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Tego dnia nic nie mogło byç takie jak
zwykle, znana nam rzeczywistoÊç
zmieniła si´ nie do poznania. To był
czas Êwi´towania i wyÊmienitej zabawy.
Tegoroczny Dzieƒ Rodzinny połàczono
z obchodami 15-lecia obecnoÊci
w Polsce FAP oraz z uruchomieniem
produkcji nowej 500-tki właÊnie
w zakładzie w Tychach.
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W

„Tata kup mi
Fiata!” czyli
uboczne
skutki Dnia
Rodzinnego

niedziel´ 8 lipca w tyskim zakładzie 22 500 zaproszonych
pracowników wraz z rodzinami Êwi´towało pi´tnastolecie
Fiat Auto Poland oraz rozpocz´cie produkcji nowego Fiata 500. W tym dniu za kład
w Tychach był jedynym miejscem w Polsce, gdzie mo˝na
było obejrzeç nowe „pi´çsetki”, które stanà si´ „daniem firmowym”. Mo˝na było równie˝ zasiàÊç we
wn´trzu najnowszych modeli Fiata, Lancii oraz Alfy
Romeo oraz ich poprzedników. DoroÊli nie mogli
minàç oboj´tnie Alfy 8 Competizione oraz stojàcego
obok niej Maserati – gwiazd z najwy˝szej półki,
o których mogà sobie tylko pomarzyç.
O za spo ka ja nie ape ty tów za dba ła ga stro no mia,
o rozrywk´ – gwiazdy znane z telewizyjnego ekranu. Dla spragnionych wiedzy technicznej otworem
stały lakiernia, spawalnia i monta˝, gdzie mo˝na było zobaczyç, jak powstaje nowa 500-tka czy Panda.
Zainteresowanych jak zwykle nie brakowało tym
bardziej, ˝e rytm produkcji nie zakłóca cyklu inwestycyjnego (dla potrzeb Forda i nowej „pi´çsetki”),
który zakoƒczy si´ w listopadzie.
Dzieƒ Rodzinny jest spotkaniem ludzi, których łàczy to samo miejsce pracy. Tegoroczny tym si´ jednak ró˝ nił od tych sprzed ro ku czy dwóch, ˝e
wspólnej zabawy nie zakłócała niepewnoÊç jutra.
Kiedy pytaniom o przyszłoÊç towarzyszy optymizm,
pojawia si´ on równie˝ w ka˝dej z rodzin tworzàcych wielkà wspólnot´ Fiata.
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Pozytywne
emocje budziły
tego dnia:
„pięćsetka”,
ognie sztuczne
i wiara Kasi
Cichopek (na
dole strony),
że tańczyć
każdy może

RODZINNIE W BIELSKU-BIAŁEJ

Piknik

Rodzinny
a Piknik Rodzinny spółek Ingest Facility i Fiat
Services Polska oraz bielskich oddziałów spółek
Fiata w Polsce przybyło blisko 2000 pracowników
z rodzinami, w tym 675 dzieci. Impreza odbyła się
24 czerwca na terenie kempingu TKKF „Błonia”
w Bielsku-Białej.

N

Po przywitaniu uczestników prowadzący imprezę,
Dariusz Gnatowski, zapraszał dorosłych i dzieci do
licznych zabaw i konkursów z nagrodami i dbał, aby nie
nudziło im się ani przez moment. Nie lada atrakcją
była wspólna zabawa na scenie i śpiewy dzieci wraz
z aktorami Teatru Ludowego, którzy dla dorosłych
przygotowali także program o polskich zwyczajach
weselnych. Wieczorem dla zgromadzonych zaśpiewała
Natalia Kukulska z zespołem, dzięki czemu emocje nie
opadały do samego końca.
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Nowy model Fiata, który pojawił
si´ na naszym rynku, został
nazwany Linea, czyli po polsku
Linia. To bardzo trafna nazwa
– auto zachwyca linià
swego nadwozia.

Pi´kna LINIA

E

legancka sylwetka trójbryłowego sedana przyciàga wzrok i mo˝e zauroczyç
klien tów. Ta kie wła Ênie za da nie –
stwo rze nia sa mo cho du pi´k ne go,
o niepowtarzalnym włoskim charakterze – postawił Fiat projektantom ze
swo je go Cen trum Sty lu. Li nea ma
pod biç Êwiat. Au to, pro du ko wa ne
obecnie w tureckim zakładzie w Bursa, w przyszłoÊci ma powstawaç równie˝ w Brazylii,
Indiach, Chinach oraz Rosji i zdobywaç rynki w Europie, Azji, Afryce, a tak˝e w Ameryce Południowej.

Musi wi´c odpowiadaç i podobaç si´ klientom majàcym najró˝niejsze upodobania. W niektórych krajach
Linea ma staç si´ modelem flagowym Fiata.
Czterodrzwiowy samochód jest naprawd´ imponujàcy, zarówno pod wzgl´dem rozmiarów (długoÊç 456 cm, szerokoÊç 173 cm, wysokoÊç 150 cm
i rozstaw osi 260 cm), jak i wyglàdu. Jest te˝ niezwykle zgrabnym sedanem. Jego wydatna osłona
chłodnicy z nowym znakiem firmowym oraz du˝e,
zachodzàce na boki nadwozia reflektory w kształcie
kropli uwydatniajà podobieƒstwo do najnowszej rodziny samochodów Fiata. Linia przodu, wydatnego

jak w autach Gran Turismo, o silnie zaakcentowanej
pokrywie silnika i pochylonej szybie podkreÊla dynamik´ samochodu. O jego solidnoÊci przekonujà masywne boki z przetłoczeniami na całej ich długoÊci
i mocno zaznaczone nadkola, a tak˝e wyraziÊcie zarysowany tył, skrywajàcy 500-litrowy baga˝nik.
Elegancji dodajà autu du˝e koła o obr´czach z lekkich stopów oraz lakiery nadwozia. W Polsce Linea
b´dzie sprzedawana w czterech wersjach: Fresh,
Active, Dynamic i Emotion. W tej ostatniej jest to
ju˝ naprawd´ luksusowa limuzyna, choç i poprzednie wersje zapewniajà komfort, którym nowy Fiat
mo˝e konkurowaç z samochodami innych marek.

Tylna kanapa jest dzielona i składana w proporcjach
40/60%, dzi´ki czemu mo˝na znacznie powi´kszyç
przestrzeƒ baga˝owà lub przewieêç długie przedmioty. Aby zapewniç pasa˝erom wygod´ jazdy, fotele wyło˝ono piankà uginajàcà si´ w zale˝noÊci od
ci´˝aru siedzàcych na nich osób. Bezpieczeƒstwo
podró˝owania gwarantuje mocna konstrukcja oparcia, która chroni przed przesuwajàcymi si´ do przodu ła dun ka mi za pa ko wa ny mi do ba ga˝ ni ka.
W oparciu tylnej kanapy znajdujà si´ te˝ trzy zagłówki o regulowanych wysokoÊciach. Na tylnych
fotelach zamontowano ponadto zaczepy Isofix do
mocowania fotelików dla dzieci.

WYGODNE PODRÓ˚OWANIE

Linea jest
samochodem,
który
naprawd´
mo˝e zrobiç
mi´dzynarodowà karier´

Wn´trze samochodu jest obszerne i pełne Êwiatła,
a jednoczeÊnie przytulne. Projektanci i konstruktorzy ju˝ od poczàtku tworzenia kabiny pasa˝erskiej
wykorzystywali najnowsze osiàgni´cia ergonomii,
by zbudowaç wn´trze, w którym wszyscy b´dà mieli
wiele miejsca na nogi, nad głowami i wokół siebie.
Badali np. wymiary pasa˝erów (takie jak wzrost
i postura, wiadomo bowiem, ˝e nowe pokolenia sà
coraz wy˝sze), ich przyzwyczajenia (w samochodzie
sp´dza si´ teraz wi´cej czasu, ni˝ kiedyÊ) i wymagania dotyczàce komfortu podczas podró˝y (klienci
cenià auta przestronne, dobrze urzàdzone).
Dzi´ki temu w Linei równie dobrze czuje si´ kierowca mierzàcy 1,5 m jak i 2-metrowy. Obaj mogà
do pa so waç do swych po sta ci fo te le, a kie row ca
ustawiç poło˝enie kierownicy (jej wysokoÊç i wysuni´cie). Prowadzenie samochodu ułatwiajà por´cznie umieszczona dêwignia zmiany biegów, wygodny
dost´p do przełàczników i dobrze widoczne wskaêniki (dzieło Magneti Marelli), podczas jazdy wieczorem i w nocy podÊwietlone na pomaraƒczowo.
Warto dokładniej przyjrzeç si´ fotelom. Zostały zaprojektowane tak, by zapewniç komfortowà jazd´
pa sa ˝e rom ró˝ ne go wzro stu. Skon stru owa no je
w sposób pozwalajàcy zminimalizowaç odczuwanie
wibracji, powstajàcych podczas jazdy po nierównych
drogach. Przednie siedzenia wyposa˝ono przede
wszystkim w nowy system podparcia l´dêwiowego
pleców. Metalowe konstrukcje foteli, wyło˝one piankà dopasowujàcà si´ do ciała, chronià te˝ przed wysuni´ciem si´ spod pasów bezpieczeƒstwa w razie
gwał tow ne go zde rze nia czo ło we go sa mo cho du.
W przednich fotelach mo˝liwe sà regulacje: wysokoÊci, wzdłu˝na, nachylenia oparcia i l´dêwiowa (za
po mo cà ste ro wa nia elek trycz ne go). Za głów ki
o zmienianej wysokoÊci mogà byç na zamówienie
wyposa˝one w antiwhiplash – system, który podczas
zderzenia zapobiega „zerwaniu” kr´gów szyjnych,
przybli˝ajàc zagłówki do karków pasa˝era i kierowcy. Przednie fotele wyposa˝ono te˝ w funkcj´ ogrzewania, dost´pnà jako wyposa˝enie dodatkowe.

Wygod´ podró˝owania Lineà zapewniajà te˝ urzàdzenia, takie jak podłokietniki, schowki, a przede
wszystkim dobra atmosfera wewnàtrz kabiny. Aby
jà zapewniç, zastosowano (w zale˝noÊci od wersji
wyposa˝enia auta) skuteczny system nawiewu powietrza z nagrzewnicà oraz dwa rodzaje klimatyzacji: regulowanà r´cznie i automatycznà. Ta ostatnia
jest urzàdzeniem całkowicie wyr´czajàcym kierowc´
– urzàdzenie umo˝liwia, za pomocà centralki elektronicznej, automatyczne sterowanie temperaturà,
nawiewem powietrza, jego rozdziałem, włàczeniem
spr´˝arki i recyrkulacji. Steruje klimatem za pomocà „temperatury równowa˝nej”, czyli za pomocà
czujników, które rejestrujà temperatur´ wewn´trznà
i zewn´trznà, wymian´ ciepła mi´dzy ciałem ludzkim i kabinà i na tej podstawie ocenia wra˝enie
komfortu termicznego odczuwane przez pasa˝era.
Specjalny czujnik rejestruje te˝ promieniowanie słoneczne, rozpoznajàc, spowodowany przez nie nadmierny wzrost temperatury wewnàtrz samochodu.
Kierowca i pasa˝erowie mogà w czasie podró˝y samochodem uprzyjemniaç sobie czas, słuchajàc radia
bàdê własnej muzyki zarejestrowanej na płytach lub
plikach MP3 równie˝ z pen- drive lub I-poda, które
podłàcza si´ do systemu Blue&Me poprzez złàcze
USB. Zestaw audio w Fiacie Linea jest bardzo rozudowany i daje wiele mo˝liwoÊci (patrz ramka).
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NOWOCZESNE SILNIKI
Fiat Linea mo˝e byç nap´dzany jednym z trzech silników: turbodieslem 1.3 Multijet 16v o mocy 90 KM
(ze zrobotyzowanà automatycznà skrzynià biegów
Dualogic dost´pny pod koniec roku) oraz dwoma
benzynowymi: 1.4 o mocy 77 KM i 1.4 T-Jet 16v
z turbodoładowaniem, o mocy 120 KM (ostatni
dost´pny pod koniec roku). Wszystkie sà produkowane przez Fiat Powertrain Technologies, sektor
Grupy, skupiajàcy si´ na badaniach oraz produkowaniu silników i skrzyƒ biegów do samochodów –
od osobowych po pojazdy przemysłowe, a tak˝e do
statków i maszyn rolniczych. Ka˝da z jednostek nap´dowych ma inne zalety, ale wszystkie odznaczajà
si´ niezawodnoÊcià i dobrymi osiàgami, a tak˝e sà
przyjazne dla Êrodowiska – spełniajà norm´ emisji
ga zów Euro 4. Swo je mo˝li woÊci wykorzystujà,
współpracujàc ze skrzyniami biegów o 5 przeło˝eniach (6 w przypadku skrzyni Dualogic).
Benzynowy, czterocylindrowy silnik 1.4 Fire ma pojemnoÊç skokowà 1368 cm³, na ka˝dy cylinder przypadajà dwa zawory nap´dzane bezpoÊrednio przez
wałek rozrzàdu w głowicy. Uzyskuje moc 77 KM
przy 6000 obr./min. i maksymalny moment obrotowy 115 Nm przy 3000 obr./min. Wyposa˝ony weƒ
Fiat Linea rozwija pr´dkoÊç maks. 165 km/h i przyspiesza od 0 do 100 km/h w 14,6 sekundy. Zu˝ycie
paliwa nale˝y do najni˝szych w tym segmencie: 8,2
l/100 km w cyklu miejskim, 5,1 l/100 km w cyklu
pozamiejskim i 6,3 l/100 km w cyklu mieszanym.
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Druga z jednostek benzynowych – 1.4 T-Jet 16v
– nale˝y do nowej rodziny silników benzynowych
z doładowaniem, odznaczajàcej si´ wysokimi osiàgami, przyspieszeniem, niskim zu˝yciem paliwa,
prostotà konstrukcji, solidnoÊcià i niezawodnoÊcià.
Sil nik 1.4 T -Jet 16v roz wi ja moc 120 KM przy
5000 obr./min. i maksymalny moment obrotowy
206 Nm przy 2500 obr./min. Zapewnia wysokà
elastycznoÊç jazdy przy ograniczonym stosowaniu
skrzyni biegów, znakomicie pasuje wi´c do sportowego stylu jazdy.
Dobrze znany z wielu samochodów Fiata turbodiesel 1.3 Multijet, 16v został zastosowany w Linei
z turbospr´˝arkà o zmiennej geometrii łopatek. Silnik osià ga z nià moc a˝ 90 KM przy 4000
obr./min. i moment obrotowy 200 Nm przy 1750
obr./min. Linea z tà jednostkà rozwija maksymalnà
pr´dkoÊç 170 km/h i przyspiesza od 0 do 100 km/
w ciàgu 13,8 sekundy. Równie˝ zu˝ycie paliwa nale˝y do najni˝szych w segmencie: 6,5 l/100 km
w cyklu miejskim, 4,0 l/100 km w cyklu pozamiejskim i 4,9 l/100 km w cyklu mieszanym.

KOMFORTOWO
I BEZPIECZNIE NA DRODZE
Jazda Fiatem Linea jest naprawd´ komfortowa dzi´ki zawieszeniom samochodu. Z przodu auta zastoso wa no sys tem za wie szeƒ nie za le˝ nych ty pu
McPherson, w którym amortyzator i spr´˝yna pełnià
rol´ zarówno elementów amortyzujàcych i elastycznych, jak strukturalnych i kinematycznych. Tylne zawieszenie jest półniezale˝ne, połàczone belkà skr´tnà
z nowym drà˝kiem stabilizatora i łàcznikami mocowanymi do amortyzatorów, które zwi´kszajà skutecznoÊç stabilizacji oraz poprawiajà reakcj´ dynamicznà na zakr´cie. Wygodnà podró˝, zwłaszcza na
długich trasach, umo˝liwia system Cruise Control,
po zwa la jà cy na kon tro l´ pr´d ko Êci sa mo cho du,
a parkowanie, zwłaszcza w trudnych miejskich warunkach – specjalny czujnik, który sygnałami akustycznymi informuje o przeszkodach znajdujàcych
si´ niedaleko tylnej cz´Êci auta, zapobiegajàc uderzeniu w nie i otarciu karoserii. Inny z czujników –
deszczu – automatycznie włàcza wycieraczki, gdy
zarejestruje, ˝e szyba samochodu jest mokra.
W Fiacie Linea zastosowano te˝ najnowoczeÊniejsze elektroniczne systemy zapewniajàce autu bez-

pieczne zachowanie si´ na drodze, takie jak ABS
z EBD (zapobiegajàcy blokowaniu kół i korygujàcy
ha mo wa nie), ESP (po zwa la jà cy pa no waç nad
po jaz dem, gdy za gro ˝o na jest sta bil noÊç), ASR
(system przeciwpoÊlizgowy), a tak˝e MSR (cz´Êç
systemu ASR zapobiegajàca poÊlizgowi spowodowanemu zablokowaniem kół nap´dowych przy redukcji biegów) i Hill Holder (pomagajàcy kierowcy
ruszaç pod gór´) oraz HBA (elektrohydrauliczne
wspomaganie hamowania).
Do tego dochodzà urzàdzenia chroniàce pasa˝erów
w sytuacji, gdy dojdzie do wypadku. Budowa nadwozia Linei pozwala pochłaniaç energi´ uderzenia,
a takie cz´Êci auta jak kierownica i pedały czy fotele
skonstruowano z myÊlà o zabezpieczeniu pasa˝erów
i kierowcy. Ponadto auto ma a˝ do 6 poduszek powietrz nych, trzy punk to we pa sy bez pie czeƒ stwa
z napinaczami i ogranicznikami napi´cia, 5 zagłówków i system przeciwpo˝arowy.
Linea – pi´kna, dynamiczna i bezpieczna jest wi´c
samochodem, który naprawd´ mo˝e zrobiç mi´dzynarodowà karier´.

INNOWACYJNY SYSTEM

Blu&Me®

– łàcznoÊç i rozrywka
w samochodzie
iat Linea w wersji Emotion standardowo
wyposażony jest w „Blue&Me®” – innowacyjny
system oparty na „Windows Mobile”, stworzony dzięki
współpracy Fiat Group Automobiles i Microsoft.
Blu&Me ma system głośnomówiący z rozpoznawaniem
głosu, który pozwala właścicielowi telefonu
komórkowego wyposażonego w Bluetooth®, na
korzystanie z niego w samochodzie bez konieczności
odrywania rąk od kierownicy, na prowadzenie rozmowy
również wtedy, gdy aparat telefoniczny jest schowany
w kieszeni lub w torbie. Przycisza wówczas
automatycznie radio i wykorzystuje głośniki stereo do
słuchania głosu rozmówcy. System jest kompatybilny
z telefonami komórkowymi będącymi obecnie
w sprzedaży i może być aktualizowany o standardy,
które pojawią się w przyszłości.
Blu&Me jest zintegrowany z samochodem. Przyciski
sterujące znajdują się w kierownicy, co pozwala na
szybki i bezpieczny dostęp do systemu, na odszukanie
numeru w spisie telefonów widocznym na wyświetlaczu
pokładowym. Pojawia się na nim również numer lub
nazwisko osoby dzwoniącej, jeśli znajduje się ona
w spisie. Do danej osoby można zadzwonić, dyktując
jej numer telefonu lub wymawiając jej nazwisko,
jeśli jest zapisane w pamięci. Na dodatek urządzenie
potrafi zapamiętać aż 5 telefonów komórkowych,
dzięki czemu może z niego korzystać kilku
użytkowników tego samego pojazdu.
Innowacyjny system Blue&Me umożliwia też słuchanie
w samochodzie muzyki zarejestrowanej w telefonie
komórkowym, w nowych „smart phones”,
w odtwarzaczu MP3 lub na pendrive.
Dzięki wejściu USB, znajdującemu się w schowku
na przedmioty, można do niego podłączyć wszelkie
urządzenia cyfrowe z takim samym złączem i w ten
sposób odtwarzać przez sprzęt stereo muzyczne pliki
audio (MP3, WMA i WAV). Ponieważ wszystkie
informacje są widoczne na zestawie wskaźników,
klient może przeglądać archiwum systemu
(podzielone na rodzaje, albumy, artystów itp.)
zarówno za pomocą głosu jak i przycisków na
kierownicy, a także wybierać ulubione utwory.
Blue&Me będzie uzupełniane o kolejne, jeszcze
bardziej zaawansowane funkcje, które zapewnią
dostęp do licznych nowości, jakie zaoferuje
w najbliższych latach rozwój technologiczny: pełną
multimedialność, nawigację satelitarną, a także
dostęp do zestawu usług.

F

Prowadzenie
samochodu
ułatwia
wygodny
dpst´p do
przełàczników
i dobrze
widoczne
wskaêniki
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SUKCES
na miar´ 2 milionów
Min´ły cztery lata od rozpocz´cia produkcji
rewolucyjnego silnika 1.3 SDE. Jego popularnoÊç
nie słabnie, a przypiecz´tował jà dwumilionowy
egzemplarz, który w maju zjechał z taÊm
monta˝owych Fiat-GM Powertrain Polska.
„Ludzie sà
najwi´kszym
skarbem
naszej firmy”

TEKST

Alicja Filowska
FOTO

Satiz Poland

S

il nik die sel 1.3 SDE, pro du ko wa ny
w Bielsku-Białej od 2003 roku, okreÊlany
zasłu˝onym mianem „perełki Powertraina”, to produkt o kluczowym znaczeniu,
który rozpoczàł nowy rozdział w fascynujàcej historii rozwoju technologii wysokopr´˝nych jednostek nap´dowych.
„To niewiarygodne, ale od uruchomienia
produkcji small-diesla min´ły ju˝ cztery
lata – mówi Tadeusz Âwierczek, dyrektor zakładu. –
UroczystoÊç, zwiàzana z wyprodukowaniem milionowego silnika miała miejsce w listopadzie 2005 roku; jak widaç od tego czasu nasza zdolnoÊç produkcyjna wzrosła, praca nabrała szybszego tempa i dzisiaj z dumà obchodzimy „dwumilionowy jubileusz”.
Sukces ten jest wynikiem ci´˝kiej pracy całej załogi
naszego zakładu, której pragn´ serdecznie podzi´kowaç za wszechstronne zaanga˝owanie w tworzenie
du˝ej iloÊci produktów doskonałej jakoÊci. Dwa miliony silników oznacza dwa miliony konsumentów,
którzy nam zaufali i sà zadowoleni z naszego produktu. W tej chwili wytwarzamy jednostki nap´dowe
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do 18 typów samochodów w klasie A, B i C. Naszymi odbiorcami sà: Grupa Fiat i General Motors.
Coraz wi´ksza liczba zamówieƒ sprzyja zatrudnieniu, które od poczàtku istnienia Fiat-GM Powertrain Polska zostało podwojone, a prac´ znalazło
u nas 1400 osób”.
O doskonałej kondycji firmy, poza wzrastajàcà produkcjà (z linii monta˝owych co 26 sekund schodzi
nowy silnik, co daje 2630 silników na dob´) Êwiadczy jej nieustanny rozwój. Firma inwestuje nie tylko
w to, co „widoczne dla oka” – rozbudowa hali 3D,
przygotowanie nowych, doskonale wyposa˝onych
sal szkoleniowych – ale przeznacza du˝e nakłady
finansowe na stałe zwi´kszanie kompetencji pracowników.
„Ludzie sà najwi´kszym skarbem naszej firmy –
mówi Tadeusz Âwierczek – dlatego staramy si´
umo˝liwiaç im podnoszenie kwalifikacji, co w konsekwencji sprawia, ˝e praca na ka˝dym stanowisku
jest przy jem niej sza i ła twiej sza. Po ma ga jà nam
w tym szkolenia, zwiàzane z udziałem Fiat-GM
Powertrain Polska w programach stałej poprawy

PRACA ZA MILIONY

Silnik

1.3. SDE

nwestycja związana z uruchomieniem silnika 1.3 SDE
pochłonęła blisko 370 milionów euro i dała pracę
prawie 1400 osobom zatrudnionym obecnie
w zakładzie. W 2003 i 2004 roku przyjęto do pracy
ponad 450 nowych pracowników. Zakład ma 121
dostawców krajowych i zagranicznych, z czego 35
procent – to dostawcy z Polski. Nowy silnik o mocy
70, 75, 85, 90 i 105 KM w głównej mierze zaspakaja
potrzeby eksportowe i jest montowany w samochodach
produkowanych przez Fiata i General Motors.

I

NAJWI¢KSZY NA PODBESKIDZIU

Historia zakładu

w pigułce

półka Fiat-GM Powertrain
Polska powstała 1 grudnia
2000 roku w Bielsku-Białej na
terenie Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej na bazie
byłego Zakładu Mechaniki Fiat
Auto Poland.
FIAT-GM Powertrain Polska jest
obecnie największym pracodawcą
i zakładem produkcyjnym na
Podbeskidziu, posiadającym duże
doświadczenie w produkcji
silników i skrzyń biegów. W całym
okresie działalności zakładu
wyprodukowano ponad 5 milionów
sztuk zespołów napędowych do
różnych samochodów i 2 miliony
silników diesla.

S

– TPM i WCM. Tylko w tym roku, równie˝ dzi´ki
zaanga˝owaniu całej załogi, udało nam si´ uzyskaç
pierwszy stopieƒ TPM. W tej chwili wszyscy intensywnie pracujemy nad wdra˝aniem zasad World
Class Manufacturing. Wyniki sà coraz lepsze – wypadki si´ nie zdarzajà, nasze produkty sprzedajemy
w trybie natychmiastowym, nie pozwalamy sobie na
gromadzenie zapasów, staramy si´ pracowaç nad
do trzy ma niem wszyst kich wy mo gów za rów no
TPM, jak i WCM na ka˝dym szczeblu zarzàdzania.
Zdajemy sobie spraw´, ˝e chcàc utrzymaç wysoki
poziom i cieszyç si´ doskonałà opinià klientów nie
wolno nam spoczàç na laurach. Dlatego wcià˝ pracujemy nad poprawà jakoÊci naszych wyrobów –
w tej chwili silnik SDE 1.3. spełnia normy Euro 4,
ale w praktyce jesteÊmy gotowi do spełnienia normy
Euro 5, co tak˝e jest zwiàzane z obecnie realizowanymi w zakładzie inwestycjami. Nie b´d´ ukrywał,
˝e nieustanny rozwój to dla nas ogromny powód do
dumy – przyje˝d˝a do nas wiele zagranicznych delegacji i studenci współpracujàcej z nami uczelni,
aby obserwowaç zaawansowanie procesów produk-

cyjnych. Jest to bardzo wa˝ne, bo
my rów nie˝ uczy my si´ od in nych jak si´ zmieniaç, aby odnosiç sukcesy, o których Êwiadczà
wyró˝nienia, przyznawane nam
co ro ku przez me dia (m. in.
Newsweek, Rzeczpospolita)”.
Pra cow ni cy biel skie go za kła du
przyznajà, ˝e dwumilionowy egzemplarz „perełki” to tylko kolejne potwierdzenie sensu ich pracy,
którà porównujà do latania samolotem. Pilot siadajàc za sterami
maszyny i ruszajàc w t´ samà tras´, przed lotem sprawdza prawidłowoÊç działania wszystkich systemów. Ryzykuje bowiem bezpieczeƒ stwo pa sa ˝e rów. Rów nie˝
podczas produkcji silników trzeba
na bie˝àco kontrolowaç wszystkie
procesy, aby nie zawieÊç przywiàzanych do firmy odbiorców.
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Ciepło i

RODZINNIE
Na uroczystoÊç
5. Dnia Rodzinnego
Fiata-GM Powertrain Polska
w Bielsku-Białej przybyło
1400 pracowników zakładu
wraz z najbli˝szymi. Na goÊci
czekały liczne atrakcje.

5

Dzieƒ Ro dzin ny Fia ta -GM Po wer tra in
ju˝ po raz trzeci miał miejsce na terenie
OÊrodka Rekord w Bielsku-Białej. W tym
roku dopisała nie tylko pogoda. Wszyscy
pracownicy wraz z rodzinami mieli okazj´ uczestniczyç w wielu atrakcjach, które przygotowano z uwzgl´dnieniem ka˝dej gru py wie ko wej: od ma ło la tów,
po starszaków. Na dzieci czekały gry
i zabawy oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami (najwi´kszym zainteresowaniem cieszyło si´ karaoke). DoroÊli natomiast mieli mo˝liwoÊç popróbowania swoich sił na parkiecie
– wszy scy ch´tnie taƒ czyli przy dêwi´kach
muzyki biesiadnej.
Dyrekcja firmy podkreÊla, ˝e taki dzieƒ, jak
ten, jest bardzo potrzebny. W ten sposób mo˝na podzi´kowaç pracownikom za codzienny
trud, jaki wkładajà w swojà prac´. Nie
ukry wa te˝ za do wo le nia, ˝e po za
pierwszà, drugà i trzecià zmianà
znaj du jà ocho t´, aby w ro dzin nym gronie wspólnie Êwi´towaç
i ˝artowaç. A warto dodaç, ˝e pogoda zawsze sprzyja tej familijnej atmosferze. Na Dzieƒ Rodzinny przybyło
wie lu zna mie ni tych go Êci. Zna lazł si´
wÊród nich pre zy dent Biel ska -Bia łej,
Jacek Krywult, który nie szcz´dził słów
uznania dla tego typu inicjatyw.
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TEKST

Aldona Górna
FOTO

Satiz Poland

Na ten jedyny
w roku dzieƒ
przygotowano
te˝
niepowtarzalne
atrakcje
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Maszyna ruszyła

produkcja
podskoczyła

Spółka Teksid Iron Poland zainwestowała pieniàdze
w zakup nowoczesnej zalewarki. Zamontowanie tego
urzàdzenia na linii B Êwiadczy nie tylko o ogromnym
post´pie, jaki dokonał si´ w zakładzie, ale równie˝
o poprawie zdolnoÊci produkcyjnej firmy
i zagwarantowaniu wi´kszego bezpieczeƒstwa załodze.
TEKST

Alicja Filowska
FOTO

Satiz Poland

O

za ku pie no wej ma szy ny, po za
priorytetowymi wzgl´dami bezpieczeƒstwa na linii B, zadecydowała
koniecznoÊç nadà˝ania za ciàgłym
roz wo jem urzà dzeƒ pro duk cyj nych. Inwestycja ta przyczyniła si´
do uproszczenia procesu zalewania
form, co z ko lei za po bie ga tzw.
mikropostojom, wadom odlewów
i wypadkom przy pracy.
„Kadê transportowa, której wczeÊniej u˝ywaliÊmy
na linii B, ma pojemnoÊç 800-900 kg. W zale˝noÊci
od ci´˝aru poszczególnej formy, zalewało si´ z niej
10-12 form. W przypadku, gdy wylaliÊmy 850 kg
w kadzi zostawało 50 kg, za mało aby zapełniç dodatkowà form´, wi´c metal ten trzeba było wycofaç.
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Ka˝dy metal, aby przybrał takà postaç, w jakiej jest
wlewany do form, musi zostaç przygotowany, stopiony i doprawiony odpowiednimi składnikami. Te
40 czy 50 kg wycofanego metalu musiało przechodziç ten proces ponownie, co za ka˝dym razem
wiàzało si´ z dodatkowymi kosztami” – wyjaÊnia
Andrzej Lewandowski, zajmujàcy si´ inwestycjami
w Teksid Iron Poland.
Nowa maszyna wyeliminowała te straty. Posiada ona
du˝y zbiornik, do którego płynny metal transportowany jest dwutonowà kadzià. Z ka˝dà zalanà formà
iloÊç metalu w zbiorniku si´ zmniejsza, ale nie dojdzie
tu do sytuacji, w której zabraknie go do zalania formy
albo zostanie niewykorzystany, gdy˝ system bez przerwy pokazuje, ile metalu jest w zbiorniku, co pozwoliło na oszcz´dnoÊç przy jego wytapianiu.

„Wià˝e si´ z tym jeszcze jedna korzyÊç – zaznacza Bogdan Faranda, odpowiedzialny za produkcj´ w Tek sid Iron Po land (z ra mie nia dy rek cji
nadzoruje prac´ grupy uruchamiajàcej produkcj´
przy u˝yciu „zalewarki” na linii B). – WczeÊniej
ka˝de wycofanie kadzi pustej i przywiezienie na
jej miejsce kadzi pełnej powodowało mikropostoje. To urzàdzenie je wyeliminowało, dzi´ki czemu
mo˝liwe było zwi´kszenie produkcji. Ta linia ma
plan 147 form na godzin´, co daje 3 formy na
minut´. W stosunku do starego systemu zaoszcz´dzono ok. 20 minut mikropostoju na zmianie,
co daje 7,5 formy na godzin´ wi´cej. Czas zalewania tak˝e jest krótszy. Ponadto urzàdzenie zostało zainstalowane bez zatrzymywania linii, dzi´ki czemu zakład nie poniósł ˝adnych strat. Stary
system cały czas istnieje, bo obowiàzujà nas umowy podpisane z klientami, a tak˝e na wypadek
awarii nowej maszyny, aby tym sposobem nie powodowaç strat na produkcji”.
„Bar dzo wa˝ ne jest tak ˝e, aby
zalewanie odbywało si´ ciàgłym
strumieniem, w innym przypadku w odlewach powstajà wady –
wyjaÊnia Damian Umiastowski,
mistrz for mier ni. – W sta rym
systemie jakoÊç po cz´Êci zale˝ała od dys po zy cji pra cow ni ka,
mógł on słabiej przechyliç kadê,
nie dolaç czy te˝ przelaç metal,
tutaj czynnik ludzki został zredukowany do minimum, wyeliminowano w ten sposób wady zwane „niedolewami”. Rola pracownika
ogranicza si´ do pilnowania układu telewizji, który
cały czas obserwuje zbiornik wlewowy. Wszystko
jest zautomatyzowane. Operator pilnuje, aby maszyna si´ nie pomyliła, a tak˝e reguluje nastawy,
bo im wi´cej jest metalu w kadzi, tym wi´ksze jest
ciÊnienie metalostatyczne i zwi´ksza si´ pr´dkoÊç
przepływu metalu, dlatego trzeba kontrolowaç poziom metalu w zalewarce”.
Praca ludzi obsługujàcych maszyn´ stała si´ tak˝e
bezpieczniejsza i odbywa si´ w bardziej komfortowych warunkach. Poniewa˝ do nowej maszyny podawany jest metal kadzià 2 tonowà, transport płynnego
metalu z topialni na stanowisko zalewania na formierni odbywa si´ rzadziej, przez co istnieje mniejsze
prawdopodobieƒstwo, ˝e wózek kogoÊ potràci.
„StycznoÊç z metalem jest du˝o mniejsza, dzi´ki
czemu praca jest bezpieczniejsza, a samo zalewanie nie kosztuje nas ju˝ tyle fizycznego wysiłku
– mówi jeden z operatorów, Dariusz Łatanik. –
W klimatyzowanej kabinie jest cicho i czysto, co
znacznie ułatwia koncentracj´. Je˝eli proces jest
dobrze ustawiony, to nasza praca ogranicza si´ do
minimalnych korekt. W poprzednim systemie ka˝-

dà form´ trzeba było zalaç r´cznie, drobne przeoczenie powodo wa ło, ˝e me tal prze la no lub
wlano go za mało. Na nowej zalewarce zostało to wyeliminowane dzi´ki kamerze”.
„Za kup no wej ma szy ny wià ˝e
si´ z jeszcze jednà korzyÊcià dla
zakładu, czy te˝ z wyeliminowaniem innego problemu – dodaje
metalurg Leszek Lasota. – Na
li nii A za mon to wa ny jest piec
kanałowy, gdzie metal jest podgrzewany induktorem, nie nadaje si´ on jednak do zalewania
˝e li wa sfe ro idal ne go. Ina czej
jest na linii B, tutaj na odlewanie
˝eliwa sferoidalnego, przygotowa ne go w ka dzi po zwa la nie wielka modyfikacja zale war ki. Mia no wi cie
wy eli mi no wa no jed nà
z przegród, zmniejszajàc w ten sposób ró˝nic´ temperatur, co pozwoliło z kolei na ograniczenie wyst´powania
wad w od le wach”.
Ka˝da inwestycja, która wià ˝e si´ z ko rzy -

Oszcz´dnoÊç
20 min.
na zmianie
zwi´ksza
produkcj´
o 7,5 formy
na godzin´

NA LINII B

Trzy tryby

pracy
zalewarki

ęczny – operator ręcznie
reguluje wysokość
podniesienia tamponu, od której
zależy przepływ, jaki osiągamy
i prędkość z jaką przepływa metal.
Automatyczny – komputer
zapamiętuje podniesienie
tamponu w czasie, czyli krzywą
zalewania. Na początku szybko
zalewa, aby w krótkim czasie
wypełnić zbiornik, a potem
musi zalewać wolniej, aby metal
się nie przelał.
Kamera – kamera cały czas
obserwuje wypełnienie zbiornika
wlewowego – gdy wypełnienie
jest zbyt małe, tampon się
podnosi, dając większy strumień
metalu. Kiedy metalu jest dużo
w formie, tampon się przytyka,
zmniejszając strumień, ale nie
przerywając go.

R

Êciami dla zało gi i kon trahentów, cieszy wszystkich pracowników zakładu. Praca staje si´
ła twiej sza, nie wià ˝e si´ ju˝
z takim ryzykiem, a wzrost produkcji przynosi zyski, które zawsze mo˝ na wy ko rzy staç na
kolejne dobre inwestycje.

Dariusz
Łatanik,
operator
zalewarki,
nadzorujàcy
prac´
nowego
urzàdzenia
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Dziesi´ciolecie
SPECJALNE
TEKST

Filippo Gallino
FOTO

Satiz Poland
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D

zie si´ç lat te mu, w ha li fa brycznej o po wierzch ni
5000 m2 na terenie zakładu w Tychach, oddalonej
o oko ło 2 km od li nii mon ta ˝o wych Fia ta Au to
Poland, szeÊçdziesiàt osób produkowało deski rozdzielcze do Cinquecento. „Do Tychów przyjechałem
dziewi´ç lat temu – wyjaÊnia Antonio Fabbri – i niemal natychmiast wyznaczyliÊmy sobie nadzwyczaj
am bit ne ce le: udo sko na liç pro ce sy pro duk cyj ne,
koncentrujàc si´ na jakoÊci, poszerzyç ofert´ produktowà, zainwestowaç w nowe technologie, powi´kszyç i całkowicie zmodernizowaç zakład, włàcznie z pomieszczeniami biurowymi
i socjalnymi, wreszcie przyjàç nowy personel”.

„Nie wystarczy zadowoliç si´ ostatnim
sprawozdaniem finansowym i zaplanowaç
nast´pne. Przedsi´biorstwo musi byç
dochodowe równie˝ w bardziej odległej
przyszłoÊci, to jego obowiàzek wzgl´dem
akcjonariuszy, klientów i pracowników” – takà
filozofi´ wyznaje Antonio Fabbri, prezes
zarzàdu spółki Denso Thermal Systems Polska,
która w tym roku obchodziła dziesi´ciolecie
swej obecnoÊci (i pr´˝nego rozwoju)
na terenie zakładu w Tychach.
Po dzie si´ ciu la tach na de szła po ra na pierw sze
podsumowania, a obraz, jaki si´ z nich wyłania, jest
naprawd´ pozytywny. „Patrzymy wstecz nie dlatego, ˝eby chwaliç si´ osiàgni´tymi rezultatami, ale
po to, by uÊwiadomiç sobie potencjał drzemiàcy
w tym przedsi´biorstwie i jego pragnienie dalszego
wzro stu – wy ja Ênia An to nio Fab bri i do da je:
– obecnie spółka Denso Thermal Systems Polska
zatrudnia 290 osób (kadra b´dzie si´ dalej powi´kszaç), a jej biura, magazyny, produkcja i obszary
pomocnicze zajmujà łàcznà powierzchni´ 12 tysi´cy metrów kwadratowych, wszystko pod dachem.
Produkujemy mi´dzy innymi deski rozdzielcze, nagrzewnice, chłodnice, wkłady grzewcze, moduły
front-end, przeznaczone do Pandy, Seicento oraz
nowego Fiata 500”.
Antonio
Fabbri

Fiat Au to Po land jest na szym
najwa˝niejszym, ale nie jedynym
klientem. Znaczna cz´Êç naszej
produkcji trafiała ju˝ bowiem do
Re nault, Ive co i Den so Ita lia.
Z drugiej strony, polska spółka
Den so jest praw do po dob nie
je dy nym w Eu ro pie pro du cen tem kolektorów z blachy o gruboÊci 0,7 mm.
JeÊli chodzi o charakter kontaktów z Fia tem Au to Po land, to
w ostatnim dziesi´cioleciu spółka
prze obra zi ła si´ ze zwy kłe go
„dostawcy montera” w „wytwórc´ mo du łów”. La ikom oba te

URUCHOMIENIE

Linia

pilota˝owa
P

odobnie jak w Fiat Auto Poland
również w Denso Thermal
Systems Polska pojęcie „linia
pilotażowa” nabrało w ostatnim czasie
ogromnego znaczenia. Zwiedzając
zakład nie sposób nie dostrzec wielkiej
kolorowej tablicy z napisem „Pilotaż”.
Chodzi o specjalnie wydzielony obszar
na terenie zakładu, przeznaczony na
uruchomienie nowych produktów
i weryfikację procesu do momentu
jego zatwierdzenia, czyli wprowadzenia
do normalnej produkcji. Tym samym
nowe uruchomienia można
przeprowadzać bezpośrednio w ich
naturalnym środowisku (czyli
w zakładzie produkcji finalnej)
i bez uszczerbku dla normalnej
działalności produkcyjnej.
Korzyści tego systemu są ogromne:
następuje przyspieszenie procesu
rozwoju i wdrożenia do produkcji
nowych podzespołów, a także
stworzenie zgranego zespołu
specjalistów, dostawców i klientów,
gotowego do rozwiązywania zagadnień
związanych z procesem i jego
wdrożeniem, możliwe jest też
uzgadnianie z klientem metod
rozwiązania problemów, a tym samym
„przetwarzanie” napięć typowych dla
fazy uruchomieniowej (które mogą
z łatwością zamienić się
w nieporozumienia i antagonizmy) we
wspólne wyzwanie. System pozwala
wreszcie na wyprzedzanie
potencjalnych problemów, które
w przeciwnym razie pojawiłyby się
dopiero w seryjnej produkcji, ze
wszystkimi wynikającymi z tego
utrudnieniami, opóźnieniami
i kosztami. Przykład? Dzięki
pilotażowemu uruchomieniu produkcji
deski rozdzielczej do nowego Fiata
500 zespołowi udało się wychwycić,
już w fazie rozwoju i weryfikacji
procesu, 82 procent anomalii, które
pojawiają się z reguły w momencie
przechodzenia od teorii do
definitywnych procesów.
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Atak na
piramid´

EFQM
D

14 czerwca
spółka DTPO
Êwi´towała
zakoƒczenie
rozbudowy
zakładu.
Od lewej:
prezes A. Fabbri,
general manager
DTS Europa,
M. Nicolelli,
dyrektor
Zakładu Tychy
Z. Arlet
oraz biskup
pomocniczy
archidiecezji
katowickiej,
Gerard Bernacki

20

fot. I. Kaźmierczak

poj´cia zapewne niewiele powiedzà, ale w rzeczywistoÊci znamionujà kolosalny post´p. Antonio Fabbri
precyzuje: „Oprócz fizycznego produktu, w naszej
pracy ogromne znaczenie ma równie˝ odpowiedzialnoÊç za kompleksowe zarzàdzanie know-how.
Krótko mówiàc „dostawca monter” zespala cz´Êci
dostarczone i zarzàdzane przez klienta, natomiast
dostawca „wytwórca modułów” przyjmuje na siebie,
poczynajàc od fazy projektowania, pełnà odpowiedzialnoÊç za zarzàdzanie i zaopatrzenie w moduły
i podzespoły do produkcji samochodowej. Jest zatem kimÊ wi´cej ni˝ dostawcà, jest raczej zaufanym
partnerem, któremu Fiat Auto Poland powierza rol´
wielkiej wagi, w istotny sposób wpływajàcà na ostatecznà jakoÊç produkowanych samochodów”.
Przełomowe momenty w procesie ewolucyjnym
spół ki zbie ga jà si´ w cza sie z uru cho mie niem

enso Polska podąża śladami
Fiat Auto Poland. W drodze
ku doskonałości Denso Thermal
Systems Polska „wspięło się” na
pierwszy z trzech stopni piramidy
certyfikacji europejskiej EFQM,
czyli „Zaangażowanie
w doskonalenie”. Spełniwszy
wymogi norm ISO/TS 16949 oraz
ISO 14001, spółka wkroczyła
zatem na nową drogę ku jeszcze
ambitniejszemu celowi, jakim jest
Doskonałość, najwyższy poziom
przewidywany przez Europejską
Nagrodę Jakości (European
Quality Award). Misją
Europejskiej Fundacji Zarządzania
Jakością (European Foundation
for Quality Management),
założonej w 1998 r., jest
wzmacnianie pozycji
przedsiębiorstw europejskich na
światowych rynkach. Denso
Polska była pierwszą spółką grupy
Denso i pierwszym partnerem Fiat
Auto Poland, jaki otrzymał to
prestiżowe wyróżnienie.
Ceremonia wręczenia nagrody
odbyła się 12 kwietnia 2007
w obecności kierownictwa
FAP i prezydenta miasta Tychy.

produkcji nowych modeli przez
Fiat Auto Poland: w 1998 r. Seicento, w 2003 Pandy i w 2007
nowego Fiata 500, do którego
rok póêniej dołàczy nowy Ford
Ka. Wraz z ka˝ dym ko lej nym
mo de lem zwi´k sza si´ za kres
od po wie dzial no Êci i po sze rza
oferta spółki, umo˝liwiajàc plano wa nie przy szłe go roz wo ju,
in we sto wa nie w tech no lo gie
i przyj mo wa nie no wych pra cow ni ków. To swe go ro dza ju
zamkni´te koło, które toczy si´
ju˝ od dzie si´ ciu lat i któ re
w przyszłoÊci toczyç si´ b´dzie
„z pełnym rozmachem”, dzi´ki
pro fe sjo na li zmo wi ka dry kie rowniczej i pracowników spółki. „Nie wy star czy za do wo liç
si´ ostatnim sprawozdaniem finan so wym i za pla no waç na st´pne. Przedsi´biorstwo musi
byç dochodowe równie˝ w bardziej odległej przyszłoÊci, to jego obowiàzek wzgl´dem akcjonariuszy, klientów i pracowników” – tak brzmi synteza filozofii przemysłowej, jakiej Antonio Fabbri, prezes zarzàdu spółki Denso Thermal Systems Polska, hołdował od poczàtku istnienia spółki. A z jakimi efektami, wszyscy widzimy.
To filozofia, która wykracza daleko poza wàski zakres produkcyjny. „Denso Polska dà˝y do rozwo ju kom pa ty bil ne go za rów no
w kon tek Êcie Êro do wi sko wym,
jak i społecznym. I to zobowiàzanie po twier dzi li Êmy pod j´ ty mi
w ostat nim cza sie sta ra nia mi
o uzyskanie certyfikacji EFQM
(zobacz ramka). W aspekcie Êrodowiskowym wpływ naszej produk cji zo stał zre du ko wa ny do
mi ni mum dzi´ ki nor mom ISO
14001. W tym społecznym finansu je my licz ne lo kal ne im pre zy
sportowe i kulturalne (mi´dzy innymi Bieg Fiata i dru˝yn´ BKS
Bielsko-Biała) i w dalszym ciàgu
prowadzimy działalnoÊç na rzecz
tyskich instytucji zajmujàcych si´
wspieraniem dzieci skrzywdzonych przez los”.
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Alicja Filowska

Jest
szybciej
i za
FOTO

Arch. CNH

DARMO
Firma CNH ograniczyła rol´ magazynu w Płocku na rzecz
magazynu w Heidelbergu. Dealerzy, poczàtkowo nieprzychylni zmianom, teraz nie majà powodów do narzekaƒ.

K

ilka lat temu, kiedy na rynku było par´
podstawowych wersji ciàgników i kombajnów, magazyn w Płocku sprawdzał
si´ idealnie. Rynek zmienił si´ jednak
nie do poznania, a CNH stale poszerza
ofert´, odpowiadajàc natychmiast na
jego potrzeby. Wobec tego jest wi´cej
maszyn, coraz bardziej zaawansowanych technologicznie – w konsekwencji
tak˝e cz´Êci zamiennych jest wi´cej ni˝ kiedyÊ.
„20 tysi´cy miejsc na cz´Êci ró˝nego typu w magazynie w Płocku to ju˝ zdecydowanie za mało – wyjaÊnia Dariusz Marciniak, szef działu sprzeda˝y cz´Êci
zamiennych CNH. – Zdecydowano wi´c, ˝e dealerzy b´dà zaopatrywali si´ w magazynie w niemieckim Heidelbergu, który mieÊci 155 tysi´cy typów
cz´Êci. Obsługuje on Polsk´, Niemcy, Czechy, Słowacj´, Austri´ i W´gry, w planach na bardzo bliskà
przyszłoÊç jest tak˝e Skandynawia. Magazyn ten b´dzie niedługo rozbudowany tak, aby lokalizacji na
cz´Êci zamienne było w nim ok. 200 tys. Natomiast
magazyn w Płocku nie ulegnie likwidacji, gdy˝ nadal
sà zadania, które musi spełniaç”.
Szacuje si´, ˝e na polskich polach jest około 100 tys.
kombajnów typu Bizon, do których firma CNH jest
zobligowana dostarczaç cz´Êci do roku 2014. Kiedy
magazyn w Płocku funkcjonował tylko na potrzeby
New Holland, dealer czekał na dostarczenie cz´Êci
3 dni, w porównaniu z nowym systemem – o 2 za
du˝o. Było to niekorzystne dla klientów: zepsuty
ciàgnik w okresie, w którym na roli jest najwi´cej
pracy, to 2 dni zastoju. „Przedtem dealer wypisywał

formularz z zamówieniem, przesyłał go faksem do
ma ga zy nu, tam wpro wa dza no go do sys te mu,
a nast´pnie CNH przyjmowała cz´Êci z Belgii i wysyłała do dealerów – dodaje Dariusz Marciniak.
– Teraz dealerów podłàczono do systemu ASAP,
któ ry słu ˝y do za ma wia nia cz´ Êci za mien nych
w Niemczech w Heidelbergu. W systemie tym majà oni mo˝liwoÊç sprawdzenia ró˝nych, przydatnych in for ma cji (ce na, hi sto ria cz´ Êci za mien nych), mo gà te˝ sa mo dziel nie stwo rzyç ra port
swoich zamówieƒ (jakie zamawiali cz´Êci, w jakim
trybie zamówienia) i na jego podstawie oceniç sytu acj´ na ryn ku. Wszyst ko od by wa si´ w cià gu
1 dnia. Je˝eli dealer zło˝y zamówienie do godziny
16.00, na drugi dzieƒ dostanie ju˝ cz´Êç do ràk
własnych. Stale te˝ jest prowadzona statystyka doty czà ca re ali za cji za mó wieƒ pil nych. Ma ga zyn
w Heidelbergu za ostatnie 5 miesi´cy ma wskaênik
zamówieƒ realizowanych w ciàgu 24 h na poziomie 98,2%. To wa˝ne, bo CNH teraz jest zobligowana do serwisowania ok. 1.400 tys. cz´Êci zamiennych (inne firmy majà ich ok. 350 tys.), dlatego zawsze mo˝e si´ zdarzyç, ˝e jakiejÊ cz´Êci zabraknie i wtedy z pomocà przychodzi SOS – grupa ludzi, której zadaniem jest zorganizowanie jak
najszybciej brakujàcej na magazynie cz´Êci, a nast´pnie dostarczenie jej do dealera”.
Drugim zasadniczym atutem tej zmiany jest koszt
transportu cz´Êci zamiennych, a właÊciwie jego brak.
Przed tem de ale rzy mu sie li pła ciç za trans port
z Płocka do swoich punktów, rozrzuconych po całej
Polsce, teraz cz´Êci te dostarczane sà im za darmo.
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Na początku
fakt, iż dealerzy
będą teraz
musieli
zaopatrywać się
w Niemczech,
nie spotkał się
z entuzjazmem
z ich strony.
Teraz są z tego
programu bardzo
zadowoleni.
Transport części
zamiennych za
darmo to
przywilej tylko
największych
rynków
europejskich.
Na terenie
Polski nie
oferuje tego
żaden producent
innej marki
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przedłu˝am A!
y term
nadsyłania
zdj´ç do 31 in
sierpnia

Konkurs fotograficzny

Moje XV-lecie

R

edakcja Fiata Wokół Nas zaprasza do
uczestnictwa w konkursie fotograficznym „Moje XV – lecie”, który został
ogłoszony w poprzednim numerze czasopisma. Przypominamy, ˝e konkurs
na wià zu je do da ty za war cia umo wy
przejÊciowej, której efektem było nabycie FSM
przez Fiata Auto. Jakie zmiany zaszły w naszym
˝yciu w ciàgu tych pi´tnastu lat? Spróbujmy si´gnàç pami´cià w minione pi´tnastolecie i odnaleêç w nim zdj´cia, do których wracamy z najwi´kszym sentymentem. Mogà to byç zdj´cia
z podró˝y, uroczystoÊci rodzinnych, szeroko poj´ta sfera ˝ycia prywatnego i zawodowego.
Prosimy o opisanie ka˝dego z nadesłanych zdj´ç,
aby mo˝na było porównaç temat z formà. Jak we
współczesnej sztuce fotograficznej liczyç si´ b´dzie nie sama sprawnoÊç techniczna, bo dzisiaj
fotografowanie nie jest zarezerwowane dla wtajemniczonych. Liczyç si´ b´dzie umiej´tnoÊç patrzenia, pod patrywania, spo glàdania na ˝ycie
w swój własny, oryginalny sposób.

PRZYPOMINAMY REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs przeznaczony jest dla pracowników spółek: Grupy Fiat, joint-venture oraz
Fenice Poland, Denso Thermal Systems Polska i Ingest Facility Polska, które także
nabywają nasze czasopismo, oraz ich dzieci.
2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zajmujące się zawodowo fotografią.
3. Tematyka zdjęć powinna być związana z okresem obejmującym ostatnie 15 lat
naszego życia prywatnego lub zawodowego. Ponieważ tematyka jest bardzo szeroka,
pod uwagę będzie brany także tytuł, opis fotografii i sam pomysł.
4. Każdy uczestnik może nadesłać do 5 zdjęć.
5. Zdjęcia powinny być nadesłane z w formatach: 10x15 cm lub 13x18 cm. Diapozytywy
nie będą rozpatrywane.
6. Na odwrocie każdego zdjęcia należy podać imię i nazwisko autora, adres, telefon
kontaktowy oraz miejsce pracy (w przypadku dzieci pracowników, poza w. w.
informacjami należy podać także miejsce pracy rodzica).
7. Uczestnik konkursu do każdego zdjęcie powinien dołączyć tytuł i krótki jego opis.
8. Odpowiednio zabezpieczone zdjęcia powinny być nadesłane w nieprzekraczalnym
terminie do 31 sierpnia br. na adres: Redakcja FWN, Satiz Poland, ul. 11 Listopada
60/62, 43-300 Bielsko-Biała, (można skorzystać także z poczty wewnętrznej FAP).
Zdjęcia można przesłać również drogą mailową na adres: redakcja@satiz.pl
W tym przypadku rozmiar jednego zdjęcia nie powinien przekroczyć 300 kB.
Pliki ze zdjęciami muszą być ponumerowane, a mail, oprócz wymaganych wyżej
danych uczestnika konkursu, powinien zawierać tytuły i opis każdego zdjęcia
w formie elektronicznej.
9. Redakcja nie zwraca zdjęć.
10. Przesłanie fotografii oznacza
zgodę na ich publikację w FWN.
11. Rozstrzygnięcie konkursu
przewidziano w październikowym
numerze FWN.

nagrody:
I miejsce: Aparat fotograficzny cyfrowy
Canon PowerShot G7
matryca 10.0 mln pikseli
II miejsce: Aparat fotograficzny cyfrowy
Canon Digital IXUS 900 Ti
matryca 10.0 mln pikseli
III miejsce: iPod U2 Special Edition
czarny, metalowy tył obudowy
z wygrawerowanymi podpisami
członków zespołu U2.
30 GB pojemnoÊci
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Nadeszła długo oczekiwana chwila: na Êwiat przyszło najmłodsze
„dziecko” Fiata, produkowane w Zakładzie Tychy. Sympatyczny,
Êwiadomy swej wartoÊci, niepowtarzalny – nowy Fiat ma wszelkie
atuty, aby wyznaczyç poczàtek nowej epoki, podobnie jak przed
półwieczem uczynił to jego poprzednik.
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à produkty, które stajà si´
symbolem epoki, symbolem pewnego szczególnego mo men tu w hi sto rii.
Jed nym z nich był Fiat 500,
wprowadzony na rynek dokładnie
pi´çdziesiàt lat temu. Wtedy był
Êwiadectwem przełomu jaki nastàpił w powojennej odbudowie
Włoch oraz ich rozwoju gospodarczego. Nowa 500-tka jest modelem wyczekiwanym niecierpliwie nie tylko we Włoszech, gdy˝
aspiruje do miana „manifestu nowego Fiata”. Fiata, który zamknàł
trudny okres odnowy, ponownie
no tu je wzrost i z opty mi zmem
patrzy w przyszłoÊç.
No wy mo del „Pi´ç set ki” jest
czymÊ wi´ cej ni˝ tyl ko ma łym
autkiem w stylu retro. Cele Fiata
wykraczajà bowiem daleko poza
o˝ywienie nostalgicznych nastrojów. Zamysłem projektantów było stworzenie samochodu nie tyle
przypominajàcego dawnà 500tk´, co ra czej cał kiem no we go
Fiata 500, nowatorskiego, funkcjonalnego i budzàcego równie
ogromnà sympati´. Chodziło zatem nie ty le o re pli k´ mo de lu
z lat 50., przeniesionà w czasy
współczesne, co o auto przyszłoÊci. Po raz pierw szy w hi sto rii
motoryzacji wprowadzono na rynek samochód zasilany jednostkami nap´dowymi spełniajàcymi
su ro we nor my, któ re do pie ro
wejdà w ˝ycie (Euro 5 zacznie
obo wià zy waç z koƒ cem ro ku
2009). Po raz pierw szy sa mo chód o tak niewielkich rozmiarach został zaprojektowany tak,
aby zdobyç pi´ç gwiazdek w testach zderzeniowych EuroNCAP.
500-tka ma zapewniç u˝ytkownikom przyjemnà podró˝. Dlatego model wyposa˝ono w najnowoczeÊniejsze elektroniczne systemy „infotainment”, zapewniajàce informacje i rozrywk´. Poza
tym, podobnie jak jego antenat,
Fiat 500 jest pojazdem wyjàtkowym, nie po wta rzal nym, z tym
sa mym za wa diac kim „uÊmie chem” na masce.

S
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Manifest
nowego Fiata

Witaj
o tej pory, przy pracach
nad pro jek tem no we go
samochodu, producenci
uwzgl´d nia li ba da nia
rynkowe i wzgl´dy marketingu.
Tym razem zastosowano nowatorski plan, polegajàcy na umo˝li wie niu ka˝ de mu mi ło Êni ko wi
motoryzacji wzbogacanie projektu, nawet najbardziej szalonymi
pomysłami. Z mo˝liwoÊci wyra˝e nia opi nii za po Êred nic twem
stro ny www.500wantsyou.com
skorzystało ponad trzy miliony
osób. Wie le z ze bra nych w ten
sposób sugestii przyczyniło si´ do
opracowania projektu auta. JeÊli
500-tka sprzed pi´çdziesi´ciu lat
da wa ła wszyst kim Wło chom
szan s´ na mo bil noÊç, to no wy
model Fiata otwiera pasjonatom
motoryzacji drzwi do nieznanych
do tàd roz wià zaƒ tech no lo gicz nych, niestosowanych w pojazdach o tak skromnych gabarytach.
Po raz pierwszy w historii pojazd
nale˝àcy do segmentu A jest prezentowany w tylu wersjach – z 3
silnikami (do których póêniej dołàczà kolejne), 4 poziomami wyposa˝enia i 12 kolorami – i z tak
wieloma mo˝liwoÊciami jego personifikacji. Liczba potencjalnych
kombinacji nap´dów, wersji wyposa˝eniowych i kolorów z pi´tna sto ma ró˝ ny mi ro dza ja mi
wn´trz, 9 typami obr´czy kół i 19
naklejkami do ozdobienia boków,
dachu, lub pokrywy baga˝nika,
wynosi – bagatela – pół miliona,
a do kład nie 549.936 (i to nie
uwzgl´dniajàc blisko setki oryginalnych akcesoriów, zaprojektowanych specjalnie do Fiata 500).
Krótko mówiàc: nowy Fiat 500
to pierwszy „personal car” – samochód, który b´dzie mo˝na zamawiaç „na wymiar”. Trudno b´dzie o dwie identyczne 500-tki.
Ten mały samochodzik, prawdziwy triumf indywidualizmu, b´dzie dost´pny (w Polsce prawdopodobnie pod koniec roku) dla
wie lu, ale nie dla wszyst kich,
dzi´ ki cze mu na bie rze eks klu zywnego charakteru.

D

Stworzony
przez ludzi,
dla ludzi
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Pie,kny i zawadiacki
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Witaj

i´kkie, zaokràglone linie, dach w kształ cie
˝ółwiej skorupy, nieco
ło bu zer ski wy glàd. Po
swym protoplaÊcie nowy Fiat 500
dziedziczy zdolnoÊç do wzbudzania na tych mia sto wej sym pa tii.
Wart podkreÊlenia jest te˝ fakt, ˝e
nowy model zrealizowano w niecałe półtora roku – co udało si´
wczeÊniej w przypadku Bravo –
ale zapewne trudniejszym zadaniem było uczyniç z niego spadkobierc´ prawdziwej ikony naszych
czasów. Dlatego właÊnie Centro
Stile Fiat oraz dział Engineering &
Design pozostawały ze sobà w Êcisłym kontakcie. Zapewne Êwietnie
si´ przy tym bawili, gdy˝ mogli
pofolgowaç swojej fantazji, powracajàc do elementów dobrze ju˝
znanych ze „starej” 500-tki, modyfikujàc ich funkcje i materiały,
a nawet znajdujàc dla nich nowe
zastosowania. Te zapo˝yczenia nie
trudno wytropiç.
Zacznijmy od maski. Najbardziej
oczywistym nawiàzaniem do Fiata
500 z lat 50. jest para podwójnych, okràgłych lamp przednich,
ró˝niàcych si´ jedynie sposobem
realizacji powierzonych im zadaƒ:
u góry reflektory, u dołu Êwiatła
drogowe (podczas gdy wczeÊniej
Êwiatła pozycyjne i kierunkowskazy znajdowały si´ ni˝ej). Styl nieco „retro”, ale połàczony z najbar-

M

dziej zaawansowanà technologià.
Fiat 500 jest pierwszym przedstawicielem swojego segmentu, który
proponuje seryjnie Êwiatła dzienne
DRL (Day Running Light), tj.
Êwiatła przednie, mocniejsze od
pozycyjnych, a słabsze od drogowych. Rozwiàzanie to umo˝liwia
stosowanie si´ do przepisów nakazu jà cych jaz d´ z włà czo ny mi
Êwiatłami mijania, a jednoczeÊnie
zwalnia od koniecznoÊci włàczania
tylnych Êwiateł pozycyjnych, co
przynosi wymierne oszcz´dnoÊci.
Wybrane
elementy
stylistyczne.
U góry i po lewej:
szkice wykonane
przez Centro
Stile Fiat
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Do poprzednika nawiàzujà tak˝e
charakterystyczne „wàsy” zderzaka, logo na masce silnika, wyprofilowana, chromowana klamka tyl nej po kry wy w kształ cie
„siodełka rowerowego”, perfekcyjnie komponujàca si´ z lampà
oÊwietlajàcà tablic´ rejestracyjnà,
oraz szklany dach typu Sky Dome, b´dàcy reinterpretacjà składa ne go płó cien ne go da chu
z przeszłoÊci. Projektanci doło˝yli wszelkich staraƒ, by maksymalnie wydłu˝yç kabin´ – model ma
dłu goÊç 3,55 m, sze ro koÊç
1,63 m i wysokoÊç 1,49 m. Maska jest zatem znacznie krótsza
ni˝ w „starej” 500-tce, a jednoczeÊnie zaprojektowana tak, by
pomieÊciç przedni nap´d.
Boki sà uaktualnionà wersjà historycznej 500-tki, choç ich powierzchnia jest bardziej kompaktowa, z du˝ymi łukami wn´k kół.
Szyby biegnà przez całà długoÊç
samochodu, a ich czarne oprawy
ide al nie kry jà gór nà kra w´dê
drzwi, dzi´ ki cze mu w ka bi nie
jest znacznie jaÊniej. Pionowa tylna szyba, przecinajàca pokryw´
baga˝nika po bokach, tworzy nowoczesnà grafik´ przeszklenia.
I coÊ ju˝ zupełnie współczesnego: niewielki spojler w najwy˝szym punkcie pokrywy baga˝nika, poprawiajàcy aerodynamik´
samochodu, oraz nazwa własna
„Fiat 500”, jako logo umieszczone na kołpakach i obr´czach kół.
Wn´trze nowego modelu cechuje
prostota. W tym przypadku jednak „prosty” nie znaczy „ubogi”,
tyl ko „ła twy w ob słu dze”.
W przeciwieƒstwie do poprzedniego Fiata 500, w którym na desce rozdzielczej widniał praktycznie tylko wskaênik zu˝ycia paliwa
(o wskaê ni ku po zio mu pa li wa
w zbiorniku mo˝ na było zapomnieç), zestaw przyrzàdów nast´pcy jest kompletny, nowoczesny i ergonomiczny. Desk´ w połà cze niu z kon so là Êrod ko wà
i urzàdzeniami radio-auto mo˝na
zamówiç w kolorze koÊci słoniowej lub czarnym, okreÊlajàc tym

28

PRODUKT
FIAT 500

AKTUALNOÂCI

CZAS WOLNY

wyborem charakter samochodu.
Producentem deski rozdzielczej
z zestawem wskaêników w formie tarczy, na której umieszczono pr´dkoÊciomierz, obrotomierz
i komputer pokładowy (wszystkie
koncentryczne), jest spółka Magne ti Ma rel li, ofe ru jà ca jà
w dwóch wer sjach: „Com fort”
i „Matrix”. Ta druga oferowana
jest z bo nu sem w po sta ci wy Êwietlacza z matrycà pokazujàcego piktogramy nawigacji satelitarnej Blue&Me Nav.
Uwag´ przyciàga dêwignia zmiany biegów z elementami chromowanymi i chromowanà lub czarnà (z połyskiem) gałkà, zale˝nie
od wersji. Do przeszłoÊci nawiàzuje zestaw najcz´Êciej u˝ywanych przy ci sków, in spi ro wa ny
Êwie ci deł ka mi i dêwi gien ka mi
dawnej 500-tki, a tak˝e fotele.
Przypominajà one – w kilku wariantach – swoich poprzedników
z Fia ta 500 z se rii F z lat 60tych: tapicerka dołu w jednolitym
kolorze, a półkolista cz´Êç górna
i za głó wek do bra ne do ko lo ru
kie row ni cy. W naj bo gat szych
wersjach dost´pne jest pokrycie
z tkaniny Cordura, wykoƒczone
ozdobnymi, rurkowatymi wykoƒczeniami, perfekcyjnie ukrywajàcymi szwy. Z kolei wyposa˝enie
typowo sportowe proponuje fotele przednie i desk´ rozdzielczà
z elementami w kolorze skóry lub
czarnym oraz bardziej zaokràglone siedzenia tylne.

Choć w nowym Fiacie 500 jest tak wiele
odwołań do przeszłości, to nie
zastosowano ich tylko ze względów
historycznych i sentymentalnych.
Każdy z elementów analizowano,
zastanawiając się nad jego rzeczywistą
przydatnością w nowoczesnym
samochodzie, a nawet znajdując dla
niego nowe zastosowania.
Jeszcze dzisiaj tamta „pięćsetka”
wzbudza sympatię i ma na świecie
rzeszę wielbicieli. Dlatego trzeba
podkreślić zdolność i umiejętności
Centro Stile Fiat, które potrafiło
przetworzyć i unowocześnić tamte formy
stylistyczne, zachowując ich treści

Witaj
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o raz pierwszy w historii
pojazd kompaktowy zaledwie 3,5 – metrowej długoÊci, został skonstruowany
tak, aby zdo byç pi´ç gwiaz dek
w testach zderzeniowych EuroNCAP. Co wi´cej, najmłodszy maluch Fiata ma wszelkie szanse na
uzyskanie szeÊciu gwiazdek, o ile
nowa punktacja wejdzie w ˝ycie.
Krótko mówiàc, bezpieczeƒstwo
ponad wszystko, ale niewpływajàce w zna czà cy spo sób na ce n´.
De cy zja ta po twier dza za miar
kontynuowania strategii w dziedzinie ochrony pasa˝erów, jakà
konstruktorzy podj´li w poprzednich modelach Fiata.
Siedem poduszek powietrznych
montowanych seryjnie, łàcz nie
z poduszkà chroniàcà kolana kierow cy (Fiat 500 jest je dy nym
przedstawicielem segmentu samochodów kompaktowych, który
jà proponuje). ˚aden producent
nie ma takiej liczby poduszek powietrznych w małych samochodach. No wa 500-tka jest te˝
pierw szym sa mo cho dem kom pak to wym, któ ry szczy ci si´
strukturà porównywalnà – pod
wzgl´dem odpornoÊci na
zderzenia czołowe
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– z pojazdami o znacznie wi´kszych gabarytach. Przednie pasy
bezpieczeƒstwa majà, rzecz jasna, podwójne napinacze i ograniczniki siły, a tylne sà trzypunktowe. Siedzenia zostały wyposa˝one w system antisubmarining,
który w razie gwałtownego zderzenia zapobiega wysuni´ciu si´
osoby spod pasa bezpieczeƒstwa.
Poza tym w całej gamie montuje
si´ seryjnie zaczepy Isofix do fotelików dla dzieci. Hamulce działajà bez zarzutu, a zrywny silnik
i zawsze przewidywalne zachowa nie sa mo cho du na dro dze
gwa ran tu jà wy cho dze nie bez
szwanku z ka˝dej krytycznej sytuacji. W nowym Fiacie 500 znalazły zastosowanie wszystkie najnowoczeÊniejsze rozwiàzania słu˝àce zapewnieniu pełnej kontroli
nad pojazdem: urzàdzenie ESP
(Ele tro nic Sta bi li ty Pro gram),
dost´pne we wszystkich wersjach
nap´dowych, system antypoÊlizgo wy ASR i Hill Hol der, uła twiajàcy ruszanie pod gór´ oraz
układ kontroli hamowania ABS
najnowszej generacji.

Na umieszczonym obok przekroju widać
pasy bezpieczeństwa z napinaczami
i ogranicznikami siły. Na dużym rysunku siedem
poduszek powietrznych oferowanych seryjnie w nowym Fiacie
500. Po raz pierwszy w historii model z tego segmentu został
wyposażony w poduszkę chroniącą kolana kierowcy, do tej pory
zarezerwowaną dla pojazdów o pokaźniejszych gabarytach.
30
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Witaj

Trzy i po’l/ metra
bezpieczen’stwa
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Szybki, do tego
z ikra,

owiedzmy sobie uczciwie:
mechanika dawnej 500tki była prosta, choç solid na, ale nic po nad to.
Osià gi nie bu dzi ły eu fo rii, bo
przecie˝ 90 kilometrów na godzin´ na autostradzie nie było wynikiem imponujàcym. Nowy model, który dzi´ki niezawodnoÊci
i niskiemu zu˝yciu paliwa mo˝e
predysponowaç tak˝e do miana
auta rodzinnego, zachwyca doskonałymi i nowoczesnymi silnikami oraz imponujàcymi parametrami technicznymi. Ale niekła ma ny za chwyt wzbu dzà
z pewnoÊcià jednostki, które zosta nà wpro wa dzo ne na ry nek
w tzw. drugim rzucie, czyli wer-

P
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sje Abarth. Na
ra zie de biu tu jà
trzy silniki: 1.2 Fire 8v
o mocy 69 KM, 1.3 16v Multijet o mocy 75 KM i 1.4 Fire 16v
o mocy 100 KM. Samochód produkowany jest w Zakładzie w Tychach, gdzie wy twa rza na jest
tak˝e Panda. To doskonała gwarancja, bo przecie˝ Panda jest nie
tyl ko naj ch´t niej ku po wa nym
w Europie samochodem segmentu A, ale i modelem uchodzàcym
za jeden z najdoskonalszych jakoÊciowo, czego dowodzà niezbicie wyniki badaƒ prowadzo-

nych przez Quattroruote.
Wybór silnika b´dzie prawdopodob nie naj trud niej szà de cy zjà,
przed jakà stanà nabywcy nowej
500-tki. Ci, którzy planujà wyjazdy w długie trasy, powinni zastanowiç si´ nad jednostkà wysokopr´˝nà: konserwacja ograniczona do minimum (w praktyce
mo˝ na za po mnieç o tym, jak

Witaj

Silniki gotowe
do Euro 5
Wszystkie silniki montowane w nowej 500-tce
zostały opracowane pod kątem zgodności
z wymogami norm emisji spalin Euro 5, które
wejdą w życie dopiero pod koniec 2009 r.
To nie wszystko. Dwie z dostępnych jednostek
napędowych –1.2 Fire i 1.3 Multijet –
wytwarzają odpowiednio 119 i 111 gramów
dwutlenku węgla na kilometr. Już teraz silniki
nowego modelu mieszczą się zatem w limicie
120 gramów, jaki Komisja Europejska
zamierza wprowadzić w 2012 r., pomimo
licznych protestów wielu producentów, którzy
uważają, że norma ta jest zbyt surowa albo
wręcz nieosiągalna.

Schemat mechaniki Fiata 500
Po prawej: krzywe mocy i momentu
obrotowego silnika 1.3 Multijet

otwiera si´ mask´),
rekordowe poziomy zu˝ycia paliwa – poza miastem 3,6 litrów na sto kilometrów – i zdumiewajàca werwa, dzi´ ki któ rej sa mo chód
przy spie sza od 0 do 100 km
w 12,5 sekundy i osiàga maksymalnà pr´dkoÊç 165 km/godz.
Dla pozostałych najbardziej racjonalnym rozwiàzaniem powinien byç silnik 1.2 Fire, który za
sprawà serii usprawnieƒ, takich
jak zastosowanie elektronicznego
sys te mu kon tro li prze pust ni cy
czy nowej komory spalania o wyso kiej tur bu len cji, łà czy ni skie
zu˝ycie z przyzwoitymi osiàgami,
znacznie wy˝szymi w porówna-

niu ze swymi poprzednimi wersjami. Pr´dkoÊç maksymalna wyno si 160 km/h, a wska zów ka
pr´d ko Êcio mie rza mo ˝e mi nàç
100 km ju˝ po 12,9 sekundach
od startu. Ostatni z aktualnej gamy silników, Fire 1.4 16v, kieruje
swà ofert´ do miłoÊników sportowej jazdy. Z tà jednostkà nap´dowà pod maskà, nowy Fiat 500
zmienia si´ w prawdziwà błyskawic´, przyspieszajàcà od zera do
100 km w 10,5 sekundy, i potrafi
osiàgnàç maksymalnà pr´dkoÊç
182 km/h. OczywiÊcie wyłàcznie
na torze lub na tych nielicznych
odcinkach niemieckiej autostrady, ja kich nie ob j´ to jesz cze
ograniczeniami pr´dkoÊci.

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE
1.2 Fire

Pojemność
Moc maksymalna
Prędkość maksymal.
Przyspiesz. 0-100
Zuż. pal. w c. miesz.
1.4 Fire 16v Pojemność
Moc maksymalna
Prędkość maksymal.
Przyspiesz. 0-100
Zuż. pal. w c. miesz.
1.3 16v M.jet Pojemność
Moc maksymalna
Prędkość maksymal.
Przyspiesz. 0-100
Zuż. pal. w c. miesz.

1242 cm3
69 KM (51 kW)
160 km/h
12,9 s
5,1 l/100 km
1368 cm3
100 KM (73,5 kW)
182 km/h
10,5 s
6,3 l/100 km
1248 cm3
75 KM (55 kW)
165 km/h
12,5 s
4,2 l/100 km
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o wy Fiat 500 roz piesz cza swo ich pa sa ˝e rów
rozwiàzaniami, opracowanymi po to, by zapewniaç maksymalny komfort oraz
poczucie harmonii ze Êrodowiskiem. Jednym z takich rozwiàzaƒ jest szklany dach, dost´pny
w wersji uchylnej bàdê zamontowanej na stałe, który wpływa
na atrakcyjnoÊç zewn´trznej linii
samochodu. Sky Dome – bo tak
szklany dach został nazwany –
two rzy es te tycz nà kon ty nu acj´
przed niej szy by. Do usu ni´ cia
tej bariery i oddychania Êwie˝ym
powietrzem wystarczy zaledwie
sie dem se kund – ty le zaj mu je
całkowite odsuni´cie powierzchni przeszklonej. W odró˝nieniu
od 500-tki z 1957 r., delikatnie
mówiàc doÊç spartaƒskiej, kabina jej nast´pczyni została dopracowana wyjàtkowo pieczołowi-
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cie. W efekcie wyt´˝onej pracy
pro jek tan tów, któ rej ra my wy znaczały dwa hasła przewodnie –
dbałoÊç o szczegóły i prostota,
powstało przestronne, pojemne
i bezpieczne wn´trze, inspirowane modelem sprzed pi´çdziesi´ciu lat, ale wy ko na ne zgod nie
z najnowoczeÊniejszymi kanonami ergonomii. Tablica wskaêników jest es te tycz nym po łà cze niem stylu retro i najbardziej zaawansowanych technologii. Pomimo skromnych gabarytów nowa 500-tka ofe ru je mnó stwo
przestrzeni. Tylna kanapa, naÊladu jàc swym wy glà dem sty lo we
fotele przednie, gwarantuje wygod nà po dró˝ dwóm oso bom,
a umieszczona w tunelu konsola
pozwala na bezpieczne przewo˝enie kubków i butelek, jak równie˝ na podłàczanie urzàdzenia
do gniazd ka na 12 volt, por tu

Bagażnik nowego Fiata 500 ma pojemność 185 litrów,
ale może ją zwiększać do 550 litrów, jeśli towar załadowany
zostanie po sam dach. Na następnej stronie, u góry
po prawej: schowek na przedmioty

36
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USB oraz urzàdzeƒ telematycznych iPod i PalmTop. Nie sposób
tak˝e nie wspomnieç o baga˝niku, któ ry mo ˝e zwi´k szaç swà
standardowà pojemnoÊç 185 litrów do – bagatela – 550 litrów.
Komfort wn´trza kabiny gwarantowany jest nie tylko przez tradycyjne ogrzewanie i r´cznie sterowanà klimatyzacj´, ale równie˝
wyrafinowany system klimatyzacji, który za pomocà elektronicznej centralki automatycznie steruje temperaturà, nat´˝eniem nawiewu powietrza, jego rozdziałem
oraz włàczaniem spr´˝arki i recyrkulacjà powietrza. Automatyczny klimatyzator Fiata 500 za
pomocà kilku czujników rejestruje temperatur´ wewnàtrz i na zewnàtrz pojazdu oraz ocenia, jakie
powinny byç optymalne parametry wilgotnoÊci, temperatury i nat´˝enia przepływu powietrza.

Witaj

Auto
„do zycia”
•
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Mariaz technologii i rozry

Oprawa kluczy może – podobnie
jak obudowa telefonu
komórkowego – zmieniać kolory
w zależności od kaprysu
właściciela samochodu

38
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wki
o wyboru jest blisko sto
oryginalnych akcesoriów.
Klient mo ˝e ku piç np.
dozownik zapachów, zasilany z gniazda 12 V. Pasa˝erowie majà do wybory trzy wybrane
przez siebie perfumy. Urzàdzenie, umieszczone we wn´ce na
napoje i kubki, włàcza si´ za pomocà przycisku. Mo˝na te˝ regulowaç intensywnoÊç zapachu, jakà chce si´ uzyskaç we wn´trzu
kabiny, a kolor pokrywy dyfuzora
do pa so waç do we wn´trz ne go
wystroju pojazdu. Wraz z Fiatem
500 powstały tak˝e nowe rodzaje
klu czy ków do sa mo cho du,
w których, podobnie jak w telefonach komórkowych, mo˝na wymie niç obu do w´ ze wn´trz nà
(w su mie jest ich dzie wi´ç),
otrzymujàc w ten sposób indywidualny kluczyk, dopa so wa ny do
odcienia karose rii lub po
pro stu ak tu al ne go na stro ju
właÊciciela.
Fiat 500 ofe ru je
te˝ akcesoria o orygi nal nym wzor nic twie
specjalnie opracowane do
te go mo de lu. Na przy kład
wieszak na ubrania wykonany
z mi´kkiego tworzywa sztucznego w kolorze koÊci słoniowej lub

D

czar nym. Przy go to wa no te˝
uchwyt na te le fon ko mór ko wy
lub iPod, wy po sa ˝o ny w port
USB i gniazdo 12V, dzi´ki czemu
podró˝ni nie majà kłopotu z plàczàcymi si´ kablami. I wreszcie
plan de ka do przy kry cia sa mo cho du, na któ rej umiesz czo no
wizerunek Fiata 500 z lat szeÊçdzie sià tych. Do praw dy trud no
marzyç o czymÊ wi´cej.
Fiat 500 oferuje tak˝e ekskluzywne rozwiàzania, zarezerwowane
do tej po ry dla aut z wy˝ szych
seg men tów.
WÊród
nich
„Blue&Me TM” czy ostat nià
wersj´ urzàdzenia „Blue&Me TM
Nav” – najbardziej zaawansowanego z dost´pnych na rynku syste mów, słu ˝à cych ko mu ni ka cji
i nawigacji. Nowy Fiat 500 proponuje ponadto zestaw głoÊnomówiàcy w technologii Bluetooth® z zaawansowanà funkcjà
roz po zna wa nia gło su,
port USB, odtwarzacz
MP3 oraz od twa rzacz komunikatów SMS.
OczywiÊcie nie
mo gło te˝ za brak nàç na wi gatora satelitarnego najnowszej
ge ne ra cji (ste ro wa ne go za po mo cà gło su
lub przy ci sków wbu do wa nych
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w kierownic´), bardzo konkurencyjnego cenowo i w porównaniu
z wczeÊniejszà wersjà, wzbogaconego o szereg funkcji. Kalkulacja miejsca docelowego nast´puje
w cza sie rze czy wi stym: ma pa
kraju jest zapami´tywana na kluczyku USB (pendrive), gwarantu jàc szyb szy ni˝ w przy pad ku
tra dy cyj nej pły ty CD, do st´p
do danych.
Poza tym w przypadku Blue&Me
TM Nav wszyst kie funk cje sà
zintegrowane i dost´pne na desce
rozdzielczej samochodu. Podczas
nawigacji mo˝na nie tylko słuchaç ulubionej muzyki, która zapisana jest, wraz z mapà, na tym
samym noÊniku pami´ci USB lub
na od twa rza czu mul ti me diów,
ale te˝ telefonowaç, korzystajàc
z zestawu głoÊnomówiàcego.
Ble&Me TM Nav został ju˝ przysto so wa ny pod kà tem uru cho mie nia w przy szło Êci sze re gu
usług telematycznych, jak: SOS
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Emergency, Info Service i usług
ubezpieczeniowych.
W konsoli centralnej zamontowano port USB, który umo˝liwia
podłàczenie iPoda, noÊnika pami´ci z plikami w formacie MP3,
WMA lub WAV. Do sko na łà ja koÊç i wier noÊç od two rze nia
dêwi´ków gwarantuje system audio z szeÊcioma głoÊnikami (dwa
tweetery o mocy 30 Wat i cztery
peł no za kre so we). Na ˝à da nie
mon to wa ny jest sys tem Hi -Fi
o nazwie „Interscope Sound System”: dwa tweetery, dwa woofery
i dwa głoÊniki pełnozakresowe,
sub wo ofer o mo cy 100 W
i wzmacniacz o mocy 30 W, całoÊç połà czona z od biorni kiem
ra dio wym oraz od twa rza czem
płyt CD i plików MP3. Trzy ró˝ne metody przetwarzania sygnału
i efektów dêwi´kowych sprawiajà, ˝e akustyka we wn´trzu kabiny jest naprawd´ wyjàtkowa.

Witaj
Od lewej: port
USB, wtyczka na
odtwarzacz
MP3, dozownik
zapachów.
Poniżej:
nawigator
Blue&Me
i dźwignia
zmiany biegów
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„Bianco gioioso” to
specjalny, perłowy,
trzywarstwowy odcień
bieli, uzyskiwany
w procesie obróbczym
stosowanym dotąd tylko
dla tzw. super
samochodów. Gama
barw nowego Fiata 500
obejmuje ponadto:
„Bianco blanco” (biały),
„Blu m’ama non mi
ama”, „Blu impeccabile”
(niebieskie), „Grigio
perbene”, „Grigio
galante” (szare), „Nero
provocatore” (czarny),
„Verde libero e bello”
(zielony),
„Arancio gustoso”
(pomarańczowy),
„Azzurro cuor leggero”
(błękitny), „Rosso
sfrontato” (czerwony)
i „Giallo birichino”
(żółty).

Te,cza kolorów
42

Witaj
a ła, ło bu zer ska 500tka wzbudza sympati´
rów nie˝ dzi´ ki ko lo rom nadwozia. Centro
Stile Fiat przygotowało ich a˝ dwa na Êcie (szeÊç za in spirowanych stylem
„vintage”),
by zapewniç
klientom
mo˝liwie
najwi´kszy
i najbardziej
zindywidualizowany
wybór. Paleta
barw obej mu je osiem od cie ni
pastelowych, trzy metalizowane
i eks klu zyw ny ko lor per ło wy.
Wszyst kie bar wy dia me tral nie
ró˝nià si´ od tych stosowanych

M

obecnie: sà zatem biele i bł´kity
obowiàzujàce na przełomie lat
pi´çdziesiàtych i szeÊçdziesiàtych, czyli w epoce „Dolce vita”, sà te˝ mocniejsze,
bar dziej wy ra zi ste
˝ółcie i pomaraƒcze, mod ne
pod ko niec
lat szeÊç dziesiàtych,
w cza sach
„dzieci-kwiatów”,
pop-kultury,
młodzie˝owej kontestacji, ma rzeƒ
o zmienianiu Êwiata, sà wreszcie czer wie nie, gra na ty oraz
eleganckie i dyskretne odcienie
zieleni. Gra w kolory odgrywa
ro l´ rów nie˝ przy two rze niu
personalizacji karoserii, siedzeƒ
i poszyç wewn´trznych. Tak˝e
w tym przy pad ku przy po mi na
o sobie 500-tka z 1957 r., choç
tym ra zem w spo sób bar dziej
subtelny. Zastosowane materiały nie majà nic wspólnego z ich
ubogimi, skóropodobnymi poprzednikami: to najprawdziwsza skóra, ta sama, jakà pokryte sà słynne fotele Frau. Nowà
500-tk´ mo˝ na wzbo ga ciç
o dziesiàtki elementów karoserii i zdo bieƒ, któ re sta no wià
najwi´ksze odwołanie do przeszłoÊci i wspomnieƒ. Chromowana belka przywołuje na myÊl
charakterystyczny zderzak Fiata 500 Lusso, a zestaw naklejek
na da je sa mo cho do wi „za wa diac kie go” wy glà du. War to
wiedzieç, ˝e w latach 60. dekora cje te sto so wa no na sa mo chodach wyÊcigowych, zwłaszcza na „usportowionych” przez
Abartha i Gianniniego Fiatach
500. Na zwykłych autach osobo wych nie cie szy ły si´ za in te re so wa niem, by ły wr´cz
od bie ra ne ja ko prze jaw „pro wincjonalnoÊci”.
DziÊ sà wy su bli mo wa nà, eks kluzywnà ozdobà.
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1964 ro ku Gian ni
Morandi Êpiewał: „JeÊli
chcesz wyjÊç ze mnà
w nie dzie l´, przy ja d´
500-tkà tatusia”. DziÊ samochodzik stał si´ powa˝nym samochodem. W dalszym ciàgu na zy wa si´ 500,
ale gama jego wersji i ak ce so riów
za pew nia utwo rze nie
po nad
500.000 mo˝ li wych kombinacji.
Mo˝ na
Êmia ło
stwierdziç, ˝e znalezie nie dwóch iden tycz nych eg zem pla rzy
b´ dzie prak tycz nie
niemo˝liwie. Model
za pew nia nie mal
nieograniczonà
ró˝norodnoÊç.
W
cen ni ku,
oprócz 19 rodzajów
na kle jek,
znaj dzie my trzy
wersje wyposa˝eniowe: Pop, Lo un ge (naj bardziej bogata) i Sport.
Samochód został z premedytacjà za pro jek to wa ny na kształt
zabawki, która w r´kach obdarzonego fantazjà miłoÊnika mo-

W
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toryzacji przejdzie fantastycznà
trans for ma cj´, i któ ra stwa rza
po le do po pi su mi ło Êni kom
wszel kie go ro dza ju ca cek
i ozdóbek, nieprzy wià zujà cych
wagi do ceny. Na przykład: pokryw ka do zow ni ka za pa chów mo ˝e byç
do pa so wa na do
ko lo ry sty ki wn´ trza ka bi ny, po dob nie zresz tà
jak opra wa klu czyków zapłonu,
któ ra mo ˝e do wolnie si´ zmieniaç.
Fiat wyszedł od koncep cji sa mo cho du ma rzeƒ, o ja kim my Êlà
wszyscy u˝ytkownicy dróg, i dał im
szans´ wyra˝enia
swych opinii i sugestii za poÊrednic twem stro ny
www.fiat500.com.
W re zul ta cie ze bra no po nad 275
tysi´cy pomysłów dotyczàcych konfiguracji, parametrów i ak ce so riów, któ re przy czyniły si´ do rozwoju samochodu i dziÊ umo˝liwiajà jego personalizacj´.

Witaj

Taka, jaka, chcesz
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«To punkt odniesienia,
do tworzenia Fiata przyszłos’ci»
Sergio Marchionne
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„SZATAN”
na finiszu

Najpierw grał w piłk´ no˝nà w Czułowiance Tychy, dostał
si´ nawet do kadry trampkarzy Âlàska. Trzeba było
jednak doje˝d˝aç na treningi. Kupił wi´c „Diamanta”, od
znajomego górnika, który wracajàc z odpustu – złamał
koło. Hanusik je dokupił i miał rower jak si´ patrzy.
TEKST

Jerzy
Piekarczyk
FOTO

arch. Zygmunta
Hanusika

J

echał raz na trening, widzi – grupa kolarzy na drodze, trener na motorze za nimi,
to si´ przyłàczył. W pewnej chwili trener
zawołał – chłopaki, na tym wzgórzu finisz.
„Miałem taki spryt, mówi Zygmunt Hanusik, ˝e potrafiłem w grupie kolarzy wypatrzyç najlepszego”. Tak było równie˝ tym
razem. Kiedy tamten wyrwał do przodu,
pop´dził za nim, wyprzedził go jakieÊ 50
metrów przed kulminacjà podjazdu, potem spokojnie zawrócił i pojechał na trening. Był ju˝ na stadionie, patrzy – trener kolarzy przyjechał za nim na
motorze. – Ty, słuchaj no, nie chciałbyÊ si´ Êcigaç
na rowerze? – Nie, bo gram w piłk´.
W grupie kolarzy było dwóch chłopaków z Wartogłowca, którym trener powiedział, ˝eby namówili
Zygmunta, aby zaczàł z nimi trenowaç. Taki był poczàtek… Mówiono o nim: szatan na finiszu. Czego
si´ spodziewał po sporcie? Niczego. Nagród wtedy
nie dawali, tylko dyplomy.
„W tamtych czasach sport był u nas czysty, nie słyszało si´ o dopingu, Êrodkach wspomagajàcych,
korupcji. Teraz chłopak, który chce si´ bawiç
w kolarstwo, widzi w telewizji wielkie wyÊcigi, To ur de Fran ce, Gi ro d‘Ita lia, sły szy
o wielkich pieniàdzach i to działa. Przychodzi do mnie dwunastolatek i pyta, ile b´dzie
zarabiaç. Synek, mówi´ mu, co ty pytasz
o pieniàdze, skoro niewiele jeszcze umiesz.
Ale ja si´ je mu nie dzi wi´, bo on sły szy
w domu tylko o pieniàdzach. Wejdê pan do
jakiejÊ rodziny, tam si´ gada tylko o tym”.
W 1972 roku miał zapewniony wyjazd na
olimpiad´ do Monachium, wczeÊniej był na
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olimpiadzie w Meksyku. Do Szwajcarii, na WyÊcig
Wilhelma Tella (obecnie Tour de Suisse) wysłali go
niemal w przeddzieƒ olimpiady. Dostał wszystkie
ciuchy olimpijskie, garnitur i zapewnienie, ˝e ze
Szwajcarii przewieziony b´dzie wprost do Monachium. W Szwajcarii dowiedział si´, ˝e zamiast niego na olimpiad´ wzi´li zawodnika rezerwowego,
który zresztà nie startował tam wcale – ot, pojechał
sobie na wycieczk´. Po powrocie „Zyga” zapytał, po
co wysyłali go na „Wilhelma Tella”, skoro miał byç
olimpijczykiem. – No bo pan, panie Hanusik, był
ju˝ na olimpiadzie w Meksyku.

„Który moment uwa˝a pan za najbardziej dramatyczny w swej karierze?” – pytam.
Zamiast odpowiedzi przerzuca kartki albumu z wycinkami prasowymi i fotografiami, zatrzymuje si´
na tytule gazety, relacjonujàcej w 1973 roku WyÊcig
Pokoju: „2,5 km ze złamanym obojczykiem. Dramat Zygmunta Hanusika na ulicach Berlina.”
„Rok wczeÊniej byłem trzeci, wi´c szykowałem si´
na Berlin. Tymczasem na pierwszym etapie złamałem obojczyk. Przede mnà przewrócił si´ Francuz,
który wjechał w szyny tramwajowe, złamał kierownic´, wpadł mi prosto pod koła, ja z trzeciej pozycji
na niego, a za mnà z pr´dkoÊcià 60-70 km cały peleton, czterdziestu zawodników. Nie było szans.
Prezes Goł´biewski z Polskiego Zwiàzku Kolarskiego przyszedł potem do szpitala i pytał mnie, czy
wiem co zrobiłem. Pytał z wyrzutem jakbym ten
obojczyk złamał sobie celowo jakimÊ łomem. Zaciàłem z´by, nic nie powiedziałem, ale kiedy wieczorem przyszedł mnie odwiedziç Henryk Łasak, po-
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wiedziałem: panie trenerze, ja si´ wypisuj´ ze szpitala na własnà odpowiedzialnoÊç. A potem oficjalnie
zapowiedziałem, ˝e rezygnuj´ z udziału w WyÊcigu
Pokoju. Wokół wyÊcigu było du˝o szumu, media,
telewizja, ale ani grosza, a jeêdziłem ju˝ sporo lat.
Kopalnia „Ziemowit” w L´dzinach trzymała mnie
na etacie, za 4 tysiàce miesi´cznie, z trudem wiàzało
si´ koniec z koƒcem. Byłem wcià˝ w dobrej formie.
Zaproponowano mi wtedy pierwszy wyjazd zagraniczny, do Francji, na jeden sezon. To był taki klub
półzawodowy, półamatorski, gdzie mogłem startowaç jako reprezentant Polski. Wygrałem 36 wyÊcigów. Francuzi chcieli mnie zatrzymaç na drugi sezon, ale prezesi PZK kazali wracaç do kraju, a potem nie podpisali z Francuzami kontraktu”.

Dzisiaj jeêdzi
na rowerze
dla zdrowia.
Dawniej
nale˝ał do
Êcisłej
czołówki
polskich
szosowców

„I co?”
„I po zabawie. Na własnà r´k´ nie dało si´ wyjechaç. Przez ten rok we Francji zarobiłem tyle pieni´dzy co przez 10 lat jako zawodnik w kadrze narodowej. Gdybym urodził si´ dziesi´ç lat póêniej,
pewnie jeêdziłbym zawodowo za granicà, ale wtedy,
gdy miałem najlepszà form´, była zupełnie inna rzeczy wi stoÊç. Da wa li nam apa ra ty fo to gra ficz ne,
kryształy, talerze, było tego od cholery, w tapczanach le˝ały, na półkach, szarfy, wieƒce, kto do mnie
przyszedł dostawał na pamiàtk´. Nie byliÊmy materialistami, to prawda. Trener Łasak nas tak nauczył,
to był taki drugi ojciec i on nas w kadrze tak ustawił, ˝e byliÊmy jak jedna, sportowa rodzina”.
Po powrocie z Francji Zygmunt Hanusik jeêdził
jeszcze jeden rok, ale zmienił całkiem podejÊcie do
sportu. Mo˝e zwiàzane to było równie˝ z wiekiem,
myÊleniem o przyszłoÊci. Rozglàdał si´ za pieni´dzmi, za jakimÊ biznesem. W koƒcu wybudował w rodzinnym Wartogłowcu pieczarkarni´ – tutaj, gdzie

siedzimy w gł´bokich fotelach przed telewizorem,
było jedno pomieszczenie, za drzwiami drugie, prawie 600 metrów kwadratowych pieczarek. Gdyby
był partyjny, to pewnie pieczarek nie musiałby hodowaç. Kiedy wracał z olimpiady, mistrzostw Êwiata, czy z WyÊcigu Pokoju, sekretarz partii w kopalni
mówił, panie Hanusik, partii potrzeba takich ludzi,
podpisz pan deklaracj´, b´dzie pan dostawał trzynaÊcie tysi´cy miesi´cznie, stawk´ górnika dołowego.
Działk´ załatwimy… Ale Hanusik działk´ ju˝ miał
od prezydenta Tychów za promowanie miasta. MyÊleli, Bóg wie ile na tym rowerze zarabia, pewnie
dom sobie postawi. Bo gdyby ojciec Zygmunta zobaczył syna z legitymacjà partyjnà, wiadomo, co by
było… Ojciec był Âlàzakiem, słu˝ył w wojsku polskim, uwa˝ał si´ za polskiego patriot´, chocia˝ jego
matka była Niemkà z Opola.
Zyg munt miał nie ca łe 20 lat, kie dy brał udział
w wyÊcigu w Niemczech. Wygrał ten wyÊcig. Wieczorem, po kolacji miał goÊci. Przyjechali samochodem, nalegali: niech zostawi rower, paszport i tak
jak stoi, wsiada z nimi do auta, ˝on´ z córkà sprowadzà potem. Zygmunt jednak pami´tał, co słyszał
na od pra wie przed wy jaz dem. Przy szło ta kich
dwóch „goryli” i straszyli, ˝e jeÊli ktoÊ zostanie za
granicà, rodzina b´dzie mieç kłopoty. „Zyga” był od
niedawna po Êlubie, Ewa urodziła mu córk´, nie
ukrywa, bał si´, ˝e si´ im krzywda stanie.
Córka od dwudziestu lat mieszka w Niemczech, jeden z dwójki wnuków poszedł Êladem dziadka i Êciga
si´ w Bawarii na rowerze, „Zyga” mógłby tam zostaç
na stałe, ale nie zrobiłby tego za ˝adne pieniàdze.
Po kilkunastu latach miał kolarstwa i wyjazdów powy˝ej uszu. Prawda, zobaczył kawał Êwiata, ale zdarzało si´, ˝e w ciàgu roku był w domu wszystkiego
dwa miesiàce. Ale kiedy tak nagle rzucił kolarstwo,
organizm doznał szoku i zacz´ły si´ problemy: martwica lewej komory serca, migotanie przedsionków,
nadciÊnienie. Wystarczy?
„Serce mam scharatane. W klinice lekarze powiedzieli, ˝e to serce osiemdziesi´ciolatka”.
Zalecili jazd´ na rowerze, i tak powrócił do kolarstwa. W 1994 roku, z grupà przyjaciół, reaktywowali macierzysty klub Górnik L´dziny. Działał wi´c
w klubie i finansował go z pieczarek, bo innych pieni´dzy nie było. Zmiany ustrojowe po 1990 roku
sprawiły, ˝e kluby padły, pozostawione na własnym
rozrachunku nie miały szansy si´ utrzymaç.
„Jest pan z usposobienia pogodnym człowiekiem,
czy mi si´ tylko wydaje?” – pytam.
„Tak chyba jest, mo˝na powiedzieç”.
„Optymista?”
„O tak, a˝ za bardzo. To moja niedobra cecha. Lubi´ pomagaç ludziom i na tym w dzisiejszych czasach nie zawsze wychodzi si´ dobrze”.
„Ale nie chciałby pan byç inny?”

„No nie, absolutnie! W domu ju˝
tak wychowali i zostało… Pomagam ludziom, ludzie mnie. Jeszcze długo w nich takie odruchy
zostanà, ale widz´, ˝e to si´ powoli próbuje wykorzeniç, ˝e niby
złe, niemodne, nieodpowiadajàce
naszym czasom. A ja b´d´ si´ zawsze upierał, ˝e to jest dobre.”
„A co si´ stało z pieczarkami, panie Zygmuncie?”
„Daj pan spokój. Nie chc´ o nich
słyszeç”.
Interes szedł dobrze, nazwisko
znanego szosowca robiło swoje.
Pieczarki od Hanusika sprzedawa ły si´ w oko li cy, na wet
w Niemczech i Holandii. Kiedy
jed nak za jàł si´ zno wu ko lar stwem, za bra kło cza su, a przy
pieczarkach trzeba robiç, noce
zarywaç.
„A co si´ stało z polskim kolarstwem?”
„Sta ło si´ to, ˝e pie ni´ dzy nie
ma. Robota jest, jak mówià, ale
ka˝dy by chciał, ˝eby r´ce i nogi
mia ły spo kój. Tak jest te raz
w sporcie. W wielu firmach byłem, panowie, mówi´, mam młodà dru˝yn´, mo˝e byÊcie zasponsorowali. – A kogo pan ma w tej
dru˝ynie, panie Hanusik? Jak b´dà tacy jak pan i b´dzie zawodowa dru˝yna, to damy pieniàdze.
Fir my chcà spon so ro waç tyl ko
gru py spor to we, któ re ma jà
szan se star tu w mi strzo stwach Polski, Europy, w mistrzostwach Êwiata i olimpia dach. A prze cie˝
drzewo jak si´ sadzi, to
trzeba czekaç a˝ wyroÊnie, trzeba o nie dbaç.
Podobnie z młodzie˝à
w spo rcie. Jak nie
ma pie ni´ dzy na
jej szko le nie, to
skàd braç te
gwiaz dy? Mó wi´
chłop com w klu bie:
Sport, który si´ uprawia,
trzeba kochaç. JeÊli synek tego nie lubisz, daj
so bie spo kój i nie rób
długów mamie”.

O ZYGMUNCIE HANUSIKU

Romantyczny

bohater
Z

ygmunt Hanusik. Rocznik
1945. Ps. „Zyga”. Urodził się
w Wartogłowcu (obecnie dzielnica
Tych), absolwent zasadniczej
szkoły zawodowej (ślusarz
górnik). Kolarz szosowy wierny
w ciągu całej swojej kariery
sportowej (1960-78) Górnikowi
Lędziny. Wychowanek trenera
Wilhelma Weglendy, podopieczny
szkoleniowców Jerzego Kusia
i Henryka Łasaka. Debiutował
w Wyścigu Pokoju (1968)
zajmując 6 miejsce. W sezonie
1970 odniósł wszystkie swoje
największe sukcesy: mistrzostwo
Polski, pierwsze miejsce
w morderczym wyścigu dookoła
Algierii (24 etapy, blisko 2600 km
w prawie 40o upale), tryumfator
Wyścigu Pokoju (3 miejsce
w klasyfikacji indywidualnej na
trasie Praga-Warszawa-Berlin),
szosowe mistrzostwo Polski
(1970). Olimpijczyk z Meksyku
(1968), czterokrotny uczestnik
Wyścigu Pokoju w składzie
zwycięskiej drużyny.
Z zagranicznych wyścigów
zwyciężył w Tour d’Algerie, Tour du
Loir et Cher, na drugim miejscu
ukończył wyścig o Wielką
Nagrodę Annaby (1971)
i Dookoła Bułgarii
(1971). W 1994 r., wraz
z grupą przyjaciół,
postanowił
reaktywować,
rozwiązany w latach
osiemdziesiątych,
macierzysty klub Górnik
Lędziny. Zasłużony
Mistrz Sportu
odznaczony m.in.
Medalem za Wybitne
Osiągnięcia Sportowe.
Od pięciu lat dyrektor,
organizowanego przez
FAP, wyścigu Kryterium
Tyskie Fiata.
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PANDÑ
po bezdro˝ach
Afryki

Na poczàtku tego roku
Jolanta Czupik i Dominik
Stokłosa napisali na swej
stronie internetowej
autopodroznicy.com:
„Chcesz nas po˝egnaç
– przyjdê i ty. Czekamy
na znajomych, przyjaciół
i wszystkich, którzy
trzymajà za nas kciuki”.
Wyruszyli 18 stycznia
o 7.30 spod krakowskiego
Barbakanu. Tak zacz´ła si´
półroczna, bezprecedensowa
wyprawa Fiat Panda Cross
around Africa 2007 wtedy
– nie pierwsza dla
autopodró˝ników, dziÊ
wiemy – ˝e nie ostatnia.

TEKST

Jerzy Piekarczyk
FOTO

Autopodró˝nicy

PIERWSZA W HISTORII

Wyprawa

w liczbach
Fiat Panda Cross around Africa
2007 była pierwszą w historii,
zakończoną sukcesem, próbą
objechania Afryki samochodem
osobowym. W ciągu 147 dni
(18 stycznia-13 czerwca br.)
Jolanta Czupik i Dominik
Stokłosa, przejechali 52 467 km
na trzech kontynentach. Trasa
Fiata Pandy Cross 1.3 Multijet,
specjalnie przygotowanego przez
FAP, wiodła przez 29 państw,
w tym 19 afrykańskich.
Ilość zużytego paliwa: 3 363,5
litrów oleju napędowego (używano
tylko paliwa dostępnego
w poszczególnych krajach)
Liczba godzin spędzonych za
kierownicą: 866 = 36 dni jazdy
non stop.
Średni dzienny dystans: 357 km
Średnia prędkość w całej
wyprawie: 60,5 km/h
Średnie spalanie: 6,4/100 km
Sponsorami wyprawy byli:
Fiat Auto Poland SA
Benefia Vienna Insurance Group
Selenia FL Poland
Kleen-flo Europe Sp. z o.o.
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o była najdłu˝sza wyprawa z pi´ciu
do tych cza so wych, wy my Êlo nych
w ciàgu czterech ostatnich lat przez
par´ absolwentów wydziału zarzàdzania Aka de mii Gór ni czo-Hut ni czej,
których połàczyła ch´ç poznawania
Êwiata. – A mo˝e pojechaç na Ukrain´ i zobaczyç Krym? – propozycja
Joli stała si´ zapowiedzià ich pierwszej, wspólnej wyprawy w 2003 roku. Odradzano
im, „przecie˝ to bandycki kraj, mówiono, porwà
was, okradnà, zabijà…” Chcàc sprawdziç, jak jest
naprawd´, przejechali 6600 km zapami´tujàc pi´kno Ukrainy i goÊcinnoÊç jej mieszkaƒców. Rok póêniej celem był ju˝ Kazachstan – pierwsza wyprawa
w rejon Azji Centralnej, bez ˝adnej gwarancji na
sukces. Pogranicznicy stukali si´ w czoło, gdy im
mówili dokàd zamierzajà dojechaç swoim najzwyklejszym, seryjnym, fiatem Cinquecento 900. W 36
dni przejechali 15,6 tys. km. Po powrocie zanotowali: „Pokonaç odległoÊç kilku tysi´cy kilometrów
samolotem, to nie to samo, co pokonaç taki dystans
fiatem Cinquecento, majàc po drodze wiele nieoczekiwanych zdarzeƒ”
Kiedy w 2005 roku powiedzieli sobie – jedziemy do
Afganistanu, pytanie: chorzy czy stukni´ci? miało
prawo si´ pojawiç. Po co jechaç do kraju, gdzie
przez ostatnie 24 lata trwa wojna? Czy uwierzono

Wielka
przygoda
czy wielka
ucieczka?

CZAS WOLNY

w motywacj´ dwojga młodych ludzi, którzy zwierzali si´ w internecie: „My tak naprawd´ nie potrafimy odnaleêç si´ w Êwiecie arogancji, do którego nale˝ymy, w Êwiecie zaawansowanej techniki, ale niskiej jakoÊci ˝ycia, samolubstwa, pogoni za zyskiem
i bezsensownà władzà”.
Mo˝na ich wyprawy traktowaç jako wielkà przygod´, ale mo ˝e jest w tym rów nie˝ idea wiel kiej
ucieczki w poszukiwaniu – czego? Mo˝e sensu ˝ycia, mo˝e ludzkiej ˝yczliwoÊci, z którà si´ spotykali
tam, gdzie nikt si´ jej nie spodziewał; mo˝e takich
ludzi, jak ten spotkany w Pa ki stanie rowerzysta
z Austrii, który jechał, nie wiedzieç czemu, do Chin,
a przecie˝ mógł siedzieç bezpiecznie w kraju i w telewizji oglàdaç wyczyny innych. Albo jak poznany
w Mauretanii Australijczyk, który przeprowadził si´
tutaj, hoduje wielbłàdy, ale powiedział im, ˝e tak
na praw d´ od krył w so bie coÊ, cze go ni gdy nie
chciałby odkryç, ˝e ma wstr´t do siebie o to, ˝e pokie ro wał swo im ˝y ciem tak, a nie ina czej. Jest
w tych podró˝ach balansowanie na granicy psychicznej i fizycznej wytrzymałoÊci, jak wtedy, gdy
dziewi´ç godzin odkopywali samochód przysypany
piaskiem Pustyni Nubijskiej, gdy innym razem wyciàgali go z błota Angoli myÊlàc, ˝e ich wyprawa tutaj si´ de fi ni tyw nie za koƒ czy. I te chwi le, któ re
uÊwiadamiały, ˝e nie sà sami, jak wtedy, gdy 21 tysi´cy km od domu znaleêli na szybie, wetkni´tà pod

pióro wycieraczki, kartk´ z polskimi słowami: „Witamy autopodró˝ników!”.
– Polecacie innym taki sposób na ˝ycie? – pytam.
– JeÊli ktoÊ jest silny, wiele potrafi poÊwi´ciç, jest
naprawd´ bardzo wytrzymały psychicznie i fizycznie, to tak – mówi Jola.
Siedzimy w krakowskim Klubie Dziennikarzy Pod
Gruszkà, z okna widaç Rynek, ludzie spacerujà,
gdzie im w głowie piaski pustyni czy afrykaƒski
busz. Jola z Dominikiem wyglàdajà na szcz´Êliwych z zakoƒczonej w czerwcu wyprawy, cieszà
si´ tym, czego dokonali, majà prawo do tej radoÊci, bo gdy si´ ma 27, 28 lat, to ma si´ wcià˝
wszystko przed sobà.
– Czy to jest sposób na ˝ycie? – zastanawia si´ Dominik. – Na pewno polecamy podró˝owanie. Na
pewno trzeba znaç siebie, bo w trudach podró˝y
mo˝na si´ rozczarowaç samym sobà, nie tylko innymi. Poznaç siebie mo˝na tylko w sytuacjach ekstremalnych, z tym, ˝e niektórzy próbujà siebie zmieniç,
a inni popadajà w tak wielkie rozczarowanie, ˝e
z optymisty robi si´ nagle strasznie zamkni´ty człowiek. „Czasami lepiej pewnych rzeczy w sobie nie
odkrywaç” – przywołuje słowa spotkanego w Mauretanii hodowcy wielbłàdów.
Zapisali na swej stronie:
Ona: „Od kilku lat podró˝uj´. Nie sà mi obce ani
wiatry, ani deszcze, ani nawet burze piaskowe czy
tràby powietrzne. Prze˝yłam awaryjne làdowanie
sa mo lo tem, wy so kie tem pe ra tu ry na Sa ha rze…
i myÊl´ sobie, ˝e to wierzchołek „góry lodowej”
w moim ˝yciu. „CoÊ, co Ci´ nie zabije, mo˝e Ci´
tylko wzmocniç”.
On: „Podró˝owanie to moja pasja, a ostatnie lata
dajà mi do zrozumienia, ˝e im ci´˝sza wyprawa
i trudniejsze warunki, tym radoÊç dla mnie wi´ksza”
Wyruszajàc latem 2005 roku w swà kolejnà podró˝
byli przekonani, ˝e nic nie stanie na przeszkodzie
w realizacji zaplanowanego celu. Tym razem si´ pomylili. Kiedy w Islamabadzie przyszli po list polecajàcy z polskiej ambasady, niezb´dny do otrzymania
wizy afgaƒskiej, najpierw były standardowe pytania:
skàd jadà? dokàd?, ale kiedy na pytanie: czym?
urz´dnicy ambasady usłyszeli: fiatem Cinquecento,
jeden z nich wybuchnàł Êmiechem. – Bawi to pana?
Takie Êmieszne? – zapytała Jola. Opanował si´, ale
listu polecajàcego nie dali powtarzajàc, ˝e to niebezpieczna podró˝, Afganistan – wcià˝ dzikie paƒstwo,
taka wyprawa to du˝e wyzwanie, ale te˝ skrajna
głupota, za którà ambasada nie mo˝e braç odpowiedzialnoÊci. Chcecie jechaç w góry Karakorum!?
Nie macie szans!
Niebawem udowodnili, ˝e niemo˝liwe jest mo˝liwe,
ale inne plany musieli zweryfikowaç, zmieniç tras´,
z której wrócili ostatecznie po 58 dniach dokładajàc
swemu trzeciemu towarzyszowi podró˝y, jakim stał

Im
trudniejsza
wyprawa
tym radoÊç
wi´ksza

PIEKŁO PUSTYNI

Z komunikatów

Biura Prasowego
Fiat Auto Poland
„(…) Gdy wyjeżdżali z Etiopii w kierunku Sudanu,
musieli dodatkowo walczyć z ostrym zatruciem
pokarmowym. W pewnym momencie objawy choroby
tak bardzo się nasiliły, że kilka godzin Jola i Dominik
spędzili w szpitalu, aby zrobić testy na malarię.
O tym miejscu Autopodróżnicy napisali w swoim blogu:
„To jedno wielkie pobojowisko, gdzie tak naprawdę
ludzie umierają na stojąco. W szpitalu od sześciu dni
nie ma wody, są tylko cztery łóżka, reszta pacjentów
leży na klepisku z ziemi...”
Osłabieni przez chorobę i upał dojechali do Sudanu,
który przywitał ich rekordowymi temperaturami,
dochodzącymi do 49 st. C. W drodze do Egiptu musieli
pokonać niebezpieczną Pustynię Nubijską, gdzie na
odcinku 300 km trudno spotkać żywe istoty.
Podjęli próbę, ale po kilku kilometrach droga przez
tę pustynię okazała się nieprzejezdna. Grząski,
sypki piach i wydmy uniemożliwiły im dalszą podróż,
dlatego musieli w piekielnym słońcu odkopać
samochód i zawrócić, zanim pustynia pokona ich na
dobre. Dominik wysiłek ten przypłacił odwodnieniem
organizmu i udarem słonecznym, dlatego Jola
po raz pierwszy musiała zasiąść za kierownicą
Fiata Pandy Cross (…)
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si´ samochód, 28 tysi´cy kilometrów. Rok póêniej
pojechali do Dakaru i to wtedy zrodził si´ pomysł:
a mo ˝e by ob je chaç ca łà Afry k´? Ci nqu ecen to
z 352 ty sià ca mi prze je cha nych ki lo me trów nie
wchodziło ju˝ w gr´, ale pojawił si´ na horyzoncie
Fiat Auto Poland, który zainteresowany „autopodró˝nikami” u˝yczył na wypraw´ najnowszy model
Fiata Panda Cross 1.3 Multijet 4x4. Była to równie˝
pierwsza podró˝, w której ktoÊ pomagał im finansowo, ale – mówiàc najogólniej – sponsorzy nie narzucali si´ z ofertami. Wszystkie poprzednie wyprawy autopodró˝nicy organizowali za własne pieniàdze. W poszukiwaniu sponsorów wysłali przeszło
80 ofert; tych, którzy okazali zainteresowanie, mogli policzyç na palcach.
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Dominik: – Na razie niczego nie ˝ałujemy, ani jednego momentu, ani jednej podró˝y. Zdarzajà si´
takie chwile, kiedy si´ myÊli: co ja tutaj robi´? To
jest taki moment zwàtpienia, ale potem trzeba sobie
powiedzieç: człowieku, o czym ty myÊlisz? Jest êle,
ale za chwil´ mo˝e byç dobrze, i tak na pewno b´dzie. I przewa˝nie jest. Nie nale˝y prowokowaç
losu myÊleniem, ˝e si´ coÊ mo˝e nie udaç. Wybierajàc si´ w tego typu podró˝ nie mo˝na byç pesymistà, wi´c jesteÊmy optymistami. Ale równie˝ realistami. Kiedy wiemy, ˝e w Sudanie jest konflikt,
to nie pchamy si´ tam, nie szukamy zb´dnych, superekstremalnych przygód, nic nie jest naciàgane,
wszystko jest tak, jak si´ wydarzyło. Nie wymyÊlamy sobie dziwnych przygód.
Jola: – Była Afryka, ale nie widzieliÊmy lwów, bo
o tej porze roku trwajà migracje i lwy sobie poszły
w sinà dal. To nie jest tak, ˝e skoro jestem w Afryce,
musz´ koniecznie zobaczyç lwa. Mo˝na zobaczyç
lub prze˝yç coÊ innego, niekoniecznie to, co jest
w stereotypowym myÊleniu o podró˝y przez Afryk´.
– Macie ju˝ jej doÊç?
Jola: – Póki co, ja sobie ch´tnie odpoczn´.
Dominik: – Ja te˝. Niektórzy sà zakochani w Afryce, ja do nich nie nale˝´, choç Afryka jest ró˝norod na i pi´k na, ale praw da jest ta ka, ˝e po tra fi
napiç si´ krwi...
Jola: – Dobrze jest zobaczyç w Afryce to, co si´ zobaczyło, prze˝yç to, co si´ prze˝yło – a potem odpoczàç i nie wracaç. Nigdy zresztà nie wracamy do
miejsc, w których ju˝ byliÊmy, w ka˝dym razie nie
staramy si´ wracaç, bo Êwiat jest zbyt du˝y i wcià˝
wiele miejsc, które chcemy zobaczyç.
Wszystkiego nauczyli si´ sami: od robienia zdj´ç
i pracy z kamerà, po styl pakowania i podró˝owania. Kiedy na zaplanowanà na pół roku afrykaƒskà
wypraw´ spakowali wszystko co potrzebne do wn´trza małej Pandy, uwierzyli, ˝e w tej dziedzinie zdobyli chyba mistrzostwo Êwiata.
W au dy cji TVN py ta ni przez Kin g´ Ru sin, za przeczyli, aby łàczyło ich coÊ wi´cej ni˝ przyjaêƒ.
Domi nik ujmuje to tak: – MyÊl´, ˝e zna my si´
na pewno lepiej ni˝ niejedno mał˝eƒstwo z długim sta˝em.
– Sà sytuacje, mówi Jola, w których masz mo˝liwoÊç sprawdzenia, na ile potrafisz poÊwi´ciç drugiej
osobie swój mały egoizm.
„Wiedzcie jedno, jak myÊlicie o podró˝owaniu, róbcie to mimo licznych problemów, bo to, co zobaczycie w ˝yciu, to wszystko jest Wasze, i nikt Wam
tego nie zabierze!” – napisał Dominik Stokłosa na
stronie internetowej, i powtarza to przy ka˝dej okazji. Pomysły rodzà si´ i umierajà, poniewa˝ ich realizacj´ odkłada si´ cz´sto na rok, na dwa, na bli˝ej
nieokreÊlone „jutro”, aby któregoÊ dnia stwierdziç,
˝e na wszystko jest ju˝ za póêno.

Mając na uwadze naszą przeszłość jako dywizję TNT z dumą ogłaszamy początek jeszcze
lepszej przyszłości. Powitajmy CEVA. CEVA jest nastawiona na ciągłą innowacyjność stanowiącą
drogowskaz dla branży oraz koncentruje się na doskonaleniu łańcucha dostaw naszych klientów.
Chcemy by nazwa CEVA w swoim nowym kształcie kojarzyła się z doskonałością działania
i nowymi technologiami. To nasza obietnica. Nie zawiedziemy Was.

Ceva Automotive Logistics Poland Sp. z o.o.
ul. Konwojowa 51, 34-346 Bielsko-Biała
Tel . + 48 33 813 41 02
marketing@pl.cevalogistics.com • www.cevalogistics.com

GRUPA

LUDZIE

PRODUKT

AKTUALNOÂCI
SPORT

CZAS WOLNY

Biec, ciàgle biec

w stron´ mety...
TEKST

Alicja Filowska
FOTO

I. Kaêmierczak

XV edycja Biegu Fiata
w Bielsku Białej:
3 VI 2007r., godzina 11.
Wszyscy, którzy podpisali
list´ startowà, odwrotu ju˝
nie mieli. Pozostało im
tylko biec. Kierunek był
jeden – meta, a do niej
ponad 10 km.
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ieczór, „cicho wsz´dzie, głucho wsz´ dzie”, na nie bie
ksi´ ˝yc i gwiaz dy, a my
idzie my na krót ki spa cer.
Jest przy jem nie, po gło wie
chodzà ró˝ne myÊli, mo˝na
si´ zapomnieç i nagle słyszymy za sobà niepokojàcy tupot. Odwracamy si´ nerwowo – ktoÊ biegnie wprost na nas – chwilowe przera˝enie, zupełnie niepotrzebne, byç mo˝e ktoÊ właÊnie
przygotowuje si´ do nast´pnego Biegu Fiata...
W tym roku, jak na XV edycj´ przystało, po raz kolej ny uczest ni ków by ło co nie mia ra. Bie gli i ci
młodsi i ci starsi, jedni, aby wygraç, inni, dla samej
satysfakcji, z tego, ˝e udało si´ dotrzeç do mety. Dla
niektórych był to pierwszy Bieg Fiata, a dla wielu
chcàcych si´ po prostu sprawdziç, ju˝ kolejny. Z roku na rok impreza zyskuje na popularnoÊci, biegniemy my, nasi znajomi i znajomi znajomych, stàd
wniosek, ˝e bieganiem mo˝na si´ zaraziç. W przypadku epidemii ratunku nie znajdà ci, którzy lubià

ruch w ka˝dej postaci. Spaç spokojnie mogà natomiast tylko te osoby, którze sportu nijak nie lubià
i nie czerpià z niego ˝adnej przyjemnoÊci. Wielu zaczynało za czyjàÊ namowà, niech´tnie, a teraz wystarczy wyznaczyç termin kolejnego biegu i bez wahania stanà na starcie.
Jak podkreÊlali moi rozmówcy, bieganie to temat
rzeka, ale zrobili wyjàtek i w kilku zdaniach opowiedzieli, co według nich jest w tym sporcie najwa˝niejsze i jak temat biegania przewija si´ przez całe
ich ˝ycie, dzieƒ po dniu.

MARIAN IWANIUK, (czas: 01:17:01)
PRACOWNIK FAP W TYCHACH
Do tej pory kontuzja skutecznie uniemo˝liwiała mi
bieganie, ale w tym roku stwierdziłem, ˝e nadszedł
czas, aby ponownie stanàç na starcie. Bieg Fiata był
doskonałà ku temu okazjà. Teraz jestem ogromnie
usatysfakcjonowany, bo bez specjalnego treningu
przygotowawczego dobiegłem do mety. Całe moje
przygotowanie to był tydzieƒ intensywnego biegania
po 4 – 5 km ka˝dego dnia. Je˝eli miałbym daç rad´
innym uczestnikom to powiem, ˝e najlepiej słuchaç
swojego organizmu, nie narzucaç mu tempa i długoÊci trasy ponad jego mo˝liwoÊci, bo wtedy zamiast zdrowiu dopomóc, mo˝emy zaszkodziç. A przecie˝ bieganie to doskonałe zaj´cie na odreagowanie stresu i szkoda byłoby
si´ zniech´ciç. Przyrzekłem sobie, ˝e jeÊli
dotrwam do mety to b´d´ biegał wieczorami dla własnej przyjemnoÊci i musz´ si´
pochwaliç, ˝e słowa dotrzymałem. Jestem
bardzo zadowolony, ˝e si´ zdecydowałem, taki bieg to bardziej rywalizacja z samym sobà, swoimi słaboÊciami ni˝ z innymi uczest ni ka mi. Dla tego mog´ po wie dzieç, ˝e tym razem wygrałem.

SZYMON ODYJAS, (czas: 46:40)
PRACOWNIK FAP W TYCHACH
Biegaç uwielbiam, sam dla siebie cz´sto pokonuj´
trasy długoÊci maratonów i pół maratonów, bior´
udział tak˝e w biegach zorganizowanych. Przyznam, ˝e Bieg Fiata był dotàd najkrótszym biegiem w jakim uczestniczyłem, ale i tak bardzo mi si´ podobało. JakoÊ specjalnie si´
nie przygotowywałem, po prostu robiłem
to, co lu bi´, tyl ko nie co in ten syw niej.
Przede wszyst kim naj wa˝ niej sze jest
równe tempo, aby niepotrzebnie si´ nie
przem´czaç. Wtedy na pewno wystarczy nam sił na dobrà koƒcówk´. Ka˝dego wieczoru ruszam w tras´ po lesie,
dzi´ki czemu mam Êwietnà kondycj´
i nie na rze kam na sa mo po czu cie.
W przyszłym roku te˝ pobiegn´ i za-

Bieg to
bardziej
rywalizacja
z samym
sobà ni˝
z innymi
uczestnikami

mierzam poprawiç czas, bo wiem, ˝e mnie na to
staç. Na ten temat mógłbym opowiadaç i opowiadaç, dlatego powiem po prostu, ˝e biegałem, biegam i biegaç b´d´, bo to sama przyjemnoÊç.

ZYGMUNT KASOLIK, (czas: 51:25)
FIAT-GM POWERTRAIN
W BIELSKU-BIAŁEJ
Najpierw rozgrzewka, a potem wieczorne bieganie
ulubionà trasà – oto całe moje przygotowanie, które
sprawdza si´ ju˝ od 15 lat. A dlatego od 15, ˝e jak
dotàd brałem udział w ka˝dej edycji Biegu Fiata
i ka˝dy koƒczyłem na mecie. Jedyne o co si´ martwiłem to o pogod´, ale jak si´ okazało zupełnie niepotrzebnie. M˝yło, czyli jak dla mnie warunki były
Êwietne. Sport po prostu uwielbiam: zimà biegam
na nartach, organizuj´ biegi przełajowe, kiedyÊ intensywnie trenowałem, teraz ju˝ tylko na tyle, na ile
wiek mi pozwala. Jestem przede wszystkim bardzo
zadowolony z tego, ˝e choç nie jestem ju˝ najmłodszy to mój czas ka˝dego roku w zasadzie jest taki
sam. Aby kondycj´ utrzymaç biegam raz w tygodniu, w zimie tak˝e. Do Biegu Fiata przygotowywałem si´ miesiàc, najpierw pokonujàc
3-4 km, a potem, tak co trzeci dzieƒ,
bie ga łem na 8-10 km. Dzia łam
w zakładowym Centrum Rekreacji
i Kultury i pomagam w organizowaniu biegów dla pracowników, ich
współmał˝onków i dzieci. Zach´cam do biegania wszystkich i ra dz´ nie for so waç
si´ na sa mym po czàt ku.
Aby na braç wpra wy na
poczàtek polecam marszobiegi, a potem to ju˝
na ile siły pozwolà.
WYNIKI

Kto na

podium

Klasyfikacja mężczyzn
1 miejsce – Michael Karonei (KEN)
2 miejsce – Henryk Szost (POL)
3 miejsce – Jakub Burghardt (POL)

czas
00:31:10
00:31:22
00:31:31

Klasyfikacja kobiet
1 miejsce – Dorota Ustianowska (POL)
2 miejsce – Dagmara Handzlik (POL)
3 miejsce – Anna Balbus (POL)

00:38:23
00:41:44
00:44:06

Pracownicy FAP
1 miejsce – Sebastian Kądziołka
2 miejsce – Krzysztof Szor
3 miejsce – Jerzy Plewniak

00:41:12
00:41:20
00:44:01
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Wojciech Antonow
Agencja Infinity

Lato pod znakiem

Freestylu
nowboarderzy i narciarze
QUIKSILVER FIAT FREESTYLE
TEAM po zimowym sezonie pełnym
wrażeń zasłużyli na odpoczynek. Na
scenę freestylowych wydarzeń sezonu
letniego wkraczają kite i windsurferzy
oraz deskorolkowcy.
Na początek kilka słów
przypomnienia. Inicjatywa
QUIKSILVER FIAT FREESTYLE TEAM
narodziła się na przełomie
2006/2007 roku i ma na celu
wspieranie najlepszych polskich
zawodników, uprawiających sporty
takie jak: snowboarding, narty
freestylowe, windsurfing, kitesurfing
i jazda na deskorolce.
Obecnie w skład teamu wchodzi
6 zawodników: Staszek Karpiel,
Michał „Brelok” Ligocki, Janek „Jano”
Krzysztof JR, Maciej „Kozi” Kozerski,
Kuba Winkowski oraz Tomek Kotrych.
Na tym nie koniec. FIAT i QUIKSILVER
mają zamiar przyjąć pod swoje
skrzydła następnych pasjonatów,
dając im tym samym możliwość
rozwijania swoich pasji i uprawiania
sportu freestylowego na światowym
poziomie.
KING OF HELL to impreza
zainspirowana przez środowisko
uprawiające i pasjonujące się
freestylowym windsurfingiem.
Pierwsza, niesłychanie udana edycja
KOH odbyła się we wrześniu 2006
przy wsparciu firmy Redbull.
Tegoroczna była kontynuacją tego
projektu, w tym sezonie jednak
zyskując nowych sponsorów, zyskała
także nową nazwę: QUIKSILVER/FIAT
King of Hell.
Dla tych, którzy nie mieli okazji być na
miejscu załączamy krótką relację
z tych zawodów.

S
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W długi, czerwcowy weekend na
kempingu Chałupy III, na półwyspie
helskim pierwszy raz w tym sezonie
pojawiło się naraz tylu windsurferów.
Freestylowcy, choć lubią długo
pospać, w dniu zawodów musieli
zjawić się na odprawie punktualnie
o 8 rano. Chętnych do startu zjawiło
się sporo, niestety nie dopisała

pogoda – to znaczy pogoda była
piękna, brakowało tylko wiatru.
I tak do godziny 16:00 zawodnicy,
sędziowie i grupa kibiców czekała
na moment, gdy powieje na tyle,
że warto będzie wejść na deski.
Chwilę później zapadła decyzja, żeby
przenieść się na plażę pod Puckiem,
po drugiej stronie zatoki, gdzie wiało

Maciek Kozerski
w Egipcie

Co słychaç
u zawodników
Wieje prawie
codzienie...
Snowboarderzy i narciarze odpoczywają po zimie,
za to kite i windsurferzy są w fazie najgorętszych
przygotowań do serii imprez, która przed nimi.
Maciek Kozerski, jeden z najlepszych polskich
kitesurferów przebywa obecnie w Egipcie:
„Jestem w Hurgadzie w Colonie Watersports.
Trenuję tutaj przed zawodami międzynarodowego
cyklu PKRA i przed polskimi imprezami...
Jestem tu od połowy maja i wieje prawie codziennie,
więc jest nieźle. Poza tym dużo pracuję na siłowni,
przyzwyczaiłem się do codziennych treningów,
najwięcej jednak na pewno staram się przebywać
na wodzie”.
Drugi z „wodnych” graczy QUIKSILVER FIAT
FREESTYLE TEAM ma już na swoim koncie pierwsze
sukcesy tego sezonu. Kuba Winkowski, bo o nim
mowa, po sumiennych przygotowaniach na Rodos,
wywalczył pierwsze miejsce w kategorii
Supersession, podczas drugiej edycji imprezy
windsurfingowej QUIKSILVER/FIAT King of Hell,
która odbyła się w dniach 07-10 czerwca
w Chałupach.

lepiej niż w Chałupach, niestety i tak
nie dostatecznie na sensowną
rywalizację. O 17:00 zapadła decyzja
o rozegraniu Low Wind Expression
Session. Zasady takiej sesji są proste
– oczarować sędziów swoją
kreatywnością w tak mizernych
warunkach. Po półgodzinnym
pokazie, próbach zrobienia jak
najlepszego wrażenia i jak najbardziej
efektownych ewolucji, wszyscy zeszli
na brzeg, a dyrektor zawodów, Kasper
Orkisz, postanowił zakończyć sesję.
Tak minął pierwszy dzień KOH.
Drugi dzień na Helu powitał nas super
plażową pogodą, niestety także
bezwietrzną. Po kilku godzinach
oczekiwania, o godzinie 13:00
wszyscy spotkali się po stronie morza,
aby w zastępstwie windusrfingu
zmierzyć się w pojedynku na
skimboardach – krótkich deskach,
na których można ślizgać się bez żagla
po przybrzeżnych falach. Ludzie na
plaży mieli dobre widowisko,
oglądając wyczyny zawodników,
szczególnie najmłodszych, a także
konkurs na najlepszą wywrotkę. Po
godzinie 16:00 w ramach dalszych
zastępczych atrakcji wystartował
wakeboard – pływanie na desce
ciągniętej przez motorówkę.
Poziom na wodzie był zróżnicowany,

ale tym razem nie chodziło
o współzawodnictwo tylko
o dobrą zabawę.
Trzeciego dnia zawodów King Of Hell
też nie doczekaliśmy się wiatru,
niestety. Koło południa sędziowie
zdecydowali spróbować rozegrać
kolejny Low Wind Freestyle Expression
Session, jednak pół godziny później
wszyscy zrezygnowali z powodu braku
jakiegokolwiek wiatru i udali się na
obiad. Do końca dnia na morzu była
cisza, nic nie wiało. Wieczorem odbyły
się pokazy filmów windsurfingowych
i ogólna integracja środowiska.
Niedziela – 4 dzień zawodów – tego
dnia nieruchomo stały nawet
wszystkie okoliczne wiatraki
– elektrownie wiatrowe. W tych
warunkach zawody postanowiono
zakończyć – nagrody zostały
przyznane, atmosfera była letnia
i bardzo dobra. Mimo braku wiatru
(wielka szkoda) zawodnicy okazywali
wyraźne zadowolenie z organizacji
zawodów, atrakcji jakie im
zapewniono i oczywiście z nagród.
W tego typu imprezach przede
wszystkim chodzi o dobrą zabawę,
a tę uczestnikom tegorocznego
QUIKSILVER/FIAT King of Hell
zapewniono. Do zobaczenia za rok,
na pewno będzie wiało!

WŁOSKIE KLIMATY

Fiat Ital Sound

w goràcych rytmach!
czerwca 2007 w Klubie Platinum w Warszawie, na imprezie
podsumowującej miejską edycję Fiat Ital Sound, wystąpił włoski
DJ i producent, Andrea T. Mendoza.
Andrea T. Mendoza jest jednym z najbardziej utytułowanych
i doświadczonych artystów europejskiej sceny klubowej. Swoją karierę
rozpoczął dwadzieścia lat temu, a jego dyskografia poraża swoją
objętością i jakością. Ostatni remiks z 2007 r. „Put Your Hands Up”
z wokalem Manueli stał się prawdziwym przebojem.
Na stałe współpracuje z topowymi włoskimi klubami Twiga (Forte dei
Marmi), Ciarlis (Cortina), Billionaire (Costa Smeralda, Sardynia)
i regularnie gra w stolicach krajów „Nowej Europy” – Kijów, Moskwa
i Warszawa to ostatnio najgorętsze kierunki jego podróży.
Wieczory Fiat Ital Sound w Klubie Platinum to oprócz muzyki także
specjały śródziemnomorskiej kuchni.
Wyśmienite pasty, sosy i owoce morza rozbudziły apetyt znanego
z telewizyjnych ekranów Włocha Vito Casetti.
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KSIÑ˚KI

Joanna Lasek
Michał Stojniak
Ryszard Lenczewski

TEKST
FOTO

PREMIERY
KINOWE
Misja Małego

Âmiechu

nigdy za du˝o
oraz więcej łączy nas
z „wyspiarzami”, którzy mają
świetną kinematografię, warto więc
zorganizować sobie we własnym
zakresie mały seans angielskiego kina.
Lubimy brytyjskie komedie
romantyczne (zwłaszcza z ikoną tego
gatunku – Hugh Grantem), na rynku
jest też sporo innych filmów, które
zaspokoją gusta nawet najbardziej
wybrednych kinomanów.
Polacy uwielbiają angielskie poczucie
humoru – łączy nas zamiłowanie do
absurdu i pewnego rodzaju
rubaszności. Angielskie komedie
cieszyły i cieszą się w Polsce wielką
popularnością – wystarczy wspomnieć
„Goło i wesoło” czy całe cykle
sitcomów. „Nauka jazdy” jest
uroczym filmem należącym
do lżejszego gatunku
komediowego. W roli głównej
występuje znany z serii filmów
o Harrym Potterze Rupert
Grint. Choćby dlatego warto
poświęcić swój czas na
obejrzenie „Nauki jazdy”; zobaczymy,
jak toczą się losy nastoletnich aktorów
poza planem Harry’ego Pottera.
Historia stara jak świat – los styka
nieśmiałego Bena Marschalla
z emerytowaną nauczycielką. Bohater,
szukając sposobu na uwolnienie się od
nadopiekuńczej matki, zgłasza się
do dorywczej pracy polegającej na

C

pomaganiu w pracach domowych pani
Evie. Starsza pani okazuje się nie lada
ekscentryczką, przebywanie z nią to dla
Bena prawdziwa szkoła życia. Razem
udają się w podróż, która zmienia życie
obojga. „Naukę jazdy” można
potraktować jako kino familijne,
prawdziwą ucztę należy zostawić
na koniec.
Grupy Monty Pythona nie trzeba chyba
nikomu przedstawiać. W Polsce są
fani, którzy znają większość skeczy na
pamięć. Absurdalne poczucie humoru
angielskich komików trafiło w naszym
kraju na podatny grunt. I słusznie,
Monty Python, mimo upływu lat, nie
starzeje się. Różne telewizje
powtarzają cyklicznie
„Latający Cyrk”, w związku
z czym liczba wielbicieli
stale wzrasta. Posiadanie
kolekcji filmowej
„Pythonów” to rzecz
obowiązkowa dla człowieka
mającego poczucie
humoru. A jest spory
wybór. „A teraz coś zupełnie z innej
beczki” to pierwszy pełnometrażowy
film grupy. Powstał w 1971 roku i jest
zbiorem skeczy, gagów zebranych
w 84 minutową całość. Wystarczy
w zupełności na długi seans ze
śmiechem. Nie do wiary, jak grupie
sześciu inteligentów, ze skrajnie
absurdalnym poczuciem humoru,
udało się stworzyć tak zwartą ekipę
i tak zapaść w pamięć widzów.
Wystarczy wspomnieć, że – jak do tej
pory – nikomu nie udało się osiągnąć
aż takiej popularności na niwie
komediowej. Nie można pominąć
kontrowersyjnego „Żywotu Briana” ze
słynną piosenką „Always look on the
bright side of life”, a także filmu „Monty
Python i Święty Graal”.

„

Bezcenny
skarb

Ty możesz zostać
bohaterem” to kolejny film
animowany, który odniósł
z Stanach Zjednoczonych
prawdziwy sukces. Jest to
zwariowana historia 10
letniego chłopca, który jest
fanem pewnej sportowej
drużyny. Podczas włamania
do szatni zespołu ginie
bezcenny skarb, bez którego
niemożliwe jest zwycięstwo
w przyszłych mistrzostwach.
Chłopiec (w wersji polskiej
głos Małgorzaty
Kożuchowskiej) rusza więc
w podróż, aby odzyskać
skradziony przedmiot.
W drodze towarzyszy mu
rozbrykana piłeczka (głos –
Krzysztof Tyniec). Podczas
misji Mały dowiaduje się
sporo o sobie, przyjaźni,
poświęceniu i innych
istotnych rzeczach. Reż.:
Christopher Reeve, głosu
użyczyli: Małgorzata
Kożuchowska, Krzysztof
Tyniec, Agnieszka Dygant.

I

Koniec

Powtórka
ze Êmiechu
„

Pana Boga w ogródku”
Kolejna część uwielbianej
i wyjątkowo udanej komedii
„U Pana Boga za piecem”.
W miasteczku o wdzięcznej
nazwie Królowy Most nic się
nie zmieniło – nadal rządzą tu
pospołu proboszcz
i komendant. Pojawiają się
natomiast nowi mieszkańcy
– ciamajdowaty policjant
z koneksjami rodzinnymi
i świadek koronny. Ktokolwiek
cenił sobie „U Pana Boga za
piecem”, musi obowiązkowo
obejrzeć kontynuację. Na tle
marnych polskich komedii
może trafić się coś
wyjątkowego. Tym bardziej,
pojawia się ta sama obsada.
Reż.: Jacek Bromski, wyst.:
Andrzej Zaborski, Krzysztof
Dzierma, Emilian Kamiński,
Jan Wieczorkowski,
Wojciech Solarz.

marsylskiej trylogii

U

ono to prawdziwy człowiekinstytucja. Abstrahując od roli,
jaką odgrywa jako artysta, frontman
irlandzkiej grupy U2, spełnia się jako
filantrop i społecznik. Godne
podziwu zaangażowanie,
zwłaszcza, że nie wszyscy
wielcy tego świata,
dysponujący zasobnym
portfelem, mają ochotę na
działalność charytatywną.
A Bono, nie dość, że sam nic
na dobroczynności nie zarabia,
to dodatkowo dzieli się tym, co
ma z potrzebującymi. Rozmowę
z artystą warto przeczytać, spotka się
człowieka, który nie zapomniał, że
wywodzi się z robotniczych przedmieść
Dublina. To zaskakujące, ale udało mu
się pozostać normalnym człowiekiem,
któremu największą frajdę sprawia
przebywanie z rodziną, a dodatkowo
ma tę samą żonę od 20 lat!
Czytelników poszukujących sensacji
i plotek trzeba jednak zmartwić – Bono
niechętnie opowiada o życiu
prywatnym i z uporem maniaka stara
się kierować rozmowę na temat
potrzebującej pomocy Afryki.
Mischka Assayas i Bono: Bono
o Bono. Znak. Kraków 2007.
Ukazała się właśnie ostatnia część tzw.
„trylogii marsylskiej”, niestety, to już
koniec tej świetnej serii. „Solea” jest
najbardziej pesymistyczna
i wieje z niej fatalizmem, jest też
niestety najsłabsza, kto jednak
czytał poprzednie części, nie
może nie przeczytać i tej.
Jean-Claude Izzo, pisząc finalną
powieść, umierał na raka płuc,
może stąd ten pesymizm,
a wiedząc, w jakich
okolicznościach powstawała
„Solea”, nie sposób nie czuć się

B

Lider U2

poruszonym.
Trylogia to powrót
do tradycji tzw.
czarnego kryminału
w najlepszym
wydaniu. Autor
wiele miejsca
poświęcił wątkowi
społecznemu
– poznajemy
środowisko ludzi odsuniętych przez
resztę na margines, odrzutków, którzy
(najczęściej z powodu innego koloru
skóry) nigdy nie wdrapią się na szczyt
drabiny społecznej. Trylogia chwyta za
gardło i długo nie pozwala o sobie
zapomnieć.
Jean-Claude Izzo: Solea.
Wydawnictwo WAB. Warszawa
2007.
„Prestiż” to książka niejednorodna, ma
lepsze i gorsze momenty, nie da się
jednak ukryć, że odznacza się pewną
oryginalnością. Kanwą fabuły jest
historia dwóch rywalizujących ze sobą
iluzjonistów, którzy opętani żądzą
zemsty, próbują się zniszczyć
nawzajem. Świetny początek,
zapowiadający dreszczyk emocji,
potem jednak autor wybiega za daleko
w swojej pogoni za nowatorstwem. Ale
warto przeczytać, dobrze oddane są
realia przeszłości, ciekawe są też wątki
dotyczące iluzji, jednym słowem, czasu
poświęconego na
lekturę nie można
uznać za stracony. Na
podstawie książki
nakręcono film, który
można było niedawno
zobaczyć na naszych
ekranach.
Christopher Priest:
Prestiż. Znak.
Kraków 2007.
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CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

600

WYMIARY
334/151/141

RABAT 15%
600 ACTUAL
600 50th - wers. jubileusz.

WYMIARY
354/158/154

1.1 ACTUAL
1.1 ACTIVE
1.2 DYNAMIC
1.3 M-JET 16v ACTUAL
1.3 M-JET 16v DYNAMIC
1.4 16v 100 HP
1.2 4X4
1.2 4X4 CLIMBING
1.3 MULTIJET 16v 4X4
1.3 M-JET 16v 4X4 CLIMBING
CROSS

PLN
25.330
28.305
30.940
33.065
36.040
41.990
37.315
39.015
42.415
44.115
52.275

Albea

poj.
1108
1108
1242
1248
1248
1368
1242
1242
1248
1248
1248

1.4 77KM ACTIVE 4D
1.4 77KM DYNAMIC 4D

WYMIARY
456/173/150

1.4 ACTIVE
1.3 MJT 16v 90KM ACTIVE
1.4 DYNAMIC
1.3 MJT 16v 90KM DYNAMIC
1.3 MJT 16v 90KM EMOTION

62

BAGA˚NIK
515 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 35 L

CO2 miejsca
135 4/5
135 4/5
133 4/5
114 4/5
114 4/5
154 4/5
156 4/5
156 4/5
135 4/5
135 4/5
141 4/5

ZBIORNIK
PALIWA 47 L

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
30.515 1368 57 162 6,9 145 4/5
33.915 1368 57 162 6,9 145 4/5

Linea
RABAT 15%

BAGA˚NIK
206 LITRÓW

kW km/h l/100km
40 150 5,7
40 150 5,7
44 155 5,6
51 160 4,3
51 160 4,3
74 160 6,5
44 145 6,6
44 145 6,6
51 150 5,3
51 150 5,3
51 150 5,3

WYMIARY
419/170/149

RABAT 15%

ZBIORNIK
PALIWA 38 L

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
21.080 1108 40 150 6,0 143 4
22.015 1108 40 150 6,0 143 4

Panda
RABAT 15%

BAGA˚NIK
170 LITRÓW

PLN
37.392
45.892
42.492
50.992
55.667

poj.
1368
1248
1368
1248
1248

ZBIORNIK
BAGA˚NIK
500 LITRÓW PALIWA 45 L

kW km/h l/100km
57 165 6,3
66 170 4,9
57 165 6,3
66 170 4,9
66 170 4,9

CO2 miejsca
148 5
129 5
148 5
129 5
129 5

Grande Punto
RABAT 15%
1.2 65KM ACTIVE 3D
1.2 65KM ACTIVE 5D
1.2 65KM DYNAMIC 3D
1.2 65KM DYNAMIC 5D
1.4 77KM ACTIVE 3D
1.4 77KM ACTIVE 5D
1.4 77KM DYNAMIC 3D
1.4 77KM DYNAMIC 5D
1.4 77KM EMOTION 3D
1.4 77KM EMOTION 5D
1.4 STARJET 16v 95KM ACTIVE 3D
1.4 STARJET 16v 95KM ACTIVE 5D
1.4 STARJET 16v 95KM DYN. 3D
1.4 STARJET 16v 95KM DYN. 5D
1.4 STARJET 16v95KM EMOT. 3D
1.4 STARJET 16v95KM EMOT. 5D
1.4 STARJET 16v95KM SPORT 3D
1.3 MJT 16v 75KM ACTIVE 3D
1.3 MJT 16v 75KM ACTIVE 5D
1.3 MJT 16v 75KM DYN.3D
1.3 MJT 16v 75KM DYN.5D
1.3 MJT 16v 75KM EMOT.3D
1.3 MJT 16v 75KM EMOT.5D
1.3 MJT 16v 90KM DYN. 3D
1.3 MJT 16v 90KM DYN. 5D
1.3 MJT 16v 90KM EMOT. 3D
1.3 MJT 16v 90KM EMOT. 5D
1.3 MJT 16v 90KM SPORT 3D
1.9 MJT 120KM EMOTION 3D
1.9 MJT 120KM EMOTION 5D
1.9 MJT 130KM SPORT 3D

PLN
33.660
34.935
36.295
37.570
34.510
35.785
37.145
38.420
44.285
45.560
38.505
39.780
41.140
42.415
48.280
49.555
48.280
40.885
42.160
44.625
45.900
51.510
52.785
45.985
47.260
52.870
54.145
52.870
55.420
56.695
55.420

WYMIARY
403/169/149

poj.
1242
1242
1242
1242
1368
1368
1368
1368
1368
1368
1368
1368
1368
1368
1368
1368
1368
1248
1248
1248
1248
1248
1248
1248
1248
1248
1248
1248
1910
1910
1910

BAGA˚NIK
275 LITRÓW

kW km/h l/100km
48 155 6,1
48 155 6,1
48 155 6,1
48 155 6,1
57 165 6,1
57 165 6,1
57 165 6,1
57 165 6,1
57 165 6,1
57 165 6,1
70 155 6,1
70 155 6,1
70 155 6,1
70 155 6,1
70 165 6,1
70 165 6,1
70 165 6,1
55 165 4,7
55 165 4,7
55 165 4,7
55 165 4,7
55 165 4,7
55 165 4,7
66 165 4,7
66 175 4,6
66 175 4,6
66 175 4,6
66 175 4,6
88 190 5,6
88 190 5,6
95 200 5,8

ZBIORNIK
PALIWA 45 L

CO2 miejsca
145 4/5
145 5
145 4/5
145 5
145 4/5
145 5
145 4/5
145 5
145 4/5
145 5
145 4/5
145 5
145 4/5
145 5
145 4/5
145 5
145 4/5
123 4/5
123 5
123 4/5
123 5
123 4/5
123 5
123 4/5
122 5
122 4/5
122 5
122 4/5
149 4/5
149 5
150 4/5

Opcje: Centralny zamek z pilotem w kluczyku 382,5 z∏ – Kolumna kierownicy
z regulacjà w dwóch p∏aszczyznach 425 z∏ – Elektrycznie sterowane szyby tylne 680 z∏ – Klimatyzacja manualna dla wersji Fresh i Active 3400 z∏ – Klimatyzacja manualna dla wersji Dynamic 2550 z∏ – Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa 4675 z∏ – Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa (wersja
EMOTION, SPORT) 850 z∏ – Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka
zewn´trzne, lakierowane, czujnik temp. zewn´trznej 425 z∏ – Przyciemniane
szyby boczne i tylna 340 z∏ – Przystosowanie do monta˝u radia (okablowanie
+ antena + 6 g∏oÊników) 467,5 z∏ – Âwiat∏a przeciwmgielne 510 z∏ – Spryskiwacze reflektorów 680 z∏ – Dzielona tylna kanapa 40/60 510 z∏ – Lakier
metalizowany 1232,5 z∏ – Skórzana kierownica i ga∏ka zmiany biegów 382,5 z∏ – Czujnik deszczu 510 z∏ – ESP+ASR/MSR, HBA i Hill Holder 2125 z∏ – Szklany dach otwierany elektrycznie Sky Dome 3400 z∏ – Automatyczna skrzynia biegów MTA 4250 z∏ – Skrzynia 6-biegowa manualna 1955 z∏ – Blue&Me – Bluetooth + USB 807,5 z∏ – Radioodtwarzacz CD zintegrowany ze sterowaniem z ko∏a kierownicy 1275 z∏ – Radioodtwarzacz
CD/MP3 zintegrowany ze sterowaniem na kierownicy 1700 z∏

Croma
RABAT 15%
1.9 MJT 16v 150KM ACTIVE
1.9 MJT16v150KM AUT.ACT.
1.8 16v 140KM DYNAMIC
1.9 MJT 120KM DYNAMIC
1.9 MJT 16v 150KM DYNAMIC
1.9 MJT16v150KMAUT.DYN.
2.2 16v 147KM EMOTION
2.2 16v 147KM AUT. EMOTION
1.9 MJT 16v 150KM EMOTION
1.9 MJT16v150KMAUT.EMOT.
2.4 MJT20v200KM AUT.EMOT.

WYMIARY
475/177/160

PLN
78.617
84.142
71.315
77.605
83.895
89.420
88.060
92.310
88.145
93.670
112.115

poj.
1910
1910
1796
1910
1910
1910
2198
2198
1910
1910
2387

BAGA˚NIK
500 LITRÓW

kW km/h l/100km
110 210 6,1
110 210 6,1
103 200 8,5
88 195 6,1
110 210 6,1
110 210 6,1
108 210 8,6
108 210 8,6
110 210 6,1
110 210 6,1
147 216 8,0

ZBIORNIK
PALIWA 62 L

Bravo

CO2 miejsca
161 5
161 5
200 5
160 5
161 5
161 5
204 5
204 5
161 5
161 5
212 5

RABAT 15%

Opcje: Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa 2550 z∏ – Lakier metalizowany 1530 z∏ – Alarm z czujnikiem grawitacyjnym 1105 z∏ – Sterowanie radiem
z ko∏a kierownicy 425 z∏ – Czujnik deszczu 425 z∏ – ESP+ASR i Hill Holder 2465 z∏ – Szklany dach otwierany elektrycznie 5865 z∏ – System CONNECT
NAV+ z wyÊwietlaczem kolorowym 8075 z∏

Stilo Multi W.
RABAT 15%
1.4 16v 95KM ACTIVE
1.6 16v 105KM ACTIVE
1.9 MJT 120KM ACTIVE
1.9 MJT 120KM DYNAMIC
1.9 MJT 16v 150KM DYNAMIC

PLN
51.340
53.975
60.775
64.685
70.465

WYMIARY
452/176/157

poj.
1368
1598
1910
1910
1910

BAGA˚NIK
510 LITRÓW

kW km/h l/100km
70 176 6,8
77 183 7,6
88 190 5,6
88 190 5,6
110 207 5,6

ZBIORNIK
PALIWA 58 L

CO2 miejsca
181 5
181 5
149 5
149 5
154 5

Opcje: Elektrycznie sterowane szyby tylne 850 z∏ – Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa 5950 z∏ – Lakier metalizowany 1445 z∏ – ESP+ASR/MSR,
HBA 2465 z∏ – Szklany dach otwierany elektrycznie Sky Window 4250 z∏ – System CONNECT NAV+ z wyÊwietlaczem kolorowym 7225 z∏

Sedici
RABAT 15%
1.9 MTJ DYNAMIC 4X4*
1.6 16v EMOTION 4X4*
1.9 MTJ EMOTION 4X4*

WYMIARY
411/175/162

BAGA˚NIK
270 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 50 L

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
61.965
5
53.465
5
66.215 1910 88 180 6,6 174 5

Opcje: Lakier metalizowany 1360 z∏ – Radioodtwarzacz CD/MP3 zintegrowany 425 z∏ – Podgrzewane siedzenia przednie 680 z∏

1.4 16v 90KM ACTIVE
1.9 MJT 120KM ACTIVE
1.4 16v 90KM DYNAMIC
1.4 T-JET 16v 150KM DYN.
1.9 MJT 120KM DYNAMIC
1.9 MJT16v150KM DYNAMIC
1.4 T-JET 16v 150KM EMOT.
1.9 MJT 120KM EMOTION
1.9 MJT16v150KM EMOTION
1.4 T-JET 16v 150KM SPORT
1.9 MJT16v150KM SPORT

WYMIARY
434/179/149

PLN
45.892
53.542
50.142
56.942
57.792
62.042
62.042
64.592
67.142
62.042
67.142

poj.
1368
1910
1368
1368
1910
1910
1368
1910
1910
1368
1910

kW
66
88
66
110
88
110
110
88
110
110
110

BAGA˚NIK
400 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 58 L

km/h l/100km
179 6,7
194 5,3
179 6,7
212 7,1
194 5,3
209 5,6
212 7,1
194 5,3
209 5,6
212 7,1
209 5,6

CO2 miejsca
158 5
139 5
158 5
167 5
139 5
149 5
167 5
139 5
149 5
167 5
149 5

Opcje: Klimatyzacja manualna z filtrem przeciwpyłkowym 3315 z∏ – Światła
przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów 595 z∏ – Klimatyzacja automatyczna dwusterfowa + tylne nawiewy powietrza i filtr przeciwpyłkowy 1700 z∏
– Lakier metalizowany 1445 z∏ – Lakier perłowy 1785 z∏ – Skórzana tapicerka
5100 z∏ – Kierownica z 6 przyciskami sterującymi radioodtwarzaczem 340 z∏
– Kierownica i gałka dźwigni zmiany begów pokryte skórą 425 z∏ – Czujniki ciśnienia w oponach 1275 z∏ – ESP +ASR / MSR / HBA i Hill Holder 2295 z∏
– Skydome: panoramiczny szklany dach otwierany elektrycznie 3825 z∏ – Czujnik zmierzchu wraz z czujnikiem deszczu 765 z∏ – Fotele przednie podgrzewane 850 z∏ – Gniazdko 12V w baganiku 68 z∏ – Blue&Me™ 1020 z∏ – Pakiet
Sport 2805 z∏ – Radioodtwarzacz CD z MP3, system nagłośnienia Hi-Fi 40W,
6 głośników 1487,5 z∏ – Radioodtwarzacz CD, system nagłośnienia Hi-Fi 40W,
6 głośników 1105 z∏ – System nagłośnienia Hi-Fi z 5-kanałowym wzmacniaczem, 260W subwoofer typu bass-reflex, 6 głośników 1530 z∏ – Kurtyny powietrzne 1020 z∏ – DPF – filtr cząstek stałych dla silników diesla 2295 z∏

Doblò
RABAT 15%
1.4 77KM ACTIVE
1.4 77KM DYNAMIC
1.6 16v NATURAL POWER/
CNG (gaz ziemny) ACTIVE
1.3 M-JET 16v 85KM ACTIVE
1.3 M-JET 16v 85KM FAMILY
1.9 M-JET 105KM ACTIVE
1.9 M-JET 105KM DYNAMIC
1.9 M-JET 120KM FAMILY

WYMIARY
425/172/182

BAGA˚NIK
750 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 60 L

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
39.270 1368 57 148 7,4 174 5
42.840 1368 57 148 7,4 174 5
55.420
47.770
52.785
49.470
53.040
57.290

1596 76/68
1248 62
1248 62
1910 77
1910 77
1910 88

163
156
153
164
164
174

9,2
5,5
5,5
5,8
5,8
6,1

171
145
145
153
153
160

5
5
7
5
5
7

Opcje: Centralny zamek z pilotem w kluczyku 510 z∏ – Kolumna kierownicy
z regulacjà wysokoÊci 340 z∏ – Klimatyzacja manualna 3400 z∏ – Elektrycznie
sterowane i podgrzewane lusterka zewn´trzne 467,5 z∏ – Âwiat∏a przeciwmgielne 552,5 z∏ – Lakier metalizowany 1232,5 z∏ – Zderzaki w kolorze nadwozia 510 z∏ – System CONNECT NAV 6630 z∏

*oferta wa˝na do 31.08.2007 r.
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GRUPA

LUDZIE

147

PRODUKT
CENNIK

WYMIARY
475/186/175

RABAT 15%
3D 1.6 TS 105KM PROGRESSION
3D 1.6 TS 120KM PROGRESSION
3D 1.9 JTDM 120KM PROGRESSION
3D 1.9 JTDM 150KM PROGRESSION
3D 1.6 TS 120KM DISTINCTIVE
3D 2.0 TS 150KM DISTINCTIVE
3D 2.0 TS 150KM SELESPEED DIST.
3D 1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE
3D 1.6 TS 120KM BLACK LINE
3D 2.0 TS 150KM BLACK LINE
3D 2.0 TS SELESP. 150KM BLACK L.
3D 1.9 JTDM 150KM BLACK LINE
3D 1.9 JTDM 150KM Q2
5D 1.6 TS 105KM PROGRESSION
5D 1.6 TS 120KM PROGRESSION
5D 1.9 JTDM 120KM PROG.
5D 1.9 JTDM 150KM PROG.
5D 1.6 TS 120KM DISTINCTIVE
5D 2.0 TS 150KM DISTINCTIVE
5D 2.0 TS SELESPEED 150KM DIST.
5D 1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE
5D 1.6 TS 120KM BLACK LINE
5D 2.0 TS 150KM BLACK LINE
5D 2.0 TS SELES. 150KM BLACK L.
5D 1.9 JTDM 150KM BLACK LINE
5D 1.9 JTDM 150KM Q2

PLN
60.350
62.900
68.850
73.950
67.490
73.440
85.765
78.540
70.125
76.075
88.315
81.175
81.175
62.050
64.600
70.550
75.650
69.190
75.140
87.465
80.240
71.825
77.775
90.015
82.875
82.875

poj.
1598
1598
1910
1910
1598
1970
1970
1910
1598
1970
1970
1910
1910
1598
1598
1910
1910
1598
1970
1970
1910
1598
1970
1970
1910
1910

kW
88
88
88
110
88
110
110
110
88
110
110
110
110
88
88
88
110
88
110
110
110
88
110
110
110
110

AKTUALNOÂCI

BAGA˚NIK
324 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 60 L

km/h
195
195
195
208
195
208
208
208
195
208
208
208
208
195
195
195
208
195
208
208
208
195
208
208
208
208

194
194
155
157
194
211
211
157
194
211
211
157
157
194
194
155
157
194
211
211
157
194
211
211
157
157

l/100km CO2 miejsca

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

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

CZAS WOLNY

159
RABAT 15%
1.9 JTS 160KM PROGRESSION
2.2 JTS 185KM PROGRESSION
1.9 JTDM 120KM PROGRESSION
1.9 JTDM 150KM PROGRESSION
1.9 JTDM 150KM PROG. Q-TRONIC
2.4 JTDM 200KM PROGRESSION
2.4 JTDM 200KM PROG. Q-TRONIC
2.4 JTD 200KM PROGRESSION Q4
2.2 JTS 185KM DISTINCTIVE
2.2 JTS 185KM DIST. SELESPEED
1.9 JTDM 150 KM DISTINCTIVE
1.9 JTDM 150 KM DIST. Q-TRONIC
2.4 JTDM 200KM DISTINCTIVE
2.4 JTDM 200KM DIST. Q-TRONIC
2.4 JTDM 200KM DISTINCTIVE Q4
3.2 JTS V6 Q4 260KM DISTINCTIVE
3.2 JTS V6 Q4 260KM DIST. Q-TRONIC

WYMIARY
449/176/136

RABAT 15%
2.0 JTS 165KM PROGRESSION
1.9 JTDM 150KM PROGRESSION
2.0 JTS 165KM DISTINCTIVE
2.0 JTS 165KM SELESPEED DIST.
3.2 V6 240KM DISTINCTIVE
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE
2.0 JTS 165KM BLACK LINE
1.9 JTDM 150 KM BLACK LINE
1.9 JTDM 150KM Q2

64

PLN
95.200
98.600
100.300
106.250
120.700
103.700
103.700
107.100
107.100

poj.
1970
1910
1970
1970
3179
1910
1970
1910
1910

kW
122
110
122
122
176
110
122
110
110

BAGA˚NIK
320 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 63 L

km/h
216
209
216
216
243
209
216
209
209

208
178
208
208
295
178
208
178
178

l/100km CO2 miejsca

8,7
6,7
8,7
8,7
12,4
6,7
8,7
6,7
6,7

5
5
5
5
5
5
5
5
5

PLN
95.710
111.435
93.500
101.150
107.100
134.725
140.675
141.525
119.510
127.415
109.225
115.175
142.800
148.750
149.600
156.315
162.265

159 Sportwagon
RABAT 15%

GT

WYMIARY
466/182/141

1.9 JTS 160KM PROGRESSION
2.2 JTS 185KM PROGRESSION
1.9 JTDM 120KM PROGRESSION
1.9 JTDM 150KM PROGRESSION
1.9 JTDM 150KM PROG. Q-TRONIC
2.4 JTDM 200KM PROGRESSION
2.4 JTDM 200KM PROG. Q-TRONIC
2.4 JTDM 200KM PROG. Q-4
2.2 JTS 185KM DISTINCTIVE
2.2 JTS 185KM DIST. SELESPEED
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE
1.9 JTDM 150KM DIST. Q-TRONIC
2.4 JTDM 200KM DISTINCTIVE
2.4 JTDM 200KM DIST. Q-TRONIC
2.4 JTDM 200KM DISTINCT. Q-4
3.2 JTS V6 Q4 260KM DISTINCTIVE
3.2 JTS V6 Q4 260KM DIST. Q-TRONIC

PLN
101.660
117.385
99.450
107.100
113.050
140.675
146.625
147.475
125.460
133.365
115.175
121.125
148.750
154.700
155.550
162.265
168.215

poj.
1859
2198
1910
1910
1910
2387
2387
2387
2198
2198
1910
1910
2387
2387
2387
3195
3195

kW
118
136
88
110
110
147
147
147
136
136
110
110
147
147
147
191
191

WYMIARY
439/183/132

poj.
1859
2198
1910
1910
1910
2387
2387
2387
2198
2198
1910
1910
2387
2387
2387
3195
3195

kW
118
136
88
110
110
147
147
147
136
136
110
110
147
147
147
191
191

BAGA˚NIK
405 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 70 L

km/h
212
222
191
210
210
228
228
228
222
222
210
210
228
228
228
240
240

205
221
157
157
157
179
179
179
221
221
159
159
179
179
179
270
270

l/100km CO2 miejsca

8,7
9,4
5,9
6,0
6,0
6,8
6,8
6,8
9,4
9,4
6,0
6,0
6,8
6,8
6,8
11,5
11,5

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

BAGA˚NIK
253 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 70 L

km/h
210
220
190
208
208
226
226
226
220
220
208
208
226
226
226
237
237

209
224
159
162
162
184
184
184
224
224
162
162
184
184
184
275
275

l/100km CO2 miejsca

8,8
9,5
6,0
6,1
6,1
7,0
7,0
7,0
9,5
9,5
6,1
6,1
7,0
7,0
7,0
11,6
11,6

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

Brera
RABAT 15%
2.2 JTS 185KM
2.4 JTDM 200KM
2.2 JTS 185KM SKY VIEW
2.4 JTDM 200KM SKY VIEW
3.2 JTS V6 Q4 260KM SKY VIEW
3.2 V6 Q4 260KM SKY VIEW Q-TRONIC

WYMIARY
475/186/175

PLN
118.915
133.025
124.865
138.975
159.800
165.750

Spider
RABAT 15%
2.2 JTS 185KM
2.4 JTDM 200KM
2.2 JTS 185KM EXCLUSIVE
2.4 JTDM 200KM EXCLUSIVE
3.2 JTS V6 Q4 260KM EXCLUSIVE
3.2 V6 Q4 260KM SKY VIEW Q-TRONIC

poj.
2198
2387
2198
2387
3195
3195

kW
136
147
136
147
191
191

WYMIARY
439/183/132

PLN
125.715
139.825
131.665
145.775
166.600
172.550

poj.
2198
2387
2198
2387
3195
3195

kW
136
147
136
147
191
191

BAGA˚NIK
324 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 70 L

km/h
222
230
222
230
240
240

221
180
221
180
273
273

l/100km CO2 miejsca

9,4
7,0
9,4
7,0
11,5
11,5

2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2

BAGA˚NIK
253 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 70 L

km/h
217
228
217
228
235
235

221
179
221
179
273
273

l/100km CO2 miejsca

9,4
6,8
9,4
6,8
11,5
11,5

2
2
2
2
2
2

Ypsilon
RABAT 15%
1.4 8v 77KM CLASS
1.4 16v 95KM CLASS
1.4 DFN 16v 95KM CLASS
1.3 M-JET 16v 75KM CLASS
1.4BI-COLORE16v95KMELEG.
1.4 16v 95KM ELEGANTE PLUS

WYMIARY
378/170/153

PLN
42.840
44.540
47.515
49.215
49.640
51.425

Musa
RABAT 15%
1.4 16v 95KM CLASS
1.4 DFN 16v 95KM CLASS
1.3 M-JET 16v 90KM CLASS
1.4BI-COLORE16v95KMELEG.

Thesis

poj.
1368
1368
1368
1248
1368
1368

kW km/h l/100km
57 163 6,2
70 175 6,7
70 175 6,7
55 167 4,5
70 175 6,7
70 175 6,7

WYMIARY
378/170/153

PLN
53.465
57.460
58.225
60.010

poj.
1368
1368
1248
1368

BAGA˚NIK
215 LITRÓW

BAGA˚NIK
215 LITRÓW

kW km/h l/100km
70 175 6,
70 175 6,6
66 173 4,9
70 175 6,6

WYMIARY
489/183/147

ZBIORNIK
PALIWA 47 L

CO2 miejsca
146 4
159 4
159 4
119 4
159 4
159 4

ZBIORNIK
PALIWA 47 L

CO2 miejsca
157 5
153 5
130 5
157 5

BAGA˚NIK
480 LITRÓW

RABAT 15%

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
2.0 TB 20v EXECUTIVE
149.515 1998 136 224 11,1 264 5
2.4 JTD AUT. 20v SPORTIVA 216.920 2387 136 220 8,8 234 5

Ceny z 15% rabatem dla pracowników Grupy Fiat zawierajà VAT i sà aktualne w momencie
zamkni´cia numeru. Firma zastrzega sobie mo˝liwoÊç dokonania w ka˝dej chwili zmiany cen
i wyposa˝enia.
Pracownicy spó∏ek Grupy Fiat mogà alternatywnie skorzystaç z opcji 10% rabatu i darmowego
pakietu ubezpieczeniowego. W cenniku zamieszczono tylko wybrane opcje i akcesoria.
Kompletny wykaz mo˝na otrzymaç w salonach sprzeda˝y.
Oferta jest dost´pna w Centrum Sprzeda˝y Fiat Auto Poland, ul. Katowicka 24, Bielsko-Bia∏a.
Centrum Sprzeda˝y Fiat Auto Poland • tel. 033 813 44 40

65

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce

stan na 15 lipca 2007 r.

1. Fiat Polska Sp. z o.o.

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074350, Fax (0-22) 6074352
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

reprezentacja i koordynacja
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

2. Fiat Auto Poland SA

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132100, Fax (0-33) 8132036
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

produkcja
samochodów osobowych

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

ul. Ci´˝arowa 49, 43-430 Skoczów
Tel. (0-33) 8538200, Fax (0-33) 8532964
Wiceprezes Zarzàdu: Marek Kanafek

produkcja odlewów ˝eliwnych
dla przemys∏u samochodowego

4. CNH Polska Sp. z o.o.

ul. Otoliƒska 25, 09-407 P∏ock
Tel. (0-24) 2679600, Fax (0-24) 2679605
Dyrekcja Generalna

produkcja
maszyn rolniczych

5. Magneti Marelli Poland SA

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 2630665, Fax (0-32) 2636618
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

koordynacja dzia∏alnoÊci Magneti Marelli
w Polsce

6. Automotive Lighting Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 2960111, Fax (0-32) 2960340
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

produkcja cz´Êci samochodowych
– oÊwietlenie

7. Magneti Marelli Exhaust
Systems Polska Sp. z o.o.

ul. Chopina 72, 41-300 Dàbrowa Górnicza
Tel. (0-32) 295 79 22, Fax (0-32) 2957958
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

produkcja cz´Êci samochodowych
– uk∏ady wydechowe

8. Magneti Marelli Suspension
Systems Bielsko Sp. z o.o.

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132199, Fax (0-33) 8132955
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

produkcja cz´Êci samochodowych
– zawieszenia

9. Magneti Marelli Suspension
Systems Poland Sp. z o.o.

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 2960296, Fax (0-32) 2936618
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

produkcja cz´Êci samochodowych
– zawieszenia

10. Comau Poland Sp. z o.o.

ul. Turyƒska 100, 43-100 Tychy
Tel. (0-32) 2179404, Fax (0-32) 2179440
Dyrektor, Wiceprezes: Hubert Gerono

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ
dla przemys∏u samochodowego

11. Iveco Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa
Tel. (0-22) 5784300, Fax (0-22) 5784318
Dyrektor Generalny: Marcello Filotico

import i sprzeda˝ samochodów
dostawczych i ci´˝arowych

12. Fiat Services Polska Sp. z o.o.

ul. W´glowa 72, 43-346 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132242, Fax (0-33) 8134108
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

administracja ksi´gowa,
personalna i p∏ace

13. Fiat Purchasing Poland Sp. z o.o.

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132549, Fax (0-33) 8126988
Cz∏onek Zarzàdu: Tomasz Trombala

zakupy materia∏ów poÊrednich
i bezpoÊrednich do produkcji
samochodów

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

ul. Konwojowa 57, 43-346 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8135323, Fax (0-33) 8134113
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

us∏ugi celne

15. Sirio Polska Sp. z o.o.

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132485, Fax: (0-33) 813 5333
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

ochrona osób, mienia i ochrona
przeciwpo˝arowa oraz transport

1. Fiat-GM Powertrain Polska Sp. z o.o.

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132452, Fax (0-33) 8132451
Prezes Zarzàdu: Tadeusz Âwierczek

produkcja silników i skrzyƒ biegów
do samochodów

2. Fiat Bank Polska SA

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074800, Fax (0-22) 6074849
Prezes Zarzàdu: Gra˝yna Portas

us∏ugi bankowe

3. Fidis Leasing Polska Sp. z o.o.

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074800, Fax (0-22) 6074982
Prezes Zarzàdu: Saverio Cacopardo

leasing samochodów

4. Fidis Finance Polska Sp. z o.o.

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074821, Fax (0-22) 6074854
Prezes Zarzàdu: Saverio Cacopardo

usługi finansowe i leasingowe

Joint Ventures

