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Fiat 500 L

Dużo miejsca dla emocji

FPT POLAND O PIERWSZYM ZŁOCIE WCM

Oferta dla rodziny dotyczy członków rodzin w linii prostej (matka, ojciec, syn, córka, mąż, żona pracownika) i rodzeństwa (brat, siostra pracownika). Każdemu upoważnionemu (pracownik lub członek rodziny w linii prostej)
w ramach tej oferty przysługuje możliwość zakupu maksymalnie jednego samochodu. Informacje o odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji na stronie www.ﬁat.pl

Włoska marka
polska duma

Oferta specjalna
dla pracowników Grupy Fiat i ICH rodzin
nawet do 12 000 zł taniej!

Fiat Panda Classic MyLife
(z klimatyzacją i radiem)
ze specjalnym
rabatem 10 000 zł
w cenie już od 27 990 zł

Lancia Ypsilon Black&Red 1.2
ze specjalnym
rabatem 8 000 zł
w cenie już od 36 900 zł

Emisja C02: 113 g/km; zużycie paliwa:
w cyklu mieszanym 4,9 l/100 km

Emisja C02: od 99 do 120 g/km; zużycie paliwa:
w cyklu mieszanym od 3,8 do 5,2 l/100 km

Fiat 500 Pop 1.2 z klimatyzacją
ze specjalnym rabatem 12 000 zł
w cenie już od 35 500 zł
Emisja C02: od 92 do 140 g/km; zużycie paliwa: w cyklu mieszanym od 3,9 do 6,1 l/100 km

Tego lata Fiat ma wyjątkową ofertę
dla pracowników Grupy Fiat i ich rodzin.
Ofertą objęte są modele produkowane
w tyskiej fabryce Fiata. Tylko w lipcu
i sierpniu proponujemy preferencyjne
warunki zakupu.

www.ﬁat.pl

www.lancia.pl

Szczegóły promocji dostępne
u dealerów Fiata i Lancii.
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Jakość w Zakładzie Tychy
Wynalazczość w CNH Polska
Ekogama Iveco 2012
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FIRMA
ŚRODOWISKO

Etyka

biznesu

To ona kieruje Grupę do odpowiedzialnego rozwoju
w zgodzie ze środowiskiem i społecznością, w której
działa. W Bilansie nt. Zrównoważonego Rozwoju
2011 przedstawiono postępy, cele, a także, po raz
pierwszy, dane Grupy Chrysler.
iczby mówią same za siebie.
W roku 2011 zakłady Fiat
Group Automobiles i Chrysler na całym świecie zmniejszyły
swój negatywny wpływ na środowisko, produkując samochody
przy mniejszych emisjach dwutlenku węgla (CO2) i mniejszym
zużyciu wody: w porównaniu z rokiem 2010 było to, odpowiednio,
10 i 18,5 procent mniej na każdy
wyprodukowany samochód. Ponadto samochody te, już po wyjechaniu na drogi, pozwoliły firmie
Fiat - piąty rok z rzędu – utwierdzić

L

Zużycie wody na wyprodukowany samochód w zakładach Fiat
Group Automobiles i Chrysler na
świecie obniżyło się o 18,5%
względem roku 2010

pozycję marki o najniższych średnich emisjach CO2 wśród głównych producentów samochodowych w Europie: zaledwie 118,2
gram na przejechany
kilometr.
Tylko w roku 2011 zainwestowano 2,2 mld
euro na badania i rozwój, a 270 mln euro
wydano na zdrowie
i bezpieczeństwo pracowników (+ 44 procent w porównaniu z rokiem wcześniejszym)
i 80,3 mln na ich szkolenie (+ 23

procent). Ponad 1,4 mln godzin
przeznaczono na szkolenie personelu sieci dealerów i obsługi
serwisowej w zakresie bezpieczeństwa i ekologii,
a na rzecz społeczności
lokalnych, „obok” których przedsiębiorstwo
prowadzi swą działalność, wyasygnowano
około 36,5 mln euro.
Tak wynika z Bilansu
Grupy nt. Zrównoważonego Rozwoju w roku 2011, który po raz
pierwszy uwzględnia również dzia-

80,3 mln euro przeznaczono na

szkolenie pracowników
(+23% względem roku 2010)

270 mln euro przeznaczono na

zdrowie i bezpieczeństwo
W porównaniu z rokiem 2010 o 10%
ograniczono emisje CO2 przypadające
na wyprodukowany samochód w zakładach
Fiat Group Automobiles i Chrysler na świecie

pracowników (+23% względem roku 2010)

2,2 mld euro przeznaczono
na
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badania i rozwój

łalność w tym zakresie Grupy
Chrysler. Doskonałe rezultaty uzyskano pod względem wpływu środowiskowego, dzięki dalszemu
rozwojowi i wdrażaniu rozwiązań
mających na celu ograniczenie
emisji i zużycia paliwa w samochodach. Co więcej, większe jest
bezpieczeństwo pojazdów, które
coraz lepiej dostosowane jest
do najwyższych standardów międzynarodowych. Poszerzono ofertę samochodów i lekkich pojazdów
użytkowych o niskim wpływie na
środowisko. Wśród nich na uwagę
zasługują te napędzane metanem,
pod względem których FGA jest
liderem w Europie, mając 65-procentowy udział w rynku. A firma
Magneti Marelli poczyniła istotny
wkład w rozwój systemów i komponentów przeznaczonych na
optymalizowanie popytu samochodu na energię i poprawę zarządzania ruchem drogowym.
Potwierdzeniem tych sukcesów
są nagrody przyznane Grupie
przez najważniejsze organizacje
międzynarodowe w branży. Po raz
trzeci z rzędu Fiat został umieszczony na liście Dow Jones Sustainability World and Europe, najbardziej prestiżowym indeksie giełdowym, na którym znajdują się
tylko spółki o najlepszych wynikach
w kwestii ekonomicznej, środowiskowej i społecznej. W ramach
nagrody za walkę ze zmianami
klimatycznymi Fiat znalazł się rów-

nież na listach Global 500 Carbon
Disclosure Leadership Index (CDLI)
i Carbon Performance Leadership
Index (CPLI), będąc jedyną firmą
włoską spośród 23, które znajdują
się w obu rankingach. Ponadto,
w grudniu Fiat został wpisany
na elitarną listę ASPI Eurozone
jako jedno ze 120 najlepszych
przedsiębiorstw w Europie wyselekcjonowanych przez firmę Vigeo,
europejskiego lidera w zakresie
oceny firm pod względem praktyki
i efektywności w sferze stosunków
socjalnych, ekologii, a także zarządzania.
Również w przyszłości Grupa będzie kroczyć ścieżką zrównoważonego rozwoju, bowiem – jak
pisze Sergio Marchionne w Bilansie
dot. Zrównoważonego Rozwoju 2011: „Kultura odpowiedzialności jest integralną częścią modelu zarządzania Fiat-Chrysler, ponieważ wierzymy, że wartość firmy
wielonarodowej oceniana jest również przez pryzmat zrównoważo-

nego rozwoju wobec środowiska, poszanowania
osób, poprawności i przejrzystości w utrzymywaniu
relacji handlowych oraz
poprzez wnoszenie pozytywnego wkładu w społeczność, w której działa”.
I to właśnie ta filozofia
przyświecała
celom,
u podstaw których stoją
obecne i przyszłe działania
Grupy. Wśród nich wyróżniają się:
utrzymanie czołowej pozycji Fiata
w Europie pod względem samochodów o najniższych emisjach
CO2, dalsze ograniczanie emisji
dwutlenku węgla i wpływu fabryk
na środowisko, najlepszy bilans
pomiędzy pracą i życiem prywatnym oraz promocja zdrowia pracowników i ich
dobrego samopoczucia,
a także coraz większe
rozpowszechnianie kultury zrównoważonego
rozwoju wśród dostawców Grupy.
Zresztą sam rynek stara
się premiować firmy zaangażowane w prowadzenie
biznesu z nastawieniem na zrównoważony rozwój. Potwierdzeniem
takiego stanu jest wzrastająca
wartość kapitału obrotowego Fiata
(akcje swobodnie zbywalne) należącego do społecznie odpowiedzialnych inwestorów, który wynosi
już 8,7 procent ogółem.

TwinAir został uhonorowany
nagrodą International

Engine

of the Year 2011
Fiat Group Automobiles jest
Piąty rok z rzędu Fiat jest

liderem pod względem
najniższych emisji CO2

liderem w Europie pod względem
samochodów zasilanych metanem
– udział w rynku na poziomie 65%

w Europie (118,2 g/km)
Fiat S.p.A. znalazł się na listach Carbon

Disclosure

Leadership Index i Carbon
Performance Leadership Index
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PRODUKT
NOWOŚCI

Fiat 500

trzy razy „L”
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Stefania
Castano

Aby zaprezentować międzynarodowej prasie
Fiata 500L, Olivier François, odpowiedzialny
za markę, posłużył się trzema pojęciami,
za pomocą których można określić nowy model.
Large to termin nawiązujący do przestrzeni,
jaką dysponuje samochód; Light określa zużycie
paliwa i emisję zanieczyszczeń, a także
prostotę obsługi jego technologii oraz Loft,
który symbolizuje nowoczesne środowisko,
zgodne ze współczesnymi trendami.
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lipca 1957 roku zaprezentowano model Nuova 500.
Tego samego dnia 55 lat
później i 5 lat po wprowadzeniu
na rynek aktualnego modelu Fiata 500, w Turynie zadebiutowała
jego większa odmiana – 500L.
Jako „scenerię” do tego wydarzenia wybrano Officine Grandi
Riparazioni (OGR), zakład zapewniający swego czasu obsługę serwisową taboru kolejowego
łączącego północne i południowe Włochy, w którym dziś znajduje się centrum współczesnej
kultury. To idealna oprawa dla
modelu nawiązującego do 500tki, samochodu, który także połączył północ z południem kraju
i jest ikoną nowej generacji.
Honory domu czynił Olivier
François, szef marki Fiat. Poza nim obecny był również Sergio Marchionne i grono dziennikarzy. François przedstawił nowy
model 500L jako samochód,
który „jest w stanie zburzyć mur
stereotypów”. I 4 lipca mur rzeczywiście runął, by nowy samochód mógł zaprezentować się
gronu dziennikarzy w różnych jego odmianach. Każda zmiana scenerii stanowiła nową perspektywę: Large, Light i Loft to
trzy „L”, których Olivier François
użył, by podkreślić mocne strony
samochodu łamiącego wszelkie
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schematy. „Large”, ponieważ
wykorzystuje w funkcjonalny
sposób przestrzeń. „Light”, bo
dzięki dostępnym silnikom 500L
jest „lekki” dla środowiska i dla
portfeli jego użytkowników.
I wreszcie „Loft”, gdyż jest symbolem modnego w ostatnich latach środowiska, nawiązującego
do życia „pełną piersią”.
Nowy model sprzedawany będzie w ponad stu krajach, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi,
od pierwszej połowy 2013 roku.
We Włoszech można go zamówić już od lipca, natomiast na
wejście modelu na rynek trzeba
będzie poczekać do pierwszego
weekendu września. Tymczasem postarajmy się odkryć, co
sprawia, że samochód ten jest
tak praktyczny i jednocześnie
tak intrygujący: „Cool&capable”
jak mówią Amerykanie. Bo „użyteczny” wcale nie musi oznaczać „nudny”.

Dostępny będzie
w sprzedaży
w ponad stu
krajach, łącznie
z USA, od 2013
roku

FUNKCJONALNA
PRZESTRZEŃ
500L jest przede wszystkim „large”, ponieważ jest długi na 415
cm – o 8 więcej niż Punto, –
a oferuje najlepszy w swojej klasie stosunek wymiarów zewnętrznych i przestrzeni wnętrza
oraz najlepszy wskaźnik tej
ostatniej w segmencie: pasażerowie mają do dyspozycji przestrzeń wielkości 3,17 m3 plus
400 litrów bagażnika. Oznacza
to że model 500L jest w stanie
wygodnie pomieścić pięciu wysokich na dwa metry pasażerów
wraz z ich walizkami. Model jest
funkcjonalny - oferuje 22 wygodne schowki i ma regulowane
i składane siedzenia przednie
i tylne, które umożliwiają ustawienie przestrzeni wnętrza w aż
1500 różnych konfiguracjach.
W rezultacie Fiat 500L umożliwia
przewożenie przedmiotów o długości nawet 2 metrów i 40 centymetrów, na przykład regału
na książki. A po złożeniu tylnej
kanapy komora ładunkowa jest
całkowicie płaska. Innym przykładem użyteczności jest tzw.
Cargo Magic Space w bagażniku, który można regulować
w trzech poziomach, a który
umożliwia oddzielanie przedmiotów. Idealny dla perfekcjonistów!

LEKKI I SILNY
„We will travel the world... in
conscious lightness”: François
sięgnął także do Szekspira, by
opisać drugą cechę modelu
500L: lekkość. Ten nowy model,
jak objaśnił, jest „lekki” przede
wszystkim dla środowiska.
Proponuje bowiem trzy
silniki, wszystkie spełniające normę Euro6, które wyróżniają się ze
względu na ograniczone emisje zanieczyszczeń i poziom
dwutlenku węgla,
ale też zużycie paliwa: turbodiesel 1.3
Multijet 2 o mocy
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85 koni, 1.4 benzyna generujący 95 koni i, oczywiście, wielokrotnie nagradzany dwucylindrowiec TwinAir, którego moc wzrosła do 105 KM. Zwłaszcza TwinAir może poszczycić się rekordowo niskim zużyciem paliwa
i emisjami CO2 na poziomie zaledwie 112 g/km, dzięki niskiej
pojemności skokowej i turbosprężarce o wysokiej wydajności. Od przyszłego roku model
500L będzie jeszcze bardziej
„eco”: w wersji Turbo TwinAir zadebiutuje Natural Power.
Mniejsze zużycie paliwa i emisje
model ten zawdzięcza nie tylko
silnikowi, ale całemu samochodowi. „Styl 500L – wyjaśnia
Mauro Pierallini, head of EMEA
Engineering – zaprojektowano
mając na uwadze aerodynamikę, po czym spędzono ponad
trzy tysiące godzin w tunelu aerodynamicznym, aby wszystko
sprawdzić. Wynikiem tych działań jest CX na poziomie 0,30”.
Lekkość wiąże się również ze
stopniem wyciszenia wnętrza:
„W komorze bezodbiciowej –

Nowy model
trudno
zaklasyﬁkować
do któregoś
z konwencjonalnych
segmentów
samochodowych.
Może bowiem
stanowić
alternatywę
dla tradycyjnych
segmentów
B i C, ponieważ
jest przyjemny
w podróży
jak minivan,
skuteczny jak
samochód
kompaktowy,
a z wyglądu
przypomina
niewielkiego
SUV-a

9

We wnętrzu
500L jest dużo
przestrzeni,
wszechstronność
i nowoczesne
technologie.
I jeszcze ciekawy
dodatek: sprzęt
do przyrządzania
porządnego
espresso
wykonany we
współpracy
z Lavazzą
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dodaje Pierallini – można odizolować różne źródła hałasu i pracować nad tym, aby je wyeliminować. Dążenie do poprawy
wymagało ponad 10 tysięcy godzin testów w sali i na różnych
torach. Zdołaliśmy w ten sposób uzyskać jeden z najlepszych
w segmencie wskaźników artykulacji na poziomie 72 procent”.
Na torze sprawdzono również
komfort i bezpieczeństwo. Zawieszenia – z przodu kolumny
McPherson, z tyłu belka skrętna nowej generacji – zostały tak
wykalibrowane, że gwarantują
kontrolę i zdolność pochłaniania
nierówności na drodze na najwyższym poziomie. Nadwozie
o wysokim współczynniku sztywności skrętnej umożliwia optymalną geometrię samochodu.
Oprócz tego nad pasażerami
„czuwają” systemy bezpieczeństwa czynnego. Poza reflektorami przednimi z funkcją świateł
do jazdy dziennej, światłami
przeciwmgłowymi, które dodatkowo doświetlają zakręt i układem ABS z funkcją Brake Assist
System, seryjnie samochód wyposażony jest w system ESC
(Electronic Stability Control), który interweniuje w warunkach
utraty stabilności. W późniejszym
czasie będzie dostępny system
„City Brake Control”, który –
za pośrednictwem czujnika laserowego zainstalowanego na szybie przedniej – jest w stanie rozpoznać przeszkody znajdujące
się przed samochodem, a dzięki
powiązaniu z systemem ESC
hamuje automatycznie samochodem, gdy kierowca nie interweniuje, aby uniknąć kolizji.

TECHNOLOGIA
UŁATWIAJĄCA ŻYCIE
Ekran dotykowy o przekątnej 5”
systemu multimedialnego Uconnect w Fiacie 500L jest szybki
i intuicyjny jak tablet. Umożliwia
również sterowanie radiem, telefonem komórkowym, mediaplayerem, i-Podem, smartfo-

nem, a w przyszłości również
zintegrowaną nawigacją – wszystko bezprzewodowo.
Dzięki systemowi Uconnect możesz nawiązywać połączenia telefoniczne w systemie głośnomówiącym i „nakazywać” systemowi odczytywanie odbieranych
wiadomości sms bez odrywania
rąk od kierownicy. Możesz również wyświetlać informacje przekazywane przez oprogramowanie eco:Drive LIVE, najnowszą
wersję przyjaznej dla środowiska
aplikacji Fiata, która umożliwia
analizowanie stylu jazdy i udziela wskazówek pozwalających na
ograniczenie nawet o 16% apetytu na benzynę i mniejsze emisje CO2. W przyszłości, dzięki integracji ze smartfonami, w systemie będzie można korzystać
również z licznych aplikacji, aby
być w stałym kontakcie z social
media i informacjami. Nowy model 500L oferuje też na życzenie
nawigację TomTom GO LIVE,
która sygnalizuje między innymi
punkty serwisowe sieci Fiat.

L JAK „LOFT”
Model 500L swym designem
nawiązuje do nowoczesnych
apartamentów: piękny i funkcjonalny. François porównał go
z loftem, ze względu na dużą
ilość światła we wnętrzu i doskonałą widoczność na zewnątrz. Jest to możliwe dzięki
360-stopniowemu przeszkleniu,
przeszklonemu słupkowi przedniemu, który zapewnia 30%
więcej widoczności względem
konkurencyjnych modeli ze słupkiem tradycyjnym i największemu w klasie szklanemu dachowi
– 1,5 m² – w dwóch wersjach:
elektrycznym lub Skydome.
Loft to również przestrzeń, którą
można sobie w dowolny sposób
umeblować. Zupełnie tak jak
500L. Model łatwy jest do spersonalizowania dzięki 11 odcieniom karoserii, trzem różnym
kolorom dachu, czterem wersjom wyposażenia (Pop, Pop
Star, Easy i Lounge) oraz trzem
kolorom obręczy ze stopu lekkiego, co daje w sumie 333

kombinacje. Co więcej, każdy samochód może być przekształcony w coś naprawdę
wyjątkowego dzięki ponad 140
akcesoriom zaprojektowanym
przez Centrum Stylu Fiata, a wyprodukowanym przez Mopar.
Nowy model – po raz pierwszy
w Grupie Fiat i w Europie – proponuje stworzony we współpracy z Beats Audio zaawansowany system hi-fi, który rewolucjonizuje sposób, w jaki doświadczenia muzyczne można przeżywać we wnętrzu samochodu.
W sumie 500L robi w zasadzie
wszystko. „Wszystko oprócz kawy”, pomyśli niejeden z nas.
A właśnie, że nie: bo wśród akcesoriów jest również najnowsza maszynka do robienia
espresso wykonana we współpracy z Lavazzą i idealnie dopasowana do samochodu, dzięki
stacji dokującej specjalnie wykonanej przez Fiata. 500L jest to
pierwszy na świecie seryjny samochód, który oferuje tego typu
możliwość.

Fiaty 500L
przed Ofﬁcine
Grandi
Riparazioni
przy okazji
konferencji
prasowej
w dniu 4 lipca
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PRODUKT
LANCIA

Odkrycie

elegancji

Giancarlo
Riolfo
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Lancia Flavia, efekt współpracy z Chryslerem,
to nowe czteromiejscowe cabrio, które stawia
na komfort, przestrzeń wnętrza
i równowagę pomiędzy luksusem
a stylem. Model zachwyca
prawdziwie włoskim
designem.

merykańskie ciało ubrane
we włoską odzież. Oto
nowa Lancia Flavia. Ten
– sprzedawany w Ameryce Północnej jako model 200 Convertible – samochód jest jednym
z najbardziej luksusowych
w swojej klasie. Na pewno najwygodniejszym i oferującym najwięcej miejsca dla pasażerów
miejsc tylnych. To zasługa rozmiarów (długość 4,9 metra,
przy rozstawie osi 2,76), przywodząca na myśl stare filmy
z lat 40. i 50., w których o luksusie świadczyły właśnie potężne i wyraźnie wyróżniające się
z tłumu kabriolety.
Lenistwo to słowo, które z biegiem
czasu nabrało pejoratywnego znaczenia. Ale zupełnie inne znaczenie ma jego łaciński pierwowzór
– „otium” – oznaczający czynności, które tak często wykonywano
nie z musu, ale z własnej woli, ponieważ były przyjemne, wzbogacały umysł i koiły ducha. Lancia Flavia to jakby samochód stworzony
do takiej właśnie roli, do sprawiania, by podróż była niezwykle
przyjemna. I nie ma znaczenia
czy jest to zwyczajna trasa do pracy, czy weekend kojarzący się
z wiatrem we włosach i podziwianiem pięknych widoków: wszystko zaprojektowano tak, aby kierowca i pasażerowie czuli komfort.
Dach sterowany elektrycznie
umożliwia kontakt z naturą, co
przecież jest chyba najistotniejszym motywem jazdy kabrioletami: czuć świeży powiew poranka,
zapach kwiatów, świeżo skoszonego zboża, słonawy smak bryzy
morskiej... A po zamknięciu miękkiego dachu pasażerowie czują się
całkowicie odizolowani od tego,
co na zewnątrz. I to bez żadnych
drgań, skrzypienia i przecieków

A

wody, które były tą drugą stroną
medalu w podróży kabrioletami
i roadsterami sprzed kilku lat.
Flavia oferowana jest tylko w jednej wersji wyposażenia, ale za to
oferującej seryjnie wszystko to, co
do szczęścia potrzebne: od prestiżowej skórzanej tapicerki po system informacyjno-rozrywkowy
Uconnect Media Center, od systemów bezpieczeństwa wraz
z elektroniczną kontrolą stabilności samochodu, poduszkami i kurtynami powietrznymi, a także aktywnymi zagłówkami, po układ hifi Boston Acoustic Sound System.

Pod pokrywą komory silnika natomiast pracuje niemal bezszelestnie wolnossący czterocylindrowiec o pojemności 2.4 litra
i mocy 170 koni mechanicznych.
Oczywiście zasilany benzyną
i z napędem na przednie koła,
a w parze „tańczący” z automatyczną skrzynią biegów o sześciu
przełożeniach. Będąc „na pokładzie” Flavi przyszedł nam do głowy wiersz Baudelairea, Zaproszenie do podróży. A zwłaszcza
jego ostatnie strofy: „Tam zawsze
ład, piękno, przepych, I rozkosz,
i spokój trwa cichy”.

Flavia, morze
i zachód słońca:
obrazek, który
przywodzi
na myśl
beztroskie
wakacje.
Powyżej:
eleganckie
wnętrze modelu.
Dach elektryczny
„pojawia się
i znika”
w zaledwie
28 sekund

DANE TECHNICZNE
SILNIK

POJ. SKOKOWA

MOC

MOMENT OBROT.

4-cylindrowy

2360 cm³

170 KM

220 Nm

PRĘDKOŚĆ MAKS. PRZYSPIESZENIE 0-100 KM/H ZUŻYCIE PALIWA*
195 km/h

10,8 sek.

9,4

(*) w cyklu mieszanym w l/100 km
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FIRMA
ZŁOTO DLA FPT

Filippo Gallino i Anna Szafrańska, fot. Satiz Poland

Fiat Powertrain Technologies Poland
w Bielsku-Białej osiągnął „poziom złota”
w World Class Manufacturing, metodzie
obejmującej wszystkie zakłady Grupy
Fiat, łącznie z Chryslerem.

Pierwsze

„złoto”
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PT Poland z Bielska-Białej został pierwszym
zakładem w całej Grupie Fiat, który zdobył
prestiżowe „złoto” w WCM. W kwietniu, w
obecności Luciano Massone i audytora WCM
Massimiliano Urbini, a także profesora Hajime
Yamashiny, odbył się audyt, który zdecydował o
przyznaniu zakładowi Gold Level. Wynik jest potwierdzeniem doskonałości wypracowanej w bielskim FPT, który przygodę z WCM rozpoczął
w 2007 roku. Następnie przyszedł 2008 rok
i „brąz”, a dwanaście miesięcy później było już
„srebro”. Po okresie, w którym fabryka z Bielska-Białej zamieniała się miejscami na szczycie rankingu z zakładami Cassino i Tychy, FPT Poland ponownie przoduje w klasyfikacji WCM Grupy Fiat-Chrysler, potwierdzając pozycję „best in class”
w obszarze szybkości zastosowania metody.
Aby dowiedzieć się więcej na temat sukcesu Fiat
Powertrain Technologies rozmawialiśmy z dyrektorem generalnym spółki Emanuele Lorenzinem,
szefem Jednostki Montażu silnika TwinAir Piotrem
Brzózką oraz koordynatorem WCM w spółce Wojciechem Pieczonką.
„FPT w Bielsku-Białej – rozpoczyna Lorenzin –
może pochwalić się najlepszym wynikiem w całej
Grupie Fiat, łącznie z Chryslerem, ale nie należy tego uważać za przykład odizolowany: coraz większa liczba zakładów w szybkim tempie wdraża
metodę WCM. Zwłaszcza w Polsce, gdzie również
Zakład Tychy Fiat Auto Poland jest kandydatem do

F

a jednocześnie angażować
i motywować pracowników, od
których zależy funkcjonowanie
naszej fabryki.
Czy jest jakiś element kluczowy, który wpłynął na zdobycie
przez was złota?

Dzisiaj postawa, jaką
należy przyjąć w obliczu
problemów, nie powinna
opierać się na akceptacji,
ale na determinacji
w ich pokonywaniu
złota. Audyt w nim odbędzie się prawdopodobnie
w drugiej połowie roku”.
Fiat Powertrain Technologies osiągnął „złoty”
poziom w szóstym roku wprowadzenia WCM.
Jak wyglądały pierwsze kroki?
Emanuele Lorenzin: Jeśli chodzi o zarządzanie
jakością, polskie zakłady zawsze były na najwyższym poziomie w Grupie Fiat. Nasza fabryka od
początku stosowała międzynarodowe modele zarządzeniowe w zakresie jakości o coraz bardziej
złożonym i kompleksowym poziomie. WCM trafił
więc u nas na „podatny grunt”. Na początku priorytetowe znaczenie miało zrozumienie, w jaki sposób dostosować podejście WCM do istniejących
w zakładzie praktyk, nie rezygnując przy tym
z wszystkiego, co do tej pory było dobre i z powodzeniem funkcjonowało.
Wojciech Pieczonka: Jeszcze przed Total Production Maintenance stosowaliśmy Global Manufacturing System, który został u nas zaadaptowany w 2003 roku wraz z uruchomieniem zakładu.
WCM, wprowadzając nowe elementy w zarządzaniu, m. in. strukturę filarów, mógł się więc rozwijać
na solidnej bazie.
Piotr Brzózka: W porównaniu z poprzednimi systemami WCM baczniejszą uwagę zwraca na walkę ze stratami i nie ogranicza się do procesu wytwarzania, ale obejmuje wszystkie rodzaje działalności zakładu, poczynając od zaopatrzenia
materiałów i komponentów, na wysyłce produktu
do klienta kończąc.
Jakie są rzeczywiste efekty WCM w bielskiej
fabryce?
Emanuele Lorenzin: WCM to zbiór metod i narzędzi o dużej mocy, które pozwoliły nam na lepszą organizację pracy, skupienie się na priorytetach i – co niezwykle istotne, a czego nie wolno
pomijać – nastąpiło to przy użyciu wspólnego języka dla wszystkich zakładów produkcyjnych
Grupy Fiat na całym świecie. Dzięki tej metodzie
nauczyliśmy się w systematyczny sposób przezwyciężać problemy i minimalizować niezwłocznie wszelkie straty w drodze ciągłej poprawy,
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Emanuele Lorenzin: Między „srebrem” i „złotem” był... TwinAir,

Od góry:
Emanuele
Lorenzin,
Piotr Brzózka
i Wojciech
Pieczonka.
Na poprzedniej
stronie:
Short Block
silnika TwinAir

a mówiąc ściślej, uruchomienie
produkcji tej jednostki napędowej. To była nasza wielka szansa
i muszę powiedzieć, że w pełni ją
wykorzystaliśmy. Wcześniejszy
silnik – diesel, był dla nas swoistą
rozgrzewką, jeśli chodzi o WCM.
Z powodu pewnych ograniczeń
technicznych z pełnym zastosowaniem metody musieliśmy „poczekać” na benzynowy TwinAir.
Wraz z uruchomieniem jego produkcji mieliśmy możliwość stosowania metodologii WCM od
pierwszych wstępnych layoutów
fabryki. Wyniki w tym zakresie
w dużym stopniu zdecydowały
o zdobyciu złota.
Wojciech Pieczonka: Aktywnie
uczestniczyliśmy przy projektowaniu i uruchomieniu silniku TwinAir, proponując i stosując rozwiązania zgodne z metodą
WCM, zgłaszane przez naszych
pracowników. Dzięki temu zrobiliśmy duży krok do przodu
w stosowaniu WCM w stosunku
do sytuacji, jaka miała miejsce
przy uruchomieniu silnika diesla.
Piotr Brzózka: Projekt TwinAir pozwolił nam realizować w pełni wszystkie nasze możliwości w zakresie WCM, które przy produkcji Multijet były nie
do końca wykorzystane z powodu ograniczeń
technicznych (na przykład rozwiązanie layout montażu z ograniczonymi możliwościami zastosowania tzw. „golden zone”). Ale jestem przekonany, że
osiągnęlibyśmy złoto w każdym przypadku, także
bez MultiAir. Dla nas WCM był priorytetowy, był
wyzwaniem samym w sobie.
Jaka jest w tej chwili najmocniejsza strona
bielskiej Fiat Powertrain Technologies?
Emanuele Lorenzin: Ludzie. Ich determinacja
i systematyczność. Od samego początku w pełni
pasjonowało ich wyzwanie, jakim jest WCM. Wysoka liczba propozycji poprawy, jakie otrzymujemy
od pracowników (w ostatnim roku odnotowaliśmy
średnią wynoszącą 30 pomysłów na osobę),

świadczy o dużym zaangażowaniu osób. Ale to,
co się liczy, to przede wszystkim ich „chęć” brania
czynnego udziału w osiąganiu celów. Nasi pracownicy są świadomi, że od codziennego wdrażania metod WCM zależy wydajność i jakość produktu, a tym samym konkurencyjność i przyszłość
zakładu. Dzisiaj podejście do problemów nie oznacza tylko ich akceptacji, ale determinację w ich
przezwyciężaniu. Jest jeden istotny fakt. Ostatnia
wielka inwestycja w Grupie FPT– wspomniane już
uruchomienie produkcji silnika TwinAir – została
zrealizowana właśnie w Bielsku-Białej. Tego typu
wybór zawsze dokonywany jest w oparciu o poziom konkurencyjności i kompetencje zakładu,
czyli osób w nim pracujących. To, że byliśmy na
szczycie klasyfikacji w WCM z pewnością zaważyło na decyzji, jaką podjęły wtedy władze Grupy.
W jaki sposób przekonaliście pracowników
do WCM?
Wojciech Pieczonka: Na początku musieliśmy uświadomić pracownikom
poprzez szkolenia, na czym polega
i co może im oferować WCM.

U góry: strefa
Turbo montażu
TwinAir,
Certyﬁkat Gold
Level WCM.
Niżej: silnik
TwinAir

Ten ostatni punkt miał decydujące znaczenie. Aby
zmotywować pracowników do metody, trzeba było ich bowiem przekonać, że ona nie tylko nie stanowi dla nich dodatkowego problemu, ale może
im wręcz ułatwić pracę. Właśnie w tym WCM jest
fantastyczny, ponieważ pozwala pracownikom
uczestniczyć aktywnie w tworzeniu swojego środowiska pracy. Dzięki propozycjom poprawy, zgłaszanym przez samych pracowników, miejsce pracy staje się bardziej ergonomiczne, wydajne i bezpieczne. Pracownik, widząc że jego pomysły są
realizowane, nie tylko unika niepotrzebnych operacji lub operacji zbędnie meczących i może
w spokoju wykonywać swoją pracę, ale jest także
bardziej zmotywowany do ciągłej poprawy.
Czy propozycje poprawy uzyskane przez WCM na drodze
do złota można przełożyć na
wartości ekonomiczne?
Emanuele Lorenzin: Oczywiście,
że tak. Mówimy o punktacji, poziomach, audycie, nagrodzie, ale
tak naprawdę u źródła metody leży oszacowanie projektów i wytworzonego know how z ekonomicznego punktu widzenia. Na
przykład, według naszych wyliczeń
WCM pozwolił na obniżenie kosztu
jednostkowego wytworzenia silnika
diesel SDE o 30 procent. Oprócz
aspektu stricte ekonomicznego są
również inne wskaźniki, jak choćby
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Wyżej:
Utrzymanie
ruchu w FPT.
Poniżej:
Strefa Long
Block montażu
silnika TwinAir
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dotyczący wypadków przy pracy. 20 kwietnia, czyli
w dniu audytu, odnotowaliśmy 1.636 kolejnych dni
bez wypadku. Są też wskaźniki niezawodności
produktu i satysfakcji klienta, mierzone przez niezależne agencje. Według nich silnik SDE plasuje się
wśród najlepszych na świecie. Potwierdzają to nasze dane wewnętrzne: silnik jest dobry po pierwszym sprawdzeniu w 99 proc. przypadków. Tylko
jeden silnik na 100 wymaga nieznacznych wręcz
interwencji poza cyklem produkcyjnym.
Co czeka FPT Poland po uzyskaniu złota?
Emanuele Lorenzin: Na poziomie 85 punktów
osiąga się próg tzw. World Class Level. To o jeden
stopień wyżej niż „złoto”. Brakuje nam zatem jeszcze 13 punk-

tów. Ile czasu zajmie nam osiągnięcie tego poziomu? Szczerze mówiąc nigdy nie rozważaliśmy tego w kontekście konkretnych terminów. WCM to
nie szczyt, na który należałoby wejść w możliwie
jak najkrótszym czasie, pomijając poszczególne
jego etapy. Jest to zbiór metod i narzędzi, które
pozwalają firmie osiągać wytyczone rezultaty,
usprawniać wszelkie procesy, jak choćby w zakresie bezpieczeństwa, jakości, stanowiska pracy, eliminowania strat itd. Z formalnego punktu widzenia każdy z procesów musi uzyskać odpowiednią
punktację. Naszym celem jest jednak dalsze kroczenie drogą konsekwencji. Równolegle definiowane są cele liczbowe, surowe wdrażanie dzień
po dniu zatwierdzonych standardów, a nawet poszukiwanie nowych rozwiązań i standardów. WCM
to proces, który nigdy się nie kończy i stale napędza samego siebie.

marking, czyli konfrontacja pomiędzy zakładami,
która ma na celu poszukiwanie jak najlepszych
rozwiązań, to niewyczerpalne źródło nowych pomysłów i rozwiązań.

Wojciech Pieczonka: Nie jestem w stanie policzyć wszystkich wizyt, spotkań, szkoleń w tym
zakresie... Średnio raz na miesiąc organizujemy
tak zwane „dni otwarte”, w których uczestniczą
przedstawiciele różnych spółek Grupy Fiat-Chrysler z Francji, Brazylii, Włoch, Hiszpanii itd.
To są spotkania, podczas których wymieniamy
doświadczenia.
Piotr Brzózka: Nasz zakład nie jest samotną wyspą. Dzielimy się naszymi doświadczeniami
z wszystkimi zakładami, także spoza sektora Powertrain. Nie jest przecież powiedziane, że zakład,
który ma niższą punktację WCM, nie dysponuje
jednym lub wieloma rozwiązaniami lepszymi od
naszych. Podstawą WCM jest współpraca, a nie
konkurencja. Tylko poprzez wymianę najlepszych
rozwiązań i doświadczeń pomiędzy zakładami
Grupa jako całość może się rozwijać.

PODSUMOWANIE

Przegląd WCM

w Grupie Fiat

WCM obejmuje swym zasięgiem całą Grupę
Fiat. Czy istnieje synergiczna współpraca
pomiędzy poszczególnymi sektorami
i zakładami?
Emanuele Lorenzin: Know how WCM rozpowszechniane jest we wszystkich zakładach i sektorach Grupy Fiat-Chrysler i nie tylko. Dlatego od
jakiegoś czasu uruchomiliśmy projekt, w którym
włączamy do programu także naszych dostawców. Dzięki koordynacji zespołu roboczego WCM
Development Centre istnieje ciągła wymiana doświadczeń pomiędzy różnymi fabrykami, które
wcześniej praktycznie nie miały ze sobą kontaktu,
a obecnie ściśle ze sobą współpracują. Bench-

Wyżej:
Po audycie WCM
oraz Cold Test

Luciano Massone, Head of WCM EMEA and WCM
Development Centre V. P.: „Siedem lat temu Grupa
Fiat zdecydowała o wprowadzeniu programu WCM
we wszystkich swoich zakładach na świecie (dziś
również w zakładach Chryslera). Od 2007 roku
w projekt zaangażowano 160 zakładów, w tym 106
należących do Fiata Spa-Chrysler oraz 54 do Fiata
Industrial (procentowo to 97% Manufacturing).
Uzyskane dotychczas wyniki są imponujące, o czym
świadczy zwłaszcza Złoty Poziom zakładu FPT
Poland, srebro zakładów Bursa, Tychy, Cassino,
Giambattista Vico, Verrone, Bourbon Lancy, Melfi,
Valladolid, Madryt, FMA, a także brąz innych 21
zakładów. Zważywszy na osiągnięte rezultaty,
metodologię WCM zastosowaliśmy także w innych
procesach, na przykład w zarządzaniu częściami
zamiennymi. W ten projekt zaangażowaliśmy
13 ośrodków magazynowych na całym świecie.
Ponadto do 2014 roku w inicjatywę chcemy włączyć
co najmniej 550 dostawców.
W trudnych czasach można czerpać korzyści
z efektów poprawy i stworzyć podstawy do
zbudowania doskonałej organizacji, która w ten
sposób będzie mogła stanowić wsparcie
późniejszego rozwoju”.
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PRODUKT
JEEP I LANCIA

Jeep i Lancia

– obiekty pożądania

Jeep w Polsce postrzegany
jest jako marka nie tylko
legendarna, ale także
luksusowa, dla klienta
z grubszym portfelem. Wyniki
wskazują jednak, że popyt na
niego jest spory. Jak
kształtuje się sprzedaż?
Faktycznie, mamy na polskim
rynku powody do ogromnego
zadowolenia. W 2011 r. zwiększyliśmy sprzedaż o ponad 50
procent w porównaniu z rokiem
poprzednim. Tegoroczne dane
pokazują, że Jeep jest marką
o największym wzroście sprzedaży; sięga on 200 procent,
przy wzroście całego rynku
o około 10 procent. Sukces ten
jest wynikiem 3 zasadniczych
zmian w ofercie produkto-

Anna
Szafrańska
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wej: unowocześnione modele,
poprawa jakości oraz atrakcyjna
cena. W 2007 roku oferowaliśmy sześć modeli i sprzedaliśmy
nieco ponad 700 samochodów.
Obecnie mamy trzy: Compass,
Wrangler oraz Grand Cherokee,
i tegoroczną sprzedaż prognozujemy na ponad tysiąc aut.
Jeepy cieszą się tak ogromnym
zainteresowaniem,
zarówno
w Stanach Zjednoczonych, jak
i w Europie, że podaż jest mocno ograniczana możliwościami
produkcyjnymi.

Czy to oznacza, że klient
czeka, aby odebrać Jeepa
z salonu?
Tak. Co ciekawe: im droższy
model, tym lepiej się sprzedaje.
Na najlepiej wyposażone wersje
Grand Cherokee Overland trzeba czekać co najmniej trzy miesiące. Ubiegłoroczny rekordzista odebrał swój samochód po
blisko 10 miesiącach, choć tu
przyczyną były opóźnienia będące konsekwencją trzęsienia
ziemi w Japonii – Japończycy
są jedynym dostawcą niektó-

Jeep i Lancia to marki kultowe.
O ich teraźniejszości i przyszłości w Polsce
rozmawiamy z Country Managerem,
Sławomirem Szałkowskim.

rych elementów do samochodu. Tak długi czas oczekiwania
nie powinien mieć miejsca, ale
dowodzi, na jak wielkie poświęcenia gotowi są miłośnicy marki, by mieć Jeepa, którego sobie wymarzyli.
Który model Jeepa jest
najpopularniejszy w Polsce?
Grand Cherokee. To całkowicie
nowa wersja tego modelu, która
pojawiła się na rynku pod
koniec 2010 roku. Samochód
został doskonale przyjęty i chętnych do zakupu przybywa, niemniej rynek wydaje się daleki od
nasycenia. Szacujemy, że w tym
roku sprzedamy ponad 500
sztuk tego modelu, co oznacza
że podwoimy dotychczasowy
najlepszy wynik. Grand Cherokee po 5 miesiącach tego roku
zajmuje pierwsze miejsce w
segmencie luksusowych SUV.
A jeszcze w roku 2010, gdy
Chrysler bankrutował, byliśmy
krytykowani np. za zbyt skromne wyposażenie. Na szczęście
obecna generacja Grand Cherokee to już zupełnie inny samochód: ekskluzywny, luksusowy
i elegancki. W rankingach pozycjonowany jest – jak nigdy
wcześniej – na równi z Mercedesem, Audi czy BMW.
A jak w naszym kraju
odbierana jest marka Lancia?

Sławomir Szałkowski
Stanowisko Country Managera marek Jeep i Lancia
w Polsce Sławomir Szałkowski objął w kwietniu
ubiegłego roku. Ma 43 lata. Czas wolny spędza
uprawiając amatorsko bieganie i jazdę na rowerze,
a także remontując stare samochody Syreny.
„Jestem miłośnikiem tego dość niezwykłego
samochodu. Posiadam dwie Syrenki, które staram
się przywrócić do stanu bliskiego ideałowi.
Modelem 105 mogę już jeździć. 104 jest gruntownie
remontowana. Obie mają oryginalne kolory i silniki.
Nie jestem zwolennikiem tuningu starych
samochodów; one powinny oddawać ducha czasów.

Marka Lancia, choć nie jest
w Polsce tak znana jak Jeep,
systematycznie się rozwija. Nigdy nie była to marka wysokowolumenowa na polskim rynku.
Jednak od czerwca ubiegłego
roku pojawiły się nowe modele,
jak np. Ypsilon w pięciodrzwiowej wersji nadwozia. To rewolucyjna zmiana w tym modelu. To
także pierwszy model Lancii
produkowany poza Włochami;

w najlepszej fabryce Fiata na
świecie pod względem jakości,
czyli w Tychach. Ofertę Lancii
uzupełniają zmieniona Delta oraz
Voyager i Thema, czyli dwa modele produkowane w Stanach
Zjednoczonych, oferowane poprzednio w marce Chrysler. Samochody bardzo się zmieniły.
Poprawiła się jakość wykończenia wnętrza, ze względu na nowe udoskonalone materiały i nowe dostępne opcje wyposażenia. Zmiany te natychmiast
zostały zauważone i docenione
przez klientów. Nie ma wątpliwości, że włoscy styliści przewodzą, jeśli chodzi o umiejętność starannego i estetycznego
projektowania aut. Taka jest właśnie Lancia: piękne samochody
dla wymagających klientów, którzy oczekują od samochodu
czegoś więcej niż tylko możliwości przemieszczania się.
Czy istnieje wspólny
mianownik w zarządzaniu
dwoma tak różnymi
markami?
Oczywiście. Zarówno Jeep, jak
i Lancia to tzw. marki Premium.
Z definicji nie szukamy klienta
masowego, ponieważ te produkty adresowane są do ludzi
bardziej zamożnych, a atrakcyjność naszych produktów pokazujemy w bezpośrednim kontakcie z klientami. Kolejny element wspólny to amerykański
rodowód naszych samochodów. Połowa modeli Lancii
produkowana jest w Stanach
Zjednoczonych, jedna czwarta
w Polsce i tylko jeden model we
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Włoszech. Wszystkie Jeepy
powstają natomiast w Stanach
Zjednoczonych.
Zatem Jeep i Lancia to marki,
które się uzupełniają?
Zdecydowanie tak. Połączona
oferta Lancii i Jeepa, w porównaniu z propozycją Chryslera,
Jeepa i Dodge`a, pozwala dotrzeć do klientów, których nie
mieliśmy wcześniej w swoim
portfolio. Lancia Ypsilon trafia do
klientów z segmentu B. Delta
jest bardzo ciekawą i atrakcyjną
propozycją w segmencie C.
Wcześniej nie mieliśmy samochodów w tych segmentach.
Czy Chrysler lub Dodge
zagoszczą jeszcze kiedyś
w Europie?
Na razie nie ma konkretnych
planów. Decyzja o połączeniu
Chryslera i Lancii w jedną markę, tak zwaną Nową Lancię, była całkowicie racjonalna. W dzisiejszych czasach, kiedy rynek
europejski jest bardzo konkurencyjny, utrzymywanie dwóch
marek Premium o bardzo zbliżonym profilu produktowym byłoby zbyt kosztowne, nieefektywne i – jak sądzę – nie do
końca zrozumiałe dla klientów.
Obecna struktura jest znacznie
bardziej klarowna. A czy Dodge
wróci do Europy? To trudno powiedzieć. Być może, biorąc pod
uwagę ofertę Dodge`a i tak
zwane muscle cars, czyli samochody z potężnymi silnikami
o wyjątkowych osiągach, których w Europie się właściwie nie
oferuje, byłaby szansa zagospodarować niszę. Trzeba sobie
jednak zdać sprawę, że wolumen sprzedaży byłby bardzo
niewielki. Ile można sprzedać
samochodów o mocy powyżej
400 KM z paliwożernymi silnikami V8? Nawet w Stanach
Zjednoczonych nie są to porażające liczby. Musimy poczekać
aż gospodarka i rynek motoryzacyjny stanie mocno na nogach. Być może wtedy można
będzie o tym myśleć.
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Na poprzedniej
stronie: Jeep
Grand Cherokee
i Lancia Thema.
Na tej stronie
Lancia Voyager

Na jakie nowości mogą liczyć
w najbliższym czasie
miłośnicy marki Jeep?
Pojawiają się nowe serie limitowane znanych modeli. Kilka tygodni temu wprowadziliśmy do
sprzedaży długo oczekiwany
model Grand Cherokee SRT. To
unikat w segmencie SUV: silnik
o pojemności 6,4 litra i mocy
480 KM. Prawdziwy potwór na
kołach. W tym roku na rynek
wjedzie także Grand Cherokee
S-Limited, wyposażony w silnik
diesla.
Jak wygląda obecnie sieć
dealerska marek Jeep
i Lancia w Polsce?
Sieć liczy 23 dealerów Jeep i 28
dealerów Lancia.
We wrześniu 2010 roku
w wyniku fuzji Chryslera

i Fiata firma Chrysler Polska
weszła w struktury Fiat Auto
Poland. Czy ten proces już
się zakończył?
Tworzymy dział Lancia-Jeep
i działamy równolegle do marek
Fiat, Alfa Romeo i Fiat Professional. Jesteśmy całkowicie zintegrowani przy jednoczesnym zachowaniu pewnej autonomii
w zakresie marketingu i zarządzania siecią. Reorganizacja sieci dealerskiej właściwie została
już zakończona. Pod tym względem przewodzimy w Europie.
Nie ma już dealerów, u których
nie byłoby oznakowania Lancii.
Każdy obiekt ma pełnoprawny
salon, komplet samochodów
ekspozycyjnych. Nie wszędzie
w Europie już tak jest.
Dziękuję za rozmowę.

FIRMA
FIAT AUTO POLAND

Jakość w genach
Fiat Auto Poland słynie z doskonałej jakości
produktów, bo załoga dbałość o nią ma
zakodowaną w DNA – mawia szef służby jakości
w tyskim zakładzie Antoni Greń.
A. Szafrańska,
fot:
I. Kaźmierczak

ntoni Greń (na zdjęciu)
odpowiada za jeden z filarów World Class Manufacturing – Quality Control, co –
najkrócej mówiąc – oznacza zarządzanie jakością. Filar ma kluczowe znaczenie dla istnienia firmy. Jego celem jest, aby klient
otrzymał samochód bez usterek,
a na współczesnym, konkurencyjnym rynku jakość produktu
decyduje o przyszłości koncernu.

A

ZARZĄDZANIE
PROBLEMAMI
W filarze QC istnieją trzy poziomy działania: reakcyjny oraz prewencja i proaktywaność. Kierownik Inżynierii Jakości w Fiat
Auto Poland Józef Kosek wyjaśnia, że jeżeli w którymś z procesów w tyskim zakładzie lub
u dostawcy wystąpi usterka, to
za pomocą ustalonych metod

należy zrobić wszystko, aby ją
wyeliminować. Takie działanie
określane jest mianem reakcyjnego. Zarządzanie jakością (QC)
ma na celu również zmniejszenie ryzyka wystąpienia usterek.
To określane jest mianem działań prewencyjnych i proaktywnych. Zdaniem Koska każdy zaistniały problem należy rozwiązywać metodycznie: musi on
zostać dobrze zdefiniowany
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czyn wystąpienia problemu,
uzgodnienie i wprowadzenie
działań, sprawdzenie ich wyników oraz na końcu opracowanie standardów i metod zarządzania lub nadzoru. Pierwszym
krokiem w przypadku maszyn
jest sprawdzenie bieżących parametrów, a kolejnym – gdyby
zachodziła taka konieczność –
przywrócenie ich prawidłowych
wartości. Część problemów zostaje rozwiązana już w tym momencie. Jeśli jednak parametry
są poprawne, a problem pozostaje, wówczas analizowane są
czynniki związane z powtarzającymi się stratami, a następnie
następuje eliminacja ich przyczyn. Kolejnym krokiem jest
opracowanie właściwych warunków, by uzyskać zero defektów, utrzymanie ich, a na końcu
udoskonalenie.

i opisany oraz muszą być zidentyfikowane i usunięte jego przyczyny źródłowe. Tylko wówczas
jest szansa, że problem ten nie
pojawi się w przyszłości.

KRĘGOSŁUP
JAKOŚCI

Jeżeli problem nie jest skomplikowany i zaistniał, bo pracownik
źle wykonał czynność lub postępował niezgodnie z zasadami, to wystarczy przywrócić warunki początkowe i wszystko
wróci do normy. Jeżeli jednak
przestrzegał wszystkich reguł,
a problem wystąpił, wykonywana jest analiza „4M+Projekt”.
„Jest ona kręgosłupem filaru” –
podkreśla Antoni Greń. Zdaniem Adama Dudy z Inżynierii
Jakości
tyskiego
zakładu
„4M+Projekt” to narzędzie, które odpowiednio zastosowane
da liderowi odpowiedź na pytanie, czy przyczyna źródłowa
problemu leży po stronie człowieka, materiału, metody, maszyny oraz czy potencjalnie tych
przyczyn może być więcej.
„Tak więc wszystkie problemy
są na wstępie przypisywane do
konkretnej kategorii: człowiek
(Man), metoda (Method), materiał (Material), maszyna (Machine), a także projekt (Project).
Następnie dla kategorii «Man»,
«Method», «Material» stosujemy
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MATRYCA QA
Gdy w dowolnym miejscu zakładu pojawia się problem w odniesieniu do człowieka, metody lub
materiału, służby jakościowe posługują się na wstępie – zapro-

Każdy problem
należy
rozwiązywać
metodycznie
zwykle narzędzie 7 Kroków Problem Solving, a dla przyczyn
związanych z «Machine» mające swoją specyfikę narzędzie 7
Kroków Quality Maintenance” –
mówi Kosek.
Dla pierwszych trzech „M”
wpierw definiowany jest problem poprzez wybranie odpowiedniego tematu z tak zwanej
Matrycy QA (Quality Assurance
Matrix). Kolejne kroki mają na
celu zrozumienie aktualnej sytuacji i określenie celów, wykonanie planu działania, analizę przy-

jektowaną przez Adama Dudę
z Inżynierii Jakości – interaktywną tabelą, tzw. Quality Assurance Matrix. „Jest to lista wszystkich problemów w zakładzie,
które wystąpiły w przeszłości
i są obecnie rozwiązywane. Zawiera tematy przekazywane
z wewnątrz zakładu, ale także
z zewnątrz. Narzędzie to ma trzy
cele. Ustala priorytety wśród sygnalizowanych problemów, wyznacza miejsca w procesie produkcji, które mają największy
wpływ na powstanie problemu
i – po trzecie – łączy wszystkie
zewnętrzne
i
wewnętrzne
wskaźniki jakościowe z problemami jakościowymi występującymi w Zespole Technologicznym. Efektem połączenia jest
matryca Zespołu Technologicznego, która łączy wszystkie problemy jakościowe w nim występujące z konkretną operacją” –
tłumaczy Adam Duda.
Matryca jakościowa zawiera
około 1700 problemów. Na bieżąco aktualizuje ją kilkadziesiąt
osób z różnych szczebli. Matryca daje odpowiedź na pytanie,

WYWIAD

Najważniejsza

jest jakość

Rozmowa z szefem służby jakości
Fiat Auto Poland Antonim Greniem,
jednym z głównych twórców jakościowej
potęgi tyskiej firmy.

Na stronie obok:
jedno ze
stanowisk prób
procentowych
ICP oraz Adam
Duda i Józef
Kosek, którzy
omawiają
problemy na
matrycy QA.
Poniżej:
laboratorium
metrologiczne

Panie inżynierze, czym jest jakość
w Fiat Auto Poland?
To sposób pracy umożliwiający produkowanie
bezusterkowych samochodów, z których
zadowoleni są klienci.
I to się w pełni udaje?
Udaje się! Dowodzą tego różne statystyki jakościowe, zarówno
wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Przykładowo średni jednostkowy koszt
naprawy, czy procentowa ilość usterek w samochodach naszej
produkcji jest najniższa. Jesteśmy liderem.
Filar Quality Control, który pan nadzoruje w Fiat Auto Poland, ma
ogromne znaczenie dla systemu WCM. Jak jest on oceniany?
Podczas ostatniego audytu, w którym uczestniczył prof. Hajime
Yamashina, filar jakościowy FAP otrzymał ocenę 4. Jest to pierwsza
i na razie jedyna tak wysoka ocena w całej Grupie Fiat na świecie.
Po uzyskaniu oceny rozdzwoniły się telefony? Udzielał pan
kolegom porad, czy przyjmował gratulacje?
Jedno i drugie. „Czwórka” dotychczas była czymś niebotycznym,
w stosunku do tego, co wymagał prof. Yamashina. Przyznanie nam tak
wysokiej oceny potwierdza celność naszej metodologii pracy. Ona
decyduje o tym, że osiągnięty wynik jest trwały. „Czwórka” to wynik,
który powstał z połączenia przyjętej metody, uporu i profesjonalizmu
całej załogi, doskonałej współpracy z dostawcami i projektantami.
Jaka jest rola pracowników w filarze jakościowym?
Fundamentalna. Praktycznie wszystko zależy od człowieka. Mam na
myśli cały system, od momentu powstania koncepcji, poprzez projekt,
uruchomienie, wykonanie i produkcję. Nasza praca z załogą
ewoluowała na przestrzeni lat. Początkowo była to metodologia
restrykcyjna. Później kładliśmy nacisk na ich współudział w projektach.
W ostatnich latach położyliśmy silny akcent na wciągnięcie
pracowników zatrudnionych na linii do rozwiązywania problemów
i proponowania ulepszeń. To się nam udaje. Jeśli coś wdrażaliśmy
w zakładzie, było to zawsze do końca realizowane; przez te lata
przeszliśmy wszystkie szczeble. To jest właśnie budowanie kultury
Fiat Auto Poland. I to jest ogromna zasługa dyrektora Zdzisława Arleta.
W jakim kierunku będzie podążał zakład, by podwyższyć
wynik jakościowy?
Są dwa główne obszary. Pierwszy, o fundamentalnym znaczeniu, to
nasi dostawcy. Można powiedzieć, że 80 procent jakości wykuwa się
u nich. Uruchamiamy obecnie w tych firmach metodologię WCM,
czego skutkiem będzie wzrost jakości i niezawodności elementów,
a także redukcja kosztów. Drugim obszarem jest projekt i eliminacja
potencjalnych słabości już na tym etapie.
Dziękuję za rozmowę
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czym się zająć w pierwszej kolejności. „W praktyce wygląda to
tak, że kierownik otrzymuje informację, iż wystąpił problem, którym musi się zająć. Wpierw wpisuje go do Matrycy. Otrzymuje
informację, na ile on jest poważny. Następnie powołuje grupę do
rozwiązania anomalii. Na tym
etapie dochodzi do analizy
4M+P. Wówczas ustala się, czy
problem dotyczył człowieka, metody, materiału, czy też maszyny,
ewentualnie projektu. Odpowiedź na to pytanie wskazuje
dalszą drogę: 7 stopni Problem
Solving dla trzech pierwszych
„M” lub kroki Quality Maintenance dla maszyn” – wyjaśnia Duda.

M JAK…
CZŁOWIEK (MAN)
Z problemami, których „sprawcą” jest człowiek w Fiat Auto
Poland, najczęściej zetknąć się
można w Jednostce Montażu,
gdzie praca jest najmniej zautomatyzowana. Około 90 procent
czynności wykonuje człowiek.
Technik zespołu technologicznego z Inżynierii Montażu Piotr
Szaruga mówi, że najczęstszym błędem pracownika jest
pominięcie jakiejś operacji. „Je-
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W FAP szuka się
źródeł problemów,
by błąd się już
nie powtórzył
żeli wystąpi taki błąd, wówczas
kierownik Zespołu Technologicznego wspólnie z pracownikiem
w obecności technika ZT przeprowadzają tzw. analizę błędów
ludzkich (ABL)” – uzupełnia.
Zdaniem szefa jednego z Zespołów Technologicznych na
Montażu, Dariusza Radwana,
ABL nie ma charakteru restrykcyjnego. Składa się z dwóch
części. Pierwszą stanowi wywiad z pracownikiem, w którym
opisuje występującą niezgodność oraz czynność, jaką wykonywał. W drugiej części pracownik otrzymuje od lidera
grupy cztery pytania. W odpowiedzi opisuje wykonywane
operacje, szczegóły, które dały
mu pewność, że czynność została wykonana prawidłowo,
a także w jaki sposób ją sprawdził i co zrobi w przypadku wystąpienia problemu. Wymagana

U góry: kolejne
stanowisko
kontroli,
wyżej: kontrola
regulacji świateł
mijania

od pracownika wiedza jest następnie analizowana przez lidera i oceniana. Jeśli są w niej
braki – pracownik zostaje przeszkolony. Jeżeli jednak zna on
standardy i wykonuje wszystkie
czynności poprawnie, trzeba
poszukać błędu gdzie indziej.
Kierownik Inżynierii Jakości FAP
Józef Kosek mówi, że następuje wówczas dwufazowa analiza:
pod kątem czynników ludzkich
oraz otoczenia. Sprawdzana
jest precyzja standardów, a także czy pracownik nie otrzymał
przypadkiem złych danych.
Piotr Szaruga dodaje, że przy

wiły się na konkretnym odcinku,
ich waga i typ, po drugiej stronie
znajduje się siatka stanowisk
z umiejscowieniem, gdzie powstał błąd, a także narzędzia
niezbędne do tego, by nie wyszedł on poza dany Zespół
Technologiczny. „Działamy tu na
przyczynę źródłową. Chodzi
o to, aby zastosować takie rozwiązanie, aby dany błąd się już
nie powtórzył” – dodaje.

M JAK METODA

analizie błędów ludzkich stosowane są dwa narzędzia: bramka
jakościowa (quality gate) oraz
QA Network. Bramka jakościowa służy do analizy błędów i poszukiwania ich przyczyn. „Gdy
zaistnieje anomalia z winy człowieka, o której nie potrafimy do
końca powiedzieć dlaczego powstała, by wadliwy element nie
przedostał się do klienta, wprowadzamy dodatkową kontrolę
zaraz za stanowiskiem pracy, na
którym doszło do błędu. Informujemy pracowników w danym
miejscu linii, jaki błąd może wystąpić. Oni monitorują pod tym
kątem każdy samochód przez
określony czas, zwykle dobę.
My z kolei staramy się w tym
czasie zrozumieć, jaka była
przyczyna źródłowa anomalii i ją
usuwamy” – wyjaśnia. Każdy
problem, który pojawi się po raz
pierwszy, jest natychmiast wpisywany do Matrycy QA.
QA Network to narzędzie, które
ma za zadanie nie wypuścić
usterek poza dany odcinek. Lider filaru QC na Montażu Stanisław Łukawiecki mówi, że
składa się ono z dwóch części –
lewej i prawej. W pierwszej wymienione są usterki, które poja-

Kiedy można powiedzieć, że
błąd tkwi w metodzie, a nie jest
efektem działalności pracownika? „Jeżeli na tej samej operacji
mylą się inni pracownicy uznajemy, że błąd wynika z metody” –
wyjaśnia Adam Duda z Inżynierii
Jakości.
„W Lakierni Fiat Auto Poland –
mówi kierownik zespołu fosforanowania i uszczelniania nadwozi
tej jednostki Bartłomiej Piątkiewicz – prace wykonywane
są zarówno przez ludzi z wykorzystaniem prostych narzędzi jak
pędzel, czy pistolet dozujący,
a dodatkowo też przez roboty
uszczelniania spodów i pokrycia
podwozia mastyką. Podczas
operacji uszczelniania wymagana jest bardzo duża dokładność
uszczelniania, by zapewnić
szczelność połączenia blach

Piotr Szaruga,
Mariusz Matyjas
i Dariusz
Radwan
podczas analizy
błędów.
Poniżej:
końcowa
kontrola jakości
na wydziale
Montażu
Zakładu Tychy

i zapobiec choćby dostaniu się
wody do wnętrza nadwozia”.
Czasem problem jednak się pojawi. Jak go rozwiązano w FAP?
„Pojawił się kłopot z zanieczyszczeniami nadwozi uszczelniaczem. Na naszym odcinku ustawiliśmy dwie bramki jakościowe,
gdzie zbieraliśmy dane na temat
ilości i rodzajów zabrudzeń oraz
miejsc występowania. Podczas
analizy okazało się, że zanieczyszczenia powodowała nieprecyzyjnie określona metoda
dokonywania operacji, która nie
gwarantowała zachowania czystości powłoki nadwozia. Po
analizie ustaliliśmy optymalne
standardy wykonywania operacji, dzięki którym zachowane
zostaną parametry szczelności
połączenia blach z zachowaniem czystości nadwozia.
W efekcie został opracowany
szczegółowy Standard Wykonania Operacji, który uwzględnił
wszystkie krytyczne parametry.
Pracownicy na szkoleniach poznali nową, uszczegółowioną
metodę. Wprowadziliśmy także
balansery odciągające przewody z uszczelniaczem od nadwozi. One również generowały zabrudzenia. Po wprowadzeniu
tych zmian wada została całkowicie wyeliminowana” – mówi
Piątkiewicz.
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M JAK MATERIAŁ
Elżbieta Gacek jest odpowiedzialna za stół numer 3 w audycie wyrobów dostawców. „Zajmuję się materiałami od dostawców, jeśli okażą się wadliwe”
– wyjaśnia.
Z odpowiedzialnym za usterkę
detalem zawsze wiąże się konkretna charakterystyka. „Do niej
odwołujemy się, gdy dysponujemy elementem od dostawcy,
którego nie można zamontować,
choćby z powodu złej średnicy.
Określamy charakterystykę, która jest odpowiedzialna za dany
problem i przekazujemy dostawcy do analizy. On informuje nas,
w jaki sposób ją postrzega u siebie, jak kontroluje i gwarantuje.
Jeśli dostawca nie panuje nad
procesem charakterystyki, otrzy-

M JAK MASZYNA

muje u nas poziom 0. Staramy
się jednak współpracować z nimi, żeby osiągnęli jak najwyższy
poziom” – mówi. Poszczególne
poziomy od 0 do 5 informują, że
dostawca weryfikuje charakterystykę jedynie wyrobu gotowego.
Poziomy 6 do 8 wskazują, iż
producent oddziałuje na proces
wytwarzania. Im wyższy poziom,
tym produkt jest lepszy. W przypadku wystąpienia jakiegoś problemu z elementem od dostawcy musi on przekazać tzw. raport 8D. Z niego wynika, na
którym poziomie zarządza charakterystyką. „Oczywiście, po-
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dejmuje też działania korekcyjne,
a potem zapobiegawcze, aby
ten problem już się nie pojawił” –
podkreśla Elżbieta Gacek.
Czy dużo problemów jakościowych bierze początek w kłopotach z materiałem? Dla Quality
Control materiał jest teraz najważniejszym wyzwaniem. Prawie połowa problemów, które
znajdują się w Matrycy QA właśnie tego dotyczą. Fiat Auto Poland stara się zabezpieczać dostawy, aby były najwyższej jakości. Dlatego zakład poszukuje
różnych dostawców tych samych elementów.

U góry:
CMM Dea Global,
urządzenie
do kontroli
geometrycznej.
Poniżej:
Elżbieta Gacek
i Michał Zydorek

Fiat Auto Poland jest nowoczesnym zakładem. W wielu miejscach produkcja jest niemal
całkowicie zautomatyzowana.
Wynika z tego, że część problemów związanych z jakością jest
powiązana z maszyną. „Ważne,
aby były one w odpowiedni
sposób utrzymywane. Należy
przestrzegać standardów, terminów kontroli i czyszczeń. To
wszystko pozwala zapewniać
odpowiednią jakość produktu
wytwarzanego przez maszynę”
– wyjaśnia kierownik Zespołu
Technologicznego w Spawalni
Michał Zydorek.
Zydorek spotkał się już na swoim stanowisku z błędem maszyny, który wynikał z niewłaściwego zaprogramowania. „Pamiętam, że robiłem projekt
związany z wadą punktów
grzewczych. Wciąż pojawiały
się duże wypryski na boku modelu Lancia. Jedną z przyczyn
były niewłaściwie ustawione parametry dojazdu kleszczy do
punktu zgrzewczego. Musieliśmy wykonać korektę. Poprawki dotyczące choćby ustawienia
ścieżki kleju, czy czasu zgrze-

wania są bardzo istotne, bo
wpływają na jakość” – dodaje.
W Lakierni kłopoty sprawiała
natomiast maszyna, która powodowała, że na część powierzchni nanoszona była nadmierna ilość farby. Specjalista
utrzymania ruchu w tej jednostce Łukasz Mryka tłumaczy, że
w pierwszej kolejności zweryfikowane zostały wszystkie parametry procesu pracy maszyny.
Nie wykazało to żadnych odstępstw od norm. „Postanowiliśmy pójść inną drogą i wykorzystać narzędzie zaawansowane
PPA, czyli analizę punktu przetwarzania. Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu punktu
przetwarzania, czyli w naszym
przypadku chodziło o styk generowania farby przez robota
lakierniczego z powierzchnią lakierowaną. W trakcie tego analizowaliśmy wszystkie podzespoły i komponenty robota.
Okazało się, że przyczyną wady
była nieprawidłowa praca akumulatorów przepływu powietrza
w robocie, co doprowadziło do
zaburzenia natrysku” – wyjaśnia
Łukasz Mryka.

P JAK PROJEKT

DROGA DO JAKOŚCI

World Class

Manufacturing
To zintegrowany system zarządzania, oparty na
10 filarach zarządzeniowych i 10 technicznych,
wspomagany przez system audytu. Jego celem
jest rozwinięcie systemu organizacyjnego
w zakładzie tak, aby osiągnąć poziom
konkurencyjności World Class. „Guru” systemu,
japoński prof. Hajime Yamashina mawia, że
najpiękniejszą cyfrą jest… zero. WCM bazuje
bowiem na czterech koncepcjach: zero wypadków,
zero strat, zero defektów, zero awarii.
WCM to ostatni krok długiego rozwoju Zarządzania
Jakością, który w Zakładzie Tychy FAP rozpoczął
się w 1996 r. Poniżej poszczególne etapy tej
strategii (kursywą zaznaczono wyróżnienia):
1996 Total Productive Maintenance
1997 Total Quality Management,
Certyfikat ISO 9001
2000 Certyfikat ISO 14001
2001 Certyfikat ISO 9001: 2000
2002 Certyfikat ZSZ: ISO 9001: 2000,
ISO 14001, PN N 18001
2003 Model PNJ (Polska Nagroda Jakości)
2004 Model EFQM, Główna nagroda PNJ
2006 World Class Manufacturing, Finalista EFQM
2007 Brązowy medal WCM
2009 Srebrny medal WCM

pozycja w rysunku” – wyjaśnia.
Zgłoszenia od klientów analizuje członek tzw. prezydium diagnoz Mariusz Matyjas. Jak
mówi, po otrzymaniu takiego
zgłoszenia przeprowadzona zostaje analiza detalu. „Jeśli uda
nam się znaleźć w fabryce samochód z takim detalem, który
posiada błąd taki sam, jak opisany przez klienta, to staramy
się dojść do jego przyczyny
pierwotnej. Jak jej nie znajdziemy w firmie, szukamy u dostawców. Jeżeli i tu niczego nie
znajdziemy, to pozostaje jedynie
zmiana projektu, o czym decyduje dyrekcja techniczna”.

TYSKA JAKOŚĆ
Załoga Fiat Auto Poland dba
o jakość stosując z powodzeniem metody umożliwiające eliminację usterek, niedociągnięć,
wad lub utrudnień na każdym
etapie tworzenia samochodu,
począwszy od projektu. Zaowocowało to doskonałą opinią
o tyskim zakładzie, który uważany jest za najlepszy pod
względem jakości w Grupie Fiat
na całym świecie. Rola filaru
Quality Control ma tu kardynalne znaczenie.

Jeśli analiza wykaże, że za
usterkę odpowiedzialności nie
ponosi człowiek ani metoda, nie
maszyna i materiał, wówczas
uwaga służb jakości kieruje się
na projekt.
Szef Inżynierii Jakości Józef Kosek podkreśla, że wiele usterek,
które tworzą się w fazie projektu
wychwytywanych jest przy jego
weryfikacji, inne ujawniają się
dopiero po kilku miesiącach
eksploatacji, a są i takie, na które uwagę zwracają dopiero
klienci. „Przykładowo w różnych
komorach silnika umieszcza się
w sposób ujednolicony przewody. Tak miało być w modelach
Lancia Ypsilon i Fiat 500. Okazało się jednak, że w Lancii jeden z przewodów musi być
krótszy. To jednak jest już nowa

29

Patenty podnoszą wartość firmy i sprawiają,
że wytwarzane w niej produkty są bardziej
innowacyjne. Dlatego w spółce CNH Polska
docenia się pomysłodawców.

Wynalazczość
potencjałem firmy
W
Izabela
Chęcińska

fot. Satiz,
archiwum
CNH Polska
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płockiej CNH
każdy pracownik może zaproponować innowacyjne rozwiązanie techniczne lub technologiczne. Wystarczy zgłosić się
do biura patentowego poprzez
specjalnie stworzony w tym celu
Innovation Portal.
„Nasze biuro sprawdza i nadaje
patenty w dwóch sytuacjach: jeśli pomysł jest absolutnie nowy
lub gdy jest innowacyjny, czyli
dotyczy nie tylko drobnej zmiany
konstrukcyjnej, ale przejścia
z punktu A do B – mówią Evi Van
Ballaer, Pełnomocnik ds. Patentów w CNH na Europę oraz Wilfried Gunst, Szef Działu Patentowego w CNH. – W obu przypad-

kach dokonujemy selekcji i wybieramy najlepsze pomysły. Komunikacja z osobą zgłaszającą
pomysł odbywa się poprzez portal, gdzie można zadawać różne
pytania. Proces weryfikacji jest
długi i skomplikowany. Obejmuje
około 12 miesięcy od złożenia
pomysłu na portalu do momentu
przyznania ewentualnego patentu. Wszyscy nagrodzeni otrzymują jednorazową nagrodę pieniężną, a jej wysokość jest taka

Każdy pomysł
może poprawić
proces i pracę
urządzeń

sama we wszystkich zakładach
CNH w Europie. Zależy głównie
od tego czy pracownik lub grupa
pracowników, którzy zgłosili projekt, są twórcami nieopatentowanej wiedzy specjalistycznej, czy
też zgłosili pomysł, któremu po
analizie został nadany patent”.
W ostatnim czasie także pracownicy CNH Polska zgłosili
swoje innowacyjne rozwiązania.
Patenty otrzymało pięciu pracowników działu konstrukcyjnego, których pomysły znajdą zastosowanie w poprawie funkcjonowania maszyn i urządzeń.
Stanisław Kudła, który wraz
z Dariuszem Adamczykiem
opracował pomysł wykorzystany
w hederach, mówi: „Gwarancją
sukcesu w opracowaniu nowych

rozwiązań jest kreatywność oraz
znajomość realiów związanych
z eksploatacją naszych produktów. Wspólnie z Dariuszem
Adamczykiem stanowimy zgrany zespół, rozumiejący i wspierający się w tworzeniu rozwiązań. Pierwszy patent naszego
autorstwa
opublikowaliśmy
wspólnie z kolegami z Zedelgem
w Belgii w 2003 r. Dotyczył on
głównego układu napędowego
w hederach do kukurydzy.
W 2010 roku zgłosiliśmy w sumie 6 rozwiązań patentowych,
z których 4, po badaniach czystości patentowej w bazach patentów polskich i zagranicznych,
uznano jako dobro intelektualne
na zasadzie prawa autorskiego
oraz projektów wynalazczych.
Nagrodzony w tym roku patent
jest pierwszym z czterech przeznaczonych do opublikowania.
Dotyczy on innowacyjnego sposobu prowadzenia koła napinającego łańcuch zgarniający
w zespołach obrywaczy kolb
w hederach do zbioru kukurydzy. Tradycyjny suwliwy sposób
został zastąpiony układem wahliwym, odpornym na blokowanie
się. Układ został zamontowany
w hederach przeznaczonych
do badań eksploatacyjnych
w USA i Francji”.
„Mój patent dotyczy wprowadzenia sprężyny centrującej koło
podbieracza” – mówi Łukasz
Ziembicki. – „Rozwiązanie z ruchomym na boki kołem podbieracza jest znanym systemem
wśród konkurencji. My również
zdecydowaliśmy się wprowadzić
to rozwiązanie. Przy wprowadzeniu tego typu kół pojawił się
problem z maksymalną szerokością transportową na drogach
publicznych, która wynosi 2,55 m.
Po podniesieniu podbieracza
koła mogły się swobodnie obracać na boki, przekraczając tę
szerokość, w wyniku czego
operator musiałby podczas
transportu po drogach publicznych demontować koła i umie-

ścić w innym miejscu, aby zachować wymaganą szerokość.
Aby rozwiązać ten problem, zastosowano sprężynę centrującą
koło po podniesieniu podbieracza do góry. Sprężyna przymocowana jest do ramienia koła
oraz do jego części obrotowej.
Sprężyna podczas pracy maszyny jest rozciągana, kiedy koło
obraca się na boki. Natomiast
po podniesieniu podbieracza
wraca do stanu nierozciągniętego, ustawiając koło w jednej linii
z jego ramieniem, jednocześnie
powodując brak swobodnego
obrotu. Rozwiązanie to może być
wykorzystane w każdej prasie”.
Problemem szerokości podbieracza zajęli się również Marek Bucharzewski i Mariusz Chołuj.
Opracowali nowe rozwiązanie,
które umożliwia zdejmowanie kół
w podbieraczu bez użycia narzę-

dzi. „Aby zachować wymaganą
przepisami homologacyjnymi
szerokość maszyny (np. we
Francji 2,55 m), koła podbieracza
prasy muszą być demontowane”
– tłumaczą. – „W przeciwnym razie maszyna nie może poruszać
się po drogach publicznych
z określoną prędkością. A w produkowanych obecnie modelach
pras koła podbieracza nie mogą
być zdemontowane bez użycia
specjalnych narzędzi. Zastosowanie odpowiedniej konstrukcji
wsporników kół oraz pasującego
do nich elementu będącego
w ramie głównej podbieracza ma
na celu zapewnienie komfortowej
możliwości demontażu oraz
montażu kół bez używania dodatkowych narzędzi. Ponadto
zastosowano bardzo proste
i ciekawe rozwiązanie ustawiania
wysokości koła”.

Nagrodzeni
pracownicy
oraz uczestnicy
zorganizowanej
z tej okazji kolacji.
Od lewej: Dyrektor
CNH Polska Werner
Ballieu, Szef Działu
Patentowego
Wilfried Gunst,
Szef Platformy
Dużych Pras
Kostkujących
Kurt Cappon,
Pełnomocnik
ds. Patentów
w Europie Evi Van
Ballaer, Marek
Bucharzewski,
Mariusz Chołuj,
Łukasz Ziembicki,
Dariusz Adamczyk,
Stanisław Kudła
i Kierownik Działu
Konstrukcyjnego
CNH Waldemar
Pytel

WARTO WIEDZIEĆ

Jak zgłosić pomysł do opatentowania
Po zalogowaniu się na Innovation Portal
należy wypełnić formularz aplikacyjny, także
z polami opcjonalnymi, gdyż więcej informacji
pomoże w zrozumieniu zgłoszonego pomysłu.
Warto także zamieścić rysunki lub szkice
obrazujące pomysł, które mogą stanowić
źródło dodatkowych informacji i pomóc
w analizie. Każde okno zawiera pytania
podpowiadające, jakie informacje zamieścić,

czy pomysł dotyczy prototypu czy zmiany
w gotowym wyrobie. Należy podać również
nazwiska osób faktycznie biorących udział
w projekcie i ich procentowy wkład w pracę,
a także lokalizację i produkt, którego dotyczy
pomysł. Wprowadzane do formularza zmiany
należy na bieżąco zapisywać. Po wysłaniu
formularza dane można zmieniać wysyłając
mail z prośbą o uzupełnienie zapisów.
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FIRMA
IVECO

Eko Iveco

Ciche, ekologiczne, a na dodatek przyjazne dla
kieszeni użytkowników. Tak najkrócej można
określić samochody, które Iveco Poland
przedstawiło jako Ekogama Iveco 2012.

Anna
Borsukiewicz
fot. Jerzy
Kozierkiewicz
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ojazdy stanęły przy ul. Kasprzaka, na terenie dawnej
Gazowni Warszawskiej.
Miejsce wybrano nieprzypadkowo
– w siedzibie Grupy Kapitałowej
PGNiG, będącej liderem rynku
gazu ziemnego w Polsce i jednym
z głównych partnerów Ekogamy.
Większość z prezentowanych samochodów była zaś zasilana
sprężonym gazem ziemnym, czyli
CNG. Paliwo to jest ekologiczne
– jego główny składnik to metan.
Silniki pracujące na CNG są cichsze, a eksploatacja pojazdów

P

z takimi jednostkami napędowymi jest znacznie tańsza niż z paliwami konwencjonalnymi.
W Europie Włochy zajmują pierwsze miejsce pod względem liczby
eksploatowanych samochodów
z napędem CNG, a Iveco jest
światowym liderem pojazdów napędzanych sprężonym gazem
ziemnym. Zapewnia najszerszą
ofertę aut z takim napędem. Dzięki temu może sprostać wszystkim
potrzebom transportowym swoich klientów. Proponuje im zarówno niewielkie (DMC od 3,5 t

do 7 t) Iveco Daily CNG z silnikami o mocy 136 KM, jak i średniej
wielkości ciężarówki EuroCargo
CNG (12 i 16 t DMC) napędzane
silnikami o mocy 200 KM. W ofercie są także podwozia do zabudowy oraz ciągnik siodłowy modelu Stralis CNG z silnikami o mocach 270-330 KM, zapewniającymi ładowność od 18 do 40 t
DMC, i miejskie autobusy Citelis.
Iveco sprzedało już ponad 4500
egzemplarzy Citelisów.
Widać więc jak wielką wagę przykłada Iveco do ekologii. Nie tylko

zresztą do napędu gazowego.
Warto wiedzieć, że pierwszy elektryczny samochód Daily powstał
już w 1986 roku. Znaczenie prezentacji Ekogama Iveco 2012
podkreślił też fakt, że przybyli
na nią ambasador Republiki
Włoch Riccardo Guarilia oraz Grażyna Henclewska, podsekretarz
stanu w Ministerstwie Gospodarki, która pogratulowała firmie
Iveco włączenie się w nurt „zielonego rozwoju”.
Dopisali też goście. Mogli wysłuchać prelekcji na temat różnych
napędów alternatywnych: sprężonym gazem ziemnym (CNG),
skroplonym gazem ziemnym
(LNG), energią elektryczną i hybrydową, a także zapoznać się
z pojazdami zasilanymi sprężonym
gazem ziemnym. Nie tylko je
oglądali. Organizatorzy stworzyli
również możliwość sprawdzenia,
jak prowadzą się takie pojazdy,
a także jak przebiega proces ich
tankowania.
Wśród gości Ekogamy byli klienci Iveco Poland i Fiata Professional, który również oferuje 5 modeli
pojazdów dostawczych zasilanych CNG. – Auta te, a zwłaszcza
model Ducato, cieszą się coraz
większym zainteresowaniem
– mówił podczas prezentacji Seweryn Szczepanek, brand manager Fiat Professional. – W tym roku
sprzedaliśmy już 47 pojazdów
z napędem CNG. Największą
flotę liczącą14 pojazdów (11 Du-

cato i 3 Fiorino) kupiła firma Batmar ze Skarżyska Kamiennej.
– Będą nimi rozwożone nasze pieczywo i wyroby cukiernicze –
mówi Adam Pochwała, przedstawiciel firmy. – A poważnie mówiąc, uznaliśmy, iż kupno „gazowej floty” będzie dla nas rozwiązaniem ekonomicznym, zwłaszcza
że zamierzamy do nich zainstalować własne sprężarki gazu do tankowania pojazdów. Dzięki temu
koszt przejechanego kilometra
spadnie do dwóch złotych. To poważna oszczędność.
Przy organizacji prezentacji Ekogama Iveco 2012 partnerami
głównymi Iveco Poland byli
PGNiG, Fiat Professional i cng.
auto.pl. Pozostali partnerzy to
firmy: BRC Fuel Maker (KompresorCNG.pl), KH Kipper, Autonadwozia Matczak, Gruau Polska, Hyva Polska, Stal, Stako,
Petronas Lubricants Poland,
Fraikin Polska.

MASSIMILIANO PERRI

Ekologia z korzyścią
W Polsce 80% towarów przewozi się ciężarówkami
– mówi Massimiliano Perri, dyrektor generalny Iveco
Poland, analizując polski rynek transportu drogowego.
– Z 22 mln pojazdów silnikowych zarejestrowanych
w kraju 13% to samochody ciężarowe i dostawcze,
w większości jednak stare. Tylko 2,6% ma poniżej 2 lat,
a 15% poniżej 5 lat. Wśród 27 tysięcy samochodów
ciężarowych importowanych do Polski w 2011 roku 25%
to pojazdy starsze niż 10-letnie. Jakie ma to znaczenie
dla ekologii? Auto w tym wieku (spełniające normę
czystości spalin Euro II) emituje tyle zanieczyszczeń
co 200 pojazdów spełniających będącą już w użyciu
normę Euro VI. Iveco Poland proponuje swoim klientom
rozwiązania ekologiczne, ale i korzystne dla kieszeni
klientów. Pojazdy Iveco są dostępne w całej gamie CNG,
włącznie z autobusami miejskimi. Wśród innych
rozwiązań są też pojazdy elektryczne o zerowej emisji
CO2, hybrydowe (z napędem diesel-silnik elektryczny)
oraz autobusy z szeregowym napędem
hybrydowym.

EKOGAMA IVECO 2012

Prezentowane pojazdy
IVECO: Daily 35S CNG z zabudową kontenerową (Matczak);
Daily CNG z zabudową kontenerową (Gruau);
Daily 65C CNG z zabudową hakową (Stal);
Eurocargo160E20K CNG z zabudową hakową (Hyva);
Eurocargo160E20K z zabudową hakową (KH Kipper);
Stralis AS440S33 T/P CNG – ciągnik siodłowy 4x2;
Irisbus Citelis 12 m CNG – autobus; Daily Electric;
Eurocargo hybryda
Fiat Professional: Fiorino CNG; Doblò CNG i Ducato CNG

33

AKTUALNOŚCI
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Przed i za

peletonem

Emocje już za nami. Skończył się 69. Tour
de Pologne – największy kolarski wyścig
w Polsce, zaliczany, tak jak Giro d’Italia
czy Tour de France, do cyklu UCI World
Tour, czyli światowej ligi mistrzów.
A. Borsukiewicz,
fot. L. Cykarski, S. Gruchalski
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yścig o prawie osiemdziesięcioczteroletniej
historii
(rozgrywany
z przerwami od 1928 roku),
a od 19 lat organizowany przez
spółkę Lang Team, cieszy się
ogromnym zainteresowaniem.
Wzdłuż jego trasy, czekając na
kolarzy i dopingując ich, stały
ponad 3 miliony widzów – to tylu, ilu oglądało Wyścig Pokoju
w czasach jego świetności! Ilu
zaś śledziło transmisje z przebiegu walk na poszczególnych etapach, nikt jeszcze dokładnie nie
policzył. Wydarzenia dziejące się
na trasach i metach relacjonowały Telewizja Polska i Eurosport
(ich przekaz w 20 wersjach językowych docierał do 59 krajów),
a oprócz tego inne media – zarówno ogólnopolskie oraz lokalne jak i światowe. Ubiegłoroczna
„widownia” telewizyjna przekroczyła liczbę 267 milionów osób.

W

do ustawienia w określonych
miejscach, zużywamy też podczas wyścigu około 600 kilometrów taśm. Na trasach etapów
trzeba umieścić 500 ogromnych
balonów reklamowych i pneumatyczne bramy, zaś łączna długość banerów, czyli różnych
transparentów, sięga 7 kilometrów. Cała ta scenografia przemieszcza się na 25 tirach i 17
samochodach
dostawczych
wraz z wyścigiem, a właściwie
przed nim, bo zanim kolarze staną na starcie do etapu, wszystko musi być przygotowane.

Adam Siluta
odpowiada
za oprawę Tour
de Pologne.
Na sąsiedniej
stronie
i powyżej:
budowa
zaplecza
wyścigu

ATRAKCYJNIE
I BEZPIECZNIE
Dla kibiców najważniejsze było
oczywiście to, co działo się na
trasach poszczególnych etapów: obserwowanie przejeżdżającego peletonu lub, co jest
jeszcze atrakcyjniejsze – ucieczek kolarzy i ścigających ich
zawodników, zdobywanie punktów na premiach, zwycięstwa
na metach. Wypatrując światowych gwiazd kolarskich, a także
dopingując polskich zawodników kibice zauważają również
otoczenie trasy i jej przygotowanie: bariery ochronne, transparenty, reklamowe balony, pneumatyczne bramy, banery itp. Są
one bardzo ważnymi elementami tej wielkiej imprezy, dodającymi jej barw i atrakcyjności.
– Zabezpieczenie i udekorowanie tras to tylko część największego logistycznego przedsięwzięcia sportowego w Polsce,
jakim jest organizacja Tour de
Pologne – opowiada dyrektor
marketingu w firmie Lang Team.
– Mamy 14 kilometrów płotków

WYŚCIGOWY DZIEŃ
„OD KUCHNI”
Jak to wygląda od strony technicznej? Wśród ludzi pracujących przy budowie zaplecza wyścigu jest ścisły podział zadań.
Ekipa tworząca miasteczko startowe musi ze wszystkim zdążyć
tak, by ustawić namioty dla zawodników, którzy przyjeżdżają
zwykle na godzinę lub pół godziny przed startem. Szykuje też
nagłośnienie, stanowisko dla
spikera. W miasteczku jest też
opieka medyczna, która potem
jedzie z wyścigiem. – Zapewnia
ją Pogotowie Ratunkowe z Siedlec – opowiada Adam Siluta. –
Ma fantastyczny sprzęt i łączność, jest partnerem medycznym Tour de Pologne.

Jeszcze przed startem trzeba
ustawić pojazdy poruszające się
w kolumnie wyścigu, a jest to
potężna kawalkada, licząca aż
420 aut. Dokładny plan określa,
które wozy jadą przed zawodnikami (pilot, dziennikarze i VIP-y,
policjanci na motorach, dyrektor
wyścigu i część sędziów), a które za peletonem (m. in. sędziowie, lekarz, samochody techniczne, karetka, auto „koniec
wyścigu”, policjanci). W kolumnie wyścigu jedzie około tysiąc osób.
W tym czasie już dawno w pracy są ekipy ustawiające według
wcześniej przygotowanej dokumentacji zabezpieczenie trasy
etapu i konkretne elementy wyścigowej scenografii, a także
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Fiat Auto Poland

wierny Tour de Pologne

Nagrodą dla zwycięzcy 69. Tour de Pologne Moreno
Mosera z drużyny Liquidas, ufundowaną przez Fiat
Auto Poland, był samochód Fiat Freemont. Zdobywca
czerwonej koszulki i tytułu najaktywniejszego kolarza
Adrian Kurek, który na lotnych premiach Fiata
uzyskał 11 punktów, otrzymał z FAP nagrodę
pieniężną w wysokości 10 tys. zł. Firma nie tylko
nagradza najaktywniejszych zawodników. Fiat Auto
Poland współpracuje z największym polskim
wyścigiem kolarskim i pozostaje najbardziej lojalnym
partnerem od jego pięćdziesiątej edycji, czyli 1993 r.
W komitecie organizacyjnym imprezy znajdowali się
w tym roku prezes Fiat Auto Poland Enrico Pavoni oraz
dyrektorzy FAP Czesław Świstak i Wojciech Masalski.
Firma przekazuje na potrzeby wyścigu samochody,
które prowadzą peleton oraz wożą uczestników
i organizatorów Tour de Pologne.
W tym roku było to aż 60 aut, a z nimi na całej
trasie jechał serwis z Bielska-Białej,
odpowiedzialny za sprawy techniczne.

U góry:
dyrektor
handlowy FAP
Wojciech
Masalski
wręczył
symboliczny
klucz do Fiata
Freemont
zwycięzcy 69.
Tour de Pologne

budujące lotne premie. Kiedy
tylko zawodnicy je przejadą,
zaczyna się demontaż – te same urządzenia i zabezpieczenia
będą potrzebne na kolejnym
etapie wyścigu.
Wyścigowy dzień dla ekipy budującej metę zaczyna się nad
ranem, bo wszystko: ze stanowiskami sędziowskimi, podium
dla zwycięzców, nagłośnieniem,

dwoma wielkimi ekranami
(z których jeden, mobilny, ma
powierzchnię 100 metrów kwadratowych) i innymi urządzeniami, musi być przygotowane
przed przyjazdem zawodników.
Równolegle na trasie wyścigu
powstają stanowiska telewizyjne i prasowe, trybuny dla zaproszonych gości, czyli całe miasteczko wyścigowe.

Budowa,
rozbiórka i...
od nowa.
Jeden etap
zabezpiecza
około 2 tys. ludzi.
Gdy już wszyscy będą na mecie
i skończą się dekoracje zwycięzców, ekipa techniczna przystępuje do demontowania
sprzętu i ładowania go na ciężarówki. To trwa zwykle do późnych godzin nocnych. Wtedy
jest wreszcie czas na posiłek
i wszyscy wyruszają do kolejnego punktu etapowego.
– Tak więc jedna ekipa podróżuje od miejsca startu do następnego startu, druga od mety
do mety, a ci, którzy budują
oprawę trasy i lotnych premii
podłączają się do nich w zależ-
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Armia

organizatorów
– Prace nad przygotowaniem kolejnego wyścigu
zaczynają się z dużym wyprzedzeniem – mówi
Czesław Lang, słynny polski kolarz, szef firmy
Lang Team i „wódz” całego przedsięwzięcia.
– Jeszcze przed rozpoczęciem 69. Tour de Pologne
mieliśmy koncepcję przyszłorocznej imprezy,
a nawet wstępny plan tej, która odbędzie się
w roku 2014.
Wszystko zaczyna się od wyznaczenia trasy, którą
trzeba wstępnie objechać (przy tej okazji Czesław
Lang często sam wsiada na rower). Potem są
rozmowy z gospodarzami miast, z których będą
startować zawodnicy i gdzie usytuowane zostaną
mety, a także miejscowości, przez które ma
przejechać wyścig, wytypowane na rozgrywanie
premii lotnych.
Na ponad 1200-kilometrowej trasie tegorocznego
Touru takich miejscowości było około pięciuset.
Bez pomocy i zaangażowania ich władz
przeprowadzenie wyścigu byłoby niemożliwe.
Lokalni gospodarze coraz powszechniej zdają sobie
sprawę z tego, jaką promocją jest dla nich Tour de
Pologne. Mają możliwość pokazania się na świecie,
zaprezentowania swoich miejscowości, zabytków,
uroczych miejsc w Polsce. Oczywiście, że nie
zauważają ich ścigający się kolarze, ale widać je
podczas sprawozdań telewizyjnych. 7 etapów
wyścigu to kilkadziesiąt godzin transmisji w TVP
i kanale Eurosport. Tour de Pologne przyczynia się
więc nie tylko do promocji sportu, ale i Polski.
– Potem zaczyna się podpisywanie umów
ze sponsorami, bo kolarstwo nie jest
przedsięwzięciem komercyjnym, nie sprzedaje się
przecież biletów na wyścig, więc pieniądze trzeba
zdobywać w inny sposób. Rusza też cała machina
organizacyjna – opowiada Czesław Lang.
– Przed rozpoczęciem wyścigu musimy
np. wiedzieć, gdzie będą nocować zawodnicy,
sędziowie, ekipy techniczne, goście i inne osoby
związane z przygotowaniem Touru. Tylko tym
jednym zadaniem zajmuje się specjalna osoba,
która w określonych miastach musi zapewnić im
około tysiąca miejsc noclegowych. W firmie Lang
Team pracuje etatowo zaledwie 15 osób,
więc musimy opierać się na licznych
współpracownikach i wolontariuszach.
To olbrzymia armia. Wystarczy powiedzieć,
że przy zabezpieczeniu jednego etapu wyścigu
pracuje prawie 2000 ludzi.
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Zwycięzcy
Kolarze z 25 zespołów, wśród
których znalazło się
18 najlepszych drużyn świata
z UCI ProTeams, a także
reprezentacja Polski,
wyruszyli 10 lipca z Karpacza.
Po tygodniu zmagań na drogach
Dolnego i Górnego Śląska
oraz Małopolski,
przejechaniu 1234,7 km,
ﬁniszowali 16 lipca na ulicach
Krakowa. Znamy już wyniki ich
rywalizacji. Zwycięzcą
tegorocznego, 69. Tour de
Pologne został Moreno Moser
z drużyny Liquidas.
Z koszulką zwycięzcy klasyﬁkacji
punktowej (77 pkt.) zakończył
wyścig Ben Swift z teamu SKY.
Najlepszym „góralem”
(koszulka różowa) został
Tomasz Marczyński z VCD,
a najaktywniejszym
zawodnikiem, któremu czerwoną
koszulkę ufundował Fiat –
Adrian Kurek z grupy UNA.
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Kolorowy
peleton
gromadzi wielu
widzów na
trasie wyścigu

ności od tego, czy będą pracować bliżej startu, czy mety –
opowiada Adam Siluta. – Ludzie
pracują bardzo ciężko, sypiają
po 2 godziny na dobę, ale jest
to zespół, który łyknął wyścigowego „bakcyla”. W ekipie technicznej pracuje około 250 osób,
zatrudnionych na umowy-zlecenia. Niektórzy jeżdżą z nami od
lat, są specjalistami w swoich
zadaniach. Dla nich to pasja.
Czują, że uczestniczą w najważniejszym przedsięwzięciu
w polskim sporcie.
Nie tylko oni są od lat związani
z tym wyścigiem. – Skąd u was
tylu generałów? – zapytał mnie
kiedyś jeden z zagranicznych
gości, widząc podczas Touru
elegancko umundurowanych
mężczyzn – wtrąca anegdotę
Czesław Lang. – Oglądali galowo ubranych strażaków
z Ochotniczej Straży Pożarnej
obstawiających trasę etapu. Od
lat współpracujemy z OSP, Policją, Strażą Miejską i innymi służbami mundurowymi. Ich pomoc
przy organizacji wyścigu jest
bezcenna.

PUCHAR FIAT LANG TEAM

Rozdano medale

w jeździe
dwójkami na czas

21 lipca w Bytowie odbyły się
Mistrzostwa Polski Masters
i Cyklosport w jeździe parami na
czas w ramach Pucharu FIAT
Lang Team. Do startu
przystąpiło 76 par. Dla
zawodników z licencją masters
i cyklosport były to oficjalne
Mistrzostwa Polski w jeździe
dwójkami na czas.
Na trasie rywalizowali również
amatorzy. Na nowo powstałym
bytowskim rynku pojawiło się
także wielu wspaniałych kolarzy
sprzed lat, wśród nich między
innymi Czesław Lang w parze

DODATKOWE
TOURY
W Polsce mamy ponad milion
rowerów, a jazda na nich stała
się modna, mówił Czesław
Lang, podkreślając, że Tour de
Pologne przyczynia się do popularyzacji kolarstwa wśród
amatorów. Tegorocznej rywalizacji światowych gwiazd kolarskiego peletonu towarzyszył tradycyjnie Nutella Mini Tour de
Pologne, czyli wyścigi dla najmłodszych i dla gimnazjalistów,
rozgrywane w tym roku w Jeleniej Górze, Opolu, Cieszynie,
Katowicach, Zakopanem i Krakowie. Drugą z imprez towarzyszących były w tym roku szosowe wyścigi kolarskie zaliczane
do klasyfikacji Pucharu Fiat
Lang Team, nazywane Tour de
Pologne Amatorów. Jego dwa
etapy – w Bukowinie i Jeleniej
Górze rozegrano w czasie zawodowego Touru.
W przygotowaniach, organizacji
i odpowiedniej oprawie tych imprez uczestniczyły oczywiście
ekipy techniczne 69. Tour de
Pologne.

z Henrykiem Charuckim (na
zdjęciu powyżej), którzy wykręcili
bardzo dobry czas 38:06, co dało
im czwarte miejsce w amatorach.
W imprezie nie zabrakło ponadto
drużyny Fiata, na czele której
stał dyrektor handlowy FAP,
Wojciech Masalski.
Najlepszy czas wśród wszystkich
startujących par zdobyła dwójka
A. Krasiński/J. Zugaj z kategorii
masters 40a. Trasę niespełna
24 kilometrów pokonali
w 32 minuty i 32 sekundy.
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20. BIEG FIATA

W tym roku sygnał startu rozległ się po raz 20.
O biegu, jego atrakcjach, rekordach, a także
o tym, dlaczego herbata zastąpiła lody,
rozmawiamy ze współtwórcą i dyrektorem
Biegu Fiata Andrzejem Filipiakiem.
A. Szafrańska, fot. I. Kaźmierczak, ASiR

Bieg Fiata:

jego siłą są amatorzy
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Czy 20 lat temu myślał Pan,
że ta przygoda z Biegiem
Fiata w 2012 roku będzie
nadal trwała?
Aż tak optymistycznie to chyba
nie podchodziliśmy do naszych
planów, ale z roku na roku
chcieliśmy kontynuować przygodę. Widzieliśmy, jak wiele
osób chce biegać. Na początku
w Biegu uczestniczyło szczególnie dużo młodzieży. Pierwszą
edycję ukończyło 189 zawodników, ale w zawodach młodzieży
na dystansie 4 km wzięło udział
ponad 1 tysiąc osób. Teraz ta
proporcja jest odwrotna.
Jak to się stało, że powstał
Bieg Fiata?
W 1993 roku w imieniu Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki
w Bielsku-Białej i miejscowego
Amatorskiego Klubu Biegacza
zwróciliśmy się do Fiata Auto
Poland o wsparcie naszej działalności. Byłem wówczas wiceprezesem do spraw sportowych Związku, a szefem klubu
był biegacz amator Jan Wojnowski. Podczas rozmów z firmą zrodził się pomysł, by zorganizować masowy bieg uliczny
dla amatorów, w którym udział
wezmą dorośli i młodzież.
Wprawdzie
wprowadziliśmy
w pewnym momencie znaczące
nagrody, które kuszą świetnych,
zawodowych biegaczy, ale siłą
tej imprezy są jednak przede
wszystkim amatorzy.
Dlaczego wybraliście akurat
ten dystans?
Półmaraton czy maraton to duże wyzwanie dla zawodników,
ale i organizatorów. Zasadnicze
znaczenie miało wytyczenie ulicami Bielska-Białej odpowiedniej dla biegaczy amatorów trasy. W tej sytuacji w grę wchodził
jedynie dystans 10 km. Zależało
nam, by przebiegała po możliwie płaskim terenie, wzdłuż rzeki
Białej, na linii północ-południe.
Miasto jest tak położone, że jakiekolwiek odstępstwo, poprowadzenie jej na zachód, w stro-

nę dzielnicy Wapienica, gdzie
znajduje się lekkoatletyczny stadion klubu Sprint, lub wschód,
w stronę osiedla Złote Łany,
oznaczałoby, że biegacze napotkają góry. To oznacza słabsze
wyniki. Zawodnicy nie mają
szans na pobicie rekordów życiowych.
Zawodnicy chwalą trasę Biegu
Fiata jako bardzo urokliwą.
Naszym celem było, aby trasa
była kameralna, ale i obfitująca

W SKRÓCIE

Liczby

Biegu Fiata

Andrzej Filipiak,
dyrektor Biegu
Fiata.
Poniżej:
start biegu

Rekordy
29 min. 16 sek. – tyle wynosi rekord trasy
ustanowiony w 2008 r. przez Vitaliya Szafara z Ukrainy
30 min. 48 sek. – tyle potrzebował do pokonania
10 km Janusz Wójcik, zwycięzca I Biegu Fiata
33 min. 7 sek. – tyle od 1995 roku wynosi rekord
trasy wśród pań. Należy do Izabelli Zatorskiej.

4 – stopnie Celsjusza wskazywały
termometry na starcie V Biegu
Fiata
4 – tylu zawodników uczestniczyło
we wszystkich 20 edycjach.
Lider tej klasyfikacji – Włodzimierz
Waluś spędził na trasie łącznie
14 godz. 3 min. 11 sek.
10 – tyle kilometrów mają do
pokonania biegacze
18 – tyle krajów było
reprezentowanych w Biegu Fiata
20 – tyle razy wystartował
Bieg Fiata
36 – stopni Celsjusza – rekord
gorąca padł podczas VI edycji
82 – tyle lat miał
najstarszy uczestnik biegu,
Julian Jaremiszyn.

W 2002 roku pokonał dystans
w czasie 1.10,44
189 – tylu zawodników
ukończyło I Bieg Fiata
1028 – tylu zawodników
ukończyło XX Bieg Fiata
9018 – tylu zawodników łącznie
ukończyło Bieg Fiata podczas
wszystkich 20. edycji
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w atrakcje. Wzorem wielu maratonów i imprez międzynarodowych poprowadziliśmy ją pokazując najważniejsze miejsca
w mieście. Start usytuowany
jest przy bramie Fiata Auto Poland. Potem zawodnicy biegną
przez centrum, gdzie mijają zabytki: dworzec, zamek, teatr
i pocztę. Przez pierwszych 16
edycji meta była wyznaczona na
stadionie miejskim, ale w związku z jego przebudową została
przeniesiona przed przepiękny
bielski Ratusz.
Czy coś na przestrzeni 20 lat
szczególnie utkwiło Panu
w pamięci?
1997 rok. Przygotowując zawody chcieliśmy młodzieży sprawić
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Od lewej:
zwyciężczyni
w kategorii
kobiet Iwona
Lewandowska,
zwycięzca biegu
Allan Masai
Ndiwa
i zwycięzca
kategorii Fiata
Zdzisław Ptak.
Na stronie obok:
Dyrektor
Czesław
Świstak wręcza
puchary
klasyﬁkacji Fiat
Auto Poland

niespodziankę na mecie. Jeden
ze sponsorów przygotował
wówczas lody. Gdy zawodnicy
wybiegali 1 czerwca na trasę
termometry wskazywały jednak
zaledwie 4 stopnie, a górujący
nad Bielskiem-Białą szczyt
Szyndzielni przyprószył śnieg.
W ostatniej chwili zamienialiśmy
lody na gorącą herbatę. Rok
później panowały natomiast niemożliwe upały. Na starcie było
36 stopni C. Kenijka Susan
Chepkemei, która była wtedy
pierwsza na mecie wśród pań,
powiedziała nam, że nawet w jej
kraju nie ma takich temperatur.
Czy w Biegu Fiata
uczestniczą mieszkańcy
Bielska-Białej?

W pierwszych edycjach imprezy
udział brało kilkanaście osób. Teraz to ponad 30 procent. Coraz
powszechniejsze staje się bieganie. Wiele osób rozpoczęło
z nami bieganie jako młodzież,
startując na dystansie 4 km,
a obecnie biegną na 10 km.
Pracownicy firm Grupy Fiat
też biegną?
Oczywiście. Specjalnie dla nich
zorganizowana jest nawet osobna kategoria. W tym roku tryumfował w niej Zdzisław Ptak z Fiata Auto Poland.
Czy na listach startowych
można odnaleźć wielkie
sportowe nazwiska?
W imprezie startowało wielu
olimpijczyków, nie tylko lekko-

atletów, na przykład trzykrotna
olimpijka w biegach narciarskich
Dorota Kwaśny-Lejawa. 20.
edycję ukończył 400-metrowiec,
olimpijczyk Piotr Haczek. Wielcy
sportowcy dekorują także Pucharami Polskiego Komitetu
Olimpijskiego naszych zwycięzców. Tryumfatorzy odbierali laury między innymi z rąk Ireny
Szewińskiej, Zdzisława Krzyszkowiaka, Zygmunta Smalcerza,
Zbigniewa Pietrzykowskiego
i Mariana Kasprzyka.
Czy Bieg Fiata zainspirował
do tworzenia podobnych
wydarzeń?
Tak. Na kanwie Biegu Fiata powstał Półmaraton Żywiecki, który w tym roku odbył się po raz
14. Jest też Bieg Fortuny w Cie-

szynie. Powstało sporo biegów
górskich, między innymi na Magurkę, Błatnią, Skrzyczne, Żar.
To wszystko wynikło z popularyzacji biegania, którą niósł za sobą „nasz jubilat”.
Czym dla Pana osobiście
jest bieganie?
To pasja, ale także zawód. W latach 70. byłem czynnym zawodnikiem. Uprawiałem wielobój i rzut oszczepem. Później
skończyłem studia w Akademii
Wychowania Fizycznego. Zostałem nauczycielem wychowania fizycznego i trenerem
w Międzyszkolnym Klubie Sportowym Beskidy, a później – gdy
powstał – Klubie Sportowym
Sprint.
Dziękuję za rozmowę.
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Biegacze Fiata
Zdzisław Ptak zwyciężył w kategorii pracowników Fiata Auto
Poland. Tyszanin, który na co dzień biega amatorsko w klubie
„40-latek” w rodzinnym mieście, do pokonania trasy
potrzebował 41 minut i 40 sekund. W klasyfikacji generalnej,
w stawce ponad tysiąca zawodników, dało mu to 178 lokatę.
„To siódmy Bieg Fiata, w którym uczestniczyłem. Był dla mnie
wyjątkowo udany, bo zrobiłem na nim „życiówkę”. Dobrze
rozłożyłem siły i udało się. Dziś podobała mi się meta. Finisz przy
Ratuszu zawsze jest widowiskowy” – powiedział na mecie.
Michał Skrzypczyk przybiegł na metę jako drugi wśród
pracowników FAP. Jego czas: 41 minut i 47 sekund, uplasował go
w klasyfikacji generalnej na 185 miejscu. „Pobiegłem w BielskuBiałej po raz trzeci. Tym razem zakończyłem bieg na drugiej
pozycji. Jak dla mnie było trochę za ciepło. Wolę biegać, gdy
trochę pada deszcz” – powiedział.
Wszystkie 20 Biegów Fiata przebiegł mieszkaniec Kęt koło
Bielska-Białej Zygmunt Kasolik, pracownik Fiat Powertrain
Technologies. Z czasem 49 minut i 44 sekund zajął 605 miejsce.
„Przebiegłem trasę najlepiej z dotychczasowych startów,
a uczestniczyłem w Biegu Fiata już po raz 20. Z roku na rok
uczestników przybywa i organizacja zawodów jest coraz lepsza.
Bardzo się z tego cieszę. Zachęcam pracowników Fiata, aby jak
najliczniej wystartowali. To jest nasz bieg” – powiedział.
Rzecznik prasowy Fiat Auto Poland Bogusław Cieślar: „Bieg
wpisuje się w obchody jubileuszu 20-lecia Fiata Auto Poland.
Myślę, że to świetna impreza, która promuje Bielsko-Białą,
sponsorów, Fiata Auto Poland, a przede wszystkim zdrowy tryb
życia. Rozrósł się i wpisał w historię biegów masowych w Polsce.
Mamy nadzieję, że tradycja biegania po ulicach pięknego miasta,

jakim jest stolica Podbeskidzia, będzie kontynuowana”.
Trzykrotna zwyciężczyni Biegu Fiata, olimpijka z Atlanty
Aniela Nikiel wręczała nagrody zwycięzcom. Wyznała jednak,
że po paru latach od czasu zakończenia kariery wyczynowej,
kusi ją, by znów stanąć na starcie bielskiej „dziesiątki”.
„Przymierzam się, by wystartować w przyszłym roku. Nie będę
walczyła o zwycięstwo, chcę przebiec trasę rekreacyjnie. Wciąż
utrzymuję kontakt ze sportem: jestem trenerką. Opiekuję się sporą
grupą lekkoatletów i biegaczy górskich. Trenuję też psie zaprzęgi.
Z bieganiem nie da się skończyć”. – powiedziała.
Na trasie nie zabrakło pasjonata biegów, Country Managera
marek Jeep i Lancia w Polsce Sławomira Szałkowskiego.
Na trasie dał mu się we znaki upał, ale przełamał kryzys i dobiegł
do mety w 55 minut i 58 sekund. „Od 10 lat biegam amatorsko.
Początki były koszmarne. Pamiętam pierwsze dwa, trzy kilometry.
Mordęga. Później złapałem jednak bakcyla. Obecnie staram się
znaleźć czas, by dwa-trzy razy w tygodniu pobiegać. Traktuję to
jak hobby. Bez tego wysiłku trudno mi sobie wyobrazić normalne
funkcjonowanie. To cudowny sposób na odreagowanie stresu
i zachowanie w miarę dobrej kondycji” – powiedział.

FIRMA

NEWSY

GDY ABARTH SPOTYKA SIĘ
Z MASERATI
Szczególnym akcentem 30. rocznicy wyścigu Mille Miglia był
debiut kabrioletu Abarth 695 Edizione Maserati. Będzie on
produkowany w limitowanej serii liczącej 499 sztuk. Ten niewielki
samochód wyposażony jest w silnik 1.4 turbo o mocy 180 KM
i elektrycznie sterowaną skrzynię biegów Abarth Competizione.
Charakteryzuje się on ekskluzywnym wykończeniem
i elementami wyposażenia. Abarth 695 Edizione Maserati osiąga
prędkość maksymalną ponad 225 km/h i przyspiesza od zera
do setki w mniej niż 7 sekund.

LAURY DLA FAP
OD ŚWIATA NAUKI

COMAU SAFETY MEETING

21 czerwca w Pałacu Staszica w Warszawie Instytut
Nauk Ekonomicznych PAN oraz Sieć Naukowa MSN
zorganizowali konferencje pt.: Fundusze europejskie
i innowacyjność przedsiębiorstw. Podczas konferencji
wręczono wyróżnienia laureatom siódmego rankingu: Lista
500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce.
W rankingu największych inwestorów w badania i rozwój
pierwsze miejsce zajęła firma Fiat Auto Poland
wyprzedzając Bank Handlowy i Asseco Poland
z Rzeszowa. Na zdjęciu Bogusław Cieślar z dyplomami
dla Fiat Auto Poland.

Firma Comau zaprosiła swoich kolegów z FPT Polska 7 lipca na stadion
do Bestwinki koło Czechowic-Dziedzic, gdzie zorganizowała Safety
Meeting. Jednym z wielu punktów spotkania był pokaz pierwszej pomocy
w nagłych wypadkach, prowadzony przez zaproszonych ratowników PCK
z bielskiej grupy ratownictwa drogowego. Zainteresowanie uczestników
wzbudziła zwłaszcza praktyczna prezentacja ratownictwa małych dzieci,
która – ze względu na inny niż u dorosłych sposób udzielenia pomocy –
wywołuje wątpliwości i wymaga dodatkowych umiejętności.
Dzień zakończył mecz piłkarski między drużynami Comau i „Przyjaciół
firmy” zakończony – jak przystało na tego typu relacje – remisem 2:2.
Dzień minął wszystkim w atmosferze relaksu i dobrego humoru, była to
okazja, aby spotkać się poza miejscem pracy. Safety Meeting był
pierwszym z serii i będzie miał kontynuacje w następnych latach.
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IVECO ECOSTRALIS
DOCENIANY PRZEZ KLIENTÓW
Do przebojów rynkowych IVECO, które cieszą się ostatnio zainteresowaniem przewoźników ze
względu na udogodnienia oferowane w standardzie i bogate wyposażenie podstawowe, można
zaliczyć EcoStralisa. Ostatnim nabywcą tych modeli jest firma Korner ze Strzałkowa k.
Radomska, która posiada 12 oddziałów. Przekazanie firmie 40 ciągników siodłowych IVECO
EcoStralis z 500-konnym silnikiem wysokoprężnym odbyło się w połowie lipca br. Wcześniej,
pod koniec maja br., miało miejsce przekazanie 20 pojazdów firmie Transport-Spedycja Lipiński
z Sierpca. Firma posiada własny magazyn logistyczny w Szczecinie oraz realizuje m.in. usługi
przewozowe dla Carlsberga.

OTWARTO NOWY ZAKŁAD W CHANGSHA
W Chinach zainaugurowano zakład GAC Fiat w Changsha, gdzie produkowany jest Viaggio,
pierwszy model wytwarzany przez tę firmę. W wydarzeniu wzięli udział: dyrektor pełnomocny
Fiata i prezes Chryslera Sergio Marchionne, prezes GAC Zhang Fangyou, przedstawiciele władz
chińskich i ambasador Włoch w Chinach. Na zdjęciu od lewej: Stefan Ketter, szef produkcji
Fiata, Sergio Marchionne i Michael Manley, COO Fiat Chrysler na obszar APAC (Azja Pacyfik).

DZIEŃ
TECHNICZNY

TESA

Tesa to firma wdrażająca nowe
rozwiązania oparte na zastosowaniu
taśm samoprzylepnych. W maju br.,
chcąc zapoznać pracowników Fiata
z najnowszymi osiągnięciami
i produktami, firma zorganizowała
w Zakładzie Tychy tzw. „Dzień
Techniczny Tesa”, w czasie którego
zaprezentowała rozwiązania
m.in. z ochrony powierzchni,
automatyzacji procesów aplikacji
taśm samoprzylepnych oraz trwałego
mocowania elementów pojazdów.
Wystawiono też najnowszy produkt
firmy Tesa – ACXplus Black Line –
czyli taśmę dwustronną służącą
do trwałego mocowania elementów
o dużej sile klejenia. Taśma jest koloru
głębokiej czerni, co stwarza nowe
możliwości konstrukcyjne dla
producentów pojazdów.

SUPERTEST EKONOMII
W IX Superteście Ekonomii rywalizowało 12 uczestników. Niespełna
300 km trasa biegła drogą ekspresową S7 do Radomia, potem krajową
nr 12 przez Zwoleń do Puław, a stamtąd drogą wojewódzką nr 801,
wzdłuż Wisły i z powrotem do Warszawy. Wśród zwycięskich
samochodów, które odnotowały rewelacyjnie niskie zużycie paliwa,
znalazł się Fiat 500 0.9 TwinAir, który spalił 3,66 l/100 km.
Najmniej spośród ciągników siodłowych na sprężony gaz ziemny zużył
Iveco Stralis z jednostką 7790 cm3 (13,80 m3/100 km). Podobnie
rewelacyjnie niskie są koszty eksploatacji pozostałych samochodów CNG:
Iveco Daily (12.93 m3/100km) oraz Fiata Ducato (8,66 m3/100km).
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LUDZIE
WYWIAD

Życie jest

muzyką

Marek Kamiński,
foto: arch. Łukasza i Pawła Golców

Całe życie Łukasza i Pawła Golców kręci się wokół
muzyki, ale poza nią mają także inne pasje –
motoryzację (lubią, kiedy „pędzą konie po betonie”)
i kolekcjonerstwo (zbierają wszystko, co wiąże się
z góralskim folklorem). Zachęcają też najmłodszych
do nauki. Dzięki Fundacji
Braci Golec na ludowych
instrumentach nauczyło się
grać kilkaset dzieci.
rodzili się w Milówce – małej wiosce na Żywiecczyźnie. Śpiewać uczyli ich rodzice,
zwłaszcza tata, z którym wspólnie nucili
stare żołnierskie piosenki. Potem pod choinkę dostali cymbałki – był to oczywiście ich wspólny instrument. Pierwsze publiczne występy miały miejsce w kościele, gdzie jako ministranci śpiewali
psalmy. Muzyczną pasję rozwijali w przerwach
między nauką a pracą w gospodarstwie rodziców.
Żniwa, sianokosy, plewienie grządek, zbieranie
stonki, pasanie krowy – to był ich chleb powszedni. Górskie poletka są niewielkie, ale pracy i tak
na nich nie brakowało.
Rodzice, na szczęście, szybko poznali się na ich
muzycznym talencie. Od czwartej klasy wysłali
bliźniaków do Szkoły Muzycznej w Żywcu. Trudno
się temu dziwić, skoro muzyką parała się właściwie cała rodzina, od dziadka począwszy, na ojcu
(grał na klarnecie) i mamie (śpiewała w chórze kościelnym) skończywszy.

U
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Łukasz i Paweł
z sentymentem
wracają do
swojej rodzinnej
Milówki,
niewielkiej
górskiej
miejscowości
niedaleko
Żywca
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Ich ojciec zmarł, kiedy jeszcze uczęszczali do
szkoły podstawowej. Z prawdziwym życiem na
własny rachunek zetknęli się wraz z rozpoczęciem
nauki w Liceum Muzycznym w Bielsku-Białej. Nie
należeli do spokojnych uczniów – zdarzało im się,
na przykład, przynieść do szkoły króliki, które rozbiegały się po całej klasie. Jeden z kolegów szkolnych wspomina, jak „w 11 albo 12 klasie członkowie orkiestry szkolnej zabawiali się na próbach,
strzelając z kaszy gryczanej. Paweł, jako puzonista z większą pojemnością płuc, ściągał z puzonu
suwak i w ten sposób, dysponując długą rurką,
potrafił „przygrzać” kolegom”. Mówiło się też, że
bliźniacy mieli w szkole opracowany patent z zamianą miejsc, który z powodzeniem wykorzystywali na lekcjach. „To była tak zwana pomoc braterska” – śmieje się Łukasz.
Wybryki braci szły jednak w niepamięć – ich obroną był talent do gry na instrumentach. Jeden z ich
byłych nauczycieli wspomina, że Golec było jednym z najczęściej przewijających się w pokoju nauczycielskim nazwisk. Dodaje jednak, że nigdy nie
chodziło o oceny z przedmiotów związanych
z muzyką.
W liceum Łukasz i Paweł marzyli o karierze jazzmanów. Kilka lat później na Akademii Muzycznej
w Katowicach współtworzyli wraz z innymi studentami zespół Alchemik Acoustic Jazz Sextet.
Rodziła się „nowa twarz polskiego jazzu” (taką
nagrodę otrzymali na festiwalu Jazz Nad Odrą
w roku 1998).
Pytani czy dalej lubią grać jazz, odpowiadają
zgodnie: „Chęci zawsze są.
Nawet trzy lata temu została
zarejestrowana w dużej mierze kolejna płyta Alchemika.
Jednak każdy z muzyków
bierze także udział w kilku
dużych projektach i, póki,

co, nie udało się nam tego materiału dokończyć.
Jest tam sporo fajnych kawałków i ciekawych
kompozycji, opartych na muzyce żywieckiej, cygańskiej, a i czasami argentyńskiej. Materiał ten
być może kiedyś ujrzy światło dzienne...”.
Z jazzem związane były także ich prace magisterskie – Łukasz pisał o twórczości i ewolucji muzycznej Tomasza Stańki, a Paweł o stylistyce gry
na puzonie wyjątkowego muzyka i zdobywcy wielu nagród Grammy – Billa Watrousa.
Profesjonalną karierę zaczynali jako muzycy sesyjni. „Studiując na Akademii Muzycznej w Katowicach ciągle z kimś nagrywaliśmy” – mówi Łukasz,
śmiejąc się, że zleceniodawcom było łatwiej, bo
wykonując jeden telefon mogli zaangażować
dwóch muzyków, wystarczyło jeszcze znaleźć kolegę saksofonistę i cała sekcja dęta była gotowa
do nagrań. Zanim publiczność poznała ich nazwiska, grali z wieloma wykonawcami, m. in. z Kayah, Norbim, Pawłem Kukizem, Piaskiem, Krawczykiem, Rynkowskim, Groniec, Gepert, a nawet Marylą Rodowicz. W tym okresie bracia nagrali
z różnymi artystami kilkadziesiąt płyt. Wydając
swoją pierwszą płytę Golec uOrkiestry reklamowali
się na początku, jako zdolni muzycy sesyjni rozpoczynający karierę na własny rachunek. Z braku
czasu obecnie już tylko okazjonalnie angażują się
do tego typu nagrań. Niedawno nagrali płytę
z Majką Jeżowską wydaną przez Fundację MacDonalda, z której dochód przeznaczony był na
rozbudowę oddziału dla noworodków szpitala
w Prokocimiu.
„Nowe życie” braci zaczęło się w 1999 roku. Wtedy ukazała się debiutancka płyta zespołu Golec
uOrkiestra. „Pamiętamy każdy z tych utworów
i jego historię. Niektóre powstawały w Milówce,
inne w samochodzie, jeszcze inne w Katowicach,
ale większość w Warszawie u naszego starszego
brata Rafała” – mówi Paweł Golec. – „To Rafał zawsze namawiał nas do tego, aby stworzyć coś
własnego i niepowtarzalnego, a tym samym być
niezależnym”.
A zaczynali od utworów: Na holi, Chałpa się poliła, Ufo, Kochom Ciebie dziewcyno. Bracia grali
wtedy z Pawłem Kukizem w zespole Piersi. Kukiz
pożyczył im wielośladowy magnetofon do nagrywania. Pierwsze demo powstało w wynajętej salce w Domu Katolickim w Milówce.
Z nagranym materiałem pielgrzymowali od wytwórni do wytwórni. Nikt nie
był jednak zainteresowany.
Dziś managerowie wydawnictw fonograficznych pewnie plują sobie w brodę, bo
debiutancka płyta Golec
uOrkiestry rozeszła się w kil-

Folklor daje poczucie
odrębnej tożsamości.
Jest częścią
dziedzictwa, któremu
na imię Polska.
O ten skarb trzeba
dbać i «zarażać nim»
młode pokolenia.
(Paweł Golec)

kusettysięcznym nakładzie. Tymczasem Golcowie wzięli sprawę
w swoje ręce. Jako pionierzy postanowili założyć własną firmę fonograficzną o nazwie Golec Fabryka. Zgodnie ze słowami ich Ścierniska – „do roboty mam smykałkę,
krzepę mam jak wół, sam pociągnę wóz pustaków, choćby był
bez kół...”.
Gorące chwile tuż przed debiutem
opisują na swojej oficjalnej stronie:
„Wrzesień, 7 – Godz. 01:30 –
z tłoczni przyjeżdżają kartony −
w osobnym opakowaniu płyty,
w osobnym okładki prosto do domu Pawła i Łukasza w Milówce.
Cały zespół wraz z babcią Helenką zabiera się za
składanie płyt. 02:11. Pierwsza złożona CD Golec
uOrkiestra 1. Powoli zespół dochodzi do perfekcji
i ilość złożonych płyt na godzinę systematycznie
się zwiększa. Gotowe płyty mama Golcowa pakuje do koszyka i niesie na pobliski targ. Towar rozchodzi się jak ciepłe bułeczki. W ciągu kilku dni
pierwszy nakład − trzy tysiące egzemplarzy − zostaje wyczerpany. Na okładce znajduje się wspólny numer telefonu Pawła i Łukasza. Bracia w dalszym ciągu mają wspólny telefon, samochód,
portfel i nr konta...”.
Druga płyta z takimi hitami jak Ściernisko, Słodycze, Szarpany, Do Milówki wróć czy Pieniądze to

nie wszystko znalazła jeszcze więcej nabywców niż debiutancka.
Jak Polska długa i szeroka, śpiewano przeboje Golec uOrkiestry.
Obok muzyki ich pasją jest folklor.
Łukasz np. zbiera maski noworocznych «dziadów». „Mam ponad
40 wyrzeźbionych w drewnie,
pięknie pomalowanych masek
wraz z kompletnymi strojami. Ta
tradycja jest urocza, niepowtarzalna, egzotyczna i dobrze, że nie
udało się jej całkowicie skomercjalizować. Nie spotkałem nigdzie takiego zimowego karnawału jak tutaj, w Beskidzie Żywieckim. Wielokrotnie braliśmy udział w Godach
Żywieckich, zaś w Stary i Nowy Rok jako młodzi
chłopcy «goniliśmy» po Milówce z grupą przebierańców”. Kiedy Łukasz budował dom, chodził po
wsiach i fotografował elementy zdobnicze na chałupach, interesował się ornamentykę góralską,
„żeby w domu było tak jak trzeba”. Dom jest,
a jakże, drewniany. Zbudowany oczywiście w stylu żywieckim, choć przez cieśli z Podhala.
Łukasz kolekcjonuje także stare góralskie kożuchy.
Jak sam mówi: Każdy ma jakiegoś bzika... Niedawno część kolekcji oddał do muzeów w Milówce, Łodygowicach i Żywcu. Z tejże pasji zrodził się
szalony pomysł, aby rzetelnie i naukowo opracować i wydać albumy o strojach ludowych
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w Karpatach polskich. Fundacja Braci Golec
do tej pory wydała: „Strój górali żywieckich”,
„Mieszczański strój żywiecki”, „Strój górali
śląskich” i „Strój górali podhalańskich”.
Fundacja to «ukochane dziecko» braci. Najważniejszym elementem jej działalności jest
Ognisko Twórczości Artystycznej, które założono razem z Urzędem Gminy w Milówce w 2003 r.
Dzięki temu dzieci i młodzież mogą uczyć się gry
na skrzypcach i heligonkach, a także na innych instrumentach. W Milówce z nauki tej korzysta
ok. 90 dzieci, 50 muzykuje w łodygowickiej filii,
a 20 dzieciaków w Koszarawie. Kolejna filia powstaje właśnie w Jeleśni. Fundacja zapewnia dzieciom instrumenty i opłaca nauczycieli. „Sporo instrumentów kupiliśmy na Słowacji i w Czechach,
tamtejsze szkoły muzyczne wysprzedają np. heligonki. Zaś Fundacji Braci Golec udało się stworzyć swoistą modę na ten instrument; na żywiecczyźnie heligonka stała się trendy” – tłumaczą bracia Golcowie.
„Robimy zupełnie coś innego niżeli szkoły muzyczne, nie uczymy bowiem gry metodą klasyczną, ale
techniką opracowaną m. in. na Węgrzech, Słowacji czy Rumunii. Dla przykładu powiem, iż słynna
rodzina Lakatosów (Romów z Węgier) gra tak doskonale, w swoim nie do podrobienia stylu, że ich
płyty regularnie wydawane są przez elitarną Deutsche Grammophon. Od samego początku stawiamy na radość z muzykowania, uczeń po kilku zajęciach umie zagrać już kilka piosenek – nuty dochodzą w późniejszym etapie nauki. Najważniejszy
jest charakter i odpowiedni styl grania, przypisany
do danej grupy etnicznej. Nasi uczniowie uczą się

Heligonka to instrument
z rodziny idiofonów
(instrumenty perkusyjne).
Mocno popularna
w Austrii, w Niemczech
na Słowacji i w Czechach,
a przed wojną także na
południu Polski. Zdaniem
Łukasza jest to «starszy kuzyn akordeonu», chociaż gra na tym
instrumencie jest zdecydowanie trudniejsza. „W odróżnieniu od
akordeonu heligonka wydaje inny dźwięk, gdy się rozciąga
miech, a zupełnie inny, gdy miech się ściska. Dlatego technika
gry na heligonce jest zupełnie obca dla akordeonistów.
W żadnej szkole muzycznej w Polsce nie uczy się grać na tym
instrumencie. Dzięki Fundacji Braci Golec na heligonce nauczyło
się grać ponad 200 dzieci na żywiecczyźnie.

RADY DLA RODZICÓW

Praca z dziećmi
Bracia Golcowie
czasami bywają na
przesłuchaniach dzieci,
które chcą się uczyć
w ognisku muzycznym. „Już od
pierwszych chwil można zauważyć, czy dziecko
ma dobry słuch czy nie, czy ma poczucie rytmu,
czy jest arytmiczne. Bywają przypadki, że na
egzaminie dziecko stremuje się i wypadnie słabo,
lecz po czasie ponownie wraca na egzamin i jest już
dużo lepiej... Warto rozwijać talenty muzyczne
u dzieci, zapisując je do szkoły muzycznej, do
ogniska czy do zespołu regionalnego lub na rytmikę.
Ponadto dzieci od najmłodszych lat powinny słuchać
dużo muzyki klasycznej, która wyjątkowo rozwija
i uwrażliwia na piękno”.

np., że dana piosenka pochodzi z Węgier, Słowacji lub z Podhala czy ze Spiszu i że należy ją grać
w taki, a nie inny sposób. Góral może nauczyć się
grać klasykę, znamy takich wielu, ale nie znamy
ani jednego klasyka, który by dobrze grał po góralsku. Właśnie tego typu lukę edukacyjną w naszej rodzimej kulturze wypełnia Fundacja. I to jest
nasza pasja”– mówią Łukasz i Paweł.
Bracia Golcowie, jak przystało na muzyków, zbierają także instrumenty: „Mamy stare gajdy, dudy
żywieckie, trombity, fujarki, piszczałki wielkopostne i sporo rogów z różnych części świata. Niektóre z nich można usłyszeć na naszych nagraniach.
Najczęściej wykorzystujemy je jednak na koncertach, jak chociażby stuletnie trombity z Hali Boraczej. W ten sposób instrumenty te dostały „nowe
życie”– opowiada Łukasz.
Grający na puzonie Paweł ma natomiast sześć instrumentów. Najstarszy jego puzon to Bach Stradivarius, jeszcze z okresu licealnego. „Ostatnio kupiłem dwa plastikowe puzony. To najnowszy trend.
Są bardzo lekkie i grają całkiem nieźle. Jeden jest
żółty, a drugi wściekle czerwony. Gram też na unikatowym, niebieskim puzonie, zrobionym specjalnie pode mnie przez dwie firmy Holton i Martin.
Producenci realizują wytyczne zamawiającego odnośnie wagi, rozmiarów, wyważenia, twardości
metalu, i po roku przysyłają gotowy instrument” –
mówi Paweł.
Poza muzyką pasją braci jest motoryzacja. Prawo
jazdy zrobili jeszcze przed maturą, a ich pierwszym samochodem (oczywiście wspólnym), był
czerwony maluch, którym dojeżdżali na katowicką
Akademię Muzyczną. Samochód był z rocznika 1985, dlatego zapalało się go jeszcze dźwignią
obok ręcznego hamulca. Był w dobrym stanie –
wcześniej jeździła nim babcia szkolnego kolegi.

Najważniejszym elementem wyposażenia malucha
był kij z miotły, który pomagał odpalić samochód,
na przykład w zimie.
Teraz każdy z braci jeździ swoim autem (SUVem),
oczywiście tej samej marki i tego samego koloru.
Łukasz lubi ponadto przejażdżki rowerowe, Paweł
zaś jest fanem motocykli. W wolne dni swoim
chopperem z silnikiem o pojemności 1300 cm3 zabiera żonę lub córkę na motocyklowe przejażdżki.
„Podróżowanie po naszych pięknych okolicach
jest fantastyczne. To jest czysta przyjemność.
Czuje się taki zew wolności. Zresztą przez motor
odkrywam wiele pięknych miejsc. Nie wszędzie
przecież można dojechać samochodem”.
Zainteresowaniem Łukasza i Pawła cieszy się również piłka nożna i boks. Gorąco dopingują zwłaszcza swojego przyjaciela z pobliskich Gilowic –
Tomka Adamka. Kibicowali także Adamowi Małyszowi, dla którego nagrali specjalną piosenkę
„Zwycięstwo” z tekstem:
Płynie woda na nij kłoda
A na nij piórecko
A na niebie Adaś Małysz
Leci po słonecko

PREMIEROWY KRĄŻEK

Nowa twarz

Golec uOrkiestry

Kilka milionów
sprzedanych płyt
i popularność nie
zmieniła braci
Golców
Ich światem
nadal są góry,
muzyka i rodzina

Już niebawem do sklepów muzycznych trafi
najnowsza płyta zespołu Golec uOrkiestra.
Na dwupłytowym albumie zrealizowanym
w studio Golec Fabryki znajdą się aż 24 utwory.
Są wśród nich największe przeboje formacji
w zupełnie nowych aranżacjach, ale są
także kompozycje premierowe. „Nad tym
materiałem pracujemy ponad dwa lata” –
mówi Łukasz Golec.
– „Będzie to wyjątkowa płyta, swoista podróż
muzyczna w rejony, w których Golec uOrkiestra
czuję się najlepiej. Różnorodność stylów,
gatunków i charakterów piosenek sprawia,
że słuchacz ogarnie zmysłem Karpaty wzdłuż
i wszerz. Jednocześnie można będzie się
delektować fuzją wielobarwności brzmienia
zespołu, które zostało uzyskane dzięki
jedynemu w Polsce lampowemu stołowi
mikserskiemu, które posiada studio Golec
Fabryki. Etniczne instrumenty zderzone
z nowoczesnymi rytmami, przebojowe
i nietuzinkowe teksty Rafała Golca poruszą
wnętrza najbardziej wyrafinowanych słuchaczy
i melomanów. Z takich słowno muzycznych
rozwiązań jesteśmy naprawdę dumni. Po
wielu wydanych płytach myślę, że nasze
najnowsze piosenki zaskoczą nie tylko
radiowców, ale i naszych wiernych fanów
i trafią pod strzechę do wielu domów
w Polsce i za granicą”.

Dyskografia zespołu
1999
2000
2000
2001

Kilka lat temu obaj bracia założyli rodziny. W powszechnej opinii osób, które znają ich kilkanaście
lat, nie zmienili się mimo sprzedanych kilku milionów płyt. Może tylko przybyło im obowiązków.
Mają dzieci, które są dla nich najważniejsze.
Dyskretnie i bez przymusu starają się zaszczepić
im miłość do muzyki. Bo przecież „życie jest
muzyką”.

2002
2003
2004
2005
2009
2009

Golec uOrkiestra 1
Golec uOrkiestra 2
Święta z Golec uOrkiestrą
Pieniądze to nie wszystko –
Ścieżka dźwiękowa do filmu
Juliusza Machulskiego

Golec uOrkiestra 3
W niebo głosy
Golec uOrkiestra 4
Nieziemskie granie dla Ciebie Panie
Golec uOrkiestra 5
Golec uOrkiestra Live – Koncert kolęd
i pastorałek
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DANIE SPECJALNE
GÓRY

Kiedy setki lat temu zbój
Klimczok grasował w okolicach
dzisiejszego Szczyrku, za cały
ekwipunek wystarczała mu
ciupaga i kierpce. Beskidy znał
jak własną kieszeń.
Anna Szafrańska,
fot: P. Mszyca, Satiz Poland

Śladami
zbója Klimczoka
iejscowi twierdzą, że
zbój tak naprawdę miał
na imię Mateusz. Legenda głosi, że w jego żyłach
płynęła błękitna krew. Był synem
księżnej i urodził się na zamku
w Bielsku. Podobno między jego
kryjówkami w górach a zamkiem
istniało sekretne przejście. Zbójnik miał z niego korzystać, kiedy
postanowił obrabować barona
Sunnegha. Na hojność Klimczo-

M

ka mogli zawsze liczyć biedniejsi
mieszkańcy górskich wiosek.
Dziś zbójników w Beskidach już
nie ma. Wciąż można jednak trafić na miejsca z nimi związane.
Aby do nich dotrzeć, trzeba się
jednak solidnie przygotować. Nie
wystarczy fantazja i dobry humor. W przeciwieństwie do zbója
Klimczoka i jego kompanów,
trzeba zadbać o swoje bezpieczeństwo na górskich szlakach.

„W górach chodź zawsze tak,
aby nie gubić znaków” – powiedział po jednej ze swoich wycieczek Jan Paweł II. Papież kochał
góry, czując wobec nich ogromną pokorę, bo także latem bywają niebezpieczne. Warto wiedzieć, jakich zasad bezpieczeństwa należy przestrzegać i jakie
poczynić przygotowania, by
z górskiej wyprawy zawsze wrócić do domu.

BESKIDY
NIE SĄ ŁATWE

MIERZ SIŁY
NA ZAMIARY

Wiele osób wyrusza w Beskidy
z mylnym przekonaniem, że
szczyty można łatwo zdobyć,
nawet te najwyższe. „Nie ma nic
gorszego od braku pokory.
W minionym sezonie zimowym
mieliśmy kilkadziesiąt wypraw
ratunkowych po osoby, które
przekonane były, że dadzą sobie
radę w każdych warunkach. To
był rekordowy sezon pod tym
względem” – mówi naczelnik
Grupy Beskidzkiej GOPR Jerzy
Siodłak.
Łatwe góry nie istnieją. Wielu turystom wydaje się, że solidnie

„Każda wycieczka w góry zaczyna się w domu” – podkreśla
ratownik Grupy Beskidzkiej
GOPR, alpinista i przewodnik turystyczny Szymon Wawrzuta.
Najważniejszy jest plan wyprawy. „Planujemy trasę biorąc pod
uwagę kilka czynników. Przede
wszystkim jej długość. Na
wszystkich mapach turystycznych zawsze znajdziemy informację o długości poszczególnych odcinków, a także czas, jakiego będziemy potrzebowali do
ich pokonania. Wybieramy trasę, którą będziemy w stanie pokonać” – dodaje. Sprawdza się
stara zasada: mierz siły na za-

Planując
wyprawę
należy
sprawdzić, czy na szlaku lub
w jego pobliżu są miejsca,
w których można będzie się
schronić w przypadku załamania pogody. „W schroniskach,
bacówkach, leśniczówkach zawsze możemy nie tylko odpocząć, ale również uzupełnić zapasy wody lub żywności. W górach organizm człowieka bardzo
szybko się odwadnia, a dostęp
do źródeł wody jest ograniczony”- mówi goprowiec. Zalecił
również, aby turyści sprawdzali,
jak daleko od szlaku są stacje
ratunkowe GOPR, by w razie
wypadku ratownicy mogli szybko dotrzeć do poszkodowanych
i udzielić pomocy.

trzeba przygotować się jedynie
do wyprawy na Babią Górę
(1725 m n. p. m). Tymczasem
różne nieprzewidziane sytuacje
mogą wydarzyć się nawet podczas wejścia na Błatnią (917 m
n. p. m). „Z roku na rok przekonujemy się także latem, że na
szlakach jest coraz więcej ignorantów, którzy za swoją beztroskę zostają boleśnie ukarani” –
dodaje Siodłak.

miary. Przy wyznaczeniu trasy
pomoże nam nie tylko mapa, ale
również Internet. Na różnych
górskich forach warto prześledzić opinie turystów, którzy
przemierzyli już szlak i nie tylko
opisali jego przebieg, ale także
zamieścili zdjęcia. Łatwo więc
sprawdzić, czy przebiega lasem,
czy też odkrytymi grzbietami, jakie są na nim różnice wysokości
i odległości do pokonania.

Kiedy zaplanujemy trasę trzeba
pomyśleć, w jakiej jesteśmy
kondycji fizycznej. Warto pamiętać o tzw. suchej zaprawie. Jeśli
na co dzień nie uprawiamy żadnego sportu, to na kilka dni
przed wycieczką warto trochę
pobiegać, pomaszerować, pojeździć na rowerze. „Liczy się
wytrzymałość i sprawne nogi.
Pogoda w górach bywa bardzo
kapryśna. Gdy zacznie padać
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zaczynać od wysokich szczytów. Stopień trudności należy
dawkować. Zdarza się, że ktoś
jest pewny, iż nie ma skoków ciśnienia. Tymczasem podczas
wycieczki w góry jego organizm
źle reaguje na zmiany wysokości. „Znamy przypadki, gdy osoby były przekonane, iż nie mają
lęku wysokości. Nagle doznawały wstrząsu stojąc na stromym grzbiecie. Tak trzęsły im się
nogi, że nie były w stanie iść dalej” – mówi Wawrzuta.

GÓRSKA BAZA
NA PLECACH
deszcz, pojawi się mgła albo nagłe ochłodzenie, nawet niewysokie wzniesienia stają się bardzo
niebezpieczne. Dlatego im lepszą będziemy mieć kondycję,
tym łatwiej przetrwamy w trudnych warunkach” – wyjaśnia
Wawrzuta. Zagrożeniem jest
również upał, podczas którego
szybciej się męczymy, tracimy
płyny i wolniej idziemy do celu.
Goprowiec przypomniał, że
jeszcze kilka lat temu w schroniskach były tzw. księgi wyjść.
Niestety, to już rzadkość. Turyści
powinni jednak zostawiać pracownikom schroniska wiadomość dokąd idą, którym szlakiem, a także w jak licznej grupie
się wybierają. To podstawowe
informacje, które jeśli dojdzie do
wypadku pozwolą ratownikom
GOPR sprawnie zlokalizować
miejsce, w którym przebywają
poszkodowani.

GOPR NIE JEST
BANKIEM
INFORMACJI
Osoby, które wychodzą w góry
powinny pamiętać, iż ratownicy
GOPR nie są bankiem informacji
turystycznej czy wręcz cudotwórcami. „Często odbieramy
telefony od turystów z pytaniami
o prognozę pogody czy będzie
padało, czy nie? Przecież sami
korzystamy z prognoz meteoro-
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W górach
musimy się
niestety liczyć
z pogodowymi
niespodziankami
i szybkim
załamaniem
pogody

logicznych, które są ogólnie dostępne. Zawsze uczulamy wędrowców, aby byli przygotowani
na pogodowe niespodzianki.
Załamanie
pogody
działa niekorzystnie na ludzkie
zmysły. Człowiek robi się przygnębiony, szybciej się męczy,
znacznie pogarsza się koordynacja ruchowa. To wszystko
może sprawić, że zgubi drogę”mówi ratownik. Dlatego na wycieczki należy wyruszać rano.
Wtedy, nawet gdy pogorszy się
pogoda, jest dość czasu, by
wrócić przed zmrokiem. Ciemność to wróg turysty.
Ludzki organizm lubi sprawiać
niespodzianki. Dlatego nie wolno przygody z turystyką górską

Być może przy dzisiejszych zdobyczach techniki wydaje się to
staromodne, ale nadal zwykła
mapa jest tym, co powinno być
integralną częścią górskiego
ekwipunku. Komórki czy GPS
zwykłej mapy nie zastąpią.
W sytuacjach kryzysowych, gdy
musimy zmienić trasę, te urządzenia mogą nas zawieść. Rozładuje się bateria albo sprzęt po
prostu zawilgotnieje – to wystarczy, by stracić orientację i wiedzę, dokąd iść dalej, względnie
gdzie możemy skrócić wędrówkę. To dlatego na prelekcjach
ratownicy zawsze uczulają młodzież, by wychodząc w góry zabierali ze sobą mapy. Telefon
komórkowy z naładowaną baterią i wpisanym numerem 601
100 300 zawsze warto mieć
przy sobie. Dzwoniąc na niego
zostaniemy połączeni z właściwą stacją GOPR.
Komórka i mapa to tylko niewielka część tego, co turysta
powinien mieć przy sobie. Lista
jest długa, choć nie oznacza to
jednak, że w góry należy wyruszać obładowanym niczym wielbłąd w handlowej karawanie.
Nawet w niewielkim plecaku
zmieści się to wszystko, co
w sytuacji kryzysowej może uratować zdrowie, a nawet życie.
Jedną z takich rzeczy jest apteczka. Plastry, gaza, bandaże,
sól fizjologiczna nie zajmują du-

żo miejsca, a są bezcenne, gdy
podczas wycieczki skaleczymy
się w nogę. Otarcia, zadrapania
bardzo utrudniają chodzenie.
Nawet niewielka, nieopatrzona
w porę rana może sprawić, że
będziemy mieli poważny problem z dotarciem do celu.
Niezbędnym elementem wyposażenia jest także czołówka –
czyli latarka, która zamocowana
na specjalnych pasach, zakładana jest na głowę. Tak naprawdę jednak, może to być zwykła
latarka. Ważne, by miała pełną
baterię i była poręczna.
Wraz z apteczką w plecaku powinna znaleźć się folia NRC,
czyli koc ratunkowy. Ta cienka,
metalizowana płachta z tworzywa sztucznego zapobiegnie
wychłodzeniu organizmu w ekstremalnych warunkach. Srebrnym kolorem powinna zawsze
przylegać do ciała poszkodowanego.

CZEKOLADA
ZDROWIA DODA
Dobrze wiedzą o tym ci, którzy
wiele razy przemierzyli górskie
szlaki. Zapas tzw. szybkich
kalorii pozwala błyskawicznie
postawić na nogi zmęczony organizm. „Specjalne batony energetyczne, a nawet zwykłą czekoladę zawsze mają przy sobie
ratownicy GOPR” – podkreśla
Szymon Wawrzuta. Glukoza zawarta w czekoladzie nie podlega
trawieniu, tylko wprost wchodzi
w krwioobieg. Natychmiast
przywraca funkcje mózgu i układu nerwowego. Ilu ludziom uratowała życie w górach? Tego
nikt nie zliczy.
Pamiętajmy także, że prowiant,
który zabieramy w góry, musi
wytrzymać kilka godzin, a w
przypadku dłuższych wędrówek
– nawet kilka dni. Trzeba więc
bardzo uważnie dobrać produkty pamiętając, że żywność przenoszona będzie m. in. podczas
upałów. Odpadają więc kanapki
z masłem, wędliną albo serem,

które zepsują się po kilku godzinach marszu w wysokiej temperaturze. Przewodnicy radzą,
by zabrać ze sobą suche bułki
lub chleb i do tego kilka konserw, które można łatwo otworzyć. Zamiast słodkich napojów
gazowanych w plecaku powinna znaleźć się woda mineralna.

Na górskich szlakach ze stromymi podejściami najlepiej sprawdzają się buty trekkingowe.
Cholewka powinna sięgać powyżej kostki, chroniąc kończynę
przed skręceniem stawu skokowego podczas marszu po nierównym terenie. Dobrze, gdy język butów jest wszyty w cho-

Góry są piękne,
ale, lepiej czuć
wobec nich
pokorę

DOBRE BUTY –
PRZYJACIELEM
TURYSTY
„Na wycieczkę w góry nie wolno
ubierać nowych butów” – podkreśla Szymon Wawrzuta. Źle
dobrane obuwie zepsuje nawet
łatwą wyprawę. Po kilkugodzinnym marszu może okazać się,
że na nogach powstaną rany
i pęcherze, które uniemożliwią
dalszą wędrówkę. Dobre buty
są najważniejszym wyposażeniem każdego turysty. Muszą
być wygodne i wytrzymałe. Odpadają więc adidasy i trampki.
Także szpilki – domena pań,
które na szlaku chcą być eleganckie. Dla nich wycieczka najczęściej kończy się skręceniem
nogi. Gdy transportujemy taką
turystkę do karetki, zastanawiamy się, jakim cudem w szpilkach doszła tak daleko” – mówi
z uśmiechem ratownik GOPR.

lewkę na całej swej długości.
Dzięki temu do wnętrza buta nie
dostaną się kamienie lub woda.
„Dobrze jest również zaimpregnować obuwie przed wyjściem
w góry” – podkreśla goprowiec.
Nieprzemakalne spodnie i kurtka – to podstawowa odzież,
którą należy zabrać na wycieczkę. Nawet jeżeli wychodzimy
w góry przy 30-stopniowym
upale, to nie znaczy, że pogoda
utrzyma się do końca wędrówki.
Na szczycie może nas powitać
zimny deszcz i lodowaty wiatr.
„Najlepszy sposób ubierania się
to popularna cebulka: turysta
nakłada więcej warstw, które
w każdej chwili można ściągnąć.
W górach organizm wychładza
się bardzo szybko. Trzeba o tym
pamiętać” – wyjaśnia ratownik.
Przeciwnikiem trudnym do pokonania jest wiatr, który obniża
odczuwalną temperaturę. „Dlatego w plecaku powinna znaleźć
się zawsze czapka. „Przez głowę” ucieka blisko 40 procent
ciepła” – dodaje.
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PERŁY W ZIEMI
Góry to nie tylko wspinaczka na
szczyty, ale i schodzenie pod
ziemię. W Beskidach jest 180 jaskiń. Tylko kilka z nich można
penetrować. Bez doświadczenia, odpowiedniego sprzętu
i przewodnika lepiej tego jednak
nie próbować. Samodzielne zejście do jaskiń możemy przypłacić utratą zdrowia, a nawet życia. GOPR przestrzega: to bardzo zdradliwe miejsca! Turyści
bagatelizują jednak ostrzeżenia.
Ponieważ najbliżej szlaków znajdują się jaskinie Trzech Kopców
i Malinowska, to właśnie tam
najczęściej interweniują goprowcy. „Korytarze w Jaskini Trzech
Kopców mają długość aż
2,6 km. Łatwo do niej wejść, ale
ciężko ją opuścić. W plątaninie
korytarzy można przegapić wyjście. Mieliśmy już wiele przypadków, że schodziliśmy po turystów, którzy czekając na ratunek
spędzili pod ziemią kilka godzin”
– mówi Wawrzuta. Ostatnio do
karetki pogotowia goprowcy
przetransportowali mężczyznę,
który postanowił zejść do Jaskini Malinowskiej. Poślizgnął się
i spadł na dół. Z poważnymi złamaniami trafił do szpitala. Ratownicy uczulają: wycieczek
w głąb ziemi nie urządzajcie bez
odpowiedniego przygotowania.
Jeżeli już ktoś bardzo chce przeżyć taką przygodę, niech skorzysta ze specjalnych kursów speleologicznych.
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SIŁA SPOKOJU
Niedźwiedź
brunatny nie
jest wcale
rzadkością
w Beskidach.
Dlatego turyści
powinni
zachować
ostrożność na
szlakach

Wychodząc na górskie szlaki
pamiętajmy, aby zachować ciszę. Jesteśmy gośćmi w miejscu, gdzie w naturalnym środowisku żyją drapieżniki. Lisy, wilki
i dziki raczej będą unikały spotkania z człowiekiem. Także żyjące w Beskidach niedźwiedzie
starają się nie rzucać w oczy.
Wśród leśników funkcjonuje powiedzenie: jeżeli ty widziałeś
niedźwiedzia raz, to on cię widział już 100 razy. Zdarza się
jednak, że dochodzi do spotkania człowieka z ważącym kilkaset kilogramów drapieżnikiem.
Taką przygodę przeżyła pracownica Nadleśnictwa Węgierska
Górka Anna Sowa. Idąc do pracy zauważyła na leśnej drodze
ślady łap misia. „Przystanęłam,
aby się dokładnie przyjrzeć. Pazury miały długość 4 cm. Przeszedł mnie dreszcz. Nagle
w powietrzu poczułam dziwny

zapach. Podniosłam głowę
i spojrzałam wprost w oczy
niedźwiedzia. Stał kilkadziesiąt
metrów ode mnie. Poczułam, że
zalewa mnie fala gorąca, a zaraz
potem zrobiło mi się lodowato.
Zaczęłam biec w przeciwną
stronę. Nawet się za siebie nie
oglądałam. Cały czas bałam się,
że nagle zwali mnie z nóg
ogromna łapa niedźwiedzia” –
opowiada kobieta.
Anna Sowa miała dużo szczęścia. Gdyby niedźwiedź zdecydował się na pościg, nie miałaby
żadnych szans ucieczki. Zwierzę
potrafi biec z prędkością ponad 50 kilometrów na godzinę.
Świetnie wdrapuje się na drzewa. Co więc robić, gdy spotkamy się z nim oko w oko? „Najlepiej spokojnie się wycofać” – tłumaczy nadleśniczy z Węgierskiej
Górki, Marian Knapek. Nie wolno w stronę zwierzęcia rzucać
kamieni lub patyków, bo to je
tylko rozjuszy. Wprawdzie do tej
pory nie zdarzyło się, by niedźwiedź poturbował w Beskidach
turystę, ale od strony Beskidu
Żywieckiego, na szlakach wiodących na Skrzyczne i Baranią
Górę, leśnicy ustawili specjalne
oznakowanie, przestrzegające
przed drapieżnikami. Turyści powinni więc zachować szczególną ostrożność.

GÓRSKIE
TAJEMNICE
Dlaczego ludzie chodzą w góry?
Na to pytanie jest tyle odpowiedzi, ilu turystów na górskich
szlakach. Krzysztof Wielicki, który jako pierwszy człowiek na
świecie stanął zimą na szczycie
Mount Everest, Lhotse i Kanczendzondze oraz jest piątym
człowiekiem na Ziemi, który
zdobył Koronę Himalajów i Karakorum, w góry chodzi po to,
by się sprawdzić. Podczas
czerwcowego spotkania w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku–Białej przyznał,

że najważniejsze jest, by człowiek znalazł pole, na którym potrafi zbudować swoją osobowość. „Do wspinania trzeba
mieć wiarę, że człowiek poradzi
sobie w każdej sytuacji. Ta właśnie wiara go buduje. I to dlatego ludzie chodzą w góry” – opowiadał Wielicki.
Co ciekawe osoby, które swoją
przygodę z górami zaczynały
w Beskidach, wracają tutaj nawet wtedy, gdy zdobędą już najwyższe góry świata. Szymon
Wawrzuta po każdej dalekiej
wyprawie wyrusza na wycieczkę
w Beskidy. „Mój dziadek, rodowity góral, mawiał zawsze: cudze chwalicie, swego nie znacie.
Byłem już w Alpach, Himalajach,
ale nadal uważam, że najpiękniejsze są Beskidy. Tutaj odpoczywam, regeneruję organizm
przed kolejną wyprawą. Przeszedłem
Beskidy
wszerz
i wzdłuż. Nawet wtedy, gdy kolejny raz prowadzę wycieczkę
znanym mi szlakiem, wrażenia
są zupełnie inne. Na tym właśnie
polega urok Beskidów” – dodaje wzruszony.

obserwator znajduje się na linii
pomiędzy Słońcem a chmurą,
która położona poniżej obserwatora odgrywa rolę ekranu.
Zjawisko nazywane „widmem
Brockenu” po raz pierwszy opisał Johann Esaias Silberschlag
w 1780 roku. Nazwa zjawiska
pochodzi od szczytu Brocken
w górach Harzu, gdzie było obserwowane.

KLIMCZOK

WIDMO BROCKENU
To bardzo rzadkie zjawisko
optyczne spotykane w górach.
Polega na zaobserwowaniu własnego cienia na chmurze znajdującej się poniżej obserwatora.
Zdarza się, że cień obserwatora
otoczony jest tęczową obwódką
zwaną glorią. Zjawisko obserwowane jest najczęściej w wyższych górach w warunkach, gdy

Najsłynniejszym miejscem, które
nosi imię zbója, jest szczyt Klimczok (1100 m n. p. m.) w Beskidzkie Śląskim. Na górę prowadzi kilka szlaków turystycznych: z Bielska-Białej, Brennej,
Szczyrku i Bystrej. Drogę na
Klimczok można sobie ułatwić
korzystając z kolei linowej na
pobliską Szyndzielnię. Z górnej
stacji wyciągu do schroniska na
Klimczoku można dotrzeć w kilkadziesiąt minut. Trasa jest bardzo łatwa. Na Klimczoku odpoczniemy w schronisku, które
ma długą i ciekawą historię.
Pierwsze, jeszcze drewniane,
powstało w 1872 roku. Trzykrotnie trawił je pożar. Dopiero
w 1914 roku został wzniesiony
solidny, murowany budynek.

WARTO WIEDZIEĆ

Jak przetrwać

burzę w górach?
Sygnały ostrzegawcze przed burzą w górach to: duszne
powietrze, pęczniejące chmury z ciemnym spodem
i strzępiastymi brzegami, odgłosy grzmotów. Turysta
powinien unikać szczytów, grani, samotnie rosnących
drzew, potoków, podnóża ścian skalnych, wejść do
jaskiń, bliskości przewodów wysokiego napięcia.
Aby przeczekać burzę powinien wybrać miejsce
odległe o co najmniej metr od skały, której szczyt
winien być co najmniej 5 lub 10 razy wyższy od naszej
skulonej postaci. Należy usiąść ze złożonymi razem
i podciągniętymi pod siebie stopami przykładowo na
plecaku, który zapewnia izolację od ziemi. Absolutnie
nie wolno opierać się plecami lub głową o ścianę.

CZAS WOLNY
FILMY I KSIĄŻKI
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Joanna Lasek

W cudownym

świecie kina
Lato nie zwalnia z dbania o intelekt
i rozrywkę w dobrym stylu, tym
bardziej, jeśli ktoś spędza urlop
w domowych pieleszach...
Na szczęście oferta dvd jest
przebogata, a filmów doskonałych
było w ostatnich latach mnóstwo.
Jerzy Stuhr to aktor uwielbiany
w naszym kraju, słusznie, ma
ujmującą osobowość i niesamowity
talent. Nie wszyscy wiedzą, że jest
on bardzo znany we Włoszech, wziął
tam udział w wielu godnych uwagi
przedsięwzięciach artystycznych.
Nannni Moretti to jeden z najbardziej
utytułowanych włoskich reżyserów,
a jego „Habemus Papam” był
w zeszłym roku szalenie głośny.
Jerzy Stuhr zagrał w nim jedną
z głównych ról u boku samego

Morettiego
oraz Michela
Piccoli. Film
jest uroczy
i z lekkim
przymrużeniem
oka pokazuje
życie
za Spiżową
Bramą. Papież
w wykonaniu
Michela Piccoli
to człowiek
z krwi i kości, ze
wszelkimi związanymi
z człowieczeństwem słabościami.
W dniu konklawe „daje nogę”
z Watykanu, aby zastanowić się, czy
jest w stanie unieść tak wielki ciężar
odpowiedzialności. Jako że sytuacja

Biografie

Z pogranicza publicystyki,

znanych ludzi

literatury pięknej i faktu

Amerykanka Wallis Simpson to jedna w najbardziej fascynujących
kobiet w historii. Romans tej dwukrotnej rozwódki z królem
Edwardem VIII sprawił, że zrezygnował dla niej z tronu na rzecz swojego
brata. Przez jednych odsądzana
od czci i wiary, przez innych
uważana za kobietę wyzwoloną
i ikonę stylu, na pewno była
osobowością, która wyprzedzała
swoją epokę. Nawet jej wrogowie
musieli przyznać, że Wallis
stanowiła z Edwardem idealną parę
i do końca życia byli w sobie
zakochani. To pozycja dla
czytelników poszukujących
fascynujących i inspirujących
biografii. Anne Sebba:
Ta kobieta. Wallis Simpson.
Wydawnictwo Znak. Kraków 2012.
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grozi międzynarodowym skandalem,
za przywracanie papieża
do rzeczywistości bierze się rzecznik
Watykanu i światowej sławy
psychiatra…
W zupełnie innym klimacie osadzona
jest epicka opowieść z Madsem
Mikkelsenem w roli jednookiego
wojownika – „Valhalla. Mroczny

Polska szkoła reportażu jest
słynna na cały świat, całkiem
zasłużenie, choć wraz ze
śmiercią Ryszarda
Kapuścińskiego poniosła wielką
stratę. Na szczęście autorzy tacy
jak Jacek Hugo-Bader czy
Wojciech Jagielski ciągle tworzą
i dostarczają czytelnikom teksty
najwyższej próby. „Wypalanie
traw” to fascynująca podróż
przez Republikę Południowej
Afryki, która, jak wszystkim się
wydaje, raz na zawsze pozbyła się problemu apartheidu.
Nic bardziej mylnego, problemy dopiero się zaczęły…
Fascynująca, choć mocno niepokojąca, lektura na wakacje.
Wojciech Jagielski: Wypalanie traw.
Wydawnictwo Znak. Kraków 2012

wojownik”. Od razu trzeba
uprzedzić, że film jest brutalny, ale
doskonale oddaje klimat trudnych
czasów w okolicy roku 1000 n. e.
Jednooki od lat był więziony przez
jedno z wrogich plemion, gdzie pełnił
rolę „gladiatora”,
biorąc udział
w krwawych
pokazowych
walkach.
Po tym, jak
udaje mu się
uwolnić, spotyka
na swej drodze
chrześcijan,
którzy
namawiają go
do przyłączenia
się do krucjaty
do Jerozolimy.
Rusza więc
do „piekła”, nie
zdając sobie
sprawy, w co się
pakuje… Ciemne
barwy, surowe krajobrazy potęgują
jeszcze groźny i dołujący klimat
opowieści.
„Control” to pozycja obowiązkowa
dla fanów „Joy Division”. Czarno-

biały kameralny film opowiada
historię wzlotu i upadku Iana Curtisa
– frontmana zespołu. Curtiswrażliwy poeta był prawdziwym
zjawiskiem na scenie muzycznej.
Szkoda tylko że jego psyche
balansowało
na granicy
trzeźwości
i szaleństwa. Nie
potrafił pogodzić
roli artysty
i męża oraz ojca.
Kolejne ataki
epilepsji
wykańczały
go fizycznie
i mentalnie.
W końcu
depresja
zaprowadziła
go na samo
dno. „Control”
to najlepszy
film, jaki
można było nakręcić o tym
fascynującym, aczkolwiek
wykolejonym człowieku. Na uwagę
zasługuje fenomenalna rola Sama
Rileya w roli Curtisa. O muzyce nie
wspominając.

PREMIERY
Niezniszczalni 2

Aż trudno uwierzyć, że w jednym filmie udało
się zebrać samych największych herosów
kina (niestety lekko już podstarzałych).
„Niezniszczalni”, wściekli jak nigdy, uzbrojeni
po zęby. Będą mścić się na zabójcach jednego
z ich drużyny. Dla miłośników „mocnego
uderzenia”. Reż.: Simon West, wyst.: Sylwester
Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis,
Chuck Norris, Dolph Lundgren, Jean-Claude Van
Damme

Wrong

Z dobrym kryminałem

na plażę
„Rzeki Hadesu” Marka Krajewskiego
z pewnością nie zawiodą czytelników,
którzy na plaży zamierzają przeczytać
solidny i trzymający w napięciu
kryminał. Czas płynie, komisarz
Popielski nie może odnaleźć się
w powojennej rzeczywistości i jest
szykanowany przez Urząd
Bezpieczeństwa. Jego kuzynka
Leokadia jest w więzieniu i, poddawana
torturom, może w chwili słabości
zdradzić oprawcom miejsce pobytu
Popielskiego. Mało tego, na wierzch
wypływa sprawa sprzed lat i Popielski
wraz z Eberhardem Mockiem powracają
do swej kryminalnej „roboty”.
Marek Krajewski: Rzeki Hadesu.
Wydawnictwo Znak. Kraków 2012.

Jedna z najśmieszniejszych i najbardziej
surrealistycznych komedii sezonu.
Twórcą filmu jest Mr. Oizo, który dotychczas
kojarzył się z rynkiem muzyki elektro. Główny
bohater – Dolph pewnego dnia budzi się rano
i widzi, że zniknął jego ukochany pies Paul.
Oczywiście poszukiwania psa prowadzą go
na najbardziej pokręcone ścieżki świata. Film
wywołał furorę na tegorocznym festiwalu
w Sundance. Reż: Quentin Dupieux, wys.: Jack
Plotnick, Eric Judor
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Jerzy Bąk, rys. Janusz Stefaniak

Tańczyć

dla zdrowia
Ekspresja ruchowa wypływająca
z naszego wnętrza to odpowiedź
na to, co nas spotyka na co dzień.
Dla jednych będzie to rozładowanie
napięć i stresów, dla drugich
spotkanie się z samym sobą, dla
innych zaś czas dobrej i przyjemnej
zabawy. Jednym ze sposobów
umożliwiającym zaprzyjaźnienie się
człowieka z samym sobą jest
skierowanie, właśnie poprzez taniec,
uwagi na odczucie siebie, swojego
ciała, emocji i myśli.
Terapia tańcem wywodzi się z nurtu
tańca współczesnego, nawiązuje
także do starych tańców
szamańskich i plemiennych,
do czasów, kiedy taniec był ważną
częścią życia społecznego człowieka,
naturalnym sposobem wyrażania
emocji. Nie jest to taniec rozumiany
w kategoriach wyuczonych figur czy
kroków. Jest to rodzaj tańca
spontanicznego…, można
powiedzieć taniec wnętrza, który
dodaje smaku życiu. To otworzenie
się na wiele aspektów życia, także
na kontakt z drugim człowiekiem.
Wszystkie ruchy powstają
pod wpływem bodźców
emocjonalnych, a cały taniec może
być medytacją i formą oczyszczenia.
Kiedy tańczymy, angażujemy w to
całą swą istotę, podlegamy więc
uzdrowieniu na wszystkich
poziomach. Dla umysłu taniec jest
bramą do wyzwolonego ze
schematów myślenia. Jeżeli poddamy
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się swojemu ciału, jeżeli nauczymy
się go słuchać i zaczniemy poruszać
się wewnętrznymi impulsami, lepiej
poznamy samych siebie, swoje
potrzeby, emocje i głęboko ukryte
pragnienia. Z drugiej strony taniec,
który jest układem określonych
kroków i gestów, to świetne
ćwiczenie na koncentrację.
Co może dać nam taniec? Coraz
większą przyjemność z obcowania
z własnym ciałem i z innymi ludźmi.
Pomaga w uwalnianiu się od niskiej
samooceny, wzmaga poczucie
własnej wartości. Zapewnia dobrą
kondycję i zdrowie. Dzięki tańcowi
zmienia się nasze podejście
do świata – lepiej radzimy sobie
z problemami. Taniec może być
lekarstwem antydepresyjnym, bo
pobudza wydzielanie endorfin
zwanych hormonami szczęścia, które

poprawiają nastrój i dodają chęci
do życia. Działa odprężająco, znosząc
nagromadzony w organizmie stres.
Taniec jest także afirmacją instynktu
życia, bo życie jest przecież ruchem,
rytmem. Pozbawia ciało ciężaru
i pozwala sercu unieść je wysoko.
Z czasem życie stanie się bardziej
płynne i lekkie, wolne od zahamowań
i wewnętrznych lęków.
Jest wiele form tańca. Nie musimy
tańczyć w grupie, można robić to
samemu i sprawdzić własne
nastawienie do siebie. Taniec
niekontrolowany jest wyjątkowo
korzystny i pozwala na oczyszczenie
z wielu problemów naszego życia.
W terapii tańcem uważa się, że
wszelkie wadliwe czy traumatyczne
doświadczenia pojawiające się
w różnych punktach rozwoju
człowieka, pozostawiają ślad nie tylko

w osobowości człowieka w postaci
usztywnienia charakteru, ale także
w jego ciele w postaci otaczającego
organizm pancerza. Przyjmuje się, że
zaburzenie jest przejawem braku lub
złej integracji ciała z psychiką.
Przejawami złego funkcjonowania
jednostki są m.in. problemy
psychiczne, podtrzymywanie
zaburzonego wizerunku ciała,
nieadekwatna ekspresja, niezdolność
do zaspakajania swoich potrzeb itp.
Praktyka terapii tańcem może
umożliwić rozładowanie stresu,
rozwijanie świadomości i zdolności
wyrażania uczuć – inteligencji
emocjonalnej, poprawę relacji
z ludźmi, lepsze samopoczucie
w grupie. Niektóre techniki terapii
tańcem mogą poprawić zdrowie,
uwalniać od pozostałości
traumatycznych doświadczeń czy
prowadzić do przeżycia duchowych
doświadczeń.
Samo ćwiczenie ruchu tanecznego
nie jest wystarczającym elementem,
by taniec zaczął działać uzdrawiająco
terapeutycznie, choć z pewnością
intensywny trening tańca, wzmacnia
i kształtuje zarówno ciało jak

i psychikę. Ruch wykonywany
mechanicznie, nie rozwija
świadomości uczuć i ciała. Poza
dobrym efektem kondycyjnym,
sprawnościowym i fizjologicznym
jego działanie psychiczne jest
niewielkie. Dopiero autentyczny ruch
wypływający z ciała, z jego
wewnętrznych głębokich procesów,
jest tym, co rozwija głęboką
świadomość siebie i jest
uzdrawiający emocjonalnie oraz
uwalniania od napięć i zmienia
podświadome wzorce reakcji.
Do tego, że taniec pomaga zachować
kondycję, chyba nie trzeba nikogo
przekonywać. Wynika to z jego
wpływu na funkcjonowanie ludzkiego
ciała na poziomie fizjologicznym.
W czasie tańca pracują wszystkie
mięśnie, a oddech staje się głębszy.
Organizm spala kalorie, ciało poci się
wydalając toksyny. Poprawia się
krążenie krwi i zmniejsza się napięcie
mięśni. Nasze ruchy są
skoordynowane, pełne gracji
i harmonii. Na skutek rozładowywania
napięcia mięśniowego i relaksacji,
odciąża się i odnawia system
nerwowy. Taniec pobudza wydzielanie

niektórych hormonów, zwłaszcza
endorfin, co odczuwa się często jako
uczucie lekkości, radości, czy nawet
ekstazy. Często bywa także
afrodyzjakiem, pobudza bowiem
energię seksualną.
W tego rodzaju terapii mogą brać
udział osoby w każdym wieku
i o różnym poziomie sprawności.
Wykorzystanie tańca i ruchu jako
metody pomagania sobie i innym
ludziom jest nie tylko atrakcyjne, ale
i skuteczne. Terapia tańcem łącząc ze
sobą pracę i zabawę tworzy
wyjątkową metodę integrowania
ciała, umysłu i duszy oraz prowadzi
do poprawy jakości życia. Poprzez
ruch i ćwiczenia na poziomie
organizmu stopniowo zaczynają się
zmieniać emocje człowieka,
pojawiają się nowe doświadczenia,
które przenoszą się z płaszczyzny
ciała na emocje i relacje. Prowadzi to
do bardziej satysfakcjonującego życia
i ułatwia radzenie sobie
z codziennymi stresującymi
sytuacjami. Zapobiega
się gromadzeniu napięć,
zablokowaniu energii i zmęczeniu,
pomaga odzyskać radość.
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CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

Ceny z rabatem dla pracowników Grupy Fiat zawierają VAT i są aktualne w momencie zamknięcia numeru. Firma zastrzega sobie możliwość
dokonania w każdej chwili zmiany cen i wyposażenia. Pracownicy spółek Grupy Fiat mogą alternatywnie skorzystać z opcji z darmowym
pakietem ubezpieczeniowym. Kompletny wykaz wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach sprzedaży.

Panda
RABAT 15%*
1.2 CLASSIC ECO 69KM

WYMIARY
354/158/154

PLN
29.742

poj.
1242

Nowa Panda
RABAT 15%*
1.2 FRESH 69KM
1.2 EASY 69KM
1.3 Multijet 16V S&S DPF EASY 75KM
1.2 LOUNGE 69KM
0.9 TWINAIR S&S LOUNGE 85KM

km/h l/100km miejsca
162
4,9
4/5

WYMIARY
365/164/156

PLN
27.192
32.292
40.792
36.542
43.342

poj.
1242
1242
1248
1242
875

BAGAŻNIK
206 LITRÓW

500
RABAT 15%*
1.2 POP 69KM
1.2 COLOR THERAPY 69KM
1.2 LOUNGE 69KM
0.9 SGE S&S LOUNGE 85KM
1.3 Multijet 16V S&S DPF LOUNGE 95KM
1.4 16V LOUNGE 100KM
1.2 STREET 69KM
1.4 16V STREET 100KM

WYMIARY
355/163/149

PLN
36.975
40.800
43.775
48.875
53.125
50.575
44.625
51.425

km/h l/100km miejsca
164
5,2
4/5
164
5,2
4/5
168
3,9
4/5
164
5,2
4/5
177
4,2
4/5

500C

RABAT 15%*
1.4 EASY 77KM
1.4 MULTIAIR 16V EASY 105KM
1.4 M-AIR TURBO 16V LOUNGE 135KM
1.2 ESTIVA 69KM
1.4 ESTIVA 77KM
1.3 MULTIJET 16V ESTIVA 75KM
1.2 EASY 69KM
1.4 EASY 77KM
1.4 EASY DUALOGIC 77KM
1.4 MULTIAIR 16V EASY 105KM
1.3 MULTIJET II 16V EASY 95KM
1.4 CNG NATURAL POWER EASY 70KM
0.9 8V TWINAIR 85KM
1.4 M-AIR TURBO 16V LOUNGE 135KM
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PLN
38.242
44.192
51.842
35.267
36.967
44.617
37.817
39.517
43.767
45.467
48.867
49.717
44.617
53.117

poj.
1368
1368
1368
1242
1368
1248
1242
1368
1368
1368
1248
1368
875
1368

l/100km miejsca

5,1
5,1
5,1
4,1
3,9
6,1
5,1
6,1

WYMIARY
355/163/149

PLN
1.2 LOUNGE 69KM
53.125
1.3 Multijet 16V S&S DPF LOUNGE 95KM 62.475

WYMIARY
403/169/149

km/h
160
160
160
173
180
182
160
182

4
4
4
4
4
4
4
4

BAGAŻNIK
206 LITRÓW

RABAT 15%*

Punto 2012

poj.
1242
1242
1242
875
1248
1368
1242
1368

BAGAŻNIK
185 LITRÓW

poj.
1242
1248

BAGAŻNIK
185 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
160
5,1
4
18O
3,9
4

BAGAŻNIK
275 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
165
5,7
5
185
5,7
5
205
5,6
5
156 5,4/5,2
5
165
5,7
5
165
4,1
5
156 5,4/5,2
5
165
5,7
5
165
5,4
5
185
5,7
5
178
4,2
5
162
6,3
5
172
4,2
5
205
5,6
5

Qubo
RABAT 15%*
1.4 ACTIVE 73KM
1.3 Multijet 16v ACTIVE 75KM
1.4 DYNAMIC 73KM
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 75KM
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 95KM
1.3 Multijet 16v TREKKING 75KM
1.3 Multijet 16v TREKKING 95KM

WYMIARY
396/172/174

PLN
40.630
48.280
45.730
53.380
55.080
56.780
58.480

poj.
1360
1248
1360
1248
1248
1248
1248

km/h
155
155
155
155
170
155
170

BAGAŻNIK
329 LITRÓW

l/100km miejsca

6,6
4,3
6,6
4,3
4,3
4,3
4,3

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
DPF – filtr cząstek stałych (dla silników diesla)
S&S – system Start&Stop

5
5
5
5
5
5
5

Bravo
RABAT 15%*
1.4 16V POP 90KM
1.4 16V EASY 90KM
1.4 T-Jet 16v EASY 120KM
1.4 MultiAir 16V EASY 140KM
1.6 Multijet 16V EASY 105KM
1.6 Multijet 16V EASY 120KM
1.6 Multijet 16V EASY DUALOGIC 120KM
1.4 T-Jet 16V STREET 120KM
1.6 Multijet 16V STREET 120KM

WYMIARY
434/179/149

PLN
46.742
50.992
56.092
61.192
61.192
62.024
66.292
64.592
70.542

poj.
1368
1368
1368
1368
1598
1598
1598
1368
1598

Sedici
RABAT 15%*
1.6 16V DYNAMIC 4x4 120KM
2.0 Multijet 16V Z DPF DYNAMIC 4x4 135KM
1.6 16V EMOTION 4x2 120KM
1.6 16V EMOTION 4x4 120KM

km/h
204
204
197
204
187
195
195
197
195

l/100km miejsca

5,7
5,7
6,3
5,7
4,9
4,7
4,6
6,3
4,7

WYMIARY
412/176/162

PLN
54.400
63.750
53.550
58.650

poj.
1586
1956
1586
1586

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

5
5
5
5
5
5
5
5
5

Doblò
RABAT 15%*
ACTIVE 1.4 16V 95KM
ACTIVE 1.6 Multijet 16V 105KM
ACTIVE 1.6 Multijet 16V 90KM
DYNAMIC 1.4 16V 95KM
DYNAMIC 1.6 Multijet 16V 105KM
DYNAMIC 1.4 T-Jet 16V NAT. POWER 120KM
DYNAMIC 1.6 Multijet 16V DUALOGIC 90KM
DYNAMIC 1.6 Multijet 16V 90KM
DYNAMIC 1.4 T-Jet 16V 120KM
EMOTION 1.4 16V 95KM
EMOTION 1.6 Multijet 16V 105KM
EMOTION 2.0 Multijet 16V 135KM
EMOTION 1.4 T-Jet 16V 120KM

WYMIARY
425/172/182

PLN
50.320
60.775
59.925
53.720
64.175
72.420
67.575
63.325
58.395
57.970
68.425
72.675
62.645

km/h l/100km miejsca
170
7,1
5
180
6,6
5
185
6,2
5
170
7,1
5

RABAT 15%*
URBAN 2.0 Multijet II 16V 4x2 170KM
URBAN 2.0 Multijet II 16V 4x4 170KM
LOUNGE 2.0 Multijet II 16V 4x2 170KM
LOUNGE 3.6 V6 24V 4x4 276KM
LOUNGE 2.0 Multijet II 16V 4x4 170KM

RABAT 15%*
1.4 ACTIVE 77KM
1.4 DYNAMIC 77KM

WYMIARY
456/173/150

PLN
35.955
40.205

poj.
1368
1368

km/h l/100km miejsca
161
7,2
5
164
5,2
5
158
5,2
5
161
7,2
5
164
5,2
5
172
7,5
5
158
5,0
5
158
5,2
5
172
7,4
5
161
7,2
5
164
5,2
5
179
5,7
5
172
7,4
5

BAGAŻNIK
270 LITRÓW

Freemont

Linea

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

BAGAŻNIK
750 LITRÓW

BAGAŻNIK
500 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
165
6,3
5
165
6,3
5

WYMIARY
489/188/169

PLN
103.692
113.892
109.642
107.092
119.842

poj.
1956
1956
1956
3605
1956

BAGAŻNIK
145/540 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
195
6,4
5/7
184
7,3
5/7
195
6,4
5/7
206
11,3
5/7
184
7,3
5/7

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
DPF – filtr cząstek stałych (dla silników diesla)
S&S – system Start&Stop

Oferta jest dostępna w Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland, ul. Katowicka 24, Bielsko-Biała.
Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland • tel. 033 813 44 40
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MiTo Seria 1
RABAT 15%*
1.4 MultiAir 16V 105KM DISTINCTIVE
1.4 TB 16V 120KM DISTINCTIVE LPG
1.4 TB MultiAir 16V 135KM DISTINCTIVE
1.4 TB MultiAir 16V 135KM DISTINCTIVE TCT
1.3 Multijet 16V 95KM DISTINCTIVE
1.6 Multijet 16V 120KM DISTINCTIVE
1.4 TB MultiAir 16V 170KM Quadrifoglio verde

WYMIARY
406/172/145

PLN
54.825
64.175
60.775
66.725
59.075
65.025
74.375

poj.
1368
1368
1368
1368
1248
1598
1368

159**

km/h
187
198
207
207
180
198
219

l/100km miejsca

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

WYMIARY
466/182/142

RABAT 15%

PLN
2.0 JTDM 16V 136KM SPORT
84.915
2.0 JTDM 16V 170KM SPORT
90.015
2.0 JTDM 16V 170KM SPORT PLUS 98.515

poj.
1956
1956
1956

km/h
202
218
218

BAGAŻNIK
270 LITRÓW

4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5

l/100km miejsca

5,1
5,4
5,4

RABAT 15%*
1.2 8V SILVER 69KM
1.2 8V BLACK&RED 69KM
1.2 8V GOLD 69KM
0.9 GOLD 85KM
1.3 JTD GOLD 95KM
0.9 MTA GOLD 85KM
1.2 8V PLATINUM 69KM
0.9 PLATINUM 85KM
1.3 JTD PLATINUM 95KM
0.9 MTA PLATINUM 85KM

WYMIARY
384/168/152

PLN
37.315
38.165
41.565
45.815
50.915
49.215
46.665
50.915
56.015
54.315

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

Voyager
RABAT 15%*
2.8 AT6 SILVER 163KM
3.6 AT6 SILVER 283KM
2.8 AT6 GOLD 163KM
3.6 AT6 GOLD 283KM
2.8 AT6 PLATINUM 163KM
3.6 AT6 PLATINUM 283KM

5
5
5

BAGAŻNIK
245 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
163
4,9
4
163
4,9
4
163
4,9
4
176
4,2
4
183
3,8
4
176
4,2
4
163
4,9
4
176
4,2
4
183
3,8
4
176
4,2
4

1.4 TB 16V 120KM DISTINCTIVE
1.4 TB 16V 120KM DISTINCTIVE LPG
1.4 TB MultiAir 16V 170KM DISTINCTIVE
1.4 TB MultiAir 16V 170KM DISTINCTIVE TCT
1.6 JTDM 16V 105KM DISTINCTIVE
2.0 JTDM 16V 140KM DISTINCTIVE
2.0 JTDM 16V 170KM DISTINCTIVE
2.0 JTDM 16V 170KM DISTINCTIVE TCT
1750 TBi 16V 235KM Quadrifoglio Verde

PLN
67.065
74.715
72.165
78.965
75.565
80.665
82.365
89.165
92.990

poj.
1368
1368
1368
1368
1598
1956
1956
1956
1742

km/h l/100km miejsca
195
6,4
5
195
8,3
5
218
5,8
5
218
5,2
5
185
4,4
5
205
4,5
5
218
4,7
5
218
4,5
5
242
7,6
5

159 Sportwagon**
RABAT 15%

PLN
2.0 JTDM 16V 136KM SPORT
90.865
2.0 JTDM 16V 170KM SPORT PLUS 103.615
1750 TBi 16V 200KM SPORT PLUS 104.465

WYMIARY
466/183/143

poj.
1956
1956
1750

Delta
RABAT 15%*
1.4 Turbojet E5 16V STEEL 120KM
1.6 Multijet E5 16V STEEL 105KM
1.4 Turbojet E5 16V SILVER 120KM
1.4 MultiAir E5 16V S&S SILVER 140KM
1.6 Multijet E5 16V SILVER 105KM
1.6 Multijet E5 16V SILVER 120KM
1.6 Multijet Selectronic E5 16V SILVER120KM
1.4 MultiAir E5 16V S&S GOLD 140KM
1.6 Multijet E5 16V GOLD 120KM
1.6 Multijet Selectronic E5 16V GOLD120KM
2.0 Multijet E5 16V GOLD 165KM
1.8 TurboJet Sportronic E5 16V PLATINUM 200KM
1.9 Twinturbo Multijet E5 16V PLATINUM 190KM

km/h
200
216
233

l/100km miejsca

5,2
5,5
8,3

WYMIARY
452/180/150

PLN
58.642
63.742
65.442
68.842
70.542
73.942
77.342
73.942
79.042
82.442
84.915
107.942
107.942

poj.
1368
1598
1368
1368
1598
1598
1598
1368
1598
1598
1956
1742
1910

km/h
195
186
195
203
186
194
194
203
194
194
214
230
222

BAGAŻNIK
445 LITRÓW

5
5
5

BAGAŻNIK
465 LITRÓW

l/100km miejsca

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

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

WYMIARY
BAGAŻNIK
522/200/175 934 LITRÓW

PLN
142.715
130.815
152.915
141.015
168.215
156.315

poj.
2768
3604
2768
3604
2768
3604

km/h l/100km miejsca
193
7,9
5
209 10,8
5
193
7,9
5
209 10,8
5
193
7,9
5
209 10,8
5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
Selectronic – zautomatyzowana skrzynia biegów
Sportronic – automatyczna skrzynia biegów; S&S – system Start&Stop
Lancia Ypsilon Seria 0 dostępna tylko ze składów dealerów.
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RABAT 15%*

BAGAŻNIK
WYMIARY
435/179/146 350 LITRÓW

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
** tylko auta ze stocku

Ypsilon Seria 0

Giulietta

Thema
RABAT 15%*
3.6 AT8 GOLD 286KM
3.0 AT5 190HP GOLD 190KM
3.6 AT8 PLATINUM 286KM
3.0 AT5 239HP PLATINUM 239KM
3.6 AT8 EXECUTIVE 286KM
3.0 AT5 239HP EXECUTIVE 239KM

WYMIARY
507/190/149

PLN
158.592
167.687
169.852
178.947
183.710
192.805

poj.
3604
2987
3604
2987
3604
2987

BAGAŻNIK
462 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
240
9,4
5
220
7,1
5
240
9,4
5
230
7,1
5
240
9,4
5
230
7,1
5

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

WYMIARY (dł./szer./wys. - mm)
4448/1812/1718

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
328

RABAT
15%

JEEP COMPASS
MODEL

NAPĘD

POJEMNOŚĆ
SILNIKA (cm3)

PRĘDKOŚĆ MAKS.
(km/h)

ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU
MIESZANYM (l/100 km)

CENA PLN z VAT

SPORT 2.0L DVVT 16V M5 156 KM
LIMITED 2.0L DVVT 16V M5 156 KM
SPORT 2.2 CRD M6 163 KM FREEDOM-DRIVE I™
LIMITED 2.2 CRD M6 163 KM FREEDOM-DRIVE I™

przedni
przedni
4x4
4x4

1998
1998
2143
2143

185
185
202
202

7,6
7,6
6,6
6,6

70.890
78.880
99.620
107.270

WYMIARY (dł./szer./wys. - mm)
4233/1873/1825

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
142

RABAT
15%

JEEP WRANGLER
MODEL

SPORT 2.8L CRD M6 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC
SPORT 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC
SAHARA 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC
RUBICON 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP ROCK-TRAC

NAPĘD

POJEMNOŚĆ
SILNIKA (cm3)

PRĘDKOŚĆ MAKS.
(km/h)

ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU
MIESZANYM (l/100 km)

CENA PLN z VAT

4x4
4x4
4x4
4x4

2777
2777
2777
2777

172
172
172
169

7,1
7,1
7,1
8,0

108.885
112.965
124.865
136.680

WYMIARY (dł./szer./wys. - mm)
4751/1877/1825

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
498

RABAT
15%

JEEP WRANGLER UNLIMITED
MODEL

SPORT 2.8L CRD M6 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC
SPORT 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC
SAHARA 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC
RUBICON 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP ROCK-TRAC

NAPĘD

POJEMNOŚĆ
SILNIKA (cm3)

PRĘDKOŚĆ MAKS.
(km/h)

ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU
MIESZANYM (l/100 km)

CENA PLN z VAT

4x4
4x4
4x4
4x4

2777
2777
2777
2777

172
172
172
169

7,4
7,4
7,4
8,3

121.720
125.800
137.700
149.515

WYMIARY (dł./szer./wys. - mm)
4822/1943/1781

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
457

RABAT
15%

JEEP GRAND CHEROKEE
MODEL

LIMITED V6 3.0 CRD A5 241 KM QUADRA-TRAC II
OVERLAND V6 3.0 CRD A5 241 KM QUADRA-TRAC II

NAPĘD

POJEMNOŚĆ
SILNIKA (cm3)

PRĘDKOŚĆ MAKS.
(km/h)

ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU
MIESZANYM (l/100 km)

CENA PLN z VAT

4x4
4x4

2987
2987

202
202

8,3
8,3

180.285
210.800

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego samochodu z oferty bez podania przyczyny.
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LUDZIE
FIAT TO MY

POCZTA

ŁAMY DLA PRACOWNIKÓW
Pozostaje pustka

.
Na łamach gazety staramy
się udostępnić stronę dla
pracowników spółek Fiata,
którą nazwaliśmy „Fiat to
my”. To właśnie w tej
rubryce możecie wyrazić
swoje opinie, podzielić się
radościami, opowiedzieć
o swoich problemach,
spostrzeżeniach itp.
Zachęcamy do pisania
listów. Piszcie do nas!
Nasz adres:
Redakcja FWN,
Satiz Poland,
43-300 Bielsko-Biała,
ul. 11 Listopada 60/62
e-mail: redakcja@satiz.pl
Tym, którzy do nas
napisali, dziękujemy za
wszystkie maile i kartki.
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21 lipca 2012 otrzymaliśmy
smutną wiadomość. Podczas
wakacji za granicą zmarł nagle
nasz kolega i były szef produkcji
w Teksid Iron Poland, Wojciech
Wójcik. Jest to strata ogromna,
bo odszedł człowiek otwarty,
mądry i zawsze pomocny
wszystkim. Z Odlewnią Żeliwa
w Skoczowie związany był
od 1972 roku, kiedy został przyjęty
na stanowisko Kierownika Wydziału Kontroli
Odlewni Bloków ZKJ. Kompetencje i wiedza
nabyta w sekcji Odlewnictwa Politechniki

Częstochowskiej pomogły zdobyć
mu uznanie przełożonych, co
zaowocowało coraz wyższymi
stanowiskami, od kierownika
działu przygotowania produkcji
po stanowisko dyrektora produkcji
w 1993 roku. Od 2007 roku był
na emeryturze, czynnie uprawiał
sport, jeździł na rowerze, pływał.
Był niezwykle sympatycznym
człowiekiem. Pozostanie w naszej pamięci
zawsze uśmiechnięty i radosny. Przeżył 66
lat, odszedł zbyt szybko...
Pracownicy Teksid Iron w Skoczowie

Panda i 500 na wakacjach
Są takie miejsca, które w sposób szczególny
podkreślają urodę i walory eksploatacyjne
wybranych modeli samochodów. Jeep
najlepiej wygląda na tle Wielkiego Kanionu
Kolorado. A mały Fiat 500? Doskonale
wpisuje się w pejzaż Minorki, urokliwej
wyspy w archipelagu Balearów.
Na Minorce królują auta miejskie. Nic
dziwnego – trasa łącząca dwa brzegi mierzy
niespełna 70 km. Kierowca, który decyduje
się pokonać ten dystans musi ponadto
uważać na ograniczenia prędkości – od 50
do 80 km/h. W centralnej części Minorki
funkcjonują dwa fotoradary, można też
napotkać patrol policji. Mandaty kosztują
zwykle 200
Euro,
a tolerancja
urządzeń
pomiarowych
– ok. 5 km/h.
W takiej
sytuacji
zakup
większego,
szybszego
pojazdu mija
się z celem.
Jednym
z najbardziej
popularnych

aut na Minorce jest Fiat Panda. Model jest
oferowany we wszystkich liczących się
wypożyczalniach. Cena za dobowe
wypożyczenie Pandy wraz z ubezpieczeniem
to ok. 50 Euro. Prywatni użytkownicy bardzo
chętnie kupują także nową generację tego
modelu, bo jest zwrotna, funkcjonalna,
ekonomiczna i rozsądnie skalkulowana.
Motoryzacyjną ozdobą wyspy jest jednak
nowy Fiat 500. Co ciekawe – wyłącznie
w kolorze białym, wyposażony w szklany
dach i oczywiście – klimatyzację. Pięćsetki
doskonale prezentują się na skąpanych
słońcem wybrzeżach i ciasnych uliczkach
zabytkowego miasta portowego Mao.
Jacek Ambrozik

stan na 31 lipca 2012 r.

Spółki koncernu Fiat
1. Fiat Polska Sp. z o.o.

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

reprezentacja i koordynacja
działalności Grupy Fiat w Polsce

2. Fiat Auto Poland SA

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

produkcja
samochodów osobowych

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

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

produkcja odlewów żeliwnych
dla przemysłu samochodowego

4. Automotive Lighting Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 2960111, Fax (32) 2960340
Prezes Zarządu: Adriano Fontana
ul. Mikołajczyka 80, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 3642857, Fax (32) 3642858
Prezes Zarządu: Adriano Fontana

produkcja części samochodowych
– oświetlenie

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132199, Fax (33) 8132955
Prezes Zarządu: Adriano Fontana

produkcja części samochodowych
– zawieszenia

Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice
Tel. (32) 6036107, Fax (32) 6030108
Dyrekcja Generalna

handel częściami zamiennymi

5. Magneti Marelli Exhaust
Systems Polska Sp. z o.o.
6. Magneti Marelli Suspension
Systems Bielsko Sp. z o.o.
7. Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.
8. Plastic Components and Modules Poland SA

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

produkcja części samochodowych
– układy wydechowe

produkcja komponentów
samochodowych z tworzyw sztucznych
– deska rozdzielcza, zderzaki
produkcja komponentów
samochodowych z tworzyw sztucznych
– systemy zasilania paliwem, zbiorniki

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

ul. Jedności 44, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 3681200, Fax (32) 2930839
Prezes Zarządu: Adriano Fontana
ul. Turyńska 100, 43-100 Tychy
Tel. (32) 2179404, Fax (32) 2179440
Dyrektor, Wiceprezes: Roberto Rossi

produkcja i obsługa urządzeń
dla przemysłu samochodowego

11. Fiat Services Polska Sp. z o.o.

ul. Węglowa 72, 43-346 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132182, Fax (33) 8134108
Prezes Zarządu: Enrico Pavoni
ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132549, Fax (33) 8126988
Członek Zarządu: Tomasz Trombala

administracja księgowa,
personalna i płace

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

zakupy materiałów pośrednich
i bezpośrednich do produkcji
samochodów

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

ul. Konwojowa 51, 43-346 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8135323, Fax (33) 8134113
Prezes Zarządu: Enrico Pavoni

usługi celne

14. Sirio Polska Sp. z o.o.

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

ochrona osób, mienia i ochrona
przeciwpożarowa oraz transport

15. Fiat Powertrain Technologies Poland
Sp. z o.o.
16. Gestin Polska Sp. z o.o.

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

produkcja silników do samochodów

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

zarządzanie i utrzymanie nieruchomości

1. Fiat Bank Polska SA

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

usługi bankowe

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

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

leasing samochodów

3. Fidis Finance Polska Sp. z o.o.

Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (22) 6074821, Fax (22) 6074854
Prezes Zarządu: Giovanni Polimeni

usługi finansowe i leasingowe

1. CNH Polska Sp. z o.o.

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

produkcja
maszyn rolniczych

2. Iveco Poland Sp. z o.o.

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

import i sprzedaż samochodów
dostawczych i ciężarowych

Spółki joint venture

Spółki koncernu Fiat Industrial

Oferta dla rodziny dotyczy członków rodzin w linii prostej (matka, ojciec, syn, córka, mąż, żona pracownika) i rodzeństwa (brat, siostra pracownika). Każdemu upoważnionemu (pracownik lub członek rodziny w linii prostej)
w ramach tej oferty przysługuje możliwość zakupu maksymalnie jednego samochodu. Informacje o odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji na stronie www.ﬁat.pl

Włoska marka
polska duma

Oferta specjalna dla pracowników
dostawców i ICH rodzin
nawet do 12 000 zł taniej!

Fiat Panda Classic MyLife
(z klimatyzacją i radiem)
ze specjalnym
rabatem 10 000 zł
w cenie już od 27 990 zł

Lancia Ypsilon Black&Red 1.2
ze specjalnym
rabatem 8 000 zł
w cenie już od 36 900 zł

Emisja C02: 113 g/km; zużycie paliwa:
w cyklu mieszanym 4,9 l/100 km

Emisja C02: od 99 do 120 g/km; zużycie paliwa:
w cyklu mieszanym od 3,8 do 5,2 l/100 km

Fiat 500 Pop 1.2 z klimatyzacją
ze specjalnym rabatem 12 000 zł
w cenie już od 35 500 zł
Emisja C02: od 92 do 140 g/km; zużycie paliwa: w cyklu mieszanym od 3,9 do 6,1 l/100 km

Tego lata Fiat ma wyjątkową ofertę
dla pracowników dostawców Grupy Fiat
i ich rodzin. Ofertą objęte są modele
produkowane w tyskiej fabryce Fiata.
Tylko w lipcu i sierpniu proponujemy
preferencyjne warunki zakupu.

www.ﬁat.pl

www.lancia.pl

Szczegóły promocji dostępne
u dealerów Fiata i Lancii.

