
CZASOPISMO PRACOWNIKÓW FIAT I FIAT INDUSTRIAL

M A J  2 0 1 2

Fiat
LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY

WCM - ZŁOTO DLA FIAT POWERTRAIN BIELSKO-BIAŁA

C
za

s
o
p

is
m

o
 p

ra
c
o
w

n
ik

ó
w

 s
p

ó
łe

k
 k

o
n
c
e
rn

ó
w

 F
ia

t 
i F

ia
t 

In
d

u
s
tr

ia
l w

 P
o
ls

c
e
 •

 R
o
k
 X

V
I/
2
 •

 N
u
m

e
r 

9
7
 •

 M
a
j 2

0
1
2
 

Punto TwinAir 
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Pierwszy złoty medal WCM

DDnia 20 kwietnia Fiat Powertrain Technologies Poland uzyskał tytuł Gold Award World Class

Manufacturing. Po trzydniowym audycie komisja audytorska, której przewodniczył prof. Hajime

Yamashina, udzieliła zakładowi z Bielska-Białej 72 punkty. 

W sprawozdaniu końcowym wymieniono wiele mocnych punktów. Mowa m.in. o podejściu

do „Focused Improvement” wykazującym głęboką znajomość i stosowanie zaawansowanych

narzędzi oraz metod, a także o wkładzie pracy w obszarach Labor Intensive w ramach filaru

Workplace Organization, która pozwoliła na uzyskanie doskonałych rezultatów we wzroście

produktywności i ograniczeniu działań bez wartości dodanej. Uwagę zwrócono także

na Professional Maintenance jako mocną stronę zakładu, za sprawą stosowania wielu rozwiązań

technicznych mających na celu ograniczenie kosztów utrzymania na poziomie usterek bliskim

zeru, a także na udoskonalenia w filarze Quality Control dzięki ogólnej poprawie KPI.

Dyrektor generalny spółki, Emanuele Lorenzin, wyjaśnia, że tak doskonałe wyniki, jakie udało się

osiągnąć po 5 latach od wdrożenia WCM, są wynikiem skrupulatnej pracy i pasji osób, które

pracują w Bielsku-Białej. Nicola Di Buono (VP Manufacturing EMEA Powertrain) podkreśla, że

w spółce udało się połączyć kompetencje służb centralnych Manufacturingu z doświadczeniem

pracowników zakładu, w wyniku czego powstała jedna zgrana drużyna. 

Zakładowi w Bielsku-Białej należą się szczere gratulacje za to osiągnięcie i najlepsze życzenia

w drodze do World Class Level WCM.

w Grupie Fiat dla Polski

FIRMA
ZOOM
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Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło pierwszy
bilans Grupy Fiat SpA po wydzieleniu z niej Fiata
Industrial i nabyciu większości udziałów w Chryslerze.
To globalna firma, która – pomimo kryzysu w Europie
– powinna uzyskać w 2012 r. 70 mld euro przychodów.

FIRMA
WYNIKI

Nowy Fiat

„R
ok 2011 na za wsze

zmie nił Fia ta”. Ty mi

sło wa mi pre zes Fia ta,

John El kann, roz po czął Zgro ma -

dze nie Ak cjo na riu szy Fia ta SpA

za twier dza ją ce pierw szy bi lans

spół ki po wy dzie le niu z Gru py

Fiat fir my Fiat In du strial i na by ciu

więk szo ści ak cji w fir mie Chry -

sler. „Dzię ki po łą cze niu z pro du -

cen tem ame ry kań skim Fiat SpA

jest dzi siaj jed ną z głów nych grup

mo to ry za cyj nych na świe cie,

sprze da je czte ry mi lio ny sa mo -

cho dów, jest obec ny w 44 kra -

jach i dzia ła na 140 ryn kach”.

Wy po wiedź pre ze sa kon ty nu -

ował dy rek tor peł no moc ny Ser -

gio Mar chion ne. „Rok 2011 –

po wie dział – wy zna czył po czą tek

no wej ścież ki i no we go ży cia dla

na szej fir my. Jest to pierw szy rok,

w któ rym owo ce so ju szu po mię -

dzy Fia tem i Chry sle rem wi docz -

ne są rów nież na po zio mie eko -

no micz nym i fi nan so wym, nie

mó wiąc o kwe stiach prze my sło -

wych i han dlo wych. Mi mo iż

wkład Chry sle ra na le ży roz wa żać

je dy nie w uję ciu sied miu a nie 12

mie się cy, miał on istot ne zna cze -

nie”. Dzię ki bo wiem zwięk sze niu

po py tu w Ame ry ce Pół noc nej
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oraz dwu cy fro we mu wzro sto wi

Chry sle ra, Fiat za mknął rok przy -

cho da mi bli ski mi 60 mld eu ro,

zy skiem operacyjnym w wy so ko -

ści 2,4 mld i zy skiem net to

1,7 mld. Sta ło się to mi mo trwa -

ją ce go w Eu ro pie du że go zmniej -

sze nia po py tu.

„W ro ku 2011 – wspo mniał Mar -

chion ne – Fiat i Chry sler sta ły się

wspól nie siód mą gru pą mo to ry -

za cyj ną na świe cie. Dzi siaj nie je -

ste śmy już je dy nie mar gi nal nym

gra czem: sta li śmy się jed nym

z naj sil niej szych i naj bar dziej

kon ku ren cyj nych pro du cen tów

sa mo cho dów, o po zio mie tech -

no lo gii pla su ją cym się wśród naj -

bar dziej in no wa cyj nych i naj bar -

dziej za awan so wa nych na ca łym

świe cie”. In te gra cja po stę pu je

szyb ki mi kro ka mi w za kre sie

plat form pro duk tu, za ku pów

i pro gra mu World Class Ma nu -

fac tu ring. „Sy ner gie osią gnię te

w cią gu ostat nich dwóch lat –

kon ty nu ował Mar chion ne – przy -

nio sły 1,4 mld eu ro, z cze go je -

den mi liard tyl ko w ro ku ubie -

głym”. Po mi mo kry zy su w Eu ro -

pie rok 2011 był jed nak dla Fia ta

ro kiem wy jąt ko wym. W 2012 ro -

ku, mi mo ne ga tyw nych per spek -

tyw ryn ko wych na Sta rym Kon -

ty nen cie (pią ty rok z rzę du), pro -

gno zo wa ne jest osią gnię cie

przy cho dów w wy so ko ści 70

mld eu ro. „Fiat dzi siaj – kon ty nu -

ował Mar chion ne – jest w sta nie

ge ne ro wać zy ski ope ra cyj ne mi -

mo strat wy ni ka ją cych ze sprze -

da ży na szych głów nych ma rek

w Eu ro pie. Strat, któ re zresz tą

wzglę dem roku 2004 zo sta ły

zmniej szo ne o po nad po ło wę

i są kom pen so wa ne za spra wą

du żych zy sków z Ame ry ki Ła ciń -

skiej i Pół noc nej”. 

Rok 2011
na za wsze
zmie nił Fia ta 

7

Grupa Fiat zamyka pierwszy kwartał roku

2012 przychodami w kwocie 20,2 mld euro

i zyskiem operacyjnym (Ebit) wynoszącym

895 mln euro, który odzwierciedla znaczący

wkład Chryslera. Zysk netto uplasował się

na poziomie 379 mln euro. 

Przychody Fiata, nie uwzględniając Chryslera,

wyniosły w sumie 8,7 mld euro, co stanowi

spadek o 5,7% względem pierwszego

kwartału 2011 roku. Głównym powodem

spadku była mniejsza sprzedaż w Europie,

gdzie sytuacja na rynku cały czas jest

niekorzystna, zarówno jeśli chodzi

o samochody osobowe jak i dostawcze.

Marki luksusowe i sportowe zwiększyły swe

przychody o 11,5% do kwoty 0,7 mld euro,

a wyniki z działalności Komponentów

i systemów produkcyjnych pozostały

na stabilnym poziomie 2 mld euro. EBIT Fiata,

wyłączając Chryslera, wyniósł 12 mln euro,

wobec 291 mln euro w analogicznym okresie

roku ubiegłego. Lepsza jest płynność

finansowa, która wynosi 21,4 mld euro

(20,7 pod koniec roku 2011), w tym 12 mld

euro dotyczy Fiata (bez Chryslera), a 9,4 mld

euro samego Chryslera. Zadłużenie

przemysłowe netto na dzień 31 marca 2012

roku było równe 5,8 mld euro, z czego

3,8 pochodzi z samego Fiata. 

Jeśli chodzi o sprzedaż marek dla masowego

odbiorcy, w pierwszym kwartale Fiat

przekazał do sieci ponad milion

samochodów, z podziałem na następujące

obszary: NAFTA – 519.000 (+16% więcej

w porównaniu z pierwszym kwartałem roku

2011), LATAM, czyli kraje Ameryki

Południowej – 215.000 samochodów

(niewielki wzrost), APAC, tj. Azja, Australia,

Nowa Zelandia oraz Wyspy Pacyfiku – 25.000

samochodów (+ 47%), EMEA, tj. Europa,

Kraje Bliskiego Wschodu i Afryka – 260.000

samochodów (-18,7%, czyli o 60.000

samochodów mniej). 

Natomiast w przypadku marek luksusowych

i sportowych, Ferrari przez pierwsze trzy

miesiące 2012 roku dostarczyło do sieci

1.733 samochody (+11,5% względem

pierwszego kwartału w roku ubiegłym), zaś

Maserati – 1.560 samochodów, odnotowując

tym samym wzrost o 6,3%.

WYNIKI ZA I KWARTAŁ

Pierw szy kwartał 2012
pod znakiem Chryslera

GRUPA FIAT - Bilans ekonomiczny 
1 kwartał 2012 1 kwartał 2011 

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

Przy cho dy net to 20.221 12.480 8.685 9.210 -5,7%

EBIT¹ 895 883 12 291 -279

EBITDA² 1.929 1.379 550 841 -291

Zysk przed opodatkowaniem 520 674 (154) 153 -307

Zysk (strata) 379 652 (273) 37 -310

(1) Zysk operacyjny, tj. zysk przed odliczeniem podatków i odsetek (2) EBIT plus amortyzacja 

GRUPA FIAT - Przychody netto i EBIT według sektorów działalności
I Kwartał 2012 vs I Kwartał 2011 pro-forma 
Przychody EBIT² 

2012 2011 pro-forma¹ Zmiany 2012 2011 pro-forma¹ Zmiany

10.375 8.509 1.899 NAFTA* (marki masowe) 681 377 304 

2.587 2.556 31 LATAM** (marki masowe) 235 306 -71

714 499 215 APAC*** (marki masowe) 85 35 50 

4.508 5.186 -678 EMEA**** (marki masowe) (170) (66) -104

660 592 68 Marki luksusowe i sportowe (Ferrari, Maserati) 71 62 9

2.015 1.975 40 Komponenty (Magneti Marelli, Teksid, Comau) 36 36 -

217 248 -31 Pozostała działalność (36) (6) -30

(855) (984) 129 Operacje wyłączone (7) 12 -19

20.221 18.581 1.640 Ogółem 895 756 139

(1) Obejmuje wyniki Chryslera w sytuacji, gdyby konsolidacja miała miejsce od 1 stycznia 2011 

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

* USA, Kanada, Meksyk                       ** Ameryka Łacińska                      *** Azja-Pacyfik                     **** Europa, Środkowy Wschód, Afryka 



Pierwszy rok
Fiata Industrial

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

C
NH, Ive co i FPT In du strial,

wcho dzą ce w skład tej

no wej gru py, wy ge ne ro -

wa ły w 2011 ro ku przy cho dy

w wy so ko ści po nad 24 mld eu -

ro (pra wie o 14% wię cej wzglę -

dem przy cho dów osią gnię tych

w ro ku ubie głym), na to miast

zysk net to prze kro czył kwo tę

700 mln. Ser gio Mar chion ne,

pre zes Fiat In du strial, przy po -

mniał po wo dy wy dzie le nia te go
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ob sza ru. „W po przed nich la tach

– po wie dział – trud no by ło nam

wy obra zić so bie po dział Gru py

Fiat. Ta kie po dej ście wy ni ka ło

za pew ne z prze ko na nia, że

od po nad wie ku uwa ża li śmy ją

za jed ną, nie roz łącz ną struk tu rę.

Ale w tym przy pad ku cho dzi ło

o krok ko niecz ny, o pod ję ciu

któ re go za de cy do wa ła ewo lu cja

ryn ków, któ re co raz wy raź niej

po ka zy wa ły róż ni ce po mię dzy

Fia tem i Fia tem In du strial,

przede wszyst kim z punk tu wi -

dze nia wy zwań ope ra cyj nych

i stra te gicz nych. Sek to ry wcho -

dzą ce w skład Fia ta In du strial

są po dob ne do sie bie i czer pią

spo re ko rzy ści z włą cze nia 

ich do jed nej Gru py. Ma szy ny

rol ni cze i bu dow la ne ma ją 

bo wiem wie le punk tów wspól -

nych z sa mo cho da mi cię ża ro -

wy mi: cho ciaż by mo de le biz ne -

so we i pro fi le ry zy ka, a tak że

mniej szą ko niecz ność po no -

sze nia na kła dów fi nan so wych

w po rów na niu z in ny mi bran ża -

mi prze my sło wy mi”. 

Po dział umoż li wił tym sa mym

każ dej z tych obu grup lep sze

sku pie nie uwa gi na wła snej

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

Grupa Fiat Industrial zamknęła pierwszy

kwartał 2012 roku znaczną poprawą

wyniku operacyjnego: 5,8 mld euro

przychodów (+9,3% wobec pierwszego

kwartału 2011 roku), 435 mln euro zysku

operacyjnego (+57%). Wynik ten wiąże się

ze znacznym zwiększeniem sprzedaży

przez spółkę CNH, która z nadwyżką

zrekompensowała spadek odnotowany

przez Iveco i FPT Industrial. Zysk Grupy

wyniósł 207 mln euro, w porównaniu ze

114 milionami euro w pierwszych trzech

miesiącach ubiegłego roku. 

Grupa potwierdza cele na 2012 rok, czyli

przychody w kwocie 25 mld euro, wynik

operacyjny pomiędzy 1,9 a 2,1 mld euro,

zysk netto w wysokości około 0,9 mld

euro i zadłużenie przemysłowe netto 

od 1 do 1,2 mld euro. 

Sektor maszyn rolniczych i budowlanych

(CNH) odnotował przychody na poziomie

3,8 mld euro, czyli wzrost o 24,8%

względem analogicznego okresu w 2011

roku (+19,6% w dolarach). Przychody

wzrosły zarówno w obszarze maszyn

rolniczych, jak i dla branży budowlanej. 

Pojazdy użytkowe (Iveco) zarejestrowały

spadek przychodów o 10,6% do kwoty 

1,9 mld euro, spowodowany w głównej

mierze mniejszą liczbą sprzedanych

jednostek na kilku ważnych rynkach

europejskich. Całkowita wielkość

sprzedaży spadła o 17,8% do liczby

28.259 pojazdów (w tym autobusów

i pojazdów specjalnych). Sektor

Powertrain (FPT Industrial) odnotował

przychody równe 678 mln, mniej o 7%.

WYNIKI ZA I KWARTAŁ 2012

Kwartał o mocnym wzroście

dzia łal no ści. A wy ni ki uzy ska ne

przez Fia ta In du strial w ubie -

głym ro ku świad czą o fir mie,

któ ra osią gnę ła i prze kro czy ła

ce le i tak już pod nie sio ne

w trak cie ro ku 2011. Obec nie

ma miej sce przy go to wa nie do

dys try bu cji 240 mln eu ro dy wi -

dend, 34 pro cent skon so li do -

wa ne go zy sku net to. 

Do osią gnię cia za ło żo nych ce -

lów przy czy ni ły się wszyst kie

spół ki wcho dzą ce w skład Fiat

In du strial, któ re ma ją jesz cze je -

den moc ny punkt: za sięg mię -

dzy na ro do wy. „To – jak pod kre -

ślił Mar chion ne – po zwo li nam

na wy rów na nie ewen tu al nych

sła bych stron na nie któ rych ob -

sza rach geo gra ficz nych i biz ne -

so wych, dzię ki do sko na łym wy -

ni kom w in nych stre fach. I na ła -

twiej sze czer pa nie ko rzy ści

z moż li wo ści, ja kie się po ja wią”.

W ro ku swe go de biu tu Fiat In -

du strial zo stał uzna ny li de rem

w za kre sie zrów no wa żo ne go

roz wo ju i po twier dził swą obec -

ność na in dek sach Dow Jo nes

Su sta ina bi li ty World and Eu ro -

pe, na któ rych wid nie ją tyl ko

naj lep sze pod tym wzglę dem

spół ki. Fir ma uzy ska ła wy nik

81/100, przy śred niej wy no szą -

cej 49/100 dla wszyst kich

przed się biorstw w tym sek to -

rze. „Je śli cho dzi o ocze ki wa -

nia, ja kie sto ją przed na mi – po -

wie dział pre zes Fiat In du strial –

mi mo roz po czę cia 2012 ro ku

w at mos fe rze na pięć zwią za -

nych z za dłu że niem państw

stre fy eu ro i nie pew no ścią pod

wzglę dem pro ce su kon so li da cji

fi nan sów pu blicz nych w Sta -

nach Zjed no czo nych, prze wi -

du je my, że wa run ki ryn ku po zo -

sta ną po zy tyw ne we wszyst -

kich sek to rach. Umoc nio na wy -

ni ka mi gru pa Fiat In du strial

usta li ła tak że am bit ne ce le na

2012 rok: bli sko 25 mi liar dów

eu ro przy cho dów, wy nik ope ra -

cyj ny po mię dzy 1,9 a 2,1 mi liar -

da eu ro oraz wy nik net to wy no -

szą cy oko ło 0,9 mi liar da”.

Przed sta wio no
am bit ne ce le
na rok bie żą cy

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

2012 2011 Zmiana w % (mln euro) 2012 2011 Zmiana

3.769 3.019 24,8 Maszyny rolnicze i budowlane (CNH) 371 213 158

1.899 2.123 -10,6 Pojazdy użytkowe (Iveco) 64 71 -7

678 729 -7,0 FPT Industrial 14 3 11

(509) (533) - Operacje wyłączone i inna drobna działalność (14) (10) -4

5.837 5.338 9,3 Ogółem 435 277 158
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Był 28 maja 1992 roku. W Polsce
rozpoczęła się era firm Fiat Auto

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

KONKURS 
DLA PRACOWNIKÓW

Filippo Gallino

28 ma
ja 19

92 r.

Podpi
sanie

 Umow
y

Defin
itywn

ej
Zakład Tychy

, 1994 rok

Teksid Iron 
– zakład w Skoczowie
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Zdjęcie z
 pierwsze

j

okładki F
iata Wokó

ł Nas 

z 1996 ro
ku

Magnet
i Mare

lli 

– zakład
 Autom

otive

Lighti
ng w S

osnowc
u

F
iat jest fir mą zwró co ną w przy -

szłość. Tak by ło od za wsze.

Ale jest też fir mą, któ ra pa trzy

z du mą na swą prze szłość, któ ra

za pi sa ła się zło ty mi zgło ska mi w hi -

sto rii mo to ry za cji. Świad czy o tym

bo gac two do stęp nej dziś li te ra tu ry,

licz ne pu bli ka cje fir mo we, a tak że

mu zea w Tu ry nie, Me dio la nie, Ma ra -

nel lo oraz wie lu in nych miej scach.

Hi sto rię po win no się nie tyl ko ce le bro wać, ale war -

to ją tak że do brze znać. Isa ac New ton za chwy ca -

jąc się prze szłym do rob kiem ludz ko ści, dzię ki któ -

re mu mógł po zna wać i opi sy wać świat po wie dział:

„Wi dzi my da le ko, bo sto imy na ra mio nach ol brzy -

ma”. Pa ra fra zu jąc ge niu sza moż na rzec, że tyl ko

zna jąc na szą hi sto rię le piej ro zu mie my te raź niej -

szość i jej ewo lu cję. 

Wie lu z nas pa mię ta za pew ne mo no gra -

fię Pol ska Dro ga Fia ta, któ rą nie tak daw -

no po now nie pu bli ko wa li śmy, rów nież na

ła mach Fia ta Wo kół Nas, z oka zji 90.

rocz ni cy Fia ta w Pol sce. Dzi siaj wra ca my

do te go te ma tu, po nie waż pol skie spół ki

Fiat, Tek sid i Ma gne ti Ma rel li ob cho -

dzą 28 ma ja pierw sze dwa dzie ścia lat

swo jej hi sto rii. Ju bi le usz ten pra gnie my

uczcić w szcze gól ny spo sób, za chę ca jąc

do wzię cia udzia łu w otwar tym kon kur sie wszyst -

kich pra cow ni ków spół ek Gru py Fiat SpA i Gru py

Fiat In du strial, a tak że licz ną gru pę eme ry tów, któ -

rzy otrzy mu ją nasz ma ga zyn. Pro po nu je my, aby -

ście opi sa li swo je wspo mnie nia zwią za ne z mi nio -

nym dwu dzie sto le ciem, i aby – je śli ze chce cie –

ob ję ły one nie tyl ko pra cę w fir mie, ale tak że wa -

sze oso bi ste hi sto rie zwią za ne z tym 20-le ciem. 

Widzimy
daleko, bo
stoimy na
ramionach
olbrzyma

Dwadzieścialat z Fiatem
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Gdy miałem 9 lat, pod koniec lat 70., ucz´szczałem

do szkoły podstawowej w Turynie. Polska kojarzyła mi si´

z blond kucykami mojej kole˝anki z klasy – Polki, córki

pracownika Pol-Motu, który przyjechał do Turynu

z Bielska-Białej w ramach realizacji umowy licencyjnej

modelu 126p. Póêniej do Włoch przybył kardynał

Karol Wojtyła i został papie˝em. Jeszcze póêniej zacz´ły

docieraç dramatyczne wieÊci o wydarzeniach w kraju

walczàcym o wolnoÊç i demokracj´. Informacje, które

docierały do Włoch, miały coraz bardziej niepokojàcy

charakter, zwłaszcza kiedy na poczàtku 
lat 80., moja

kole˝anka z klasy o blond kucykach, wróciła do Polski.

W marcu 1989 roku wybrałem si´ w swojà pierwszà

podró˝ w poszukiwaniu straconego czasu i wspomnieƒ

z dzieciƒstwa. Były to lata „ostatniego tchnienia”

PRL-u. Czasy wy˝szych cen dla obcokrajowców

w polskich hotelach, kartek na zakup ˝ywno
Êci, niemal˝e

pustych sklepów, ciemnych i opustoszałych ulice, bez

korków, ale i reklam, czasy „milicji” kontrolujàcej

wszystko i wszystkich. Mało brakowało, a zostałbym

aresztowany w akademiku w Krakowie, gdzie nocowałem

jako goÊç – bez pozwolenia – przez jednà noc. 

- 1 -

Kon kurs ma bar dzo

otwar tą for mu łę: wspo mnie nia

mo gą być spi sa ne w for mie opo wia da nia,

wier sza, pa mięt ni ka, aneg do ty, ko men ta rza do fo -

to gra fii lub kil ku róż nych zdjęć. Wy bór na le ży do

was. Mo że cie od nieść się do ca łe go dwu dzie sto -

le cia lub tyl ko do ja kie goś kon kret ne go okre su czy

też wy da rze nia. Je dy nym wa run kiem jest, aby wa -

sze wspo mnie nia po wią za ne by ły w ja ki kol wiek

spo sób z fir mą. Trzy naj bar dziej in te re su ją ce od -

po wie dzi, wy bra ne w opar ciu o oce nę ze spo łu re -

dak cyj ne go FWN, zo sta ną na gro dzo ne i opu bli ko -

wa ne w jed nym z naj bliż szych nu me rów.

Ja oczy wi ście nie bio rę udzia łu w kon kur sie. Gdy -

bym jed nak miał moż li wość po wal czyć o jed ną

z na gród, wy słał bym opo wia da nie ze zdję ciem,

w któ rym na pi sał bym mniej wię cej coś ta kie go...

Były to czasy, w których obcokrajowiec odwiedzajàcyPolsk´ musiał posiadaç formalne zaproszenie od polskiegoobywatela i ubiegaç si´ o wiz´ pobytowà. Dla mnie niestanowiło to problemu. Nadal miałem przecie˝ kontaktz mojà kole˝ankà z klasy o długich blond kucykach.O piàtej rano, we mgle i smogu, na zimnym i małoprzytulnym dworcu w Katowicach (czułem si´ prawie jakHumphrey Bogart w koƒcowej scenie filmu Casablanca),czekała na mnie właÊnie ona. Ju˝ bez kucyków.Rozpoczàł si´ wówczas nowy rozdział w moim ˝yciu.W trakcie tej mojej pierwszej podró˝y do Polski, któratrwała a˝ dwa dni, spałem niewiele. W pociàgu„Chopin” z Wiednia do Katowic liczne, skrupulatnei prawie groteskowe kontrole graniczne dokładnie oddajàzmiany polityczne, jakie zachodziły właÊnie w tamtychmiesiàcach. O trzeciej nad ranem, po przejÊciu przezostatnià odpraw´ celnà, ludzie zacz´li wyciàgaç z torebsłodycze, papierosy i puszki z piwem, ktoÊ podłàczył dogniazdka magnetofon i wiele osób zacz´ło taƒczyç wzdłu˝całego korytarza wagonu. Ja tymczasem, nie znajàcj´zyka polskiego, stałem si´ „maskotkà” przedziału,o którà wszyscy nagle zacz´li dbaç: dawali mi coÊ do
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Regulamin konkursu 
„20 lat z Fiatem 
– Twoje Wspomnienia”
1. Konkurs przeznaczony jest tylko i wyłączenie dla pracowników spółek

Grupy Fiat i Fiat Industrial oraz emerytów tych spółek. 

2. Tematem pracy konkursowej są wspomnienia, które mogą dotyczyć

całego dwudziestolecia, ale mogą obejmować tylko dowolny okres

będący jego częścią, jedno szczególnie ważne wydarzenie dla autora,

albo jeden dzień, który mieści się w ramach czasowych dwudziestolecia.

3. Wspomnienia nie muszą być związane tylko z pracą, mogą dotyczyć

także sfery prywatnej, a praca w Fiacie może być tylko ich tłem.

Warunkiem konkursu jest, aby wspomnienia miały jakikolwiek związek

z Fiatem. 

3. Wspomnienia mogą być przedstawione w dowolnej formie, np. krótkiego

opowiadania, wiersza, fragmentu osobistego pamiętnika, anegdoty,

a także prezentacji zdjęć, rysunku lub obrazu – z krótkim opisem. 

4. Regulamin nie ogranicza długości nadesłanego na konkurs tekstu,

jak i liczby ewentualnych zdjęć/ilustracji. Redakcja zastrzega sobie prawo

do dokonania skrótów w przypadku publikacji.

5. Do pracy konkursowej należy dołączyć imię i nazwisko pracownika bądź

emeryta, adres, telefon kontaktowy oraz miejsce pracy (w przypadku

emerytów należy podać miejsce pracy przed pójściem na emeryturę). 

6. Nieprzekraczalnym terminem nadsyłania prac jest 31 sierpnia br. 

Należy je kierować na adres pocztowy: Redakcja FWN, Satiz Poland, 

ul. 11 Listopada 60/62, 43-300 Bielsko-Biała, (można skorzystać także

z poczty wewnętrznej FAP lub e-maila: redakcja@satiz.pl 

7. Przesłanie pracy konkursowej oznacza zgodę na jej publikację w FWN.

8. Organizatorem konkursu jest firma Satiz Poland, redakcja Fiata Wokół

Nas, która jednocześnie ufundowała wszystkie trzy nagrody w konkursie.

9. Nagrody:

1. miejsce: laptop o wartości do 2 tysiące złotych typu
Samsung 300E5A

2. miejsce: aparat fotograficzny o wartości do 750 złotych
typu Nikon Coolpix L120

3. miejsce: bony paliwowe
o wartości 250 złotych

CZYTAJ DOKŁADNIE

jedzenia, jakieÊ piwko, niektórzy próbowali mi

wytłumaczyç, gdzie powinienem wysiàÊç... 

„GoÊç w dom, Bóg w dom”: tak brzmiała moja

pierwsza, niezapomniana lekcja j´zyka polskiego.

Siedem lat póêniej wróciłem do Polski, aby pracowaç

w firmie FAP, która w mi´dzyczasie powstała na bazie

FSM i szybko przekształcała si´ w „Efektywnà

Fabryk´”. I „efektywnà” rzeczywiÊcie si´ stała,

przekraczajàc najÊmielsze oczekiwania włoskich władz

Fiata. Zaczynajàc od pomysłu, czyli fabryki

zintegrowanej, który na poczàtku wydawał si´ wszystkim

nieco abstrakcyjnà koncepcjà, szybko dokonano

reorganizacji procesów produkcyjnych fabryk. Stały si´

one wkrótce jednymi z najlepszych w Grupie Fiat na

Êwiecie. W 1996 roku brałem udział w tworzeniu

gazety dla pracowników – Fiat Wokół Nas, 

powstajàcej wówczas pod opiekà Jerzego Kisielewskiego.

W paêdzierniku tego roku zostanie wydany ju˝ 100.

jej numer. A dwa blond kucyki, które znikły z mych

oczu w Katowicach, wcià˝ jeszcze ˝yjà we

wspomnieniach z mej młodoÊci, chocia˝ dzisiaj stały si´

czterema: dwa plus dwa.

Jak wi dzi cie wzię cie udzia łu w tym kon kur sie

wca le nie jest trud ne. Wy star czy tyl ko tro chę

wy obraź ni i od świe że nia pa mię ci. Ocze ku je my

na wa sze li sty pocz tą zwy kłą lub ma ilo wą. Nie

mo że my się już do cze kać, aż po dzie li cie się

z na mi swo imi wspo mnie nia mi. Oby jak naj -

wię cej z was wzię ło udział w kon -

kur sie! Za pra sza my!

wygraj laptopa!

- 3 -
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Prze ło mo wą da tą w 90-let niej hi sto rii Fia ta w Pol -

sce był 28 ma ja 1992 ro ku, kie dy to w obec no ści

pre ze sa Gru py Fiat, Gio van nie go Agnel li, pod pi sa -

no umo wę po mię dzy Skar bem Pań stwa RP,

FSM SA i Fia tem Au to SpA o po wo ła niu wło sko –

pol skich spół ek: Fiat Au to Po land, Ma gne ti Ma rel li

Po land i Tek sid Po land. Spół ki te zo sta ły for mal nie

za wią za ne 16 paź dzier ni ka 1992 ro ku. 

W wy ni ku po ro zu mie nia Ma gne ti Ma rel li prze ję ła

za kła dy kom po nen tów sa mo cho do wych. Od te go

mo men tu jej roz wój był cią gły i im po nu ją cy, a na -

brał tem pa przede wszyst kim w ostat nich dzie się -

ciu la tach. Obec nie gru pa Ma gne ti Ma rel li po sia da

sześć spół ek (po nad 3000 pra cow ni ków), któ re

pro du ku ją pod ze spo ły do naj waż niej szych ma rek

mo to ry za cyj nych na świe cie. Tek sid, któ ra prze ję -

ła od FSMu od lew nie że li wa i alu mi nium, od 2002

ro ku  – po wy dzie le niu ze struk tur za kła du alu mi -

nium – wy spe cja li zo wa ła się w pro duk cji od le wów

że liw nych dla Fia ta i dla in nych waż nych klien tów

z eu ro pej skie go sek to ra sa mo cho do we go. Od te -

go cza su spół ka Tek sid Iron Po land po sta wi ła na

naj now sze tech no lo gie, zwięk sza jąc zdol ność pro -

duk cyj ną za kła du w Sko czo wie, wy po sa żo ne go

w no we li nie au to ma tycz ne do za le wa nia od le wów

i cią gle mo der ni zo wa ne no we pie ce to pial ne. 

Fiat Au to Po land kon ty nu ował pro duk cję mo de -

lu 126p. Rów no le gle pro du ko wa no Ci nqu ecen to.

Ostat ni, żół ty „Ma luch Hap py End” o nu me rze se -

ryj nym 3.318.674 opu ścił li nię pro duk cyj ną biel -

skiej fa bry ki za kła du 22 wrze śnia 2000 r. Dwu dzie -

sto sied mio let ni staż pro duk cyj ny uczy nił z „ma lu -

cha” re kor dzi stę wśród sa mo cho dów. Fiat

znacz nie roz sze rzył w Pol sce ga mę po jaz dów,

uru cha mia jąc pro duk cję sa mo cho dów Uno, Sie na

i Pa lio Week end. Na po cząt ku 1998 r. za de biu to -

wał na stęp ca Ci nqu ecen to – Fiat Se icen to. We

wrze śniu 2003 r. spół ka wpro wa dzi ła na ry nek Fia -

ta Pan dę, któ ry otrzy mał pre sti żo wy ty tuł Car of

The Year, ja ko pierw szy sa mo chód z seg men tu

A w hi sto rii te go kon kur su. W 2007 r. przy szła ko -

lej na Fia ta 500, któ ry, ja ko dru gi sa mo chód pro -

du ko wa ny przez Za kład Ty chy, zdo był ty tuł Car of

the Year, i w 2008 ro ku na For da Ka. Od ma ja

2011 spół ka pro du ku je no wą Lan cię Yp si lon.

Obec nie Fiat Au to Po land, któ ry w cią gu 20 lat

swo jej dzia łal no ści za in we sto wał w Pol sce bli sko

10 mld zło tych, jest naj więk szym kra jo wym pro du -

cen tem sa mo cho dów i czo ło wym ich eks por te -

rem. W swo jej dwu dzie sto let niej dzia łal no ści fir ma

wy pro du ko wa ła 6,5 mi lio na sa mo cho dów, z cze -

go wy eks por to wa ła 5 mi lio nów, co nie wąt pli wie

sta no wi bo ga ty do ro bek prze my sło wy. 

Dwudziestoletnią współ pra cę sta wia się za przy -

kład uda nej pry wa ty za cji du że go, pań stwo we go

przed się bior stwa w Eu ro pie Środ ko wej.

Suk ces, ja ki Fiat mo że za pi sać na kar tach swo jej

hi sto rii, do ty czy za rów no funk cjo no wa nia no wo -

cze sne go przed się bior stwa, jak rów nież two rze nia

no wej, prze my sło wej wspól no ty, wy twa rza ją cej

tak że wła sne nor my kul tu ro we.

Po wsta nie spół ek Fia ta w Pol sce spo wo do wa ło

na pływ do Biel ska -Bia łej naj no wo cze śniej szych

tech no lo gii i przy cią gnę ło czo ło we fir my świa to we

róż nych branż, któ re tu taj roz wi nę ły dzia łal ność.

Dzię ki prze ję ciu i do sto so wa niu sys te mu pra cy Fia -

ta do pol skich uwa run ko wań go spo dar czych, za -

gwa ran to wa no w na szym kra ju stan dar dy pro duk -

cyj ne, ja ko ścio we i or ga ni za cyj ne wspól ne dla

wszyst kich za kła dów kon cer nu i ce nio ne na are nie

mię dzy na ro do wej. 

1992-2012 Zakorzeniony nad Wisłą
Dwudziestoletnią

współpracę
stawia się za

przykład udanej
prywatyzacji

dużego,
państwowego

przedsiębiorstwa
w Europie
Środkowej

Fiat Seicent
o,

1998 rok 
Ostatni maluch„Happy End”,
wrzesień 2000 r.

Fiat Panda 4x4,

2004 rok



Oprócz Fiat Au to Po land, Ma -

gne ti Ma rel li Po land i Tek sid

Po land, firm, któ re roz po czę ły

swo ją dzia łal ność w 1992 ro -

ku, stop nio wo po wsta ło

w Pol sce po nad dwa dzie ścia

in nych spół ek Fia ta. Jed no -

cze śnie wie lu do staw ców zlo -

ka li zo wa ło swo ją pro duk cję na te -

re nach za kła dów w Biel sku -Bia łej

i Ty chach. Sek tor mo to ry za cyj ny

otwo rzył dro gę tak że in nym ro dza jom

dzia łal no ści prze my sło wej Gru py w Pol sce.

W 1995 ro ku po wsta ła spół ka Ive co Po land, któ ra

zaj mu je się sprze da żą oraz ser wi sem po jaz dów

użyt ko wych mar ki. Trzy la ta póź niej nad szedł czas

na New Hol land (dzi siaj CNH Pol ska), któ ra za ku -

pi ła fa bry kę Bi zo na w Płoc ku, by pro du ko wać

w niej kom baj ny i in ne ma szy ny rol ni cze. W Biel -

sku -Bia łej roz wi nię to pro duk cję sil ni ków, któ ra

w grud niu 2000 ro ku zo sta ła wpro wa dzo na

w sze re gi no we go sek to ra Gru py Fiat – FPT.

Spół ka Fiat Po wer tra in Tech no lo gies Po land

pro du ku ję obec nie dwa stra te gicz ne sil ni ki dla

Fia ta i in nych ma rek: tur bo -

die sel 1.3 SDE, któ re go

pro duk cję uru cho mio no

w 2003 ro ku, oraz ben zy no -

wy sil nik 2-cy lin dro wy o po -

jem no ści 0.9 li tra z sys te mem Mul tiA ir,

wpro wa dzo ny do pro duk cji w 2010 r.

W stycz niu 1921 ro ku, czy li 90 lat te mu, Fiat sta -

wiał w Pol sce swo je pierw sze kro ki. Od pio nier -

skie go na tam te cza sy uru cho mie nia pro duk cji po

dziś dzień Gru pa Fiat i Fiat In du strial, za po śred -

nic twem 18 spół ek za trud nia ją cych 13 ty się cy pol -

skich pra cow ni ków, roz wi nę ły w Pol sce dzia łal no -

ści, któ ra w 2011 ro ku osią gnę ła przy cho dy w wy -

so ko ści 26,9 mld zło tych.

Fiat 500, 2007 rok

Lancia Ypsilon,

2011 rok

Kalendarium 
dwudziestolecia
Uruchomienia produkcji (samochody)

1992 Kontynuacja produkcji: Fiat 126 (3,3 mln 

do 2000 r.), Cinquecento (1,2 mln do 1998 r.)

1994 Fiat Uno (188 tys. do 2002 r.)

1997 Fiat Siena i Palio Weekend (84 tys. do 2004 r.)

1998 Fiat Seicento (1,3 mln do 2010 r.)

2003 Fiat Panda (do dziś 2,2 mln) 

Silnik turbodiesel 1.3 Multijet

2007 Fiat 500 (do dziś 841 tys. – włącznie z Abarth 500

(2008 r.), 500C (2009), Abarth 500C (2010)

2010 Silnik benzynowy 2-cylindrowy 0.9 TwinAir

2011 Lancia Ypsilon

Wyprodukowanie 6 mln samochodu w FAP

Wyprodukowanie 4 mln silnika 1.3 Multijet

Uruchomienia produkcji (maszyny rolnicze)

1998 Kombajn TC 59

2000 Adapter do zbioru kukurydzy 

(5, 6, 8-rzędowe)

2001 Kombajny TC 54, TC 56 oraz TC AL

2002 Zespoły żniwne zbożowe od 12 do 35 stóp,

prasa rolująca o stałej komorze Case IH

i New Holland

2003 Adapter do zbioru kukurydzy 

(8, 12 R – nieskładane) oraz podbieracze do prasy

„duża kostka” – LSB

2005 Prasa Combi Case IH i New Holland

2006 Podbieracze do sieczkarni polowej - grass pick-up 

2007 Prasa rolująca o zmiennej komorze Case IH 

i New Holland

Utworzenie spółek Fiata

1992 Fiat Auto Poland, Magneti Marelli Poland* 

i Teksid Poland

1995 Iveco Poland i Fiat Polska

1998 CNH Polska (wtedy New Holland Bizon), 

Comau Poland, Fiat Gesco i Sedap (dziś w ramach 

Fiat Services Polska) i Fiat Bank Polska

1999 Fiat Powertrain Polska (w 2011 r. spółka połączyła

się z Fiat Powertrain Technologies Poland), 

FGA Leasing Polska, Fidis Finance Polska

2000 Sadi Polska, Fiat Group Purchasing Poland

2001 Sirio Polska, Gestin Polska i Fiat Services Polska

2002 Podział Teksid Poland na dwie spółki, 

w tym Teksid Iron Poland (Grupa Fiat)

2008 Fiat Powertrain Technologies Poland

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

Z KART HISTORII



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

Wynoszą zaledwie
98 g/km CO2.

Filippo
Gallino

fot. FAP

PRODUKT
PUNTO TWINAIR

Fiat Punto 
Twinair
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Na stronie obok:
prezentacja

Punto TwinAir 
na targach
w Genewie
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P
o wsta ły w tym sa mym

cza sie co mo del 500

i po raz pierw szy w nim

za mon to wa ny nie wiel ki dwu cy -

lin dro wy silnik Twi nA ir, o po jem -

no ści sko ko wej 875 cm3, te raz

do stęp ny jest rów nież w Fia cie

Pun to. A wkrót ce wy po sa żo na

bę dzie w nie go rów nież Al fa Ro -

meo Mi To. Za sko cze nie? Moż li -

we, ale ta kie są wła śnie ocze ki -

wa nia wo bec przy szło ści.

Z tech nicz ne go punk tu wi dze -

nia ta ki spo sób pro jek to wa nia

na zy wa się „do wn si zin giem”,

czy li pro duk cją mniej szych sil ni -

ków, ale o więk szej wy daj no ści,

a tym sa mym mniej szym zu ży -

ciu pa li wa i niż szym za nie czysz -

cze niu śro do wi ska, a to wszyst -

ko bez ujem ne go wpły wu na

osią gi. Wręcz prze ciw nie te

ostat nie, w mia rę moż li wo ści,

są zwięk sza ne.

Tech ni cy z Fiat Po wer tra in Tech -

no lo gies, mi mo za cho wa nia jed -

na ko wych war to ści mo cy (85

ko ni) i mo men tu (145 Nm) sil ni -

ka ory gi nal ne go, w no wej jed no -

st ce zdo ła li osią gnąć ta ki mo -

ment, któ ry za pew ni płyn ne

i przy jem ne przy spie sza nie na -

wet mi mo więk szej ma sy sa mo -

cho du. Za sto so wa nie dwu ma -

so we go ko ła za ma cho we go

w po łą cze niu ze sprzę głem

o wyż szej sztyw no ści skręt nej,

od cią żo ne go wał ka wy rów no -

wa ża ją ce go i no wych wspor ni -

ków sil ni ka, spra wi ło, że pra ca

no we go sil ni ka jest cich sza i po -

zba wio na drgań.

Pun to Twi nA ir do sko na le za cho -

wu je się na dro dze. Sil nik dwu -

TwinAir made in Poland
FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES POLAND W BIELSKU-BIAŁEJ

Główny zakład w zakresie

Air Technologies koncernu

Fiat SpA znajduje się

w Bielsku-Białej. To tutaj

ponad 1100 osób produkuje

małe silniki diesla

i benzynowe ostatniej

generacji dla całej gamy

Fiat, a także dla innych

producentów. 

„Nasze produkty są

najlepszym wyrazem

procesu „downsizingu”

silników – wyjaśnia dyrektor

generalny FPT Poland

Emanuele Lorenzin (na zdjęciu obok). 

– Produkowane obecnie niewielkie silniki,

dzięki, ale nie tylko, elektronice, umożliwiają

osiągnięcie stosunkowo wysokich mocy, 

co powoduje, że można je montować

w samochodach różnej wielkości.

Na przykład dwucylindrowy silnik TwinAir

o pojemności 0.9 litra, który może wydobyć

z siebie moc maksymalną 65, a nawet 105

koni mechanicznych, przeznaczony jest

zarówno dla segmentu A samochodów

miejskich (jak Fiat 500 czy nowy Fiat Panda),

jak i dla segmentu B (Fiat Punto i Lancia

Ypsilon, a w przyszłości również Alfa Romeo

MiTo). Taka sama sytuacja ma miejsce

w przypadku silników diesla Multijet. Te

produkowane w Bielsku-Białej jednostki

o pojemności 1.3 litra mogą generować moc

75, 85 lub 95 KM. Aktualnie montowane są

one w ponad 15 różnych modelach, nie tylko

w samochodach Grupy

Fiat, ale także w modelach

Opla i Chevroleta oraz

w Fordzie Ka”.

Dostosowanie silnika

TwinAir do samochodów

z segmentu B wymagało

zastosowania odciążonego

wału korbowego

i dwumasowego koła

zamachowego

występującego

w połączeniu ze

sprzęgłem o wyższym

wskaźniku sztywności

skrętnej. W konsekwencji konieczna była

również zmiana oprogramowania centralki

sterowania i kontroli silnika. Parametry

produktu wymagały również znacznych

modyfikacji oprzyrządowania na liniach

produkcyjnych, zarówno w zakresie obróbki

jak i montażu, powodując jednocześnie

konieczność dostosowania sposobu

zarządzania z logistyczno-organizacyjnego

punktu widzenia w związku ze zwiększeniem

liczby komponentów specjalnych, jakich

wymagają nowe wersje wyposażenia.

W 2012 roku Fiat Powertrain Technologies

Poland zamierza wyprodukować około 

90 tysięcy TwinAirów (podwajając wielkość

z roku poprzedniego) i około 450 tysięcy

jednostek Multijet, ale wiele zależeć będzie

również od sytuacji na rynku, która –

zwłaszcza w Europie – przeżywa obecnie

bardzo trudny okres.

FIAT PUNTO 0.9 TWINAIR

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



18

Wyposażenie TwinAir
PUNTO 2012

Dla podkreślenia mocnego i innowacyjnego charakteru silnika powstało unikalne

wyposażenie TwinAir, którego główną cechą jest natychmiastowa rozpoznawalność 

i znaki szczególne. Z zewnątrz liczne detale wyszczególniono błyszczącą czernią,

na przykład słupki i lusterka wsteczne; jedyne w swoim rodzaju obręcze ze stopu

lekkiego o średnicy 15” mają eleganckie, a zarazem sportowe wykończenie, z czarnymi

błyszczącymi wstawkami i polerowaną warstwą wierzchnią, co sprawia że są one

rozpoznawalne na pierwszy rzut oka – przyciemnione reflektory i logo na pokrywie 

tylnej stanowią dodatkowe elementy wyróżniające ten model.

Dla tej wersji wyposażenia zarezerwowano ponadto specjalny kolor zieleni (zielony

Lime), oprócz którego dostępnych jest 12 kolorów z gamy Punto 2012, wszystkie

w połączeniu z opcją unikalnego czarnego błyszczącego dachu. We wnętrzu poszycia

siedzeń są wykonane z szarej tkaniny „Sportex”, z logo „twinair” na przednich

zagłówkach; panel deski rozdzielczej typu soft touch pokryty jest miękkim w dotyku

tworzywem o nazwie Diamond.

Wersja tradycyjna 1.4 l wolnossąca
Moc 77 KM
Moment obrotowy 115 Nm przy 3250 obr./min.
Średnie zużycie paliwa 5,7 l

Nowy TwinAir 0.9 turbo
Moc 85 KM

Moment obrotowy 145 Nm przy 2000 obr./min.
Średnie zużycie paliwa 4,2 l

PUNTO MIĘDZY TRADYCJĄ A PRZYSZŁOŚCIĄ - PORÓWNANIE

Po stronie ssania silnika TwinAir
wałek krzywkowy zastąpiono
siłownikami elektrohydraulicznymi,
które sterują zarówno otwieraniem, 
jak i wzniosem zaworów

cy lin dro wy ra dzi so bie pew nie

już od 1500 ob ro tów na mi nu tę,

aż po gra nicz ne 6000, ca ły czas

wy ka zu jąc się nie złą we rwą. Po -

łą cze nie go z no wą sze ścio bie -

go wą skrzy nią bie gów (w Fia cie

500 i Lan cii Yp si lon jest ich pięć),

by ło do brym roz wią za niem.

Pierw sze pięć prze ło żeń bez

pro ble mu bo wiem po zwa la jak

naj le piej wy ko rzy stać cha -

rak te ry sty kę mo men tu

dwu cy l in drow ca;

szó ste na to miast

jest ra czej dłu -

gie, do sko na -

łe do spo -

koj nej jaz -



TWINAIR

Dwa cylindry o osiągach czterech: to chyba

główny czynnik świadczący o „magii” tego

silnika, będącego zdobywcą prestiżowej

nagrody Engine of The Year 2011 i najlepszym

przykładem filozofii „downsizingu”, która

charakteryzuje tak wiele innowacji Fiata.

Parametry silnika, w połączeniu

z sześciobiegową skrzynią biegów,

pozwalają modelowi Punto 2012

na poszanowanie środowiska 

(98 g/km CO2) i jednocześnie

przyjemną jazdę (85 KM przy

2000 obr./min.). Wibracje 

i hałas we wnętrzu samochodu

ograniczono do minimum

dzięki Dual Mass Flywheel,

w które wyposażony jest

TwinAir, a które zapewnia 

dużą płynność jazdy. Ponadto

przycisk Eco umożliwia wybór

spośród dwóch trybów jazdy:

„Normal” dla zwiększenia werwy

i dynamiczności oraz „Eco”, w którym 

jazda jest bardziej ekonomiczna 

i wygodna.

dy w tra sie. Bieg ten ide al nie na -

da je się na au to stra dę, bio rąc

pod uwa gę fakt, iż po zwa la po -

dró żo wać do 130 km/h przy za -

le d wie 3000 ob ro tów na mi nu tę. 

DO SKO NA ŁE OSIĄ GI
Za kie row ni cą Pun to 2012 nie

ma się wra że nia jaz dy sa mo -

cho dem z sil ni kiem o zmniej szo -

nej po jem no ści. Wręcz prze ciw -

nie. Twi nA ir ra dzi so bie cał kiem

nie źle: jest wy star cza ją co ży -

wot ny, co prze kła da się na wy -

raź ną ela stycz ność jaz dy, a ca ły

za kres mo men tu ob ro to we go

jest do stęp ny w każ dej chwi li.

De kla ro wa ne osią gi ma ją za -

pew nić pręd kość mak sy mal ną

w wy so ko ści 172 km/h i przy -

spie sze nie od 0 do 100 w 12,7

se kund: są to więc da ne po rów -

ny wal ne z osią ga mi jed nost ki

1.4 l bez do ła do wa nia.

Na ci śnię cie przy ci sku Eco po -

wo du je, że krzy wa mo men tu

ogra ni cza na jest do 110 Nm

(przy 2500 obr./min.); sa mo chód

wów czas nie re agu je już tak

Zalety silnika

ocho czo na na ci ska ny pe dał

przy spie sze nia, ale za to spa da

zu ży cie pa li wa i zy sku je się

na więk szym kom for cie pod czas

jaz dy. I to wła śnie ów kom fort

był i po zo stał głów ną za le tą mo -

de lu Pun to. Po chła nia nie drgań

przez za wie sze nia współ pra cu -

ją ce z se ryj ny mi opo na mi (zwy -

kle są to opo ny 175/65R15) jest

na bar dzo do brym po zio mie,

na to miast cha rak te ry stycz ny

dźwięk dwu cy lin drow ca, któ ry

za wsze nie sie się w po wie trzu,

ni gdy nie osią ga do ku cza ją ce go

pu ła pu… 

Punto Twi nA ir pod czas jaz dy nie

szy ku je nie spo dzia nek. Elek -

trycz nie wspo ma ga ny układ kie -

row ni czy jest pro gre syw ny i od -

da je re al ny ob raz te go, co dzie je

się z ko ła mi. Sa mo chód do sko -

na le trzy ma się dro gi, a je go tyl -

na część wy ka zu je się god ną

za ufa nia sta bil no ścią.

Je śli cho dzi o zu ży cie pa li wa,

war to ści de kla ro wa ne przez Fia -

ta (4,2 l/100 km w cy klu mie sza -

nym) są wręcz nie sa mo wi te.
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PRODUKT
ALFA TCT

Tekst i foto:
Katarzyna

Frendl
Dlaczego nie? Jeśli Giuliettą, która ma
sportowo zestrojone zawieszenie, jeśli
napędzaną 170-konną jednostką
skonfigurowaną z najnowszą skrzynią
automatyczną z podwójnym sprzęgłem TCT
– frajda z jazdy gwarantowana!

Z automatemna tor wyścigowy?



N
a byw ca Giu liet ty ma prze cięt nie 40 lat

i wy kształ ce nie śred nie lub wyż sze,

a jed ną pią tą ku pu ją cych ten mo del

sta no wią ko bie ty. Pa nie są też zwy kle

po strze ga ne ja ko użyt kow nicz ki

skrzyń au to ma tycz nych: bo jest ła twiej pro wa dzić

au to, bo nie trze ba się kon cen tro wać na zmia nie

bie gów, bo wy god niej jeź dzić w mie ście. Do prze -

kład ni au to ma tycz nych co raz czę ściej prze ko nu ją

się rów nież pa no wie – prze cież już daw no prze sta ły

być to por ną al ter na ty wą do „ma nu ala”: zy ska ły

na szyb ko ści i płyn no ści dzia ła nia. Co spra wia, że

w no wej Giu liet t cie tak przy jem nie jeź dzi się z au to -

ma tem? Oczy wi ście kom fort użyt ko wa nia. A to, co

wy róż nia naj now sze roz wią za nie in ży nie rów Al fy

Ro meo to fakt, że przy tym kom for cie nie tra ci my

jed no cze śnie moż li wo ści upa ja nia się dy na micz nym

przy spie sze niem au ta, czy ra do sną, ener gicz ną jaz -

dą po za krę tach. To wła śnie czę sto by wa ło przy -

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

Zegarmistrzowska 
robota
Nowa skrzynia biegów TCT składa się z dwóch

równoległych skrzyń – dla przełożeń parzystych 

(2, 4, 6) i nieparzystych (1, 3, 5) – każda z nich 

ma własne sprzęgło, co pozwala na wrzucenie

kolejnego biegu (szybką redukcję lub zmianę

na wyższe przełożenie), podczas gdy poprzedni jest

nadal załączony. Przełożenie zmienia się więc przez

płynne uruchamianie odpowiednich sprzęgieł –

przez to mamy gwarancję, że cały czas jest

odpowiednio dobrany moment obrotowy na kołach

i ciągły napęd. A jak to czuje kierowca? Jeśli ustawi

dźwignię wybieraka na D, czyli wybierze tryb

w pełni automatyczny, to po prostu zapomina, że

ma w ogóle skrzynię biegów, bo TCT wykonuje

pracę za niego. Nie trzeba się zastanawiać, czy już

zrzucić bieg, które przełożenie jest lepsze

do pokonania dynamicznie zakrętu; to skrzynia

obiera najwłaściwsze przełożenie, aby zapewnić

nam komfort prowadzenia. Jednocześnie, jeśli

kierowca uzna, że ma ochotę na bardziej sportową

jazdę niż dotychczas, może ustawić dźwignię

zmiany biegów na tryb sekwencyjny i posługując się

wybierakiem lub manetkami, samodzielnie

decydować o wrzuceniu danego przełożenia – czas

między przełączaniem trwa milisekundy, wiec jest

nieodczuwalny. Ma się wrażenie, jakby przez cały

okres naszej jazdy przygotowany niższy, bądź

wyższy bieg, wskakiwał szybciej, niż o tym

pomyślimy. Co więcej, dzieje się to prędzej, niż

jakikolwiek kierowca – nawet wyścigowy – zdołałby

zareagować. Kolejną zaletą jest fakt, że odbywa się

to praktycznie przy zerowych stratach energii

podczas przełączania biegu. TCT dostarcza nam

przez to odczucie bardziej sportowego charakteru,

niż np. ten oferowany przez konwencjonalne

skrzynie automatyczne (z przekładnią

hydrokinetyczną). Bo jeśli porównamy sprzęgła

suche z mokrymi, to pierwsze marnują energię tylko

podczas fazy obrotowej zmiany biegu i fazy zrywu.

Tymczasem sprzęgła mokre, które zawsze działają

w kąpieli olejowej, mają straty energii powodowane

przez lepkość oleju (tarcie wiskotyczne), tak jak

standardowe skrzynie automatyczne, nawet gdy 

nie wykonują pracy. Co więcej, wymagają one

wymuszonego chłodzenia, a więc zużycia 

energii, by mogła działać ich pompa olejowa

(nieobecna przy sprzęgłach suchych). Innymi słowy,

elektrohydraulika układów aktywacji TCT działa

tylko w miarę potrzeby, właśnie celem ograniczenia

strat energii.

CHARAKTERYSTYKA
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dziej wy daj na, kom for to wa w użyt ko wa niu i za -

pew nia mniej sze zu ży cie pa li wa.

Skrzy nia Al fa TCT sta le ko ope ru je z sys te ma mi

po jaz du: z ukła dem Al fa DNA, ha mul ca mi, sys te -

mem ste ro wa nia sil ni ka oraz sys te mem kon tro li

sta bil no ści po jaz du. Jej nie wąt pli wą za le tą jest

szyb kość pra cy, a co za tym idzie moż li wość

wpły wa nia na pręd kość zmia ny bie gu, czy za rzą -

dza nia mo men tem ob ro to wym na dro gach o ni -

skiej przy czep no ści. Prze kład nia ta mo że pra co -

wać cał ko wi cie au to ma tycz nie lub ja ko se kwen cyj -

na skrzy nia bie gów – w ostat nim wy pad ku na le ży

je dy nie zmie nić po zy cję dźwi gni w gó rę lub w dół

lub po słu gi wać się ma net ka mi umiesz czo ny mi er -

go no micz nie za ko łem kie row ni cy. 

LEP SZE SPRZĘ GŁO SU CHE 
NIŻ MO KRE
Al fa TCT ma jesz cze jed ną za le tę: jest kom pak to -

wa w swo jej kon struk cji, a przez to lżej sza niż in ne

roz wią za nia skrzyń bie gów (81 kg, czy li mniej wię -

cej o 10 kg mniej niż kon wen cjo nal ne au to ma ty).

Po za tym, mo kra skrzy nia bie gów wy ma ga oko ło

4,8 li tra ole ju wię cej od wer sji su chej, z ra cji ko -

niecz no ści chło dze nia sprzę gła (przez co wy stę pu -

je do dat ko wy wzrost ma sy ca łej skrzy ni i strat z po -

wo du roz pry sku). Za tem wy daj ność su chych na pę -

dów jest o oko ło 6% wyż sza niż ta kich sa mych na -

pę dów mo krych, je śli cho dzi o zu ży cie. Po nad to

za le ty su chych sprzę gieł obej mu ją też niż sze kosz -

ty użyt ko wa nia i ewen tu al ne go ser wi so wa nia.

Nie dość więc, że moż na po dró żo wać z przy jem -

no ścią, nie de ner wu jąc się na po wol ne dzia ła nie

prze kład ni, a cie sząc jej ela stycz no ścią, to do te -

go jeź dzi my nie co ta niej niż wów czas, gdy kie row -

ca au ta dys po nu je zwy kłą prze kład nią au to ma -

Dźwignia
sterowania

skrzynią TCT
podobna jest

do tej
stosowanej

w tradycyjnej
przekładni

automatycznej.
Przesunięcie

wybieraka
w bok powoduje
przejście z trybu
automatycznego

na manualny
i odwrotnie

czy ną, dla któ rej wiel bi cie le spor to we go sty lu jaz dy

nie zer ka li ła ska wym okiem na skrzy nie au to ma tycz -

ne. Co wię cej, więk szość z prze kład ni au to ma tycz -

nych u kon ku ren cji ma ewi dent ne pro ble my z płyn -

no ścią pra cy – nie przy jem ne szarp nię cia, ner wo -

wość – zwłasz cza pod czas re duk cji bie gów, „nie -

zde cy do wa nie” skrzy ni, któ ry bieg ma wy brać

do okre ślo nej pręd ko ści ob ro to wej sil ni ka, i w koń cu

brak moż li wo ści do sto so wa nia cha rak te ru pra cy

prze kład ni do ak tu al nych upodo bań czy ocho ty kie -

row cy – te czyn ni ki de cy do wa ły do tej po ry o wy bo -

rze ręcz nych skrzyń bie gów. Jed nak do cza su. 

CO DWA, TO NIE JE DEN
Nie od dziś wia do mo, że now sze jest lep sze, że

po dwój ne ra dzi so bie le piej niż po je dyn cze, że na -

gro dzo ne jest zwy kle słusz nie do ce nio ne. Stąd

suk ces ko lej nej ge ne ra cji au to ma tycz nej prze kład -

ni sze ścio bie go wej „Al fa TCT” z po dwój nym sprzę -

głem su chym (Twin Clutch Trans mis sion), któ ra

mon to wa na – naj pierw w Mi To – prze szła

mo der ni za cję i zo sta ła za pre zen to wa -

na w pro to ty pie „su per sa mo cho du”

Al fa Ro meo 4C Con cept. 

Ze wzglę du na rów no wa gę po -

mię dzy osią ga mi, zu ży ciem

pa li wa i po zio mem emi sji

spa lin roz wią za nie to jest

punk tem od nie sie nia w swo -

jej kla sie. Obec nie, w Al fie

Giu liet ta, TCT jest ze sta wia -

na z sil ni kiem 1,4 TB Mul ti -

A ir o mo cy 170 KM („Naj -

lep szy Sil nik Ro ku 2010”)

oraz sil ni ka mi 2,0 JTDM

o mo cy 170 KM. Jest bar -
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tycz ną. Dzie je się tak dla te go, że TCT zo sta ła

skon fi gu ro wa na z sys te mem Start&Stop, co po -

zwa la na ob ni że nie zu ży cia pa li wa o po nad 10%

w sto sun ku do stan dar do wych na pę dów hy drau -

licz nych z prze kład nią hy dro ki ne tycz ną.

WY ŚCI GO WE EMO CJE
Te sty skrzy ni TCT w Al fie Ro meo od by wa ły się

na to rze wy ści go wym w Ba loc co, we Wło szech.

A sko ro mia ło być spor to wo, to na le ża ło usta wić

se lek tor dy na mi ki jaz dy Al fa D.N.A. na po zy cję Dy -

na mic. Skrzy nia od ra zu wy czu ła, że ko lej ne ki lo me -

try ma ją do star czyć kie row cy iście wy ści go wych

wra żeń: dłu go utrzy my wa ła wrzu co ne bie gi na ob -

ro tach, po zwa la jąc osią gnąć sil ni ko wi war to ści zbli -

ża ją ce się do czer wo ne go po la na ob ro to mie rzu, by

bły ska wicz nie zmie nić prze ło że nie na wy raź ne ży -

cze nie pro wa dzą ce go au to – za sy gna li zo wa ne

przy ci śnię ciem ma net ki przy kie row ni cy.

Jaz dy Giu liet tą ze skrzy nią Al fa TCT, któ ra wy po -

sa żo na by ła w sil nik 1,4 TB Mul tiA ir o mo cy

170 KM, od po cząt ku do star cza ły kie row cy wra -

że nia pro wa dze nia sa mo cho du spor to we go. Ale

oczy wi ście jest to za słu gą nie tyl ko uda nej skrzy -

ni, ale tak że cu dow nej trak cji au ta i świet nych

osią gów: je go mak sy mal na pręd kość to 218

km/h, a czas przy spie sze nia od 0 do 100 km/h

wy no si 7,7 se kun dy! Po za tym sa mo chód wy po -

sa żo ny jest stan dar do wo w elek tro nicz ną blo ka dę

dy fe ren cja łu Q2 (po wo du je trans fer mo men tu ob -

ro to we go na ko ło ze wnętrz ne pod czas po ko ny -

wa nia za krę tów, by unik nąć pod ste row no ści

i zwięk szyć trak cję dla po pra wy kie ro wal no ści),

któ ra po zwa la na bez piecz ne wcho dze nie w za -

krę ty, a nad wszyst kim czu wa sys tem dy na micz -

nej kon tro li po jaz du VDC. Spor to we emo cje mu -

sia ła stu dzić cza sem

funk cja zwa na pre -fill,

któ ra wy ko rzy stu je

VDC do za pew nie nia

kie row cy moż li wie naj -

szyb szej re ak cji ha -

mul ców przy wy ko rzy -

sta niu ukła du ASR

(w sy tu acjach awa ryj -

nych). Jaz da od po wied nim to rem na szczę ście nie

spo wo do wa ła uru cho mie nia sys te mu DST, pod -

po wia da ją ce go kie row cy od po wied ni ma newr

w sy tu acjach awa ryj nych po przez wy czu wal ny im -

puls na kie row ni cy. Za rów no w try bie Nor mal, gdy

zmia na bie gów pod po rząd ko wa na jest kom for to -

wi pro wa dze nia, a na wet w try bie All We ather (za -

pew nie nie mak si mum sta bil no ści na dro dze),

skrzy nia TCT spraw dza ła się do sko na le, gwa ran -

tu jąc płyn ność zmia ny bie gów, ela stycz ność

i kom fort pro wa dze nia dla kie row cy.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA MODELU GIULIETTA TCT
SILNIK POJEMNOŚĆ MOC MOMENT PRĘDKOŚĆ PRZYSPIESZENIE  ZUŻYCIE 

SKOKOWA OBROTOWY MAKSYMALNA OD 0 DO 100 KM/H PALIWA*

1.4 TB MultiAir 1368 cm3 170 KM 250 Nm 218 km/h 7,7 s 5,2

2.0 JTDM 1956 cm3 170 KM 350 Nm 218 km/h 7,9 s 4,5

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

Nowa innowacyjna
skrzynia biegów jest
punktem odniesienia
w swojej klasie



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

Marco
Belletti

fot.
Alessandro

Lercara

PRODUKT
JEEP

Wrangler
- ponadczasowa legenda

W
ej ście „na po kład” Je epa

Wran gle ra to wię cej niż

pro sta, zwy czaj na czyn -

ność. Ozna cza bo wiem wej ście

„na te ren” le gen dy, iko ny 4x4,

sym bo lu, któ ry nie pod da je się

upły wa ją ce mu cza so wi. Ale trud -

no mó wić o tym, nie wspo mi na -

jąc o po czu ciu wol no ści, ja kie

sa mo chód ten za pew nia już od

pierw sze go kon tak tu. I na praw -

dę trud no nie dać po nieść się

emo cjom, gdy pro wa dzi się ten

praw dzi wy „cult car”. Zresz tą

ter min „Je ep” czę sto sto so wa ny

jest do okre śla nia ca łej ka te go rii

te go ty pu sa mo cho dów, a nie je -

dy nie mar ki, jak czę sto dzie je się

z pro duk ta mi, któ rych suk ces

to wa rzy szy ko lej nym po ko le -

niom, sta no wiąc ele ment ich co -

dzien ne go ży cia.

Je ep od sie dem dzie się ciu lat od -

na wia swo je mo de le, ale jest

wier ny du cho wi, z ja kim po wsta ła

mar ka. Na dą ża za tren da mi, nie

psu jąc swo je go wi ze run ku. To

dla te go naj now szy Wran gler ma

ten sam urok co za wsze, ale je go

tech no lo gia jest już awan gar do -

24
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wa, wnę trze cał ko wi cie prze pro -

jek to wa ne, do dys po zy cji jest no -

wa prze strzeń i no we wy mia ry.

Te sto wa li śmy wer sję Unli mi ted,

czy li z dłuż szym roz sta wem osi,

z pew no ścią bar dziej prak tycz -

ną dla tych, któ rzy na wy pra wę

za mia sto chcą za brać ro dzi nę,

dzię ki 4 drzwiom, 5 miej scom

i du żej prze strze ni na ba ga że.

Nasz Je ep wy po sa żo ny był w sil -

nik tur bo die sel o po jem no ści 2,8

li tra oraz sze ścio bie go wą skrzy -

nię bie gów i re duk tor. Sil nik ge -

ne ru je moc 200 KM i po tęż ny mo -

ment ob ro to wy wy no szą cy 410

Nm. Nad ko la wy ko na ne są z ma -

te ria łu pla stycz ne go od por ne go

na ude rze nia, aby za po biec wgnie-

ce niom i po wsta wa niu ko ro zji,

świa tła prze ciw m gło we są wbu -

do wa ne w zde rzak przed ni, a du -

że koła po zwa lają te mu sa mo -

cho do wi na uzy ska nie wy so kie go

po zio mu głę bo ko ści bro dze nia.

Wnę trze, choć nie co mi ni ma li stycz -

ne, wy glą da na do pra co wa ne

w szcze gó łach, przy jem ne, a po -

nad to do sto so wa ne do eks tre -

mal nych wa run ków, dzię ki po szy -

ciom sie dzeń wy ko na nym z trwa -

łe go i od por ne go na pla my ma te -

ria łu. Do stęp ny jest rów nież sys -

tem mul ti me dial ny z na wi ga cją,

ekra nem do ty ko wym o prze kąt -

nej 6,5”, 30 GB HD oraz sys te -

mem gło śno mó wią cym UCon nect.

Dach wy ko na ny jest z pa ne li

w ko lo rze nad wo zia, któ re są ła -

two de mon to wal ne i umoż li wia ją

prze kształ ce nie Wran gle ra w za -

le d wie kil ka se kund w sa mo chód

od kry ty, a szy bę przed nią moż -

na zło żyć jak w le gen dar nym Wil -

ly sie z cza sów II Woj ny Świa to wej.

Wnę trze jest prze stron ne, wy koń -

cze nia i spa so wa nie po szcze gól -

nych ele men tów po rząd nie wy -

ko na ne. Skrzy nia bie gów dzia ła

pre cy zyj nie, układ kie row ni czy

jest lek ki, a kan cia sta bry ła nad -

wo zia za pew nia opty mal ną wi -

docz ność. Do dys po zy cji jest

sys tem Start&Stop, któ ry po zwa -

la na ogra ni cze nie zu ży cia pa li wa

i po zio mu emi sji.

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

Już po kil ku ki lo me trach prze je -

cha nych po mie ście do ce nia się

za mon to wa ny w mo de lu sil nik,

spo rą ilość ko ni ja ką dys po nu je,

a przede wszyst kim mo ment,

któ ry jest do stęp ny przy bar dzo

ni skich ob ro tach, co spra wia, że

jest on ela stycz ny i pe łen we rwy.

Wran gler jest do brze wy głu szo -

ny, wy koń czo ny z du żą do zą

dba ło ści. Ja ko iż nie ma my tu taj

do czy nie nia z sa mo cho dem ty -

pu GT, ale z bez kom pro mi so wą

te re nów ką, jej osią gi są im po nu -

ją ce. Usta wie nie sa mo cho du po -

zwa la na nie zły kom fort pod czas

jaz dy i wy so ki po ziom bez pie -

czeń stwa w jeź dzie po as fal cie.

Układ kie row ni czy jest pre cy zyj -

ny, a układ ha mul co wy od po -

wied nio zwy mia ro wa ny. Sys tem

ESP ko ry gu je ewen tu al ne błę dy,

ale bez zbyt niej in wa zyj no ści.

Spraw dzi li śmy Wran gle ra Unli mi -

ted tak że w te re nie. Mi mo spo -

rych ga ba ry tów te sto wa ny przez

nas 4x4 z roz bra ja ją cą ła two ścią

prze szedł test, za pew nia jąc kie -

row cy kom fort i po czu cie bez pie -

czeń stwa. Elek tro nicz ne sys te my

ste ro wa nia sta bil no ścią i trak cją,

wy jąt ko wo sztyw na ra ma i pra ca

skrzy ni bie gów na zre du ko wa -

nym prze ło że niu skrzy ni roz dziel -

czej po zwa la ją Wran gle ro wi po -

ko nać wszel kie prze szko dy. Po -

nad to moż li wość odłą cze nia

drąż ka sta bi li za to ra przed nie go

i za blo ko wa nia me cha ni zmów

róż ni co wych po zwa la wyjść z ta -

ra pa tów w na wet naj bar dziej

trud nych sy tu acjach.
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FIRMA
IVECO

Anna
Borsukiewicz

fot. Jerzy
Kozierkiewicz

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

Mistrzowska
waga ciężka Iveco
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D
o udzia łu w Ive co

Con struc tion To ur

2012 za pro szo no

obec nych, a tak że

po ten cjal nych klien -

tów Ive co Po land, wła ści cie li

przed się biorstw bu dow la nych

i kie row ców. W swo bod nej,

chwi la mi pik ni ko wej, at mos fe rze

mo gli oni za po znać się z ga mą

po jaz dów fir my Ive co Po land,

a tak że pro duk ta mi jej part ne rów

z bran ży bu dow la nej: wy twór -

ców ma szyn, spe cja li stycz nych

za bu dów, ogu mie nia, ole jów.

Klien ci, któ rzy zde cy do wa li się

na współ pra cę z Ive co, mo gli

sko rzy stać z in te re su ją cej ofer ty

han dlo wej obej mu ją cej spe cjal -

nie przy go to wa ne ce ny wraz

z do dat ko wy mi pa kie ta mi. 

„Za pro si li śmy przed sta wi cie li firm

trans por to wych i bu dow la nych,

by za po znać ich z moż li wo ścia mi

Ive co w tym sek to rze” – mó wił

pod czas kon fe ren cji pra so wej

Mas si mi lia no Per ri, dy rek tor ge -

ne ral ny Ive co Po land. Pod kre ślił,

że dla Ive co pol ski ry nek, zwłasz -

cza je śli cho dzi o sa mo cho dy

cięż kie, jest jed nym z waż niej -

szych w Eu ro pie, a atu tem fir my

jest wiel ka róż no rod ność ofe ro -

wa nych po jaz dów, do sto so wa -

nych do naj róż niej szych za dań.

Tę róż no rod ność i wie lo funk cyj -

ność wi dać by ło na „obo zo wi -

skach” Ive co Con struc tion To ur.

W są siedz twie ob szer ne go, bia -

łe go na mio tu peł nią ce go funk cję

sa li kon fe ren cyj nej, a tak że miej -

sca roz mów i od po czyn ku, par -

ko wa ły po jaz dy uczest ni czą ce

w pre zen ta cjach i te stach. Moż -

na je by ło nie tyl ko do kład nie

obej rzeć, ale i wsiąść do ka bin,

obej rzeć za in sta lo wa ne w nich

urzą dze nia oraz po słu chać ob ja -

śnień spe cja li stów dy żu ru ją cych

przy ma szy nach. A po nie waż

oglą da ją cy mi by li rów nież fa -

chow cy, czę sto użyt kow ni cy po -

dob ne go sprzę tu, roz mo wy by -

wa ły bar dzo spe cja li stycz ne.

Naj waż niej sze i naja trak cyj niej -

sze by ły jed nak te sty w te re nie.

Organizatorem oraz głównym bohaterem

cyklu spotkań z pojazdami i maszynami

budowlanymi była firma Iveco Poland

prezentująca pojazdy marek Iveco i Iveco

Astra. Swoje oferty przedstawili też partnerzy

Iveco z grupy Fiat Industrial – CNH

(reprezentowana przez firmę Intrac Polska,

polskiego dystrybutora maszyn Case

Construction), oferująca maszyny budowlane

oraz Fiat Auto Poland, prezentujący

samochody terenowe marki Jeep.

Wśród firm zabudowujących podwozia Iveco

naczepami, przyczepami

i specjalistycznymi

urządzeniami prezentowały się: KH-Kipper,

Wielton, Skibicki Technika Transportowa,

Gervasi Polska, Feber, Bummar oraz Fabryka

Maszyn w Leżajsku.

Większość pojazdów występujących podczas

Iveco Construction Tour była wyposażona

w opony Michelin. Michelin Polska

przedstawił też m.in. gamę opon XR WorksT,

które pozwalają na poruszanie się po każdym

rodzaju podłoża i są przeznaczone zarówno

do użytku drogowego, jak i na placach

budowy oraz w żwirowniach.

Petronas Lubricants Poland oferująca oleje

Urania do jednostek napędowych Iveco

przygotowała dla gości Iveco Construction

Tour ofertę promocyjną na olej Urania FE

i płyn chłodniczy Paraflu 11. Swą ofertę

przedstawiało też Iveco Capital

specjalizujące się w finansowaniu

zakupu nowych i używanych

pojazdów marki Iveco oraz

naczep i przyczep.

OBLICZA WSPÓŁPRACY

Iveco Poland i partnerzy

Go ście Ive co Con struc tion To ur,

wy po sa że ni zgod nie z za sa da mi

bez pie czeń stwa w od bla sko we

ka mi zel ki oraz ka ski, mo gli oso -

bi ście spraw dzić za le ty po jaz -

dów i ma szyn bu dow la nych –

wsiąść do róż nych mo de li Trak -

ke rów, Stra li sa RR lub Astry 8x6

i po ko nać ni mi przy go to wa ne

tra sy. Czę sto oka zy wa ło się to

nie ła twe. W Do ro hu czy ko ło 

Lu bli na, gdzie jaz dy prób ne od -

by wa ły się w ko pal ni pia sku

i żwi ru, mniej wpraw ni kie row cy

grzęź li na mo krym dnie wiel kiej

pia sko wej „wan ny”. Ale ci bar -

dziej do świad cze ni nie mie li już

jed nak żad nych kło po tów, wy -

ka zu jąc, że po jaz dy Ive co ra dzą

so bie z wszel ki mi prze szko da mi. 

Massimiliano
Perri, dyrektor
generalny Iveco
Poland

Atutem firmy
jest wielka
różnorodność
oferowanych
pojazdów
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spo ty ka li się z in ny mi wa run ka mi

– jeź dzi li po pia sku, żwi rze, wę -

glo wych hał dach i w ol brzy miej

ko pal ni kru szyw w Czat ko wi -

cach ko ło Krze szo wic. Wy pró -

bo wy wa li też in ne urzą dze nia

bu dow la ne, np. ob słu gi wa li 

ko par ko -ła do war kę Ca se CX

210B, któ ra za ła do wy wa ła

skrzy nie sa mo cho dów pia skiem.

Po dzi wia li „ta niec” wiel kiej gą sie -

ni co wej ko par ki Ca se CX 350 C

z gra cją wdra pu ją cej się na ol -

brzy mie hał dy. Do dat ko wą

atrak cją by ła moż li wość prze te -

sto wa nia mo de li Je epów z ofer -

ty Fia ta Au to Po land – dla Wran -

W ra mach Ive co Con struc tion

To ur zor ga ni zo wa no 6 im prez –

na Bia ło stoc czyź nie w żwi row ni

Drah le ko ło So kół ki, w Do ro hu -

czy ko ło Lu bli na w ko pal ni pia -

sku i żwi ru, w Ru dzie Ślą skiej

w Ko pal ni Wę gla Ka mien ne go

Mar cel, a w pod kra kow skich

Krze szo wi cach w ko pal ni wa -

pie nia Czat ko wi ce. Przed się bior -

cy z wo je wódz twa ku jaw sko-

po mor skie go uczest ni czy li w te -

stach na te re nie żwi row ni Mie -

len ko ko ło Mo gil na, zaś z Wiel -

ko pol ski – w żwi row ni Zgie rzyn -

ka ko ło Pniew. W każ dej z tych

im prez te stu ją cy sa mo cho dy

Podczas Iveco Construction Tour 2012, na spotkaniu w czatkowickiej

kopalni, odbyła się premiera samochodu Astra HD9, będącego

następcą dotychczasowego modelu HD8. Zaprezentował go dyrektor

generalny Iveco Poland Massimiliano Perri, sercem związany z marką

Astra, od której, jak podkreślił, zaczynał swą pracę zawodową. 

Astra HD9 otrzymała nową, stalową kabinę, w której dzięki

zmienionemu zawieszeniu, dużym oknom i szerokim bocznym

lusterkom, wygodniejszym fotelom, a także zmienionym systemom

wentylacji i ogrzewania poprawiły się warunki pracy kierowcy.

W połączeniu z solidną konstrukcją podwozia i wydajnością 8- oraz

13-litrowych silników Cursor nowy model firmy Iveco Astra sprawdzi

się na najtrudniejszych placach budów.

MISTRZOSTWA W JEŹDZIE BUDOWLANEJ

Dziennikarski 
slalom ciężarówką 

Osobne spotkanie zorganizowano

w czatkowickim kamieniołomie dla dziennikarzy,

którzy mogli również zapoznać się z budowlaną

ofertą firmy Iveco Poland oraz przedsiębiorstw

z nią współpracujących. Podczas spotkania

odbyły się Mistrzostwa Iveco Dziennikarzy

w Jeździe Budowlanej. Do współzawodnictwa

zgłosiło się 13 redaktorów branżowych pism,

programów i portali internetowych. Wszyscy

musieli mieć uprawnienia do prowadzenia

ciężarówek. Jedynaczką wśród nich była

Aleksandra Donocik reprezentująca 

telewizyjny program „Na Osi” TVN Turbo.

Konkurencja polegała na jak najszybszym

przejechaniu samochodem Iveco EuroCargo 

trasy slalomu wyznaczonej pachołkami.

Potrącenie każdego z nich „kosztowało”

zawodnika 5 sekund karnych. Aby utrudnić

współzawodnictwo, do samochodu 

mocowano kubełek wypełniony wodą. 

Jej wychlapywanie na zakrętach

i nierównościach terenu również oznaczało

punkty karne (sędziowie skrupulatnie mierzyli

na mecie ilość wody w kubełkach). 

Zwycięzcą i zdobywcą tytułu Mistrza w jeździe

budowlanej został Wojciech Góra z „Transportu

Polskiego”. Drugie miejsce zajął Łukasz

Jakubowski reprezentujący miesięcznik

„Transport. Technika Motoryzacyjna”, a trzecie –

Jacek Kontecki z redakcji „Ciężarówki

i Autobusy”. Dyplomy i nagrody wręczył

zwycięzcom Massimiliano Perri, dyrektor

generalny Iveco Poland.

PREMIERA ASTRY HD9
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gle rów, Com pas sów i Grand

Che ro kee przy go to wa no spe -

cjal ne te re no we tra sy.

Za in te re so wa nie Ive co Con -

struc tion To ur by ło więk sze niż

spo dzie wa li się or ga ni za to rzy

im pre zy. Na każ de spo tka nie

z ro dzi ną Ive co licz nie przy by -

wa li prze woź ni cy i przed się bior -

cy bu dow la ni. „W Do ro hu czy

ko ło Lu bli na spo dzie wa li śmy się

przy jaz du oko ło pięć dzie się ciu

osób, a po ja wi ło się po nad dzie -

więć dzie się ciu przed sta wi cie li

re pre zen tu ją cych oko ło 40 firm.

To du ży suk ces” – oce nia Ja cek

Cho da se wicz wi ce pre zes fir my

CTC, de ale ra Ive co. Fir ma ta by -

ła naj więk szym ze współ or ga ni -

za to rów To uru. Uczest ni czy ła

w przy go to wa niu aż trzech im -

prez (ko ło Bia łe go sto ku, Lu bli na

i Ru dy Ślą skiej). Do or ga ni za cji

kra kow skie go spo tka nia włą czy -

ła się fir ma Via mot, a byd go skie -

go i po znań skie go – Trans -Poz,

rów nież de ale rzy Ive co Po land.

„Już te raz mo że my uznać Ive co

Con struc tion To ur 2012 za suk -

ces, wy jąt ko wo atrak cyj ne wy -

da rze nie dla każ de go, kto pra -

cu je w bran ży bu dow la nej –

mó wi Mi chał Fer sten, szef mar -

ke tin gu Ive co Po land. – W sze -

ściu im pre zach z na sze go cy klu

uczest ni czy li przed sta wi cie le po -

nad 250 firm bu dow la nych. Mo -

gli śmy za pre zen to wać klien tom,

i to w prak ty ce, w bar dzo trud -

nych wa run kach te re no wych,

na szą ga mę po jaz dów bu dow -

la nych, a tak bo ga tej nie ma

żad na z kon ku ren cyj nych firm.

Na wią za li śmy też wie le no wych

kon tak tów, li czy my więc na

zwięk sze nie na sze go udzia łu

w sprze da ży pod wo zi bu dow la -

nych. Po mar co wych im pre zach

są już spi sy wa ne pierw sze za -

mó wie nia, Ale ze wzglę du na to,

że pro ces sprze da ży cięż kie go

sa mo cho du tro chę trwa, to

o mie rzal nych efek tach bę dzie -

my mo gli mó wić w cią gu 2-3

mie się cy. Uwa ża my jed nak Ive -

co Con struc tion To ur 2012 za

cen ną ini cja ty wę, więc po win ni -

śmy ta ką im pre zę zor ga ni zo wać

rów nież w przy szłym ro ku”.

Można było testować
Dla gości uczestniczących w spotkaniach 

Iveco Construction Tour 2012 przygotowano

do testowania różnorodne pojazdy marki 

Iveco. Były to modele: Trakker 8x4, Trakker

8x8, Trakker 6x4, Trakker 6x6, Stralis RR 

oraz Astra 8x6.

Wśród maszyn budowlanych CNH klienci 

mogli wypróbować ładowarki kołowe serii C

i koparki gąsienicowe. Na specjalnych 

torach odbywały się też jazdy 

samochodami terenowymi marki Jeep.

Ponadto zaprezentowano samochód Iveco

Trakker 8x4 z betono-mieszarką firmy FM

Leżajsk, koparko-ładowarki i minikoparki CNH.

Goście, którzy odwiedzili kopalnię wapienia

w Czatkowicach, mieli okazję zobaczyć

specjalnie sprowadzone na tę okazję

budowlane wozidło przegubowe Astra ADT

30 D, mogące transportować

kilkudziesięciotonowe ładunki w bardzo

trudnym (nierównym, nieutwardzonym)

terenie.

JAZDY TESTOWE



Katarzyna
Frendl

fot. arch.
CNH Polska

FIRMA
CNH

Lider wyznacza
standardy

Z Adamem Sulakiem, Business Dyrektorem
New Holland AG Polska, rozmawiamy
o drodze do sukcesu marki i sposobach
na utrzymanie stabilnego wzrostu sprzedaży
maszyn rolniczych na rynku polskim.
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je stra cyj nych kom baj nów, to i w tej ka te go rii ma -

szyn je ste śmy rów nież li de ra mi ryn ku, ma jąc

udzia ły na po zio mie 40% (źró dło: Sys te ma tics  In -

ter na tio nal Ltd.)

Ja kie są czyn ni ki prze wa gi nad kon ku ren ta mi? 

Po za sze ro ką ofer tą pro duk to wą w naj waż niej -

szych ka te go riach ma szyn (trak to ry, kom baj ny,

pra sy zwi ja ją ce), skie ro wa ną prak tycz nie do każ -

de go seg men tu na szych klien tów, ja ko je dy ni

wśród zna nych za chod nich

pro du cen tów ma my w Pol -

sce fa bry kę. To po zwa la

nam du żo bar dziej ak tyw nie

od dzia ły wać na ry nek i na -

szych klien tów. Za zwy czaj

raz do ro ku or ga ni zu je my

tzw. „drzwi otwar te fa bry ki”

al bo „dzień klu czo we go

klien ta” – wte dy za pra sza my na szych de ale rów

wraz z klien ta mi ze wszyst kich re jo nów Pol ski, by

przy bli żyć im te war to ści, któ re re pre zen tu je mar -

ka i lu dzie z nią zwią za ni. Po za tym my ślę, że tak

sa mo jak na si kon ku ren ci wciąż szu ka my nie kon -

wen cjo nal nych spo so bów do za pre zen to wa nia

mar ki, jak np. ubie gło rocz ne po ka zy po lo we

pod na zwą „Wio ska New Hol land”, któ re nie tyl ko

ma ją wzmac niać jej si łę i wi ze ru nek, ale też po ka -

zy wać klien tom wciąż no we roz wią za nia tech no lo -

gicz ne, ja kie idąc z du chem cza su, sto su je my

w na szych pro duk tach.

New Hol land jest obec nie li de rem ryn ku

w sprze da ży trak to rów i kom baj nów w Pol sce.

A prze cież fir ma jest do syć mło da.

Rze czy wi ście, od no sząc się do dnia dzi siej sze go

osią gnę li śmy suk ces, je śli cho dzi o miej sce na ryn -

ku w Pol sce, jed nak po cząt ki nie by ły ła twe. Kie dy

mar ka New Hol land by ła już roz po zna wal na na

świe cie, my ja ko ry nek do pie ro za czy na li śmy na -

szą wspól ną przy go dę z tą mar ką, a wszyst ko za -

czę ło się w 1998 ro ku, kie dy fir ma New Hol land

ku pi ła spół kę „Bi zon” w Płoc ku, pro du ku ją cą kom -

baj ny zbo żo we. Ak tu al nie, po za pro duk cją kom -

baj nów, pras ro lu ją cych oraz he de rów, je ste śmy

tak że do staw ca mi pod ze spo łów do na szej dru giej

eu ro pej skiej fa bry ki kom baj nów w Ze del gem (Bel -

gia), gdzie są pro du ko wa ne kom baj ny wiel ko ga -

ba ry to we. Z ko lei trak to ry im por tu je my do Pol ski

z na szych trzech fa bryk w Eu ro pie oraz z USA.

War to dzi siaj pod kre ślić, że CNH jest obec nie jed -

nym z naj więk szych kon cer nów do star cza ją cym

na świa to we ryn ki ma szy ny rol ni cze naj wyż szej ja -

ko ści, a mar ka New Hol land jest w Pol sce wysoko

ceniona i rozpoznawalna przez klientów.

Trud ne by ły do bre go po cząt ki? 

Sprze daż w Pol sce za czę li śmy w 1999 r. W tym

pierw szym ro ku obec no ści mar ki New Hol land

na ryn ku sprze da li śmy 36 trak to rów i 10 kom baj -

nów. Rok po ro ku zdo by wa li śmy co raz wyż szą lo -

ka tę na ryn ku, sprze da jąc co raz wię cej ma szyn.

W 2004 r. prze kro czy li śmy pierw szy ty siąc sprze -

da nych trak to rów, a ko lej ny re kord dwóch ty się cy

sprze da nych sztuk w okre sie 12 mie się cy osią -

gnę li śmy w 2008 ro ku. Zaś w ro ku bie żą cym

z pew no ścią prze kro czy my próg 3000 trak to rów

i 500 kom baj nów. Bio rąc pod uwa gę ak tu al ny wo -

lu men sprze da ży mo gę po wie -

dzieć, że je ste śmy ab so lut nym li -

de rem ryn ku, je śli cho dzi o sprze -

daż trak to rów, uwzględ nia jąc

w tym wszyst kich pro du cen tów,

a więc mar ki za chod nie, jak rów -

nież tzw. pro duk cję ro dzi mą (Ur -

sus, Pro nar, Cry stal) i pro du cen -

tów po cho dzą cych z by łe go blo -

ku wschod nie go oraz kra jów azja tyc kich (Ze tor,

Be la rus, Farm trac, Ku bo ta, Fo ton itd.). Obec nie

ca ły ry nek trak to ro wy w Pol sce to oko ło 17 tys.

sprze da nych sztuk w ro ku. Je śli spoj rzy my na re -

je stra cje trak to rów rol ni czych, to nasz udział

w ryn ku, wśród pro du cen tów za chod nich, wy no si

od po wied nio 28%, a wśród pro du cen tów wszyst -

kich ma rek, a więc tych za chod nich, lo kal nych

i po zo sta łych 19%. Są to da ne ofi cjal ne, uzy ska ne

z fir my zaj mu ją cej się ba da nia mi ryn ku ma szyn rol -

ni czych w Pol sce (Agri trac – da ne za I kwar tał

2012 r.). Po mi mo że nie ma ofi cjal nych da nych re -

Pokazujemy
klientom wciąż
nowe rozwiązania
technologiczne

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



Uczest ni czy cie w prze róż nych tar gach, or ga -

ni zu je cie po ka zy po lo we, de mo-to ury. Czy są

to dzia ła nia tyl ko wi ze run ko we, wzmac nia ją -

ce obec ność mar ki na ryn ku, czy też do cho -

dzi na nich do za wie ra nia trans ak cji?

Oczy wi ście uczest ni czy my we wszyst kich zna czą -

cych tar gach i wy sta wach w Pol sce, po czy na jąc

od tych naj waż niej szych na po zio mie kra jo wym,

jak np. Po la gra Pre mie ry w Po zna niu (lu ty), czy

Agro tech w Kiel cach (ma rzec), na to miast ak tyw -

ność po ka zo wą koń czy my na mię dzy na ro do wych

tar gach Agro Show w Bed na rach k/Po zna nia

(wrze sień), któ re są zwień cze niem ca łe go se zo nu

upra wo wo – żniw ne go i jed no cze śnie otwar ciem

ko lej ne go se zo nu prac po lo wych. Są to dzia ła nia

ukie run ko wa ne na pre zen ta cję mar ki i na szych

pro duk tów. W ten spo sób pro mu je my mar kę i bu -

du je my jej wi ze ru nek, choć z przy jem no ścią roz -

ma wia my rów nież z po ten cjal ny mi kon tra hen ta mi.

Od wie dza nas za wsze ogrom na rze sza klien tów,

za rów no tych lo jal nych, zwią za nych od lat z mar -

ką, jak rów nież tych, któ rzy chcą po znać ce chy

użyt ko we i za le ty na szych pro duk tów.

Czy przy go to wu je cie swo ich klien tów do no -

wych tech no lo gicz nych wy zwań, ja kie im sta -

wia cie w wa szych „fla go wych” pro duk tach?

Tak na praw dę, to na si klien ci ocze ku ją od nas, że

pro duk ty, ja kie za mie rza ją za ku pić, bę dą no wo -

cze sne i in no wa cyj ne, przez co uspraw nią pra cę

w ich go spo dar stwach. My ja ko pro du cent tych

ma szyn przy go to wu je my wie le spo tkań, warsz ta -

tów, po ka zów pra cy i szko leń dla klien tów. Po -

przez bez po śred nie spo tka nia z na szy mi spe cja li -

sta mi ds. pro duk tu przy bli ża my klien tom no we

roz wią za nia i pre zen tu je my ich za sto so wa nie.

Bę dzie cie roz wi jać swo ją sieć dea ler ską?

Obec nie ma my 17 de ale rów, z tym że punk tów

han dlo wych jest ok. 50. Bio rąc pod uwa gę fakt, że

je ste śmy li de rem na ryn ku na le ży za zna czyć, że

na ten suk ces skła da się wie le czyn ni ków, a jed -

nym z klu czo wych jest naj lep sza w Pol sce sieć

de aler ska, ja ką po sia da mar ka New Hol land. Tak

na praw dę my tyl ko mo ni to ru je my roz wój tej sie ci,

gdyż to sa mi de ale rzy są za in te re so wa ni tym, by

szu kać moż li wo ści po sze rza nia swo je go za ple cza

po przez otwie ra nie punk tów han dlo wych.

Ja kie sta wia cie so bie wy ma ga nia, ja kie ce le?

Sko ro je ste śmy li de rem, to mu si my sta wiać so bie

naj wyż sze wy ma ga nia i ce le na ryn ku – stąd ha sło:

li der wy zna cza no we stan dar dy. I cho dzi tu nie tyl -

ko o kie run ki roz wo ju no wych tech no lo gii sto so -

wa nych w na szych ma szy nach, czy wpro wa dza -

nie no wych roz wią zań tech nicz nych i użyt ko wych,

ale chce my tak że wy zna czać no we stan dar dy

w ko mu ni ka cji z klien ta mi. Stąd or ga ni za cja wio ski

z po ka za mi po lo wy mi i warsz ta ta mi dla klien tów.

Po dob nie bu du je my na sze sto iska na tar gach,

umoż li wia jąc klien tom kon takt z na mi.

Jak ie są prognozy na najbliższy czas?

Mó wiąc o za po trze bo wa niu na ma szy ny rol ni cze,

to w tej chwi li ry nek w Pol sce ro śnie nie wia ry god -

nie. W porównaniu z ubiegłym rokiem mo że my za -

ob ser wo wać dy na mi kę wzro stu sprze da ży o oko -

ło 40%, a bio rąc pod uwa gę tyl ko mar ki za chod -

nie - to na wet o po nad 50%! 

Co do przy szło ści, naj bar dziej praw do po dob nym

jest dal szy wzrost rynku, ale już nie tak dy na micz -

ny jak obec nie. Wstęp ne in for ma cje wska zu ją

na to, że pro gram do płat i sub sy diów unij nych bę -

dzie utrzy ma ny w la tach 2014 – 2020, co po win -

no za gwa ran to wać sta bil ne wa run ki dzia ła nia dla

na szych rol ni ków przez okres kil ku na stęp nych lat.

Dzię ku ję za roz mo wę.
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Minister
Rolnictwa Marek
Sawicki wręcza

Adamowi
Sulakowi

nagrodę targów
Agrotech za

Maszynę 
Roku 2012

- Traktor T8.
Powyżej: linia

montażowa
kombajnów 

w fabryce 
New Holland

w Płocku
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Mirosława
Malich

fot. Ireneusz
Kaźmierczak,
Politechnika

Śląska

FIRMA
WSPÓŁPRACA

W tyskim zakładzie podpisano porozumienie
o współpracy Fiat Auto Poland z Politechniką
Śląską. W ciągu czternastu lat wypracowano
partnerski model współdziałania.

W
Pol sce od lat mó wi się

o ko niecz no ści roz sze -

rza nia współ pra cy na -

uki z prze my słem. Osią gnię cia ba -

daw cze wy ko rzy sty wa ne mo gą

być bo wiem w roz wią zy wa niu

pro ble mów pro duk cyj nych w prze -

my śle, na to miast świat na uki, po -

za trans fe rem wie dzy, wzbo ga ca

swo je pro gra my edu ka cyj ne

zgod nie z potrzebami prze my słu.

Spół ka Fiat Au to Po land współ -

pra cę z Po li tech ni ką Ślą ską

w Gli wi cach na wią za ła już pod

ko niec lat 90. Wza jem nym kon -

tak tom sprzy ja bli ska od le głość

Biel ska -Bia łej i Tych do Gli wic.

Pierw sze po ro zu mie nie pod pi sa -

no w 1998 ro ku i co ro ku jest

ono od na wia ne oraz roz wi ja ne.

W cza sie pod pi sa nia XIV po ro zu -

mie nia, co mia ło miej sce 27 mar -

ca 2012 r. w Za kła dzie Ty chy Fiat

Au to Po land, mo wa by ła o efek -

tach do tych cza so wej współ pra -

cy obu stron oraz o kie run kach

jej dal sze go roz wo ju. Wśród nich

są m.in. opra co wy wa nie i pro pa -

go wa nie no wych tech no lo gii

prze my sło wych oraz me tod

z dzie dzi ny za rzą dza nia, po wo ły -

wa nie ze spo łów w ce lu opra co -

wa nia ana liz i roz wią zań tech -

nicz nych oraz or ga ni za cyj nych,

a tak że wy mia na do świad czeń

w za rzą dza niu ma na ge men tem.

Ko lej nym, waż nym ob sza rem za -

in te re so wa nia jest współ pra ca

przy uzgad nia niu prac ba daw -

Wiedza w parze
z praktyką
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Porozumienie
podpisali
Dyrektor

Personalny FAP
Andrzej Piętka,

Rektor
Politechniki

Śląskiej Andrzej
Karbownik
i Dyrektor

Zakładu Tychy
Zdzisław Arlet

kurs na naj lep sze pra ce dy plo -

mo we oraz na uko wo -ba daw cze.

Mam na dzie ję, że pod pi sa ne dziś

po ro zu mie nie po zwo li nam kon -

ty nu ować ten zna ko mi cie dzia ła -

ją cy mo del współ pra cy”.

Kil ka dzie siąt prac na uko wych,

któ re mo gą być wy ko rzy sta ne

przez FAP, to nie je dy ne kon -

kret ne efek ty współ dzia ła nia.

„Dla za kła du w Ty chach waż ne

są rów nież pró by roz wią za nia,

wraz ze szta bem na ukow ców,

zgła sza nych przez nas pro ble -

mów – mó wi dy rek tor za kła du

w Ty chach, Zdzi sław Ar let. –

Ostat ni ta ki te mat do ty czył opra -

co wa nia spo so bu, któ ry po zwo li

usta lić ży wot ność nie któ rych

ele men tów w ro bo tach. Dro ga

doj ścia do pier wot nej przy czy ny

ich psu cia się jest żmud na. Ma -

my na dzie ję, że dzię ki po mo cy

uczel ni opra co wa na zo sta nie

me to da szyb kie go dia gno zo wa -

nia tych uste rek”. 

We współ pra cy na uki i biz ne su

istot ne jest, by fir my chcia ły

wska zy wać pro ble my, a uczel nie

po dej mo wać się ich roz wią za nia.

„Pro fil na uko wy i dy dak tycz ny

wy dzia łu, któ rym kie ru ję, świet -

nie kom po nu je się z tym, co

po stro nie Fia ta jest ocze ki wa -

niem – mó wi dzie kan Wy dzia łu

Me cha nicz no-Tech no lo gicz ne -

go, prof. Je rzy Świ der. – Stu den -

ci kształ cą się u nas na 7 kie run -

kach i oko ło 40 spe cjal no ściach

obej mu ją cych róż ne ob sza ry, ale

czych i te ma tów prac ma gi ster -

skich. Od po cząt ku tej współ pra -

cy do chwi li obec nej po wsta ło

ok. 300 prac ma gi ster skich oraz

ok. 20 roz praw dok tor skich, któ -

re za wie ra ją ana li zy oraz pro po -

zy cje roz wią zań tech nicz nych

i or ga ni za cyj nych rze czy wi stych

po trzeb Fiat Au to Po land. Co

waż ne, w trak cie ich przy go to -

wa nia stu den ci ma ją moż li wość

prak tycz ne go po zna nia funk cjo -

no wa nia fir my i no wo cze snych

me tod jej za rzą dza nia, dzię ki

cze mu mo gą uzu peł nić swo ją

wie dzę teo re tycz ną o tak istot ną

dla nich prak ty kę oraz do świad -

cze nie pra cow ni ków Fia ta. Ce lo -

wi te mu słu żą po nad to prak ty ki

dy plo mo we oraz zwie dza nie za -

kła du, głów nie li nii pro duk cyj nych

(w 2011 ro ku za kład w Ty chach

od wie dzi ło ok. 1300 stu den tów

Po li tech ni ki). Dzię ki ta kim ini cja ty -

wom stu den ci koń czą cy tę

uczel nię pre zen tu ją do bre przy -

go to wa nie tech nicz ne i me ne -

dżer skie. Fakt ten jest istot ny dla

fir my Fiat Au to Po land, któ ra mo -

że ko rzy stać z za ple cza in ży nier -

skie go – obec nie spół ka za trud -

nia 197 ab sol wen tów tej uczel ni. 

„Wy mia na do świad czeń po mię -

dzy Po li tech ni ką a na mi, po le ga -

ją ca m.in. na zle ca niu stu den tom

te ma tów prac ma gi ster skich

i dok tor skich, jest dziś jed nym

z naj istot niej szych kie run ków

współ pra cy – mó wi Dy rek tor

Per so ne lu i Or ga ni za cji FAP, An -

drzej Pięt ka. – W ten spo sób po -

wsta ło wie le prac zwią za nych

z te ma ty ką Fiat Au to Po land,

w któ rych uzy ska li śmy roz wią za -

nia nie któ rych pro ble mów pro -

duk cyj nych na szej fir my. Ten

tech nicz ny wy miar współ pra cy,

ale tak że spo łecz ny, zwią za ny

z ba da nia mi na te mat po strze ga -

nia na szej fir my przez lo kal ną

spo łecz ność, pro wa dzo ny przez

Po li tech ni kę od po cząt ku na sze -

go współ dzia ła nia, oce niam bar -

dzo wy so ko. Po słu gu jąc się re -

zul ta ta mi tych wy ni ków mo że my

po pra wiać na sze dzia ła nia wo -

bec oto cze nia, a na wet w od nie -

sie niu do sa mej pro duk cji”. 

„W ubie głym ro ku Fiat Au to Po -

land za pro po no wał nam po -

nad 30 te ma tów prac dy plo mo -

wych, z cze go zre ali zo wa no 14 –

do da je Rek tor Po li tech ni ki Ślą -

skiej, prof. An drzej Kar bow nik. –

Stu den ci chęt nie po dej mu ją się

tych za dań, bo ma ją one wy miar

prak tycz ny. Fiat Au to Po land par -

ty cy pu je po nad to w kosz tach or -

ga ni za cji ini cja tyw, któ rych ce lem

jest zbli że nie ab sol wen tów

do pra co daw ców. Cho dzi o kon -

Obecnie spółka
zatrudnia 197
absolwentów
Politechniki
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wszyst kie do ty czą me cha ni ki,

tech no lo gii, wy twa rza nia, za rzą -

dza nia i świet nie na da ją się

do te go, by zło żyć ofer tę tak

ogrom ne mu part ne ro wi i za pew -

nić go, że je ste śmy go to wi pod -

jąć się róż nych za dań. I ta kie

wła śnie są re la cje z Fia tem. 

Spół ka jest dla na szych stu den -

tów swe go ro dza ju po li go nem

do świad czal nym. Tak że dzię ki

te mu, że udo stęp nia nam in for -

ma cje, po zwa la wejść na te ren

za kła du – a dla nas cen ne jest

spraw dze nie, czy moż na za sto -

so wać to, co opra co wa li śmy.

Dla te go je stem z tej współ pra cy

na praw dę bar dzo za do wo lo ny”. 

W tym ro ku uro czy stość pod pi -

sa nia umo wy za koń czy ła pre zen -

ta cja przy go to wa na przez To ma -

sza Gęb kę, kie row ni ka Sys te mu

Tech nicz ne go Spa wal ni. „Przed -

sta wi łem pro fe so rom z Po li tech -

ni ki Ślą skiej spo sób, w ja ki World

Class Ma nu fac tu ring i fi la ry ści śle

zwią za ne ze sprzę tem usys te -

ma ty zo wa ły w na szej fir mie za -

rzą dza nie ma szy na mi. Za war łem

rów nież in for ma cje o tym, co za -

kład jest w sta nie za ofe ro wać

stu den tom, któ rzy znaj dą u nas

ob szar te sto wy wy so kiej ran gi

tech nicz nej, któ ry bę dą mo gli

zba dać. I co naj waż niej sze – bę -

dą mo gli spraw dzić ja kość swo -

ich prac ba daw czych i re zul tat

ba dań. Z dru giej stro ny pod kre -

śli łem, ja kie w kon tek ście współ -

pra cy są ocze ki wa nia za kła du,

a do kład niej służ by zaj mu ją cej się

ma szy na mi. My bo wiem po trze -

bu je my co raz bar dziej wy szu ka -

ne go sprzę tu do re je stra cji róż -

nych pro ce sów i po mia ru ich pa -

ra me trów, po nie waż za rzą dza my

sprzę tem z co raz wyż szej pół ki

za awan so wa nia tech nicz ne go”.

Efek ty do tych cza so we go współ -

dzia ła nia są bez spor ne. Współ -

pra ca przy nio sła i na dal mo że

przy no sić wy mier ne ko rzy ści

obu stro nom, a co rocz ne pod pi -

sy wa nie po ro zu mie nia po zwa la

na bie żą co uak tu al niać ocze ki -

wa nia.

Nagrodzeni
uczestnicy

konkursu wraz
z przed sta -

wi cie la mi
Politechniki

Śląskiej,
Akademii

Techniczno-
Humanistycznej

i spółek Fiat
Auto Poland,

Fiat Powertrain
Polska, Magneti

Marelli Poland
i Teksid Iron

Poland

15. edycja Konkursu Fiata
Kolejnym przykładem zbliżenia

nauki z biznesem jest Konkurs

Grupy Fiat na najlepsze prace

o tematyce związanej z dziedziną

motoryzacji. Konkurs o nagrody

Grupy Fiat jest ogłaszany

corocznie już od piętnastu lat,

a realizowany na podstawie

porozumienia o współpracy

naukowo-technicznej pomiędzy

Centrum Badawczym Fiata (CRF),

spółką Fiat Polska oraz trzema

polskimi uczelniami: Politechniką

Warszawską, Politechniką 

Śląską i Akademią Techniczno-

Humanistyczną w Bielsku-Białej. 

Uroczystość wręczenia nagród

za najlepsze, wyłonione w drodze

konkursu, prace o tematyce

motoryzacyjnej na obu śląskich

uczelniach miała miejsce

3 kwietnia w Sali Senatu

Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Laureatami 15. edycji konkursu

zostało pięć osób z Akademii

Techniczno-Humanistycznej

w Bielsku-Białej, będących

autorami 1 rozprawy habilitacyjnej

i 1 doktorskiej oraz 2 prac

magisterskich i 1 inżynierskiej.

Na Politechnice Śląskiej komisja

konkursowa nagrodziła natomiast

prace sześciu osób, w tym

1 rozprawę doktorską oraz 4 prace

magisterskie i 1 inżynierską.

W najbliższych miesiącach

zaplanowana jest podobna

uroczystość w Politechnice

Warszawskiej, podczas której

nagrodzeni zostaną autorzy

najlepszych prac wyłonionych

przez komisję tej uczelni.

Wszyscy nagrodzeni tegoroczni

autorzy prac otrzymują nagrodę

w wysokości 4.000 złotych.

Od początku trwania konkursu, 

tj. w latach 1997-2011, łącznie

nagrodzono 283 prace, w tym:

4 rozprawy habilitacyjne i 103

doktorskie oraz 170 prac

magisterskich i 6 inżynierskich.

Grupa Fiat, w tym będące

fundatorami nagród polskie 

spółki Grupy jak Fiat Auto Poland,

Fiat Powertrain Polska, Magneti

Marelli Poland i Teksid Iron Poland,

wspierają w ten sposób młodych

naukowców, których pasją jest

tematyka motoryzacyjna

(nowatorskie rozwiązania

konstrukcyjne i metody

badawcze). Nagrodzone

opracowania  mogą mieć

zastosowanie w praktyce –

bezpośrednio w fabrykach lub

w Centrum Badawczym Fiata.

NAJLEPSZE PRACE NAUKOWE



Tekst i fot.:
Corse-Abarth

Driving

AKTUALNOŚCI
ABARTH CHALLENGE

Gwiazdy
w Abarth 

Challenge

W sobotę 21 kwietnia w Warszawie
gwiazdy polskiego show biznesu wzięły
udział w imprezie Abarth Challenge,
łączącej zabawę z rywalizacją.
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P
o go da do pi sa ła i w cie -

płym wio sen nym słoń cu

już od 10:00 ra no

w Ośrod ku Do sko na le nia Tech -

ni ki Jaz dy w War sza wie gwiaz dy

przy go to wy wa ły się do ro ze gra -

nia nie zwy kłe go po je dyn ku.

Wśród za wod ni ków po ja wi li się:

To masz Ka ro lak, Ka ta rzy na Pa -

ko siń ska, Agu stin Egur ro la, We -

ro ni ka Mar czuk, Alek san dra 

Ki sio, Ra fał Cie szyń ski, An na

Wen dzi kow ska, Łu kasz Za gro -

bel ny, Ma ry sia Ni kliń ska i To -

masz Ba rań ski. Cel im pre zy był

szczyt ny: na gro dę sta no wił sa -

mo chód Abarth Pun to Evo ufun -

do wa ny przez or ga ni za to ra

i spon so rów im pre zy. Au to zo -

sta ło prze ka za ne przez uczest -

ni ków na rzecz Fun da cji TVN

„Nie je steś sam” i zo sta nie zli cy -

to wa ne pod czas do rocz ne go

Ba lu Fun da cji.

Or ga ni za tor Abarth Chal len ge,

Agen cja Cor se – Abarth Dri ving

Expe rien ce, wspól nie z Aka de -

mią Bez piecz nej Jaz dy Ku by

Bie la ka, pró bo wa li uzy skać od -

po wiedź na py ta nie, kto jest lep -

szym kie row cą: ko bie ty czy

męż czyź ni? Ry wa li za cja już

Gwiazdy
polskiego 
show biznesu
podczas Abarth
Challenge
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na eta pie tre nin gów by ła na bar -

dzo wy so kim po zio mie. Mę ska

am bi cja ka za ła pa nom bro nić

po zy cji bar dziej do świad czo -

nych kie row ców, ale pa nie nie

za mie rza ły im da wać fo rów.

Po po łu dniu ro ze gra no za wo dy

w 4 kon ku ren cjach na czas:

kon ku ren cje sta tycz ne po le ga ją -

ce na za pi na niu fo te li ka dzie cię -

ce go oraz tzw. „pró ba za ufa nia”

– czy li jaz da z za sło nię ty mi ocza -

mi we dług wska zó wek pi lo ta.

Pró by dy na micz ne by ły wy jąt ko -

wo wi do wi sko we: za wie ra ją ce

ele men ty ka ska der skie, ta kie jak

ob rót au ta o 180 stop ni ja dąc ty -

łem, na wrót z uży ciem ha mul ca

ręcz ne go, jaz da po łu kach o śli -

skiej na wierzch ni, sla lo my i ha -

mo wa nie na śli skiej na wierzch ni

na wprost. „Je stem za sko czo ny

chę cia mi i szyb ko ścią przy swa -

ja nia wie dzy oraz nie zwy kle wy -

so kim stop niem za an ga żo wa nia

wszyst kich za wod ni ków za ba wy

– re la cjo no wał na go rą co Ku ba

„Skor pion” Bie lak. – Wal ka jest

tak za żar ta, że nie zdzi wił bym

się, gdy bym w przy szłym se zo -

nie zo ba czył Agu sti na Egur ro lę

na tra sach raj do wych!”

Zwy cięz cą oka zał się tan cerz

To masz Ba rań ski, dru gie miej -

sce za ję ła An na Wen dzi kow ska,

trze cie Alek san dra Ki sio. Łącz ny

czas kon ku ren cji ro ze gra nych

przez pa nie oka zał się lep szy niż

łącz ny czas pa nów! A więc –

tym ra zem ko bie ty gó rą!



NEWSY

FIRMA

ALFA GIULIETTA
„NAJLEPSZYM KOMPAKTEM”
Rekordowy wzrost sprzedaży w Polsce samochodów Alfa Romeo zbiegł

się z nagrodą przyznawaną przez czytelników magazynu „Auto Motor

i Sport”. W klasie kompaktów tytuł „Najlepszego Samochodu Roku”

czytelnicy polskiego wydania magazynu przyznali modelowi Alfa Romeo

Giulietta. To piękne auto o sportowym charakterze drugi rok z rzędu nie

dało szans rywalom w swojej kategorii. Co ważne, Alfa Romeo została

uznana za „miss” motoryzacji – zdaniem niemal 50 proc. osób

głosujących w plebiscycie. Auta legendarnej marki z Mediolanu zostały

uznane za znacznie piękniejsze niż propozycje Jaguara i Audi, które zajęły

kolejno drugie i trzecie miejsce.

17 kwietnia została podpisała umowa o wzajemnej

współpracy między CNH Polska a Politechniką

Warszawską Filią w Płocku. Jej celem jest pobudzanie

aktywności innowacyjnej i doskonalenia zawodowego,

transfer wiedzy do praktyki zawodowej, wzbogacenie

procesu dydaktycznego studentów o praktyczne aspekty

inżynierii produkcji oraz promocja osiągnięć w obszarze

nauki, wdrożeń i innowacji. Zakres współpracy obejmuje:

stypendia dla najlepszych studentów ostatnich lat

studiów pierwszego i drugiego stopnia; praktyki

studenckie w CNH Polska dla najlepszych studentów

kierunku Mechaniki i Budowy Maszyn; nagrody

finansowe w konkursie dla absolwentów za najlepsze

prace dyplomowe dotyczące działalności CNH Polska;

wykonywanie prac naukowo-badawczych i ekspertyz

technicznych; przeprowadzanie szkoleń, sympozjów

CNH POLSKA 
Z POLITECHNIKĄ
WARSZAWSKĄ

i seminariów oraz możliwość zwiedzania zakładu 

CNH Polska i poznawania nowych technologii.

Podpisanie umowy odbyło się podczas Konferencji

Naukowej, która zainicjowała obchody 45. rocznicy

powołania Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku.

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

NOWY ZAKŁAD 
W BRAZYLII
Firma CNH podpisała protokół ustaleń z brazylijskim

stanem Minas Gerais na utworzenie zakładu w Montes

Claros w północnej części tego regionu. Nowa fabryka

będzie miała powierzchnię dwóch milionów metrów

kwadratowych i zapewni pracę prawie 700 osobom.

Produkcja w zakładzie rozpocznie się w 2014 roku.
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LECH
WAŁĘSA
W FABRYCE
CHRYSLERA
W DETROIT
Były Prezydent Polski Lech Wałęsa 

26 kwietnia br. złożył wizytę w należącej

do Chrysler Group LLC fabryce Jefferson

North Assembly Plant produkującej Jeep

Grand Cherokee oraz Dodge Durango. 

Gościa powitali dyrektor generalny Chrysler

Group LLC, Sergio Marchionne, oraz

wiceprezes związku zawodowego UAW ds.

Chryslera, General Holiefield. Lech Wałęsa

zwiedził zakład i spotkał się także

z pracownikami. 

Były Prezydent Polski przyjechał 

do Detroit z Chicago, gdzie uczestniczył

w Światowym Kongresie Laureatów 

Nagrody Nobla, sponsorowanym m.in. 

przez markę Jeep®.

JEEP GRAND
CHEROKEE 
NAJLEPSZYM 
SUV-EM 2012 ROKU
W NIEMCZECH
Magazyn „Auto Bild Allrad”, najlepiej sprzedające się

europejskie czasopismo dotyczące samochodów typu

SUV i terenowych, ogłosił wyniki plebiscytu

na najlepszy samochód z napędem na cztery koła. Ze

100 różnych modeli z napędem 4x4 czytelnicy

niemieckiego magazynu za najlepsze auto z importu

w kategorii SUV uznali Jeepa Grand Cherokee.

Zdaniem czytelników najnowsza generacja Jeepa

Grand Cherokee jest najlepszym importowanym

autem klasy SUV w cenie powyżej 40 tys. euro. 

Tym samym flagowy model Jeepa „stanął”

na najwyższym podium w tej klasyfikacji i zdobył

tytuł najlepszego SUV-a 2012 roku w Niemczech.

LANCIA THEMA 
W NAJNOWSZYM FILMIE 
WOODEGO ALLENA 
Po Londynie, Barcelonie i Paryżu, Woody Allen na lokalizację swego kolejnego

filmu „To Rome with Love” wybrał jedno z najbardziej fascynujących

i ulubionych w światowej branży filmowej miast świata: Rzym. Tłem jego

romantycznej komedii jest urzekająca sceneria oraz miejsca ilustrujące 

włoski styl życia. Obsada aktorska jest rzeczywiście międzynarodowa: Alec

Baldwin, Roberto Benigni, Penélope Cruz oraz sam reżyser. W filmie Woody

Allen eksponowaną rolę powierzył Lancii Thema, a także Lancii Delta. Oba

modele jako „gwiazdy” nowego filmu są częścią tradycyjnej strategii

komunikacyjnej, opartej na historycznych już związkach marki Lancia

z przemysłem kinematograficznym.



Na słynącym z wyścigów konnych torze na Służewcu

magazyn FLEET zorganizował flotowy test samochodowy

– Fleet Derby 2012, w którym wzięło udział ponad 100

modeli samochodów. Samochody testowało 60-osobowe

eksperckie jury, w skład którego wchodzili członkowie

Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów,

wyselekcjonowani fleet managerowie, a także specjaliści,

eksperci, dziennikarze motoryzacyjni. Na specjalnie

wytyczonej trasie wyznaczono próby, pozwalające sprawdzić:

m.in. hamowanie, przyspieszanie, zwrotność i dynamikę. 

Po przeprowadzeniu testów nowy Fiat Panda okazał się

najlepszym samochodem flotowym roku 2012 w swoim

segmencie, pokonując modele: Chevrolet Spark, Hyundai

i10, Kia Picanto, Toyota Aygo, Volkswagen Up!

NOWY FIAT PANDA
NAJLEPSZYM
SAMOCHODEM
FLOTOWYM

Przez najbliższe trzy sezony piłkarze

drużyny Juventus, która niedawno

została piłkarskim mistrzem Włoch,

będą się prezentowali w koszulkach

z logo marki Jeep. To wynik

porozumienia podpisanego przez

firmę Fiat i Juventus Football Club,

które będzie obowiązywać do

30 czerwca 2015 roku. Marka

udostępni drużynie samochody

w zamian za umieszczenie swego

logo na koszulkach zawodników

Juventusu. Porozumienie przewiduje,

poza możliwością wykorzystywania

przez Fiata renomy Juventusu, także

nawiązanie współpracy na innych

płaszczyznach działalności. Sergio

Marchionne, dyrektor pełnomocny

Fiata i zapalony kibic Juventusu,

powiedział: „Juve ponownie stała się

drużyną sukcesu, a koszulki jej

piłkarzy znowu są skutecznym

środkiem promowania marki

samochodowej na całym świecie”.

Jeep zresztą swego czasu także

podzielał los Juventusu: „Ta globalna

marka o legendarnej tożsamości

miała również trudne chwile, ale

odzyskała swoją pozycję i wizerunek

na miarę swojej historii” – dodaje

dyrektor pełnomocny Fiata Sergio

Marchionne.

STRALIS LNG 
NATURAL POWER 
W AMSTERDAMIE
Na wystawie „Bedrijfsauto 2012” w Amsterdamie Iveco

zaprezentowało nowy pojazd Stralis LNG (Liquefied

Natural Gas). Model zasilany płynnym gazem ziemnym

doskonale dostosowano do transportu na średnie

odległości i do dostaw nocnych. Idealnie nadaje się

do zadań w ramach dystrybucji regionalnej i krajowej,

takich jak np. transport paliwa. Zaprezentowany

na wystawie pojazd jest dwuosiowym ciągnikiem

z naczepą, wyposażonym w zasilany gazem ziemnym

silnik Cursor 8 o mocy znamionowej 330 KM, ręczną

skrzynię biegów, a także w montowany fabrycznie

zwalniacz hydrauliczny i układ EBS. Pojazd zaprojektowany

został do zastosowań w zakresie od 18 do 40 ton.

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

LUDZIE
WYWIAD

Moje życie
to muzykaMarek

Kamiński

fot. Lucjusz
Cykarski
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U
ro dził się w Za brzu. Nie był jed nak ty po wym

ślą skim dziec kiem. Mat ka uczy ła w li ceum

ję zy ka pol skie go, a oj ciec był księ go wym –

Ukra iń cem, któ ry przy je chał do Pol ski ze Lwo wa

pod ko niec lat sie dem dzie sią tych. Kie dy Cze sław

miał sześć lat, je go ro dzi ce wy bra li emi gra cję.

„W ro ku 1985 nie wie le wska zy wa ło na to, że Pol -

ska pój dzie w ta kim kie run ku jak po szła w ro ku 89.

Gdy by wie lu emi gran tów wie dzia ło, co się sta nie

w ro ku 1989, być mo że nie wy bra ło by emi gra cji.

To jest ta ka tro chę ich klę ska, bo co praw da emi -

gran ci do brze się zin te gro wa li, ale za pła ci li za to

wiel ką ce nę. Nie za wsze pra co wa li w swo ich za -

wo dach. Zresz tą ja też czę sto sprzą ta łem z ro dzi -

ca mi biu ra. Mat ka mia ła oko ło czter dziest ki, kie dy

wy emi gro wa ła, a mo ja sio stra mia ła wte dy ro czek”

– wspo mi na ar ty sta. Da nia mia ła być tyl ko epi zo -

dem na ich dro dze. Los zde cy do wał ina czej: 

„Ce lem dla mo ich ro dzi ców by ła Ka na da, ale bab -

cia spo tka ła Po la ka, któ ry miesz kał w Da nii (dzia -

dek już wte dy nie żył). To miał być nasz przy sta -

nek. Te raz bar dzo się z te go cie szę, bo gdy bym

był mło dym czło wie kiem, któ ry

osiadł w Ka na dzie, mój kon takt

z Pol ską był by trud niej szy. Cho dzi

o dy stans fi zycz ny. W tej chwi li

z Ko pen ha gi do Szcze ci na sa mo -

cho dem je dzie się 5,5 go dzi ny. To

jest bli żej niż ze Szcze ci na do War -

sza wy. Pol ska jest bli sko Da nii”. 

Mi mo nie wiel kiej od le gło ści emi gran ci z Pol ski mie li

wie le pro ble mów z przy sto so wa niem się do ży cia

na ob czyź nie. Ro dzi na Cze sła wa miesz ka ła w Ko -

pen ha dze w tzw. „złej dziel ni cy”. Cze sław miesz -

kał wśród Tur ków i Ma ro kań czy ków. Ba rie ra ję zy -

ko wa pro wa dzi ła do kon flik tów. Mło dy Po lak w ten

spo sób uczył się ży cia na ob czyź nie. Miesz ka jąc

w Da nii nie tra cił jed nak kon tak tu z Pol ską. „Przy -

jeż dża łem na wa ka cje do Pol ski, by łem na wet

w har cer stwie”. 

PO JA WIA SIĘ MU ZY KA
W je go ży cie co raz moc niej wkra cza ła mu zy ka.

Za czął grać na akor de onie i pia ni nie, śpie wał

w chó rze.

„Kie dy mia łem 8-9 lat za czą łem pa sjo no wać się

mu zy ką. Oczy wi ście by ła też pił ka, te nis. Chy ba

do pie ro w li ceum zde cy do wa łem, że chciał bym się

do stać na Aka de mię Mu zycz ną. Gra łem też na

pia ni nie, ale nie je stem zdol nym in stru men ta li stą.

Kie dy się do sta łem na Aka de mię, do brze gra łem

na akor de onie. Aka de mia na uczy ła mnie, aby

z dy stan sem pod cho dzić do

sztu ki. Naj więk sza si ła mu zy ka

to wie dzieć, cze go się nie po tra -

fi. Trze ba mieć tro chę po ko ry.

Je śli się gra na akor de onie, nie

po win no się wszyst kie go grać”.

Za nim do stał się do Roy al Da -

nish Mu sic Aca de my, stu dio wał

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

Największą siłą
muzyka jest
wiedzieć to, czego
się nie potrafi



JAK DIA BEŁ Z PU DEŁ KA
Cze sław pró bo wał pod bi jać pol ski ry nek mu zycz -

ny od 2003 ro ku. Sza cu je, że przez 5 lat za grał

oko ło 300 kon cer tów wraz ze swo imi duń ski mi

przy ja ciół mi pod szyl dem Te sco Va lue. Był jed nym

z naj po pu lar niej szych ar ty stów na pro fi lu ar ty stycz -

nym My spa ce. Ani kon cer ty, ani po pu lar ność in ter -

ne to wa nie prze kła da ły się jed nak na re al ny suk -

ces fo no gra ficz ny. Po mógł przy pa dek. Na jed nym

z kon cer tów Cze sła wa usły sza ła Ania Bra cha czek

z ze spo łu Biff (a wcze śniej Po god no), któ ra po le -

ci ła ich swo jej wy twór ni My stic. Po dob nie, czy li

przy pad kiem, Cze sław do ro bił się swo je go pseu -

do ni mu – Cze sław Śpie wa. 

Przed wspól nym kon cer tem z gru pą Hey, Pa weł

Kraw czyk, gi ta rzy sta gru py za py tał jak ma go za -

po wie dzieć. Wo ka li sta od po wie dział „po wiedz

Cze sław Śpie wa”… i tak już zo sta ło. 

Póź niej na grał pły tę, a utwór „Ma szyn ka do ćwier -

ka nia” stał się na gle i nie spo dzie wa nie wiel kim hi -

tem. „Wy da je mi się, że to był przy pa dek. Po ja wi -

ła się pio sen ka, lu dzie nie wie dzie li, kto ją śpie wa.

Na wet nie sły sze li te go ak cen tu. Nie by li pew ni czy

wszyst ko się zga dza, czy nie. Mi chał Za błoc ki z in -

ter nau ta mi na pi sał bar dzo chwy tli wy tekst, a mo ja

me lo dia by ła tak na iw nie głu pia. To tra fi ło do szer -

szej pu blicz no ści”. 

Ty je steś sta rym gra tem,

Ja Cię na pra wię za tem,

Zmie nię Ci obu do wę

I wło żę czę ści no we i...

I bę dziesz pięk ny, jak daw niej

I bę dziesz dzia łać spraw nie!

Znów po ka żesz kla sę

I za świer go lisz cza sem,

A ja Cię wsa dzę w klat kę...

Byś nie od le ciał przy pad kiem...

Bę dzie my pięk ni jak daw niej,

Bę dzie my dzia łać spraw niej!

po lo ni sty kę. Uznał jed nak, że je go zna jo mość pol -

skie go nie jest naj lep sza (te raz zwykł ma wiać –

„mój pol ski jest co raz lep szy”). Przy go to wu jąc się

do eg za mi nów na Aka de mię Mu zycz ną pod jął

pra cę. 

PRA CA DA JE SZCZĘ ŚCIE
Dzi siaj wspo mi na, że pra ce, któ re wy ko ny wał, nie

by ły dla nie go udrę ką. Da wa ły mu wie le do świad -

czeń, cza sa mi na wet sa tys fak cji: 

„Uwiel bia łem pra co wać na bu do wie. Oczy wi ście

by ły mo men ty trud ne. Naj mniej od po wia da ło mi

sprzą ta nie, ale za to moż na by ło przy sprzą ta niu

od po cząć psy chicz nie. Dla mnie pra ca sta je się

strasz na, kie dy ma rzy się o czymś in nym al bo bu -

dzi się i nie chce się iść do pra cy, bo nie moż na się

w niej speł niać. Uwiel bia łem pra cę w McDo nal -

dzie. Świet nie się tam pra co wa ło. Ale kie dy przy -

cho dzi ła de pre sja, wte dy na gle nie na wi dzi łem

wszyst ko. Mieć knaj pę – to by ło mo je ma rze nie.

Ale z cza sem ma rze nie sta ło się mę ką. Chcia łem

ją sprze dać, uwol nić się od te go, a pod pi sa łem

kon trakt, mia łem po życz kę. Ale kie dyś bę dę miał

jesz cze knaj pę”. 

Knaj pa czy też pub w Ko pen ha dze to jed ne z naj -

bar dziej zna nych ele men tów je go bio gra fii. Miej sce

na zy wa ło się Kul ka fe en. Pod czas stu diów gry wał

w te atrzy kach dla dzie ci, kon cer to wał, pra co wał

z nie peł no spraw ny mi, był na wet tłu ma czem. 

Dzi siaj swo je mło dzień cze do świad cze nia za wo -

do we pod su mo wu je opty mi stycz nie.

„Wie rzę w to, że je steś nie szczę śli wym

czło wie kiem, kie dy idziesz do pra cy

i ci się nie chce. Ale pra ca mo że być

bar dzo róż na i na praw dę róż nym

oso bom spra wiać du żą przy jem -

ność. Ja nie gar dzę żad ną pra cą.

Du żo róż nych rze czy ro bi łem, ale

ko cham pra cę fi zycz ną. Pra ca

fi zycz na po wo du je, że

czu jesz, że ży jesz.

Dla te go po win -

na być do ce nio -

na. A czę sto

nie jest”. 
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„To jest ty po wy biz nes mu zycz ny w Pol sce – mó -

wi z gorz ką iro nią Cze sław Mo zil. – Wcze śniej ob -

je cha li śmy Pol skę, gra li śmy kon cer ty. Mia łem naj -

bar dziej po pu lar ne go My spa ce’a w Pol sce – nikt

do mnie nie dzwo nił. Po trzeb ny był do pie ro przez

wo ka list kę Anię Bra cha czek kon takt z wy twór nią

My stic”. 

Rów nie nie zwy kła jest hi sto ria tek stów na pły cie

De biut. Po jed nym z kon cer tów do Cze sła wa pod -

szedł zna ny po eta, Mi chał Za błoc ki, wcze śniej

współ pra cu ją cy m.in. z Grze go rzem Tur nau em.

Pro po nu je Mo zi lo wi, by za śpie wał wier sze, któ re

wraz z in ter nau ta mi pi sał na po etyc kim blo gu. 

Kry ty k li te rac ki za pew ne po wie dział by, że miesz -

czą się gdzieś mię dzy po ezją, in fan tyl ną baj ką dla

dzie ci i ab sur dem. Na wet pio sen ki o mi ło ści ar ty -

sta ubie ra w nie co dzien ną for mę:

Słoń ce da wa ło po pa lić,

kró le wicz nad cho dził z od da li

i cmok nąć chciał żab kę w łap kę,

lecz nie zdą żył, bo wpa dła w pu łap kę.

Tyl ko głów ka zo sta ła na wierz chu,

więc ją cmok nął w tę głów kę bez prze szkód.

I kró lew na, nie żab ka, w be to nie

z kró le wi czem po kost ki już to nie.

Lecz kró le wicz ją moc no przy tu lił

i się ra zem z be to nu od ku li.

Pły ta zdo by wa ogrom ną po pu lar ność, a Cze sław

już nie tyl ko śpie wa. Zo sta je za pro szo ny do ju ry

pro gra mu mu zycz ne go X Fac tor. Dla nie któ rych

sta je się bo ha te rem pop -kul tu ry, in ni krę cą no sem.

Jed no cze śnie zda je so bie spra wę, że jest me dial -

nym pro duk tem i mu si się pod po rząd ko wać re gu -

łom show -biz ne su. „Je steś cho ry, wy cho dzisz

do lu dzi po kon cer cie, ale oni nie sza nu ją te go że

je steś cho ry. Mó wisz im, że się źle czu jesz, ale oni

te go nie słu cha ją. Wte dy masz po czu cie, że je steś

pro duk tem”. 

Je go mu zy ka jest na ty le ory gi nal na, że trud no ją

za szu flad ko wać. Znaj du je my w niej za rów no moc -

ne, roc ko we frag men ty, mu zy kę te atral no -ka ba re -

to wą, śpie wa ną po ezję, jak i li rycz ny pop. „Ja nie

lu bię okre śle nia po ezja śpie wa na. Czy tek sty ta kiej

No sow skiej czy Le cha Ja ner ki to nie jest po ezja

śpie wa na? Moż na by to na zwać tro chę ina czej.

Dla mnie na przy kład wiel kim po etą jest Mi łosz,

mu sia łem go po znać – w swo im sty lu tłu ma czy

Cze sław. – Dla mnie pio sen ki z je go tek sta mi to

jest al ter na tyw ny pop -rock. Osiec ka też jest po et -

ką, ale jej tek sty by ły prze zna czo ne do śpie wa nia.

Mo że po ezja śpie wa na to jest coś, co nie mia ło

być prze zna czo ne do śpie wa nia. Tak sa mo sło wo

pop ko ja rzy nam się źle. Al ter na ty wa – to jest coś

nie do stęp ne go. To jest błąd. Pop to mu zy ka po -

pu lar na. To mo że być ka pe la gra ją ca bar dzo dziw -

Koncert
Czesława Mozila
w Bielskim
Centrum Kultury
(marzec 2012)



Czesław Mozil 
– dyskografia

2008 Debiut (podwójna 

platynowa płyta)

2010 Pop (złota płyta)

2011 Czesław Śpiewa Miłosza
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ną mu zy kę. Coś,

co jest po pu lar -

ne, nie mu si być

złe. Tak sa mo al -

ter na ty wa – nie ko -

niecz nie mu si być

do bra. Wal czę z tym

za szu flad ko wa niem.

Mo że dla te go że je -

stem wy cho wa ny

za gra ni cą, w Da nii. Nie

ro zu miem na przy kład

sfor mu ło wa nia mu zy ka

po waż na. Dla mnie to

za wsze by ła mu zy ka kla -

sycz na. A w ję zy ku pol skim ma my

mu zy kę po waż ną. Coś co kie dyś

by ło ewi dent nie mu zy ką roz ryw -

ko wą, jak Mo zart, na gle ma być

mu zy ką po waż ną. Nie lu bię tych

okre śleń”.

MO ZIL ŚPIE WA PO EZJĘ
Naj now sza pły ta ar ty sty jest za ty tu ło wa na Cze sław

Śpie wa Mi ło sza. Na krąż ku zna la zły się utwo ry ze

sło wa mi pol skie go no bli sty. Cze sław po tra fił nadać

im swój wła sny punkt wi dze nia, mi mo że nie któ rzy

ska zy wa li pro jekt wy cho wa ne go po za Pol ską Mo -

zi la na po raż kę, tłu ma cząc, że le d wie mó wi

po pol sku, a po ry wa się na po ezję. Za rzu ca no mu

na wet, że nie ro zu mie tek stów, śpie wa jąc „Uśmie -

cha ją się, za pa rza ją her ba tę, idą do okna i po le wa -

ją kwia ty”. Wkrót ce oka za ło się, że ar ty sta bar dzo

do kład nie „od ro bił lek cję”, bo w ory gi nal nych tek -

stach Mi łosz na pi sał bar dziej wie lo znacz nie – „po -

le wa ją”, a nie „pod le wa ją”.

NIE LU BIĘ SZU FLAD KO WA NIA
Cze sław Mo zil nie chce się ka te go rycz nie okre ślić,

czy bli żej mu do roc ka czy śpie wa nej po ezji. „Nie

lu bię się szu flad ko wać. Na kon cer tach gra my np.

utwór Za nim Pój dę ze spo łu Hap py sad, ale zro bi li -

śmy go po swo je mu. Tak jest le piej, że by co ver

stał się mój, wte dy mo gę go śpie wać. To jest ta ki

hołd wo bec chło pa ków z Hap py sa du. Jak się za -

aran żu je to ina czej, wte dy one mo gą tra fić do in -

nej ge ne ra cji. Lu dzie po kon cer tach py ta ją mnie

„skąd to jest?”. To po ka zu je moc pio sen ki”.

Dla cze go Po la ko wi z Da nii

uda ło się zy skać tak wiel ką

sym pa tię wśród mi ło śni ków

mu zy ki znad Wi sły. „Pew nie

mu si być to COŚ. Nie wiem

czy ja to mam. Na pew no

mam coś, co jest nie obo jęt ne.

Mam cu dow nych mu zy ków.

Przy pa dek przy -

pad kiem, ale np.

mo ich pio se nek nie

ma ostat nio w ra diu, na gra -

łem pły tę z wier sza mi Mi ło -

sza, a lu dzie przy cho dzą

na kon cer ty i słu cha ją.

W ostat nim ro ku po do ba mi

się to, że nie ma „wio chy”.

Nie gra my wie lu kon cer tów

na fe sty nach. Na bi le to wa -

nych kon cer tach lu dzie przy -

cho dzą i wie dzą, cze go chcą”. 

Pew ną wska zów ką mo że być

to, że Cze sław lu bi śpie wać go ścin nie z roc ko wy -

mi wy ko naw ca mi. Mo że my go usły szeć na pły tach

Hey, Acid Drin kers i Be he mo tha. 

„Ja mo gę za pro sić Ner ga la na swo ją pły tę, bo

mo ja mu zy ka jest bar dzo te atral na. Ja ja ko wy ko -

naw ca na pły cie Be he mo tha – tu już by ło by trud -

niej. Chy ba że ja kaś par tia akor de ono wa?” – za -

sta na wia się.

Cze sław mó wi też o sła bo ści pol skie go ryn ku

mu zycz ne go. „Jest ta ki chło pak ze Ślą ska – Ce -

zik. Po zna li śmy się 2 la ta te mu. Te raz jest wiel kim

hi tem in ter ne to wym. Ale nikt do nie go nie dzwo -

ni. To ab surd, bo prze cież nie ma kla sy li ce al nej,

któ ra by nie zna ła po wiedz my je go hi tu Nie Bo ję

Się. Te raz „skle ił” mi pio sen kę Lu bię Wy pić. Ja

mu po wie dzia łem – chło pie, gdy bym miał czas,

to ja bym ci zro bił mnó stwo kon cer tów. Dzię ki

Bo gu za dzwo ni łem do chło pa ka, któ ry jest me ne -

dże rem i on mu za ła twia te kon cer ty. To jest ab -

sur dal ne, ma my „war szaw kę”, któ ra ży je w ja -

kimś dziw nym świe cie”. 

Nie któ rzy ma wia ją, że Cze sław ma „po zy tyw ne

ADHD”. Po pol sku mó wi z ob cym ak cen tem, nie

za wsze do pro wa dza myśl do koń ca, ale je go

prze my śle nia są za ska ku ją co cel ne i peł ne dy stan -

su do sa me go sie bie. Jest ory gi -

nal ny, czer pie z ży cia peł ny mi

gar ścia mi i wciąż pa trzy na świat

ocza mi zdzi wio ne go chłop -

ca. I mo że za to „chło pię ce spoj -

rze nie”, pod szy te trud ny mi do -

świad cze nia mi emi gran ta, ko -

cha ją go nad Wi słą.

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

Anna
Szafrańska

fot. Fotolia,
Kamil

Przepióra

Dlaczego warto segregować
śmieci? Dlaczego nie? 
– przewrotnie pytają jej
zwolennicy. Segregacja
szybko wchodzi w nawyk
i jest najprostszym 
sposobem ratowania
środowiska naturalnego,
w którym żyjemy.

Segregujesz  



„APO STOŁ CZY STO ŚCI” 
Od za ra nia dzie jów czło wiek pro du ko wał śmie ci.

Wraz z roz wo jem cy wi li za cji by ło ich co raz wię cej.

Po trze ba by ło wie lu stu le ci, by lu -

dzie na uczy li się nie tyl ko se gre go -

wać pro du ko wa ne przez sie bie

od pa dy, ale tak że część z nich po -

now nie wy ko rzy sty wać. 

Hi sto ria se gre ga cji za czy na się

wraz z re wo lu cją prze my sło wą.

Gwał tow ny roz wój miast spra wił,

że wzro sła licz ba wy sy pisk śmie -

ci i ro dza je wy rzu ca nych od pa -

dów. Na po mysł, jak so bie z tym

po ra dzić, ja ko pierw szy wpadł

płk Geo r ge E. Wa ring. W 1895 ro ku w No wym

Jor ku opra co wał no wa tor ski sys tem se lek tyw nej

zbiór ki od pa dów, co przy nio sło mu przy do mek

„Apo sto ła Czy sto ści”. Po trze ba by ło jed nak ko lej -

nych dzie sią tek lat, by lu dzie do strze gli i zro zu mie li,

że pla sti ko we opa ko wa nia, me ta lo we pusz ki, pa -

pie ro we po jem ni ki czy szkla ne bu tel ki, to nie bez u -

ży tecz ne śmie ci, ale war to ścio wy to war, któ ry wy -

star czy od po wied nio po se gre go wać, by przy no sił

wy mier ne ko rzy ści. Do pie ro w la tach 70. ubie głe -

go wie ku za czę to w Sta nach Zjed no czo nych i kra -

jach Eu ro py Za chod niej sto so wać od po wied nie

pro gra my do se gre ga cji śmie ci. 

Do Pol ski idea „Apo sto ła Czy sto ści” tra fi ła do pie -

ro po upad ku ko mu ni zmu, z po cząt kiem lat 90.

Choć dzię ki spo łecz nym kam pa niom co raz wię cej

Po la ków se gre gu je śmie ci, to w tej dzie dzi nie –

w po rów na niu z Eu ro pą Za chod nią – ma my wciąż

wie le do nad ro bie nia. 

ILU Z NAS SE GRE GU JE?
Mi ni ster stwo Śro do wi ska sza cu je, że prze cięt ny

Po lak pro du ku je rocz nie 300 ki lo gra mów śmie ci,

ale tyl ko 10 ki lo gra mów se gre gu je. Z je go da nych

wy ni ka, że 60 pro cent z nas se gre gu je od pa dy.
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nie wie le i są usta wia ne czę sto z da la od przy do -

mo wych śmiet ni ków. W Biel sku –Bia łej od po cząt -

ku kwiet nia 2008 ro ku obo wią zu je uchwa ła Ra dy

Miej skiej, któ ra zo bo wią zu je do se lek tyw nej

zbiór ki od pa dów ko mu nal nych. Przy śmiet ni -

kach na biel skich osie dlach trud no zna leźć

jed nak od po wied nie po jem ni ki. Wie lu miesz -

kań ców mu sia ło by przejść kil ka set me trów,

by wy rzu cić spe cjal nie po se gre go wa ne

śmie ci. „Mo że gdy by je usta wia no na przy -

kład przy waż nych wę złach ko mu ni ka cyj -

nych za szcze pie nie w Po la kach na wy ku

sor to wa nia śmie ci by ło by ła twiej sze? A mo -

że wy star czy ło by usta wić od po wied nie po -

jem ni ki w ko mo rach zsy po wych wy so kich

blo ków? To wy da wa ło by się z po zo ru nie -

wie le, ale w prak ty ce w tak ła twy spo sób

moż na u kil ku set osób za szcze pić na wyk

se gre go wa nia od pa dów” – za sta na wia się

gło śno An drzej Ha rat. 

W su kurs zwo len ni kom no wo cze sne go po -

dej ścia do śmie ci nie przy cho dzą za ko rze -

nio ne wy obra że nia, czy nie ko rzyst ne do -

świad cze nia z prze szło ści. Jak wy ja śnić

miesz kań co wi, że na do ko ny wa nej przez

nie go se lek cji sko rzy sta śro do wi sko, a wy -

sy pi sko bę dzie się wol niej za peł nia ło, sko ro

wciąż ma przed oczy ma sy tu acje, gdy służ by ko -

mu nal ne po sor to wa ne od pa dy wy wo zi ły jed ną

przy cze pą na po wrót wszyst ko mie sza jąc.

Wpraw dzie przed sta wi cie le gmin, za kła dów zaj -

mu ją cych się go spo dar ką od pa da mi, a tak że eko -

lo dzy prze ko nu ją, że cza sy, gdy po se gre go wa ne

śmie ci tra fi ły do jed ne go do łu zwa ne go wy sy pi -

Wojciech Owczarz
z Fundacji
Ekologicznej
„Arka” oraz
Andrzej Harat
z instytutu
ochrony i inżynierii
środowiska ATH

Zda niem eko lo gów da ne te są moc no za wy żo ne.

„My ślę, że w Pol sce ro bi to za le d wie kil ka pro cent

spo łe czeń stwa. Dla cze go tak ma ło? Win na jest ni -

ska świa do mość spo łecz na” – uwa ża Woj ciech

Owczarz z Fun da cji Eko lo gicz nej „Ar ka”,

któ ra od kil ku lat edu ku je dzie ci i mło -

dzież na rzecz se gre ga cji. Wtó ru je mu

mgr inż. An drzej Ha rat z in sty tu tu ochro -

ny i in ży nie rii śro do wi ska Aka de mii Tech -

nicz no –Hu ma ni stycz nej w Biel sku –Bia łej

(ATH): „Dla miesz kań ca Eu ro py Za chod -

niej se gre ga cja śmie ci to na wyk. My, tak

na praw dę wciąż się te go uczy my”.

Na sza na uka za czę ła się kil ka na ście lat te -

mu od usta wie nia na osie dlach ko lo ro wych

kon te ne rów. Do żół tych na le ża ło wrzu cać

pla stik, do nie bie skich pa pier, a do zie lo -

nych szkło. W teo rii wszyst ko wy da wa ło się

pro ste. W prak ty ce oka za ło się, że trud no

zmie nić przy zwy cza je nia Po la ków. „Przez

kil ka dzie siąt lat wrzu ca li śmy wszyst kie

śmie ci do jed ne go wor ka. Ro bi li śmy tak

nie rzad ko i wte dy, gdy w oko li cach bu dyn -

ków miesz kal nych po ja wi ły się ko lo ro we

po jem ni ki na od pa dy. W kon te ne rach

na pla stik znaj do wa no pa pier, a w tych

na szkło pla sti ko we bu tel ki. Trud no zmie nić przy -

zwy cza je nia – wciąż czę sto wrzu ca my do jed ne go

wor ka pa pier i obier ki z ziem nia ków lub ja błek. Dla

wie lu osób i jed no, i dru gie są od pa da mi mięk ki mi.

W Au strii lub Skan dy na wii ta kie za cho wa nie by ło by

nie do po my śle nia” – mó wi na uko wiec z ATH.

Trud no sku tecz nie za chę cać do se gre ga cji od pa -

dów, pod czas gdy ko lo ro wych po jem ni ków jest
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skiem już daw no ma my za so bą, ale wie lu Po la -

ków przyj mu je to ze scep ty cy zmem. Do dziś wie lu

na dal uwa ża, że dzie le nie śmie ci w za leż no ści

od ich ro dza ju, to ra czej mo da, no win ka z Za cho -

du, któ ra prę dzej czy póź niej prze mi nie, niż istot -

ne dzia ła nie na rzecz ochro ny śro do wi ska.

NAD RA BIA MY DY STANS 
Moż na rzec, że miesz kań cy Eu ro py Za chod niej

se gre go wa nie śmie ci ma ją we krwi. To efekt wie lu

lat edu ka cji pro wa dzo nej od naj młod szych lat.

Dzię ki kam pa niom spo łecz nym już ma łe dzie ci

wie dzą, że se gre ga cja śmie ci to nie tyl ko obo wią -

zek, ale przede wszyst kim ko niecz ne dzia ła nie

na rzecz ochro ny śro do wi ska. Mło dzi Szwe dzi,

Nor we go wie, Wło si, Niem cy, czy Au stria cy są

prze ko na ni, że wy star czy nie wiel ki wy si łek jed ne -

go czło wie ka, by ogra ni czyć ilość wpro wa dza nych

do śro do wi ska szko dli wych, trud no ule ga ją cych

roz kła do wi od pa dów. „W go spo dar stwach do mo -

wych kra jów wy so ko roz wi nię tych od dzie la się

od sie bie na wet róż ne ro dza je pla sti ków. To wyż -

szy po ziom, do któ re go mu si my dą żyć. W Pol sce

je ste śmy na star cie: prze ko nu je my lu dzi do se gre -

ga cji. Po trze ba jesz cze wie lu lat i ogrom nej kam -

pa nii spo łecz nej, by uzy skać ta kie efek ty jak

na Za cho dzie” – uwa ża An drzej Ha rat. 

Nad zmia ną świa do mo ści Po la ków pra cu ją jed nak

róż ne sto wa rzy sze nia eko lo gicz ne i fun da cje, jak

„Ar ka”. „Sta ra my się wie dzę do ty czą cą se gre ga cji

śmie ci prze ka zać w spo sób in te re su ją cy. Wiem

z do świad cze nia, że więk szo ści lu dzi ten te mat

w ogó le nie in te re su je. Prze cięt ny oby wa tel nie

sta ra się zro zu mieć ję zy ka, ja kim na pi sa ne są re -

gu la mi ny, czy usta wy do ty ka ją ce tych spraw. Dla -

te go pre zen tu je my wie dzę w spo sób zro zu mia ły

dla każ de go, a za czy na my – wzo rem Eu ro py Za -

chod niej – od uczniów w szko łach pod sta wo -

wych” – po wie dział pre zes „Ar ki” Woj ciech

Owczarz. Je go zda niem na wy ki dzie ci i mło dzie ży

moż na zmie nić tak, by szły w po zy tyw nym kie run -

ku. Ist nie je też szan sa, że gdy naj młod si zro zu mie -

ją, iż eko lo gia to coś waż ne go i po ży tecz ne go, po -

dzie lą się tym prze ko na niem z ro dzi ca mi lub

dziad ka mi. „Mie li śmy sy gna ły, że wnu kom uda ło

się prze ko nać bab cię, dziad ka do se gre ga cji. Star -

si by wa ją za wsty dze ni, gdy dzie ci wy ja śnią im, dla -

cze go ta kie wła śnie po stę po wa nie ze śmie cia mi

jest do bre dla śro do wi ska” – mó wił. 

Że by jed nak ak cje pro mo cyj ne in spi ro wa ły naj -

młod szych eko lo dzy mu szą try skać po my sła mi.

Sa mą pre lek cją ma ło ko go prze ko na ją. Zi mą

na jed nym z pla ców w Biel sku -Bia łej „Ar ka” usta -

wi ła cho in ki. Świa teł ka na drzew kach za pa la ły się

dzię ki ener gii wy two rzo nej przez uczniów pe da łu -

ją cych na ro we rach usta wio nych na spe cjal nych

ste la żach. Mło dzież pe da łu jąc uru cha mia ła dy na -

mo, któ re wy twa rza ło prąd roz świe tla ją cy ża rów ki.

„Or ga ni zu je my też du żo za baw i krzy żó wek prze -

strzen nych, dys po nu je my ogrom nym,

me ta lo wym kon te ne rem, któ ry po -

dzie li li śmy na sek to ry i w nim po -

ka zu je my, jak na le ży se gre go -

wać śmie ci. Są to du że prze ży -

cia dla uczest ni ków za jęć. Do -

sko na le za pa mię tu ją to, co sta -

ra my się im prze ka zać” – pod -

kre ślił eko log. 
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Zda niem mi ni ste rial nych urzęd ni ków zmia ny wpro -

wa dza ne są po to, by uła twić ży cie sta ty stycz ne -

mu Ko wal skie mu. Po pierw sze nie bę dzie mu siał

pod pi sy wać żad nych umów, któ re do tej po ry za -

wie rał z przed się bior ca mi od bie ra ją cy mi je go

śmie ci. Te raz zro bi to za nie go gmi na. Miesz kań cy

bę dą wno si li do gmi ny opła ty zgod nie z jed ną, wy -

zna czo ną w dro dze uchwa ły staw ką. Sta ty stycz ny

Ko wal ski nie bę dzie mu siał rów nież mar twić się,

co zro bić ze sta rą pral ką, roz pa da ją cą się sza fą,

prze ter mi no wa ny mi le ka mi, czy zu ży ty mi ba te ria -

mi. Gmi na zor ga ni zu je i wska że miesz kań com

punk ty od bio ru te go ty pu od pa dów. I co naj waż -

niej sze: je śli sta ty stycz ny Ko wal ski po se gre gu je

od pa dy, to ko rzyść uzy ska nie tyl ko śro do wi sko,

ale i on sam, bo gmi na po bie rze od nie go opła ty

niż sze niż obec nie pła ci.

Eko lo dzy są w siód mym nie bie, bo do tych cza so -

wy brak ta kie go pra wa w Pol sce był bar dzo od -

czu wal ny. „Dzię ki niej pierw sze de cy zje do ty czą ce

se gre ga cji śmie ci lu dzie za czną po dej mo wać już

w skle pie. Za sta no wią się, czy ku pić pi wo w pusz -

ce, czy też bu tel ce, któ rą moż na wy mie nić. Ciast -

ka na wa gę w pa pie ro wej to reb ce, czy te za pa ko -

wa ne w pla stik i owi nię te prze zro czy stą fo lią” –

twier dzi Woj ciech Owczarz z fun da cji „Ar ka”. 

ZYSK DLA LU DZI 
– KO RZY ŚCI DLA GMIN 
Usta wo we roz strzy gnię cia sank cjo nu ją sy tu ację

w ca łym kra ju, ale w wie lu sa mo rzą dach ta kie roz -

wią za nia funk cjo nu ją już od pew ne go cza su. Przy -

kła dem jest cho ciaż by Biel sko –Bia ła. „Koszt wy -

wóz ki ko lo ro wych wor ków z po se gre go wa ny mi

od pa da mi jest tań szy niż ku bła śmie ci, gdzie są

wszyst kie od pa dy” – po wie dział rzecz nik biel skie -

SE GRE GA CJA USTA WO WA 
Co naj szyb ciej mo że prze ko nać lu dzi do se gre ga -

cji od pa dów? Spe cja li ści mó wią wprost: ko rzy ści

fi nan so we. Gwa ran tu je je usta wa o utrzy ma niu po -

rząd ku w gmi nach, któ ra obo wią zu je

od po cząt ku bie żą ce go ro ku. Mi ni ster

śro do wi ska Ma rian Ko ro lec na stro nie

in ter ne to wej re sor tu prze ko nu je: „Roz -

wi ja my się, pro du ku je my, ku pu je my,

kon su mu je my i ko rzy sta my z dóbr

oraz pro duk tów. Bie gnie my do przo -

du, a za na mi zosta ją na sze śmie ci.

Nie zni ka ją na wet wte dy, kie dy znik -

ną nam z oczu. Mi mo że nie od -

zwier cie dla ją te go ofi cjal ne sta ty sty -

ki, za ni żo ne przez źle funk cjo nu ją cy

do tąd sys tem, sta ty stycz ny Po lak

praw do po dob nie pro du ku je ty le

sa mo śmie ci, co je go są siad Nie miec czy

Czech, ale nasz spo sób na śmie ci, któ re wy twa -

rza my w na szych do mach, od bie gał do tąd od roz -

wią zań eu ro pej skich – stąd też efek ty mie li śmy

znacz nie gor sze. Te raz za czy na my no wo cze sne

za rzą dza nie od pa da mi i po raz pierw szy ma my re -

al ną szan sę na czy stą Pol skę. Od 1 stycz nia gmi ny

roz pocz ną przy go to wa nia do zmian, któ re dla

wszyst kich nas – naj póź niej do po ło wy 2013 ro ku

– bę dą ozna cza ły od biór wszyst kich śmie ci za jed -

na staw kę i obo wiąz ko wo niż sze ra chun ki za od -

pa dy po se gre go wa ne”. Ta me to da,

któ ra spraw dzi ła się już w więk szo -

ści kra jów eu ro pej skich.

Minister
środowiska
Marian Korolec
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go Urzę du Miej skie go To masz Fi co ń. Po zy tyw nym

przy kła dem jest tak że po bli ski Ży wiec. Zda niem

An drze ja Ha ra ta z ATH, to gmi na, w któ rej od pa -

dy se gre gu je więk szość miesz kań ców. „Tyl ko kil ka

pro cent go spo darstw do mo wych nie ma umów

na wy wóz po se gre go wa nych śmie ci” – po wie dział.

Opi nię na ukow ca po twier dził pre zes ży wiec kie go

Za kła du Go spo dar ki Od pa da mi Be skid Ży wiec Je -

rzy Sta ry pan: „Świa do mość spo łe czeń stwa do ty -

czą ca se gre ga cji śmie ci tak na praw dę za le ży

od ofer ty, ja ką przed sta wi im gmi na lub spół ka ko -

mu nal na, któ ra zaj mu je się od bio rem śmie ci. Je -

że li ofer ta jest po waż na i do ty czy dłuż sze go okre -

su cza su to i wie dza na ten te mat wśród lu dzi jest

więk sza. Se gre ga cja mu si się miesz kań com opła -

cać” – pod kre ślił. 

Kil ka na ście lat te mu istot nym bodź cem do se lek -

cjo no wa nia od pa dów by ły w Żyw cu li sty, któ re

miesz kań com prze słał ów cze sny bur mi strz Je rzy

Wi dzyk. Raz w ro ku, w za leż no ści od te go czy go -

spo darz se gre go wał śmie ci czy też nie, na je go ad -

res przy cho dził list. Bur mistrz chwa lił za za an ga żo -

wa nie al bo za chę cał do po waż niej sze go po trak to -

wa nie pro ble mu. „Dzię ki te mu na praw dę wie le osób

za czę ło se gre go wać śmie ci” – do da je Sta ry pan.

Dzię ki no wej usta wie gmi ny dys po nu jąc opła ta mi

za od pa dy od miesz kań ców ma ją w rę ce ka pi tał

do no wych in we sty cji. Do prze twa rza nia od pa dów

w Pol sce wciąż bra ku je spe cja li stycz nych sor tow ni,

w któ rych moż li we jest od zy ska nie ze zmie sza nych

od pa dów te go, któ re mo że mieć „ży cie po ży ciu”

i stać się su row cem do po now ne go wy ko rzy sta nia.

W no wym sys te mie gmi ny zy sku ją tak że moż li -

wość sku tecz niej sze go ubie ga nia się o pie nią dze

z fun du szy Unii Eu ro pej skiej na two rze nie in sta la cji

do za go spo da ro wa nia od pa dów. W tej dzie dzi nie

moż na już za ob ser wo wać po zy tyw ne do ko na nia.

Przy kła dem świe cą wła dze Biel ska -Bia łej i tam tej -

szy Za kład Go spo dar ki Od pa da mi, któ ry wy bu do -

wał no wo cze sny za kład go spo dar ki od pa da mi

kosz tem bli sko 90 mln zło tych. Po sia da sor tow nię,

kom po stow nię od pa dów or ga nicz nych, sta cję de -

mon ta żu śmie ci wiel ko ga ba ry to wych i ma ga zyn

od pa dów nie bez piecz nych. Jest w peł ni zauto ma -

ty zo wa ny i roz wią zu je pro ble my ze skła do wa niem

od pa dów ko mu nal nych Biel ska -Bia łej oraz oko licz -

nych gmin przy naj mniej na kil ka na ście lat. „To po -

tęż na, skom pli ko wa na fa bry ka o naj no wo cze śniej -

szej tech no lo gii, ja ka jest do stęp na obec nie

na świe cie. Se gre go wa nie od pa dów jest tak pre -

cy zyj ne, że urzą dze nia od róż nia ją i se lek cjo nu ją na -

wet bu tel ki pet w za leż no ści od ich ko lo ru” – po -

wie dział pre zy dent mia sta Ja cek Kry wult. Biel sko -

–Bia ła jest jed nym z czte rech miast w wo je wódz -

twie ślą skim, któ re mo że po chwa lić się tak no wo -

cze snym roz wią za niem w tym za kre sie. Wkrót ce

z ca łą pew no ścią bę dzie ich wię cej. Ta kie in we sty -

cje są nie zbęd ne, by Pol ska speł ni ła wa run ki unij -

ne go pra wa, któ re zo bo wią zu je nas, aby już

w 2014 ro ku po ziom od zy sku opa ko wań wy niósł

60 pro cent, a ich re cy kling 55 pro cent.

Warto wiedzieć
CIEKAWOSTKA

Wojciech Owczarz: recykling jednej tony gazet

zapobiega emisji 2,5 tony dwutlenku węgla

do atmosfery i pozwala uratować przed wycinką

17 drzew oraz zaoszczędzić energię elektryczną

wystarczającą na ogrzanie przeciętnego domu

przez sześć miesięcy.
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Spalarnia śmieci
w Wiedniu

(projekt
Hundertwassera)

z od zy sku pa pie ru ma śro do wi sko na tu ral ne. Re -

cy kling jed nej to ny ga zet za po bie ga emi sji 2,5 to ny

dwu tlen ku wę gla do at mos fe ry i po zwa la ura to wać

przed wy cin ką 17 drzew oraz za osz czę dzić ener -

gię elek trycz ną wy star cza ją cą na ogrza nie prze -

cięt ne go do mu przez sześć mie się cy. Je śli re cy -

klin go wi pod da my pusz ki alu mi nio we, to oszczęd -

ność ener gii po trzeb nej do wy pro du ko wa -

nia no wych wy no si 95 pro cent! 

Naj ła twiej jest od zy skać szkło, któ re

prak tycz nie moż na prze twa rzać bez

koń ca; naj trud niej two rzy wa sztucz -

ne. Z uzy ska nych jed nak po wtór nie

two rzyw moż na pro du ko wać ma te -

ria ły o wła ści wo ściach po dob nych

do ory gi nal nych. Nie tyl ko bu tel ki,

czy tor by na śmie ci, ale tak że ta kie,

któ re mo gą za stą pić drew no, be -

ton, a na wet me tal. Moż na je rów -

nież prze ro bić na pa li wo lub ole je. 

CO ZRO BIĆ Z OD PA DA MI? 
Dzię ki se gre ga cji w Ho lan dii re cy klin go wi pod da -

wa nych jest aż 63 proc. od pa dów, w Niem czech

56 proc., a w Szwe cji i Da nii – 41 proc. Pol ska jest

w tej dzie dzi nie Kop ciusz kiem. Re cy kling obej mu je

w na szym kra ju za le d wie 15 pro cent od pa dów. 

W Niem czech prze pi sy do ty czą ce re cy klin gu do ty -

czą mię dzy in ny mi firm pro du ku ją cych pa pie ro we

opa ko wa nia. „Znacz na część pro duk cji mu si opie -

rać się na od zy ska nej ma ku la tu rze. Współ pra cu -

je my z fir mą, któ ra sprze da je pol ską ma ku la tu rę

do Nie miec i na tym za ra bia. W na szym kra ju

funk cjo nu ją dwie pa pier nie, któ re część pro -

duk cji opie ra ją na od zy ska nych su row cach.

Ma ku la tu rę spro wa dza ją jed nak z An glii, bo

nie są w sta niej zdo być jej u nas. Gdy by

sys tem se gre ga cji od pa dów funk cjo no wał

spraw nie, nie do cho dzi łoby do ta kie go pa -

ra dok su” – po wie dział Woj ciech Owczarz

z „Ar ki”. Eko log pod kre ślił ko rzy ści, ja kie
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EMO CJE WO KÓŁ SPA LAR NI 
Część śmie ci, któ rych nie moż na pod dać re cy klin -

go wi, moż na spa lić. Te mat wzbu dza jed nak sza lo -

ne emo cje, a Pol ska na ma pie Eu ro py nie jest

w tym od osob nio na. Na dal nie wia do mo, czy roz -

pocz nie się bu do wa spa lar ni w Ostra wie w Cze -

chach. Prze ciw ko niej pro te stu ją nie tyl ko na si po -

łu dnio wi są sie dzi, ale tak że miesz kań cy gmin

na Ślą sku Cie szyń skim, któ re le żą w po bli żu gra -

ni cy. Tak że bu do wę spa lar ni w Wied niu po prze dzi -

ły pro te sty miesz kań ców i eko lo gów. Otwar ty

w 2008 ro ku za kład dziś ucho dzi za naj no wo cze -

śniej szy i naj bez piecz niej szy na świe cie.

„Spa lar nie śmie ci, któ re wy po sa żo ne są w no wo -

cze sne tech no lo gie, gdzie kon tro lo wa ny jest pro -

ces i urzą dze nia uniesz ko dli wia nia i prze ro bu py -

łów oraz po pio łów, emi tu ją znacz nie mniej za nie -

czysz czeń do śro do wi ska niż nie jed na do mo wa

ko tłow nia. Na dal jed nak kwe stia lo ka li za cji ta kich

in we sty cji wzbu dza w Po la kach emo cje. Po wiedz -

my to szcze rze: w la tach 90. otrzy my wa li śmy

z Za cho du prze sta rza łe tech no lo gie, któ re już ni -

gdzie – z po wo du za ostrzo nych norm emi sji za nie -

czysz czeń do at mos fe ry – nie mo gły zo stać wy ko -

rzy sta ne. Lu dzie to wie dzie li i dla te go z ta ką nie uf -

no ścią pod cho dzą do pla nów bu do wy spa lar ni” –

po wie dział Woj ciech Owczarz.

Przy ję ty dwa la ta te mu w Pol sce Kra jo wy Pro gram

Go spo dar ki Od pa da mi za kła da bu do wę spa lar ni

w re gio nach, gdzie miesz ka wię cej niż 300 ty się cy

miesz kań ców. W Eu ro pie dzia ła już po nad 400 po -

dob nych za kła dów. „W kra jach wy so ko roz wi nię -

tych tech no lo gie po szły już tak moc no na przód, że

osob no spa la ne są pla sti ki bar wio ne i nie bar wio -

ne. Trze ba pa mię tać, że to two rzy wo nie pod le ga

żad nej bio de gra da cji. Do spa la nia do da je się róż ne

skład ni ki, któ re po zwa la ją je zu ty li zo wać. W Pol sce

nie ste ty bu tel ki pet za le ga ją na wy sy pi skach” –

wy ja śnia An drzej Ha rat. 

Po raz pierwszy metodę tę zastosowano w Anglii

pod koniec XIX wieku, by uchronić ludność przed epidemią. W 1875

roku wybudowano tam pierwszą spalarnię odpadów komunalnych. 

Epidemia cholery w Hamburgu w 1892 roku sprawiła, że powstała

spalarnia, którą skonstruowano z oddzielnych komór

paleniskowych. Uruchomiono ją w 1895 roku. Następnie spalarnie

zaczęły powstawać w Niemczech i Szwajcarii. W Polsce pierwsza

została uruchomiona dopiero w 2000 roku na Targówku

w Warszawie.

Ter micz ne 
prze kształ ce nie od pa dów

SPALARNIE

Segregacja w kolorowych
pojemnikach 
Do żółtych pojemników i worków 
należy wrzucać: puste butelki plastikowe, kubki po jogurtach,

margarynie, śmietanie, kartony po sokach i produktach

mlecznych, folie i torebki z tworzyw sztucznych, czyste kanistry

plastikowe, puszki po piwie i konserwach. 

Nie wolno wrzucać: opakowań po medykamentach, styropianu,

zabawek, szczoteczek do zębów, opakowań i butelek po olejach,

smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach. 

W niebieskich pojemnikach i workach 
powinny znaleźć się: gazety, prospekty, katalogi, ulotki, książki,

zużyte zeszyty, torebki papierowe, tektura i ścinki drukarskie. 

Nie wolno wrzucać: papierów połączonych z folią, tapet,

zabrudzonych papierów po maśle, pieluch jednorazowych

i artykułów higienicznych. 

Pojemniki i worki w zielonym kolorze 
służą do selektywnej zbiórki: butelek, słoików bez nakrętek

i innych opakowań szklanych. 

Nie wolno wrzucać: żarówek, oświetleniówek, szkła okiennego,

termometrów, szklanych misek, talerzy, figurek, porcelany,

zniczy, szyb samochodowych. 

Do żółtych pojemników i worków 

W niebieskich pojemnikach i workach 

Pojemniki i worki w zielonym kolorze

ŻYĆ EKO LO GICZ NIE 
Dbać o śro do wi sko z per spek ty wy go spo dar stwa

do mo we go w Pol sce nie jest ła two. Moż na się

o tym prze ko nać na każ dym kro ku. Ży cia nie uła -

twia ją nam na wet pro du cen ci żyw no ści. Przy opa -

ko wa niach, w któ rych fo lia alu mi nio wa po łą czo -

na jest z pa pie rem i pla sti kiem, wy ma ga ją spo rej

do zy „gim na sty ki”, że by wszyst ko od sie bie od -

dzie lić i wrzu cić do od dziel nych po jem ni ków.

A tych ostat nich cią gle bra ku je w wie lu miej scach.

Znacz nie ła twiej by ło by, gdy by pro du cen ci ob ni ży li

ce ny to wa rów w eko lo gicz nych opa ko wa niach.

Trud no ści nie po win ny jed nak znie chę cić nas

do se gre ga cji od pa dów. Po co eks plo ato wać za -

so by na tu ral ne, sko ro w obie gu jest ty le su row -

ców, któ re moż na po now nie wy ko rzy stać?
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Miron Białoszewski „Tajny dziennik”. To prawdziwa gratka dla

wielbicieli Mirona Białoszewskiego. Opasły tom zawiera zapiski, które

mogły zostać opublikowane dopiero w kilkadziesiąt lat po śmierci

pisarza. Białoszewski pozwala sobie w dzienniku na „obgadywanie”,

a także na uwagi dotyczące swojej

orientacji seksualnej. Zapiski stylem

nie odbiegają od utworów prozą, które

zostały wydane za życia pisarza. Mamy

więc tę pseudo-naiwną obserwację

otoczenia, życia w blokowisku

warszawskiej bohemy artystycznej. Kto

jednak oczekuje „krwawej” plotki czy

sensacji, zawiedzie się srodze. Miron,

jak zawsze, pozostaje subtelny

i uroczy. Warto odkryć go po latach dla

siebie ponownie. Miron Białoszewski:

Tajny Dziennik. Wydawnictwo Znak.

Kraków 2012.

Wiosna w pełni, czas odkurzyć

nasze zmęczone zimą intelekty

i zmierzyć się z trudniejszą

tematyką. Poruszające poważne

problemy moralne kino ma swoich

zwolenników wśród przedstawicieli

obu płci. Może dlatego, że nie ucieka

od trudów i brutalności życia

codziennego i nie „przesładza”

rzeczywistości. Nie każdy lubi

komedie romantyczne, których

w wypożyczalniach i sklepach jest

pod dostatkiem, a wszystkie są

do siebie podobne. Warto wybierać

filmy z drugim dnem, które

po projekcji zmuszają nas

do zastanowienia. 

„Elitarni” („Tropa de Elite”) to obraz,

który stał się sensacją festiwalu

w Berlinie w 2008 roku, zdobywając

RUBRYKI

CZAS WOLNY
FILMY I KSIĄŻKI

Grzegorz Kasdepke „Bon czy

Ton. Savoir-vivre dla dzieci”.

Urocza i edukacyjna

książeczka, przy której uśmieją

się zarówno rodzice, jak

i dzieci. Można przeczytać

z zainteresowaniem

i dowiedzieć się na przykład,

dlaczego nie „beka” się

przy stole, czemu nie wypada

publicznie obcinać paznokci,

dlaczego trzeba mieć czyste

buty oraz kto komu przedstawia

się pierwszy. Historyjki są krótkie i dowcipne, dziecko nie zdąży

się znudzić, a może czegoś się nauczyć… Grzegorz Kasdepke

posługuje się potocznym, soczystym językiem i świetnie nim

operuje. Grzegorz Kasdepke: Bon czy Ton. Savoir-vivre dla

dzieci. Wydawnictwo Literatura. Łódź 2010.

tam główną nagrodę. Jose Padilha

nakręcił film brutalny, momentami

faszyzujący, ale i niejednoznaczny.

Akcja toczy się przed wizytą Papieża

Jana Pawła II w Rio, specjalna

jednostka policji BOPE otrzymuje

rozkaz „oczyszczenia” faweli

z panoszących się gangów handlarzy

narkotyków. Głównym bohaterem

jest jeden z oficerów batalionu –

Roberto Nascimento, który, czując

się wypalony ekstremalnie

stresującą pracą, szuka swojego

następcy. Film, trzeba to przyznać,

manipuluje widzem, chcąc nie

chcąc, przyznaje się rację brutalnej

policji, która w walce z gangsterami

używa dość

drastycznych

metod… Ale

niewątpliwie

„Elitarni” to

pozycja godna

polecenia. 

Kolejna

propozycja

balansuje

na granicy

tragedii

i komedii.

„Bękarty

Wojny”, bo

o nich mowa,

to dzieło

samego

Quentina

To będzie
wydarzenie literackie roku

Joanna Lasek
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Savoir-vivre
dla najmłodszych

Moralne
kino



Stuart Neville „Duchy Belfastu”.

Mocna, brutalna proza. Neville jest

debiutantem, czego absolutnie nie

widać po tej powieści. Świetny

pomysł i doskonałe wykonanie

zapewniły mu sukces na niwie

wydawniczej, książka okazała się

bowiem bestsellerem. Główny

bohater – Gerry Fegan, dawny

bojownik IRA, zaczyna prywatną

wendettę, do której namawiają go

duchy osób, którym odebrał życie. Są

z nim dniem i nocą, i nie spoczną,

dopóki nie znikną z tego świata

wszyscy mocodawcy zabójstw. Zaczyna się wyliczanka, jednak misja Fegana

komplikuje się, kiedy na horyzoncie pojawia się kobieta i dziecko, którym

trzeba dać ochronę… Stuart Neville: Duchy Belfastu. Wydawnictwo WAB.

Warszawa 2012.

Tarantino, więc nie mogło być

inaczej. Tematyka ciekawa,

przeplatają się tam dwa wątki –

kobiety, na której oczach zabito całą

rodzinę i która szuka zemsty w dość

niekonwencjonalny sposób oraz

żydowskiego oddziału

wojskowego,

który również

mści się

na nazistach,

nie przebierając

z środkach.

Na uwagę

zasługuje

przede

wszystkim

genialna rola

Christophera

Waltza w roli

pułkownika

Lando, a i Brad

Pitt spisał się

w tym filmie

wyśmienicie. Jak

to u Tarantino, leje się dużo krwi,

dialogi i sytuacje są żywcem wyjęte

z krainy czystego absurdu, a akcja

toczy się wartko. Nie jest to „Pulp

Fiction”, ale obejrzy się „Bękartów

Wojny” bez znużenia… 

PREMIERY
Wichrowe wzgórza

Kolejna, tym razem podobno naprawdę udana,

ekranizacja słynnej powieści. Film już zdobył

kilka nagród, w tym na festiwalu Camerimage.

W rolach głównych występują utalentowani

amatorzy, w tym jeden mający w przeszłości

konflikt z prawem... Czy tym razem historia

miłości Catherine i Heathcliffa wniesie

do sztampy coś nowego? Reż.: Andrea Arnold,

wyst.: Kaya Scodelario, James Howson.

Uwodziciel

Bożyszcze kobiet – Robert Pattinson (Saga

„Zmierzch”) tym razem w ekranizacji powieści

Guy’a de Maupassant. Biedny, choć przystojny

George, przybywa do Paryża, aby za pomocą

podbojów seksualnych wspiąć się na szczyt

drabiny społecznej. Jednak w Paryżu – stolicy

wszelkiego zepsucia – wszystko ma swoją

cenę. Reż.: Declan Donnellan, Nick Ormerod,

wyst.: Robert Pattinson, Christina Ricci, Uma

Thurman, Kristin Scott Thomas. 
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Znakomity thriller
z wartką akcją

„Sala samobójców” to jeden

z najlepszych filmów polskich 2011

roku. Jan Komasa, młody zdolny

reżyser, nakręcił historię niebanalną,

przejmującą i zmuszającą

do refleksji. Główny bohater –

Dominik – to

nastolatek, który

przez jeden głupi

pocałunek traci

wszystko. Zaczyna

się spadanie

na samo dno

czarnej dziury –

depresja. Krzysztof

Pieczyński w roli

ojca oraz Agata

Kulesza w roli

matki to

majstersztyk.

Obok realnego

świata istnieje

w „Sali

samobójców”

świat wirtualny, w którym

akcja toczy się prawie do połowy

filmu. Bardzo ciekawy scenariusz,

świetnie zrealizowany przez młodą

ekipę. Zdecydowanie wart

zobaczenia, choć grożący

kilkudniową melancholią…



RUBRYKI
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NOWOŚCI

Joanna Lasek

NOWY SMARTFON
Z RODZINY LUMIA

W ostatnich czasach łazienki stają się coraz ważniejszą

częścią naszej przestrzeni życiowej, trzeba więc zadbać, aby

ich wystrój zapewniał komfort i zaspokajał potrzeby estetyczne

konsumenta. Praktyczność musi tu iść w parze z ładnym

designem i wygodą użytkowania. Geometryczne kształty, brak

zbędnych zdobień – takimi cechami wyróżnia się nowa

kolekcja Delos zaprojektowana dla Duravitu przez pracownię

ESOS. Do kolekcji należy gama luster, które dodatkowo

podkreślają walory aranżacji. Meble sprawiają wrażenie

lekkości, mimo że zostały wykonane z solidnych i ciężkich

materiałów. Kolekcja jest dostępna w dwóch kolorach drewna

– ciemny orzech i jasny dąb oraz białym na wysoki połysk. 

W sklepach pojawił się już nowy iPad, po którego na całym świecie (także

w Polsce) ustawiały się całonocne kolejki. iPad to już prawie

religia. Nowe urządzenie jest wyposażone

w przełomowy ekran Retina, dzięki czemu

kolory oraz kontury są tak wyraźne, jak nigdy

dotąd. Kamera iSight posiada rozdzielczość

5 megapikseli. Ekran przykryty jest specjalną

wyposażoną w magnesy nakładką, której ściągnięcie

automatycznie budzi urządzenie do życia. Nowy iPad wszystko 

ma naj, w związku z tym można się spodziewać, iż następny model

zaskoczy nas w iście kosmicznym stylu.

NAJNOWSZA ODSŁONA iPADA
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Nokia Lumia 610 to produkt przeznaczony dla młodego, biegłego

w nowinkach technicznych młodego człowieka. Jest więc

oczywiście dostęp do Facebooka, Twittera, jest możliwość

odbierania maili. Aparat ma rozdzielczość 5 megapikseli,

maksymalny czas rozmów od naładowania to 9,5 h. A maksymalny

czas odtwarzania nagrań wideo to 7 h. Telefon jest bardzo ładnie

zaprojektowany, zgodnie z najnowszymi trendami jest dostępny

również w jaskrawych odcieniach. Aparat jest oczywiście

wyposażony w GPS. Producent zapewnia także, że w związku

z ekologicznym podejściem firmy, do produkcji nie użyto

szkodliwych związków chemicznych takich jak tlenek antymonu

czy związków chlorowatych. 

KOMFORT 
I ELEGANCJA
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KOSMETYKI 
NATURALNE
Czas, aby zająć się zmęczoną mrozem i wiosennymi kaprysami cerą. 

Skóra naczynkowa jest szczególnie wrażliwa i wymaga specjalnej 

pielęgnacji. Na szczęście na rynku pojawia się coraz więcej kosmetyków

przystosowanych do cery mającej skłonność do „pajączków”. Firma Bielenda

ma w ofercie całą gamę produktów obkurczających naczynia krwionośne.

Seria kosmetyków Kasztan jest oparta na wyciągu z kasztanowca, który

wzmacnia i przywraca elastyczność ściankom naczyń włosowatych.

Kosmetyki tej serii wzbogacono dodatkowo w rutynę i naturalną witaminę C.

W skład serii wchodzą cztery produkty: mleczko plus tonik do demakijażu,

krem na dzień i na noc, serum uszczelniające naczyńka oraz masło do ciała. 

W związku z nadejściem wiosny trzeba

zadbać o nasze nadwyrężone przez

zimę fizis, pora porzucić tłuste potrawy

i przerzucić się na warzywa, owoce,

ryby i gotowane mięsa. Oferta AGD,

która pozwoli nam zachować linię oraz

zdrowie, przyprawia o ból głowy. Polski

producent – firma Zelmer – od lat dba

o nasze mieszkania, teraz zadba także

o nasze ciała. Parowary to wyśmienite

urządzenia, które w jednej chwili

pozwolą nam na przygotowanie

kilkuskładnikowego obiadu. Można

gotować jednocześnie warzywa, mięso

bez obawy, iż mieszanina zapachów

i smaków zepsuje posiłek. Gotowanie

na parze to najzdrowszy sposób

obróbki cieplnej, jedzenie zachowuje

sporą część składników odżywczych,

jest lekkostrawne i estetyczne.

Smacznego!

PEŁNIA WITAMIN 
MINIMUM KALORII

Wraz z nadejściem słonecznych dni, na ulicę wyległy

kolory! Prawdziwym hitem wiosennych pokazów były

pastele – pojawiły się w kolekcjach największych

projektantów (Marc Jacobs). Trend podchwyciły 

zaraz firmy produkujące odzież i tym sposobem

w sieciówkach mamy wysyp słonecznej żółci, koloru

łososiowego, lila itp. W najnowszej kolekcjach

Reserved oraz Mohito pastele grają pierwsze

skrzypce. Są zarówno na samych ubraniach, jak

i w przypadku akcesoriów. Zgaszone barwy wracają

w wielkim stylu! 

WIOSENNE
PASTELE
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Jerzy Bąk, rys. Janusz Stefaniak

Oregon 
Vortex
Każdy, kto znajdzie się w tym

miejscu ma wrażenie, że przyroda

zwariowała. Zwierzęta instynktownie

omijają ten obszar, ptaki raptownie

zmieniają kierunek lotu i udają się

w mniej niepokojące je okolice.

W zaklętym kręgu tego

grawitacyjnego szaleństwa nawet

drzewa sprawiają wrażenie, że uległy

wpływom sił, spod których działania

nie mogą się wyzwolić – ich gałęzie

rosną w dół, a pnie pochylają się

w kierunku magnetycznej północy,

chociaż nieopodal inne drzewa rosną

prosto do góry. Wiadomo

powszechnie, co się tam dzieje, ale

nie wiadomo jak, ani dlaczego. 

To miejsce zwane jest Wirem

Oregońskim – Oregon Vortex. Leży

na leju krasowym, będącym

pewnego rodzaju depresją gruntu,

nad brzegiem potoku Sardine, około

pięćdziesięciu kilometrów od Grant’s

Pass w stanie Oregon. Wir mierzy

w przybliżeniu pięćdziesiąt metrów

średnicy, ale jego rozmiar zmienia się

średnio co dziewięćdziesiąt dni.

Liczne badania naukowców

chcących rozwiązać zagadkę tego

miejsca dowiodły, że występuje tam

sferyczne pole energii, znajdujące się

w połowie nad, a w połowie

pod powierzchnią gruntu.

W latach dziewięćdziesiątych

XIX wieku przedsiębiorstwo Old Grey

Eagle Mining Company, nie zrażając

się złą sławą jaką to miejsce cieszyło

się wśród miejscowych Indian,

wybudowało tutaj zakład prób złota,

w którym prowadzono także jego

skup. Były to czasy ekspansji

licznych grup poszukiwaczy złotego

kruszcu na tych terenach, a zakład

Old Grey Eagle był jedynym

miejscem w okolicy, w którym mogli

oni zważyć wykopane złoto i go

sprzedać. Bardzo często jednak byli

oszukiwani przez wagi, które w tym

miejscu zachowywały się dziwnie

i pokazywały nieprawdziwe odczyty.

Z tego też powodu drewnianą szopę,

która służyła za stację pomiarową

i miejsce skupu złota, szybko

opuszczono.

W latach dwudziestych XX wieku

szkocki inżynier górnictwa i geolog,

John Lister, zainteresował się tym

miejscem i rozpoczął badania

zjawisk tam występujących, które

trwały aż do jego śmierci w 1959

roku. Wykonując tysiące

eksperymentów wykrył między

innymi istnienie pewnego rodzaju

wiru skoncentrowanej energii, która

przemieszcza się w kierunku stojącej

na zboczu starej, drewnianej szopy.

Wir przemieszczającej się energii

zniekształcał ziemskie pole

elektromagnetyczne, powodując

wahania grawitacji. Zanikały też

sygnały radiowe. 
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Wiry, nazywane też vortexami, są jednymi

z wielu czekających na rozwiązanie

zagadek tej planety. Wszystkie miejsca,

w których występują, mają ze sobą coś

wspólnego, wszystkie też czekają

na poważne naukowe podejście

do dziejących się tam anomalii. Niektórzy

naukowcy spekulują, że zawirowania

grawitacyjne, które tam występują, są

spowodowane nagromadzeniem się

metalu tuż pod powierzchnią gruntu.

Jednak skupisk takich na terenie żadnego

z opisanych wirów, nigdy nie

odnaleziono...

Opuszczona stara szopa – dawne

miejsce skupu złota, znajduje się

teraz w samym centrum Wiru

Oregońskiego. Kiedyś stała

na zboczu pagórka, około dwunastu

metrów od jego brzegu. W 1910 roku

część pagórka osunęła się w dół,

a szopa zatrzymała się na drzewie

klonowym. Obecnie z budynku tego

zrobiono prawdziwą atrakcję

turystyczną, gdzie każdy przyjezdny

może przekonać się o niezwykłych

właściwościach miejsca. Po wejściu

do środka jesteśmy jakby w innym

świecie. Czujemy silne przyciąganie

z dołu, jakby grawitacja nagle

wzrosła i mimowolnie pochylamy się

pod kątem około dziesięciu stopni

w kierunku środka okręgu. Jeśli

chcemy się wyprostować, coś

ciągnie nas do środka. Wewnątrz

szopy u stropu zawieszono

na łańcuchu stalową kulę o wadze

14 kilogramów. Widzimy, że kula

odchyla się wyraźnie w kierunku

środka kręgu, przecząc prawu

grawitacji. Można ją lekko pchnąć

do środka, natomiast trudno jest

odciągnąć ją w kierunku obwodu

wiru. Gościom pokazuje się też inne

fenomeny. Na pochyłej desce stawia

się pusty słoik, który sam wędruje

pod górę. Gumowa piłka, położona

na ziemi blisko brzegu wiru, toczy się

powoli do jego środka. Garść

papierowych skrawków rzuconych

w powietrze wiruje, jakby poruszał je

niewidzialny wiatrak. Kolejnym

pokazem jest stawianie miotły w ten

sposób, że oddziaływanie wiru

utrzymuje ją pionowo. Innym

zjawiskiem zachodzącym w samym

wirze jest działanie grawitacji, która,

jak twierdził wspomniany już John

Lister i niektórzy badacze, tutaj

przybrawszy kształt wielkiej

soczewki załamuje światło w sposób

kolisty. Dlatego, w zależności

od miejsca, w którym stanie

człowiek, będzie wydawać się

większy albo mniejszy. Zwiedzający

mogą się o tym przekonać osobiście.

Z jednej strony wiru umieszczono

drewnianą deskę, na której stają

naprzeciw siebie dwie osoby. Na ich

głowy kładzie się prostą listwę, po to,

aby było widać, która z nich jest

wyższa, a która niższa. Gdy osoby te

zamienią się miejscami, mimo

zastosowania tej samej listwy, widać

wyraźnie, że osoba poprzednio

wyższa – „zmalała”, a niższa 

– „urosła”. Naukowcy do dziś nie

znaleźli sensownej i prawdziwej

odpowiedzi na pytanie, czemu tak 

się właściwie dzieje. 

Podobny wir do Oregon Vortex można

znaleźć 17 kilometrów dalej, w Camp

Burch. Zaobserwowane tam

anomalie przypominają te z Wiru

Oregońskiego, są jednak znacznie

słabsze. Anomalne strefy grawitacyjne

możemy spotkać także w Gravity

Hill – w stanie Pensylwania,

w Hungry Horse – w stanie Montana

oraz w peruwiańskich górach Santa

Cruz. Bardzo ciekawym miejscem

jest wir w Nowym Brunszwiku –

w Kanadzie. W obszarze jego

oddziaływania znajduje się wzgórze,

na które wjechać można bez

większego problemu, jednak aby

z niego zjechać, trzeba porządnie

dodać gazu.
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WYMIARY 
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500WYMIARY 

354/158/154
BAGAŻNIK
206 LITRÓWPanda

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

WYMIARY 
403/169/149

BAGAŻNIK
275  LITRÓWPunto 2012

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.4 EASY 77 KM 3D 38.242 1368 165 5,7 5
1.4 MULTIAIR 16V EASY 105 KM 3D 44.192 1368 185 5,7 5
1.4 MULTIAIR 16V LOUNGE 105 KM 3D 46.742 1368 185 5,7 5
1.4 M-AIR TURBO 16V LOUNGE 135 KM 3D 51.842 1368 205 5,6 5

1.2 ESTIVA 69 KM 5D 35.267 1242 156 5,1-5,4 5
1.4 ESTIVA 77 KM 5D 36.967 1368 165 5,7 5
1.3 MULTIJET 16V ESTIVA 75 KM 5D 44.617 1248 165 4,1 5
1.4 EASY 77 KM 5D 39.517 1368 165 5,7 5
1.4 EASY DUALOGIC 77 KM 5D 43.767 1368 165 5,4 5
1.4 MULTIAIR 16V EASY 105 KM 5D 45.467 1368 185 5,7 5
1.3 MULTIJETII 16V EASY 95 KM 5D 48.867 1248 178 4,2 5
1.4 CNG NATURAL POWER EASY 70 KM 5D 49.717 1368 162 6,3 5
0.9 8V TWINAIR 85 KM 5D 44.617 875 172 4,2 5
1.4 MULTIAIR 16V LOUNGE 105 KM 5D 48.017 1368 185 5,7 5
1.4 M-AIR TURBO 16V LOUNGE 135 KM 5D 53.117 1368 205 5,6 5

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.2 POP 69KM 36.975 1242 160 5,1 4
1.2 LOUNGE 69KM 43.775 1242 160 5,1 4
0.9 SGE S&S LOUNGE 85KM 48.875 875 173 4,1 4
1.3 Multijet 16v S&S DPF LOUNGE 95KM 53.125 1248 180 3,9 4
1.4 16v LOUNGE 100KM 50.575 1368 182 6,1 4
0.9 SGE S&S TWINAIR 85KM 43.775 875 173 4,1 4
0.9 SGE S&S TWINAIR PLUS 85KM 48.875 875 173 4,1 4

WYMIARY 
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500C

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.2 LOUNGE 69KM 53.125 1242 160 5,1 4
0.9 TwinAir LOUNGE 85KM 58.225 875 173 4,1 4
1.3 Multijet 16v S&S DPF LOUNGE 95KM 62.475 1248 18O 3,9 4

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

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

WYMIARY 
396/172/174

BAGAŻNIK
329  LITRÓW Qubo

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

PRODUKT
CENNIK

Ceny z rabatem dla pracowników Grupy Fiat zawierają VAT i są aktualne w momencie zamknięcia numeru. Firma zastrzega sobie możliwość
dokonania w każdej chwili zmiany cen i wyposażenia. Pracownicy spółek Grupy Fiat mogą alternatywnie skorzystać z opcji z darmowym
pakietem ubezpieczeniowym. Kompletny wykaz wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach sprzedaży.



63

WYMIARY 
425/172/182

BAGAŻNIK
750 LITRÓWDoblò  

WYMIARY 
456/173/150

BAGAŻNIK
500 LITRÓWLinea

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

WYMIARY 
489/188/169

BAGAŻNIK
145/540 LITRÓWFreemont

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
URBAN 2.0 Multijet II 140KM 4x2 98.592 1956 180 6,4 5/7
URBAN 2.0 Multijet II 170KM 4x2 103.692 1956 195 6,4 5/7
URBAN 2.0 Multijet II 170KM 4x4 113.892 1956 184 7,3 5/7
LOUNGE 2.0 Multijet II 16V 170KM 4x2 109.642 1956 195 6,4 5/7
LOUNGE 3.6 V6 24V 276KM 4x4 107.092 3605 206 11,3 5/7
LOUNGE 2.0 Multijet II 16V 170KM 4x4 119.842 1956 184 7,3 5/7

Bravo WYMIARY 
434/179/149

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

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

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.6 16v DYNAMIC 4X4 120KM 54.400 1586 170 7,1 5
2.0 Multijet 16v Z DPF DYNAMIC 4X4 135KM 63.750 1956 180 6,6 5
1.6 16v EMOTION 4X2 120KM 53.550 1586 185 6,2 5
1.6 16v EMOTION 4X4 120KM 58.650 1586 170 7,1 5

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

WYMIARY 
412/176/162

BAGAŻNIK
270 LITRÓWSedici

RA BAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miej sca
1.4 MultiAir 16v DYNAMIC 140KM 57.792 1368 204 5,7 5
1.6 Multijet 16vDYNAMIC DUALOGIC 120KM 62.892 1598 195 4,6 5
1.4 16v ESTIVA+ 90KM 50.567 1368 179 6,3 5
1.4 T -Jet 16v ESTIVA+ 120KM 55.667 1368 197 6,3 5
1.6 Multijet 16v ESTIVA+ 105KM 60.767 1598 187 4,9 5
1.6 Multijet 16v ESTIVA+ 120KM 61.617 1598 195 4,7 5
1.4 T -Jet 16v EMOTION 120KM 59.067 1368 197 6,3 5
1.4 MultiAir 16v EMOTION 140KM 64.167 1368 204 5,7 5
1.6 Multijet 16v EMOTION 120KM 65.017 1598 195 4,7 5
2.0 Multijet 16v EMOTION 165KM 67.567 1956 215 5,3 5
1.4 MultiAir 16v SPORT 140KM 64.167 1368 204 5,7 5
2.0 Multijet 16v SPORT 165KM 67.567 1956 215 5,3 5

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



RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.2 8V 69 KM SILVER 37.315 1242 163 4,9 4 
1.2 8V 69 KM BLACK&RED 38.165 1242 163 4,9 4 
1.2 8V 69 KM GOLD 41.565 1242 163 4,9 4 
0.9 85 KM GOLD 45.815 875 176 4,2 4 
1.3 JTD 95 KM GOLD 50.915 1248 183 3,8 4 
0.9 85 KM GOLD MTA 49.215 875 176 4,2 4 
1.2 8V 69 KM PLATINUM 46.665 1242 163 4,9 4 
0.9 85 KM PLATINUM 50.915 875 176 4,2 4 
1.3 JTD 95 KM PLATINUM 56.015 1248 183 3,8 4 
0.9 85 KM PLATINUM MTA 54.315 875 176 4,2 4 

WYMIARY 
384/168/152

BAGAŻNIK
245 LITRÓWYpsilon
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WYMIARY 
466/183/143

BAGAŻNIK
445 LITRÓW159 Sportwagon**

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

WYMIARY 
403/169/166

BAGAŻNIK
390 LITRÓWMusa

WYMIARY 
452/180/150

BAGAŻNIK
465  LITRÓWDelta

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

WYMIARY 
406/172/145

BAGAŻNIK
270  LITRÓWMiTo Seria 1

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

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.4 16v S&S GOLD 95KM 51.765 1368 175 6,0 5
1.3 Multijet 16v S&S GOLD 95KM 59.415 1248 173 4,3 5
1.4 16v MTA S&S 5th AVENUE 95KM 61.115 1368 175 6,0 5

WYMIARY 
507/190/149

BAGAŻNIK
462 LITRÓWThema

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
3.6 AT8 GOLD 158.592 3604 240  9,4 5
3.0 AT5 GOLD 190HP 167.687 2987 220 7,1 5
3.6 AT8 PLATINUM 169.852 3604 240  9,4 5
3.0 AT5 PLATINUM 239HP 178.947 2987 230 7,1 5
3.6 AT8 EXECUTIVE 183.710 3604 240 9,4 5
3.0 AT5 EXECUTIVE 239HP 192.804 2987 230 7,1 5

WYMIARY 
522/200/175

BAGAŻNIK
934  LITRÓWVoyager

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

WYMIARY 
435/180/147

BAGAŻNIK
350 LITRÓWGiulietta

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.4 TB 16v 120KM DISTINCTIVE 66.215 1368 195 6,4 5
1.4 TB MultiAir 16v 170KM DISTINCTIVE 71.315 1368 218 5,8 5
1.4 TB MultiAir 16v 170KM DISTINCTIVE  TCT 78.115 1368 218 5,8 5
1.6 JTDM 16v 105KM DISTINCTIVE 74.715 1598 185 4,4 5
2.0 JTDM 16v 140KM DISTINCTIVE 79.815 1956 205 4,5 5
2.0 JTDM 16v 170KM DISTINCTIVE 81.515 1956 218 4,7 5
2.0 JTDM 16v 170KM DISTINCTIVE  TCT 88.315 1956 218 4,7 5
1750 TBi 16v 235KM QUADRIFOGLIO VERDE 90.865 1742 242 7,6 5

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

WYMIARY 
466/182/142

BAGAŻNIK
400 LITRÓW159**

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

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

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
SELECTRONIC – zautomatyzowana skrzynia biegów; SPORTRONIC – automatyczna skrzynia biegów



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

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

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

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

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
457

RABAT
15%

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

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

SPORT 2.8L CRD M6 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC 4x4 2777 172 7,4 120.522
SPORT 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC 4x4 2777 172 7,4 123.242
SAHARA 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC 4x4 2777 172 7,4 136.425
RUBICON 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP ROCK-TRAC 4x4 2777 169 8,3 148.087

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

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
498

RABAT
15%

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

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

SPORT 2.8L CRD M6 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC 4x4 2777 172 7,1 107.772
SPORT 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC 4x4 2777 172 7,1 110.492
SAHARA 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC 4x4 2777 172 7,1 123.675
RUBICON 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP ROCK-TRAC 4x4 2777 169 8,0 135.337

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

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
142

RABAT
15%

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

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

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

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

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
328

RABAT
15%
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CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

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

LUDZIE
FIAT TO MY

�
Na łamach gazety staramy

się udostępnić stronę dla

pracowników spółek Fiata,

którą nazwaliśmy „Fiat to

my”. To właśnie w tej

rubryce możecie wyrazić

swoje opinie, podzielić się

radościami, opowiedzieć

o swoich problemach,

spostrzeżeniach itp.

Zachęcamy do pisania

listów. Piszcie do nas!

Nasz adres: 

Redakcja FWN,
Satiz Poland,

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

e-mail: redakcja@satiz.pl

Tym, którzy do nas 

napisali, dziękujemy za

wszystkie maile i kartki. 

ŁAMY DLA PRACOWNIKÓW

Oszczędne samochody Fiata

Model area
Gdy dotarła do nas informacja, że magazyn

olejowy został zakwalifikowany jako obszar

modelowy do prezentacji w czasie audytu

WCM, wśród załogi magazynu nastąpiło

wielkie poruszenie i ogromna radość.

Na obszar magazynu zaczęli przychodzić

audytorzy, którzy pomagali i sugerowali, jak

należy przygotować się do tej prezentacji.

Otrzymane zadania do wykonania były dla

nas nowe, a mimo to potrafiliśmy je wykonać

rzetelnie i zgodnie z zaleceniami. 

Zostałem wytypowany do prezentacji,

ponieważ jestem zorientowany jakie

tu poczyniono zmiany, co zostało dokonane,

oraz jakie efekty i korzyści to przyniosło.

Czułem ogromną tremę, ale mój szef oraz

dyrektor zakładu powiedzieli, bym

opowiedział, jak dużo dobrego zostało

zrobione na magazynie, gdzie nawet 

plakat reklamowy mojego pomysłu

przemawia do wyobraźni „że w tym

magazynie chemicznym może bezpiecznie

bawić się nawet dziecko”. 

Gdy nadszedł dzień wizytacji i zaproszeni

goście z profesorem Yamashiną włącznie

weszli na obszar magazynu, wrażenie gości

wywołane magazynem było tak widoczne

i czytelne, że nawet tablice przygotowane

do prezentacji były niepotrzebne.

Antoni Hendzel, Fiat Powertrain

Technologies Poland

W Internecie natknąłem się na ciekawą

informację, według której najoszczędniejsze

auto produkowane jest w Fiat Auto Poland.

Chodzi o Fiata Pandę Natural Power, a testy

na najbardziej ekonomiczny samochód

przeprowadził niemiecki Automobilklub.

W próbach ADAC brało udział ponad 200

modeli z różnych segmentów i o różnych

systemach zasilania, które musiały

przejechać jak największą liczbę kilometrów.

I właśnie Fiat Panda z podwójnym zasilaniem

na metan i benzynę został bezapelacyjnym

zwycięzcą tego testu.

Czy moglibyście w Fiacie Wokół Nas napisać

więcej na temat? Nie jestem bowiem

do końca przekonany do tego typu rozwiązań.

Boję się, że samochody z podwójnym

zasilaniem są słabsze. Chciałbym się też

dowiedzieć, jakie samochody Fiata, oprócz

Pandy, są wyposażone w tego typu silniki.

Ryszard Królak



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reprezentacja i koordynacja 
działalności Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów żeliwnych 
dla przemysłu samochodowego

produkcja części samochodowych 
– oświetlenie

produkcja części samochodowych 
– układy wydechowe

produkcja części samochodowych 
– zawieszenia

handel częściami zamiennymi

produkcja komponentów 
samochodowych z tworzyw sztucznych
– deska rozdzielcza, zderzaki

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

produkcja i obsługa urządzeń 
dla przemysłu samochodowego

administracja księgowa, 
personalna i płace

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

usługi celne

ochrona osób, mienia i ochrona 
przeciwpożarowa oraz transport

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

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

produkcja silników do samochodów

zarządzanie i utrzymanie nieruchomości

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

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

produkcja 
maszyn rolniczych

import i sprzedaż samochodów 
dostawczych i ciężarowych

usługi bankowe

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

leasing samochodów

stan na 30 kwietnia 2012 r.

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

usługi finansowe i leasingowe

Spółki joint venture

Spółki koncernu Fiat Industrial

Spółki koncernu Fiat

1. Fiat Polska Sp. z o.o. 

2. Fiat Auto Poland SA

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

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

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

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

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

8. Plastic Components and Modules Poland SA

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

10. Comau Poland Sp. z o.o. 

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

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

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

14. Sirio Polska Sp. z o.o.

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

16. Gestin Polska Sp. z o.o. 

1. Fiat Bank Polska SA 

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

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

1. CNH Polska Sp. z o.o.

2. Iveco Poland Sp. z o.o.




