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CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FCA W POLSCE

FCA historyczny dzień

Crossover
made in Fiat
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Znajdź nas na: NOWY JEEP® RENEGADE. W stronę wolności.
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Historyczny
dzień

13 października grupa Fiat Chrysler Automobiles
zadebiutowała na nowojorskiej giełdzie. W ten
sposób rozpoczęto nowy rozdział w historii firmy.



Za brzmiał gieł do wy dzwo nek, a po nim na stą -
pi ło trzy krot ne ude rze nie młot kiem. W ten
spo sób 13 paź dzier ni ka John El kann i Ser gio

Mar chion ne za mknę li dzień ne go cja cji han dlo wych
na New York Stock Exchan ge przy Wall Stre et.
Pierw szy dzień, w któ rym na wskaź ni kach gieł do -
wych po ja wi ły się ak cje no wo po wsta łej spół ki Fiat
Chry sler Au to mo bi les.
No wo jor ska New York Stock Exchan ge jest dru gą
co do wiel ko ści ob ro tów gieł dą świa ta, a no wa
gru pa prze my sło wa, po wsta ła z po łą cze nia Fia ta
i Chry sle ra, to siód my na świe cie pro du cent
w sek to rze au to mo ti ve. 
„Ofi cjal ne po wsta nie Fiat Chry sler Au to mo bi les,
a tak że de biut spół ki na New York Stock Exchan -
ge to mo ment hi sto rycz ny”, mó wił pre zes FCA
John El kann. „Roz po czy na my dziś cał kiem no wy
etap, któ ry moż li wy był dzię ki aspi ra cjom Fia ta

i Chry sle ra, i któ ry
po zwo li nam mie -
rzyć się z przy szło -
ścią ryn ku mo to ry -
za cyj ne go w pierw -
szo pla no wej ro li.
To duże wy zwa nie,
któ re z de ter mi na -
cją je ste śmy go to -
wi pod jąć”. 
Chief Exe cu ti ve

Officer FCA Ser gio Mar chion ne do dał. „No to wa nie
FCA na gieł dzie wy zna cza cel, do któ re go się kon -
se kwent nie dą ży. Jed nak nie sta no wi on koń ca
na szych sta rań, ale jest przede wszyst kim po cząt -
kiem cze goś no we go. Dzi siej szy dzień sta no wi bo -
wiem po czą tek na szej po dró ży ja ko FCA – pro du -
cen ta glo bal ne go”.  

Rozpoczyna
się nowy etap.
Śmiało
zmierzymy się
z przyszłością 

WYNIKI 
ZA TRZECI KWARTAŁ
Przychody wzrosły o 14 procent, do kwoty 23,6 mld euro, podobnie

również EBIT, który jest wyższy o 7 procent i wynosi 0,9 mld.

Tak przedstawiają się dane spółki FCA za trzeci kwartał roku 2014,

zaprezentowane pod koniec pierwszego spotkania Zarządu

w Londynie. Zadłużenie przemysłowe netto, zgodnie z dokumentem

wydanym pod koniec zebrania, uplasowało się na poziomie 11,4 mld

euro i jest odzwierciedleniem tendencji sezonowej. Płynność jest

stabilna i wynosi 21,7 mld. Na podstawie tych danych potwierdzono

cele budżetowe na ten rok. W ujęciu bardziej szczegółowym:

dostawy na poziomie globalnym wzrosły o 10 procent i wyniosły

1,1 mln pojazdów, głównie dzięki pozytywnej sytuacji w obszarze

NAFTA. Sergio Marchionne, dyrektor pełnomocny FCA, powiedział:

„Wyniki Grupy za trzeci kwartał są dobre jak na tak trudną sytuację

rynkową, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej. Uda nam się osiągnąć

cele, jakie wyznaczyliśmy sobie na cały okres obrachunkowy 2014.

Wraz z utworzeniem Fiat Chrysler Automobiles i debiutem grupy 

na nowojorskiej giełdzie rozpoczęliśmy nowy etap jako firma

globalna o coraz większym potencjale”.

FERRARI 
POZA FCA
Aby wesprzeć długoterminowy rozwój Grupy, Zarząd FCA zezwolił

wydzielić ze swojej struktury spółkę Ferrari poprzez publiczną

ofertę 10 procent udziałów należących do FCA w Ferrari

i rozdzielenie pozostałych udziałów wśród obecnych akcjonariuszy. 

Operacja ta będzie miała miejsce w 2015 roku. „Cieszę się –

powiedział John Elkann, prezes FCA – z planów strategii rozwoju

FCA. Oddzielenie Ferrari od FCA pozwoli zachować słynną włoską

tradycję oraz wyjątkową pozycję Ferrari na rynku, a akcjonariusze

FCA będą mogli nadal korzystać z rzeczywistej wartości tego

biznesu”. Sergio Marchionne,

dyrektor generalny FCA, dodał:

„Operacja ta to najlepszy wybór,

by wspierać sukces Grupy

w perspektywie długoterminowej,

a jednocześnie znacząco umacniać

strukturę kapitału FCA”.

John Elkann i Sergio
Marchionne obok Ferrari
i Dodge’a Challengera
SRT przed Giełdą
w Nowym Jorku. Na
zdjęciu na pierwszej
stronie tradycyjne
uderzenie młotkiem
kończące obroty
giełdowe 
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Stefania Castano

„X”– Factor

Te sa me pro por cje, te sa me oczy, ten sam
uśmiech. Na wet te sa me wą sy. Swo jej ro dzi -
ny się nie wy prze. A jed nak no wy mo del 500

ma w so bie coś wię cej. „To „X” – Fac tor – żar to -
wał je go pro jek tant Ro ber to Gio li to pod czas kon -
fe ren cji pra so wej z oka zji wpro wa dze nia sa mo -
cho du na ry nek – któ ry wy ra żo ny jest po przez bar -
dziej wy ra zi ste po czu cie si ły i war tość”. 500X nie
jest tyl ko jed nym z wa rian tów mo de lu 500. To cał -
kiem no wy sa mo chód, więk szy (ma dłu gość 4
me trów i 25 cen ty me trów, sze ro kość 180 cm,
a wy so kość 160 cm) i ma ją cy struk tu rę, któ rą
w Fia cie za sto so wa no po raz pierw szy, a do pra co -
wa no w naj mniej szym na wet szcze gó le: od ja ko -

ści ma te ria łów, po przy jem ność kie ro wa nia. To
pięk ny cros so ver „z cha rak te rem”, w któ rym ele -
ganc ki styl Ma de in Ita ly łą czy się z naj lep szym wy -
po sa że niem oraz za awan so wa ny mi tech no lo gia -
mi. „Ta ka jest wła śnie stro na X pięk na, ta ka jest
du sza mo de lu, któ ry jest naj lep szym wcie le niem
no we go sty lu mar ki Fiat”, uwa ża Oli vier François,
szef tej mar ki. To au to, któ re „ma w rę ku” wszyst -
kie kar ty, by po dzie lić suk ces mo de li 500 i 500L
oraz wejść z im pe tem do seg men tu cros so ve rów,
któ ry jesz cze dzie sięć lat te mu był ni szo wy,
a obec nie sta no wi 20 pro cent rynku (sprze daż
cros so ve rów kom pak to wych od no to wu je na to -
miast roczny wzrost o po nad 60 pro cent). 

X to symbol mnożenia.
X umieszczony przy
nazwie nowego 
modelu Pięćsetki
symbolizuje 
mnogość 
i różnorodność
upodobań 
klientów, które 
zaspokoi najnowszy
z Fiatów. 
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WŁO SKA STY LI STY KA
Sa mo chód, za pro jek to wa ny przez Cen trum Sty lu
Fia ta i pro du ko wa ny we wło skim za kła dzie SA TA
w Mel fi, tra fia na po nad 100 ryn ków na ca łym świe -
cie. Pięć set ka X od zna cza się wy sma ko wa ną, ty -
po wo wło ską sty li sty ką, któ rą wi dać rów nież w de -
ta lach au ta, ta kich jak ele ganc kie, chro mo wa ne
ele men ty – od kla mek drzwi do „wą sów” z przo du
i ra mek re flek to rów, po klam kę ba gaż ni ka czy też
otwie ra ny, szkla ny dach „Sky Do me”, któ ry łą czy
się z przed nią szy bą. Pro jek tan ci zwra ca li uwa gę
na każ dy, naj mniej szy ele ment sa mo cho du. Na wet
dy wa ni ki w Fia cie 500X są wy jąt ko we. Jest na nich
wy dru ko wa na ma pa za kła du w Mel fi. 

JA KOŚĆ NA DE WSZYST KO
Aby za gwa ran to wać ja kość, ko niecz ne by ły wy -
rze cze nia i nie zli czo na licz ba te stów: 2,5 mln go -
dzin pro jek to wa nia, 500 tys. go dzin prób la bo ra -
to ryj nych, po nad 5 mln ki lo me trów prób dro go -
wych. Po trzeb ne by ło też (i na dal jest) re stryk cyj ne
po dej ście do pro ce su pro duk cyj ne go. Dla te go za -
kład w Mel fi, gdzie wy twa rza ny jest no wy mo del,
zo stał cał ko wi cie prze pro jek to wa ny zgod nie z wy -
tycz ny mi sys te mu WCM. Tu taj pra cu je się przy 
po mo cy za awan so wa nych tech no lo gii jak ska ner,
któ ry ba da sa mo chód pro mie nia mi X, spraw dza -
jąc aż 44 pa ra me try geo me trycz ne. I to we
wszyst kich pro du ko wa nych po jaz dach.

Sprzedawany
w ponad 100
krajach świata,
w tym
w Stanach
Zjednoczonych,
nowy Fiat 500X
od połowy
listopada jest
prezentowany
we wszystkich
krajach Europy.
W Polsce model
pojawi się
w salonach
w marcu 2015 r.
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wnę trze mo że być czar ne z sza ry mi lub czer wo ny -
mi de ta la mi, a klient de cy du ją cy się na wer sję Lo -
un ge mo że wy brać ka bi nę w ko lo rze Mok ka al bo
Li ght Do ve, któ ra ozdo bio na jest efek tow ny mi, od -
bla sko wy mi „la mów ka mi”. De ski roz dziel cze aut
w tych wer sjach od zwier cie dla ją ko lo ry nad wo zi,
a na kład ki tu ne li środ ko wych, w za leż no ści od wy -
po sa że nia, ma ją geo me trycz ny wzór lub po kry cie
ze szczot ko wa nej sta li.
Na to miast Fia ty 500X Cross i Cross Plus, wy bie -
ra ne przez oso by o bar dziej „te re no wych” za mi ło -
wa niach, ce chu ją się wnę trza mi w sty lu „tech nicz -
nym”. Wnę trza obu wer sji cha rak te ry zu je po szy cie
z czar nej tka ni ny z sza ry mi wstaw ka mi przy po mi -
na ją cy mi stop że li wa, któ re da ją ma to wy i trój wy -
mia ro wy efekt, na to miast li stwy pa ne li wy koń czo -
no szczot ko wa ną sta lą. 
Off -ro ado we wła ści wo ści Fia tów 500X Cross
i 500X Cross Plus pod kre śla ją ich prze świ ty
(162 mm w wer sjach FWD i 179 mm w AWD), du -
że ko ła, a tak że spe cjal ne zde rza ki oraz pły ta pod -
wo zia. Au ta te ma ją do sko na łe war to ści te re no we:
kąt na tar cia wy no si 21,3°, zej ścia 30,3°, a ram po -
wy jest rów ny 22,3°.

SIL NI KI I NA PĘ DY
W okre sie wpro wa dza nia modelu na ry nek do stęp -
ne są sil ni ki 1.4 Tur bo MultiAir2 o mo cy 140 KM
i 1.6 Mul ti Jet II o mo cy 120 KM (oba mon to wa ne
w au tach z na pę dem na przód i z ma nu al ną, sze -
ścio stop nio wą skrzy nią bie gów) oraz 2.0 Mul ti Jet II
o mo cy 140 KM (z dzie wię cio stop nio wą, au to ma -
tycz ną skrzy nią bie gów i z na pę dem 4x4). Póź niej
ga ma jed no stek na pę do wych się po więk szy.

Cros so ver 500X jest pierw szym sa mo cho dem
Fia ta, w któ rym za sto so wa no au to ma -

tycz ną, dzie wię cio stop nio wą skrzy nię
bie gów. Za pew nia au tu świet ne

przy spie sze nie i płyn ne
do star cza nie mo -

cy, a kon tro lo -
wa ny elek tro -
nicz nie, no -

Nowy Fiat 500X
występuje
w dwóch

wariantach
o różnych

charakterach –
jednym bardziej

miejskim, drugim
idealnym do

spędzania
wolnego czasu

w otoczeniu
natury.

Kupując
Fiata 500X, klienci

mogą wybierać
spośród

12 kolorów
nadwozia, które

wydobywają
efektowne

kształty auta,
podkreślone

dodatkowo
8 różnymi

wzorami
16-, 17- i 18"

aluminiowych felg

BEZ PIECZ NA 
I PRZY JEM NA JAZ DA
Fiat 500X, wy po sa żo ny w nie za leż ne tyl ne za wie -
sze nie ty pu Mac Pher son, za pew nia rów no wa gę
po mię dzy ob słu gą a kom for tem sa mo cho du. Po -
za tym jest au tem bez piecz nym dla kie row cy i pa -
sa że rów. Przy czy nia się do te go nad wo zie za pro -
jek to wa ne we dług naj no wo cze śniej szych kry te -
riów, uwzględ nia ją cych wy mo gi z za kre su
bez pie czeń stwa ak tyw ne go i pa syw ne go.
W ca łej ga mie mon to wa ne są tak istot ne ele men -
ty wy po sa że nia, jak 6 po du szek po wietrz nych
(przed nie, bocz ne i kur ty ny), przed nie re flek to ry
z funk cją świa teł dzien nych (Day ti me Run ning
Lights) oraz świa tła prze ciw m gło we z funk cją do -
świe tla nia za krę tów, a tak że sys tem ESC (Elec tro -
nic Sta bi li ty Con trol).
Układ ha mul co wy Fia ta 500X, ty pu hy drau licz ne -
go ze wspo ma ga niem, skła da ją cy się z dwóch
nie za leż nych krzy żu ją cych się ob wo dów, jest wy -
jąt ko wo sku tecz ny. Gwa ran tu je na tych mia sto we
i pro gre syw ne ha mo wa nie, rów nież w eks tre mal -
nych wa run kach.

DWA CHA RAK TE RY
Klien ci szu ka ją cy atrak cyj ne go sa mo cho du „do
mia sta” wy bio rą Fia ta 500X w wer sjach Pop,
Popstar i Lo un ge, któ re wy róż nia ją się mod ny mi
de ta la mi sty li stycz ny mi. Np. 500X Pop wy koń czo -
ny w sty lu „car bon lo ok” jest w ko lo rze czar nym
i ma sza re pa ne le drzwio we wy ko na ne z ma te ria łu
Scuba, po dob ne go do neo pre nu. W wersji Po pstar
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wy dzie wię cio stop nio wy, au to ma tycz ny na pęd da -
je kie row cy moż li wość przej ścia do try bu ma nu al -
no -se kwen cyj ne go.
Klien ci mo gą ku pić Pięć set kę X z na pę dem na
dwa lub na czte ry ko ła. Ce chą szcze gól ną na pę -
du 4x4 no we go cros so ve ra Fia ta jest za sto so wa -
nie sys te mu odłą cza nia osi tyl nej, któ ry umoż li wia
zre du ko wa nie strat ener gii, kie dy nie wy ko rzy stu je
się try bu 4x4, gwa ran tu jąc w ten spo sób więk szą
oszczęd ność spa la nia. Jest to je dy ny (oprócz Je -
epa Re ne ga de) sa mo chód z te go seg men tu, któ -
ry po zwa la na całkowite odłą cza nie tyl nej osi.
Wśród no wo ści za sto so wa nych w mo de lu 500X
jest też Mo od Se lec tor – se lek tor jaz dy po zwa la ją -
cy kie row cy na zmia nę try bów dzia ła nia sil ni ka, ha -

mul ców, ukła du kie row ni cze go i skrzy ni bie gów
w za leż no ści od spo so bu jaz dy oraz wa run ków na
dro dze. Są to try by: Au to – naj więk szy kom fort
i naj mniej sze spa la nie oraz emi sje CO2, Sport –
naj lep sze osią gi sa mo cho du oraz All we ather –
bez pie czeń stwo jaz dy na na wierzch niach o ni skiej
przy czep no ści kół.
W au tach z na pę dem 4x4 tryb All we ather jest za -
stą pio ny funk cją Trac tion, przy spie sza ją cą prze ka -
zy wa nie mo men tu ob ro to we go na oś tyl ną. Na to -
miast w wer sjach Fia ta 500X z na pę dem na przód
sys tem kon tro li uru cha mia Trac tion Plus. Tryb ten
po pra wia wła sno ści jezd ne na śli skiej na wierzch ni.
Jest też roz wią za niem bar dziej eko no micz nym
i eko lo gicz nym niż tra dy cyj ne 4x4.  

ZAWSZE W KONTAKCIE 
ZE ŚWIATEM
Dzięki ekranowi dotykowemu (5 lub 6,5"), kierowca może mieć dostęp do
radia analogowego i cyfrowego oraz do wszystkich nośników
multimedialnych, które można podłączyć za pośrednictwem portu USB, złącza
AUX lub Bluetooth. Całość obsługiwana jest także za pomocą przycisków na
kierownicy, dzięki czemu kierowca nie musi odrywać wzroku od tego, co
dzieje się na drodze. Z kolei system Uconnect LIVE, z którym można sparować
swój smartfon, zapewnia stały kontakt z Facebookiem i Twitterem, a także
słuchanie miliona ścieżek muzycznych przez Deezer oraz ponad 100 tysięcy
internetowych stacji. Użytkownicy mogą ponadto czerpać korzyści z usług Live
firmy TomTom, dzięki której można wysłuchać na żywo wiadomości stacji
Reuters oraz informacji o ruchu drogowym, fotoradarach, odcinkowych
pomiarach prędkości i prognozie pogody dla danej lokalizacji. Należy też
wspomnieć o systemie nawigacji (z mapami 3D w przypadku systemu
Uconnect Radio Nav 6,5") oraz urządzeniu ecoDrive, które pozwoli na
zaoszczędzenie aż 16 procent paliwa i ograniczenie emisji CO2.
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Anna Borsukiewicz

zdjęcia
Jerzy Kozierkiewicz,

Ireneusz Kaźmierczak

Renegadestanie na podium  
Pierwsi polscy klienci mogli obejrzeć
w salonach sprzedaży nowego Jeepa
Renegade 27 października.
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swego segmentu
Kil ka dni wcze śniej, 22 paź -

dzier ni ka, od by ła się pol -
ska pre mie ra pra so wa te -

go sa mo cho du. No we Je epy
Re ne ga de, au ta o woj sko wym
ro do wo dzie, zna ko mi cie har mo -
ni zo wa ły z oto cze niem, w któ -
rym je za pre zen to wa no – rów -
nież obiek tem mi li tar nym, bo 
za byt ko wym, XIX -wiecz nym For -
tem So kol nic kie go na war szaw -
skim Żo li bo rzu. Przed sta wio no je
tam w to wa rzy stwie „przod ka”,
czy li pięk nie od no wio ne go woj -
sko we go Wil ly sa, od któ re go
roz po czę ła się świa to wa ka rie ra
mar ki Je ep.

za Sta na mi Zjed no czo ny mi. Po -
wsta je we wło skiej fa bry ce SA TA
w Mel fi. Waż ne jest rów nież to,
że Re ne ga de roz sze rza ga mę
mo de li Je epa, wpro wa dza jąc tę
mar kę do seg men tu Small SUV,
czy li ma łych sa mo cho dów spor -
to wo -użyt ko wych i tra fi na naj -
waż niej sze ryn ki ca łe go świa ta.
Sła wo mir Szał kow ski, dy rek tor
ma rek pre mium i To masz Cho -
jec ki, Pro duct Ma na ger Je ep
Re ne ga de, przed sta wia jąc no wy
mo del Je epa na wią za li
do li czą cej 

Pre zen ta cja, pro wa dzo na przez
Bo gu sła wa Cie śla ra, kie row ni ka
Biu ra Pra so we go Fia ta Au to Po -
land i Ra fa ła Grza nec kie go, sze -
fa Biu ra PR i Ko mu ni ka cji FAP,
zgro ma dzi ła licz ne gro no dzien -
ni ka rzy mo to ry za cyj nych z ca łej
Pol ski. Pre mie ra Re ne ga de to
nie tyl ko zwy kłe wpro wa dze nie
na ry nek no we go sa mo cho du.
Naj now szy mo del Je epa jest
prze cież pierw szym w hi sto rii tej
mar ki mo de lem po wsta łym
w wy ni ku współ pra cy de si gne -
rów i in ży nie rów wło skich oraz
ame ry kań skich, i pierw szym sa -
mo cho dem pro du ko wa nym po -
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po nad 70 lat hi sto rii tej mar ki nie
tyl ko dla te go, że ta ki jest zwy -
czaj. Re ne ga de, choć naj mniej -
szy w ro dzi nie Je epów, ma ją cy
dłu gość za le d wie 4,23 me tra
(dla po rów na nia: Com pass li czy
4,5 m, a Grand Che ro kee 4,8
m), jest jej peł no praw nym człon -
kiem. Za cho wu je wszyst kie cha -
rak te ry stycz ne dla tej mar ki war -
to ści, ta kie jak wol ność, przy go -
da, au ten tycz ność i pa sja. 
Wi docz ne jest to w wy glą dzie
ze wnętrz nym au ta – je go sty li -
sty ka, choć no wo cze sna, czer -
pie z dzie dzic twa mar ki Je ep,
na wią zu jąc do słyn ne go Wil ly sa.
Jed no cze śnie za pew nia tak no -
wa tor skie roz wią za nia jak np.
otwie ra ny dach My Sky, elek -
trycz nie ste ro wa ny, z pa ne la mi
z ma te ria łów kom po zy to wych,
któ re moż na wyj mo wać i prze -
wo zić w ba gaż ni ku. 
Sa mo chód za pro jek to wa ny tak,
by od po wia dał glo bal nym po -
trze bom, mu si mieć wy jąt ko we
moż li wo ści te re no we i jezd ne,
być funk cjo nal ny, za pew niać
kom fort pro wa dze nia i bez pie -
czeń stwo, dys po no wać współ -
cze sny mi sys te ma mi wspo ma -
ga ją cy mi kie row cę. Te wszyst kie
wy ma ga nia speł nia Re ne ga de.
Dwa no we, za awan so wa ne

sys te my 4x4 – Je ep Ac ti ve
Drive i Je ep Ac ti ve Dri ve Low,
a także wbu do wa ny sys tem
odłą cza nia na pę du tyl nej osi,
któ ry płyn nie prze cho dzi po mię -
dzy na pę dem na dwa lub czte -
ry ko ła, przy czy nia ją się do
zmniej sze nia zu ży cia pa li wa.
Pierw sza w tym seg men cie
dzie wię cio stop nio wa au to ma -
tycz na skrzy nia bie gów za pew -
nia nie zrów na ne osią gi za rów no
na dro gach, jak i w te re nie. Ga -
ma sil ni ków o ni skim zu ży ciu
pa li wa do stęp na w dwu na stu

PIERWSZY 
SAMOCHÓD FCA
Marek Kisz, członek zarządu Fiat Auto Poland
Naszą prezentację nowego Jeepa Renegade
nieprzypadkowo zaczęliśmy od zdjęcia budynku giełdy
nowojorskiej z wielkim plakatem na jego fasadzie,
przedstawiającym start FCA, czyli koncernu Fiat
Chrysler Automobiles. Ów start na giełdzie nastąpił
13 października 2014 roku, a Jeep Renegade jest
pierwszym w historii samochodem FCA, stworzonym
wspólnie przez zespół designerów oraz inżynierów
włoskich i amerykańskich.
Koncern powstały z połączenia Fiata i Chryslera to
firma ogromna, z rocznym obrotem przekraczającym
80 mld dolarów i sprzedażą zbliżającą się do 5 mln
samochodów na całym świecie. Nowy model Jeepa,
czyli Renegade, też będzie samochodem globalnym –
będzie dystrybuowany na ponad 100 rynkach na
wszystkich kontynentach. 
Wróćmy jednak na teren Polski, gdzie Renegade ma
swoją premierę. Marka Jeep jest reprezentowana u nas
w 32 salonach sprzedaży i 48 autoryzowanych
stacjach obsługi. Sieć ta będzie się poszerzać i stawać
jeszcze bardziej profesjonalna. W ubiegłym roku
sprzedaliśmy w naszym kraju 1700 Jeepów. Marka ta
cieszy się w Polsce dużym zainteresowaniem.
Tegoroczny plan to sprzedaż 2400
samochodów tej marki. Wierzymy, 
że będzie miał w niej swój wkład
nowy model – Renegade. 



kom bi na cjach ukła du na pę do -
we go spra wia, że no wy Re ne -
ga de jest w sta nie speł nić ocze -
ki wa nia każ de go klien ta. Bez -
pie czeń stwu jaz dy słu ży nie
tyl ko 6 po du szek po wietrz nych,
ale rów nież sys tem ESC (z elek -
tro nicz nym sys te mem prze ciw -
dzia ła nia da cho wa niu), tyl na ka -
me ra Par kView, sys tem ostrze -
ga nia przed ko li zją czo ło wą,
układ ada pta cyj nej kon tro li
pręd ko ści i sys tem ostrze ga nia
przed nie spo dzie wa ną zmia ną
pa sa ru chu.

Przy tym wszyst kim Re ne ga de,
jak każ dy ra so wy Je ep, od zna -
cza się praw dzi wy mi wła ści wo -
ścia mi sa mo cho dów te re no -
wych. Ma krót kie zwi sy, tra pe zo -
we nad ko la, gru be opo ny,
sze ro kie błot ni ki, bocz ne lu ster -
ka mon to wa ne na drzwiach.
W naj bar dziej „ute re no wio nej”
wer sji Tra il hawk (z pod wyż szo -
nym za wie sze niem, ze sta wem
płyt osło no wych pod wo zia, ze -
sta wem za cze pów ho low ni -
czych i na pę dem 4x4 Jeep
Active Drive Low ma ką ty na jaz -
du 30,5°, ram po wy 25,7° i zej -
ścia 34,3°. Klien ci, któ rzy nie
ma ją aż ta kich wy ma gań, mo gą
ku pić au to z na pę dem 4x2 lub
z za sto so wa nym po raz pierw -
szy w ma łym SUV -ie odłą cza -
nym na pę dem tyl nej osi.
Dwa ostat nie mie sią ce ro ku nie
da dzą jesz cze peł ne go wy obra -
że nia o tym, jak przyj mie się naj -
mniej szy z Je epów na pol skim

ryn ku. Jed nak przed sta wi cie le
Fia ta Au to Po land pa trzą na je -
go przy szłość opty mi stycz nie.
Jak okre ślił to Ma rek Kisz, czło -
nek za rzą du FAP, pro gno zo wa -
na rocz na sprze daż Je epa Re -
ne ga de w Pol sce to ty siąc
sztuk. „Li czy my, że sta nie on na
po dium swe go seg men tu” – po -
wie dział Ma rek Kisz.  

DEBIUT W NOWYM 
SEGMENCIE RYNKU
Sławomir Szałkowski, dyrektor marek premium FAP
Jeep Renegade „wjeżdża” do rynkowego segmentu
małych SUV-ów i będzie się musiał zmierzyć
z konkurencją, w której już znajdują się takie auta jak
Mini Countryman, Opel Mocca, Suzuki SX4 S-Cross czy
Skoda Yeti. Nie ustępuje im, a w wielu przypadkach je
przewyższa. Jesteśmy przekonani, że dzięki atrakcyjnej
ofercie rynkowej – przede wszystkim
znakomitym właściwościom terenowym,
szerokiej gamie silników, niezawodnym
skrzyniom biegów, atrakcyjnej stylistyce
i doskonałemu wykonaniu – Renegade
zostanie liderem segmentu. 
Jest to auto w każdym calu czerpiące
z bogatego dziedzictwa marki.
Zastosowane w nim nowoczesne
technologie z segmentów
premium czynią ten samochód
wyjątkowym, dostępnym
tylko w marce Jeep.

Prezentacja
Renegade’a
zgromadziła
liczne grono
dziennikarzy
motoryzacyjnych
z całej Polski



W hołdzie
W 60. rocznicę premiery modelu Giulietta
z 1954 roku zaprezentowano nową 
Alfę Romeo Giulietta Sprint. To już
trzecia generacja legendarnego
samochodu, która łączy
nowoczesność z bogatą
historią.

Jarosław Maznas
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dla ikony 

Spo tka łem dwie teo rie tłu -
ma czą ce wy jąt ko wość
wło skich sa mo cho dów.

Pierw sza za kła da, że nie da się
ro bić rze czy ba nal nych w kra ju
prze peł nio nym naj pięk niej szy mi
za byt ka mi świa ta, gdzie słoń ce
świe ci przez ca ły rok, a mo rze
znaj du je się na po łu dniu, gó ry
zaś na pół no cy. We dług dru giej
teo rii to za słu ga wy jąt ko wej bli -
sko ści Bo ga, któ ry swe go ziem -
skie go na miest ni ka umie ścił
w Rzy mie. Bez wzglę du na to,
kto ma ra cję, bez spor ne jest, że
wło skie sa mo cho dy za wsze są
wy jąt ko we – te współ cze sne i te
sprzed 60 lat.
W 1954 ro ku za de biu to wa ło
dwu drzwio we co upé Al fa Ro -
meo Giu liet ta Sprint, za pro jek to -
wa ne przez Fran co Sca glio ne
z Ber to ne. Au to wy po sa żo no
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w wy jąt ko wy na owe cza sy sil nik
– czte ro cy lin dro wą jed nost kę
o po jem no ści 1,3 l z po dwój nym
wał kiem, w ca ło ści wy ko na ną
z alu mi nium. Giu liet ta Sprint
uzy ski wa ła mak sy mal ną pręd -
kość 165 km/h, sta jąc się tym
sa mym naj szyb szym sa mo cho -
dem w swo je kla sie. Naj now sza
wer sja Al fy Ro meo Giu liet ty
Sprint jest hoł dem zło żo nym iko -
nie mo to ry za cji sprzed 60 lat. 
Al fa Ro meo Giu liet ta Sprint an no
Do mi ni 2014 jest jak Me dio lan,
gdzie no wo cze sność har mo nij -
nie łą czy się z licz ny mi od nie sie -
nia mi do bo ga tej hi sto rii, a nad
tym wszyst kim do mi nu je ten
wy jąt ko wy wło ski smak. 
Tyl ny dy fu zor oraz od da lo ne od
sie bie koń ców ki wy de chu nie
czy nią ze współ cze snej Giu liet ty
Sprint tu nin go we go po twor ka,
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jed nost kę ben zy no wą Mul tiA ir
o do brze zna nej po jem no ści
1,4 l, ale nie spo ty ka nej do tej
po ry mo cy 150 KM, któ ra wy -
peł nia lu kę mię dzy sil ni ka mi tej
sa mej kon struk cji o mo cy 120
i 170 KM. Z tym sil ni kiem sa mo -
chód roz pę dza się do „set ki”
w 8,2 se kun dy, a pręd kość
mak sy mal na wy no si 201 km/h. 
Wi zy tów ką współ cze snej Al fy

Ro meo jest sys tem DNA, dzię ki
któ re mu kie row ca mo że sam
nada wać ton pra cy sil ni ka.
W try bie Dy na mic, któ ry wy -
ostrza pra cę prze pust ni cy oraz
ukła du ste ru ją ce go sil ni kiem,
kie row ca po szu ku ją cy spor to -
we go du cha Al fy Ro meo od naj -
dzie go, gdy wska zów ka ob ro -
to mie rza prze kro czy 5000 ob ro -
tów na mi nu tę i szyb ko do trze

ale w sub tel ny spo sób pod kre -
śla ją spor to we ko rze nie mar ki.
Do te go do cho dzą pięk ne
17 ca lo we fel gi, któ re wska zu ją,
że wło scy pro jek tan ci opa no wa li
do per fek cji sztu kę od po wied -
nie go do bo ru pro por cji. Sub tel -
ne spo ile ry na wy so ko ści pro -
gów, któ re de li kat nie pod kre śla -
ją dol ną li nię nad wo zia, da ją
po czu cie sta bil no ści.
Ta pi cer kę fo te li wy ko na no
z czar nej al can ta ry, a prze szy cia
czer wo ną nit ką, „od cisk” lo go
Al fy Ro meo na opar ciu i wy szy ty
na pis Sprint na za głów kach są
wi zy tów ką te go mo de lu. Ca łość
uzu peł nia ją wstaw ki na drzwiach
i de sce roz dziel czej, przy po mi -
na ją ce włók no wę glo we. Oglą -
da nie wnę trza współ cze snej Al fy
Ro meo Giu liet ty Sprint jest jak
spa cer po me dio lań skiej Ga le rii
Wik to ra Ema nu ela.
Tak jak by ło to w wy pad ku hi -
sto rycz nej Giu liet ty, rów nież
w wer sji współ cze snej nie ba ga -
tel ny wpływ na cha rak ter sa mo -
cho du ma sil nik. Pod ma ską
znaj du je my tur bo do ła do wa ną
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do 6500 ob ro tów – to jest ten
mo ment, w któ rym nie ma już
żad nych wąt pli wo ści, że to
czym je dzie my jest praw dzi wą
Al fą Ro meo.

HISTORIA 
ALFY ROMEO
GIULIETTY SPRINT 
W 1954 ro ku na Sa lo nie Sa mo -
cho do wym w Tu ry nie za de biu to -
wa ła Al fa Ro meo Giu liet ta
Sprint, dwu drzwio we co upé,
któ re za po cząt ko wa ło ca łą se rię
mo de lu Giu liet ta, pro du ko wa ne -
go do 1965 ro ku. W 1955 ro ku
po ja wi ła Giu liet ta Ber li na w wer -
sji se dan oraz Giu liet ta Spi der,
za pro jek to wa na przez Pi nin fa ri -
nę. Po wsta ły rów nież dwie wer -
sje kom bi – Giu liet ta Pro mi scua
oraz Giu liet ta Week en dia.
Giu liet tę Sprint za pro jek to wał
Fran co Sca glio ne, któ ry pra co -
wał wte dy w biu rze pro jek to -
wym Ber to ne. Pod ma ską
Sprin ta wa żą ce go 880 kg mon -
to wa no sil nik o po jem no ści
1290 cm3, któ ry roz wi jał mak sy -
mal ną moc 80 KM przy 6300
obr/min. By ła to jed nost ka z po -
dwój nym wał kiem roz rzą du
w gło wi cy, sto so wa na wcze śniej
w spo rcie sa mo cho do wym. Sa -
mo chód po sia dał czte ro bie go -
wą ma nu al ną skrzy nię bie gów.

Pierw sze eg zem pla rze Al fy Ro -
meo Giu liet ty Sprint by ły wy po -
sa żo ne w spor to we opo ny Pi rel li
Cin tu ra to, któ re za po cząt ko wa ły
erę współ cze snych opon. 
W 1956 ro ku za de biu to wa ła 
Al fa Ro meo Giu liet ta Sprint Ve lo -
ce, któ ra by ła lżej sza od stan -
dar do we go Sprin ta o 100 kg,
a moc sil ni ka zwięk szo no do
100 KM. Mo del ten był pro du -
ko wa ny do 1962 ro ku.
W 1957 ro ku po ja wi ła się wer sja
Giu liet ty Sprint Spe cia le. Moc
sil ni ka wy no si ła 100 KM, a dzię ki
pię cio bie go wej skrzy ni, sa mo -
chód roz wi jał mak sy mal ną pręd -
kość po nad 180 km/h. Pro duk -
cja te go mo de lu za koń czy ła się
w 1962 ro ku.
Pod ko niec 1959 ro ku fir ma Za -
ga to za pre zen to wa ła Giu liet tę
Sprint SZ, któ rej ka ro se ria by ła
wy ko na na z alu mi nium. Sa mo -
chód miał ten sam 100-kon ny
sil nik, któ ry mon to wa no w Giu -

liet tach Sprint Spe cia le i Sprint
Ve lo ce, ale roz wi jał wyż szą
pręd kość 200 km/h. Po jazd zo -
stał stwo rzo ny z my ślą o wy ści -
gach sa mo cho do wych. Po wsta -
ły dwie se rie Giu liet ty Sprint SZ –
Co da Ton da i Co da Tron ca.
W la tach 1960-1962 po wsta ło
łącz nie 217 sztuk te go mo de lu.
Łącz na pro duk cja Giu liet ty
Sprint w la tach 1954-1965 wy -
nio sła 24 084 sztu ki, Giu liet ty
Sprint Ve lo ce 3058 sztuk, Sprint
Spe cia le 1252 sztu ki.  

Giulietta Sprint
łączy 
nowoczesność
i liczne odniesienia
do bogatej historii

JAROSŁAW
MAZNAS 
Od 30 lat dziennikarz
motoryzacyjny, znany głównie
z kanału TVN Turbo. Początkowo
związany z radiem. Przez 15 lat był
redaktorem miesięczników Auto
International, a następnie Auto
Motor i Sport. W 2006 roku został
redaktorem naczelnym
miesięcznika Auto Moto, a po
czterech latach związał się
z wydawnictwem Zwierciadło, dla
którego współtworzył miesięcznik
Cars. Od ponad 8 lat jest związany
z programem telewizyjnym
Automaniak. Wolny czas poświęca
portalowi www.carsblog.pl,
którego jest współautorem.    
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z werwą

Rok 2014 do biegł koń ca. W ga ze cie wspo mi na li -
śmy kil ka ra zy o przy pa da ją cym w ubie głym ro ku
stu le ciu mar ki Ma se ra ti, ale wy pa da rów nież ju bi -
le usz ten wy ko rzy stać, by prze pro wa dzić test dro -
go wy któ re goś z sa mo cho dów mar ki spod zna ku
trój zę bu? Dla te go pre zen tu je my czy tel ni kom na sze
wra że nia z jaz dy te sto wej fla go wym po jaz dem
Ma se ra ti, ja kim jest mo del Qu at tro por te. Do te -
stów wy bra no wer sję z na pę -
dem na czte ry ko ła S Q4. To
su per sa mo chód o po tęż nych
roz mia rach (je go dłu gość to
nie mal 5,3 me tra), dys po nu ją cy
wszel ki mi udo god nie nia mi luk -
su so wej li mu zy ny, ale ma ją cy
spor to wy i ae ro dy na micz ny
wy gląd. Co wię cej, ma on osią -
gi ni czym praw dzi wy grand to -

Giancarlo
Riolfo

urer: przy spie sze nie od ze ra do stu w za le d wie
4,9 s i mak sy mal ną pręd kość się ga ją cą 283 km/h.
Tak do sko na łe wy ni ki uzy ska no mię dzy in ny mi
dzię ki zmniej sze niu ma sy po przez za sto so wa nie
sto pów lek kich w pod wo ziu, ka ro se rii i w wie lu
kom po nen tach po jaz du.
O nad wo ziu no we go Qu at tro por te nie trze ba wie -
le mó wić. Je go li nia mó wi sa ma za sie bie. Po czy -

na jąc od osło ny chłod ni cy po
trzy prze tło cze nia po kry wy ko -
mo ry sil ni ka, koń cząc na bo -
kach sa mo cho du od ra zu wi -
dać, że to jest Ma se ra ti. Naj -
bar dziej myl ne dla oka są
jed nak je go pro por cje: sa mo -
chód wy da je się zgrab ny, smu -
kły, a przede wszyst kim bar -
dziej kom pak to wy niż jest

Testowaliśmy Maserati Quattroporte S Q4
z napędem na cztery koła. Sześć cylindrów, 410 KM
i podwójna osobowość: szybkiej i luksusowej limuzyny
oraz gniewnego, sportowego supersamochodu.

Samochód

Zwinny pomimo
dużych rozmiarów,
a ma osiągi godne
prawdziwego
grand tourera
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gicz ne przy ci ski: na ci ska my więc je den z nich i za -
wie sze nie sta je się tward sze, na ci ska my ko lej ny,
ten z na pi sem „Sport” i au to za cho wu je się zu peł -
nie ina czej. Jed no klik nię cie, a dok tor Je kyll zmie -
nia się w pa na Hy de’a: sil nik od ra zu re agu je bar -
dziej ocho czo, a sa mo chód przy spie sza z du żo
więk szą we rwą. Otwie ra się tłu mik przy wy de chu
i przy tłu mio ny po mruk sta je się te raz praw dzi wym
ry kiem. Prze ło że nia zmie nia ją się nie zwy kle szyb -
ko, a ich ob słu ga jest przy jem na dzię ki dwóm ło -
pat kom przy kie row ni cy. Praw dę mó wiąc, moż li -
wość ręcz nej ob słu gi skrzy ni bie gów jest tu taj bar -
dziej ka pry sem niż ko niecz no ścią: gdy nie
ma new ru je my ło pat ka mi, tryb au to ma tycz ny za -
wsze włą cza od po wied nie prze ło że nie i wy star czy
przy ha mo wać, aby na stą pi ła re duk cja o je den lub
kil ka bie gów. 
Wy prze dza nie to zna ko mi ta roz ryw ka: gdy tyl ko
po ja wia się ja kaś „pro sta”, wci ska my moc niej pe -
dał przy spie sze nia i Qu at tro por te „ru sza z ko py ta”
ni czym roz ju szo ny koń, da jąc przy tym jed nak po -
czu cie bez pie czeń stwa. Zu peł nie tak, jak su per sa -
mo chód, jed nak z pew ną róż ni cą: to nie jest kosz -
tow na za baw ka dla bo ga tych „chłop ców”. We
wnę trzu wy god nie po mie ści pię ciu ko szy ka rzy
wraz z ich ba ga ża mi. To nie obiekt do po ka zy wa -
nia, ale przed miot, któ ry na le ży do ce niać.  

Jeśli 410 KM
z silnika V6 
Twin-Turbo
wydają się komuś
niewystarczające,
dobrze wiedzieć,
że Maserati
Quattroporte jest
też w wersji V8
Twin-Turbo
z silnikiem 3,8 l,
który generuje
moc aż 530 koni.
Jego prędkość
maksymalna
to 307 km/h, 
zaś „do setki”
przyspiesza 
w 4,7 sekundy

w rze czy wi sto ści. Wy koń cze nia i za sto so wa ne
ma te ria ły (skó ra Po ltro na Frau) są naj wyż szej ja ko -
ści. Dłu go moż na by też wy mie niać wy po sa że nie
au ta. War to jed nak wspo mnieć o elek trycz nej re -
gu la cji pe da łów, nie za leż nym ukła dzie kli ma ty za cji
dla każ de go pa sa że ra i sys te mo wi au dio Bo -
wers&Wil kins o mo cy 1280 W z 15 gło śni ka mi. 
Przejdź my więc do sed na. Za pi na my pa sy, na ci -
ska my przy cisk Start i pod dłu gą „ma ską” sły chać
już ostry po mruk V6 -tki Twin -Tur bo. Tę jed nost kę
za pro jek to wa ła fir ma Ma se ra ti, ale pro du ko wa na
jest przez Fer ra ri. Jej cał ko wi ta po jem ność sko ko -
wa to za le d wie trzy li try, a z nich ge ne ro wa na jest
moc wiel ko ści 410 KM i osią ga ny mak sy mal ny
mo ment ob ro to wy na po zio mie 550 Nm. Sil nik
pra cu je w po łą cze niu z au to ma tycz ną, 8-stop nio -
wą skrzy nią bie gów ZF ostat niej ge ne ra cji. W na -
pę dzie na czte ry ko ła za sto so wa no sys tem roz -
dzie la nia mo men tu na pę do we go z uży ciem sprzę -
gieł wie lo tar czo wych w ką pie li ole jo wej,
z elek tro nicz nym ste row ni kiem, któ ry roz dzie la
mo ment ze 100 pro cent na osi tyl nej na 50/50,
w za leż no ści od przy czep no ści kół do pod ło ża.
Czas re ak cji to za le d wie 150 ty sięcz nych se kun dy.
Wy jeż dża my z Mo de ny i ru sza my w kie run ku Ape -
ni nów. Wraz z po cząt kiem za krę tów za czy na się
praw dzi wa za ba wa. Na tu ne lu moż na zna leźć ma -
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świętuje
Maserati

Wielki zlot zakończył obchody pierwszego
stulecia istnienia marki spod znaku trójzębu.
Gala była też okazją do jedynej w swoim
rodzaju podróży przez historię marki.

Giancarlo
Riolfo



Po lewej: 
jeden z ponad
200 modeli
Maserati, które
wzięły udział
w zlocie.
Powyżej:
model 250F
Formuły 1 oraz
samochód
koncepcyjny
o nazwie Alfieri
wystawiony na
„Festival of
Speed”
w angielskim
mieście
Goodwood

Z PEKINU DO MODENY
Ponad 13 tysięcy kilometrów z Pekinu do Modeny w 35 dni. Taką trasę
pokonało sześć Maserati (trzy Quattroporte, dwa Ghibli i jeden
GranTurismo), które wzięły udział w Rajdzie z okazji Stulecia Marki.
Tę długą podróż zorganizowano z podwójnej okazji: obchodów stulecia
istnienia Maserati oraz dziesięciolecia działalności producenta na rynku
chińskim. Za kierownicami modeli uczestniczących w rajdzie zasiadali
klienci i dziennikarze z całego świata.

Po nad 200 Ma se ra ti, z daw nych lat oraz do -
stęp nych ak tu al nie w sa lo nach, przy je cha ło
z 30 kra jów, by wziąć udział w Mię dzy na ro -

do wym Zlo cie na Stu le cie Mar ki – wy da rze niu, któ -
re by ło uwień cze niem ob cho dów pierw szych stu
lat dzia łal no ści pro du cen ta z Mo de ny. By ło ono
rów nież swe go ro dza ju po dró żą przez hi sto rię tej
fir my, któ ra po wsta ła w Bo lo nii w 1914 ro ku z ini -
cja ty wy bra ci Ma se ra ti. To wła śnie ze sto li cy re gio -
nu Emi lia -Ro ma nia wy ru szył korowód, któ ry zmie -
rzał do Mo de ny, mia sta bę dą ce go sym bo lem roz -
wo ju prze my sło we go tej mar ki, gdzie mie ści się
hi sto rycz ny za kład oraz sie dzi ba fir my. To tu taj po -
wsta ją mo de le Gran tu ri smo i Gran ca brio. Stąd po -
jaz dy wy ru szy ły w kie run ku Cre mo ny. W tym mie -
ście z ko lei Bo rzac chi ni po bił w 1929 ro ku re kord
pręd ko ści, gdy za kie row ni cą Ma se ra ti V4 z 16-cy -
lin dro wym sil ni kiem po ko nał 10 km dy stans ze
śred nią pręd ko ścią prze kra cza ją cą 246 km/h.
Póź niej Ma se ra ti do je cha ły do no we go za kła du
w Gru glia sco, gdzie pro du ko wa ne są mo de le Qu -

at tro por te i Ghi bli.
Tra sa za koń czy ła
się w Tu ry nie, na
pla cu świę te go Ka -
ro la. Tam na gro -
dzo no naj lep szych
w jeź dzie na re gu -
lar ność oraz zwy -
cięz ców Kon kur su
Ele gan cji. Na zlo cie
po ja wi ło się rów nież
6 uczest ni ków raj du

z Pe ki nu do Mo de ny wraz z ekwi pun kiem (patrz
tekst w ram ce).
Mię dzy na ro do wy Zlot na Stu le cie Mar ki był ostat -
nim z dłu giej se rii wy da rzeń po świę co nych mar ce
Ma se ra ti, któ re mia ły miej sce la tem 2014 ro ku.
Wśród nich by ły m. in.: „Fe sti val of Spe ed” w Go -
odwo od w An glii czy też „Mon te rey Car We ek”
w Ka li for nii. Dla fa nów mar ki by ła to do sko na ła
oka zja, by po dzi wiać jed ne z naj pięk niej szych hi -
sto rycz nych mo de li z trój zę bem z przo du, a tak że
naj now sze „dziec ko” pro du cen ta – mo del Al fie ri.  

Wydarzenia
z okazji
stulecia marki
odbywały się
na całym
świecie
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Anna
Borsukiewicz

Finansowy filar 
Grupy FCA

Co trze cia oso ba ku pu ją ca
sa mo chód Gru py Fiat
Chry sler Au to mo bi les wy -

ko rzy stu je ofer tę fi nan so wą Fiat
Ban ku w po sta ci kre dy tów lub
le asin gu w FGA Le asing Pol ska.
Przez 16 lat dzia łal no ści bank
udzie lił klien tom pra wie 300 ty -
się cy kre dy tów, a licz ba ko rzy -
sta ją cych z ofer ty le asin go wej
prze kro czy ła 25 ty się cy (za war to
oko ło 48 tys. ta kich kon trak tów).
Do ta kich wy ni ków przy czy nia
się bo ga ta ofer ta fi nan so wa,
w tym du ży wy bór pro mo cji kre -
dy to wych i le asin go wych. Są
one przy go to wa ne z my ślą
o róż nych gru pach klien tów.

Każ dy z nich mu si tyl ko skal ku -
lo wać, któ ra z ofert jest naj ko -
rzyst niej sza, by po do peł nie niu
for mal no ści wy je chać z sa lo nu
no wym sa mo cho dem. Jest to
moż li we na wet wów czas, gdy
dys po nu je się nie wiel ką go tów -
ką, po nie waż w fi nan so wa niu

Fiat Ban ku mi ni mal na wpła ta
wła sna mo że wy nieść na wet ze -
ro pro cent war to ści kre dy to wa -
ne go sa mo cho du.

MIÓD MA LI NA
„Obec nie naj wię cej klien tów
zdo by wa pro mo cja kre dy to wa
„Kre dyt Miód Ma li na” – mó wi
Mi chał Ko ściń ski (zdj. obok),
kie row nik dzia łu ko mu ni ka cji
mar ke tin go wej w Fiat Bank Pol -
ska i FGA Le asing Pol ska. –
Do ty czy ona wszyst kich ma rek
i mo de li sa mo cho dów no wych
oraz uży wa nych, do stęp nych
w sa lo nach sie ci Fia ta Au to Po -
land. Kre dyt ten ce chu je: brak

Już ponad 200 tysięcy klientów skorzystało z
oferty Fiat Bank Polska i FGA Leasing Polska.



JEEP KREDYT OD 3%

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

po jaz du), ubez pie czeń ko mu ni -
ka cyj nych, ubez pie cze nia „Prze -
dłu żo na Gwa ran cja”, do dat ko -
we go wy po sa że nia sa mo cho du,
opła ty przy go to waw czej i pa kie -
tu prze glą dów okre so wych.
Pro po zy cji kre dy to wa nia za ku pu
sa mo cho dów jest wie le. Do naj -
cie kaw szych na le żą, pro po no -
wa ne klien tom okre śla nym ja ko
„go tów ko wi”, kre dy ty po łów ko -
we. „Po le ga ją one na tym, że
oso ba na by wa ją ca au to wpła ca

przy za ku pie 50%
je go war to ści,
a dru gą po ło wę
po ro ku – wy ja śnia
Mi chał Ko ściń ski.
– Dzię ki  te mu ku -
pu ją cy wy jeż dża
z sa lo nu sprze da -
ży no wym sa mo -
cho dem, ale pie -
niędz mi za po ło wę
war to ści au ta mo -
że do wol nie dys -

po no wać przez rok. In ną moż li -
wo ścią są mi kro kre dy ty, udzie la -
ne np. na do po sa że nie au ta
ku pio ne go za go tów kę. W grud -
niu wpro wa dzi li śmy no wą for -
mu łę kre dy tów z ra ta mi rocz ny -
mi. Kie ru je my ją zwłasz cza do
osób, któ re ku pu jąc sa mo chód
dys po nu ją mniej szy mi środ ka mi
fi nan so wy mi, a są go to we na
płat no ści co 12 mie się cy. Ma my
na dzie ję, że w związ ku z du żym
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DWIE SPÓŁKI 
FINANSOWE
Fabrizio Battaglia, dyrektor zarządzający,
wiceprezes zarządu Fiat Bank Polska SA.
Fiat Bank podlega przepisom prawa bankowego
obowiązującym w Polsce. Nie jesteśmy jednak
bankiem uniwersalnym. Specjalizujemy się
w finansowaniu zakupu samochodów i produktów
związanych z tym zakupem. 

Naszą misją jest wspieranie Grupy FCA, 
a więc wszystkie prowadzone przez nas akcje są
powiązane z jej akcjami. 
Fiat Bank Polska, którego prezesem jest Grażyna
Portas, prowadzi działalność operacyjną od
15 czerwca 1998 roku. Jedynym jego akcjonariuszem 
jest FGA Capital S.p.A. – spółka Grupy FCA, 
zajmująca się działalnością finansową.
Koncentrujemy się na finansowaniu sprzedaży
samochodów Grupy FCA, ale finansujemy również
nowe i używane auta wszystkich innych marek
dostępnych u dealerów w sieci Fiat Auto Poland.

Dodatkowo bank oferuje produkty
ubezpieczeniowe oraz finansowanie produktów
i usług serwisowych proponowanych przez
punkty dealerskie. 
Usługi banku są dostępne wszędzie tam, gdzie
odbywa się sprzedaż samochodów grupy 
FCA, czyli w salonach dealerów w całej Polsce.
Drugą ze spółek finansowych działających
w ramach Grupy FCA jest FGA Leasing, skierowana
na obsługę klientów firmowych i zajmująca się
finansowaniem leasingu. Na polskim rynku 
działa od 1999 roku. FGA Leasing jest
niekwestionowanym liderem w finansowaniu
zakupu samochodów z Grupy FCA. 
Wśród leasingowanych aut FCA co trzecie jest
nabywane właśnie poprzez tę spółkę.

wpła ty wła snej, bar dzo atrak cyj -
ne opro cen to wa nie ze sto pą
pro cen to wą w wy so ko ści
7,69% oraz ela stycz ny okres
spła ty, wy no szą cy od 6 do 96
mie się cy. Kre dyt łą czy się ze
wszyst ki mi upu sta mi i ak cja mi
pro mo cyj ny mi ofe ro wa ny mi
przez Fiat Au to Po land”.
„Miód Ma li na” za jął dru gie miej -
sce w li sto pa do wym ran kin gu
kre dy tów sa mo cho do wych por -
ta lu To tal Mo ney, zaj mu ją ce go
się po rów ny wa -
niem ofert kre dy -
to wych na ryn ku
pol skim. Ta po zy -
cja po ka zu je, że
pro po zy cja ban ku
sa mo cho do we go
zwią za ne go ści -
śle z pro du cen -
tem, a ta kim jest
Fiat Bank Pol ska,
wy róż nia się na
tle in nych in sty tu -
cji fi nan so wych. Jest kon ku ren -
cyj na w sto sun ku do po tęż niej -
szych ban ków uni wer sal nych,
w któ rych do stęp do środ ków
na fi nan so wa nie klien tów jest
zwy kle więk szy, a koszt pie nią -
dza mo że być znacz nie niż szy.
Po nad to klien ci Fiat Ban ku ma ją
moż li wość fi nan so wa nia ubez -
pie cze nia spła ty kre dy tu Bez -
piecz ny Kre dyt, ubez pie cze nia
GAP (od ry zy ka utra ty war to ści

Przez 16 lat
działalności
Fiat Bank
udzielił 
około 300 tys.
kredytów
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LE ASING CO RAZ
PO PU LAR NIEJ SZY
Le asin go wa nie sa mo cho dów
w Pol sce to po waż ny sek tor
w dzia łal no ści spół ek fi nan so -
wych Gru py FCA. „W ostat nich
mie sią cach pra wie 70% sprze -
da ży sta no wi ły sa mo cho dy na -
by wa ne dla firm – mó wi Lu cy na
Bo gusz, pre zes za rzą du FGA
Le asing oraz dy rek tor De par ta -
men tu Sprze da ży i Mar ke tin gu

Fiat Bank Pol ska. – Wzrost za -
ku pu sa mo cho dów przez klien -
tów, zwłasz cza z sek to ra przed -
się biorstw ma łych i śred nich,
po wo du je po pyt w usłu gach le -
asin go wych. Wi dzi my w tym
zna czą cy po ten cjał sprze da ży
po jaz dów Gru py FCA za na -
szym po śred nic twem. Ofer ta
FGA Le asing, po dob nie jak Fiat

Ban ku, jest bo wiem zróż ni co wa -
na. In dy wi du al ne i ela stycz ne
po dej ście do klien tów oraz do -
tych cza so we do świad cze nia
umoż li wia ją nam do sto so wa nie
do wy ma gań każ de go klien ta
ofer ty uwzględ nia ją cej spe cy fi kę
pro wa dzo nej przez nie go dzia -
łal no ści go spo dar czej”.
Za le ty le asin gu fa brycz ne go to
je go okres trwa ją cy od 23 do 59
mie się cy i mi ni mal ny czynsz ini -
cjal ny, już od 0%. A oprócz te go:
uprosz czo ne pro ce du ry le asin -
go we, moż li wość uży wa nia
w sa mo cho dzie lo kal nych ta blic
re je stra cyj nych (dzię ki pra wie 40
od dzia łom spół ki pro wa dzo nym
w sie dzi bach de ale rów w ca łym

Oferta f inansowa
skierowana jest do
różnych grup klientów,
także do dealerów

za in te re so wa niem zgła sza nym
przez klien tów w sa lo nach
dealerskich, kre dy ty 3x33%,
4x25% lub 5x20% znaj dą wie lu
od bior ców”.

PO MOC DLA 
DE ALE RÓW
Z usług Fiat Ban ku ko rzy sta ją
tak że de ale rzy, czy li au to ry zo -
wa ni sprze daw cy i ser wi san ci
sa mo cho dów na le żą cych do
Gru py Fiat Chry sler Au to mo bi -
les. Jest to po waż na część
dzia łal no ści ban ku i bar dzo ce -
nio na przez part ne rów han dlo -
wych Gru py. 
Bank ma wie le pro duk tów fi -
nan so wych wspie ra ją cych ich
dzia łal ność. Są to m. in. kre dy ty
in we sty cyj ne na roz wój firm,
kre dy ty ob ro to we, ku piec kie,
a tak że fi nan so wa nie stoc ków
aut no wych i uży wa nych. De -
ale rzy, na sta łe współ pra cu ją cy
z Fiat Ban kiem przy sprze da ży
sa mo cho dów, chęt nie ko rzy sta -
ją z prze zna czo nej dla sie bie
ofer ty. Tym bar dziej że wa run ki
fi nan so we są do sto so wy wa ne
do ich kon kret nych po trzeb
i moż li wo ści.
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kra ju), ni ski cał ko wi ty koszt le -
asin gu oraz moż li wość wli cze nia
do nie go ubez pie czeń sa mo cho -
du i klien ta, w tym ubez pie cze nia
„Prze dłu żo na Gwa ran cja”. 
Wie lu przed się bior ców przy fi -
nan so wa niu za ku pu sa mo cho -
dów do staw czych, szcze gól nie
no we go Fia ta Du ca to, ko rzy sta
z le asin gu ela stycz ne go, umoż -
li wia ją ce go im bez do dat ko wych
kosz tów prze ło że nie jed nej mie -
sięcz nej ra ty czyn szu le asin go -
we go na ko niec okre su spła ty
le asin gu. Po zwa la to klien tom
na więk szą swo bo dę w dys po -
no wa niu wła sny mi środ ka mi
płat ni czy mi. 
„Pro po nu je my róż ne for my le -
asin gu, zaś klien ci sa mi de cy du -
ją o tym, ja ka umo wa im od po -
wia da: z ni ski mi ra ta mi, a wyż szą
ce ną wy ku pu, lub od wrot nie” –

do da je Lu cy na Bo gusz.
Za po wie dzia ła też ko lej ną no -
wość w dzia łal no ści FGA Le -
asing, czy li wpro wa dze nie usłu -
gi dłu go ter mi no we go wy naj mu
sa mo cho dów, któ ra ma wy peł -
nić ga mę pro duk tów fi nan so -
wych wspie ra ją cych sprze daż
sa mo cho dów Gru py FCA. Wy -
na jem aut ma za pew nić spo kój
dzia ła nia klien tom, po nie waż
wszyst kie spra wy zwią za ne
z po jaz da mi (od ubez pie cze nia,
przez fi nan so wa nie, na pra wy,
prze glą dy, ob słu gę klien ta, sa -
mo chód za stęp czy oraz zby cie
sa mo cho du po okre sie wy naj -
mu) znaj dą się w ra cie mie sięcz -
ne go czyn szu.

LAUR KLIEN TA 
I OD KRY CIE RO KU
Naj bar dziej spek ta ku lar nym
świa dec twem osią gnięć FGA
Le asing w tym ro ku by ło wy -
róż nienie spół ki go dłem „Laur
Klien ta – Od kry cie 2014”
w ogól no pol skim ple bi scy cie
po pu lar no ści pro duk tów i usług
(w ka te go rii usłu gi le asin go we). 
„Cie szy nas to, że jest ono wy -
ra zem opi nii sa mych klien tów –
mó wi Lu cy na Bo gusz. – An kie ty
prze pro wa dza no wie lo to ro wo:
pod czas sond te le fo nicz nych,
gło so wa nia in ter ne to we go,
a tak że po przez son dę za miesz -
czo ną na por ta lach bran żo wych
oraz w ser wi sach te ma tycz nych
Ago ry SA., Ga ze ty.pl, Dzien ni ka
Ga ze ta Praw na i na por ta lach
in for ma cyj no -spo łecz no ścio -
wych na le żą cych do Me diów

Re gio nal nych. Po tem by ła jesz -
cze de cy zja Re dak cyj nej 
Ko mi sji We ry fi ka cyj nej, któ ra
oce nia głów nie in no wa cyj ny
cha rak ter pro duk tu, usłu gi czy 
mar ki, a tak że per spek ty wy od -
bio ru przez ry nek i dy na mi kę
wzro stu je go po pu lar no ści. Ta -
ką na gro dę otrzy mu ją nie licz ne
fir my i pro du cen ci. 
Zdo by cie te go pre sti żo we go ty -
tu łu jest dla nas ogrom ną mo bi -
li za cją i za chę tą, a jed no cze śnie
zo bo wią za niem do jesz cze bar -
dziej wy tę żo nej pra cy przy
kształ to wa niu ofer ty dla na szych
klien tów. Chcie li by śmy otrzy mać
od nich Laur rów nież w przy -
szłym ro ku”.  

FINANSUJĄ, 
SZKOLĄ I POMAGAJĄ
Pracownicy Fiat Bank i FGA Leasing stanowią bardzo
zgrany zespół prawie 100 osób, z których ponad
20 pracuje od początku powstania banku.
Ich działalność, poza finansami, to szkolenie dealerów
oraz sprzedawców samochodów. 
„Prowadzone są one podczas wprowadzania nowych
produktów finansowych lub zmian w istniejących,
a także zmian w prawie. W ten sposób dostarczamy
sprzedawcom wiele konkurencyjnych narzędzi
finansowych pomocnych przy sprzedaży samochodu.
Pomagamy prowadzić rozmowy z klientami, którzy
nie mają wystarczających środków na zakup
samochodu, a klientom gotówkowym podpowiadamy,
jak sfinansować zakup pojazdu i na nim zarobić,
wykorzystując np. MikroKredyt lub kredyt 50/50%
z rzeczywistym kosztem kredytu na poziomie 0% –
mówi Lucyna Bogusz, prezes zarządu FGA Leasing
Polska. – Ważne jest przecież podejście do klientów,
umiejętność rozmowy z nimi, rozpoznanie ich sytuacji
finansowej, możliwości. Sprzedawcy w salonach są
naszą „twarzą” przed klientem. Badania satysfakcji
klientów, prowadzone co roku przez Włoski Instytut
Badawczy, pokazują, że „nasi” sprzedawcy doskonale
rozumieją potrzeby klientów i potrafią im sprostać.
Są wyszkoloną kadrą, której może pozazdrościć
niejeden konkurent Grupy FCA”.
Pracownicy Fiat Bank i FGA Leasing to jednak nie
tylko „zimni finansiści”. Bardzo chętnie angażują się
w różne inicjatywy społeczne. Od ponad 5 lat
uczestniczą w akcji szlachetna paczka, 
wspierają ogólnopolski piknik dla osób z chorobami
Alzheimera oraz schroniska dla zwierząt. Ostatnio
wspomagali schronisko dla bezdomnych zwierząt
w Piotrkowie Trybunalskim.
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Anna
Szafrańska 

zdjęcia
Satiz Poland

GlobalneCentrum Robotyzacji

Dwa świa ty: dział pro jek to wy i mon ta żu,
i je den cel – świa to wy suk ces. W pierw -
szym, w biu rze, pa nu je ci sza. Sły chać tyl -

ko szum kom pu te rów. Przy każ dym z usta wio -
nych w dwóch rzę dach biu rek sie dzi czło -
wiek z uwa gą wpa tru ją cy się w ekran kom -
pu te ra. To wła śnie tu od by wa się bu rza
mó zgów. W dru gim – ha li mon ta żu, wo kół
po wsta ją cej li nii krzą ta się gru pa in ży nie rów
z róż nych dzie dzin. Oba ze spo ły: pro jek to -
wy i mon ta żo wo – in sta la cyj ny pra cu ją ra -
mię w ra mię nad ko lej ną skom pli -
ko wa ną in sta la cją ro bo tów, któ ra
nie ba wem tra fi do klien ta. Wszy -
scy się wspie ra ją, bo wiem każ -
dy pra cow nik w Co mau Po -

Utworzenie w Polsce Centrum Robotyzacji
Pras świadczy o dużym zaufaniu do
kompetencji Comau Poland. 

ROBERTO ROSSI
– to dzięki jego zaangażowaniu 

Comau Poland rozpoczęła działalność
międzynarodową w robotyzacji pras
i stała się marką rozpoznawaną
i szanowaną w Polsce i na świecie.
Z sukcesem wdrożył roboty Comau
w zupełnie nowych branżach. Wierzy

w swoich ludzi, motywując
i angażując ich

w rozwiązanie nawet
najbardziej
skomplikowanych
problemów. 
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land to fa cho wiec, któ ry dzię ki współ pra cy z ko -
le ga mi jest w sta nie wy my ślić skom pli ko wa ne
urzą dze nie. Ich osią gnię cia spra wi ły, że w Ty -
chach po wo ła no do ży cia glo bal ne Cen trum Ro -
bo ty za cji Pras. „Pod uwa gę wzię to na sze do -
świad cze nie w tej dzie dzi nie, któ re zdo by li śmy
in sta lu jąc sze reg li nii w Pol sce. Za sto so wa li śmy
pro jek ty wła sne go au tor stwa, któ re świet nie się
spraw dzi ły” – mó wi Ro ber to Ros si, dy rek tor Co -
mau Po land. 

TE RAZ POL SKA
Dzia łal ność w za kre sie ro bo ty za cji pro duk cji re ali -
zo wa na przez Co mau Po land opar ta jest na
dwóch fi la rach. „Pierw szy to Świa to we Cen trum
Ro bo ty za cji Pras, w któ rym re ali zu je my pro jek ty
w prze my śle sa mo cho do wym na are nie mię dzy -
na ro do wej. Dru gi obej mu je lo kal ne pro jek ty w Pol -
sce, czę sto po za prze my słem sa mo cho do wym
i wie lo krot nie re ali zo wa ne z fir ma mi in ży nier ski mi
(in te gra to ra mi sys te mów), któ re wdra ża ją na sze
ro bo ty” – wy ja śnia dy rek tor Ros si.
In sta la cje za pro jek to wa ne i zbu do wa ne przez Co -
mau w Ty chach spo tkać moż na na ca łym świe cie.
Wpły nę ły na to ogrom ny po ten cjał, a tak że wie -
dza Po la ków. „De cy zja Co mau o utwo rze niu wła -
śnie w Pol sce Press Excel len ce Cen ter wy ni ka
z jed nej stro ny z du że go za ufa nia do na szych
kom pe ten cji, po twier dzo nych wie lo ma in sta la cja -
mi na te re nie na sze go kra ju, z bar dzo do bry mi re -
fe ren cja mi klien tów. To tak że efekt współ pra cy na -
szych spe cja li stów ze spół ka mi Co mau na ca łym
świe cie – we Wło szech, Fran cji, Ro sji, Sło we nii,
Bra zy lii. To nie przy pa dek, że ak tu al nie Co mau Po -
land od po wie dzial na jest za opra co wa nie kon cep -
cji, wy ce nę oraz do sta wę roz wią zań do klien tów
z Pol ski, Eu ro py, Azji i Ame ry ki. Pra ce wy ko ny wa -
ne są przy udzia le lo kal nych od dzia łów Co mau 
m. in. we Wło szech czy Bra zy lii. „Mózg ope ra cji”
znaj du je się jed nak w Pol sce i to spe cja li ści z Ty -
chów co raz czę ściej wy jeż dża ją w świat, aby
szko lić in nych ko le gów z na szej bran ży” – pod kre -
śla Ro ber to Ros si. Mi ro sła wa To bór, sze fo wa dzia -
łu per so nal ne go fir my przy zna je, że wła śnie eks -
port pol skich kom pe ten cji jest naj lep szym do wo -
dem na wy so ki po ziom, ja ki Co mau Po land
osią gnął w ostat nich la tach. 
Jesz cze kil ka lat te mu Co mau Po land zna na by ła
głów nie z wy so kiej ja ko ści usług ser wi so wych
i utrzy ma nia ru chu dla firm mo to ry za cyj nych. Dzi -
siaj oprócz dzia łal no ści ser wi so wej fir ma jest do -
staw cą wy so kiej kla sy sys te mów zro bo ty zo wa -
nych, a kom pe ten cje pol skich in ży nie rów i tech ni -
ków Co mau są ce nio ne nie tyl ko w Pol sce, ale na
ca łym świe cie. Po twier dza to re ali za cja wie lu kra -
jo wych i mię dzy na ro do wych pro jek tów. 

We dług tzw. wskaź ni ka gę sto ści ro bo ty za cji
w Pol sce jest bar dzo wie le do zro bie nia, je śli cho -
dzi o ro bo ty za cję za pew nia ją cą wy rę cze nie lu dzi
w naj cięż szych i szko dli wych pra cach. Ob ra zu ją to
wskaź ni ki na sze i na szych są sia dów – w Niem -
czech na 10 ty się cy pra cow ni ków w prze my śle
przy pa da po nad 250 ro bo tów, w Pol sce – 18! To
po ka zu je jak wie le jest to zro bie nia i tłu ma czy suk -
ces Co mau nie tyl ko w pro jek tach mię dzy na ro do -
wych (ro bo ty za cji pras), ale tak że w Pol sce, gdzie
fir ma od no to wu je rocz nie wzrost licz by sprze da -
nych ro bo tów. „Oczy wi ście in sta la cje ro bo tów

w Pol sce znacz nie róż nią się od ro bo ty za cji cią -
gów pras, któ re re ali zu je my na świe cie – uzu -

peł nia dy rek tor Ros si. – Lo kal ne pro jek ty
re ali zo wa ne są głów nie dla klien tów spo -
za sek to ra mo to ry za cyj ne go. Na sze ro bo -
ty ob słu gu ją np. ma szy ny do pro duk cji

me bli (war to wspo mnieć, że Pol ska
jest 3. świa to wym pro du cen tem),

pa le ty zu ją w prze my śle spo -
żyw czym, spa wa ją łu ko wo

róż ne ele men ty oraz ob -
słu gu ją ma szy ny”. 

U góry:
Mirosława Tobór.
Poniżej:
specjaliści
Comau podczas
pracy przy
budowie linii
automatycznego
odbioru detali
z linii pras
i sama linia oraz
urządzenia
w trakcie
montażu
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wśród wszystkich od bior ców. Nie jest to ła twe, bo
czę sto trze ba zmie rzyć się z po waż ny mi róż ni ca -
mi kul tu ro wy mi. „Za wsze trze ba so bie za słu żyć na
za ufa nie dru giej stro ny. Dla mnie naj trud niej sze by -
ły roz mo wy z Chiń czy ka mi, któ rzy ma ją ogrom ny
dy stans do in nych na ro do wo ści. Trze ba naj pierw
po znać ich zwy cza je, zro zu mieć hie rar chię te go
spo łe czeń stwa, by na wią zać bliż szy kon takt” –
mó wi Ju sty na Mar cjan. 
Nie jest to pro ces, któ ry trwa kil ka dni. To ty go dnie,
a na wet mie sią ce spo koj ne go bu do wa nia wza jem -
nych re la cji. Jak ro bić to sku tecz nie – te go Ju sty -
na Mar cjan uczy ła się przez ostat nie pół to ra ro ku
pod czas szko leń, w któ rych uczest ni czy ła wraz
z Ire ne uszem Słan kiem, in ży nie rem z ty skie go Co -
mau Po land. Po la cy pra co wa li w mię dzy na ro do wej
gru pie. W jej skła dzie by li m. in. fa chow cy z USA,
Ar gen ty ny, Mek sy ku, Ru mu nii oraz Chin.

Od góry:
kierownik
Zespołu
Robotyków
– Mariusz
Gołębiewski,
ekspert w
programowaniu
robotów Comau
sprawdza
programy
napisane przez
swoich ludzi.
Na stronie obok:
Justyna Marcjan
i Ireneusz
Słanek

TECH NICZ NIE DO SKO NA LI 
Ro la pol skich in ży nie rów jest wy jąt ko wa, co czę -
sto pod kre śla dy rek tor Ros si. Za pro jek to wa ne
przez nich li nie zro bo ty zo wa ne za stę pu ją lu dzi
pod czas wie lu prac, któ re mo gą być nie bez piecz -
ne dla zdro wia i ży cia. Ma szy ny nie tyl ko pod no -
szą cięż kie przed mio ty, ale tak że wy ko nu ją mo no -
ton ne, złożone i po wta rza ją ce się czyn no ści. 
Wy rę cza ją pra cow ni ków w za da niach, któ re wy -
ma ga ją wy so kiej pre cy zji. Czę sto dzia ła ją w miej -
scach, gdzie jest wy so kie na tę że nie ha ła su lub
wy stę pu ją szko dli we dla zdro wia sub stan cje. Ro -
la czło wie ka po le ga na za rzą dza niu ty mi skom pli -
ko wa ny mi urzą dze nia mi. „Na si in ży nie ro wie i tech -
ni cy wy ko nu ją rów nież nad rzęd ny układ ste ro wa -
nia (ste row nik PLC, pa nel do ty ko wy HMI,
pe ry fe ria) pra cą ca łej li nii, któ ry nad zo ru je dzia ła -
nie każ dej z pras i ro bo tów. Umoż li wia on kon tro -
lę nad pro ce sem, dia gno zu je, sy gna li zu je błę dy,
uła twia prze zbro je nie li nii i co naj waż niej sze, po -
zwa la prze pro wa dzić opty ma li za cję cy klu pra cy.
Ca ły pro ces pro duk cji za rzą dza ny jest po przez
ukła dy au to ma ty ki prze my sło wej, spię te w sieć
z kon tro le ra mi ro bo tów oraz z sza fa mi ste row ni -
czy mi pras, za pew nia jąc ko mu ni ka cję po mię dzy
po szcze gól ny mi kom po nen ta mi i urzą dze nia mi na
li nii” – mó wi dy rek tor. 

NAJ WYŻ SZE OB RO TY 
Dla Ju sty ny Mar cjan, kie row ni ka dzia łu Pro ject Ma -
na ge ment, któ ra za rzą dza w Co mau Po land mię -
dzy na ro do wy mi pro jek ta mi, nie ma rze czy nie moż -
li wych. Wdzięk, in te li gen cja, opa no wa nie i cier pli -
wość spra wia ją, że jest oso bą ce nio ną na ca łym
świe cie. Prio ry te tem jest bu do wa nie za ufa nia



Zda rza się, że oprócz ba rier kul tu ro wych trze ba
po ko nać tak że ję zy ko we. Fa chow cy z Co mau Po -
land an giel skim po słu gu ją się zna ko mi cie, mó wią
tak że po wło sku, ale na wet oni mu szą się cza sa -
mi zdro wo na gim na sty ko wać, aby się po ro zu -
mieć. „W kon tak tach z Ame ry ka na mi oka zu je się,
że nasz Bri tish English nie wy star cza. Ame ry kań -
ski an giel ski brzmi zu peł nie ina czej. To są czę sto
in ne al bo na wet no we wy ra że nia. Do kształ ca my
się więc w prak ty ce – pod czas co dzien nych roz -
mów i dzię ki ko re spon den cji e -ma ilo wej” – do da -
je Ju sty na Mar cjan.

SKU TECZ NY ZE SPÓŁ 
Obec ność w mię dzy na ro do wym ze spo le po zwa -
la Ju sty nie Mar cjan i Ire ne uszo wi Słan ko wi na cią -
głe do sko na le nie swo ich umie jęt no ści. Obo je ma -
ją świa do mość, że choć szko lą in nych, sa mi tak -
że mu szą się nie ustan nie uczyć. Zgod nie z tą
de wi zą Ire ne usz  Sła nek  każ dy swój pro jekt kon -
sul tu je  z przed sta wi cie la mi za gra nicz nych te -
amów. „Do pie ro wte dy, kie dy po wsta nie roz wią -
za nie, któ re wszy scy uwa ża my za naj lep sze, pro -
po nu je my je klien to wi. To pro ces, któ ry trwa kil ka
mie się cy” – przy zna je. Ire ne usz Sła nek zaj mu je się
po cząt ko wą fa zą pro jek tu ro bo ty za cji li nii pras.
Na stęp ną fa zę pro jek tu przej mu je Ju sty na Mar -
cjan, któ ra ko or dy nu je dzia ła nia w ra mach da ne -
go przed się wzię cia tak, aby osią gnąć za ło żo ne
ce le. „Mu si my wy czuć po trze by kon tra hen ta.
Praw da jest ta ka, że je go po trze by są na szy mi.
Je że li uda nam się je do brze zdia gno zo wać po -
przez bu do wa nie wza jem nych re la cji, wte dy osią -
ga my suk ces” – pod kre śla Ju sty na Mar cjan. 
Funk cjo no wa nie w ze spo le, któ re go człon ka mi są
oby wa te le z ca łe go świa ta, wią że się tak że z licz -
ny mi wy jaz da mi. Ire ne usz Sła nek czę sto po dró żu -
je. Ostat nio prze by wał w De tro it, gdzie w fa bry ce
Chry sle ra zo sta nie zde mon to wa na sta ra li nia pras,
a w jej miej sce za in sta lo wa na no wa. „To bę dzie dla
nas spo re wy zwa nie, po nie waż wszyst ko mu si -
my zr e ali zo wać w dwa t y go dnie” – opo wia da. 
Ju sty na Mar cjan i Ire ne usz Sła nek pod kre śla ją, że
suk ces, ja ki osią ga ją na are nie mię dzy na ro do wej,
to efekt pra cy  wszyst kich pra cow ni ków Co mau
Po land. „Je ste śmy jed ną dru ży ną. Nasz ty ski te -
am po tra fi za pro po no wać roz wią za nia, któ re
kon ku ru ją z naj lep szy mi w tej bran ży” – pod kre -
śla Ju sty na. Obo je ma ją świa do mość, że wy so -
ki po ziom, ja ki osią gnę li w swo im za wo -
dzie, za wdzię cza ją rów nież moż li wo -
ściom, ja kie stwo rzył  im Co mau
Po land. „Fir ma roz po zna wa na jest na
ca łym świe cie. To ogrom nie do pin gu -
je do dal szej, rze tel nej pra cy” – do -
da je Ire ne usz Sła nek.  

JUSTYNA MARCJAN 
– stara się nieustannie podnosić swoje kwalifikacje. Uwielbia pracować
z ludźmi i nigdy nie rezygnuje z obranego celu. „Najważniejszymi
wartościami jest szacunek do drugiego człowieka oraz przyjaźń
i uczciwość względem samego siebie” – podkreśla. 

IRENEUSZ SŁANEK 
– jego marzeniem jest zaprojektowanie zautomatyzowanej linii pras dla
wielkich koncernów samochodowych na świecie. Absolwent wydziału
Automatyki i Robotyki Politechniki Śląskiej pracę w Comau Poland
rozpoczął w 2004 roku jako specjalista na odcinku utrzymania ruchu. 
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Krzysztof
Bielski

zdjęcia
Satiz Poland

Przyszłość

„To za mknię cie pro ce su, któ ry
po le gał na za stą pie niu dwóch
prze sta rza łych ba te rii pie ców łu -
ko wych czte re ma no wo cze sny -
mi pie ca mi. Pierw szy etap zo stał
zre ali zo wa ny dwa la ta te mu. Te -
raz do koń czy li śmy ca łość” –
mó wi dy rek tor fir my Ma rek Ka -
na fek (na zdjęciu po prawej).

MO RZE KO RZY ŚCI
Każ da z dwóch za in sta lo wa nych
ba te rii skła da się z pa ry pie ców
in duk cyj nych śred niej czę sto tli -
wo ści, sys te mu Pro gel ta do zu ją -
ce go że la zo sto py, wo zów za ła -
dow czych hisz pań skiej fir my
Urbar, a tak że cen trum ste row ni -

cze go osob ne go dla każ de go
ze sta wu. Jed no ra zo wo moż na
w nich wy two rzyć łącz nie 48 ton
że li wa. No wo cze sne ba te rie za -
stą pi ły dwa ogrom ne pie ce łu ko -
we o po jem no ści po 30 ton.
Każ de mu z tych wiel kich pie ców
to wa rzy szy ły dwa
mniej sze. Pra cow ni -
cy nada wa li w nich
że li wu od po wied ni
skład che micz ny
i pod trzy my wa li je go
tem pe ra tu rę przed
trans por tem płyn ne -
go me ta lu na li nię
i wla niem do form.
Sta re pie ce by ły

ener go chłon ne, mniej wy daj ne
i bar dziej do kucz li we dla śro do -
wi ska na tu ral ne go, zwłasz cza
w bez po śred niej bli sko ści.
Kie row nik wy dzia łu to pial ni
Krzysz tof Men tel o no wych ba -
te riach wy ra ża się w sa mych su -

per la ty wach. „Ich
wy daj ność jest bez
po rów na nia wyż sza.
Zdol no ści pro duk cyj -
ne sta re go pie ca się -
ga ły 210 ton cie kłe go
że li wa na do bę.
Dzia ła nie pierw szej
z dwóch no wych ba -
te rii udo wod ni ło, że
do bo wa wy daj ność

Druga bateria nowoczesnych pieców indukcyjnych
w Teksid Iron Poland produkuje już żeliwo. 
To finał inwestycji, która sprawiła, że skoczowska
odlewnia nie ma sobie równych w Polsce.

Przyszłość
wkroczyła do Teksidu 
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się ga po nad 250 ton. Przez
ostat nie dwa la ta na bie żą co
kon fron to wa łem też zu ży cie
ener gii. W pie cu in duk cyj nym do
wy two rze nia 1 to ny że li wa po -
trze bu je my 570 kWh, pod czas
gdy w łu ko wym war tość ta się -
ga ła 650 kWh” – pod kre śla.
Dzię ki wy mia nie zma la ło zu ży cie
ma te ria łów eks plo ata cyj nych.
Sa mo wy ło że nie ognio trwa łe
pie ca jest du żo tań sze niż na
pie cu łu ko wym, a je go wy mia na
jest ła twiej sza i zde -
cy do wa nie mniej
uciąż li wa dla pra -
cow ni ków. Nie po -
trze ba już tak że
elek trod gra fi to -
wych. „To wszyst ko
ogrom ne oszczęd -
no ści” – do da je
Men tel. 
Do te go do cho dzi
więk sza dba łość
o śro do wi sko. Ba te rie wy po sa -
żo ne są w in no wa cyj ne sys te my
od cią gu spa lin z pie ca. „Po kry -
wa do sko na le uszczel nia sys -
tem, a pod czas za ła dun ku nie -
mal ide al nie od cią ga spa li ny. Nic
nie wy do sta je się po za ob szar
kla py” – pod kre śla szef wy dzia -
łu to pial ni. In sta la cja emi tu je też
mniej ha ła su. Je go na tę że nie nie
prze kra cza 85 dB, o 30 mniej
niż pie ce łu ko we.

MOC 
ELA STYCZ NO ŚCI
Wśród ko rzy ści, ja kie przy nio sły
no we ba te rie, dy rek tor Ma rek
Ka na fek szcze gól ną uwa gę
zwra ca na jesz cze jed ną. To ela -
stycz ność nie osią gal na dla
wcze śniej wy ko rzy sty wa nych
pie ców. Każ da 12-to no wa par -
tia mo że być in nym ga tun kiem
że li wa. „Dzię ki ta kiej ela stycz no -
ści po tra fi my le piej re ago wać na
za py ta nia klien tów. Otrzy mu je -
my już za py ta nia i skła da my
ofer ty na zu peł nie no we, do -
tych czas niepro du ko wa ne u nas
ga tun ki że li wa” – pod kre śla szef
Tek sid Iron Po land.

KA LEN DARZ 
Pierw sza ba te ria zo sta ła wy mie -
nio na dwa la ta te mu. Pra ce
trwa ły od lip ca do paź dzier ni ka.
Jak mó wi od po wie dzial ny za
no we uru cho mie nia w sko czow -
skiej od lew ni An drzej Le wan -
dow ski te raz by ło iden tycz nie.
„Roz po czę li śmy z po cząt kiem
lip ca od de mon ta żu ist nie ją ce go
pie ca łu ko we go i współ pra cu ją -
cych z nim dwóch in duk cyj nych.
Mie siąc póź niej za czę li śmy bu -

do wę fun da men tów
no wej in sta la cji.
W po cząt kach wrze -
śnia roz po czął się
mon taż no wej ba te rii,
co trwa ło do 10 paź -
dzier ni ka. Po tem za -
czę li śmy ją uru cha -
miać. 10 dni póź niej
wszyst ko by ło go to -
we” – opo wia da.
Jak pod kre ślił Le wan -

dow ski mon taż dru giej ba te rii
był bar dziej skom pli ko wa nym
za da niem, co wy ni ka ło przede
wszyst kim z jej lo ka li za cji.
„Pierw sza jest usta wio na pe ry fe -
ryj nie, na koń cu to pial ni. Mo gli -
śmy ją in sta lo wać wła ści wie bez
za kłó ceń. Dru ga mie ści się
w środ ku wy dzia łu. Po zo sta łe
pie ce mu sia ły nor mal nie funk cjo -
no wać, a płyn ne że li wo by ło
stan dardowo trans por to wa ne na
li nię. To spo re wy zwa nie” – wy ja -
śnia. Le wan dow ski za zna cza
jed nak, że do świad cze nia
z wcze śniej sze go mon ta żu te raz
oka za ły się po moc ne. „Wie dzie -
li śmy co i w ja kiej ko lej no ści na -
le ży mon to wać” – do da je.

JUŻ OWO CU JE
Dy rek cja Tek sid Iron Po land wie -
le lat za bie ga ła o in we sty cję
wska zu jąc, że jest ona
wy jąt ko wo opła cal na.
Prze ko ny wa li, że koszt
każ dej z ba te rii zwró ci się w cią -
gu trzech i pół ro ku. Pierw szy
etap in we sty cji zwe ry fi ko wał
pier wot ne ob li cze nia na ko rzyść.
Jak za pew nia dy rek tor Ka na fek

Marek Ferfecki jest wytapiaczem.
Pracuje w Teksid Iron Poland
od blisko 20 lat. „Piece
indukcyjne to duży krok
do przodu dla naszej
firmy. Warunki pracy są
lepsze, a elektronika
mocno wspiera pracownika.
Nie musimy tak kombinować,
jak przy starych bateriach.
Nowoczesność weszła do
Teksidu zmieniając firmę na
lepsze” – mówi.

SKOCZOWSKA 
ODLEWNIA
Teksid Iron Poland w Skoczowie jest jedną z czołowych
polskich odlewni żeliwa. Specjalizuje się w produkcji
odlewów dla przemysłu motoryzacyjnego z żeliwa
sferoidalnego i szarego, m. in. przednich i tylnych
wahaczy, zwrotnic, obudów mechanizmu różnicowego,
wałów korbowych, wałków rozrządu oraz tarcz
i bębnów hamulcowych. Głównym odbiorcą jest Grupa
Fiat, choć produkty trafiają również do innych
koncernów. Maksymalne zdolności produkcyjne Teksid
Iron Poland to poziom 70 tys. ton/rok.

Po lewej:
Krzysz tof Men tel.
Na stronie obok, 
u góry:
wóz załadowczy
hiszpańskiej firmy
Urbar

wy da tek zwró ci się szyb ciej, bo
w nie speł na trzy la ta. 
In we sty cja jest też ogrom ną
szan są na po pra wę kon ku ren -
cyj no ści. „W pro du ko wa nym
przez nas asor ty men cie dla
prze my słu sa mo cho do we go nie
ma my so bie rów nych w Pol sce.
W świe cie kon ku ren cja jest du -
ża, a no we pie ce po zwo lą nam
le piej po ru szać się na ryn ku” –
pod kre śla szef Tek sidu.   
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Dariusz
Helizanowicz

Centrum Szkoleń
Technicznych  

FAP

Nowatorskie systemy

Wśród wielu sys te mów,
w któ re zo stał wy po sa -
żo ny Je ep Re na ga de

na szcze gól ną uwa gę za słu gu ją
trzy roz wią za nia tech nicz ne:
ostrze ga ją cy przed zje cha niem
z pa sa ru chu, asy stent par ko -
wa nia rów no le głe go i pro sto pa -
dłe go oraz elek tro nicz ny ha mu -
lec po sto jo wy.

SYSTEM LANE
DEPARTURE
WARNING 
Gdy sa mo chód za cznie zba -
czać z zaj mo wa ne go pa sa ru -
chu przy pręd ko ści jaz dy mię dzy
60 a 180 km/h, sys tem ten
prze ka zu je kie row cy ostrze że nia
dźwię ko we, wi zu al ne i do ty ko -
we. Aby jed nak dzia łał pra wi dło -

wo, po zio me zna ki dro go we
mu szą być wy raź nie wi docz ne.
Sys tem bo wiem wspie ra 
za cho wa nie wła ści we go to ru
jaz dy, „ob ser wu jąc” li nie wy stę -
pu ją ce na dro dze za po mo cą
czuj ni ka wi deo, za in sta lo wa ne -
go za we wnętrz nym lu ster kiem
wstecz nym i sty ka ją ce go się
z szy bą. Je śli kie row ca nie -

Rozwiązania zastosowane w Jeepie Renegade
poprawiają bezpieczeństwo, ułatwiają podróż 
i wyraźnie wyróżniają go w segmencie SUV.
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umyśl nie za cznie opusz czać 
da ny pas, czy li prze kro czy li nie
pa sa ru chu bez włą cze nia kie -
run kow ska zu, zo sta nie na tych -
miast ostrze żo ny przez sys tem
w dwo ja ki spo sób. Pierw szy
z sy gna łów po ja wi się w ze sta -
wie wskaź ni ków (Rys. 1), dru gi
to sy gnał do ty ko wy, za po mo cą
któ re go na kie row ni cę wy wie ra -
ny jest de li kat ny mo ment ko ry -
gu ją cy skie ro wa ny do środ ka
zaj mo wa ne go pa sa. Pro wa dzą -
cy in for mo wa ny jest w ten spo -
sób o ko niecz no ści sko ry go wa -
nia to ru jaz dy.
Sys tem spraw dza rów nież, czy
rę ce pro wa dzą ce go sa mo chód
znaj du ją się na kie row ni cy. Je śli
nie, emi tu je ostrze że nie, by po -
now nie ją uchwy cił. Wy łą cza się
na to miast, gdy kie row ca nie
umie ści rąk na kie row ni cy w cią -
gu 5 se kund.
War to rów nież wie dzieć, że kie -
row ca, po przez sper so na li zo wa -
ne usta wie nia w ra dio od twa rza -
czu, mo że skon fi gu ro wać sto -
pień mo men tu ge ne ro wa ne go
na kie row ni cy oraz od le głość od
stre fy, w ja kiej na stą pi ostrze że -
nie wi zu al ne.

AC TI VE PARK SEN SE 
To sys tem wspo ma ga nia par ko -
wa nia rów no le głe go i pro sto pa -
dłe go, któ ry po ma ga kie row cy
okre ślić od po wied nią prze strzeń
po trzeb ną do te go ma new ru,
a na stęp nie wspo ma ga je go wy -
ko na nie. Jest pół au to ma tycz ny:
ste ru je ukła dem kie row ni czym,
ale już ob słu ga skrzy ni bie gów,
pe da łu przy spie sze nia i ha mul -
ców na le ży do kie row cy. Włą -
cza nie i wy łą cza nie sy te mu na -
stę pu je za po mo cą przy ci sku na
pa ne lu prze łącz ni ków. 
Sys tem Park Sen se do myśl nie
usta wio ny jest na tryb par ko wa -
nia rów no le głe go. Je śli kie row ca
za chce za par ko wać pro sto pa -
dle, mu si na ci snąć przy cisk OK
na le wym ele men cie ste ro wa nia
na kie row ni cy (Rys. 2). Do myśl -
nie sys tem bę dzie roz po zna wał

ona wy star cza ją ca, na wy świe -
tla czu po ja wi się ko mu ni kat:
„Od na le zio no miej sce do za par -
ko wa nia”, a sys tem za le ci kie -
row cy za trzy ma nie się za po mo -
cą sy gna łów wi zu al nych i dźwię -
ko wych. Wska że tak że, kie dy
ma włą czyć bieg wstecz ny i uru -
cho mić ha mu lec, a po przez
współ pra cę z mo du łem elek -
trycz ne go wspo ma ga nia kie row -
ni cy, kon tro lu je ruch kie row ni cy
i kąt skrę tu. Kie row ca mo że w tej
sy tu acji sku pić się na po ło że niu
dźwi gni zmia ny bie gów, ha mul ca
i pe da łu przy spie sze nia. 

Rys. 1:
Ostrzeżenia
wizualne na
zestawie
wskaźników
dotyczące 
systemu Lane
Departure Warning

Rys. 2:
Komunikaty
wizualne dot. 
wyboru trybu
półautomatycznego
parkowania

prze strzeń z pra wej stro ny sa -
mo cho du, nie za leż nie od usta -
wie nia dźwi gni kie run kow ska -
zów. Gdy kie row ca chce od na -
leźć miej sce par kin go we po
le wej stro nie po jaz du, mu si uak -
tyw nić świa tła le we go kie run -
kow ska zu za po mo cą od po -
wied niej dźwi gni.
Sa mo chód, prze jeż dża ją cy
obok wol ne go miej sca par kin -
go we go, wy ko rzy stu je da ne
z czuj ni ków ul tra dź wię ko wych,
umiesz czo nych na przed nim
i tyl nym zde rza ku, któ re po -
trzeb ne są do zmie rze nia do -
stęp nej prze strze ni. Je śli jest

Rys. 1

Rys. 2

System pomaga
kierowcy
w parkowaniu
równoległym
i prostopadłym
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Przy ak tyw nym try bie par ko wa -
nia rów no le głe go sys tem po ma -
ga kie row cy rów nież pod czas
wy jeż dża nia z miej sca par kin go -
we go (rys. 3). Ze staw wskaź ni -
ków wska zu je po nad to in for ma -
cje do ty czą ce umiej sco wie nia
sa mo cho du, wy świe tla jąc ko -
mu ni kat „Pod je chać bar dziej do
przo du”.
Trze ba do dać, że ma newr roz -
po czę cia wy szu ki wa nia miej sca
do za par ko wa nia  przy po mo cy

Park Sen se moż li wy bę dzie wte -
dy, gdy kie row ca wrzu ci od po -
wied ni bieg, uży je kie run kow -
ska zu, aby wska zać, po któ rej
stro nie sa mo cho du chce usta -
wić au to, drzwi po je go stro nie
oraz ba gaż nik bę dą za mknię te
oraz gdy pręd kość po jaz du nie
prze kra cza 25 km/h.
Sys tem na to miast wy łą cza się,
je że li pręd kość po jaz du prze kro -
czy 7 km na go dzi nę, kie row ca
za cznie po ru szać kie row ni cą

względ nie do tknie jej w trak cie
wy ko ny wa nia ma new ru, po sze -
ściu kolejnych pró bach, a tak że
w mo men cie otwar cia do wol -
nych drzwi sa mo cho du lub po
na ci śnię ciu przy ci sku Park Sen se
w ce lu wy łą cze nia sys te mu.

EPB (ELEC TRO NIC
PARK BRA KE) 
EPB to elek tro nicz ny ha mu lec
po sto jo wy. Je go funk cję re ali zu -
je mo duł ABS. Sys tem EPB wy -

Rys. 3.
Komunikat 

dot. wyjeżdżania
z miejsca

parkingowego

Obok:
Wnętrze Jeepa

Renegade.
Powiększony

fragment
pokazuje

przełącznik EPB
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ko rzy stu je prze łącz nik umiesz -
czo ny na tu ne lu środ ko wym
oraz dwa si łow ni ki elek trycz no -
-me cha nicz ne za in sta lo wa ne na
da nym za ci sku ha mul ców tyl -
nych. Je ep Re ne ga de nie po -
sia da za tem tra dy cyj ne go sys -
te mu za cią ga nia ha mul ca po -
sto jo we go. Jest on włą cza ny
i wy łą cza ny za po mo cą jed ne go
do tknię cia prze łącz ni ka znaj du -
ją ce go się po ni żej dźwi gni zmia -
ny bie gów. Gdy sa mo chód jest
w ru chu, ha mu lec moż na uru -
cho mić po przez po cią gnię cie
i przy trzy ma nie w po zy cji gór nej
wspo mnia ne go prze łącz ni ka.
Sys tem za cznie dzia łać dzię ki
zwięk sze niu ci śnie nia hy drau -
licz ne go. By włą czyć go pod -
czas po sto ju, wy star czy po cią -
gnąć prze łącz nik je den raz. Aby
wy łą czyć, na le ży na ci snąć na
pe dał ha mul ca i prze łącz nik.
Sys tem EPB po sia da trzy funk -
cje. Dri ve Away Re le ase prze wi -
du je zwol nie nie elek trycz ne go
ha mul ca po sto jo we go w spo -
sób au to ma tycz ny, wte dy gdy
za pię ty jest pas bez pie czeń -
stwa, włą czo ny bieg i na stą pi
na ci śnię cie pe da łu przy spie sze -
nia, aby sa mo chód ru szył
z miej sca. Dzię ki funk cji Sa fe
Hold al go rytm roz po zna ją cy kie -
row cę, okre śli przy pręd ko ści
po ni żej 5 km na godz. i wy łą -
czo nym try bie Par king, czy za -
mie rza on wy siąść z sa mo cho -
du. Je śli tak, wów czas EPB
włą czy ha mu lec po sto jo wy, aby
sa mo chód bez piecz nie się za -
trzy mał. Funk cja Au to Ap ply
spra wi, że przy pręd ko ści niż -
szej od 3 km na go dzinę
i usta wie niu au to ma tycz nej
skrzy ni bie gów w po ło że -
niu P, ha mu lec po sto jo wy
zo sta nie włą czo ny au to -
ma tycz nie. W przy pad ku
ma nu al nej skrzy ni bie -
gów sta nie się to, gdy
wy łącz nik za pło nu zo -
sta nie usta wio ny w po -
ło że niu OFF. EPB nie
moż na zwol nić ręcz nie,

je śli nie ma od po wied nie go na -
pię cia aku mu la to ra.  
EPB jest uak tyw nia ny w jed nym
z dwóch try bów nie wy bie ral nych
na pod sta wie pręd ko ści: sta -
tycz ny – po ni żej 5 km na godz.,
a tak że dy na micz ny – po wy żej
5 km na godz. W try bie sta tycz -
nym EPB uru cha mia sil ni ki  za ci -

sków elek trycz nych. W dy na -
micz nym prze sy ła ne jest żą da -
nie do mo du łu ABS, aby umoż -
li wić sta bil ne ha mo wa nie hy -
drau licz ne.
Sys tem elek tro nicz ne go ha mul -
ca po sto jo we go nie sie za so bą
sze reg ko rzy ści dla użyt kow ni -
ków sa mo cho du. To przede
wszyst kim do dat ko wa funk cja
dla klien ta, któ ra włą cza na jest
jed nym do tknię ciem prze łącz ni -
ka. Dzię ki niej zmniej sza się ma -
sa sa mo cho du, a za ra zem
wzra sta trwa łość i nie za wod -
ność sys te mu. Jest to za ra zem
sys tem wspól ny dla mo de li
z kie row ni cą z pra wej lub z le wej
stro ny.  

PIĘĆ GWIAZDEK EURO NCAP 
DLA JEEPA RENEGADE
Nowy Jeep osiągnął pozytywne wyniki we wszystkich głównych testach zderzeniowych,
w wyniku czego przyznano mu pięć prestiżowych gwiazdek Euro NCAP z końcową
punktacją 80/100. Na wynik ten składa się 87% w zakresie ochrony dorosłych, 85%
w zakresie ochrony dzieci, 65% – pieszych i 74% za systemy bezpieczeństwa samochodu. 
Na ostatnią ocenę wpływ miały zastosowanie opcjonalnego systemu automatycznego
hamowania oraz dostępność w wyposażeniu standardowym ogranicznika prędkości.
Do uzyskania prestiżowego wyróżnienia przyczyniła się z pewnością także innowacyjna
„architektura 4x4 Small Wide” oraz liczne systemy bezpieczeństwa, oferowane w standardzie
lub na zamówienie, w tym 6 poduszek powietrznych montowanych w standardzie. 
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Carola
Popaiz

zdjęcia
Alessandro

Lercara

Tutaj powstają
usługi

techniczne
Mopar Technical Services to laboratorium,
które opracowuje procedury napraw nowych
i już eksploatowanych na rynku modeli.
Cel: najlepszy serwis dla klienta.
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me cha ni ki, elek tro ni ki, ob rób ki
bla char skiej i la kie ro wa nia”. 
Pra ca w la bo ra to rium re ali zo wa -
na jest dwu to ro wo. Z jed nej stro -
ny ana li zo wa ne są no we mo de -
le, z dru giej zaś tech ni cy zaj mu -
ją się ak tu ali zo wa niem pro ce dur
ser wi so wych sa mo cho dów już
eks plo ato wa nych. „Mu si my być
na bie żą co i oczy wi ście po sia -
dać wie dzę na te mat struk tu ry
po jaz dów, czę ści za mien nych
i przy rzą dów, któ re bę dą w swo -
jej pra cy sto so wać warsz ta ty –
kon ty nu uje Ma te ra. Przy kład? 
Al fa Ro meo 4C to pierw szy sa -
mo chód z pod wo ziem z włók na
wę glo we go. Aby wie dzieć, jak
ob cho dzić się z te go ty pu ma te -
ria łem, od by li śmy staż w fir mie
lot ni czej (włók no wę glo we jest
sze ro ko sto so wa ne w tej bran -
ży), gdzie mie li śmy oka zję le piej
po znać to włók no, je go wła ści -
wo ści i opra co wać od po wied nie
na rzę dzia do pra cy z tym ma te -
ria łem. Póź niej uda li śmy się tak -
że do do staw ców pro du ku ją -
cych przy rzą dy do dia gno sty ki
i na praw w za kre sie włók na wę -
glo we go. Przy rzą dy te mu szą
być per fek cyj ne, by za pew nić
naj wyż szą ja kość ser wi so wa nia
i stan dar dy bez pie czeń stwa. Tak
więc do na szych za dań na le ży
nie tyl ko opra co wa nie pro ce dur
na praw sa mo cho dów, ale też
spe cjal nych na rzę dzi. Każ dy
przy rząd prze cho wu je my w spe -
cjal nym ma ga zy nie i gdy tyl ko
po ja wia się no wy sa mo chód,
po szu ku je my dla nie go naj bar -
dziej od po wied nich na rzę dzi
wśród już ist nie ją cych, aby
wpro  wa dzić oszczęd no ści w na -
szych warsz ta tach”.  

W Tu ry nie znaj du je się
cen trum ba daw cze,
w któ rym opra co wu je

się naj sku tecz niej sze me to dy
wy ko ny wa nia prze glą dów i ser -
wi so wa nia sa mo cho dów. To
Mo par Tech ni cal Se rvi ces Work -
shop, gdzie ana li ty cy bada ją no -
we mo de le, a sześć mie się cy
przed ich wpro wa dze niem na ry -
nek opra co wu ją me to dy i cza so -
chłon ność na praw, naj pierw
w spo sób „wir tu al ny”, a póź niej
na pro to ty pach. Pro ce du ry opi -
sy wa ne są w in struk cji na praw
i pu bli ko wa ne na stro nie in ter ne -
to wej za re zer wo wa nej wy łącz nie
dla sie ci ser wi so wej. Vi to Ma te ra
szef dzia łu wy ja śnia: „Dys po nu -
je my spe cja li stycz nym la bo ra to -
rium, w któ rym uspraw nia my
pro ce sy i pro ce dury ser wi so we.
Mu si być w nich prze wi dzia na
wy so kiej ja ko ści usłu ga przy
moż li wie jak naj krót szym cza sie
ko niecz nym do prze pro wa dze -
nia in ter wen cji. Dodajmy, że dla
każ de go mo de lu opra co wy wa -
no aż 800 pro ce dur z za kre su

AKADEMIA DLA 
SPECJALISTÓW
W tym samym miejscu, w którym
znajduje się Technical Services
Mopar Workshop, jest też Training
Academy, w której kształci się
personel Sieci posprzedażnej.
Ostatnio w Serbii uroczyście otwarto
nowe, awangardowe i całkowicie
zinformatyzowane Centrum
Szkoleniowe na terenie zakładu FCA
w Kragujevacu. Enrico Chiesa
Abbiati, odpowiedzialny za szkolenia
posprzedażne na rynku EMEA,
mówi: „W sumie mamy 33 centra.
Szkolenia obejmują wszystkie
stanowiska posprzedażne
w placówkach dealerskich, a także
instruktorów na poszczególnych
rynkach. Nasza oferta to zarówno
kursy teoretyczne jak i praktyczne,
które prowadzone są w sali
szkoleniowej i w warsztacie, a także
kursy online i w ramach „wirtualnej
klasy”. Szkolenia prowadzone są
w zakresie nowych modeli
i technologii oraz uzupełnienia
informacji, w sumie 60 różnych
modułów”. Od chwili połączenia się
spółek Fiat i Chrysler istnieją nowe
wspólne standardy szkoleniowe,
które dodatkowo wzbogacają ofertę
w tym zakresie. Chiesa Abbiati
podsumowuje: „Ujednoliciliśmy
nasze i ich oferty, tworząc moduły,
które muszą pasować do obu
spółek. Szkolenie jest więc jeszcze
bardziej szczegółowe i obejmuje
większy zakres wiedzy”. Świadczą
o tym również liczby: ponad milion
godzin zrealizowanych w ciągu roku

na obszarze EMEA.

Na zdjęciu
u góry: magazyn
z narzędziami
specjalnymi;
technik
oglądający
podwozie Alfy
Romeo 4C oraz
badanie silnika.
U dołu: Alfa
Romeo 4C
wystawiona
przy wejściu do
Training
Academy
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Krzysztof
Bielski

zdjęcia
Ireneusz

Kaźmierczak

Ogrom ne emo cje, twar da mę ska gra, wy -
rów na ny po ziom i szczyt ny cel. „Ży je my
nie tyl ko dla sie bie, ale też dla in nych” –

pod kre śla An na Pa vo ni, mał żon ka przed wcze śnie
zmar łe go pa tro na tur nie ju, któ ry przez wie le lat do -
wo dził Fia tem w Pol sce. Był po sta cią nie tu zin ko -
wą. „Fakt, że po zo stał w do brej pa mię ci wie lu
osób ła go dzi ból i na da je sens ży ciu” – za zna cza
An na Pa vo ni.
Zda niem rzecz ni ka Fiat Au to Po land Bo gu sła wa
Cie śla ra wal ka i spor to wy duch to wa rzy szy ły 
Pa vo nie mu przez ca łe ży cie za wo do we. „Za wsze
wal czył o jak naj lep szą po zy cję Fia ta w Pol sce” 
– mó wi.

MĘ SKA GRA
Me mo riał zo stał zor ga ni zo wa ny po raz dru gi. Im -
pre za sta ła się już waż nym wy da rze niem w ro dzi -
nie Fia ta. W ro ze gra nych w ha li BKS Stal Biel sko -
-Bia ła za wo dach ry wa li zo wa ło osiem ze spo łów re -
pre zen tu ją cych pol skie spół ki Fiat Chry sler
Au to mo bi les i CNH In du strial: Fiat Au to Po land
z Ty chów, CNH In du strial z Płoc ka, Fiat Powertrain
Tech no lo gies i Ma gne ti Ma rel li Su spen sion 
z Biel ska -Bia łej, Ma gne ti Ma rel li Po land i Pla stic
Com po nents and Mo du les z So snow ca, Tek sid
Iron Po land ze Sko czo wa i jednego z do staw ców
tych spół ek – Brem bo Po land z Czę sto cho wy. 
Ta ka for mu ła  me mo ria łu spo tka ła się z przy chyl -

Na parkiecie najlepszy był zespół Brembo
z Częstochowy, ale to nie jedyny tryumfator
II Memoriału. Prawdziwą miarą zwycięstwa
jest 47,5 tys. zł zebrane dla potrzebujących.

II Memoriał
Enrico PavoniegoEnrico Pavoniego

II Memoriał

U góry:
Cezary

Mazurkiewicz
z firmy Brembo
odbiera Puchar 

od Czesława
Świstaka, członka

Zarządu FAP
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Spo tka nie o trze cie miej sce za koń czy ło się wy ni -
kiem 3:3. Tek sid le piej eg ze kwo wał kar ne, wy gry -
wa jąc z Pla stic Com po nents and Mo du les 2:1. „To
nasz pierw szy start w me mo ria le. Je cha li śmy ze
spo ry mi am bi cja mi, ale tur niej wszyst ko zwe ry fi ko -
wał: prze gra li śmy w pół fi na le. Trze cie miej sce to
suk ces, choć nie do syt po zo stał” – mówi za wod -
nik Tek si du i szef dzia łu HR Woj ciech Ro jek.

WES PRZEĆ PO TRZE BU JĄ CYCH
An na Pa vo ni pod kre śla, że mi sja spo łecz na i po -
moc po trze bu ją cym jest bar dzo waż nym aspek -
tem tur nie ju. Wtó ruje jej rzecz nik Fiat Au to Po land
Bo gu sław Cie ślar. „En ri co Pa vo ni bez wzglę du na
ogrom obo wiąz ków za wsze był czu ły na pro ble my
in nych i otwar ty na ich po trze by. Dla te go tak waż -
nym ele men tem te go Me mo ria łu jest je go cel cha -

ry ta tyw ny, zbie ra nie da ro wizn na wspar cie tych
ośrod ków, któ re nio są po moc naj bar dziej po -

trze bu ją cym: do mom dziec ka, pla ców kom
opie kuń czym, fun da cjom, sto wa rzy sze -

niom.   Dzię ki   spół kom: Fiat Au to Po -
land, Po wer tra in Tech no lo gies Po land,

Sa di Pol ska, Tek sid Iron Po land, Ge -
stin Pol ska, CNH In du strial Pol ska,

Brem bo Po land, Si ste ma Po land,
Ma gne ti Ma rel li Po land – ze bra no

47.500 zł, któ re zo sta ną prze -
zna czo ne na ten szla chet ny

cel w War sza wie, So snow cu
i Biel sku -Bia łej” – mó wi. 

Ko lej ny me mo riał od bę -
dzie się już za rok. 

no ścią An ny Pa vo ni, bo pod kre śla po trze bę pra cy
ze spo ło wej, a za ra zem in te gru je za ło gę. „Cie szę
się, że lu dzie, któ rzy ra zem pra cu ją, są czę ścią
dru ży ny. W grze by wa ją  prze ciw ni ka mi, ale to ich
ze spa la” – mó wi.
Dru ży ny po dzie lo no na dwie gru py, w któ rych ry -
wa li zo wa ły każ dy z każ dym. Po dwie naj lep sze
eki py awan so wa ły do pół fi na łu. W pierw szym
zmie rzy ło się Brem bo z Pla stic Com po nents and
Mo du les. Mi ni mal nie lep si oka za li się czę sto cho -
wia nie, któ rzy zwy cię ży li 2:1. W dru gim pół fi na le
Ma gne ti Ma rel li Po land za apli ko wa ło Tek si do wi
3 bram ki n ie t ra cąc żad  nej.

FI NA ŁY
W fi na le zmie rzy ły się ze spo ły Brem bo i Ma gne ti
Ma rel li Po land. W me czu padł re mis 2:2. By wy ło -
nić try um fa to ra po trzeb ne by ły rzu ty kar ne. Bram -
ka rze nie mie li nic do po wie dze nia. Do pie ro w szó -
stej ko lej ce mi ni mal nie prze strze lił re pre zen tant eki -
py z So snow ca, sta wia jąc czę sto cho wian przed
ogrom ną szan są. Do pił ki pod szedł pra cow nik
mon ta żu Łu kasz Sie ja. „Emo cje
by ły ogrom ne. Gdy pod cho dzi łem
do pił ki by łem zde ner wo wa ny, ale
po tra fie niu bar dzo mi ulży ło” –
wyjaśnia tuż po zwy cię stwie.
Pu char z rąk An ny Pa vo ni ode brał
ka pi tan zwy cię skie go ze spo łu Ce -
za ry Ma zur kie wicz, pra cow nik
dzia łu mon ta żu w Brem bo. „Pu -
char jest cięż ki, ale to bar dzo przy -
jem ny cię żar. W me mo ria le wy star -
to wa li śmy po raz dru gi. W po -
przed niej edy cji nie po szło nam
do brze, ale wy cią gnę li śmy wnio ski
i by ło to wi dać” – mó wi.
Mi chał Zió łek, ka pi tan eki py Ma gne ti Ma rel li 
Po land, w któ rej skła dzie zna leź li się pra cow ni cy
Au to mo ti ve Li gh ting i Ma gne ti Ma rel li Exhaust 
Sys tems, nie krył ża lu. „Zwy cię stwo by ło tak bli -
sko. Prze gra li śmy w kar nych. Za rok bę dzie le piej!”
– do da je Zió łek, któ ry na co dzień pra cu je w dzia -
le R &D w Au to mo ti ve L i gh ting.

TABELA KOŃCOWA
1. Brembo Poland

2. Magneti Marelli Poland

3. Teksid Iron Poland

4. Plastic Components and

Modules

5. Fiat Auto Poland

6. Magneti Marelli Suspension

7. CNH Industrial

8. Fiat Powertrain Technologies

PIERWSZA BYŁA RAP
Zespół Brembo Poland z Częstochowy zwyciężył
w zawodach po raz pierwszy. W poprzedniej
edycji, rozegranej w Warszawie, na najwyższym
podium stanęła Reprezentacja Artystów Polskich 
z Rafałem Maserkiem, Antonim Królikowskim,
Radosławem Majdanem i Rafałem Mroczkiem
w składzie. Kolejne miejsca zajęły ekipy
CNH Industrial z Płocka oraz tyskiego 
Fiata Auto Poland.

ENRICO PAVONI (1950-2012)

FIATOWIEC Z ROMY
Urodził się w Rzymie. Karierę zawodową związał z Fiatem, w którym zaczął
pracę jako 19-latek, i z Polską, gdzie przez wiele lat reprezentował
koncern. W 1992 r. uczestniczył w zespole negocjującym prywatyzację
bielskiej FSM, w efekcie której powstały Fiat Auto Poland, Magneti Marelli
i Teksid Poland. Objął stanowisko szefa rady nadzorczej
FAP. Od 1995 r. był prezesem spółki Fiat Polska.
W 2002 r. powierzono mu także funkcję prezesa
Fiat Auto Poland. Zmarł 21 października 2012 roku.
Anna Pavoni, małżonka patrona turnieju, wyznaje,
że w dzieciństwie marzył on o piłkarskiej karierze.
Trenował nawet w AS Roma. „Czasem nie nadążałam
za jego gustami: raz kibicował Włochom, raz Polakom.
Najtrudniej było, gdy oba zespoły spotykały się
w ważnych meczach, jak podczas Mistrzostw
Świata w 1982 r. Miał wówczas rozdarte serce. 
Futbol był dyscypliną mu najbliższą. Potem była
siatkówka i tenis, w którego grał, gdy miał 
wolną chwilę” – wspomina.
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W oczekiwaniu
na Mikołaja

snow cu, gdzie star sze rocz ni ki (2003-2006) obej -
rza ły film „Wiel ka Szóst ka”, a młod sze (2007-
2010) „Pio run i ma gicz ny dom”. Ma lusz kom (rocz -
ni ki 2011-2014) oraz dzie ciom star szym (1999-
2002) upo min ki ode bra li ro dzi ce w swo ich
za kła dach pra cy.
Im pre zę Mi ko łaj ko wą dla 263 dzie ci swo ich pra -
cow ni ków zor ga ni zo wał tak że Tek sid Iron Po land.
Spo tka nie od by ło się 7 grud nia w Te atrze Elek -
trycz nym w Sko czo wie. Oprócz pa czek z za baw -
ka mi i sło dy cza mi od Mi ko ła ja ma lu chy obej rza ły
baj kę „Wiel ka po dróż Bol ka i Lol ka”, tro chę star -
sze dzie ci (w wie ku 5-9 lat) film „Gdzie jest Mi ko -
łaj?”, a te naj star sze (10-14 lat) „Ma gicz ną po dróż
do Afry ki”. 
Łącz nie spół ki Gru py Fiat Chry sler w Pol sce ob da -
ro wa ły bli sko 8 tys. dzie ci. Za rzą dy tych firm prze -
ka za ły rów nież upo min ki wy cho wan kom po bli -
skich Do mów Dziec ka. 

Dzie ci uwiel bia ją te świę ta. I trud no się dzi wić,
wszak to czas od wie dzin Świę te go Mi ko ła -
ja, któ ry przy by wa do naj młod szych z wor -

kiem peł nym pre zen tów i sło dy czy. 
W tym ro ku dzie ci pra cow ni ków spół ek Gru py Fiat
Chry sler w Pol sce ba wi ły się do sko na le na zor ga -
ni zo wa nych przez Ge stin Pol ska im pre zach
w dniu 7 grud nia. Po za spo tka niem z Mi ko ła jem
po nad 2 tys. dzie ci z rocz ni ków 2003-2010 obej -
rza ło w Biel skim Cen trum Kul tu ry spek takl o trzech
śnie go wych bał wa nach pt. „Bał wa ny chcą od mia -
ny”, a w Ty chach – po kaz łyż wiar stwa fi gu ro we go
i akro ba ty ki po wietrz nej, któ ry od był się na Sta dio -
nie Zi mo wym. Dla 25 dzie ci pra cow ni ków Fiat Au -
to Po land w War sza wie spo tka nie z Mi ko ła jem po -
łą czo no z przy go to wa ny mi przez ani ma to rów za -
ba wa mi i ani ma cja mi oraz po czę stun kiem. Dzie ci
pra cow ni ków spół ek Ma gne ti Ma rel li (po nad 1 tys.)
za pro szo no do ki na He lios w Biel sku -Bia łej i So -

Opracowała
Mirosława

Malich

zdjęcia
Ireneusz

Kaźmierczak,
Lucjusz

Cykarski,
Satiz Poland

Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż. Wszystko wokół
mieni się kolorowymi światełkami, ozdobami
i choinkowymi bombkami. Nie może zatem zabraknąć
Świętego Mikołaja, symbolu tych magicznych świąt. 

W oczekiwaniu
na Mikołaja
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ALFREDO LEGGERO NOWYM PREZESEM 
ZARZĄDU FIAT AUTO POLAND 

W dniu 4 grudnia 2014 r. podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stanowisko prezesa zarządu 
Fiat Auto Poland powołano Alfredo Leggero. Zastąpił on Luigi Galante, któremu powierzono nowe funkcje w FCA.
Nowy prezes zarządu ma 57 lat, jest absolwentem Politechniki w Neapolu. Rozpoczął pracę w Grupie Fiat
w 1983 r. W 1998 został dyrektorem zakładu Rivalta, a rok później w Pomigliano. W 2006 r. objął stanowisko
plant managera w Melfi-Sata, a jednocześnie pełnił funkcję kierownika technologii lakierni w obrębie
Manufacturing EMEA. W latach 2007-2009 został dyrektorem zakładu Sevel, a w 2011 r. dyrektorem
Suspension Systems Business Line i Plastic and Components Business Line w spółce Magneti Marelli oraz
dyrektorem produkcji Magneti Marelli na poziomie worldwide. Od 2011 r. pełnił funkcję dyrektora produkcji
i Supply Chain regionu LATAM – Ameryka Łacińska. W listopadzie 2014 r. objął stanowisko dyrektora produkcji
– Mass Market Brands w regionie EMEA. Obecnie odpowiada za zakłady Sevel, Pomigliano, Melfi,
Termini Imerese, Kragujewač, Tofas w Bursie oraz za spółkę Fiat Auto Poland.

FIAT AUTO POLAND 
W CZOŁÓWCE FIRM
Dziennik Rzeczpospolita opublikował „Listę 2000”,
która jest rankingiem największych przedsiębiorstw
i eksporterów z Polski. „Firmy z zestawienia to wizytówki
naszej gospodarki, a coraz lepsze wyniki handlu
zagranicznego wspierają wzrost polskiego PKB” –
podkreśla Rzeczpospolita. Jednym z czynników rozwoju
polskiej gospodarki jest zwiększanie się relacji eksportu
do PKB, a ten rzeczywiście rośnie od kilkunastu lat. 
Fiat Auto Poland zajął trzecią lokatę wśród największych
polskich eksporterów. W zeszłym roku przychody spółki
ze sprzedaży wyniosły 13,2 mld zł. Aż 11,7 mld zł stanowił
przychód z eksportu – piszą autorzy raportu.

UDANY AUDYT WCM 
W ZAKŁADZIE TYCHY

W rok po uzyskaniu Gold Level WCM, od 2 do 4 grudnia 2014 roku,
trwał audyt kontrolny w tyskiej fabryce. System zakłada bowiem ocenę
stopnia spełnienia określonych w metodologii warunków i celów.
„W trakcie trzydniowego audytu uzyskaliśmy po dodatkowym punkcie
z filaru Focus Improvement oraz z „jasności celów”, co dało nam wynik
końcowy 73, który umacnia naszą pozycję w gronie czterech zakładów
FCA, które do tej pory uzyskały Gold Level WCM” – mówi Jan Pietras,
koordynator WCM. Podczas audytu każdy z 13 liderów filarów
prezentował przegląd obecnej sytuacji, po czym działalność
poszczególnych filarów była prezentowana audytorom w jednostkach
produkcyjnych. „Każdy filar uzyskał cenne komentarze oraz wskazówki
do dalszego rozwoju. W przyszłym roku czekają nas kolejne wyzwania,
które zbliżają nas do osiągnięcia poziomu World Class Manufacturing”
– dodaje Jan Pietras.



FIAT WŚRÓD NAJBARDZIEJ INNOWACYJNYCH FIRM ŚWIATA
Po raz dziewiąty The Boston Consulting Group, globalna firma doradztwa strategicznego,  przygotowała raport, w którym
wskazała najbardziej innowacyjne firmy. Analiza bazuje przede wszystkim na opiniach znanych przedstawicieli zarządów 
i top managerów z kilkudziesięciu państw, w tym z Polski. Ocena ekspertów BCG pozwoliła wyłonić grono najbardziej
innowacyjnych firm świata w rankingu World’s 50 Most Innouative Companies 2014. Wśród nich znalazł się również Fiat, 
który występuje obok takich gigantów z sektora technologicznego, jak np. Apple, Google, Samsung, Microsoft, IBM itp.

PROJEKT 
„INŻYNIER NA MIARĘ XXI WIEKU”
Już po raz trzeci firma Comau uczestniczyła w konferencji naukowej
„Inżynier XXI wieku”, organizowanej przez Wydział Budowy Maszyn
i Informatyki (WBMiI) Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej. Tematem tegorocznej prelekcji był projekt badawczo
rozwojowy realizowany przez studentów WBMiI w ramach praktyk
w eComau. Przedstawione zostały badania rynku w temacie
zapotrzebowania na produkty mające na celu redukcję zużycia
mediów w przemyśle w oparciu o rynek polski i Europę wschodnią. 
W wykładzie prowadzonym przez uczestników praktyk i ekspertów
z eComau uczestniczyło około 500 studentów. Wyjątkowym gościem
konferencji był robot ARC4, jeden z najnowszych produktów
Comau Robotyka, który wzbudził
ogromne zainteresowane wśród
studentów. W ramach
prowadzonych
warsztatów
studenci mogli
zgłębiać tajniki
programowania
sterowników, 
jak również
przeprowadzić testy
funkcjonalności
robota. 

SPOTKANIE W CENTRUM
SPRZEDAŻY FAP
16 grudnia br. Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland w Bielsku-Białej
wykorzystując świąteczną atmosferę, zaprosiło blisko
50 przedstawicieli władz miasta, mediów, a także małych
przedsiębiorców z terenu miasta i okolic. Było to pierwsze tego typu
spotkanie, w czasie którego Grażyna Bandoła, zarządzająca Centrum
Sprzedaży, przybliżyła gościom fabrykę FAP w Tychach i stosowany
w niej nowoczesny system produkcji i zarządzania; podkreśliła
znaczenie Fiat Chrysler Automobiles dla obu miast, w których znajdują
się zakłady grupy, a także dla regionu. W czasie spotkania miała
miejsce prezentacja produkowanych w FAP samochodów – Fiata 500
i Lancię Ypsilon oraz świąteczna promocja tych modeli, obejmująca
zarówno rabat cenowy jak i opony zimowe. Kolejnym punktem był
pokaz obsypanej wieloma nagrodami Alfy Romeo 4C. Bohaterem
spotkania był jednak najnowszy model grupy – Fiat 500X, prezentacji
którego towarzyszyła nowoczesna oprawa widowiskowa. 

PRZEDPREMIERA  
NOWEGO FIATA DOBLÒ
Na rynku pojawia się czwarta generacja modelu Doblò,
jedynego samochodu typu „Active Family Space”, mogącego
zaspokoić potrzeby rodzin, które korzystają z samochodu 
przez 7 dni w tygodniu, bez ograniczeń, jeśli chodzi
o przestrzeń czy zakres użytkowania. Nowy Doblò oferuje
ogromną modularność wewnętrznej przestrzeni, a także zakres
wyposażenia technologicznego o przyjazne dla użytkownika
elementy (np. system Uconnect z 5" kolorowym ekranem
dotykowym), które czynią z podróży nowym Doblò prawdziwą
przyjemność. Model oferuje aż 7 jednostek o mocy od
90 do 135 KM zasilanych benzyną, olejem napędowym lub
metanem, a będzie go można zamawiać w Polsce od przełomu
stycznia i lutego 2015 roku. Pierwsze samochody w salonach
Fiata pojawią się natomiast w marcu.
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SZLACHETNA 
PACZKA 
PRACOWNIKÓW 
SPÓŁEK GRUPY FCA 
Z WARSZAWY

Pracownicy dyrekcji
handlowej Fiat Auto Poland
z Warszawy, a także Fiat
Bank Polska i FGA Leasing
Polska wzięli udział
w akcji Szlachetna
Paczka, w czasie której
już po raz XV pomagano
potrzebującym przed
Bożym Narodzeniem.

Zaangażowanie biorących
udział w projekcie sprawiło, że pracownicy spółek FCA
zorganizowali największą paczkę w Polsce –
101 paczek + pralkę. Pralkę zakupił Fiat Bank Polska,
a Fiat Auto Poland użyczył samochody oraz paliwo, aby
paczki dla dwóch rodzin, samotnej matki z trójką dzieci
i 7-osobowej rodziny, mogły dotrzeć na Podkarpacie.
Obdarowane rodziny, oprócz prezentów od
pracowników FCA otrzymały jeszcze np. drzewo na opał
oraz drzwi wejściowe.  Wspólnymi siłami dostali więc
rzeczy, o jakich marzyli, ale jakich też bardzo
potrzebowali. 

FIAT FIORINO 
WŚRÓD NAJLEPSZYCH
AUT FLOTOWYCH
Fiat Fiorino zdobywa kolejne wyróżnienie na polskim rynku
w kategorii „Auta Małe Dostawcze”. Model uplasował się na drugim
stopniu podium w Profesjonalnym Teście Flotowym organizowanym przez
Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych, którzy typowali
auta „szyte” na miarę polskich potrzeb. Fiat Fiorino to najmniejszy
samochód dostawczy Fiata Professional, stworzony do codziennej pracy
w zatłoczonym mieście i w dalszej trasie. Łatwy w prowadzeniu
i parkowaniu jak typowe auto miejskie jest jednocześnie niezwykle
ładowny i do tego oszczędny w eksploatacji. Doskonałe wyniki modeli
Fiat Professional w konkursach flotowych są odzwierciedleniem pozycji
marki na polskim rynku samochodów dostawczych. Marka zajmuje
niezmiennie 1 miejsce z imponującym udziałem w sprzedaży
równym 23%, przy jednoczesnym wzroście odnotowanym 
w stosunku do 2013 r. o 6%. 

OBCHODY HDK – PCK
Co roku w listopadzie przypadają Dni HDK-PCK, które w tym roku
obchodzono wraz z 95-rocznicą powstania Polskiego Czerwonego Krzyża.
Koło PCK i Klub HDK przy Fiat Auto Poland uroczystość z tej okazji
zorganizowały 22 listopada 2014, a uczestniczyli w nim, poza członkami,
przedstawiciele dyrekcji FAP, władz terenowych i wojewódzkich organizacji,
a także delegacje zaprzyjaźnionych klubów HDK i PCK oraz firm. Ceremonia
stanowi też okazję do podsumowania działalności koła, zwłaszcza promocji
honorowego krwiodawstwa. Koło PCK i Klubu HDK przy FAP może się
poszczycić sukcesami w tej kwestii. Do listopada pozyskano ponad 2000
litrów krwi, a sami tylko krwiodawcy koła oddali 400 litrów. Najbardziej
zasłużeni: Maciej Podolski, Zdzisław Sikora i Daniel Kidoń po oddaniu
honorowo 18 litrów krwi otrzymali Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca
Krwi. Takie same odznaczenia po oddaniu 12 litrów krwi uzyskali:
Piotr Maciaszczyk i Łukasz Soból, a po oddaniu 6 litrów krwi:
Jan Wojtkowiak, Mariusz Stokłosa i Bartosz Czekański.
Na zdjęciu obok: Bożena Drybańska dyr. regionalnego centrum
krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Katowicach wręcza Pawłowi Bojczukowi
odznaczenie Ministra Zdrowia „Zasłużony dla zdrowia  narodu", w środku
prezes Koła PCK i Klubu HDK Andrzej Lis. 
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KOLEJNE NAGRODY
DLA ALFY 4C 
Kolekcja tytułów dla Alfy Romeo 4C została
wzbogacona o nowe wyróżnienia. Fascynujący kabriolet
Alfa 4C Spider został uznany przez czytelników
magazynu „Auto Świat” najlepszym kabrioletem roku
i otrzymał nagrodę: „ZŁOTA KIEROWNICA 2014”.
W konkursie tygodnika drogą elektroniczną oddano
ponad 50 tys. głosów na 44 samochody w 6
kategoriach. Alfa 4C Spider w swojej kategorii
pokonała 5 innych konkurentów, wyprzedzając:
Porsche 911 Targa i Ford Mustang Cabrio. Tymczasem
UIGA, Włoskie Stowarzyszenie Dziennikarzy
Motoryzacyjnych, przyznało Alfie Romeo 4C tytuł
„Samochód Europa 2015 – Samochód Sportowy”.
Ceremonia wręczenia nagród odbyła się w październiku
na torze wyścigowym Monza, a Alfa Romeo 4C
wyprzedziła w rankingu Lamborghini Huracan, 
Jaguara F-Type Coupé i Ferrari California T.

JEEP RENEGADE 
Z AUTOGRAFAMI 
ROLLING STONESÓW 
Do 23 grudnia na stronie Charity Buzz trwała licytacja jedynego
w swoim rodzaju Jeepa Renegade, podpisanego przez Micka Jaggera,
Keitha Richardsa, Ronniego Wooda i Charliego Wattsa. Związek
pomiędzy marką Jeep a zespołem Rolling Stones umocnił się dzięki
oryginalnej akcji, podczas której marka FCA uczestniczyła
w charakterze sponsora i partnera z branży motoryzacyjnej w trakcie
trasy koncertowej „14 On Fire”. Trasa ta stała się idealną okazją do
przedpremierowego zaprezentowania nowego Renegade. Członkowie
Rolling Stones złożyli swoje autografy na masce Jeepa Renegade przy
okazji koncertu zespołu w Rzymie. W chwili oddawania gazety do
druku nie są znane jeszcze wyniki licytacji.

ZAŁOGA ALFY MITO 
NAJSZYBSZA 
W RAJDZIE ŻUBRÓW
Podczas 48. edycji Rajdu Żubrów załoga Tomasz Szmandra
i Grzegorz Badura (Grupa Polskapresse) startująca Alfą Mito 
już po raz trzeci w ostatnich latach okazała się najszybsza
w kategorii dziennikarzy. 
170 konna Alfa Mito 1.4 Quadrifoglio Verde wygrała ze swoimi
najgroźniejszymi konkurentami i bezdyskusyjnie zajęła
pierwsze miejsce w swojej klasie. Na starcie tegorocznej 
edycji rajdu stanęło 70 załóg. 

JOANNA BRODZIK 
WYBRAŁA FIATA 500 
Polska aktorka Joanna Brodzik, grająca ostatnio w popularnym
serialu „Nad rozlewiskiem…”, 7 listopada zakupiła w Salonie
Bołtowicz w Warszawie nowego Fiata 500. Aktorka stała się
właścicielką nowego, perłowego  Fiata 500 0.9 TwinAir o mocy
85 KM, z automatyczną skrzynią biegów, w wersji Lounge. 
Wersja została wzbogacona o szklany dach otwierany elektrycznie,
7" ciekłokrystaliczny ekran TFT, czujnik parkowania, chromowane
nakładki na lusterka i tablicę do pisania na desce rozdzielczej.
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An na 
Lu ber to wicz -

-Sztorc

zdjęcia
arch. 

Rafała Sonika

wyróżniony...

„Jeśli robi się coś, co jest pasją i daje satysfakcję,
to nie może być mowy o zmęczeniu czy
znudzeniu” – mówi Rafał Sonik,
przedsiębiorca, sportowiec, filantrop. 

Czuję się
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Masz 48 lat, jesteś

sportowcem z sukcesami,

ale realizujesz też wiele

społecznych projektów.

Który z tych obszarów

działalności jest dla ciebie

najważniejszy?

Przede wszyst kim je stem
przed się bior cą i to od naj młod -
szych lat. Mo ja ma ma twier dzi,
że pierw szy in te res ubi łem za -
mie nia jąc ma ły za baw ko wy sa -
mo cho dzik na no tes, któ ry mo -
im zda niem był bar dziej prak -
tycz ny. Dzię ki te mu, że je stem
przed się bior cą, mam z ko lei
moż li wość re ali zo wa nia ma rzeń
i pa sji, z któ rych naj waż niej szą
jest sport. Spor tow cem też je -
stem od za wsze. Wy czy no wy
sport upra wiam ca łe ży cie,
a ostat nie 15 lat po świę ci łem
mu nie mal cał ko wi cie. Spor -
tow cem je stem jed nak do pie ro
w dru giej ko lej no ści, a kie dy
czło wiek już ma dom, sa mo -
chód i jest nie za leż ny to po ja -
wia się chęć po ma ga nia in nym,
czy li dzia łal ność cha ry ta tyw na.
Po ma ga nie in nym da je mi
ogrom ną sa tys fak cję. Dzie le nie
się tym, co mam, uwa żam za
przy wi lej. 
Dlaczego mówisz o sobie

przedsiębiorca, a nie

biznesmen? 

Sło wo biz nes nie sie ze so bą tro -
chę ne ga tyw ne sko ja rze nia. Wo -
lę jak mó wi się: or ga nicz ny
przed się bior ca. To – w mo im
po ję ciu – ktoś ta ki, kto w swo jej
pra cy naj bar dziej ko cha two -
rzyć, pra co wać z ludź mi i dla lu -
dzi. Ca łe mo je za wo do we ży cie
kon cen tru ję się na roz wo ju.
Spro wa dzi łem do Pol ski kil ka
kon cer nów, m. in. Bri tish Pe tro -
leum. Wpro wa dzi łem na nasz
ry nek mar kę McDo nald’s. Re zul -
ta tem pra cy mo je go ze spo łu jest
do tych czas po nad 120 róż nych
obiek tów w ca łej Pol sce. Kre -
acja jest isto tą mo je go za wo do -
we go ży cia, a spe cy ficz ną for mą
two rze nia jest dzia łal ność na
rzecz in  nych. 

go dnia – to jest dla mnie fun da -
men tal na kwe stia. Czu ję się wy -
róż nio ny, że mo gę pra co wać dla
tej or ga ni za cji nie mal od po cząt -
ku jej po wsta nia, czy li bli sko 20
lat. Los po zwo lił mi nie tyl ko re -
ali zo wać swo je pa sje za wo do -
we, spor to we, ale dał szan sę
udzia łu w tej ini cja ty wie. To naj -
lep sze, co mo głem so bie w ży -
ciu wy ma rzyć.
Oprócz licznych nagród dla

firmy Gemini Holdings

otrzymałeś ostatnio

prestiżowe odznaczenie

Honoris Gratia…

Kra ków to mo je ro dzin ne mia sto
i przy stań, do któ rej za wsze po -
wra cam. Je stem z nim zwią za ny
za wo do wo, ro dzin nie i sen ty -
men tal nie. Od zna cze nie, Ho no -
ris Gra tia, któ re ode bra łem pod -

Kreacja jest
istotą jego
zawodowego
życia

Rafał Sonik 
od lat wspiera
krakowską
organizację
pozarządową
Siemacha, która
często kibicuje
mu podczas
startów

Ja kie są two je osią gnię cia

ja ko przed się bior cy? 

Stwo rzo ny prze ze mnie Ge mi ni
Hol dings Sp. z o.o. jest obec ny
na pol skim ryn ku de we lo per -
skim od 1993 ro ku. Dzia łal ność
roz po czę li śmy od współ pra cy
z Bri tish Pe tro leum. Zaj mu je my
się bu do wą i za rzą dza niem wiel -
ki mi cen tra mi han dlo wy mi, a na -
sze „pe reł ki” to Ge mi ni Ja sna
Park w Tar no wie i Ge mi ni Park
w Biel sku -Bia łej. Spół ka jest ich
in we sto rem i de we lo pe rem.
Pierw sze z wy mie nio nych, to
naj więk sze cen trum han dlo we
w Tar no wie i re gio nie. Przy je go
pla no wa niu przy świe ca ła nam
idea stwo rze nia prze strze ni,
gdzie w atrak cyj ny spo sób czas
spę dzić mo że ca ła ro dzi na.
W po my sło wym pro jek cie po łą -
czy li śmy funk cjo nal ność ga le rii
han dlo wej z mi sją pla có wek
Sto wa rzy sze nia Sie ma cha.
Dzię ki nie mu, dzie ci przy cho -
dzą ce do ga le rii spę dza ją czas
w spo sób twór czy i roz wi ja ją cy. 
Dla cze go aku rat wspie rasz

tę (Sie ma cha) or ga ni za cję

po za rzą do wą? 

Przede wszyst kim ze wzglę du
na war to ści i fi lo zo fię, na któ rej
swo je dzia ła nia opie ra Sie ma -
cha. Ideę Sto wa rzy sze nia wy ra -
ża sen ten cja: „Je steś wart ty le,
ile da jesz in nym”. Ta kra kow ska
or ga ni za cja po za rzą do wa po -
ma ga dzie ciom i mło dzie ży  –
dzia ła na rzecz wy rów ny wa nia
szans w roz wo ju edu ka cyj nym
oraz spo łecz nym dzie ci i mło -
dzie ży. Po zwa la od na leźć ta len -
ty, da je moż li wo ści i si łę do re ali -
zo wa nia aspi ra cji. Ten pro jekt
jest kry sta licz nie czy sty, trans pa -
rent ny, nie ma żad ne go dru gie -



48

czas te go rocz nej Ga li Sto wa rzy -
sze nia Sie ma cha z rąk Pre zy -
den ta Jac ka Maj chrow skie go
jest wy jąt ko wym za szczy tem
i ra do ścią. Utwier dza mnie
w prze ko na niu, że mo je przy -
wią za nie, obec ność i dzia łal ność
w Kra ko wie ma sens, a na sza
re la cja jest obu stron na. Mnie na
ser cu le ży roz wój mia sta, a ono
do strze ga mo je sta ra nia. To
wiel ka no bi li ta cja, któ ra mo ty wu -
je d o dal sze go dzia ła nia. 
Znany jesteś również

z przywiązania i miłości do

polskich Tatr, a do

Kasprowego Wierchu –

kultowej góry polskich

narciarzy – szczególnie.

Ta try są mi szcze gól nie bli skie.
Z Ka spro wym Wier chem zwią -
za ny je stem od dziec ka. Ta gó ra
by ła dla mnie i mo ich ró wie śni -
ków miej scem szcze gól nym już
wów czas, gdy ja ko mło dzi lu -
dzie – ucznio wie szko ły pod sta -
wo wej, po tem śred niej – or ga ni -
zo wa li śmy sa mo dziel ne wy pra -
wy na nar ty. Wiel ki sen ty ment
do tej gó ry i lu dzi z nią zwią za -
nych no szę w so bie do dziś.
Chciał bym spra wić, by lu dzie,
któ rzy wie le cza su spę dzi li na
Ka spro wym, za trzy ma li się na
chwi lę i za sta no wi li nad ja ko ścią
te go miej sca. Skło nić do re flek -

sji – a to wca le nie jest dziś pro -
ste. Or ga ni zu ję więc spo tka nia
„Lu dzi Ka spro we go Wier chu” na
Ha li Kon dra to wej oraz co rocz ne
msze świę te na szczy cie Ka -
spro we go. Sku pu ję rów nież pa -
miąt ki, zwią za ne z je go hi sto rią
np. frag men ty sta rej ko lej ki zde -
mon to wa nej w 2007 ro ku. Po za
tym Ka spro wy two rzy szcze gól -
ną po trze bę doj rza łe go dia lo gu
mię dzy róż ny mi gru pa mi o czę -
sto skraj nie róż nych po glą dach,
któ ry po zwo lił by na dal szy roz -
wój nar ciar stwa czy tu ry sty ki
w tym miej scu. 

Jesteś też inicjatorem akcji

Czyste Tatry, osobiście

bierzesz w niej udział… 

Od po cząt ku spon so rem ak cji
jest mo ja fir ma – Ge mi ni Hol -
dings, a w dzia ła nia na miej scu
an ga żu ję się rów nież oso bi ście.
Mam głę bo kie po czu cie, że ko -
rzy sta jąc z te go, co da ją nam
gó ry, je ste śmy win ni zo sta wić je
w sta nie jak naj mniej na ru szo -
nym. Dla te go idea ak cji Czy ste
Ta try jest mi tak bli ska. To naj -
więk sza ak cja sprzą ta nia Tatr,
w któ rą an ga żu ją się lu dzie z ca -
łej Pol ski. Ty sią ce wo lon ta riu szy
zbie ra śmie ci ze szla ków. 
Dbasz o lasy i góry, a quady

w Polsce nie kojarzą się

dobrze… Ty masz na

rękawach kurtki wyszyte

hasło: „Daj przyquad! Nie

niszcz lasu!” To nie tylko

teoria? 

Qu ady wciąż są w Pol sce ko ja -
rzo ne przede wszyst kim z nie -
bez piecz nym pre zen tem ko mu -
nij nym oraz gło śnym „na rzę -
dziem” do roz jeż dża nia la su
i za kłó ca nia spo ko ju. To bar dzo
krzyw dzą cy ste reo typ, bo qu -
ady to przede wszyst kim do -
sko na łe na rzę dzie edu ka cyj ne
dla mło dych lu dzi. Mu si być tyl -
ko wy ko rzy sty wa ne w od po -

Rafał Sonik to
najbardziej
wszechstronny
quadowiec –
doskonale daje
sobie radę na
wydmach jak
i w górach,
a także na
skalistych
pustyniach 
i na szybkich,
technicznych
trasach
w Brazylii
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wied ni spo sób, pod okiem od -
po wie dzial ne go i wy szko lo ne go
in struk to ra. Pro blem nie le gal nej
jaz dy po la sach jest bar dziej
zło żo ny. W Pol sce nie ma żad -
ne go pla nu po zwa la ją ce go
stwo rzyć spe cjal ne miej sca dla
mi ło śni ków off -ro adu, tak jak
ma to miej sce cho ciaż by w Ka -
na dzie. Brak tras i to rów oczy -
wi ście nie uspra wie dli wia qu -
adow ców wjeż dża ją cych na te -
re ny, gdzie jest to za bro nio ne,
ale mu si my mieć świa do mość,
że ka ry czy za sta wia nie pu ła pek
przez prze ciw ni ków ta kiej jaz dy
nie wie le zmie nią. „Daj przy qu ad!
Nie niszcz la su!”, to ha sło, któ -
rym wraz z Mi ni ster stwem Śro -
do wi ska na wo łu je my do dia lo gu
i zmian. Do jaz dy tyl ko w prze -
zna czo nych do te go miej scach,
ale rów nież do two rze nia ta kich
miejsc. Po ka zu je my, że qu ad to
nie jest wcie lo ne zło na czte rech
ko łach, ale po jazd, któ ry mo że
cho ciaż by na wy po sa że niu
służb me dycz nych po ma gać
w ra to wa niu ży cia. 
Za tobą kolejny Dakar. To

najtrudniejszy

i jednocześnie najbardziej

prestiżowy rajd terenowy

świata – dojechanie do mety

to nie lada wyczyn, a ty

zająłeś drugie miejsce. Jaka

jest twoja recepta na

sukces? 

W 2014 ro ku po raz trze ci sta -
ną łem na po dium Da ka ru, ale
po raz pierw szy uda ło mi się
wspiąć na je go dru gi sto pień.
Na to miast pod czas raj du w Bra -
zy lii za pew ni łem so bie w 2014
ro ku Pu char Świa ta. To jed nak
nie te zwy cię stwa cie szą naj bar -
dziej, ale spo sób w ja ki do nich
do cho dzę. Mam w tej chwi li
świa do mość, że je stem naj bar -
dziej wszech stron nym qu adow -
cem, któ ry po tra fi na wi go wać
i utrzy my wać so lid ne tem po za -
rów no na wy dmach, jak i po -
śród gór, na ska li stych pu sty -
niach, czy na szyb kich i tech -
nicz nych tra sach w Bra zy lii.

Przy stę pu jąc do ry wa li za cji
wiem, że tyl ko przy pa dek lub
awa ria mo gą ode brać mi zwy -
cię stwo, dla te go do każ de go
od cin ka spe cjal ne go pod cho dzę
bar dzo skon cen tro wa ny i sta -
ram się zwra cać uwa gę na naj -
mniej szy szcze gół, tak by w tym
raj do wym łań cu chu nie by ło
żad nych sła bych ogniw. 
Zawsze jesteś dobrze

przygotowany do startów…

a sprzęt? To bardzo ważny

element w rywalizacji

podczas rajdu…

Pod czas Raj du Da kar za wsze
jeż dżę Yama hą. Na Hon dzie
star tu ję w nie któ rych raj dach
Pu cha ru Świa ta – w tym ro ku
Abu Za bi i Ka tar. Po tem na Sar -
dy nii, w Egip cie i Bra zy lii je cha -
łem już Yama hą. Oba qu ady
ma ją swo ją spe cy fi kę i wła ści -
wo ści w róż nym te re nie, każ dy
z nich ce nię, nad każ dym pra -
cu ję i każ dy te stu ję.
Dlaczego Dakar tak

uzależnia? 

Da kar to ży cie w pi guł ce. A kto
nie chciał by żyć kil ka ra zy? To
cią głe wzlo ty i upad ki. Przez
dwa ty go dnie prze ży wam ty le
emo cji, że wy star czy ło by roz -
dzie lić ca łe ży cie: od eu fo rii,
szczę ścia, po strach, smu tek
i roz go ry cze nie. Z Da ka rem jest
jak z wy pra wą na Mo unt Eve -
rest. Na tę gó rę nie da się
wbiec, trze ba wspi nać się od
obo zu do obo zu. Jest też jesz -
cze je den ele ment, któ ry bar dzo
się li czy – szczę ście.
A jak reagują partnerzy

podczas rozmów

biznesowych wiedząc,

że rozmawiają z „tym”

Sonikiem? 

Spo ty kam się czę sto z wy ra za -
mi uzna nia dla te go, co osią gam
w spo rcie. Cza sem mo gę wy -
czuć nut kę za zdro ści, ale w do -
brym te go sło wa zna cze niu. To
jed nak nie po wo du je, że wa run -
ki han dlo we są dla mnie in ne, że
do sta ję coś za dar mo al bo ta -
niej. Choć nie ukry wam, że tro -

chę po ma ga to w ne go cja cjach. 
Co naj bar dziej li czy się w osią -
ga niu suk ce sów – pra ca, ta lent
czy szczę ście? Uwa żam, że
suk ces to 20 % ta len tu, 10 %
szczę ścia, a ca ła resz ta to pil -
ność i pra co wi tość. Bar dzo
czę sto suk ces od no szą lu dzie
mniej uta len to wa ni, ale bar dzo
pra co wi ci, kon se kwent nie dą żą -
cy do ce lu. Je że li ma się ta lent,
a nie jest on po par ty cięż ką pra -
cą, to nie wie le z te go bę dzie.
Na to miast praw dą jest, że
szczę ście sprzy ja lep szym.  

Przyjaciele mówią o nim SuperSonik
Urodzony w 1966 roku Rafał Sonik to przedsiębiorca,
filantrop i sportowiec, który od końca lat 90. startuje na
quadach w rajdach terenowych. Jako pierwszy Polak
stanął na podium rajdu Dakar, zajmując w nim trzecie
i raz drugie miejsce. Dwukrotnie zdobył Puchar Świata
FIM, a sześciokrotnie został mistrzem Polski w rajdach
enduro i motocrossie quadów. 
Na co dzień prezes Gemini Holdings, firmy, która
zajmuje się budową i zarządzaniem wielkimi centrami
handlowymi. Działa też w branżach:
IT, farmaceutycznej, księgarskiej, deweloperskiej. 
Od lat dofinansowuje Stowarzyszenie Siemacha, 
jest organizatorem inicjatyw związanych z pielęgnacją
przyrody, społeczności i historii związanej z górą
Kasprowy. Bierze czynny udział w ogromnej akcji
Czyste Tatry.

PERSONALIA
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Lodoweszaleństwa
Piękno i czystość lodu
inspirują. Możemy
mieszkać w lodowych
hotelach, bawić się
w icebarach, pić
i jeść z lodowych
naczyń oraz
oglądać rzeźby
stworzone
z brył
zamarzniętej
wody. 

Anna Lubertowicz-Sztorc
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Lo do we for my zy sku ją na świe cie co raz więk -
sze za in te re so wa nie. Mod na w ostat nich
cza sach sztu ka rzeź bie nia w lo dzie, ice -

-sculp ting, in spi ru je ar ty stów i pa sjo na tów lo do we -
go sza leń stwa, któ rzy zwy kłej bry le za mar z nię tej
wo dy po tra fią nadać wy jąt ko we go cha rak te ru.
Dzię ki te mu po wsta ją przed mio ty znaj du ją ce róż -
ne za sto so wa nie – za czy na jąc od ta le rzy, waz, kie -
lisz ków po po mni ki lu dzi, zwie rząt czy mo de li sa -
mo cho dów na tu ral nej wiel ko ści, koń cząc na ho te -
lach bu do wa nych z lo du, któ re sta no wią na
świe cie co raz więk szą atrak cję tu ry stycz ną. 

AR CHI TEK TO NICZ NE 
LO DO WE WY ZWA NIA 
Stwo rze nie ho te lu z lo du i śnie gu to wy zwa nie za -
rów no dla bu dow ni czych, jak i ar ty stów. W bu do -
wie naj więk sze go na świe cie Ice Ho te lu w Juk -
kasjärvi w Szwe cji uczest ni czy co ro ku oko ło 100
osób, w tym ar ty ści z ca łe go świa ta. Bu dow la
utrzy mu je się od grud nia do kwiet nia, a jej two rze -
nie po chła nia 4000 ton lo du i 30000
ton śnie gu. Tem pe ra tu ra we wnątrz
wy no si w gra ni cach -5° Cel sju sza,
a za lo do wym oknem sza le ją po lar -
ne zo rze. Oprócz oświe tle nia i ma te -
ra cy, wszyst kie ele men ty wnę trza
zro bio ne są z lo du i śnie gu. … śpi
się na lo do wych ło żach, w śpi wo -
rach uło żo nych na so sno wych ga łę -
ziach i wy mosz czo nych skó ra mi re -
ni fe rów. Ra no obu dzi nas pra cow nik
ho te lu wrę cza jąc go rą cy na par z bo rów ki. Po za lo -
do wy mi po ko ja mi do atrak cji ho te lu na le ży lo do we
ki no i lo do wy ko ściół. W ka pli cy znaj du ją cej się na
te re nie obiek tu pla no wa ne jest w se zo nie oko -
ło 100 ślu bów, a cza sem na wet chrzty. 
W ho te lu znaj du je się tak że je den z kil ku na stu na
świe cie ice ba rów, w któ rym ścia ny, krze sła, na wet
szklan ki i kie lisz ki wy ko na ne są z lo du. Kil ka lat te -
mu wnę trza te go wy jąt ko we go ho te lu wy ko na ło
dwóch Po la ków – ar chi tekt wnętrz – To masz Czaj -
kow ski oraz ma larz i sny cerz – Eryk Marks. 

NIE TYL KO SZWE CJA
Idea lo do we go ho te lu oka za ła się na ty le atrak cyj -
na, że ko lej ne te go ty pu obiek ty za czę ły po ja wiać
się w in nych kra jach. W ka me ral nym ośrod ku nar -
ciar skim w Au strii, w Ahorn znaj du je się po ło żo ny
na 2000 m n.p.m. ho tel -klub miesz czą cy się
w ogrom nym igloo. Lo do we kon struk cje bu do wa -
ne są co ro ku na no wo. Ta kie igloo dzie li się na
dwie wy raź ne czę ści – dzie się cio izbo wy ho tel i lo -
do wy bar -klub. Wie czór w ho te lu roz po czy na się
ko la cją w lo do wej kan ty nie. Na miej scu moż na za -
żyć sau ny, a kto cał kiem na go przy bie gnie z sau ny

Z brył lodu
mogą powstać
budowle i różne
przedmioty
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do lo do we go ba ru, mo że li czyć na dar mo we go
sznap sa. Chęt nych nie bra ku je. Jed no z lo do wych
ho te lo wych dzieł moż na rów nież po dzi wiać w au -
striac kim Ty ro lu w miej sco wo ści Fügen. Ta lo do wa
kon struk cja zaj mu je po nad 120 me trów kwa dra to -
wych i ma 3 me try wy so ko ści, a do jej wy bu do wa -
nia zu ży to po nad 60 ton lo du! Mi mo że głów nym
ma te ria łem bu dow la nym by ła za mar z nię ta wo da,
to koszt bu do wy wy niósł bli sko 400 ty się cy eu ro!
Wnę trze uatrak cyj nia ją baj ko we efek ty au dio wi zu -
al ne – ko lo ro we lam py za to pio ne w lo dzie, mu zy ka
i na po je po da wa ne w sty lo wych lo do wych pu cha -
rach. Ho te le zbu do wa ne z lo du i śnie gu spo tka my
tak że na Ala sce, w Ka na dzie, Nor we gii, Ro sji, Chi -
nach czy Fin lan dii – co nie dzi wi, na to miast lo do wy
ho tel La ke Ice Ho tel zbu do wa ny na ru muń skim je -
zio rze Ba lea nie jest już tak oczy wi sty. Moż na do -
je chać do nie go tyl ko ko lej ką gór ską, gdyż je zio ro
znaj du je się na wy so ko ści po nad 2000 m n.p.m.
Po wstał rów nież pro jekt  – do tej po ry nie zre ali zo -
wa ny – lo do we go ho te lu Blue Cry stal ma ją ce go
pły wać po wo dach Za to ki Per skiej!. Obiekt ten miał
być pierw szym ca ło rocz nym luk su so wym lo do wym
ho te lem z pod wod ną sa lą ba lo wą. 

W ośrodku
narciarskim

w Austrii,
w Ahorn

znajduje się
hotel-klub

mieszczący się
w ogromnym

igloo
fo
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W POL SCE LO DO WE BA RY 
W Pol sce – na ra zie – lo do wych ho te li brak, ale za
to, jak na na sze skrom ne, „kli ma tycz ne” wa run ki,
kil ka lat te mu po wsta ło bar dzo wie le lo do wych
ba rów, rów nież ca ło rocz nych.
Bar dzo mod ne jest obec nie spę -
dza nie cza su w ta kich przy byt -
kach, a wi zy ta w lodowym ba rze
przy po mi na tro chę za bieg krio te -
ra pii, po pra wia zdro wie i uro dę.
W Pol sce pierw szy kon takt z ba -
rem lo do wym z praw dzi we go 
zda rze nia mie li kil ka lat te mu
uczest ni cy syl we stra w Gi życ ku.
Wów czas obiekt taki zo stał skon -
stru owa ny przez zna ne go fran cu skie go ar chi tek -
ta, któ ry stwo rzył im po nu ją cą kom po zy cję z 10
ton brył lo du, któ rą ude ko ro wa no in sta la cją ar ty -
stycz ną pol skich pro jek tan tek. W ubie głym ro ku
lo do wy bar po wstał w środ ku la ta na pla ży w So -
po cie, a in ny w Za ko pa nem przy Kru pów kach.
Po tem by ły wy da rze nia znacz nie bar dziej spek ta -
ku lar ne: po wsta ły w War sza wie knajp ki w ca ło ści
wy ko na ne z lo du. I by ły czyn ne przez ca ły rok!
Rów nież pod czas upal ne go la ta, kie dy tem pe ra -
tu ra prze kra cza 30° C. Tem pe ra tu ra we wnątrz ba -
ru wy no si ła oko ło -7° C. Ser wo wa no tam kuch nię
eski mo ską. Ścia ny, ła wy, sto ły, bar oraz fi gu ry wy -
ko na ne by ły z prze zro czy ste go lub ma to we go lo -
du. Naj wię cej emo cji bu dzi ła rzeź ba, zwłasz cza ta
przed sta wia ją ca si ka ją ce go wód ką Amo ra. Przy

ba rze moż na by ło za mó wić drin ka lub wód kę,
oczy wi ście po da ną w jed no ra zo wych, lo do wych
kie lisz kach. War szaw ski bar lo do wy był ob le ga ny
od sa me go otwar cia – wy naj mo wa ny na se sje

mo dy, pre zen ta cje i pre sti żo we
im pre zy oraz wie czo ry pa nień -
skie i ka wa ler skie. Ta kie ba ry
od daw na ist nie ją w Sztok hol -
mie, Me dio la nie i w Lon dy nie.
We dług sta łych by wal ców – to
re we la cyj ne miej sce na wy jąt -
ko wą rand kę czy wie czór
w gro nie przy ja ciół. Do stwo -
rze nia pierw szej lo do wej knaj -

Lodowe 
budowle mogą
powstawać
również podczas
upalnego lata

Na dole:
hotelowy 
bar lodowy –
tu można napić
się drinka,
oczywiście
z lodowych
szklanek lub
kieliszków
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py w War sza wie wy ko rzy sta no osiem ton lo du,
któ re spro wa dzo no z Wro cła wia od – wów czas -
je dy ne go w Pol sce – pro du cen ta lo du w blo kach.
Obec nie to naj więk sza fa bry ka lo du w Pol sce. 

SZTU KA ZA TO PIO NA W LO DZIE 
Lo do we rzeź by naj czę ściej po wsta ją w chłod ni,
gdzie pa nu je sta ła tem pe ra tu ra -12°C. Oczy wi ście
bar dziej efek tow ne jest two rze nie rzeźb na miej -
scu, w cza sie im pre zy. Do nada nia lo do wym blo -
kom kształ tów uży wa się pi ły łań cu cho wej i szli fie -
rek. Po tem do da je się de ta le przy uży ciu dłut,
skro ba czek i pił. Do wy koń cze nia i wy gła dze nia
rzeź by sto su je się wo dę. Czas po wsta wa nia rzeź -
by za le ży od stop nia jej skom pli ko wa nia – wa ha
się mię dzy jed ną go dzi ną na wet do kil ku ty go dni.
Na ogół jed nak po trze ba mniej wię cej 6 go dzin na
po wsta nie rzeź by wy so kiej na 1 metr. Rzeźb nie
da się od le wać z form, wszyst kie są ro bio ne ręcz -
nie. Pro du ku je się rów nież ko lo ro wy lód, choć
praw dzi we pięk no te go su row ca po le ga na je go
prze zro czy sto ści. Lód ko lo ro wy ją tra ci i mo że ze -
psuć ca ły efekt rzeź by. Dla te go le piej wy ko nać ją
z bez barw ne go lo do we go blo ku, a póź niej za pew -
nić jej od po wied nie oświe tle nie, któ re nada bry le
lo du ko lo ru i ma gii. 

Festiwal
lodowej rzeźby

w Rostocku.
Do nadania

lodowym
blokom

kształtów używa
się piły

łańcuchowej
i szlifierek
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strzen ną do pre zen to wa nych „lo do wych” fo to gra -
fii. Stwo rzo no 21 rzeźb, każ da po 400 kg. Fo to gra -
fia pod wod na umiesz czo na w lo do wych, prze źro -
czy stych bry łach pre zen to wa na by ła do pierw szych
wio sen nych roz to pów. Spek ta ku lar ne lo do we zja -
wi ska to np. lo go I Pro gra mu Te le wi zji Pol skiej wy -
ko na ne z lo du. Do je go wy ko na nia zu ży to – ba ga -
te la – dwóch ton lo du. Nie mniej oka za ły i atrak cyj -
ny był po mnik skocz ka nar ciar skie go – Ada ma
Ma ły sza, któ ry sta nął w Za ko pa nem. Naj pierw lo -
do wy blok, z któ re go miał po wstać nar ciar ski sko -
czek, rzeź bia rze trak to wa li pi łą łań cu cho wą, dłu ta -
mi, wier tar ka mi i szli fier ka mi, na koń cu Ma ły sza
„wy kań cza no” go rą cym po wie trzem i wo dą. 
Naj więk szą im pre zą lo do wą na świe cie jest fe sti -
wal w Har bi nie w Chi nach. Od by wa ją się tam kon -
kur sy rzeź by lo do wej i śnież nej. W tej pre sti żo wej
im pre zie bio rą udział rów nież Po la cy, zaj mu jąc
czo ło we miej sca. W Har bi nie po wsta je ca łe mia sto
zro bio ne z lo du, a przy go to wa nia do fe sti wa lu za -
czy na ją się już mie siąc wcze śniej, kie dy to sta wia
się me ta lo we rusz to wa nia pod trzy mu ją ce ogrom -
ne kon struk cje lo do we i śnież ne. Kie dy oglą da się
te nie sa mo wi te cu da, wy cza ro wa ne z brył za mar -
z nię tej wo dy, po wie dze nie „by le do wio sny” jest
zu peł nie nie na miej scu. 

Przy rzeźbieniu
lodowych
komnat pracują
co roku artyści
z całego świata,
tworząc
niepowtarzalne
dzieła sztuki

PRZE ŁA MY WA NIE LO DU 
Blo ki lo do we moż na łą czyć i ciąć w do wol ny spo -
sób. Dzięki temu spo sób po wsta ją róż ne go ro dza -
ju im po nu ją ce kon struk cje. Ma ją one nie wy obra żal -
ne wy mia ry i kształ ty. Co moż na wy ko nać z lo du?
Sa mo cho dy w na tu ral nej wiel ko ści, ko pie wie żow -
ców, zwie rzę ta, a tak że ozdo by na stół, na czy nia,
mi sy, wa zy szklan ki i kie lisz ki, a tak że lo ga firm.
W szkle moż na za ta piać kwia ty, owo ce, zdję cia
i co tyl ko so bie za ma rzy my. Lo do we kon struk cje
to pią się, ale znacz nie wol niej niż tra dy cyj ny lód. By
pro ces ten mak sy mal nie wy dłu żyć pod czas pro -
duk cji z lo du wy pro wa dza ne są wszyst kie bą bel ki
po wie trza. Zależ nie od wa run ków, w ja kich się
znaj du je, rzeź ba do brze wy glą da do brze na wet
po 7 go dzi nach. Za nim roz to pi się do koń ca mo gą
mi nąć na wet dwa dni. Wszyst kie rzeź by, któ re te -
go wy ma ga ją (np. znaj du ją się w po miesz cze -
niach), ma ją za mon to wa ny sys tem od pro wa dza nia
wo dy. Fiat za mó wił kie dyś na uro czy stość pre zen -
ta cji no we go mo de lu au ta mo del sa mo cho du
w ska li 1:1, któ ry sta nął na dzie dziń cu Zam ku Kró -
lew skie go w War sza wie. Kil ka lat te mu na ta ra sie
wi do ko wym Pa ła cu Kul tu ry i Na uki w War sza wie
od by ła się wy sta wa fo to gra fii pod wod nej. Z 70 blo -
ków lo do wych ar ty ści wy ko na li aran ża cję prze -
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Znana wszystkim wielbicielom mody i chyba najbardziej
utytułowana polska modelka Anja Rubik od niedawna
zajmuje się także projektowaniem i weszła w kooperację
z rodzimą firmą Mohito. Połączenie miejskiej nonszalancji
ze świeżością nowych trendów zaowocowało jedną
z najlepszych kolekcji na rynku. Ubrania utrzymano w stylu
tzw. basic, co pozwala dowolnie je zestawiać, a wszystkie
elementy będą do siebie pasować. Anja postarała się
także, aby ubrania były klasyczne i mogły być noszone
przez wiele lat, bez ryzyka, że staną się kompletnie
niemodne już w przyszłym sezonie.

Zima to czas, aby specjalnie zadbać o wysuszoną skórę, do tego
owocowe peelingi i masła do ciała Bielendy mają tak cudowne zapachy,
iż przypominają o tym, jak energetyzujące jest lato. Owoce pełne są nie
tylko witamin i substancji odżywczych, ale mają też endorfiny, które
poprawiają nastrój w tym ciężkim okresie. Trzy kompozycje zapachowe
do wyboru zaspokoją nawet najbardziej wybredne gusta: Troskliwa
Brzoskwinia, Soczysta Malina oraz Zmysłowa Wiśnia sprawią, iż zimno
i ciemność nie będą tak dokuczały. Masła nadają się nawet do
najbardziej przesuszonej skóry, mają więcej substancji odżywczych
i nawilżających niż przeciętny balsam. Najlepiej wcierać masełko
w skórę oczyszczoną peelingiem, substancje odżywcze mają wtedy
szansę wnikać głębiej.

W TROSCE 
O SUCHĄ SKÓRĘ

UBRANIA BY 
ANJA RUBIK

NOWE MODELE 
ZEGARKÓW CASIO
Linia zegarków Casio G-Shock jest obecna na naszym rynku od
wielu lat i niezmiennie cieszy się popularnością, zwłaszcza wśród
nastolatków. W sprzedaży pokazały się trzy nowe modele,
wszystkie mają funkcje pomocne przy bieganiu oraz charakteryzują
się wodoszczelnością do głębokości 100 m. Zegarki są odporne na
wstrząsy, wyposażono je w alarm oraz podświetlenie. Po ten gadżet
sięgnąć mogą nie tylko nastolatki, lecz także dorosłe kobiety, które
cenią sobie sportowy tryb życia.

Joanna Lasek
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FILTRY KUCHENNE 
DLA ALERGIKÓW
Firma Globalo to producent ekologicznych, cichych i wydajnych pochłaniaczy
kuchennych. Oferta Globalo poszerzyła się o innowacyjne urządzenie – filtr
plazmowy, który chroni konsumenta przed niepożądanymi zapachami, ale również
przed alergenami, wirusami i bakteriami. To doskonałe rozwiązanie dla alergików
i osób ceniących sobie świeżość. Zwalcza również zapach dymu papierosowego, jak
i zapachy zwierząt czy intensywnych potraw. Samoczyszczący się filtr jest
przeznaczony do okapów kuchennych pracujących w trybie pochłaniacza, można go
montować również do tych już zainstalowanych. Filtr włącza się automatycznie po
odnotowaniu ruchu powietrza dostarczanego mu przez okap kuchenny. 

Porządki nie muszą być nudne i monotonne, o czym
przekonuje nas firma Bissell, wprowadzając na nasz rynek
urządzenie, które nie tylko odkurza, ale i, dzięki mocy pary,
myje i dezynfekuje czyszczoną powierzchnię. Urządzenie jest
idealne dla alergików, gdyż myje samą wodą pod ciśnieniem,
nie trzeba wlewać do niego szkodliwych detergentów. Vac &
Steam zabija nawet 99 % bakterii i drobnoustrojów. Idealny
prezent dla perfekcyjnej pani domu. 

Kolekcja Smart firmy Cersanit to inteligentne rozwiązanie dla
nowoczesnych użytkowników. W związku z zalewem przedmiotów, półki
w łazienkach uginają się zazwyczaj pod ciężarem tysiąca bibelotów.
Projektanci prześcigają się więc w pomysłach, jak maksymalnie
wykorzystać niewielkie przestrzenie. Liczne szuflady, schowki i skrzynki
ukryte w najbardziej niespodziewanych miejscach zaspokoją potrzebę
chomikowania, a jednocześnie nie będą szpecić naszych nowoczesnych
i minimalistycznych łazienek. 

WYKORZYSTANIE
NIEWIELKICH
ŁAZIENEK

WIELKOFUNKCYJNA 
GOSPOSIA



Nie sposób zapomnieć o wybitnych
polskich poetach i prozaikach, kiedy
wybiera się literaturę dla dzieci. Nie
wszystkie utwory pochodzące
z owego zbioru były tworzone z myślą
o najmłodszych, jednak jako
nieodłączny element rodzimej tradycji
literackiej, nie powinny odejść
w zapomnienie. Jak można byłoby
zapomnieć takie cytaty jak: „Wolnoć
Tomku w swoim domku”, „Osiołkowi
w żłoby dano” czy „Już był
w ogródku, już witał się z gąską”.
Tekstom towarzyszą świetne
ilustracje Emilii Dziubak –
młodej ilustratorki, która za
swe prace otrzymała już kilka
nagród. 
Adam Mickiewicz, Ignacy

Krasicki, Juliusz Słowacki,

Aleksander Fredro, Józef

Ignacy Kraszewski, Maria

Konopnicka: Klasycy

dzieciom. Wydawnictwo

Nasza Księgarnia. Warszawa

2014.

RUBRYKI

Autor jest uwielbiany przez rzesze
dorosłych czytelników. Mało kto
jednak wie, że cześć twórczości
wybitnie może spasować ich
pociechom. Opowiastki są łatwe
w odbiorze, pełne subtelnego
i wrażliwego spojrzenia na świat.
Książka ukazuje się z okazji setnych
urodzin księdza Twardowskiego. Jest
to antologia tekstów zebranych ze
wszystkich dzieł księdza, dobranych
specjalnie dla małego czytelnika.
Publikacja będzie się składała
z dwóch tomów, w pierwszym

znajdziemy ponad sto
opowiastek uczących
szacunku dla
zwierząt, zachwytu
nad pięknem przyrody
i radości z życia.
W przygotowaniu tom
drugi – „Ksiądz
Twardowski dzieciom.
Wiersze”.
Jan Twardowski:

Ksiądz Twardowski

Dzieciom.

Opowiadania.

Wydawnictwo Nasza

Księgarnia. Warszawa

2014.
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Książki na zimowe wieczory
Aleksandra i Daniel Mizielińscy znowu
w akcji! Uwielbiani przez dzieci i ich
rodziców ilustratorzy tym razem brali
udział w powstawaniu niesamowitej
książki o najsłynniejszych bądź
najciekawszych wynalazkach
w historii ludzkości. „Ale patent” to
pozycja mądra, rozwijająca i godna
polecenia dzieciakom, które interesują
się nauką. Karty książki wypełnione są
niewiarygodnymi patentami typu:
osobisty zachmurzacz (urządzenie do
produkcji chmur), latający okręt czy
przedziwny mechanizm otwierania
drzwi oparty na współpracy ognia
z wodą. 
Małgorzata Mycielska: Ale patent!

Księga niewiarygodnych

wynalazków. Wydawnictwo Dwie

Siostry. Warszawa 2014.

Joanna Lasek



„Jadłonomia” to tytuł
pierwszego i najbardziej
popularnego bloga
poświęconego kuchni
roślinnej. Marta Dymek
znana jest choćby
z programu „Dzień dobry
TVN”. Autorka rzuciła
dobrze płatną pracę, aby
poświęcić się swojej
największej pasji –
gotowaniu. Gwoli
wyjaśnienia wspomnieć
trzeba, że autorka stosuje
dietę wegańską – tzn. nie
używa żadnych produktów pochodzenia
zwierzęcego. Marta ma niesamowitą wiedzę i wyobraźnię kulinarną –
robi ciasto z buraka, pietruszkę łączy z gruszką, wykorzystuje natkę
marchewki… Przepisom towarzyszą przepięknie zrobione zdjęcia, aż
chce się spróbować tych przepysznych i zdrowych potraw!
Marta Dymek: Jadłonomia. Kuchnia roślinna – 100 przepisów nie

tylko dla wegan. Wydawnictwo Dwie Siostry. Warszawa 2014.

Przemek Kossakowski
prowadził w telewizji TTV
niezwykle ciekawy program
pt. „Kossakowski-szósty
zmysł”. Odwiedzał w nim
najbardziej znanych
(a czasem najdziwniejszych)
szamanów i uzdrowicieli
w Europie. Rumunia,
Albania, Bałkany, dawne
republiki poradzieckie to
wciąż zagłębia ludowej
medycyny. Program
oglądało się z szeroko
otwartymi oczami.
Kossakowski był tam
przypalany, podcinano mu skórę skalpelem, obkładano
baranimi wnętrznościami, a nawet zakopywano w grobie. Książka
opisuje wydarzenia, których nie mogła pokazać kamera, uświadamia
ona czytelnikowi, jak wiele musimy się jeszcze dowiedzieć
o współczesnym świecie. 
Przemek Kossakowski: Na granicy zmysłów. Wydawnictwo 

Znak. Kraków 2014.
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Marek Wałkuski od
dwunastu lat jest
korespondentem Polskiego
Radia w Stanach
Zjednoczonych. Jego
zabawne dialogi z Kubą
Strzyczkowskim w Trzecim
Programie Polskiego Radia
przeszły już do legendy
(między innymi
obowiązkowy wątek
o najbardziej nieudanych
napadach rabunkowych).
Dziennikarz jest
wdzięcznym

i błyskotliwym obserwatorem życia
w USA. Opisuje codzienne życie Ameryki, ciekawostki,
specyficzne cechy Amerykanów, wśród których na pierwszym
miejscu znajdują się: tolerancja, optymizm i altruizm. I oczywiście
dotyka tematów drażliwych, takich jak otyłość czy denerwujące
aczkolwiek wszędobylskie „keep smiling”.
Marek Wałkuski: Ameryka po kawałku. Wydawnictwo Znak.

Kraków 2014.

Ameryka
widziana oczami Polaka

Podróż
do świata znachorów

Marta Dymek
zachęca do kuchni wegańskiej

Biografia malucha to 
książka bliska każdemu
wychowanemu w PRL-u, 
to nostalgiczny powrót do
rzeczywistości lat 70. i 80.
Szczególną wartość będzie
ona miała dla pracowników
Fabryki Samochodów
Małolitrażowych, ale nie
tylko, nie było chyba
w Polsce Ludowej rodziny,
która nie marzyłaby
o maluszku (najczęściej
kupowanym na talony).
Całe rodziny jeżdziły

Fiatem 126p nad morze, pakując
kilogramy bagażu (wszystko się mieściło), co teraz wydaje się nie
do pomyślenia. „Maluch” to nostalgiczna podróż w przeszłość,
tekstom towarzyszą fotografie z tamtych lat, ta książka to idealny
prezent, nie tylko dla wielbicieli motoryzacji.
Przemysław Semczuk: Maluch. Biografia. Wydawnictwo

Znak. Kraków 2014.

Pełna ciekawostek
historia Fiata 126p
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Szybka kuchniana zimę

Agnieszka Kudłacik, Romagna Mia 
zdjęcia Satiz Poland

Nadszedł wreszcie ten czas:
pochmurne dni, zimno i krótko
mówiąc nieprzyjemna aura.
Wracając z pracy do domu marzymy
o gorącej kąpieli i filiżance herbaty...
Ja natomiast marzę o mojej kuchni,
w której mogę wreszcie poszaleć,
nie robiąc sobie wyrzutów, że nie
wykorzystuję pięknej pogody. Dań
kuchni włoskiej na jesienne dni jest
mnóstwo. Są to potrawy cięższe,
bardziej pożywne i przede
wszystkim gorące. Nie będę
rozpisywać się o minestrone czy
o tzw. pasta e fagioli. Przepisy na te
dania znaleźć można w każdej
książce traktującej o kuchni
włoskiej. Postanowiłam
zaprezentować Państwu trzy
potrawy, których tam zapewne nie
znajdziecie: orecchiette con salmone
e zucchine, pizzoccheri alla
valtellinese i risotto con zucca
e gorgonzola. A więc do dzieła!
Wszystkie przepisy są na 4 osoby.

 ORECCHIETTE CON SALMONE E ZUCCHINE 

(Makaron orecchiette z łososiem i cukinią)
Makaron orecchiette 400 g – proponuję marki typowo włoskie, których koszy wynosi ok. 6 zł.
za 500 g. Jest to makaron bezjajeczny. Przyznam się Państwu, że to jedyny makaron, którego
nie potrafię zrobić sama. Próbowałam wielokrotnie, ale nic z tego!
300 g filetu z łososia, ale ja użyłam wędzonego, tego nie trzeba gotować,
2 nieduże cukinie pokrojone na zapałkę, masło, oliwa, białe wino, pasta oliwkowa, sól, pieprz. 
Zawsze powtarzam moim znajomym, kiedy proszą mnie o jakiś przepis, aby nie gotowali zbyt
długo wykorzystywanych składników. Na przykład, przygotowanie tego sosu, to czas
gotowania się makaronu. Warzywa i łosoś mają być jędrne i chrupkie, mamy czuć cukinię
i łososia, a nie konsumować jakąś papkę!!! Dlatego rozgrzewamy masło z oliwą
i podsmażamy cukinię. Można dodać odrobinę cebulki, łososia. Podlewamy białym winem
i odparowujemy. W razie potrzeby podlewamy wodą z makaronu. Pastę oliwkową można
kupić, ale można też przygotować ją samodzielnie. Miksujemy w tym celu ok. 20 czarnych
oliwek z oliwą, kilkoma kaparami i anchois.
Ugotowany makaron mieszamy najpierw
z pastą oliwkową, następnie dodajemy 
do sosu z łososia i cukini. Podrzucamy
wszystko na patelni, dodając w razie
potrzeby wodę z makaronu. 
Przyprawiamy do smaku i gotowe!!!



 RISOTTO CON ZUCCA E GORGONZOLA 

(Risotto z dynią i serem gorgonzola)
Jest to bardzo proste w przygotowaniu risotto.
Będziemy potrzebować:
300 g ryżu do risotto,
ok. 1,5 l rosołu, najlepiej prawdziwego,
nie z kostki,
dynię pokrojoną w kostkę ok. 300 g,
150 g sera gorgonzola,
szafran, cebula, białe wino,
masło, sól, pieprz.
Na maśle z oliwą podsmażamy
cebulkę. Dodajemy ryż i po chwili
odparowujemy go podlewając
białym winem. Przygotowujemy
klasyczne risotto wykorzystując
rosół. Trwa to około 45 minut.
Osobno przygotowujemy dynię.
Obsmażamy ją do miękkości na
maśle, doprawiając solą TITLE
i pieprzem. Gdy risotto jest gotowe,
mieszamy je z dynią, pokrojoną na
kawałki gorgonzolą i parmigiano, aż do
rozpuszczenia się serów. Smacznego!!!
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 PIZZOCCHERI ALLA VALTELLINESE 

Pizzoccheri to makaron wykonany z mąki gryczanej, bezjajeczny pochodzący z regionu alpejskiego właśnie o nazwie Valtellina. 
Jest do kupienia w Polsce, ale można go wykonać samodzielnie. To typowo zimowe danie, sycące i kaloryczne.  
320 g makaronu pizzoccheri, 3 ziemniaki, do wyboru: brokuły, kapusta biała lub bietole, salsiccia, włoska kiełbaska 3 lub 4, ser casera della
Valtellina, ser trudny do zdobycia w Polsce, ale można zastąpić go serem Asiago, ser parmigiano reggiano, masło, szałwia, sól do smaku. 
Przygotowujemy makaron: 300 g mąki gryczanej, 75 g mąki pszennej, sól, woda. Wyrabiamy ciasto, odstawiamy na minimum 30 minut.
Rozwałkowujemy na grubość ok. 1 mm, kroimy na pasy o szerokości ok. 8 cm, a następnie jak na łazanki. Obieramy ziemniaki, 
kroimy w kostkę, podobnie brokuły lub kapustę. Gotujemy w osolonej wodzie ok. 7 minut. Wrzucamy makaron, który ma się gotować
z warzywami ok. 10 minut. Osobno podsmażamy na oliwie salsiccię podzieloną na małe kawałki. Przygotowujemy naczynie żaroodporne,
wcześniej podgrzane, wykładamy warstwę makaronu z warzywami, wymieszanego z sosem z salsiccią, na to ścieramy sery 
i znowu makaron z warzywami. Osobno rozpuszczamy masło z szałwią, którym polewamy makaron. Potrawę wstawiamy na 7-8 min. 
do piekarnika rozgrzanego do 180º C.
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WYMIARY (cm)
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500 seria 3

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT 

Oferta dotyczy samochodów z roku produkcji 2014

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 LOUNGE 45.560 1242 69 160 5,1 4
1.2 LOUNGE + TFT 46.410 1242 69 160 5,1 4
0.9 SGE S&S LOUNGE 50.660 875 85 173 4,1 4
0.9 SGE S&S LOUNGE + TFT 51.510 875 85 173 4,1 4
0.9 SGE S&S LOUNGE 52.360 875 105 188 4,2 4
0.9 SGE S&S LOUNGE + TFT 53.210 875 105 188 4,2 4
1.3 Multijet 16v S&S DPF LOUNGE 56.610 1248 75 180 3,7 4
1.3 Multijet 16v S&S DPF LOUNGE + TFT 57.460 1248 75 180 3,7 4
1.2 SPORT 46.410 1242 69 160 5,1 4
0.9 SGE S&S SPORT 51.510 875 85 173 4,1 4
0.9 SGE S&S SPORT 53.210 875 105 188 4,2 4
1.2 CULT 52.360 1242 69 160 5,1 4
0.9 SGE S&S CULT 59.160 875 105 188 4,2 4

WYMIARY (cm)
415/178/167

BAGAŻNIK
400 LITRÓW500L seria 1

RABAT 15% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 16v POP STAR 53.550 1368 95 178 6,2 5
1.4 16v T-JET POP STAR 60.350 1368 120 189 6,9 5
0.9 8v TwinAir POP STAR 56.950 875 105 180 4,8 5
1.3 Multijet II 16v POP STAR 62.050 1248 85 165 4,2 5
1.3 Multijet II 16v POP STAR DUALOGIC 65.450 1248 85 164 4,0 5
1.6 Multijet II 16v POP STAR 67.150 1598 105 181 4,5 5
1.6 Multijet II 16v POP STAR 68.850 1598 120 189 4,5 5
1.4 16v LOUNGE 59.500 1368 95 178 6,2 5
1.4 16v T-JET LOUNGE 66.300 1368 120 189 6,9 5
0.9 8v TwinAir LOUNGE 62.900 875 105 180 4,8 5
1.3 Multijet II 16v LOUNGE 68.000 1248 85 165 4,2 5
1.3 Multijet II 16v LOUNGE DUALOGIC 71.400 1248 85 164 4,0 5
1.6 Multijet II 16v LOUNGE 73.100 1598 105 181 4,5 5
1.6 Multijet II 16v LOUNGE 74.800 1598 120 189 4,5 5

WYMIARY (cm)
427/180/167

BAGAŻNIK
400 LITRÓW500L Trekking  seria 1

RABAT 15% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 16v LIGHT 56.950 1368 95 165 6,4 5
1.4 16v 60.350 1368 95 165 6,4 5
1.4 16v T-JET 67.150 1368 120 183 7,0 5
0.9 8v TwinAir 63.750 875 105 173 5,1 5
1.3 Multijet II 16v 68.850 1248 85 160 4,3 5
1.3 Multijet II 16v DUALOGIC 72.250 1248 85 158 4,2 5
1.6 Multijet II 16v 73.950 1598 105 175 4,7 5
1.6 Multijet II 16v 75.650 1598 120 183 4,8 5
1.4 16v T-JET BEATS 72.250 1368 120 183 7,0 5
1.6 Multijet II 16v BEATS 80.750 1598 120 183 4,8 5

WYMIARY (cm)
365/164/156

BAGAŻNIK
225 LITRÓWNowa Panda

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 EASY 33.320 1242 69 164 5,2 4/5
1.2 EASY + PACK 37.570 1242 69 164 5,2 4/5
1.3 Multijet 16v EASY + PACK 46.920 1248 75 168 3,9 4/5
1.2 LOUNGE 37.570 1242 69 164 5,2 4/5
0.9 TwinAir S&S LOUNGE 44.370 875 85 177 4,2 4/5
1.3 Multijet 16v 4x4 S&S DPF 57.120 1248 75 159 4,7 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.

WYMIARY (cm)
435/178/145

BAGAŻNIK
168/638 L500L Living

RABAT 15% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.6 Multijet II 16v POP STAR 69.105 1598 105 181 4,5 5/7
1.6 Multijet II 16v POP STAR 70.805 1598 120 189 4,8 5/7
0.9 8v TwinAir LOUNGE 64.855 858 105 180 4,8 5/7
1.6 Multijet II 16v LOUNGE 75.055 1598 105 181 4,5 5/7
1.6 Multijet II 16v LOUNGE 76.755 1598 120 189 4,8 5/7

 – Zobacz ofertę specjalną
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WYMIARY (cm)
425/172/182

BAGAŻNIK
750 LITRÓWDoblò  WYMIARY (cm)

403/169/149
BAGAŻNIK
275 LITRÓWPunto

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 EASY 5D 36.295 1242 69 156 5,4 5
1.2 EASY + PACK 5D 39.440 1242 69 156 5,4 5
1.4 EASY 5D 37.995 1368 77 165 5,7 5
1.4 EASY + PACK 5D 41.140 1368 77 165 5,7 5
1.3 Multijet 16v EASY 5D 45.220 1248 75 165 4,2 5
1.3 Multijet 16v EASY + PACK 5D 48.365 1248 75 165 4,2 5

WYMIARY (cm)
489/188/169

BAGAŻNIK
540 LITRÓWFreemont

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
2.0 Multijet II 16v 4x2 URBAN 105.825 1956 170 195 6,4 5/7
2.0 Multijet II 16v 4x4 AUT URBAN 116.025 1956 170 184 7,3 5/7
3.6 V6 24v 4x4 AUT URBAN 111.775 3605 280 206 11,3 5/7
2.0 Multijet II 16v 4x2 LOUNGE 111.775 1956 170 195 6,4 5/7
3.6 V6 24v 4x4 AUT LOUNGE 117.725 3605 280 206 11,3 5/7
2.0 Multijet II 16v 4x4 AUT LOUNGE 121.975 1956 170 184 7,3 5/7
3.6 V6 24v 4x4 AUT BLACK CODE 121.550 3605 280 206 11,3 5/7
2.0 Multijet II 16v 4X4 AUT BLACK CODE 125.800 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 ACTIVE 41.650 1368 77 155 6,9 5
1.4 DYNAMIC 46.750 1368 77 155 6,9 5
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 55.250 1248 75 155 4,5 5

WYMIARY (cm)
396/172/174

BAGAŻNIK
330 LITRÓWQubo

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.6 16v DYNAMIC 4x4 54.613 1586 120 175 6,5 5
1.6 16v EMOTION 4x2 53.763 1586 120 185 6,2 5
1.6 16v EMOTION 4x4 61.413 1586 120 175 6,5 5

WYMIARY (cm)
412/176/162

BAGAŻNIK
270 LITRÓWSedici

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.6 Multijet 16v EASY 61.192 1598 105 187 4,3 5
1.6 Multijet 16v EASY 62.042 1598 120 194 4,5 5

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 16v ACTIVE 51.425 1368 95 164 7,2 5
1.4 16v DYNAMIC 54.825 1368 95 164 7,2 5
1.4 T-JET 16v DYNAMIC 59.925 1368 120 172 7,4 5
1.6 Multijet 16v DYNAMIC 65.875 1598 105 164 5,2 5
1.6 Multijet 16v DYNAMIC 64.218 1598 90 158 5,2 5
1.4 T-JET 16v EMOTION 64.175 1368 120 172 7,4 5
1.6 Multijet 16v EMOTION 69.318 1598 105 164 5,2 5
2.0 Multijet 16v EMOTION 74.375 1956 135 179 5,7 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.
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RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 8v START&STOP MOMO EURO 6 42.084 1242 69 163 4,2 5
0.9 START&STOP MOMO EURO 6 46.334 875 85 176 4,2 5
1.2 8v START&STOP GOLD EURO 6 42.084 1242 69 163 5,1 5
0.9 START&STOP GOLD EURO 6 46.334 875 85 176 4,2 5
1.3 JTD START&STOP GOLD EURO 5+ 51.434 1248 95 183 3,8 5
0.9 START&STOP MTA GOLD EURO 6 49.734 875 85 176 4,2 5
1.2 8v START&STOP PLATINUM EURO 6 47.184 1242 69 163 5,1 5

WYMIARY (cm)
384/167/151

BAGAŻNIK
248 LITRÓWYpsilon

WYMIARY (cm)
452/179/150

BAGAŻNIK
380/465 LDelta

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.6 Multijet 16v SILVER EURO 5+ 75.387 1598 120 194 5,6 5
1.6 Multijet 16v GOLD EURO 5+ 80.487 1598 120 194 5,6 5
1.6 Multijet 16v S BY MOMO EURO 5+ 79.212 1598 120 194 5,6 5

WYMIARY (cm)
506/190/150

BAGAŻNIK
462 LITRYThema

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
3.6 AT8 AWD EXECUTIVE EURO 6 193.970 3604 286 240 9,8 5
3.0 AT5 EXECUTIVE EURO 5+ 192.865 2987 239 230 7,2 5

WYMIARY (cm)
521/199/175

BAGAŻNIK
934 LITRYVoyager

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
2.8 AT6 SILVER EURO 5+ 144.415 2768 178 193 7,9 7
3.6 AT6 SILVER EURO 6 132.515 3604 283 209 10,8 7
2.8 AT6 GOLD EURO 5+ 155.465 2768 178 193 7,9 7
3.6 AT6 GOLD EURO 6 143.565 3604 283 209 10,8 7
S  2.8 AT6 EURO 5+ 157.590 2768 178 193 7,9 7
PLATINUM  2.8 AT6 EURO 5+ 169.915 2768 178 193 7,9 7
PLATINUM 3.6 AT6 EURO 6 158.015 3604 283 209 10,8 7

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
S&S – system Start&Stop
TCT - automatyczna skrzynia biegów Alfa TCT
Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym. 
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT 

Oferta dotyczy samochodów z roku produkcji 2014

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 8v DISTINCTIVE EURO 5 53.465 1368 78 165 5,6 4/5
0.9 TwinAir DISTINCTIVE EURO 5 59.415 875 105 184 4,2 4/5
1.3 Multijet 16v DISTINCTIVE EURO 5+ 63.665 1368 85 174 3,5 4/5

WYMIARY (cm)
406/172/145

BAGAŻNIK
270 LITRÓWMiTo PY2014

WYMIARY (cm)
435/180/147

BAGAŻNIK
350 LITRÓWGiulietta PY2014

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 TB 16v DISTINCTIVE EURO 6 70.125 1368 120 195 6,4 5
1.4 TB MultiAir 16v DISTINCTIVE EURO 6 75.310 1368 170 218 5,7 5
1.4 TB MultiAir 16v DISTINCTIVE TCT EURO 6 82.280 1368 170 218 5,1 5
2.0 JTDM 16v DISTINCTIVE EURO 5+ 83.980 1956 150 210 4,2 5
1.4 TB MultiAir 16v EXCLUSIVE EURO 6 79.645 1368 170 218 5,7 5
1.4 TB MultiAir 16v TCT EXCLUSIVE EURO 6 86.615 1368 170 218 5,1 5
2.0 JTDM 16v EXCLUSIVE EURO 5+ 88.315 1956 150 210 4,2 5
2.0 JTDM 16v TCT EXCLUSIVE EURO 6 95.285 1368 175 220 4,4 5

 – Zobacz ofertę specjalną



Ceny z rabatem dla pracowników Grupy Fiat i CNH Industrial 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  i CNH Industrial 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
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WYMIARY (cm)
482/194/178

BAGAŻNIK
457 LITRÓWGrand Cherokee

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
LIMITED V6 3.0 CRD A8 DIESEL 197.625 2987 250 202 7,5 5
OVERLAND V6 3.0 CRD A8 DIESEL 232.475 2987 250 202 7,5 5
OVERLAND SUMMIT V6 3.0 CRD A8 DIESEL 246.415 2987 250 202 7,5 5
SRT8 V8 6.4 A8 BENZ. 287.725 6424 468 255 14,1 5

WYMIARY (cm)
462/185/166

BAGAŻNIK
412 LITRÓWCherokee MY2014

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
Longitude 2.0 MJD M6 FWD 118.915 1956 140 187 5,3 5
Longitude 2.0 MJD M6 4X4 130.815 1956 140 189 5,6 5
Longitude 2.0 MJD A9 4X4 144.415 1956 170 192 5,8 5
Limited 2.0 MJD M6 4X4 150.365 1956 140 189 5,6 5
Limited 2.0 MJD A9 4X4 163.965 1956 170 192 5,8 5
Limited 2.0 MJD A9 4X4 169.915 1956 170 192 5,8 5
Limited V6 3.2L Pentastar A9 4X4 169.915 3239 272 206 10 5
Trailhawk V6 3.2L Pentastar A9 4X4 164.815 3239 272 180 10 5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym. 
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.

WYMIARY (cm)
445/181/172

BAGAŻNIK
328 LITRÓWCompass MY2014

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
SPORT 2.0L M5 4x2 73.865 1998 156 185 8,3 5
NORTH 2.0L M5 4x2 78.115 1998 156 185 8,3 5

WYMIARY (cm)
426/180/166

BAGAŻNIK
351 LITRÓWRenegade MY2015

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.6 E-TORQ SPORT FWD 59.415 1598 110 178 6 5
1.6 MJET SPORT M6 FWD S&S 71.315 1598 120 178 4,6 5
1.4 TMAIR LONGITUDE M6 FWD S&S 69.105 1368 140 181 6 5
1.6 MJET LONGITUDE M6 FWD S&S 75.650 1598 120 178 4,6 5
1.4 TMAIR LIMITED M6 FWD S&S 74.715 1368 140 181 6 5
1.6 MJET LIMITED M6 FWD S&S 81.260 1598 120 178 4,6 5
2.0 MJET LIMITED AT9 4WD LOW S&S 99.875 1956 140 182 5,7 5
1.4 TMAIR LIMITED AT9 4WD S&S 93.245 1368 170 196 6,9 5
2.0 MJET LIMITED M6 4WD S&S 91.205 1956 140 182 5,1 5
2.0 MJET TRAILHAWK AT9 4WD LOW S&S 105.315 1956 170 196 5,8 5

WYMIARY (cm)
422/187/183

BAGAŻNIK
142 LITRYWrangler MY2014

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
RUBICON 2.8 CRD A5 146.285 2777 200 169 8,6 4

WYMIARY (cm)
475/188/183

BAGAŻNIK
498 LITRÓWWrangler Unlimited MY2014

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
SPORT 2.8 CRD A5 134.640 2777 200 169 8,8 5
SAHARA 2.8 CRD A5 147.305 2777 200 169 8,8 5
RUBICON 2.8 CRD A5 159.885 2777 200 169 8,8 5
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POCZTA

.
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. Sempołowskiej 19

e-mail: redakcja@satiz.pl

Tym, którzy do nas 
napisali, dziękujemy za

wszystkie maile i kartki. 

ŁAMY DLA PRACOWNIKÓW
Noszenie
odblasków
W Dniu Rodzinnym w Fiat Powertrain
w Bielsku-Białej były rozdawane dzieciom
opaski odblaskowe, które w porze jesienno-
zimowej są bardzo przydatne i skuteczne.

Osoba, która nosi taką opaskę pieszo czy na
rowerze, jest widoczna z ok. 150 metrów
w świetle reflektorów samochodu, można
więc rzec, że opaska po prostu ratuje życie.
Właśnie z tego powodu wybierając się na
rodzinny spacer lub na rower zawsze
zakładamy takie opaski, tym bardziej jeśli
pora jest popołudniowa, gdyż o tej porze

roku zmrok
nadchodzi
niespodziewanie.
Nadjeżdżający
kierowcy
zauważają
pieszych dość
późno, dlatego
często dochodzi
do tragedii,
nawet na
pasach.
Noszenie
odblasków,
moim
zdaniem, jest

zbyt mało rozpowszechnione w naszym
kraju. Staramy się pomysł o używaniu
odblasków rozpowszechniać, przekazując 
tę wiedzę znajomym. 

Joanna Slaczałek, 

Fiat Powertrain Technologies

PS. Marzy nam się, aby przy zakładzie 
od strony wschodniej i zachodniej
zamontowane były rowery miejskie, by
pracownicy przed i po pracy mogli z takich
rowerów skorzystać. (...) Z tego co wiem,
Rada Miasta Bielska-Białej jest bardzo
przychylna temu przedsięwzięciu. Mamy
nadzieję, że na wiosnę uda się to uruchomić.

Kalendarz życia
Lata mijają tak szybko jak dni w kalendarzu
i aż trudno uwierzyć, że 41 lat temu
rozpoczęto produkcję Fiata 126p.
Kalendarze z wizerunkiem „malucha” były
bardzo trudne do zdobycia i stanowiły nie
lada gratkę. Każdy marzył, aby powiesić 
taki kalendarz u siebie w domu w miejscu,
gdzie będzie widoczny dla domowników
oraz gości. 

Antoni Hendzel, Fiat Powertrain

Technologies 



al. Wyścigowa 6 (Catalina Bldg., VII piętro)
02-681 Warszawa, tel. (22) 6074350
Prezes Zarządu: Alfredo Altavilla

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

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) 2960333
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) 6036108

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
Wiceprezes Zarządu: Luc Nauwynck

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
Wiceprezes Zarządu: Luc Nauwynck 

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

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

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
Prezes Zarządu: Jan Maślorz

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 grudnia 2014 r.

Spółki joint venture

Spółki koncernu CNH Industrial

Spółki Grupy Fiat Chrysler Automobiles

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: Lucyna Bogusz

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 Industrial Polska
        

   2. Iveco Poland Sp. z o.o.
        

        



#THEPOWEROFX

500x. f ia t500.com

Fiat 500X – emisja CO2: od 109 do 147 g/km; zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 4,1 do 6,4 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.




