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DZIE¡
pełen 

gwiazd  
DZIE¡

pełen 
gwiazd  

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. 

TEKST

Alicja Filowska
FOTO

Ireneusz Kaêmierczak, 
Satiz Poland



W
nie dzie l´ 8 lip ca w ty skim za -
kła dzie 22 500 za pro szo nych
pra cow ni ków wraz z ro dzi na -
mi Êwi´ to wa ło pi´t na sto le cie
Fiat Au to Po land oraz roz po -
cz´ cie pro duk cji no we go Fia -
ta 500. W tym dniu za kład
w Ty chach był je dy nym miej -
scem w Pol sce, gdzie mo˝ na

by ło obej rzeç no we „pi´ç set ki”, któ re sta nà si´ „da -
niem fir mo wym”. Mo˝ na by ło rów nie˝ za siàÊç we
wn´ trzu naj now szych mo de li Fia ta, Lan cii oraz Al fy
Ro meo oraz ich poprzedników. Do ro Êli nie mo gli
mi nàç obo j´t nie Al fy 8 Com pe ti zio ne oraz sto jà ce go
obok niej Ma se ra ti – gwiazd z naj wy˝ szej pół ki,
o któ rych mo gà so bie tyl ko po ma rzyç. 
O za spo ka ja nie ape ty tów za dba ła ga stro no mia,
o roz ryw k´ – gwiaz dy zna ne z te le wi zyj ne go ekra -
nu. Dla spra gnio nych wie dzy tech nicz nej otwo rem
sta ły la kier nia, spa wal nia i mon ta˝, gdzie mo˝ na by -
ło zo ba czyç, jak po wsta je no wa 500-tka czy Pan da.
Za in te re so wa nych jak zwy kle nie bra ko wa ło tym
bar dziej, ˝e rytm pro duk cji nie za kłó ca cy klu in we -
sty cyj ne go (dla po trzeb For da i no wej „pi´ç set ki”),
któ ry za koƒ czy si´ w li sto pa dzie. 
Dzieƒ Ro dzin ny jest spo tka niem lu dzi, któ rych łà -
czy to sa mo miej sce pra cy. Te go rocz ny tym si´ jed -
nak ró˝ nił od tych sprzed ro ku czy dwóch, ˝e
wspól nej za ba wy nie za kłó ca ła nie pew noÊç ju tra.
Kie dy py ta niom o przy szłoÊç to wa rzy szy opty mizm,
po ja wia si´ on rów nie˝ w ka˝ dej z ro dzin two rzà -
cych wiel kà wspól no t´ Fia ta.
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„Tata kup mi
Fiata!” czyli
uboczne 
skutki Dnia
Rodzinnego



GRUPA
FAMILY DAY

LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY

Podglądanie
produkcji 

„od kuchni”
każdego roku 

ma zwolenników
ciekawych 

„jak to się robi”
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Piknik 
Rodzinny 

Na 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. 

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.

RODZINNIE W BIELSKU-BIAŁEJ
Pozytywne
emocje budziły
tego dnia:
„pięćsetka”,
ognie sztuczne
i wiara Kasi
Cichopek (na
dole strony), 
że tańczyć
każdy może
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E
le ganc ka syl wet ka trój bry ło we go se da -
na przy cià ga wzrok i mo ̋ e za uro czyç
klien tów. Ta kie wła Ênie za da nie –
stwo rze nia sa mo cho du pi´k ne go,

o nie po wta rzal nym wło skim cha rak te -
rze – po sta wił Fiat pro jek tan tom ze
swo je go Cen trum Sty lu. Li nea ma
pod biç Êwiat. Au to, pro du ko wa ne
obec nie w tu rec kim za kła dzie w Bur -

sa, w przy szło Êci ma po wsta waç rów nie˝ w Bra zy lii,
In diach, Chi nach oraz Ro sji i zdo by waç ryn ki w Eu -
ro pie, Azji, Afry ce, a tak ̋ e w Ame ry ce Po łu dnio wej.

Pi´kna LINIA
TEKST

Anna 
Borsukiewicz

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.

Mu si wi´c od po wia daç i po do baç si´ klien tom ma jà -
cym naj ró˝ niej sze upodo ba nia. W nie któ rych kra jach
Li nea ma staç si´ mo de lem fla go wym Fia ta. 
Czte ro drzwio wy sa mo chód jest na praw d´ impo -
nujàcy, za rów no pod wzgl´ dem roz mia rów (dłu -
goÊç 456 cm, sze ro koÊç 173 cm, wy so koÊç 150 cm
i roz staw osi 260 cm), jak i wy glà du. Jest te˝ nie -
zwy kle zgrab nym se da nem. Je go wy dat na osło na
chłod ni cy z no wym zna kiem fir mo wym oraz du ̋ e,
za cho dzà ce na bo ki nad wo zia re flek to ry w kształ cie
kro pli uwy dat nia jà po do bieƒ stwo do naj now szej ro -
dzi ny sa mo cho dów Fia ta. Li nia przo du, wy dat ne go



Tyl na ka na pa jest dzie lo na i skła da na w pro por cjach
40/60%, dzi´ ki cze mu mo˝ na znacz nie po wi´k szyç
prze strzeƒ ba ga ̋ o wà lub prze wieêç dłu gie przed -
mio ty. Aby za pew niç pa sa ̋ e rom wy go d´ jaz dy, fo -
te le wy ło ̋ o no pian kà ugi na jà cà si´ w za le˝ no Êci od
ci´ ̋ a ru sie dzà cych na nich osób. Bez pie czeƒ stwo
po dró ̋ o wa nia gwa ran tu je moc na kon struk cja opar -
cia, któ ra chro ni przed prze su wa jà cy mi si´ do przo -
du ła dun ka mi za pa ko wa ny mi do ba ga˝ ni ka.
W opar ciu tyl nej ka na py znaj du jà si´ te˝ trzy za -
głów ki o re gu lo wa nych wy so ko Êciach. Na tyl nych
fo te lach za mon to wa no po nad to za cze py Iso fix do
mo co wa nia fo te li ków dla dzie ci.

Wy go d´ po dró ̋ o wa nia Li neà za pew nia jà te˝ urzà -
dze nia, ta kie jak pod ło kiet ni ki, schow ki, a przede
wszyst kim do bra at mos fe ra we wnàtrz ka bi ny. Aby
jà za pew niç, za sto so wa no (w za le˝ no Êci od wer sji
wy po sa ̋ e nia au ta) sku tecz ny sys tem na wie wu po -
wie trza z na grzew ni cà oraz dwa ro dza je kli ma ty za -
cji: re gu lo wa nà r´cz nie i au to ma tycz nà. Ta ostat nia
jest urzà dze niem cał ko wi cie wy r´ cza jà cym kie row c´
– urzà dze nie umo˝ li wia, za po mo cà cen tral ki elek -
tro nicz nej, au to ma tycz ne ste ro wa nie tem pe ra tu rà,
na wie wem po wie trza, je go roz dzia łem, włà cze niem
spr´ ̋ ar ki i re cyr ku la cji. Ste ru je kli ma tem za po mo -
cà „tem pe ra tu ry rów no wa˝ nej”, czy li za po mo cà
czuj ni ków, któ re re je stru jà tem pe ra tu r´ we wn´trz nà
i ze wn´trz nà, wy mia n´ cie pła mi´ dzy cia łem ludz -
kim i ka bi nà i na tej pod sta wie oce nia wra ̋ e nie
kom for tu ter micz ne go od czu wa ne przez pa sa ̋ e ra.
Spe cjal ny czuj nik re je stru je te˝ pro mie nio wa nie sło -
necz ne, roz po zna jàc, spo wo do wa ny przez nie nad -
mier ny wzrost tem pe ra tu ry we wnàtrz sa mo cho du. 
Kie row ca i pa sa ̋ e ro wie mo gà w cza sie po dró ̋ y sa -
mo cho dem uprzy jem niaç so bie czas, słu cha jàc ra dia
bàdê wła snej mu zy ki za re je stro wa nej na pły tach lub
pli kach MP3 rów nie˝ z pen - dri ve lub I -po da, któ re
pod łà cza si´ do sys te mu Blue&Me po przez złà cze
USB. Ze staw au dio w Fia cie Li nea jest bar dzo roz -
u do wa ny i da je wie le mo˝ li wo Êci (patrz ram ka).

9

jak w au tach Gran Tu ri smo, o sil nie za ak cen to wa nej
po kry wie sil ni ka i po chy lo nej szy bie pod kre Êla dy na -
mi k´ sa mo cho du. O je go so lid no Êci prze ko nu jà ma -
syw ne bo ki z prze tło cze nia mi na ca łej ich dłu go Êci
i moc no za zna czo ne nad ko la, a tak ̋ e wy ra zi Êcie za -
ry so wa ny tył, skry wa jà cy 500-li tro wy ba ga˝ nik. 
Ele gan cji do da jà au tu du ̋ e ko ła o ob r´ czach z lek -
kich sto pów oraz la kie ry nad wo zia. W Pol sce Li nea
b´ dzie sprze da wa na w czte rech wer sjach: Fresh,
Ac ti ve, Dy na mic i Emo tion. W tej ostat niej jest to
ju˝ na praw d´ luk su so wa li mu zy na, choç i po przed -
nie wer sje za pew nia jà kom fort, któ rym no wy Fiat
mo ̋ e kon ku ro waç z sa mo cho da mi in nych ma rek.

WY GOD NE PO DRÓ ̊ O WA NIE
Wn´ trze sa mo cho du jest ob szer ne i peł ne Êwia tła,
a jed no cze Ênie przy tul ne. Pro jek tan ci i kon struk to -
rzy ju˝ od po czàt ku two rze nia ka bi ny pa sa ̋ er skiej
wy ko rzy sty wa li naj now sze osià gni´ cia er go no mii,
by zbu do waç wn´ trze, w któ rym wszy scy b´ dà mie li
wie le miej sca na no gi, nad gło wa mi i wo kół sie bie.
Ba da li np. wy mia ry pa sa ̋ e rów (ta kie jak wzrost
i po stu ra, wia do mo bo wiem, ˝e no we po ko le nia sà
co raz wy˝ sze), ich przy zwy cza je nia (w sa mo cho dzie
sp´ dza si´ te raz wi´ cej cza su, ni˝ kie dyÊ) i wy ma ga -
nia do ty czà ce kom for tu pod czas po dró ̋ y (klien ci
ce nià au ta prze stron ne, do brze urzà dzo ne). 
Dzi´ ki te mu w Li nei rów nie do brze czu je si´ kie -
row ca mie rzà cy 1,5 m jak i 2-me tro wy. Obaj mo gà
do pa so waç do swych po sta ci fo te le, a kie row ca
usta wiç po ło ̋ e nie kie row ni cy (jej wy so koÊç i wy su -
ni´ cie). Pro wa dze nie sa mo cho du uła twia jà po r´cz -
nie umiesz czo na dêwi gnia zmia ny bie gów, wy god ny
do st´p do prze łàcz ni ków i do brze wi docz ne wskaê -
ni ki (dzie ło Ma gne ti Ma rel li), pod czas jaz dy wie -
czo rem i w no cy pod Êwie tlo ne na po ma raƒ czo wo.
War to do kład niej przyj rzeç si´ fo te lom. Zo sta ły za -
pro jek to wa ne tak, by za pew niç kom for to wà jaz d´
pa sa ̋ e rom ró˝ ne go wzro stu. Skon stru owa no je
w spo sób po zwa la jà cy zmi ni ma li zo waç od czu wa nie
wi bra cji, po wsta jà cych pod czas jaz dy po nie rów nych
dro gach. Przed nie sie dze nia wy po sa ̋ o no przede
wszyst kim w no wy sys tem pod par cia l´ dê wio we go
ple ców. Me ta lo we kon struk cje fo te li, wy ło ̋ o ne pian -
kà do pa so wu jà cà si´ do cia ła, chro nià te˝ przed wy -
su ni´ ciem si´ spod pa sów bez pie czeƒ stwa w ra zie
gwał tow ne go zde rze nia czo ło we go sa mo cho du.
W przed nich fo te lach mo˝ li we sà re gu la cje: wy so ko -
Êci, wzdłu˝ na, na chy le nia opar cia i l´ dê wio wa (za
po mo cà ste ro wa nia elek trycz ne go). Za głów ki
o zmie nia nej wy so ko Êci mo gà byç na za mó wie nie
wy po sa ̋ o ne w an ti whi plash – sys tem, któ ry pod czas
zde rze nia za po bie ga „ze rwa niu” kr´ gów szyj nych,
przy bli ̋ a jàc za głów ki do kar ków pa sa ̋ e ra i kie row -
cy. Przed nie fo te le wy po sa ̋ o no te˝ w funk cj´ ogrze -
wa nia, do st´p nà ja ko wy po sa ̋ e nie do dat ko we.

Linea jest
samochodem,
który
naprawd´
mo˝e zrobiç
mi´dzynaro -
dowà karier´
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Elegancka
sylwetka

mo˝e
zauroczyç

Dru ga z jed no stek ben zy no wych – 1.4 T -Jet 16v 
– na le ̋ y do no wej ro dzi ny sil ni ków ben zy no wych
z do ła do wa niem, od zna cza jà cej si´ wy so ki mi osià -
ga mi, przy spie sze niem, ni skim zu ̋ y ciem pa li wa,
pro sto tà kon struk cji, so lid no Êcià i nie za wod no Êcià.
Sil nik 1.4 T -Jet 16v roz wi ja moc 120 KM przy
5000 obr./min. i mak sy mal ny mo ment ob ro to wy
206 Nm przy 2500 obr./min. Za pew nia wy so kà
ela stycz noÊç jaz dy przy ogra ni czo nym sto so wa niu
skrzy ni bie gów, zna ko mi cie pa su je wi´c do spor to -
we go sty lu jaz dy. 
Do brze zna ny z wie lu sa mo cho dów Fia ta tur bo die -
sel 1.3 Mul ti jet, 16v zo stał za sto so wa ny w Li nei
z tur bo spr´ ̋ ar kà o zmien nej geo me trii ło pa tek. Sil -
nik osià ga z nià moc a˝ 90 KM przy 4000
obr./min. i mo ment ob ro to wy 200 Nm przy 1750
obr./min. Li nea z tà jed nost kà roz wi ja mak sy mal nà
pr´d koÊç 170 km/h i przy spie sza od 0 do 100 km/
w cià gu 13,8 se kun dy. Rów nie˝ zu ̋ y cie pa li wa na -
le ̋ y do naj ni˝ szych w seg men cie: 6,5 l/100 km
w cy klu miej skim, 4,0 l/100 km w cy klu po za miej -
skim i 4,9 l/100 km w cy klu mie sza nym.

NO WO CZE SNE SIL NI KI
Fiat Li nea mo ̋ e byç na p´ dza ny jed nym z trzech sil -
ni ków: tur bo die slem 1.3 Mul ti jet 16v o mo cy 90 KM
(ze zro bo ty zo wa nà au to ma tycz nà skrzy nià bie gów
Du alo gic dost´pny pod koniec roku) oraz dwo ma
ben zy no wy mi: 1.4 o mo cy 77 KM i 1.4 T -Jet 16v
z tur bo do ła do wa niem, o mo cy 120 KM (ostatni
dost´pny pod koniec roku). Wszyst kie sà pro du ko -
wa ne przez Fiat Po wer tra in Tech no lo gies, sek tor
Gru py, sku pia jà cy si´ na ba da niach oraz pro du ko -
wa niu sil ni ków i skrzyƒ bie gów do sa mo cho dów –
od oso bo wych po po jaz dy prze my sło we, a tak ̋ e do

stat ków i ma szyn rol ni czych. Ka˝ da z jed no stek na -
p´ do wych ma in ne za le ty, ale wszyst kie od zna cza jà
si´ nie za wod no Êcià i do bry mi osià ga mi, a tak ̋ e sà
przy ja zne dla Êro do wi ska – speł nia jà nor m´ emi sji
ga zów Eu ro 4. Swo je mo˝ li wo Êci wy ko rzy stu jà,
współ pra cu jàc ze skrzy nia mi bie gów o 5 prze ło ̋ e -
niach (6 w przy pad ku skrzy ni Du alo gic).
Ben zy no wy, czte ro cy lin dro wy sil nik 1.4 Fi re ma po -
jem noÊç sko ko wà 1368 cm³, na ka˝ dy cy lin der przy -
pa da jà dwa za wo ry na p´ dza ne bez po Êred nio przez
wa łek roz rzà du w gło wi cy. Uzy sku je moc 77 KM
przy 6000 obr./min. i mak sy mal ny mo ment ob ro to -
wy 115 Nm przy 3000 obr./min. Wy po sa ̋ o ny weƒ
Fiat Li nea roz wi ja pr´d koÊç maks. 165 km/h i przy -
spie sza od 0 do 100 km/h w 14,6 se kun dy. Zu ̋ y cie
pa li wa na le ̋ y do naj ni˝ szych w tym seg men cie: 8,2
l/100 km w cy klu miej skim, 5,1 l/100 km w cy klu
po zamiej skim i 6,3 l/100 km w cy klu mie sza nym. 
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KOM FOR TO WO 
I BEZ PIECZ NIE NA DRO DZE
Jaz da Fia tem Li nea jest na praw d´ kom for to wa dzi´ -
ki za wie sze niom sa mo cho du. Z przo du au ta za sto -
so wa no sys tem za wie szeƒ nie za le˝ nych ty pu
McPher son, w któ rym amor ty za tor i spr´ ̋ y na peł nià
ro l´ za rów no ele men tów amor ty zu jà cych i ela stycz -
nych, jak struk tu ral nych i ki ne ma tycz nych. Tyl ne za -
wie sze nie jest pół nie za le˝ ne, po łà czo ne bel kà skr´t nà
z no wym drà˝ kiem sta bi li za to ra i łàcz ni ka mi mo co -
wa ny mi do amor ty za to rów, któ re zwi´k sza jà sku -
tecz noÊç sta bi li za cji oraz po pra wia jà re ak cj´ dy na -
micz nà na za kr´ cie. Wy god nà po dró˝, zwłasz cza na
dłu gich tra sach, umo˝ li wia sys tem Cru ise Con trol,
po zwa la jà cy na kon tro l´ pr´d ko Êci sa mo cho du,
a par ko wa nie, zwłasz cza w trud nych miej skich wa -
run kach – spe cjal ny czuj nik, któ ry sy gna ła mi aku -
stycz ny mi in for mu je o prze szko dach znaj du jà cych
si´ nie da le ko tyl nej cz´ Êci au ta, za po bie ga jàc ude rze -
niu w nie i otar ciu ka ro se rii. In ny z czuj ni ków –
desz czu – au to ma tycz nie włà cza wy cie racz ki, gdy
za re je stru je, ˝e szy ba sa mo cho du jest mo kra.
W Fia cie Li nea za sto so wa no te˝ naj no wo cze Êniej -
sze elek tro nicz ne sys te my za pew nia jà ce au tu bez -

piecz ne za cho wa nie si´ na dro dze, ta kie jak ABS
z EBD (za po bie ga jà cy blo ko wa niu kół i ko ry gu jà cy
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
(sys tem prze ciw po Êli zgo wy), a tak ̋ e MSR (cz´Êç
sys te mu ASR za po bie ga jà ca po Êli zgo wi spo wo do -
wa ne mu za blo ko wa niem kół na p´ do wych przy re -
duk cji bie gów) i Hill Hol der (po ma ga jà cy kie row cy
ru szaç pod gó r´) oraz HBA (elek tro hy drau licz ne
wspo ma ga nie ha mo wa nia).
Do te go do cho dzà urzà dze nia chro nià ce pa sa ̋ e rów
w sy tu acji, gdy doj dzie do wy pad ku. Bu do wa nad -
wo zia Li nei po zwa la po chła niaç ener gi´ ude rze nia,
a ta kie cz´ Êci au ta jak kie row ni ca i pe da ły czy fo te le
skon stru owa no z my Êlà o za bez pie cze niu pa sa ̋ e rów
i kie row cy. Po nad to au to ma a˝ do 6 po du szek po -
wietrz nych, trzy punk to we pa sy bez pie czeƒ stwa
z na pi na cza mi i ogra nicz ni ka mi na pi´ cia, 5 za głów -
ków i sys tem prze ciw po ̋ a ro wy.
Li nea – pi´k na, dy na micz na i bez piecz na jest wi´c
sa mo cho dem, któ ry na praw d´ mo ̋ e zro biç mi´ dzy -
na ro do wà ka rie r´.
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Blu&Me®

– łàcz noÊç i roz ryw ka
w sa mo cho dzie
Fiat 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.

INNOWACYJNY SYSTEM

Prowadzenie
samochodu
ułatwia
wygodny
dpst´p do
przełàczników
i dobrze
widoczne
wskaêniki



„Ludzie sà
najwi´kszym

skarbem
naszej firmy”

do 18 ty pów sa mo cho dów w kla sie A, B i C. Na -
szy mi od bior ca mi sà: Gru pa Fiat i Ge ne ral Mo tors.
Co raz wi´k sza licz ba za mó wieƒ sprzy ja za trud nie -
niu, któ re od po czàt ku ist nie nia Fiat-GM Po wer -
tra in Pol ska zo sta ło po dwo jo ne, a pra c´ zna la zło
u nas 1400 osób”.
O do sko na łej kon dy cji fir my, po za wzra sta jà cà pro -
duk cjà (z li nii mon ta ̋ o wych co 26 se kund scho dzi
no wy sil nik, co da je 2630 sil ni ków na do b´) Êwiad -
czy jej nie ustan ny roz wój. Fir ma in we stu je nie tyl ko
w to, co „wi docz ne dla oka” – roz bu do wa ha li 3D,
przy go to wa nie no wych, do sko na le wy po sa ̋ o nych
sal szko le nio wych – ale prze zna cza du ̋ e na kła dy
fi nan so we na sta łe zwi´k sza nie kom pe ten cji pra -
cow ni ków.
„Lu dzie sà naj wi´k szym skar bem na szej fir my –
mó wi Ta de usz Âwier czek – dla te go sta ra my si´

umo˝ li wiaç im podnosze nie kwa li fi ka cji, co w kon -
se kwen cji spra wia, ˝e pra ca na ka˝ dym sta no wi sku
jest przy jem niej sza i ła twiej sza. Po ma ga jà nam
w tym szko le nia, zwià za ne z udzia łem Fiat-GM 
Po wer tra in Pol s ka w pro gra mach sta łej po pra wy 

S
il nik die sel 1.3 SDE, pro du ko wa ny
w Biel sku -Bia łej od 2003 ro ku, okre Ê la ny
za słu ̋ o nym mia nem „pe reł ki Po wer tra -
ina”, to pro dukt o klu czo wym zna cze niu,
któ ry roz po czàł no wy roz dział w fa scy -
nu jà cej hi sto rii roz wo ju tech no lo gii wy -
so ko pr´˝ nych jed no stek na p´ do wych.
„To nie wia ry god ne, ale od uru cho mie nia
pro duk cji small -die sla mi n´ ły ju˝ czte ry

la ta – mó wi Ta de usz Âwier czek, dy rek tor za kła du. –
Uro czy stoÊç, zwià za na z wy pro du ko wa niem mi lio -

no we go sil ni ka mia ła miej sce w li sto pa dzie 2005 ro -
ku; jak wi daç od te go cza su na sza zdol noÊç pro duk -
cyj na wzro sła, pra ca na bra ła szyb sze go tem pa i dzi -
siaj z du mà ob cho dzi my „dwu mi lio no wy ju bi le usz”.
Suk ces ten jest wy ni kiem ci´˝ kiej pra cy ca łej za ło gi
na sze go za kła du, któ rej pra gn´ serdecznie po dzi´ ko -
waç za wszech stron ne za an ga ̋ o wa nie w two rze nie
du ̋ ej ilo Êci pro duk tów do sko na łej ja ko Êci. Dwa mi -
lio ny sil ni ków ozna cza dwa mi lio ny kon su men tów,
któ rzy nam za ufa li i sà za do wo le ni z na sze go pro -
duk tu. W tej chwi li wy twa rza my jed nost ki na p´ do we
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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.

SUKCES na miar´ 2 milionów

TEKST

Alicja Filowska
FOTO

Satiz Poland

GRUPA
POWERTRAIN

LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY

SUKCES na miar´ 2 milionów



cyj nych. Jest to bar dzo wa˝ ne, bo
my rów nie˝ uczy my si´ od in -
nych jak si´ zmie niaç, aby od no -
siç suk ce sy, o któ rych Êwiad czà
wy ró˝ nie nia, przy zna wa ne nam
co ro ku przez me dia (m. in.
New s we ek, Rzecz po spo li ta)”. 
Pra cow ni cy biel skie go za kła du
przy zna jà, ˝e dwu mi lio no wy eg -
zem plarz „pe reł ki” to tyl ko ko lej -
ne po twier dze nie sen su ich pra cy,
któ rà po rów nu jà do la ta nia sa mo -
lo tem. Pi lot sia da jàc za ste ra mi
ma szy ny i ru sza jàc w t´ sa mà tra -
s´, przed lo tem spraw dza pra wi -
dło woÊç dzia ła nia wszyst kich sys -
te mów. Ry zy ku je bo wiem bez pie -
czeƒ stwo pa sa ̋ e rów. Rów nie˝
pod czas pro duk cji sil ni ków trze ba
na bie ̋ à co kon tro lo waç wszyst kie
pro ce sy, aby nie za wieÊç przy wià -
za nych do fir my od bior ców. 

– TPM i WCM. Tyl ko w tym ro ku, rów nie˝ dzi´ ki
za an ga ̋ o wa niu ca łej za ło gi, uda ło nam si´ uzy skaç
pierw szy sto pieƒ TPM. W tej chwi li wszy scy in ten -
syw nie pra cu je my nad wdra ̋ a niem za sad World
Class Ma nu fac tu ring. Wy ni ki sà co raz lep sze – wy -
pad ki si´ nie zda rza jà, na sze pro duk ty sprze da je my
w try bie na tych mia sto wym, nie po zwa la my so bie na
gro ma dze nie za pa sów, sta ra my si´ pra co waç nad
do trzy ma niem wszyst kich wy mo gów za rów no
TPM, jak i WCM na ka˝ dym szcze blu za rzà dza nia.
Zda je my so bie spra w´, ˝e chcàc utrzy maç wy so ki
po ziom i cie szyç si´ do sko na łà opi nià klien tów nie
wol no nam spo czàç na lau rach. Dla te go wcià˝ pra -
cu je my nad po pra wà ja ko Êci na szych wy ro bów –
w tej chwi li sil nik SDE 1.3. speł nia nor my Eu ro 4,

ale w prak ty ce je ste Êmy go to wi do speł nie nia nor my
Eu ro 5, co tak ̋ e jest zwià za ne z obec nie re ali zo wa -
ny mi w za kła dzie in we sty cja mi. Nie b´ d´ ukry wał,
˝e nie ustan ny roz wój to dla nas ogrom ny po wód do
du my – przy je˝ d˝a do nas wie le za gra nicz nych de -
le ga cji i stu den ci współ pra cu jà cej z na mi uczel ni,
aby ob ser wo waç za awan so wa nie pro ce sów pro duk -
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Sil nik 1.3. SDE 
Inwestycja 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.

PRACA ZA MILIONY

Hi sto ria za kła du 
w pi guł ce
Spółka 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.

NAJWI¢KSZY NA PODBESKIDZIU



5
Dzieƒ Ro dzin ny Fia ta -GM Po wer tra in
ju˝ po raz trze ci miał miej sce na te re nie
OÊrod ka Re kord w Biel sku -Bia łej. W tym
ro ku do pi sa ła nie tyl ko po go da. Wszy scy
pra cow ni cy wraz z ro dzi na mi mie li oka -
zj´ uczest ni czyç w wie lu atrak cjach, któ -
re przy go to wa no z uwzgl´d nie niem ka˝ -
dej gru py wie ko wej: od ma ło la tów, 
po star sza ków. Na dzie ci cze ka ły gry

i za ba wy oraz kon kur sy z atrak cyj ny mi na gro -
da mi (naj wi´k szym za in te re so wa niem cie szy -
ło si´ ka ra oke). Do ro Êli na to miast mie li mo˝ -
li woÊç po pró bo wa nia swo ich sił na par kie cie
– wszy scy ch´t nie taƒ czy li przy dêwi´ kach
mu zy ki bie siad nej.
Dy rek cja fir my pod kre Êla, ˝e ta ki dzieƒ, jak
ten, jest bar dzo po trzeb ny. W ten spo sób mo˝ -
na po dzi´ ko waç pra cow ni kom za co dzien ny
trud, ja ki wkła da jà w swo jà pra c´. Nie
ukry wa te˝ za do wo le nia, ˝e po za
pierw szà, dru gà i trze cià zmia nà
znaj du jà ocho t´, aby w ro dzin -
nym gro nie wspól nie Êwi´ to waç
i ˝ar to waç. A war to do daç, ˝e po -
go da za wsze sprzy ja tej fa mi lij nej at -
mos fe rze. Na Dzieƒ Ro dzin ny przy by ło
wie lu zna mie ni tych go Êci. Zna lazł si´
wÊród nich pre zy dent Biel ska -Bia łej, 
Ja cek Kry wult, któ ry nie szcz´ dził słów
uzna nia dla te go ty pu ini cja tyw.

GRUPA
POWERTRAIN

LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY
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Ciepło i 
RODZINNIE

TEKST

Aldona Górna
FOTO

Satiz Poland

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.



Na ten jedyny 
w roku dzieƒ

przygotowano
te˝

niepowtarzalne
atrakcje
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GRUPA
TEKSID IRON

LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY

Ka˝ dy me tal, aby przybrał takà postaç, w ja kiej jest
wle wa ny do form, mu si zo staç przy go to wa ny, sto -
pio ny i do pra wio ny od po wied ni mi skład ni ka mi. Te
40 czy 50 kg wy co fa ne go me ta lu mu sia ło prze cho -
dziç ten pro ces po now nie, co za ka˝ dym ra zem
wià za ło si´ z do dat ko wy mi kosz ta mi” – wy ja Ênia
An drzej Le wan dow ski, zaj mu jà cy si´ in we sty cja mi
w Tek sid Iron Po land.
No wa ma szy na wy eli mi no wa ła te stra ty. Po sia da ona
du ̋ y zbior nik, do któ re go płyn ny me tal trans por to -
wa ny jest dwu to no wà ka dzià. Z ka˝ dà za la nà for mà
iloÊç me ta lu w zbior ni ku si´ zmniej sza, ale nie doj dzie
tu do sy tu acji, w któ rej za brak nie go do za la nia for my
al bo zo sta nie nie wy ko rzy sta ny, gdy˝ sys tem bez prze -
rwy po ka zu je, ile me ta lu jest w zbior ni ku, co po zwo -
li ło na oszcz´d noÊç przy je go wy ta pia niu.

O
za ku pie no wej ma szy ny, po za
prio ry te to wy mi wzgl´ da mi bez pie -
czeƒ stwa na li nii B, za de cy do wa ła
ko niecz noÊç na dà ̋ a nia za cià głym
roz wo jem urzà dzeƒ pro duk cyj -
nych. In we sty cja ta przy czy ni ła si´
do uprosz cze nia pro ce su za le wa nia
form, co z ko lei za po bie ga tzw.
mi kro po sto jom, wa dom od le wów

i wy pad kom przy pra cy. 
„Kadê trans por to wa, któ rej wcze Êniej u˝y wa li Êmy
na li nii B, ma po jem noÊç 800-900 kg. W za le˝ no Êci
od ci´ ̋ a ru po szcze gól nej for my, za le wa ło si´ z niej
10-12 form. W przy pad ku, gdy wy la li Êmy 850 kg
w ka dzi zo sta wa ło 50 kg, za ma ło aby za peł niç do -
dat ko wà for m´, wi´c me tal ten trze ba by ło wy co faç.
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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



dà for m´ trze ba by ło za laç r´cz -
nie, drob ne prze ocze nie po wo -
do wa ło, ˝e me tal prze la no lub
wla no go za ma ło. Na no wej za -
le war ce zo sta ło to wy eli mi no wa -
ne dzi´ ki ka me rze”.
„Za kup no wej ma szy ny wià ̋ e
si´ z jesz cze jed nà ko rzy Êcià dla
za kła du, czy te˝ z wy eli mi no wa -
niem in ne go pro ble mu – do da je
me ta lurg Le szek La so ta. – Na
li nii A za mon to wa ny jest piec
ka na ło wy, gdzie me tal jest pod -
grze wa ny in duk to rem, nie na -
da je si´ on jed nak do za le wa nia
˝e li wa sfe ro idal ne go. Ina czej
jest na li nii B, tu taj na od le wa nie
˝e li wa sfe ro idal ne go, przy go to -
wa ne go w ka dzi po zwa la nie -

wiel ka mo dy fi ka cja za -
le war ki. Mia no wi cie
wy eli mi no wa no jed nà
z prze gród, zmniej sza -
jàc w ten spo sób ró˝ ni -
c´ tem pe ra tur, co po -
zwo li ło z ko lei na ogra -
ni cze nie wy st´ po wa nia
wad w od le wach”.
Ka˝ da in we sty cja, któ -
ra wià ̋ e si´ z ko rzy -

Êcia mi dla za ło gi i kon tra hen -
tów, cie szy wszyst kich pra cow -
ni ków za kła du. Pra ca sta je si´
ła twiej sza, nie wià ̋ e si´ ju˝
z ta kim ry zy kiem, a wzrost pro -
duk cji przy no si zy ski, któ re za -
wsze mo˝ na wy ko rzy staç na
ko lej ne do bre in we sty cje.

„Wià ̋ e si´ z tym jesz cze jed na ko rzyÊç – za zna -
cza Bog dan Fa ran da, od po wie dzial ny za pro duk -
cj´ w Tek sid Iron Po land (z ra mie nia dy rek cji
nad zo ru je pra c´ gru py uru cha mia jà cej pro duk cj´
przy u˝y ciu „za le war ki” na li nii B). – Wcze Êniej
ka˝ de wy co fa nie ka dzi pu stej i przy wie zie nie na
jej miej sce ka dzi peł nej po wo do wa ło mi kro po sto -
je. To urzà dze nie je wy eli mi no wa ło, dzi´ ki cze mu
mo˝ li we by ło zwi´k sze nie pro duk cji. Ta li nia ma
plan 147 form na go dzi n´, co da je 3 for my na
mi nu t´. W sto sun ku do sta re go sys te mu za osz -
cz´ dzo no ok. 20 mi nut mi kro po sto ju na zmia nie,
co da je 7,5 for my na go dzi n´ wi´ cej. Czas za le -
wa nia tak ̋ e jest krót szy. Po nad to urzà dze nie zo -
sta ło za in sta lo wa ne bez za trzy my wa nia li nii, dzi´ -
ki cze mu za kład nie po niósł ˝ad nych strat. Sta ry
sys tem ca ły czas ist nie je, bo obo wià zu jà nas umo -
wy pod pi sa ne z klien ta mi, a tak ̋ e na wy pa dek
awa rii no wej ma szy ny, aby tym spo so bem nie po -
wo do waç strat na pro duk cji”. 
„Bar dzo wa˝ ne jest tak ̋ e, aby
za le wa nie od by wa ło si´ cià głym
stru mie niem, w in nym przy pad -
ku w od le wach po wsta jà wa dy –
wy ja Ênia Da mian Umia stow ski,

mistrz for mier ni. – W sta rym
sys te mie ja koÊç po cz´ Êci za le ̋ a -
ła od dys po zy cji pra cow ni ka,
mógł on sła biej prze chy liç kadê,
nie do laç czy te˝ prze laç me tal,
tu taj czyn nik ludz ki zo stał zre -
du ko wa ny do mi ni mum, wy eli mi no wa no w ten spo -
sób wa dy zwa ne „nie do le wa mi”. Ro la pra cow ni ka
ogra ni cza si´ do pil no wa nia ukła du te le wi zji, któ ry
ca ły czas ob ser wu je zbior nik wle wo wy. Wszyst ko
jest zauto ma ty zo wa ne. Ope ra tor pil nu je, aby ma -
szy na si´ nie po my li ła, a tak˝e reguluje na sta wy, 
bo im wi´ cej jest me ta lu w ka dzi, tym wi´k sze jest
ci Ênie nie me ta lo sta tycz ne i zwi´k sza si´ pr´d koÊç
prze pły wu me ta lu, dla te go trze ba kon tro lo waç po -
ziom me ta lu w za le war ce”.
Pra ca lu dzi ob słu gu jà cych ma szy n´ sta ła si´ tak ̋ e
bez piecz niej sza i od by wa si´ w bar dziej kom for to -
wych wa run kach. Po nie wa˝ do no wej ma szy ny po da -
wa ny jest me tal ka dzià 2 to no wà, trans por t płyn ne go
me ta lu z to pial ni na sta no wi sko za le wa nia na for -
mier ni odbywa si´ rza dziej, przez co ist nie je mniej sze
praw do po do bieƒ stwo, ˝e wózek ko goÊ po trà ci. 
„Stycz noÊç z me ta lem jest du ̋ o mniej sza, dzi´ ki
cze mu pra ca jest bez piecz niej sza, a sa mo za le wa -
nie nie kosz tu je nas ju˝ ty le fi zycz nego wysiłku 
– mó wi je den z ope ra to rów, Da riusz Ła ta nik. –
W kli ma ty zo wa nej ka bi nie jest ci cho i czy sto, co
znacz nie uła twia kon cen tra cj´. Je ̋ e li pro ces jest
do brze usta wio ny, to na sza pra ca ogra ni cza si´ do
mi ni mal nych ko rekt. W po przed nim sys te mie ka˝ -
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Trzy tryby 
pracy 
zalewarki

Ręczny – 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.

NA LINII B

Dariusz
Łatanik,
operator
zalewarki,
nadzorujàcy
prac´
nowego
urzàdzenia

Oszcz´dnoÊç
20 mi n. 

na zmia nie
zwi´ksza
produkcj´ 

o 7,5 for my 
na go dzi n´



D
zie si´ç lat te mu, w ha li fa brycz nej o po wierzch ni
5000 m2 na te re nie za kła du w Ty chach, od da lo nej
o oko ło 2 km od li nii mon ta ̋ o wych Fia ta Au to 
Po land, szeÊç dzie siàt osób pro du ko wa ło de ski roz -
dziel cze do Ci nqu ecen to. „Do Ty chów przy je cha łem
dzie wi´ç lat te mu – wy ja Ênia An to nio Fab bri – i nie -
mal na tych miast wy zna czy li Êmy so bie nad zwy czaj
am bit ne ce le: udo sko na liç pro ce sy pro duk cyj ne,
kon cen tru jàc si´ na ja ko Êci, po sze rzyç ofer t´ pro -

duk to wà, za in we sto waç w no we tech no lo gie, po wi´k szyç i cał ko wi -
cie zmo der ni zo waç za kład, włàcz nie z po miesz cze nia mi biu ro wy mi
i so cjal ny mi, wresz cie przy jàç no wy per so nel”. 
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TEKST

Filippo Gallino
FOTO

Satiz Poland

Dziesi´ciolecie
SPECJALNE

GRUPA
DOSTAWCY
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„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.

Li nia 
pi lo ta ̋ o wa
Podobnie 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. 

URUCHOMIENIE 

Po dzie si´ ciu la tach na de szła po ra na pierw sze
pod su mo wa nia, a ob raz, ja ki si´ z nich wy ła nia, jest
na praw d´ po zy tyw ny. „Pa trzy my wstecz nie dla te -
go, ˝e by chwa liç si´ osià gni´ ty mi re zul ta ta mi, ale
po to, by uÊwia do miç so bie po ten cjał drze mià cy
w tym przed si´ bior stwie i je go pra gnie nie dal sze go
wzro stu – wy ja Ênia An to nio Fab bri i do da je: 
– obec nie spół ka Den so Ther mal Sys tems Pol ska
za trud nia 290 osób (ka dra b´ dzie si´ da lej po wi´k -
szaç), a jej biu ra, ma ga zy ny, pro duk cja i ob sza ry
po moc ni cze zaj mu jà łàcz nà po wierzch ni´ 12 ty si´ -
cy me trów kwa dra to wych, wszyst ko pod da chem.
Pro du ku je my mi´ dzy in ny mi de ski roz dziel cze, na -
grzew ni ce, chłod ni ce, wkła dy grzew cze, mo du ły
front-end, prze zna czo ne do Pan dy, Se icen to oraz
no we go Fia ta 500”. 

Fiat Au to Po land jest na szym
naj wa˝ niej szym, ale nie je dy nym
klien tem. Znacz na cz´Êç na szej
pro duk cji tra fia ła ju˝ bo wiem do
Re nault, Ive co i Den so Ita lia.
Z dru giej stro ny, pol ska spół ka
Den so jest praw do po dob nie 
je dy nym w Eu ro pie pro du cen -
tem ko lek to rów z bla chy o gru -
bo Êci 0,7 mm. 
Je Êli cho dzi o cha rak ter kon tak -
tów z Fia tem Au to Po land, to
w ostat nim dzie si´ cio le ciu spół ka
prze obra zi ła si´ ze zwy kłe go
„dostawcy mon te ra” w „wy twór -
c´ mo du łów”. La ikom oba te 

Antonio
Fabbri
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pro duk cji no wych mo de li przez
Fiat Au to Po land: w 1998 r. Se -
i cen to, w 2003 Pan dy i w 2007
no we go Fia ta 500, do któ re go
rok póê niej do łà czy no wy 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
ofer ta spół ki, umo˝ li wia jàc pla -
no 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
za mkni´ te ko ło, któ re to czy si´
ju˝ od dzie si´ ciu lat i któ re
w przy szło Êci to czyç si´ b´ dzie
„z peł nym roz ma chem”, dzi´ ki
pro fe sjo na li zmo wi ka dry kie -
row ni czej i pra cow ni ków spół -
ki. „Nie wy star czy za do wo liç
si´ ostat nim spra woz da niem fi -
nan so wym i za pla no waç na -
st´p ne. Przed si´ bior stwo mu si
byç do cho do we rów nie˝ w bar -
dziej od le głej przy szło Êci, to je -
go obo wià zek wzgl´ dem ak cjo -
na riu szy, klien tów i pra cow ni -
ków” – tak brzmi syn te za fi lo -
zo fii prze my sło wej, ja kiej An to -
nio Fab bri, pre zes za rzà du spół -
ki Den so Ther mal Sys tems Pol -
ska, hoł do wał od po czàt ku ist -
nie nia spół ki. A z ja ki mi efek ta -
mi, wszy scy wi dzi my.
To fi lo zo fia, któ ra wy kra cza da le -
ko po za wà ski za kres pro duk cyj -
ny. „Den so Pol ska dà ̋ y do roz -
wo ju kom pa ty bil ne go za rów no
w kon tek Êcie Êro do wi sko wym,
jak i spo łecz nym. I to zo bo wià za -
nie po twier dzi li Êmy pod j´ ty mi
w ostat nim cza sie sta ra nia mi
o uzy ska nie cer ty fi ka cji EFQM
(zo bacz ram ka). W aspek cie Êro -
do wi sko wym wpływ na szej pro -
duk cji zo stał zre du ko wa ny do
mi ni mum dzi´ ki nor mom ISO
14001. W tym spo łecz nym fi nan -
su je my licz ne lo kal ne im pre zy
spor to we i kul tu ral ne (mi´ dzy in -
ny mi Bieg Fia ta i dru ̋ y n´ BKS
Biel sko -Bia ła) i w dal szym cià gu
pro wa dzi my dzia łal noÊç na rzecz
ty skich in sty tu cji zaj mu jà cych si´
wspie ra niem dzie ci skrzyw dzo -
nych przez los”. 

po j´ cia za pew ne nie wie le po wie dzà, ale w rze czy wi -
sto Êci zna mio nu jà ko lo sal ny po st´p. An to nio Fab bri
pre cy zu je: „Oprócz fi zycz ne go pro duk tu, w na szej
pra cy ogrom ne zna cze nie ma rów nie˝ od po wie -
dzial noÊç za kom plek so we za rzà dza nie know -how.
Krót ko mó wiàc „do staw ca mon ter” ze spa la cz´ Êci
do star czo ne i za rzà dza ne przez klien ta, na to miast
do staw ca „wy twór ca mo du łów” przyj mu je na sie bie,
po czy na jàc od fa zy pro jek to wa nia, peł nà od po wie -
dzial noÊç za za rzà dza nie i za opa trze nie w mo du ły
i pod ze spo ły do pro duk cji sa mo cho do wej. Jest za -
tem kimÊ wi´ cej ni˝ do staw cà, jest ra czej za ufa nym
part ne rem, któ re mu Fiat Au to Po land po wie rza ro l´
wiel kiej wa gi, w istot ny spo sób wpły wa jà cà na osta -
tecz nà ja koÊç pro du ko wa nych sa mo cho dów”. 
Prze ło mo we mo men ty w pro ce sie ewo lu cyj nym
spół ki zbie ga jà si´ w cza sie z uru cho mie niem
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Atak na
piramid´
EFQM

JAKOÂå

Denso 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.

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
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for mu larz z za mó wie niem, prze sy łał go fak sem do
ma ga zy nu, tam wpro wa dza no go do sys te mu,
a na st´p nie CNH przyj mo wa ła cz´ Êci z Bel gii i wy -
sy ła ła do de ale rów – do da je Da riusz Mar ci niak.
– Te raz de ale rów pod łà czo no do sys te mu ASAP,
któ ry słu ̋ y do za ma wia nia cz´ Êci za mien nych
w Niem czech w He idel ber gu. W sys te mie tym ma -
jà oni mo˝ li woÊç spraw dze nia ró˝ nych, przy dat -
nych 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
swo ich za mó wieƒ (ja kie za ma wia li cz´ Êci, w ja kim
try bie za mó wie nia) i na je go pod sta wie oce niç sy -
tu acj´ na ryn ku. Wszyst ko od by wa si´ w cià gu 
1 dnia. Je ̋ e li de aler zło ̋ y za mó wie nie do go dzi ny
16.00, na drugi dzieƒ do sta nie ju˝ cz´Êç do ràk
wła snych. Sta le te˝ jest pro wa dzo na sta ty sty ka do -
ty czà ca re ali za cji za mó wieƒ pil nych. Ma ga zyn
w He idel ber gu za ostat nie 5 mie si´ cy ma wskaê nik
za mó wieƒ re ali zo wa nych w cià gu 24 h na po zio -
mie 98,2%. To wa˝ne, bo CNH te raz jest zo bli go -
wa na do ser wi so wa nia ok. 1.400 tys. cz´ Êci za -
mien nych (in ne fir my ma jà ich ok. 350 tys.), dla -
te go za wsze mo ̋ e si´ zda rzyç, ˝e ja kiejÊ cz´ Êci za -
brak nie i wte dy z po mo cà przy cho dzi SOS – gru -
pa lu dzi, któ rej za da niem jest zor ga ni zo wa nie jak
naj szyb ciej bra ku jà cej na ma ga zy nie cz´ Êci, a na -
st´p nie do star cze nie jej do de ale ra”.
Dru gim za sad ni czym atu tem tej zmia ny jest koszt
trans por tu cz´ Êci za mien nych, a wła Êci wie je go brak.
Przed tem de ale rzy mu sie li pła ciç za trans port
z Płoc ka do swo ich punk tów, roz rzu co nych po ca łej
Pol sce, te raz cz´ Êci te do star cza ne sà im za dar mo. 

K
il ka lat te mu, kie dy na ryn ku by ło pa r´
pod sta wo wych wer sji cià gni ków i kom -
baj nów, ma ga zyn w Płoc ku spraw dzał
si´ ide al nie. Ry nek zmie nił si´ jed nak
nie do po zna nia, a CNH sta le po sze rza
ofer t´, od po wia da jàc na tych miast na
jego po trze by. Wobec tego jest wi´ cej
ma szyn, co raz bar dziej za awan so wa -
nych tech no lo gicz nie – w kon se kwen cji

tak ̋ e cz´ Êci za mien nych jest wi´ cej ni˝ kie dyÊ. 
„20 ty si´ cy miejsc na cz´ Êci ró˝ ne go ty pu w ma ga -
zy nie w Płoc ku to ju˝ zde cy do wa nie za ma ło – wy ja -
Ênia Da riusz Mar ci niak, szef dzia łu sprze da ̋ y cz´ Êci
za mien nych CNH. – Zdecydowano wi´c, ˝e de ale -
rzy b´ dà za opa try wa li si´ w ma ga zy nie w nie miec -
kim He idel ber gu, któ ry mie Êci 155 ty si´ cy ty pów
cz´ Êci. Ob słu gu je on Pol sk´, Niem cy, Cze chy, Sło -
wa cj´, Au stri´ i W´ gry, w pla nach na bar dzo bli skà
przy szłoÊç jest tak ̋ e Skan dy na wia. Ma ga zyn ten b´ -
dzie nie dłu go roz bu do wa ny tak, aby lo ka li za cji na
cz´ Êci za mien ne by ło w nim ok. 200 tys. Na to miast
ma ga zyn w Płoc ku nie ule gnie li kwi da cji, gdy˝ na dal
sà za da nia, któ re mu si speł niaç”.
Sza cu je si´, ˝e na pol skich po lach jest oko ło 100 tys.
kom baj nów ty pu Bi zon, do któ rych fir ma CNH jest
zo bli go wa na do star czaç cz´ Êci do ro ku 2014. Kie dy
ma ga zyn w Płoc ku funk cjo no wał tyl ko na po trze by
New Hol land, de aler cze kał na do star cze nie cz´ Êci
3 dni, w po rów na niu z no wym sys te mem – o 2 za
du ̋ o. By ło to nie ko rzyst ne dla klien tów: ze psu ty
cià gnik w okre sie, w któ rym na ro li jest naj wi´ cej
pra cy, to 2 dni za sto ju. „Przed tem de aler wy pi sy wał
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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

Jest
szybciej i za

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

TEKST

Alicja Filowska
FOTO

Arch. CNH



GRUPA
KONKURS

LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY

22

R
e dak cja Fia ta Wo kół Nas za pra sza do
uczest nic twa w kon kur sie fo to gra ficz -
nym „Mo je XV – le cie”, któ ry zo stał
ogło szo ny w po przed nim nu me rze cza -
so pi sma. Przy po mi na my, ˝e kon kurs
na wià zu je do da ty za war cia umo wy

przej Êcio wej, któ rej efek tem by ło na by cie FSM
przez Fia ta Au to. Ja kie zmia ny za szły w na szym
˝y ciu w cià gu tych pi´t na stu lat? Spró buj my si´ -
gnàç pa mi´ cià w mi nio ne pi´t na sto le cie i od na -
leêç w nim zdj´ cia, do któ rych wra ca my z naj -
wi´k szym sen ty men tem. Mo gà to byç zdj´ cia
z po dró ̋ y, uro czy sto Êci ro dzin nych, sze ro ko po -
j´ ta sfe ra ˝y cia pry wat ne go i za wo do we go. 
Pro si my o opi sa nie ka˝ de go z na de sła nych zdj´ç,
aby mo˝ na by ło po rów naç te mat z for mà. Jak we
współ cze snej sztu ce fo to gra ficz nej li czyç si´ b´ -
dzie nie sa ma spraw noÊç tech nicz na, bo dzi siaj
fo to gra fo wa nie nie jest za re zer wo wa ne dla wta -
jem ni czo nych. Li czyç si´ b´ dzie umie j´t noÊç pa -
trze nia, pod pa try wa nia, spo glà da nia na ˝y cie
w swój wła sny, ory gi nal ny spo sób.

nagrody: 
I miej sce: Apa rat fo to gra ficz ny cy fro wy

Canon PowerShot G7
matryca 10.0 mln pikseli 

II miej sce: Apa rat fo to gra ficz ny cy fro wy 
Canon Digital IXUS 900 Ti
matryca 10.0 mln pikseli 

III miej sce: iPod U2 Special Edition
czarny, metalowy tył obudowy 
z wygrawerowanymi podpisami 
członków zespołu U2. 
30 GB pojemnoÊci

Kon kurs fo to gra ficz ny
Mo je XV -le cie

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 paździer ni kowym
numerze FWN.

UWAGA!przedłu˝amy termin nadsyłania zdj´ç do 31 sierpnia 



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. 

GRUPA LUDZIE PRODUKT
FIAT 500

AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY
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Manifest 
nowego Fiata
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S
à pro duk ty, któ re sta jà si´
sym bo lem epo ki, sym bo -
lem pew ne go szcze gól ne -
go mo men tu w hi sto rii.

Jed nym z nich był Fiat 500,
wpro wa dzo ny na ry nek do kład nie
pi´ç dzie siàt lat te mu. Wte dy był
Êwia dec twem prze ło mu ja ki na -
stà pił w po wo jen nej od bu do wie
Włoch oraz ich roz wo ju go spo -
dar czego. No wa 500-tka jest mo -
de lem wy cze ki wa nym nie cier pli -
wie nie tyl ko we Wło szech, gdy˝
aspi ru je do mia na „ma ni fe stu no -
we go Fia ta”. Fia ta, któ ry za mknàł
trud ny okres od no wy, po now nie
no tu je wzrost i z opty mi zmem
pa trzy w przy szłoÊç. 
No wy mo del „Pi´ç set ki” jest
czymÊ wi´ cej ni˝ tyl ko ma łym
au tkiem w sty lu re tro. Ce le Fia ta
wy kra cza jà bo wiem da le ko po za
o˝y wie nie no stal gicz nych na stro -
jów. Za my słem pro jek tan tów by -
ło stwo rze nie sa mo cho du nie ty le
przy po mi na jà ce go daw nà 500-
tk´, co ra czej cał kiem no we go
Fia ta 500, no wa tor skie go, funk -
cjo nal ne go i bu dzà ce go rów nie
ogrom nà sym pa ti´. Cho dzi ło za -
tem nie ty le o re pli k´ mo de lu
z lat 50., prze nie sio nà w cza sy
współ cze sne, co o au to przy szło -
Êci. Po raz pierw szy w hi sto rii
mo to ry za cji wpro wa dzo no na ry -
nek sa mo chód za si la ny jed nost -
ka mi na p´ do wy mi speł nia jà cy mi
su ro we nor my, któ re do pie ro
wej dà w ˝y cie (Eu ro 5 za cznie
obo wià zy waç z koƒ cem ro ku
2009). Po raz pierw szy sa mo -
chód o tak nie wiel kich roz mia -
rach zo stał za pro jek to wa ny tak,
aby zdo byç pi´ç gwiaz dek w te -
stach zde rze nio wych Eu roN CAP.
500-tka ma za pew niç u˝yt kow -
ni kom przy jem nà po dró˝. Dla te -
go mo del wy po sa ̋ o no w naj no -
wo cze Êniej sze elek tro nicz ne sys -
te my „in fo ta in ment”, za pew nia -
jà ce in for ma cje i roz ryw k´. Po za
tym, po dob nie jak je go an te nat,
Fiat 500 jest po jaz dem wy jàt ko -
wym, nie po wta rzal nym, z tym
sa mym za wa diac kim „uÊmie -
chem” na ma sce. 



Stworzony
przez ludzi, 

dla ludzi

Witaj
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D
o tej po ry, przy pra cach
nad pro jek tem no we go
sa mo cho du, pro du cen ci
uwzgl´d nia li ba da nia

ryn ko we i wzgl´dy mar ke tin gu.
Tym ra zem za sto so wa no no wa -
tor ski plan, po le ga jà cy na umo˝ -
li wie niu ka˝ de mu mi ło Êni ko wi
mo to ry za cji wzbo ga ca nie pro jek -
tu, na wet naj bar dziej sza lo ny mi
po my sła mi. Z mo˝ li wo Êci wy ra -
˝e nia opi nii za po Êred nic twem
stro ny www.500want sy ou.com
sko rzy sta ło po nad trzy mi lio ny
osób. Wie le z ze bra nych w ten
spo sób su ge stii przy czy ni ło si´ do
opra co wa nia pro jek tu au ta. Je Êli
500-tka sprzed pi´ç dzie si´ ciu lat
da wa ła wszyst kim Wło chom
szan s´ na mo bil noÊç, to no wy
mo del Fia ta otwie ra pa sjo na tom
mo to ry za cji drzwi do nie zna nych
do tàd roz wià zaƒ tech no lo gicz -
nych, nie sto so wa nych w po jaz -
dach o tak skrom nych ga ba ry tach.
Po raz pierw szy w hi sto rii po jazd
na le ̋ à cy do seg men tu A jest pre -
zen to wa ny w ty lu wer sjach – z 3
sil nikami (do któ rych póê niej do -
łà czà ko lej ne), 4 po zio ma mi wy -
po sa ̋ e nia i 12 ko lo ra mi – i z tak
wie lo ma mo˝ li wo Êcia mi je go per -
so ni fi ka cji. Licz ba po ten cjal nych
kom bi na cji na p´ dów, wer sji wy -
po sa ̋ e nio wych i ko lo rów z pi´t -
na sto ma ró˝ ny mi ro dza ja mi
wn´trz, 9 ty pa mi ob r´ czy kół i 19
na klej ka mi do ozdo bie nia bo ków,
da chu, lub po kry wy ba ga˝ ni ka,
wy no si – ba ga te la – pół mi lio na,
a do kład nie 549.936 (i to nie
uwzgl´d nia jàc bli sko set ki ory gi -
nal nych ak ce so riów, za pro jek to -
wa nych spe cjal nie do Fia ta 500).
Krót ko mó wiàc: no wy Fiat 500
to pierw szy „per so nal car” – sa -
mo chód, któ ry b´ dzie mo˝ na za -
ma wiaç „na wy miar”. Trud no b´ -
dzie o dwie iden tycz ne 500-tki.
Ten ma ły sa mo cho dzik, praw dzi -
wy triumf in dy wi du ali zmu, b´ -
dzie do st´p ny (w Pol sce praw do -
po dob nie pod ko niec ro ku) dla
wie lu, ale nie dla wszyst kich,
dzi´ ki cze mu na bie rze eks klu -
zyw ne go cha rak te ru.



Pie,kny i zawadiacki
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M
i´k kie, za okrà glo ne li -
nie, dach w kształ cie
˝ół wiej sko ru py, nie co
ło bu zer ski wy glàd. Po

swym pro to pla Êcie no wy Fiat 500
dzie dzi czy zdol noÊç do wzbu dza -
nia na tych mia sto wej sym pa tii.
Wart pod kre Êle nia jest te˝ fakt, ˝e
no wy mo del zre ali zo wa no w nie -
ca łe pół to ra ro ku – co uda ło si´
wcze Êniej w przy pad ku Bra vo –
ale za pew ne trud niej szym za da -

niem by ło uczy niç z nie go spad ko -
bier c´ praw dzi wej iko ny na szych
cza sów. Dla te go wła Ênie Cen tro
Sti le Fiat oraz dział En gi ne ering &
De sign po zo sta wa ły ze so bà w Êci -
słym kon tak cie. Za pew ne Êwiet nie
si´ przy tym ba wi li, gdy˝ mo gli
po fol go waç swo jej fan ta zji, po -
wra ca jàc do ele men tów do brze ju˝
zna nych ze „sta rej” 500-tki, mo -
dy fi ku jàc ich funk cje i ma te ria ły,
a na wet znaj du jàc dla nich no we
za sto so wa nia. Te za po ̋ y cze nia nie
trud no wy tro piç. 
Za cznij my od ma ski. Naj bar dziej
oczy wi stym na wià za niem do Fia ta
500 z lat 50. jest pa ra po dwój -
nych, okrà głych lamp przed nich,
ró˝ nià cych si´ je dy nie spo so bem
re ali za cji po wie rzo nych im za daƒ:
u gó ry re flek to ry, u do łu Êwia tła
dro go we (pod czas gdy wcze Êniej
Êwia tła po zy cyj ne i kie run kow ska -
zy znaj do wa ły si´ ni ̋ ej). Styl nie -
co „re tro”, ale po łà czo ny z naj bar -

dziej za awan so wa nà tech no lo già. 
Fiat 500 jest pierw szym przed sta -
wi cie lem swo je go seg men tu, któ ry
pro po nu je se ryj nie Êwia tła dzien ne
DRL (Day Running Light), tj.
Êwia tła przed nie, moc niej sze od
po zy cyj nych, a słab sze od dro go -
wych. Roz wià za nie to umo˝ li wia
sto so wa nie si´ do prze pi sów na ka -
zu jà cych jaz d´ z włà czo ny mi
Êwia tła mi mi ja nia, a jed no cze Ênie
zwal nia od ko niecz no Êci włà cza nia
tyl nych Êwia teł po zy cyj nych, co
przy no si wy mier ne oszcz´d no Êci. 

Wybrane
elementy
stylistyczne.
U góry i po lewej:
szkice wykonane
przez Centro
Stile Fiat 
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Do po przed ni ka na wià zu jà tak ̋ e
cha rak te ry stycz ne „wà sy” zde -
rza ka, lo go na ma sce sil ni ka, wy -
pro fi lo wa na, chro mo wa na klam -
ka tyl nej po kry wy w kształ cie
„sio deł ka ro we ro we go”, per fek -
cyj nie kom po nu jà ca si´ z lam pà
oÊwie tla jà cà ta bli c´ re je stra cyj nà,
oraz szkla ny dach ty pu Sky Do -
me, b´ dà cy re in ter pre ta cjà skła -
da ne go płó cien ne go da chu
z prze szło Êci. Pro jek tan ci do ło ̋ y -
li wszel kich sta raƒ, by mak sy mal -
nie wy dłu ̋ yç ka bi n´ – mo del ma
dłu goÊç 3,55 m, sze ro koÊç
1,63 m i wy so koÊç 1,49 m. Ma -
ska jest za tem znacz nie krót sza
ni˝ w „sta rej” 500-tce, a jed no -
cze Ênie za pro jek to wa na tak, by
po mie Êciç przed ni na p´d. 
Bo ki sà uak tu al nio nà wer sjà hi -
sto rycz nej 500-tki, choç ich po -
wierzch nia jest bar dziej kom pak -
to wa, z du ̋ y mi łu ka mi wn´k kół.
Szy by bie gnà przez ca łà dłu goÊç
sa mo cho du, a ich czar ne opra wy
ide al nie kry jà gór nà kra w´dê
drzwi, dzi´ ki cze mu w ka bi nie
jest znacz nie ja Êniej. Pio no wa tyl -
na szy ba, prze ci na jà ca po kry w´
ba ga˝ ni ka po bo kach, two rzy no -
wo cze snà gra fi k´ prze szkle nia.
I coÊ ju˝ zu peł nie współ cze sne -
go: nie wiel ki spoj ler w naj wy˝ -
szym punk cie po kry wy ba ga˝ ni -
ka, po pra wia jà cy ae ro dy na mi k´
sa mo cho du, oraz na zwa wła sna
„Fiat 500”, ja ko lo go umiesz czo -
ne na koł pa kach i ob r´ czach kół. 
Wn´ trze no we go mo de lu ce chu je
pro sto ta. W tym przy pad ku jed -
nak „pro sty” nie zna czy „ubo gi”,
tyl ko „ła twy w ob słu dze”.
W prze ci wieƒ stwie do po przed -
nie go Fia ta 500, w któ rym na de -
sce roz dziel czej wid niał prak tycz -
nie tyl ko wskaê nik zu ̋ y cia pa li wa
(o wskaê ni ku po zio mu pa li wa
w zbior ni ku mo˝ na by ło za po -
mnieç), ze staw przy rzà dów na -
st´p cy jest kom plet ny, no wo cze -
sny i er go no micz ny. De sk´ w po -
łà cze niu z kon so là Êrod ko wà
i urzà dze nia mi ra dio -au to mo˝ na
za mó wiç w ko lo rze ko Êci sło nio -
wej lub czar nym, okre Êla jàc tym

wy bo rem cha rak ter sa mo cho du.
Pro du cen tem de ski roz dziel czej
z ze sta wem wskaê ni ków w for -
mie tar czy, na któ rej umiesz czo -
no pr´d ko Êcio mierz, ob ro to mierz
i kom pu ter po kła do wy (wszyst kie
kon cen trycz ne), jest spół ka Ma -
gne ti Ma rel li, ofe ru jà ca jà
w dwóch wer sjach: „Com fort”
i „Ma trix”. Ta dru ga ofe ro wa na
jest z bo nu sem w po sta ci wy -
Êwie tla cza z ma try cà po ka zu jà ce -
go pik to gra my na wi ga cji sa te li -
tar nej Blue&Me Nav. 
Uwa g´ przy cià ga dêwi gnia zmia -
ny bie gów z ele men ta mi chro mo -
wa ny mi i chro mo wa nà lub czar -
nà (z po ły skiem) gał kà, za le˝ nie
od wer sji. Do prze szło Êci na wià -
zu je ze staw naj cz´ Êciej u˝y wa -
nych przy ci sków, in spi ro wa ny
Êwie ci deł ka mi i dêwi gien ka mi
daw nej 500-tki, a tak ̋ e fo te le.
Przy po mi na jà one – w kil ku wa -
rian tach – swo ich po przed ni ków
z Fia ta 500 z se rii F z lat 60-
tych: ta pi cer ka do łu w jed no li tym
ko lo rze, a pół ko li sta cz´Êç gór na
i za głó wek do bra ne do ko lo ru
kie row ni cy. W naj bo gat szych
wer sjach do st´p ne jest po kry cie
z tka ni ny Cor du ra, wy koƒ czo ne
ozdob ny mi, rur ko wa ty mi wy koƒ -
cze nia mi, per fek cyj nie ukry wa jà -
cy mi szwy. Z ko lei wy po sa ̋ e nie
ty po wo spor to we pro po nu je fo te -
le przed nie i de sk´ roz dziel czà
z ele men ta mi w ko lo rze skó ry lub
czar nym oraz bar dziej za okrà glo -
ne sie dze nia tyl ne. 

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 
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P
o raz pierw szy w hi sto rii
po jazd kom pak to wy za le d -
wie 3,5 – me tro wej dłu go -
Êci, zo stał skon stru owa ny

tak, aby zdo byç pi´ç gwiaz dek
w te stach zde rze nio wych Eu roN -
CAP. Co wi´ cej, naj młod szy ma -
luch Fia ta ma wszel kie szan se na
uzy ska nie sze Êciu gwiaz dek, o ile
no wa punk ta cja wej dzie w ˝y cie.
Krót ko mó wiàc, bez pie czeƒ stwo
po nad wszyst ko, ale nie wpły wa jà -
ce w zna czà cy spo sób na ce n´.
De cy zja ta po twier dza za miar
kon ty nu owa nia stra te gii w dzie -
dzi nie ochro ny pa sa ̋ e rów, ja kà
kon struk to rzy pod j´ li w po przed -
nich mo de lach Fia ta. 
Sie dem po du szek po wietrz nych
mon to wa nych se ryj nie, łàcz nie
z po dusz kà chro nià cà ko la na kie -
row cy (Fiat 500 jest je dy nym
przed sta wi cie lem seg men tu sa -
mo cho dów kom pak to wych, któ ry
jà pro po nu je). ˚a den pro du cent
nie ma ta kiej licz by po du szek po -
wietrz nych w ma łych sa mo cho -
dach. No wa 500-tka jest te˝
pierw szym sa mo cho dem kom -
pak to wym, któ ry szczy ci si´
struk tu rà po rów ny wal nà – pod
wzgl´ dem od por no Êci na
zde rze nia czo ło we

– z po jaz da mi o znacz nie wi´k -
szych ga ba ry tach. Przed nie pa sy
bez pie czeƒ stwa ma jà, rzecz ja -
sna, po dwój ne na pi na cze i ogra -
nicz ni ki si ły, a tyl ne sà trzy punk -
to we. Sie dze nia zo sta ły wy po sa -
˝o ne w sys tem an ti sub ma ri ning,
któ ry w ra zie gwał tow ne go zde -
rze nia za po bie ga wy su ni´ ciu si´
oso by spod pa sa bez pie czeƒ stwa.
Po za tym w ca łej ga mie mon tu je
si´ se ryj nie za cze py Iso fix do fo -
te li ków dla dzie ci. Ha mul ce dzia -
ła jà bez za rzu tu, a zryw ny sil nik
i za wsze prze wi dy wal ne za cho -
wa nie sa mo cho du na dro dze
gwa ran tu jà wy cho dze nie bez
szwan ku z ka˝ dej kry tycz nej sy -
tu acji. W no wym Fia cie 500 zna -
la zły za sto so wa nie wszyst kie naj -
no wo cze Êniej sze roz wià za nia słu -
˝à ce za pew nie niu peł nej kon tro li
nad po jaz dem: urzà dze nie ESP
(Ele tro nic Sta bi li ty Pro gram),
do st´p ne  we wszyst kich wer sjach
na p´ do wych, sys tem an ty po Êli -
zgo wy ASR i Hill Hol der, uła -
twia jà cy ru sza nie pod gó r´ oraz
ukła d kon tro li ha mo wa nia ABS
naj now szej ge ne ra cji.

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.
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P
o wiedz my so bie uczci wie:
me cha ni ka daw nej 500-
tki by ła pro sta, choç so -
lid na, ale nic po nad to.

Osià gi nie bu dzi ły eu fo rii, bo
prze cie˝ 90 ki lo me trów na go dzi -
n´ na au to stra dzie nie by ło wy ni -
kiem im po nu jà cym. No wy mo -
del, któ ry dzi´ ki nie za wod no Êci
i ni skie mu zu ̋ y ciu pa li wa mo ̋ e
pre dys po no waç tak ̋ e do mia na
au ta ro dzin ne go, za chwy ca do -
sko na ły mi i no wo cze sny mi sil ni -
ka mi oraz im po nu jà cy mi pa ra -
me tra mi tech nicz ny mi. Ale nie -
kła ma ny za chwyt wzbu dzà
z pew no Êcià jed nost ki, któ re zo -
sta nà wpro wa dzo ne na ry nek
w tzw. dru gim rzu cie, czy li wer -

sje Abarth. Na
ra zie de biu tu jà
trzy sil ni ki: 1.2 Fi re 8v
o mo cy 69 KM, 1.3 16v Mul ti -
jet o mo cy 75 KM i 1.4 Fi re 16v
o mo cy 100 KM. Sa mo chód pro -
du ko wa ny jest w Za kła dzie w Ty -
chach, gdzie wy twa rza na jest
tak ̋ e Pan da. To do sko na ła gwa -
ran cja, bo prze cie˝ Pan da jest nie
tyl ko naj ch´t niej ku po wa nym
w Eu ro pie sa mo cho dem seg men -
tu A, ale i mo de lem ucho dzà cym
za je den z naj do sko nal szych ja -
ko Êcio wo, cze go do wo dzà nie -
zbi cie wy ni ki ba daƒ pro wa dzo -

nych przez Qu at tro ru ote. 
Wy bór sil ni ka b´ dzie praw do po -
dob nie naj trud niej szà de cy zjà,
przed ja kà sta nà na byw cy no wej
500-tki. Ci, któ rzy pla nu jà wy -
jaz dy w dłu gie tra sy, po win ni za -
sta no wiç si´ nad jed nost kà wy so -
ko pr´˝ nà: kon ser wa cja ogra ni -
czo na do mi ni mum (w prak ty ce
mo˝ na za po mnieç o tym, jak

Szybki, do tego
z ikra,
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otwie ra si´ ma sk´),
re kor do we po zio my zu -

˝y cia pa li wa – po za mia -
stem 3,6 li trów na sto ki lo -

me trów – i zdu mie wa jà ca we -
rwa, dzi´ ki któ rej sa mo chód
przy spie sza od 0 do 100 km
w 12,5 se kun dy i osià ga mak sy -
mal nà pr´d koÊç 165 km/godz.
Dla po zo sta łych naj bar dziej ra -
cjo nal nym roz wià za niem po wi -
nien byç sil nik 1.2 Fi re, któ ry za
spra wà se rii uspraw nieƒ, ta kich
jak za sto so wa nie elek tro nicz ne go
sys te mu kon tro li prze pust ni cy
czy no wej ko mo ry spa la nia o wy -
so kiej tur bu len cji, łà czy ni skie
zu ̋ y cie z przy zwo ity mi osià ga mi,
znacz nie wy˝ szy mi w po rów na -

niu ze swy mi po przed ni mi wer -
sja mi. Pr´d koÊç mak sy mal na wy -
no si 160 km/h, a wska zów ka
pr´d ko Êcio mie rza mo ̋ e mi nàç
100 km ju˝ po 12,9 se kun dach
od star tu. Ostat ni z ak tu al nej ga -
my sil ni ków, Fi re 1.4 16v, kie ru je
swà ofer t´ do mi ło Êni ków spor to -
wej jaz dy. Z tà jed nost kà na p´ -
do wà pod ma skà, no wy Fiat 500
zmie nia si´ w praw dzi wà bły ska -
wi c´, przy spie sza jà cà od ze ra do
100 km w 10,5 se kun dy, i po tra fi
osià gnàç mak sy mal nà pr´d koÊç
182 km/h. Oczy wi Êcie wy łàcz nie
na to rze lub na tych nie licz nych
od cin kach nie miec kiej au to stra -
dy, ja kich nie ob j´ to jesz cze
ogra ni cze nia mi pr´d ko Êci. 

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.

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

1.2 Fire Pojemność 1242 cm3

Moc maksymalna 69 KM (51 kW)

Prędkość maksymal. 160 km/h

Przyspiesz. 0-100 12,9 s

Zuż. pal. w c. miesz. 5,1 l/100 km

1.4 Fire 16v Pojemność 1368 cm3

Moc maksymalna 100 KM (73,5 kW)

Prędkość maksymal. 182 km/h

Przyspiesz. 0-100 10,5 s

Zuż. pal. w c. miesz. 6,3 l/100 km

1.3 16v M.jet Pojemność 1248 cm3

Moc maksymalna 75 KM (55 kW)

Prędkość maksymal. 165 km/h

Przyspiesz. 0-100 12,5 s

Zuż. pal. w c. miesz. 4,2 l/100 km

Schemat mechaniki Fiata 500
Po prawej: krzywe mocy i momentu
obrotowego silnika 1.3 Multijet
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USB oraz urzà dzeƒ te le ma tycz -
nych iPod i Palm Top. Nie spo sób
tak ̋ e nie wspo mnieç o ba ga˝ ni -
ku, któ ry mo ̋ e zwi´k szaç swà
stan dar do wà po jem noÊç 185 li -
trów do – ba ga te la – 550 li trów. 
Kom fort wn´ trza ka bi ny gwa ran -
to wa ny jest nie tyl ko przez tra dy -
cyj ne ogrze wa nie i r´cz nie ste ro -
wa nà kli ma ty za cj´, ale rów nie˝
wy ra fi no wa ny sys tem kli ma ty za -
cji, któ ry za po mo cà elek tro nicz -
nej cen tral ki au to ma tycz nie ste ru -
je tem pe ra tu rà, na t´ ̋ e niem na -
wie wu po wie trza, je go roz dzia łem
oraz włà cza niem spr´ ̋ ar ki i re -
cyr ku la cjà po wie trza. Au to ma -
tycz ny kli ma ty za tor Fia ta 500 za
po mo cà kil ku czuj ni ków re je stru -
je tem pe ra tu r´ we wnàtrz i na ze -
wnàtrz po jaz du oraz oce nia, ja kie
po win ny byç opty mal ne pa ra me -
try wil got no Êci, tem pe ra tu ry i na -
t´ ̋ e nia prze pły wu po wie trza.

cie. W efek  cie wy t´ ̋ o nej pra cy
pro jek tan tów, któ rej ra my wy -
zna cza ły dwa ha sła prze wod nie –
dba łoÊç o szcze gó ły i pro sto ta,

po wsta ło prze stron ne, po jem ne
i bez piecz ne wn´ trze, in spi ro wa -
ne mo de lem sprzed pi´ç dzie si´ -
ciu lat, ale wy ko na ne zgod nie
z naj no wo cze Êniej szy mi ka no na -
mi er go no mii. Ta bli ca wskaê ni -
ków jest es te tycz nym po łà cze -
niem sty lu re tro i naj bar dziej za -
awan so wa nych tech no lo gii. Po -
mi mo skrom nych ga ba ry tów no -
wa 500-tka ofe ru je mnó stwo
prze strze ni. Tyl na ka na pa, na Êla -
du jàc swym wy glà dem sty lo we
fo te le przed nie, gwa ran tu je wy -
god nà po dró˝ dwóm oso bom,
a umiesz czo na w tu ne lu kon so la
po zwa la na bez piecz ne prze wo -
˝e nie kub ków i bu te lek, jak rów -
nie˝ na pod łà cza nie urzà dze nia
do gniazd ka na 12 volt, por tu

N
o wy Fiat 500 roz piesz -
cza swo ich pa sa ̋ e rów
roz wià za nia mi, opra co -
wa ny mi po to, by za pew -

niaç mak sy mal ny kom fort oraz
po czu cie har mo nii ze Êro do wi -
skiem. Jed nym z ta kich roz wià -
zaƒ jest szkla ny dach, do st´p ny
w wer sji uchyl nej bàdê za mon -
to wa nej na sta łe, któ ry wpły wa
na atrak cyj noÊç ze wn´trz nej li nii
sa mo cho du. Sky Do me – bo tak
szkla ny dach zo stał na zwa ny –
two rzy es te tycz nà kon ty nu acj´
przed niej szy by. Do usu ni´ cia
tej ba rie ry i od dy cha nia Êwie ̋ ym
po wie trzem wy star czy za le d wie
sie dem se kund – ty le zaj mu je
cał ko wi te od su ni´ cie po wierzch -
ni prze szklo nej. W od ró˝ nie niu
od 500-tki z 1957 r., de li kat nie
mó wiàc doÊç spar taƒ skiej, ka bi -
na jej na st´p czy ni zo sta ła do pra -
co wa na wy jàt ko wo pie czo ło wi -

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
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Auto 
„do z

•

ycia”
37



Mariaz
•

technologii i rozry 

Oprawa kluczy może – podobnie
jak obudowa telefonu
komórkowego – zmieniać kolory
w zależności od kaprysu
właściciela samochodu 
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D
o wy bo ru jest bli sko sto
ory gi nal nych ak ce so riów.
Klient mo ̋ e ku piç np.
do zow nik za pa chów, za -

si la ny z gniaz da 12 V. Pa sa ̋ e ro -
wie ma jà do wy bo ry trzy wy bra ne
przez sie bie per fu my. Urzà dze -
nie, umiesz czo ne we wn´ ce na
na po je i kub ki, włà cza si´ za po -
mo cà przy ci sku. Mo˝ na te˝ re gu -
lo waç in ten syw noÊç za pa chu, ja -
kà chce si´ uzy skaç we wn´ trzu
ka bi ny, a ko lor po kry wy dy fu zo ra
do pa so waç do we wn´trz ne go
wy stro ju po jaz du. Wraz z Fia tem
500 po wsta ły tak ̋ e no we ro dza je
klu czy ków do sa mo cho du,
w któ rych, po dob nie jak w te le fo -
nach ko mór ko wych, mo˝ na wy -
mie niç obu do w´ ze wn´trz nà
(w su mie jest ich dzie wi´ç),
otrzy mu jàc w ten spo sób in dy wi -
du al ny klu czyk, do -
pa so wa ny do
od cie nia ka ro -
se rii lub po
pro stu ak tu al -
ne go na stro ju
wła Êci cie la. 
Fiat 500 ofe ru je
te˝ ak ce so ria o ory -
gi nal nym wzor nic twie
spe cjal nie opra co wa ne do
te go mo de lu. Na przy kład
wie szak na ubra nia wy ko na ny
z mi´k kie go two rzy wa sztucz ne -
go w ko lo rze ko Êci sło nio wej lub

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 gniaz do 12V, dzi´ ki cze mu
po dró˝ ni nie ma jà kło po tu z plà -
czà cy mi si´ ka bla mi. I wresz cie
plan de ka do przy kry cia sa mo -
cho du, na któ rej umiesz czo no
wi ze ru nek Fia ta 500 z lat szeÊç -
dzie sià tych. Do praw dy trud no
ma rzyç o czymÊ wi´ cej. 
Fiat 500 ofe ru je tak ̋ e eks klu zyw -
ne roz wià za nia, za re zer wo wa ne
do tej po ry dla aut z wy˝ szych
seg men tów. WÊród nich
„Blue&Me TM” czy ostat nià
wer sj´ urzà dze nia „Blue&Me TM
Nav” – naj bar dziej za awan so wa -
ne go z do st´p nych na ryn ku sys -
te mów, słu ̋ à cych ko mu ni ka cji
i na wi ga cji. No wy Fiat 500 pro -
po nu je po nad to ze staw gło Êno -
mó wià cy w tech no lo gii Blu eto -

oth® z za awan so wa nà funk cjà
roz po zna wa nia gło su,

port USB, od twa rzacz
MP3 oraz od twa -

rzacz ko mu ni ka -
tów SMS.
Oczy wi Êcie nie
mo gło te˝ za -
brak nàç na wi -
ga to ra sa te li tar -

ne go naj now szej
ge ne ra cji (ste ro -

wa ne go za po mo cà gło su 
lub przy ci sków wbu do wa nych

wki
Witaj
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Emer gen cy, In fo Se rvi ce i usług
ubez pie cze nio wych.  
W kon so li cen tral nej za mon to -
wa no port USB, któ ry umo˝ li wia
pod łà cze nie iPo da, no Êni ka pa -
mi´ ci z pli ka mi w for ma cie MP3,
WMA lub WAV. Do sko na łà ja -
koÊç i wier noÊç od two rze nia
dêwi´ ków gwa ran tu je sys tem au -
dio z sze Êcio ma gło Êni ka mi (dwa
twe ete ry o mo cy 30 Wat i czte ry
peł no za kre so we). Na ˝à da nie
mon to wa ny jest sys tem Hi -Fi
o na zwie „In ter sco pe So und Sys -
tem”: dwa twe ete ry, dwa wo ofe ry
i dwa gło Êni ki peł no za kre so we,
sub wo ofer o mo cy 100 W
i wzmac niacz o mo cy 30 W, ca -
łoÊç po łà czo na z od bior ni kiem
ra dio wym oraz od twa rza czem
płyt CD i pli ków MP3. Trzy ró˝ -
ne me to dy prze twa rza nia sy gna łu
i efek tów dêwi´ ko wych spra wia -
jà, ˝e aku sty ka we wn´ trzu ka bi -
ny jest na praw d´ wy jàt ko wa.

w kie row ni c´), bar dzo kon ku ren -
cyj ne go ce no wo i w po rów na niu
z wcze Êniej szà wer sjà, wzbo ga -
co ne go o sze reg funk cji. Kal ku la -
cja miej sca do ce lo we go na st´ pu je
w cza sie rze czy wi stym: ma pa
kra ju jest za pa mi´ ty wa na na klu -
czy ku USB (pen dri ve), gwa ran -
tu jàc szyb szy ni˝ w przy pad ku
tra dy cyj nej pły ty CD, do st´p 
do da nych. 
Po za tym w przy pad ku Blue&Me
TM Nav wszyst kie funk cje sà
zin te gro wa ne i do st´p ne na de sce
roz dziel czej sa mo cho du. Pod czas
na wi ga cji mo˝ na nie tyl ko słu -
chaç ulu bio nej mu zy ki, któ ra za -
pi sa na jest, wraz z ma pà, na tym
sa mym no Êni ku pa mi´ ci USB lub
na od twa rza czu mul ti me diów,
ale te˝ te le fo no waç, ko rzy sta jàc
z ze sta wu gło Êno mó wià ce go. 
Ble&Me TM Nav zo stał ju˝ przy -
sto so wa ny pod kà tem uru cho -
mie nia w przy szło Êci sze re gu
usług te le ma tycz nych, jak: SOS



Witaj
Od lewej: port
USB, wtyczka na
odtwarzacz
MP3, dozownik
zapachów. 
Poniżej:
nawigator
Blue&Me
i dźwignia
zmiany biegów
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Te,cza kolorów

„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). 
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M
a ła, ło bu zer ska 500-
tka wzbu dza sym pa ti´
rów nie˝ dzi´ ki ko lo -
rom nad wo zia. Cen tro

Sti le Fiat przy go to wa -
ło ich a˝ dwa na -
Êcie (szeÊç za in -
spi ro wa -
nych sty lem
„vin ta ge”),
by za pew niç
klien tom
mo˝ li wie
naj wi´k szy
i naj bar dziej
zin dy wi du -
ali zo wa ny
wy bór. Pa le ta
barw obej mu je osiem od cie ni
pa ste lo wych, trzy me ta li zo wa ne
i eks klu zyw ny ko lor per ło wy.
Wszyst kie bar wy dia me tral nie
ró˝ nià si´ od tych sto so wa nych

obec nie: sà za tem bie le i bł´ ki ty
obo wià zu jà ce na prze ło mie lat
pi´ç dzie sià tych i szeÊç dzie sià -
tych, czy li w epo ce „Do lce vi -

ta”, sà te˝ moc niej sze,
bar dziej wy ra zi ste

˝ół cie i po ma raƒ -
cze, mod ne
pod ko niec
lat szeÊç -

dzie sià tych,
w cza sach
„dzie ci -
-kwia tów”,
pop -kul tu ry,
mło dzie ̋ o -
wej kon te sta -

cji, ma rzeƒ
o zmie nia niu Êwia ta, sà wresz -
cie czer wie nie, gra na ty oraz
ele ganc kie i dys kret ne od cie nie
zie le ni. Gra w ko lo ry od gry wa
ro l´ rów nie˝ przy two rze niu
per so na li za cji ka ro se rii, sie dzeƒ
i po szyç we wn´trz nych. Tak ̋ e
w tym przy pad ku przy po mi na
o so bie 500-tka z 1957 r., choç
tym ra zem w spo sób bar dziej
sub tel ny. Za sto so wa ne ma te ria -
ły nie ma jà nic wspól ne go z ich
ubo gi mi, skó ro po dob ny mi po -
przed ni ka mi: to naj praw dziw -
sza skó ra, ta sa ma, ja kà po kry -
te sà słyn ne fo te le Frau. No wà
500-tk´ mo˝ na wzbo ga ciç
o dzie siàt ki ele men tów ka ro se -
rii i zdo bieƒ, któ re sta no wià
naj wi´k sze od wo ła nie do prze -
szło Êci i wspo mnieƒ. Chro mo -
wa na bel ka przy wo łu je na myÊl
cha rak te ry stycz ny zde rzak Fia -
ta 500 Lus so, a ze staw na kle jek
na da je sa mo cho do wi „za wa -
diac kie go” wy glà du. War to
wie dzieç, ˝e w la tach 60. de ko -
ra cje te sto so wa no na sa mo -
cho dach wy Êci go wych, zwłasz -
cza na „uspor to wio nych” przez
Abar tha i Gian ni nie go Fia tach
500. Na zwy kłych au tach oso -
bo 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 -
win cjo nal no Êci”. 
DziÊ sà wy su bli mo wa nà, eks -
klu zyw nà ozdo bà. 

Witaj
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W
1964 ro ku Gian ni

Mo ran di Êpie wał: „Je Êli
chcesz wyjÊç ze mnà
w nie dzie l´, przy ja d´

500-tkà ta tu sia”. DziÊ sa mo cho -
dzik stał si´ po wa˝ nym sa mo -
cho dem. W dal szym cià -
gu na zy wa si´ 500,
ale ga ma je go wer -
sji i ak ce so riów
za pew nia utwo -
rze nie po nad
500.000 mo˝ li -
wych kom bi na cji.
Mo˝ na Êmia ło
stwier dziç, ˝e zna le -
zie nie dwóch iden -
tycz nych eg zem pla rzy 
b´ dzie prak tycz nie
nie mo˝ li wie. Mo del
za pew nia nie mal
nie ogra ni czo nà
ró˝ no rod noÊç.
W cen ni ku,
oprócz 19 ro dza -
jów na kle jek,
znaj dzie my trzy
wer sje wy po sa ̋ e nio -
we: Pop, Lo un ge (naj -
bar dziej bo ga ta) i Sport. 
Sa mo chód zo stał z pre me dy ta -
cjà za pro jek to wa ny na kształt
za baw ki, któ ra w r´ kach ob da -
rzo ne go fan ta zjà mi ło Êni ka mo -

to ry za cji przej dzie fan ta stycz nà
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 ozdó bek, nieprzy wià zu jà cych
wa gi do ce ny. Na przy kład: po -

kryw 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 -
czy ków za pło nu,

któ ra mo ̋ e do -
wol nie si´ zmie niaç. 

Fiat wy szedł od kon -
cep cji sa mo cho du ma -

rzeƒ, o ja kim my Êlà
wszy scy u˝yt kow ni -

cy dróg, i dał im
szan s´ wy ra ̋ e nia
swych opi nii i su -
ge stii za po Êred -
nic twem stro ny

www.fia t500.com.
W re zul ta cie ze -

bra no po nad 275 
ty si´ cy po my słów do ty -

czà cych kon fi gu ra cji, pa ra me -
trów i ak ce so riów, któ re przy -
czy ni ły si´ do roz wo ju sa mo cho -
du i dziÊ umo˝ li wia jà je go per -
so na li za cj´.
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Taka, jaka, chcesz
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«To punkt odniesienia, 
do tworzenia Fiata przyszłos’ci»

Sergio Marchionne
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J
e chał raz na tre ning, wi dzi – gru pa ko la -
rzy na dro dze, tre ner na mo to rze za ni mi,
to si´ przy łà czył. W pew nej chwi li tre ner
za wo łał – chło pa ki, na tym wzgó rzu fi nisz.
„Mia łem ta ki spryt, mó wi Zyg munt Ha nu -
sik, ˝e po tra fi łem w gru pie ko la rzy wy pa -
trzyç naj lep sze go”. Tak by ło rów nie˝ tym
ra zem. Kie dy tam ten wy rwał do przo du,
po p´ dził za nim, wy prze dził go ja kieÊ 50

me trów przed kul mi na cjà pod jaz du, po tem spo koj -
nie za wró cił i po je chał na tre ning. Był ju˝ na sta dio -
nie, pa trzy – tre ner ko la rzy przy je chał za nim na
mo to rze. – Ty, słu chaj no, nie chciał byÊ si´ Êci gaç
na ro we rze? – Nie, bo gram w pił k´.
W gru pie ko la rzy by ło dwóch chło pa ków z War to -
głow ca, któ rym tre ner po wie dział, ˝e by na mó wi li
Zyg mun ta, aby za czàł z ni mi tre no waç. Ta ki był po -
czà tek… Mó wio no o nim: sza tan na fi ni szu. Cze go
si´ spo dzie wał po spo rcie? Ni cze go. Na gród wte dy
nie da wa li, tyl ko dy plo my. 
„W tam tych cza sach sport był u nas czy sty, nie sły -
sza ło si´ o do pin gu, Êrod kach wspo ma ga jà cych,
ko rup cji. Te raz chło pak, któ ry chce si´ ba wiç
w ko lar stwo, wi dzi w te le wi zji wiel kie wy Êci -
gi, To ur de Fran ce, Gi ro d‘Ita lia, sły szy
o wiel kich pie nià dzach i to dzia ła. Przy cho -
dzi do mnie dwu na sto la tek i py ta, ile b´ dzie
za ra biaç. Sy nek, mó wi´ mu, co ty py tasz
o pie nià dze, sko ro nie wie le jesz cze umiesz.
Ale ja si´ je mu nie dzi wi´, bo on sły szy
w do mu tyl ko o pie nià dzach. Wejdê pan do
ja kiejÊ ro dzi ny, tam si´ ga da tyl ko o tym”.
W 1972 ro ku miał za pew nio ny wy jazd na
olim pia d´ do Mo na chium, wcze Êniej był na
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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
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Dzisiaj jeêdzi
na rowerze
dla zdrowia.
Dawniej
nale˝ał do
Êcisłej
czołówki
polskich
szosowców

wie dzia łem: pa nie tre ne rze, ja si´ wy pi su j´ ze szpi -
ta la na wła snà od po wie dzial noÊç. A po tem ofi cjal nie
za po wie dzia łem, ˝e re zy gnu j´ z udzia łu w Wy Êci gu
Po ko ju. Wo kół wy Êci gu by ło du ̋ o szu mu, me dia,
te le wi zja, ale ani gro sza, a jeê dzi łem ju˝ spo ro lat.
Ko pal nia „Zie mo wit” w L´ dzi nach trzy ma ła mnie
na eta cie, za 4 ty sià ce mie si´cz nie, z tru dem wià za ło
si´ ko niec z koƒ cem. By łem wcià˝ w do brej for mie.
Za pro po no wa no mi wte dy pierw szy wy jazd za gra -
nicz ny, do Fran cji, na je den se zon. To był ta ki klub
pół za wo do wy, pół a ma tor ski, gdzie mo głem star to -
waç ja ko re pre zen tant Pol ski. Wy gra łem 36 wy Êci -
gów. Fran cu zi chcie li mnie za trzy maç na dru gi se -
zon, ale pre ze si PZK ka za li wra caç do kra ju, a po -
tem nie pod pi sa li z Fran cu za mi kon trak tu”. 

„I co?”
„I po za ba wie. Na wła snà r´ k´ nie da ło si´ wy je -
chaç. Przez ten rok we Fran cji za ro bi łem ty le pie -
ni´ dzy co przez 10 lat ja ko za wod nik w ka drze na -
ro do wej. Gdy bym uro dził si´ dzie si´ç lat póê niej,
pew nie jeê dził bym za wo do wo za gra ni cà, ale wte dy,
gdy mia łem naj lep szà for m´, by ła zu peł nie in na rze -
czy wi stoÊç. Da wa li nam apa ra ty fo to gra ficz ne,
krysz ta ły, ta le rze, by ło te go od cho le ry, w tap cza -
nach le ̋ a ły, na pół kach, szar fy, wieƒ ce, kto do mnie
przy szedł do sta wał na pa miàt k´. Nie by li Êmy ma te -
ria li sta mi, to praw da. Tre ner Ła sak nas tak na uczył,
to był ta ki dru gi oj ciec i on nas w ka drze tak usta -
wił, ˝e by li Êmy jak jed na, spor to wa ro dzi na”. 
Po po wro cie z Fran cji Zyg munt Ha nu sik jeê dził
jesz cze je den rok, ale zmie nił cał kiem po dej Êcie do
spor tu. Mo ̋ e zwià za ne to by ło rów nie˝ z wie kiem,
my Êle niem o przy szło Êci. Roz glà dał si´ za pie ni´dz -
mi, za ja kimÊ biz ne sem. W koƒ cu wy bu do wał w ro -
dzin nym War to głow cu pie czar kar ni´ – tu taj, gdzie

olim pia dzie w Mek sy ku. Do Szwaj ca rii, na Wy Êcig
Wil hel ma Tel la (obec nie To ur de Su is se) wy sła li go
nie mal w przed dzieƒ olim pia dy. Do stał wszyst kie
ciu chy olim pij skie, gar ni tur i za pew nie nie, ˝e ze
Szwaj ca rii prze wie zio ny b´ dzie wprost do Mo na -
chium. W Szwaj ca rii do wie dział si´, ˝e za miast nie -
go na olim pia d´ wzi´ li za wod ni ka re zer wo we go,
któ ry zresz tà nie star to wał tam wca le – ot, po je chał
so bie na wy ciecz k´. Po po wro cie „Zy ga” za py tał, po
co wy sy ła li go na „Wil hel ma Tel la”, sko ro miał byç
olim pij czy kiem. – No bo pan, pa nie Ha nu sik, był
ju˝ na olim pia dzie w Mek sy ku.

„Któ ry mo ment uwa ̋ a pan za naj bar dziej dra ma -
tycz ny w swej ka rie rze?” – py tam.
Za miast od po wie dzi prze rzu ca kart ki al bu mu z wy -
cin ka mi pra so wy mi i fo to gra fia mi, za trzy mu je si´
na ty tu le ga ze ty, re la cjo nu jà cej w 1973 ro ku Wy Êcig
Po ko ju: „2,5 km ze zła ma nym oboj czy kiem. Dra -
mat Zyg mun ta Ha nu si ka na uli cach Ber li na.”
„Rok wcze Êniej by łem trze ci, wi´c szy ko wa łem si´
na Ber lin. Tym cza sem na pierw szym eta pie zła ma -
łem oboj czyk. Przede mnà prze wró cił si´ Fran cuz,
któ ry wje chał w szy ny tram wa jo we, zła mał kie row -
ni c´, wpadł mi pro sto pod ko ła, ja z trze ciej po zy cji
na nie go, a za mnà z pr´d ko Êcià 60-70 km ca ły pe -
le ton, czter dzie stu za wod ni ków. Nie by ło szans.
Pre zes Go ł´ biew ski z Pol skie go Zwiàz ku Ko lar skie -
go przy szedł po tem do szpi ta la i py tał mnie, czy
wiem co zro bi łem. Py tał z wy rzu tem jak bym ten
oboj czyk zła mał so bie ce lo wo ja kimÊ ło mem. Za cià -
łem z´ by, nic nie po wie dzia łem, ale kie dy wie czo -
rem przy szedł mnie od wie dziç Hen ryk Ła sak, po -
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„No nie, ab so lut nie! W do mu ju˝
tak wy cho wa li i zo sta ło… Po ma -
gam lu dziom, lu dzie mnie. Jesz -
cze dłu go w nich ta kie od ru chy
zo sta nà, ale wi dz´, ˝e to si´ po -
wo li pró bu je wy ko rze niç, ˝e ni by
złe, nie mod ne, nie od po wia da jà ce
na szym cza som. A ja b´ d´ si´ za -
wsze upie rał, ˝e to jest do bre.”
„A co si´ sta ło z pie czar ka mi, pa -
nie Zyg mun cie?”
„Daj pan spo kój. Nie chc´ o nich
sły szeç”.
In te res szedł do brze, na zwi sko
zna ne go szo sow ca ro bi ło swo je.
Pie czar ki od Ha nu si ka sprze da -
wa ły si´ w oko li cy, na wet
w Niem czech i Ho lan dii. Kie dy
jed nak za jàł si´ zno wu ko lar -
stwem, za bra kło cza su, a przy
pie czar kach trze ba ro biç, no ce
za ry waç. 
„A co si´ sta ło z pol skim ko lar -
stwem?”
„Sta ło si´ to, ˝e pie ni´ dzy nie
ma. Ro bo ta jest, jak mó wià, ale
ka˝ dy by chciał, ˝e by r´ ce i no gi
mia ły spo kój. Tak jest te raz
w spo rcie. W wie lu fir mach by -
łem, pa no wie, mó wi´, mam mło -
dà dru ̋ y n´, mo ̋ e by Êcie za spon -
so ro wa li. – A ko go pan ma w tej
dru ̋ y nie, pa nie Ha nu sik? Jak b´ -
dà ta cy jak pan i b´ dzie za wo do -
wa dru ̋ y na, to da my pie nià dze.
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 Pol ski, Eu ro py, w mi -
strzo stwach Êwia ta i olim -
pia dach. A prze cie˝
drze wo jak si´ sa dzi, to
trze ba cze kaç a˝ wy ro -
Ênie, trze ba o nie dbaç.
Po dob nie z mło dzie ̋ 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, któ ry si´ upra wia,
trze ba ko chaç. Je Êli sy -
nek te go nie lu bisz, daj
so bie spo kój i nie rób
dłu gów ma mie”.

sie dzi my w gł´ bo kich fo te lach przed te le wi zo rem,
by ło jed no po miesz cze nie, za drzwia mi dru gie, pra -
wie 600 me trów kwa dra to wych pie cza rek. Gdy by
był par tyj ny, to pew nie pie cza rek nie mu siał by ho -
do waç. Kie dy wra cał z olim pia dy, mi strzostw Êwia -
ta, czy z Wy Êci gu Po ko ju, se kre tarz par tii w ko pal ni
mó wił, pa nie Ha nu sik, par tii po trze ba ta kich lu dzi,
pod pisz pan de kla ra cj´, b´ dzie pan do sta wał trzy na -
Ê cie ty si´ cy mie si´cz nie, staw k´ gór ni ka do ło we go.
Dział k´ za ła twi my… Ale Ha nu sik dział k´ ju˝ miał
od pre zy den ta Ty chów za pro mo wa nie mia sta. My -
Êle li, Bóg wie ile na tym ro we rze za ra bia, pew nie
dom so bie po sta wi. Bo gdy by oj ciec Zyg mun ta zo -
ba czył sy na z le gi ty ma cjà par tyj nà, wia do mo, co by
by ło… Oj ciec był Âlà za kiem, słu ̋ ył w woj sku pol -
skim, uwa ̋ ał si´ za pol skie go pa trio t´, cho cia˝ je go
mat ka by ła Niem kà z Opo la. 
Zyg munt miał nie ca łe 20 lat, kie dy brał udział
w wy Êci gu w Niem czech. Wy grał ten wy Êcig. Wie -
czo rem, po ko la cji miał go Êci. Przy je cha li sa mo cho -
dem, na le ga li: niech zo sta wi ro wer, pasz port i tak
jak stoi, wsia da z ni mi do au ta, ˝o n´ z cór kà spro -
wa dzà po tem. Zyg munt jed nak pa mi´ tał, co sły szał
na od pra wie przed wy jaz dem. Przy szło ta kich
dwóch „go ry li” i stra szy li, ˝e je Êli ktoÊ zo sta nie za
gra ni cà, ro dzi na b´ dzie mieç kło po ty. „Zy ga” był od
nie daw na po Êlu bie, Ewa uro dzi ła mu cór k´, nie
ukry wa, bał si´, ˝e si´ im krzyw da sta nie. 
Cór ka od dwu dzie stu lat miesz ka w Niem czech, je -
den z dwój ki wnu ków po szedł Êla dem dziad ka i Êci ga
si´ w Ba wa rii na ro we rze, „Zy ga” mógł by tam zo staç
na sta łe, ale nie zro bił by te go za ˝ad ne pie nià dze. 
Po kil ku na stu la tach miał ko lar stwa i wy jaz dów po -
wy ̋ ej uszu. Praw da, zo ba czył ka wał Êwia ta, ale zda -
rza ło si´, ˝e w cià gu ro ku był w do mu wszyst kie go
dwa mie sià ce. Ale kie dy tak na gle rzu cił ko lar stwo,
or ga nizm do znał szo ku i za cz´ ły si´ pro ble my: mar -
twi ca le wej ko mo ry ser ca, mi go ta nie przed sion ków,
nad ci Ênie nie. Wy s tar czy? 
„Ser ce mam scha ra ta ne. W kli ni ce le ka rze po wie -
dzie li, ˝e to ser ce osiem dzie si´ cio latka”. 
Za le ci li jaz d´ na ro we rze, i tak po wró cił do ko lar -
stwa. W 1994 ro ku, z gru pà przy ja ciół, re ak ty wo -
wa li ma cie rzy sty klub Gór nik L´ dzi ny. Dzia łał wi´c
w klu bie i fi nan so wał go z pie cza rek, bo in nych pie -
ni´ dzy nie by ło. Zmia ny ustro jo we po 1990 ro ku
spra wi ły, ˝e klu by pa dły, po zo sta wio ne na wła snym
roz ra chun ku nie mia ły szan sy si´ utrzy maç. 
„Jest pan z uspo so bie nia po god nym czło wie kiem,
czy mi si´ tyl ko wy da je?” – py tam.
„Tak chy ba jest, mo˝ na po wie dzieç”.
„Opty mi sta?”
„O tak, a˝ za bar dzo. To mo ja nie do bra ce cha. Lu -
bi´ po ma gaç lu dziom i na tym w dzi siej szych cza -
sach nie za wsze wy cho dzi si´ do brze”. 
„Ale nie chciał by pan byç in ny?”
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Romantyczny
bohater
Zygmunt 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.

O ZYGMUNCIE HANUSIKU
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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.

PANDÑ
po bezdro˝ach 

Afryki TEKST

Jerzy Piekarczyk
FOTO

Autopodró˝nicy
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Wy pra wa 
w licz bach
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.

PIERWSZA W HISTORII



GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI
DANIE SPECJALNE

CZAS WOLNY

w mo ty wa cj´ dwoj ga mło dych lu dzi, któ rzy zwie -
rza li si´ w in ter ne cie: „My tak na praw d´ nie po tra fi -
my od na leêç si´ w Êwie cie aro gan cji, do któ re go na -
le ̋ y my, w Êwie cie za awan so wa nej tech ni ki, ale ni -
skiej ja ko Êci ˝y cia, sa mo lub stwa, po go ni za zy skiem
i bez sen sow nà wła dzà”. 
Mo˝ na ich wy pra wy trak to waç ja ko wiel kà przy go -
d´, ale mo ̋ e jest w tym rów nie˝ idea wiel kiej
uciecz ki w po szu ki wa niu – cze go? Mo ̋ e sen su ˝y -
cia, mo ̋ e ludz kiej ˝ycz li wo Êci, z któ rà si´ spo ty ka li
tam, gdzie nikt si´ jej nie spo dzie wał; mo ̋ e ta kich
lu dzi, jak ten spo tka ny w Pa ki sta nie ro we rzy sta
z Au strii, któ ry je chał, nie wie dzieç cze mu, do Chin,
a prze cie˝ mógł sie dzieç bez piecz nie w kra ju i w te -
le wi zji oglà daç wy czy ny in nych. Al bo jak po zna ny
w Mau re ta nii Au stra lij czyk, któ ry prze pro wa dził si´
tu taj, ho du je wiel błà dy, ale po wie dział im, ˝e tak
na praw d´ od krył w so bie coÊ, cze go ni gdy nie
chciał by od kryç, ˝e ma wstr´t do sie bie o to, ˝e po -
kie ro wał swo im ˝y ciem tak, a nie ina czej. Jest
w tych po dró ̋ ach ba lan so wa nie na gra ni cy psy -
chicz nej i fi zycz nej wy trzy ma ło Êci, jak wte dy, gdy
dzie wi´ç go dzin od ko py wa li sa mo chód przy sy pa ny
pia skiem Pu sty ni Nu bij skiej, gdy in nym ra zem wy -
cià ga li go z bło ta An go li my Êlàc, ˝e ich wy pra wa tu -
taj si´ de fi ni tyw nie za koƒ czy. I te chwi le, któ re
uÊwia da mia ły, ˝e nie sà sa mi, jak wte dy, gdy 21 ty -
si´ cy km od do mu zna leê li na szy bie, we tkni´ tà pod

Wielka
przygoda 
czy wielka
ucieczka?

T
o by ła naj dłu˝ sza wy pra wa z pi´ ciu
do tych cza so wych, wy my Êlo nych
w cià gu czte rech ostat nich lat przez
pa r´ ab sol wen tów wy dzia łu za rzà dza -
nia Aka de mii Gór ni czo-Hut ni czej,
któ rych po łà czy ła ch´ç po zna wa nia
Êwia ta. – A mo ̋ e po je chaç na Ukra -
in´ i zo ba czyç Krym? – pro po zy cja
Jo li sta ła si´ za po wie dzià ich pierw -

szej, wspól nej wy pra wy w 2003 ro ku. Od ra dza no
im, „prze cie˝ to ban dyc ki kraj, mó wio no, po rwà
was, okrad nà, za bi jà…” Chcàc spraw dziç, jak jest
na praw d´, prze je cha li 6600 km za pa mi´ tu jàc pi´k -
no Ukra iny i go Êcin noÊç jej miesz kaƒ ców. Rok póê -
niej ce lem był ju˝ Ka zach stan – pierw sza wy pra wa
w re jon Azji Cen tral nej, bez ˝ad nej gwa ran cji na
suk ces. Po gra nicz ni cy stu ka li si´ w czo ło, gdy im
mó wi li do kàd za mie rza jà do je chaç swo im naj zwy -
klej szym, se ryj nym, fia tem Ci nqu ecen to 900. W 36
dni prze je cha li 15,6 tys. km. Po po wro cie za no to -
wa li: „Po ko naç od le głoÊç kil ku ty si´ cy ki lo me trów
sa mo lo tem, to nie to sa mo, co po ko naç ta ki dy stans
fia tem Ci nqu ecen to, ma jàc po dro dze wie le nie -
ocze ki wa nych zda rzeƒ”
Kie dy w 2005 ro ku po wie dzie li so bie – je dzie my do
Afga ni sta nu, py ta nie: cho rzy czy stuk ni´ ci? mia ło
pra wo si´ po ja wiç. Po co je chaç do kra ju, gdzie
przez ostat nie 24 la ta trwa woj na? Czy uwie rzo no



pió ro wy cie racz ki, kart k´ z pol ski mi sło wa mi: „Wi -
ta my au to po dró˝ ni ków!”.
– Po le ca cie in nym ta ki spo sób na ˝y cie? – py tam. 
– Je Êli ktoÊ jest sil ny, wie le po tra fi po Êwi´ ciç, jest
na praw d´ bar dzo wy trzy ma ły psy chicz nie i fi zycz -
nie, to tak – mó wi Jo la.
Sie dzi my w kra kow skim Klu bie Dzien ni ka rzy Pod
Grusz kà, z okna wi daç Ry nek, lu dzie spa ce ru jà,
gdzie im w gło wie pia ski pu sty ni czy afry kaƒ ski
busz. Jo la z Do mi ni kiem wy glà da jà na szcz´ Êli -
wych z za koƒ czo nej w czerw cu wy pra wy, cie szà
si´ tym, cze go do ko na li, ma jà pra wo do tej ra do -
Êci, bo gdy si´ ma 27, 28 lat, to ma si´ wcià˝
wszyst ko przed so bà.
– Czy to jest spo sób na ˝y cie? – za sta na wia si´ Do -
mi nik. – Na pew no po le ca my po dró ̋ o wa nie. Na
pew no trze ba znaç sie bie, bo w tru dach po dró ̋ y
mo˝ na si´ roz cza ro waç sa mym so bà, nie tyl ko in ny -
mi. Po znaç sie bie mo˝ na tyl ko w sy tu acjach eks tre -
mal nych, z tym, ˝e nie któ rzy pró bu jà sie bie zmie niç,
a in ni po pa da jà w tak wiel kie roz cza ro wa nie, ˝e
z opty mi sty ro bi si´ na gle strasz nie za mkni´ ty czło -
wiek. „Cza sa mi le piej pew nych rze czy w so bie nie
od kry waç” – przy wo łu je sło wa spo tka ne go w Mau -
re ta nii ho dow cy wiel błà dów. 
Za pi sa li na swej stro nie: 
Ona: „Od kil ku lat po dró ̋ u j´. Nie sà mi ob ce ani
wia try, ani desz cze, ani na wet bu rze pia sko we czy
trà by po wietrz ne. Prze ̋ y łam awa ryj ne là do wa nie
sa mo lo tem, wy so kie tem pe ra tu ry na Sa ha rze…
i my Êl´ so bie, ˝e to wierz cho łek „gó ry lo do wej”
w mo im ˝y ciu. „CoÊ, co Ci´ nie za bi je, mo ̋ e Ci´
tyl ko wzmoc niç”. 
On: „Po dró ̋ o wa nie to mo ja pa sja, a ostat nie la ta
da jà mi do zro zu mie nia, ˝e im ci´˝ sza wy pra wa
i trud niej sze wa run ki, tym ra doÊç dla mnie wi´k sza”
Wy ru sza jàc la tem 2005 ro ku w swà ko lej nà po dró˝
by li prze ko na ni, ˝e nic nie sta nie na prze szko dzie
w re ali za cji za pla no wa ne go ce lu. Tym ra zem si´ po -
my li li. Kie dy w Is la ma ba dzie przy szli po list po le ca -
jà cy z pol skiej am ba sa dy, nie zb´d ny do otrzy ma nia
wi zy afgaƒ skiej, naj pierw by ły stan dar do we py ta nia:
skàd ja dà? do kàd?, ale kie dy na py ta nie: czym?
urz´d ni cy am ba sa dy usły sze li: fia tem Ci nqu ecen to,
je den z nich wy buch nàł Êmie chem. – Ba wi to pa na?
Ta kie Êmiesz ne? – za py ta ła Jo la. Opa no wał si´, ale
li stu po le ca jà ce go nie da li po wta rza jàc, ˝e to nie bez -
piecz na po dró˝, Afga ni stan – wcià˝ dzi kie paƒ stwo,
ta ka wy pra wa to du ̋ e wy zwa nie, ale te˝ skraj na
głu po ta, za któ rà am ba sa da nie mo ̋ e braç od po -
wie dzial no Êci. Chce cie je chaç w gó ry Ka ra ko rum!?
Nie ma cie szans! 
Nie ba wem udo wod ni li, ˝e nie mo˝ li we jest mo˝ li we,
ale in ne pla ny mu sie li zwe ry fi ko waç, zmie niç tra s´,
z któ rej wró ci li osta tecz nie po 58 dniach do kła da jàc
swe mu trze cie mu to wa rzy szo wi po dró ̋ y, ja kim stał
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Z ko mu ni ka tów
Biu ra Pra so we go 
Fiat Au to Po land
„(…) 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 (…)

PIEKŁO PUSTYNIIm 
trudniejsza
wyprawa 
tym radoÊç
wi´ksza
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Do mi nik: – Na ra zie ni cze go nie ˝a łu je my, ani jed -
ne go mo men tu, ani jed nej po dró ̋ y. Zda rza jà si´
ta kie chwi le, kie dy si´ my Êli: co ja tu taj ro bi´? To
jest ta ki mo ment zwàt pie nia, ale po tem trze ba so bie
po wie dzieç: czło wie ku, o czym ty my Êlisz? Jest êle,
ale za chwi l´ mo ̋ e byç do brze, i tak na pew no b´ -
dzie. I prze wa˝ nie jest. Nie na le˝ y pro wo ko waç 
lo su my Êle niem, ˝e si´ coÊ mo ̋ e nie udaç. Wy bie -
ra jàc si´ w te go ty pu po dró˝ nie mo˝ na byç pe sy -
mi stà, wi´c je ste Êmy opty mi sta mi. Ale rów nie˝ re -
ali sta mi. Kie dy wie my, ˝e w Su da nie jest kon flikt,
to nie pcha my si´ tam, nie szu ka my zb´d nych, su -
per ek stre mal nych przy gód, nic nie jest na cià ga ne,
wszyst ko jest tak, jak si´ wy da rzy ło. Nie wy my Êla -
my so bie dziw nych przy gód. 
Jo la: – By ła Afry ka, ale nie wi dzie li Êmy lwów, bo
o tej po rze ro ku trwa jà mi gra cje i lwy so bie po szły
w si nà dal. To nie jest tak, ˝e sko ro je stem w Afry ce,
mu sz´ ko niecz nie zo ba czyç lwa. Mo˝ na zo ba czyç
lub prze ̋ yç coÊ in ne go, nie ko niecz nie to, co jest
w ste reo ty powym my Êle niu o po dró ̋ y przez Afry k´. 
– Ma cie ju˝ jej doÊç?
Jo la: – Pó ki co, ja so bie ch´t nie od pocz n´.
Do mi nik: – Ja te˝. Nie któ rzy sà za ko cha ni w Afry -
ce, ja do nich nie na le ̋ ´, choç Afry ka jest ró˝ no -
rod na i pi´k na, ale praw da jest ta ka, ˝e po tra fi 
na piç si´ krwi... 
Jo la: – Do brze jest zo ba czyç w Afry ce to, co si´ zo -
ba czy ło, prze ̋ yç to, co si´ prze ̋ y ło – a po tem od -
po czàç i nie wra caç. Ni gdy zresz tà nie wra ca my do
miejsc, w któ rych ju˝ by li Êmy, w ka˝ dym ra zie nie
sta ra my si´ wra caç, bo Êwiat jest zbyt du ̋ y i wcià˝
wie le miejsc, któ re chce my zo ba czyç.
Wszyst kie go na uczy li si´ sa mi: od ro bie nia zdj´ç
i pra cy z ka me rà, po styl pa ko wa nia i po dró ̋ o wa -
nia. Kie dy na za pla no wa nà na pół ro ku afry kaƒ skà
wy pra w´ spa ko wa li wszyst ko co po trzeb ne do wn´ -
trza ma łej Pan dy, uwie rzy li, ˝e w tej dzie dzi nie zdo -
by li chy ba mi strzo stwo Êwia ta.
W au dy cji TVN py ta ni przez Kin g´ Ru sin, za -
prze czy li, aby łà czy ło ich coÊ wi´ cej ni˝ przy jaêƒ. 
Do mi nik uj mu je to tak: – My Êl´, ˝e zna my si´ 
na pew no le piej ni˝ nie jed no mał ̋ eƒ stwo z dłu -
gim sta ̋ em. 
– Sà sy tu acje, mó wi Jo la, w któ rych masz mo˝ li -
woÊç spraw dze nia, na ile po tra fisz po Êwi´ ciç dru giej
oso bie swój ma ły ego izm. 
„Wiedz cie jed no, jak my Êli cie o po dró ̋ o wa niu, rób -
cie to mi mo licz nych pro ble mów, bo to, co zo ba -
czy cie w ˝y ciu, to wszyst ko jest Wa sze, i nikt Wam
te go nie za bie rze!” – na pi sał Do mi nik Sto kło sa na
stro nie in ter ne to wej, i po wta rza to przy ka˝ dej oka -
zji. Po my sły ro dzà si´ i umie ra jà, po nie wa˝ ich re -
ali za cj´ od kła da si´ cz´ sto na rok, na dwa, na bli ̋ ej
nie okre Êlo ne „ju tro”, aby któ re goÊ dnia stwier dziç,
˝e na wszyst ko jest ju˝ za póê no.

si´ sa mo chód, 28 ty si´ cy ki lo me trów. Rok póê niej
po je cha li do Da ka ru i to wte dy zro dził si´ po mysł:
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
wcho dzi ło ju˝ w gr´, ale po ja wił si´ na ho ry zon cie
Fiat Au to Po land, któ ry za in te re so wa ny „au to po -
dró˝ ni ka mi” u˝y czył na wy pra w´ naj now szy mo del
Fia ta Pan da Cross 1.3 Mul ti jet 4x4. By ła to rów nie˝
pierw sza po dró˝, w któ rej ktoÊ po ma gał im fi nan so -
wo, ale – mó wiàc naj ogól niej – spon so rzy nie na -
rzu ca li si´ z ofer ta mi. Wszyst kie po przed nie wy pra -
wy au to po dró˝ ni cy or ga ni zo wa li za wła sne pie nià -
dze. W po szu ki wa niu spon so rów wy sła li prze szło
80 ofert; tych, któ rzy oka za li za in te re so wa nie, mo -
gli po li czyç na pal cach.
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Wybierajàc
si´ w takà
podró˝ nie
mo˝na byç
pesymistà,
sà wi´c
optymistami



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
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W
ie czór, „ci cho wsz´ dzie, głu -
cho 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
cho dzà ró˝ ne my Êli, mo˝ na
si´ za po mnieç i na gle sły szy -
my za so bà nie po ko jà cy tu -
pot. Od wra ca my si´ ner wo -

wo – ktoÊ bie gnie wprost na nas – chwi lo we prze ra -
˝e nie, zu peł nie nie po trzeb ne, byç mo ̋ e ktoÊ wła Ênie
przy go to wu je si´ do nast´pne go Bie gu Fia ta...
W tym ro ku, jak na XV edy cj´ przy sta ło, po raz ko -
lej ny uczest ni ków by ło co nie mia ra. Bie gli i ci
młod si i ci star si, jed ni, aby wy graç, in ni, dla sa mej
sa tys fak cji, z te go, ˝e uda ło si´ do trzeç do me ty. Dla
nie któ rych był to pierw szy Bieg Fia ta, a dla wie lu
chcà cych si´ po pro stu spraw dziç, ju˝ ko lej ny. Z ro -
ku na rok im pre za zy sku je na po pu lar no Êci, bie -
gnie my my, na si zna jo mi i zna jo mi zna jo mych, stàd
wnio sek, ˝e bie ga niem mo˝ na si´ za ra ziç. W przy -
pad ku epi de mii ra tun ku nie znaj dà ci, któ rzy lu bià
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Biec, ciàgle biec 
w stron´ mety...

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.

TEKST

Alicja Filowska
FOTO

I. Kaêmierczak



mie rzam po pra wiç czas, bo wiem, ˝e mnie na to
staç. Na ten te mat mógł bym opo wia daç i opo wia -
daç, dla te go po wiem po pro stu, ˝e bie ga łem, bie -
gam i bie gaç b´ d´, bo to sa ma przy jem noÊç.

ZYG MUNT KA SO LIK, (czas: 51:25) 

FIAT -GM PO WER TRA IN 
W BIEL SKU -BIA ŁEJ
Naj pierw roz grzew ka, a po tem wie czor ne bie ga nie
ulu bio nà tra sà – oto ca łe mo je przy go to wa nie, któ re
spraw dza si´ ju˝ od 15 lat. A dla te go od 15, ˝e jak
do tàd bra łem udział w ka˝ dej edy cji Bie gu Fia ta
i ka˝ dy koƒ czy łem na me cie. Je dy ne o co si´ mar -
twi łem to o po go d´, ale jak si´ oka za ło zu peł nie nie -
po trzeb nie. M˝y ło, czy li jak dla mnie wa run ki by ły
Êwiet ne. Sport po pro stu uwiel biam: zi mà bie gam
na nar tach, or ga ni zu j´ bie gi prze ła jo we, kie dyÊ in -
ten syw nie tre no wa łem, te raz ju˝ tyl ko na ty le, na ile
wiek mi po zwa la. Je stem przede wszyst kim bar dzo
za do wo lo ny z te go, ˝e choç nie je stem ju˝ naj młod -
szy to mój czas ka˝ de go ro ku w za sa dzie jest ta ki
sam. Aby kon dy cj´ utrzy maç bie gam raz w ty go -
dniu, w zi mie tak ̋ e. Do Bie gu Fia ta przy go to wy wa -
łem si´ mie siàc, naj pierw po ko nu jàc
3-4 km, a po tem, tak co trze ci dzieƒ,
bie ga łem na 8-10 km. Dzia łam
w za kła do wym Cen trum Re kre acji
i Kul tu ry i po ma gam w or ga ni zo -
wa niu bie gów dla pra cow ni ków, ich
współ mał ̋ on ków i dzie ci. Za -
ch´ cam do bie ga nia wszyst -
kich i ra dz´ nie for so waç
si´ na sa mym po czàt ku.
Aby na braç wpra wy na
po czà tek po le cam mar -
szo bie gi, a po tem to ju˝
na ile si ły po zwo là. 

ruch w ka˝ dej po sta ci. Spaç spo koj nie mo gà na to -
miast tyl ko te osoby, któ rze spor tu ni jak nie lu bià
i nie czer pià z nie go ˝ad nej przy jem no Êci. Wie lu za -
czy na ło za czy jàÊ na mo wà, nie ch´t nie, a te raz wy -
star czy wy zna czyç ter min ko lej ne go bie gu i bez wa -
ha nia sta nà na star cie. 
Jak pod kre Êla li moi roz mów cy, bie ga nie to te mat
rze ka, ale zro bi li wy jà tek i w kil ku zda niach opo wie -
dzie li, co we dług nich jest w tym spo rcie naj wa˝ -
niej sze i jak te mat bie ga nia prze wi ja si´ przez ca łe
ich ˝y cie, dzieƒ po dniu.

MA RIAN IWA NIUK, (czas: 01:17:01)

PRA COW NIK FAP W TY CHACH
Do tej po ry kon tu zja sku tecz nie unie mo˝ li wia ła mi
bie ga nie, ale w tym ro ku stwier dzi łem, ˝e nad szedł
czas, aby po now nie sta nàç na star cie. Bieg Fia ta był
do sko na łà ku te mu oka zjà. Te raz je stem ogrom nie
usa tys fak cjo no wa ny, bo bez spe cjal ne go tre nin gu
przy go to waw cze go do bie głem do me ty. Ca łe mo je
przy go to wa nie to był ty dzieƒ in ten syw ne go bie ga nia
po 4 – 5 km ka˝ de go dnia. Je ̋ e li miał bym daç ra d´
in nym uczest ni kom to po wiem, ˝e naj le piej słu chaç
swo je go or ga ni zmu, nie na rzu caç mu tem pa i dłu -
go Êci tra sy po nad je go mo˝ li wo Êci, bo wte dy za -
miast zdro wiu do po móc, mo ̋ e my za szko -
dziç. A prze cie˝ bie ga nie to do sko na łe za j´ -
cie na od re ago wa nie stre su i szko da by ło by
si´ znie ch´ ciç. Przy rze kłem so bie, ˝e je Êli
do trwam do me ty to b´ d´ bie gał wie czo ra -
mi dla wła snej przy jem no Êci i mu sz´ si´
po chwa liç, ˝e sło wa do trzy ma łem. Je stem
bar dzo za do wo lo ny, ˝e si´ zde cy do wa -
łem, ta ki bieg to bar dziej ry wa li za cja z sa -
mym so bà, swo imi sła bo Êcia mi ni˝ z in ny -
mi uczest ni ka mi. Dla te go mo g´ po wie -
dzieç, ˝e tym ra zem wy gra łem. 

SZY MON ODY JAS, (czas: 46:40)

PRA COW NIK FAP W TY CHACH
Bie gaç uwiel biam, sam dla sie bie cz´ sto po ko nu j´
tra sy dłu go Êci ma ra to nów i pół ma ra to nów, bio r´
udział tak ̋ e w bie gach zor ga ni zo wa nych. Przy -
znam, ˝e Bieg Fia ta był do tàd naj krót szym bie -
giem w ja kim uczest ni czy łem, ale i tak bar -
dzo mi si´ po do ba ło. Ja koÊ spe cjal nie si´
nie przy go to wy wa łem, po pro stu ro bi łem
to, co lu bi´, tyl ko nie co in ten syw niej.
Przede wszyst kim naj wa˝ niej sze jest
rów ne tem po, aby nie po trzeb nie si´ nie
prze m´ czaç. Wte dy na pew no wy star -
czy nam sił na do brà koƒ ców k´. Ka˝ -
de go wie czo ru ru szam w tra s´ po le sie,
dzi´ ki cze mu mam Êwiet nà kon dy cj´
i nie na rze kam na sa mo po czu cie.
W przy szłym ro ku te˝ po bie gn´ i za -
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Kto na podium
Klasyfikacja mężczyzn czas
1 miejsce – Michael Karonei (KEN) 00:31:10
2 miejsce – Henryk Szost (POL) 00:31:22
3 miejsce – Jakub Burghardt (POL) 00:31:31

Klasyfikacja kobiet
1 miejsce – Dorota Ustianowska (POL) 00:38:23
2 miejsce – Dagmara Handzlik (POL) 00:41:44
3 miejsce – Anna Balbus (POL) 00:44:06

Pracownicy FAP
1 miejsce – Sebastian Kądziołka 00:41:12
2 miejsce – Krzysztof Szor 00:41:20
3 miejsce – Jerzy Plewniak 00:44:01

WYNIKI

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

rRUBRYKI

Lato pod znakiem 
Freestylu
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TEKST Wojciech Antonow
FOTO Agencja Infinity

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

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

Maciek Kozerski
w Egipcie



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!
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Fiat Ital Sound 
w goràcych rytmach!
15czerwca 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.

WŁOSKIE KLIMATY

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,

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.
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Coraz 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

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”. 

Âmiechu
nigdy za du˝o

PREMIERY 
KINOWE
Misja Małego

Bezcenny 
skarb

TEKST Joanna Lasek
FOTO Michał Stojniak
Ryszard Lenczewski

„ITy 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. 
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UPana 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. 

Bono to prawdziwy człowiek-
instytucja. 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

Powtórka
ze Êmiechu

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. 

Koniec
marsylskiej trylogii

„
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RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 77KM ACTIVE 4D 30.515 1368 57 162 6,9 145 4/5
1.4 77KM DYNAMIC 4D 33.915 1368 57 162 6,9 145 4/5

WYMIARY 
419/170/149

BAGA˚NIK
515 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 47 LAlbea

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.1 ACTUAL 25.330 1108 40 150 5,7 135 4/5
1.1 ACTIVE 28.305 1108 40 150 5,7 135 4/5
1.2 DYNAMIC 30.940 1242 44 155 5,6 133 4/5
1.3 M-JET 16v ACTUAL 33.065 1248 51 160 4,3 114 4/5
1.3 M-JET 16v DYNAMIC 36.040 1248 51 160 4,3 114 4/5
1.4 16v 100 HP 41.990 1368 74 160 6,5 154 4/5
1.2 4X4 37.315 1242 44 145 6,6 156 4/5
1.2 4X4 CLIMBING 39.015 1242 44 145 6,6 156 4/5
1.3 MULTIJET 16v 4X4 42.415 1248 51 150 5,3 135 4/5
1.3 M-JET 16v 4X4 CLIMBING 44.115 1248 51 150 5,3 135 4/5
CROSS 52.275 1248 51 150 5,3 141 4/5

WYMIARY 
354/158/154

BAGA˚NIK
206 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 35 LPanda

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
600 ACTUAL 21.080 1108 40 150 6,0 143 4
600 50th - wers. jubileusz. 22.015 1108 40 150 6,0 143 4

WYMIARY 
334/151/141

BAGA˚NIK
170 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 38 L600

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.2 65KM ACTIVE 3D 33.660 1242 48 155 6,1 145 4/5
1.2 65KM ACTIVE 5D 34.935 1242 48 155 6,1 145 5
1.2 65KM DYNAMIC 3D 36.295 1242 48 155 6,1 145 4/5
1.2 65KM DYNAMIC 5D 37.570 1242 48 155 6,1 145 5
1.4 77KM ACTIVE 3D 34.510 1368 57 165 6,1 145 4/5
1.4 77KM ACTIVE 5D 35.785 1368 57 165 6,1 145 5
1.4 77KM DYNAMIC 3D 37.145 1368 57 165 6,1 145 4/5
1.4 77KM DYNAMIC 5D 38.420 1368 57 165 6,1 145 5
1.4 77KM EMOTION 3D 44.285 1368 57 165 6,1 145 4/5
1.4 77KM EMOTION 5D 45.560 1368 57 165 6,1 145 5
1.4 STARJET 16v 95KM ACTIVE 3D 38.505 1368 70 155 6,1 145 4/5
1.4 STARJET 16v 95KM ACTIVE 5D 39.780 1368 70 155 6,1 145 5
1.4 STARJET 16v 95KM DYN. 3D 41.140 1368 70 155 6,1 145 4/5
1.4 STARJET 16v 95KM DYN. 5D 42.415 1368 70 155 6,1 145 5
1.4 STARJET 16v 95KM EMOT. 3D 48.280 1368 70 165 6,1 145 4/5
1.4 STARJET 16v 95KM EMOT. 5D 49.555 1368 70 165 6,1 145 5
1.4 STARJET 16v95KM SPORT 3D 48.280 1368 70 165 6,1 145 4/5
1.3 MJT 16v 75KM ACTIVE 3D 40.885 1248 55 165 4,7 123 4/5
1.3 MJT 16v 75KM ACTIVE 5D 42.160 1248 55 165 4,7 123 5
1.3 MJT 16v 75KM DYN.3D 44.625 1248 55 165 4,7 123 4/5
1.3 MJT 16v 75KM DYN.5D 45.900 1248 55 165 4,7 123 5
1.3 MJT 16v 75KM EMOT.3D 51.510 1248 55 165 4,7 123 4/5
1.3 MJT 16v 75KM EMOT.5D 52.785 1248 55 165 4,7 123 5
1.3 MJT 16v 90KM DYN. 3D 45.985 1248 66 165 4,7 123 4/5
1.3 MJT 16v 90KM DYN. 5D 47.260 1248 66 175 4,6 122 5
1.3 MJT 16v 90KM EMOT. 3D 52.870 1248 66 175 4,6 122 4/5
1.3 MJT 16v 90KM EMOT. 5D 54.145 1248 66 175 4,6 122 5
1.3 MJT 16v 90KM SPORT 3D 52.870 1248 66 175 4,6 122 4/5
1.9 MJT 120KM EMOTION 3D 55.420 1910 88 190 5,6 149 4/5
1.9 MJT 120KM EMOTION 5D 56.695 1910 88 190 5,6 149 5
1.9 MJT 130KM SPORT 3D 55.420 1910 95 200 5,8 150 4/5

Opcje: Cen tral ny za mek z pi lo tem w klu czy ku 382,5 z∏ – Ko lum na kie row ni cy
z re gu la cjà w dwóch p∏asz czy znach 425 z∏ – Elek trycz nie ste ro wa ne szy by tyl -
ne 680 z∏ – Kli ma ty za cja ma nu al na dla wer sji Fresh i Ac ti ve 3400 z∏ – Kli ma -
ty za cja ma nu al na dla wer sji Dy na mic 2550 z∏ – Kli ma ty za cja au to ma tycz -
na dwu stre fo wa 4675 z∏ – Kli ma ty za cja au to ma tycz na dwu stre fo wa (wer sja
EMO TION, SPORT) 850 z∏ – Elek trycz nie ste ro wa ne i pod grze wa ne lu ster ka
ze wn´trz ne, la kie ro wa ne, czuj nik temp. ze wn´trz nej 425 z∏ – Przy ciem nia ne
szy by bocz ne i tyl na 340 z∏ – Przy sto so wa nie do mon ta ̋u ra dia (oka blo wa nie
+ an te na + 6 g∏o Êni ków) 467,5 z∏ – Âwia t∏a prze ciw m giel ne 510 z∏ – Spry -
ski wa cze re flek to rów 680 z∏ – Dzie lo na tyl na ka na pa 40/60 510 z∏ – La kier
me ta li zo wa ny 1232,5 z∏ – Skó rza na kie row ni ca i ga∏ ka zmia ny bie -
gów 382,5 z∏ – Czuj nik desz czu 510 z∏ – ESP+ASR/MSR, HBA i Hill Hol -
der 2125 z∏ – Szkla ny dach otwie ra ny elek trycz nie Sky Do me 3400 z∏ – Au to -
ma tycz na skrzy nia bie gów MTA 4250 z∏ – Skrzy nia 6-bie go wa ma nu al -
na 1955 z∏ – Blue&Me – Blu eto oth + USB 807,5 z∏ – Ra dio od twa rzacz CD zin -
te gro wa ny ze ste ro wa niem z ko ∏a kie row ni cy 1275 z∏ – Ra dio od twa rzacz
CD/MP3 zin te gro wa ny ze ste ro wa niem na kie row ni cy 1700 z∏

WYMIARY 
403/169/149

BAGA˚NIK
275 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 45 LGrande Punto

GRUPA LUDZIE PRODUKT
CENNIK

AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY

WYMIARY 
456/173/150

BAGA˚NIK
500 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 45 LLinea

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miej sca
1.4 AC TI VE 37.392 1368 57 165 6,3 148 5
1.3 MJT 16v 90KM AC TI VE 45.892 1248 66 170 4,9 129 5
1.4 DYNAMIC 42.492 1368 57 165 6,3 148 5
1.3 MJT 16v 90KM DYNAMIC 50.992 1248 66 170 4,9 129 5
1.3 MJT 16v 90KM EMOTION 55.667 1248 66 170 4,9 129 5

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT
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RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 77KM ACTIVE 39.270 1368 57 148 7,4 174 5
1.4 77KM DYNAMIC 42.840 1368 57 148 7,4 174 5
1.6 16v NATURAL POWER/ 
CNG (gaz ziemny) ACTIVE 55.420 1596 76/68 163 9,2 171 5
1.3 M-JET 16v 85KM ACTIVE 47.770 1248 62 156 5,5 145 5
1.3 M-JET 16v 85KM FAMILY 52.785 1248 62 153 5,5 145 7
1.9 M-JET 105KM ACTIVE 49.470 1910 77 164 5,8 153 5
1.9 M-JET 105KM DYNAMIC 53.040 1910 77 164 5,8 153 5
1.9 M-JET 120KM FAMILY 57.290 1910 88 174 6,1 160 7

Opcje: Cen tral ny za mek z pi lo tem w klu czy ku 510 z∏ – Ko lum na kie row ni cy
z re gu la cjà wy so ko Êci 340 z∏ – Kli ma ty za cja ma nu al na 3400 z∏ – Elek trycz nie
ste ro wa ne i pod grze wa ne lu ster ka ze wn´trz ne 467,5 z∏ – Âwia t∏a prze ciw m -
giel ne 552,5 z∏ – La kier me ta li zo wa ny 1232,5 z∏ – Zde rza ki w ko lo rze nad wo -
zia 510 z∏ – Sys tem CON NECT NAV 6630 z∏

WYMIARY 
425/172/182

BAGA˚NIK
750 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 60 LDoblò

WYMIARY 
475/177/160

BAGA˚NIK
500 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 62 LCroma

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.9 MTJ  DYNAMIC 4X4* 61.965 5
1.6 16v EMOTION 4X4* 53.465 5
1.9 MTJ  EMOTION 4X4* 66.215 1910 88 180 6,6 174 5

Opcje: La kier me ta li zo wa ny 1360 z∏ – Ra dio od twa rzacz CD/MP3 zin te gro wa -
ny 425 z∏ – Pod grze wa ne sie dze nia przed nie 680 z∏
*oferta wa˝na do 31.08.2007 r.

WYMIARY 
411/175/162

BAGA˚NIK
270 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 50 LSedici

RA BAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miej sca
1.4 16v 90KM AC TI VE 45.892 1368 66 179 6,7 158 5
1.9 MJT 120KM AC TI VE 53.542 1910 88 194 5,3 139 5
1.4 16v 90KM DY NA MIC 50.142 1368 66 179 6,7 158 5
1.4 T -JET 16v 150KM DYN. 56.942 1368 110 212 7,1 167 5
1.9 MJT 120KM DY NA MIC 57.792 1910 88 194 5,3 139 5
1.9 MJT 16v 150KM DY NA MIC 62.042 1910 110 209 5,6 149 5
1.4 T -JET 16v 150KM EMOT. 62.042 1368 110 212 7,1 167 5
1.9 MJT 120KM EMO TION 64.592 1910 88 194 5,3 139 5
1.9 MJT16v 150KM EMO TION 67.142 1910 110 209 5,6 149 5
1.4 T -JET 16v 150KM SPORT 62.042 1368 110 212 7,1 167 5
1.9 MJT16v 150KM SPORT 67.142 1910 110 209 5,6 149 5

Opcje: Kli ma ty za cja ma nu al na z fil trem prze ciw pył ko wym 3315 z∏ – Świa tła
prze ciw m giel ne z funk cją do świe tla nia za krę tów 595 z∏ – Kli ma ty za cja au to ma -
tycz na dwu ster fo wa + tyl ne na wie wy po wie trza i filtr prze ciw pył ko wy 1700 z∏
– La kier me ta li zo wa ny 1445 z∏ – La kier per ło wy 1785 z∏ – Skó rza na ta pi cer ka
5100 z∏ – Kie row ni ca z 6 przy ci ska mi ste ru ją cy mi ra dio od twa rza czem 340 z∏
– Kie row ni ca i gał ka dźwi gni zmia ny be gów po kry te skó rą 425 z∏ – Czuj ni ki ci -
śnie nia w opo nach 1275 z∏ – ESP +ASR / MSR / HBA i Hill Hol der 2295 z∏
– Sky do me: pa no ra micz ny szkla ny dach otwie ra ny elek trycz nie 3825 z∏ – Czuj -
nik zmierz chu wraz z czuj ni kiem desz czu 765 z∏ – Fo te le przed nie pod grze wa -
ne 850 z∏ – Gniazd ko 12V w ba ga� ni ku 68 z∏ – Blue&Me™ 1020 z∏ – Pa kiet
Sport 2805 z∏ – Ra dio od twa rzacz CD z MP3, sys tem na gło śnie nia Hi -Fi 40W,
6 gło śni ków 1487,5 z∏ – Ra dio od twa rzacz CD, sys tem na gło śnie nia Hi -Fi 40W,
6 gło śni ków 1105 z∏ – Sys tem na gło śnie nia Hi -Fi z 5-ka na ło wym wzmac nia -
czem, 260W sub wo ofer ty pu bass -re flex, 6 gło śni ków 1530 z∏ – Kur ty ny po -
wietrz ne 1020 z∏ – DPF – filtr czą stek sta łych dla sil ni ków die sla 2295 z∏

Bravo WYMIARY 
434/179/149

BAGA˚NIK
400 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 58 L

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miej sca
1.4 16v 95KM AC TI VE 51.340 1368 70 176 6,8 181 5
1.6 16v 105KM AC TI VE 53.975 1598 77 183 7,6 181 5
1.9 MJT 120KM AC TI VE 60.775 1910 88 190 5,6 149 5
1.9 MJT 120KM DY NA MIC 64.685 1910 88 190 5,6 149 5
1.9 MJT 16v 150KM DY NA MIC 70.465 1910 110 207 5,6 154 5

Opcje: Elek trycz nie ste ro wa ne szy by tyl ne 850 z∏ – Kli ma ty za cja au to ma tycz -
na dwu stre fo wa 5950 z∏ – La kier me ta li zo wa ny 1445 z∏ – ESP+ASR/MSR,
HBA 2465 z∏ – Szkla ny dach otwie ra ny elek trycz nie Sky Win dow 4250 z∏ – Sys -
tem CON NECT NAV+ z wy Êwie tla czem ko lo ro wym 7225 z∏

WYMIARY
452/176/157

BAGA˚NIK
510 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 58 LStilo Multi W.

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miej sca
1.9 MJT 16v 150KM AC TI VE 78.617 1910 110 210 6,1 161 5
1.9 MJT16v 150KM AUT.ACT. 84.142 1910 110 210 6,1 161 5
1.8 16v 140KM DY NA MIC 71.315 1796 103 200 8,5 200 5
1.9 MJT 120KM DY NA MIC 77.605 1910 88 195 6,1 160 5
1.9 MJT 16v 150KM DY NA MIC 83.895 1910 110 210 6,1 161 5
1.9 MJT16v150KMAUT.DYN. 89.420 1910 110 210 6,1 161 5
2.2 16v 147KM EMO TION 88.060 2198 108 210 8,6 204 5
2.2 16v 147KM AUT. EMO TION 92.310 2198 108 210 8,6 204 5
1.9 MJT 16v 150KM EMO TION 88.145 1910 110 210 6,1 161 5
1.9 MJT16v150KMAUT.EMOT. 93.670 1910 110 210 6,1 161 5
2.4 MJT20v200KM AUT.EMOT. 112.115 2387 147 216 8,0 212 5

Opcje: Kli ma ty za cja au to ma tycz na dwu stre fo wa 2550 z∏ – La kier me ta li zo wa -
ny 1530 z∏ – Alarm z czuj ni kiem gra wi ta cyj nym 1105 z∏ – Ste ro wa nie ra diem
z ko ∏a kie row ni cy 425 z∏ – Czuj nik desz czu 425 z∏ – ESP+ASR i Hill Hol -
der 2465 z∏ – Szkla ny dach otwie ra ny elek trycz nie 5865 z∏ – Sys tem CON NECT
NAV+ z wy Êwie tla czem ko lo ro wym 8075 z∏
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RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
3D 1.6 TS 105KM PROGRESSION 60.350 1598 88 195 8,2 194 5
3D 1.6 TS 120KM PROGRESSION 62.900 1598 88 195 8,2 194 5
3D 1.9 JTDM 120KM PROGRESSION 68.850 1910 88 195 6,0 155 5
3D 1.9 JTDM 150KM PROGRESSION 73.950 1910 110 208 5,9 157 5
3D 1.6 TS 120KM DISTINCTIVE 67.490 1598 88 195 8,2 194 5
3D 2.0 TS 150KM DISTINCTIVE 73.440 1970 110 208 8,9 211 5
3D 2.0 TS 150KM SELESPEED DIST. 85.765 1970 110 208 8,9 211 5
3D 1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE 78.540 1910 110 208 5,9 157 5
3D 1.6 TS 120KM BLACK LINE 70.125 1598 88 195 8,2 194 5
3D 2.0 TS 150KM BLACK LINE 76.075 1970 110 208 8,9 211 5
3D 2.0 TS SELESP. 150KM BLACK L. 88.315 1970 110 208 8,9 211 5
3D 1.9 JTDM 150KM BLACK LINE 81.175 1910 110 208 5,9 157 5
3D 1.9 JTDM 150KM Q2 81.175 1910 110 208 5,9 157 5
5D 1.6 TS 105KM PROGRESSION 62.050 1598 88 195 8,2 194 5
5D 1.6 TS 120KM PROGRESSION 64.600 1598 88 195 8,2 194 5
5D 1.9 JTDM 120KM PROG. 70.550 1910 88 195 6,0 155 5
5D 1.9 JTDM 150KM PROG. 75.650 1910 110 208 5,9 157 5
5D 1.6 TS 120KM DISTINCTIVE 69.190 1598 88 195 8,2 194 5
5D 2.0 TS 150KM DISTINCTIVE 75.140 1970 110 208 8,9 211 5
5D 2.0 TS SELESPEED 150KM DIST. 87.465 1970 110 208 8,9 211 5
5D 1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE 80.240 1910 110 208 5,9 157 5
5D 1.6 TS 120KM BLACK LINE 71.825 1598 88 195 8,2 194 5
5D 2.0 TS 150KM BLACK LINE 77.775 1970 110 208 8,9 211 5
5D 2.0 TS SELES. 150KM BLACK L. 90.015 1970 110 208 8,9 211 5
5D 1.9 JTDM 150KM BLACK LINE 82.875 1910 110 208 5,9 157 5
5D 1.9 JTDM 150KM Q2 82.875 1910 110 208 5,9 157 5

WYMIARY 
475/186/175

BAGA˚NIK
324 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 60 L147

WYMIARY 
439/183/132

BAGA˚NIK
253 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 70 L159 Sportwagon

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.9 JTS 160KM PROGRESSION 95.710 1859 118 212 8,7 205 5
2.2 JTS 185KM PROGRESSION 111.435 2198 136 222 9,4 221 5
1.9 JTDM 120KM PROGRESSION 93.500 1910 88 191 5,9 157 5
1.9 JTDM 150KM PROGRESSION 101.150 1910 110 210 6,0 157 5
1.9 JTDM 150KM PROG. Q-TRONIC 107.100 1910 110 210 6,0 157 5
2.4 JTDM 200KM PROGRESSION 134.725 2387 147 228 6,8 179 5
2.4 JTDM 200KM PROG. Q-TRONIC 140.675 2387 147 228 6,8 179 5
2.4 JTD 200KM PROGRESSION Q4 141.525 2387 147 228 6,8 179 5
2.2 JTS 185KM DISTINCTIVE 119.510 2198 136 222 9,4 221 5
2.2 JTS 185KM DIST. SELESPEED 127.415 2198 136 222 9,4 221 5
1.9 JTDM 150 KM DISTINCTIVE 109.225 1910 110 210 6,0 159 5
1.9 JTDM 150 KM DIST. Q-TRONIC 115.175 1910 110 210 6,0 159 5
2.4 JTDM 200KM DISTINCTIVE 142.800 2387 147 228 6,8 179 5
2.4 JTDM 200KM DIST. Q-TRONIC 148.750 2387 147 228 6,8 179 5
2.4 JTDM 200KM DISTINCTIVE Q4 149.600 2387 147 228 6,8 179 5
3.2 JTS V6 Q4 260KM DISTINCTIVE 156.315 3195 191 240 11,5 270 5
3.2 JTS V6 Q4 260KM DIST. Q-TRONIC 162.265 3195 191 240 11,5 270 5

WYMIARY 
466/182/141

BAGA˚NIK
405 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 70 L159

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
2.0 JTS 165KM PROGRESSION 95.200 1970 122 216 8,7 208 5
1.9 JTDM 150KM PROGRESSION 98.600 1910 110 209 6,7 178 5
2.0 JTS 165KM DISTINCTIVE 100.300 1970 122 216 8,7 208 5
2.0 JTS 165KM SELESPEED DIST. 106.250 1970 122 216 8,7 208 5
3.2 V6 240KM DISTINCTIVE 120.700 3179 176 243 12,4 295 5
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE 103.700 1910 110 209 6,7 178 5
2.0 JTS 165KM BLACK LINE 103.700 1970 122 216 8,7 208 5
1.9 JTDM 150 KM BLACK LINE 107.100 1910 110 209 6,7 178 5
1.9 JTDM 150KM Q2 107.100 1910 110 209 6,7 178 5

WYMIARY 
449/176/136

BAGA˚NIK
320 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 63 LGT

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.9 JTS 160KM PROGRESSION 101.660 1859 118 210 8,8 209 5
2.2 JTS 185KM PROGRESSION 117.385 2198 136 220 9,5 224 5
1.9 JTDM 120KM PROGRESSION 99.450 1910 88 190 6,0 159 5
1.9 JTDM 150KM PROGRESSION 107.100 1910 110 208 6,1 162 5
1.9 JTDM 150KM PROG. Q-TRONIC 113.050 1910 110 208 6,1 162 5
2.4 JTDM 200KM PROGRESSION 140.675 2387 147 226 7,0 184 5
2.4 JTDM 200KM PROG. Q-TRONIC 146.625 2387 147 226 7,0 184 5
2.4 JTDM 200KM PROG. Q-4 147.475 2387 147 226 7,0 184 5
2.2 JTS 185KM DISTINCTIVE 125.460 2198 136 220 9,5 224 5
2.2 JTS 185KM DIST. SELESPEED 133.365 2198 136 220 9,5 224 5
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE 115.175 1910 110 208 6,1 162 5
1.9 JTDM 150KM DIST. Q-TRONIC 121.125 1910 110 208 6,1 162 5
2.4 JTDM 200KM DISTINCTIVE 148.750 2387 147 226 7,0 184 5
2.4 JTDM 200KM DIST. Q-TRONIC 154.700 2387 147 226 7,0 184 5
2.4 JTDM 200KM DISTINCT. Q-4 155.550 2387 147 226 7,0 184 5
3.2 JTS V6 Q4 260KM DISTINCTIVE 162.265 3195 191 237 11,6 275 5
3.2 JTS V6 Q4 260KM DIST. Q-TRONIC 168.215 3195 191 237 11,6 275 5

GRUPA LUDZIE PRODUKT
CENNIK

AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY



RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
2.2 JTS 185KM 125.715 2198 136 217 9,4 221 2
2.4 JTDM 200KM 139.825 2387 147 228 6,8 179 2
2.2 JTS 185KM EXCLUSIVE 131.665 2198 136 217 9,4 221 2
2.4 JTDM 200KM EXCLUSIVE 145.775 2387 147 228 6,8 179 2
3.2 JTS V6 Q4 260KM EXCLUSIVE 166.600 3195 191 235 11,5 273 2
3.2 V6 Q4 260KM SKY VIEW Q-TRONIC 172.550 3195 191 235 11,5 273 2

WYMIARY 
439/183/132

BAGA˚NIK
253 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 70 LSpider

65

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
2.2 JTS 185KM 118.915 2198 136 222 9,4 221 2+2
2.4 JTDM 200KM 133.025 2387 147 230 7,0 180 2+2
2.2 JTS 185KM SKY VIEW 124.865 2198 136 222 9,4 221 2+2
2.4 JTDM 200KM SKY  VIEW 138.975 2387 147 230 7,0 180 2+2
3.2 JTS V6 Q4 260KM SKY VIEW 159.800 3195 191 240 11,5 273 2+2
3.2 V6 Q4 260KM SKY VIEW Q-TRONIC 165.750 3195 191 240 11,5 273 2+2

WYMIARY 
475/186/175

BAGA˚NIK
324 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 70 LBrera

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

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 16v 95KM CLASS 53.465 1368 70 175 6, 157 5
1.4 DFN 16v 95KM CLASS 57.460 1368 70 175 6,6 153 5
1.3 M-JET 16v 90KM CLASS 58.225 1248 66 173 4,9 130 5
1.4BI-COLORE16v95KMELEG. 60.010 1368 70 175 6,6 157 5

WYMIARY 
378/170/153

BAGA˚NIK
215 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 47 LMusa

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 8v 77KM CLASS 42.840 1368 57 163 6,2 146 4
1.4 16v 95KM CLASS 44.540 1368 70 175 6,7 159 4
1.4 DFN 16v 95KM CLASS 47.515 1368 70 175 6,7 159 4
1.3 M-JET 16v 75KM CLASS 49.215 1248 55 167 4,5 119 4
1.4BI-COLORE16v95KMELEG. 49.640 1368 70 175 6,7 159 4
1.4 16v 95KM ELEGANTE PLUS 51.425 1368 70 175 6,7 159 4

WYMIARY 
378/170/153

BAGA˚NIK
215 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 47 LYpsilon

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

WYMIARY 
489/183/147

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reprezentacja i koordynacja 
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów ˝eliwnych 
dla przemys∏u samochodowego

produkcja 
maszyn rolniczych

koordynacja dzia∏alnoÊci Magneti Marelli
w Polsce

produkcja cz´Êci samochodowych 
– oÊwietlenie

produkcja cz´Êci samochodowych 
– uk∏ady wydechowe

produkcja cz´Êci samochodowych 
– zawieszenia

produkcja cz´Êci samochodowych 
– zawieszenia

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ 
dla przemys∏u samochodowego

import i sprzeda˝ samochodów 
dostawczych i ci´˝arowych

administracja ksi´gowa, 
personalna i p∏ace

zakupy ma te   ria ∏ów poÊrednich 
i bezpo Êred nich do produkcji 
samochodów

us∏ugi celne

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce

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

produkcja silników i skrzyƒ biegów 
do samochodów

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

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

us∏ugi bankowe

leasing samochodów

stan na 15 lipca 2007 r.

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

usługi finansowe i leasingowe

1. Fiat Polska Sp. z o.o. 

2. Fiat Auto Poland SA

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

4. CNH Polska Sp. z o.o.

5. Magneti Marelli Poland SA

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

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

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

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

10. Comau Poland Sp. z o.o. 

11. Iveco Poland Sp. z o.o.

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

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

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

15. Sirio Polska Sp. z o.o.

Joint Ventures

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

2. Fiat Bank Polska SA 

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

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