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ZE ŚWIATA FCA

Ruszyły testy 
autonomicznego samochodu
Marzenie o samochodzie, który „sam się prowadzi” jest
coraz bliższe. W maju poinformowano, że FCA i Google
podpisały porozumienie w sprawie wspólnego programu
badawczego. Po zaledwie sześciu miesiącach od
rozpoczęcia projektu spółka FCA dostarczyła do Waymo –
firmy, która dla Google’a opracowuje technologię dla tego
projektu – sto minivanów Chrysler Pacifica Hybrid
specjalnie zaprojektowanych tak, aby zmieściły się w nich
urządzenia do jazdy autonomicznej. Firma Waymo
wyposażyła je w komputery, czujniki oraz systemy
telematyczne i wkrótce samochody te będą gotowe, by
dołączyć do floty testowej samochodów bez kierownicy
i bez pedałów. Od 2015 roku pokonała już ona ponad dwa
miliony kilometrów po tysiącach dróg publicznych
w czterech miastach Stanów Zjednoczonych.

USA

Grupa FCA od lat jest w Brazylii liderem w produkcji samochodów i pojazdów użytkowych. W 2016 roku wprowadziła na
rynek trzy nowe modele: Fiata Mobi (na zdjęciu), Fiata Toro i Jeepa Compassa, a także nową rodzinę silników Firefly do
Fiata Uno. Zarejestrowano tam 365 tysięcy samochodów marek Fiat, Jeep, Chrysler, Dodge i Ram, a udział w rynku firmy
to 18,4 procent. Szczególnie pozytywne były wyniki uzyskane w strategicznym segmencie SUV-ów, w którym sprzedano
58 tysięcy modeli Jeepa Renegade’a i Compassa (odnotowany w grudniu udział w rynku to 25,8 procent). Ponadto Grupa
utrzymała pierwsze miejsce w segmencie pojazdów użytkowych i pick-upów (Fiaty Strada i Toro).

BRAZYLIA

Magneti Marelli 
oświetla Las Vegas

Magneti Marelli była jednym z ważniejszych
wystawców na targach CES w Las Vegas. Spółka

prezentowała innowacje stosowane w branży
motoryzacyjnej dotyczące rozwiązań z zakresu

oświetlenia, systemów elektronicznych i sportów
motorowych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła

się innowacja na rzecz jazdy autonomicznej, która
łączy sektor oświetleniowy z elektronicznym.

W prezentowanych w Las Vegas nowych reflektorach
i tylnych zespołach optycznych wbudowane bowiem

są urządzenia Lidar (Laser Imaging Detection and
Ranging), kamery, radary i czujniki ultradźwiękowe,

które umożliwiają tworzenie Smart Corners, w których
łączących ze sobą liczne czujniki wymagane do jazdy

samochodu bez kierowcy.

USA

Rok pełen sukcesów
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Po raz kolejny najlepszy
NIEMCY

Dziesiąty rok z rzędu czytelnicy specjalistycznego
czasopisma niemieckiego Promobil ogłosili model

Ducato „Najlepszą bazą dla kampera 2017”. Od
dwóch lat ten model Fiata Professional nie ma sobie

równych pod względem udziału w rynku europejskim,
bowiem ponad 3 na 4 sprzedane kampery

zbudowano właśnie na Ducato. Sukces ten wynika
z 35 lat doświadczeń. Parametry samochodu,

udoskonalane od 1981 roku, uczyniły z Ducato
autentycznego „trendsettera” produkowanego

w ponad dziesięciu tysiącach wariantów
i sprzedawanego w ponad 80 krajach świata.

przygotowane przez redakcję

Marki FCA 
na targach w Genewie

SZWAJCARIA

W Pomigliano wyprodukowano
300 000 Pandę

W Pomigliano d’Arco została wyprodukowana Panda numer
300 000 w wersji Natural Power, która będzie wykorzystywana

podczas różnych imprez, także w trakcie Salonu Samochodowego
w Genewie. Rekordowa Panda to biała wersja Lounge (w kolorze

specjalnie stworzonym właśnie na potrzeby genewskiego salonu),
wyposażona w dwucylindrowy silnik TwinAir Turbo Natural Power
z podwójnym zasilaniem benzyna-metan. W Europie żaden inny

samochód zasilany metanem nie może pochwalić się takimi
wynikami jak Panda. Jest to pierwszy produkowany na szeroką

skalę miejski samochód zasilany gazem ziemnym (CNG) i od 2007
roku aż do dzisiaj najlepiej sprzedający się samochód w Europie. 

WŁOCHY

W chwili kiedy oddajemy numer do druku, w Genewie
rozpoczyna się Międzynarodowy Salon Motoryzacyjny.

Kolejna edycja tej imprezy zbiega się z 60. rocznicą
powstania Fiata 500. Z tej okazji marka Fiat

przygotowała specjalną, limitowaną serię tego modelu.
Samochody z tej serii będą występować wyłącznie

w wersji cabrio, z dwukolorowym nadwoziem o nazwie
Dolce Vita, 16-calowymi aluminiowymi felgami,

chromowanymi lusterkami oraz dedykowanym logo 560
– które bezpośrednio nawiązuje do tej wyjątkowej

rocznicy. Uczestnicy salonu w Genewie mogli zobaczyć
także inne modele marek należących do grupy FCA,

m.in. Fiata Tipo w trzech wersjach nadwozia, Fiata
Fullback Cross, Alfę Romeo Stelvio oraz Jeepa

Compassa. Więcej informacji na temat tej wystawy
przedstawimy w kolejnym numerze. 
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Grupa zamknęła rok, osiągając rekordowe
wyniki: skorygowany EBIT wyniósł 6,1 mld

euro, więcej o 26%, a marża uplasowała się
na poziomie 5,5%. Również skorygowany
zysk netto wzrósł o 47% i wyniósł 2,5 mld

euro, podczas gdy zysk netto 1,8 mld. 
Do 4,6 mld euro spadło zadłużenie

przemysłowe netto. Sergio Marchionne
podkreśla, że wobec takich wyników 

Grupa jest zdeterminowana, by osiągnąć
cele wyznaczone na 2018 rok.

REKORDOWE WYNIKI
FCA ZA 2016 ROK 

„Mam przyjemność przedstawić dziś rekor-
dowe wyniki FCA za ubiegły rok”. Tymi sło-
wami dyrektor generalny FCA, Sergio Mar-

chionne, rozpoczął list wysłany 26 stycznia do pra-
cowników Grupy. „Wyniki te – kontynuował – potwier-
dzają, że Wasza ciężka praca i niezwykłe zaangażowanie
we wspólne działania pozwalają nam budować solidną
i zrównoważoną przyszłość. W oparciu o wyniki za
2016 rok wyznaczyliśmy cele na rok 2017, które utwier-
dzają nas w przekonaniu, że zrealizujemy ambitne plany
wyznaczone na 2018 rok”. 
Pozytywne rezultaty Grupy były skutkiem bardzo do-
brych dokonań w obszarze NAFTA i lepszych wy-
ników w regionie EMEA. Marża na rynku NAFTA
wzrosła do 7,4% w porównaniu
z marżą 6,4 w roku 2015, z kolei
marża marki Maserati była ponad
dwukrotnie wyższa, plasując się
w omawianym roku na poziomie
9,7%, a 12 w drugim półroczu. Sko-
rygowany EBIT wzrósł w regionie

EMEA o 157%, osiągając 540 mln euro dzięki wzrostowi
udziału w rynku, przychodów netto i marży.
Dyrektor generalny ocenił te rezultaty następującymi
słowami: „W IV kwartale ubiegłego roku Grupa FCA
wprowadziła na rynek kilka znaczących nowości. Na Sa-
lonie w Los Angeles swą premierę miał model Stelvio,
pierwszy w historii SUV marki Alfa Romeo, a na rynek
północnoamerykański wprowadziliśmy nowego Jeepa
Compassa. W grudniu w zakładzie Windsor w Kanadzie
rozpoczęto produkcję modelu Chrysler Pacifica Hyb-
rid, najbardziej oszczędnego minivana, z potwierdzonym
przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska zu-
życiem paliwa wynoszącym około 3,5 l/100 km. W tym
samym miesiącu FCA i Google ogłosiły ukończenie

produkcji 100 pojazdów Pacifica
Hybrid, które – dzięki specjalnemu
projektowi – umożliwiają w pełni
autonomiczną jazdę. Nasze po-
jazdy zdobyły liczne wyróżnienia,
a minivan Pacifica wprawił nas
w pozytywny nastrój na początku
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2017 roku, zdobywając prestiżową nagrodę „Północ-
noamerykańskiego Samochodu Użytkowego Roku”,
przyznawaną przez liczących się dziennikarzy motory-
zacyjnych w USA i Kanadzie”.
Następnie Marchionne skomentował krótko oskarżenia
amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz de-
klaracje Ministerstwa Transportu Niemiec, według któ-
rych FCA miałaby stosować nielegalne systemy umoż-
liwiające samochodom Grupy spełniać normy dotyczące
emisji w silnikach Diesla. „Są to niesprawiedliwe
i w pełni nieuzasadnione oskarżenia – napisał dyrektor
pełnomocny FCA. – Mogę Was zapewnić, że będziemy
stanowczo bronić nas i naszych produktów. Nie po-
zwolimy nikomu kwestionować etyki naszej organizacji.
Zbudowaliśmy FCA na wartościach, które bazują na
uczciwości i rzetelności. Tymi wartościami kiero-
waliśmy się zarówno w dobrych, jak i w trudnych cza-
sach, i są one najlepszą gwarancją naszej przyszłości.
Na naszej drodze zawsze będziemy spotykać się z kry-
tyką i pomówieniami. Mieliśmy z nimi do czynienia już
wcześniej i z doświadczenia wiemy, że takie trudne,
gorzkie chwile powodują, że stajemy się silniejsi. 
Nasza reakcja na przeciwności losu tworzy silne więzi,
które nas łączą i budują nasz charakter.” 

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 
WYNIKI

IV kwartał Okres obrachunkowy

2016 2015 Zmiana (w milionach euro) 2016 2015 Zmiana

1.233 1.257 (24) Samochody dostarczone do sieci (w tys. szt.) 4.720 4.738 (18)
29.719 29.414 305 Przychody netto 111.018 110.595 423
1.549 1.530 19 Skorygowany EBIT 6.056 4.794 1.262

409 196 213 Zysk netto 1.814 93 1.721
593 1.041 (502) Skorygowany zysk netto 2.516 1.708 808

4.858 6.514 (1.929) Zadłużenie przemysłowe netto 4.585 5.049 (464)
24.048 25.292 (1.244) Zadłużenie 24.048 27.786 (3.738)
23.802 23.197 605 Ogólna dostępna płynność finansowa 23.802 24.557 (755)

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 
PRZYCHODY NETTO I EBIT ADJUSTED - PODZIAŁ NA SEKTORY DZIAŁALNOŚCI

Przychody netto (okres obrachunkowy) Skorygowany EBIT (okres obrachunkowy)

2016 2015 (w milionach euro) 2016 2015

69.094 69.992 NAFTA 5.133 4.450
6.197 6.431 LATAM 5 (87)
3.662 4.885 APAC 105 52

21.860 20.350 EMEA 540 213
3.479 2.411 MASERATI 339 105
9.659 9.770 Komponenty 445 395

(2.933) (3.244) Pozostała działalność, poz. nieulokowane i wyłącz. (511) (334)
111.018 110.595 Suma 6.056 4.794



W2016 r. zakończyła się
produkcja modelu
Forda, ale marki FCA

wytwarzane w Tychach zanotowały
wzrost zamówień w stosunku do
roku poprzedniego. Antoni Greń,
dyrektor zakładu w Tychach, członek
zarządu FCA Poland przedstawia
najważniejsze wydarzenia 2016 r.
i plan produkcyjny na rok 2017.

POŻEGNANIE Z FORDEM KA
„Od 20 maja 2016 roku Ford Ka
przeszedł do historii naszej fabryki.
W ciągu niespełna ośmiu lat wy-
produkowaliśmy ponad 514 ty-
sięcy egzemplarzy tego modelu.
Było to nasze pierwsze doświad-
czenie współpracy z producentem
spoza FCA. Z punktu widzenia pro-
cesu produkcyjnego okazała się

ona dla nas prawdziwym suk-
cesem. Od samego początku
z produkcją modelu nie mieliśmy
żadnych problemów, a Ford nie krył
swojego zadowolenia z naszej
pracy. Jesteśmy dumni z tego, że
z naszych linii zjeżdżał produkt
najwyższej jakości, jak zwykle
zresztą, gdy mowa o modelach wy-
twarzanych w fabryce w Tychach”. 
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DOBRY ROK 
DLA FCA WPOLSCE 
Dzięki odnawianiu produkowanych modeli

oraz wprowadzaniu na rynek ich coraz
nowszych wersji, w 2016 roku FCA Poland

utrzymał wysoki poziom produkcji.
Filippo Gallino, zdjęcia: I. Kaźmierczak



DWA ZJAWISKA RYNKOWE
„Od maja skupiliśmy wszystkie na-
sze siły na produkcji modeli FCA,
które w ciągu ostatnich dwóch lat
przeszły dogłębne zmiany: nowy
Fiat 500, nowy Abarth 500
i nowa Lancia Ypsilon. Wprowa-
dziliśmy także ich nowe wersje –
takie jak 500 Sport, 500 Riva
i Ecochic, kontynuujemy produkcję
Lancia Ypsilon (z silnikiem CNG
i LPG) oraz Fiat 500 (LPG) – które
cieszą się sporym zainteresowa-
niem. Na uwagę zasługuje specjal -
na wersja Fiata 500 Riva. To prze-
piękny samochód, z wykończeniami
z drewna mahoniowego oraz
skórzaną tapicerką. Biorąc pod
uwagę jego wysoką cenę, spodzie-
waliśmy się około 3300 zamówień,
tymczasem wpłynęło ich ponad
10000, co świadczy tylko o wielkim
sukcesie tego projektu. Po dziesięciu
latach od wprowadzenia na rynek
samochód 500 (jubileuszowa rocz-
nica wypada w lipcu) jest zjawi-
skiem na skalę europejską. Jego
produkcja przez wszystkie te lata
utrzymywała się zawsze na bardzo
wysokim poziomie, w okolicach re-
kordowego roku 2008, kiedy zaled-
wie rok po debiucie wyproduko-
wano 201,5 tysięcy tych samocho-
dów. I kto wie, czy w 2017 roku nie
pobijemy tego wyniku. Nasz plan na
rok bieżący nie jest bowiem od niego
daleki, a Fiat 500 może nas jesz-
cze zaskoczyć.
Ten rok okazał się łaskawy także
dla Lancii Ypsilon. Produkcja tego
modelu rozpoczęła się pod koniec
2010 roku i w szóstym roku jej
trwania pobiliśmy rekord. Z linii
montażowych zjechało ponad 67,4
tysiąca tych aut (+17% w stosunku
do roku 2015). Oznacza to, że
ostatnia modyfikacja modelu została
bardzo dobrze przyjęta przez klien-
tów, zwłaszcza włoskich, bo Lancia
Ypsilon przeznaczona jest w więk-
szości na rynek, na którym ma za
sobą długą tradycję”.

PROGNOZY NA 2017
„Jeśli zsumujemy wyniki Lancii Yp-
silon ze 175,9 tysiącami Fiatów
500 i 17,8 tysiącami Abarthów 500
oraz 12,6 tysiącami Fordów Ka,
okaże się, że zakład w Tychach wy-
produkował w zeszłym roku 273,8
tysiąca samochodów, z których
99,1% przeznaczonych było na
eksport. Spora część trafiła na ry-
nek włoski (42,8%), ale także na
inne ważne rynki europejskie: do
Wielkiej Brytanii (14,8%), Francji
(9,9%) i Niemiec (8,8%).

Niezależnie od tych doskonałych
wyników zarówno Lancii Ypsilon jak
i Fiata 500, całkowita produkcja na-
szego zakładu w ostatnich latach
nieco się zmniejszyła. Doszło do
tego w związku ze stopniowym wy-
gaszaniem produkcji Forda Ka
i ostatecznym zamknięciem jego
produkcji. Pocieszające jest to, że
produkcja modeli FCA w 2016
roku zwiększyła się w stosunku
do roku poprzedniego o ponad
7,4 tysiąca samochodów. Jeśli
chodzi o rok 2017, sądzę więc, że
utrzymamy podobny do zeszłorocz-
nego poziom produkcji (bez wyni-
ków Forda Ka oczywiście) i zakła-
dam, że wyprodukujemy ponad
265 tysięcy aut”.
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Obok:
dyrektor

Zakładu Tychy
Antoni Greń.

Poniżej:
wnętrze 

Fiata 500 Riva

Grupa FCA w Polsce w 2016 r.
Przychody: 22,0 mld PLN (+5,3%)
Eksport: 15,7 mld PLN (+ 4,0%)
15 spółek + 2 jv finansowe
10 zakładów produkcyjnych
Zatrudnienie: 9380 osób
Produkcja: 273,8 tys. samochodów
Sprzedażw Polsce: 24,7 tys szt. (+7,4%)



WSKAŹNIKI JAKOŚCI 
STALE W GÓRĘ
„W roku 2016 konsekwentnie roz-
wijaliśmy działania na rzecz poprawy
jakości produkcji. Świadczą o tym
wskaźniki wewnętrzne i zewnętrzne,
na podstawie których ocenia się na-
sze wyroby, a zarazem zakład. Po-
zostaliśmy jednym z najlepszych
zakładów Grupy FCA, wypełniając
wszystkie cele wytyczone przez cen-
tralny Manufacturing. Oprócz
wskaźników jakości takich jak Qua-
lity Tracking czy Warranty, chciałbym
wspomnieć o wskaźniku zużycia
energii na jeden wyprodukowany
samochód (GJ/samochód). W ciągu
ostatnich 4 lat obniżył się on
o 30%. Dzisiaj utrzymujemy się po-
niżej poziomu 3 GJ na samochód
i nikt w FCA nie przebił tego wyniku”.

WYNIKI NIE RODZĄ SIĘ
SAME Z SIEBIE
„Żeby osiągnąć tak wysoki poziom
wydajności, niezbędne jest syste-
matyczne realizowanie zadań
mających na celu wskazanie i usu-
nięcie źródeł strat. I na tym polu
możemy szeroko działać, wdraża-
jąc nowe projekty zmierzające do
redukcji kosztów transformacji. Po
wielu latach wprowadzania i rozwoju
WCM, staje się on coraz wyraźniej
miarą sukcesu w biznesie. Punkty
przyznawane fabrykom w ramach
audytów są tylko wyrazem ich ak-
tualnej kondycji. Liczy się natomiast
realnie uruchomienie projektów,
które przynoszą zyski przedsię-
biorstwu, potwierdzone rachunkiem
ekonomicznym. Mając ten fakt na
względzie, w 2016 roku w fabryce
w Tychach wprowadziliśmy pewne
rozwiązania metodologiczne”.

„PO KOLEI, WSZYSTKO,
SYSTEMATYCZNIE”
„Metodologia Blue Room to nasze
największe osiągnięcie, z którego
jesteśmy naprawdę dumni. Wpro-
wadziliśmy ten proces najpierw na

poziomie centralnym, a obecnie
działa on w każdej jednostce pro-
dukcyjnej. Polega na systematycz-
nej, codziennej analizie poszcze-
gólnych działań produkcyjnych
w celu dostrzeżenia i usunięcia na-
wet najmniejszych strat, które ne-
gatywnie wpływają na koszty trans-
formacji. W procesie tym najważ-
niejsza jest współpraca między
filarami CD – których zadaniem
jest wskazanie strat, FI – które mają
rozwijać projekty, metody i narzędzia
służące eliminacji strat, oraz PD –
które wskazują i szkolą osoby ma-
jące zrealizować projekt. Dzięki sys-
tematyczności tej metody jesteśmy
w stanie osiągnąć cele oszczędno-
ściowe przydzielone FCA Poland”.

PLANT ACADEMY
„To nasza wizja World Class Aca-
demy, to centrum doskonałości FCA,
uznane zarówno w obrębie spółki,
jak i poza nią, które rozwija kom-

petencje i leadership naszych
pracowników pod kątem WCM. Aka-
demia stanowi dźwignię wsparcia
dla organizacyjnego modelu za-
kładu, rozwijającą kompetencje
w celu realizacji strategicznych pro-
jektów FCA oraz innowacyjności.
Akademia to przede wszystkim in-
nowacyjna ścieżka mająca na
celu wsparcie Zarządzania Zmianą,
ukierunkowane na tworzenie zasobu
wiedzy oraz rozwój leadership”.

FULL COST REDUCTION
„Od października 2016 roku posze-
rzyliśmy naszą działalność redukcji
kosztów. Analizą objęte są teraz
wszystkie nakłady składające się
na całkowity koszt wyrobu (nie tylko
transformacji, a więc koszt mate-
riałów bezpośrednich, logistyki, opa-
kowań itp.). Pierwsze miesiące
przyniosły obfity plon propozycji.
Oczekujemy włączenia się w ten
proces także naszych dostawców”.
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Po prawej:
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a obecnie

działa w każdej
jednostce

produkcyjnej



FCA POWERTRAIN POLAND
W roku 2016 produkcja silników
w Bielsku-Białej nieco przekroczyła
poziom zeszłoroczny (+3,5%):
w sumie wyprodukowano 420 ty-
sięcy sztuk, z czego 60 tysięcy
TwinAirów benzynowych o poj. 0.9 l
i 360 tysięcy turbodiesli SDE 1.3.
W przyszłym roku, poza utrzyma-
niem bieżącej produkcji na pozio-
mie zeszłorocznym, fabryka zaan-
gażuje się w prace przygoto-
wawcze do uruchomienia pro-
dukcji nowych silników. Ostat-
nio Grupa FCA przekazała prasie
komunikat, w którym zaanonso-
wała chęć uruchomienia nowej in-
westycji w Bielsku-Białej zwią-
zanej z produkcją silników benzy-
nowych najnowszej generacji. To
ważna inwestycja wynikająca z glo-
balnego planu FCA rozwoju silni-

ków benzynowych, spełniających
najbardziej wyśrubowane i proeko-
logiczne normy europejskie, które
wejdą w życie już w przyszłym roku.
To wielka szansa dla przyszło-
ści zakładu FCA Powertrain Po-
land, który potwierdza swoją wy-
soką pozycję wśród najlepszych
fabryk FCA produkujących silniki
małolitrażowe w regionie EMEA.
Zakład w Bielsku-Białej został wy-
brany do tej nowej inwestycji ze
względu na wysoki poziom produk-
cji, potwierdzony pierwszym miejs-
cem (na równi z zakładem karoserii
w Pomigliano) w rankingu WCM
FCA. W roku 2017 spółka będzie
kontynuowała swój rozwój w ra-
mach WCM. Nie jest to jednak
wcale takie łatwe, gdyż wymaga
od każdego filaru dążenia do po-
ziomu „world class”. Trzeba jed-
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Grupa FCA w Polsce 
w 2016 roku
W zakończonym dopiero co roku polskie spółki
Grupy FCA zafakturowały 22 mld złotych
(+5,3% w porównaniu z rokiem 2015),
w tym 15,7 mld z eksportu. W pozytywnym
kontekście gospodarczym umocniły więc swoją
pozycję na rynku. Polska wciąż pozostaje
strategicznym obszarem biznesowym dla FCA,
gdzie może liczyć na 17 spółek, 10 zakładów
produkcyjnych i 9380 pracowników.
Potwierdzają to wyniki FCA Poland, która
w 2016 roku wyprodukowała 273,8 tysiąca
samochodów, odnotowując przychody na
poziomie 14,3 mld złotych (z czego 87%
stanowi eksport).

INNE SPÓŁKI FCA



nak podkreślić, że zaplanowane in-
westycje i związana z nimi instala-
cja nowych linii produkcyjnych
uwzględniających logikę WCM,
ułatwią niewątpliwie rozwój fabryki
w tym kierunku. 

SPÓŁKI MAGNETI MARELLI
W POLSCE
Dzięki dobrej sytuacji na samocho-
dowym rynku europejskim, 2016
okazał się dla pięciu polskich
spółek grupy Magneti Marelli ro-
kiem rozwoju. Oprócz modeli pro-
dukowanych w zakładzie FCA Po-
land w Tychach (Fiat i Abarth 500,
Lancia Ypsilon), do których Magneti
Marelli dostarcza szereg ważnych
komponentów, firma może po-
chwalić się jeszcze długą listą pod-
zespołów do innych samochodów.
A są to: Jeep Renegade, Fiat 500X,
Fiat Tipo, BMW New Mini, Maserati
Levante, Iveco Daily (zawieszania
i/lub resory), Opel Astra, Volkswa-
gen Passat, Golf, Audi A4 Avant,
A3, Peugeot 308, 3008, 5008, To-
yota Aygo, Citroën C1, Peugeot 107
(światła tylne), Fiat Panda, Volks-
wagen Touran, Suzuki Vitara (układy
wydechowe), Fiat Ducato (części
plastikowe).

TEKSID IRON POLAND
Rok 2016 był kolejnym dobrym ro-
kiem dla spółki Teksid Iron Poland.
Sprzedała ona 61 630 ton odle-
wów żeliwnych, co jest wielkością
wyższą o 1,3% w stosunku do roku
poprzedniego. Eksport bezpośredni
wyniósł 52%, zaś sprzedaż do spó-
łek grupy FCA około 80% – i te
wielkości pozostały na podobnym
poziomie jak w poprzednim
roku.  Wykorzystanie zdolności
produkcyjnych przekroczyło
98%. Wynik operacyjny był pozy-
tywny i znacznie lepszy niż w roku
poprzednim. Pozwala to na sukce-

sywną poprawę wyniku skumulo-
wanego.  Było to między innymi
efektem wysokiego kursu euro oraz
korzystnych relacji cen materiałów
wsadowych w stosunku do zakła-
danych wskaźników. Zatrudnienie
pozostało na podobnym poziomie
jak w roku poprzednim. W 2016
roku nie wykonano znaczniejszych
inwestycji. Tym niemniej zrealizo-
wano wiele zadań poprawiają-
cych warunki pracy – zreduko-
wano zawartość CO2 w powietrzu
oraz poprawiono wentylację na
wydziale pieców. Zainstalowane
zostały ekrany akustyczne ogra-
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niczające emisję hałasu do środo-
wiska. Najbardziej kosztownym za-
daniem była wymiana obudowy
akustycznej oczyszczarki w linii
A, dzięki czemu uzyskano zmniej-
szenie mocy akustycznej tego urzą-
dzenia o 17dB (A). 
W 2017 rok Teksid Iron Poland
wchodzi z pełnym portfelem zamó-
wień. Ma jednak świadomość, że
pewne projekty kończą się w latach
następnych, dlatego spółka musi
skupić się na poszukiwaniu nowych
zamówień, dla których mogłaby roz-
począć produkcję już od 2018 roku.

COMAU POLAND
W 2016 r. spółka Comau Poland,
zatrudniająca 160 pracowników,
głównie specjalistów z zakresu ro-
botyzacji i automatyzacji, kontynuo-
wała intensywne działania ma-
jące na celu wzrost sprzedaży ro-
botów przemysłowych marki w no-
wych branżach i dla nowych klien-
tów. Prowadziła również skuteczną
promocję swoich produktów w kra-
jach sąsiadujących z Polską oraz
specjalistycznych rozwiązań w za-
kresie automatyzacji linii pras.
Poczynione starania, szkolenia,
nowo pozyskani Integratorzy Sys-
temów Robotyki Przemysłowej,
a przede wszystkim nowe, innowa-
cyjne produkty marki Comau zostały
docenione na rynku, o czym świad-
czy I nagroda w konkursie Con-
trol Engineering Polska i tytuł
Produkt Roku 2015, przyznany
w kwietniu ub. r. robotowi RACER 3.
Efekty promocji widoczne są rów-
nież w postaci nowych zamówień
na automatyzację linii pras od klien-
tów z Włoch i Polski. 
Spółka od lat angażuje się także
w projekty promujące młode ta-
lenty. W ubiegłym roku uzyskała
nagrodę dla „Przedsiębiorcy szcze-
gólnie zaangażowanego w rozwój
młodych kadr regionu” w konkursie
Kariera na Start, prowadzi rów-
nież program dla młodych inżynie-
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W pozytywnym
kontekście
gospodarczym
polskie spółki
FCA umocniły
swoją pozycję
na rynku

rów stawiających pierwsze kroki na
rynku pracy.
W 2017 r. zakładany jest dalszy
wzrost sprzedaży w Polsce zrobo-
tyzowanych stanowisk spawalni-
czych i manipulatorów w przemyśle
General Industry, w branży metalo-
wej, FMCG i drzewnej, jak również
intensyfikacja sprzedaży robotów
oraz stanowisk zrobotyzowanych
w krajach Europy Środkowej, a także
stworzenie w Polsce Centrum Roz-
wiązań Gniazd Zrobotyzowa-
nych dla całego regionu EMEA.  



Stefania Castano

FCA wokół Nas14

PODRÓŻ DO
PRZYSZŁOŚCI



FCA zaprezentowała w Las Vegas concept
car Chrysler Portal, sześciomiejscowy
minivan z napędem elektrycznym, który
(prawie) sam jeździ. Ma on zdobyć serca
tzw. milenialsów, czyli urodzonych pod
koniec ubiegłego tysiąclecia, którzy
w najbliższych latach będą potencjalnymi
nabywcami samochodów rodzinnych.
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WYGODNY, ELASTYCZNY
IWYSOCE „USIECIOWIONY”
Baterie pod podłogą, minimalistyczny w porównaniu ze spalinowym silnik elektryczny, składane
siedzenia zajmujące mało przestrzeni, które przesuwają się wzdłuż prowadnic w podłodze,
a w razie potrzeby mogą zostać całkowicie wyjęte. W modelu Chrysler Portal wszystko
stworzono z myślą o przestronności dla pasażerów. Na desce rozdzielczej dominują dwa
wielkie wyświetlacze Amoled z trójwymiarową grafiką: ekran główny umieszczony jest
w części górnej, niemal na wysokości linii wzroku kierowcy, a jednocześnie dobrze wi-
doczny dla osób siedzących w trzecim rzędzie siedzeń. We wnętrzu do dyspozycji jest
aż 10 stacji dokujących na smarfony i tablety. System bezprzewodowy pozwala pasa-
żerom łączyć się ze sobą i ze światem zewnętrznym oraz korzystać podczas podróży
z usług w chmurze oraz z całej zawartości plików zapisanych na urządzeniach osobistych.

Przeźroczysty dach
i liczne przeszklenia
potęgują wrażenie
przestronności

Chrysler Portal to najnowszy samochód kon-
cepcyjny FCA, zaprezentowany na Consumer
Electronic Show (CES) w Las Vegas. Nazwa

prototypowego minivana z napędem elektrycznym,
umożliwiającego jazdę półautonomiczną, nawiązuje do
charakterystycznych portalowych drzwi, które symbo-
lizują wejście koncernu do świata innowacji. Ponadto
rozpoznając twarz kierowcy, podświetlają się, a prze-
kroczenie ich progu prowadzi pasażerów do futury-
stycznego i przestronnego wnętrza, które łączy w sobie
wygodę, styl oraz zaawansowane technologie. Pojazd
można nazwać mobilnym „trzecim wymiarem”, zapro-
jektowanym specjalnie przez firmowe „pokolenie Y”,
tzw. milenialsów, którzy dbają o zaspokojenie społecz-
nych i zawodowych oczekiwań przedstawicieli swojej
generacji. Pokolenie to potrzebuje samochodu prze-
stronnego, który byłby w stanie odzwierciedlać ich oso-

bowość; samochodu zaawansowanego technologicznie,
elastycznego, praktycznego, funkcjonalnego i szanują-
cego środowisko, który potrafiłby dostosować się do
ich stylu, zmieniać się w zależności od potrzeb i współ-
pracować z wszelkimi urządzeniami. Chrysler Portal,
stworzony we współpracy z takimi partnerami jak Mag-
neti Marelli, Adient, Panasonic Automotive i Samsung
Electronics, to samochód koncepcyjny, który ma być
odpowiedzią na wszystkie te potrzeby. 
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CAŁYŚWIATWE
WNĘTRZUSAMOCHODU
Do dyspozycji jest również specjalny sklep pozwalający na pobranie
dodatkowych aplikacji. Są one instalowane zarówno w samocho-
dzie, jak i na smartfonie, i mogą obsługiwać funkcje uprzyjemniające
podróż albo kontrolować urządzenia sterujące automatyką domową. 
A może obiad w stylu „social”? Technologia modelu Chrysler Portal
umożliwia, dzięki zintegrowanemu systemowi „handlu elektronicz-
nego”, zamówienie jedzenia i napojów do samochodu, bez ko-
nieczności posiadania przy sobie gotówki lub kart kredytowych,
by za nie zapłacić. A po posiłku można przy pomocy wewnętrznej
kamery zrobić grupowe zdjęcie i przesłać je od razu do poszcze-
gólnych urządzeń mobilnych, a następnie udostępnić znajomym.
Podróż bez selfie to przecież podróż stracona!

ZIELONE „SERCE”
Baterie litowo-jonowe o mocy 100 kWh znaj-
dują się pod podłogą. Szacuje się, że ich zasięg
może wynosić 400 kilometrów na jednym ła-
dowaniu, a w ciągu zaled-
wie 20 minut będzie
można szybko podłado-
wać akumulatory, by
pokonać aż 240 ki-
lometrów.
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SPERSONALIZOWANA
ZAWARTOŚĆ
Pierwszą rzeczą, jaką robi przedstawiciel „Pokolenia Y” po
zakupie nowego smartfona, jest jego personalizacja. To
samo można zrobić z concept carem Chryslera. Samochód
posiada funkcję rozpoznawania twarzy oraz biometryczny
system głosowy do identyfikacji każdego użytkownika i pro-
ponowania mu spersonalizowanych ustawień: można więc
ustawić położenie i klimatyzację foteli, muzykę oraz za-
wartość multimedialną, które później automatycznie dostosują się do pasażera nawet, gdy ten zmieni siedzenie. Wszyscy
mogą korzystać z poleceń głosowych: systemy pokładowe będą rozpoznawać, który użytkownik wypowiada polecenie i który
ekran jest ekranem odniesienia dla danego użytkownika. System akustyczny jest w stanie wytwarzać osobne strefy odsłuchi-
wania niewymagające zakładania słuchawek. System pokładowy może również analizować preferencje pasażerów, by tworzyć
elementy „grupowe” powiązane z konkretną podróżą, jak np. ścieżka dźwiękowa i wybrana trasa. Interaktywne jest również
oświetlenie. Kolor świateł LED-owych oświetlających drzwi boczne, przód i tył samochodu można zmienić według potrzeb
kierowcy lub dostosować do trybu, w jakim w danym momencie znajduje się samochód.

Wkład Magneti Marelli JAZDA
PÓŁAUTONOMICZNA
Ten samochód koncepcyjny umożliwia jazdę autonomiczną na
tak zwanym 3. poziomie. Oznacza to, że system ten na razie
może pomóc kierowcy, ale nie całkowicie go zastąpić. Poza
kamerami krótkiego i dalekiego zasięgu, radarami, LIDAR-ami
oraz czujnikami ultradźwiękowymi dostępnymi już w niektórych
modelach Grupy model posiada moduł GPS do określania
pozycji pojazdu, łącze internetowe umożliwiające łączność ze
światem zewnętrznym oraz szybki komputer pozwalający na
wyświetlanie map w wysokiej rozdzielczości. Ponadto techno-
logia V2X umożliwia wymianę informacji z infrastrukturami oraz
innymi pojazdami. Chrysler Portal może więc pokazywać kie-

rowcy kierunek, odległość zbliżającego się pojazdu uprzywi-
lejowanego oraz aktywnie reagować na nieprze-

widziane wydarzenia, np. przeszkody czy
nagłą zmianę kierunku pobliskich

pojazdów. Jeśli samochód
„zda sobie sprawę”, że

kierowca nad nim nie
panuje, ostrzega
go, aby ten mógł
przejąć nad nim
kontrolę. A w ra-
zie braku reak-
cji auto samo-
czynnie zjeżdża
na pobocze i się

zatrzymuje.

Spółka Magneti Marelli dostarczyła do samochodu
koncepcyjnego Chrysler Portal innowacyjne
technologie w obszarze oświetlenia i elektroniki.
Zastosowane w modelu systemy oświetleniowe
stanowią najnowocześniejsze rozwiązania związane
z rozwojem jazdy autonomicznej. Nowe są także
wyświetlacze dotykowe, zoptymalizowane pod kątem
HMI (Human Machine Interface) przyszłości, dzięki
coraz lepszemu interfejsowi użytkownika i wyższemu
poziomowi reakcyjności.
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Grupa FCA sprzedała w 2016 roku 
na rynkach europejskich prawie milion
samochodów. Oznacza to ponad 
14-procentowy wzrost sprzedaży, czyli drugi
wynik w Europie. Takie osiągnięcie jest sumą
wspólnego wysiłku marek należących do
Grupy – twierdzi Marek Kisz, dyrektor
handlowy, członek zarządu FCA Poland. 

RYNEK
ABSOLUTNEGO SUKCESU
Anna Borsukiewicz



Wymieniając ich wkład
w prawie rekordowy
wzrost sprzedaży na

rynkach Unii Europejskiej i EFTA
(Europejskiego Stowarzyszenia Wol-
nego Handlu) dyr. Kisz (na zdjęciu
powyżej) podkreśla, że marka Fiat
sprzedała prawie 90 tysięcy samo-
chodów więcej, Jeep odnotował wy-
nik wyższy o ponad 16 tys. pojaz-
dów, Alfa Romeo utrzymała swój
udział w rynku, natomiast Lancia
zwiększyła sprzedaż z 61 tys. do 66
tys. aut.
Które modele przyczyniły się do
tego sukcesu?
Był to zdecydowanie Fiat Tipo.
Wprowadzony w początku ubieg-
łego roku, i to tylko w jednej wersji,

czyli sedan, okazał się modelem
niedoszacowanym pod względem
sprzedaży. Wszystkie rynki Unii zło-
żyły na Tipo zamówienia większe
niż zakładano i to na tyle znaczne,
że wystąpiły przejściowe kłopoty
z ich realizacją. To dzięki sukcesowi
Tipo Fiat uzyskał w zeszłym roku
sprzedaż większą o prawie 61 ty-
sięcy samochodów.
Niezmiennym powodzeniem cieszy
się Fiat Panda, będący wciąż
w swoim segmencie numerem 1
na rynkach europejskich. Inne mo-
dele decydujące o wzroście sprze-
daży to produkowany u nas
Fiat 500. Powodzeniem wśród
klientów europejskich cieszą się
crossovery 500X i Jeep Renegade,
ogromne zainteresowanie wzbudziła
nowa Alfa Romeo Giulia.
Przejdźmy teraz do rynku pol-
skiego i modelu Tipo...
Dzięki niemu udało się odwrócić na
polskim rynku trendy dotyczące
marki Fiat, kojarzącej się przede
wszystkim z małymi samochodami.
W Polsce zaś zmieniło się podejście
do aut nowych. Ze 100 kupowa-
nych tylko 4 należą do najniższego
segmentu A. Klienci zwrócili się ku
pojazdom większym, niekoniecznie
nowym, na co ma wpływ brak ogra-
niczeń przy imporcie samochodów
używanych. Fiat, wprowadzając na

rynek Tipo, zaoferował klientom
za 43-50 tys. zł duży samo-

chód rodzinny, z dobrym
wyposażeniem, a przy

tym nowy, z gwa-

rancją. I co się stało? Nastąpił
znaczny wzrost sprzedaży Tipo,
szczególnie w listopadzie i grudniu
ub.r. To wówczas osiągnęliśmy
pierwsze miejsce we wzroście
sprzedaży na rynku klienta deta-
licznego.
Wtedy też okazało się, że kiedy Fiat
wprowadza właściwy model dla da-
nego rynku i we właściwej cenie,
to natychmiast wraca zaintereso-
wanie marką znane z przeszłości.
Widać też, że siła marki jest
ogromna. Sami zastanawialiśmy się
nad tym, czy możliwy jest wzrost
sprzedaży o kilkadziesiąt lub nawet
kilkaset procent. Jak widać, dopa-
sowany do rynku model samochodu
i jego odpowiednio skalkulowana
cena czynią cuda. Ponadto w Pol-
sce Fiat ma dużo lepsze postrze-

Fiat Panda 
jest w swoim
segmencie
numerem 1 
na rynkach

europejskich



ganie niż na rynkach europejskich.
Również spotykamy się z tym, że
jest po części traktowany jako
marka polska.
Jak to się przeniesie na rok
2017?
Już wprowadziliśmy dwie kolejne
wersje nadwoziowe Tipo. I w stycz-
niu liczba zamówień na wszystkie
odmiany tego modelu, od klientów
i na potrzeby dealerów, wyniosła 6
tysięcy samochodów. Wystarczy to
porównać z liczbą 9200 wszystkich
aut osobowych Fiata sprzedanych
w ubiegłym roku. W styczniu Tipo
został numerem 1 w sprzedaży
kompaktowych sedanów w Polsce!
A przecież przed nami są pozostałe
miesiące roku 2017...
Chcę wrócić jeszcze do nie-
dawnej historii, czyli początku
minionego roku.
Wprowadzając na
rynek Tipo, przewi-
dywaliśmy sprzedaż
1500-2000 aut tego
modelu. Zainteresowa-
nie nimi było jednak
tak wielkie, że zaczę-
liśmy zabiegać o
większe dostawy na
nasz rynek. Odby-
liśmy wiele rozmów

na najwyższym szczeblu kierow-
nictwa firmy. Byliśmy sprawdzani,
przeprowadzano analizy naszych
poczynań i rynku. Zaskoczeniem
było, że w listopadzie w Polsce
sprzedano więcej Tipo niż we Wło-
szech. „Tipo w Polsce fruwa” – 
orzekli Włosi. Przy tym modelu jes-
teśmy postrzegani jako rynek 
absolutnego sukcesu na tle całej
Europy. Dzięki temu mamy teraz
praktycznie nieograniczony dostęp
do tych aut.
Czy Tipo zmieni relacje na pol-
skim rynku samochodowym?
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Sprzedaż FCA Poland 
w 2016 roku
W 2016 roku FCA Poland sprzedał na rynku
polskim 24708 nowych samochodów,
w tym 11729 modeli Fiata Professional, 9259
Fiatów, 2756 Jeepów, 699 Alf Romeo, 170 Lancii
i 89 modeli Abarth. 
Marka Fiat odnotowała sprzedaż wyższą
w porównaniu z rokiem poprzednim aż o 24,1%
i zarazem najwyższą od 2012 roku. Największy
udział w tym sukcesie miał model Tipo. Dostawy
do Polski rozpoczęły się w lutym 2016 r.,
przebojem wdarł się na listy sprzedażowe
i z miejsca stał się najchętniej wybieranym
modelem Fiata (2979 szt.), osiągając trzeci
stopień podium na rynku w klasie kompaktowych
sedanów. Na kolejnych pozycjach uplasowały się
modele: 500 (1618 szt.), Punto (1053),
500X (1028), Panda (942) i 500L (849).
Fiat Professional utrzymał pozycję
zdecydowanego lidera w sprzedaży samochodów
dostawczych w kraju (19,6% udziału). Fiat Ducato,
który od 10 lat jest najlepiej sprzedającym się
samochodem dostawczym w Polsce, zdominował
rynek lekkich samochodów dostawczych
z liczbą 7526 zarejestrowanych egzemplarzy.
Pozycje nr 2 i 3 zajęły modele Doblò (2025 szt.)
oraz Fiorino (1450).

Jeep już szósty rok z rzędu odnotowuje
wzrost wielkości sprzedaży w Polsce.
W zeszłym roku zarejestrowano 2756
nowych Jeepów. Polacy najchętniej

wybierali model Jeep
Renegade (1611 szt.), Grand
Cherokee (729), Cherokee
(222) i Wrangler (175). 
Alfa Romeo w 2016 r.
pozyskała 699 nowych
„Alfistów” – 535 z nich
wybrało Giuliettę. 



Jak już mówiłem, rozwija się on
w trochę dziwnych kierunkach. Aż 7
na 10 sprzedawanych nowych sa-
mochodów kupują u nas firmy,
a tylko 3 klienci detaliczni. Na więk-
szości rynków te proporcje kształ-
tują się w podziale 50:50.
Gdzie się więc oni podziali? Klient
„poszedł” do samochodów używa-
nych, najczęściej większych, a
przede wszystkim tańszych. Nie my-
śli często o tym, że np. w 10-letnim
aucie są już starsze technologie, że
zużyły się w nim podzespoły, ani że
może kupić „kota w worku”. Liczy
się głównie cena. 
Fiat, oferując samochód duży, w ce-
nie kilkuletniego używanego, spo-
wodował możliwość wyboru. I część
klientów, którzy wybrali Tipo, to
właśnie osoby rezygnujące z zakupu

auta używanego na korzyść Fiata.
W przypadku sedana mamy bez-
konkurencyjną ofertę cenową. Jeśli
chodzi o Tipo w wersjach hatchback
i Station Wagon, ich ceny są niższe
o kilka tysięcy złotych od cen kon-
kurencji.
Czy ma to również wpływ na
rozwój sieci sprzedaży?
Gdy w styczniu okazało się, że
sprzedaż wzrosła dwuipółkrotnie,
zaczęły się u nas telefony od dużych
dealerów proponujących dołączenie
się do nas. Jak długo pracuję w tej
firmie, nie odbierałem często takich
telefonów...
Oczywiście liczymy przede wszyst-
kim na dealerów już z nami współ-
pracujących. Mamy przecież takich,
którzy kiedyś zapewnili nam pierw-
sze miejsce na rynku. Oni wiedzą,
jak zdobyć klientów i bardzo to do-
ceniamy.
Na plany sprzedażowe FCA Po-
land mają też wpływ inne
marki.
One też się bardzo liczą. Np. Alfa
Romeo w połowie ubiegłego roku
wprowadziła na rynek Giulię. Samo-
chód „wystartował” z silnikiem die-
sla 2.2, co w Polsce jest niekorzys-
tne ze względów akcyzowych. Teraz
jednak wchodzi na rynek Giulia
z benzynowym silnikiem 2.0 turbo

o mocy 280 KM, napędem 4x4 i au-
tomatyczną skrzynią biegów. 
Według nas jest to optymalny sa-
mochód dla Alfistów. Mamy dużo
zapytań o ten model, jego konfigu-
racje. Oczywiście nie jest to samo-
chód tani, dlatego w Polsce kupuje
się go przede wszystkim jako auto
firmowe. Mamy więc dla klientów
ofertę leasingową oraz ofertę wy-
najmu, podobnie jak na wielu ryn-
kach światowych. Zakładamy, że
sprzedaż Alfy Romeo wzrośnie mi-
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Dysponujemy
modelami, 

które przyniosą
sukces 

Grupie FCA

Premiera Alfy
Stelvio,

pierwszego
SUV-a marki
nastąpi już
w marcu
2017 r.



nimum dwukrotnie. Przyznaję, iż jest
to bardzo ambitny plan. 
Do jego realizacji powinna się przy-
czynić Alfa Stelvio, pierwszy SUV tej
marki. Jego premiera została przy-
spieszona i nastąpi już w marcu,
a na rynek auto z 2-litrowym, 280-
konnym silnikiem wjedzie w kwiet-
niu. Według naszej oceny konstruk-
cyjnie samochód z powodzeniem
konkuruje z Porsche Macan. Li-
czymy na klientów związanych
z Alfą Romeo, lubiących dyna-
miczną jazdę, świetne prowadzenie,
no i oczywiście urodę Alfy.
Jeśli chodzi o markę Jeep, to jest
ona u nas bardzo dobrze postrze-
gana przez klientów. Sprzedajemy
rocznie ok. 2 700 Jeepów, a pla-
nujemy w tym roku zwiększyć tę
liczbę do 4 tysięcy. Przyczyni się
do tego nowy model Compass,
mieszczący się w segmencie SUV.
Auto wprowadzimy na rynek w po-
łowie roku. Compass to taki mniej-
szy Grand Cherokee. Zastosowano
w nim wszystkie nowoczesne roz-
wiązania i, co istotne, niskoakcy-
zowe silniki. Dysponujemy więc
produktami, które przyniosą nam
sukces.

Powinny się do tego przyczynić
nowe formy sprzedaży.
Dążymy do rozszerzenia grup klien-
tów, oferując np. poszczególnym
grupom zawodowym samochody
dobrane do ich potrzeb. Taką grupą
i to niemałą, bo liczącą kilka tysięcy
osób, są również pracownicy FCA.
Dla nich szykujemy atrakcyjną ofertę
zakupu lub wynajmu samochodów.
Zadbaliśmy też o naszą wizytówkę
handlową, czyli Centrum Sprzedaży
w Bielsku-Białej. Kończy się tam
generalny remont. Gotowa jest
już część serwisowa obiektu,
teraz dobiegają końca prace
w salonie sprzedaży. Do ofe-
rowanych w nim ma-
rek dojdzie też Jeep.
Mówiliśmy wiele
o samochodach
osobowych,
a przecież FCA jest
w Polsce potęgą
na rynku
pojazdów
dostawczych.
Jesteśmy na nim
wieloletnim liderem
i nie zamierzamy od-
dać tej pozycji, choć

konkurencja jest coraz mocniejsza.
Rynek samochodów dostawczych
zależy również od uregulowań ak-
cyzowych. Obecnie akcyza na sa-
mochody typu Fiata Ducato jest ze-
rowa, są jednak plany jej wprowa-
dzenia i to w zróżnicowanych wy-
sokościach, zależnych od pojem-
ności silników w autach. Według
naszej opinii, potwierdzonej zresztą
przez inne firmy motoryzacyjne, po-
datek akcyzowy nie powinien być
zróżnicowany. W przypadku aut do-
stawczych pojemność silnika nie
ma nic wspólnego z luksusem. Ma
aspekt czysto użytkowy. FCA Po-
land uważa, że po wprowadzeniu
akcyzy wszyscy producenci pojaz-
dów użytkowych powinni mieć takie
same prawa.
Jak już mówiłem, nie zamierzamy
oddać pozycji lidera sprzedaży sa-
mochodów dostawczych. W 2016 r.
sprzedaliśmy w Polsce 7 700 Fia-
tów Ducato. Tegoroczne zamierze-
nia handlowe są na poziomie 9200
pojazdów. Jak widać, w każdej dzie-
dzinie czeka nas realizacja bardzo
ambitnych planów.  
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Fiat Tipo jest modelem, którego sprzedaż
w gamie pojazdów FCA rośnie najszybciej –

usłyszeliśmy 24 stycznia podczas prezentacji
nowych wersji tego modelu, czyli Tipo

w wersjach hatchback i Station Wagon.
Anna Borsukiewicz, zdjęcia: Jerzy Kozierkiewicz, Ireneusz Kaźmierczak

TIPO ROBI
FURORĘ
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„Wubiegłym roku, po za-
ledwie kilku miesią-
cach od debiutu mo-

delu, sprzedaliśmy niemal 3 tysiące
sedanów Tipo, podczas gdy plano-
waliśmy 2 tysiące – powiedział Ra-
fał Grzanecki, country manager
Fiat&Abarth. – Dzięki temu zaję-
liśmy w Polsce trzecie miejsce
na podium wśród kompaktowych
sedanów. Teraz, wprowadzając na
rynek Tipo w wersjach: pięcio-
drzwiowy hatchback i kombi, za-
czynamy dysponować kompletną
ofertą sprzedażową w segmencie C,
który jest najważniejszy na rynku.
W Polsce obejmuje niemal 30%
wszystkich samochodów sprzeda-
nych w ubiegłym roku. Jest to
zresztą nasza specyfika. Porównu-
jąc się z rynkiem włoskim widzimy,
że dominują na nim auta z seg-

mentu A, czyli najmniejsze i nieco
większe z segmentu B. U nas nato-
miast w segmencie A sprzedaż ma-
leje, można powiedzieć, że jest mi-
nimalna” – dodał Rafał Grzanecki.
Warto podkreślić, że wśród wszyst-
kich sprzedawanych samochodów
kompaktowych w Polsce, sedany
stanowią jedynie 16% klientów.
Największym powodzeniem cieszą
się hatchbacki (54%) i modele
kombi (29%). Takie wersje Tipo
trafiają teraz na nasz rynek. Inna
ważna informacja jest ta, iż wśród
klientów zainteresowanych nowymi
autami z tego segmentu 30% sta-
nowią osoby prywatne, a aż 70%
kupujących to firmy. Oferta hand-
lowa Fiata będzie więc dostoso-
wana do ich potrzeb.

ATRAKCYJNE DLA
KLIENTÓW
Na czym polega atrakcyjność Tipo?
Obie nowe wersje modelu, zapro-
jektowane przez Centrum Stylu
Fiata i opracowane w Turcji wraz
z Tofaş R&D, odzna-
czają się elegan-
ckimi sylwet-
kami, typowymi
dla włoskich sa-

mochodów, i detalami, takimi jak
np. przetłoczenie w środkowej czę-
ści dachu Station Wagon. Jedno-
cześnie wprowadzono w nich wiele
rozwiązań sprawiających, że ich
funkcjonalność jest naprawdę
godna podkreślenia. Obie wersje
Tipo zapewniają swoim użytkowni-
kom naprawdę wygodną jazdę.
W 4,37-metrowym hatchbacku
i o 20 cm dłuższym kombi jest prze-
stronnie dzięki szerokości 1,79
metrów (dla porównania: Fiat Bravo
miał identyczną szerokość) oraz wy-
sokości 1,5 m (1,51 m w SW, wraz
z relingami dachowymi montowa-
nymi w standardzie). Pięć osób, na-
wet o pokaźnych posturach, podró-

Rafał
Grzanecki,

country
manager

Fiat&Abarth,
podczas

prezentacji
nowych wersji

Fiata Tipo

Kompletna gama
modelowa Tipo 
to pełna oferta
sprzedażowa
w najważniejszym
na rynku
segmencie C



żujących Fiatem Tipo ma dużo
miejsca nad głowami i na nogi. Wy-
godnie wchodzą też do wnętrza
auta, bo drzwi, zarówno przednie
jak i tylne, otwierają się pod kątem
80 stopni. 
Pasażerowie mogą też zabrać 
pokaźne ładunki, bo bagażnik
w hatchbacku ma pojemność 440
litrów (najwyższy wskaźnik w seg-
mencie), a w kombi 550 litrów.
Warto podkreślić, że w Tipo Station
Wagon zastosowano unikalny sys-
tem o nazwie „Magic Cargo
Space”, który zapewnia optymalne
wykorzystanie komory bagażowej.
Dzięki regulowanej dwupoziomowo
płaszczyźnie pokrywy bagażnika
można zwiększyć jego głębokość,
a występowanie dwóch ruchomych

ścian bocznych pozwala umieścić
w nim małe przedmioty, lub wyko-
rzystać do maksimum całą szero-
kość powierzchni załadunkowej. 
We wnętrzu auta umieszczono
dziewięć schowków o łącznej
pojemności 12 litrów. Siedzenia sa-
mochodu składają się asymetrycz-
nie, co pozwala na uzyskanie pła-
skiej i nieprzerwanej powierzchni
ładunkowej o długości nawet do
1,80 m, równej z płaszczyzną sa-
mochodu. Umożliwia to przewoże-
nie np. nart, rowerów czy deski sur-
fingowej, lub długiego ładunku, gdy
auto wykorzystywane jest w pracy.
Dlatego samochód może służyć ro-
dzinom, do wypoczynku, a także
być idealnym pojazdem dla klientów
biznesowych.

BOGATO 
WYPOSAŻONE
Życie w drodze ułatwia także bo-
gate wyposażenie standardowe
Tipo, zawarte już w podstawowej
wersji POP z silnikiem benzyno-
wym 1.4 o mocy 95 KM połączo-
nym z 6-biegową, manualną skrzy-
nią biegów. Jest m.in. klimatyzacja,
radio z portem USB, centralny za-
mek sterowany z pilota w kluczyku,
elektryczne sterowanie przednich
szyb i zewnętrznych lusterek, elek-
trycznie wspomagany układ kie-
rowniczy z dwoma trybami pracy
wraz z dwupłaszczyznowo regulo-
waną kolumną kierownicy. Pozos-
tałe dwie wersje wyposażeniowe
Tipo hatchback i Station Wagon,
a więc Easy i Lounge są jeszcze
bogatsze. W ramach wyposażenia
możemy wybrać m.in. innowacyjny
system UConnectTM 7” HD LIVE
z 7-calowym wyświetlaczem o wy-
sokiej rozdzielczości i ekranem do-
tykowym.

26 FCA wokół Nas

Tipo posiada bogate
wyposażenie standardowe
już w podstawowej wersji



Klienci mają do wyboru kilka jed-
nostek napędowych. Są wśród nich
3 silniki benzynowe – wspom-
niany już 1.4 o mocy 95 KM oraz
1.4 T-JET o mocy 120 KM i 110-
konny 1.6 E-Torq. Dwie jednostki
wysokoprężne to 1.3 Multijet II
o mocy 95 KM i 1.6 Multijet II
o mocy 120 KM. Ta druga jest nie-

zwykle ekonomiczna i ekologiczna
– wyposażone w nią auto na prze-
jechanie 100 km zużywa zaledwie
3,7 l paliwa, a poziom wydalanego
podczas spalania dwutlenku węgla
wynosi 98 g/km. 
Ponadto w gamie modelowej Tipo
5D i Station Wagon debiutuje jed-
nostka napędowa 1.4 T-Jet o mocy

120 KM wyposażona w fabryczną
instalację LPG. Dopłata do wersji
zasilanej gazem wynosi jedynie
3500 zł. Warto podkreślić, że in-
stalacja LPG jest montowana w fab-
ryce, zatem tak wyposażone samo-
chody są objęte pełną gwarancją
producenta. To bardzo interesująca
propozycja dla klientów flotowych,
których auta miewają wielokilomet-
rowe przebiegi. Interesujące są rów-
nież ceny nowych Tipo rozpoczyna-
jące się (w wersjach promocyjnych)
od 49 900 zł za 5-drzwiowego
hatchbacka i od 54 400 zł zaTipo
Station Wagon, z wyposażeniem
w wersji POP.
Nic więc dziwnego, że zaintereso-
wanie Tipo jest ogromne. „Tylko
w styczniu br. złożono u nas 6 ty-
sięcy zamówień na te samochody
– poinformował Rafał Grzanecki.–
Jeśli porówna się to z liczbą 9256
Fiatów sprzedanych w Polsce przez
cały 2016 rok, widać, że model ten
robi prawdziwą furorę”. 
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przez Centrum
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NA PIERWSZYM PLANIE

Nowy dyrektor
Administracji, Finansów
i Kontroli Zarządzania 
FCA Poland

31 stycznia odszedł na emeryturę
Czesław Świstak – dyrektor
Administracji, Finansów i Kontroli
Zarządzania w FCA Poland.
Czesław Świstak w trakcie 43 lat
pracy w Grupie przeszedł długą
drogę od kierownika sekcji
planowania kosztów do
(pierwszego polskiej narodowości)
członka zarządu FCA Poland S.A.
W latach 2000-2002 był ponadto
prezesem zarządu Fiat GM
Powertrain w Bielsku-Białej.

Z dniem 1 lutego 2017 r. zajmowane przez Czesława Świstaka
stanowisko przejął Sławomir Bekier (na zdjęciu), który pracę
w Grupie rozpoczął w 2000 r. w Dziale Controllingu Handlowego,
następnie był kontrolerem Zakładu FCA Poland w Tychach,
dyrektorem finansowym (CFO) w FCA Serbia oraz 
w FCA Melfi we Włoszech. 

Honorowi 
krwiodawcy 
20 stycznia w Sali Marmurowej Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach odbyło się uroczyste
wręczenie państwowych i resortowych
odznaczeń dla zasłużonych honorowych dawców
krwi. Zebrani zostali wyróżnieni za propagowanie
honorowego krwiodawstwa oraz krzewienie idei PCK.
W czasie uroczystości „Kryształowe  Serce” otrzymali
Paweł Bojczuk (na zdj. po prawej) i Piotr Janasik,
a Zbigniew Kieras odznakę „Honorowy Dawca Krwi –

Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

FCA Poland spotkanie z dostawcami
17 lutego w Kocierzy odbył się tradycyjny już 14. meeting z dostawcami FCA Poland. Podczas spotkania dyrektor zakładu
w Tychach Antoni Greń przedstawił wyniki fabryki za zeszły rok (więcej na str. 8-10) i omówił podstawowe problemy dotyczące
współpracy partnerów przemysłowych: rozpowszechnianie metodologii WCM, zwrócenie uwagi na koszty transformacji
i materiałów, jakość i czas wprowadzania modyfikacji do procesu. Podkreślił zwłaszcza wysoką efektywność nowych procesów
i metod w ramach WCM, takich jak Plant Academy, Blue Room czy Kaizen Week. To wiedza i narzędzia do wykorzystania przez

dostawców zainteresowanych wdrażaniem WCM w swoich fabrykach. Wśród dostawców spoza grupy FCA,
pięciu uczestniczy już w programie mającym na celu zdobycie Brązu. Są to: Delfo Polska, 
Denso Thermal Systems Polska, Pro-Cars, Pilkington Automotive Poland i Polmotors.



Fiat Tipo w podróży dookoła świata
Fiat Tipo z produkcji seryjnej dokonał nieprawdopodobnego wyczynu, pokonując w 133 dni 41 000 kilometrów, odwiedzając
22 kraje oraz 122 miasta. Za jego kierownicą znalazł się dziennikarz Okan Altan. Przygoda rozpoczęła się 13 sierpnia 2016 roku
w Bursie, kiedy Fiat Tipo wyruszył w podróż z zakładu Tofaş. Pierwsze etapy podróży odbyły się w Europie: po Turcji model
przejechał przez Bułgarię, Grecję, Rumunię i Ukrainę, żeby następnie
wjechać do Rosji. Tutaj pokonał trasę prowadzącą wzdłuż linii Kolei
Transsyberyjskiej. Później droga wiodła przez Japonię, skąd samochód
popłynął statkiem do Meksyku. Po zwiedzeniu tego kraju Fiat Tipo
powrócił do Europy. Z angielskiego wybrzeża przejechał m.in. przez
Holandię, Niemcy, Francję, Szwajcarię, Austrię i Włochy. Światowy tour
Fiata Tipo zakończył się w Turcji. Podczas całej podróży auto, zdaniem
dziennikarza, cechowały niezawodność i komfort jazdy na różnego
rodzaju drogach, nawet tych najbardziej niedostępnych oraz
w najbardziej niesprzyjających warunkach pogodowych.

przygotowane przez redakcję
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„Piękna, bo zdrowa” 
z Fiatem
Marka Fiat została partnerem Ogólnopolskiej Kampanii
Społecznej „Piękna, bo Zdrowa” zainicjowanej przez
Ogólnopolską Organizację „Kwiat Kobiecości”. Celem akcji jest
zwiększenie świadomości kobiet na temat profilaktycznych
badań ginekologicznych. Hasło przewodnie tegorocznej edycji
kampanii: „Wpadnij na przegląd do ginekologa” zawiera prostą
analogię: skoro dbamy o swoje bezpieczeństwo, wykonując
doroczny przegląd auta, to podobnie każda kobieta powinna
zadbać o siebie i swoje własne życie, udając się na wizytę
kontrolną do ginekologa. Tym razem w akcję zaangażowały się
znane i lubiane gwiazdy: Katarzyna Żak, Anita Sokołowska,
Paulina Chruściel i Anna Kalczyńska. Ambasadorki można
zobaczyć na plakatach i w specjalnym spocie reklamującym
akcję – w obu przypadkach kobiety wybierają się na „przegląd”
do lekarza ginekologa Fiatem 500 Cabrio. 

Nagrody dla modeli 
marek FCA 
Głosami czytelników magazynów motoryzacyjnych „Auto
Moto” oraz „Motor” Alfa Romeo Giulia i Fiat Tipo SW
zwyciężyły w 15. edycji plebiscytu Auto Lider. Giulia
wygrała w kategorii „Auto Klasy Średniej”. Z kolei
bestsellerowy Fiat Tipo w nowej wersji Station Wagon
zdobył tytuł najlepszego „Auta Kompaktowego”. 
Czytelnicy magazynu „Auto motor und sport” uznali Alfę
Romeo Giulię i Abartha 595, za „Najlepszy Samochód
2017 roku” w swoich kategoriach: Giulia – najlepszym
samochodem importowanym klasy średniej, natomiast
Abarth – w kategorii małych samochodów
importowanych. W tej samej kategorii na drugim miejscu
znalazł się Fiat 500. Ponadto Alfa Romeo Giulietta
uplasowała się na drugim miejscu w klasie
importowanych samochodów kompaktowych,
a Alfa Romeo Mito – na miejscu trzecim. 
Konkurs na „Najlepszy Samochód 2017 roku” był
przeprowadzany równolegle przez 21 magazynów
w 17 krajach. Czytelnikom przedstawiono 378 nowych
modeli samochodów w podziale na jedenaście kategorii.



KULISY
MANUFACTURINGU
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Jak powstaje zakład i jak tworzy się
linię produkcyjną nowych modeli?
Jakie są najlepsze, najszybsze i przy
tym najbardziej opłacalne
technologie produkcji? Tym
wszystkim zajmuje się Manufacturing
Engineering w Mirafiori, czyli
ośrodek, który stoi za kulisami
procesów i zakładów produkcyjnych
FCA na całym świecie. 

FCA wokół Nas



jest. Obydwa procesy rozwijają się równolegle: już
w chwili, kiedy powstają pierwsze szkice nowego po-
jazdu myśli się także o tym, jak wyprodukować go
w najbardziej efektywny sposób. Cały proces powsta-
wania nowego modelu pozostaje właśnie w gestii 
Manufacturing Engineering, ośrodka, który w FCA
zajmuje się industrializacją nowych modeli. Jego
zadania nie ograniczają się jednak do pracy operacyjnej,
czyli projektowania zakładów i linii produkcyjnych, ale
zaczynają od rozpoznania możliwych rozwiązań, wstęp-
nych obliczeń, analiz projektu i kończą w zakładach
wraz z uruchomieniem produkcji lub kolejnymi jej mo-
dyfikacjami. Wszystkie te etapy realizowane są w ścisłej
współpracy z wieloma podmiotami odpowiedzialnymi
za powstawanie pojazdu.
„Manufacturing Engineering nie jest eksponowaną jed-
nostką, bo jego praca toczy się za kulisami procesu
produkcyjnego, ale niewątpliwie jest jego mózgiem –
twierdzi Luigi Galante, odpowiedzialny za zakłady
EMEA Premium Brands. – Kontroluje cały przebieg
powstawania pojazdu, tak aby przebiegał on spójnie
zarówno pod względem strategii Grupy, jak i jej reali-
zacji. Jeden błąd w procesie produkcji może zaważyć
na całej realizacji nowego projektu pojazdu”. Ośrodek
ten odgrywa więc strategiczną rolę, bez której nie
obeszłaby się cała produkcja. 

Wszystko zaczyna się od pomysłu, a kończy
na gotowym produkcie. Między tymi fa-
zami potrzebna jest analiza potrzeb ryn-

kowych, określenie jego kosztów i czasu wykonania,
zaprojektowanie szczegółów, wybór materiałów i wresz-
cie budowa linii produkcyjnej.
W powszechnym mniemaniu projektowanie samochodu
i jego proces produkcyjny są dwoma oddzielnymi eta-
pami powstawania pojazdu. Tymczasem wcale tak nie

Manufacturing
Engineering to serce

i mózg procesu
produkcyjnego: 

gdzie tworzy się,
koordynuje i pomaga
wszystkim zakładom

produkcyjnym 



33

Manufacturing Engineering EMEA z siedzibą w Mira-
fiori pod Turynem wykonuje powierzone mu zadania,
korzystając z rozległej wiedzy z wielu obszarów. Każdą
z nich reprezentują specjaliści z różnych sektorów za-
angażowanych w proces produkcyjny (spawalni, lakierni,
montażu, jakości, i usług). Znajdują się wśród nich
także przedstawiciele Advanced Manufacturing Engi-
neering Process and Product, którzy pracują nad przy-
gotowaniem projektu we wczesnym etapie produkcji.
Galante wyjaśnia: „To ośrodek zatrudniający niewiele
ponad czterystu pracowników, którzy korzystają
z pełnej wiedzy zdobytej przez przedsiębiorstwo w jego
całej historii i którzy wiedzę tę umiejętnie rozwijają. Ich
kwalifikacje poszerzają się dzięki nieustannej wy-
mianie informacji z innymi regionami (z których
każdy ma swój lokalny ośrodek Engineering Manufac-
turing), poprzez wymianę doświadczeń, porównywanie
inwestycji i dostawców oraz stosowanych rozwiązań.
Innymi słowy ośrodek korzysta w swojej pracy z naj-
lepszych praktyk, by ciągle się rozwijać”. W procesie
tym Global Manufacturing Engineering spełnia pod-
stawową rolę koordynatora trzech rozległych obszarów,
który bazuje na doświadczeniu najlepszych na świecie
ekspertów, wykorzystując w tym celu efektywną wy-
mianę informacji. Dzięki niej zespół pracuje lepiej.
Nowe rozwiązania techniczne rodzą się także w wyniku
bezpośrednich doświadczeń. Dlatego ośrodek pozostaje
w ścisłym kontakcie z zakładami produkcyjnymi,
gdyż tylko ci, którzy na co dzień pracują w produkcji,
mogą ocenić dobre strony procesu oraz wskazać
miejsca krytyczne, ewentualne zmiany lub zapropono-
wać nowe rozwiązania. „Wymiana informacji jest siłą
napędową Manufacturing Engineering w branży, w któ-
rej pomysłowość i wyobraźnia spotykają się z umiejęt-
nością wskazania alternatywnych rozwiązań. Naszym
wspólnym celem jest lepsza praca” – kończy Galante.

PRZEMYSŁ 4.0
W SŁUŻBIE PROCESU PRODUKCYJNEGO
Szybkość, niezawodność, funkcjonalność, ograniczone
koszty i bezproblemowe uruchamianie. Krótko mówiąc,
obecnie ważne jest wyprodukowanie i wprowadzenie
samochodu na rynek w coraz krótszym czasie. To ce-
chy systemu produkcyjnego, którego elementy ustala
się, dzięki wsparciu nowych technologii, już na etapie
projektowania. Aby zdefiniować procesy, Manufacturing
Engineering korzysta z zaawansowanych systemów
symulacji, które pozwalają w środowisku wirtualnym
dostrzec trudności na każdym etapie procesu pro-
dukcyjnego. Można je więc rozwiązać jeszcze za nim
proces wejdzie w fazę realizacji. W ten sposób uru-
chomienie produkcji przebiega sprawniej i jest mniej

kosztowne, bo zostaje wirtualnie przetestowane już
w fazie wyjściowej.
„Od chwili powstania nowego projektu do momentu ko-
mercjalizacji wyrobu mija tylko 21 miesięcy. Wynik taki
osiągnęliśmy w Manufacturing Engineering przy pomocy
dygitalizacji procesu – wyjaśnia Denny Monti, Vice
President of Global Manufacturing Engineering Ve-
hicle&Manufacturing Engineering EMEA Region. – Oka-
zało się to możliwe, dzięki zastosowaniu odpowiednich
narzędzi i metodologii już we wstępnym etapie definio-
wania projektu”. Wśród nich warto wymienić chociażby
„Reverse Engineering”, skaner badający stan istnie-
jących linii produkcyjnych. Przy jego pomocy można
wygenerować trójwymiarowy obraz linii i na nim opra-
cowywać industrializacje nowego modelu. Albo „Know-
ledge Based Engineering” – wykorzystywany do
usprawnienia procesu projektowania, który pozwala
w ciągu kilku minut wykonać operacje zajmujące wcześ-
niej kilka tygodni. Na koniec futurystyczna przestrzeń
„Virtual Room”, gdzie po założeniu okularów 3D i od-
powiedniego kasku oraz umieszczeniu czujników na
dłoniach można znaleźć się na wirtualnej linii produk-
cyjnej, żeby sprawdzić jej działanie, bezpieczeństwo, or-
ganizację i funkcjonalność każdego stanowiska pracy. 
„Dzięki digitalizacji zrewolucjonizowaliśmy proces pro-
jektowania” – wyjaśnia Monti. – Przy pomocy tych
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WCT – World Class Technology
Do doskonałości trzeba dążyć nie tylko w fabryce podczas procesu
produkcyjnego, ale także tam, gdzie ten proces powstaje. Realizując
ten cel, ośrodek Manufacturing Engineering wdrożył rok temu World
Class Technology, czyli zasady World Class Manufacturing, które
stosuje się w obszarze inżynierii. „Zwracamy uwagę na logistykę,
ograniczenie strat, bezpieczeństwo i pracowników. Niektóre zasady
są zbieżne z obowiązującymi w WCM. Inne jednak dotyczą tylko
świata Manufacturing Engineering” – tłumaczy Mauro Bosio,
Manufacturing Engineering World Class Technology Manager. Wśród
zasad tych wymienić można poszukiwanie innowacji podczas
projektowania wyrobu i procesu produkcyjnego, szerokie

wykorzystanie technologii cyfrowych, od
analizy scenariusza aż do aplikacji product
managementu, które są pomocne w dłuższej
perspektywie w zarządzaniu czasem,
kosztami i technikami rozwiązywania
problemów. 
„Dzięki World Class Technology
wprowadziliśmy nieco rygoru w proces
tworzenia typowy dla Manufacturing
Engineering, racjonalizując nasz sposób
pracy – wyjaśnia dalej Bosio. – Dzisiaj
korzystamy nie tylko z zasad i narzędzi
własnych, ale jeszcze otwieramy się na
kolegów spoza ośrodka, mówiąc tym samym
językiem – językiem World Class. Dzięki
temu udaje nam się współpracować z całym
szeregiem różnych specjalistów. To u nas
chleb powszedni”. 
Żeby wprowadzać kulturę World Class

Technology, szkolić zespół, rozwijać nowe kompetencje,
Manufacturing Engineering korzysta od zeszłego roku także ze
specjalnego systemu szkoleń (Akademii). „To organizacja, która
z całą pewnością ułatwia ludziom zrozumienie celów i powodów,
dla których warto stosować zasady World Class Technology –
wyjaśnia Nicola Papaleo, HR Manager Manufacturing Headquarter.
– To zadanie, które HR zawsze realizował z pasją, ułatwiając
kontakty i sprawiając, że wszystkie zmiany przebiegają sprawnie
przy zaangażowaniu i motywowaniu pracowników”.

urządzeń możemy korzystać z wiedzy i doświadczenia
nie tylko specjalistów z branży, ale także aktywnych
uczestników procesu produkcyjnego, od dyrektorów
zakładów produkcyjnych począwszy na robotniku skoń-
czywszy, i wykorzystać ich doświadczenie”.

W KIERUNKU SAMOCHODU PRZYSZŁOŚCI
W sektorze Advanced Manufacturing Engineering
(AME) Process and Product spotykają się ze sobą
doświadczenie i technologia, umiejętność szczegółowej
analizy i długoterminowego przewidywania. Obie struk-
tury pracują nad wdrożeniem nowego modelu. Ich
zadaniem jest odpowiednio: określenie kosztów pro-
dukcji i przeanalizowanie wykonalności produktu, po
to by wypracować projekt produkcji. Gdy projekt zo-
stanie zaakceptowany, zostaje przekazany do realizacji
przez działy operacyjne, które zajmują się inżynierią
spawalni, lakierni, montażu jakości i usług.
„To my określamy, kiedy, gdzie i jak zostanie zrealizo-
wany konkretny model – mówi Fulvio Reineri, 
AME Process Manager. – Posiłkujemy się w tym celu
zaawansowanymi systemami obliczeń matema-
tycznych, które pozwalają na opracowywanie i po-
równywanie danych dotyczących kosztów, czasu, celów
przedsiębiorstwa, cech wyrobów już uprzemysłowionych
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na poziomie technologicznym na istniejących liniach.
To naprawdę tony informacji, które na naszych biurkach
zmieniają się w wytyczne do realizacji konkretnego sa-
mochodu”. Dlatego też AME Process pracuje z dużym
wyprzedzeniem w stosunku do etapu operacyjnego
i obejmuje swoim zasięgiem wszystkie działania przed-
siębiorstwa na poziomie globalnym. „Wiemy, jak i gdzie
będą produkowane pojazdy Grupy z pięcioletnim wy-
przedzeniem – wyjaśnia Reineri – choć oczywiście nie
można mówić w tym przypadku, że plany te są nie-
zmienne. Naszym zadaniem jest
realizowanie modeli, które będą od-
powiadały na potrzeby klientów
i oczekiwania rynku”.
Ważne są więc nie tylko technologie
produkcyjne, ale także ich styl. Tym
zajmuje się AME Product, który we
współpracy z Design i Product De-
velopment gwarantuje wykonal-
ność modelu. „To prawdziwe cho-
dzenie po linie. Bo z jednej strony
nie powinniśmy przeszkadzać
w twórczej pracy naszych projek-
tantów, z drugiej jednak musimy
sprawdzać, czy ich pomysł można

będzie zrealizować i czy zmieści się on w kosztach
i czasie przewidzianym w planie industrializacji. Dlatego
nasz zespół śledzi rozwój modelu od pierwszego szkicu
aż do uruchomienia fabryki: praca „na miejscu” pozwala
na sprawdzenie w praktyce zaproponowanych rozwią-
zań” – mówi Luciano Torazza, AME Product Manager.
Staje się ona kluczowa, gdy na przykład sprawdza się
wykorzystanie nowych materiałów, jak włókno węglowe
używane do pokrywy bagażnika i dachu Giulii Quadri-
foglio. Torazza tłumaczy: „Począwszy od technik tło-

czenia poprzez lakiernię, systemy
montażu, skończywszy na testach ter-
modynamicznych części i analizie wy-
trzymałościowej – każdy element pro-
cesu produkcyjnego zostaje szczegó-
łowo przebadany. Także przy użyciu
nowych technologii, które umożliwiają
interwencję w warunkach wirtual-
nych. Na pewno najbardziej przyszło-
ściowa wydaje się platforma IC.IDO
(dosłownie I see, I do.), która projek-
tuje obraz nowego modelu w rzeczy-
wistych rozmiarach i pozwala obliczyć
szybko i dokładnie zasady montażu
wszystkich części pojazdu”. 
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27stycznia, w Dzień Pa-
mięci o Ofiarach Ho-
locaustu, przedsta-

wiciele FCA oraz Gruppo Diri-
genti Fiat przekazali Fiata Ducato
dyrekcji Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau. Samochód tra-
fił do Działu Konserwacji, którego
pracownicy będą mogli teraz szybko
dotrzeć tam, gdzie będzie konieczna
ich interwencja. 

CENNA WSPÓŁPRACA 
Współpraca między Miejscem Pa-
mięci Auschwitz-Birkenau a wło-
skim koncernem rozpoczęła się dwa
lata temu. Przekazane w styczniu
2015 roku Fiat 500X AWD i Jeep
Renegade trafiły do wartowników,
którym nadal służą do patrolowa-
nia 200 hektarowego autentycz-
nego terenu poobozowego. Fiat
Ducato to kolejny, wyjątkowy dar.

Ceremonia przekazania auta nie-
przypadkowo odbyła się 27 stycz-
nia. Dokładnie 72 lata wcześniej do
Oświęcimia wkroczyli żołnierze 60.
Armii Pierwszego Frontu Ukraiń-
skiego. Dla tysięcy więźniów nie-
mieckiego, nazistowskiego obozu
koncentracyjnego i zagłady nastała
upragniona wolność. 
Anna Skrzypińska, zastępca dy-
rektora Państwowego Muzeum
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POTRZEBNY DAR
Dzięki konserwatorom z Muzeum

Auschwitz-Birkenau kolejne pokolenia
będą mogły zobaczyć świadectwa

zagłady. Ich prace wsparł koncern FCA. 
Krzysztof Bielski, zdjęcia: Satiz Poland



Auschwitz-Birkenau podkreśla, że
Fiat Ducato bardzo usprawni
funkcjonowanie Miejsca Pa-
mięci, na którego rozległym tere-
nie znajduje się wiele obiektów, wy-
magających opieki konserwator-
skiej. Przypomina również, że
współpraca między FCA i mu-
zeum rozpoczęła się niemal trzy
lata wcześniej, gdy przedstawiciele
Gruppo Dirigenti zwiedzali tereny
byłego obozu. „Nawiązała się wtedy
między przewodnikiem a członkami
delegacji rozmowa, której tematy
wykroczyły poza zwykłe ramy zwie-
dzania. Dziś mogę powiedzieć, że

wówczas zrodziła się między nami
pewnego rodzaju więź oparta na
wrażliwości, otwartości i empatii ze
strony reprezentantów korporacji.
Wzajemne, dobre relacje zaowo-
cowały pozytywną odpowiedzią na
naszą prośbę o samochody, które
służą straży muzealnej” – pod-
kreśla wicedyrektor. Dlatego też,
gdy okazało się, że dział konser-
wacji potrzebuje auta, przedstawi-
ciele Muzeum zwrócili się po-
nownie o pomoc do FCA i Gruppo
Dirigenti Fiat. Włoscy przyjaciele
postanowili i tym razem zareago-

wać. Gabriele Azzalini, sekretarz
generalny Gruppo Dirigenti Fiat
podkreślił, że podarowane auto jest
wypełnieniem słów o wzajemnych,
dobrych relacjach. „Słowa mają
większą wartość, jeśli towarzyszą
im czyny” – powiedział podczas
uroczystości. 
Wicedyrektor Skrzypińska, uzupeł-
niając wypowiedź Gabriele Azzali-
niego, przypomniała, że od 2015
roku FCA wspiera aktywność
Muzeum we Włoszech. „Muzeum,
dzięki pomocy Gruppo Dirigenti
Fiat, dwa lata temu po raz pierwszy
wzięło udział w Międzynarodowych
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Targach Książki w Turynie. Z włoską
młodzieżą spotkali się wówczas
byli więźniowie Auschwitz –
Halina Birenbaum i Bogdan Bart-
nikowski. W ubiegłym roku byliśmy
tam po raz drugi, inicjując projekt
fundacji Terra del Fuoco pod na-
zwą „Pagina di Memoria” (Kara-
wana Pamięci). Pod jego auspi-
cjami i dzięki samochodom uży-
czonym przez koncern FCA dotar-
liśmy z publikacjami Muzeum do
uczniów, studentów oraz insty-
tucji publicznych na terenie ca-
łych Włoch” – podkreśliła wicedy-
rektor.

BEZ KOŃCA 
Niemym dowodem na dramat
mordowanych w KL Auschwitz
ludzi są baraki, ruiny krematoriów
i komór gazowych, wieże wartow-
nicze, ale także ogromne ilości bu-
tów, walizek, dokumentów i tysiące
innych przedmiotów codziennego
użytku. Czas żadnej z tych rzeczy
nie oszczędził. Dlatego konserwa-
torzy Państwowego Muzeum
KL Auschwitz-Birkenau codziennie
toczą walkę o to, aby dowody po-
pełnionych tu zbrodni istniały jak
najdłużej. „Zespół pracowni kon-
serwatorskich będących częścią

działu konserwacji tworzą specja-
liści różnych dziedzin: konserwacji
papieru, kamienia, malarstwa i me-
talu, a także chemicy, mikrobiolo-
dzy, osoby zajmujące się dokumen-
tacją” – mówi Aleksandra Papis,
kierownik Pracowni Konserwator-
skich. Każdy z konserwowanych
przedmiotów to indywidualna tra-
gedia, świadectwo niewyobrażal-
nego cierpienia. 
Obecnie realizowany jest projekt fi-
nansowany przez Fundację Ausch-
witz-Birkenau. Jego częścią jest
konserwacja waliz. Praca specja-
listów nie polega jednak na przy-
wróceniu im idealnego wyglądu.
„Staramy się zachować wszystkie
zniekształcenia, które są dowodem
na to, co wydarzyło się tu kilkadzie-
siąt lat temu. Każde pęknięcie,
każdy ubytek jest śladem historii.
Walizy były niszczone celowo. Po-
szukiwano w ich wnętrzach ukry-
tych cennych przedmiotów. Ode-
brany bagaż składowano w stertach
wystawionych na niesprzyjające
działanie warunków atmosfe-
rycznych, wskutek których ulegał
on dalszym deformacjom i niszcze-
niu” – wyjaśnia Aleksandra Papis.
Myli się bardzo ten, kto uważa, że
konserwacja waliz to praca wyłącz-
nie dla jednego specjalisty. Tutaj za-
angażowaniem musi wykazać się
przynajmniej kilku z nich. Trzeba
odpowiednio zadbać o skórę, pa-
pier, metal – bo każdy z tych
przedmiotów składa się z kilku róż-
nych materiałów i każdy z nich wy-
maga zastosowania innej techniki
konserwatorskiej. 
Innym, ogromnym przedsięwzię-
ciem jest konserwacja butów.
W zbiorach Muzeum jest ponad
100 tysięcy butów osób dorosłych
i 8 tysięcy bucików dziecięcych.
W przeszłości, z uwagi na ogromną
liczbę obiektów, buty konserwo-
wane były metodami masowymi.
„Obecnie nad każdym butem pra-
cujemy indywidualnie. Dzięki temu
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Prace
konserwatorskie

przy jednym
z baraków

murowanych
w byłym obozie

Auschwitz
II-Birkenau.

Poniżej:
Pracownia

fotograficzna.
Tutaj każdy

eksponat jest
fotografowany

przed i po
konserwacji



znajdujemy w nich fragmenty gazet,
listy do bliskich, a nawet podpisy
właścicieli. Odczytane informacje-
nazwiska przekazujemy do Działu
naukowego, gdzie czasem można
zidentyfikować właściciela, określić
skąd i kiedy trafił do Auschwitz” –
podkreśla Papis. 
W specjalnym studiu fotograficznym
każdy obiekt fotografowany jest
przed rozpoczęciem renowacji,
w trakcie oraz po zakończeniu. 
Konserwatorzy muzeum pracują nie
tylko w pracowniach. Ich praca bar-
dzo często odbywa się również
w terenie. Anita Janiga, z wykształ-
cenia chemik, pokazuje niewielkie
próbki drewna i cegły, pobrane
z jednego z baraków. „Przed roz-
poczęciem konserwacji musimy
poznać jego historię. Dowiedzieć
się, z jakich materiałów został zbu-
dowany, ile warstw tynku albo farby
znajduje się na ścianach. Wiemy,
że barak, z którego zostały pobrane

próbki, podobnie jak większość, po-
wstał naprędce, z materiałów od-
zyskanych. Nikt nie przewidywał, że
będzie stać kilkadziesiąt lat, dlatego
proces degradacji jest bardzo wi-
doczny” – wyjaśnia Anita Janiga.
W takich sytuacjach potrzebna jest
ingerencja konserwatorska. Nie
chodzi jednak o to, aby po zakoń-
czeniu prac barak wyglądał jak
nowy. „Ponieważ działamy w obiek-
cie zabytkowym konserwator
musi czuwać, czy ingerencja
w strukturę historyczną obiektu jest
minimalna i czy odbywa się w ra-

mach wyznaczonych granic” –
mówi Anna Skrzypińska. Idea jest
taka, aby wszystkie obiekty wyglą-
dały prawie tak samo, jak wtedy,
gdy funkcjonował tu niemiecki obóz
zagłady. 

CZAS NAGLI 
Rafał Pióro, zastępca dyrektora
Państwowego Muzeum Auschwitz-
Birkenau podkreśla, że „Fiat Ducato
będzie wykorzystywany przez
wszystkich specjalistów działu kon-
serwacji: konserwatorów i inżynie-
rów, a także rzemieślników, którzy

codziennie dbają o to miejsce”.
W najbliższym czasie z samo-
chodu skorzystają specjaliści
pracujący przy naprawie wrót ba-
raków drewnianych na terenie daw-
nego odcinka kwarantanny oraz
przy naprawie wież wartowniczych.
Ze względu na liczbę obiektów oraz
wielkość terenu Miejsca Pamięci,
sprawny transport zarówno ma-
teriałów, jak i specjalistycznego
sprzętu jest niezbędny przy prowa-
dzeniu wszelkich działań mających
na celu zachowanie historycznych
obiektów. 
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Po lewej:
Aleksandra

Papis, poniżej:
konserwacja
jednej z wielu

tysięcy walizek
będących

w zbiorach
Muzeum

Auschwitz-
Birkenau

W 2015 roku FCA i Gruppo
Dirigenti Fiat przekazali
Jeepa Renegade oraz
Fiata 500 X AWD Straży
Muzealnej. Samochody
służą m.in. do nocnych
patroli po terenie Muzeum. 
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MAŁA, WI
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Nazwano go PanDakar. Tak
naprawdę chodzi o Fiata
Pandę 4x4 Cross, który

został wyposażony w silnik seryjny
2.0 Multijet o mocy 180 koni, tylko
nieznacznie podrasowany, by lepiej
spisywał się w ekstremalnych wa-
runkach rajdowych. I to nie byle ja-
kiego rajdu. Mowa o Rajdzie Dakar,
który rozłożył na łopatki nawet naj-
bardziej wytrawnych uczestników.
Jego trasa biegnie wśród miejsc
równie pięknych co niebezpiecz-
nych, czasami nieprzejezdnych
i w ekstremalnych warunkach po-
godowych. Biorą w nim udział sa-
mochody, motocykle, ciężarówki
i quady. Żeby dotrzeć do mety wy-
ścigu lub nawet go wygrać, uczest-
nicy muszą posiadać ponadprze-
ciętne umiejętności jazdy i zdolności
przystosowawcze, a pojazdy wyższą
niż zwykle moc, solidność i wytrzy-

małość. Małej, wielkiej Pandzie to
się udało. Niezależnie od niekorzys-
tnej pogody, która towarzyszyła te-
gorocznej edycji wyścigu, PanDakar
ukończył z powodzeniem wszystkie
etapy rajdu, które wiodły przez Ar-
gentynę, Boliwię i Paragwaj. I dotarł

do mety. To potwierdzenie wspa-
niałych zalet tego samochodu, który
należy do jednych z najczęściej
sprzedawanych aut miejskich w Eu-
ropie i nadaje się do wszechstron-
nego użytku oraz potrzeb. Nawet
tych pustynnych. 

Ten model, o napędzie na cztery koła,
wykonał rzecz do tej pory niemożliwą: to

pierwszy samochód marki Fiat, który
przekroczył metę najsłynniejszego
i najtrudniejszego rajdu na świecie.

ELKA PANDA

PanDakar 
na mecie
w Buenos

Aires. Zespół
w składzie:

kierowca Giulio
Verzeletti 

(po prawej na
dachu) oraz

pozostali
członkowie -
Antoni Cabini

(po lewej),
a także Nicola
Montecchio

(FCA),
odpowiedzialny

za napęd



„Biegać każdy może” – ta pa-
rafraza słów popularnej pio-
senki z lat 70. mogłaby

z powodzeniem stać się hasłem re-
klamy społecznej promującej bie-
ganie. Aby uprawiać tę dyscyplinę,
nie trzeba bowiem inwestować
w drogi i specjalistyczny sprzęt ani
poświęcać wielu godzin na szlifo-
wanie techniki. Być może dlatego
z roku na rok przybywa osób,
które decydują się rozpocząć swoją
przygodę z tą dyscypliną. Wraz ze
wzrostem jej popularności przybywa
imprez dla biegaczy-amatorów. Ale
są i takie, które zapisały się już
w dziejach sportu. Do takich na-

leży Bieg Fiata, organizowany nie-
przerwanie od 25 lat w Bielsku-Bia-
łej. Wszystko zaczęło się w 1992 r.,
kiedy powstała spółka Fiat Auto
Poland. Od początku kładziono
w niej nacisk na angażowanie się
w prestiżowe wydarzenia sportowe
i kulturalne zarówno w wymiarze
lokalnym, jak i ogólnopolskim. Jed-
nym z obszarów tych działań była
chęć stworzenia pod szyldem firmy
imprezy sportowej, która dodatkowo
kojarzyłaby się z regionem. O jej
historii opowiada Andrzej Filipiak
(na zdjęciu obok), dyrektor biegu,
odpowiadający od pierwszej edycji
za jego organizację.

42 FCA wokół Nas

BIEG
Z TRADYCJAMI

Jakub Wężyk, zdjęcia: arch. A. Filipiaka

28 maja odbędzie się kolejna,
jubileuszowa edycja Biegu Fiata.

Przez 25 lat stał się on jedną
z najbardziej rozpoznawalnych

imprez biegowych w Polsce.

W pierwszym
Biegu Fiata

uczestniczyło
189 osób. 

W 24. edycji
konieczne było
wprowadzenie

limitu
uczestników,
1600 osób.
Pokazuje to,
jak mocno

wzrosła
popularność
biegania oraz
jak prestiżową
imprezą stał
się Bieg Fiata



BOGATA HISTORIA
„W 1992 r. – jako członkowie OZLA
(Okręgowego Związku Lekkiej At-
letyki) – poszukiwaliśmy na terenie
ówczesnego województwa biel-
skiego sponsorów, którzy mogliby
wesprzeć rozwój lekkoatletyki w re-
gionie. Jednym z miejsc, które od-
wiedziliśmy był Fiat Auto Poland
(obecnie FCA Poland). Podczas roz-
mowy z przedstawicielami firmy
zrodził się pomysł, żeby zorganizo-
wać masowy bieg uliczny dla
amatorów, w którym wezmą udział
dorośli i młodzież. Ta koncepcja była
o tyle ciekawa, że w tamtych cza-
sach w Polsce odbywało się nie-
wiele podobnych imprez. Za orga-
nizację tego biegu, poza mną, był
odpowiedzialny Karol Chraścina,
prezes OZLA, i Jan Wojnowski,

założyciel bielskiego klubu biegacza
„Supermaraton 100 km”. W przy-
gotowaniach do tej imprezy poma-
gał nam także Ryszard Kopijasz,
maratończyk-olimpijczyk, który słu-
żył swoim cennym doświadczeniem
związanym z zawodami biegowymi”
– wspomina Andrzej Filipiak. 
Pierwszy Bieg Fiata odbył się
w 29 maja 1993 r., podczas ob-
chodzonych w tym czasie w mieście
Dni Bielska-Białej. Jego trasa li-
czyła 10 kilometrów i rozpoczynała
się przed bramą Fiat Auto Poland,
a następnie wiodła przez ul. War-

szawską, Partyzantów, Leszczyńską
aż do mety na stadionie BKS-u,
przy ul. Rychlińskiego. Jej wyzna-
czenie nie było łatwym zadaniem
ze względu na specyficzne
ukształtowanie terenu stolicy
Podbeskidzia. Droga, którą wybrali
organizatorzy była zatem najbar-
dziej płaska z możliwych, a jed-
nocześnie przebiegała w pobliżu
najważniejszych zabytków Bielska-
Białej. Na przestrzeni lat została 
ona zmieniona tylko dwa razy:
w 2007 r. – z uwagi na remont ulicy
3 maja pokierowano bieg po drugiej
stronie rzeki Białej oraz w 2010 r.
– ze względu na rozpoczęcie bu-
dowy nowego stadionu miejskiego
przeniesiono metę na Plac Ratu-
szowy. Od tamtej pory kolejne edy-
cje biegu kończą się w tym właśnie

miejscu, co pozytywnie wpływa na
wizerunek imprezy.

NIE TYLKO DLA AMATORÓW
„Choć Bieg Fiata posiada licencję
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki,
przygotowywany jest głównie z my-
ślą o amatorach – mówi Andrzej
Filipiak. – Mimo to zawsze zależało
nam, żeby uczestniczyli w nim także
zawodowi biegacze, których
obecność nie tylko uświetnia jego
charakter, ale także pozwala ama-
torom konfrontować z nimi swoje
wyniki. Na początku na starcie sta-
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Poradnik uczestnika
Jak się zapisać
Jeśli jesteś pracownikiem jednej z 17 spółek
Grupy FCA w Polsce, możesz wziąć udział
w Biegu Fiata w niedzielę 28 maja bez
konieczności wpłacania „wpisowego”. 
Darmowe zapisy dotyczą wyłącznie pracowników
Grupy FCA. Do kategorii tej nie wlicza się
dostawców, nawet jeśli działają oni na terenie
zakładów.
Chociaż twój udział jest darmowy, musisz zapisać
się do biegu. Formularz zapisów oraz regulamin
znajdują się na stronie www.biegfiata.pl.
Nie przewiduje się zapisów w dniu imprezy.
Warto śledzić fanpage lub wydarzenie na
Facebooku. To tam pojawią się informacje
o biegu, utrudnieniach w ruchu, parkingach,
godzinie startu, zmianach itp.

Przed biegiem
Pobierz swój numer startowy w sobotę po
południu. W ten sposób unikniesz kolejek
i niepotrzebnego stresu tuż przed biegiem. Jeśli
jednak nie możesz, przyjdź do biura zawodów
dużo wcześniej (przynajmniej 2 godziny) przed
startem. W sobotę nie uprawiaj już dłuższego
wysiłku fizycznego, na przykład długiego spaceru,
i staraj się nie przebywać długo na słońcu.
Wieczorem przed biegiem unikaj
ciężkostrawnych potraw i napojów alkoholowych,
lepiej zjedz coś na bazie węglowodanów.
Zapewni ci to lepszy sen, a rano poczujesz się
„lekko”. 
Rano zjedz śniadanie minimum 3 godziny przed
startem. Najlepiej sprawdza się prosty
węglowodanowy posiłek: chleb, owoce lub miód,
lekkie białko (jak np. biały ser czy pierś z indyka).
Od rana warto też, co 30 minut, popijać kilka
łyków wody lub płynu izotonicznego.
Zaplanuj przybycie na miejsce startu
przynajmniej godzinę wcześniej. 



wali przedstawiciele polskiej czo-
łówki zawodowych biegaczy. Z cza-
sem jednak w biegu zaczęli brać
udział także reprezentanci innych
państw (do tej pory w Biegu Fiata
wzięli udział przedstawiciele 22 róż-
nych narodowości). Ponadto kilka
lat temu PZLA, widząc wyraźny
wzrost popularności biegania,
umożliwił przyznawanie tytułów
mistrzów Polski także w biegach
ulicznych. W ten sposób w ramach
Biegu Fiata odbyły się I, III i V Mist-
rzostwa Polski Kobiet. Dla po-
zostałych uczestników od pierwszej
edycji obowiązują trzy klasyfikacje:
główna (10 km), wózków inwalidz-
kich (10 km) i młodzieżowa dla
szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych (3 km). Po-
nadto przez wiele lat obowiązywała

klasyfikacja dla pracowników Fiat
Auto Poland, a w 2016 r. wprowa-
dziliśmy zamiast niej klasyfikację
dla pracowników wszystkich spółek
FCA, w ramach której wystartowało
133 biegaczy. Będzie ona obowią-
zywać także podczas zbliżającej się
25 edycji Biegu Fiata. Jej uczest-
nicy, którzy zajmą trzy pierwsze
miejsca otrzymają puchary, nato-
miast trzem kolejnym biegaczom
zostaną wręczone nagrody rze-
czowe – zatem nagrodzonych zo-
stanie aż sześć pierwszych miejsc”. 

CHARAKTERYSTYCZNE
MEDALE
Dobrą tradycją Biegu Fiata jest to,
że co roku bierze w nim udział
olimpijczyk, reprezentujący kon-

kretną dyscyplinę sportową, który
na zakończenie imprezy, w towa-
rzystwie prezydenta miasta oraz dy-
rekcji FCA Poland wręcza zwycięz-
com medale. Z edycji na edycję
zmieniają się one pod względem
wyglądu. Zawsze jednak zawarte
są na nich następujące informacje:
nazwa imprezy, numer kolejnej jej
edycji, miejscowość i data oraz logo
FCA Poland. Od 5 lat natomiast do-
datkowo umieszczane są na nich
wizerunki poszczególnych zabyt-
ków Bielska-Białej, które znaj-
dują się na trasie Biegu Fiata. „Roz-
poczęliśmy ten cykl przy okazji or-
ganizacji 20 biegu – umieściliśmy
wówczas na medalu bielski ratusz.
Kolejnym zabytkiem był Zamek 
Sułkowskich, później Teatr Polski,
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Powyżej:
start biegu

młodzieżowego,
który

organizowany
jest od

pierwszej edycji
Biegu Fiata.
Po prawej:
Spartanie

Dzieciom przed
ubiegłorocznym

startem



następnie dworzec PKP, na 24 me-
dalu znajdował się budynek poczty,
a w tym roku chcemy przede
wszystkim zaprezentować logo FCA,
ale, zachowując tradycję tej serii
zabytków, opatrzyliśmy to logo wi-
zerunkiem żab, które znajdują się
na Kamienicy Pod Żabami” – wy-
jaśnia dyrektor biegu.

JADĘ NA „FIATA”
Bieg Fiata przez 25 lat swojego ist-
nienia trwale wpisał się w harmo-
nogram największych imprez
biegowych w Polsce. Nazwa tej
imprezy jest doskonale rozpozna-
walna w środowisku biegowym i od
samego początku zachowała się
w pierwotnej formie. „Wspólnie
z przedstawicielami Fiata wielokrot-
nie zastanawialiśmy się, czy nie
jest konieczna zmiana nazwy na-
szej imprezy. Po głębszej analizie
stwierdziliśmy jednak, że pierwo-
tna nazwa jest tak mocno za-
korzeniona w świadomości bie-
gaczy, że nawet w razie jej zmiany,
uczestnicy i tak posługiwaliby się
określeniem Bieg Fiata. Biegacze
po prostu je lubią, a ponadto często
skracają, mówiąc na przykład, że
jadą „na Fiata”. Dla nas jest to
miły element nie tylko tradycji, ale
także charakteru biegu, który, jak
widać, jest bardzo silny” – tłumaczy
Andrzej Filipiak. 

KOMFORT BIEGANIA
Organizatorzy Biegu Fiata co roku
dokładają wszelkich starań, żeby
ułatwiać biegaczom uczestnictwo
w imprezie. Przykładem tego jest
wprowadzony w ubiegłym roku limit
uczestników, który wynosi 1600
osób (limit ten nie dotyczy pracow-
ników spółek FCA Poland). Ma on
na celu zapewnienie optymalnej
przestrzeni zarówno na starcie, jak
i na mecie. Osoby, które chcą się
odpowiednio przygotować do startu
w tych zawodach, mogą wziąć
udział w akcji Bieg Fiata – mo-
żesz to przebiec!. To cykl trenin-
gów przygotowywanych we współ-
pracy ze Sklepem Biegowym oraz
stowarzyszeniem Ultrabeskid. Jego
uczestnicy spotykają się od marca
do maja co czwartek na stadionie
przy Parku Słowackiego. „Co roku
akcja ta cieszy się dużym zainte-
resowaniem, a fakt, że wielu
uczestników rozpoczynających do-
piero przygodę z bieganiem, bez-
piecznie melduje się na mecie na-
szego biegu, tylko potwierdza, że
przygotowywanie tego typu zajęć
ma sens” – podkreśla Andrzej Fili-
piak. Z pewnością dodatkową mo-
tywacją dla biegaczy jest zaanga-
żowanie w Bieg Fiata fundacji
Spartanie dzieciom. Jej przed-
stawiciele po raz pierwszy pojawili
się na starcie w zeszłym roku. Pod-
czas jubileuszowej edycji tej im-
prezy ponownie będzie można zo-
baczyć biegaczy ubranych w stroje
spartańskich wojowników, którzy
zbiorą pieniądze na szczytny cel,
czyli pomoc choremu dziecku. Jest
to początek kolejnej, dobrej tradycji
związanej z biegiem. Tych, jak widać
powstało wiele na przestrzeni 25
lat. Ten piękny jubileusz będzie dla
organizatorów nie tylko okazją do
radości z tego, co osiągnęli do tej
pory, ale także da im impuls do
tego, żeby w przyszłości przygoto-
wywać tę imprezę na jeszcze wy-
ższym poziomie. 
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Między przygotowaniem się, rozgrzewką 
(na którą przeznacz przynajmniej 15 minut),
poszukiwaniem Toi Toia i rozmowami
z przyjaciółmi, czas upłynie niezwykle szybko.
Pamiętaj o zabraniu ze sobą butelki wody.

Na starcie
Na linię startu postaraj się przybyć 10 minut przed
rozpoczęciem. Wtedy musisz już wiedzieć, na jaki
wynik jesteś przygotowany. Nie ma nic gorszego,
niż stwierdzenie: ruszę, a potem zobaczę. 
Dzięki czipowi (który jest wbudowany w numer
startowy), nie jest istotne twoje miejsce w stawce
na starcie. Twój czas (netto) liczy się nie od strzału
startera, ale od momentu przekroczenia linii startu.
Dopiero wtedy włącz stoper.
Etykieta startowa nakazuje ustawić się wedle
swoich możliwości. Jeśli wiesz, że 10 km
przebiegniesz nawet poniżej 40 min – masz prawo
ustawić się w niedużej odległości od elity. 
Jeśli jednak na ten sam dystans potrzebujesz
nawet godzinę, ustaw się bliżej końca, aby nie
przeszkadzać szybszym zawodnikom i ich nie
blokować. Odpowiednie ustawienie się ma też
znaczenie praktyczne – ruszając z grupą
szybszych zawodników, możesz nieopatrznie dać
się porwać takiej grupie i pobiec pierwsze
kilometry za szybko. 

Na trasie
Na początku unosić cię będzie entuzjazm.
Po pierwszym kilometrze spostrzegasz jednak,
że… biegniesz zbyt szybko. Zwolnij, zanim 
będzie za późno! 
Jeśli wiesz, że jesteś w stanie pokonać ten
dystans w ciągu maksymalnie 50 minut,
nie zaczynaj biegu w tempie 4’30” na kilometr,
myśląc „dziś jest mój dzień”. Nikt nie jest 
w stanie „oszukać” własnego ciała. Cierpienie 
na ostatnich kilometrach będzie wówczas
gwarantowane i stracisz dużo więcej, 
niż udało ci się uzyskać na początku.
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TRUDNYŚLĄ

Górny Śląsk kojarzy nam się z węglem
i przywilejami górników w czasach PRL, 
ale dziś jest to region pełen przykładów

pięknie rozwiązanej przestrzeni publicznej.
Na zwiedzanie górnośląskich atrakcji

wybrałem się śnieżnobiałym Fiatem 500X.

Tekst i zdjęcia: Piotr R. Frankowski



Intuicyjnym początkiem i koń-
cem każdej wycieczki w tym re-
gionie jest centralne rondo

w Katowicach, to, przy którym od
1971 roku stoi, zbudowany w miej-
scu dawnej hałdy, charaktery-
styczny Spodek, czyli hala wido-
wiskowo-sportowa, którą zna chyba
każdy dorosły mieszkaniec naszego
kraju. Przynajmniej z telewizji. Znaj-
dujący się po przeciwnej stronie
ronda Pomnik Powstańców Ślą-
skich przypomina, że historia Gór-
nego Śląska była bardziej burzliwa
niż historia innych regionów Polski.

Trudna i bolesna, ale bez wątpienia
warta poznania.
Cofnijmy się w czasie. Dwie zabyt-
kowe dzielnice Katowic, Giszowiec
i Nikiszowiec, powstały jako kom-
pletne założenia urbanistyczne na
początku XX wieku, służące po-
mieszczeniu rodzin górników pra-
cujących w kopalni „Giesche” (dziś
„Wieczorek”). Nikiszowiec to dziel-
nica znana z pozostawiających głę-
boki ślad filmów Kazimierza Kutza,
zaprojektowana dla właścicieli ko-
palni Giesche. Zbudowana w latach
1908-1918, obecnie wpisana jest

na listę światowego dziedzictwa
UNESCO. Klasyczne familoki,
w których każde wejście nieco się
różni od sąsiedniego, szpital, poczta,
centralnie posadowiony kościół,
publiczny park, cechownia, łaźnia,
posterunek policji... Na osiedlu zbu-
dowano około tysiąca mieszkań,
z których każde miało przeciętnie
dwa pokoje i powierzchnię nieco
przekraczającą 60 metrów kwad-
ratowych. Nikiszowiec od niedawna
stał się nie tylko modnym celem tu-
rystycznych ekskursji, ale także
modnym miejscem do mieszkania.

47FCA wokół Nas

SK



Symetryczne uliczki mają wiele
uroku, a charakterystyczne wjazdy
na podwórka to czysta magia,
zwłaszcza tuż przed zmierzchem.
Miejsce to zachowało unikatowy
charakter, a z wysoko umieszczo-
nego fotela kierowcy Fiata 500X
świetnie widać wysokie krawężniki,
łatwo się też parkuje, w czym po-
maga kamera cofania o wyjątkowo
szerokim polu widzenia.
Propaganda PRL-u, która wmawiała
nam, że wrogiem naszego socja-
listycznego raju były Niemcy Za-
chodnie, zadbała o to, by Polacy nie
do końca rozumieli istotę plebiscytu
na temat przynależności państwo-
wej Śląska po I wojnie światowej 
– ślady plebiscytowych zwycięstw
Niemców zatarto, stworzono
sztuczny twór „śląsko-dąbrowski”.
Miały miejsce też bardziej wstydliwe
zdarzenia. Tuż po wojnie UB prze-
kształciło lokalną filię obozu

w Auschwitz w polski obóz koncen-
tracyjny, w którym zamykano osoby
narodowości śląskiej. Na polecenie
Związku Radzieckiego przez kilka
lat wysyłano ze Śląska do „Wiel-
kiego Brata” śląskich robotników
przymusowych, a sam Górny Śląsk
pracował głównie na rzecz ZSRR.
Mieszkańców Katowic dodat-
kowo upokorzono przejściową
zmianą nazwy ich miasta na „Stali-
nogród”. Budowa sieci dróg czy
specjalne przywileje dla górników,
zmitologizowane w latach 70., tylko
częściowo skompensowały wcześ-
niejsze krzywdy.
Czas jednak spojrzeć na dzień dzi-
siejszy Katowic. W pobliżu Spodka
zagospodarowano niedawno grunty,
które wcześniej należały do kopalni
„Katowice” i stworzono wyjątkową
przestrzeń publiczną. Blisko ronda
znalazło się Międzynarodowe
Centrum Kongresowe, świetnie
wkomponowane w pofalowany te-
ren. Dalej mieści się siedziba
NOSPR-u, Narodowej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia
z rewelacyjną akustyką sali koncer-
towej – przynajmniej raz w życiu
trzeba posłuchać w tym wnętrzu
pełnego składu orkiestry symfonicz-
nej. Wśród takich cudów architek-
tury włoski design Fiata 500X czuje
się swobodnie, w uliczkach między
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Powyżej
Nikiszowiec. 

U dołu
Muzeum
Śląskie



obiektami zmienia się nawierzchnia,
ale zawieszenie świetnie sobie
z tymi zmianami radzi: w zachowa-
niu samochód przypomina raczej
mocnego sportowego hatchbacka
niż auto typu SUV, a precyzji układu
kierowniczego może Fiatowi z Mi-
rafiori pozazdrościć niejeden samo-
chód klasy premium.
Nieopodal poprzecinanego piono-
wymi liniami okien gmachu NOSPR
rozpościera się teren nowej siedziby
Muzeum Śląskiego. Zrealizowana
z ogromnym rozmachem inwestycja
urzekła mnie już wtedy, gdy była
zaledwie placem budowy. Wielkie
szklane kostki, rozsypane po grun-
tach otaczających kopalnianą wieżę,
i doświetlone naturalnym światłem
ekspozycje umieszczone pod ziemią
– oto nowoczesne spojrzenie na
poplątaną historię Górnego Śląska.
Muzeum ma trzy kondygnacje
ukryte pod ziemią, mieszczące
nie tylko ekspozycje o charakterze
historycznym, ale także wystawy
sztuki, w tym sztuki polskiej po-
wstałej między rokiem 1800 i 1945.
W pogodny dzień spomiędzy bu-
dynków widać w różnych kierun-
kach panoramę Katowic: niektóre
widoki przypominają lata PRL-u,
inne dają świeże spojrzenie na te-
raźniejszość aglomeracji.

Inne polskie miasta mogą Katowi-
com pozazdrościć sieci dróg – au-
tostrada A4 łącząca wschodnią gra-
nicę z zachodnią przebiega niemal
przez centrum stolicy Górnego
Śląska. Robię sobie przerwę
w zwiedzaniu terenów zurbanizo-
wanych i ruszam autostradą naj-
pierw w kierunku Piekar Śląskich
i Zabrza, obserwując z oddali liczne
kopalniane wieże, a potem wracam,
mijając słynną Wieżę Spadochro-
nową i lotnisko Muchowiec. Auto-
strada A4 na tym odcinku nie jest
zbiorem nudnych, płaskich i pro-
stych odcinków. Długie, szybkie łuki
pozwalają mojemu Fiatowi rozwinąć
skrzydła. Harmonijna praca za-
wieszenia przy wysokich prędko-
ściach świetnie współgra z aksa-
mitnie pracującym turbodoładowa-
nym silnikiem benzynowym. Nawi-
gacja nadąża z dyktowaniem trasy,
a system audio potrafi odtworzyć
pliki MP3, których nie „widzą” urzą-
dzenia w kilkakrotnie droższych sa-
mochodach. Wiem to z doświad-
czenia, a nie z teorii.
Jedzie mi się tak dobrze, zapusz-
czam się więc aż pod Dąbrowę Gór-
niczą. Animozje między Zagłębiem
i „prawdziwym” Śląskiem chyba
jednak podsycano jeszcze w PRL,
dlatego anegdoty o Sosnowcu
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Siedziba
Narodowej
Orkiestry

Symfonicznej
Polskiego

Radia (NOSPR).
Poniżej

pyszności
„Lokalu”

Miejsca, które trzeba 
koniecznie odwiedzić
Muzeum Śląskie http://www.muzeumslaskie.pl
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
http://www.mck.katowice.eu
NOSPR http://www.nospr.org.pl/pl/
Spodek http://www.spodekkatowice.pl/pl/
Lokal https://www.facebook.com/lokalbakery
Nikiszowiec
https://www.katowice.eu/miasto/turystyka-i-
sport/atrakcje-turystyczne/nikiszowiec



ców historii Śląska. Nie wiem, czy
jest prawdziwa, ale pamiętam, że
honorowym pracownikiem Huty Ka-
towice mianowano Leonida Breż-
niewa. Ciekawe, czy w ogóle wie-
dział, jaki honor go spotkał ze strony
polskich towarzyszy z PZPR...
Wracam spod Dąbrowy w gęstnie-
jącej mgle. Potwierdza się moja
wcześniejsza opinia, że 500X to
świetny towarzysz podróży odby-
wanych w złych warunkach atmos-
ferycznych. Napęd 4x4 nie jest nie-
odzowny, pokrętło Mood Selector
pozwala na zmianę trybu pracy sa-
mochodu. Przy bardzo śliskiej na-
wierzchni sprawdza się położenie
All Weather, przydało mi się także
w podróży z Warszawy do Katowic,
łatwiej było omijać korki spowodo-
wane przez rozbite ciężarówki. 
Kazimierz Kutz w swoim felietonie
w „Gazecie Wyborczej” napisał nie-
dawno: „Godzono się z losem – jak
zawsze – bądź uciekano na Za-

chód”. Widzę, że owo „godzenie
się” nie jest tak do końca stanem
ducha obowiązującym na Górnym
Śląsku; widzę, że region ten zmienia
się na lepsze, że ludzie młodzi chcą
wprowadzać tu nowe formy, nowy
styl życia, młodzieńczą świeżość.
Nieprzypadkowo tutaj znajdują się
salony marek supersamochodów
związanych z FCA, czyli Ferrari
i Maserati, osiągające rekordowe
wyniki sprzedaży; nieprzypadkowo
tutaj rewitalizuje się zapomniane
dotąd, a pełne zabytków architek-
tury ścisłe centrum miasta; nieprzy-
padkowo tutaj tworzy się perły eu-
ropejskiego budownictwa. Popołud-
nie kończę wizytą na ulicy Misjo-
narzy Oblatów Maryi Niepokalanej.
Znajduje się tutaj kawiarnio-piekar-
nia pod nazwą „Lokal” – założyła
ją pani Ola, pochodząca stąd, ale
przez wiele lat mieszkająca w Kra-
kowie i Warszawie, a także we Fran-
cji, gdzie nauczyła się piec fanta-
styczne wypieki – zawsze odwie-
dzam to miejsce, gdy jestem w Ka-
towicach. Co najciekawsze, po pie-
czywo przychodzą tu nie tylko prze-
sadnie modni hipsterzy, ale także
ludzie w podeszłym wieku. Lokal
bowiem spiął skutecznie nowoczes-
ność ze śląską tradycją społeczno-
ści lokalnej. I takim wnioskiem za-
kończę niniejszy raport z eksploracji
serca Górnego Śląska za kierownicą
białego Fiata 500X: lubię tu być, bo
cenię to przenikanie się trudnej his-
torii z optymistyczną teraźniejszo-
ścią. Wrócę tu niebawem. 
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znają nawet ludzie z centralnej Pol-
ski. A ja lubię pagórkowate okolice
Dąbrowy i poświęcam chwilę na
przemyślenia o sztandarowej inwe-
stycji komunistów, Huty Katowice.
Nazywa się „Katowice”, zaś zloka-
lizowana jest pod Dąbrową Górni-
czą. Całkowity brak logiki. Powstała
na początku lat 70. huta miała skró-
tem nazwy nawiązywać do niemiec-
kiej huty, specjalizującej się w pro-
dukcji szyn kolejowych – taką his-
torię opowiedział mi jeden ze znaw-

Pokrętło
wyboru stylu
jazdy - Mood

Selector.
U góry 

Teatr Śląski 
przy Rynku 

w Katowicach
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HAKUNA 
MATATA…

Anna Lubertowicz-Sztorc
zdjęcia: Anna Lubertowicz-Sztorc, Magdalena Haber 

…czyli nie ma problemu. To najczęściej
słyszany zwrot na Zanzibarze. Bo jakież
można mieć dylematy na wyspie, gdzie

ocean mieni się niezliczonymi odcieniami
turkusu, woda jest wyjątkowo ciepła,

a piasek biały i miałki jak mąka.
To wymarzone miejsce na wakacje.
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Owiany egzotyką Zanzibar to ostatnio modny
kierunek wśród rodaków. Każdy, kto tam
przyjeżdża twierdzi, że chciałby tu zostać na

zawsze. Wielu zresztą zostaje – w jednej tylko niewielkiej
wsi domy lub hotele ma kilku Polaków. Trudno się dzi-
wić. Wokół pióropusze palm, bezkres oceanu, prze-
strzeń. I słońce, które jest chyba źródłem szczęścia na
tej wyspie. Ocean Indyjski ma – w zależności od pory
dnia – temperaturę wody około 30 stopni. Plaże są
niemal puste, dwa razy na dobę występują odpływy
i przypływy – ocean cofa się wtedy czasem o kilkaset
metrów. Wieczorem mieszają się zapachy egzotycznych
przypraw, słychać dźwięki afrykańskich bębnów, można
podziwiać piękne zachody słońca.
Zanzibar to wyspa, a raczej archipelag wysp. Największa
z nich to Unguja (zwana potocznie Zanzibarem) o około
dziewięćdziesięciu kilometrach długości i czterdziestu
szerokości oraz Pemba. Stolicą kraju i głównym mias-
tem wyspy jest Zanzibar City. Jego stara, położona na
nabrzeżu część z zabytkami pozostawionymi przez pa-
nujących tu na przestrzeni wieków Portugalczyków,
Arabów i Brytyjczyków, to wpisane na listę światowego
dziedzictwa UNESCO Stone Town. Wpływy tych krajów
widoczne są także w zanzibarskiej architekturze, sztuce
i jedzeniu. W XVI wieku wyspę opanowali bowiem Por-
tugalczycy, potem sułtani Omanu (było tu wówczas
centrum handlu niewolnikami). W 1890 Zanzibar stał

się częścią Imperium Brytyjskiego. W 1963 odzyskał
niepodległość. Po połączeniu z Tanganiką tworzy obec-
nie Tanzanię. Można tu spotkać ludzi wyznających różne
religie, potomków Arabów, Hindusów, Afrykańczyków
oraz Europejczyków. Nie widać tu nędzy czy głodu,
choć bieda w naszym rozumieniu jest wszechobecna.
Ludzie żyją w lepiankach z błota i skały koralowej, żywią
się papką z manioku, często nie mają elektryczności.
Ale wszyscy mieszkańcy wyspy wydają się zadowoleni,
są otwarci i uśmiechnięci. 

STONE TOWN – KAMIENNE MIASTO 
To serce Zanzibaru, dawna stolica wyspy, a obecnie
najstarsza dzielnica miasta. Stare domy z pięknie rzeź-
bionymi drzwiami robią wrażenie. Centralnym punktem
miasta jest targ, na którym można kupić wszystko, od
mięsa i ryb po owoce i kolorowe przyprawy. W Stone
Town obudzi nas śpiew muezina nawołującego muzuł-
manów do pierwszej modlitwy. W krętych uliczkach jest
mnóstwo sklepików, w których można kupić starą bi-
żuterię, bibeloty ze srebra, kości słoniowej i drewna.
Warto pamiętać, że na Zanzibarze urodził się Freddie
Mercury, jego rodzice mieli perskie pochodzenie, a na
wyspę przybyli z Indii. Pamiątek po piosenkarzu jest
niewiele – w Stone Town jest restauracja, w której wisi
wiele zdjęć poświęconych Freddiemu, a na domu w któ-
rym mieszkał widnieje tablica pamiątkowa. 
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A NA PLAŻACH ZANZIBARU, 
KIEDY NADMIAR WÓD…
…śpiewał kiedyś Grzegorz Turnau. Plaże są różne, ale
wszystkie cudowne. W okolicach wsi Paje, na połu-
dniowo-wschodnim wybrzeżu, wyspy ciągną się kilo-
metrami, są niezwykle szerokie, a na białym pisaku
lub nad turkusową wodą widać tysiące kolorowych la-
tawców. Bo plaża Paje to mekka kitesurfingu. Przyjeż-
dżają tu fani tego sportu z całego świata. Można sko-
rzystać z kursów organizowanych przez szkoły i szkółki
(wśród nich jest też polska baza kitowa), wzdłuż plaży
są liczne barki, z których rozbrzmiewa muzyka Fred-
diego Mercury’go lub Boba Marley’a. Wokół cudowna,
sportowo-rozrywkowa atmosfera. 
Obok Paje leży wioska Jambiani. Jest długa – ciągnie
się wzdłuż brzegu przez 6 km. Pomalowane na biało
domy zbudowane są z ociosanej rafy koralowej, a dachy

pokryte makuti – strzechą z liści palm kokosowych.
Zamiast drzwi kolorowe maty, przed domami kobiety
suszą trawę morską. W Jambiani charakterystycznymi
widokami na oceanie są łngalawa, lokalne lodzie ry-
backie. Podczas odpływu ocean cofa się aż za horyzont,
odsłaniając paliki podwodnych upraw alg i krzątające
się przy nich kobiety, ubrane w kolorowe kanga. To
nieturystyczne oblicze Zanzibaru upodobali sobie Polacy.
Na przestrzeni paru kilometrów jest kilka polskich do-
mów. Jest tu również dom Doroty Katende, który opisała
w swojej książce „Dom na Zanzibarze”. Stoi wysoko
na skarpie, ma tylko 4 pokoje, a właścicielka i jej mąż
Justin, rodowity Zanzibarczyk, serdecznie goszczą przy-
byłych. Odbywają się tu również śluby polskich par
w prawdziwie zanzibarskim stylu. Ostatnio na ślubie
śpiewała Patrycja Markowska w towarzystwie lokalnych
bębniarzy. 
Jambiani urzeka rajskim spokojem, ciszą, brakiem tłu-
mów turystów i wielkich hoteli. W Jambiani, zupełnie
inaczej niż na północy wyspy, pensjonaty i hotele nie
są odgrodzone murem i ochroniarzami od lokalnej spo-
łeczności. Sąsiadują z domami mieszkańców wyspy.
Wśród wioskowych domów powoli spacerują chude,
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Na dole, 
po lewej:
The Rock 

– wyjątkowe
miejsce na
Zanzibarze.
Kameralna
restauracja
znajduje się

na niewielkiej
skale,

niedaleko
brzegu

Zanzibar może
zachwycić: 

wokół palmy, 
bezkres oceanu,

przestrzeń i słońce
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Kilka praktycznych informacji: 

• Wiza jest obowiązkowa – kosztuje 50 dolarów, otrzymuje się ją
w ciągu 1 minuty na lotnisku w Zanzibarze. Płatność gotówką. 

• Jeżeli planujemy pobyt tylko na Zanzibarze żadne szczepienie nie
jest wymagane i nie ma potrzeby zażywania leków na malarię –
zamieszkujący tam Polacy twierdzą, że na Zanzibarze nie ma
komarów. Na wyspie jest bezpiecznie – za kradzieże grożą tu
wysokie kary. 

• Pieniądze. Najlepiej posługiwać się obowiązującą na wyspie
walutą, czyli szylingami tanzańskimi – TZS/TSh, choć można
również dolarami. Pieniądze można wymienić na lotnisku, tuż po
przylocie, także w Stone Town i w każdym hotelu – różnice
w kursie są prawie niezauważalne. 10 dolarów to około 22000 TZS
(to koszt dobrego obiadu). Piwo kosztuje 5000 TZS. 

• Na Zanzibar można właściwie jeździć przez okrągły rok – jedynie
w kwietniu i maju padają tam ulewne deszcze. Najwyższa
temperatura, która zdarza się na Zanzibarze, to około 32 stopni –
przeważnie jest to w grudniu i styczniu. Upał nie jest uciążliwy,
bo powietrze chłodzi wiatr i bryza od oceanu. W czerwcu, 
lipcu i sierpniu jest nieco chłodniej. 

Każdy, kto
przyjedzie na

Zanzibar,
powinien

spróbować
owoców.
Soczyste

papaje, tłuste
awokado,

mango
i marakuja oraz
zielone kokosy,

z których
przygotowuje

się sok to
rozkosz dla

podniebienia 



garbate krowy, a na plaży dzieci grają w piłkę i bawią
się łódkami zbudowanymi z patyków. Na zachodniej
stronie wyspy są natomiast kurorty np. Nungwi czy
Kendwa, którymi zawładnęły biura turystyczne. Mniej
jest tam prawdziwej atmosfery Zanzibaru, więcej blich-
tru, marmurów i wysokich murów. 

SMAKI I ZAPACHY ZANZIBARU
Podczas spacerów pragnienie najlepiej jest ugasić so-
kiem z zielonego kokosa lub pysznym napojem z trzciny
cukrowej z dodatkiem limonki i imbiru. Każdy powinien
spróbować także owoców. Soczyste papaje, tłuste awo-
kado, mango i marakuja oraz zielone kokosy to rozkosz
dla podniebienia. Są również cztery rodzaje bananów,
ale największy zachwyt budzi smak i zapach ogromnych
ananasów. Wszędzie dostępne jest piwo – najpopular-
niejszy i najlepszy jest jasny lager Kilimanjaro lub tan-
zańskie Safari i Serengeti. 
Na Zanzibarze je się głównie owoce morza, które do-
prawiane są aromatycznymi przyprawami i ziołami. Naj-
droższy i najbardziej ceniony specjał wyspy to cigal,
czyli homar. Są również różnorodne ryby – prosto
z Oceanu Indyjskiego. Można zamawiać także przyrzą-
dzane i doprawiane na przeróżne sposoby steki z tuń-
czyka, krewetki, ośmiornice i kalmary. Dla tych, którzy
owoców morza nie lubią, polecane są popularne dania

z kurczaka. Jeść można w barach tuż przy plaży, chłonąc
lokalne klimaty, lub w hotelowych restauracjach, poło-
żonych tuż nad plażą lub na klifowych wybrzeżach,
z których rozciąga się niesamowity widok na ocean. 

NURKOWANIE Z DELFINAMI I BLUE SAFARI 
Podczas pobytu na Zanzibarze warto wybrać się tra-
dycyjną łodzią do laguny na snorklowanie i pływanie
wśród tysiąca barwnych ryb. Przejrzysta woda zachęca
do nurkowania – w każdej miejscowości jest kilka klu-
bów nurkowych. Wycieczka po zatoce Kizimkazi i moż-
liwość pływania z delfinami to niezapomniane przeży-
cie. Popularne wśród turystów jest blue safari – rejs
starymi, drewnianymi łodziami Dhow na bezludną wy-
spę, gdzie można pływać, zjeść lunch złożony z owoców
morza i zobaczyć kilkusetletnie baobaby. Można też
odwiedzić plantacje uprawy goździków, kardamonu,
zobaczyć jak rośnie ananas czy mango – Zanzibar
słynie bowiem od wieków z upraw przypraw. Niemniej
ciekawy jest Jozani Forest – rezerwat endemicznych
małp Kolobusów i ogromnych żółwi. A wieczorem
można uczestniczyć w organizowanych na plaży za-
bawach przy pełni księżyca.
Odległości między wsiami są spore – kilkanaście lub
nawet kilkadziesiąt kilometrów. Można jeździć taksów-
kami, które są drogie, ale o wiele przyjemniej, taniej
i ciekawiej jest podróżować dala-dala, czyli lokalnym
busem. Każda dala-dala ma z przodu na szybie numer
i nazwę miejscowości, do której kursuje. Zatrzymuje
się na żądanie pasażerów, bo poza nielicznymi wyjąt-
kami nie ma przystanków. 

JAMBO! (WITAJ!)
Rozmowa z Dorotą Katende, pisarką, podróżniczką,
właścicielką firmy podróżniczej z Sopotu, organizatorką
wypraw do Afryki Wschodniej. Na Zanzibarze wybudo-
wała swój afrykański dom – Vanilla House, w którym
gości turystów z całego świata.
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Plaże urzekają rajskim
spokojem, ciszą,
brakiem tłumów

turystów i  brakiem
wielkich hoteli
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Od dziesięciu lat mieszkasz na Zanzibarze, od
dziewięciu jesteś żoną mieszkańca wyspy – Jus-
tina. Jak żyje się na Zanzibarze? 
Po to napisałam dwie książki – kilka lat temu „Dom na
Zanzibarze”, a teraz „Kobiety na Zanzibarze”, by odpo-
wiedzieć na to pytanie. Sama również szukam na nie
odpowiedzi. Napisałam te opowieści jako Polka, Euro-
pejka, muzungu (biała), ale także jako mieszkanka 
Zan zibaru, kobieta, która należy również do lokalnej
społeczności. 
Wydaje się, że spełniłaś swoje marzenia. Masz
dom na Zanzibarze, pracę, ocean na wyciągniecie
ręki i kokosy prosto z drzewa…
Tak, zbliżenie się do afrykańskiego, prostego życia po-
kazało mi, jak niewiele trzeba, by być szczęśliwym. Ale
też z drugiej strony nauka życia na Zanzibarze to ciężka
praca, nie obowiązuje tutaj prawo w europejskim ro-
zumieniu, wszystkiego muszę się uczyć.
Codzienność zanzibarskich kobiet jest zupełnie
inna niż twoja przedsiębiorczość: zarządzasz 
domem-hotelem, organizujesz wycieczki na Zan -
zibar, jeździsz jako przewodniczka na safari 
do Kenii, organizujesz śluby polskich par na Zan -
zibarze… 
Zderzenie cywilizacji zachodniego świata z egzystencją
w buszu jest czasem trudne do pogodzenia, ale przynosi
zaskakujące odkrycia na temat sensu życia, pojęcia
szczęścia. Będąc na Zanzibarze zmienia się poczucie
czasu i rzeczywistości. Z tego miejsca wszelkie sprawy
codzienne wyglądają inaczej. Wciągają mnie sprawy
życia codziennego, do których nie przywiązuję wagi
w Polsce. Patrząc na mój dom za każdym razem osią-
gam spokój i utwierdzam się w poczuciu, że jestem na
właściwym miejscu, które sama wybrałam, w którym
chciałam i chcę być. 
Muszę zapytać – co było impulsem do tego, że
dojrzała kobieta, bizneswoman, matka czworga
dzieci nagle postanawia porzucić dotychczasowe
życie i zamieszkać na Zanzibarze?
Najpierw była lektura powieści „Pożegnanie z Afryką”,
która mnie zainspirowała do podróży do Afryki. Jeździ-
łam do Kenii, Nairobi, potem jako przewodniczka na
safari. Z jednej z wypraw wróciłam z czarnoskórym
mężem (ślub wzięliśmy w Kenii). Kiedyś postanowiłam
polecieć na Zanzibar. Ta wyspa pochłonęła mnie cał-
kowicie. I podjęłam decyzję – będę miała dom nad
Oceanem Indyjskim, na Zanzibarze. 
I znalazłaś miłość….
Mój mąż, Justin prowadzi w Jambiani centrum nurko-
wania. Chciałam nauczyć się nurkować i Justin został
moim trenerem... Czasem tak bywa, że miłość pojawia
się nagle i tak niespodziewanie. Od tamtej pory często

powtarzam Justinowi: na-
kupenda, co w języku
suahili znaczy „kocham
cię”. Justin to samo mówi
mnie, choć w ustach Af-
rykańczyka takie wyzna-
nie to rzadkość. 
Nie pragniesz dalszych
sukcesów, nie chcesz
zdobywać nowych
szczytów? 

Nie gonię już za sukcesami, choć nowych pomysłów
mam wiele. Cieszę się życiem na Zanzibarze – tu
wszystko wydaje się proste i wszechobecny zwrot: ha-
kuna matata (nie ma problemu) rozwiązuje wszelkie
dylematy. Powrót do prostych zasad życia, gdzie moją
aktywność muszę wpleść w rytm odpływów i przypły-
wów oceanu oraz wschodów i zachodów słońca, to
jest to, czego teraz pragnę. Mam satysfakcję, że wielu
Polaków przyjeżdżających na Zanzibar przeczytało
wcześniej jedną z moich książek. Niektórzy wpadają
do Vanilla House przywitać się i poprosić o autograf.
Cieszę się, że moja praca włożona w promowanie 
Zanzibaru przyniosła efekt, który przerósł moje ocze-
kiwania.  
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Po lewej:
Dorota

Katende.
Na Zanzibarze
spotkamy ludzi
wyznających
różne religie,
potomków

Arabów,
Hindusów,

Afrykańczyków
oraz

Europejczyków.
Wszyscy

mieszkańcy
wyspy wydają
się zadowoleni,

otwarci
i uśmiechnięci 



KUCHNIA

SMAKOŁYKI  
NA WIELKANOC

Katowice, ul. Roździeńskiego 191A
www.terramare.pl

Agnieszka Kudłacik, zdjęcia: Dino Trentin

Niedawno cieszyliśmy się cudownym Bożym Narodzeniem, a przed nami już kolejne święta. 
Czas zatem zamienić dopiero co rozbieraną choinkę na świątecznego, wielkanocnego baranka. 
Zaproponuję Państwu dziś kilka dań, w których głównym składnikiem będzie oczywiście jajo, bo czyż nie ono
i oczywiście króliczek oraz baranek, nie jest głównym bohaterem wielkanocnych stołów? To do dzieła!
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PRZYSTAWKI:

JAJKA Z KREMEM
Z BOBU (4 OS.)
4 jajka ugotowane na twardo,
8 cienkich plastrów zgrillowanej cukinii,
pół szklanki ugotowanego
i zmiksowanego bobu (może być
z puszki),
oliwa z oliwek, sól, pieprz.
Obrane jajka przekrawamy wzdłuż na
pół. Wyjmujemy delikatnie żółtka
i mieszamy je z taką samą ilością bobu.
Doprawiamy do smaku i wypełniamy
otrzymaną pastą połówki jajek.
Następnie delikatnie zawijamy w plastry
cukinii. Układamy na talerzu, skrapiamy
oliwą i doprawiamy do smaku. 

TRIS OMLETÓW (4 OS.)
6 jajek, 100 g masła,
50 g dobrej szynki,
50 g sera typu Emmentaler
lub scamorza,
50 g boczniaków,
1 łyżka poszatkowanych
ziół do wyboru,
sól, pieprz. 
Wykonujemy pierwszy
omlet: w miseczce rozbijamy
dwa jajka, solimy i pieprzymy do
smaku. Wylewamy masę na patelnię
z rozgrzanym masłem, układamy szynkę
i energicznie podrzucając składamy omlet. Smażymy z obu stron. 
Podobnie postępujemy z pozostałymi, nakładając odpowiednio ser,
a na trzeci pokrojone drobno, a przesmażone wcześniej boczniaki
i zioła. Kroimy na kawałki i układamy na półmisku. 
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DANIA GŁÓWNE:
RAVIOLONE Z MIĘKKIM ŻÓŁTKIEM
W MAŚLE Z SZAŁWIĄ (4 RAVIOLI)

KRÓLIK PO MYŚLIWSKU
tuszka z królika, puszka czarnych oliwek,
czerwona papryka, cebula, sos pomidorowy, białe wino,
świeży rozmaryn, liść laurowy, sól, pieprz.
Królika porcjujemy, obtaczamy w mące i przesmażamy.
W drugim rondlu rozgrzewamy oliwę, wrzucamy rozmaryn
i liść laurowy, chwilę smażymy. Dokładamy kawałki
królika i podlewamy białym winem. Odparowujemy.
Dokładamy pokrojoną w piórka cebulę, oczyszczoną
paprykę pokrojoną w kostkę i oliwki. Zalewamy sosem
pomidorowym i dusimy do miękkości. Danie to można
przygotować dzień wcześniej, jest nawet smaczniejsze.

WŁOSKI CHLEB WIELKANOCNY 
Bardzo go lubię, najbardziej kojarzy mi się też ze świętami
Wielkiej Nocy i pięknie wygląda na świątecznym stole. 
500 g mąki, 150 g mleka, 30 g masła,
20 g świeżych drożdży, 10 g cukru, 
6 jajek na twardo, gruba sól.
Przygotowujemy rozczyn z drożdży, ciepłego mleka,
cukru i odrobiny mąki, odstawiamy do wyrośnięcia.
Po wyrośnięciu zarabiamy ciasto z pozostałą ilością mąki
i odstawiamy ponownie do wyrośnięcia. Po tym czasie
ciasto dzielimy na kawałki i zaplatamy 6 warkoczy, które
zwijamy w okrąg. Na środek każdego z nich kładziemy
jajko i posypujemy grubą solą. Pieczemy w nagrzanym
do 200 st. piekarniku ok. 15 min.

Słodkości tym razem pominę, bo nic nie zastąpi naszych cudownych
mazurków, pasch czy świątecznych bab. Pozostaje mi życzyć Państwu

zdrowych i spokojnych świąt Wielkiej Nocy spędzonych w rodzinnym gronie. 

2 jajka, 200 g mąki, 4 żółtka, 100 g ricotty, 1 łyżka świeżych ziół,
50 g pasty truflowej, masło, świeża szałwia, sól, pieprz.
Z dwóch jajek, mąki i odrobiny soli zagniatamy ciasto na makaron,
odstawiamy do lodówki na minimum pół godziny. Ricottę
doprawiamy solą, pieprzem i ziołami. Rozwałkowujemy ciasto,
w odpowiednich odstępach nakładamy na środek troszkę ricotty,
robimy w niej wgłębienie, dokładamy niewielką ilość pasty truflowej
(nie przesadzajmy z nią, bo ma bardzo intensywny smak) i na nią
kładziemy delikatnie żółtko. Nakrywamy płatem ciasta, dokładnie
ściskając brzegi wokół raviolo i wykrawamy okrągłą foremką
o średnicy 8 cm, upewniamy się, że raviolo jest dobrze sklejone.
Zagotowujemy wodę, solimy, wrzucamy ravioli delikatnie do wody.
Czas gotowania to nie więcej niż 2 minuty, żółtko musi pozostać
płynne. W międzyczasie rozgrzewamy masło ze świeżą szałwią.
Ravioli nakładamy na talerze, jeden na porcję i polewamy masłem
z szałwią. Jeśli zostanie nam pasta truflowa, możemy odrobinę
dodać do masła. Podajemy natychmiast. Po rozkrojeniu raviolo,
żółtko powinno wypływać. Proszę mi wierzyć, że danie to jest
naprawdę wyśmienite.
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KSIĄŻKI

JAK ZAPLANOWAĆ 
TRENING?

Jerzy Skarżyński – niegdyś
maratończyk (rż. 2:11:42 w 1986 r.)
i reprezentant Polski, dziś trener
i autor poczytnych poradników
w tym temacie, w swojej książce
przedstawia kompleksową wiedzę
na temat biegania i działań
okołobiegowych. Można przeczytać
w niej m.in. o planach treningowych
i technikach biegu oraz o zasadach

doboru obuwia i odzieży, odżywiania, suplementacji,
regeneracji, a także postępowania przy kontuzjach. Poradnik
warto uzupełnić jego drugą częścią (możliwe do kupienia
oddzielnie bądź w zestawie) pt. „Trening biegowy metodą
Skarżyńskiego”, w której omawia autorską metodę rozwoju
biegowego, a także trzecią publikacją „Maraton”. W tej
ostatniej Skarżyński prezentuje m.in. treningi przygotowujące
do maratonu zawodników na różnych poziomach
zaawansowania. 
Biegiem przez życie

Jerzy Skarżyński
Wydawnictwo Mega Sport, Szczecin 2015 

DLA ZAAWANSOWANYCH
– POPRAWA WYNIKÓW

Zbiór profesjonalnych,
a jednocześnie
zdroworozsądkowych porad
dotyczących biegów
długodystansowych. To książka
mówiąca o tym, jak być trenerem
dla samego siebie – jak mądrze
ćwiczyć i jak metodycznie
poprawiać swoje wyniki, czerpiąc
przy tym ogromną radość

z biegania. Treść zbudowana jest w oparciu o jedną
podstawową zasadę: w bieganiu nie powinno sztywno trzymać
się planu. Trzeba obserwować swój organizm, swoje ciało,
modyfikować odpowiednio plan treningowy, a w razie
konieczności – odpuścić. „Jak biegać szybciej” jest idealnym
poradnikiem dla wszystkich, którzy pragną poprawić swoje
wyniki i rozwinąć swój potencjał sportowca. 
Jak biegać szybciej. 

Od 5 kilometrów do maratonu

Brad Hudson i Matt Fitzgerald
Wydawnictwo Helion
Gliwice 2016 rok

RADOŚĆ 
Z BIEGANIA
Richard Benyo nie podsuwa gotowych recept i planów
treningowych – to studium wiedzy opartej o doświadczenia
plejady gwiazd amerykańskiego biegania. Opowiada o tym,
jak biegać, by trening przynosił nam radość i satysfakcję, by
„dzięki mądrości wydobywać z biegania to, co najprostsze
i najlepsze”. Książka składa się z 24 rozdziałów
przedstawiających różne perspektywy biegania, z których
każdy zwieńczony jest praktycznym „Weź pod uwagę”,
zawierającym najistotniejsze porady i sugestie w danej
materii. Publikacja zalecana jest jako
lektura dla nieco bardziej zaawansowanych
biegaczy, którzy poszukują własnej filozofii
biegania. Zestawienie obok siebie
rozdziałów, które zawierają sprzeczne
wskazówki bądź poglądy, może być dla
amatorów mylące, choć inspirujące.
Biegać mądrze

Richard Benyo
Wydawnictwo Inne Spacery
Zielonka 2011

MARSZOBIEGI 
PRZYGOTOWUJĄCE DO STARTU

Idealna propozycja dla wszystkich
rozpoczynających swoją przygodę
z bieganiem, bądź pragnących
wprowadzić zmiany i urozmaicenia
w swoich treningach. Jell Galloway
w przejrzysty sposób przedstawia
metody pozwalające biegaczom
kontrolować swoją sprawność,
odporność, nastawienie, poziom
zmęczenia, dolegliwości czy

witalność. Są to porady będące rezultatem pięćdziesięciu lat
biegania – oparte na biegowej autopsji Gallowaya i jego
doświadczeniu w byciu trenerem. Autorska metoda
marszobiegu efektownie pomaga amatorom przygotować się
do startu w maratonach i półmaratonach, a doświadczonym
sportowcom daje szansę na poprawę wyników.
Półmaraton. Zdrowy trening i doskonale wyniki

metodą Gallowaya

Jell Galloway
Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013

60



CZY DWA MIESIĄCE WYSTARCZĄ,
BY PRZYGOTOWAĆ SIĘ 
DO BIEGU FIATA?
Spośród 133 pracowników Grupy FCA, którzy w 2016 roku postanowili
zmierzyć się z Biegiem Fiata (10 km), 31 pokonanie tego dystansu
zajęło ponad godzinę. Dlatego wszystkich, którzy pragną wziąć udział
w zbliżającym się biegu, ale nie udało im się poczynić odpowiednich
przygotowań, zachęcamy do przeczytania tego poradnika. 
Jak stawić czoła biegowi bez „cierpienia” mając tylko 8 tygodni
na przygotowanie?

Jeśli zdołasz ukończyć Bieg Fiata w mniej niż godzinę, będziesz mógł
powiedzieć, że pokonałeś Francuza Raymonda Boneta, który w 2014
roku, w wieku 87 lat (!), przebiegł 10 km w czasie 1:00:51.
Również Tobie może się to udać, ale musisz spełnić trzy wymogi:

• być wysportowanym,
• nie mieć przeciwwskazań lekarskich,
• nie mieć nadmiernej masy ciała.

Marta Wandzel
PORADNIK

BIEGAĆ 
Z GŁOWĄ
Poradnik promujący technikę Chi
Running, stanowiącą alternatywę dla
biegania siłowego. Chi Running opiera
się na odwiecznej zasadzie tai-chi:
„mniej to więcej” i polecany jest
dosłownie wszystkim – bez względu
na wiek, kondycję fizyczną i poziom
zaawansowania. Technika Chi Running zrewolucjonizowała
sport – pozwala biegaczowi na wyciszenie, a jednocześnie
na zwiększenie jego wytrzymałości i zmniejszenie ryzyka
powstania kontuzji. Publikacja prezentuje założenia
teoretyczne i esencję metody oraz zawiera szereg
szczegółowych informacji o planach treningowych, kontuzjach
i ćwiczeniach wzmacniających przed startem w biegu, a także
o samych startach i odżywianiu. Z książki dowiemy się, jak
biegać, by nie wiązało się to z bólem i zniechęceniem. 
Bieganie bez wysiłku

Danny Dreyer, Katherine Dreyer
Wydawnictwo Buk Rower
Warszawa 2012

ANATOMIA BIEGANIA, 
CZYLI JAK UNIKNĄĆ
KONTUZJI
Szerokie kompendium wiedzy
powstałe w oparciu o najnowsze
badania dotyczące elastyczności ciała
podczas biegania. Autor prezentuje
w swojej książce podstawową
biomechanikę biegania, szczegółowy
opis technik (w zależności od
dystansów i odmian biegu) oraz pełen
zestaw ćwiczeń rozciągających
najbardziej odpowiednich i zalecanych przy aktywnościach
sportowych związanych z biegiem. Książka powstała
z myślą o realnych potrzebach biegających sportowców.
Zawarta w niej wiedza ma na celu uchronienie biegaczy
przed różnego rodzaju kontuzjami oraz poprawę osobistych
doświadczeń związanych z uprawianiem sportu. Lektura
jest doskonałym przepisem na to, jak osiągnąć optymalną
korzyść z biegania i czerpać z niego niemałą radość.
Anatomia. 100 ćwiczeń dla biegaczy

Seijas Guillermo
Wydawnictwo SBM Sp. z o.o.
Warszawa 2016

TRZY NIEZBĘDNE WARUNKI

SPORT NIE JEST CI OBCY
Możesz przygotować się do Biegu Fiata w niespełna 2 miesiące według
prezentowanego na następnej stronie planu treningów, jeśli:

• uprawiasz jakiś sport, nawet rekreacyjnie,
• potrafisz biec przez co najmniej 10-15 minut bez zatrzymywania się.

WIZYTA KONTROLNA U LEKARZA
• Do wzięcia udziału w Biegu Fiata formalnie nie jest wymagane

pozytywne przejście badania kontrolnego. Ale my zachęcamy do
skonsultowania się z lekarzem. Najlepiej w jakimś sportowym
centrum medycznym.



GADŻETY

SZWAJCARSKA PRECYZJA 
I WŁOSKA JAKOŚĆ – X-SOCKS

Optymalna temperatura ciała, przy której wysiłek fizyczny jest
najbardziej efektywny to 37˚ C. Skarpety X-socks Marathon
jako jedyne na rynku zapewniają stopom takie warunki
termiczne. Są asymetryczne (prawa-lewa), wspomagają ciągłą
cyrkulację świeżego powietrza oraz odprowadzają wilgoć.
Model posiada specjalną opaskę, która stabilizuje stopę,

nie ograniczając tym samym jej
naturalnych ruchów i chroniąc ją
przed skręceniem czy obtarciami.
Wzmocniony spód i przód

skarpety podnoszą komfort
biegania i dodatkowo

ochraniają nasady palców
przed urazami.

Zastosowane przy
produkcji sprawdzone

i opatentowane technologie
sprawiają, iż X-socks Marathon są

idealnym wyborem dla pasjonatów
długich dystansów biegowych.

SWOJEGO CIAŁA NIE OSZUKASZ
Jeśli masz już za sobą wizytę u lekarza, sprawdź jeszcze swoje BMI

(wskaźnik masy ciała). 
• Jeśli Twój BMI przekracza 28 (26 w przypadku kobiet): zrezygnuj

ze startu. Najpierw zrzuć parę kilogramów.
• Jeśli Twój wynik mieści się w przedziale od 26 do 28 (od 24 do 26

w przypadku kobiet): możesz wziąć udział w Biegu Fiata,
ale prawdopodobnie zajmie Ci to dłużej niż godzinę i ostatnie
kilometry będą dla Ciebie niemałą udręką.

• Jeśli masz wskaźnik niższy od 26 (24 w przypadku kobiet):
jesteś w stanie ukończyć bieg z czasem krótszym niż godzina.

BMI =
WAGA [kg]

WZROST2 [m]

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BIEGU FIATA 
W 8 TYGODNI?

7 POZIOMÓW TRENINGU
Zacznij od tego, który uważasz za najbardziej odpowiedni i na każdy
kolejny poziom poświęć przynajmniej jeden tydzień. 
Przejdź do kolejnego poziomu dopiero wówczas, kiedy poczujesz, że
przyswoiłeś już poziom wcześniejszy. Prawdziwy postęp nastąpi wtedy,
gdy bieg staje się łatwiejszy, a nie coraz cięższy. 

• Poziom 1: 3 minuty spaceru + 6 minut biegu (przez 5 razy). 
• Poziom 2: 3 minuty spaceru + 10 minut biegu (4 razy).
• Poziom 3: 3 minuty spaceru + 15 minut biegu (3 razy)
• Poziom 4: 5 minut spaceru + 25 minut biegu (2 razy)
• Poziom 5: 5 minut spaceru + 35 minut biegu + 5 minut spaceru

+ 15 minut biegu
• Poziom 6: 5 minut spaceru + 45 minut biegu + 5 minut spaceru

+ 15 minut biegu
• Poziom 7: 5 minut spaceru + 10 kilometrów biegu
• Tydzień Biegu Fiata: trenuj tylko dwa razy, około 30 minut lekkiego

biegu. Piątek – odpoczynek. Sobota – odpoczynek lub 15 minut
truchtu. Niedziela: START – 10 km.

DO BIEGANIA

CUDOWNE WŁAŚCIWOŚCI 
KOMPRESJI
Skarpety kompresyjne CEP Running Compression
Socks 2.0 M to absolutne minimum wyposażenia biegacza,
który pragnie poprawić swą sprawność, a jednocześnie
zagwarantować sobie doskonały komfort
podczas wykonywania aktywności
fizycznych. Anatomiczne dopasowane
skarpety do kształtu nogi
z niejednolitym rozłożeniem ucisku
powodują lepsze ciśnienie krwi,
a w efekcie – szybszą regenerację
mięśni. Ucisk łydki dodatkowo
odciąża pracę serca, a sama
skarpeta ma także właściwości
antyżylakowe. Stosowanie skarpety
kompresyjnej pozwala nie tylko
na optymalną regenerację
i wydajność mięśnia, ale także
umożliwia maksymalną
stabilizację mięśni i stawów
(ochrona przed kontuzjami),
lepszą koordynację pracy mięśni
i ochronę ścięgna Achillesa.

• Wydłużaj stopniowo czas poświęcany na bieganie, nie zważając
na szybkość. 

• Ćwicz przynajmniej trzy razy w tygodniu.
• Między jednym a drugim treningiem nie mogą upłynąć więcej

niż 2 dni.

źródło: www.albanesi.it/corsa/cominciare.htm



Marta Wandzel

BEZ MRUŻENIA OKA 
– OKULARY
Okulary są ochroną nie tylko przed promieniami słonecznymi,
ale także silniejszymi podmuchami wiatru, pyłkami i chłodem.
Uvex Sportstyle 802 vario to praktyczny model wykorzystujący
technologię Variomatic, dzięki której okulary sprawdzają się
w każdych warunkach atmosferycznych. Inteligentne
fotochromowe soczewki reagują na światło, samoistnie
przyciemniając się w słońcu, a w miejscach zacienionych lub
o słabej widoczności – rozjaśniając. Sportowy kształt
z miękkimi elementami oprawy gwarantuje komfort podczas
noszenia, a filtry UV blokują szkodliwe promieniowanie.
Dodatkowo zastosowanie systemu Supravision zapobiega
zarysowaniu i parowaniu szkieł. Sportstyle 802 v sprawdzają
się podczas różnego rodzaju aktywności sportowych. Są
idealnym gadżetem dla biegaczy trenujących w zmiennych
warunkach pogodowych. 

MAŁE JEST WIELKIE
SPIbelt to świetne rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą
trenować z nadmiernym balastem, a jednak potrzebują
schować gdzieś drobiazgi (np. klucze, telefon, kartę
kredytową). Jest to niezwykle rozciągliwa kieszonka,
mogąca pomieścić rzeczy nawet wielkości aparatu
cyfrowego, ukryta w zgrabnym, cienkim, regulowanym
pasku. Jest tak elastyczna, że z łatwością dostosowuje
swój rozmiar do spakowanych w nią przedmiotów,
ochraniając je przed przemieszczaniem, obijaniem się
o siebie i rysowaniem podczas ruchu. Dzięki wewnętrznemu
wykończeniu z frotte pas może być noszony na gołym ciele,
nie powodując przy tym odparzeń i zapewniając pełną
wygodę. SPIbelt idealnie nadaje się do biegania, jazdy na
rowerze, ćwiczeń czy podróży. Maksymalny rozmiar kieszeni
wynosi 15 x 7 x 5 cm. 

DBAJĄC 
O NAWODNIENIE
Odpowiednie nawadnianie organizmu to clou skutecznego
treningu i efektywnego biegu. Sposobów na transportowanie
płynów jest wiele – od plecaków z bukłakami, przez
pasy z bidonami po tzw. nawadniacze na rękę.
Salomon Park Hydro Handset to specjalna
rękawica z elastycznym bidonem, która
komfortowo dopasowuje się do dłoni
(rozmiar uniwersalny, regulowany).
Największą zaletą gadżetu jest
miękka, mieszcząca 500 ml
płynów butelka, która
zmniejsza swą powierzchnię
w miarę ubywania napoju.
Co więcej, Park Hydro Handset
posiada elementy odblaskowe
poprawiające widzialność biegacza
oraz małą kieszeń, do której można
włożyć drobiazgi typu klucze
samochodowe, żele energetyczne
czy odtwarzacz MP3. Rozwiązanie
Salomona jest szczególnie polecane
na krótsze treningi biegowe. 

BIEGAĆ Z CZASEM
Zegarek sportowy marki TomTom Runner 3 Cardio Music
łączy w sobie funkcjonalność z nowoczesnym designem
i przyjemnością. Gadżet wyposażony został w wbudowany

czujnik tętna, GPS oraz 3Gb pamięci na
utwory MP3, których można słuchać

dzięki dołączonym do zestawu
bezprzewodowym słuchawkom

bluetooth. Zegarek posiada funkcję
multi dyscyplin, która umożliwia

wykorzystanie go podczas jazdy na
rowerze, pływania, ćwiczeń na siłowni czy biegania. Nowością
w modelu Runner 3 jest funkcja odkrywania/wgrywania tras
wraz z możliwością powrotu po trasie do miejsca startu.
Ergonomiczny kształt zegarka i duży wyświetlacz umożliwiają
wygodne śledzenie osiągnięć w czasie treningu i łatwość
obsługi. Czas pracy baterii urządzenia – śledzenie aktywności:
do 3 tygodni, GPS: do 11 h, GPS + tętno + muzyka: do 5h.
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Gadżety są do nabycia w Sklepie Biegacza 
Bielsko-Biała, ul. Górska 7



WYMIARY (cm)
427/180/168

BAGAŻNIK
400 LITRÓW500L Trekking

RABAT 12%                           PLN        poj.      KM    km/h  l/100km miejsca
1.4 16V TREKKING LITE                  55 000      1368      95      165      6,2        5
1.4 16V TREKKING                           58 520      1368      95      165      6,2        5
0.9 8V TWINAIR TREKKING             61 160       875      105     173      4,9        5
1.4 16V T-JET TREKKING                63 800      1368     120     183      6,7        5
1.6 MJET II 16V TREKKING             71 720      1598     120     183      4,3        5

WYMIARY (cm)
427/180/161

BAGAŻNIK
350 LITRÓW500X OFF ROAD LOOK

RABAT 12%                           PLN        poj.      KM    km/h  l/100km miejsca
1.6 E-TORQ 16V 4X2 CROSS            61 864      1598     110     180      6,4        5
1.4 MAIR II 16V 4X2 DDCT CROSS     75 504      1368     140     190      5,7        5
1.4 MAIR II 16V 4X2 CROSS             69 784      1368     140     190      6,0        5
1.6 MJET II 16V 4X2 CROSS            72 424      1598     120     186      4,1        5
1.6 MJET II 16V 4X2 DDCTCROSS     78 144      1598     120     186      4,3        5
1.6 E-TORQ 16V 4X2 CROSS PLUS        68 904      1598     110     180      6,4        5
1.4 MAIR II 16V 4X2 DDCT CROSS PLUS   82 544      1368     140     190      5,7        5
1.4 MAIR II 16V 4X2 CROSS PLUS        76 824      1368     140     190      6,0        5
1.4 MAIR II 16V 4X4 AT9 CROSS PLUS     90 464      1368     170     200      5,7        5
2.0 MJET II 16V 4X4 CROSS PLUS      85 624      1956     140     190      4,9        5
2.0 MJET II 16V 4X4 AT9 CROSS PLUS      94 424      1956     140     190      5,5        5

WYMIARY (cm)
406/169/149

BAGAŻNIK
275 LITRÓWPunto

RABAT 15%                           PLN        poj.      KM    km/h  l/100km miejsca
1.2 8V EASY                                    36 550      1242      69      156        5,4      5
1.4 8V EASY                                     38 590      1368      77      165        5,7      5
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WYMIARY (cm)
357/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500/500C

RABAT 15%                           PLN        poj.      KM    km/h  l/100km miejsca
500 1.2 8V POP                                37 740      1242      69      160      4,9        4
500 1.2 8V LOUNGE                         41 990      1242      69      160      4,9        4
500 0.9 TWINAIR 8v LOUNGE 85KM  47 090       875       85      173      3,8        4
500 0.9 TWINAIR 8v LOUNGE 105KM   48 790       875       105     188      4,2         4
500S 1.2 8V                                       42 840      1242       69      160      5,1         4
500S 0.9 8V TWINAIR 85KM              47 940       875        85      173      4,1         4
500S 0.9 8V TWINAIR 105KM           49 640       875      105     188      4,2        4
500 1.2 8V RIVA                               59 160      1242      69      160      5,1        4
500C 1.2 8V LOUNGE                       53 040      1242      69      160      5,1        4
500C 0.9 8V TWINAIR LOUNGE       59 840       875      105     188      4,2        4
500C 1.2 8V RIVA                            70 210      1242      69      160      5,1        4

WYMIARY (cm)
425/180/160

BAGAŻNIK
350 LITRÓW500X CITY LOOK

RABAT 12%                           PLN        poj.      KM    km/h  l/100km miejsca
1.6 E-TORQ 16V 4X2 POP STAR     58 344      1598     110     180      6,4        5
1.4 MAIR II 16V 4X2 DDCT POP STAR    71 984      1368     140     190      5,7        5
1.4 MAIR II 16V 4X2 POP STAR         66 264      1368     140     190      6,0        5
1.6 MJET II 16V 4X2 POP STAR       68 904      1598     120     186      4,1        5
1.3 MJET II 16V 4X2 POP STAR       65 384      1248      95      172      4,1        5
1.6 MJET II 16V 4X2 DDCT POP STAR   74 624      1598     120     186      4,3        5
1.6 E-TORQ 16V 4X2 LOUNGE          65 384      1598     110     180      6,4        5
1.4 MAIR II 16V 4X2 DDCT LOUNGE   79 024      1368     140     190      5,7        5
1.4 MAIR II 16V 4X2 LOUNGE          73 304      1368     140     180      6,0        5
1.6 MJET II 16V 4X2 LOUNGE          75 944      1598     120     186      4,1        5
1.3 MJET II 16V 4X2 LOUNGE          72 424      1248      95      172      4,1        5
1.6 MJET II 16V 4X2 DDCTLOUNGE   81 664      1598     120     186      4,3        5

WYMIARY (cm)
365/164/155

BAGAŻNIK
225 LITRÓWNowa Panda

RABAT 15%      PLN        poj.      KM    km/h  l/100km miejsca
1.2 8V FRESH                                   29 410      1242      69      164      5,2      4/5
1.3 MJET 16V EASY                        46 665      1248      75      168      3,6      4/5
1.2 8V EASY                                     33 915      1242      69      164      5,2      4/5
0.9 8V TWINAIR LOUNGE                44 965       875       85      177      4,2      4/5
1.2 8V LOUNGE                                38 165      1242      69      164      5,2      4/5
0.9 8V TWINAIR 4X4                       55 165       875       85      166      4,9      4/5
1.3 MJET 16V 4X4                          59 415      1248      95      167      4,4      4/5
0.9 TWINAIR 90KM CROSS 4X4     62 815       875       90      167      4,9      4/5
1.3 MJET 16V CROSS 4X4                6 7 065      1248      95      168      4,5      4/5

S&S – system Start&Stop
Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym. 
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.
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WYMIARY (cm)
453/179/150

BAGAŻNIK
520 LITRÓWTipo Sedan 

WYMIARY (cm)
440/183/184

BAGAŻNIK
750 LITRÓWNowy Doblò

RABAT 15%                           PLN        poj.      KM    km/h  l/100km miejsca
1.4 8V EASY                                     40 035      1368      77      155      6,9        5
1.3 MULTIJET 16V EASY                 50 235      1248      80      155      4,5        5
1.4 8V LOUNGE                                45 135      1368      77      155      6,9        5
1.3 MULTIJET 16V LOUNGE             55 335      1248      80      155      4,5        5
1.3 MULTIJET 16V TREKKING         59 585      1248      80      155      4,5        5

WYMIARY (cm)
396/172/174

BAGAŻNIK
330 LITRÓWQubo

RABAT 15%                           PLN        poj.      KM    km/h  l/100km miejsca
1.4 16V POP                                     54 655      1368      95      161      7,4        5
1.4 16V EASY                                   58 055      1368      95      161      7,4        5
1.4 T-JET 16V EASY                        63 155      1368     120     172      7,2        5
1.6 MULTIJET 16V EASY 95KM        72 505      1598      95      160      5,2        5
1.6 MULTIJET 16V EASY 120KM       73 355      1598     120     172      5,2        5
1.4 T-JET 16V LOUNGE                   67 405      1368     120     172      7,2        5
1.6 MULTIJET 16V LOUNGE             77 605      1598     120     172      5,2        5
1.6 MULTIJET 16V TREKKING 95KM    79 305      1598      95      156      5,5        5
1.6 MULTIJET 16V TREKKING 120KM   80 155      1598     120     168      5,5        5

RABAT 8/10/15%               PLN        poj.      KM    km/h  l/100km miejsca
1.4 16v TIPO                                    42 412      1368      95      185      5,7        5
1.6 E-TORQ 16v AT6 TIPO               48 852      1598     110     192      6,3        5
1.3 MULTIJET 16v TIPO                  51 612      1248      95      180      4,1        5
1.6 MULTIJET 16v TIPO                  57 132      1598     120     199      4,2        5
1.4 16v POP                                     45 090      1368      95      185      5,7        5
1.6 E-TORQ 16v AT6 POP                51 390      1598     110     192      6,3        5
1.3 MULTIJET 16v POP                   54 090      1248      95      180      4,1        5
1.6 MULTIJET 16v POP                   59 490      1598     120     199      4,2        5
1.4 16v EASY                                   45 985      1368      95      185      5,7        5
1.6 E-TORQ 16v AT6 EASY             51 935      1598     110     192      6,3        5
1.3 MULTIJET 16v EASY                 54 485      1248      95      180      4,1        5
1.6 MULTIJET 16v EASY                 59 585      1598     120     199      4,2        5
1.4 16v LOUNGE                              50 235      1368      95      185      5,7        5
1.6 E-TORQ 16v AT6 LOUNGE         56 185      1598     110     192      6,3        5
1.3 MULTIJET 16v LOUNGE            58 735      1248      95      180      4,1        5
1.6 MULTIJET 16v LOUNGE            63 835      1598     120     199      4,2        5

WYMIARY (cm)
415/178/166

BAGAŻNIK
400 LITRÓW500L

RABAT 12%                           PLN        poj.      KM    km/h  l/100km miejsca
1.4 16V POP                                     47 520      1368      95      178      6,1        5
1.4 16V T-JET POP                          52 800      1368     120     189      6,7        5
1.4 16V POP STAR                          51 480      1368      95      178      6,1        5
0.9 8V TWINAIR POP STAR             54 120       875      105     180      4,8        5
1.4 16V T-JET POP STAR                56 760      1368     120     189      6,7        5
1.6 MULTIJET II 16V POP STAR        64 680      1598     120     189      4,2        5
1.4 16V LOUNGE                              57 640      1368      95      178      6,1        5
0.9 8V TWINAIR LOUNGE                60 280       875      105     180      4,8        5
1.4 16V T-JET LOUNGE                    62 920      1368     120     189      6,7        5
1.6 MULTIJET II 16V LOUNGE           70 840      1598     120     189      4,2        5

Ceny z rabatem dla pracowników Grupy FCA i CNH Industrial zawierają VAT i są aktualne w momencie zamknięcia numeru. Firma zastrzega sobie
możliwość dokonania w każdej chwili zmiany cen i wyposażenia. Poniższe ceny dotyczą modeli w wykonaniu standardowym i są cenami
maksymalnymi w sieci sprzedaży. Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposażeniem obowiązują dopłaty wg cennika opcji.
Pracownicy spółek Grupy FCA i CNH Industrial mogą alternatywnie skorzystać z opcji z darmowym pakietem ubezpieczeniowym. 
Kompletny wykaz wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach sprzedaży. Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

Oferta jest dostępna w Centrum Sprzedaży FCA Poland, ul. Katowicka 24, Bielsko-Biała.  
Centrum Sprzedaży FCA Poland • tel. 033 813 44 42

S&S – system Start&Stop
Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym. 
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.



66 FCA wokół Nas
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WYMIARY (cm)
437/179/150

BAGAŻNIK
440 LITRÓWTipo HATCHBACK

RABAT 10/15%                    PLN        poj.      KM    km/h  l/100km miejsca
1.4 16v POP                                     47 700      1368      95      185      5,7        5
1.6 E-TORQ 16v AT POP                  55 800      1598     110     192      6,3        5
1.4 16v T-JET POP                          53 100      1368     120     200      6,0        5
1.4 16v T-JET LPG POP                   56 250      1368     120     200      6,3        5
1.3 MULTIJET 16v POP                   56 700      1248      95      180      3,7        5
1.6 MULTIJET 16v POP                   60 300      1598     120     200      3,7        5
1.6 MULTIJET 16v DDCT POP         65 700      1598     120     200      3,8        5
1.4 16v EASY                                   49 300      1368      95      185      5,7        5
1.6 E-TORQ 16v AT EASY                56 950      1598     110     192      6,3        5
1.4 16v T-JET EASY                        54 400      1368     120     200      6,0        5
1.4 16v T-JET LPG EASY                 57 375      1368     120     200      6,3        5
1.3 MULTIJET 16v EASY                 57 800      1248      95      180      3,7        5
1.6 MULTIJET 16v EASY                 61 200      1598     120     200      3,7        5
1.6 MULTIJET 16v DDCT EASY       66 300      1598     120     200      3,8        5
1.4 16v LOUNGE                              53 550      1368      95      185      5,7        5
1.6 E-TORQ 16v AT LOUNGE           61 200      1598     110     192      6,3        5
1.4 16v T-JET LOUNGE                   58 650      1368     120     200      6,0        5
1.4 16v T-JET LPG LOUNGE            61 625      1368     120     200      6,3        5
1.3 MULTIJET 16v LOUNGE            62 050      1248      95      180      3,7        5
1.6 MULTIJET 16v LOUNGE            65 450      1598     120     200      3,7        5
1.6 MULTIJET 16v DDCT LOUNGE   70 550      1598     120     200      3,8        5

WYMIARY (cm)
457/179/151

BAGAŻNIK
550 LITRÓWTipo STATION WAGON

RABAT 10/15%                    PLN        poj.      KM    km/h  l/100km miejsca
1.4 16v POP                                     50 850      1368      95      185      5,7        5
1.6 E-TORQ 16v AT POP                  58 950      1598     110     192      6,3        5
1.4 16v T-JET POP                          56 250      1368     120     200      6,0        5
1.4 16v T-JET LPG POP                   59 400      1368     120     200      6,3        5
1.3 MULTIJET 16v POP                   59 850      1248      95      180      3,7        5
1.6 MULTIJET 16v POP                   63 450      1598     120     200      3,7        5
1.6 MULTIJET 16v DDCT POP         68 850      1598     120     200      3,9        5
1.4 16v EASY                                   52 275      1368      95      185      5,7        5
1.6 E-TORQ 16v AT EASY                59 925      1598     110     192      6,3        5
1.4 16v T-JET EASY                        57 375      1368     120     200      6,0        5
1.4 16v T-JET LPG EASY                 60 350      1368     120     200      6,3        5
1.3 MULTIJET 16v EASY                 60 775      1248      95      180      3,7        5
1.6 MULTIJET 16v EASY                 64 175      1598     120     200      3,7        5
1.6 MULTIJET 16v DDCT EASY       69 275      1598     120     200      3,9        5
1.4 16v LOUNGE                              56 525      1368      95      185      5,7        5
1.6 E-TORQ 16v AT LOUNGE           64 175      1598     110     192      6,3        5
1.4 16v T-JET LOUNGE                   61 625      1368     120     200      6,0        5
1.4 16v T-JET LPG LOUNGE            64 600      1368     120     200      6,3        5
1.3 MULTIJET 16v LOUNGE            65 025      1248      95      180      3,7        5
1.6 MULTIJET 16v LOUNGE            68 425      1598     120     200      3,7        5
1.6 MULTIJET 16v DDCT LOUNGE   73 525      1598     120     200      3,9        5

Ceny z rabatem dla pracowników Grupy FCA i CNH Industrial zawierają VAT i są aktualne w momencie zamknięcia numeru. Firma zastrzega sobie
możliwość dokonania w każdej chwili zmiany cen i wyposażenia. Poniższe ceny dotyczą modeli w wykonaniu standardowym i są cenami
maksymalnymi w sieci sprzedaży. Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposażeniem obowiązują dopłaty wg cennika opcji.
Pracownicy spółek Grupy FCA i CNH Industrial mogą alternatywnie skorzystać z opcji z darmowym pakietem ubezpieczeniowym. 
Kompletny wykaz wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach sprzedaży. Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

Oferta jest dostępna w Centrum Sprzedaży FCA Poland, ul. Katowicka 24, Bielsko-Biała.  
Centrum Sprzedaży FCA Poland • tel. 033 813 44 42

Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym. 
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.



Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym. 
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.

WYMIARY (cm)
424/180/167

BAGAŻNIK
351 LITRÓWRenegade MY2016

RABAT 12%                           PLN        poj.      KM    km/h  l/100km miejsca
1.6 E-TORQ NIGHT EAGLE II M5 FWD          72 072      1598     110     178      6,0        5
1.4 TMAIR NIGHT EAGLE II M6 FWD S&S     77 704      1368     140     181      6,0        5
2.0 MJET DESERTHAWK AT9 4WD LOW S&S   119 680     1956     140     182      5,7        5

WYMIARY (cm)
462/186/167

BAGAŻNIK
412 LITRÓWCherokee MY2017

RABAT 12%                           PLN        poj.      KM    km/h  l/100km miejsca
Longitude 2.0 MJD M6 FWD    127 952   1956    140    187     5,3       5
Limited 2.0 MJD M6 AWD       157 432   1956    140    189     5,6       5
Limited 2.2 MJD A9 AWD        177 848   2184    200    204     5,7       5
Limited 2.2 MJD A9 AWD        184 008   2184    200    203     6,1       5
Limited V6 3.2L Pentastar A9 AWD    177 848   3239    272    192     10        5
Overland 2.2 MJD A9 AWD      192 192   2184    200    204     5,7       5
Overland V6 3.2L Pentastar A9 AWD 192 192   3239    272    206     9,3       5
Trailhawk V6 3.2L Pentastar A9 AWD  172 568   3239    272    192     10        5

WYMIARY (cm)
424/180/167

BAGAŻNIK
351 LITRÓWRenegade MY2017

RABAT 12%                           PLN        poj.      KM    km/h  l/100km miejsca
1.6 E-TORQ SPORT M5 FWD                     61 512      1598     110     178      6,0        5
1.6 E-TORQ LONGITUDE M5 FWD             68 200      1598     110     178      6,0        5
1.4 TMAIR LONGITUDE M6 FWD S&S        73 832      1368     140     181      6,0        5
1.4 TMAIR LONGITUDE A6 DDCT FWD S&S  80 784      1368     140     181      5,9        5
1.6 MJET LONGITUDE M6 FWD S&S EU6  80 608      1598     120     178      4,6        5
1.6 MJET LONGIT. DDCT FWD S&S EU6    87 560      1598     120     178      4,5        5
2.0 MJET LONGITUDE M6 4WD S&S         87 648      1956     140     182      5,1        5
1.4 TMAIR LIMITED M6 FWD S&S          79 904     1368     140     181      6,0        5
1.4 TMAIR LIMITED A6 DDCT FWD S&S    86 856      1368     140     181      5,9        5
1.4 TMAIR LIMITED AT9 4WD S&S         99 528     1368     170     196      6,9        5
1.6 MJET LIMITED M6 FWD S&S EU6       86 680     1598     120     178      4,6        5
1.6 MJET LIMITED DDCT FWD S&S EU6    93 632     1598     120     178      4,5        5
2.0 MJET LIMITED M6 4WD S&S            97 416     1956     140     182      5,1        5
2.0 MJET LIMITED AT9 4WD LOW S&S     106 744    1956     140     182      5,7        5
2.0 MJET TRAILHAWK AT9 4WD LOW S&S     112 464    1956     170     196      5,8        5

WYMIARY (cm)
435/180/147

BAGAŻNIK
350 LITRÓWGiulietta 

RABAT 15%                           PLN        poj.      KM    km/h  l/100km miejsca
1.4 TB 16v                                       64 430     1368     120     195      6,2        5
1.4 TB MULTIAIR 16v                       6 7 065     1368     150     210      5,5        5
1.4 TB MULTIAIR 16v TCT                7 6 585     1368     170     218      4,9        5
1.6 JTDM 16v                                  74 630     1598     120     195      3,9        5
1.6 JTDM 16v TCT                          81 430     1598     120     195      3,9        5
2.0 JTDM 16v                                 78 285     1956     150     210      4,2        5
1.4 TB 16v                                       70 805     1368     120     195      6,2        5
1.4 TB MULTIAIR 16v                       7 3 440     1368     150     210      5,5        5
1.4 TB MULTIAIR 16v TCT                   82 960     1368     170     218      4,9        5
1.6 JTDM 16v                                 81 005     1598     120     195      3,9        5
1.6 JTDM 16v TCT                           87 805      1598     120     195      3,9        5
2.0 JTDM 16v                                 84 660     1956     150     210      4,2        5
2.0 JTDM 16v TCT                           94 010     1956     175     219      4,3        5
1750 TBI 16v TCT                          104 550    1742     240     244      6,8        5

TCT – automatyczna skrzynia biegów Alfa TCT
Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym. 
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.

RABAT 15%                           PLN        poj.      KM    km/h  l/100km miejsca
1.4 8v MITO                                     48 875      1368      78      165      5,6      4/5
0.9 TWINAIR MITO                           54 825       875      105     184      4,2      4/5
1.3 MJET 16v MITO                         61 625      1248      95      174      3,5      4/5
1.4 8v SUPER                                  55 250      1368      78      165      5,6      4/5
0.9 TWINAIR SUPER                        61 200       875      105     184      4,2      4/5
1.4 TB MAIR 16v SUPER TCT           72 250      1368     140     209      5,4      4/5
1.3 MJET 16v SUPER                      68 000      1248      95      174      3,5      4/5
1.4 TB MAIR 16v TCT VELOCE         78 200      1368     170     219      5,4      4/5

WYMIARY (cm)
406/172/145

BAGAŻNIK
270 LITRÓWMiTo 
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