok podaję kilka
klasycznych przepisów na sosy.

Etapy
przyrządzania
włoskich
kluseczek
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Świeży sos pomidorowy
• 1 kg dojrzałych pomidorów
• pół cebuli
• 2 kawałki selera naciowego
• 1 marchewka 
• oliwa z oliwek
• świeża bazylia
• sól, pieprz, cukier
• kawałeczek peperoncino

(fakultatywnie)
Warzywa drobno kroimy lub ścieramy
na tarce i podsmażamy na niewielkiej
ilości oliwy. Tymczasem sparzamy
pomidory, obieramy ze skórki i kroimy.
Dodajemy do warzyw i gotujemy
na małym ogniu około godziny, tzn.
do momentu, kiedy sos będzie
w miarę gęsty po wyparowaniu wody.
W międzyczasie dodajemy sól, pieprz,
cukier i kawałeczek peperoncino
do smaku.

Gnocchi z sosem z gorgonzolą 
i orzechami
• 150 g gorgonzoli
• 1 cebulka dymka, tzw. scalogno
• 150 g śmietanki słodkiej
• 3 lub 4 łyżki zmielonych orzechów
• oliwa z oliwek
• świeża drobno pokrojona zielona

pietruszka
• sól, pieprz
Scalogno dusimy chwilę na oliwie,
dodajemy orzechy i pokrojoną
gorgonzolę. Jak tylko ser się rozpuści
wlewamy śmietanę, możemy dać
trochę więcej, w zależności od tego,
jak dużo sosu chcemy. Gotujemy

gnocchi wg podstawowego przepisu
i dodajemy do sosu z odrobiną wody
z ich gotowania. Solimy, ale niedużo,
bo ser już jest doprawiony i dodajemy
pieprz wg uznania. Wykładamy
na talerz i posypujemy pietruszką.

Sos borowikowy
• 250 g borowików
• 1 cebulka dymka, tzw. scalogno
• 2 ząbki czosnku
• świeża drobno pokrojona pietruszka
• 1 szklanka rosołu warzywnego,

może być z kostki
• oliwa z oliwek 
• sól, pieprz
• masło
• świeża szałwia
Po oczyszczeniu grzybów kroimy je na
kawałki i podsmażamy na oliwie
z cebulką, czosnkiem, ale tylko
zgniecionym, i szałwią. Po kilku

minutach dodajemy rosół i dusimy
chwilę do momentu, gdy wywar
wyparuje. Sos zagęszczamy
kawałkiem masła. Dodajemy
ugotowane gnocchi, solimy. Na talerzu
posypujemy świeżą pietruszką
i tartym serem typu Grana Padano. 

Sos z tzw. peperonatą, czyli
kolorową papryką
• 1 papryka czerwona
• 1 papryka żółta
• 80 g czarnych wydrylowanych

oliwek
• 1 ząbek czosnku
• świeża bazylia
• sól, biały pieprz
Obieramy papryki ze skóry. Możemy
też upiec je w piekarniku do momentu,
kiedy skórka będzie czarna.
Wsadzamy do foliowego woreczka
i obieramy kiedy wystygną. Kroimy
w paski i podsmażamy na oliwie
z ząbkiem czosnku. Dodajemy oliwki,
kilka listków bazylii, sól, pieprz
i dusimy około 10 minut. Następnie
gotujemy gnocchi i łączymy z sosem.
Do tego sosu możemy przygotować
zielone gnocchi. Wystarczy dodać
do masy ziemniaczanej garść dobrze
wyciśniętego i drobno pokrojonego
szpinaku.
Gnocchi są również bardzo smaczne
z klasycznym sosem bolońskim.
SMACZNEGO!

Dziękujemy pani Agnieszce Kudłacik 
z pizzerii Romagna Mia w Bielsku-
Białej za przygotowanie przepisu na
oryginalne kluski.

Gnocchi 
z gorgonzolą

ROMAGNA MIA  
ul. Bohaterów Warszawy 22 
43-300 Bielsko-Biała, tel. 666 720 394
www.romagnamia.pl
facebook.com/romagnamiabielsko

Romagna Mia to tradycyjna
gastronomia włoska na wynos: 
pizza na kawałki, piadine, 
cassoni, lasagne, cannelloni, 
ravioli, tagliatelle. 



62

WYMIARY 
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500WYMIARY 

354/158/154
BAGAŻNIK
206 LITRÓWPanda

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

WYMIARY 
403/169/149

BAGAŻNIK
275  LITRÓWPunto 2012

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.4 EASY 77 KM 3D 38.242 1368 165 5,7 5
1.4 M-AIR 16V EASY 105 KM 3D 44.192 1368 185 5,7 5
1.4 M-AIR TURBO 16V LOUNGE 135 KM 3D 51.842 1368 205 5,6 5
1.2 ESTIVA 69 KM 35.267 1242 156 5,4/5,2 5
1.4 ESTIVA 77 KM 36.967 1368 165 5,7 5
1.3 MULTIJET 16V ESTIVA 75 KM 44.617 1248 165 4,1 5
1.2 EASY 69 KM 37.817 1242 156 5,4/5,2 5
1.4 EASY 77 KM 39.517 1368 165 5,7 5
1.4 EASY DUALOGIC 77 KM 43.767 1368 165 5,4 5
1.4 MULTIAIR 16V EASY 105 KM 45.467 1368 185 5,7 5
1.3 MULTIJET II 16V EASY 95 KM 48.867 1248 178 4,2 5
1.4 CNG NATURAL POWER EASY 70 KM 49.717 1368 162 6,3 5
0.9 8V TWINAIR 85 KM 44.617 875 172 4,2 5
1.4 M-AIR TURBO 16V LOUNGE 135 KM 53.117 1368 205 5,6 5

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.2 POP 69KM 37.400 1242 160 5,1 4
1.2 COLOR THERAPY 69KM 41.225 1242 160 5,1 4
1.2 LOUNGE 69KM 44.200 1242 160 5,1 4
0.9 SGE S&S LOUNGE 85KM 49.300 875 173 4,1 4
1.3 Multijet 16v S&S DPF LOUNGE 95KM 53.550 1248 180 3,9 4
1.4 16v LOUNGE 100KM 51.000 1368 182 6,1 4
1.2 STREET 69KM 45.050 1242 160 5,1 4
1.4 16v STREET 100KM 51.850 1368 182 6,1 4

WYMIARY 
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500C

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.2 LOUNGE 69KM 53.550 1242 160 5,1 4
1.3 Multijet 16v S&S DPF LOUNGE 95KM 62.900 1248 18O 3,9 4

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.4 AC TI VE 73KM 40.630 1360 155 6,6 5
1.3 Multijet 16v AC TI VE 75KM 48.280 1248 155 4,3 5
1.4 DYNAMIC 73KM 45.730 1360 155 6,6 5
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 75KM 53.380 1248 155 4,3 5
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 95KM 55.080 1248 170 4,3 5
1.3 Multijet 16v TREKKING 75KM 56.780 1248 155 4,3 5
1.3 Multijet 16v TREKKING 95KM 58.480 1248 170 4,3 5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
DPF – filtr cząstek stałych (dla silników diesla)
S&S – system Start&Stop

WYMIARY 
396/172/174

BAGAŻNIK
329  LITRÓW Qubo

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.2 CLASSIC ECO 69KM 29.742 1242 162 4,9 4/5

WYMIARY 
365/164/156

BAGAŻNIK
206 LITRÓWNowa Panda

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.2 EASY 69KM 32.292 1242 164 5,2 4/5
1.3 Multijet 16v S&S DPF EASY 75KM 40.792 1248 168 3,9 4/5
1.2 LOUNGE 69KM 36.542 1242 164 5,2 4/5
0.9 TWINAIR S&S LOUNGE 85KM 43.342 875 177 4,2 4/5

PRODUKT
CENNIK

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.

Oferta nie łączy się z innymi promocjami
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WYMIARY 
425/172/182

BAGAŻNIK
750 LITRÓWDoblò  

WYMIARY 
456/173/150

BAGAŻNIK
500 LITRÓWLinea

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miej sca
1.4 AC TI VE 77KM ** 35.955 1368 165 6,3 5
1.4 DYNAMIC 77KM ** 40.205 1368 165 6,3 5

WYMIARY 
489/188/169

BAGAŻNIK
145/540 LITRÓWFreemont

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
URBAN 2.0 Multijet II 16V 4x2 170KM 103.692 1956 195 6,4 5/7
URBAN 2.0 Multijet II 16V 4x4 170KM 113.892 1956 184 7,3 5/7
LOUNGE 2.0 Multijet II 16V 4x2 170KM 109.642 1956 195 6,4 5/7
LOUNGE 3.6 V6 24v 4x4 276KM 107.092 3605 206 11,3 5/7
LOUNGE 2.0 Multijet II 16V 4x4 170KM 119.842 1956 184 7,3 5/7

Bravo WYMIARY 
434/179/149

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

Oferta nie łączy się z innymi promocjami. Oferta jest dostępna w Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland, ul. Katowicka 24, Bielsko-Biała.  
Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland • tel. 033 813 44 40

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.6 16v DYNAMIC 4x4 120KM 54.400 1586 170 7,1 5
2.0 Multijet 16V Z DPF DYNAMIC 4x4 135KM 63.750 1956 180 6,6 5
1.6 16v EMOTION 4x2 120KM 53.550 1586 185 6,2 5
1.6 16v EMOTION 4x4 120KM 58.650 1586 170 7,1 5

WYMIARY 
412/176/162

BAGAŻNIK
270 LITRÓWSedici

RA BAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miej sca
1.4 16v POP 90KM 46.742 1368 204 5,7 5
1.4 16v EASY 90KM 50.992 1368 204 5,7 5
1.4 T -Jet 16v EASY 120KM 56.092 1368 197 6,3 5
1.4 MultiAir 16v EASY 140KM 61.192 1368 204 5,7 5
1.6 Multijet 16v EASY 105KM 61.192 1598 187 4,9 5
1.6 Multijet 16v EASY 120KM 62.024 1598 195 4,7 5
1.6 Multijet 16v EASY DUALOGIC 120KM 66.292 1598 195 4,6 5
1.4 T -Jet 16v STREET 120KM 64.592 1368 197 6,3 5
1.6 Multijet 16v STREET 120KM 70.542 1598 195 4,7 5

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
ACTIVE 1.4 16v 95KM 50.320 1368 161 7,2 5
ACTIVE 1.6 Multijet 16v 105KM 60.775 1598 164 5,2 5
ACTIVE 1.6 Multijet 16v 90KM 59.925 1598 158 5,2 5
DYNAMIC 1.4 16v 95KM 53.720 1368 161 7,2 5
DYNAMIC 1.6 Multijet 16v 105KM 64.175 1598 164 5,2 5
DYNAMIC 1.4 T-Jet 16V NAT. POWER 120KM 72.420 1368 172 7,5 5
DYNAMIC 1.6 Multijet 16V DUALOGIC 90KM 67.575 1598 158 5,0 5
DYNAMIC 1.6 Multijet 16v 90KM 63.325 1598 158 5,2 5
DYNAMIC 1.4 T-Jet 16v 120KM 58.395 1368 172 7,4 5
EMOTION 1.4 16v 95KM 57.970 1368 161 7,2 5
EMOTION 1.6 Multijet 16v 105KM 68.425 1598 164 5,2 5
EMOTION 2.0 Multijet 16v 135KM 72.675 1956 179 5,7 5
EMOTION 1.4 T-Jet 16v 120KM 62.645 1368 172 7,4 5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
DPF – filtr cząstek stałych (dla silników diesla)
S&S – system Start&Stop

** – tylko auta ze stocku



RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.2 8v SILVER 69KM 36.975 1242 163 5,2 5 
1.2 8v S&S SILVER 69KM 37.315 1242 163 5,1 5
1.2 8v S&S BLACK&RED 69KM 38.165 1242 163 5,1 5 
0.9 S&S BLACK&RED 85KM 42.415 875 176 4,2 5 
1.3 JTD S&S BLACK&RED 95KM 47.515 1248 183 3,8 5 
0.9 MTA S&S BLACK&RED 85KM 45.815 875 176 4,2 5 
1.2 8v GOLD 69KM 41.565 1242 163 5,2 5 
1.2 8v S&S GOLD 69KM 41.905 1242 163 5,1 5 
0.9 S&S GOLD 85KM 46.155 875 176 4,2 5 
1.3 JTD S&S GOLD 95KM 51.255 1248 183 3,8 5 
0.9 MTA S&S GOLD 85KM 49.555 875 176 4,2 5 
1.2 8v S&S PLATINUM 69KM 47.005 1242 163 5,1 5 
0.9 S&S PLATINUM 85KM 51.255 875 176 4,2 5 
1.3 JTD S&S PLATINUM 95KM 56.355 1248 183 3,8 5 
0.9 MTA S&S PLATINUM 85KM 54.655 875 176 4,2 5 

WYMIARY 
384/168/152

BAGAŻNIK
245 LITRÓWYpsilon Seria 1
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WYMIARY 
466/183/143

BAGAŻNIK
445 LITRÓW159 Sportwagon**

RABAT 15% PLN poj. km/h l/100km miejsca
2.0 JTDM 16v 136KM SPORT 90.865 1956 200 5,2 5
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT PLUS 103.615 1956 216 5,5 5
1750 TBi 16v 200KM SPORT PLUS 104.465 1750 233 8,3 5

WYMIARY 
452/180/150

BAGAŻNIK
465  LITRÓWDelta

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.4 MultiAir 16V 105KM DISTINCTIVE 54.825 1368 187 5,7 4/5
1.4 TB 16V 120KM DISTINCTIVE LPG 64.175 1368 198 8,1 4/5
1.4 TB MultiAir 16V 135KM DISTINCTIVE 60.775 1368 207 5,6 4/5
1.4 TB MultiAir 16V 135KM DISTINCTIVE  TCT 66.725 1368 207 5,5 4/5
1.3 Multijet 16V 95KM DISTINCTIVE 59.075 1248 180 4,3 4/5
1.6 Multijet 16V 120KM DISTINCTIVE 65.025 1598 198 4,8 4/5
1.4 TB MultiAir 16V 170KM Quadrifoglio verde 74.375 1368 219 6,0 4/5

WYMIARY 
406/172/145

BAGAŻNIK
270  LITRÓWMiTo Seria 1

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.4 Turbojet E5 16V STEEL 120KM 58.642 1368 195 6,3 5 
1.6 Multijet E5 16V STEEL 105KM 63.742 1598 186 4,6 5
1.4 Turbojet E5 16V SILVER 120KM 65.442 1368 195 6,3 5 
1.4 MultiAir E5 16V S&S SILVER 140KM 68.842 1368 203 5,7 5 
1.6 Multijet E5 16V SILVER 105KM 70.542 1598 186 4,6 5
1.6 Multijet E5 16V SILVER 120KM 73.942 1598 194 4,7 5 
1.6 Multijet Selectronic E5 16V SILVER120KM 77.342 1598 194 4,6 5
1.4 MultiAir E5 16V S&S GOLD 140KM 73.942 1368 203 5,7 5 
1.6 Multijet E5 16V GOLD 120KM 79.042 1598 194 4,7 5 
1.6 Multijet Selectronic E5 16V GOLD120KM 82.442 1598 194 4,6 5
2.0 Multijet E5 16V GOLD 165KM 84.915 1956 214 5,1 5
1.8 TurboJet Sportronic E5 16V PLATINUM 200KM 107.942 1742 230 7,8 5
1.9 Twinturbo Multijet E5 16V PLATINUM 190KM 107.942 1910 222 5,7 5

WYMIARY 
507/190/149

BAGAŻNIK
462 LITRÓWThema

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
3.6 AT8 GOLD 286KM 158.592 3604 240  9,4 5
3.0 AT5 190HP GOLD 190KM 167.687 2987 220 7,1 5
3.6 AT8 PLATINUM 286KM 169.852 3604 240  9,4 5
3.0 AT5 239HP PLATINUM 239KM 178.947 2987 230 7,1 5
3.6 AT8 EXECUTIVE 286KM 183.710 3604 240 9,4 5
3.0 AT5 239HP EXECUTIVE 239KM 192.805 2987 230 7,1 5

WYMIARY 
522/200/175

BAGAŻNIK
934  LITRÓWVoyager

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

Oferta nie łączy się z innymi promocjami

WYMIARY 
435/179/146

BAGAŻNIK
350 LITRÓWGiulietta

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.4 TB 16V 120KM DISTINCTIVE 67.065 1368 195 6,4 5
1.4 TB 16V 120KM DISTINCTIVE LPG 74.715 1368 195 8,3 5
1.4 TB MultiAir 16V 170KM DISTINCTIVE 72.165 1368 218 5,8 5
1.4 TB MultiAir 16V 170KM DISTINCTIVE  TCT 78.965 1368 218 5,2 5
1.6 JTDM 16V 105KM DISTINCTIVE 75.565 1598 185 4,4 5
2.0 JTDM 16V 140KM DISTINCTIVE 80.665 1956 205 4,5 5
2.0 JTDM 16V 170KM DISTINCTIVE 82.365 1956 218 4,7 5
2.0 JTDM 16V 170KM DISTINCTIVE  TCT 89.165 1956 218 4,5 5
1750 TBi 16V 235KM Quadrifoglio Verde 92.990 1742 242 7,6 5

RABAT 15% PLN poj. km/h l/100km miejsca
2.0 JTDM 16v 136KM SPORT 84.915 1956 202 5,1 5
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT 90.015 1956 218 5,4 5
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT PLUS 98.515 1956 218 5,4 5

WYMIARY 
466/182/142

BAGAŻNIK
400 LITRÓW159**

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

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
2.8 AT6 SILVER 163KM 142.715 2768 193 7,9 5
3.6 AT6 SILVER 283KM 130.815 3604 209 10,8 5
2.8 AT6 GOLD 163KM 152.915 2768 193 7,9 5
3.6 AT6 GOLD 283KM 141.015 3604 209 10,8 5
2.8 AT6 PLATINUM 163KM 168.215 2768 193 7,9 5
3.6 AT6 PLATINUM 283KM 156.315 3604 209 10,8 5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego Selectronic – zautomatyzowana skrzynia biegów
Sportronic – automatyczna skrzynia biegów
S&S – system Start&Stop



JEEP GRAND CHEROKEE
MODEL NAPĘD POJEMNOŚĆ PRĘDKOŚĆ MAKS. ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU CENA PLN z VAT

SILNIKA (cm3) (km/h) MIESZANYM (l/100 km)

LIMITED V6 3.0 CRD A5 241 KM QUADRA-TRAC II 4x4 2987 202 8,3 180.285
OVERLAND V6 3.0 CRD A5 241 KM QUADRA-TRAC II 4x4 2987 202 8,3 210.800

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

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
457

RABAT
15%

JEEP WRANGLER UNLIMITED
MODEL NAPĘD POJEMNOŚĆ PRĘDKOŚĆ MAKS. ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU CENA PLN z VAT

SILNIKA (cm3) (km/h) MIESZANYM (l/100 km)

SPORT 2.8L CRD M6 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC 4x4 2777 172 7,4 121.720
SPORT 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC 4x4 2777 172 7,4 125.800
SAHARA 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC 4x4 2777 172 7,4 137.700
RUBICON 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP ROCK-TRAC 4x4 2777 169 8,3 149.515

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

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
498

RABAT
15%

JEEP WRANGLER
MODEL NAPĘD POJEMNOŚĆ PRĘDKOŚĆ MAKS. ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU CENA PLN z VAT

SILNIKA (cm3) (km/h) MIESZANYM (l/100 km)

SPORT 2.8L CRD M6 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC 4x4 2777 172 7,1 108.885
SPORT 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC 4x4 2777 172 7,1 112.965
SAHARA 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC 4x4 2777 172 7,1 124.865
RUBICON 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP ROCK-TRAC 4x4 2777 169 8,0 136.680

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

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
142

RABAT
15%

JEEP COMPASS
MODEL NAPĘD POJEMNOŚĆ PRĘDKOŚĆ MAKS. ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU CENA PLN z VAT

SILNIKA (cm3) (km/h) MIESZANYM (l/100 km)

SPORT 2.0L DVVT 16v M5 156 KM przedni 1998 185 7,6 70.890
LIMITED 2.0L DVVT 16v M5 156 KM przedni 1998 185 7,6 78.880
SPORT 2.2 CRD M6 163 KM FREEDOM-DRIVE I™ 4x4 2143 202 6,6 99.620
LIMITED 2.2 CRD M6 163 KM FREEDOM-DRIVE I™ 4x4 2143 202 6,6 107.270

WYMIARY (dł./szer./wys. - mm)
4448/1812/1718

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
328

RABAT
15%

65

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego samochodu z oferty bez podania przyczyny.

Oferta nie łączy się z innymi promocjami
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POCZTA

LUDZIE
FIAT TO MY


Na łamach gazety staramy

się udostępnić stronę dla
pracowników spółek Fiata,
którą nazwaliśmy „Fiat to

my”. To właśnie w tej
rubryce możecie wyrazić

swoje opinie, podzielić się
radościami, opowiedzieć

o swoich problemach,
spostrzeżeniach itp.

Zachęcamy do pisania
listów. Piszcie do nas!

Redakcja FWN,
Satiz Poland,

43-300 Bielsko-Biała,
ul. 11 Listopada 60/62

e-mail: redakcja@satiz.pl

ŁAMY DLA PRACOWNIKÓW

Enrico Pavoni
podczas

prezentacji
Lancii Ypsilon 
w Promnicach

2011 r.

Po raz pierwszy miałem przyjemność
spotkać Go w Turynie w latach 70. 
W tamtym czasie kierowałem biurem Pol-
Motu, które koordynowało realizację umów
licencyjnych zawartych z Fiatem dla FSO
w Warszawie oraz FSM w Bielsku-Białej.
Przedstawił mi Go ówczesny przedstawiciel
Fiata w Polsce Alberto Tiazzoldi, który nie
wiedział jeszcze, że przedstawia mi swojego
następcę. Okazją do spotkania była pierwsza
podróż Enrico do Polski jako delegata Iveco.
Od tamtego czasu Polska zajęła pierwsze
miejsce w Jego życiu zawodowym. Jak się
później okazało, nie tylko zawodowym.
W latach osiemdziesiątych, od kiedy, już
w Warszawie, zajmowałem kierownicze
stanowiska w Pol-Mocie, współpraca między
nami stała się bardzo bliska. Enrico dał się
poznać wówczas jako partner poważny
i odpowiedzialny, a – realizując politykę Fiata
– starał się rozumieć stanowisko polskie
czasem odbiegające od włoskiego i brać je
pod uwagę. Jego skromność, połączona
z włoskim poczuciem humoru i uśmiechem,
zjednywała naszą sympatię.
Pamiętam jedną ze wspólnych „akcji”, która
miała miejsce podczas pobytu w 1984 r.
włoskiego ministra spraw zagranicznych,
Giulio Andreottiego. Była to pierwsza, po wielu
latach, wizyta zachodniego polityka w Polsce. 

Stan wojenny w naszym kraju został
wprawdzie zniesiony, ale Zachód nie śpieszył
się ze wznowieniem zablokowanych

po grudniu 1981 kredytów. Uniemożliwiało to
realizację wielu inwestycji m.in. tych
planowanych w FSM. Postanowiliśmy
z Enrico wykorzystać okazję, jaką było
przyjęcie w ambasadzie włoskiej. Andreotti
wysłuchał nas z uwagą, po czym rzekł: „Non
si deve mai chiudere la porta, non serve
a nessuno” (Nie należy nigdy zatrzaskiwać
drzwi, nie służy to nikomu). Była to
zapowiedź otwarcia „drzwi kredytowych”.
W roku 1992 doszło do prywatyzacji FSM
i przejęcia fabryki przez Fiata. W życiu
Enrico, który w tej operacji odegrał kluczową
rolę, było to niewątpliwie najważniejsze
wydarzenie w Jego karierze zawodowej. 
Enrico Pavoni był postacią niezwykłą. Mimo
że reprezentował wielki międzynarodowy
biznes, pozostał skromnym człowiekiem.
Miał istotny udział w sukcesach
odnoszonych przez Fiata w Polsce, a sukcesy
te wiązały się z rozwojem polskiej
motoryzacji.
Był mocno związany z Polską, która stała się
dla Niego drugą ojczyzną. 
Tu miał rodzinę i wielu przyjaciół.
Po przejściu na emeryturę nie zamierzał
wrócić do Włoch. 
Odszedł za wcześnie...

Andrzej Władyka

Wspomnienie o Enrico Pavonim



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ul. Węglowa 72, 43-346 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132182, Fax (33) 8134108
Prezes Zarządu: Enrico Pavoni

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132549, Fax (33) 8126988
Członek Zarządu: Tomasz Trombala

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

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

reprezentacja i koordynacja 
działalności Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów żeliwnych 
dla przemysłu samochodowego

produkcja części samochodowych 
– oświetlenie

produkcja części samochodowych 
– układy wydechowe

produkcja części samochodowych 
– zawieszenia

handel częściami zamiennymi

produkcja komponentów 
samochodowych z tworzyw sztucznych
– deska rozdzielcza, zderzaki

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

produkcja i obsługa urządzeń 
dla przemysłu samochodowego

administracja księgowa, 
personalna i płace

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

usługi celne

ochrona osób, mienia i ochrona 
przeciwpożarowa oraz transport

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

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

produkcja silników do samochodów

zarządzanie i utrzymanie nieruchomości

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

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

produkcja 
maszyn rolniczych

import i sprzedaż samochodów 
dostawczych i ciężarowych

usługi bankowe

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

leasing samochodów

stan na 31 paêdziernika 2012 r.

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

usługi finansowe i leasingowe

Spółki joint venture

Spółki koncernu Fiat Industrial

Spółki koncernu Fiat

1. Fiat Polska Sp. z o.o. 

2. Fiat Auto Poland SA

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

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

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

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

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

8. Plastic Components and Modules Poland SA

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

10. Comau Poland Sp. z o.o. 

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

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

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

14. Sirio Polska Sp. z o.o.

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

16. Gestin Polska Sp. z o.o. 

1. Fiat Bank Polska SA 

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

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

1. CNH Polska Sp. z o.o.

2. Iveco Poland Sp. z o.o.
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