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CZASOPISMO PRACOWNIKÓW FIAT I FIAT INDUSTRIALFiatwokół nas

MILIONOWA PIĘĆSETKA i 5 MILIONOWY SILNIK SDE

z CNH Polska
Jubileuszowy kombajn



cena od 31 990 zł
rata od 290 zł miesięcznie

wielka 
nowa Panda

punto
z klimatyzacją

cena od 35 490 zł
rata od 320 zł miesięcznie

gorące
fiata

           okazje 
        w salonach

Szczegóły w salonach Fiata. 
Zapraszamy!

www.fi at.pl

Przykład reprezentatywny – cena samochodu 31 990 zł, wpłata własna 12 900 zł, opłata przygotowawcza 5% (fi nansowana w kredycie), okres kredytu 96 miesięcy, rata miesięczna 
290,05 zł, oprocentowanie 7,69%, RRSO 10,51%, całkowita kwota kredytu 20 745,86 zł, całkowity koszt kredytu 7 100,06 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 27 845,92 zł
(w tym fi nansowane ubezpieczenie Bezpieczny Kredyt Promo). Obowiązkowe zawarcie ubezpieczenia AC. Kredytodawca Fiat Bank Polska S.A. Panda – emisja CO2: 95-125 g/km; zużycie 
paliwa cykl mieszany: 3,9-5,2 l/100 km. Punto – emisja CO2: 98-133 g/km; zużycie paliwa cykl mieszany: 4,1-5,7 l/100 km. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej
z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie www.fi at.pl/uslugi-posprzedazne/recykling-pojazdow
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W ubiegłym roku Grupa wyprodukowała 4,2
mln samochodów i osiągnęła rekordowe wyniki.
Zgromadzenie akcjonariuszy zatwierdziło
nowy plan strategiczny, który stawia na marki
premium i kluczowe modele Fiata.

„P
ra gnę po dzię ko wać

215 ty siąc om pra cow -

ni ków Fia ta i Chry sle ra

pra cu ją cym na ca łym świe cie

za ich za an ga żo wa nie w 2012

ro ku i za to, co ro bią na rzecz

przy szło ści na szej Gru py”. Tak

za koń czył swe prze mó wie nie

Ser gio Mar chion ne, dy rek tor peł -

no moc ny Gru py Fiat -Chry sler,

na od by wa ją cym się 9 kwiet nia

w Lin got to Zgro ma dze niu ak cjo -

na riu szy, pod czas któ re go za -

twier dzo no bi lans za rok ubie gły.

Pierw szy, w któ rym wspól nie

uwzględ nio no wy ni ki Fia ta

i Chry sle ra. A licz by: 84 mld eu -

ro przy cho dów świad czą o tym,

że był on rów nież naj lep szy

w ca łej hi sto rii przed się bior stwa.

Po za tym, osią gnię to wszyst kie

ce le usta lo ne na po cząt ku ro ku,

a na wet je prze kro czo no.

Ce le fi nan so we wy zna czo ne

na 2013 rok prze wi du ją przy -

cho dy w kwo cie od 88 do 92

mld euro i zysk z za rzą dza nia

Fiat coraz bardziej
„światowy”

FIRMA
GRUPA
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Dy rek tor peł no moc ny Gru py

omó wił rów nież stra te gicz ny plan

pre zen to wa ny już pod ko niec

paź dzier ni ka. „Jest to plan am bit -

ny, któ ry oce ni łem ja ko coś „nie

dla osób o sła bych ner wach”.

Chce my zre zy gno wać z wal ki

zwią za nej z mar ka mi ma so wej

pro duk cji i za cząć kon ku ro wa nie

w wyż szej i mniej za tło czo nej

czę ści ryn ku. A tym sa mym le piej

wy ko rzy stać ba zę pro duk cyj ną

Gru py w Eu ro pie, aby roz wi nąć

na sze mar ki glo bal ne – Al fę Ro -

meo, Ma se ra ti i Je epa – oraz

mo de le klu czo we dla Fia ta na le -

żą ce do ro dzi ny 500 i Pan da”. 

Re ali za cja te go pla nu po zwo li

Fia to wi wy ko rzy stać w peł ni

zdol ność pro duk cyj ną, ja ką fir -

ma dys po nu je na ryn ku ma rek

ma so wej pro duk cji, i osią gnąć –

do 2015/2016 ro ku – rów ny bi -

lans rów nież w Eu ro pie.

zwy czaj ne go mię dzy 4 a 4,5 mld.

Uwa ża jąc za słusz ne utrzy ma nie

wy so kie go po zio mu płyn no ści fi -

nan so wej, Za rząd zde cy do wał

nie przy dzie lać dy wi dend.

Pre zes John El kann w przy pa -

da ją cą w tym ro ku 10 rocz ni cę

śmier ci wspo mi nał Gio van nie go

Agnel li, któ ry przez la ta kie ro wał

Fia tem. Na stęp nie wró cił do

spraw fir my: „Sta wia jąc na na -

sze mar ki pre mium – po wie -

dział – i pod no sząc war tość ga -

my mo de li, któ re zo sta ły do ce -

nio ne przez ry nek (jak Pan da

i 500), za mie rza my wy ko rzy stać

na sze moc ne stro ny, by na sza

po zy cja by ła moc na w każ dym

za kąt ku świa ta. Ma my tech no -

lo gie, tra dy cję, styl i przede

wszyst kim lu dzi”.

Po omó wie niu wy ni ków wszyst -

kich ma rek na po szcze gól nych

ryn kach Mar chion ne zwró cił

uwa gę na to, jak Fiat zmie nił się

w cią gu ostat nich lat. Jesz cze

w 2004 ro ku fir ma fak tu ro wa ła

27 mi liar dów, z cze go 92%

przy cho dów uzy ski wa no w Eu -

ro pie, obec nie fak tu ra cja jest

trzy krot nie wyż sza, a „wkład”

Eu ro py to nie wie le po nad 20%.

Nie gdyś pro du ko wa no 1 mi lion

i 800 ty się cy sa mo cho dów (bę -

dąc je de na stym pro du cen tem

na świe cie), a dziś, wspól nie

z Chry sle rem, za kła dy opusz cza

4,2 mln egzemplarzy i fir ma jest

siód ma w kla sy fi ka cji. „Obec nie

Fiat – do dał Mar chion ne – jest

fir mą po tra fią cą ge ne ro wać

znacz ne zy ski, mi mo strat zwią -

za nych z mar ka mi ma so wej pro -

duk cji w Eu ro pie. Praw da jest

ta ka, że w cią gu ostat nich dzie -

wię ciu lat sta li śmy się gru pą mo -

to ry za cyj ną o za się gu glo bal -

nym. Bez pie czeń stwo fi nan so -

we, ja kie ma my dzię ki dzia łal -

no ści po za eu ro pej skiej, zwłasz -

cza w obu Ame ry kach, po zwo li -

ło nam do tych czas utrzy mać

i ochro nić na szą obec ność

w Eu ro pie. Ale re gion ten nie

mo że być „dźwi ga ny na czy ichś

bar kach” w nie skoń czo ność”.

Debiutujący
na Salonie
w Szanghaju
model Ghibli
będzie miał
decydującą 
rolę w planie
rozwoju marki
Maserati. 
Będzie on
produkowany
w zakładzie
w Grugliasco,
a napędzać 
go będą
turbodoładowane
silniki 6V
benzynowe 
lub diesle

„Chcemy
konkurować
w wyższych
i mniej
zatłoczonych
segmentach rynku”

Podobnie jak w analogicznym okresie 2012 roku, do

dealerów na całym świecie dostarczono ponad milion

samochodów. Przychody, w kwocie 19,8 mld euro,

spadły o 2% w ujęciu nominalnym. Niemniej przy

równych kursach zmiany walut są one na tym samym

poziomie co w roku ubiegłym, ponieważ wzrost

na rynkach LATAM, APAC oraz w sektorze Marek

luksusowych i sportowych niemal skompensował

spadki w obszarach NAFTA i EMEA.

Wynik z zarządzania zwyczajnego wyniósł w tym

kwartale 618 mln euro (806 w I kwartale 2012 r.).

Spadek w skali rocznej wiąże się głównie z obniżeniem

rezultatów o 200 mln euro w regionie NAFTA

w związku z kosztami przemysłowymi oraz mniejszą

sprzedażą, na którą wpływ miały uruchomienia nowej

wersji modelu Jeep Grand Cherokee na 2014 rok

i gamy 2013 modelu Ram Heavy Duty truck, a także

prace przygotowawcze pod uruchomienie produkcji

odnowionej wersji Jeepa Cherokee 2014. W strefie

EMEA straty zmalały o około 25% w porównaniu

z analogicznym okresem roku ubiegłego, a wyniki

w LATAM są zgodne z założeniami budżetowymi

na 2013 rok w kwocie ponad 1 miliarda. 

Zadłużenie przemysłowe netto wzrosło do 7,1 mld euro

(6,5 mld euro pod koniec 2012 roku). Dostępne środki

finansowe ogółem, obejmujące niewykorzystane linie

kredytowe w kwocie 3 mld euro, wzrosły do 21,3 mld

euro (20,8 mld euro pod koniec 2012 roku). 

Mając na względzie wyniki z pierwszego kwartału,

potwierdzono, że zostaną osiągnięte cele budżetowe

przewidziane na 2013 rok.

WYNIKI ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2013

Fiat SpA
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„R
ok 2012 był waż ny dla

spół ki Fiat In du strial

za rów no pod wzglę -

dem wy ni ków jak i uru cho mie nia

hi sto rycz ne go pro ce su”, te sło wa

pre zes Fiat In du strial, Ser gio

Mar chion ne, skie ro wał do ak cjo -

na riu szy ze bra nych na Zgro ma -

dze niu zwy czaj nym w ce lu za -

twier dze nia bi lan su za ubie gły

rok. Mia ło ono miej sce za le d wie

kil ka mie się cy przed Zgro ma dze -

niem nad zwy czaj nym, pod czas

któ re go zo sta nie za twier dzo -

na fu zja po mię dzy spół ka mi Fiat

In du strial i CNH. Dzię ki tej ope ra -

cji po wsta nie no wa, choć cał ko -

wi cie zin te gro wa na fir ma o za się -

gu mul ti na ro do wym, któ ra bę -

dzie mo gła jesz cze le piej kon ku -

ro wać z naj więk szy mi świa to wy -

mi po tę ga mi w bran ży. W cią gu

2012 ro ku, przy po mniał Mar -

chion ne, Fiat In du strial od no to -

wał po raz ko lej ny wzro sto we

wy ni ki, osią ga jąc wszyst kie wy -

zna czo ne wcze śniej ce le. Przy -

cho dy wy nio sły 25,8 mld eu ro, tj.

wię cej o 6,2% w po rów na niu

z ro kiem po przed nim. Zysk z za -

Fir ma glo bal na
i „na cza sie”
Dzięki ostatecznej fuzji z CNH
powstanie grupa multinarodowa
zdolna konkurować z najlepszymi.

rzą dza nia zwy czaj ne go od no to -

wał dwu cy fro wy wzrost, się ga jąc

licz by 2,1 mld. Mar ża od przy -

cho dów ule gła po pra wie, osią ga -

jąc 8,1%, głów nie za spra wą

CNH i FPT In du strial. Zysk net to

wy niósł 921 mln eu ro, wię cej

o 31% w po rów na niu z 2011 r.

Do znacz ne go wzro stu przy cho -

dów CNH w 2012 r. (16,1 mld)

przy czy nił się zwłasz cza sek tor

ma szyn rol ni czych, w któ rym

od no to wa no 20% po pra wę.

Przy cho dy z dzia łal no ści zwią za -

nej z ma szy na mi bu dow la ny mi

ule gły na to miast wzro sto wi

o 6%. Na ten rok prze wi du je się

sta bil ną sy tu ację na ryn ku lub

nie wiel ki wzrost. W tym kon tek -

ście CNH po sta no wił wzmoc nić

swą obec ność glo bal ną, bu du -

jąc trzy no we za kła dy w Chi -

nach, a tak że po więk sza jąc fa -

bry kę w Cor do bie i uru cha mia jąc

no we pro jek ty w In diach. Ive co

w 2012 r. od no to wa ło przy cho -

dy na po zio mie 8,9 mld eu ro, co

sta no wi 6,7% spa dek, z po wo -

du zmniejszenia po py tu w Eu ro -

pie i Ame ry ce Ła ciń skiej. W tym

ro ku po pyt po wi nien utrzy mać

się na sta bil nym po zio mie.

Po zy tyw nie rok za mknął rów nież

FPT In du strial. Mi mo niż szych

przy cho dów zysk z za rzą dza nia

zwy czaj ne go wzrósł o 33%. 

Je śli cho dzi o per spek ty wy, Fiat

In du strial prze wi du je po pra wę

ce lów na 2013 rok, a więc 5%

wzrost przy cho dów i mar żę z za -

rzą dza nia zwy czaj ne go w prze -

dzia le od 8,3 do 8,5%.

Fiat Industrial odnotował przychody na poziomie 5,8 mld euro 

(jak w 2012 roku), dzięki wzrostom w sektorach Maszyn rolniczych

(+8,3%) i Silników, które skompensowały trudniejszą sytuację

rynku Maszyn budowlanych i Pojazdów użytkowych.

Grupa odnotowała zysk z zarządzania zwyczajnego w kwocie 

408 mln euro, przy marży od przychodów na poziomie 7% 

(431 mln euro i marża 7,4% w pierwszym kwartale 2012 roku).

Maszyny rolnicze i budowlane (CNH) odnotowały przychody równe

3,8 mld euro, co daje wzrost o 0,7% względem I kwartału 2012 r.

Pojazdy użytkowe (Iveco) odnotowały przychody rzędu 1,8 mld

euro, czyli mniej o 3,9% ze względu na spadek wolumenów

związany ze słabą kondycją rynku w Europie. Do sieci dostarczono

ogółem 27.121 pojazdów, przy czym sprzedaż lekkich aut

ciężarówych spadła o 3,2%, średnich o 16,2%, a ciężkich o 5,9%.

Sektor Powertrain (FPT Industrial) uzyskał przychody na poziomie

740 mln euro, tj. więcej o 9,1%.

FIAT INDUSTRIAL

Wyniki za pierwszy kwartał 2013



Gamę jednostek napędowych Fiata 500L
uzupełniły dwa nowe silniki: MultiJet
1.6 i 0.9 TwinAir turbo. Model w zaledwie
pięć miesięcy od pojawienia się na rynku stał
się już w Europie hitem.

Francesco
Novo

PRODUKT
500L

w dwóchwariantach
105 koni

7
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jesz cze bar dziej kon ku ren cyj ny”.

Ten mo del ty pu „ci ty lo un ge”

sta no wi prze pis Fia ta na kry zys,

gdyż wy zna cza no we za sa dy

dla seg men tu, w któ rym kró lu je

sa mo chód kom pak to wy z ze -

wnątrz, prze stron ny w środ ku,

wszech stron ny, za pew nia ją cy

bez pie czeń stwo (zdo był 5 gwia -

z dek w te stach Eu roN CAP), eko -

no micz ny, eko lo gicz ny w eks -

plo ata cji i ofe ro wa ny w do god -

nej ce nie. Wszyst kie te ce chy

spra wi ły, że mo del 500L po ko -

nał pre sti żo wych kon ku ren tów,

zdo by wa jąc mia no „No wo ści

Ro ku 2013”, ty tuł przy zna ny mu

przez cza so pi smo Qu at tro ru ote.

Wspól nym ele men tem wspo -

mnia nych wcze śniej dwóch sil ni -

ków są ko nie: w licz bie 105.

Pierw szy z nich to dwu cy lin dro -

wy, ben zy no wy Twi nA ir o po jem -

no ści sko ko wej wy no szą cej 900

cm3. Dru gim jest die sel o po jem -

no ści 1.6 l. Tech no lo gicz nie obie

jed nost ki na pę do we są in ne, ale

ofe ru ją to, co naj lep sze: osią gi

i nie za wod ność.

Twi nA ir jest bar dzo oszczęd ny

(4.8 l/100 km w cy klu mie sza -

O
po pu lar no ści Fia ta 500L

świad czą da ne sprze da -

ży: nie mal 40 ty się cy za -

mó wień w cią gu pię ciu mie się cy

od wpro wa dze nia mo de lu

na ry nek. Te raz, dzię ki dwóm

no wym sil ni kom (1.6 Mul ti Jet

i 0.9 Twi nA ir Tur bo, oba o mo cy

105 ko ni me cha nicz nych), Fiat

500L sta no wi jesz cze bar dziej

sma ko wi ty „ką sek”. Ca ła ga ma

obej mu je obec nie pięć sil ni ków.

Dla sa mo cho du, któ ry na ryn ku

eu ro pej skim „ro śnie w oczach”

(udział mo de lu w tej kla sie sa -

mo cho dów w Eu ro pie wy no si

już 14,8%), wzbo ga ce nie się

o no we jed nost ki na pę do we

ozna cza zdo by cie jesz cze więk -

szej rze szy kie row ców. „Więk -

szy brat sty lo wej Pięć set ki – jak

stwier dził Gian lu ca Ita lia, szef

mar ki Fiat na ob sza rze EMEA

pod czas pre zen ta cji pra so wej

w Can nes – mo że przy cią gać

kie row ców z seg men tu C lub

niż szych, ale też tych, któ rzy

po szu ku ją kom pak to we go mi ni -

va na, np. mło de ro dzi ny. A te -

raz, gdy ga ma sil ni ków po sze -

rza się, sa mo chód ten sta je się

nym) i emi tu je za le d wie 112 g

CO2 na ki lo metr. Pa ra me try te

spra wia ją, że 500L Twi nA ir to

sa mo chód ide al ny do prze -

miesz cza nia się w ru chu miej -

skim, dzię ki któ re mu nie trze ba

wy da wać for tu ny na pa li wo. No -

wy sil nik z ro dzi ny Twi nA ir łą czy

w so bie kon cep cję „down -

si zin gu” (zmniej sze nie po jem no -

ści sko ko wej i ma sy), wy szu ka -

ne tech no lo gie, ta kie jak wy so -

ko wy daj no ścio wa tur bo sprę żar -

ka, po łą cze nie ko lek to ra wy de -

cho we go z gło wi cą cy lin drów

czy naj now szy sys tem ste ro wa -

nia za wo ra mi ssą cy mi Mul tiA ir 2.

A dla za spo ko je nia po trzeb tych

naj bar dziej na sta wio nych na ni -

skie zu ży cie pa li wa i dba łość

o śro do wi sko, 500L Twi nA ir mo -

że dzia łać rów nież w try bie

ECO: ge ne ro wa ny wów czas

mo ment ob ro to wy jest ogra ni -

cza ny do 120 Nm, a moc do 98

ko ni, przez co zy sku je się mak -

si mum spraw no ści i jesz cze niż -

sze zu ży cie pa li wa.

Z ko lei żwa wy, za pew nia ją cy do -

sko na łe osią gi i bar dziej „osz -

częd ny” no wy Mul ti Jet 105 KM

500L na
Lazurowym
Wybrzeżu.

Model w kilka
miesięcy od

wprowadzenia
na rynek stał się

punktem
odniesienia

w swej klasie
w Europie



dru giej ge ne ra cji po zwa la na po -

dró żo wa nie w mie ście i po -

za nim. Sa mo chód mo że osią -

gać pręd kość mak sy mal ną wy -

no szą cą 181 km/h, a od ze ra

do „set ki” przy spie sza w za le d -

wie 11,3 s. Na to miast dla utrzy -

ma nia go w do brej for mie ser wis

wy star czy od wie dzać co dwa

la ta lub co 35 tys. ki lo me trów. 

Ser cem jed nost ki 1.6 Mul ti Jet

jest sys tem wtry sku Com mon

Ra il trze ciej ge ne ra cji, któ ry wy -

ko rzy stu je in no wa cyj ne wtry ski -

wa cze po tra fią ce – dzię ki wy -

rów no wa żo ne mu ser wo za wo ro -

wi hy drau licz ne mu – ste ro wać

z ogrom ną pre cy zją ilo ścią ole ju

na pę do we go do pły wa ją ce go do

ko mo ry spa la nia. W po łą cze niu

z ma nu al ną, 6-bie go wą skrzy nią

bie gów, sil nik ten dys po nu je

licz ny mi spo so ba mi na ogra ni -

cze nie zu ży cia pa li wa i emi sji za -

nie czysz czeń. Wśród nich jest

m.in. in te li gent ny al ter na tor, któ -

ry od zy sku je ener gię w fa zie

zwal nia nia.

Pięć set kę L z no wy mi jed nost ka -

mi na pę do wy mi prze te sto wa li -

śmy na krę tych dro gach La zu ro -

we go Wy brze ża oraz w wą skich

i za tło czo nych za byt ko wych

cen trach miast, jak Can nes, An -

ti bes i San Ra fa el. Oba sil ni ki

prze ko na ły nas do sie bie ela -

stycz no ścią i we rwą. Bar dziej

miej ski, eko no micz ny i da ją cy

fraj dę z jaz dy oka zał się Twi nA ir,

a więk szy za pał, płyn ność i osią -

gi za ofe ro wał Mul ti Jet. Obok

ben zy no we go sil ni ka 1.4 o mo cy

95 KM i die sla 1.3 l o mo cy

85 KM skła da ją się one na ofer -

tę sil ni ków, mogącą za spo ko ić

wy móg każ de go ty pu kie row cy,

któ ry wy bie rze 500L – sa mo -

chód, któ ry – jak mó wi ha sło re -

kla mo we – jest „ma ły z ze w -

nątrz, ale wiel ki w środ ku”.

KARTA TECHNICZNA

CYLINDRY POJEMNOŚĆ SKOK. MOC MAKS. PRĘDKOŚĆ MAKS. PRZYSP. 0-100 km/h ZUŻYCIE PALIWA EMISJE CO2

0.9 TWINAIR TURBO 2 w rzędzie 875 cm3 105 KM przy 5500 obr./min 180 km/h 12,3 s 4,8 l/100 km 112 g/km

1.6 MULTIJET II 4 w rzędzie 1.598 cm3 105 KM przy 3700 obr./min 181 km/h 11,3 s 4,5 l/100 km 117 g/km

Silnik MultiJet, a z lewej TwinAir.
Oba generują moc 105 koni
mechanicznych

9
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Krzysztof
Bielski

Zdjęcia
Satiz Poland

FIRMA 
CNH

13333
13333 ogrom nych, no wo cze -

snych, żół tych kom baj nów New

Hol land se rii TC. Ty le wy pro du -

ko wa ła ich już fir ma CNH

z Płoc ka. 13 ma ja 2013 ro ku

dy rek tor Wer ner Bal lieu wrę czył

klu czy ki do nie co dzien ne go eg -

zem pla rza ma szy ny mał żeń stwu

rol ni ków z Wiel ko pol ski –

Agniesz ce i Łu ka szo wi Tom czy -

kom. „Pa mię tam, jak 12 lat te -

mu roz po czy na li śmy tu pro duk -

cję TC. Chy ba nikt wów czas nie

my ślał o kom baj nie nu mer

13333. Je stem prze ko na ny, że

wkrót ce bę dzie my ce le bro wa li

ko lej ne wiel ki licz by i doj dzie my

do 20 ty się cy” – mó wił pod czas

uro czy sto ści dy rek tor fir my.

Dzię ko wał za ra zem za ło dze za

trud, bo jak pod kre ślił: „Bez

was, to by się nie uda ło!”

OD CZER WO NE GO
DO ŻÓŁ TE GO
Kom baj ny zbo żo we za wsze by ły

wi zy tów ką fir my z Płoc ka. Nikt

in ny w Pol sce ich nie pro du ko -

wał. Z fa bry ki wpierw – od lat

50. mi nio ne go stu le cia – wy jeż -

dża ły  Vi stu le. Po tem – już w la -

tach 70. – po ja wi ły się Bi zo ny.

Ich na zwa, za czerp nię ta od

zwie rzę cia, któ re go syl wet kę

przy po mi na ły, sta ła się w kra ju

sy no ni mem sło wa kom bajn. Jó -

zef Dęb ski, obec nie me ne dżer

pro duk tu w płoc kiej CNH, a kie -

dyś in ży nier w biu rze pro jek to -

wym, za zna cza, że tyl ko w Pol -

sce sprze da no ich oko ło 80 tys.

To był ab so lut ny prze bój ryn ko -

wy. Ma rek Goc z pod ze spo łu

mło car ni wy dzia łu mon ta żu

kom baj nów, któ ry od 30 lat pra -

cu je w fa bry ce, wspo mi na tam -

te cza sy: „Ro bi li śmy ich ogrom -

ne ilo ści. Ta kie przy cho dzi ły po -

le ce nia „z gó ry”. Rób cie, bo są

żni wa, rol ni cy cze ka ją. I te mo -

kre kom baj ny, pro sto z ma lar ni,

tra fia ły na plac obok fa bry ki,

a za raz po tem do klien tów. To

nie są żar ty, tak by ło” – mó wi.

Bi zo ny, choć od 20 lat nie są już

pro du ko wa ne, wciąż moż na

spo tkać na po lach.

Po tem przy szła trans for ma cja

ustro jo wa i za ła ma nie go spo dar -

ki. Pod ko niec lat 90. po ja wił się

jed nak in we stor – po wią za na

z Gru pą Fiat fir ma New Hol land,

a wraz z nim kom bajn se rii TC.

Po wsta ła spół ka CNH. Pierw sze

kro ki nie by ły ła twe i to z naj -

mniej ocze ki wa ne go po wo du.

Rol ni cy przy zwy cza ili się bo -

Beatlesi śpiewali o żółtej łodzi podwodnej.
Gdyby Paul McCartney mieszkał w Płocku,
napisałby raczej piosenkę o żółtym kombajnie.

Żółte 13333
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Lubimy trzynastki
Agnieszka i Łukasz Tomczykowie, którzy stali się

posiadaczami 13333 kombajnu TC, jaki wyprodukowała załoga

płockiej fabryki CNH, to odważni rolnicy. Specjalizują się w hodowli

bydła, ale nie obawiają się wchodzić także w inne obszary.

FWN: Dokąd trafi kombajn o numerze 13333?

Tomczykowie: Mieszkamy w gminie Malanów w Wielkopolsce.

Prowadzimy 40-hektarowe gospodarstwo. Przede wszystkim

hodujemy krowy mleczne i bydło. Mamy w sumie 97 sztuk.

20 hektarów obsialiśmy zbożem, ale nie tylko dlatego kupiliśmy

kombajn. Przy jego pomocy chcemy świadczyć usługi dla innych

rolników. Dzięki temu na zakup otrzymaliśmy wsparcie z Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z projektu różnicowania

działalności w kierunkach nierolniczych.

Co zadecydowało, że wybraliście państwo właśnie tę markę?

Znamy wiele osób, które korzystają ze sprzętu płockiej firmy.

Chwalą go sobie. Maszyny są niezawodne. Jeśli przydarzy się

usterka, to serwis działa bardzo szybko. Właśnie to nas przekonało.

Państwa kombajn ma numer 13333. Odebraliście go

13 maja 2013 roku. Sporo tych „trzynastek”.

Nie jesteśmy przesadni. (śmiech) Nasza córka też urodziła się 13.

Ma na imię Zosia. W maju obchodzi imieniny. Kombajn mógłby być

prezentem.

Dziękuję za rozmowę. 

NABYWCY JUBILEUSZOWEGO KOMBAJNU

wiem do Bi zo nów i ich ko lo rów:

czer wo ne go, a po tem nie bie -

skie go. „To był ogrom ny pro -

blem. Mu sie li śmy prze ko nać

klien tów, że żół ty kom bajn jest

tak sa mo do bry. Nie by ło to ła -

twe, bo przy wią za nie rol ni ków

do daw nej mar ki by ło ogrom ne.

Wyj ściem z sy tu acji by ło czę -

ścio we po zo sta wie nie daw nej

na zwy. W Płoc ku za czę ły za tem

po wsta wać no we kom baj ny se -

rii TC pod na zwą New Hol land

Bi zon. Trwa ło to ze trzy, czte ry

la ta i po zwo li ło na ła god ne przej -

ście z daw ne go w no we” –

wspo mi na Jó zef Dęb ski.

Pierw szy TC z płoc kiej fa bry ki

róż nił się od dzi siej szych. Sta ni -

sław Ste fań ski z pod ze spo łu sil -

ni ka wy dzia łu mon ta żu kom baj -

nów, któ ry świę tu je 41 lat pra cy

w fa bry ce, przy znał, że wy glą dał

po dob nie, ale dzie li je epo ka.

„Tam wszyst ko by ło me cha nicz -

ne, a dziś do mi nu je elek tro ni ka”

– pod kre ślił.

KLI MA TY ZA CJA
I GPS
Współ cze śnie płoc ki za kład pro -

du ku je pięć mo de li TC – od

5040 do 5080, w tym naj więk -

szy tak że w wer sji gór skiej, któ -

ra umoż li wia bez piecz ną pra cę

na stro mych sto kach. Róż nią

się mo cą sil ni ka: od 170 do

238 KM, a tak że sze ro ko ścią

tak zwa ne go he de ra, któ ry ści na

zbo że lub ku ku ry dzę, od 3,66 m

do 5,18 m. Ma szy ny te ma ją

licz ne za le ty. Dys po nu ją du ży mi

zbior ni ka mi, któ re miesz czą

do 4 ton ziar na psze ni cy, zwięk -

sza jąc ich nie za leż ność przy

pra cy, a za ra zem za pew nia jąc

więk szą wy daj ność. Cha rak te ry -

zu ją się ni ski mi kosz ta mi eks plo -

ata cji.

Kom bajn se rii TC to dziś ma szy -

na na szpi ko wa na no wo cze sny -

mi tech no lo gia mi. Szcze gól nie

wi dać to w ka bi nie, któ rej pro -

jek tan ci za dba li o kom fort i wy -

go dę ope ra to ra. Wy god ny fo tel,

er go no micz ne ste row ni ki, kli ma -

ty za cja, a na wet nie wiel ka chło -

dziar ka, ni ko go już nie dzi wi.

W ma szy nie po ja wia się tech no -

lo gia GPS. „Na wi ga cja jest wy -

ko rzy sty wa na do pro wa dze nia

kom baj nu po ła nie, co nie jest

ła twe. To tro chę jak by au to ma -

tycz ny pi lot. Kom baj ni sta nie

sku pia się na pro wa dze niu ma -

szy ny, lecz na pa ra me trach pra -

cy, stra tach, uszko dze niach” –

pod kre śla Jó zef Dęb ski. Wkrót -

ce te sto wa ne bę dą też ukła dy

„Te le ma tix”, prze ka zu ją ce in for -

ma cje o tym, co dzie je się

w kom baj nie do kom pu te ra

oso by za rzą dza ją cej. „Po ka że

czy ma szy na je dzie, czy stoi.

Włą czy się alarm, gdy przy kła -

do wo ra dy kal nie wzro śnie zu ży -

cie pa li wa” – wy ja śnia Dęb ski.

TORT 
Przy szłość płoc kiej fir my ry su je

się w ja snych bar wach, a za ło ga

CNH ma dziś wie le po wo dów

do du my. Klien ci chwa lą kom -

baj ny i chęt nie je ku pu ją; każ de -

go ro ku oko ło 450-500 szt. znaj -

duje nabywców w sa mej Pol sce.

Gdy nada rzy ła się oka zja – kom -

bajn 13333 – w fir mie świę  to wa -

no jubileuszowy eg zem plarz. Był

wiel ki tort, na któ rym nie za bra -

kło wi ze run ku  pro duk tu z Płoc -

ka, i wspól ne zdję cie za ło gi, któ -

re bę dzie przy  po mi na ło o tym

wy da rze niu.  

Józef Dębski,
Marek Goc
i Stanisław
Stefański.
Poniżej: dy rek tor
Wer ner Bal lieu
wraz
z Waldemarem
Suchodolskim 
wręczają kluczyki
Agnieszce
i Łukaszowi
Tomczykom



Badania w branży motoryzacyjnej 
nie ograniczają się do poprawy osiągów
samochodów, ale obejmują również kwestie
ochrony środowiska naturalnego 
oraz równowagę społeczną i ekonomiczną.
Dzięki technologiom informatycznym
i elektronicznym samochody jutra będą
bardziej bezpieczne i ekologiczne. Stefano 
Re Fiorentin, Dyrektor CRF-u, opowiada,
jak Fiat wyobraża sobie przyszłość.

Francesco
Novo

zdjęcia
Alessandro

Lercara

FIRMA
BADANIA

Samochódw epoce krzemu
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S
a mo chód jest nie mal za wsze w ru chu. I nie

tyl ko dla te go, że stwo rzo no go z my ślą

o prze miesz cza niu się za je go po mo cą

z miej sca na miej sce. W cią gu po nad stu let niej hi -

sto rii je go funk cja bo wiem nie ule gła zmia nie, a mi -

mo to stał się nie zwy kle skom pli ko wa nym pro duk -

tem, któ ry mie ści w so bie wszyst ko to, co w tech -

no lo gii naj lep sze. Je go cią głe prze obra ża nie zda je

się nie mieć koń ca. Aby do wie dzieć się, w ja kim

kie run ku za mie rza ją te zmia ny, a jed no cze śnie za -

koń czyć cykl ar ty ku łów o dzia łal no ści Cen trum Ba -

dań Fia ta – któ re po ja wia ły się w FWN po cząw szy

od nu me ru 99 – spo tka li śmy się z Dy rek to rem Ge -

ne ral nym CRF -u i od po wie dzial nym za ba da nia

na rzecz Fia ta i Chry sle ra, Ste fa no Re Fio ren ti nem.

Czym kie ru je się fir ma prze pro wa dza jąc ba -

da nia?

„Od kąd nie mal 150 lat te mu za po cząt ko wa no erę

no wo cze sne go prze my słu, ba da nia za wsze by ły

mo to rem po stę pu. Wszel kie in no wa cje tech no lo -

gicz ne są tyl ko ewo lu cją od kryć ba daw czych,

a wszy scy pro du cen ci to wa rów kon sump cyj nych

mu szą być z ni mi na bie żą co, aby móc kon ku ro -

wać z in ny mi na ryn ku. Do lat sie dem dzie sią tych

ubie głe go wie ku mie li śmy erę me cha ni ki. Obec nie

ma my do czy nie nia z erą krze mu, pół prze wod ni -

ka, z któ re go ro bio ny jest chip, za sad ni czy kom -

po nent wszyst kich sys te mów elek tro nicz nych.

We dług pierw sze go pra wa Mo ore’a (opra co wa ne -

go w 1965 ro ku wła śnie przez Gor do na Mo ore’a,

współ za ło ży cie la fir my In tel), co 18 mie się cy moc

ob li cze nio wa pro ce so rów ule ga po dwo je niu. Co -

raz moc niej sze (i mniej sze) mi kro obwo dy da ją więc

po czą tek co raz bar dziej za awan so wa nym kom pu -

te rom, ta ble tom, smart fo nom i in nym urzą dze niom

elek tro nicz nym. Te zaś ma ją wpływ na wszyst kie

sek to ry: od elek tro ni ki użyt ko wej po bran żę kom -

pu te ro wą, te le ko mu ni ka cyj ną czy trans por to wą,

wśród nich rów nież mo to ry za cję”.

W ja ki spo sób?

„Do mo to ry za cji elek tro ni ka we szła pod ko niec lat

80. wraz z sys te ma mi za pło nu i wtry sku do sil ni -

ków ben zy no wych, czy no wy mi ze sta wa mi wskaź-

ni ków, a na stęp nie z sys te ma mi kon tro lu ją cy mi

wszyst kie funk cje sa mo cho du. Ak tu al nie sa mo cho -

dy obej mu ją rów nież urzą dze nia ty pu użyt ko we go,

np. te le fo ny ko mór ko we i na wi ga cje, a w przy szło -

ści smart fo ny, ta ble ty itp. Te go ty pu urzą dzeń bę -

dzie w przy szło ści znacz nie wię cej. Oczy wi ście

wzro śnie rów nież bez pie czeń stwo i kom fort. Ba -

da nia więc ma ją istot ne zna cze nie w świe cie mo -

to ry za cji, któ ry tyl ko z po zo ru jest sta bil ny, a w rze -

czy wi sto ści ce chu je go spo ry dy na mizm”.

Co ma Pan na my śli?

„O ile w przy pad ku kom pu te rów, urzą dzeń do ty -

ko wych, te le fo nów ko mór ko wych czy też urzą -

dzeń AGD współ za wod nic two ma pod ło że zwią za -

Laboratorium
Centrum 
Badań Fiata
w Orbassano
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ne wy łącz nie z ewo lu cją tech no lo gicz ną, w bran ży

Au to mo ti ve dy na mi ce tej to wa rzy szy in na lo gi ka:

mo wa o rów no wa dze eko lo gicz nej, spo łecz nej

i eko no micz nej. I to na nich prze waż nie opie ra się

fi lo zo fia na szych ba dań”. 

Za cznij my więc od kwe stii śro do wi sko wych. 

„Sta le ro sną ca wraż li wość spo łe czeń stwa na kwe -

stie zwią za ne ze śro do wi skiem by ła bodź cem

do ogra ni cze nia emi sji szko dli wych sub stan cji

i do pro ce su de kar bo ni za cji, co mia ło miej sce

po pod pi sa niu Pro to ko łu z Ky oto. Chodzi o to, aby

w przy szło ści za ra dzić efek tom wy ni ka ją cym

z wpusz cze nia do at mos fe ry, w cią gu jed ne go

wie ku, 770 mld ton dwu tlen ku wę gla. W Eu ro pie

pro du cen ci mo to ry za cyj ni ma ją za za da nie osią -

gnąć usta lo ny przez Ko mi sję Eu ro pej ską cel, ja kim

jest emi to wa nie z sa mo cho dów do 2020 ro ku

śred nio 95 gram dwu tlen ku wę gla na ki lo metr”.

Jak osią gnąć ów cel?

„Za sad ni cze zna cze nie ma ją ba da nia i in no wa cje.

Waż ne jest ogra ni cze nie zu ży cia pa li wa przez sil ni ki

i za si la nie ich pa li wa mi al ter na tyw ny mi. Na przy kład

me ta nem, któ ry ma śred nio 23% mniej ato mów

wę gla niż wę glo wo do ry ben zy ny. Na le ży rów nież

wspo mnieć o bio pa li wach, któ re obec nie sta no wią

za le d wie 4% ogó łu, ale w 2020 r. po win ny sta no -

wić o 6% wię cej. No i oczy wi ście sil ni ki elek trycz ne”.

A na co sta wia Fiat?

„W tej chwi li nie mo że my ogra ni czać się do tyl ko

jed ne go roz wią za nia. Pra cu je my nad wie lo ma,

łącz nie z sys te ma mi hy bry do wy mi, czy li ty mi,

w któ rych je den lub wię cej sil ni ków elek trycz nych

„pra cu je” w po łą cze niu z jed nost ką ter micz ną, co

sprzy ja po pra wie spraw no ści sa mo cho du. Kosz ty

sil ni ków hy bry do wych są jed nak jesz cze bar dzo

wy so kie: z trzech wspo mnia nych fi la rów (rów no -

wa ga śro do wi sko wa, spo łecz na i eko no micz na)

tyl ko pierw sze dwa za spo ka ja ne są dzię ki zmniej -

sze niu emi sji dwu tlen ku wę gla, któ re mo że się -

gnąć po zio mu 25% bez wpły wu na przy zwy cza je -

nia kon su men tów. My sta wia my na roz wią za nia,

któ re speł nią rów nież aspekt eko no micz ny, szu ka -

my więc kom pro mi su po mię dzy kosz ta mi i ogra ni -

cze niem zu ży cia pa li wa”.

A sil nik elek trycz ny?

„Obec nie sil nik elek trycz ny ma tyl ko je den z trzech

fi la rów, na któ rych opie ra się zrów no wa żo ny roz -

wój: tą zwią za ną ze śro do wi skiem, o ile ener gia

ge ne ro wa na jest ze źró deł od na wial nych. Aspek -

tu spo łecz ne go nie ma, bo kosz ty są zbyt wy so kie.

Na szą pro po zy cją, w kwe stii ba dań przed kon ku -

ren cyj nych i współ pra cy wspie ra nej przez Pro gra -

my Ra mo we Ko mi sji Eu ro pej skiej, jest cał ko wi te

od wró ce nie per spek ty wy, z ja kiej wszy scy do tych -

czas pa trzy li na ten pro blem”.

To zna czy?

„Za da li śmy so bie py ta nie: po co mie li by śmy za bie -

rać ze so bą ca ły za pas ener gii, w tym przy pad ku

aku mu la to ry, któ re są przy czy ną pro ble mów do ty -

ka ją cych dzi siej sze po jaz dy elek trycz ne. Roz wią za -

niem tych pro ble mów mo gło by być utwo rze nie ta -

kiej in fra struk tu ry na dro gach, któ ra do star cza ła by

ener gii po ru sza ją się po nich sa mo cho dom. Tech -

no lo gia ta ka już ist nie je, trze ba te raz do ga dać się

ze wszyst ki mi i ją wdro żyć. Oczy wi ście nie jest to

roz wią za nie, któ re bę dzie moż na szyb ko i ła two za -

sto so wać, ale uwa ża my, że w śred nio -dłu gim okre -

sie to jest naj słusz niej sze roz wią za nie. Po dob nie jak

to mia ło miej sce mniej wię cej sto lat te mu w przy -

pad ku po cią gów, dla któ rych zbu do wa no li nie ze -

lek try fi ko wa ne, któ re po zwo li ły na wpro wa dze nie

elek tro wo zów w miej sce lo ko mo tyw pa ro wych”. 

Po roz ma wiaj my jesz cze o fi la rze zwią za nym

ze spo łe czeń stwem.

„Ma my tu taj na my śli przede wszyst kim bez pie -

czeń stwo. Ce lem na 2020 rok jest zmniej sze nie

o po ło wę licz by wy pad ków w po rów na niu z ro -

kiem 2006. O ile w la tach 90. licz by te by ły pro por -

cjo nal ne do wzro stu ru chu dro go we go, te raz już

tak nie jest, dzię ki sto so wa nym roz wią za niom

tech no lo gicz nym: od po du szek po wietrz nych

do ABS -u, od ESP do nad wo zi po chła nia ją cych

ener gię zde rze nia, czy ta kie de ta le jak świa tła

Analiza
materiałów. 
CRF pracuje
w ścisłej
współpracy
z klientami
z centrum
badań, jakie 
Fiat posiada
w Brazylii, 
ale też
z laboratoriami
Chryslera
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do jaz dy dzien nej i tak da lej. To, co za mie rza my

zro bić, to „wspo móc” bez pie czeń stwo ak tyw ne

sa mo cho du tak zwa ną pre wen cją przed wy pad ka -

mi. Pra cu je my nad sys te ma mi elek tro nicz ny mi,

któ re mo ni to ru ją pręd kość po jaz du, a jed no cze -

śnie uwzględ nia ją oto cze nie dro gi, roz po zna ją

zna ki dro go we oraz po wia da mia ją kie row cę w ra -

zie nie bez pie czeń stwa i w ra zie po trze by in ter we -

niu ją, mię dzy in ny mi od dzia łu jąc na ha mul ce. Mo -

de le 500L i Pan da dys po nu ją już sys te mem, któ ry

– do pręd ko ści 30 ki lo me trów na go dzi nę – au to -

ma tycz nie ha mu je sa mo cho dem w ra zie ry zy ka

zde rze nia się z prze szko dą. Ale bar dziej za awan -

so wa na bę dzie cał ko wi ta łącz ność sa mo cho du

z in fra struk tu ra mi”.

Na czym do kład nie ma ona po le gać?

„Od 2015 ro ku w Eu ro pie obo wiąz ko we bę dzie

tak zwa ne Emer gen cy Call, urzą dze nie, któ re uak -

tyw nia się w ra zie wy pad ku i prze ka zu je in for ma -

cje o miej scu i pręd ko ści zde rze nia, aby szyb ciej

i sku tecz niej re ago wa ły służ by ra tun ko we. Ale Fiat

za mie rza zro bić coś wię cej: dzię ki wy ko rzy sta niu

po łą czeń sie cio wych moż li we bę dzie umiesz cze -

nie każ de go sa mo cho du w sie ci, któ ra sta le bę -

dzie gro ma dzić i roz prze strze niać da ne, a – dzię ki

wy ko rzy sta niu w przy szło ści sie ci sa te li tów Ga li leo

– bę dzie moż na usta lać z mak sy mal ną pre cy zją

po zy cję każ de go po jaz du. Bę dzie moż na stwo rzyć

sys tem mo ni to ro wa nia ru chu dro go we go, po dob -

ny do te go, ja ki już dzia ła w przy pad ku sa mo lo tów.

Po wsta nie więc ma pa glo bal na te go wszyst kie go,

co po ru sza się po dro dze. Bę dzie moż na prze wi -

dy wać ścież ki ko li zji na skrzy żo wa niach, zba cza -

nie z pa sa ru chu, prze kra cza nie ogra ni czeń pręd -

ko ści i tak da lej. Na przy kład bę dzie my mo gli wi -

dzieć na ekra nie sys te mu w sa mo cho dzie

po zy cję na ma pie każ de go z sa mo cho dów,

któ re są w po bli żu nas. Pod sta wo we tech no -

lo gie, któ re to umoż li wią, na przy kład sze ro ko -

pa smo wy In ter net, są już do stęp ne. Naj waż -

niej sza jest zmia na per spek ty wy: roz wią za nie

Emer gen cy Call mo że stać się przy szło ścią mo -

bil no ści dro go wej”.

Po zo sta je nam jesz cze rów no wa ga eko no -

micz na.

„To ostat nie wy zwa nie: spra wić, aby

kosz ty by ły „zno śne”. Je śli wszy scy we -

zmą w tym udział, ogól ne ko rzy ści

z ta kie go sys te mu zre kom pen su ją

kosz ty”. 

Cze go mo że my ocze ki -

wać od ba da czy

z CRF -u?

„Wszyst ko to, o czym po wie dzia łem, jest uwzględ -

nio ne w wy tycz nych stra te gicz nych ba dań CRF -u

na naj bliż sze la ta. Tam za pi sa ne są kie run ki ba dań

w na szych la bo ra to riach na ca łym świe cie. Ocze -

ku ję, aby moi współ pra cow ni cy ca ły czas pod trzy -

my wa li w so bie swo ją „wi zję”, pra cu jąc wspól nie

z uni wer sy te ta mi (po nad sto w Eu ro pie), do staw -

ca mi, Cen tra mi Ba dań i in ny mi pro du cen ta mi sa -

mo cho do wy mi. Bo wiem dzi siaj nie moż na my śleć

o in no wa cji sa mo dziel nie, trze ba pra co wać w sie -

ci, współ pra co wać ze so bą i osią gać wspól ne roz -

wią za nia. Rów nież pod wzglę dem or ga ni za cji fir -

my przyj mu je my po dob ne po dej ście, opar te na

in te ro pe ra cyj no ści po mię dzy róż ny mi kom pe ten -

cja mi: nie wy star czy je dy nie do kład na zna jo mość

te ma tu, trze ba co raz bar dziej pra co wać ze spo ło -

wo. Na szą moc ną stro ną jest umie jęt ność wy -

obra ża nia so bie przy szło ści”.

Jak prze bie ga współ pra ca z ba da cza mi

z Chry sle ra?

„Już od ubie głe go ro ku peł ną pa rą i w peł ni sku -

tecz nie. Róż ne Cen tra (we Wło szech, USA, Bra zy -

lii) zaj mu ją się pra ca mi ści śle na sta wio ny mi na wła -

sny ry nek w oko ło 15 pro cen tach. Ca ła resz ta to

dzia ła nia, któ re re ali zo wa ne są na rzecz wspól ne -

go ce lu. Po sta no wi li śmy wy spe cja li zo wać każ de

la bo ra to rium zgod nie z kom pe -

ten cja mi, ja ki mi dys po -

nu ją dzia ła ją cy w nim

ba da cze. Każ dy bo -

wiem mo że ge ne ro -

wać lep sze re zul -

ta ty, je śli zaj mu je

się dzie dzi ną,

któ rą zna naj -

le piej”.

Laboratorium
Centrum Badań
Fiata
w Orbassano.
Poniżej: Stefano
Re Fiorentin



City Brake Control to system w rodzaju
„Anioła Stróża”, który zabezpiecza
przed uderzeniami przy prędkości 
do 30 km/h, hamując automatycznie
samochodem w razie niebezpieczeństwa.

Giancarlo
Riolfo

zdjęcia 
Alessandro

Lercara

FIRMA
INNOWACJE

Koniecstłuczek!
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stwa zde rze nia in ter we niu je au to ma tycz nie, po -

przez od ję cie ga zu i uru cho mie nie ha mul ców.

Po sta no wi li śmy sys tem ten wy pró bo wać na tra -

sie. Jaz dę prób ną zor ga ni zo wa li śmy w je den

z piąt ko wych po ran ków na to rze w Ba loc co.

Do dys po zy cji mie li śmy Fia ta Pan dę 4x4, wy po sa -

żo ne go w to wła śnie urzą dze nie i kil ka „sa mo cho -

dów tarcz”, z któ ry mi usi ło wa li śmy się zde rzyć.

Oczy wi ście mo wa nie o praw dzi wych sa mo cho -

dach, ale ich gu mo -

wych „sy mu la to rach”:

wy ma ga na by ła jed nak

na le ży ta ostroż ność,

bo wiem nie któ re te sty

prze pro wa dza ne są

w gra nicz nych wręcz

wa run kach spra w  dza -

nia moż li wo ści te go

sys te mu. Do dys po zy -

cji od da no nam też fur -

go net kę, któ ra po słu ży

do wy pró bo wa nia dzia-

ła nia Ci ty Bra ke Con -

trol z dwo ma po jaz da -

mi w ru chu, w sy tu acji,

w któ rej prze szko dę sta no wi sa mo chód zba cza -

ją cy na gle ze swo je go pa sa ru chu. 

Za nim wsią dzie my do sa mo cho du, krót kie wy ja -

śnie nie. Czuj nik umiesz czo ny jest za szy bą i ge ne -

ru je trzy wiąz ki la se ro we na pod czer wień (więc

nie wi docz ne) przed sa mo cho dem i nie co z bo ku,

z pra wej i z le wej stro ny. Sys tem dzia ła tyl ko wów -

czas, je śli za pię te są pa sy bez pie czeń stwa i bli ska

jest moż li wość ko li zji – wte dy przy go to wu je sa mo -

P
rzy pręd ko ści 30 km/h w cza sie jed nej se -

kun dy prze mie rza się dy stans nie mal 8 i pół

me tra. Wy star czy chwi la nie uwa gi i stłucz ka

jest nie unik nio na. A wła śnie brak kon cen tra cji jest

jed ną z głów nych przy czyn wy pad ków. Na do da -

tek dwie trze cie zde rzeń ma miej sce w mie ście,

gdzie ruch jest in ten syw ny, i – mię dzy in ny mi z po -

wo du ni skiej pręd ko ści – ła two tu taj o tzw. fał szy -

we po czu cie bez pie czeń stwa. 

Nie zwy kle sku tecz nym

czyn ni kiem ob ni ża ją -

cym ry zy ko wy pad ków

w mie ście jest tech no -

lo gia Ci ty Bra ke Con -

trol, urzą dze nie ha mu -

ją ce au to ma tycz nie sa -

mo cho dem w ra zie

nie bez pie czeń stwa ko -

li zji. Fiat ofe ru je ten sys -

tem ja ko jed ną z opcji,

któ rą moż na wy brać

pod czas za ku pu no wej

Pan dy i 500 L. Wkrót ce

bę dzie do stęp ny rów -

nież w in nych mo de -

lach (w mo de lu Je ep Grand Che ro kee 2014 od

sierp nia ofe ro wa ny bę dzie na to miast sys tem o po -

dob nym dzia ła niu o na zwie For ward col li sion war -

ning with crash mi ti ga tion). Ci ty Bra ke Con trol dzia -

ła do pręd ko ści 30 ki lo me trów na go dzi nę i wy ko -

rzy stu je do śle dze nia dro gi czuj ni ki la se ro we. Je go

fa cho wa na zwa to Li dar. W mo men cie za uwa że -

nia prze szko dy mie rzy on pręd kość, z ja ką sa mo -

chód zbli ża się do niej, i w ra zie nie bez pie czeń -

Autor artykułu
testuje działanie
City Brake
Control, starając
się uderzyć
w atrapę
samochodu.
Poniżej: czujnik
laserowy.
Na stronie obok:
test z dwoma
samochodami
w ruchu



Tak hamuje się
z ABS-em

ZALECENIA DOTYCZĄCE JAZDY City Brake 
Control blokuje
Pandę 4x4 przed
uderzeniem
w atrapę.
Na kolejnych
zdjęciach 
próby na torze
w Balocco

chód do ha mo wa nia awa ryj ne go. Je śli więc kie -

row ca nie po dej mie in ter wen cji, sys tem sam „od -

ci na” moc sil ni ko wi i ha mu je naj sku tecz niej jak to

moż li we. Gdy by na to miast kie row ca za ha mo wał,

ale nie wci snął do opo ru pe da łu ha mul ca, cen tral -

ka zwięk szy ci śnie nie w ukła dzie, tak aby skró cić

do mak si mum dro gę ha mo wa nia. W opty mal nej

sy tu acji, gdy prze szko da jest do brze wi docz na

przed sa mo cho dem, a as falt su chy – au to za trzy -

mu je się przed nią. W trud niej szych wa run kach

zde rze nia mo że nie da się unik nąć, ale za to na -

stą pi ono przy bar dzo ni skiej pręd ko ści.

Je ste śmy go to wi do pró by. Za pi na my pa sy, uru -

cha mia my sil nik i je dzie my. Bie rze my krót ki „roz -

bieg”, spraw dza my pręd kość – 25 km/h, i zmu -

sza my się, by trzy mać no gę na pe da le przy spie -

sze nia, choć in stynkt pod po wia da nam, że by już

ha mo wać. Kil ka me trów przed prze szko dą sa mo -

chód na gle ha mu je i za trzy mu je się. Wci ska my

sprzę gło, sil nik uru cha mia się po now nie dzię ki sys -

te mo wi Start&Stop. Pró bu je my po now nie, tym ra -

zem do kład nie przy 30 km/h. Ha mo wa nie jest

jesz cze bar dziej gwał tow ne, za trzy mu je my się,

ma jąc sa mo chód z przo du na od le głość dło ni.

Na stęp nie pró bu je my sy mu la cji ha mo wa nia awa -

ryj ne go w przy pad ku sa mo cho du prze ci na ją ce go

nam na gle dro gę. Do te go ty pu prób wy ko rzy stu -

je się sza blon za wie szo ny na bo ku fur go nu. Jak

tyl ko prze szko da zo sta je roz po zna na przez pro -

mień la se ra, sa mo chód ha mu je. W nie któ rych

przy pad kach ma newr ten prze bie ga tak szyb ko,

że zde rze nie jest nie unik nio ne, ale Ci ty

Bra ke Con trol na czas po tra fi

za ha mo wać i znacz nie

ogra ni czyć pręd -

kość zde rze -

nia. W tej

Wprowadzony w latach 80. ABS jest jednym z urządzeń

najbardziej wpływających na bezpieczeństwo. Ten

elektroniczny system „rozumie”, kiedy podczas

hamowania jedno z kół zaczyna blokować się i reguluje

ciśnienie hydrauliczne, które oddziałuje na każdy

zacisk i klocek tak, aby uniemożliwić poślizg opon.

W ten sposób pozwala na zahamowanie z całą siłą,

wyraźnie skracając drogę hamowania. Jednocześnie

pozwala na uniknięcie poślizgu samochodu

spowodowane blokowaniem się kół i umożliwia

jednoczesne hamowanie i manewrowanie kierownicą

w sposób bezpieczny. Dzięki ABS-owi, już od lat

montowanemu seryjnie we wszystkich samochodach,

zmienił się również sposób hamowania, by zatrzymać

się w sytuacji awaryjnej. Swego czasu uczono, aby

hamować „pulsacyjnie”, by nie blokować kół. Obecnie

zasada mówi, by pedał hamulca wcisnąć do oporu,

pozwalając urządzeniu elektronicznemu

na wykonywanie swej funkcji. Wiele osób natomiast

instynktownie zdejmuje nogę z pedału jak tylko

poczuje, że zaczyna on wibrować. A przecież ta

charakterystyczna wibracja oznacza właśnie, że ABS

działa prawidłowo. Aby więc uniknąć zderzenia, bez

obaw przyciśnij pedał hamulca!
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sy tu acji jed nak jest ona na ty le ni ska, że do po -

chło nię cia ener gii zde rze nia wy star czy zde rzak. 

Urzą dze nie prze szło te sty, osią ga jąc mak sy mal ną

licz bę punk tów. Je go osią gi uza leż nio ne są

od dzia ła nia la se ra o za się gu 12 m. Do roz po zna -

wa nia prze szkód przy wyż szej pręd ko ści trze ba

by ło by za sto so wać in ne ty py czuj ni ków, np. ra dar. 

W Fia cie zaczęto już pra ce nad ta kim roz wią za -

niem (mó wi li śmy zresz tą o tym w po przed nim nu -

me rze). Więk szo ści pro ble mów tech nicz nych już

roz wią za no, po zo sta je jesz cze kwe stia kosz tów.

Uwa gę sku pio no tak że na ba da niach ma ją cych

przede wszyst kim spra wić, by te go ty pu roz wią za -

nia „ła go dzą ce ko li zje” by ły do stęp ne dla wszyst -

kich kie row ców.

Przy obec nych osią gnię ciach tech nicz nych Ci ty

Bra ke Con trol jest roz wią za niem opty mal nym.

Czuj nik la se ro wy nie ma ta kie go za się gu jak ra dar,

a więc mo że dzia łać tyl ko przy pręd ko ści opty mal -

nej w ru chu miej skim. Ma na to miast roz sąd ną ce -

nę i prze szedł wszel kie moż li we te sty. „Ser cem”

sys te mu jest opro gra mo wa nie ste ru ją ce, któ re do -

sto so wa no spe cjal nie do da ne go mo de lu i wy pró -

bo wa no do głęb nie w każ dych wa run kach, aby

unik nąć ja kich kol wiek uste rek. 

W przy pad ku Fia ta Pan dy i mo de lu 500L Ci ty Bra -

ke Con trol zo stał wy pró bo wa ny na to rze i na dro -

dze na dy stan sie prze kra cza ją cym 50 ty się cy ki lo -

me trów. W dzień i w no cy, w desz czu, śnie gu i we

mgle. By ła to więc pra ca moc no zo bo wią zu ją ca,

ale jej cel szczyt ny: osią gnąć do sko na ły po ziom

nie za wod no ści. 

I co ważne, Ci ty Bra ke Con trol mo że

znacz nie ogra ni czyć zde rze -

nia, a tym sa mym ry zy -

ko w przy pad ku firm

ubez pie cze nio wych.

Bę dą mo gły one pro -

po no wać zna czą ce

zniż ki na po li sy OC.

A to z pew no ścią jest

spo rą za le tą.
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Filippo Gallino

Zdjęcia
Jerzy Kozierkiewicz,  
Satiz Poland

FIRMA
FIAT AUTO POLAND

Pomysłów na rozwój
nie brakuje

38
-let ni Ma rek Kisz ma już za so bą dłu gie

do świad cze nie w Fia cie, a do kie ro wa -

nia dy rek cją han dlo wą Fiat Au to Po land

zo stał po wo ła ny w okre sie głę bo kich prze mian

w fir mie. Fu zja Fia ta z Chry sle rem otwo rzy ła cał ko -

wi cie no we ho ry zon ty, jed no cze śnie po zwo li ła na

zbu do wa nie no wej glo bal nej stra te gii han dlo wej. 

Gru pa Fiat -Chry sler za czę ła od kry wać swo je pla -

ny na naj bliż sze la ta. To m. in. wzmoc nie nie mar ki

Al fa Ro meo i po sze rze nie ga my ro dzi ny 500,

a tak że no wy kurs ob ra ny przez Ma se ra ti oraz

Jeep, któ ry bę dzie pro du ko wa ny tak że we Wło -

szech. W Dy rek cji Han dlo wej ist nie je prze ko na nie,

że po dob nie jak w go spo dar ce eu ro pej skiej, tak że

dla Fia ta po wie ją lep sze wia try.

Czy nadszedł czas na przełom? 

Gdy po nie mal rocz nym po by cie za gra ni cą po -

wró ci łem do Pol ski, za uwa ży łem wśród na szych

pra cow ni ków, a tak że wśród na szych de ale rów

swe go ro dza ju de mo ty wa cję. Nie by ło to dla mnie

za sko cze niem, bo zna łem obec ną sła bość ryn ku

i po ja wia ją ce się w pra sie in for ma cje o re struk tu -

Nowy dyrektor handlowy FAP 
mówi o planach na przyszłość. 
„Sprawy mogą potoczyć się szybko. Jestem 
przekonany, że w Polsce zmienią się na lepsze”.
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ry za cji za kła du w Ty chach. W ta kiej at mos fe rze za -

czę ły się mo je spo tka nia z de ale ra mi. Pierw sze

upły nę ło pod zna kiem pe sy mi zmu. Na dru gim by -

ło nie co le piej, a pod czas trze cie go pa da ły już po -

my sły na te mat roz wo ju biz ne su. I wte dy zro zu -

mia łem, że ma szy na w koń cu ru szy ła. Jed no jest

pew ne: po my słów i stra te gii na roz wój dzia łal no ści

nie bra ku je. 

Spra wy mo gą ulec szyb kiej zmia nie. Wy star czy

spoj rzeć na sy tu ację w Sta nach Zjed no czo nych,

gdzie Fiat 500 – wbrew opi nii wie lu ana li ty ków ryn -

ku – od no si bez pre ce den so wy suk ces. By łem kil -

ka krot nie za oce anem. Jesz cze czte ry la ta te mu,

gdy mó wi łem, że pra cu ję w Fia cie, wie le osób py -

ta ło mnie „Whe re?”. Od po wia da łem na to: „To ta -

ka fir ma mo to ry za cyj na” i wte dy zwy kle sły sza łem

„Ne ver he ard” (czy li „pierw sze sły szę”). Dzi siaj na

sło wo „Fiat” Ame ry ka nie re agu ją ina czej: „Ser gio!

Go od job!”. To za czy na dzia łać. 

Pomimo młodego wieku pracuje Pan w FAP

już od 16 lat. Pamięta Pan swe początki?

Od za wsze chcia łem pra co wać

w sek to rze mo to ry za cyj nym, wy -

sła łem więc mo je CV do firm mo to -

ry za cyj nych ak tyw nie dzia ła ją cych

na ryn ku. Od po wie dzia ły mi dwie:

jed na nie miec ka oraz Fiat. Wy bra -

łem tę dru gą, bo wiem pro po no wa -

ła mi bar dziej in te re su ją cą ofer tę

pra cy. Za trud nił mnie Mas si mo Po -

lot to po szu ku ją cy wów czas ma na -

ge rów pro duk tu. Ta kie sta no wi ska

by ły czymś no wym dla spół ki, któ -

ra na ryn ku pol skim mia ła po sze rzyć ofer tę rów -

nież o sa mo cho dy z seg men tu wyż sze go. Mia łem

oka zję brać udział we wpro wa dza niu na ry nek Alfy

156 – wte dy by ło to wy da rze nie epo ko we dla Pol -

ski z koń ca lat 90. 

Z czy sto lo gi stycz ne go punk tu wi dze nia biu ro Fia -

ta w War sza wie mie ści ło się przy uli cy Sztur mo -

wej, czy li do kład nie w tym sa mym miej scu, gdzie

znaj du je się Wy dział Za rzą dza nia Uni wer sy te tu

War szaw skie go, na któ rym stu dio wa łem. By ła

więc szan sa na po go dze nie za rów no pa sjo nu ją cej

pra cy za wo do wej, jak i stu diów wyż szych.

Jak bar dzo Fiat zmie nił się w tym czasie?

Fiat daw niej był gru pą wło ską o pre dys po zy cjach

mię dzy na ro do wych. Obec nie, wspól nie

z Chry sle rem, jest gru pą glo bal ną, ma ją cą

nie zwy kle sze ro ki wa chlarz ma rek, od Je -

epa po Fer ra ri. Wszy scy zna my hi sto rię

Fia ta w Pol sce i je go po cząt ko wą do mi -

na cję na ryn ku. Praw dzi wa kon ku ren cja

po ja wi ła się do pie ro w la tach 90. 

Gdy mnie przy ję to do pra cy, Fiat miał

bar dzo wy so ki udział w ryn ku, ale

już wów czas by ło wia do mo, że ta nie ty po wa sy tu -

acja nie mo że trwać wiecz nie. Praw dzi wym mo -

men tem prze ło mu był 2004 rok, gdy Pol ska 

we szła do Unii Eu ro pej skiej. To wte dy nasz ry nek

cał ko wi cie otwo rzył się na świa to wą kon ku ren cję.

Zdobył Pan doświadczenie w wielu

dziedzinach – od analizy rynku, poprzez

sprzedaż i finanse, po komunikację

marketingową. Która jest Panu najbliższa?

Nie przez przy pa dek stu dio wa łem „za rzą dza nie fir -

mą”. Mo ja ro dzi na pro wa dzi ła ma łą dzia łal ność go -

spo dar czą na Pod kar pa ciu. Biz nes fa scy no wał

mnie od za wsze. I to od A do Z. Chcia łem zdo być

do świad cze nia w każ dej dzie dzi nie, na wet w tych,

któ re aż tak mnie nie pa sjo no wa ły, zgod nie z mak -

sy mą: „Je steś tak sil ny, jak sil ny jest twój naj słab -

szy punkt”. Je śli jed nak miał bym wy brać jed ną

bran żę, to wska zał bym Dział Sprze da ży. Jest on

naj bar dziej dy na micz ny, wy ma ga udzie la nia

szybkich od po wie dzi na każ dą re ak cję ryn ku.

Ma Pan za sobą doświadczenia w Pradze.

Jak pracowało się na rynku zdominowanym

przez marki produkujące lokalnie? 

Cze si są bar dzo przy wią za ni do „bran dów” u nich

pro du ko wa nych. Do ty czy to zwłasz cza ich hi sto -

rycz nej mar ki Ško da, któ ra obec nie jest wła sno ścią

Volks wa ge na. Ostat nio po lu bi li rów nież ko re ań skie -

go Hy un da ia, po nie waż jest tam pro du ko wa ny.

Wy raź nie wi dać prze wa gę tych pro du cen tów na

ryn ku. Mo że Cze si bar dziej niż my zda ją so bie

z te go spra wę, że wspie ra nie lo kal nej pro duk cji to

wyż szy wzrost PKB, a tym sa mym szan sa na bu -

do wa nie po zy cji kra ju i kre owa nie no wych miejsc

pra cy. W Pol sce ta świa do mość nie jest jesz cze

aż tak po wszech na. My chy ba je ste śmy bar dziej

na sta wie ni na wszyst ko, co po cho dzi z za gra ni cy

i czę sto nie do ce nia my te go, co po wsta je w Pol -

sce. Ta ka po wszech na opi nia ma oczy wi ście 

ko rze nie w nie tak od le głej prze szło ści, gdzie 

pro dukt za gra nicz ny był po strze ga ny ja ko lep szy

od kra jo we go. 

Polski rynek
samochodowy 
był, jest i będzie
ważny dla
Grupy Fiat 
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Wra ca jąc jed nak do sy tu acji w Cze chach: tam nie

je ste śmy wi dzia ni przez pry zmat „ma lu cha”. Dla te -

go Fia to wi ła twiej jest sprze da wać mo de le ta kie

jak 500L czy Fre emont w Cze chach niż w Pol sce.

Czy są jesz cze ja kieś in ne róż ni ce mię dzy

ty mi dwo ma kra ja mi?

Na ryn ku cze skim ku pu je się 170 tys. sa mo cho -

dów oso bo wych rocz nie, czy li o 100 tys. mniej niż

u nas. Ale je śli uwzględ ni my fakt, że nas jest cztery

ra zy wię cej niż Cze chów, ła two zro zu mieć, z jak

wiel ki mi pro ble ma mi bo ry ka się sprze daż na ryn ku

pol skim. Ina czej roz wią za na jest

kwe stia po dat ków. W Cze chach

nie ma po dat ku ak cy zo we go na

sa mo cho dy, a je dy ny po da tek

obej mu ją cy no we au ta to VAT,

któ ry fir my mo gą od li czyć. Tym

sa mym po jaz dy no we są bar dziej

do stęp ne dla klien ta niż u nas,

a róż ni ca wy no si od kil ku do po -

nad 20% dla sa mo cho dów z sil ni ka mi o po jem no -

ści po wy żej 2 li trów na ko rzyść Czech. Wie le osób

jest za sko czo nych fak tem, jak du że, no we i kosz -

tow ne po jaz dy po ru sza ją się po uli cach Pra gi.

Po nad to, im port aut uży wa nych nie ma ta kie go

za się gu jak u nas. Nie wy ni ka to wca le z bar dziej

re stryk cyj nych prze pi sów po dat ko wych. Tam tej sze

sta cje dia gno stycz ne prze pro wa dza ją bar dzo

skru pu lat ne prze glą dy tech nicz ne i aby sa mo chód

speł nił ich ry go ry, wła ści ciel mu si sta le in we sto wać

w je go utrzy ma nie. Mniej sza jest, więc ten den cja

do ku po wa nia po jaz dów wie lo let nich i z du żym

prze bie giem. W Pol sce na to miast wia do mo, że

część sta cji dia gno stycz nych dzia ła „li be ral nie”,

a te ba da ją ce au ta uczci wie tra cą swych klien -

tów... Efek ty te go zaś są wi docz ne. U nas

no wych sa mo cho dów ku pu je się oko ło

270 tys. rocz nie, a uży wa nych, cza -

sem „bar dzo uży wa nych”, im por -

tu je nie mal 700 tys.

Wróćmy „nad Wisłę”. Jakie są

przewidywania rynku?

Do ce lo wa chłon ność pol skie go

ryn ku sa mo cho do we go po win na

się gać oko ło pół mi lio na no wych

aut oso bo wych. To licz ba du żo

więk sza niż obec na sprze daż po -

jaz dów. Te go ryn ku z per spek ty wy

Cen tral Eu ro pej skich nie moż na zba ga te li zo wać.

Dla Gru py Fiat kraj nasz był, jest i na dal bę dzie

waż ny i ma istot ne miej sce w stra te gii fir my. 

Ten rok i przy naj mniej część na stęp ne go bę dą po -

dob ne. Nie ma prze sła nek do te go, tak jak w in -

nych kra jach eu ro pej skich, aby li czyć w naj bliż szym

cza sie na zna czą ce oży wie nie ryn ku. Nasz cel to

utrzy ma nie po zio mu przy cho dów i wzmoc nie nie

wskaź ni ka ren tow no ści. Stąd cho ciaż by w sa mej

na zwie eu ro pej skie Dy rek cje Han dlo we czy Przed -

sta wi ciel stwa Han dlo we zo sta ły prze mia no wa ne na

Kra jo we Cen tra Biz ne su. Do wy ko rzy sta nia ma my

sze ro ką pa le tę ma rek: Fia ta, Fia ta Pro fes sio nal,

Abar tha, Al fę Ro meo, Lan cię i Je epa. Wśród tych

ma rek za zna czy li śmy pro duk ty wio dą ce pod

wzglę dem ich po ten cja łu ryn ko we go, wpły wu na

wi ze ru nek da nej mar ki, jak i do cho do wo ści. Są to:

Fiaty 500/500L, Fiat Freemont, Lancia Voyager,

Alfa Romeo Giulietta, Jeep Grand Cherokee i bez

wąt pie nia Fiat Du ca to. Każ da z na szych ma rek, że -

by utrzy mać się na ryn ku, mu si być do cho do wa.

To na sza no wa stra te gia.

500 to produkt
premium, który
odnosi sukces
na świecie

Wraz
z powiększeniem
rodziny 500
(na zdjęciu
powyżej model
Trekking)
pięćsetka staje
się „marką
w marce”.
Poniżej Lancia
Voyager
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Jakie są mocne stro ny fir my?

Z pew no ścią na le żą do nich sa mo cho dy

do staw cze Fiat Pro fes sio nal – wie lo let ni

i nie kwe stio no wa ny li der na ryn ku – oraz

Je ep. Ten ostat ni w ze szłym ro ku od no -

to wał znacz ny wzrost sprze da ży, a w tym

ro ku od świe ży swo ją ga mę pro duk tów

o mo de le rocz ni ko we Com pass, no wy

Grand Che ro kee z ośmio bie go wą skrzy -

nią au to ma tycz ną oraz no wy Che ro kee

(są to dwa zu peł nie róż ne pro duk ty o po -

dob nej na zwie). Spo rym za in te re so wa -

niem w Pol sce cie szy się rów nież Lan cia Voy ager,

więc pra cu je my nad jej do stęp no ścią. Waż na jest

rów nież po zy cja Al fy Ro meo, któ ra dzię ki mo de -

lom Mi to i Giu liet ta wró ci ła do kon ku ren cyj nych

po zio mów na ryn ku. Po twier dze niem te go jest

rów nież spo re za in te re so wa nie Al fą 4C. Nie ste ty –

z uwa gi na eks klu zyw ny cha rak ter te go mo de lu

pro du ko wa ne go w se rii li mi to wa nej – Pol sce przy -

dzie lo no je dy nie kil ka na ście sa mo cho dów. 

A Fiat?

W kwe stii te go „bran du” cze ka nas spo ro pra cy.

Mar ka ta kon se kwent nie „zmie nia sza tę”. Wkrót ce

po rzu ci ro lę pro duk tu ma so we go, któ ry kon ku ru je

z in ny mi wy łącz nie dzię ki ce nom. Przy szłość Fia ta

bę dzie prze bie ga ła dwu to ro wo. Jed na ma się wią -

zać z produktami z aspi ra cja mi, na wzór te go, co

uczy nio no z „pięć set ką”. Dru ga bę dzie mia ła cha -

rak ter funk cjo nal ny, po tra fią cy re in ter pre to wać tę

wło ską kre atyw ność, ja ką wy ra ża ła Pan da.

Pol scy klien ci zwy kle ko ja rzą Fia ta z seg men tem

sa mo cho dów ma łych i ta nich. Dla te go tak trud no

jest nam wy pro mo wać no we mo de le, na przy kład

Fia ta 500L, któ ry jest sa mo cho dem ro dzin nym

o przy cią ga ją cym wzrok wy glą dzie i o prze stron -

nym wnę trzu. Wraz z po więk sze niem ro dzi ny 500

(w tym ro ku prze wi du je się jesz cze mo del Trek king

i wer sję 7- oso bo wą, a w przy szło ści tak że

4x4), 500-tka sta je się „mar ką w mar ce”. 

Sa mo cho dy spod zna ku 500 trak to wa ne są na

świe cie, ja ko pro duk ty „pre mium” i od no szą du ży

suk ces. „Pięć set ka” zna la zła się w czo łów ce na

przy kład w Wiel kiej Bry ta nii, a Sta ny Zjed no czo ne

sta ły się już jej pierw szym ryn kiem zby tu. I po my -

śleć, że gdy Fiat wpro wa dzał ją na ten ry nek, mó -

wio no, że się nie „przyj mie”, bo Ame ry ka nie nie są

wiel bi cie la mi tak ma łych sa mo cho dów... To ozna -

cza, że ob ra li śmy traf ną na da ny mo ment dro gę.

Rów nież w Pol sce znaj dzie my spo sób, aby in for -

ma cję tę prze ka zać na szym po ten cjal nym klien -

tom. Za cznie my cho ciaż by od te go, że za rów -

no wszyst kie pięć set ki, jak i Fre emon ty mu szą

być na bie żą co i od rę ki do stęp ne w każ dym

punk cie han dlo wym sie ci sprze da ży.

Dziękuję za rozmowę.

Marek Kisz, 
Dyrektor Handlowy FAP
Ma 38 lat, jest żonaty, ma jedną córkę. Karierę

zawodową w Fiat Auto Poland rozpoczął we

wrześniu 1997 r. w Dyrekcji Handlowej. 

W 2003 r. objął stanowisko szefa Działu

Samochodów Dostawczych. W marcu 2006 r.

powierzono mu odpowiedzialność za dział

marketingu Fiata i Lancii. W 2007 r. powstał dział

Brand Marketing Communication, który pod

kierownictwem Marka Kisza realizował

komunikację marketingową dla wszystkich marek

Grupy Fiat. Od roku 2009 pełnił równocześnie rolę

Dyrektora Sprzedaży. W marcu 2012 r. objął

w Pradze stanowisko Dyrektora Zarządzającego

w spółce Fiat ČR, odpowiadając za marketing,

sprzedaż i posprzedaż samochodów na rynkach

czeskim i słowackim. 

Od 24 stycznia 2013 r. pełni funkcję Dyrektora

Handlowego oraz Członka Zarządu FAP. 

PERSONALIA

Nowy 
Jeep Grand
Cherokee

Marka Fiat
zmienia szatę.
Znajdziemy sposób,
by informację tę
przekazać
klientom
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Stefania
Castano Od jedenastu lat Fiat jest liderem

na rynku brazylijskim, a w 2012 roku
odnotował najlepsze wyniki od czasu
otwarcia pierwszej w tym kraju fabryki.
O współdziałaniu, które trwa już
od niemal czterdziestu lat, mówi
Cledorvino Belini, prezes grupy 
Fiat-Chrysler na Amerykę Łacińską.
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P
o nad 830 ty s. sa mo cho -

dów i lek kich po jaz dów

użyt ko wych za re je stro wa -

nych w 2012 ro ku, czy li jed na

czwar ta udzia łu w ryn ku, i po nad

11-pro cen to wy wzrost w po -

rów na niu z ro kiem wcze śniej -

szym. Dla bra zy lij skie go Fia ta

mi nio ny rok był re kor do wy. „Naj -

lep szy w cią gu 36 lat obec no ści

w tym kra ju”, ko men tu je Cle do -

rvi no Be li ni, pre zes Gru py Fiat-

Chry sler na Ame ry kę Ła ciń ską.

„To że je ste śmy je de na sty rok

z rzę du na pierw szym miej scu

na ryn ku bra zy lij skim – wy ja śnia

Be li ni – za wdzię cza my naszej

go to wo ści do roz po zna wa nia

oży wie nia po py tu i umie jęt no ści

przy spie sze nia pro duk cji, któ ra

po zwa la nam zdo być wy so ką

po zy cję i udział w ryn ku”. Z 22%

w 2011 ro ku wzrósł on do po -

nad 23% w 2012 r. Był więk szy

od wzro stu ryn ku bra zy lij skie go,

któ ry w mi nio nym ro ku od no to -

wał wy nik o 6,1% wyż szy niż

w ro ku po przed nim.

W 2013 ro ku pla no wa ne jest

prze kro cze nie licz by mi lio na sa -

mo cho dów i po jaz dów użyt ko -

wych Fiat -Chry sler sprze da wa -

nych w ca łej Ame ry ce Po łu dnio -

wej. Naj waż niej szą ro lę ode gra

wła śnie Bra zy lia, ja ko że PKB,

po pu la cja i ry nek mo to ry za cyj ny

sta no wią tam od po wied nio 45,



NIE TYLKO SPORTZakład Fiat
Automòveis
w Betim,
w stanie Minas
Gerais. 
Poniżej: linia
produkcyjna
i sala wirtualna
w Centrum
Stylu, jedynym
laboratorium
designu firmy
poza granicami
Europy. 
Na dole,
z prawej: Fiat
Palio

W 2014 roku w Brazylii odbędą się Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej,

a w 2016 Letnie Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro. Kraj ten będzie

więc w najbliższych latach skupiał uwagę całego świata. Ale nie tylko ze

względu na sport. Już teraz bowiem Brazylia staje się jedną z potęg

ekonomiczno-finansowych, dysponując rynkiem o ogromnym potencjale

i zdolności przyciągania inwestycji z zagranicy. Mogąc liczyć na spore

zasoby naturalne i siłę roboczą liczącą ponad sto milionów osób (średni

wiek populacji to 29,6 lat), brazylijska gospodarka góruje nad wszystkimi

innymi krajami Ameryki Południowej. Od 2003 roku odnotowuje stale

poprawę swej stabilności makroekonomicznej. Po przezwyciężeniu

recesji z 2008 roku, dzięki programom i dodatkom rządowym –

zapewnianym najpierw przez rząd Luiza Inácio Luli, a teraz rząd Dilmy

Rousseff – kraj ten odnotował lepsze wyniki niż wielkie potęgi: w 2011

roku znalazł się na siódmym miejscu na świecie pod względem PKB

(wynoszącym około 2.500 mld dolarów), wyprzedzając Wielką Brytanię.

Do tak znacznego rozwoju przyczyniła się aktywna polityka integracji

społecznej, która w ostatnich latach wyciągnęła z ubóstwa 30 mln osób

i zapewniła dostęp tysiącom osób do edukacji wyższej. Mobilność

społeczna jest duża, klasa średnia nadal się powiększa, a bezrobocie jest

na poziomie tak niskim, jakiego nigdy dotąd (6,2% w 2012 r.),

w konsekwencji czego na rynku pojawiają się miliony nowych

konsumentów. Najbliższym wyzwaniem Brazylii jest utrzymanie

równowagi rozwoju ekonomicznego, przy występującym na świecie

spowolnieniu. Władze Brazylii, o ile z jednej strony zmuszone były

do przyjęcia postawy protekcjonistycznej, aby zmniejszyć napływ

konkurencji zwłaszcza z Chin i ograniczyć wskaźnik inflacji (5,5% w roku

2012), z drugiej coraz bardziej angażują się w zmniejszanie przeszkód

na drodze do rozwoju i przyciąganie inwestorów z zagranicy. W tym celu

rząd ograniczył stopę procentową, koszty logistyczne i koszty produkcji,

a przede wszystkim zastosował politykę przemysłową ukierunkowaną

na wspieranie innowacji, badań i rozwoju. Utworzył ponadto Plan

Przyspieszenia Rozwoju, który przewiduje rozwinięcie portów, lotnisk,

kolei, sieci dróg, a także dystrybucję energii i świadczenie usług

wspomagających działalność ekonomiczno-handlową. Sporo uwagi

poświęca się również poprawie jakości życia w miastach, w których

przebywa 87% populacji. Mowa zarówno o wielkich i historycznych

metropoliach (São Paolo, Rio de Janeiro, Brasilia), jak i o strefach, które

w minionych latach odnotowały szybki rozwój ekonomiczno-społeczny,

na przykład tych z północno-wschodniej części kraju. 

34 i 60% ca łe go kon ty nen tu.

Fiat za mie rza więc umoc nić

współ dzia ła nie z Bra zy lią, któ re

trwa już od nie mal 40 lat.

Fa bry kę Fiat Au tomòve is w Be -

tim otwar to w 1976 roku. Był to

pierw szy za kład sa mo cho do wy,

któ ry umiej sco wio no po za São

Pa olo, a z bie giem lat stał się on

za sad ni czym czyn ni kiem roz -

wo ju te go ob sza ru pod wzglę -

dem ge ne ro wa nia za trud nie nia,

do cho dów po dat ko wych i po -

wią zań mię dzy sek to ra mi. Pro -

du ko wa no tam mo del Fiat 147.

Z li nii zjeż dża ły każ de go dnia 52

sa mo cho dy. Obec nie mon taż

opusz cza śred nio 3.200 eg zem -

pla rzy: zdol ność pro duk cyj na

wy no si oko ło 800 ty s. jed no stek

rocz nie, a od 1976 ro ku do te -

raz wy pro du ko wa no 12 mi lio -

nów sa mo cho dów. W Be tim po -

wsta ją mo de le: Mil le, no we Uno,

Pa lio Fi re i Week end, no we Pa -

lio, Pun to, Bra vo, Idea, Sie na El,

Gran de Sie na, Li nea i Doblò,

a tak że lek kie po jaz dy użyt ko -

we: Stra da, Uno Fur gon, Fio ri no

i Doblò Car go. Wszyst kie mo de -

le są sprze da wa ne w 600 pla -

ców kach de aler skich i punk tach

sprze da ży w ca łej Bra zy lii. 

Fa bry kę Fiat Au tomòve is zbu do -

wa no na ob sza rze 2,25 mln me -

trów kwa dra to wych – z cze go

za ję tych jest po nad 700 tys. m2.

Wo kół te go ob sza ru zlo ka li zo -

wa nych jest 260 do staw ców

pod ze spo łów, któ rzy za pew nia -

ją oko ło 19 ty s. miejsc pra cy.

Na te re nie za kła du w Be tim

znaj du je się od dział Po wer tra in,

któ ry po sia da trzy fa bry ki: dwie

z sil ni ka mi (Fi re i Fi re EVO) i jed -

ną ze skrzy nia mi bie gów (wraz

z in no wa cyj ny mi Loc ker i Du alo -

gic). Fa bry ka Fi re 2 po wsta ła

w 2009 roku, a jest to naj no wo -

cze śniej szy za kład prze zna czo -

ny do pro duk cji sil ni ków o ma łej

po jem no ści do Fia tów na ca łym

świe cie. Sil ni ki o śred niej po jem -

no ści na to miast do cie ra ją do

Fiat Autòmo ve is z za kła du Cam -

po Lar go w sta nie Pa ranà, bę -
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MAŁY KONTYNENT
Był 22 kwietnia 1500 roku, gdy portugalskie

karawele Pedro Alvaresa Cabrala przybiły do brzegu

w Porto Seguro, tj. Bezpiecznej Przystani (wówczas

nazwanej Vera Cruz), w Stanie Bahia, i „odkryto”

Brasil (dosłownie „kolor kory”, od koloru drzewa,

który zastano tam w dużej ilości). Po ponad trzech

wiekach pod rządami portugalskimi Brazylia

uzyskała niepodległość w 1822 roku, zachowując

system monarchiczny do 1889 r., kiedy żołnierze

proklamowali republikę. Eksporterzy kawy

dominowali politycznie do 1930 r., kiedy leader

populistyczny Getulio Vargas stanął na czele

władzy. Po ponad pół wieku rządów

populistycznych i militarnych, w 1985 roku kraj

w końcu wprowadził zmiany demokratyczne.

Wielkość jest jedną z głównych cech tego kraju,

piątego pod tym względem na świecie. Wybrzeże

dysponuje ponad 7 tysiącami kilometrów plaż.

Rzeka Amazonka, długa na 6275 km, to trzecia

najdłuższa rzeka na świecie. W Amazonii znajduje

się najobszerniejszy na Ziemi las deszczowy,

o powierzchni stanowiącej 30% wszystkich jeszcze

istniejących. W 44 parkach narodowych bogactwo

fauny oraz flory stanowią jedno z najbardziej

różnorodnych na planecie ekosystemów. Populacja

Brazylii to około 200 mln mieszkańców, przy czym

większość zgromadzona jest wzdłuż wąskiej strefy

nadbrzeżnej, natomiast reszta kraju jest prawie

w ogóle lub w ogóle niezamieszkała. Ponad dwie

na trzy osoby mieszkają w miastach o olbrzymich

wręcz rozmiarach, takich jak São Paulo, w którym

żyje ponad 19 mln osób. Do Brazylii przybywało

i przybywa dużo imigrantów: najpierw portugalscy

koloniści i Afrykanie, których wykorzystywano jako

niewolników na plantacjach (niewolnictwo

zniesiono dopiero w 1888 r.), później Hiszpanie,

Włosi, Niemcy, a na końcu Japończycy. Mieszanka

ras sprawiła, że mieszkańcy tego kraju to lud

radosny i tak otwarty na nowości jak żaden inny,

o wyjątkowej kulturze, która wyrażana jest

w muzyce, tańcu, tradycjach, sztuce. Atrakcje te,

wraz ze spektakularną wręcz naturą, czynią

z Brazylii coraz częstszy turystyczny kierunek

docelowy. Wystarczy wspomnieć o wielu

miejscach uznanych przez Unesco

za dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

ludzkości: od miasta Ouro Preto

po historyczne centra Olindy, Salvador 

de Bahia i Goiás; od misji jezuickich

na obszarach zamieszkanych przez

Guaranów w Parku Narodowym Iguazú,

przez obszar Pantanal (w Stanie Mato

Grosso) po wyspę Fernando de Noronha

i atol Rocas.

od dzia łem zaj mu ją cym się de si -

gnem Fia ta po za Eu ro pą.

Po za za pew nia niem 40 ty się cy

miejsc pra cy Fiat w Bra zy lii to

wy daj ność, ja kość i zrów no wa -

żo ny roz wój w tam tej szym śro -

do wi sku prze my sło wym.

W szcze gól no ści dba łość o śro -

do wi sko jest jed ną ze zna czą -

cych war to ści Fia ta w tym kra ju,

za rów no pod wzglę dem za an -

ga żo wa nia w sto so wa nie pa liw

al ter na tyw nych, jak i dba łość,

z ja ką od by wa się pro duk cja.

Cho dzi o to, by dzia łal ność by ła

zrów no wa żo na nie tyl ko z eko lo -

gicz ne go, ale tak że ze spo łecz -

ne go punk tu wi dze nia. „W 1997

ro ku – do da je Cle do rvi no Be li ni

– Fiat zo stał pierw szą fa bry ką

mo to ry za cyj ną w Bra zy lii z cer ty -

fi ka cją Sys te mu Za rzą dza nia

Śro do wi sko we go. Od 1990 roku

za in we sto wa li śmy po nad 120

mln do la rów ame ry kań skich

w pro jek ty za po bie ga nia i ogra -

ni cza nia wpły wu na śro do wi sko.

Na przy kład w Be tim utwo rzy li -

śmy Wy spę Eko lo gicz ną, któ ra

przyj mu je i kie ru je w od po wied -

nie miej sca wszel kie od pa dy,

któ re mo gą być po now nie wy -

dą ce go naj no wo cze śniej szym

pro du cen tem sil ni ków o tej po -

jem no ści sko ko wej w ca łej Ame -

ry ce Ła ciń skiej.

Rów nież w sta nie Mi nas Ge ra is,

z tym że w mie ście No va Li ma,

znaj du je się za ło żo ny w 1947 r.

Fiat do Bra sil, czy li naj star sza fir -

ma Gru py w Bra zy lii, re pre zen -

tu ją ca w tym kra ju Fiat SpA,

a tak że zaj mu ją ca się usłu ga mi

ad mi ni stra cyj ny mi i po zo sta łą

dzia łal no ścią wspie ra ją cą ope ra -

cje Gru py. W Be tim są po nad to

od lew nie Tek si du, pro du ku ją ce

ukła dy za wie szeń za kład Ma -

gne ti Ma rel li oraz zaj mu ją cy się

pro duk cją i ad mi ni stra cją Co -

mau. Po zo sta łe dwa za kła dy

Co mau, zaj mu ją ce się utrzy ma -

niem ru chu, znaj du ją się w Cam-

po Lar go i Cu ri ti bie (Stan Pa -

ranà). Ma gne ti Ma rel li ma zaś

jesz cze fa bry ki w La vras (Mi nas

Ge ra is), Hor to lan dii i San to

André (São Pau lo).

W Bra zy lii Fiat ma rów nież swo -

je cen trum ba daw cze. Na zwa no

je imie niem Gio van nie go Agnel li,

zmar łe go w 2003 ro ku pre ze sa

Fia ta, któ ry w la tach sie dem -

dzie sią tych dą żył do te go, by

gru pa za ist nia ła rów nież w Bra -

zy lii. W cen trum pra cu je po nad

ty siąc in ży nie rów i tech ni ków.

Dys po nu je ono jed ny mi z naj no -

wo cze śniej szych la bo ra to riów

i obej mu je wszyst kie spe cy ficz -

ne ob sza ry roz wo ju sa mo cho -

du: In ży nie rie Pro jek tu, In ży nie rię

Do świad czal ną, a tak że Cen -

trum Sty lu, któ re jest je dy nym

Fiat zapewnia 
w Brazylii 40 tys.
miejsc pracy
i zrównoważony
rozwój
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in we sty cje prze zna cza ne są na

roz wój bar dziej wy daj nych pro -

ce sów i no wych pro duk tów, o

czym świad czą już mo de le uru -

cho mio ne mię dzy 2011 a 2012

ro kiem, od Sie ny Gran de po no -

we Pa lio czy no we Pun to, oraz

w bu do wę no we go za kła du

w Go ia nie, w sta nie Per nam bu -

co, o zdol no ści pro duk cyj nej

na po zio mie oko ło 250 ty s. sa -

mo cho dów rocz nie. Pra ce roz -

po czę to już w ubie głym ro ku,

a za kład po wi nien roz po cząć

pro duk cję już w 2014 ro ku. Po -

dob nie jak w Be tim w la tach

70., prze wi du je się wy szko le nie

lo kal nej si ły ro bo czej, a tak że

opra co wa nie pro jek tów na rzecz

za po bie ga nia de gra da cji spo -

łecz nej. W su mie więc jest to

ko lej ny z przy kła dów zrów no wa -

żo ne go roz wo ju, ja ki mi Fiat wy -

ka zał się w tym kra ju. 

„In we sty cje te – pod su mo wu je

Be li ni – po zwo lą nam sta wić

czo ła na sze mu sła be mu punk -

to wi, czy li zdol no ści pro duk cyj -

nej, któ ra osią gnę ła już kres.

Dzię ki nim bę dzie my mo gli na dal

z jed nej stro ny od gry wać ro lę

głów ne go bo ha te ra na ryn ku

po łu dnio wo ame ry kań skim –

dzię ki pro duk tom wy so kiej ja ko -

ści w kon ku ren cyj nej ce nie,

a z dru giej – wspie rać gru pę

Chry sler w jej eks pan sji w tej

czę ści Ame ry ki”.

wpro wa dził na tam tej szy ry nek

pierw szy sa mo chód za si la ny pa -

li wem al ko ho lo wym pro du ko wa -

ny se ryj nie. Był to mo del 147

z sil ni kiem 1.3. W sa lo nach po ja -

wił się czte ry mie sią ce po tym,

jak pierw sze 16 sta cji pa liw za -

czę ło sprze da wać eta nol, a póź -

niej pro du ko wa no go w Be tim

jesz cze przez nie mal osiem lat.

Od tam te go cza su mi nę ło trzy -

dzie ści lat. Tech no lo gia po su nę ła

się na przód i obec nie sil ni ki dwu -

pa li wo we Fiat fle xfu el, sto so wa -

ne w 99% sa mo cho dów mar ki,

sta no wią 88% sprze da ży sa mo -

cho dów i lek kich po jaz dów użyt -

ko wych w kra ju.

Jest to za le d wie je den z wie lu

przy kła dów suk ce su, ja ki Fiat

od niósł w Bra zy lii. Fir ma ta moc -

no uwie rzy ła w po ten cjał te go

kra ju, wie le za in we sto wa ła i na -

dal du żo tam in we stu je, by

zwięk szyć zdol ność pro duk cyj -

ną za kła du w Be tim o ko lej ne

150 ty s. eg zem pla rzy. Po nad to

ko rzy sta ne lub pod da wa ne re -

cy klin go wi. W 2011 roku na to -

miast wdro ży li śmy Kom pleks

Oczysz czal ni Ście ków, któ re go

re zul ta ty od zy sku wo dy osią gnę -

ły 99%. Prak tycz nie rzecz bio -

rąc, nie po trze bu je my wo dy zdat -

nej do pi cia z sie ci pu blicz nej”.

Bu dzą cy mi po dziw przy kła da mi

roz wo ju po jaz dów, sil ni ków

i sku tecz nych oraz sza nu ją cych

śro do wi sko tech no lo gii są na to -

miast, oprócz sil ni ków Mul tiA ir

do stęp nych rów nież w Eu ro pie,

sil ni ki Flex, któ re – dzię ki cen-

tral ce elek tro nicz nej, któ rej pro -

to typ wpro wa dzi ła w 2003 roku

spół ka Ma gne ti Ma rel li – po zwa -

la ją na sto so wa nie eta no lu lub

ben zy ny w do wol nej pro por cji.

War to rów nież wspo mnieć

o Sie nie Te tra fu el, pierw szym

na świe cie sa mo cho dzie, któ ry

mo że być za si la ny czte re ma ty -

pa mi pa li wa: eta no lem, bra zy lij -

ską ben zy ną (z do dat kiem od -

wod nio ne go al ko ho lu), czy stą

ben zy ną i me ta nem.

Wy bór eta no lu, ja ko al ter na ty wy

dla pa liw tra dy cyj nych, ma swo je

po cząt ki w 1975 roku, gdy w ra -

mach wspól nych dzia łań in sty tu -

tów ba daw czych, spe cja li stów

z sek to ra rol ni cze go i rzą do we -

go, uru cho mio no Kra jo wy Pro -

gram ds. Al ko ho lu (Proálco ol),

uwa ża ny za naj lep szy na świe cie

pro gram za stę po wa nia ro py naf -

to wej pa li wem od na wial nym.

W la tach 1973 – 1974 Bra zy lia

ku po wa ła 80% ro py naf to wej.

Wzrost ce ny miał ogrom ny

wpływ na bi lans płat ni czy i sta bil -

ność ma kro -eko no micz ną kra ju.

Dla te go zde cy do wa no przejść

na eta nol – uzy ski wa ny z od pa -

dów z pro duk cji cu kru trzci no -

we go – i mie szać go rów nież

z ben zy ną, aby ogra ni czyć po pyt

na ro pę naf to wą. Spo wo do wa ło

to wy ścig pro du cen tów aut

w opra co wy wa niu sil ni ków na -

pę dza nych al ko ho lem. Wal kę tę

wy grał wów czas Fiat, pro du cent,

któ ry do pie ro od trzech lat dzia -

łał w Bra zy lii. W 1979 roku Fiat

Przychody: 28.257 mln reali

Pracownicy: 39 tysięcy

Zakłady: 7

Spółki: FGA, Teksid, 

Magneti Marelli, Comau

FIAT
W BRAZYLII

BRAZYLIA 
W LICZBACH
(źródło: CIA-The World Factbook. Dane za rok 2012)

– Powierzchnia: 8.514.877 km²

– Ludność: 199.321.413
– Średni wiek: 29,6 lat

– Gęstość zaludnienia: 22,2 mieszkańców na km²

– Język: portugalski
– Stolica: Brasilia
– Ustrój polityczny: Republika Federalna

(26 stanów i 1 dystrykt federalny)

– Waluta: Real (R$)

– PKB: 2,425 mld dolarów

– PKP per capita: 12 tysięcy dolarów

Najsłynniejszy
na świecie
pomnik
Chrystusa
Odkupiciela
i zatoka w Rio
de Janeiro.
Na poprzedniej
stronie:
brazylijski Fiat
Punto



19 kwietnia z linii produkcyjnej Fiat Auto
Poland zjechał milionowy egzemplarz 
Fiata 500. Jubileuszowa „Pięćsetka” to 
ważne wydarzenie w historii modelu i firmy.

PRODUKT
FIAT 500

1 milion
Fiatów 500

Opracowała
Mira Malich

zdjęcie
Ireneusz

Kaźmierczak
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W
pięć lat i dzie więć mie -

się cy od roz po czę cia

pro duk cji i po ja wie nia

się na ryn ku Fia ta 500 w Za kła -

dzie Ty chy świę to wa no wy pro -

du ko wa nie mi lio no we go eg zem -

pla rza mo de lu. Ju bi le uszo wa

„Pięć set ka” w spor to wej wer sji

Abarth 500 ko lo ru bia łe go, wy -

po sa żo na w sil nik tur bo o po -

iko ną wło skie go sty lu, cie szy się

od lat uzna niem mię dzy na ro do -

wej rze szy klien tów. O po pu lar -

no ści mo de lu świad czą ryn ki

zby tu. „Pięć set ka” sprze da wa na

jest obec nie do 87 kra jów na

ca łym świe cie – od Pol ski przez

Wło chy,  Bra zy lię, Afry kę Po łu -

dnio wą  po Ja po nię. Naj więk szą

licz bę wy pro du ko wa nych w Pol -

jem no ści 1,4 l o mo cy 135 KM,

tra fi na ry nek wło ski. Do Ita lii po -

je dzie rów nież Fiat 500 o nu me -

rze 999 999 w wer sji 1,3 Mul ti -

Jet Sport w ko lo rze czer wo nym

„cor sa”, a ka brio let Fiat 500C

o nu me rze 1 000 001, w wer sji

1,2 Lo un ge i w ko lo rze nie bie s-

kim, tra fi do klien ta w Niem czech.

Fiat 500, bę dą cy praw dzi wą



sce Fia tów 500 do star czo no do:

Włoch (401.050), An glii (143.958),

Fran cji (115.897), Nie miec (101.

473), Ho lan dii (34.069), Bel gii

(29.910), Hisz pa nii (27. 377), Ja -

po nii (25.064), Au strii (20.838)

i Szwaj ca rii (17.856). Po la cy za -

ku pi li 5.433 Fia tów 500, a 80

pro cent klien tów wy bra ło naj lep -

sze wer sje w do stęp nej ga mie.

Do sko na łe wy ni ki sprze da ży do -

peł nia uzna nie kry ty ków z bran ży.

Od roz po czę cia pro duk cji Fia ta

500 w 2007 r. do tej po ry mo del

zdo był 40 na gród na ca łym świe -

cie, w tym naj bar dziej pre sti żo wy

laur „Car of The Year 2008”. Wy -

po sa że nie mo de lu w 7 po du szek

po wietrz nych (pierw szy w seg -

men cie ma ły sa mo chód wy po sa -

żo ny se ryj nie w przed nie, bocz -

ne, kur ty ny oraz po dusz kę ko la no-

wą) za owo co wa ło wy róż nie niem

przez in sty tut Eu ro NCAP pre sti żo -

wy mi „5 gwiazd ka mi Eu ro NCAP”. 

Klu czem do suk ce su mo de lu

jest przede wszyst kim nad zwy -

ZE ŚWIATA FABRYKI

Lan cia Yp si lon 
na me tan
Fiat jest światowym liderem w produkcji samochodów

na metan, którego wykorzystanie ma pozytywny wpływ

zarówno na środowisko (około 23% redukcji emisji

CO2), jak i rachunek ekonomiczny. W tyskiej fabryce

do tej pory wytwarzano wersję Fiata Pandy zasilanej

gazem ziemnym, którą wyprodukowano od 2006 roku

w liczbie ponad 220 tys. egzemplarzy. Niedawno

zakład w Tychach rozpoczął produkcję drugiego

modelu na gaz ziemny – Lancii Ypsilon. O pracach

nad nową wersją mówi Krzysztof Neter, lider modelu

Lancia Ypsilon.

– Jakie są różnice między podstawową wersję Lancii

Ypsilon a tą na metan? 

Zmiany technologiczne zaczynają się już na Wydziale

Spawalni. Pod podłogą w części centralnej i tylnej są

bowiem umieszczone butle gazowe. Ich sposób

mocowania i konieczność wygospodarowania miejsca

na nie pociąga zasadnicze różnice w nadwoziu. Zmiany

dotyczą też wszystkich czynności związanych

z kontrolą szczelności instalacji gazowej oraz z próbą

tankowania gazu ziemnego, pierwszego uruchomienia

silnika zasilanego gazem i z poprawnym funkcjonowaniem

całego układu zasilania gazem. Są to bardzo istotne

czynności, sama istota metanu jak również wysokie

ciśnienie sprężonego gazu powodują, że nie można

sobie pozwolić nawet na najmniejsze błędy.

– Jak przebiega produkcja?

Produkujemy około 300-350 Lancii CNG na tydzień.

Prawie w 100% wysyłane są one na rynek włoski,

gdzie istnieje rozbudowana sieć dystrybucji metanu.

Prawdopodobnie w tym roku nasza Lancia CNG

wystartuje w Superteście Ekonomii 2013. W 2011 roku

Panda CNG zajęła w takim teście pierwsze miejsce

wyprzedzając wiele nowoczesnych samochodów

na metan. Pisaliście o tym także w Fiacie wokół nas.

czaj ny po ten cjał „pro jek tu 500”

do cią głe go wzbo ga ca nia się

o no we wer sje, któ rych po ja wi ło

się kil ka na ście w cią gu tych po -

nad pię ciu lat. Są to: 500 Abarth

(ma rzec 2008), 500 by Die sel

(wrze sień 2008), 500 Pink (czer -

wiec 2009), 500C (li piec 2009),

500C Abarth (ma rzec 2010),

500C by Die sel (czer wiec 2010),

500 Twi nA ir (li piec 2010), 500

Matt Black (wrze sień 2010), 500

Two -To ne (gru dzień 2010), 500

i 500C by Guc ci (od po wied nio

w kwiet niu i sierp niu 2011), 500

Twi nA ir z pa kie tem „by Abarth”

(wrze sień 2011) i 500 Ame ri ca

Li mi ted Edi tion (lu ty 2012). Po -

wsta wa ły rów nież sa mo cho dy

po ka zo we w opar ciu o mo del ba -

zo wy – m.in. 500 Bar bie, 500 Chi -

na First Edi tion, 500 Why Afri ca,

500 Pe pi ta, 500 Pe ter Bla ke,

500 Arik Le vi oraz 500 Dia bo lik. 

Na ba zie Fia ta 500 stwo rzo no

wła ści wie ca łą ro dzi nę sa mo -

cho dów, w któ rych tech no lo gia

i dba łość o szcze gó ły są si łą mo -

de lu. W od świe żo nej ga mie MY

2013 Fiat 500 ofe ro wa ny jest ja -

ko hatch back i ka brio let w sze -

ściu no wych ko lo rach nad wo zia

oraz dwóch no wych wer sjach

mo de lo wych (500S i Co lo ur The -

ra py) wraz z in ny mi ak cen ta mi

sty li stycz ny mi, któ re szcze gól nie

pod kre śla ją „wło ski duch” sa mo -

cho du w sty lu „pop”. Na byw ca

„Pięć set ki” do ce ni sześć do stęp -

nych po zio mów wy po sa że nia

(Pop, Pop Star, Co lo ur The ra py,

Lo un ge, 500S i „By Guc ci”) oraz

czte ry wer sje sil ni ko we (1.2

o mo cy 69 KM, 0.9 Twi nA ir Tur -

bo o mo cy 85 KM, 1.4 16v

o mo cy 100 KM oraz wy so ko -

pręż ny 1.3 Mul ti Jet 16v o mo cy

95 KM) – w po łą cze niu z ręcz ny -

mi lub se kwen cyj ny mi zro -

bo ty zo wa ny mi

skrzy nia mi

bie gów.
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Anna
Borsukiewicz

zdjęcia 
Jerzy

Kozierkiewicz
arch. Comau

FIRMA
COMAU

Ofensywa
Comau
Robot SmartLaser™ firmy Comau zwyciężył
w dziesiątej edycji konkursu Produkt
Roku 2012, organizowanego przez redakcję
magazynu Control Engineering Polska.
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O
gło sze nie wy ni ków kon -

kur su i uro czy ste wrę -

cze nie dy plo mów od by -

ło się 20 mar ca w War sza wie

pod czas naj więk szych w Pol sce

tar gów au to ma ty ki prze my sło -

wej Au to ma ti con. Dy plom z rąk

Mi cha ela J. Maj chrza ka, pre ze -

sa za rzą du wy daw nic twa TMI

Hol dings, ode brał wi ce pre zes

i dy rek tor fir my Co mau Po land

Ro ber to Ros si. 

JE DY NE TA KIE
URZĄ DZE NIE
„Lau re at” kon kur su, czy li ro bot

Smar tLa ser™, w uro czy sto ści

nie brał udzia łu. Je go spro wa -

dze nie na tar go wą eks po zy cję

by ło by nie moż li we cho ciaż by ze

wzglę du na roz mia ry urzą dze -

nia (wy so kość to oko ło 2 m,

a za sięg ra mie nia i ob sza ru

dzia ła nia oko ło 3 m). Po za tym

Smar tLa ser™ nie pra cu je jesz -

cze w Pol sce. Moż na go by ło

jed nak oglą dać w dzia ła niu. Był

pre zen to wa ny na ekra nie

umiesz czo nym na sto isku Co -

mau Ro bo tics.

„Smar tLa ser™ to sys tem zro -

bo ty zo wa ne go zgrze wa nia la -

se rem 3D, sto so wa ny w prze -

my śle sa mo cho do wym – tłu -

ma czy dyr. Ros si. – Jest to

roz wią za nie in no wa cyj ne i je dy -

ne na świe cie. Po le ga na in te -

gra cji czte ro osio we go ro bo ta

z optycz nym ukła dem zwier cia -

deł słu żą cym do po zy cjo no wa -

nia wiąz ki la se ro wej po ru sza ją -

cej się z du żą pręd ko ścią.

W roz wią za niu tym kon tro ler ro -

bo ta ste ru je nie tyl ko je go ru -

cha mi, ale tak że pre cy zyj nie

kon tro lu je po ło że nie ukła du

zwier cia deł za pew nia ją cych

wła ści we sku pie nie wiąz ki la se -

ro wej na zgrze wa nym punk cie”. 

Naj więk szy mi za le ta mi ro bo ta

Smar tLa ser™ są wiel ka do -

kład ność po zy cjo no wa nia la se -

ro wej wiąz ki i ol brzy mia wy daj -

ność zgrze wa nia. Na wy ko na -

nie jed ne go punk tu zgrze wa nia

daw ną tech no lo gią po trze ba

O zwycięstwie
zadecydowali 
profesjonaliści
To nasze pierwsze zwycięstwo w konkursie

Produkt Roku. Robot Comau SmartLaser™ zajął

pierwsze miejsce w kategorii Robotyka-Roboty.

Jak napisała w liście gratulacyjnym Katarzyna

Jakubek, redaktor naczelna organizującego

konkurs miesięcznika Control Engineering

Polska, po podliczeniu głosów czytelników tego

magazynu nasz „produkt okazał się

bezkonkurencyjny”.

Dla Comau Poland to ogromna

satysfakcja. Tym większa,

że o zwycięstwie 

w konkursie zdecydowali

profesjonaliści, jakimi są

czytelnicy miesięcznika Control

Engineering Polska, w którym

prezentowaliśmy robot

SmartLaser™ Comau.

ROBERTO ROSSI

Automaticon po raz dziewiętnasty
W tym roku odbyła się już dziewiętnasta edycja targów Automaticon – cyklicznej imprezy

wystawienniczej związanej z automatyką przemysłową i robotyką. Jest ona uważana za

największe w Polsce profesjonalne forum, na którym spotykają się producenci, dystrybutorzy

i odbiorcy automatyki przemysłowej. W tegorocznej imprezie targowej wzięło udział ponad

300 wystawców pochodzących z Polski i z zagranicy. 

Imprezę odwiedzają liczni specjaliści, poszukujący nowych rozwiązań technicznych, a także

projektanci czy integratorzy systemów, dla których jest ona cennym źródłem najświeższych

informacji. Targi objęte są patronatem honorowym Ministerstwa Gospodarki. 

SPA WA NIE 
I PA LE TY ZA CJA
W tar gach Au to ma ti con, od by -

wa ją cych się w war szaw skim

Cen trum EXPO XXI przy ul. Prą -

dzyń skie go, Co mau Po land

uczest ni czy re gu lar nie od sze -

ściu lat. Te go rocz ne sto isko fir -

my by ło bar dzo oka za łe. Fir ma

przed sta wi ła m. in. no wy ro bot

spa wal ni czy Smar t5 ARC4 do

spa wa nia łu ko we go, któ ry dzię -

ki tech no lo gii „Hol low Wrist”

(tech no lo gia wy drą żo ne go

prze gu bu) po zwa la ma ni pu lo -

wać nad garst kiem ro bo ta na -

Na zdjęciu obok:
chwytak do
pobierania
worków
zamontowany na
robocie do
paletyzacji
Poniżej:
Roberto Rossi
z dyplomem
potwierdzającym
zwycięstwo
robota
SmartLaser™

by ło dwóch se kund, a Smar t -

La ser™ wy ko nu je czte ry ta kie

punk ty na se kun dę. Jest więc

ośmio krot nie szyb szy.

Na gro dzo ne ro bo ty pra cu ją

m.in. we wło skich za kła dach

Fia ta w Cas si no, w któ rych

zgrze wa ją we wnętrz ne ele men -

ty drzwi w mo de lu Lan cia Del ta

(w ten spo sób wy ko na no już

drzwi do 120 ty się cy tych

sa mo cho dów). Słu żą

tak że do zgrze wa nia

ele men tów drzwi w Al -

fach Ro meo Giu liet ta.

Wy ko rzy sty wa ne są

też w serb skim

za kła dzie Fia ta

w miej sco wo ści

K r a  g u  j e  v a c ,

gdzie po wsta ją

Fia ty 500L.

Ro bo ty Smar t -

La ser™ zna la -

zły się na wet

w Chi nach. 
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wet w trud no do stęp nych miej -

scach, a tak że ro bot Smart 5

NS o udź wi gu 16 kg, ide al ny do

ob słu gi ma szyn.

Tym ra zem spół ka Co mau Po -

land skie ro wa ła swą ofer tę nie

tyl ko do tra dy cyj nych od bior -

ców, czy li prze my słu mo to ry za -

cyj ne go. Jej przy kła dem był

pra cu ją cy na sto isku ro bot PAL

260. Spe cjal nym chwy ta kiem

pod no sił le żą cy na trans por te -

rze rol ko wym wo rek i prze kła dał

go w in ne miej sce. Po chwi li

prze miesz czał wo rek z po wro -

tem i znów za czy nał ca łą ope ra -

cję od po cząt ku. Ten „wy stęp”

po wo do wał, że od wie dza ją cy

tar gi tłum nie za trzy my wa li się

przy sto isku Co mau, oglą da li

ewo lu cje ro bo ta, py ta li o je go

moż li wo ści i za sto so wa nie.

„Ro dzi na Smar t5 PAL, skła da ją -

ca się z trzech ro bo tów (PAL

180, PAL 260 i PAL 470), to na -

sza no wa ofer ta dla pa le ty za cji

– wy ja śnia Mi chał Ochmań ski,

kie row nik dzia łu han dlu Co mau

Po land. – Ozna cze nia cy fro we

przy sym bo lu PAL okre śla ją

w ki lo gra mach udźwig każ de go

pa le ty zo wać jo gur ty, ale też np.

wor ki z ce men tem. Po nad to

po wstał po mysł za sto so wa nia

ro bo tów przy pa le ty za cji mię sa

na ham bur ge ry”.

TYL KO
12 RO BO TÓW
Udział w tar gach Au to ma ti con

po zwa la Co mau Po land nie tyl ko

za zna czać obec ność mar ki

w Pol sce, ale i przy czy niać się

do roz wo ju ro bo ty za cji. „W Pol -

sce jest ona wciąż na bar dzo ni -

skim po zio mie – mó wi Mi chał

Ochmań ski. – Na 10 ty się cy pra -

cow ni ków w prze my śle pro duk -

cyj nym przy pa da u nas 12 ro bo -

tów. W Cze chach jest ich 34, na

Sło wa cji 43, a w Niem czech po -

nad 250. Te licz by po ka zu ją, jak

wiel kie są w Pol sce po trze by, ale

i jak du że przed na mi moż li wo ści

roz wo ju. Dla te go waż ne jest, że

tar gi Au to ma ti con od wie dza

mnó stwo mło dych lu dzi, któ rzy

bę dą w przy szło ści de cy do wać

o roz wo ju prze my słu. Za po zna -

jąc się z mar ką Co mau i moż li -

wo ścia mi fir my, po sze rza ją swo -

ją wie dzę o robotach”. 

z urzą dzeń. Np. 260 zna czy, że

ro bot mo że unieść przed mio ty

wa żą ce do 260 kg. Prze no si je

zaś w za się gu 3100 mm. Ro bo -

ty mo gą być wy po sa żo ne

w spe cjal ne chwy ta ki, przy sto -

so wa ne do róż ne go ro dza ju

pro duk tów”.

Przed sta wia jąc ta kie ro bo ty

Comau Po land chce roz sze rzyć

za kres swo jej dzia łal no ści i ta

ofer ta spo tka ła się już z kon -

kret nym za in te re so wa niem. Fir -

ma otrzy ma ła za mó wie nie na

sys tem pa le ty za cji od jed ne go

z pol skich pro du cen tów jo gur -

tów. „To do pie ro po czą tek –

mó wi dyr. Ro ber to Ros si. – Pro -

dukt jest roz wo jo wy. Mo że my

Proces
zgrzewania
laserowego 

– Comau
SmartLaser

Rodzina
robotów Comau
oferuje nowe
możliwości
techniczne
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W
y so ko pręż ny sil nik 1,3 SDE (Small Die sel

En gi ne) w udo sko na lo nej, naj now szej

wer sji tech no lo gii Mul ti Jet zna nej ja ko

Mul ti Jet II, pro du ko wa ny jest od 2003 ro ku

w jed nym z naj no wo cze śniej szych za kła dów

w bran ży mo to ry za cyj nej. Fa bry ka Fiat Po -

wer tra in Tech no lo gies w Biel sku -Bia łej, bę -

dą ca li de rem w roz wo ju jed no stek na -

pę do wych o ma łej po jem no ści, ja ko

pierw sza fir ma w ca łej Gru pie Fiat

zdo by ła w ubie głym ro ku pierw szy

w hi sto rii zło ty me dal WCM za

efek tyw ność i ja kość pro ce sów

oraz za rzą dza nie zgod ne z naj wyż -

szy mi stan dar da mi świa to wy mi. 

Sil ni ki 1,3 SDE do stęp ne są w wer sjach

o róż nej mo cy: od wer sji z tur bo sprę żar ką

o sta łej geo me trii (75 KM) po wer sję z tur bo -

sprę żar ką o zmien nej geo me trii (od 85 do 95 KM).

Wszyst kie za pew nia ją do sko na łe osią gi przy ob ni -

żo nym zu ży ciu pa li wa, a dzię ki no wo cze snej tech -

no lo gii gwa ran tu ją wy dłu że nie okre su ser wi so we -

go (wy mia na ole ju co 35 000 km, a prze glą dy

co 250 000 km). Jed nost ki 1.3 Mul ti Jet mon to wa -

ne są w wie lu mo de lach z ga my Fiat: w Fia tach

Pan da, Pun to, Qu bo, Doblò, Stra da, Fio ri no, 500

i 500L, Lan cii Yp si lon, Al fie Ro meo Mi To, jak

i w sa mo cho dach kon ku ren cyj nych ma rek. W ju -

bi le uszo wy, pię cio mi lio no wy eg zem plarz sil ni ka

1.3 Mul ti Jet o mo cy 85 KM zo stał wy po sa żo -

ny Fiat 500L, któ ry łą czy kul to wy styl 500-ki

z funk cjo nal no ścią sa mo cho du wie lo za da -

nio we go. Z te go wy jąt ko we go po łą cze nia

zro dzi ło się po ję cie „Ci ty Lo un ge”,

no wej kon cep cji sa mo cho du

kom pak to we go. 

Sil ni ki z za kła du w Biel sku -Bia łej

cie szą się uzna niem eks per tów

i dzien ni ka rzy mo to ry za cyj nych,

o czym świad czą przy zna ne

przez nich pre sti żo we na gro dy.

Jed nost ka na pę do wa 1.3 Mul ti Jet

w 2005 ro ku zo sta ła na gro dzo na ty tu łem „In -

ter na tio nal En gi ne of the Year” (w ka te go rii sa mo -

cho dów o po jem no ści sko ko wej 1.0 -1.4 li trów),

a ko lej ny pro dukt FPT Po land – re wo lu cyj ny, dwu -

cy lin dro wy sil nik ben zy no wy 0.9 Twi nA ir, po za pre -

sti żo wą na gro dą „In ter na tio nal En gi ne of The Year

2011”, zwy cię żył tak że w ka te go rii naj bar dziej eko -

lo gicz ne go sil ni ka „Gre en En gi ne of the Year”, de -

biu tu ro ku „Best New En gi ne of the Year” oraz jed -

nost ki o po jem no ści po ni żej 1.000 cm3.

PRODUKT
FPT POLAND

Pięć milionów 
silników MultiJet

Z linii produkcyjnej zakładu FPT w Bielsku-
Białej zjechał 5 mln silnik 1.3 MultiJet. 

Kierownictwo
i pracownicy
linii montażowej
FPT w Bielsku-
Białej oraz
jubileuszowy
silnik



36

Krzysztof
Bielski

zdjęcia 
Satiz Poland

AKTUALNOŚCI
COMAU

eComau i projekty
badawczo-rozwojowe

eComau i projekty
badawczo-rozwojowe

P
od au spi cja mi pro gra mu

„In ży nier na mia rę XXI wie -

ku” słu cha cze naj więk szej

na Pod be ski dziu pu blicz nej

uczel ni – biel skiej Aka de mii

Tech nicz no -Hu ma ni stycz nej,

zdo by wa ją do świad cze nie za -

wo do we w eCo mau. Staż w tak

in no wa cyj nej fir mie mo że

w przy szło ści sze ro ko otwo rzyć

im drzwi do ka rie ry w przed się -

bior stwach na ca łym świe cie. 

IN ŻY NIER XXI wieku
Trzy la ta te mu Aka de mia roz po -

czę ła re ali za cję pię cio let nie go

pro jek tu „In ży nier na mia rę

XXI wie ku”. Je go ce lem jest za -

spo ko je nie ro sną ce go za po trze -

bo wa nia go spo dar ki na spe cja -

li stów z dzie dzi ny na uk tech -

nicz nych. Cho dzi o lu dzi, któ rzy

w no wo cze snych, in no wa cyj -

nych przed się bior stwach bę dą

sta no wi li wy so ko wy kwa li fi ko -

wa ną ka drę in ży nier ską. Pro jekt

zo stał bar dzo wy so ko oce nio ny

przez mi ni ster stwo na uki

i szkol nic twa wyż sze go, któ re

po sta no wi ło go sfi nan so wać.

Uczel nia otrzy ma ła bli sko 9 mi -

lio nów zł, któ re w 80 proc. po -

cho dzą z Eu ro pej skie go Fun du -

szu Spo łecz ne go.

Pro gram skie ro wa ny jest do

stu den tów kie run ków in ży nier -

skich – me cha ni ki i bu do wy ma -

szyn, au to ma ty ki i ro bo ty ki oraz

in for ma ty ki, a tak że ma gi ster -

skich – me cha ni ki i bu do wy ma -

szyn. Mo gą oni ko rzy stać z za -

jęć wy rów naw czych, uczest ni -

czyć w kur sach, se mi na riach,

a na wet tar gach i wi zy tach stu -

dyj nych. Uczą się ję zy ka an giel -

skie go pod ką tem swo jej pro fe -

sji. „Za ję cia nie są za re zer wo -

wa ne tyl ko dla stu den tów,

któ rzy ma ją naj wyż szą śred nią

ocen. Szan sę ma ją wszy scy.

Do dat ko wo ci, któ rzy wy ka zu ją

naj więk sze za an ga żo wa nie,

otrzy mu ją sty pen dia mo ty wa cyj -

ne” – mó wi pro dzie kan ds. stu -

denc kich wy dzia łu bu do wy ma -

szyn i in for ma ty ki Aka de mii Do -

ro ta Wię cek. 

Stu den ci dzia ła ją w ko le na uko -

wym. „W ko le jest 84 adep tów,

głów nie z kie run ków me cha ni ka,

bu do wa ma szyn oraz au to ma ty -

ka i ro bo ty ka” – pod kre śla je go

opie kun Ja cek Ry siń ski.

Dobry projekt i nowoczesna firma, która umożliwia
zdobycie ostróg studentom. Te elementy stykają się
w programie „Inżynier na miarę XXI wieku”.
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„MA GI STER KA”
Z eCO MAU
Ele men tem pro jek tu są sta że

w no wo cze snych fir mach w re -

jo nie Biel ska -Bia łej. Stu den ci

ostat nich lat uczest ni cząc

w nich zbie ra ją ma te ria ły ko -

niecz ne do na pi sa nia pra cy. Do -

ro ta Wię cek pod kre śla, że pro -

gram sta żo wy jest w fa zie po -

cząt ko wej. Na ra zie uczest ni czy

w nim kil ku naj zdol niej szych stu -

den tów. Wkrót ce bę dzie ich

wię cej. „Te raz uczest ni czą w nim

ucznio wie koń czą cy stu dia

II stop nia z me cha ni ki. W ma ju

i czerw cu prze pro wa dza my na -

bór na I sto pień. Ich sta że od bę -

dą się w ro ku bie żą cym oraz

przy szłym. Pro jekt za kła da, że

w su mie sko rzy sta z nich 160

stu den tów” – wy ja śnia.

eCo mau od po cząt ku re ali za cji

pro jek tu bli sko współ pra cu je

z Aka de mią Tech nicz no -Hu ma -

ni stycz ną. Wspól nie or ga ni zu ją

kon fe ren cję na uko wą „In ży nier

na mia rę XXI wie ku”. By li też jed -

ny mi z pierw szych, któ rzy za -

pro po no wa li przy ję cie stu den -

tów na staż. Obec nie ko rzy sta

z tej moż li wo ści trzech mło dych

in ży nie rów: Lu cjan Czul, Łu kasz

Bart czak i Ja kub Bie gun. Wkrót -

ce przy stą pią do obro ny pra cy

ma gi ster skiej, któ ra po wsta je

w opar ciu o ba da nia prze pro wa -

dzo ne pod czas sta żu. 

Szef ze spo łu uru cho mie nio we -

go w eCo mau Pa weł Zio bro

mó wi, że stu den ci uczest ni czą

w pro jek cie zwią za nym z opty -

ma li za cją funk cjo no wa nia li nii

prze my sło wych w biel skim za -

kła dzie Fiat Po wer tra in Tech no -

lo gies. Każ dy z nich ba da jed ną

z trzech li nii. „Pra ca do ty czy bi -

lan su ener ge tycz ne go li nii pro -

duk cji gło wi cy sil ni ka Twi nA ir,

ob rób ki kor pu su sil ni ka SDE

i gło wi cy do nie go. Mie rzy my

zu ży cie ener gii elek trycz nej,

chło dzi wa i sprę żo ne go po wie -

trza” – wy ja śnia je den ze stu -

den tów Ja kub Bie gun. Pa weł

Zio bro do da je, że mło dzi in ży -

nie ro wie szu ka ją też od po wie dzi

na py ta nie, jak le piej za rzą dzać

prze pły wem de ta li przez li nię,

by nie któ re jej czę ści mo gły 

być w kon tro lo wa ny spo sób

wy łą cza ne z funk cjo no wa nia.

Wszyst kie wy ni ki znaj dą od -

zwier cie dle nie w przy go to wy -

wa nych przez stu den tów trzech

pra cach ma gi ster skich. „Nie wy -

klu czo ne, że w przy szło ści to

wła śnie ich ob ser wa cje po mo gą

zre du ko wać zu ży cie ener gii

elek trycz nej w pro duk cji” – do -

da je Pa weł Zio bro.

KO RZYŚĆ 
DLA WSZYST KICH
Jak pod kre śla Zio bro ko rzy ści ze

współ pra cy fir my ze stu den ta mi

są obu stron ne. Nie zwy kle cen ne

jest zwłasz cza ich świe że spoj -

rze nie na pro ces pro duk cji. Za le -

ty uczest nic twa w sta żu pod kre -

śla Łu kasz Bart czak: „Na sza

pra ca ma cha rak ter wy łącz nie

prak tycz ny. Nie teo re ty zu je my,

nie prze pi su je my ksią żek. Zresz -

tą ta kich prac dy plo mo wych jak

na sze, któ re po wsta ją dzię ki sta -

żo wi w eComau, nie da się na pi -

sać w mie siąc”. Do pie ro na pod -

sta wie skru pu lat nie ze bra nych

wy ni ków, któ re stu den ci na stęp -

nie opra cu ją, bę dą mo gli wy snuć

wnio ski i opu bli ko wać je. Mło dzi

mo gą przy tym ko rzy stać z no -

wo cze snych, bar dzo dro gich

przy rzą dów, któ ry mi uczel nia nie

dys po nu je.

Sta ży ści zdo by wa jąc ostro gi

w ta kich fir mach jak Co mau,

któ re go jed ną z li nii pro duk tów

jest eCo mau, li czą się też na ryn -

ku pra cy. „Na sza fir ma cią gle po -

szu ku je lu dzi za in te re so wa nych

au to ma ty ką prze my sło wą. Z tej

per spek ty wy bar dziej ko rzyst ne

jest po zy ska nie ab sol wen ta, któ -

ry już na sta żu mógł funk cjo no -

wać w re aliach praw dzi we go

przed się bior stwa, niż oso by bez

ta kie go do świad cze nia” – pod -

kre śla Pa weł Zio bro. 

Na stronie obok,
od lewej:
Lucjan Czul
i Jakub Biegun,
Paweł Ziobro,
Fabio Hubacech, 
Alessandro Chille, 
Jacek Rysiński,
Dorota Więcek,
Łukasz Bartczak

Poniżej:
Paweł Ziobro
wraz ze
stażystami –
Jakubem
Biegunem
i Łukaszem
BartczakiemStaże w firmach

to szansa na
zdobycie
doświadczenia

To linia biznesowa włoskiej

firmy Comau, światowego

lidera w dziedzinie

zrównoważonej automatyzacji.

Oferuje produkty i usługi,

które pomagają ulepszać

zautomatyzowane procesy

i ograniczyć zużycie energii,

a także doradztwo w zakresie

wydajności energetycznej. 
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AKTUALNOŚCI
SPORT

Bieg Fiata
Rekordowy

B
ie ga cze z Ke nii zdo mi no -

wa li ry wa li za cję. By li po za

za się giem. Zwy cięz ca –

Ju lius Ki pro no La gat (fot. po wy -

żej) z cza sem 29:01 o ćwierć mi -

nu ty po bił re kord tra sy usta no -

wio ny w 2008 ro ku przez Ukra -

iń ca Vi ta liya Sza fa ra. Tak że dru gi

na me cie Da vid Met to ukoń czył

bieg z cza sem lep szym od do -

tych cza so we go re kor du, a trze -

ci za wod nik – Wy clif fe Kip ko rir

Bi wot, wy rów nał go.

Bie ga cze by li wy jąt ko wo za do -

wo le ni z po go dy, a wie lu twier -

dzi ło wręcz, że to wła śnie ona

w naj więk szej mie rze przy czy ni -

ła się do świet nych wy ni ków.

Jak pod kre ślił wy bit ny spor to -

wiec To masz Ha mer lak, brą zo -

wy me da li sta Pa ra olim pia dy

w Ate nach w 2004 ro ku, któ ry

star to wał w Bie gu Fia ta w ry wa -

li za cji wóz ków: „Wa run ki by ły

wprost wy ma rzo ne. Sło necz nie,

ale nie go rą co. 15-16 ºC i pierw -

sze ki lo me try z wia trem” – po -

wie dział na me cie.

Pobiegli po raz 21. ulicami Bielska-Białej.
Ponad 1200 zawodników, od gimnazjalistów
po emerytów, uczestniczyło w imprezie
o jednej z najdłuższych tradycji w Polsce. 

Klasyfikacja 
pracowników Fiat
1. Zdzisław Ptak (Tychy) – 41:37

2. Jerzy Plewniak (Tychy) – 42:19

3. Adam Kowalski (Tychy) – 42:32

4. Rafał Grzanecki (Warszawa) – 42:48

5. Adrian Wandzel (Żywiec) – 47:37

6. Franciszek Mielniczuk (Tychy) – 49:00

7. Bogusław Kopytiuk (Tychy) – 49:03

8. Janusz Łyczko (Bielsko-Biała) – 53:54

Krzysztof Bielski
zdjęcia 
I. Kaźmierczak
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po raz trze ci, ale tym ra zem nie

uda ło mi się po bić „ży ciów ki”,

choć wa run ki na tra sie by ły do -

bre. Wciąż utrzy mu ję się w oko -

li cach 42:32” – za zna czył.

PASJA
U każ de go z uczest ni ków im -

pre zy in spi ra cja do te go, by za -

cząć bie gać by ła in na. Dla Ra fa -

ła Grza nec kie go był to spo sób

na nie po go dę. „Jeź dzi łem na ro -

we rze, gra łem w pił kę noż ną

i siat ków kę, ale bie ga nie uwa ża -

łem za nud ne. Za de cy do wał

przy pa dek: dwa la ta te mu pod -

czas wa ka cji nad Bał ty kiem

przez dwa ty go dnie pa da ło. Coś

trze ba by ło ro bić z cza sem,

więc za czą łem bo so cho dzić po

10 – kilometrów mieli do

pokonania biegacze

21 – razy uczestniczył w Biegu

Fiata mieszkaniec Kęt koło

Bielska-Białej Zygmunt

Kasolik. Nie opuścił żadnej

edycji. W obecnej zajął 539.

miejsce z czasem 49:11 

79 – lat ma bielszczanin

Roman Chomicki, najstarszy

uczestnik zawodów, który do

mety dobiegł na 989. miejscu

w czasie 1:10:35

995 – uczestników przebiegło

główny dystans Biegu Fiata

FIATOWCY
NA TRASIE
Tra dy cyj nie w staw ce bie ga czy

nie za bra kło pra cow ni ków Gru -

py Fiat. „Bie ga nie to ich pa sja.

Jest ich wie lu, nie tyl ko z Fiat

Au to Po land, ale tak że Si ste ma,

Fiat Po wer tra in czy Ma gne ti Ma -

rel li. To wiel ka sa tys fak cja i fraj -

da wi dzieć ich wszyst kich na

tra sie” – po wie dział rzecz nik Fiat

Au to Po land Bo gu sław Cie ślar.

Po raz pierw szy w tym gro nie

zna lazł się szef biu ra PR i ko mu -

ni ka cji Ra fał Grza nec ki. „Do

7 km bie głem za Fil i pem Gal li no,

re dak to rem na czel nym „Fiat

Wo kół Nas”, któ ry bar dzo mnie

mo ty wo wał. Czu łem dy stans

w no gach, ale na ostat nich 400

me trach fi ni szo wa łem jak sprin -

ter” – po wie dział. Obaj przy bie -

gli na me tę w tym sa mym cza sie

– 42:48.

W te go rocz nej ry wa li za cji pra -

cow ni ków Fiat zwy cię żył – po -

dob nie jak w ubie głym ro ku – ty -

sza nin Zdzi sław Ptak, któ ry jest

za trud nio ny na li nii wy koń cze nia

w jed no st ce mon ta żu FAP.

21. edy cję za pa mię ta na dłu go,

bo – jak z du mą pod kre ślił, po -

pra wił swój ży cio wy re kord na

dy stan sie 10 km. U trze cie go

wśród „fia tow ców” – Ada ma Ko -

wal skie go, po zo stał na to miast

lek ki nie do syt. „To mój pią ty Bieg

Fia ta. „Na pu dle” sta ną łem już

Pobiłem 
swój rekord!
Rozmowa ze Zdzisławem Ptakiem, który amatorsko

biega w tyskim klubie „40-latek”. Na zdjęciu powyżej:

Bogusław Cieślar i najlepsi w kategorii FAP.

Fiat Wokół Nas – Jak pan ocenia swój start?

Zdzisław Ptak – Najbardziej pomogła mi pogoda,

która sprzyjała biegaczom. Nie było zbyt zimno, ani też

za ciepło. Nie padało. W takich biegach amatorzy

muszą pamiętać o odpowiednim rozłożeniu sił na

trasie. Przez 5 km starałem dać z siebie jak najwięcej,

a później dotrwać do mety i to mi się udało, choć na

8. km odczułem lekki kryzys. Ze startu jestem jednak

bardzo zadowolony, bo poprawiłem swój życiowy

rekord na dystansie 10 km.

Skąd się wzięło u pana zamiłowanie do biegania?

Około „czterdziestki” postanowiłem rzucić palenie, ale

zaczęło mi czegoś brakować. Doszedłem do wniosku,

że najlepiej będzie, jeśli wrócę do sportu, który

uprawiałem w młodości. Zacząłem amatorsko biegać.

Krótko potem po raz pierwszy zmierzyłem się

z maratonem i dobiegłem do mety. To był dla mnie

ogromny sukces. Od tego czasu przebiegłem już około

15 maratonów. 42 km 195 m pokonuję

w czasie 3 godz. 20 min.

Dużo pan trenuje?

Trenuję, gdy tylko czas mi na to pozwala; dwa lub trzy,

a nawet pięć razy w tygodniu. Pracuję w systemie

zmianowym, więc biegam rano lub wieczorem. To już

nawyk. Bywa, że czegoś mi brakuje – wychodzę do

lasu, żeby przebiec kawałek i wtedy czuję się lepiej.

Często pan startuje?

Czas nie zawsze mi na to pozwala, ale staram się jak

najczęściej. Każdego roku uczestniczę w różnych

zawodach, w tym dwóch, trzech maratonach.

Dziękuję za rozmowę.

ZWYCIĘZCA KLASYFIKACJI FAP
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pla ży, a po tem bie gać. Spodo -

ba ło mi się. Wró ci łem do do mu

i ku pi łem pierw sze bu ty bie go -

we. Kil ka mie się cy póź niej prze -

bie głem pierw szy ma ra ton. Te -

raz jest to mo ją pa sją” – wy znał. 

Zdzi sław Ptak z ko lei kil ka lat 

te mu po sta no wił za dbać o zdro -

wie i rzu cił pa le nie. Jak pod kre -

śla, cze goś za czę ło mu bra ko -

wać. Po sta no wił za jąć się ama -

tor sko spor tem. Do łą czył do

bie ga czy klu bu „40-la tek”. Jesz -

cze in ne wy tłu ma cze nie ma

Adam Ko wal ski: „Za wsze lu bi -

łem sport. Bie gam, bo przy wy -

sił ku fi zycz nym or ga nizm wy -

dzie la en dor fi nę. Da je mi to si łę

i za do wo le nie”.

BIEG BĘDZIE
TRWAŁ
Gdy 20 lat te mu An drzej Fi li piak

or ga ni zo wał pierw szy Bieg Fia ta

na wet nie prze czu wał, że przy -

go da bę dzie tak długo trwa ła.

„Uda ło się to nam dzię ki mo dzie

na bie ga nie oraz uprzej mo ści

spon so rów, zwłasz cza Fiat Au to

Po land. To nie zwy kle po pu lar na

im pre za, o czym świad czy du ża

licz ba za wod ni ków. Ona jest po -

trzeb na” – pod kre śla.

Zda niem rzecz ni ka FAP Bo gu -

sła wa Cie śla ra Bieg przede

wszyst kim pro mu je ideę ak tyw -

ne go, zdro we go i ro dzin ne go

wy po czyn ku. „Fiat za ini cjo wał

ma so we bie ga nie w Biel sku -

-Bia łej. (…) Wspie ra my dzia łal -

ność proz dro wot ną i ak tyw ny

tryb ży cia. Dba my nie tyl ko

Dziennikarze biegacze
Wiele lat temu Fiat wprowadził do Polski nie tylko

nowoczesne samochody, ale i świeże pomysły na

spędzanie wolnego czasu. Dziś każde szanujące się

miasto organizuje imprezy biegowe, ale niewiele jest

miejsc, w których bieganie ma aż tak długie tradycje.

Bieg Fiata udowodnił, że 21 lat tradycji gwarantuje nie

tylko dobrą organizację, ciekawą i wymagającą trasę

i świetną atmosferę imprezy, ale nawet dobrą pogodę.

Zachar Zawadzki – portal AutoCentrum.pl (czas: 44:08)

Bieg Fiata to dla mnie pierwszy bieg uliczny. Generalnie

wolę biegać w terenie niż klepać po asfalcie. Niemniej

jednak miejsce (ładnie położone, kameralne miasto

wśród gór), klimat podczas startu, bardzo dobra

organizacja biegu, rewelacyjna pogoda oraz publiczność

na trasie sprawiły, że biegło mi się bardzo dobrze.  

Maciej Musiał – magazyn Auto Motor i Sport (50:08)

Meta jest najsilniejszą stroną tego biegu. Świetne

warunki do długiego, mocnego finiszu, piękne

otoczenie, doping kibiców. Bardzo udana impreza!

Jacek Marzęda – magazyn Auto Rok (49:54)

Po wyleczeniu kontuzji zakładałem przetruchtanie całej

trasy. Jednak Bielsko to miasto magiczne i z tego

truchtania wyszedł całkiem dobry wynik – poprawiłem

swój rekord życiowy na 10 km o ponad 5 minut.

Michał Trocki – stacja TVN Turbo (51:18)

Pierwsze wrażenie po przyjeździe do Bielska-Białej:

ładne, czyste i zadbane miasto. Przed startem, w trakcie

biegu i po jego zakończeniu wszystko działało jak

precyzyjny mechanizm. Można było poczuć, że ludzie,

którzy organizują ten bieg są oddani sprawie i wkładają

mnóstwo serca w jego przygotowanie. 

Paweł Kempa redaktor Runner’s World (50:58)

O BIEGU I BIELSKU-BIAŁEJ

Rekordy:

29.01 – wynosi nowy rekord

trasy, który podczas

tegorocznej edycji ustanowił

Kenijczyk Julius Kiprono Lagat

29:16 – potrzebował w 2008

roku do pokonania 10 km

Ukrainiec Vitaliy Szafar,

dotychczasowy rekordzista

30:48 – w takim czasie Janusz

Wójcik z Katowic zwyciężył

w pierwszej edycji 

33:07 – wynosi rekord pań,

który ustanowiła w 1995 roku

Izabela Zatorska

Od lewej: M. Musiał, P. Kempa, M. Trocki, 
B. Listwoń, Z. Zawadzki, R. Grzanecki i J. Marzęda

o pro duk cję do brych sa mo cho -

dów, ale an ga żu je my się rów -

nież we współ pra cę z or ga ni za -

cja mi spo łecz ny mi czy urzę dem

mia sta, cze go przy kła dem jest

Bieg Fia ta” – za zna czył. Po dob -

ne go zda nia jest Ra fał Grza nec -

ki. Pod kre ślił, że Fiat wal nie

przy czy nił się do stwo rze nia

w Pol sce mo dy na bie ga nie.

„O kon dy cję fi zycz ną po pro stu

trze ba dbać” – do dał. 



NEWSY

FIRMA

Tygodnik Polityka od 20 lat publikuje Listę 500 największych polskich firm, która od niedawna wzbogacana

jest o wyniki ankiety dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i zrównoważonego rozwoju.

Wysyłana do przedsiębiorstw ankieta opracowywana jest na podstawie normy ISO 26000, a pytania

dotyczą siedmiu najważniejszych dla CSR obszarów: ładu korporacyjnego, praw człowieka, zachowania

wobec pracowników, ochrony środowiska, dbałości o klientów, uczciwości biznesowej oraz zaangażowania

społecznego. Na podstawie analizy odpowiedzi wyłoniono trzy grupy firm. Wśród wyróżnionych

przedsiębiorstw znalazła się spółka Fiat Auto Poland, której przyznano srebrny listek CSR Listy Polityki za

uwzględnianie w swojej codziennej działalności istotnych rozwiązań z normy ISO 26000.

SREBRNY LISTEK CSR
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NOWY 
JEEP® GRAND
CHEROKEE 2014
Od czasu premiery rynkowej w 1992 r. Jeep® Grand

Cherokee stał się wyrazem swobody, wielkiej

przygody i pasji marki. Jako pełnowymiarowy SUV

klasy premium w gamie Grand Cherokee reprezentuje

najwyższe standardy w zakresie mocy napędu,

komfortu, innowacyjności wyposażenia i kunsztu

wykonania. Dzisiaj ten najczęściej nagradzany

pełnowymiarowy SUV w historii zmienia się po raz

kolejny – prezentując nowy design nadwozia

i wnętrza, szereg nowości technologicznych oraz

jeszcze lepsze prowadzenie na drodze i w terenie za

sprawą nowej, ośmiobiegowej automatycznej skrzyni

przekładniowej. Jeep Grand Cherokee MY2014

wejdzie na rynki Europy latem bieżącego roku

z wersjami modelowymi Laredo, Limited i Overland

oraz bardziej ekskluzywną Grand Cherokee Summit.

FIAT I ALFA ROMEO 
NA PODIUM „AUTO
MOTOR I SPORT”
Ponad 7 tys. czytelników „Auto Motor i Sport” doceniło w głosowaniu aż

cztery samochody marek Alfa Romeo i Fiat w plebiscycie „Best Cars 2013”.

Jego ideą jest wskazanie samochodów, które wyróżniają się największą

bezawaryjnością, innowacyjnością i najlepszym wykonaniem. Polacy,

wybierając spośród 373 modeli w 10 kategoriach, licznie oddali głosy na

pojazdy marek Alfa Romeo i Fiat, przyznając im w tym roku aż cztery

wyróżnienia. W kategorii „Samochód Najmniejszy” drugie miejsce zajął

Fiat 500. „Samochodem Przystępnym Cenowo” ponownie został Fiat Panda.

Alfa MiTo uplasowała się na trzecim miejscu w kategorii „Samochód Mały”,

a Giulietta zajęła trzecie miejsce w kategorii „Samochód Kompaktowy”.



NADJEŻDŻA 
NOWY 
CHEROKEE
Długo oczekiwaną nową generację Jeepa Cherokee na 2014 rok zaprezentowano w Nowym Jorku. SUV ten bazuje na całkowicie

nowym projekcie, który łączy w sobie doskonałe osiągi na drodze jak i w terenie, przy jednoczesnym niższym o ponad 45%

zużyciu paliwa. Klienci będą mieli do wyboru trzy systemy napędu 4x4. Jeep Active Drive I automatycznie steruje przeniesieniem

mocy zarówno w trybie z dwoma kołami napędowymi, jak i w 4x4. Jeep Active II przewiduje dodatkowo skrócone przełożenia

oraz blokadę dyferencjału środkowego, aby poradzić sobie w nieco trudniejszym terenie. Z kolei Jeep Active Drive Lock

dysponuje dodatkową elektroniczną blokadą tylnego mechanizmu różnicowego. Nowe są również silniki: MultiAir Tigershark

o pojemności 2,4 litra i mocy 184 KM oraz 3,2-litrowy V6 Pentastar generujący moc 271 KM. Absolutną nowością jest też

automatyczna skrzynia biegów o dziewięciu przełożeniach. Nowy Cherokee 2014 posiada status „Trail Rated”, co oznacza,

że samochód ten jest zgodny z surowymi standardami Jeepa do zastosowań terenowych.
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NOWA ODSŁONA 
IVECO CAPITAL W POLSCE
Iveco Poland rozpoczęła współpracę z EFL SA, należącą do francuskiej

Grupy Credit Agricole, która jako partner finansowy Iveco Poland będzie

występować pod szyldem Iveco Capital. Spółka zaoferuje usługi

finansowe dla klientów, wspierając ich przy zakupach lekkich, średnich

i ciężkich pojazdów użytkowych Iveco. „Jestem przekonany, że

rozpoczęta współpraca będzie dla naszych klientów dodatkowym

argumentem do wyboru Iveco” – podkreśla Massimiliano Perri, Dyrektor

Generalny Iveco Poland. 

Na zdjęciu od lewej: Bartosz Bakes, Dyrektor Departamentu Sprzedaży EFL,

Massimiliano Perri, Dyrektor Generalny IVECO Poland, Saverio Cacopardo,

EMEA Region Director IVECO Capital, Radosław Woźniak, Wiceprezes EFL

i Agostino Policicchio,  Regional Manager CEE IVECO Capital

FAP LIDEREM
W INWESTOWANIU 
W BADANIA I ROZWÓJ
W POLSCE
Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

opublikował Raport o Największych Inwestorach w Badania

i Rozwój w Polsce w 2012 roku. W tym prestiżowym rankingu

Fiat Auto Poland (z kwotą 292 mln zł) zdecydowanie zajął

pierwsze miejsce przed Grupą Bumar (134 mln). Inwestycje

w badania i rozwój są dla spółki czynnikiem wzrostu

konkurencyjności i jakości produkowanych samochodów,

obniżeniu kosztów produkcji i świadczonych usług w obszarze

handlu. Firma stale współpracuje z najlepszymi uczelniami

technicznymi w kraju: Politechniką Warszawską i Śląską

i Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.

LISTA 500 
WG RZECZPOSPOLITEJ
Ranking największych 500 przedsiębiorstw w Polsce za

2012 r. ogłosił dziennik Rzeczpospolita. Fiat Auto Poland,

który jest na 13. pozycji listy, jako jedyna firma

motoryzacyjna znalazła się w pierwszej pięćdziesiątce

przedsiębiorstw produkujących wyrób wysoko

przetworzony (przed FAP na liście są tylko spółki np.

paliwowe (PGNiG), banki, PZU, TP SA, handel). Na listę

trafiły także inne spółki Grupy Fiat i Fiat Industrial w Polsce.
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ALFA ROMEO GIULIETTA 
GWIAZDĄ „SZYBKICH I WŚCIEKŁYCH 6”
Nową gwiazda kina międzynarodowego została Alfa Romeo Giulietta, która „zagrała” w najnowszym filmie „Szybkich i Wściekłych”. Szósta

opowieść odnoszącej ogromne sukcesy serii to film w reżyserii  Justina  Lin. Miejscem akcji jest Londyn i tam rozgrywa się jedna

z najbardziej ekscytujących scen: pościg bohaterów filmu za kierownicą Alfy Romeo Giulietta za samolotem cargo. Sceny tej niezwykłej

rywalizacji na pasie startowym zostały wykorzystane w nowym spocie reklamowym samochodu Giulietta.  

FIAT PANDA I DUCATO 
ZWYCIĘZCAMI 
„FLEET AWARDS POLSKA”
Branża flotowa po raz 12. wybrała najlepsze samochody oraz wiodące

usługi i produkty na krajowym rynku flotowym. W pierwszym etapie, jakim

był wybór internetowy, specjaliści oddali blisko 105 tys. głosów w 24

kategoriach. O ostatecznych wynikach zdecydowały oceny ponad 300-

osobowej komisji, która wzięła udział w Wielkim Teście Flotowym. Fiat

Panda został wybrany „Samochodem dla Pracownika w Segmencie A”,

a Fiat Ducato wygrał w kategorii „Dużego Samochodu Dostawczego”. 

SIŁA MARKI FERRARI
Najsłynniejszą marką na świecie jest Ferrari, która jest

bardziej znana niż Google, Coca-Cola, PwC i Hermes.

Opinię tę wyraziła Brand Finance, spółka będąca liderem

w ocenianiu marek, która co roku sporządza

klasyfikację 500 nazw najsilniejszych i najbardziej

rozpoznawalnych na świecie firm. Według jej analityków,

na wyniku tym zaważyły nie tylko takie kryteria, jak

marża netto, średni przychód na jednego klienta, wydatki

na marketing i reklamę, ale również sympatia

i przywiązanie klientów do marki.





Imieniem „Cesare” nazywali Czesława
Langa we Włoszech, gdy startował
w najsłynniejszych wyścigach, takich jak 
Giro d´Italia czy Tour de France.

LUDZIE
WYWIAD

Cesare
polskiego kolarstwa

Anna
Borsukiewicz

zdjęcia
Bartosz Krupa/

DDTVN/
East News,

archiwum 
C. Langa
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T
e raz, bę dąc or ga ni za to rem naj więk sze go pol -

skie go wy ści gu To ur de Po lo gne, któ ry wpro -

wa dził do świa to wej eli ty, czy li cy klu World -

To ur UCI, mo że mie nić się „Ce za rem” pol skie go

ko lar stwa. Tuż przed roz po czę ciem ju bi le uszo we -

go, bo sie dem dzie sią te go już To ur de Po lo gne,

roz ma wia my z Cze sła wem Lan giem o ka rie rze i je -

go dro dze ży cio wej.

Pierw szy ko lar ski wy ścig w ży ciu wy grał

Pan na dam skim ro we rze „ukra ina”...

To by ło daw no, w 1970 ro ku. Miesz ka łem wte -

dy w Gost ko wie, wsi ko ło By to wa, i jak każ dy

chło piec w mo im wie ku gra łem w pił kę, bie ga -

łem, jeź dzi łem na ro we rze. Pa sjo no wa łem się

też naj słyn niej szym wów czas Wy ści giem Po -

ko ju i gdy na na szym te re nie miał być roz gry -

wa ny Ma ły Wy ścig Po ko ju, wzią łem w nim

udział. Na mó wił mnie do te go mój wy cho -

waw ca (a póź niej szwa gier) Je rzy Si lu ta. Po -

nie waż nie mia łem in ne go ro we ru, wzią łem

ma mi ną „dam kę”, od krę ci łem z niej błot ni -

ki i ba gaż nik. Na star cie by ło 160 chło pa -

ków. Po 2 ki lo me trach wy ści gu zo ba czy -

łem, że je stem sam i przez ro dzin ne Gost ko -

wo prze je cha łem ja ko pierw szy. W wy ści gu

by ły trzy eta py – w su mie za ją łem dru gie miej -

sce i tak za czę ła się mo ja ka rie ra spor to wa.
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Wróć my jed nak do ko lar stwa. Miał Pan wśród

ko la rzy swo ich ido li?

By li to przede wszyst kim pol scy ko la rze, ta cy jak

Ry szard Szur kow ski, Sta ni sław Szoz da, Zyg munt

Ha nu sik czy Ze non Cze chow ski, któ rzy wy gry wa li

w Wy ści gu Po ko ju. Po tem ich nie tyl ko po zna łem.

Z Szur kow skim czy Szoz dą ra zem star to wa li śmy,

sta li się mo imi ko le ga mi.

Li sta Pa na osią gnięć spor to wych z tam tych

lat jest im po nu ją ca. Not ka w bio gra mie po da -

je: „Dwu krot ny olim pij czyk: w Mont re alu

(1976) za jął 5. miej sce w dru ży no wym wy ści -

gu to ro wym na 4 km, w Mo skwie (1980) wy -

wal czył srebr ny me dal w szo so wym wy ści gu

in dy wi du al nym. 9-krot ny mistrz Pol ski, zwy -

cięz ca To ur de Po lo gne (1980). Dwu krot ny

me da li sta MŚ w dru ży nie na 100 km: 1977 –

brąz, 1979 – sre bro. Czte ro krot nie star to wał

w Wy ści gu Po ko ju.” Któ re z tych osią gnięć

wspo mi na Pan naj bar dziej?

Naj szczę śliw szy był 1980 rok. Wcze śniej, pod czas

Wy ści gu Po ko ju mia łem na te re nie NRD wy pa dek.

Pod czas krak sy pa skud nie zła ma łem oboj czyk,

ko niecz na by ła ope ra cja i od koń ca ma ja nie jeź -

dzi łem na ro we rze. Wy kre ślo no mnie z ka dry, usły -

sza łem opi nię, że „z te go Lan ga już nic nie bę -

dzie”. Po czu łem ta ką spor to wą złość, tak tre no -

wa łem, że w 1980 ro ku wy gry wa łem pra wie

Po tem za pi sa łem się do klu bu LZS Basz ta By tów

i za czą łem tre no wać pod kie run kiem tre ne ra Eu -

ze biu sza Mar ci nia ka. Tam do sta łem pierw szy ro -

wer, a wła ści wie je go ra mę i resz tę ele men tów

wrzu co nych do wor ka. Dwa ty go dnie je do pa so -

wy wa łem i skła da łem, po tem po ma lo wa łem. Gdy

za czą łem wy gry wać z se nio ra mi, otrzy ma łem już

lep szy ro wer.

A tak na mar gi ne sie: „ukra inę” mam do tej po ry.

Od no wio ną po da ro wał mi brat na mo je 50. uro -

dzi ny. Ser decz ne kon tak ty utrzy mu ję też z mo im

pierw szym klu bem i pierw szym tre ne rem. W tym

ro ku za pro si łem go

na To ur de Po lo -

gne. Obaj je ste -

śmy też ho no ro -

wy mi oby wa te la mi

By to wa.

Cią gnie Pa na w ro dzin ne stro ny...

Oczy wi ście, tam się wy cho wa łem i tam wra cam.

Po la tach ku pi łem w Bar no wie, gdzie mój oj ciec

był nie gdyś dy rek to rem PGR, zruj no wa ny za byt ko -

wy dwór. Od re stau ro wa łem go, pro wa dzę tam go -

spo dar stwo eko lo gicz ne, upra wiam zie mię, ho du -

ję owce. Kie dyś, gdy or ga ni za cję To ur de Po lo gne

przej mą po mnie młod si, pew nie tam osią dę

na sta łe.

„Za wo do wy ko larz 
mu si prze je chać rocz nie 
50 ty się cy ki lo me trów”

Czesław Lang
podczas 
Tour de Pologne
w 1980 roku.
Po prawej:
trzecie miejsce
w San Remo
(1987 rok)



wszyst ko, od nio słem oko ło 40 zwy cięstw. I wła -

śnie w 1980 ro ku, pod czas igrzysk olim pij skich

w Mo skwie wy wal czy łem srebr ny me dal w wy ści -

gu in dy wi du al nym na szo sie. Wy grał wte dy Ser giej

Su cho ru czen kow, a ja pod czas fi ni szu po ko na łem

na me cie Ju ri ja Ba ri no wa. Wy ścig był zresz tą dra -

ma tycz ny, bo spadł mi łań cuch i pod czas je go na -

pra wy po waż nie po ra ni łem so bie rę kę.

To po tym wy ści gu otrzy ma łem zgo dę na przej ście

na za wo dow stwo. Zo sta łem pierw szym ko la rzem

z daw ne go „blo ku wschod nie go”, któ ry pod pi sał

za wo do wy kon trakt. W związ ku z nim zna la złem

się we Wło szech.

I jesz cze jed no bar dzo waż ne wy da rze nie z te go

ro ku. Uro dzi ła mi się cór ka Aga ta – dziś już do ro -

sła, mę żat ka, od nie daw na współ pra cu ją ca ze

mną pod czas or ga ni za cji To ur de Po lo gne.

A naj bar dziej pa mięt ny suk ces za gra nicz ny?

Mo że to dziw ne, ale nie udział w naj więk szych,

wie lo eta po wych ko lar skich kla sy kach, lecz wy ścig

na „zło tym ki lo me trze” w Me stre (czę ści We ne cji).

Za pra sza ni są do nie go naj szyb si ko la rze świa to wi,

tro chę po nad 30 osób. Na star cie by ły ta kie gwiaz -

dy jak Fran ce sco Mo ser, a wśród nich ja i Lech

Pia sec ki. Przy je cha li śmy „na lu zie”, bar dziej to wa -

rzy sko, ja wzią łem ze so bą tyl ko ro wer tre nin go wy

i przed star tem na wet do brze się nie roz grza łem.

Wy ścig po le ga na po ko na niu 1 ki lo me tra ze star tu

za trzy ma ne go. Te go dnia mia łem ta ki „po wer”, że

wy gra łem go, osią ga jąc czas 1 mi nu ta i 4 se kun dy.

Ko lej ne mu za wod ni ko wi na me cie „do ło ży łem”

2 se kun dy. Ten re kord tra sy utrzy mał się chy ba

z 15 lat. Po pra wił go słyn ny Ma rio Ci pol li ni. 

Jak czu ła się gwiaz da pol skie go ko lar stwa

w za wo do wej dru ży nie?

Trze ba się by ło uczyć wszyst kie go, po czy na jąc

od ję zy ka wło skie go. To był in ny świat: in ne tre nin -

gi, in ny spo sób od ży wia nia się. Pod czas gdy my

– ko la rze -ama to rzy prze jeż dża li śmy na eta pach

wy ści gów po 120-170 km, za wo dow cy po ko ny -

wa li o 100 km wię cej. Za wo do wy ko larz mu si

prze je chać rocz nie 50 ty się cy ki lo me trów. By ły też

in ne oby cza je w dru ży nie. Trze ba by ło zna leźć

w niej swo je miej sce, zro zu mieć, że waż na jest

pra ca na li de ra gru py, a nie

wła sne zwy cię stwo. Je że li

jest się w tym do brym, zdo -

by wa się sza cu nek i po zy cję

w gru pie. Jeź dzi łem świet nie

na czas, więc spraw dza łem

się ja ko roz pro wa dza ją cy

na fi ni szu, a gdy do łą czył

do mnie Lech Pia sec ki, stwo -

rzy li śmy tan dem, o któ ry „bi -
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ło się” co naj mniej 10 grup ko lar skich. Z za wo -

dow ca mi jeź dzi łem dzie więć lat w pię ciu róż nych

te amach. Dzie więć ra zy star to wa łem w Gi ro d’Ita -

lia i go ukoń czy łem, trzy ra zy w naj więk szym wy -

ści gu świa ta, czy li To ur de Fran ce i też do je cha -

łem do me ty.

To we Wło szech zo stał Pan „Ce sa re”...

Wło chom ła twiej by ło tak mó wić niż wy ma wiać

Cze sław. Zresz tą Lech Pia sec ki też do stał tam

wło skie imię Lu igi.

Ja kie do świad cze nia zdo był Pan jesz cze

pod czas jaz dy w za wo do wych gru pach ko -

lar skich?

Pod pa try wa łem, „jak ro bi się”

wy ści gi, czy li na czym po le ga

or ga ni za cja świa to wych im prez

ko lar skich. Ta wie dza i zdo by -

te kon tak ty sta ły się mo im ka -

pi ta łem, gdy za ją łem się To ur

de Po lo gne. 90% by łych ko la -

rzy pra cu je w ko lar stwie.

Wszy scy się zna ją, ła twiej się

roz ma wia. To bar dzo waż ne.

„Dziewięć razy
startowałem 
w Giro d’Italia,
trzy razy 
w Tour de France”

Zwycięzca
prologu 
Tirreno-
Adriatico, 
1983 rok
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Wła ści wie dla cze go za jął się Pan re ani mo wa -

niem te go upa da ją ce go wy ści gu?

Moż na po wie dzieć, że z sen ty men tu. To naj star szy

w Pol sce wy ścig ko lar ski, w 1980 ro ku wy gra łem

go i na gle w 1993 ro ku do wie dzia łem się, że 50.

Wy ścig Do oko ła Pol ski zo sta nie za wie szo ny z bra -

ku pie nię dzy. Zgło si łem się do Pol skie go Związ ku

Ko lar skie go, za pro po no wa łem, że za pła cę i zaj mę

się or ga ni za cją wy ści gu, ale na mo ich wa run kach.

Zgo dzi li się, za trud ni łem lu dzi, zna la złem spon so -

rów i wy ścig się od był. By ła to pierw sza im pre za

za wo do wa w na szym kra ju. W po rów na niu

z obec ny mi bar dzo skrom na. W pierw szym ro ku

przy je cha ło 6 grup za gra nicz nych. Do dziś pa mię -

tam te kon tra sty – pod ho tel War sza wa, gdzie by li

za kwa te ro wa ni za wod ni cy, ci za gra nicz ni przy je -

cha li wła sny mi sa mo cho da mi, a na si sta ry mi Ny -

ska mi z ro we ra mi na da chach, każ dy był w in nej

ko szul ce. To był szok. Ale wy ścig wy grał Po lak –

Da riusz Ba ra now ski.

Od tej po ry mi nę ło 20 lat... 

Przez ten czas bu do wa łem wi ze ru nek To ur de Po -

lo gne, sta ra łem się o pod nie sie nie je go pre sti żu.

Nasz wy ścig, spo śród 800 roz gry wa nych na świe -

cie, zna lazł się w świa to wej eli cie – cy klu Pro To ur

UCI. Uczest ni czą w nim za wod ni cy kla sy świa to -

wej, tu za świe ci ły gwiaz dy m.in. Pe te ra Sa ga na,

Mo re no Mo ze ra, na sze go Mi -

cha ła Kwiat kow skie go. Za dba li -

śmy o opra wę me dial ną im pre -

zy, na wią za li śmy współ pra cę

z te le wi zją, któ ra przy oka zji

trans mi sji eta pów To ur do Po lo -

gne po ka zu je rów nież Pol skę,

pro pa gu jąc nasz kraj.

69.Tour 
de Pologne UCI
World Tour

Wy ścig co ro ku oce nia ny jest przez za wod ni ków

i dzia ła czy. Ma ją oni do wy peł nie nia ta bel kę, gdzie

jest sto punk tów. I są py ta nia: czy są do bre ho te -

le, czy do bre na gro dy, czy jest bez piecz nie, czy są

me dia itd. My, na te sto moż li wych do otrzy ma nia

punk tów, od kil ku lat ma my 99,7! Wła ści wie le piej

się już nie da. Or ga ni za cyj nie nie od sta je my

w ogó le od To ur de Fran ce i Gi ro d’Ita lia, a od

Vu el ty a España punk tów ma my wię cej. 

To wszyst ko or ga ni zu je Pa na fir ma Lang Te am?

Po wsta ła ona spe cjal nie dla To ur de Po lo gne,

choć zaj mu je się rów nież in ny mi im pre za mi ko lar -

ski mi. Lang Te am to nie wiel ka fir ma ro dzin na. Pra -

cu je w niej mo ja żo na Elż bie ta, sio strze niec Adam

Si lu ta, mo ja cór ka Aga ta Lang -Pier ma ri ni, kon tak -

ta mi mię dzy na ro do wy mi zaj mu je się jej mąż,

Włoch Mir co Pier ma ri ni, a za spra wy spor to we,

m.in. wy ty cza nie  wy ści go wych tras od po wia da

mój przy ja ciel, zna ko mi ty ko larz Lech Pia sec ki. 

W fir mie za trud nio nych jest 15 osób. Do nich do -

cho dzi oczy wi ście ar mia współ pra cow ni ków zaj -

mu ją cych się przy go to wa niem i ozna ko wa niem

tras, usta wie niem ba rie rek ochron nych, ba ne rów,

ba lo nów re kla mo wych i pneu ma tycz nych bram.

Ca ła ta sce no gra fia prze miesz cza się na 25 ti rach

i 17 sa mo cho dach do staw czych wraz z wy ści -

giem, a wła ści wie przed nim, bo za nim ko la rze

sta ną na star cie do eta pu, wszyst ko mu si być

przy go to wa ne.

Zdo był Pan rów nież licz nych spon so -

rów, wśród któ rych jed nym z naj waż -

niej szych jest Fiat Au to Po land.

To naj star szy i naj wier niej szy nasz spon sor.

Zwró ci łem się do nie go o po moc już

przy or ga ni za cji pierw sze go „mo je go” To -

ur de Po lo gne. Z wła snych do świad -

czeń wie dzia łem, że Wło si ko cha ją

i ro zu mie ją ko lar stwo. Fiat Au to Po -

land za wsze prze ka zu je na po -

trze by wy ści gu sa mo cho dy, któ -

re pro wa dzą pe le ton oraz wo żą

uczest ni ków i or ga ni za to rów To -

uru. Fir ma fun du je też na gro dę

dla naj ak tyw niej szych za wod ni -

ków. W tym ro ku bę dzie nią naj -

now szy mo del Fia ta – 500L.

„Fiat Auto Poland 
to najstarszy
i najwierniejszy sponsor
Tour de Pologne”
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Fiat Auto Poland
przekazuje
na potrzeby
wyścigu
samochody, 
które prowadzą
peleton oraz 
wożą uczestników
i organizatorów
touru

Bytów 2012 rok.
Mistrzostwa
Polski Masters 
– jazda na czas
dwójkami

Pas so Po rdoi – w ser cu Do lo mi tów, wpi sa nym

na Li stę Świa to we go Dzie dzic twa UNE SCO. Pas -

so Po rdoi, na któ rą kil ka krot nie wjeż dża łem, to

kul to wa dla świa to we go ko lar stwa gó ra. Koń czy -

ło się na niej 48 eta pów Gi ro di Ita lia. Wie lo krot nie

wła śnie tu roz strzy ga ły się lo sy te go dru gie go co

do waż no ści wy ści gu ko lar skie go świa ta. 

Po tem za cznie się ogrom ne przed się wzię cie lo gi -

stycz ne – prze wie zie nie za wod ni ków dwo ma wy -

czar te ro wa ny mi sa mo lo ta mi z We ro ny do Kra ko -

wa, a jed no cze śnie prze miesz cze nie się z Włoch

do Pol ski ca łe go za ple cza tech nicz ne go To uru. To

kil ka set ele men tów dmu cha nych, mia stecz ko eta -

po we, me ta, dwa wo zy mo vi ko, w któ rych miesz -

czą się po miesz cze nia dla sę dziów i VIP -ów. Po -

nie waż pierw szy pol ski etap To ur de Po lo gne bę -

dzie wiódł 30 lip ca z Kra ko wa do Rze szo wa, tam

oko ło go dzi ny 17 wszyst ko bę dzie mu sia ło już

być go to we do przy ję cia pe le to nu. Ni gdy chy ba

jesz cze ko lum na tak du że go wy ści gu, li czą ca po -

nad 300 sa mo cho dów i nie mal ty siąc osób, nie

prze no si ła się w cią gu za le d wie do by o po nad

1300 km. 

70. To ur de Po lo gne za koń czy się 3 sierp nia 40-

ki lo me tro wą jaz dą in dy wi du al ną na czas z Wie licz -

ki do Kra ko wa. Wcze śniej prze je dzie m.in. przez

Rze szów, Tar nów, Ka to wi ce, No wy Targ, Za ko pa -

ne i Bu ko wi nę Ta trzań ską.

Ki bi com ko lar stwa wra żeń więc nie za brak -

nie. Ży czy my Pa nu i ca łej eki pie or ga ni za cyj -

nej po wo dze nia, a za wod ni kom uczest ni czą -

cym w ju bi le uszo wym To ur de Po lo gne

spor to wych suk ce sów.

Te go rocz ny, ju bi le uszo wy, bo sie dem dzie sią -

ty To ur de Po lo gne po raz pierw szy „wy je -

dzie” za gra ni ce Pol ski. Roz pocz nie się we

Wło szech, w Try den cie. Zo sta ną tam ro ze -

gra ne dwa pierw sze, gór skie eta py. Co spo -

wo do wa ło ta ką zmia nę w tra sie?

Bę dzie to ogrom ne uatrak cyj nie nie wy ści -

gu, któ ry po je dzie po na praw dę gór skich

te re nach, w miej scach, w któ rych za pi -

sy wa ła się hi sto ria ko lar stwa. 70. To ur

de Po lo gne za cznie się 27 lip ca. Ko la -

rze po ja dą z Ro ve re to do Ma don -

na di Cam pi glio po tra sie

o dłu go ści 183,5 km.

Dru gi etap, li czą cy

195,5 km, wy ru -

szy 28 lip ca

z Ma ril le va Val

Di So le i za -

k o ń  c z y

się na
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Joanna Lasek

zdjęcia Satiz Poland

DANIE SPECJALNE
JAZDA KONNA

Galopem
do lata
Galopem
do lata

Lato to najlepsza pora na rozpoczęcie nauki jazdy
konnej. Zrealizowanie tego planu umożliwi urlop
w gospodarstwie agroturystycznym. Wystarczy też
rozejrzeć się w okolicy za stajnią, w której są konie
przeznaczone do nauki.
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J
eź dziec two to wspa nia ły spo sób na ro dzin ne

spę dza nie cza su na świe żym po wie trzu. Kon -

takt z tak wraż li wym i in te li gent nym zwie rzę -

ciem, ja kim jest koń, wzbo ga ca wnę trze i czy ni

czło wie ka pew niej szym sie bie. Tra dy cje hip picz ne

w na szym kra ju są bar dzo sil ne, jaz da kon na wra -

ca w wiel kim sty lu i sta je się mniej eks klu zyw na,

przez co bar dziej do stęp na.

KIE DY ZA CZĄĆ?
Naj lep szym po cząt kiem dla mło de go jeźdź ca jest

tzw. „opro wa dzan ka”. Moż na ją za cząć oko ło trze -

cie go, czwar te go ro ku ży cia. Ma luch za zna ja mia

się ze zwie rzę ciem, mo że go do tknąć, a tak że wy -

ko nać naj prost sze ćwi cze nia w sio dle pod okiem

do świad czo ne go in struk to ra. Pa rę wol nych kó łe -

czek spra wi dziec ku nie sa mo wi tą fraj dę, ro dzic

mo że się też zo rien to wać, czy dziec ko nie bę dzie

się nad mier nie ba ło lub po pro stu nie po czu je es -

ty my do te go spo so bu spę dza nia wol ne go cza su.

Waż ne jest, by nie ro bić ni cze go na si łę, gro zi to

bo wiem od wrot nym skut kiem. Je śli dziec ko wy ra zi

chęć po wtó rze nia przy go dy, na le ży się tyl ko cie -

szyć. Wte dy bo wiem moż na przejść do ko lej ne go

eta pu wta jem ni cze nia, ja kim jest jaz da na tzw. lon -

ży, kie dy koń po ru sza się w ko le na spe cjal nym

pa sku trzy ma nym przez in struk to ra.

Na po czą tek war to po święcić tro chę cza su na

zna le zie nie od po wied nie go miej sca do na uki jaz dy

kon nej. Na le ży na de wszyst ko spraw dzić, czy da -

na staj nia zaj mu je się tzw. „re kre acją”, czy li czy

umoż li wia jaz dę na wła snych ko niach i z wła snym

in struk to rem. Obec nie bo wiem staj nie utrzy mu ją

się głów nie z wy naj mo wa nia bok sów wła ści cie lom

pry wat nych ko ni, któ rzy pła cą za trzy ma nie tam

swe go zwie rzę cia, opie ko wa nie się nim, wy pas,

kar mie nie i po je nie. Czę sto są to miej sca na sta wio -

ne wy łącz nie na „ho te lo wa nie”, gdzie nie ma moż -

li wo ści sko rzy sta nia z jaz dy re kre acyj nej. Są jed nak

też staj nie, gdzie wła ści cie le po sia da ją kil ka ko ni

prze zna czo nych spe cjal nie do na uki, naj czę ściej

o spo koj nym i zrów no wa żo nym cha rak te rze. 

W staj niach zwy cza jo wo sto su je się sys tem

go dzi no wy, wy po ży cza się na okre ślo ny czas

ko nia wraz z in struk to rem, któ ry in dy wi du -

al nie bądź w więk szej gru pie do sto su je

ćwi cze nia do po zio mu wie dzy jeź dziec -

kiej adep ta. War to zwró cić uwa gę na

ład ne po ło że nie ośrod ka, co z pew no -

ścią bę dzie mia ło wpływ na przy jem -

ność jaz dy, a je śli do dat ko wo bę dzie

po sia dał on kry tą ujeż dżal nię, „je ste -

śmy w do mu”. Ha la spra wi, że nie

bę dzie my uza leż nie ni od po go dy,

gdyż lek cja w ulew nym desz czu to

nic przy jem ne go. 

RE SPEKT PRZED ZWIE RZĘ CIEM
Koń to du że zwie rzę, a ma łe mu dzie cia ko wi wy da -

je się na praw dę ogrom ny. Je śli dziec ko wy ka zu je

pa nicz ny strach, nie na le ży go przy mu szać do

kon tak tów mo gą cych skoń czyć się awan tu rą.

Trze ba pa mię tać, że ko nie nie lu bią gwał tow nych

i ner wo wych ru chów oraz ob da rzo ne są wy jąt ko -

wym zmy słem po zwa la ją cym wy czuć zde ner wo -

wa nie jeźdź ca. Spo koj ne i roz waż ne za cho wa nie

to pod sta wa. Zło ty śro dek to sed no koń skie go

BHP. Re spekt tak, strach nie. Dzie ci za zwy czaj

pod cho dzą do zwie rząt z uf no ścią i bez stra chu,

i niech tak zo sta nie, oczy wi ście pod czuj nym

okiem do ro słych. Do zwie rzę -

cia pod cho dzi my z bo ku (koń

nie ko pie na bo ki), ni gdy nie

zbli ża my się do ko nia z ty łu.

Na le ży spo koj nym gło sem się

przy wi tać, aby za sy gna li zo -

wać zwie rzę ciu, że je ste śmy

w po bli żu, dać mu ob wą chać

dłoń, po gła skać po szyi. 

DLA CZE GO JEŹ DZIEC TWO?
Je śli zła pie się bak cy la, każ dy kon takt z ko niem to

źró dło nie wy po wie dzia nej fraj dy. Dzie ci uczą się

od po wie dzial no ści, gdyż te star sze bio rą za zwy -

czaj udział w za bie gach pie lę gna cyj nych, sa me

mu szą wy czy ścić ko nia przed jaz dą, umyć go po

in ten syw nej lek cji. Do dat ko wo, wbrew po zo rom,

jaz da to nie zły wy si łek fi zycz ny, pod czas któ re go

pra cu ją nie tyl ko mię śnie nóg, ale i ple ców, a na -

wet brzu cha. Po sta wa na ko niu mu si być wy pro -

sto wa na, na bie ra się więc do bre go na wy ku trzy -

ma nia krę go słu pa w od po wied niej po zy cji. Prze by -

wa nie na świe żym po wie trzu nie za leż nie od

po go dy ma oczy wi ste plu sy, je śli jest się bar dziej

za awan so wa nym, moż na wy brać się w te ren, przy

oka zji zwie dza jąc atrak cyj ne oko li ce. Staj nie za -

zwy czaj są po ło żo ne z da la od głów nych

szla ków ko mu ni ka cyj nych, w po bli żu la -

sów, łąk i pól. To ide al na al ter na ty wa dla

dzie ci spę dza ją cych zbyt du żo cza su

przed te le wi zo rem.

Wie lu do ro słych w dzie ciń stwie ma -

rzy ło o kon nej jeź dzie, lecz nie uda ło

im się speł nić te go ma rze nia. Ni gdy

nie jest za póź no, tym bar dziej je śli

na sze dzie ci wła śnie za czy na ją

przy go dę z hip pi ką. Wspól ne lek -

cje to ide al na oka zja do spę -

dze nia ro dzin nie cza su na

świe żym po wie trzu. Ca łe

ro dzi ny mo gą upra wiać

tę pa sję, spę dza jąc let -

nie wa ka cje w sio dle. 

Kontakt z koniem
to dla dzieci frajda
i zarazem nauka
odpowiedzialności
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Najczęściej
spotykane w Polsce 

Koń arabski – jego hodowla ma w naszym kraju

długą tradycję. Aukcje w Janowie Podlaskim obrosły

już legendą ze względu na rekordowe ceny

osiągane za janowskie wierzchowce. Araby są

stosunkowo nieduże – ich wysokość zazwyczaj

osiąga do 155 cm. Ich maść jest najczęściej siwa

lub gniada. Wykorzystuje się je głównie na torach

wyścigowych. Są to konie smukłe, o raczej małej

głowie, łabędziej szyi. Obserwacja konia arabskiego

w ruchu to prawdziwa przyjemność.

Koń huculski – pod względem wizualnym to

przeciwieństwo araba. Krępa i mocna budowa ciała,

a także niewielki wzrost od razu sugeruje, do czego

hucuły zostały stworzone. To rasa prymitywna,

nawykła do ciężkiej pracy i surowych warunków

pogodowych. Hucuły wracają do łask jako najlepsze

do pracy z dziećmi i hipoterapii. 

Wyjątkowo zrównoważony charakter 

czyni z nich znakomitego towarzysza.

Koń pełnej krwi angielskiej – folblut –

przeznaczony jest głównie do wyścigów. Średnia

wzrostu to około 150-170 cm. Umaszczenie tej rasy

jest najczęściej gniade lub kasztanowate, rzadziej

siwe. Konie te mają wybujały temperament 

i dużą skoczność oraz szybkość. 

Koń małopolski – spokrewniony z angloarabami

(powstały ze skrzyżowania tych dwóch ras). Cieszy

się dużą popularnością jako wszechstronny koń

wierzchowy. Maść tej rasy jest najczęściej gniada,

kasztanowata i siwa. 

Koń wielkopolski – niektóre osobniki

dorastają nawet do 180 cm w kłębie! Pochodzi

od rasy koni trakeńskich. Charakteryzuje się

łagodnym temperamentem

i wszechstronnością w użytkowaniu.

Występuje we 

wszystkich

maściach

podstawowych.

RASY KONI

Konie nie lubią
gwałtownych
i nerwowych
ruchów. Należy
podchodzić do
nich spokojnie,
najlepiej z boku,
nigdy od tyłu

HI PO TE RA PIA
Jaz da kon na ma wie le wa lo rów re ha bi li ta cyj nych.

Po ma ga zwłasz cza oso bom ma ją cym pro blem

z po ru sza niem się, jest rów nież za le ca na przy cho -

ro bach ty pu au tyzm, ner wi ca czy de pre sja. Ko nie

do hi po te ra pii są spe cjal nie se lek cjo no wa ne. Ich

cha rak ter nie mo że być nie sta bil ny, nie mo gą ła -

two się pło szyć. Koń uczest ni czą cy w hi po te ra pii

po ru sza się naj czę ściej stę pem. Ruch cia ła jeźdź -

ca sie dzą ce go na ko niu jest wte dy bar dzo po dob -

ny do ru chu idą ce go czło wie ka. Dla te go ten typ

re ha bi li ta cji jest waż ny dla osób ma ją cych kło po ty

z cho dze niem, w cza sie hi po te ra pii pra cu ją bo -

wiem ścię gna i mię śnie od po wie dzial ne za chód.

Po nie waż tem pe ra tu ra cia ła ko nia jest oko ło 1°C

wyż sza od na szej, jaz da na oklep roz grze wa i ma -

su je do dat ko wo od po wied nie par tie nóg i mied ni -

cy. Kształ tu je się tak że pra wi dło we wy czu cie rów -

no wa gi. Hi po te ra pią naj czę ściej le czy się dzie cię -

ce po ra że nie mó zgo we, stward nie nie roz sia ne,

cho ro bę Par kin so na, po wi kła nia po prze pu kli nie

opo no wo -rdze nio wej. Jest tak że po moc na przy

upo śle dze niu umy sło wym, ze spo le Do wna, ner wi -

cach i nad po bu dli wo ści. Oprócz oczy wi stej po pra -

wy kondycji fi zycz nej, pa cjen ci wy ci sza ją się, czu -

ją się pew niej si sie bie, ma ją lep sze wy czu cie wła -

sne go cia ła. O udzia le w hi po te ra pii po wi nien

za de cy do wać le karz pro wa dzą cy pa cjen ta.

NIE ZBĘD NIK
Jaz da re kre acyj na nie wy ma ga wiel kich środ ków fi -

nan so wych, jed na lek cja z in struk to rem to koszt

oko ło 50 zł (du że mia sta są zde cy do wa nie droż -

sze). Ca ły sprzęt jeź dziec ki moż na wy po ży czyć na

miej scu, jed nak je śli chce się kon ty nu ować na ukę,

war to, ze wzglę dów hi gie nicz nych, za in we sto wać

cho ciaż by we wła sne ubra nie. To czek – kask to

obo wiąz ko wy ele ment wy po sa że nia, bez nie go nie



53

ZA NIM USIĄ DZIE MY W SIO DLE
Każ dy jeź dziec, na wet po cząt ku ją cy, po wi nien

znać głów ne za sa dy pie lę gna cji ko ni. Pod sta wą

jest umie jęt ność wy czysz cze nia zwie rzę cia. Za ło -

że nie sio dła na brud ny grzbiet mo że owo co wać

du żym dys kom for tem, co by wa nie bez piecz ne za -

rów no dla ko nia, jak i jeźdź ca. Do czysz cze nia

sier ści słu żą szczot ki wło sia ne i pla sti ko we. 

Czy ści my wraz z wło sem spo koj ny mi ru cha mi.

Waż ne jest, aby przed jaz dą wy czy ścić ko py ta

z resz tek sło my i in nych za nie czysz czeń tzw. ko -

pyst ką. Ko nia czy ści my w na stę pu ją cej ko lej no ści:

gło wa, szy ja, ło pat ka, przed nia no ga, grzbiet, pod -

brzu sze i zad. Szczot kę trzy ma my za wsze w rę ce

od stro ny gło wy zwie rzę cia, tzn. je śli czy ści my le -

wą stro nę, ak tyw na bę dzie le wa rę ka. Oko li ce

chrap prze cie ra my wil got ną szmat ką. 

W więk szo ści przy pad ków po cząt ku ją cy jeźdź cy

są zwol nie ni z sio dła nia ko nia, in struk to rzy mu szą

być bo wiem pew ni, iż czyn ność ta zo sta ła pra wi -

dło wo wy ko na na. Je śli cho dzi o kieł zna nie (za kła -

da nie ogło wia), do ko nia po dcho dzi się z le wej

stro ny, ścią ga kan tar i za pi na go na szyi ko nia, aby

na dal był uwią za ny. Prze kła da się wo dze przez gło -

wę zwie rzę cia, pra wą rę ką pod trzy mu jąc ogło wie

na wy so ko ści ko ści no so wej, le wą rę ką wkła da my

do py ska wę dzi dło, resz tę ogło wia umiesz cza my

na je go gło wie, sta ran nie za pi na jąc wszyst kie pa -

ski. Sio dło trzy ma my na le wym przed ra mie niu,

przed nią czę ścią do sie bie. Po pręg po wi nien być

prze rzu co ny przez sio dło, a strze mio na pod cią -

gnię te. Sio dło na kła da my lek ko w kie run ku łba, tak

aby moż na go by ło ścią gnąć z wło sem w naj głęb -

sze miej sce grzbie tu. Po pręg opusz cza my i za pi -

na my pod brzu chem ko nia. Za pi na się go naj pierw

luź no, a pod cią ga tuż przed wsia da niem lub już

przy pierw szym stę pie.

Toczek to
obowiązkowy
element
wyposażenia
chroniący głowę
w razie upadku
z konia

DWA SŁOWA O SPRZĘCIE

moż na wsia dać na ko nia, trze ba pa mię tać, że to

jed nak sport ura zo wy, gło wa mu si być od po wied -

nio chro nio na. Kask to wy da tek rzę du 100 -200 zł.

Przy da ły by się tak że bry cze sy, spe cjal ne spodnie

do jaz dy kon nej. Wy ko na ne z ela stycz ne go ma te -

ria łu, z mięk ki mi szwa mi, są wy god ne i es te tycz ne.

Po nie waż dzie ci szyb ko ro sną, war to po py tać

wśród zna jo mych, czy ktoś ma na zby ciu uży wa ne

bry cze sy po swo ich po cie chach. Kie dyś jeź dzi ło

się w ofi cer kach, wy so kich skó rza nych bu tach, te -

raz o wie le wy god niej sze są tzw. „czap sy”, ge try

wy ko na ne z za mszu lub skó ry, za pi na ne na za mek

i two rzą ce na bu cie wy god ną, przy le ga ją cą cho -

lew kę. Bu ty to kwe stia uzna nio wa, waż ne jed nak,

aby mia ły pła ską po de szwę i spor to wy krój. Przy -

da się rów nież ka mi zel ka ochron na za bez pie cza ją -

ca krę go słup przed ura zem w ra zie upad ku z ko -

nia. I co waż ne – do jaz dy kon nej nie na le ży ubie -

rać po wie wa ją cych sza li ków, chu s tek i in nych

ele men tów, któ re przy upad ku mo gły by spo wo do -

wać do dat ko we kom pli ka cje. 

Rząd koński
Osiodłanie, zwane także rzędem końskim,

to komplet przyborów służących jeźdźcowi

do jazdy wierzchem. Na rząd koński

składają się  uzda i siodło oraz sprzęt

dodatkowy. 

Siodło – dobrze dopasowane zapewnia

prawidłowy dosiad (pozycję na koniu).

Najważniejsze, aby nie powodowało otarć,

szczególnie przy kilkugodzinnej aktywności

(na przykład rajdy). W zależności od

dyscypliny, wyróżnia się kilka rodzajów

siodeł. W rekreacji używa się zazwyczaj

siodeł wszechstronnie użytkowych. Na

poziomie amatorskim można ich używać do

skoków, jazdy w teren, ujeżdżenia i rajdów.

W dyscyplinach sportowych używa się

siodeł profesjonalnych – skokowych,

ujeżdżeniowych, westernowych. 

Kantar – rodzaj uździenicy stosowanej do

przeprowadzania konia lub uwiązywania

go. Ważne, aby był dobrze dopasowany do

budowy łba.

Ogłowie (tranzelka) – skórzany lub

nylonowy zestaw pasków służących do

utrzymania wędzidła w pysku. Ogłowie

łączy się z wodzami, które służą do

kierowania koniem.

Wędzidło – włożone koniowi do pyska,

umożliwia kierowanie. Może być proste lub

łamane, metalowe lub gumowe. 

Strzemiona – oparcie dla stóp wiszące po

obu stronach siodła. Rzemienie, na których

zawieszone są strzemiona to puśliska.

Popręg – szeroki pas biegnący pod

brzuchem konia służący do umocowania

siodła. Może być skórzany, parciany lub

z tworzywa. Popręg należy podpinać

stopniowo, aby nie uszkodzić skóry konia

i nie ustawić siodła w nieprawidłowej

pozycji. 

Potnik – podkład pod siodło, który chroni

zwierzę przed odparzeniem, może być

małe – wielkości siodła lub większe,

potniki są wypełnione gąbką lub żelem.

Ochraniacze – chronią nogi konia przed

otarciami i innymi uszkodzeniami.
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i osią gnąć do brą ko or dy na cję ru cho wą na grzbie -

cie ko nia. Na stęp nym eta pem wta jem ni cze nia jest

opa no wa nie po szcze gól nych cho dów. Naj wol niej -

szy z nich jest stęp. Sy gnał do ru sze nia da je się za

po mo cą przy ło że nia ły dek do bo ków ko nia, a tak -

że lek kie go od da nia (po pusz cze nia) wo dzy. Nie

na le ży się znie chę cać, je śli na po cząt ku zwie rzę

nie bę dzie nas słu cha ło, trze ba po my śleć, co mo -

gli śmy zro bić źle. Za trzy ma nie, wbrew po zo rom,

jest trud niej sze od ru sze nia. Sia da my głę bo ko

w sio dle, lek ko przy kła da my obie łyd ki do bo ków

ko nia i na pi na my obie wo dze, trze ba jed nak pa -

Własny koń?
Własne zwierzę to niesamowita frajda,

ale spory wydatek i obowiązek.

Miesięczny koszt utrzymania konia to

około 1000 zł, w zależności od regionu.

Hotel plus weterynarz, kowal oraz

dodatkowe jedzenie powinny zamknąć

się w tej kwocie, nie ma jednak reguły.

Zwierzę musi być także regularnie

„jeżdżone”, koń który stoi zbyt długo

bezczynnie, „dziczeje” i trzeba się

niejednokrotnie mocno napracować, aby

z powrotem przywrócić mu dyscyplinę.

Ponieważ nie ma dziś problemu

z przewożeniem zwierząt (istnieją

specjalne przyczepki, do których ładuje

się zwierzaka), można go zabierać ze

sobą na wakacje do specjalnie do tego

przystosowanych ośrodków. Przy

zakupie konia koniecznie należy

poprosić o pomoc osobę bardziej

doświadczoną, która fachowym okiem

oceni wygląd i zachowanie zwierzęcia.

Dobrze byłoby także, aby zakup obejrzał

weterynarz. Jeśli nasze umiejętności nie

są zaawansowane, warto kupić

tzw. „konia profesora”, który ma

zrównoważony charakter, jest

„weteranem” i będzie miał dużo

zrozumienia dla błędów

niedoświadczonego jeźdźca. Dobrym

pomysłem jest dzierżawienie konia od

właściciela, ponosi się wtedy część

opłaty utrzymania wierzchowca w stajni,

można go natomiast dosiadać do woli

(jest to już kwestia prywatnej umowy

z właścicielem lub współdzierżawcą).

DLA PRAWDZIWYCH PASJONATÓW

WSIA DA NIE I ZSIA DA NIE
Ko nia pro wa dzi my za wsze z je go le wej stro ny.

Opusz czo ne wo dze chwy ta my pra wą dło nią mniej

wię cej 10 cm po ni żej py ska, le wą dło nią przy trzy -

mu je my ko niec wo dzy. Zwróć my uwa gę, aby ko -

niec ab so lut nie nie do ty kał zie mi. Nie owi ja my wo -

dzy wo kół nad garst ka! Przed jaz dą trze ba do pa so -

wać strze mio na. Wsia da jąc na ko nia, sta je my obok

je go le wej ło pat ki, przo dem w stro nę za du, uj mu -

je my wo dze le wą rę ką, któ rą kła dzie my na przed ni

łęk sio dła, na stęp nie wsu wa my sto pę w le we strze -

mię, a pra wą rę ką chwy ta my tyl ny łęk. Pra wą no -

gą od bi ja my się od zie mi, pod cią ga my w gó rę, sta -

je my na le wym strze mie niu i ostroż nie prze kła da my

pra wa no gę nad grzbie tem. De li kat nie sia da my

w sio dle, pra wą sto pę wkła da jąc oczy wi ście do

strze mie nia. Pra wi dło wy do siad, czy li układ cia ła

umoż li wia ją cy kon tro lo wa nie ru chów ko nia, cha -

rak te ry zu je się wy pro sto wa ną, ale nie sztyw ną syl -

wet ką. Rę ce po win ny być skie ro wa ne w dół. Pię ty

opusz cza my, łyd ki nie co prze su wa my za po pręg.

Ko la na przy le ga ją do sio dła. Naj szer sza część sto -

py opie ra się o strze mio na. Naj częst sze błę dy to

od sta wia nie rąk od tu ło wia, co po wo du je mię dzy

in ny mi nie pra wi dło we dzia ła nie wo dzy i uno sze nie

pięt do gó ry, a to skut ku je z ko lei nad mier nym

usztyw nie niem cia ła. Zsia da jąc, na le ży wy cią gnąć

obie no gi ze strze mion, le wą rę ką trzy ma my na prę -

żo ne wo dze, pra wą no gę prze rzu ca my nad grzbie -

tem ko nia i mięk ko ze ska ku je my. 

CHO DY KO NIA
Wcze śniej by ło już wspo mnia ne, że pierw szym

eta pem na uki jest jaz da na lon ży, w cza sie któ rej

ćwi czy się pra wi dło wą po sta wę cia ła. Ko nie cho -

dzą ce na tej 5-9 me tro wej li nie są za zwy czaj tak

wy tre no wa ne, że re agu ją zmia ną cho du na sa mą

ust ną ko men dę in struk to ra. Po cząt ko wo ro bi się

ćwi cze nia po zwa la ją ce utrzy mać rów no wa gę

Każdy jeździec,
nawet
początkujący,
powinien znać
główne zasady
pielęgnacji koni.
Podstawą jest
umiejętność
wyczyszczenia
zwierzęcia
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mię tać, że nie wol no szar pać wo dza mi ani się na

nich „wie szać”. Rę ce mu szą po zo stać spo koj ne,

naj częst szy błąd to uno sze nie ich w gó rę pod czas

ścią ga nia wo dzy. 

Kłus jest cho dem szyb szym od stę pa, wol niej szym

od ga lo pu. Do kłu sa prze cho dzi my naj czę ściej ze

stę pa, po stę pu je my po dob nie jak przy ru sza niu

z miej sca. Na ci ska my łyd ka mi bo ki ko nia i lek ko

od da je my wo dze, łyd ki trzy ma my przy ło żo ne do

mo men tu, aż koń nie za kłu su je. W cza sie jaz dy

kłu sem moż na sie dzieć ca ły czas w sio dle (kłus

ćwi czeb ny) lub na prze mian uno sić się i sia dać,

czy li an gle zo wać. 

Naj wyż szym z pod sta wo wych cho dów jest ga lop.

Wy róż nia się dwa ro dza je do sia du w ga lo pie – pół -

siad lub peł ny siad. Pół siad po le ga na lek kim unie -

sie niu się w sio dle i prze chy le niu cia ła do przo du,

trze ba też nie znacz nie skró cić wo dze. W peł nym

sia dzie jeź dziec po zo sta je ca ły czas w sio dle.

Je śli opa nu je my wszyst kie pod sta wo we cho dy,

bę dzie my mo gli po my śleć o jeź dzie w te re nie. To

naj przy jem niej sza for ma spę dza nia cza su w sio dle.

Trze ba pa mię tać, że koń po za ujeż dżal nią mo że

za cho wy wać się zu peł nie ina czej, być bar dziej nie -

spo koj ny czy roz pro szo ny. Dla te go tak waż ne jest

po sia da nie spo rych umie jęt no ści jaz dy. W te re nie

za zwy czaj jeź dzi się w za stę pie, ko lej ność ko ni

wy zna cza in struk tor i na le ży jej bez względ nie prze -

strze gać. Od le głość po mię dzy jeźdź ca mi po win na

być bez piecz na, naj czę ściej mó wi się, iż po mię dzy

usza mi ko nia jeź dziec po wi nien wi dzieć ko py ta

swo je go po przed ni ka w za stę pie.  

Gdzie jeździć?
Rekreacja

Rancho na Widoku

Ul. Widok 30, Kęty

www.ranczonawidoku.pl

Stajnia Sawanka

Ul. 1 Maja 100, Truskaw koło

Warszawy

stajnia@sawanka.pl

Stajnia Equest

ul. Długa 23, 09-520 Łąck k/Płocka

tel. 695 19 33 64, 661 60 58 62

Hipoterapia

Ośrodek Hipoterapeutyczno-

Rehabilitacyjno-Jeździecki

Ul. Księżnej Ogińskiej 4, 

Borek k/Oświęcimia 

Fundacja Hipoterapia przy

Stowarzyszeniu Vegeinicjatywa

(będzie uruchomiona od lipca, teraz

w stajni trwa remont)

Ul. Borutowy Las, Pisarzowice

konie@vegeinicjatywa.pl

Fundacja Pomocy Dzieciom

Niepełnosprawnym

Ul. Nowoursynowska 100, Warszawa 

fundacja@hipoterapia.org

Tel. 48 22 59 31 901

Ośrodek Hipoterapii Fundacji

Hipoterapia na rzecz Rehabilitacji

Dzieci Niepełnosprawnych

ul. Salwatorska 14

30-109 Kraków

tel. (012) 428 11 10, faks

(012) 428 11 11 

funhip@poczta.onet.pl,

www.hipoterapia.info.pl

Ośrodek Hipoterapeutyczny

PADOK

ul. Strumienna 8, 40-412 Katowice 

tel. (032) 353 46 88, 0 692 897 026

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury

Fizycznej Hipoterapii

i Jeździectwa „OSTROWY”

41-200 Sosnowiec, ul.

Baczyńskiego 11 b 

Instruktorzy Rekreacji,

rekreacji/hipoterapii

501-625-460

Rekreacja i hipoterapia

Centrum Jazdy Konnej

Gościniec 19, 09-408 Płock

tel. 693 292 900

Dziękujemy stajni w Janowicach

k. Bielska-Białej za możliwość

wykonania zdjęć.



Ciężko już nawet policzyć, 

ile pokoleń wychowało się

na książkach pani Lindgren.

Rodzice sami podsuwają „Dzieci

z Bullerbyn” swoim pociechom,

pamiętając, iż była to ich ulubiona

książka z dzieciństwa. Trzeba

przyznać, że wraz z wiekiem nic

nie traci na uroku. Pełna humoru

zrozumiałego dla dzieci, budzi

tęsknotę za prostym życiem

i latami beztroski. Britta, Anna, Lisa,

Lasse, Bosse i Olle każdego dnia

przeżywają niesamowite przygody,

ciągle ucząc się czegoś nowego.

Nie da się ukryć, że Bullerbyn rodzi

tęsknotę za sielskim rajskim

miejscem, gdzie czas upływa

wolno i w swoim rytmie. Dzieciaki

biegają na bosaka, pasą krowy,

śpią w stogu siana i nie znają

komputerów ani komórek. 

Astrid Lindgren: Dzieci

z Bullerbyn. Nasza Księgarnia.

Warszawa 2011.

RUBRYKI

CZAS WOLNY
KSIĄŻKI

Seria o Elmerze jest kochana przez

dzieciaki. Sympatyczny słoń

w kratkę da się lubić, jest

poczciwy, dobroduszny i przyjazny.

Historyjki o Elmerze mają zawsze

nutkę lekko umoralniającą, ale nie

w nachalny sposób. Tym razem

kolorowy bohater namawia

współtowarzyszy ze stada słoni,

aby pomóc hipopotamom będącym

w potrzebie. Dawni oponenci

jednoczą się w pracy, naprawiając

zdemolowane koryto rzeki.

Elmerek jest pięknie zilustrowany

i ogląda się go równie przyjemnie

jak czyta. Seria uczy dzieci

tolerancji i pomagania sobie

nawzajem. Zawsze pojawia się

jakiś słabszy zwierzak, któremu

słoń w kratkę może udzielić

pomocy. 

David McKee: Elmer

i hipopotamy. Wydawnictwo

Papillon. Poznań 2011.

Ulica Czereśniowa ma już kilka

książek poświęconych swoim

bohaterom. To interaktywna

propozycja podobna do „Miasteczka

Mamoko”. Cechą charakterystyczną

owych książeczek jest to, że nie

pada w nich ani jedno słowo.

Dziecko (samo lub z rodzicem)

ogląda i opisuje świat, który widzi

na kolorowych kartach. Bohaterowie

pojawiają się na kolejnych stronach

w różnych sytuacjach. Początkowo

dziecko może się zniechęcić tym, iż

żeby wejść w czereśniowy świat,

musi włożyć w jego rozszyfrowanie

trochę wysiłku. Należy mu wtedy

pomóc, zachęcić i razem z nim

usiąść do tej fascynującej opowieści.

Mały czytelnik czujący wsparcie

rodzica na pewno polubi

ekscentrycznych bohaterów i jego

wyobraźnia będzie pracować

na pełnych obrotach. 

Rotraut Susanne Berner: Wiosna

na ulicy Czereśniowej, Lato

na ulicy Czereśniowej.

Wydawnictwo Dwie Siostry.

Warszawa 2011.

Joanna Lasek
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Książki rozwijające 
wyobraźnię



Książka o wielu obliczach i wielu

bohaterach. Pisarz tworzy fresk

socjologiczny, gładko zmienia

bohaterów, epoki i konteksty.

W zasadzie jest to obszerna historia

zła. Spowiedź mężczyzny, który patrzy

z dystansem na swoje życie i stara się

zrozumieć. Jednym z głównych

bohaterów jest Adrian, smutny

chłopiec dorastający samotnie wśród

książek. Jego dzieciństwo w rodzinie,

której nie można nazwać normalną –

despotyczny, zimny ojciec

i zdominowana matka, odcisnęło

piętno na całym późniejszym

postępowaniu. Czytając tę książkę

zadajemy sobie wiele pytań, ale

podstawowe, jakie ciśnie się

na usta to – „jak mogło do tego dojść”? 

Jaume Cabré: Wyznaję. Wydawnictwo Marginesy.

Warszawa 2013.

Mankell, jak to on, napisał tym razem

kolejny kryminał zaangażowany

socjologicznie i politycznie. Ponieważ

pisarz jest związany z Afryką (kilka

miesięcy w roku spędza

w Mozambiku), temu właśnie

kontynentowi poświęcił „Mózg

Kennedy’ego”. Nielegalne badania

medyczne, głód, śmierć i bieda –

z tym styka się główna bohaterka,

która prowadzi prywatne śledztwo

w sprawie zgonu swojego syna.

Książka jest momentami

wstrząsająca. Z pewnością

spiskowa teoria, którą zasiewa

autor, nie jest daleka od prawdy.

Afryka to kontynent zapomniany

przez Boga i ludzi, pieniądze

z pomocy humanitarnej są rozkradane przez lokalnych watażków.

Czytelnikowi, który był wierny serii o Wallanderze, nie do końca może 

się spodobać nowa twarz Henninga Mankella, choć intryga jest

poprowadzona dynamicznie. 

Henning Mankell: Mózg Kennedy’ego. Wydawnictwo WAB. 

Warszawa 2013.

To pierwsza część cyklu „Pieśni lodu

i ognia”. Książka zyskała drugie życie

wraz z ekranizacją – serialem HBO

(nota bene świetnym). Nawet

czytelnicy nie przepadający

za fantastyką skusili się

na przeczytanie cyklu. Całkiem

słusznie. Od „Gry o tron” nie 

sposób się „odkleić”. 

To idealna lektura na wakacje –

problem może być tylko jeden 

– nie będziemy chcieli korzystać

z uroków lata, bo nie będziemy

w stanie oderwać się od lektury.

Martin stworzył całą gamę

wątków, nad którymi (o dziwo)

doskonale panuje. Do tej pory powstało 5 części,

pisarz obiecuje, że będzie kontynuował swoje dzieło, fani na całym

świecie trzymają go za słowo. To romans, thriller, saga itd. w jednym.

Zdecydowanie pozycja obowiązkowa tego lata. 

George R.R. Martin: Gra o tron. Zysk i S-ka. Poznań 2011.

Refleksje nad mrocznym
obrazem współczesności
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Mitologiczny świat 
dla fanów fantasy

Monumentalna powieść
dla wymagających



RUBRYKI

CZAS WOLNY
NOWOŚCI

Joanna Lasek

La case de cousin Paul to mała rodzinna firma

sprzedająca bardzo oryginalne lampy. Właściciele

podczas podróży do Tajlandii poznali producenta

pięknych nitkowych kul-lampionów, które można było

komponować w całe girlandy. Lampiony tak spodobały

się rodzinie i znajomym, że małżeństwo postanowiło

zająć się sprowadzaniem ich z Tajlandii na większą skalę.

Teraz te urocze lampy można już nabyć w Polsce. Każdy

klient może sam skomponować własny zestaw. Girlandy

mają wielkość 20, 35 lub 50 kul. Kolory są piękne

i można wybierać w pastelach lub bardziej nasyconych

barwach. To także doskonały prezent dla miłośników

ciekawych elementów wystroju wnętrz. 

58

ORYGINALNE 
TAJSKIE LAMPY

Bezpieczeństwo dzieci w czasie podróży zależy nie tylko

od umiejętności kierowcy, w dużej mierze liczy się także jakość

fotelika samochodowego, który podczas wypadku odpowiednio

rozłoży siły, chroniąc dziecko przed skutkami kolizji.

X-Car for Navington ma homologację, zgodnie z najnowszą

normą E44, zdobytą w holenderskim laboratorium TNO.

Specjalne trzypunktowe pasy oraz miękka szeroka wkładka

zapewniają ochronę w czasie gwałtownego hamowania.

Konstrukcja fotelika sprawia, iż podróż dla malucha jest nie

tylko bezpieczna, ale i przyjemna, wszelkie wstrząsy i drgania

są zamortyzowane. Navington posiada zamykany schowek

na drobiazgi oraz dopinany daszek. Fotelik został przygotowany

dla grupy 0+, czyli dla niemowlaków oraz dzieci do wagi 13 kg.

Cena to około 440 PLN.

BEZPIECZEŃSTWO 
I WYGODA
MALUCHÓW

Dary Natury to prawdziwa perełka na rynku przypraw oraz ziół.

Firma stworzona i prowadzona z pasją. Większość ziół pochodzi

z własnych ekologicznych hodowli lub lasów mieszczących się

w Nadleśnictwie Rudka,

w południowej części

województwa podlaskiego. 

Firma dba o przywrócenie

tradycji zielarskich,

wydobywając i ratując

od zapomnienia co bardziej

zapomniane gatunki ziół

i przypraw. Kto jeszcze

pamięta, że na polskich

dworach piło się kawę

z żołędzi, która świetnie

wpływa na procesy trawienne?

Do wyboru są zioła jednorodne

lub doskonale skomponowane

mieszanki. Przyprawy

Podlaskie to marka godna

zapamiętania.

EKOLOGICZNE 
PRZYPRAWY



59

OryginalneTapety.com to firma

posiadająca w swojej ofercie tapety

dla indywidualistów. Artystyczne

projekty powstają na indywidualne

zamówienie. Oferta jest skierowana

do klientów, którzy mają dość

masowej produkcji, a także tych

ceniących rozwiązania niebanalne.

Twórcy firmy liczą także

na zainteresowanie architektów

i dekoratorów wnętrz. Projekt jest

wykonywany tylko raz i odbiorca ma

pewność, że jego produkt jest jedyny

i niepowtarzalny. Autorką

i pomysłodawczynią jest Natalia

Szymańska – projektantka grafiki

i malarka. Druk odbywa się

na specjalnych podłożach

flizelinowych lub winylowych.

KOJĄCY
KREM
PO ZIMIE

Firma Chapel Parket posiada w swojej

ofercie oryginalne patynowane podłogi

z serii Cathedral Floor. Drewno poddano

celowym uszkodzeniom mechanicznym,

a jego barwę uzyskuje się przy pomocy

specjalnych substancji. Na powierzchni

drewna zachodzi silna reakcja

chemiczna zmieniająca kolor desek.

Barwa gotowych desek jest bardzo

intensywna i zdecydowanie różni się

od wybranego docelowo koloru, nie

należy jednak wpadać w panikę.

Patynowane podłogi pod wpływem

światła i powietrza nabierają

pożądanego odcienia po mniej więcej

6 miesiącach.

Nasza skóra, zmęczona

i podrażniona po zimie

potrzebuje szybkiego

S.O.S. Toleriane Ultra to

krem apteczny firmy La

Roche-Posay

z dodatkiem wody

termalnej pochodzącej

z La Roche. Ten

wyjątkowo delikatny

krem nadaje się na

wszelkie podrażnienia,

nie zawiera substancji

zapachowych ani

parabenów. Można więc

śmiało polecić go nawet

najbardziej delikatnym

buziom. Higieniczna

pompka dodatkowo

sprawia, że aplikacja jest

łatwa, a do kremu nie

przedostaną się żadne

zanieczyszczenia.

FOTOTAPETY DLA INDYWIDUALISTÓW

ZALETY
POSTARZANIA
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Prawdziwa pasta asciutta... to

typowe dania obiadowe we włoskim

domu. Nie łudźmy się, nikt nie robi

codziennie lasagne, cannelloni czy

tzw. pasta ripiena. Są to dania

świąteczne albo niedzielne. 

Typowy obiad złożony jest z dania

makaronowego… przynajmniej

w mojej rodzinie. Oczywiście sos

boloński to inna sprawa, bo ten musi

gotować się przynajmniej trzy

godziny. Ale jest mnóstwo innych

sosów do makaronu!

Ich przygotowanie zajmuje

praktycznie czas, podczas którego

gotuje się makaron. Proponuję więc

przepisy na popularne włoskie sosy

oraz obiadową tzw. insalate

fredde,którą można przygotować

z makaronem lub ryżem. Allora,

zaczynamy....

RUBRYKI

CZAS WOLNY
KUCHNIA

Agnieszka Kudłacik, Romagna Mia 
zdjęcia Satiz Poland

Tradycyjne
włoskie „pasty”

�BUCATINI ALLA CARBONARA

Na jedną porcję: 

• 1 żółtko

• 1 łyżka parmigiano i pecorino

• sól, pieprz

• 100 g bucatini albo spaghetti

Bucatini gotujemy wg przepisu.

W tym samym czasie

przygotowujemy sos. Prawdziwa

carbonara jest bez śmietanki, ale są

wersje, w których można ją dodać.

Rozgrzewamy oliwę i smażymy

boczek albo podgardle pokrojone

w słupki. W osobnej misce

roztrzepujemy żółtko, parmigiano

i pecorino razem z pieprzem i solą.

Kiedy bucatini są już ugotowane,

wrzucamy je do boczku i dodajemy

mieszankę żółtka i serów. Mieszamy,

czekamy chwilę i gotowe!!!

�SPAGHETTI AGLIO, OLIO E PEPERONCINO

To danie popularnie jest nazywane piatto di

mezzanotte, czyli danie podawane o północy,

kiedy ewentualni goście albo domownicy są po

prostu głodni. Prawdę mówiąc, każda rodzina ma

swój przepis, jest to bowiem danie bardzo

szczególne. Moim znajomym Włochom bardzo

smakuje, więc podam swój przepis. 

Porządna porcja włoska to przynajmniej na jedną

osobę 150 g makaronu. Wbrew pozorom nie jest

to proste, albowiem tak jak mówią prawdziwi

kucharze, najprostsze jest najtrudniejsze. Nie ma

tu bowiem żadnych sosów, sals itd. Tylko dobre

składniki przygotowane w odpowiedni sposób. 

Gotujemy spaghetti zgodnie z czasem podanym

na opakowaniu. W międzyczasie rozgrzewamy

oliwę, ale nie doprowadzamy jej do wrzenia,

razem z rozgniecionym czosnkiem i pokrojonym

świeżym lub suszonym peperoncino.

Trzeba uważać, żeby niczego nie przypalić.

Ilość zależy od naszych upodobań. Ja dodaję

kilka pokrojonych pomidorków, świeżą

pietruszkę i sól oczywiście. Wrzucamy

ugotowany makaron i gotowe!
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• puszka tuńczyka

• puszka kukurydzy

• puszka groszku z marchewką

• rukola, karczochy 

• anchois, kapary

• pomidorki pokrojone 

• mozzarella 

• oliwa z oliwek, sól, pieprz

Makaron lub ryż gotujemy wg

przepisu. Od razu schładzamy

pod zimną wodą. Dodajemy

pozostałe składniki. Mieszamy

i gotowe!! Przed podaniem warto

pozostawić sałatkę w lodowce

przynajmniej na dwie godziny.

Smacznego!!!!

�TAGLIOLINI CON SUGO DI GAMBERI E ZUCCHINE

Tagliolini z sosem z krewetek, cukinią, pomidorkami i śmietanką.

Porcja na 4 osoby

• 2 cukinie

• 300 g krewetek, mogą być mrożone

• ok. 150 ml śmietanki

• świeża pietruszka

• cebula

• sól, pieprz

• pół szklanki białego wina

• 500 g tagliolini

Przede wszystkim rozmrozić krewetki w zimnej wodzie. Jeśli są

małe, nie kroić. Cukinię pokroić w grubą kostkę. Na oliwie podszklić

cebulkę, dodać cukinię. Po kilku minutach dodać rozmrożone

i odsączone krewetki. Podlać białym winem i odparować. Gotować

kilka minut. W międzyczasie ugotować makaron. Dodać go 

do sosu wraz ze śmietanką i gotowe!!!

�PENNE CON SUGO DI POMODORO

E MELANZANE FRITTE

(makaron penne z sosem

pomidorowym i smażonym

bakłażanem), porcja na 2 osoby

• bakłażan

• sos pomidorowy

przygotowany wcześniej

• oliwa do smażenia

• świeża bazylia

• mąka

• sól, pieprz, peperoncino

Bakłażana myjemy i kroimy na grube

plastry. Posypujemy solą i odstawiamy

na minimum 30 minut. Następnie

płuczemy, odsączamy i kroimy

w kostkę. Obtaczamy w mące

i smażymy na głębokim tłuszczu

do zrumienienia. Znowu odsączamy.

W tym czasie przygotowujemy

patelnię z sosem pomidorowym.

Kiedy sos jest gorący, wrzucamy

usmażone bakłażany i sos jest

gotowy. Dodajemy ugotowane penne,

jak zwykle al dente, i danie gotowe!!!

Jeszcze tylko posypać parmigiano

i smacznego!!!

SPAGHETTI 

ALLA PUTTANESCA

• oliwa z oliwek

• anchois

• kapary

• czarne oliwki

• sos pomidorowy

• peperoncino (najlepiej świeże)

Gotujemy spaghetti. W tym samym czasie rozgrzewamy oliwę

z czosnkiem i pokrojonym peperoncino. Dodajemy kapary,

rozgniecione anchois i sos pomidorowy. Gotujemy ok. 10 min.

Dodajemy do tego spaghetti i buon appetito!!!!

� INSALATA DI PASTA O DI RISO 

Porcja na 4 osoby (sałatka makaronowa lub ryżowa)

Romagna Mia to tradycyjna

gastronomia włoska na wynos: 

pizza na kawałki, piadine, 

cassoni, lasagne, cannelloni, 

ravioli, tagliatelle. 

ul. Bohaterów Warszawy 22  
Bielsko-Biała, tel. 666 720 394
www.romagnamia.pl
facebook.com/romagnamiabielsko
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WYMIARY (cm)
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

WYMIARY (cm)
403/169/149

BAGAŻNIK
275  LITRÓWPunto 2013 Seria 7

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 EASY 3D 33.992 1242 69 156 5,4/5,2� 5
1.4 EASY 3D 35.692 1368 77 165 5,7 5
1.4 MultiAir 16v EASY 3D 41.642 1368 105 185 5,7 5
1.3 Multijet 16v EASY 3D 42.492 1248 75 165 4,2/4,1� 5
1.2 EASY 5D 35.267 1242 69 156 5,4/5,2� 5
1.4 EASY 5D 36.967 1368 77 165 5,7 5
1.4 EASY DUALOGIC 5D 41.217 1368 77 165 5,4 5
1.4 MultiAir 16v EASY 5D 42.917 1368 105 185 5,7 5
1.3 Multijet 16v EASY 5D 43.767 1248 75 165 4,2/4,1� 5
0.9 8v EASY 5D 41.217 875 85 172 4,2 5

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

WYMIARY (cm)
415/178/167

BAGAŻNIK
343 LITRY500L

RABAT 10% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 16v POP 50.400 1368 95 178 6,2 5
1.4 16v POP STAR 55.800 1368 95 178 6,2 5
0.9 8v TwinAir POP STAR 59.400 875 105 180 4,8 5
1.3 Multijet 16v POP STAR 64.800 1248 85 165 4,2 5
1.3 Multijet 16v POP STAR DUALOGIC 68.400 1248 85 164 4,0 5
1.6 Multijet 16v POP STAR 70.200 1598 105 181 4,5 5
1.4 16v EASY 55.800 1368 95 178 6,2 5
0.9 8v TwinAir EASY 59.400 875 105 180 4,8 5
1.3 Multijet 16v EASY 64.800 1248 85 165 4,2 5
1.3 Multijet 16v EASY DUALOGIC 68.400 1248 85 164 4,0 5
1.6 Multijet 16v EASY 70.200 1598 105 181 4,5 5
1.4 16v LOUNGE 62.100 1368 95 178 6,2 5
0.9 8v TwinAir LOUNGE 65.700 875 105 180 4,8 5
1.3 Multijet 16v LOUNGE 71.100 1248 85 165 4,2 5
1.3 Multijet 16v LOUNGE DUALOGIC 74.700 1248 85 164 4,0 5
1.6 Multijet 16v LOUNGE 76.500 1598 105 181 4,5 5

WYMIARY (cm)
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500C

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

WYMIARY (cm)
365/164/156

BAGAŻNIK
225 LITRÓWNowa Panda

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 EASY 32.292 1242 69 164 5,2 4/5
1.3 Multijet 16v S&S DPF EASY 40.792 1248 75 168 3,9 4/5
1.2 LOUNGE 36.542 1242 69 164 5,2 4/5
0.9 TwinAir S&S LOUNGE 43.342 875 85 177 4,2 4/5
1.3 Multijet 16v S&S DPF 4x4 56.092 1248 75 159 4,7 4/5

PRODUKT
CENNIK

** – tylko auta ze stocku
� – wersja ze Start&Stop

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

DPF – filtr cząstek stałych (dla silników diesla)
S&S – system Start&Stop

Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym. 
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.
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WYMIARY (cm)
425/172/182

BAGAŻNIK
750 LITRÓWDoblò  

WYMIARY (cm)
489/188/169

BAGAŻNIK
145/540 LITRÓWFreemont

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
URBAN 2.4 16v 4x2 AUT 93.415 2360 170 190 9,9 5/7
URBAN 3.6 V6 24v 4x4 AUT 110.415 3605 280 206 11,3 5/7
URBAN 2.0 Multijet 16v 4x2 104.465 1956 170 195 6,4 5/7
URBAN 2.0 Multijet 16v 4x4 AUT 114.665 1956 170 184 7,3 5/7
LOUNGE 2.0 Multijet 16v 4x2 110.415 1956 170 195 6,4 5/7
LOUNGE 3.6 V6 24v 4x4 AUT 116.365 3605 280 206 11,3 5/7
LOUNGE 2.0 Multijet 16v 4x4 AUT 120.615 1956 170 184 7,3 5/7

Bravo WYMIARY (cm)
434/179/149

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 AC TI VE 40.792 1360 73 155 6,6 5
1.4 DYNAMIC 45.892 1360 73 155 6,6 5
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 53.542 1248 75 155 4,5/4,1� 5
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 55.242 1248 95 170 4,1 5
1.3 Multijet 16v TREKKING 58.642 1248 95 170 4,1 5

� – wersja ze Start&Stop i Eco-Pack

WYMIARY (cm)
396/172/174

BAGAŻNIK
330  LITRÓW Qubo

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.6 16v DYNAMIC 4x4 54.315 1586 120 175 6,5 5
1.6 16v EMOTION 4x2 53.465 1586 120 185 6,2 5
1.6 16v EMOTION 4x4 61.115 1586 120 175 6,5 5

WYMIARY (cm)
412/176/162

BAGAŻNIK
270 LITRÓWSedici

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 16v POP 46.742 1368 90 179 6,3 5
1.6 Multijet 16v POP 56.942 1598 105 187 4,4 5
1.4 16v EASY 50.992 1368 90 179 6,3 5
1.4 T -Jet 16v EASY 56.092 1368 120 197 6,3 5
1.4 MultiAir 16v EASY 61.192 1368 140 204 5,7 5
1.6 Multijet 16v EASY 61.192 1598 105 187 4,4 5
1.6 Multijet 16v EASY 62.042 1598 120 195 4,7 5
1.6 Multijet 16v EASY DUALOGIC 66.292 1598 120 195 4,6 5
1.4 T -Jet 16v STREET 64.592 1368 120 197 6,3 5
1.6 Multijet 16v STREET 70.542 1598 120 195 4,7 5

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

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

DPF – filtr cząstek stałych (dla silników diesla)
S&S – system Start&Stop

Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym. 
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.

W sprzedaży wciąż znajdująsię samochody z rocznika2012



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

WYMIARY (cm)
384/168/152

BAGAŻNIK
245 LITRÓWYpsilon
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WYMIARY (cm)
452/180/150

BAGAŻNIK
465  LITRÓWDelta

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

WYMIARY (cm)
507/190/149

BAGAŻNIK
462 LITRÓWThema

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

WYMIARY (cm)
522/200/175

BAGAŻNIK
934  LITRÓWVoyager

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
SERIA 0
2.8 AT6 SILVER 142.715 2768 163 193 7,9 5
3.6 AT6 SILVER 130.815 3604 283 209 10,8 5
2.8 AT6 GOLD 152.915 2768 163 193 7,9 5
3.6 AT6 GOLD 141.015 3604 283 209 10,8 5
2.8 AT6 PLATINUM 168.215 2768 163 193 7,9 5
3.6 AT6 PLATINUM 156.315 3604 283 209 10,8 5
SERIA 1
2.8 AT6 SILVER 144.415 2768 163 193 7,9 5
3.6 AT6 SILVER 132.515 3604 283 209 10,8 5
2.8 AT6 GOLD 155.465 2768 163 193 7,9 5
3.6 AT6 GOLD 143.565 3604 283 209 10,8 5
2.8 AT6 PLATINUM 169.915 2768 163 193 7,9 5
3.6 AT6 PLATINUM 158.015 3604 283 209 10,8 5

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

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. Poniższe ceny dotyczą modeli w wykonaniu standardowym i są cenami
maksymalnymi w sieci sprzedaży. Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposażeniem obowiązują dopłaty wg cennika opcji.
Pracownicy spółek Grupy Fiat 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.

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



WYMIARY (cm)
482/194/178

BAGAŻNIK
457 LITRÓWGrand Cherokee

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
LAREDO V6 3.0 CRD A5 DIESEL 166.430 2987 190 191 8,3 5
LIMITED V6 3.0 CRD A5 DIESEL 183.005 2987 241 202 8,3 5
S-LIMITED V6 3.0 CRD A5 DIESEL 210.970 2987 241 202 8,3 5
OVERLAND V6 3.0 CRD A5 DIESEL 213.945 2987 241 202 8,3 5
OVERLAND SUMMIT V6 3.0 CRD A5 DIESEL 217.345 2987 241 202 8,3 5
SRT8 V8 6.4 A5 BENZ. 270.045 6424 468 255 14,1 5
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RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 8v JUNIOR 41.565 1368 70 160 5,8 4/5
1.4 8v PROGRESSION 45.815 1368 78 165 5,6 4/5
1.4 MultiAir 16v DISTINCTIVE 54.825 1368 105 187 5,7 4/5
1.4 TB MultiAir 16v DISTINCTIVE 60.775 1368 135 207 5,6 4/5
1.4 TB MultiAir 16v DISTINCTIVE  TCT 66.725 1368 135 207 5,5 4/5
1.6 Multijet 16v DISTINCTIVE 65.025 1598 120 198 4,8 4/5
1.4 TB MultiAir 16v Quadrifoglio verde 74.375 1368 170 219 6,0 4/5

WYMIARY (cm)
406/172/145

BAGAŻNIK
270  LITRÓWMiTo WYMIARY (cm)

435/179/146
BAGAŻNIK
350 LITRÓWGiulietta

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 TB 16v PROGRESSION 59.415 1368 105 186 6,4 5
1.4 TB 16v PROGRESSION 61.115 1368 120 195 6,4 5
1.4 TB 16v PROGRESSION LPG 69.615 1368 120 195 8,3 5
1.6 JTDM 16v PROGRESSION 70.465 1598 105 185 4,4 5
1.4 TB 16v VELOCE 64.515 1368 120 195 6,4 5
1.6 JTDM 16v VELOCE 73.865 1598 105 185 4,4 5
2.0 JTDM 16v VELOCE 78.965 1956 140 205 4,5 5
1.4 TB 16v DISTINCTIVE 67.065 1368 120 195 6,4 5
1.4 TB 16v DISTINCTIVE LPG 75.565 1368 120 195 8,3 5
1.4 TB MultiAir 16v DISTINCTIVE 72.165 1368 170 218 5,8 5
1.4 TB MultiAir 16v DISTINCTIVE  TCT 78.965 1368 170 218 5,2 5
1.6 JTDM 16v DISTINCTIVE 75.565 1598 105 185 4,4 5
2.0 JTDM 16v DISTINCTIVE 80.665 1956 140 205 4,5 5
2.0 JTDM 16v DISTINCTIVE 82.365 1956 170 218 4,7 5
2.0 JTDM 16v DISTINCTIVE  TCT 89.165 1956 170 218 4,5 5
1750 TBI 16v Quadrifoglio Verde 92.990 1742 235 242 7,6 5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
LPG - samochód wyposażony w fabryczną instalację gazową LPG
TCT - automatyczna skrzynia biegów Alfa TCT

WYMIARY (cm)
445/181/163

BAGAŻNIK
328 LITRÓWCompass MY 2012

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
SPORT 2.0L M5 4x2 BENZ. 70.890 1998 156 185 7,6 5
LIMITED 2.0L M5 4x2 BENZ. 78.880 1998 156 185 7,6 5
SPORT 2.2 CRD M6 4x4 DIESEL 99.620 2143 163 202 6,6 5
LIMITED 2.2 CRD M6 4x4 DIESEL 107.270 2143 163 202 6,6 5

WYMIARY (cm)
423/187/183

BAGAŻNIK
142 LITRYWrangler

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
SPORT 2.8 CRD 6M 4x4 DIESEL 111.061 2777 200 172 7,1 4
SPORT 2.8 CRD A5 4x4 DIESEL 115.226 2777 200 172 8,1 4
SAHARA 2.8 CRD A5 4x4 DIESEL 127.339 2777 200 172 8,1 4
SAHARA V6 3.6 A5 4x4 BENZ. 127.339 3605 284 180 11,2 4
RUBICON 2.8 CRD A5 4x4 DIESEL 139.366 2777 200 169 8,6 4

WYMIARY (cm)
475/188/183

BAGAŻNIK
498 LITRÓWWrangler Unlimited

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
SPORT 2.8 CRD 6M 4x4 DIESEL 124.151 2777 200 172 8,3 5
SPORT 2.8 CRD A5 4x4 DIESEL 128.316 2777 200 172 8,8 5
SAHARA 2.8 CRD A5 4x4 DIESEL 140.429 2777 200 172 8,8 5
SAHARA V6 3.6 A5 4x4 BENZ. 140.429 3605 284 180 11,4 5
RUBICON 2.8 CRD A5 4x4 DIESEL 152.456 2777 200 169 8,8 5

W sprzedaży wciąż znajdująsię samochody z rocznika2012
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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!

Nasz adres: 

Redakcja FWN,
Satiz Poland,

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

e-mail: redakcja@satiz.pl

Tym, którzy do nas 

napisali, dziękujemy za

wszystkie maile i kartki. 

ŁAMY DLA PRACOWNIKÓW
Pracownicy 
w Biegu Fiata...

Z zadowoleniem przeczytałem w ostatnim

numerze FWN artykuł „Superdodatek do życia”.

Miło było poczytać o tak fantastycznych

osiągnięciach w biegach naszych pracowników.

(…) Jestem przekonany, że gdyby w Biegu

Fiata była prowadzona klasyfikacja dla

pracowników spółek Grupy Fiat w Polsce, 

to pani Ania zwyciężyłaby w tej klasyfikacji.

Obecnie w imprezie prowadzone są odrębne

klasyfikacje jedynie dla pracowników Fiat

Auto Poland i Sistema Poland. Moja propozycja

jest taka, aby wprowadzić dodatkową wspólną

klasyfikację dla wszystkich pracowników

spółek Grupy Fiat w Polsce. Zmagania

naszych kolegów w tym prestiżowym 

biegu nabrałyby większego kolorytu.

Dariusz Lasek

Dzień strażaka
Na początku maja obchodzony jest Dzień

Strażaka. Strażacy zapraszają wtedy do

obejrzenia specjalistycznych wozów oraz

sprzętu gaśniczego i chętnie opowiadają

o swojej pracy, w której poza sprawnością

fizyczną i odwagą, niezbędna jest też

determinacja oraz chęć niesienia pomocy,

a także odporność na stres i szybkość

podejmowania decyzji. W zakładzie Fiat

Powertrain Technologies straż zakładowa

kontroluje pod względem systemów ppoż

m.in. magazyny olejowe i chemiczne,

w których składowane są materiały palne

i inne, nadzoruje też dostawy niebezpiecznych

materiałów. Po zakończeniu kontroli strażacy

patrzą na ścianę, gdzie znajduje się

wizerunek św. Floriana i mówią: „Ten obiekt

jest dodatkowo chroniony duchowo”. 

Antoni Hendzel, FPT Poland

Kiedy przypada
Dzień Ojca?
Dzień Ojca jest bardzo mało rozpropagowany

w naszym kraju, chociaż mija już pół wieku

odkąd ustalono, że będzie obchodzony 

23 czerwca. Skromne są informacje o roli

ojców, którzy nieraz łatwo przejmują

obowiązki opieki nad dziećmi. Kochający

ojciec aktywnie uczestniczy w życiu dziecka

przez wszystkie lata jego życia. Spędza czas

ze swoją pociechą, dzieląc go na zabawę,

rozmowę oraz naukę, i wzmacniając w ten

sposób relacje z dzieckiem. Dobry tata

powinien być też spokojny i często się

uśmiechać. 

Obecnie coraz częściej widuje się ojców

na spacerach z wózkami, w piaskownicach

czy placach zabaw. To jest ważne, bo ojciec

powinien pomagać mamie dziecka w jej

codziennych

obowiązkach.

Jeśli chodzi

o rozwój

dziecka,

ojcowie są tak

bardzo ważni,

a w pewnych

sprawach

nawet

ważniejsi 

niż matki.

Zdaniem

naukowców,

jeśli ojcowie bawią się z dziećmi, jeśli są

wrażliwi i pomocni (rozmawiają z nimi,

chwalą, proponują dobre dla maluszków

zajęcia), to dzieci te tworzą później silniejsze

i oparte na zaufaniu związki i nie mają

problemów w rozwijaniu kontaktów

społecznych. Eksperci doszli też do wniosku,

że dzieci, które do piątego roku życia miały

mocną więź ze swoim tatusiem, są pewne

siebie oraz lubiane w szkole. Oczywiście są

rodziny, w których wychowaniem dziecka

zajmuje się wyłącznie mama przyjmująca też

rolę ojca. Należy im się za to wielki szacunek.

(…) Warto robić wszystko, by nawet

w trudnych relacjach partnerskich między

małżonkami, dziecko czuło obecność

i wsparcie obojga rodziców.

Lucyna Hendzel, Fiat Services 



ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (22) 6074350, Fax (22) 6074352 

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

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. 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

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 

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 

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

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

reprezentacja i koordynacja 
działalności Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów żeliwnych 
dla przemysłu samochodowego

produkcja części samochodowych 
– oświetlenie i 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

produkcja silników do samochodów

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

stan na 15 maja 2013 r.

Spółki joint venture

Spółki koncernu Fiat Industrial

Spółki koncernu Fiat

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

usługi bankowe

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

leasing samochodów, usługi finansowe
i leasingowe

1. Fiat Polska Sp. z o.o. 

2. Fiat Auto Poland SA

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

4. Magneti Marelli Poland Sp. z o.o. 

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

6. Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.

7. Plastic Components and Modules Poland SA

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

9. Comau Poland Sp. z o.o. 

10. Fiat Services Polska Sp. z o.o. 

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

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

13. Sirio Polska Sp. z o.o.

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

15. Gestin Polska Sp. z o.o. 

1. Fiat Bank Polska SA 

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

1. CNH Polska Sp. z o.o.

2. Iveco Poland Sp. z o.o.



2 118 g/km (dane na podstawie pomiarów wg dyrektywy UE). Model chroniony dwuletnią 

gwarancją producenta oraz trzyletnim ubezpieczeniem UBEZPIECZENIE AWARII ELEKTROMECHANICZNEJ PRZEDŁUŻONA GWARANCJA. Pełen zakres ubezpieczenia-gwarancji oraz szczegóły oferty dostępne u dealerów i na www.lancia.pl.

ELEGANZA IN MOVIMENTO.

Dal 1906.

lanciaypsilon.pl

Nowa pięciodrzwiowa Lancia Ypsilon Elefantino. 

Felgi, lusterka, zagłówki zdobią lśniące detale. 

Fuksja na szwach kierownicy, drążku skrzyni 

biegów i fotelach rozpala pragnienie mody.

To wszystko sprawia, że nowa Ypsilon Elefantino 

to esencja miejskiego stylu.

Teraz już od 43 900 zł 

z 5-letnią gwarancją 
bez limitu kilometrów.*
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