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Historyczny
dzień

13 października grupa Fiat Chrysler Automobiles
zadebiutowała na nowojorskiej giełdzie. W ten
sposób rozpoczęto nowy rozdział w historii firmy.
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abrzmiał giełdowy dzwonek, a po nim nastąpiło trzykrotne uderzenie młotkiem. W ten
sposób 13 października John Elkann i Sergio
Marchionne zamknęli dzień negocjacji handlowych
na New York Stock Exchange przy Wall Street.
Pierwszy dzień, w którym na wskaźnikach giełdowych pojawiły się akcje nowo powstałej spółki Fiat
Chrysler Automobiles.
Nowojorska New York Stock Exchange jest drugą
co do wielkości obrotów giełdą świata, a nowa
grupa przemysłowa, powstała z połączenia Fiata
i Chryslera, to siódmy na świecie producent
w sektorze automotive.
„Oficjalne powstanie Fiat Chrysler Automobiles,
a także debiut spółki na New York Stock Exchange to moment historyczny”, mówił prezes FCA
John Elkann. „Rozpoczynamy dziś całkiem nowy
etap, który możliwy był dzięki aspiracjom Fiata
i Chryslera, i który
pozwoli nam mierzyć się z przyszłością rynku motoryzacyjnego w pierwszoplanowej roli.
To duże wyzwanie,
które z determinacją jesteśmy gotowi podjąć”.
Chief
Executive
Officer FCA Sergio Marchionne dodał. „Notowanie
FCA na giełdzie wyznacza cel, do którego się konsekwentnie dąży. Jednak nie stanowi on końca
naszych starań, ale jest przede wszystkim początkiem czegoś nowego. Dzisiejszy dzień stanowi bowiem początek naszej podróży jako FCA – producenta globalnego”.

Z

Rozpoczyna
się nowy etap.
Śmiało
zmierzymy się
z przyszłością

WYNIKI
ZA TRZECI KWARTAŁ
Przychody wzrosły o 14 procent, do kwoty 23,6 mld euro, podobnie
również EBIT, który jest wyższy o 7 procent i wynosi 0,9 mld.
Tak przedstawiają się dane spółki FCA za trzeci kwartał roku 2014,
zaprezentowane pod koniec pierwszego spotkania Zarządu
w Londynie. Zadłużenie przemysłowe netto, zgodnie z dokumentem
wydanym pod koniec zebrania, uplasowało się na poziomie 11,4 mld
euro i jest odzwierciedleniem tendencji sezonowej. Płynność jest
stabilna i wynosi 21,7 mld. Na podstawie tych danych potwierdzono
cele budżetowe na ten rok. W ujęciu bardziej szczegółowym:
dostawy na poziomie globalnym wzrosły o 10 procent i wyniosły
1,1 mln pojazdów, głównie dzięki pozytywnej sytuacji w obszarze
NAFTA. Sergio Marchionne, dyrektor pełnomocny FCA, powiedział:
„Wyniki Grupy za trzeci kwartał są dobre jak na tak trudną sytuację
rynkową, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej. Uda nam się osiągnąć
cele, jakie wyznaczyliśmy sobie na cały okres obrachunkowy 2014.
Wraz z utworzeniem Fiat Chrysler Automobiles i debiutem grupy
na nowojorskiej giełdzie rozpoczęliśmy nowy etap jako firma
globalna o coraz większym potencjale”.

FERRARI
POZA FCA
Aby wesprzeć długoterminowy rozwój Grupy, Zarząd FCA zezwolił
wydzielić ze swojej struktury spółkę Ferrari poprzez publiczną
ofertę 10 procent udziałów należących do FCA w Ferrari
i rozdzielenie pozostałych udziałów wśród obecnych akcjonariuszy.
Operacja ta będzie miała miejsce w 2015 roku. „Cieszę się –
powiedział John Elkann, prezes FCA – z planów strategii rozwoju
FCA. Oddzielenie Ferrari od FCA pozwoli zachować słynną włoską
tradycję oraz wyjątkową pozycję Ferrari na rynku, a akcjonariusze
FCA będą mogli nadal korzystać z rzeczywistej wartości tego
biznesu”. Sergio Marchionne,
dyrektor generalny FCA, dodał:
„Operacja ta to najlepszy wybór,
by wspierać sukces Grupy
w perspektywie długoterminowej,
a jednocześnie znacząco umacniać
strukturę kapitału FCA”.

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

X Factor
”–

„

X to symbol mnożenia.
X umieszczony przy
nazwie nowego
modelu Pięćsetki
symbolizuje
mnogość
i różnorodność
upodobań
klientów, które
zaspokoi najnowszy
z Fiatów.
Stefania Castano

e same proporcje, te same oczy, ten sam
uśmiech. Nawet te same wąsy. Swojej rodziny się nie wyprze. A jednak nowy model 500
ma w sobie coś więcej. „To „X” – Factor – żartował jego projektant Roberto Giolito podczas konferencji prasowej z okazji wprowadzenia samochodu na rynek – który wyrażony jest poprzez bardziej wyraziste poczucie siły i wartość”. 500X nie
jest tylko jednym z wariantów modelu 500. To całkiem nowy samochód, większy (ma długość 4
metrów i 25 centymetrów, szerokość 180 cm,
a wysokość 160 cm) i mający strukturę, którą
w Fiacie zastosowano po raz pierwszy, a dopracowano w najmniejszym nawet szczególe: od jako-

T
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ści materiałów, po przyjemność kierowania. To
piękny crossover „z charakterem”, w którym elegancki styl Made in Italy łączy się z najlepszym wyposażeniem oraz zaawansowanymi technologiami. „Taka jest właśnie strona X piękna, taka jest
dusza modelu, który jest najlepszym wcieleniem
nowego stylu marki Fiat”, uważa Olivier François,
szef tej marki. To auto, które „ma w ręku” wszystkie karty, by podzielić sukces modeli 500 i 500L
oraz wejść z impetem do segmentu crossoverów,
który jeszcze dziesięć lat temu był niszowy,
a obecnie stanowi 20 procent rynku (sprzedaż
crossoverów kompaktowych odnotowuje natomiast roczny wzrost o ponad 60 procent).

WŁOSKA STYLISTYKA

JAKOŚĆ NADE WSZYSTKO

Samochód, zaprojektowany przez Centrum Stylu
Fiata i produkowany we włoskim zakładzie SATA
w Melfi, trafia na ponad 100 rynków na całym świecie. Pięćsetka X odznacza się wysmakowaną, typowo włoską stylistyką, którą widać również w detalach auta, takich jak eleganckie, chromowane
elementy – od klamek drzwi do „wąsów” z przodu
i ramek reflektorów, po klamkę bagażnika czy też
otwierany, szklany dach „Sky Dome”, który łączy
się z przednią szybą. Projektanci zwracali uwagę
na każdy, najmniejszy element samochodu. Nawet
dywaniki w Fiacie 500X są wyjątkowe. Jest na nich
wydrukowana mapa zakładu w Melfi.

Aby zagwarantować jakość, konieczne były wyrzeczenia i niezliczona liczba testów: 2,5 mln godzin projektowania, 500 tys. godzin prób laboratoryjnych, ponad 5 mln kilometrów prób drogowych. Potrzebne było też (i nadal jest) restrykcyjne
podejście do procesu produkcyjnego. Dlatego zakład w Melfi, gdzie wytwarzany jest nowy model,
został całkowicie przeprojektowany zgodnie z wytycznymi systemu WCM. Tutaj pracuje się przy
pomocy zaawansowanych technologii jak skaner,
który bada samochód promieniami X, sprawdzając aż 44 parametry geometryczne. I to we
wszystkich produkowanych pojazdach.

Sprzedawany
w ponad 100
krajach świata,
w tym
w Stanach
Zjednoczonych,
nowy Fiat 500X
od połowy
listopada jest
prezentowany
we wszystkich
krajach Europy.
W Polsce model
pojawi się
w salonach
w marcu 2015 r.
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Nowy Fiat 500X
występuje
w dwóch
wariantach
o różnych
charakterach –
jednym bardziej
miejskim, drugim
idealnym do
spędzania
wolnego czasu
w otoczeniu
natury.
Kupując
Fiata 500X, klienci
mogą wybierać
spośród
12 kolorów
nadwozia, które
wydobywają
efektowne
kształty auta,
podkreślone
dodatkowo
8 różnymi
wzorami
16-, 17- i 18"
aluminiowych felg

BEZPIECZNA
I PRZYJEMNA JAZDA
Fiat 500X, wyposażony w niezależne tylne zawieszenie typu MacPherson, zapewnia równowagę
pomiędzy obsługą a komfortem samochodu. Poza tym jest autem bezpiecznym dla kierowcy i pasażerów. Przyczynia się do tego nadwozie zaprojektowane według najnowocześniejszych kryteriów, uwzględniających wymogi z zakresu
bezpieczeństwa aktywnego i pasywnego.
W całej gamie montowane są tak istotne elementy wyposażenia, jak 6 poduszek powietrznych
(przednie, boczne i kurtyny), przednie reflektory
z funkcją świateł dziennych (Daytime Running
Lights) oraz światła przeciwmgłowe z funkcją doświetlania zakrętów, a także system ESC (Electronic Stability Control).
Układ hamulcowy Fiata 500X, typu hydraulicznego ze wspomaganiem, składający się z dwóch
niezależnych krzyżujących się obwodów, jest wyjątkowo skuteczny. Gwarantuje natychmiastowe
i progresywne hamowanie, również w ekstremalnych warunkach.

DWA CHARAKTERY
Klienci szukający atrakcyjnego samochodu „do
miasta” wybiorą Fiata 500X w wersjach Pop,
Popstar i Lounge, które wyróżniają się modnymi
detalami stylistycznymi. Np. 500X Pop wykończony w stylu „carbon look” jest w kolorze czarnym
i ma szare panele drzwiowe wykonane z materiału
Scuba, podobnego do neoprenu. W wersji Popstar

8

wnętrze może być czarne z szarymi lub czerwonymi detalami, a klient decydujący się na wersję Lounge może wybrać kabinę w kolorze Mokka albo
Light Dove, która ozdobiona jest efektownymi, odblaskowymi „lamówkami”. Deski rozdzielcze aut
w tych wersjach odzwierciedlają kolory nadwozi,
a nakładki tuneli środkowych, w zależności od wyposażenia, mają geometryczny wzór lub pokrycie
ze szczotkowanej stali.
Natomiast Fiaty 500X Cross i Cross Plus, wybierane przez osoby o bardziej „terenowych” zamiłowaniach, cechują się wnętrzami w stylu „technicznym”. Wnętrza obu wersji charakteryzuje poszycie
z czarnej tkaniny z szarymi wstawkami przypominającymi stop żeliwa, które dają matowy i trójwymiarowy efekt, natomiast listwy paneli wykończono szczotkowaną stalą.
Off-roadowe właściwości Fiatów 500X Cross
i 500X Cross Plus podkreślają ich prześwity
(162 mm w wersjach FWD i 179 mm w AWD), duże koła, a także specjalne zderzaki oraz płyta podwozia. Auta te mają doskonałe wartości terenowe:
kąt natarcia wynosi 21,3°, zejścia 30,3°, a rampowy jest równy 22,3°.

SILNIKI I NAPĘDY
W okresie wprowadzania modelu na rynek dostępne są silniki 1.4 Turbo MultiAir2 o mocy 140 KM
i 1.6 MultiJet II o mocy 120 KM (oba montowane
w autach z napędem na przód i z manualną, sześciostopniową skrzynią biegów) oraz 2.0 MultiJet II
o mocy 140 KM (z dziewięciostopniową, automatyczną skrzynią biegów i z napędem 4x4). Później
gama jednostek napędowych się powiększy.
Crossover 500X jest pierwszym samochodem
Fiata, w którym zastosowano automatyczną, dziewięciostopniową skrzynię
biegów. Zapewnia autu świetne
przyspieszenie i płynne
dostarczanie mocy, a kontrolowany elektronicznie, no-

wy dziewięciostopniowy, automatyczny napęd daje kierowcy możliwość przejścia do trybu manualno-sekwencyjnego.
Klienci mogą kupić Pięćsetkę X z napędem na
dwa lub na cztery koła. Cechą szczególną napędu 4x4 nowego crossovera Fiata jest zastosowanie systemu odłączania osi tylnej, który umożliwia
zredukowanie strat energii, kiedy nie wykorzystuje
się trybu 4x4, gwarantując w ten sposób większą
oszczędność spalania. Jest to jedyny (oprócz Jeepa Renegade) samochód z tego segmentu, który pozwala na całkowite odłączanie tylnej osi.
Wśród nowości zastosowanych w modelu 500X
jest też Mood Selector – selektor jazdy pozwalający kierowcy na zmianę trybów działania silnika, ha-

mulców, układu kierowniczego i skrzyni biegów
w zależności od sposobu jazdy oraz warunków na
drodze. Są to tryby: Auto – największy komfort
i najmniejsze spalanie oraz emisje CO2, Sport –
najlepsze osiągi samochodu oraz All weather –
bezpieczeństwo jazdy na nawierzchniach o niskiej
przyczepności kół.
W autach z napędem 4x4 tryb All weather jest zastąpiony funkcją Traction, przyspieszającą przekazywanie momentu obrotowego na oś tylną. Natomiast w wersjach Fiata 500X z napędem na przód
system kontroli uruchamia Traction Plus. Tryb ten
poprawia własności jezdne na śliskiej nawierzchni.
Jest też rozwiązaniem bardziej ekonomicznym
i ekologicznym niż tradycyjne 4x4.

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

stanie na podium

Anna Borsukiewicz
zdjęcia
Jerzy Kozierkiewicz,
Ireneusz Kaźmierczak
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Pierwsi polscy klienci mogli obejrzeć
w salonach sprzedaży nowego Jeepa
Renegade 27 października.

swego segmentu
ilka dni wcześniej, 22 października, odbyła się polska premiera prasowa tego samochodu. Nowe Jeepy
Renegade, auta o wojskowym
rodowodzie, znakomicie harmonizowały z otoczeniem, w którym je zaprezentowano – również obiektem militarnym, bo
zabytkowym, XIX-wiecznym Fortem Sokolnickiego na warszawskim Żoliborzu. Przedstawiono je
tam w towarzystwie „przodka”,
czyli pięknie odnowionego wojskowego Willysa, od którego
rozpoczęła się światowa kariera
marki Jeep.

K

Prezentacja, prowadzona przez
Bogusława Cieślara, kierownika
Biura Prasowego Fiata Auto Poland i Rafała Grzaneckiego, szefa Biura PR i Komunikacji FAP,
zgromadziła liczne grono dziennikarzy motoryzacyjnych z całej
Polski. Premiera Renegade to
nie tylko zwykłe wprowadzenie
na rynek nowego samochodu.
Najnowszy model Jeepa jest
przecież pierwszym w historii tej
marki modelem powstałym
w wyniku współpracy designerów i inżynierów włoskich oraz
amerykańskich, i pierwszym samochodem produkowanym po-

za Stanami Zjednoczonymi. Powstaje we włoskiej fabryce SATA
w Melfi. Ważne jest również to,
że Renegade rozszerza gamę
modeli Jeepa, wprowadzając tę
markę do segmentu Small SUV,
czyli małych samochodów sportowo-użytkowych i trafi na najważniejsze rynki całego świata.
Sławomir Szałkowski, dyrektor
marek premium i Tomasz Chojecki, Product Manager Jeep
Renegade, przedstawiając nowy
model Jeepa nawiązali
do liczącej
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PIERWSZY
SAMOCHÓD FCA
Marek Kisz, członek zarządu Fiat Auto Poland
Naszą prezentację nowego Jeepa Renegade
nieprzypadkowo zaczęliśmy od zdjęcia budynku giełdy
nowojorskiej z wielkim plakatem na jego fasadzie,
przedstawiającym start FCA, czyli koncernu Fiat
Chrysler Automobiles. Ów start na giełdzie nastąpił
13 października 2014 roku, a Jeep Renegade jest
pierwszym w historii samochodem FCA, stworzonym
wspólnie przez zespół designerów oraz inżynierów
włoskich i amerykańskich.
Koncern powstały z połączenia Fiata i Chryslera to
firma ogromna, z rocznym obrotem przekraczającym
80 mld dolarów i sprzedażą zbliżającą się do 5 mln
samochodów na całym świecie. Nowy model Jeepa,
czyli Renegade, też będzie samochodem globalnym –
będzie dystrybuowany na ponad 100 rynkach na
wszystkich kontynentach.
Wróćmy jednak na teren Polski, gdzie Renegade ma
swoją premierę. Marka Jeep jest reprezentowana u nas
w 32 salonach sprzedaży i 48 autoryzowanych
stacjach obsługi. Sieć ta będzie się poszerzać i stawać
jeszcze bardziej profesjonalna. W ubiegłym roku
sprzedaliśmy w naszym kraju 1700 Jeepów. Marka ta
cieszy się w Polsce dużym zainteresowaniem.
Tegoroczny plan to sprzedaż 2400
samochodów tej marki. Wierzymy,
że będzie miał w niej swój wkład
nowy model – Renegade.

12

ponad 70 lat historii tej marki nie
tylko dlatego, że taki jest zwyczaj. Renegade, choć najmniejszy w rodzinie Jeepów, mający
długość zaledwie 4,23 metra
(dla porównania: Compass liczy
4,5 m, a Grand Cherokee 4,8
m), jest jej pełnoprawnym członkiem. Zachowuje wszystkie charakterystyczne dla tej marki wartości, takie jak wolność, przygoda, autentyczność i pasja.
Widoczne jest to w wyglądzie
zewnętrznym auta – jego stylistyka, choć nowoczesna, czerpie z dziedzictwa marki Jeep,
nawiązując do słynnego Willysa.
Jednocześnie zapewnia tak nowatorskie rozwiązania jak np.
otwierany dach My Sky, elektrycznie sterowany, z panelami
z materiałów kompozytowych,
które można wyjmować i przewozić w bagażniku.
Samochód zaprojektowany tak,
by odpowiadał globalnym potrzebom, musi mieć wyjątkowe
możliwości terenowe i jezdne,
być funkcjonalny, zapewniać
komfort prowadzenia i bezpieczeństwo, dysponować współczesnymi systemami wspomagającymi kierowcę. Te wszystkie
wymagania spełnia Renegade.
Dwa nowe, zaawansowane

systemy 4x4 – Jeep Active
Drive i Jeep Active Drive Low,
a także wbudowany system
odłączania napędu tylnej osi,
który płynnie przechodzi pomiędzy napędem na dwa lub cztery koła, przyczyniają się do
zmniejszenia zużycia paliwa.
Pierwsza w tym segmencie
dziewięciostopniowa automatyczna skrzynia biegów zapewnia niezrównane osiągi zarówno
na drogach, jak i w terenie. Gama silników o niskim zużyciu
paliwa dostępna w dwunastu

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

kombinacjach układu napędowego sprawia, że nowy Renegade jest w stanie spełnić oczekiwania każdego klienta. Bezpieczeństwu jazdy służy nie
tylko 6 poduszek powietrznych,
ale również system ESC (z elektronicznym systemem przeciwdziałania dachowaniu), tylna kamera ParkView, system ostrzegania przed kolizją czołową,
układ adaptacyjnej kontroli
prędkości i system ostrzegania
przed niespodziewaną zmianą
pasa ruchu.

Przy tym wszystkim Renegade,
jak każdy rasowy Jeep, odznacza się prawdziwymi właściwościami samochodów terenowych. Ma krótkie zwisy, trapezowe nadkola, grube opony,
szerokie błotniki, boczne lusterka montowane na drzwiach.
W najbardziej „uterenowionej”
wersji Trailhawk (z podwyższonym zawieszeniem, zestawem
płyt osłonowych podwozia, zestawem zaczepów holowniczych i napędem 4x4 Jeep
Active Drive Low ma kąty najazdu 30,5°, rampowy 25,7° i zejścia 34,3°. Klienci, którzy nie
mają aż takich wymagań, mogą
kupić auto z napędem 4x2 lub
z zastosowanym po raz pierwszy w małym SUV-ie odłączanym napędem tylnej osi.
Dwa ostatnie miesiące roku nie
dadzą jeszcze pełnego wyobrażenia o tym, jak przyjmie się najmniejszy z Jeepów na polskim

rynku. Jednak przedstawiciele
Fiata Auto Poland patrzą na jego przyszłość optymistycznie.
Jak określił to Marek Kisz, członek zarządu FAP, prognozowana roczna sprzedaż Jeepa Renegade w Polsce to tysiąc
sztuk. „Liczymy, że stanie on na
podium swego segmentu” – powiedział Marek Kisz.

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

W hołdzie

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

potkałem dwie teorie tłumaczące wyjątkowość
włoskich samochodów.
Pierwsza zakłada, że nie da się
robić rzeczy banalnych w kraju
przepełnionym najpiękniejszymi
zabytkami świata, gdzie słońce
świeci przez cały rok, a morze
znajduje się na południu, góry
zaś na północy. Według drugiej
teorii to zasługa wyjątkowej bliskości Boga, który swego ziemskiego namiestnika umieścił
w Rzymie. Bez względu na to,
kto ma rację, bezsporne jest, że
włoskie samochody zawsze są
wyjątkowe – te współczesne i te
sprzed 60 lat.
W 1954 roku zadebiutowało
dwudrzwiowe coupé Alfa Romeo Giulietta Sprint, zaprojektowane przez Franco Scaglione
z Bertone. Auto wyposażono

S

w wyjątkowy na owe czasy silnik
– czterocylindrową jednostkę
o pojemności 1,3 l z podwójnym
wałkiem, w całości wykonaną
z aluminium. Giulietta Sprint
uzyskiwała maksymalną prędkość 165 km/h, stając się tym
samym najszybszym samochodem w swoje klasie. Najnowsza
wersja Alfy Romeo Giulietty
Sprint jest hołdem złożonym ikonie motoryzacji sprzed 60 lat.
Alfa Romeo Giulietta Sprint anno
Domini 2014 jest jak Mediolan,
gdzie nowoczesność harmonijnie łączy się z licznymi odniesieniami do bogatej historii, a nad
tym wszystkim dominuje ten
wyjątkowy włoski smak.
Tylny dyfuzor oraz oddalone od
siebie końcówki wydechu nie
czynią ze współczesnej Giulietty
Sprint tuningowego potworka,
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ale w subtelny sposób podkreślają sportowe korzenie marki.
Do tego dochodzą piękne
17 calowe felgi, które wskazują,
że włoscy projektanci opanowali
do perfekcji sztukę odpowiedniego doboru proporcji. Subtelne spoilery na wysokości progów, które delikatnie podkreślają dolną linię nadwozia, dają
poczucie stabilności.
Tapicerkę foteli wykonano
z czarnej alcantary, a przeszycia
czerwoną nitką, „odcisk” logo
Alfy Romeo na oparciu i wyszyty
napis Sprint na zagłówkach są
wizytówką tego modelu. Całość
uzupełniają wstawki na drzwiach
i desce rozdzielczej, przypominające włókno węglowe. Oglądanie wnętrza współczesnej Alfy
Romeo Giulietty Sprint jest jak
spacer po mediolańskiej Galerii
Wiktora Emanuela.
Tak jak było to w wypadku historycznej Giulietty, również
w wersji współczesnej niebagatelny wpływ na charakter samochodu ma silnik. Pod maską
znajdujemy turbodoładowaną

16

jednostkę benzynową MultiAir
o dobrze znanej pojemności
1,4 l, ale niespotykanej do tej
pory mocy 150 KM, która wypełnia lukę między silnikami tej
samej konstrukcji o mocy 120
i 170 KM. Z tym silnikiem samochód rozpędza się do „setki”
w 8,2 sekundy, a prędkość
maksymalna wynosi 201 km/h.
Wizytówką współczesnej Alfy

Romeo jest system DNA, dzięki
któremu kierowca może sam
nadawać ton pracy silnika.
W trybie Dynamic, który wyostrza pracę przepustnicy oraz
układu sterującego silnikiem,
kierowca poszukujący sportowego ducha Alfy Romeo odnajdzie go, gdy wskazówka obrotomierza przekroczy 5000 obrotów na minutę i szybko dotrze

HISTORIA
ALFY ROMEO
GIULIETTY SPRINT

Giulietta Sprint
łączy
nowoczesność
i liczne odniesienia
do bogatej historii

W 1954 roku na Salonie Samochodowym w Turynie zadebiutowała Alfa Romeo Giulietta
Sprint, dwudrzwiowe coupé,
które zapoczątkowało całą serię
modelu Giulietta, produkowanego do 1965 roku. W 1955 roku
pojawiła Giulietta Berlina w wersji sedan oraz Giulietta Spider,
zaprojektowana przez Pininfarinę. Powstały również dwie wersje kombi – Giulietta Promiscua
oraz Giulietta Weekendia.
Giuliettę Sprint zaprojektował
Franco Scaglione, który pracował wtedy w biurze projektowym Bertone. Pod maską
Sprinta ważącego 880 kg montowano silnik o pojemności
1290 cm3, który rozwijał maksymalną moc 80 KM przy 6300
obr/min. Była to jednostka z podwójnym wałkiem rozrządu
w głowicy, stosowana wcześniej
w sporcie samochodowym. Samochód posiadał czterobiegową manualną skrzynię biegów.

Pierwsze egzemplarze Alfy Romeo Giulietty Sprint były wyposażone w sportowe opony Pirelli
Cinturato, które zapoczątkowały
erę współczesnych opon.
W 1956 roku zadebiutowała
Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce, która była lżejsza od standardowego Sprinta o 100 kg,
a moc silnika zwiększono do
100 KM. Model ten był produkowany do 1962 roku.
W 1957 roku pojawiła się wersja
Giulietty Sprint Speciale. Moc
silnika wynosiła 100 KM, a dzięki
pięciobiegowej skrzyni, samochód rozwijał maksymalną prędkość ponad 180 km/h. Produkcja tego modelu zakończyła się
w 1962 roku.
Pod koniec 1959 roku firma Zagato zaprezentowała Giuliettę
Sprint SZ, której karoseria była
wykonana z aluminium. Samochód miał ten sam 100-konny
silnik, który montowano w Giu-

do 6500 obrotów – to jest ten
moment, w którym nie ma już
żadnych wątpliwości, że to
czym jedziemy jest prawdziwą
Alfą Romeo.

liettach Sprint Speciale i Sprint
Veloce, ale rozwijał wyższą
prędkość 200 km/h. Pojazd został stworzony z myślą o wyścigach samochodowych. Powstały dwie serie Giulietty Sprint SZ –
Coda Tonda i Coda Tronca.
W latach 1960-1962 powstało
łącznie 217 sztuk tego modelu.
Łączna produkcja Giulietty
Sprint w latach 1954-1965 wyniosła 24 084 sztuki, Giulietty
Sprint Veloce 3 058 sztuk, Sprint
Speciale 1 252 sztuki.

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

z werwą

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

Rok 2014 dobiegł końca. W gazecie wspominaliśmy kilka razy o przypadającym w ubiegłym roku
stuleciu marki Maserati, ale wypada również jubileusz ten wykorzystać, by przeprowadzić test drogowy któregoś z samochodów marki spod znaku
trójzębu? Dlatego prezentujemy czytelnikom nasze
wrażenia z jazdy testowej flagowym pojazdem
Maserati, jakim jest model Quattroporte. Do testów wybrano wersję z napędem na cztery koła S Q4. To
supersamochód o potężnych
rozmiarach (jego długość to
niemal 5,3 metra), dysponujący
wszelkimi udogodnieniami luksusowej limuzyny, ale mający
sportowy i aerodynamiczny
wygląd. Co więcej, ma on osiągi niczym prawdziwy grand to-

urer: przyspieszenie od zera do stu w zaledwie
4,9 s i maksymalną prędkość sięgającą 283 km/h.
Tak doskonałe wyniki uzyskano między innymi
dzięki zmniejszeniu masy poprzez zastosowanie
stopów lekkich w podwoziu, karoserii i w wielu
komponentach pojazdu.
O nadwoziu nowego Quattroporte nie trzeba wiele mówić. Jego linia mówi sama za siebie. Poczynając od osłony chłodnicy po
trzy przetłoczenia pokrywy komory silnika, kończąc na bokach samochodu od razu widać, że to jest Maserati. Najbardziej mylne dla oka są
jednak jego proporcje: samochód wydaje się zgrabny, smukły, a przede wszystkim bardziej kompaktowy niż jest

Zwinny pomimo
dużych rozmiarów,
a ma osiągi godne
prawdziwego
grand tourera
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w rzeczywistości. Wykończenia i zastosowane
materiały (skóra Poltrona Frau) są najwyższej jakości. Długo można by też wymieniać wyposażenie
auta. Warto jednak wspomnieć o elektrycznej regulacji pedałów, niezależnym układzie klimatyzacji
dla każdego pasażera i systemowi audio Bowers&Wilkins o mocy 1280 W z 15 głośnikami.
Przejdźmy więc do sedna. Zapinamy pasy, naciskamy przycisk Start i pod długą „maską” słychać
już ostry pomruk V6-tki Twin-Turbo. Tę jednostkę
zaprojektowała firma Maserati, ale produkowana
jest przez Ferrari. Jej całkowita pojemność skokowa to zaledwie trzy litry, a z nich generowana jest
moc wielkości 410 KM i osiągany maksymalny
moment obrotowy na poziomie 550 Nm. Silnik
pracuje w połączeniu z automatyczną, 8-stopniową skrzynią biegów ZF ostatniej generacji. W napędzie na cztery koła zastosowano system rozdzielania momentu napędowego z użyciem sprzęgieł wielotarczowych w kąpieli olejowej,
z elektronicznym sterownikiem, który rozdziela
moment ze 100 procent na osi tylnej na 50/50,
w zależności od przyczepności kół do podłoża.
Czas reakcji to zaledwie 150 tysięcznych sekundy.
Wyjeżdżamy z Modeny i ruszamy w kierunku Apeninów. Wraz z początkiem zakrętów zaczyna się
prawdziwa zabawa. Na tunelu można znaleźć ma-

giczne przyciski: naciskamy więc jeden z nich i zawieszenie staje się twardsze, naciskamy kolejny,
ten z napisem „Sport” i auto zachowuje się zupełnie inaczej. Jedno kliknięcie, a doktor Jekyll zmienia się w pana Hyde’a: silnik od razu reaguje bardziej ochoczo, a samochód przyspiesza z dużo
większą werwą. Otwiera się tłumik przy wydechu
i przytłumiony pomruk staje się teraz prawdziwym
rykiem. Przełożenia zmieniają się niezwykle szybko, a ich obsługa jest przyjemna dzięki dwóm łopatkom przy kierownicy. Prawdę mówiąc, możliwość ręcznej obsługi skrzyni biegów jest tutaj bardziej kaprysem niż koniecznością: gdy nie
manewrujemy łopatkami, tryb automatyczny zawsze włącza odpowiednie przełożenie i wystarczy
przyhamować, aby nastąpiła redukcja o jeden lub
kilka biegów.
Wyprzedzanie to znakomita rozrywka: gdy tylko
pojawia się jakaś „prosta”, wciskamy mocniej pedał przyspieszenia i Quattroporte „rusza z kopyta”
niczym rozjuszony koń, dając przy tym jednak poczucie bezpieczeństwa. Zupełnie tak, jak supersamochód, jednak z pewną różnicą: to nie jest kosztowna zabawka dla bogatych „chłopców”. We
wnętrzu wygodnie pomieści pięciu koszykarzy
wraz z ich bagażami. To nie obiekt do pokazywania, ale przedmiot, który należy doceniać.

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

19

Maserati

świętuje

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

onad 200 Maserati, z dawnych lat oraz dostępnych aktualnie w salonach, przyjechało
z 30 krajów, by wziąć udział w Międzynarodowym Zlocie na Stulecie Marki – wydarzeniu, które było uwieńczeniem obchodów pierwszych stu
lat działalności producenta z Modeny. Było ono
również swego rodzaju podróżą przez historię tej
firmy, która powstała w Bolonii w 1914 roku z inicjatywy braci Maserati. To właśnie ze stolicy regionu Emilia-Romania wyruszył korowód, który zmierzał do Modeny, miasta będącego symbolem rozwoju przemysłowego tej marki, gdzie mieści się
historyczny zakład oraz siedziba firmy. To tutaj powstają modele Granturismo i Grancabrio. Stąd pojazdy wyruszyły w kierunku Cremony. W tym mieście z kolei Borzacchini pobił w 1929 roku rekord
prędkości, gdy za kierownicą Maserati V4 z 16-cylindrowym silnikiem pokonał 10 km dystans ze
średnią prędkością przekraczającą 246 km/h.
Później Maserati dojechały do nowego zakładu
w Grugliasco, gdzie produkowane są modele Quattroporte i Ghibli.
Trasa zakończyła
się w Turynie, na
placu świętego Karola. Tam nagrodzono najlepszych
w jeździe na regularność oraz zwycięzców Konkursu
Elegancji. Na zlocie
pojawiło się również
6 uczestników rajdu
z Pekinu do Modeny wraz z ekwipunkiem (patrz
tekst w ramce).
Międzynarodowy Zlot na Stulecie Marki był ostatnim z długiej serii wydarzeń poświęconych marce
Maserati, które miały miejsce latem 2014 roku.
Wśród nich były m. in.: „Festival of Speed” w Goodwood w Anglii czy też „Monterey Car Week”
w Kalifornii. Dla fanów marki była to doskonała
okazja, by podziwiać jedne z najpiękniejszych historycznych modeli z trójzębem z przodu, a także
najnowsze „dziecko” producenta – model Alfieri.

P

Wydarzenia
z okazji
stulecia marki
odbywały się
na całym
świecie

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

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

21

Finansowy filar
Grupy FCA

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

22

o trzecia osoba kupująca
samochód Grupy Fiat
Chrysler Automobiles wykorzystuje ofertę finansową Fiat
Banku w postaci kredytów lub
leasingu w FGA Leasing Polska.
Przez 16 lat działalności bank
udzielił klientom prawie 300 tysięcy kredytów, a liczba korzystających z oferty leasingowej
przekroczyła 25 tysięcy (zawarto
około 48 tys. takich kontraktów).
Do takich wyników przyczynia
się bogata oferta finansowa,
w tym duży wybór promocji kredytowych i leasingowych. Są
one przygotowane z myślą
o różnych grupach klientów.

C

Każdy z nich musi tylko skalkulować, która z ofert jest najkorzystniejsza, by po dopełnieniu
formalności wyjechać z salonu
nowym samochodem. Jest to
możliwe nawet wówczas, gdy
dysponuje się niewielką gotówką, ponieważ w finansowaniu

Fiat Banku minimalna wpłata
własna może wynieść nawet zero procent wartości kredytowanego samochodu.

MIÓD MALINA
„Obecnie najwięcej klientów
zdobywa promocja kredytowa
„Kredyt Miód Malina” – mówi
Michał Kościński (zdj. obok),
kierownik działu komunikacji
marketingowej w Fiat Bank Polska i FGA Leasing Polska. –
Dotyczy ona wszystkich marek
i modeli samochodów nowych
oraz używanych, dostępnych
w salonach sieci Fiata Auto Poland. Kredyt ten cechuje: brak

wpłaty własnej, bardzo atrakcyjne oprocentowanie ze stopą
procentową
w
wysokości
7,69% oraz elastyczny okres
spłaty, wynoszący od 6 do 96
miesięcy. Kredyt łączy się ze
wszystkimi upustami i akcjami
promocyjnymi
oferowanymi
przez Fiat Auto Poland”.
„Miód Malina” zajął drugie miejsce w listopadowym rankingu
kredytów samochodowych portalu Total Money, zajmującego
się porównywaniem ofert kredytowych na rynku
polskim. Ta pozycja pokazuje, że
propozycja banku
samochodowego
związanego ściśle z producentem, a takim jest
Fiat Bank Polska,
wyróżnia się na
tle innych instytucji finansowych. Jest konkurencyjna w stosunku do potężniejszych banków uniwersalnych,
w których dostęp do środków
na finansowanie klientów jest
zwykle większy, a koszt pieniądza może być znacznie niższy.
Ponadto klienci Fiat Banku mają
możliwość finansowania ubezpieczenia spłaty kredytu Bezpieczny Kredyt, ubezpieczenia
GAP (od ryzyka utraty wartości

pojazdu), ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczenia „Przedłużona Gwarancja”, dodatkowego wyposażenia samochodu,
opłaty przygotowawczej i pakietu przeglądów okresowych.
Propozycji kredytowania zakupu
samochodów jest wiele. Do najciekawszych należą, proponowane klientom określanym jako
„gotówkowi”, kredyty połówkowe. „Polegają one na tym, że
osoba nabywająca auto wpłaca
przy zakupie 50%
jego
wartości,
a drugą połowę
po roku – wyjaśnia
Michał Kościński.
– Dzięki temu kupujący wyjeżdża
z salonu sprzedaży nowym samochodem, ale pieniędzmi za połowę
wartości auta może dowolnie dysponować przez rok. Inną możliwością są mikrokredyty, udzielane np. na doposażenie auta
kupionego za gotówkę. W grudniu wprowadziliśmy nową formułę kredytów z ratami rocznymi. Kierujemy ją zwłaszcza do
osób, które kupując samochód
dysponują mniejszymi środkami
finansowymi, a są gotowe na
płatności co 12 miesięcy. Mamy
nadzieję, że w związku z dużym

DWIE SPÓŁKI
FINANSOWE
Fabrizio Battaglia, dyrektor zarządzający,
wiceprezes zarządu Fiat Bank Polska SA.
Fiat Bank podlega przepisom prawa bankowego
obowiązującym w Polsce. Nie jesteśmy jednak
bankiem uniwersalnym. Specjalizujemy się
w finansowaniu zakupu samochodów i produktów
związanych z tym zakupem.

Przez 16 lat
działalności
Fiat Bank
udzielił
około 300 tys.
kredytów

JEEP KREDYT OD 3%
t
t
t
t
t
t

Naszą misją jest wspieranie Grupy FCA,
a więc wszystkie prowadzone przez nas akcje są
powiązane z jej akcjami.
Fiat Bank Polska, którego prezesem jest Grażyna
Portas, prowadzi działalność operacyjną od
15 czerwca 1998 roku. Jedynym jego akcjonariuszem
jest FGA Capital S.p.A. – spółka Grupy FCA,
zajmująca się działalnością finansową.
Koncentrujemy się na finansowaniu sprzedaży
samochodów Grupy FCA, ale finansujemy również
nowe i używane auta wszystkich innych marek
dostępnych u dealerów w sieci Fiat Auto Poland.
Dodatkowo bank oferuje produkty
ubezpieczeniowe oraz finansowanie produktów
i usług serwisowych proponowanych przez
punkty dealerskie.
Usługi banku są dostępne wszędzie tam, gdzie
odbywa się sprzedaż samochodów grupy
FCA, czyli w salonach dealerów w całej Polsce.
Drugą ze spółek finansowych działających
w ramach Grupy FCA jest FGA Leasing, skierowana
na obsługę klientów firmowych i zajmująca się
finansowaniem leasingu. Na polskim rynku
działa od 1999 roku. FGA Leasing jest
niekwestionowanym liderem w finansowaniu
zakupu samochodów z Grupy FCA.
Wśród leasingowanych aut FCA co trzecie jest
nabywane właśnie poprzez tę spółkę.
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zainteresowaniem zgłaszanym
przez klientów w salonach
dealerskich, kredyty 3x33%,
4x25% lub 5x20% znajdą wielu
odbiorców”.

POMOC DLA
DEALERÓW
Z usług Fiat Banku korzystają
także dealerzy, czyli autoryzowani sprzedawcy i serwisanci
samochodów należących do
Grupy Fiat Chrysler Automobiles. Jest to poważna część
działalności banku i bardzo ceniona przez partnerów handlowych Grupy.
Bank ma wiele produktów finansowych wspierających ich
działalność. Są to m. in. kredyty
inwestycyjne na rozwój firm,
kredyty obrotowe, kupieckie,
a także finansowanie stocków
aut nowych i używanych. Dealerzy, na stałe współpracujący
z Fiat Bankiem przy sprzedaży
samochodów, chętnie korzystają z przeznaczonej dla siebie
oferty. Tym bardziej że warunki
finansowe są dostosowywane
do ich konkretnych potrzeb
i możliwości.
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LEASING CORAZ
POPULARNIEJSZY
Leasingowanie samochodów
w Polsce to poważny sektor
w działalności spółek finansowych Grupy FCA. „W ostatnich
miesiącach prawie 70% sprzedaży stanowiły samochody nabywane dla firm – mówi Lucyna
Bogusz, prezes zarządu FGA
Leasing oraz dyrektor Departamentu Sprzedaży i Marketingu

Oferta finansowa
skierowana jest do
różnych grup klientów,
także do dealerów
Fiat Bank Polska. – Wzrost zakupu samochodów przez klientów, zwłaszcza z sektora przedsiębiorstw małych i średnich,
powoduje popyt w usługach leasingowych. Widzimy w tym
znaczący potencjał sprzedaży
pojazdów Grupy FCA za naszym pośrednictwem. Oferta
FGA Leasing, podobnie jak Fiat

Banku, jest bowiem zróżnicowana. Indywidualne i elastyczne
podejście do klientów oraz dotychczasowe doświadczenia
umożliwiają nam dostosowanie
do wymagań każdego klienta
oferty uwzględniającej specyfikę
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej”.
Zalety leasingu fabrycznego to
jego okres trwający od 23 do 59
miesięcy i minimalny czynsz inicjalny, już od 0%. A oprócz tego:
uproszczone procedury leasingowe, możliwość używania
w samochodzie lokalnych tablic
rejestracyjnych (dzięki prawie 40
oddziałom spółki prowadzonym
w siedzibach dealerów w całym

LAUR KLIENTA
I ODKRYCIE ROKU

kraju), niski całkowity koszt leasingu oraz możliwość wliczenia
do niego ubezpieczeń samochodu i klienta, w tym ubezpieczenia
„Przedłużona Gwarancja”.
Wielu przedsiębiorców przy finansowaniu zakupu samochodów dostawczych, szczególnie
nowego Fiata Ducato, korzysta
z leasingu elastycznego, umożliwiającego im bez dodatkowych
kosztów przełożenie jednej miesięcznej raty czynszu leasingowego na koniec okresu spłaty
leasingu. Pozwala to klientom
na większą swobodę w dysponowaniu własnymi środkami
płatniczymi.
„Proponujemy różne formy leasingu, zaś klienci sami decydują o tym, jaka umowa im odpowiada: z niskimi ratami, a wyższą
ceną wykupu, lub odwrotnie” –

Naj bar dziej spek ta ku lar nym
świa dec twem osią gnięć FGA
Le asing w tym roku by ło wy różnienie spółki godłem „Laur
Klien ta – Od kry cie 2014”
w ogól no pol skim ple bi scy cie
popularności produktów i usług
(w kategorii usługi leasingowe).
„Cieszy nas to, że jest ono wyrazem opinii samych klientów –
mówi Lucyna Bogusz. – Ankiety
przeprowadzano wielotorowo:
podczas sond telefonicznych,
głosowania
internetowego,
a także poprzez sondę zamieszczoną na portalach branżowych
oraz w serwisach tematycznych
Agory SA., Gazety.pl, Dziennika
Gazeta Prawna i na portalach
in for ma cyj no -spo łecz no ścio wych należących do Mediów

dodaje Lucyna Bogusz.
Zapowiedziała też kolejną nowość w działalności FGA Leasing, czyli wprowadzenie usługi długoterminowego wynajmu
samochodów, która ma wypełnić gamę produktów finansowych wspierających sprzedaż
samochodów Grupy FCA. Wynajem aut ma zapewnić spokój
działania klientom, ponieważ
wszystkie sprawy związane
z pojazdami (od ubezpieczenia,
przez finansowanie, naprawy,
przeglądy, obsługę klienta, samochód zastępczy oraz zbycie
samochodu po okresie wynajmu) znajdą się w racie miesięcznego czynszu.

Regionalnych. Potem była jeszcze
decyzja
Redakcyjnej
Komisji Weryfikacyjnej, która
ocenia głównie innowacyjny
charakter produktu, usługi czy
marki, a także perspektywy odbioru przez rynek i dynamikę
wzrostu jego popularności. Taką nagrodę otrzymują nieliczne
firmy i producenci.
Zdobycie tego prestiżowego tytułu jest dla nas ogromną mobilizacją i zachętą, a jednocześnie
zobowiązaniem do jeszcze bardziej wytężonej pracy przy
kształtowaniu oferty dla naszych
klientów. Chcielibyśmy otrzymać
od nich Laur również w przyszłym roku”.

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

Centrum Robotyzacji
Utworzenie w Polsce Centrum Robotyzacji
Pras świadczy o dużym zaufaniu do
kompetencji Comau Poland.
Anna
Szafrańska
zdjęcia
Satiz Poland
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wa świa ty: dział pro jek to wy i mon ta żu,
i jeden cel – światowy sukces. W pierwszym, w biurze, panuje cisza. Słychać tylko szum komputerów. Przy każdym z ustawionych w dwóch rzędach biurek siedzi człowiek z uwagą wpatrujący się w ekran komputera. To właśnie tu odbywa się burza
mózgów. W drugim – hali montażu, wokół
powstającej linii krząta się grupa inżynierów
z różnych dziedzin. Oba zespoły: projektowy i montażowo – instalacyjny pracują ramię w ramię nad kolejną skomplikowaną instalacją robotów, która
niebawem trafi do klienta. Wszyscy się wspierają, bowiem każdy pracownik w Comau Po-

D

ROBERTO ROSSI
– to dzięki jego zaangażowaniu
Comau Poland rozpoczęła działalność
międzynarodową w robotyzacji pras
i stała się marką rozpoznawaną
i szanowaną w Polsce i na świecie.
Z sukcesem wdrożył roboty Comau
w zupełnie nowych branżach. Wierzy
w swoich ludzi, motywując
i angażując ich
w rozwiązanie nawet
najbardziej
skomplikowanych
problemów.

land to fachowiec, który dzięki współpracy z kolegami jest w stanie wy myślić skom plikowane
urządze nie. Ich osią gnię cia spra wi ły, że w Ty chach powołano do życia globalne Centrum Robotyzacji Pras. „Pod uwagę wzięto nasze do świadczenie w tej dziedzinie, które zdobyliśmy
instalując szereg linii w Polsce. Zastosowaliśmy
projekty własnego autorstwa, które świetnie się
sprawdziły” – mówi Roberto Rossi, dyrektor Comau Poland.

TERAZ POLSKA
Działalność w zakresie robotyzacji produkcji realizowana przez Comau Poland oparta jest na
dwóch filarach. „Pierwszy to Światowe Centrum
Robotyzacji Pras, w którym realizujemy projekty
w przemyśle samochodowym na arenie międzynarodowej. Drugi obejmuje lokalne projekty w Polsce, często poza przemysłem samochodowym
i wielokrotnie realizowane z firmami inżynierskimi
(integratorami systemów), które wdrażają nasze
roboty” – wyjaśnia dyrektor Rossi.
Instalacje zaprojektowane i zbudowane przez Comau w Tychach spotkać można na całym świecie.
Wpłynęły na to ogromny potencjał, a także wiedza Polaków. „Decyzja Comau o utworzeniu właśnie w Polsce Press Excellence Center wynika
z jednej strony z dużego zaufania do naszych
kompetencji, potwierdzonych wieloma instalacjami na terenie naszego kraju, z bardzo dobrymi referencjami klientów. To także efekt współpracy naszych specjalistów ze spółkami Comau na całym
świecie – we Włoszech, Francji, Rosji, Słowenii,
Brazylii. To nie przypadek, że aktualnie Comau Poland odpowiedzialna jest za opracowanie koncepcji, wycenę oraz dostawę rozwiązań do klientów
z Polski, Europy, Azji i Ameryki. Prace wykonywane są przy udziale lokalnych oddziałów Comau
m. in. we Włoszech czy Brazylii. „Mózg operacji”
znajduje się jednak w Polsce i to specjaliści z Tychów coraz częściej wyjeżdżają w świat, aby
szkolić innych kolegów z naszej branży” – podkreśla Roberto Rossi. Mirosława Tobór, szefowa działu personalnego firmy przyznaje, że właśnie eksport polskich kompetencji jest najlepszym dowodem na wysoki poziom, jaki Comau Poland
osiągnąłw ostatnichla tach.
Jeszcze kilka lat temu Comau Poland znana była
głównie z wysokiej jakości usług serwisowych
i utrzymania ruchu dla firm motoryzacyjnych. Dzisiaj oprócz działalności serwisowej firma jest dostawcą wysokiej klasy systemów zrobotyzowanych, a kompetencje polskich inżynierów i techników Comau są cenione nie tylko w Polsce, ale na
całym świecie. Potwierdza to realizacja wielu krajowychi międzynarodowych projektów.

Według tzw. wskaźnika gęstości robotyzacji
w Polsce jest bardzo wiele do zrobienia, jeśli chodzi o robotyzację zapewniającą wyręczenie ludzi
w najcięższych i szkodliwych pracach. Obrazują to
wskaźniki nasze i naszych sąsiadów – w Niemczech na 10 tysięcy pracowników w przemyśle
przypada ponad 250 robotów, w Polsce – 18! To
pokazuje jak wiele jest to zrobienia i tłumaczy sukces Comau nie tylko w projektach międzynarodowych (robotyzacji pras), ale także w Polsce, gdzie
firma odnotowuje rocznie wzrost liczby sprzedanych robotów. „Oczywiście instalacje robotów
w Polsce znacznie różnią się od robotyzacji ciągów pras, które realizujemy na świecie – uzupełnia dyrektor Rossi. – Lokalne projekty
realizowane są głównie dla klientów spoza sektora motoryzacyjnego. Nasze roboty obsługują np. maszyny do produkcji
mebli (warto wspomnieć, że Polska
jest 3. światowym producentem),
paletyzują w przemyśle spożywczym, spawają łukowo
różne elementy oraz obsługują maszyny”.

U góry:
Mirosława Tobór.
Poniżej:
specjaliści
Comau podczas
pracy przy
budowie linii
automatycznego
odbioru detali
z linii pras
i sama linia oraz
urządzenia
w trakcie
montażu
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TECHNICZNIE DOSKONALI
Rola polskich inżynierów jest wyjątkowa, co często podkreśla dyrektor Rossi. Zaprojektowane
przez nich linie zrobotyzowane zastępują ludzi
podczas wielu prac, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia. Maszyny nie tylko podnoszą ciężkie przedmioty, ale także wykonują monotonne, złożone i powtarzające się czynności.
Wyręczają pracowników w zadaniach, które wymagają wysokiej precyzji. Często działają w miejscach, gdzie jest wysokie natężenie hałasu lub
występują szkodliwe dla zdrowia substancje. Rola człowieka polega na zarządzaniu tymi skomplikowanymi urządzeniami. „Nasi inżynierowie i technicy wykonują również nadrzędny układ sterowania (sterownik PLC, panel dotykowy HMI,
peryferia) pracą całej linii, który nadzoruje działanie każdej z pras i robotów. Umożliwia on kontrolę nad procesem, diagnozuje, sygnalizuje błędy,
ułatwia przezbrojenie linii i co najważniejsze, pozwala przeprowadzić optymalizację cyklu pracy.
Cały proces produkcji zarządzany jest poprzez
układy automatyki przemysłowej, spięte w sieć
z kontrolerami robotów oraz z szafami sterowniczymi pras, zapewniając komunikację pomiędzy
poszczególnymi komponentami i urządzeniami na
linii” – mówi dyrektor.

NAJWYŻSZE OBROTY
Dla Justyny Marcjan, kierownika działu Project Management, która zarządza w Comau Poland międzynarodowymi projektami, nie ma rzeczy niemożliwych. Wdzięk, inteligencja, opanowanie i cierpliwość sprawiają, że jest osobą cenioną na całym
świecie. Priorytetem jest budowanie zaufania
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Od góry:
kierownik
Zespołu
Robotyków
– Mariusz
Gołębiewski,
ekspert w
programowaniu
robotów Comau
sprawdza
programy
napisane przez
swoich ludzi.
Na stronie obok:
Justyna Marcjan
i Ireneusz
Słanek

wśród wszystkich odbiorców. Nie jest to łatwe, bo
często trzeba zmierzyć się z poważnymi różnicami kulturowymi. „Zawsze trzeba sobie zasłużyć na
zaufanie drugiej strony. Dla mnie najtrudniejsze były rozmowy z Chińczykami, którzy mają ogromny
dystans do innych narodowości. Trzeba najpierw
poznać ich zwyczaje, zrozumieć hierarchię tego
społeczeństwa, by nawiązać bliższy kontakt” –
mówi Justyna Marcjan.
Nie jest to proces, który trwa kilka dni. To tygodnie,
a nawet miesiące spokojnego budowania wzajemnych relacji. Jak robić to skutecznie – tego Justyna Marcjan uczyła się przez ostatnie półtora roku
podczas szkoleń, w których uczestniczyła wraz
z Ireneuszem Słankiem, inżynierem z tyskiego Comau Poland. Polacy pracowali w międzynarodowej
grupie. W jej składzie byli m. in. fachowcy z USA,
Argentyny, Meksyku, Rumunii oraz Chin.

Zdarza się, że oprócz barier kulturowych trzeba
pokonać także językowe. Fachowcy z Comau Poland angielskim posługują się znakomicie, mówią
także po włosku, ale nawet oni muszą się czasami zdrowo nagimnastykować, aby się porozumieć. „W kontaktach z Amerykanami okazuje się,
że nasz British English nie wystarcza. Amerykański angielski brzmi zupełnie inaczej. To są często
inne albo nawet nowe wyrażenia. Dokształcamy
się więc w praktyce – podczas codziennych rozmów i dzięki korespondencji e-mailowej” – dodaje Justyna Marcjan.

SKUTECZNY ZESPÓŁ
Obecność w międzynarodowym zespole pozwala Justynie Marcjan i Ireneuszowi Słankowi na ciągłe doskonalenie swoich umiejętności. Oboje mają świadomość, że choć szkolą innych, sami także muszą się nieustannie uczyć. Zgodnie z tą
dewizą Ireneusz Słanek każdy swój projekt konsultuje z przedstawicielami zagranicznych teamów. „Dopiero wtedy, kiedy powstanie rozwiązanie, które wszyscy uważamy za najlepsze, proponujemy je klientowi. To proces, który trwa kilka
miesięcy” – przyznaje. Ireneusz Słanek zajmuje się
początkową fazą projektu robotyzacji linii pras.
Następną fazę projektu przejmuje Justyna Marcjan, która koordynuje działania w ramach danego przedsięwzięcia tak, aby osiągnąć założone
cele. „Musimy wyczuć potrzeby kontrahenta.
Prawda jest taka, że jego potrzeby są naszymi.
Jeżeli uda nam się je dobrze zdiagnozować poprzez budowanie wzajemnych relacji, wtedy osiągamy sukces” – podkreśla Justyna Marcjan.
Funkcjonowanie w zespole, którego członkami są
obywatele z całego świata, wiąże się także z licznymi wyjazdami. Ireneusz Słanek często podróżuje. Ostatnio przebywał w Detroit, gdzie w fabryce
Chryslera zostanie zdemontowana stara linia pras,
a w jej miejsce zainstalowana nowa. „To będzie dla
nas spore wyzwanie, ponieważ wszystko musimyzr ealizowaćw dwat ygodnie” – opowiada.
Justyna Marcjan i Ireneusz Słanek podkreślają, że
sukces, jaki osiągają na arenie międzynarodowej,
to efekt pracy wszystkich pracowników Comau
Poland. „Jesteśmy jedną drużyną. Nasz tyski team potrafi zaproponować rozwiązania, które
konkurują z najlepszymi w tej branży” – podkreśla Justyna. Oboje mają świadomość, że wysoki poziom, jaki osiągnęli w swoim zawodzie, zawdzięczają również możliwościom, jakie stworzył im Comau
Poland. „Firma rozpoznawana jest na
całym świecie. To ogromnie dopinguje do dalszej, rzetelnej pracy” – dodaje Ireneusz Słanek.

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

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

Przyszłość

wkroczyła do Teksidu
Druga bateria nowoczesnych pieców indukcyjnych
w Teksid Iron Poland produkuje już żeliwo.
To finał inwestycji, która sprawiła, że skoczowska
odlewnia nie ma sobie równych w Polsce.
Krzysztof
Bielski
zdjęcia
Satiz Poland

„To zamknięcie procesu, który
polegał na zastąpieniu dwóch
przestarzałych baterii pieców łukowych czterema nowoczesnymi piecami. Pierwszy etap został
zrealizowany dwa lata temu. Teraz dokończyliśmy całość” –
mówi dyrektor firmy Marek Kanafek (na zdjęciu po prawej).

MORZE KORZYŚCI
Każda z dwóch zainstalowanych
baterii składa się z pary pieców
indukcyjnych średniej częstotliwości, systemu Progelta dozującego żelazostopy, wozów załadowczych hiszpańskiej firmy
Urbar, a także centrum sterowni-
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czego osobnego dla każdego
zestawu. Jednorazowo można
w nich wytworzyć łącznie 48 ton
żeliwa. Nowoczesne baterie zastąpiły dwa ogromne piece łukowe o pojemności po 30 ton.
Każdemu z tych wielkich pieców
towarzyszyły dwa
mniejsze. Pracownicy nadawali w nich
żeliwu odpowiedni
skład
chemiczny
i podtrzymywali jego
temperaturę przed
transportem płynnego metalu na linię
i wlaniem do form.
Stare piece były

energochłonne, mniej wydajne
i bardziej dokuczliwe dla środowiska naturalnego, zwłaszcza
w bezpośredniej bliskości.
Kierownik wydziału topialni
Krzysztof Mentel o nowych bateriach wyraża się w samych superlatywach.
„Ich
wydajność jest bez
porównania wyższa.
Zdolności produkcyjne starego pieca sięgały 210 ton ciekłego
żeliwa na dobę.
Działanie pierwszej
z dwóch nowych baterii udowodniło, że
dobowa wydajność

sięga ponad 250 ton. Przez
ostatnie dwa lata na bieżąco
konfrontowałem też zużycie
energii. W piecu indukcyjnym do
wytworzenia 1 tony żeliwa potrzebujemy 570 kWh, podczas
gdy w łukowym wartość ta sięgała 650 kWh” – podkreśla.
Dzięki wymianie zmalało zużycie
materiałów eksploatacyjnych.
Samo wyłożenie ogniotrwałe
pieca jest dużo tańsze niż na
piecu łukowym, a jego wymiana
jest łatwiejsza i zdecydowanie mniej
uciążliwa dla pracowników. Nie potrzeba już także
elektrod
grafitowych. „To wszystko
ogromne oszczędności” – dodaje
Mentel.
Do tego dochodzi
większa dbałość
o środowisko. Baterie wyposażone są w innowacyjne systemy
odciągu spalin z pieca. „Pokrywa doskonale uszczelnia system, a podczas załadunku niemal idealnie odciąga spaliny. Nic
nie wydostaje się poza obszar
klapy” – podkreśla szef wydziału topialni. Instalacja emituje też
mniej hałasu. Jego natężenie nie
przekracza 85 dB, o 30 mniej
niż piece łukowe.

MOC
ELASTYCZNOŚCI
Wśród korzyści, jakie przyniosły
nowe baterie, dyrektor Marek
Kanafek szczególną uwagę
zwraca na jeszcze jedną. To elastyczność nieosiągalna dla
wcześniej wykorzystywanych
pieców. Każda 12-tonowa partia może być innym gatunkiem
żeliwa. „Dzięki takiej elastyczności potrafimy lepiej reagować na
zapytania klientów. Otrzymujemy już zapytania i składamy
oferty na zupełnie nowe, dotychczas nieprodukowane u nas
gatunki żeliwa” – podkreśla szef
Teksid Iron Poland.

KALENDARZ
Pierwsza bateria została wymieniona dwa lata temu. Prace
trwały od lipca do października.
Jak mówi odpowiedzialny za
nowe uruchomienia w skoczowskiej odlewni Andrzej Lewandowski teraz było identycznie.
„Rozpoczęliśmy z początkiem
lipca od demontażu istniejącego
pieca łukowego i współpracujących z nim dwóch indukcyjnych.
Miesiąc później zaczęliśmy budowę fundamentów
nowej
instalacji.
W początkach września rozpoczął się
montaż nowej baterii,
co trwało do 10 października. Potem zaczęliśmy ją uruchamiać. 10 dni później
wszystko było gotowe” – opowiada.
Jak podkreślił Lewandowski montaż drugiej baterii
był bardziej skomplikowanym
zadaniem, co wynikało przede
wszystkim z jej lokalizacji.
„Pierwsza jest ustawiona peryferyjnie, na końcu topialni. Mogliśmy ją instalować właściwie bez
zakłóceń. Druga mieści się
w środku wydziału. Pozostałe
piece musiały normalnie funkcjonować, a płynne żeliwo było
standardowo transportowane na
linię. To spore wyzwanie” – wyjaśnia. Lewandowski zaznacza
jednak,
że
doświadczenia
z wcześniejszego montażu teraz
okazały się pomocne. „Wiedzieliśmy co i w jakiej kolejności należy montować” – dodaje.

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

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

wydatek zwróci się szybciej, bo
w niespełna trzy lata.
Inwestycja jest też ogromną
szansą na poprawę konkurencyjności. „W produkowanym
przez nas asortymencie dla
przemysłu samochodowego nie
mamy sobie równych w Polsce.
W świecie konkurencja jest duża, a nowe piece pozwolą nam
lepiej poruszać się na rynku” –
podkreśla szef Teksidu.

Po lewej:
Krzysztof Mentel.
Na stronie obok,
u góry:
wóz załadowczy
hiszpańskiej ﬁrmy
Urbar

JUŻ OWOCUJE
Dyrekcja Teksid Iron Poland wiele lat zabiegała o inwestycję
wskazując, że jest ona
wyjątkowo opłacalna.
Przekonywali, że koszt
każdej z baterii zwróci się w ciągu trzech i pół roku. Pierwszy
etap inwestycji zweryfikował
pierwotne obliczenia na korzyść.
Jak zapewnia dyrektor Kanafek

31

Nowatorskie

systemy

Rozwiązania zastosowane w Jeepie Renegade
poprawiają bezpieczeństwo, ułatwiają podróż
i wyraźnie wyróżniają go w segmencie SUV.
Dariusz
Helizanowicz
Centrum Szkoleń
Technicznych
FAP
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śród wielu systemów,
w które został wyposażony Jeep Renagade
na szczególną uwagę zasługują
trzy rozwiązania techniczne:
ostrzegający przed zjechaniem
z pasa ruchu, asystent parkowania równoległego i prostopadłego oraz elektroniczny hamulec postojowy.

W

SYSTEM LANE
DEPARTURE
WARNING
Gdy samochód zacznie zbaczać z zajmowanego pasa ruchu przy prędkości jazdy między
60 a 180 km/h, system ten
przekazuje kierowcy ostrzeżenia
dźwiękowe, wizualne i dotykowe. Aby jednak działał prawidło-

wo, poziome znaki drogowe
muszą być wyraźnie widoczne.
System
bowiem
wspiera
zachowanie właściwego toru
jazdy, „obserwując” linie występujące na drodze za pomocą
czujnika wideo, zainstalowanego za wewnętrznym lusterkiem
wstecznym i stykającego się
z szybą. Jeśli kierowca nie-

Rys. 1

umyślnie zacznie opuszczać
dany pas, czyli przekroczy linie
pasa ruchu bez włączenia kierunkowskazu, zostanie natychmiast ostrzeżony przez system
w dwojaki sposób. Pierwszy
z sygnałów pojawi się w zestawie wskaźników (Rys. 1), drugi
to sygnał dotykowy, za pomocą
którego na kierownicę wywierany jest delikatny moment korygujący skierowany do środka
zajmowanego pasa. Prowadzący informowany jest w ten sposób o konieczności skorygowania toru jazdy.
System sprawdza również, czy
ręce prowadzącego samochód
znajdują się na kierownicy. Jeśli
nie, emituje ostrzeżenie, by ponownie ją uchwycił. Wyłącza się
natomiast, gdy kierowca nie
umieści rąk na kierownicy w ciągu 5 sekund.
Warto również wiedzieć, że kierowca, poprzez spersonalizowane ustawienia w radioodtwarzaczu, może skonfigurować stopień momentu generowanego
na kierownicy oraz odległość od
strefy, w jakiej nastąpi ostrzeżenie wizualne.

ACTIVE PARKSENSE
To system wspomagania parkowania równoległego i prostopadłego, który pomaga kierowcy
określić odpowiednią przestrzeń
potrzebną do tego manewru,
a następnie wspomaga jego wykonanie. Jest półautomatyczny:
steruje układem kierowniczym,
ale już obsługa skrzyni biegów,
pedału przyspieszenia i hamulców należy do kierowcy. Włączanie i wyłączanie sytemu następuje za pomocą przycisku na
panelu przełączników.
System ParkSense domyślnie
ustawiony jest na tryb parkowania równoległego. Jeśli kierowca
zachce zaparkować prostopadle, musi nacisnąć przycisk OK
na lewym elemencie sterowania
na kierownicy (Rys. 2). Domyślnie system będzie rozpoznawał

Rys. 2

przestrzeń z prawej strony samochodu, niezależnie od ustawienia dźwigni kierunkowskazów. Gdy kierowca chce odnaleźć miejsce parkingowe po
lewej stronie pojazdu, musi uaktywnić światła lewego kierunkowskazu za pomocą odpowiedniej dźwigni.
Samochód,
przejeżdżający
obok wolnego miejsca parkingowego, wykorzystuje dane
z czujników ultradźwiękowych,
umieszczonych na przednim
i tylnym zderzaku, które potrzebne są do zmierzenia dostępnej przestrzeni. Jeśli jest

System pomaga
kierowcy
w parkowaniu
równoległym
i prostopadłym

ona wystarczająca, na wyświetlaczu pojawi się komunikat:
„Odnaleziono miejsce do zaparkowania”, a system zaleci kierowcy zatrzymanie się za pomocą sygnałów wizualnych i dźwiękowych. Wskaże także, kiedy
ma włączyć bieg wsteczny i uruchomić hamulec, a poprzez
współpracę z modułem elektrycznego wspomagania kierownicy, kontroluje ruch kierownicy
i kąt skrętu. Kierowca może w tej
sytuacji skupić się na położeniu
dźwigni zmiany biegów, hamulca
i pedału przyspieszenia.

Rys. 1:
Ostrzeżenia
wizualne na
zestawie
wskaźników
dotyczące
systemu Lane
Departure Warning
Rys. 2:
Komunikaty
wizualne dot.
wyboru trybu
półautomatycznego
parkowania
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Rys. 3.
Komunikat
dot. wyjeżdżania
z miejsca
parkingowego
Obok:
Wnętrze Jeepa
Renegade.
Powiększony
fragment
pokazuje
przełącznik EPB
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Przy aktywnym trybie parkowania równoległego system pomaga kierowcy również podczas
wyjeżdżania z miejsca parkingowego (rys. 3). Zestaw wskaźników wskazuje ponadto informacje dotyczące umiejscowienia
samochodu, wyświetlając komunikat „Podjechać bardziej do
przodu”.
Trzeba dodać, że manewr rozpoczęcia wyszukiwania miejsca
do zaparkowania przy pomocy

ParkSense możliwy będzie wtedy, gdy kierowca wrzuci odpowiedni bieg, użyje kierunkowskazu, aby wskazać, po której
stronie samochodu chce ustawić auto, drzwi po jego stronie
oraz bagażnik będą zamknięte
oraz gdy prędkość pojazdu nie
przekracza 25 km/h.
System natomiast wyłącza się,
jeżeli prędkość pojazdu przekroczy 7 km na godzinę, kierowca
zacznie poruszać kierownicą

względnie dotknie jej w trakcie
wykonywania manewru, po sześciu kolejnych próbach, a także
w momencie otwarcia dowolnych drzwi samochodu lub po
naciśnięciu przycisku ParkSense
w celu wyłączenia systemu.

EPB (ELECTRONIC
PARK BRAKE)
EPB to elektroniczny hamulec
postojowy. Jego funkcję realizuje moduł ABS. System EPB wy-

korzystuje przełącznik umieszczony na tunelu środkowym
oraz dwa siłowniki elektryczno-mechaniczne zainstalowane na
danym zacisku hamulców tylnych. Jeep Renegade nie posiada zatem tradycyjnego systemu zaciągania hamulca postojowego. Jest on włączany
i wyłączany za pomocą jednego
dotknięcia przełącznika znajdującego się poniżej dźwigni zmiany biegów. Gdy samochód jest
w ruchu, hamulec można uruchomić poprzez pociągnięcie
i przytrzymanie w pozycji górnej
wspomnianego przełącznika.
System zacznie działać dzięki
zwiększeniu ciśnienia hydraulicznego. By włączyć go podczas postoju, wystarczy pociągnąć przełącznik jeden raz. Aby
wyłączyć, należy nacisnąć na
pedał hamulca i przełącznik.
System EPB posiada trzy funkcje. Drive Away Release przewiduje zwolnienie elektrycznego
hamulca postojowego w sposób automatyczny, wtedy gdy
zapięty jest pas bezpieczeństwa, włączony bieg i nastąpi
naciśnięcie pedału przyspieszenia, aby samochód ruszył
z miejsca. Dzięki funkcji Safe
Hold algorytm rozpoznający kierowcę, określi przy prędkości
poniżej 5 km na godz. i wyłączonym trybie Parking, czy zamierza on wysiąść z samochodu. Jeśli tak, wówczas EPB
włączy hamulec postojowy, aby
samochód bezpiecznie się zatrzymał. Funkcja Auto Apply
sprawi, że przy prędkości niższej od 3 km na godzinę
i ustawieniu automatycznej
skrzyni biegów w położeniu P, hamulec postojowy
zostanie włączony automatycznie. W przypadku
manualnej skrzyni biegów stanie się to, gdy
wyłącznik zapłonu zostanie ustawiony w położeniu OFF. EPB nie
można zwolnić ręcznie,

jeśli nie ma odpowiedniego napięcia akumulatora.
EPB jest uaktywniany w jednym
z dwóch trybów niewybieralnych
na podstawie prędkości: statyczny – poniżej 5 km na godz.,
a także dynamiczny – powyżej
5 km na godz. W trybie statycznym EPB uruchamia silniki zaci-

sków elektrycznych. W dynamicznym przesyłane jest żądanie do modułu ABS, aby umożliwić stabilne hamowanie hydrauliczne.
System elektronicznego hamulca postojowego niesie za sobą
szereg korzyści dla użytkowników samochodu. To przede
wszystkim dodatkowa funkcja
dla klienta, która włączana jest
jednym dotknięciem przełącznika. Dzięki niej zmniejsza się masa samochodu, a zarazem
wzrasta trwałość i niezawodność systemu. Jest to zarazem
system wspólny dla modeli
z kierownicą z prawej lub z lewej
strony.

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

usługi
techniczne

Carola
Popaiz
zdjęcia
Alessandro
Lercara
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Mopar Technical Services to laboratorium,
które opracowuje procedury napraw nowych
i już eksploatowanych na rynku modeli.
Cel: najlepszy serwis dla klienta.

Turynie znajduje się
centrum badawcze,
w którym opracowuje
się najskuteczniejsze metody
wykonywania przeglądów i serwisowania samochodów. To
Mopar Technical Services Workshop, gdzie analitycy badają nowe modele, a sześć miesięcy
przed ich wprowadzeniem na rynek opracowują metody i czasochłonność napraw, najpierw
w sposób „wirtualny”, a później
na prototypach. Procedury opisywane są w instrukcji napraw
i publikowane na stronie internetowej zarezerwowanej wyłącznie
dla sieci serwisowej. Vito Matera
szef działu wyjaśnia: „Dysponujemy specjalistycznym laboratorium, w którym usprawniamy
procesy i procedury serwisowe.
Musi być w nich przewidziana
wysokiej jakości usługa przy
możliwie jak najkrótszym czasie
koniecznym do przeprowadzenia interwencji. Dodajmy, że dla
każdego modelu opracowywano aż 800 procedur z zakresu

W

mechaniki, elektroniki, obróbki
blacharskiej i lakierowania”.
Praca w laboratorium realizowana jest dwutorowo. Z jednej strony analizowane są nowe modele, z drugiej zaś technicy zajmują się aktualizowaniem procedur
serwisowych samochodów już
eksploatowanych. „Musimy być
na bieżąco i oczywiście posiadać wiedzę na temat struktury
pojazdów, części zamiennych
i przyrządów, które będą w swojej pracy stosować warsztaty –
kontynuuje Matera. Przykład?
Alfa Romeo 4C to pierwszy samochód z podwoziem z włókna
węglowego. Aby wiedzieć, jak
obchodzić się z tego typu materiałem, odbyliśmy staż w firmie
lotniczej (włókno węglowe jest
szeroko stosowane w tej branży), gdzie mieliśmy okazję lepiej
poznać to włókno, jego właściwości i opracować odpowiednie
narzędzia do pracy z tym materiałem. Później udaliśmy się także do dostawców produkujących przyrządy do diagnostyki
i napraw w zakresie włókna węglowego. Przyrządy te muszą
być perfekcyjne, by zapewnić
najwyższą jakość serwisowania
i standardy bezpieczeństwa. Tak
więc do naszych zadań należy
nie tylko opracowanie procedur
napraw samochodów, ale też
specjalnych narzędzi. Każdy
przyrząd przechowujemy w specjalnym magazynie i gdy tylko
pojawia się nowy samochód,
poszukujemy dla niego najbardziej odpowiednich narzędzi
wśród już istniejących, aby
wprowadzić oszczędności w naszych warsztatach”.

AKADEMIA DLA
SPECJALISTÓW

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

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

Enrico Pavoniego
Krzysztof
Bielski
zdjęcia
Ireneusz
Kaźmierczak

U góry:
Cezary
Mazurkiewicz
z ﬁrmy Brembo
odbiera Puchar
od Czesława
Świstaka, członka
Zarządu FAP
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Na parkiecie najlepszy był zespół Brembo
z Częstochowy, ale to nie jedyny tryumfator
II Memoriału. Prawdziwą miarą zwycięstwa
jest 47,5 tys. zł zebrane dla potrzebujących.
gromne emocje, twarda męska gra, wyrównany poziom i szczytny cel. „Żyjemy
nie tylko dla siebie, ale też dla innych” –
podkreśla Anna Pavoni, małżonka przedwcześnie
zmarłego patrona turnieju, który przez wiele lat dowodził Fiatem w Polsce. Był postacią nietuzinkową. „Fakt, że pozostał w dobrej pamięci wielu
osób łagodzi ból i nadaje sens życiu” – zaznacza
Anna Pavoni.
Zdaniem rzecznika Fiat Auto Poland Bogusława
Cieślara walka i sportowy duch towarzyszyły
Pavoniemu przez całe życie zawodowe. „Zawsze
walczył o jak najlepszą pozycję Fiata w Polsce”
–mó wi.

O

MĘSKA GRA
Memoriał został zorganizowany po raz drugi. Impreza stała się już ważnym wydarzeniem w rodzinie Fiata. W rozegranych w hali BKS Stal Bielsko-Biała zawodach rywalizowało osiem zespołów reprezentujących polskie spółki Fiat Chrysler
Automobiles i CNH Industrial: Fiat Auto Poland
z Tychów, CNH Industrial z Płocka, Fiat Powertrain
Technologies i Magneti Marelli Suspension
z Bielska-Białej, Magneti Marelli Poland i Plastic
Components and Modules z Sosnowca, Teksid
Iron Poland ze Skoczowa i jednego z dostawców
tych spółek – Brembo Poland z Częstochowy.
Taka formuła memoriału spotkała się z przychyl-

nością Anny Pavoni, bo podkreśla potrzebę pracy
zespołowej, a zarazem integruje załogę. „Cieszę
się, że ludzie, którzy razem pracują, są częścią
drużyny. W grze bywają przeciwnikami, ale to ich
zespala”–mó wi.
Drużyny podzielono na dwie grupy, w których rywalizowały każdy z każdym. Po dwie najlepsze
ekipy awansowały do półfinału. W pierwszym
zmierzyło się Brembo z Plastic Components and
Modules. Minimalnie lepsi okazali się częstochowianie, którzy zwyciężyli 2:1. W drugim półfinale
Magneti Marelli Poland zaaplikowało Teksidowi
3 bramkin iet racącżad nej.

FINAŁY

ENRICO PAVONI (1950-2012)

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

W finale zmierzyły się zespoły Brembo i Magneti
Marelli Poland. W meczu padł remis 2:2. By wyłonić tryumfatora potrzebne były rzuty karne. Bramkarze nie mieli nic do powiedzenia. Dopiero w szóstej kolejce minimalnie przestrzelił reprezentant ekipy z Sosnowca, stawiając częstochowian przed
ogromną szansą. Do piłki podszedł pracownik
montażu Łukasz Sieja. „Emocje
były ogromne. Gdy podchodziłem
TABELA KOŃCOWA
do piłki byłem zdenerwowany, ale
1. Brembo Poland
po trafieniu bardzo mi ulżyło” –
2. Magneti Marelli Poland
wyjaśnia tuż po zwycięstwie.
3. Teksid Iron Poland
Puchar z rąk Anny Pavoni odebrał
4. Plastic Components and
kapitan zwycięskiego zespołu CeModules
zary Mazurkiewicz, pracownik
5. Fiat Auto Poland
działu montażu w Brembo. „Pu6. Magneti Marelli Suspension
char jest ciężki, ale to bardzo przy7. CNH Industrial
jemny ciężar. W memoriale wystar8. Fiat Powertrain Technologies
towaliśmy po raz drugi. W poprzedniej edycji nie poszło nam
dobrze, ale wyciągnęliśmy wnioski
i było to widać” – mówi.
Michał Ziółek, kapitan ekipy Magneti Marelli
Poland, w której składzie znaleźli się pracownicy
Automotive Lighting i Magneti Marelli Exhaust
Systems, nie krył żalu. „Zwycięstwo było tak blisko. Przegraliśmy w karnych. Za rok będzie lepiej!”
– dodaje Ziółek, który na co dzień pracuje w dzialeR &Dw AutomotiveL ighting.

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

Spotkanie o trzecie miejsce zakończyło się wynikiem 3:3. Teksid lepiej egzekwował karne, wygrywając z Plastic Components and Modules 2:1. „To
nasz pierwszy start w memoriale. Jechaliśmy ze
sporymi ambicjami, ale turniej wszystko zweryfikował: przegraliśmy w półfinale. Trzecie miejsce to
sukces, choć niedosyt pozostał” – mówi zawodnik Teksidu i szef działu HR Wojciech Rojek.

WESPRZEĆ POTRZEBUJĄCYCH
Anna Pavoni podkreśla, że misja społeczna i pomoc potrzebującym jest bardzo ważnym aspektem turnieju. Wtóruje jej rzecznik Fiat Auto Poland
Bogusław Cieślar. „Enrico Pavoni bez względu na
ogrom obowiązków zawsze był czuły na problemy
innych i otwarty na ich potrzeby. Dlatego tak ważnym elementem tego Memoriału jest jego cel charytatywny, zbieranie darowizn na wsparcie tych
ośrodków, które niosą pomoc najbardziej potrzebującym: domom dziecka, placówkom
opiekuńczym, fundacjom, stowarzyszeniom. Dzięki spółkom: Fiat Auto Poland, Powertrain Technologies Poland,
Sadi Polska, Teksid Iron Poland, Gestin Polska, CNH Industrial Polska,
Brembo Poland, Sistema Poland,
Magneti Marelli Poland – zebrano
47.500 zł, które zostaną przeznaczone na ten szlachetny
cel w Warszawie, Sosnowcu
i Bielsku-Białej” – mówi.
Kolejny memoriał odbędzie się już za rok.
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Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż. Wszystko wokół
mieni się kolorowymi światełkami, ozdobami
i choinkowymi bombkami. Nie może zatem zabraknąć
Świętego Mikołaja, symbolu tych magicznych świąt.
zieci uwielbiają te święta. I trudno się dziwić,
wszak to czas odwiedzin Świętego Mikołaja, który przybywa do najmłodszych z workiem pełnym prezentów i słodyczy.
W tym roku dzieci pracowników spółek Grupy Fiat
Chrysler w Polsce bawiły się doskonale na zorganizowanych przez Gestin Polska imprezach
w dniu 7 grudnia. Poza spotkaniem z Mikołajem
ponad 2 tys. dzieci z roczników 2003-2010 obejrzało w Bielskim Centrum Kultury spektakl o trzech
śniegowych bałwanach pt. „Bałwany chcą odmiany”, a w Tychach – pokaz łyżwiarstwa figurowego
i akrobatyki powietrznej, który odbył się na Stadionie Zimowym. Dla 25 dzieci pracowników Fiat Auto Poland w Warszawie spotkanie z Mikołajem połączono z przygotowanymi przez animatorów zabawami i animacjami oraz poczęstunkiem. Dzieci
pracowników spółek Magneti Marelli (ponad 1 tys.)
zaproszono do kina Helios w Bielsku-Białej i So-

D
Opracowała
Mirosława
Malich
zdjęcia
Ireneusz
Kaźmierczak,
Lucjusz
Cykarski,
Satiz Poland

snowcu, gdzie starsze roczniki (2003-2006) obejrzały film „Wielka Szóstka”, a młodsze (20072010) „Piorun i magiczny dom”. Maluszkom (roczniki 2011-2014) oraz dzieciom starszym (19992002) upominki odebrali rodzice w swoich
zakładach pracy.
Imprezę Mikołajkową dla 263 dzieci swoich pracowników zorganizował także Teksid Iron Poland.
Spotkanie odbyło się 7 grudnia w Teatrze Elektrycznym w Skoczowie. Oprócz paczek z zabawkami i słodyczami od Mikołaja maluchy obejrzały
bajkę „Wielka podróż Bolka i Lolka”, trochę starsze dzieci (w wieku 5-9 lat) film „Gdzie jest Mikołaj?”, a te najstarsze (10-14 lat) „Magiczną podróż
do Afryki”.
Łącznie spółki Grupy Fiat Chrysler w Polsce obdarowały blisko 8 tys. dzieci. Zarządy tych firm przekazały również upominki wychowankom pobliskich Domów Dziecka.

W oczekiwaniu
na Mikołaja
40

TYCHY

SKOCZÓW
BIELSKO-BIAŁA
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NEWSY

ALFREDO LEGGERO NOWYM PREZESEM

ZARZĄDU FIAT AUTO POLAND

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

FIAT AUTO POLAND
W CZOŁÓWCE FIRM

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

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

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

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

PROJEKT

„INŻYNIER NA MIARĘ XXI WIEKU”

PRZEDPREMIERA

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

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

OBCHODY HDK – PCK
Co roku w listopadzie przypadają Dni HDK-PCK, które w tym roku
obchodzono wraz z 95-rocznicą powstania Polskiego Czerwonego Krzyża.
Koło PCK i Klub HDK przy Fiat Auto Poland uroczystość z tej okazji
zorganizowały 22 listopada 2014, a uczestniczyli w nim, poza członkami,
przedstawiciele dyrekcji FAP, władz terenowych i wojewódzkich organizacji,
a także delegacje zaprzyjaźnionych klubów HDK i PCK oraz firm. Ceremonia
stanowi też okazję do podsumowania działalności koła, zwłaszcza promocji
honorowego krwiodawstwa. Koło PCK i Klubu HDK przy FAP może się
poszczycić sukcesami w tej kwestii. Do listopada pozyskano ponad 2000
litrów krwi, a sami tylko krwiodawcy koła oddali 400 litrów. Najbardziej
zasłużeni: Maciej Podolski, Zdzisław Sikora i Daniel Kidoń po oddaniu
honorowo 18 litrów krwi otrzymali Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca
Krwi. Takie same odznaczenia po oddaniu 12 litrów krwi uzyskali:
Piotr Maciaszczyk i Łukasz Soból, a po oddaniu 6 litrów krwi:
Jan Wojtkowiak, Mariusz Stokłosa i Bartosz Czekański.
Na zdjęciu obok: Bożena Drybańska dyr. regionalnego centrum
krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Katowicach wręcza Pawłowi Bojczukowi
odznaczenie Ministra Zdrowia „Zasłużony dla zdrowia narodu", w środku
prezes Koła PCK i Klubu HDK Andrzej Lis.

FIAT FIORINO

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

PRACOWNIKÓW
SPÓŁEK GRUPY FCA
Z WARSZAWY
Pracownicy dyrekcji
handlowej Fiat Auto Poland
z Warszawy, a także Fiat
Bank Polska i FGA Leasing
Polska wzięli udział
w akcji Szlachetna
Paczka, w czasie której
już po raz XV pomagano
potrzebującym przed
Bożym Narodzeniem.
Zaangażowanie biorących
udział w projekcie sprawiło, że pracownicy spółek FCA
zorganizowali największą paczkę w Polsce –
101 paczek + pralkę. Pralkę zakupił Fiat Bank Polska,
a Fiat Auto Poland użyczył samochody oraz paliwo, aby
paczki dla dwóch rodzin, samotnej matki z trójką dzieci
i 7-osobowej rodziny, mogły dotrzeć na Podkarpacie.
Obdarowane rodziny, oprócz prezentów od
pracowników FCA otrzymały jeszcze np. drzewo na opał
oraz drzwi wejściowe. Wspólnymi siłami dostali więc
rzeczy, o jakich marzyli, ale jakich też bardzo
potrzebowali.

KOLEJNE NAGRODY

DLA ALFY 4C

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

Kolekcja tytułów dla Alfy Romeo 4C została
wzbogacona o nowe wyróżnienia. Fascynujący kabriolet
Alfa 4C Spider został uznany przez czytelników
magazynu „Auto Świat” najlepszym kabrioletem roku
i otrzymał nagrodę: „ZŁOTA KIEROWNICA 2014”.
W konkursie tygodnika drogą elektroniczną oddano
ponad 50 tys. głosów na 44 samochody w 6
kategoriach. Alfa 4C Spider w swojej kategorii
pokonała 5 innych konkurentów, wyprzedzając:
Porsche 911 Targa i Ford Mustang Cabrio. Tymczasem
UIGA, Włoskie Stowarzyszenie Dziennikarzy
Motoryzacyjnych, przyznało Alfie Romeo 4C tytuł
„Samochód Europa 2015 – Samochód Sportowy”.
Ceremonia wręczenia nagród odbyła się w październiku
na torze wyścigowym Monza, a Alfa Romeo 4C
wyprzedziła w rankingu Lamborghini Huracan,
Jaguara F-Type Coupé i Ferrari California T.

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

JEEP RENEGADE
Z AUTOGRAFAMI
ROLLING STONESÓW

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

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

Czuję się

wyróżniony...
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Masz 48 lat, jesteś
sportowcem z sukcesami,
ale realizujesz też wiele
społecznych projektów.
Który z tych obszarów
działalności jest dla ciebie
najważniejszy?
Przede wszystkim jestem
przedsiębiorcą i to od najmłodszych lat. Moja mama twierdzi,
że pierwszy interes ubiłem zamieniając mały zabawkowy samochodzik na notes, który moim zdaniem był bardziej praktyczny. Dzięki temu, że jestem
przedsiębiorcą, mam z kolei
możliwość realizowania marzeń
i pasji, z których najważniejszą
jest sport. Sportowcem też jestem od zawsze. Wyczynowy
sport uprawiam całe życie,
a ostatnie 15 lat poświęciłem
mu niemal całkowicie. Sportowcem jestem jednak dopiero
w drugiej kolejności, a kiedy
człowiek już ma dom, samochód i jest niezależny to pojawia się chęć pomagania innym,
czyli działalność charytatywna.
Pomaganie innym daje mi
ogromną satysfakcję. Dzielenie
się tym, co mam, uważam za
przywilej.
Dlaczego mówisz o sobie
przedsiębiorca, a nie
biznesmen?
Słowo biznes niesie ze sobą trochę negatywne skojarzenia. Wolę jak mówi się: organiczny
przedsiębiorca. To – w moim
pojęciu – ktoś taki, kto w swojej
pracy najbardziej kocha tworzyć, pracować z ludźmi i dla ludzi. Całe moje zawodowe życie
koncentruję się na rozwoju.
Sprowadziłem do Polski kilka
koncernów, m. in. British Petroleum. Wprowadziłem na nasz
rynek markę McDonald’s. Rezultatem pracy mojego zespołu jest
dotychczas ponad 120 różnych
obiektów w całej Polsce. Kreacja jest istotą mojego zawodowego życia, a specyficzną formą
tworzenia jest działalność na
rzeczin nych.

Kreacja jest
istotą jego
zawodowego
życia
Jakie są twoje osiągnięcia
jako przedsiębiorcy?
Stworzony przeze mnie Gemini
Holdings Sp. z o.o. jest obecny
na polskim rynku deweloperskim od 1993 roku. Działalność
rozpoczęliśmy od współpracy
z British Petroleum. Zajmujemy
się budową i zarządzaniem wielkimi centrami handlowymi, a nasze „perełki” to Gemini Jasna
Park w Tarnowie i Gemini Park
w Bielsku-Białej. Spółka jest ich
inwestorem i deweloperem.
Pierwsze z wymienionych, to
największe centrum handlowe
w Tarnowie i regionie. Przy jego
planowaniu przyświecała nam
idea stworzenia przestrzeni,
gdzie w atrakcyjny sposób czas
spędzić może cała rodzina.
W pomysłowym projekcie połączyliśmy funkcjonalność galerii
handlowej z misją placówek
Stowarzyszenia
Siemacha.
Dzięki niemu, dzieci przychodzące do galerii spędzają czas
w sposób twórczy i rozwijający.
Dlaczego akurat wspierasz
tę (Siemacha) organizację
pozarządową?
Przede wszystkim ze względu
na wartości i filozofię, na której
swoje działania opiera Siemacha. Ideę Stowarzyszenia wyraża sentencja: „Jesteś wart tyle,
ile dajesz innym”. Ta krakowska
organizacja pozarządowa pomaga dzieciom i młodzieży –
działa na rzecz wyrównywania
szans w rozwoju edukacyjnym
oraz społecznym dzieci i młodzieży. Pozwala odnaleźć talenty, daje możliwości i siłę do realizowania aspiracji. Ten projekt
jest krystalicznie czysty, transparentny, nie ma żadnego drugie-

go dnia – to jest dla mnie fundamentalna kwestia. Czuję się wyróżniony, że mogę pracować dla
tej organizacji niemal od początku jej powstania, czyli blisko 20
lat. Los pozwolił mi nie tylko realizować swoje pasje zawodowe, sportowe, ale dał szansę
udziału w tej inicjatywie. To najlepsze, co mogłem sobie w życiu wymarzyć.
Oprócz licznych nagród dla
firmy Gemini Holdings
otrzymałeś ostatnio
prestiżowe odznaczenie
Honoris Gratia…
Kraków to moje rodzinne miasto
i przystań, do której zawsze powracam. Jestem z nim związany
zawodowo, rodzinnie i sentymentalnie. Odznaczenie, Honoris Gratia, które odebrałem pod-

Rafał Sonik
od lat wspiera
krakowską
organizację
pozarządową
Siemacha, która
często kibicuje
mu podczas
startów
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Jesteś też inicjatorem akcji
Czyste Tatry, osobiście
bierzesz w niej udział…
Od początku sponsorem akcji
jest moja firma – Gemini Holdings, a w działania na miejscu
angażuję się również osobiście.
Mam głębokie poczucie, że korzystając z tego, co dają nam
góry, jesteśmy winni zostawić je
w stanie jak najmniej naruszonym. Dlatego idea akcji Czyste
Tatry jest mi tak bliska. To największa akcja sprzątania Tatr,
w którą angażują się ludzie z całej Polski. Tysiące wolontariuszy
zbiera śmieci ze szlaków.
Dbasz o lasy i góry, a quady
w Polsce nie kojarzą się
Rafał Sonik to
najbardziej
wszechstronny
quadowiec –
doskonale daje
sobie radę na
wydmach jak
i w górach,
a także na
skalistych
pustyniach
i na szybkich,
technicznych
trasach
w Brazylii
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czas tegorocznej Gali Stowarzyszenia Siemacha z rąk Prezydenta Jacka Majchrowskiego
jest wyjątkowym zaszczytem
i radością. Utwierdza mnie
w przekonaniu, że moje przywiązanie, obecność i działalność
w Krakowie ma sens, a nasza
relacja jest obustronna. Mnie na
sercu leży rozwój miasta, a ono
dostrzega moje starania. To
wielka nobilitacja, która motywujed o dalszego działania.
Znany jesteś również
z przywiązania i miłości do
polskich Tatr, a do
Kasprowego Wierchu –
kultowej góry polskich
narciarzy – szczególnie.
Tatry są mi szczególnie bliskie.
Z Kasprowym Wierchem związany jestem od dziecka. Ta góra
była dla mnie i moich rówieśników miejscem szczególnym już
wówczas, gdy jako młodzi ludzie – uczniowie szkoły podstawowej, potem średniej – organizowaliśmy samodzielne wyprawy na narty. Wielki sentyment
do tej góry i ludzi z nią związanych noszę w sobie do dziś.
Chciałbym sprawić, by ludzie,
którzy wiele czasu spędzili na
Kasprowym, zatrzymali się na
chwilę i zastanowili nad jakością
tego miejsca. Skłonić do reflek-

sji – a to wcale nie jest dziś proste. Organizuję więc spotkania
„Ludzi Kasprowego Wierchu” na
Hali Kondratowej oraz coroczne
msze święte na szczycie Kasprowego. Skupuję również pamiątki, związane z jego historią
np. fragmenty starej kolejki zdemontowanej w 2007 roku. Poza
tym Kasprowy tworzy szczególną potrzebę dojrzałego dialogu
między różnymi grupami o często skrajnie różnych poglądach,
który pozwoliłby na dalszy rozwój narciarstwa czy turystyki
w tym miejscu.

dobrze… Ty masz na
rękawach kurtki wyszyte
hasło: „Daj przyquad! Nie
niszcz lasu!” To nie tylko
teoria?
Quady wciąż są w Polsce kojarzone przede wszystkim z niebezpiecznym prezentem komunijnym oraz głośnym „narzędziem” do rozjeżdżania lasu
i zakłócania spokoju. To bardzo
krzywdzący stereotyp, bo quady to przede wszystkim doskonałe narzędzie edukacyjne
dla młodych ludzi. Musi być tylko wykorzystywane w odpo-

wiedni sposób, pod okiem odpowiedzialnego i wyszkolonego
instruktora. Problem nielegalnej
jazdy po lasach jest bardziej
złożony. W Polsce nie ma żadnego planu pozwalającego
stworzyć specjalne miejsca dla
miłośników off-roadu, tak jak
ma to miejsce chociażby w Kanadzie. Brak tras i torów oczywiście nie usprawiedliwia quadowców wjeżdżających na tereny, gdzie jest to zabronione,
ale musimy mieć świadomość,
że kary czy zastawianie pułapek
przez przeciwników takiej jazdy
niewiele zmienią. „Daj przyquad!
Nie niszcz lasu!”, to hasło, którym wraz z Ministerstwem Środowiska nawołujemy do dialogu
i zmian. Do jazdy tylko w przeznaczonych do tego miejscach,
ale również do tworzenia takich
miejsc. Pokazujemy, że quad to
nie jest wcielone zło na czterech
kołach, ale pojazd, który może
chociażby na wyposażeniu
służb medycznych pomagać
w ratowaniu życia.
Za tobą kolejny Dakar. To
najtrudniejszy
i jednocześnie najbardziej
prestiżowy rajd terenowy
świata – dojechanie do mety
to nie lada wyczyn, a ty
zająłeś drugie miejsce. Jaka
jest twoja recepta na
sukces?
W 2014 roku po raz trzeci stanąłem na podium Dakaru, ale
po raz pierwszy udało mi się
wspiąć na jego drugi stopień.
Natomiast podczas rajdu w Brazylii zapewniłem sobie w 2014
roku Puchar Świata. To jednak
nie te zwycięstwa cieszą najbardziej, ale sposób w jaki do nich
dochodzę. Mam w tej chwili
świadomość, że jestem najbardziej wszechstronnym quadowcem, który potrafi nawigować
i utrzymywać solidne tempo zarówno na wydmach, jak i pośród gór, na skalistych pustyniach, czy na szybkich i technicznych trasach w Brazylii.

Przystępując do rywalizacji
wiem, że tylko przypadek lub
awaria mogą odebrać mi zwycięstwo, dlatego do każdego
odcinka specjalnego podchodzę
bardzo skoncentrowany i staram się zwracać uwagę na najmniejszy szczegół, tak by w tym
rajdowym łańcuchu nie było
żadnych słabych ogniw.
Zawsze jesteś dobrze
przygotowany do startów…
a sprzęt? To bardzo ważny
element w rywalizacji
podczas rajdu…
Podczas Rajdu Dakar zawsze
jeżdżę Yamahą. Na Hondzie
startuję w niektórych rajdach
Pucharu Świata – w tym roku
Abu Zabi i Katar. Potem na Sardynii, w Egipcie i Brazylii jechałem już Yamahą. Oba quady
mają swoją specyfikę i właściwości w różnym terenie, każdy
z nich cenię, nad każdym pracuję i każdy testuję.
Dlaczego Dakar tak
uzależnia?
Dakar to życie w pigułce. A kto
nie chciałby żyć kilka razy? To
ciągłe wzloty i upadki. Przez
dwa tygodnie przeżywam tyle
emocji, że wystarczyłoby rozdzielić całe życie: od euforii,
szczęścia, po strach, smutek
i rozgoryczenie. Z Dakarem jest
jak z wyprawą na Mount Everest. Na tę górę nie da się
wbiec, trzeba wspinać się od
obozu do obozu. Jest też jeszcze jeden element, który bardzo
się liczy – szczęście.
A jak reagują partnerzy
podczas rozmów
biznesowych wiedząc,
że rozmawiają z „tym”
Sonikiem?
Spotykam się często z wyrazami uznania dla tego, co osiągam
w sporcie. Czasem mogę wyczuć nutkę zazdrości, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. To
jednak nie powoduje, że warunki handlowe są dla mnie inne, że
dostaję coś za darmo albo taniej. Choć nie ukrywam, że tro-

chę pomaga to w negocjacjach.
Co najbardziej liczy się w osiąganiu sukcesów – praca, talent
czy szczęście? Uważam, że
sukces to 20 % talentu, 10 %
szczęścia, a cała reszta to pilność i pracowitość. Bardzo
często sukces odnoszą ludzie
mniej utalentowani, ale bardzo
pracowici, konsekwentnie dążący do celu. Jeżeli ma się talent,
a nie jest on poparty ciężką pracą, to niewiele z tego będzie.
Natomiast prawdą jest, że
szczęście sprzyja lepszym.

PERSONALIA

Przyjaciele mówią

o nim SuperSonik

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

szaleństwa

Anna Lubertowicz-Sztorc

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

odowe formy zyskują na świecie coraz większe zainteresowanie. Modna w ostatnich
czasach sztuka rzeźbienia w lodzie, ice-sculpting, inspiruje artystów i pasjonatów lodowego szaleństwa, którzy zwykłej bryle zamarzniętej
wody potrafią nadać wyjątkowego charakteru.
Dzięki temu powstają przedmioty znajdujące różne zastosowanie – zaczynając od talerzy, waz, kieliszków po pomniki ludzi, zwierząt czy modeli samochodów naturalnej wielkości, kończąc na hotelach budowanych z lodu, które stanowią na
świecie coraz większą atrakcję turystyczną.

L

ARCHITEKTONICZNE
LODOWE WYZWANIA
Stworzenie hotelu z lodu i śniegu to wyzwanie zarówno dla budowniczych, jak i artystów. W budowie największego na świecie Ice Hotelu w Jukkasjärvi w Szwecji uczestniczy co roku około 100
osób, w tym artyści z całego świata. Budowla
utrzymuje się od grudnia do kwietnia, a jej tworzenie pochłania 4 000 ton lodu i 30 000
ton śniegu. Temperatura wewnątrz
wynosi w granicach -5° Celsjusza,
a za lodowym oknem szaleją polarne zorze. Oprócz oświetlenia i materacy, wszystkie elementy wnętrza
zrobione są z lodu i śniegu. … śpi
się na lodowych łożach, w śpiworach ułożonych na sosnowych gałęziach i wymoszczonych skórami reniferów. Rano obudzi nas pracownik
hotelu wręczając gorący napar z borówki. Poza lodowymi pokojami do atrakcji hotelu należy lodowe
kino i lodowy kościół. W kaplicy znajdującej się na
terenie obiektu planowane jest w sezonie około 100 ślubów, a czasem nawet chrzty.
W hotelu znajduje się także jeden z kilkunastu na
świecie icebarów, w którym ściany, krzesła, nawet
szklanki i kieliszki wykonane są z lodu. Kilka lat temu wnętrza tego wyjątkowego hotelu wykonało
dwóch Polaków – architekt wnętrz – Tomasz Czajkowski oraz malarz i snycerz – Eryk Marks.

Z brył lodu
mogą powstać
budowle i różne
przedmioty

NIE TYLKO SZWECJA
Idea lodowego hotelu okazała się na tyle atrakcyjna, że kolejne tego typu obiekty zaczęły pojawiać
się w innych krajach. W kameralnym ośrodku narciarskim w Austrii, w Ahorn znajduje się położony
na 2000 m n.p.m. hotel-klub mieszczący się
w ogromnym igloo. Lodowe konstrukcje budowane są co roku na nowo. Takie igloo dzieli się na
dwie wyraźne części – dziesięcioizbowy hotel i lodowy bar-klub. Wieczór w hotelu rozpoczyna się
kolacją w lodowej kantynie. Na miejscu można zażyć sauny, a kto całkiem nago przybiegnie z sauny
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fot. Martin Smedsen

W ośrodku
narciarskim
w Austrii,
w Ahorn
znajduje się
hotel-klub
mieszczący się
w ogromnym
igloo
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do lodowego baru, może liczyć na darmowego
sznapsa. Chętnych nie brakuje. Jedno z lodowych
hotelowych dzieł można również podziwiać w austriackim Tyrolu w miejscowości Fügen. Ta lodowa
konstrukcja zajmuje ponad 120 metrów kwadratowych i ma 3 metry wysokości, a do jej wybudowania zużyto ponad 60 ton lodu! Mimo że głównym
materiałem budowlanym była zamarznięta woda,
to koszt budowy wyniósł blisko 400 tysięcy euro!
Wnętrze uatrakcyjniają bajkowe efekty audiowizualne – kolorowe lampy zatopione w lodzie, muzyka
i napoje podawane w stylowych lodowych pucharach. Hotele zbudowane z lodu i śniegu spotkamy
także na Alasce, w Kanadzie, Norwegii, Rosji, Chinach czy Finlandii – co nie dziwi, natomiast lodowy
hotel Lake Ice Hotel zbudowany na rumuńskim jeziorze Balea nie jest już tak oczywisty. Można dojechać do niego tylko kolejką górską, gdyż jezioro
znajduje się na wysokości ponad 2000 m n.p.m.
Powstał również projekt – do tej pory niezrealizowany – lodowego hotelu Blue Crystal mającego
pływać po wodach Zatoki Perskiej!. Obiekt ten miał
być pierwszym całorocznym luksusowym lodowym
hotelem z podwodną salą balową.

W POLSCE LODOWE BARY
W Polsce – na razie – lodowych hoteli brak, ale za
to, jak na nasze skromne, „klimatyczne” warunki,
kilka lat temu powstało bardzo wiele lodowych
barów, również całorocznych.
Bardzo modne jest obecnie spędzanie czasu w takich przybytkach, a wizyta w lodowym barze
przypomina trochę zabieg krioterapii, poprawia zdrowie i urodę.
W Polsce pierwszy kontakt z barem lodowym z prawdziwego
zdarzenia mieli kilka lat temu
uczestnicy sylwestra w Giżycku.
Wówczas obiekt taki został skonstruowany przez znanego francuskiego architekta, który stworzył imponującą kompozycję z 10
ton brył lodu, którą udekorowano instalacją artystyczną polskich projektantek. W ubiegłym roku
lodowy bar powstał w środku lata na plaży w Sopocie, a inny w Zakopanem przy Krupówkach.
Potem były wydarzenia znacznie bardziej spektakularne: powstały w Warszawie knajpki w całości
wykonane z lodu. I były czynne przez cały rok!
Również podczas upalnego lata, kiedy temperatura przekracza 30° C. Temperatura wewnątrz baru wynosiła około -7° C. Serwowano tam kuchnię
eskimoską. Ściany, ławy, stoły, bar oraz figury wykonane były z przezroczystego lub matowego lodu. Najwięcej emocji budziła rzeźba, zwłaszcza ta
przedstawiająca sikającego wódką Amora. Przy

barze można było zamówić drinka lub wódkę,
oczywiście podaną w jednorazowych, lodowych
kieliszkach. Warszawski bar lodowy był oblegany
od samego otwarcia – wynajmowany na sesje
mody, prezentacje i prestiżowe
imprezy oraz wieczory panieńskie i kawalerskie. Takie bary
od dawna istnieją w Sztokholmie, Mediolanie i w Londynie.
Według stałych bywalców – to
rewelacyjne miejsce na wyjątkową randkę czy wieczór
w gronie przyjaciół. Do stworzenia pierwszej lodowej knaj-

Lodowe
budowle mogą
powstawać
również podczas
upalnego lata

Na dole:
hotelowy
bar lodowy –
tu można napić
się drinka,
oczywiście
z lodowych
szklanek lub
kieliszków

Festiwal
lodowej rzeźby
w Rostocku.
Do nadania
lodowym
blokom
kształtów używa
się piły
łańcuchowej
i szliﬁerek
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py w Warszawie wykorzystano osiem ton lodu,
które sprowadzono z Wrocławia od – wówczasjedynego w Polsce – producenta lodu w blokach.
Obecnie to największa fabryka lodu w Polsce.

SZTUKA ZATOPIONA W LODZIE
Lodowe rzeźby najczęściej powstają w chłodni,
gdzie panuje stała temperatura -12°C. Oczywiście
bardziej efektowne jest tworzenie rzeźb na miejscu, w czasie imprezy. Do nadania lodowym blokom kształtów używa się piły łańcuchowej i szlifierek. Potem dodaje się detale przy użyciu dłut,
skrobaczek i pił. Do wykończenia i wygładzenia
rzeźby stosuje się wodę. Czas powstawania rzeźby zależy od stopnia jej skomplikowania – waha
się między jedną godziną nawet do kilku tygodni.
Na ogół jednak potrzeba mniej więcej 6 godzin na
powstanie rzeźby wysokiej na 1 metr. Rzeźb nie
da się odlewać z form, wszystkie są robione ręcznie. Produkuje się również kolorowy lód, choć
prawdziwe piękno tego surowca polega na jego
przezroczystości. Lód kolorowy ją traci i może zepsuć cały efekt rzeźby. Dlatego lepiej wykonać ją
z bezbarwnego lodowego bloku, a później zapewnić jej odpowiednie oświetlenie, które nada bryle
lodu koloru i magii.

fot. Paulina Holmgren

fot. Christopher Hauser

fot. Christopher Hauser

PRZEŁAMYWANIE LODU
Bloki lodowe można łączyć i ciąć w dowolny sposób. Dzięki temu sposób powstają różnego rodzaju imponujące konstrukcje. Mają one niewyobrażalne wymiary i kształty. Co można wykonać z lodu?
Samochody w naturalnej wielkości, kopie wieżowców, zwierzęta, a także ozdoby na stół, naczynia,
misy, wazy szklanki i kieliszki, a także loga firm.
W szkle można zatapiać kwiaty, owoce, zdjęcia
i co tylko sobie zamarzymy. Lodowe konstrukcje
topią się, ale znacznie wolniej niż tradycyjny lód. By
proces ten maksymalnie wydłużyć podczas produkcji z lodu wyprowadzane są wszystkie bąbelki
powietrza. Zależnie od warunków, w jakich się
znajduje, rzeźba dobrze wygląda dobrze nawet
po 7 godzinach. Zanim roztopi się do końca mogą
minąć nawet dwa dni. Wszystkie rzeźby, które tego wymagają (np. znajdują się w pomieszczeniach), mają zamontowany system odprowadzania
wody. Fiat zamówił kiedyś na uroczystość prezentacji nowego modelu auta model samochodu
w skali 1:1, który stanął na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie. Kilka lat temu na tarasie
widokowym Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
odbyła się wystawa fotografii podwodnej. Z 70 bloków lodowych artyści wykonali aranżację prze-

strzenną do prezentowanych „lodowych” fotografii. Stworzono 21 rzeźb, każda po 400 kg. Fotografia podwodna umieszczona w lodowych, przeźroczystych bryłach prezentowana była do pierwszych
wiosennych roztopów. Spektakularne lodowe zjawiska to np. logo I Programu Telewizji Polskiej wykonane z lodu. Do jego wykonania zużyto – bagatela – dwóch ton lodu. Nie mniej okazały i atrakcyjny był pomnik skoczka narciarskiego – Adama
Małysza, który stanął w Zakopanem. Najpierw lodowy blok, z którego miał powstać narciarski skoczek, rzeźbiarze traktowali piłą łańcuchową, dłutami, wiertarkami i szlifierkami, na końcu Małysza
„wykańczano” gorącym powietrzem i wodą.
Największą imprezą lodową na świecie jest festiwal w Harbinie w Chinach. Odbywają się tam konkursy rzeźby lodowej i śnieżnej. W tej prestiżowej
imprezie biorą udział również Polacy, zajmując
czołowe miejsca. W Harbinie powstaje całe miasto
zrobione z lodu, a przygotowania do festiwalu zaczynają się już miesiąc wcześniej, kiedy to stawia
się metalowe rusztowania podtrzymujące ogromne konstrukcje lodowe i śnieżne. Kiedy ogląda się
te niesamowite cuda, wyczarowane z brył zamarzniętej wody, powiedzenie „byle do wiosny” jest
zupełnie nie na miejscu.

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

UBRANIA BY
ANJA RUBIK
Znana wszystkim wielbicielom mody i chyba najbardziej
utytułowana polska modelka Anja Rubik od niedawna
zajmuje się także projektowaniem i weszła w kooperację
z rodzimą firmą Mohito. Połączenie miejskiej nonszalancji
ze świeżością nowych trendów zaowocowało jedną
z najlepszych kolekcji na rynku. Ubrania utrzymano w stylu
tzw. basic, co pozwala dowolnie je zestawiać, a wszystkie
elementy będą do siebie pasować. Anja postarała się
także, aby ubrania były klasyczne i mogły być noszone
przez wiele lat, bez ryzyka, że staną się kompletnie
niemodne już w przyszłym sezonie.

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

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

WIELKOFUNKCYJNA

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

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

na zimowe wieczory

Nie sposób zapomnieć o wybitnych
polskich poetach i prozaikach, kiedy
wybiera się literaturę dla dzieci. Nie
wszystkie utwory pochodzące
z owego zbioru były tworzone z myślą
o najmłodszych, jednak jako
nieodłączny element rodzimej tradycji
literackiej, nie powinny odejść
w zapomnienie. Jak można byłoby
zapomnieć takie cytaty jak: „Wolnoć
Tomku w swoim domku”, „Osiołkowi
w żłoby dano” czy „Już był
w ogródku, już witał się z gąską”.
Tekstom towarzyszą świetne
ilustracje Emilii Dziubak –
młodej ilustratorki, która za
swe prace otrzymała już kilka
nagród.
Adam Mickiewicz, Ignacy
Krasicki, Juliusz Słowacki,
Aleksander Fredro, Józef
Ignacy Kraszewski, Maria
Konopnicka: Klasycy
dzieciom. Wydawnictwo
Nasza Księgarnia. Warszawa
2014.
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Aleksandra i Daniel Mizielińscy znowu
w akcji! Uwielbiani przez dzieci i ich
rodziców ilustratorzy tym razem brali
udział w powstawaniu niesamowitej
książki o najsłynniejszych bądź
najciekawszych wynalazkach
w historii ludzkości. „Ale patent” to
pozycja mądra, rozwijająca i godna
polecenia dzieciakom, które interesują
się nauką. Karty książki wypełnione są
niewiarygodnymi patentami typu:
osobisty zachmurzacz (urządzenie do
produkcji chmur), latający okręt czy
przedziwny mechanizm otwierania
drzwi oparty na współpracy ognia
z wodą.
Małgorzata Mycielska: Ale patent!
Księga niewiarygodnych
wynalazków. Wydawnictwo Dwie
Siostry. Warszawa 2014.

Autor jest uwielbiany przez rzesze
dorosłych czytelników. Mało kto
jednak wie, że cześć twórczości
wybitnie może spasować ich
pociechom. Opowiastki są łatwe
w odbiorze, pełne subtelnego
i wrażliwego spojrzenia na świat.
Książka ukazuje się z okazji setnych
urodzin księdza Twardowskiego. Jest
to antologia tekstów zebranych ze
wszystkich dzieł księdza, dobranych
specjalnie dla małego czytelnika.
Publikacja będzie się składała
z dwóch tomów, w pierwszym
znajdziemy ponad sto
opowiastek uczących
szacunku dla
zwierząt, zachwytu
nad pięknem przyrody
i radości z życia.
W przygotowaniu tom
drugi – „Ksiądz
Twardowski dzieciom.
Wiersze”.
Jan Twardowski:
Ksiądz Twardowski
Dzieciom.
Opowiadania.
Wydawnictwo Nasza
Księgarnia. Warszawa
2014.

Pełna ciekawostek

Marta Dymek

historia Fiata 126p

zachęca do kuchni wegańskiej

Biografia malucha to
książka bliska każdemu
wychowanemu w PRL-u,
to nostalgiczny powrót do
rzeczywistości lat 70. i 80.
Szczególną wartość będzie
ona miała dla pracowników
Fabryki Samochodów
Małolitrażowych, ale nie
tylko, nie było chyba
w Polsce Ludowej rodziny,
która nie marzyłaby
o maluszku (najczęściej
kupowanym na talony).
Całe rodziny jeżdziły
Fiatem 126p nad morze, pakując
kilogramy bagażu (wszystko się mieściło), co teraz wydaje się nie
do pomyślenia. „Maluch” to nostalgiczna podróż w przeszłość,
tekstom towarzyszą fotografie z tamtych lat, ta książka to idealny
prezent, nie tylko dla wielbicieli motoryzacji.
Przemysław Semczuk: Maluch. Biografia. Wydawnictwo
Znak. Kraków 2014.

„Jadłonomia” to tytuł
pierwszego i najbardziej
popularnego bloga
poświęconego kuchni
roślinnej. Marta Dymek
znana jest choćby
z programu „Dzień dobry
TVN”. Autorka rzuciła
dobrze płatną pracę, aby
poświęcić się swojej
największej pasji –
gotowaniu. Gwoli
wyjaśnienia wspomnieć
trzeba, że autorka stosuje
dietę wegańską – tzn. nie
używa żadnych produktów pochodzenia
zwierzęcego. Marta ma niesamowitą wiedzę i wyobraźnię kulinarną –
robi ciasto z buraka, pietruszkę łączy z gruszką, wykorzystuje natkę
marchewki… Przepisom towarzyszą przepięknie zrobione zdjęcia, aż
chce się spróbować tych przepysznych i zdrowych potraw!
Marta Dymek: Jadłonomia. Kuchnia roślinna – 100 przepisów nie
tylko dla wegan. Wydawnictwo Dwie Siostry. Warszawa 2014.

Ameryka

Podróż

widziana oczami Polaka

do świata znachorów

Marek Wałkuski od
dwunastu lat jest
korespondentem Polskiego
Radia w Stanach
Zjednoczonych. Jego
zabawne dialogi z Kubą
Strzyczkowskim w Trzecim
Programie Polskiego Radia
przeszły już do legendy
(między innymi
obowiązkowy wątek
o najbardziej nieudanych
napadach rabunkowych).
Dziennikarz jest
wdzięcznym
i błyskotliwym obserwatorem życia
w USA. Opisuje codzienne życie Ameryki, ciekawostki,
specyficzne cechy Amerykanów, wśród których na pierwszym
miejscu znajdują się: tolerancja, optymizm i altruizm. I oczywiście
dotyka tematów drażliwych, takich jak otyłość czy denerwujące
aczkolwiek wszędobylskie „keep smiling”.
Marek Wałkuski: Ameryka po kawałku. Wydawnictwo Znak.
Kraków 2014.

Przemek Kossakowski
prowadził w telewizji TTV
niezwykle ciekawy program
pt. „Kossakowski-szósty
zmysł”. Odwiedzał w nim
najbardziej znanych
(a czasem najdziwniejszych)
szamanów i uzdrowicieli
w Europie. Rumunia,
Albania, Bałkany, dawne
republiki poradzieckie to
wciąż zagłębia ludowej
medycyny. Program
oglądało się z szeroko
otwartymi oczami.
Kossakowski był tam
przypalany, podcinano mu skórę skalpelem, obkładano
baranimi wnętrznościami, a nawet zakopywano w grobie. Książka
opisuje wydarzenia, których nie mogła pokazać kamera, uświadamia
ona czytelnikowi, jak wiele musimy się jeszcze dowiedzieć
o współczesnym świecie.
Przemek Kossakowski: Na granicy zmysłów. Wydawnictwo
Znak. Kraków 2014.
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Agnieszka Kudłacik, Romagna Mia
zdjęcia Satiz Poland

Szybka kuchnia

na zimę

Nadszedł wreszcie ten czas:
pochmurne dni, zimno i krótko
mówiąc nieprzyjemna aura.
Wracając z pracy do domu marzymy
o gorącej kąpieli i filiżance herbaty...
Ja natomiast marzę o mojej kuchni,
w której mogę wreszcie poszaleć,
nie robiąc sobie wyrzutów, że nie
wykorzystuję pięknej pogody. Dań
kuchni włoskiej na jesienne dni jest
mnóstwo. Są to potrawy cięższe,
bardziej pożywne i przede
wszystkim gorące. Nie będę
rozpisywać się o minestrone czy
o tzw. pasta e fagioli. Przepisy na te
dania znaleźć można w każdej
książce traktującej o kuchni
włoskiej. Postanowiłam
zaprezentować Państwu trzy
potrawy, których tam zapewne nie
znajdziecie: orecchiette con salmone
e zucchine, pizzoccheri alla
valtellinese i risotto con zucca
e gorgonzola. A więc do dzieła!
Wszystkie przepisy są na 4 osoby.
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 ORECCHIETTE CON SALMONE E ZUCCHINE
(Makaron orecchiette z łososiem i cukinią)
Makaron orecchiette 400 g – proponuję marki typowo włoskie, których koszy wynosi ok. 6 zł.
za 500 g. Jest to makaron bezjajeczny. Przyznam się Państwu, że to jedyny makaron, którego
nie potrafię zrobić sama. Próbowałam wielokrotnie, ale nic z tego!
300 g filetu z łososia, ale ja użyłam wędzonego, tego nie trzeba gotować,
2 nieduże cukinie pokrojone na zapałkę, masło, oliwa, białe wino, pasta oliwkowa, sól, pieprz.
Zawsze powtarzam moim znajomym, kiedy proszą mnie o jakiś przepis, aby nie gotowali zbyt
długo wykorzystywanych składników. Na przykład, przygotowanie tego sosu, to czas
gotowania się makaronu. Warzywa i łosoś mają być jędrne i chrupkie, mamy czuć cukinię
i łososia, a nie konsumować jakąś papkę!!! Dlatego rozgrzewamy masło z oliwą
i podsmażamy cukinię. Można dodać odrobinę cebulki, łososia. Podlewamy białym winem
i odparowujemy. W razie potrzeby podlewamy wodą z makaronu. Pastę oliwkową można
kupić, ale można też przygotować ją samodzielnie. Miksujemy w tym celu ok. 20 czarnych
oliwek z oliwą, kilkoma kaparami i anchois.
Ugotowany makaron mieszamy najpierw
z pastą oliwkową, następnie dodajemy
do sosu z łososia i cukini. Podrzucamy
wszystko na patelni, dodając w razie
potrzeby wodę z makaronu.
Przyprawiamy do smaku i gotowe!!!

 PIZZOCCHERI ALLA VALTELLINESE
Pizzoccheri to makaron wykonany z mąki gryczanej, bezjajeczny pochodzący z regionu alpejskiego właśnie o nazwie Valtellina.
Jest do kupienia w Polsce, ale można go wykonać samodzielnie. To typowo zimowe danie, sycące i kaloryczne.
320 g makaronu pizzoccheri, 3 ziemniaki, do wyboru: brokuły, kapusta biała lub bietole, salsiccia, włoska kiełbaska 3 lub 4, ser casera della
Valtellina, ser trudny do zdobycia w Polsce, ale można zastąpić go serem Asiago, ser parmigiano reggiano, masło, szałwia, sól do smaku.
Przygotowujemy makaron: 300 g mąki gryczanej, 75 g mąki pszennej, sól, woda. Wyrabiamy ciasto, odstawiamy na minimum 30 minut.
Rozwałkowujemy na grubość ok. 1 mm, kroimy na pasy o szerokości ok. 8 cm, a następnie jak na łazanki. Obieramy ziemniaki,
kroimy w kostkę, podobnie brokuły lub kapustę. Gotujemy w osolonej wodzie ok. 7 minut. Wrzucamy makaron, który ma się gotować
z warzywami ok. 10 minut. Osobno podsmażamy na oliwie salsiccię podzieloną na małe kawałki. Przygotowujemy naczynie żaroodporne,
wcześniej podgrzane, wykładamy warstwę makaronu z warzywami, wymieszanego z sosem z salsiccią, na to ścieramy sery
i znowu makaron z warzywami. Osobno rozpuszczamy masło z szałwią, którym polewamy makaron. Potrawę wstawiamy na 7-8 min.
do piekarnika rozgrzanego do 180º C.
 RISOTTO CON ZUCCA E GORGONZOLA
(Risotto z dynią i serem gorgonzola)
Jest to bardzo proste w przygotowaniu risotto.
Będziemy potrzebować:
300 g ryżu do risotto,
ok. 1,5 l rosołu, najlepiej prawdziwego,
nie z kostki,
dynię pokrojoną w kostkę ok. 300 g,
150 g sera gorgonzola,
szafran, cebula, białe wino,
masło, sól, pieprz.
Na maśle z oliwą podsmażamy
cebulkę. Dodajemy ryż i po chwili
odparowujemy go podlewając
białym winem. Przygotowujemy
klasyczne risotto wykorzystując
rosół. Trwa to około 45 minut.
Osobno przygotowujemy dynię.
Obsmażamy ją do miękkości na
maśle, doprawiając solą TITLE
i pieprzem. Gdy risotto jest gotowe,
mieszamy je z dynią, pokrojoną na
kawałki gorgonzolą i parmigiano, aż do
rozpuszczenia się serów. Smacznego!!!
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Nowa Panda
RABAT 15%*
1.2 EASY
1.2 EASY + PACK
1.3 Multijet 16v EASY + PACK
1.2 LOUNGE
0.9 TwinAir S&S LOUNGE
1.3 Multijet 16v 4x4 S&S DPF

WYMIARY (cm)
365/164/156

PLN
33.320
37.570
46.920
37.570
44.370
57.120

500 seria 3
RABAT 15%*
1.2 LOUNGE
1.2 LOUNGE + TFT
0.9 SGE S&S LOUNGE
0.9 SGE S&S LOUNGE + TFT
0.9 SGE S&S LOUNGE
0.9 SGE S&S LOUNGE + TFT
1.3 Multijet 16v S&S DPF LOUNGE
1.3 Multijet 16v S&S DPF LOUNGE + TFT
1.2 SPORT
0.9 SGE S&S SPORT
0.9 SGE S&S SPORT
1.2 CULT
0.9 SGE S&S CULT

poj.
1242
1242
1248
1242
875
1248

KM km/h l/100km miejsca
69 164 5,2 4/5
69 164 5,2 4/5
75 168 3,9 4/5
69 164 5,2 4/5
85 177 4,2 4/5
75 159 4,7 4/5

WYMIARY (cm)
355/163/149

PLN
45.560
46.410
50.660
51.510
52.360
53.210
56.610
57.460
46.410
51.510
53.210
52.360
59.160

poj.
1242
1242
875
875
875
875
1248
1248
1242
875
875
1242
875

BAGAŻNIK
225 LITRÓW

KM
69
69
85
85
105
105
75
75
69
85
105
69
105

km/h
160
160
173
173
188
188
180
180
160
173
188
160
188

BAGAŻNIK
185 LITRÓW

RABAT 15%
1.6 Multijet II 16v POP STAR
1.6 Multijet II 16v POP STAR
0.9 8v TwinAir LOUNGE
1.6 Multijet II 16v LOUNGE
1.6 Multijet II 16v LOUNGE
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WYMIARY (cm)
435/178/145

PLN
69.105
70.805
64.855
75.055
76.755

poj.
1598
1598
858
1598
1598

KM
105
120
105
105
120

km/h
181
189
180
181
189

RABAT 15%
1.4 16v POP STAR
1.4 16v T-JET POP STAR
0.9 8v TwinAir POP STAR
1.3 Multijet II 16v POP STAR
1.3 Multijet II 16v POP STAR DUALOGIC
1.6 Multijet II 16v POP STAR
1.6 Multijet II 16v POP STAR
1.4 16v LOUNGE
1.4 16v T-JET LOUNGE
0.9 8v TwinAir LOUNGE
1.3 Multijet II 16v LOUNGE
1.3 Multijet II 16v LOUNGE DUALOGIC
1.6 Multijet II 16v LOUNGE
1.6 Multijet II 16v LOUNGE

WYMIARY (cm)
415/178/167

PLN
53.550
60.350
56.950
62.050
65.450
67.150
68.850
59.500
66.300
62.900
68.000
71.400
73.100
74.800

poj.
1368
1368
875
1248
1248
1598
1598
1368
1368
875
1248
1248
1598
1598

KM
95
120
105
85
85
105
120
95
120
105
85
85
105
120

km/h
178
189
180
165
164
181
189
178
189
180
165
164
181
189

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

l/100km miejsca

6,2
6,9
4,8
4,2
4,0
4,5
4,5
6,2
6,9
4,8
4,2
4,0
4,5
4,5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

l/100km miejsca

5,1
5,1
4,1
4,1
4,2
4,2
3,7
3,7
5,1
4,1
4,2
5,1
4,2

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

 – Zobacz ofertę specjalną

500L Living

500L seria 1

500L Trekking seria 1
RABAT 15%
1.4 16v LIGHT
1.4 16v
1.4 16v T-JET
0.9 8v TwinAir
1.3 Multijet II 16v
1.3 Multijet II 16v DUALOGIC
1.6 Multijet II 16v
1.6 Multijet II 16v
1.4 16v T-JET BEATS
1.6 Multijet II 16v BEATS

PLN
56.950
60.350
67.150
63.750
68.850
72.250
73.950
75.650
72.250
80.750

WYMIARY (cm)
427/180/167

poj.
1368
1368
1368
875
1248
1248
1598
1598
1368
1598

KM
95
95
120
105
85
85
105
120
120
120

km/h
165
165
183
173
160
158
175
183
183
183

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

l/100km miejsca

6,4
6,4
7,0
5,1
4,3
4,2
4,7
4,8
7,0
4,8

BAGAŻNIK
168/638 L

l/100km miejsca

4,5
4,8
4,8
4,5
4,8

5/7
5/7
5/7
5/7
5/7

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
DPF – filtr cząstek stałych (dla silników diesla)
S&S – system Start&Stop
Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym.
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Punto
RABAT 15%*
1.2 EASY 5D
1.2 EASY + PACK 5D
1.4 EASY 5D
1.4 EASY + PACK 5D
1.3 Multijet 16v EASY 5D
1.3 Multijet 16v EASY + PACK 5D

PLN
36.295
39.440
37.995
41.140
45.220
48.365

Sedici
RABAT 15%*
1.6 16v DYNAMIC 4x4
1.6 16v EMOTION 4x2
1.6 16v EMOTION 4x4

BAGAŻNIK
275 LITRÓW

WYMIARY (cm)
403/169/149

poj.
1242
1242
1368
1368
1248
1248

KM km/h l/100km miejsca
69 156
5,4 5
69 156
5,4 5
77 165
5,7 5
77 165
5,7 5
75 165
4,2 5
75 165
4,2 5

BAGAŻNIK
270 LITRÓW

WYMIARY (cm)
412/176/162

PLN
54.613
53.763
61.413

poj. KM km/h
1586 120 175
1586 120 185
1586 120 175

l/100km miejsca

6,5
6,2
6,5

5
5
5

Doblò
RABAT 15%*
1.4 16v ACTIVE
1.4 16v DYNAMIC
1.4 T-JET 16v DYNAMIC
1.6 Multijet 16v DYNAMIC
1.6 Multijet 16v DYNAMIC
1.4 T-JET 16v EMOTION
1.6 Multijet 16v EMOTION
2.0 Multijet 16v EMOTION

WYMIARY (cm)
425/172/182

PLN
51.425
54.825
59.925
65.875
64.218
64.175
69.318
74.375

Bravo
RABAT 15%*
1.6 Multijet 16v EASY
1.6 Multijet 16v EASY

RABAT 15%*

Freemont
RABAT 15%*
2.0 Multijet II 16v 4x2 URBAN
2.0 Multijet II 16v 4x4 AUT URBAN
3.6 V6 24v 4x4 AUT URBAN
2.0 Multijet II 16v 4x2 LOUNGE
3.6 V6 24v 4x4 AUT LOUNGE
2.0 Multijet II 16v 4x4 AUT LOUNGE
3.6 V6 24v 4x4 AUT BLACK CODE
2.0 Multijet II 16v 4X4 AUT BLACK CODE

PLN
105.825
116.025
111.775
111.775
117.725
121.975
121.550
125.800

poj.
1956
1956
3605
1956
3605
1956
3605
1956

KM
170
170
280
170
280
170
280
170

BAGAŻNIK
540 LITRÓW

km/h
195
184
206
195
206
184
206
184

l/100km miejsca

6,4
7,3
11,3
6,4
11,3
7,3
11,3
7,3

5/7
5/7
5/7
5/7
5/7
5/7
5/7
5/7

1.4 ACTIVE
1.4 DYNAMIC
1.3 Multijet 16v DYNAMIC

KM
95
95
120
105
90
120
105
135

km/h
164
164
172
164
158
172
164
179

WYMIARY (cm)
434/179/149

PLN
61.192
62.042

Qubo
WYMIARY (cm)
489/188/169

poj.
1368
1368
1368
1598
1598
1368
1598
1956

l/100km miejsca

7,2
7,2
7,4
5,2
5,2
7,4
5,2
5,7

5
5
5
5
5
5
5
5

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

poj. KM km/h l/100km miejsca
1598 105 187 4,3
5
1598 120 194 4,5
5

WYMIARY (cm)
396/172/174

PLN
41.650
46.750
55.250

BAGAŻNIK
750 LITRÓW

poj.
1368
1368
1248

BAGAŻNIK
330 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
77 155 6,9
5
77 155 6,9
5
75 155 4,5
5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
DPF – filtr cząstek stałych (dla silników diesla)
S&S – system Start&Stop
Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym.
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.
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Ypsilon 
RABAT 15%*
1.2 8v START&STOP MOMO EURO 6
0.9 START&STOP MOMO EURO 6
1.2 8v START&STOP GOLD EURO 6
0.9 START&STOP GOLD EURO 6
1.3 JTD START&STOP GOLD EURO 5+
0.9 START&STOP MTA GOLD EURO 6
1.2 8v START&STOP PLATINUM EURO 6

WYMIARY (cm)
384/167/151

PLN
42.084
46.334
42.084
46.334
51.434
49.734
47.184

poj.
1242
875
1242
875
1248
875
1242

BAGAŻNIK
248 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
69 163 4,2
5
85 176 4,2
5
69 163 5,1
5
85 176 4,2
5
95 183 3,8
5
85 176 4,2
5
69 163 5,1
5

Thema

WYMIARY (cm)
506/190/150

BAGAŻNIK
462 LITRY

RABAT 15%*

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

 – Zobacz ofertę specjalną

Voyager
RABAT 15%*

Delta

WYMIARY (cm)
452/179/150

RABAT 15%*

PLN
poj. KM km/h
1.6 Multijet 16v SILVER EURO 5+ 75.387 1598 120 194
1.6 Multijet 16v GOLD EURO 5+
80.487 1598 120 194
1.6 Multijet 16v S BY MOMO EURO 5+ 79.212 1598 120 194

MiTo PY2014
RABAT 15%*

PLN
1.4 8v DISTINCTIVE EURO 5
53.465
0.9 TwinAir DISTINCTIVE EURO 5 59.415
1.3 Multijet 16v DISTINCTIVE EURO 5+ 63.665

WYMIARY (cm)
406/172/145

poj. KM km/h
1368 78 165
875 105 184
1368 85 174

BAGAŻNIK
380/465 L

l/100km miejsca

5,6
5,6
5,6

BAGAŻNIK
270 LITRÓW

l/100km miejsca

5,6
4,2
3,5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
S&S – system Start&Stop
TCT - automatyczna skrzynia biegów Alfa TCT
Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym.
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.
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5
5
5

4/5
4/5
4/5

2.8 AT6 SILVER EURO 5+
3.6 AT6 SILVER EURO 6
2.8 AT6 GOLD EURO 5+
3.6 AT6 GOLD EURO 6
S 2.8 AT6 EURO 5+
PLATINUM 2.8 AT6 EURO 5+
PLATINUM 3.6 AT6 EURO 6

WYMIARY (cm)
521/199/175

PLN
144.415
132.515
155.465
143.565
157.590
169.915
158.015

Giulietta PY2014
RABAT 15%*
1.4 TB 16v DISTINCTIVE EURO 6
1.4 TB MultiAir 16v DISTINCTIVE EURO 6
1.4 TB MultiAir 16v DISTINCTIVE TCT EURO 6
2.0 JTDM 16v DISTINCTIVE EURO 5+
1.4 TB MultiAir 16v EXCLUSIVE EURO 6
1.4 TB MultiAir 16v TCT EXCLUSIVE EURO 6
2.0 JTDM 16v EXCLUSIVE EURO 5+
2.0 JTDM 16v TCT EXCLUSIVE EURO 6

PLN
70.125
75.310
82.280
83.980
79.645
86.615
88.315
95.285

poj.
2768
3604
2768
3604
2768
2768
3604

KM
178
283
178
283
178
178
283

km/h
193
209
193
209
193
193
209

WYMIARY (cm)
435/180/147

poj.
1368
1368
1368
1956
1368
1368
1956
1368

KM
120
170
170
150
170
170
150
175

km/h
195
218
218
210
218
218
210
220

BAGAŻNIK
934 LITRY

l/100km miejsca

7,9
10,8
7,9
10,8
7,9
7,9
10,8

7
7
7
7
7
7
7

BAGAŻNIK
350 LITRÓW

l/100km miejsca

6,4
5,7
5,1
4,2
5,7
5,1
4,2
4,4

5
5
5
5
5
5
5
5

Wrangler Unlimited MY2014
RABAT 15%*

WYMIARY (cm) BAGAŻNIK
475/188/183 498 LITRÓW

PLN
poj. KM km/h
134.640 2777 200 169
147.305 2777 200 169
159.885 2777 200 169

SPORT 2.8 CRD A5
SAHARA 2.8 CRD A5
RUBICON 2.8 CRD A5

Wrangler MY2014
RABAT 15%*

WYMIARY (cm)
422/187/183

l/100km miejsca

8,8
8,8
8,8

5
5
5

Cherokee MY2014
RABAT 15%*
Longitude 2.0 MJD M6 FWD
Longitude 2.0 MJD M6 4X4
Longitude 2.0 MJD A9 4X4
Limited 2.0 MJD M6 4X4
Limited 2.0 MJD A9 4X4
Limited 2.0 MJD A9 4X4
Limited V6 3.2L Pentastar A9 4X4
Trailhawk V6 3.2L Pentastar A9 4X4

PLN
118.915
130.815
144.415
150.365
163.965
169.915
169.915
164.815

WYMIARY (cm)
462/185/166

poj.
1956
1956
1956
1956
1956
1956
3239
3239

KM
140
140
170
140
170
170
272
272

km/h
187
189
192
189
192
192
206
180

BAGAŻNIK
412 LITRÓW

l/100km miejsca

5,3
5,6
5,8
5,6
5,8
5,8
10
10

5
5
5
5
5
5
5
5

BAGAŻNIK
142 LITRY

PLN
poj. KM km/h l/100km miejsca
146.285 2777 200 169 8,6
4

RUBICON 2.8 CRD A5

Grand Cherokee
RABAT 15%*

Renegade MY2015
RABAT 15%*
1.6 E-TORQ SPORT FWD
1.6 MJET SPORT M6 FWD S&S
1.4 TMAIR LONGITUDE M6 FWD S&S
1.6 MJET LONGITUDE M6 FWD S&S
1.4 TMAIR LIMITED M6 FWD S&S
1.6 MJET LIMITED M6 FWD S&S
2.0 MJET LIMITED AT9 4WD LOW S&S
1.4 TMAIR LIMITED AT9 4WD S&S
2.0 MJET LIMITED M6 4WD S&S
2.0 MJET TRAILHAWK AT9 4WD LOW S&S

PLN
59.415
71.315
69.105
75.650
74.715
81.260
99.875
93.245
91.205
105.315

LIMITED V6 3.0 CRD A8 DIESEL
OVERLAND V6 3.0 CRD A8 DIESEL
OVERLAND SUMMIT V6 3.0 CRD A8 DIESEL
SRT8 V8 6.4 A8 BENZ.
WYMIARY (cm)
426/180/166

poj.
1598
1598
1368
1598
1368
1598
1956
1368
1956
1956

KM
110
120
140
120
140
120
140
170
140
170

km/h
178
178
181
178
181
178
182
196
182
196

PLN
197.625
232.475
246.415
287.725

BAGAŻNIK
351 LITRÓW

WYMIARY (cm)
482/194/178

poj.
2987
2987
2987
6424

KM
250
250
250
468

km/h
202
202
202
255

BAGAŻNIK
457 LITRÓW

l/100km miejsca

7,5
7,5
7,5
14,1

5
5
5
5

l/100km miejsca

6
4,6
6
4,6
6
4,6
5,7
6,9
5,1
5,8

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Compass MY2014
RABAT 15%*
SPORT 2.0L M5 4x2
NORTH 2.0L M5 4x2

PLN
73.865
78.115

WYMIARY (cm)
445/181/172

BAGAŻNIK
328 LITRÓW

poj. KM km/h l/100km miejsca
1998 156 185 8,3
5
1998 156 185 8,3
5

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

Oferta jest dostępna w Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland, ul. Katowicka 24, Bielsko-Biała.
Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland • tel. 033 813 44 40
Ceny z rabatem dla pracowników Grupy Fiat i CNH Industrial zawierają VAT i są aktualne w momencie zamknięcia numeru. Firma zastrzega
sobie możliwość dokonania w każdej chwili zmiany cen i wyposażenia. Poniższe ceny dotyczą modeli w wykonaniu standardowym i są
cenami maksymalnymi w sieci sprzedaży. Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposażeniem obowiązują dopłaty wg cennika opcji.
Pracownicy spółek Grupy Fiat i CNH Industrial mogą alternatywnie skorzystać z opcji z darmowym pakietem ubezpieczeniowym.
Kompletny wykaz wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach sprzedaży. Oferta nie łączy się z innymi promocjami.
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ŁAMY DLA PRACOWNIKÓW

POCZTA

Noszenie

odblasków

.

W Dniu Rodzinnym w Fiat Powertrain
w Bielsku-Białej były rozdawane dzieciom
opaski odblaskowe, które w porze jesiennozimowej są bardzo przydatne i skuteczne.

Na łamach gazety staramy
się udostępnić stronę dla
pracowników spółek Fiata,
którą nazwaliśmy „Fiat to
my”. To właśnie w tej
rubryce możecie wyrazić
swoje opinie, podzielić się
radościami, opowiedzieć
o swoich problemach,
spostrzeżeniach itp.
Zachęcamy do pisania
listów. Piszcie do nas!

Redakcja FWN,
Satiz Poland,
43-300 Bielsko-Biała,
ul. Sempołowskiej 19

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

Kalendarz życia

Nasz adres:

e-mail: redakcja@satiz.pl

zbyt mało rozpowszechnione w naszym
kraju. Staramy się pomysł o używaniu
odblasków rozpowszechniać, przekazując
tę wiedzę znajomym.
Joanna Slaczałek,
Fiat Powertrain Technologies

Osoba, która nosi taką opaskę pieszo czy na
rowerze, jest widoczna z ok. 150 metrów
w świetle reflektorów samochodu, można
więc rzec, że opaska po prostu ratuje życie.
Właśnie z tego powodu wybierając się na
rodzinny spacer lub na rower zawsze
zakładamy takie opaski, tym bardziej jeśli
pora jest popołudniowa, gdyż o tej porze
roku zmrok
nadchodzi
niespodziewanie.
Nadjeżdżający
kierowcy
zauważają
pieszych dość
późno, dlatego
często dochodzi
do tragedii,
nawet na
pasach.
Noszenie
odblasków,
moim
zdaniem, jest

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

stan na 15 grudnia 2014 r.

Spółki Grupy Fiat Chrysler Automobiles
1. Fiat Polska Sp. z o.o.

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

reprezentacja i koordynacja
działalności Grupy Fiat w Polsce

2. Fiat Auto Poland SA

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

produkcja
samochodów osobowych

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

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

produkcja odlewów żeliwnych
dla przemysłu samochodowego

4. Magneti Marelli Poland Sp. z o.o.

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 2960111, Fax (32) 2960333
Prezes Zarządu: Adriano Fontana
ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132199, Fax (33) 8132955
Prezes Zarządu: Adriano Fontana

produkcja części samochodowych
– oświetlenie i układy wydechowe

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

Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice
Tel. (32) 6036107, Fax (32) 6036108

7. Plastic Components and Modules Poland SA

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

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

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

produkcja części samochodowych
– zawieszenia
handel częściami zamiennymi
produkcja komponentów
samochodowych z tworzyw sztucznych
– deska rozdzielcza, zderzaki
produkcja komponentów
samochodowych z tworzyw sztucznych
– systemy zasilania paliwem, zbiorniki

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

produkcja i obsługa urządzeń
dla przemysłu samochodowego

10. Fiat Services Polska Sp. z o.o.

ul. Węglowa 72, 43-346 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132182, Fax (33) 8134108
Wiceprezes Zarządu: Luc Nauwynck

administracja księgowa,
personalna i płace

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

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132549, Fax (33) 8126988
Członek Zarządu: Tomasz Trombala
ul. Konwojowa 51, 43-346 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8135323, Fax (33) 8134113
Wiceprezes Zarządu: Luc Nauwynck

zakupy materiałów pośrednich
i bezpośrednich do produkcji
samochodów

13. Sirio Polska Sp. z o.o.

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

ochrona osób, mienia i ochrona
przeciwpożarowa oraz transport

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

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

produkcja silników do samochodów

15. Gestin Polska Sp. z o.o.

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

zarządzanie i utrzymanie nieruchomości

1. Fiat Bank Polska SA

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

usługi bankowe

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

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

leasing samochodów, usługi finansowe
i leasingowe

1. CNH Industrial Polska

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

produkcja
maszyn rolniczych

2. Iveco Poland Sp. z o.o.

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

import i sprzedaż samochodów
dostawczych i ciężarowych

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

usługi celne

Spółki joint venture

Spółki koncernu CNH Industrial

#THEPOWEROFX

500x.fiat500.com

Fiat 500X – emisja CO2: od 109 do 147 g/km; zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 4,1 do 6,4 l/100 km. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej
z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie www.ﬁat.pl/uslugi-posprzedazne/recykling-pojazdow.

