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Zadebiutowała nowa Panda 4x4. Model,
dostępny z silnikami Twinair i Multijet,
szczyci się doskonałymi osiągami.

Giancarlo
Riolfo

PRODUKT
FIAT

Mały Suv 

Ocze ki wa na przez fa nów
bez dro ży no wa Pan da
4x4 mia ła swą świa to wą

pre mie rę na Sa lo nie Sa mo cho -
do wym w Pa ry żu. Już pierw sza
se ria te go nie wiel kie go Fia ta z lat
80. ofe ro wa na by ła z na pę dem
na czte ry ko ła. Po zwa lał on te mu
nie wiel kie mu i wy star cza ją co wy -
so ko po ło żo ne mu nad zie mią
sa mo cho do wi bez prze szkód
prze brnąć przez śnieg, bło to czy
gór skie ścież ki. To dla te go już
od trzy dzie stu lat Pan dy to ut ter -
ra in są do ce nia ne przez miesz -
kań ców te re nów gór skich. Zresz -
tą wy star czy po je chać w Al py,
by prze ko nać się, że moż -
na tam jesz cze na -
tknąć się na sta ry
mo del, ten
o kan cia -
stych

kształ tach, z włą cza nym ręcz nie
na pę dem tyl nym. Ten ma ły sa -
mo chód cie szył się – i cie szy się
na dal – nie sa mo wi ty mi wła sno -
ścia mi jezd ny mi. W wa run kach,
w któ rych je go nie wiel kie wy mia -
ry i ma ła ma sa są za le tą, ra dzi
so bie le piej ani że li bar dziej uty tu -
ło wa ne te re nów ki.
No wy mo del po rzu cił sta ry sche -
mat uru cha mia ne go ręcz nie na -
pę du in te gral ne go na rzecz wy -
god niej sze go sys te mu au to ma -
tycz ne go prze no sze nia mo men -
tu na pę do we go na ko ła tyl ne 
(to rque on de mand). Ozna cza to
więk szy kom fort i ła twość użyt -

ko wa nia, bez ko niecz no ści re zy -
gno wa nia z za let te re no wych.
No wa Pan da 4x4 utrzy mu je tę
kon cep cję, ale wzbo ga co no ją
o sil ni ki i roz wią za nia tech nicz ne,
któ re zwięk sza ją jej wszech -
stron ność i osią gi na na wierzch -
ni o ni skiej przy czep no ści kół.
Przyj rzyj my się te mu mo de lo wi.
Te raz do stęp ne są dwa ty py sil -
ni ków: dwu cy lin dro wy, tur bo do -
ła do wa ny, ben zy no wy Twi na ir o
mo cy 85 KM i czte ro cy lin dro wy
tur bo die sel Mul ti jet ge ne ru ją cy
moc 75 ko ni. Kon cep cyj nie są
to więc dwie zu peł nie od mien ne
jed nost ki, ale po dob ne do sie bie

pod wzglę dem osią -
gów i wy so -

kie go mo -
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W za wie sze niach za sto so wa no
wy pró bo wa ny już sche mat Mac-
 Pher so na z przo du, na to miast
z ty łu ko ła po łą czo no wza jem nie
mo stem skręt nym. Za pro jek to -
wa ne spe cjal nie do Pan dy 4x4
za wie sze nia po zwa la ją na do -
sko na łe osią gi w te re nie, za pew -
nia jąc więk szy kom fort przy nor -
mal nej jeź dzie, w po rów na niu
z roz wią za niem z wa ha cza mi
cią gnio ny mi. Pod wo zie Pan dy
4x4 wy po sa żo no w płyt kę me -

ta lo wą za bez pie cza ją cą ele -
men ty me cha nicz ne, na to -
miast zde rza ki pod kre ślo no
ko sme tycz ny mi wstaw ka mi
w ko lo rze alu mi nium. Ga mę

ko lo rów wzbo ga co no
o dwie wy jąt ko we bar -
wy: po ma rań czo wą Si -
ci lia (pa ste lo wą) i me ta -
licz ną zie leń To sca na.
Ob rę cze ze sto pów
lek kich 15” na da ją ele -
ganc ki wy gląd opo -
nom 175/65 M+S, któ -

re za pew nia ją mak sy -
mal ną przy czep ność do

as fal tu, śnie gu i bło ta.

cen tral ne sprzę gło. Wbu do wa ne
w ESP urzą dze nie ELD (Elec tro -
nic Loc king Dif fe ren tial), moż -
na włą czać jed nym przy ci skiem.
Ha mu je ono ko ła mi, któ re tra cą
przy czep ność, i prze ka zu je mo -
ment na pę do wy na te ko ła, któ -
re ma ją więk szy kon takt z pod ło -
żem. W prak ty ce przy po mi na to
blo ka dę me cha nicz ną me cha ni -
zmów róż ni co wych. 

men tu ob ro to we go. In ną istot ną
no wo ścią jest sze ścio bie go wa,
ma nu al na skrzy nia bie gów,
w któ rej pierw szy bieg o krót kim
prze ło że niu ma da wać na miast -
kę re duk to ra, dzię ki któ re mu sa -
mo chód mo że po ko nać w te re -
nie prze szko dy i wy so kie pod -
jaz dy. Jed nym z ogra ni czeń
w te re nie po przed nich mo de li
Pan da 4x4 był wła śnie brak bie -
gów zre du ko wa nych, dla te go
tak bar dzo je ste śmy cie ka wi, jak
po ra dzi so bie on w jeź dzie
„wspi nacz ko wej”. À pro pos te go
ul tra krót kie go pierw sze go bie gu
za miast tra dy cyj nej prze kład ni
re duk cyj nej: jest to ma ło zna ne
roz wią za nie, któ rym jed nak mo -
gą po szczy cić się zna ko mi ci
przod ko wie po jaz dów te re no -
wych, po cząw szy od mo de lu
M151 Mutt, lek kie go po jaz du
4x4 z lat 70., sto so wa ne go
w woj sku ame ry kań skim pod -
czas woj ny w Wiet na mie i jesz -
cze póź niej z po wo dze niem wy -
ko rzy sty wa ne go przez Ma ri nes
w Za to ce P er skiej.
Jak już wspo mnie li śmy, no wa
Pan da 4x4 dys po nu je sche ma -
tem na pę du z ko ła mi przed ni mi,
za wsze na pę dza ny mi, i z au to -
ma tycz nym prze nie sie niem mo -
men tu na pę do we go na ko ła tyl -
ne w przy pad ku ni skiej przy -
czep no ści kół. Sys tem ten wy -
ko rzy stu je dwa me cha ni -
zmy róż ni co we – je -
den na każ dą oś
– i kon tro lo wa -
ne elek tro -
nicz nie

NADCHODZĄ PANDY
TREKKING I NATURAL POWER
Obok modelu 4x4 zaprezentowano również wersje Trekking

i Natural Power. Ta pierwsza to coś pomiędzy zwykłą Pandą

z dwoma kołami napędowymi a tą z napędem integralnym: 

ma ona napęd przedni, ale z niezwykłymi zaletami pod względem

poruszania się w każdym możliwym terenie, dzięki systemowi

kontroli trakcji Traction+. Wersja Natural Power wyposażona jest

w silnik TwinAir Turbo o podwójnym trybie zasilania (na metan

i na benzynę), który jest w stanie wygenerować 80 KM mocy.

Pierwsze 
zdjęcia Pandy
z napędem
na cztery koła.
Powyżej:
wnętrze nowego
modelu. Wśród
nowości w nowej
niewielkiej
wersji 4x4
znalazła się
sześciobiegowa
skrzynia biegów
ze zredukowanym
pierwszym
biegiem
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Na Salonie Samochodowym w Paryżu, oprócz
Pandy w wersji 4x4, publiczność zobaczyła 
modele, które marki Fiata zaprezentują w 2013r.

Stefania
Castano

PRODUKT
AUTO

Samochodowa
defilada w Paryżu

Sa lo n Sa mo cho do wy w Pa -
ry żu w tym ro ku uzna no za
ide al ną sce nę do przed -

sta wie nia pu blicz no ści mię dzy -
na ro do wej no wo ści pla no wa nych
przez Gru pę na nad cho dzą cy
2013 rok. 
Choć bo ha te rem pa ry skich po -
ka zów by ła ro dzi na Pan dy,
z naj now szy mi wer sja mi 4x4,
Trek king i Na tu ral Po wer, na sto -
isku Fia ta nie mo gło za brak nąć
tak że mo de lu 500L, pach ną ce -
go jesz cze de biu tem, pra gną ce -
go za wcza su po chwa lić się trze -

ma wy jąt ko wy mi no wo ścia mi,
któ re do stęp ne bę dą na ryn ku
w naj bliż szych mie sią cach: ukła -
dem Hi -Fi pre mium opra co wa -

nym we współ pra cy z Be ats Au -
dio, ka wiar ką do za pa rze nia
espres so wy ko na ną wraz z La -
vaz zą i dwo ma wy szu ka ny mi ty -
pa mi po szy cia ze skó ry ty pu „Li -
ving”. W Pa ry żu moż na by ło
rów nież obej rzeć mo del Fre e-
mont z no wym sil ni kiem ben zy -
no wym o po jem no ści 2,4 li tra
i mo cy 170 KM, wy stę pu ją cym
w po łą cze niu z au to ma tycz ną,
6-bie go wą skrzy nią bie gów
i naj now szym wy po sa że niem
Park Ave nue – naj wyż szym
w ca łej ga mie. Z oka zji za pre -

Abarth stawia
na personalizację.
Fiat na modele
przestronne 
i przyjemne
w podróżowaniu

Powyżej Abarth
500 inspirowany

Fiatem Abarth
131 Mirafiori

„Olio Fiat”, który
ścigał się

w rajdach. Jest
to namiastka

tego, co można
zrobić dzięki

nowemu
programowi

personalizacji
„Abarth Fuori

Serie”
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zen to wa nia swych wdzię ków sko -
rzy sta ły rów nież 500-tki Stre et
i by Guc ci, wiecz nie mło de Pun -
to w wer sji 2012 oraz Pan da
Trek king wy po sa żo na w no wy
ze staw Ni tro, do stęp ny te raz –
oprócz Qu bo – rów nież w mo -
de lach Pan da i Se di ci. Al fa Ro -
meo przy wiozła do Pa ry ża dwie
wer sje Mi To in spi ro wa ne „sa mo -
cho dem bez pie czeń stwa” wy -
stę pu ją cym na Mi strzo stwach
Świa ta Su per bi ke’ów: Mi To SBK
Li mi ted Edi tion i Mi To Su per bi ke
Se rie Spe cia le. Tyl ko dwie ście
wy pro du ko wa nych eg zem pla rzy
pierw szej z nich wy po sa żo no
w im po nu ją cy pod wzglę dem
mo cy (170 KM) sil nik 1.4 Mul tiA ir
tur bo i układ za wie szeń ak tyw -
nych „Al fa Ac ti ve Su spen sion”.
Dru gi na to miast mo del do stęp -
ny jest z wszyst ki mi in ny mi sil ni -
ka mi ga my oprócz ben zy no we -
go 1.4 o mo cy 70 KM. No wo ści
nie omi nę ły rów nież Giu liet ty
z wy ra fi no wa nym pa kie tem Col -
le zio ne i w wy jąt ko wej wer sji wy -
po sa że nia „S por ti va”. 
Mar ka Je ep za pre zen to wa ła trzy
nie zna ne wcze śniej se rie spe -
cjal ne: Grand Che ro kee SRT
Whi te Edi tion, na pę dza ny po tęż -
nym sil ni kiem He mi o po jem no -
ści 6,4 li tra i mo cy 468 KM, se -
ria Over land mo de lu Com pass –

naj bar dziej eks klu zyw ny mo del
ga my – oraz no wą wer sję Wran -
gle ra o na zwie Mo ab. In spi ra cją
dla tej ostat niej by ło mia sto
w sta nie Utah, bę dą ce kró le -
stwem out do oru.
Nie mo gło rów nież za brak nąć
Lan cii, więc na peł nym uro ku
i ele gan cji sto isku, na wią zu ją -
cym do świa ta ki na i mo dy,
swo je wdzię ki za pre zen to wa ły
wszyst kie am ba sa dor ki mar ki,

po cząw szy od mo de lu Lan cia
Fla via. No i wresz cie Abarth,
któ ry w Pa ry żu za pre zen to wał
przy kład te go, co moż na zro bić
z naj now szym pro gra mem tu -
nin go wym „Fu ori Se rie”: Abar tha
500 w sza cie in spi ro wa nej mi -
tycz nym Fia tem Abarth 131 Mi -
ra fio ri „Olio Fiat”. Szy te na mia rę
gu stów klien te li eks klu zyw ne sa -
mo cho dy „Fu ori Se rie” bę dą
pro du ko wa ne i ho mo lo go wa ne
w sie dzi bie Abarth&C oraz opa -
trzo ne spe cjal nym cer ty fi ka tem
au ten tycz no ści. Pro du cent stwo -
rzył dwie spe cy ficz ne ko lek cje:
He ri ta ge, na wią zu ją cą wy glą -
dem do sa mo cho dów od no szą -
cych w prze szło ści suk ce sy
w wy ści gach, oraz New Wa ve,
za in spi ro wa ną współ cze sny mi
su per sa mo cho da mi.

W przypadku
Alfa Romeo
klimat niczym
na torze
Superbike’ów

Obok dwa 
modele MiTo
zainspirowane
wersją
Quadrifoglio
Verde biorącą
udział – jako
Safety Car –
w wyścigach 
„eni FIM SBK
Superbike World
Championship”.
Poniżej nowa
seria specjalna
Overland modelu
Jeep Compass
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Te sa me sil ni ki i ta sa ma ka ro se -
ria, a jed nak Fia ty 500 i 500C
na rok 2013 zdo bi cał kiem no wa
sza ta. Zmia ny do ty czą przede
wszyst kim wy po sa że nia i ko lo -
rów, któ re wpły wa ją na więk szą
po pu lar ność te go cie szą ce go
się suk ce sa mi miej skie go sa mo -
cho du. Fakt ten po twier dza po -
nad 800 ty s. sprze da nych eg -
zem pla rzy mo de lu w 110 kra -
jach świa ta od 2007 ro ku.
W przy pad ku te go pro du ko wa -
ne go w ty skim za kła dzie ma lu -
cha ko lor nie jest je dy nie kwe stią
es te tycz ną. Sta no wi on in te gral -
ną część fi lo zo fii pro duk tu, na

któ rą skła da ją się: oso bo wość,
styl i mak si mum moż li wo ści per -
so na li za cji. Wła śnie dla te go ga -
ma ko lo rów mo de lu 500 Mo del
Year 2013 to aż 14 róż nych od -
cie ni – jest tym sa mym jed ną
z naj ob szer niej szych w seg men -
cie. Na pod kre śle nie za słu gu ją
dwa no we ko lo ry pa ste lo we,
żół ty So le i be żo wy Cap puc ci no,
któ re na da ją te mu pojazdowi tak
mod ny dziś sty l vin ta ge. Po za
tym do wy bo ru bę dą czte ry no -
we la kie ry me ta li zo wa ne: nie bie -
ski „Di pin to di blu”, sza ry Co los -
seo i – dla bar dziej śmia łych –
fio le to wy Do lce i ró żo wy Di va.

W cen ni ku no wych mo de li 500
i 500C po ja wią się po raz pierw -
szy dwie nie zna ne wcze śniej
wer sje: spor to wa Stre et i stwo -
rzo na w du chu lat 70. Co lor
The ra py. Ta pierw sza wy róż nia
się agre syw nym wi ze run kiem
oraz bo ga tym wy po sa że niem
se ryj nym, któ re obej mu je mię -
dzy in ny mi 16-ca lo we ob rę cze
black, spo iler, przy ciem nia ne
szy by i wy koń cze nia chro mo wo-
sa ty no we. Z ko lei po wsta ła na
ba zie wer sji Pop od mia na Co lor
The ra py to współ cze sne uję cie
nie któ rych pa ste lo wych barw
Fia ta, któ re uczy ni ły mo del 500
sław nym na świe cie w la tach
60. i 70. Bia ło -chro mo we ob rę -
cze 14” są wy raź nym na wią za -
niem do bia łych koł pa ków mo -
de lu „Nu ova 500” z ro ku 1957.
Mo del 500 na dal cie szy się suk -
ce sa mi. Rów nież za oce anem,
gdzie mar ka Fiat, dzię ki te mu
wła śnie miej skie mu sa mo cho -
do wi, zwięk sza sprze daż z mie -
sią ca na mie siąc. Do Ame ry ki
przy pły nął rów nież su per spor to -
wy mo del Abarth 500, któ ry tyl -
ko w ma ju sprze dał się w licz bie
prze wi dy wa nej do pro duk cji
na ca ły 2012 rok.

Fiat 500

Na paryskim salonie
motoryzacyjnym pojawił
się Fiat 500 Model Year
2013. To miejskie auto
odnosi sukcesy także
w Stanach Zjednoczonych.

jeszcze bardziej „cool”

Kolorystyczne
nowości
widoczne są
również we
wnętrzu:
na przykład
w wersji 500 
Pop połączono
czekoladowy
brąz z kością
słoniową,
natomiast
w Lounge
postawiono
na wyrafinowane
zestawienie
czerni
z szarością
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Francesco
Novo

FIRMA
IVECO

Stralis Hi-Waynagrodzony tuż po premierze

re stryk cyj ne wy mo gi praw ne w kwe stii emi sji, nie
wspo mi na jąc już o ogól nych kosz tach eks plo ata -
cji mniej szych te raz o 4%.
War tość ta moż li wa by ła do osią gnię cia po
uwzględ nie niu oszczęd no ści na pa li wie (na wet
10% mniej dzię ki no wym tech no lo giom), te le ma -
tycz nych sys te mów do za rzą dza nia kur sa mi i ob -
ni żo nych kosz tów utrzy ma nia. Na le ży rów nież
wspo mnieć o no wych, wy po sa żo nych w uni kal ną
tech no lo gię Hi -eSCR, sil ni kach Eu ro VI, cał ko wi cie
ulep szo nej pod wzglę dem er go no mii, kom for tu
i sty lu ka bi nie, naj now szej ge ne ra cji sys te mach
bez pie czeń stwa i nie zwy kle za awan so wa nych na -
rzę dziach do za rzą dza nia ope ra cyj ne go po jaz dem.

Zaprezentowany
niedawno Iveco
Stralis Hi-Way,
otrzymał tytuł
„Międzynarodowego
Samochodu
Ciężarowego
Roku 2013”.

Re pre zen tu ją cy seg ment cięż ki w ofer cie Ive -
co, no wy Stra lis Hi -Way zo stał wy róż nio ny
na gro dą przy zna wa ną przez 25 czo ło wych

eu ro pej skich cza so pism po świę co nych au tom
użyt ko wym, po nie waż zda niem ju ry „w naj wyż -
szym stop niu przy czy nia się do pod no sze nia efek -
tyw no ści trans por tu dro go we go pod ta ki mi wzglę -
da mi, jak: zu ży cie pa li wa, bez pie czeń stwo, wła ści -
wo ści jezd ne, kom fort i ogra ni czo ne od dzia ły wa nie
na ś ro do wi sko”.
Mo del Stra lis Hi -Way za spo ka ja za po trze bo wa nia
ryn ku trans por tu sa mo cho do we go i coraz bardziej
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Dzię ki tym ce chom model jest wysoce kon ku ren -
cyj ny w kla sie cięż kich sa mo cho dów użyt ko wych.
Cią gnik wy pro du ko wa no w od no wio nym za kła dzie
Ive co w Ma dry cie, któ ry zdo był ostat nio srebr ny
me dal z za kre su World Class Ma nu fac tu ring.
Przed uru cho mie niem pro duk cji pro to ty py mo de -
lu prze szły su ro wy spraw dzian, po ko nu jąc 6 mi lio -
nów ki lo me trów w te stach wy trzy ma ło ścio wych
oraz po nad 11 mi lio nów ki lo me trów pod czas ba -
dań w rze czy wi stych wa run kach eks plo ata cji. 

MNIEJ KOSZ TÓW 
ZA RZĄ DZA NIA
W za rzą dza niu po jaz dem, któ ry po ru sza się po
dro gach mię dzy na ro do wych, naj więk sze zna cze -
nie ma ją na stę pu ją ce ele men ty kosz tów: war tość
in we sty cji (8 pro cent), kosz ty ser wi so wa nia i na pra -
wy po jaz du (5), zu ży cie pa li wa (36), kosz ty zwią za -
ne z za trud nie niem kie row cy (33), opła ty dro go we
i po dat ki (18). Fir ma Ive co po sta no wi ła po łą czyć ja -
kość pro duk tu z sze ro ką ga mą po wią za nych z nim
usług, ta kich jak pla no wa ne usłu gi po sprze daż ne,
za rzą dza nie flo ta mi i szko le nie kie row ców w eko -
no micz nej jeź dzie – dzię ki te mu fir ma ogra ni czy ła
cał ko wi ty koszt utrzy ma nia Stra li sa Hi -Way na wet
o czte ry pro cent. W po rów na niu z kon ku ren cją wy -
nik ten na praw dę mo że świad czyć o róż ni cy, bo -
wiem to wła śnie w za leż no ści od ta kich war to ści
me ne dże ro wie wiel kich flot do ko nu ją wy bo ru
w kwe stii za ku pu. Re zul tat ten osią gnię to rów nież
dzię ki „Dri ving Sty le Eva lu ation”, na rzę dziu umoż li -
wia ją ce mu kie row cy do sko na le nie sty lu jaz dy
w cza sie rze czy wi stym. Aby po pra wić osią gi, sys -
tem prze twa rza da ne z sil ni ka, po jaz du i mo du łu
GPS po przez al go rytm i w cza sie rze czy wi stym
prze ka zu je kie row cy wska zów ki, jak je chać.

DE SIGN MA DE IN ITA LY
Ka bi na Stra li sa Hi -Way, za pro jek to wa na tak, by
po wo do wa ła jak naj mniej szy opór po wie trza, jest
te raz bo gat sza o ory gi nal ne roz wią za nia es te tycz -
ne. No wy przód wy róż nia się: kra tą wlo tu po wie -
trza i prze pro jek to wa ny mi owiew ka mi wlo tu po -
wie trza, pa ne lem prze ciw sło necz nym z wbu do wa -
ny mi świa tła mi ty pu LED, zop ty ma li zo wa nym
de si gnem zde rza ków, ze spo ła mi oświe tle nia wy -
po sa żo ny mi w dio do we świa tła do jaz dy dzien nej
i re flek to ry kse no no we. Jed nym z czyn ni ków, któ -
re ma ją naj więk szy wpływ na efek tyw ność ener ge -
tycz ną, jest ae ro dy na mi ka: przy 85 ki lo me trach na
go dzi nę 40 pro cent pa li wa wy ko rzy sty wa ne jest,
by prze zwy cię żyć opór po wie trza. Li nie no wej ka -
bi ny za pro jek to wa no więc tak, aby uzy skać 
do sko na ły współ czyn nik opo ru po wie trza (Cx), 
po pra wia jąc go o 3 procent wzglę dem po przed -
nie go mo de lu.

Stralis Hi-Way
zaprojektowano
jako pojazd na
dalekie trasy. 
U góry:
wentylowane
i ogrzewane
siedzenie.
Deska
rozdzielcza
w niczym nie
przypomina tej
z poprzedniego
modelu
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KOM FORT JAK NA FLA GO WY
PO JAZD PRZY STA ŁO
Na szczy cie asor ty men tu ka bin Stra li sa zna la zła
się wer sja Hi -Way z wy so kim da chem, do sto so -
wa na do dłu gich tras i dys po nu ją ca w swym wnę -
trzu prze strze nią wiel ko ści po nad dzie się ciu me -
trów sze ścien nych. Wnę trze cał ko wi cie od no wio -
no: na przy kład de ska roz dziel cza zo sta ła
wy ko na na z wy so kiej kla sy prze ciw od bla sko wych
i przy jem nych w do ty ku ma te ria łów. Przy rzą dy są
bar dziej funk cjo nal ne, a ele men ty ste ro wa nia bar -
dziej er go no micz ne. Po nad to dla do dat ko wej po -
pra wy kom for tu Stra lis Hi -Way zy skał no we sie -
dze nie, wen ty lo wa ne i ogrze wa ne, z re gu lo wa nym
na wy so kość wbu do wa nym pa sem bez pie czeń -
stwa. W stre fie sy pial nej zna la zła się no wa dol na
le żan ka ty pu „High com fort”, sze ro ka na 80 cm
i dłu ga po nad dwa me try, z drew nia nym wy koń -
cze niem i bar dzo wy god nym ma te ra cem oraz po -
chy la nym opar ciem, ide al nym pod czas krót kie go
po sto ju.

ZA WSZE W KON TAK CIE 
W no wym Stra li sie do stęp ny jest IVE CON NECT,
sys tem umoż li wia ją cy ła twe i zin te gro wa ne za rzą -
dza nie sys te mem in for ma cyj no -roz ryw ko wym, na -
wi ga cją, przy rzą da mi wspo ma ga ją cy mi jaz dę
i usłu ga mi zwią za ny mi z za rzą dza niem flo tą. Za
po śred nic twem IVE CON NECT moż na wejść do
dwóch pa kie tów funk cji prze zna czo nych dla kie -
row cy i me ne dże ra flo ty: IVE CON NECT Dri ve
i IVE CON NECT Fle et. Ta pierw sza obej mu je sys -
tem na wi ga cji, sys tem „Dri ving Sty le Eva lu ation”,
któ ry peł ni ro lę za wsze do stęp ne go in struk to ra jaz -
dy oraz urzą dze nie bez pie czeń stwa o na zwie
Driver At ten tion Sup port, chro nią ce kie row cę
przed brakiem koncentracji spowodowanym zmę -
cze niem i sen no ścią.

DU ŻO BEZ PIE CZEŃ STWA
Stra lis hi -way to sku pi sko tech no lo gii w za kre sie
bez pie czeń stwa. Wspo mni my za le d wie o kil ku
z tych po moc nych na rzę dzi, po cząw szy od EBS
(Elec tro nic Bra king Sys tem), elek tro nicz ne go sys -
te mu ha mul co we go, któ ry obej mu je rów nież funk -
cje ABS (An ti lock Bra king Sys tem), ASR (Ac ce -
le ra tion Slip Re gu la tion) i EBL (Elec tro nic Bra ke
Li mi ter). Sys tem ten łą czy w so bie dzia ła nie
ha mul ca sil ni ko we go z In tar de rem, któ re
uak tyw nia ją się au to ma tycz nie dla zwięk -
sze nia spraw no ści i zmi ni ma li zo wa nia
uży cia ha mul ców, za pew nia jąc krót szą
dro gę ha mo wa nia i jed no li te zu ży cie
kloc ków ha mul co wych. Do dys po zy cji
jest rów nież Elec tro nic Sta bi li ty Pro -
gram (ESP), któ ry dzia ła w ra zie zba -

cza nia z dro gi, re gu lu jąc moc sil ni ka i ha mu jąc po -
szcze gól ny mi ko ła mi z róż nym stop niem in ten syw -
no ści, tak aby usta bi li zo wać usta wie nie po jaz du.
Ad van ced Emer gen cy Bra king Sys tem (AEBS)
ostrze ga kie row cę o moż li wo ści ko li zji i au to ma -
tycz nie uru cha mia ukła dy ha mul co we, aby za trzy -
mać po jazd i zmniej szyć pręd kość je go zde rze nia.
Z ko lei La ne De par tu re War ning Sys tem, któ ry au -
to ma tycz nie emi tu je sy gna ły, gdy cią gnik prze kra -
cza li nie wy zna cza ją ce pas ru chu, jest bar dzo sku -
tecz ny, je śli cho dzi o pre wen cję przed wy pad ka mi
spo wo do wa ny mi roz pro sze niem uwa gi kie row cy
lub za śnię ciem za kie row ni cą. Wresz cie Dri ver 
At ten tion Sup port sta le mo ni to ru je po ziom kon -
cen tra cji kie row cy: kon tro lu je ru chy ukła -
du kie row ni cze go i w ra zie roz po zna nia
sta nu wska zu ją ce go na sen ność kie -
row cy ostrze ga go sy gna łem
dźwię ko wym i świetl nym.

SIL NI KI HI -TECH
Ser cem no we go Stra li sa są sil ni ki:
na szpi ko wa ne tech no lo gią opra co -
wa ną przez FPT In du strial i za pro jek -
to wa ne tak, by dys po no wać jak naj -
więk szy mi osią ga mi, ale też za pew niać jak naj -
mniej sze zu ży cie pa li wa i emi sje za nie czysz czeń.
Po jazd ofe ro wa ny jest z bo ga tą ga mą jed no stek
na pę do wych z sze ścio ma cy lin dra mi, za si la nych
ole jem na pę do wym lub ga zem na tu ral nym, a bę -
dą cych człon ka mi ro dzi ny Cur sor. Do stęp nych
jest aż 11 po zio mów mo cy sil ni ków: od 270 do
560 KM. Spo śród nich moż na wy brać in no wa cyj -
ne jed nost ki Eu ro VI, któ re – dzię ki elek tro nicz ne -
mu wtry sko wi naj now szej ge ne ra cji Com mon Ra il
i re wo lu cyj ne mu sys te mo wi HI -eSCR – ogra ni -
cza ją emi sje tlen ków azo tu i czą stek sta łych o 95
pro cent w po rów na niu z ak tu al ny mi sil ni ka mi. I to
bez ko niecz no ści sto so wa nia re cyr ku la cji ga zów
spa li no wych: roz wią za nie ta kie wy ma ga ło by ca łej
se rii kom po nen tów do dat ko wych, któ re znacz nie
od bi ja się na osią gach.

Stralis Hi-Way
napędzany jest
6-cylindrowymi,
rzędowymi
silnikami Cursor
zasilanymi
olejem
napędowym
lub metanem,
które
produkowane są
przez FPT
Industrial.
Zakres ich mocy
wynosi od 270
do 560 KM



Roberto Giolito i jego team dzielą się swoimi
doświadczeniami oraz regułami, jakimi
kierowali się przy projektowaniu modelu 500L,
który międzynarodową premierę miał w lipcu.

Stefania
Castano

PRODUKT
FIAT 500L

Przestrzeńwykorzystanado maksimum
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ZRo ber to Gio li to spo ty ka my
się w je go pra cow ni. Szef
Cen trum Sty lu Fia ta ry su je

na pa pie rze pod świe tla nym
przez wi de opro jek tor szkic sa -
mo cho du: Fia ta 600 Mul ti pla
z 1956 r., któ ry zo stał za pro jek -
to wa ny przez Dan te Gia co sa
w ro ku 1956. Ko lej ny szkic
przed sta wia 500-tkę: naj pierw
tę z 1957 ro ku, póź niej nam
współ cze sną. I wresz cie na pa -
pie rze po wsta je no wy mo del
500L, któ ry nie ba wem po ja wi
się n a na szych d ro gach. 
Szef Cen trum Sty lu uwa ża, że
ist nie je pe wien wspól ny mia -
now nik, któ ry łą czy ze so bą wie -
le mo de li w hi sto rii Fia ta: to we -
dług nie go „umie jęt ność mar ki
do łą cze nia z so bą roz sąd ku,
czy li funk cjo nal no ści i uży tecz -
no ści, z emo cja mi, dzię ki cze mu
w trak cie mi nio nych de kad po -
wsta ły sa mo cho dy, któ re na za -
wsze zo sta ną w świa do mo ści
lu dzi”. Gio li to prze ko na ny jest,
że wśród nich znaj dzie się rów -
nież 500L. „Po raz ko lej ny – mó -
wi – Fiat po twier dza tym mo de -
lem swą wo lę two rze nia „sa mo -
cho dów dla lu dzi”, któ re po zwa -
la ją na wie le i two rzą jed ność
z ty mi, któ rzy z nich ko rzy sta ją”.
Pro jek to wa nie sa mo cho du to
bo wiem skom pli ko wa na pra ca,
w któ rą za an ga żo wa ni są spe -
cja li ści z róż nych dzie dzin. Jest
to swe go ro dza ju po dróż, pod -
czas któ rej kre atyw ność mie rzy
się z wy ko na niem tech no lo gicz -
nym, stra te gia mi mar ki, a tak że
ba da nia mi sta ra ją cy mi się prze -
wi dzieć, ja ka bę dzie na sza re la -
cja z sa mo cho dem w naj bliż szej
przy szło ści”. 
Zde fi nio wać ce chy no we go sa -
mo cho du, mó wi Gio li to, to zna -
czy ce nić zdo by te do świad cze -
nia i wspól nie okre ślić ocze ki wa -
nia je go po ten cjal nych użyt kow -
ni ków. W przy pad ku mo de lu
500L punk tem wyj ścia by ła
oczy wi ście 500-tka z 2007 r.
No wy mo del bę dzie ko rzy stał
z suk ce su te go ma łe go „miesz -

„W modelu 500L widać,
że Fiat produkuje
wszechstronne samochody,
potrafiące nawiązać
swoistą relację z ich
użytkownikami”

czu cha”, wy ko rzy stu jąc je go
cha rak te ry stycz ną „buź kę” i sto -
su jąc iden tycz ne za okrą glo ne li -
nie, któ re są wy ra zem sym pa tii
i spo ko ju. „Ale że by wy raź nie
by ło wi dać ów fa mi ly fe eling –
pre cy zu je Gio li to – nie na le ży
ob se syj nie «trzy mać się» spraw -
dzo ne go po my słu. Każ dy mo del
na le ży trak to wać ja ko pro jekt
au to no micz ny, a nie ja ko od mia -
nę zna ne go już te ma tu”. Wy -
star czy bo wiem do brze się
przyj rzeć, by zo ba czyć, że 500L
nie jest je dy nie po więk szo ną
wer sją 500-tki, ale sa mo cho -
dem cał ko wi cie no wym i bar dzo
har mo nij nym: każ dy ele ment
opra co wa no od ze ra, aby jak
naj le piej po sta rać się spro stać
wy mo gom bar dziej zróż ni co wa -
nej i jak naj szer szej klien te li.
Na za pro jek to wa niu ta kich, a nie
in nych li nii no we go mo de lu, za -
wa ży ła po trze ba za pew nie nia
mak sy mal nej prze strze ni i moż -
li wo ści jej wy ko rzy sta nia. Za pro -
jek to wa ny naj pierw od we -
wnątrz 500L ma być iko ną sty lu,
a jed no cze śnie sa mo cho dem
nie zwy kle kon kret nym. Ma być
tak zwa nym Mul ti Pur po se Ve -
hic le (MPV) nie ty le z na zwy, co
z fak tu. Bez piecz ny i pew ny jak
SUV, ale wy mia ra mi ze wnętrz ny -
mi oraz sym pa tycz nym i przy ja -
znym wy glą dem bar dziej przy -
po mi na ją cy sa mo chód z seg -
men tu B.



„L” JAK „LOFT”
Prze strzeń przede wszyst kim.
Głów ną ce chą mo de lu 500L jest
du ża prze stron ność wnę trza,
któ ra jest efek tem nada nia kom -
pak to we go cha rak te ru ele men -
tom me cha nicz nym, czym zaj -
mo wa li się wspól nie de si gne rzy
i in ży nie ro wie. „Mo del 500L –
wy ja śnia Vir gi lio Fer nan dez,
Chief In te rior De sign – nie ma
te go dłu gie go przo du, któ ry sty -
li ści wy ko rzy stu ją zwy kle do
stwa rza nia wra że nia po tęż nych
aut. Do mi nu je w nim za to część
nad wo zia prze zna czo na dla pa -
sa że rów, któ ra zda je się za cho -
dzić na część przed nią. A po -
za tym zop ty ma li zo wa no wszy -

„Architektura modelu 500L
nawiązuje do koncepcji Le

Corbusiera, który postrzegał
przestrzeń domu jako

„maszynę do zamieszkania”

st kie pa ra me try po wo du ją ce, że
oso by po dró żu ją ce tym sa mo -
cho dem bę dą czu ły się w nim
„jak w do mu”: sze ro ki kąt wi -
dze nia kie row cy i pa sa że rów,
wy so ka po zy cja za kie row ni cą,
mak sy mal ne war to ści roz sta wu
osi i kół, opty mal ne wy ko rzy sta -
nie prze strze ni do stęp nej w oko -
li cy ra mion i nad gło wa mi”.
Wy stę pu ją ca po licz bie 500 li te ra
„L”, wy ja śnia da lej Fer nan dez, nie
ozna cza je dy nie „Lar ge”, ale rów -
nież „Loft”: „Gdy sły szysz sło wo
„loft” od ra zu za czy nasz wy obra -
żać so bie prze strzeń, wiel kie
prze szklo ne po wierzch nie. Po -
dob nie jest we wnątrz 500L,

gdzie ma się wra że nie spo rej
prze stron no ści. Szy ba przed nia
wy su nię ta jest do przo du i nie mal
pio no wa, a cien kie roz dwo jo ne
słup ki za pew nia ją pa no ra micz ną
wi docz ność. Dol na li nia szyb jest
wy star cza ją co wy so ka, by ofe ro -
wać pa sa że rom po czu cie bez -
pie czeń stwa. Sie dze nia przed nie
są roz miesz czo ne tak, aby kie -
row ca i pa sa że ro wie do mi no wa li
nad ota cza ją cą ich prze strze nią,
a jed no cze śnie mie li po czu cie
bez pie czeń stwa i kon tro li nad
dro gą, na co dzi siej si kie row cy
zwra ca ją du żą uwa gę”. 
Oprócz prze stron no ści i du żej
ilo ści świa tła użyt kow nik ma do
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CELOWY BRAK CIĄGŁOŚCI 
Szyby okalają cały samochód, dzieląc 

go na połowę, a dach jakby „wisiał” nad całą strukturą. We wnętrzu podobne
wrażenie odczuwa się w przypadku siedzeń i deski rozdzielczej: zdają się być
„zawieszone”. Celem było uzyskanie jeszcze więcej dodatkowej przestrzeni.

ŁATWY ZAŁADUNEK
W modelu 500L możesz zmieścić, co tylko zapragniesz. Podłogę bagażnika
można bowiem mocować na kilku różnych poziomach, niczym w kuchennym
piekarniku: poziom dolny zapewnia maksymalną ładowność, pośredni zaś pozwala
na załadunek przedmiotów na równi z progiem, a tym samym łatwiejszy załadunek,
natomiast poziom najwyższy jest na wysokości złożonej kanapy, co umożliwia
wyeliminowanie zbędnych „schodków”.

WIDOK PANORAMICZNY
Spore powierzchnie przeszklone ułatwiają widoczność i zapewniają więcej

światła we wnętrzu. Jeśli klient dobierze do tego przeszklony dach o powierzchni
1,5 metra kwadratowego (największy w tej kategorii), to odniesie wrażenie, 

jakby znajdował się w patio. Będzie miał widok w promieniu 360 stopni.

TRAPEZ JAKO PUNKT WYJŚCIA
O ile „squircle” – połączenie koła i kwadratu – to element, który był inspiracją
designu nowej Pandy, w modelu 500L wszystkie detale odwołują się do trapezu
z zaokrąglonymi kątami, takiego jak w logo Fiata: od poszyć antypoślizgowych
schowka po grafikę siedzeń i dywaników
czy kształt głośników w drzwiach.

Virgilio
Fernandez



dys po zy cji wszyst ko, co po -
trzeb ne jest, by sa mo chód był
wszech stron ny. Ka na pa tyl na
jest prze suw na i ma po chyl ne
opar cie. Pra we sie dze nie przed -
nie moż na po chy lić do przo du,
aby za ła do wać dłuż szy ła du nek,
na wet ta ki, któ ry mie rzy po nad
dwa i pół me tra dłu go ści. Spo ro
miej sca jest w ba gaż ni ku: jego
po jem ność wy no si oko ło 400 li -
trów, na to miast po zło że niu
opar cia sie dze nia tyl ne go po jem -
ność ko mo ry ła dun ko wej zwięk -
sza się do po nad 1500. A po -
za tym wie le przed mio tów moż -
na scho wać w licz nych schow -
kach, otwar tej kie sze ni w de sce
roz dziel czej w sty lu Pan dy, któ rą
moż na prze kształ cić w scho wek
kli ma ty zo wa ny: we wnę trzu jest
więc na praw dę spo ro miej sca. 
„Fiat 500L – pod su mo wu je Fer -
nan dez – to sa mo chód, któ ry
sta wi czo ła każ dej sy tu acji.
„Na po kła dzie” te go mo de lu
wszyst ko ze so bą har mo ni zu je:
czy to de ska roz dziel cza czy pa -
ne le drzwi al bo wresz cie spe cy -
ficz ny kształt kie row ni cy – na wet
naj mniej sze de ta le świad czą o
oso bo wo ści t e go s a mo cho du”.

WSZECH STRON NY
I „OTWAR TY”
Czy w sa mo cho dzie o dłu go ści
nie wie le więk szej niż Pun to zmie -
ści się ośmiu de si gne rów? Jest
to do syć pro wo ka cyj ne py ta nie,
od któ re go roz po czął swo ją wy -
po wiedź An dre as Wup pin ger,
Chief De si gner li nii nad wo zia mo -
 de lu 500L, po ka zu jąc dzien ni ka -
rzom zd ję cie s wo je go ze  spo łu.

„Gdy po pro szo no nas o za pro -
jek to wa nie no we go sa mo cho du
– kon ty nu uje Wup pin ger –
od ra zu za da li śmy so bie py ta nie
jak – ma jąc ogra ni czo ne wy mia -
ry ze wnętrz ne – moż na by uzy -
skać du żą ilość prze strze ni
w środ ku. Po sta no wi li śmy, więc,
«po ba wić się» tro chę syl wet ką
daw ne go mo de lu 600 Mul ti pla,
aby stwo rzyć sa mo chód o wie lu
róż nych moż li wo ściach uży cia,
po tra fią cy ła two do sto so wać się
do po trzeb każ de go. Dru gim
waż nym dla nas ce lem by ło po -
szu ki wa nie emo cji: chcie li śmy,
aby no wy MPV miał sil ną oso -
bo wość, był in te li gent ny i sym -
pa tycz ny za ra zem. Aby od zwier -
cie dlał ta kie war to ści jak ra dość
i po zy tyw ne po dej ście. Trze cią
fa zą na to miast by ło od na le zie nie
«fa mi ly fe eling» mo de lu 500”.
W re zul ta cie, zda niem Wup pin -

ge ra, uda ło się stwo rzyć sa mo -
chód wszech stron ny i „otwar ty”,
czy li ta ki, któ ry od ra zu po ka zu -
je swo je moż li wo ści. „Po zio my
cha rak ter li nii przy wo łu je na myśl
dy na mizm, a oprócz te go po -
zwa la na bar dziej wy ra zi sty do -
bór dwu ko lo ru. Oka la ją ce ca ły
sa mo chód prze szkle nie da je po -
czu cie ogrom nej otwar to ści
na ze wnątrz i bar dzo przy jem nej
prze strze ni we wnę trzu. Wy so ko
umiej sco wio na dol na li nia szyb,
pod kre ślo ny pro fil nad ko la, wy -
brzu szo ne bo ki oraz po zba wio -
na ostrych kra wę dzi li nia spra -
wia ją wra że nie bez pie czeń stwa:
„Ga ba ry ty ka ro se rii są nie wiel kie,
a do stęp nej prze strze ni jest bar -
dzo wie le”. Po ka zu je to zresz tą
w za baw ny spo sób film – ośmiu
de si gne rów zmie ści ło się w mo -
de lu 500L, choć fak tem jest, że
by li nie co ści śnię ci.
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„W nowym samochodzie
staraliśmy się przekazać

taki sam wizerunek, 
jaki ma 500-tka, ale

bardziej postawiliśmy
na wszechstronność”

Przestronny i dający poczucie spokoju model 500L zaprojektowano na nowej platformie
„B-Wide”, 15 mm szerszej od platformy aktualnego modelu Punto i przeznaczonej
do tworzenia modeli najbliższej generacji. Bezpieczna konstrukcja, pozbawiona z przodu
podwójnych słupków, jest zgodna z normami obowiązującymi w USA, jeśli chodzi o założenia
prób zderzeniowych i specyfikacji w zakresie wymiarów stosowanych materiałów.

An dre as 
Wup pin ger



TRZY SPO SO BY
PRZE ŻY WA NIA 500-TKI
Ko lo ry i ma te ria ły do te go no we -
go MPV wy bra ła Ros sel la Gu -
asco, He ad of co lo ur and ma te -
rial de sign. „Na sza pra ca – ob ja -
śnia – za czy na się od ana li zy nie
tyl ko ty pu klien tów, do któ rych
kie ro wa ny jest ten mo del, co
rów nież ten den cji w sek to rach
nie zwią za nych ze świa tem mo -
to ry za cji, tj. wy po sa że nia wnętrz
czy mo dy. Pod uwa gę bra ne są
przed mio ty i styl ży cia, ja kie
moż na po łą czyć z kon cep cja mi
pod sta wo wy mi no we go pro jek -
tu. Dzię ki kom pu te ro wi pra cę
nad ko lo ra mi i ma te ria ła mi za -
czy na się już od pierw szych
szki ców do ty czą cych sty lu. Na -
wet bo wiem gąb ka za sto so wa -
na w sie dze niach czy spo sób
wy pro fi lo wa nia mo gą mieć
wpływ na de sign”. Ta ki typ pra -
cy jest wi docz ny wła śnie w mo -
de lu 500L, któ re go ele men ty
wy po sa że nia de fi niu ją trzy róż ne
spo so by in ter pre ta cji te go sa -
me go sa mo cho du: Pop, Easy
i Lo un ge. Jed na ko we kry te rium
za sto so wa no rów nież w ko lo -
rach ka ro se rii, sto su jąc kla sy fi -
ka cję dzie lą cą je na trzy ka te go -

rie: Con tem po ra ry Co lo urs, So -
fi sti ca ted Co lo urs, Re inven ted
Vin ta ge Co lo urs. „Pierw sze
z nich – wy ja śnia Gu asco – to
kla sycz ne ko lo ry 500-tki, czy li
bia ły, czer wo ny lub sza ry. Te bar -
dziej wy szu ka ne ma ją me ta licz -
ny po łysk, by po wierzch nie wy -
da wa ły się mięk kie i błysz czą ce.
Ostat nia na to miast gru pa obej -
mu je kil ka la kie rów, któ re sto so -
wa ne by ły u po przed ni ków mo -
de lu 500L, ta kich jak Fiat 600
Mul ti pla, 500 Giar di nie ra i 127:

mo wa zwłasz cza o ko lo rze żół -
tym musz tar do wym, pia sko wym
i zie lo nym oliw ko wym, któ re na -
da ją te mu no we mu MPV spe cy -
ficz ny efekt vin ta ge. Po za tym,
na no wo od kry to za sto so wa nie
dwu ko lo ru, pa su ją ce go bar dzo
do te go sa mo cho du”. Po przez
łą cze nie róż nych opcji per so na -
li za cji ko lo ru ka ro se rii, da chu
i po szyć we wnętrz nych uzy ska -
no nie mal 30-40 kom bi na cji.
W mo de lu 500L każ dy więc
znaj dzie coś dla sie bie.

Rossella 
Guasco

„Każda powierzchnia we wnętrzu
tego samochodu ma swoją duszę.
Projektowanie modelu oznaczało
też projektowanie jego «materii»”

POP: PEŁNA ZAPAŁU I ZDECYDOWANA
Żywe i wyraziste kolory charakteryzują wersję Pop, najbardziej pokrewną
z citycar. Deska rozdzielcza to gra kontrastów – błyszczącego z matowym
– i flokowania. Na siedzeniach najbardziej rzuca się w oczy powtarzany
„w nieskończoność” napis „500L”.

LOUNGE: U GRANIC LUKSUSU 
Model 500L Lounge, zaprojektowany dla tych, którzy uwielbiają się
wyróżniać, jest wyszukany za sprawą skór „o marmurkowatym wyglądzie”,
ciepłych kolorów, kontrastu wśród winylowych materiałów i miękkiej
mikrofibry. Zapewnia jazdę w atmosferze iście salonowej.

EASY: MOŻNA SIĘ DZIELIĆ NIM Z RODZINĄ I PRZYJACIÓŁMI
W wersji Easy kolory są jasne, deska rozdzielcza miękka w dotyku, wnętrze
pełne światła. Tkaniny inspirowane są środowiskiem morskim i sportowym. 
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Poszanowanie środowiska, mniejsze zużycie
paliwa, wyższe osiągi. Oto elementy wskazujące
kierunek innowacji w motoryzacyji. Oprócz nich
prowadzone są też badania nad nowymi
produktami, które będą mogły być
ponownie wykorzystane.
Odwiedzamy
laboratoria CRF,
by zobaczyć, co
„budzi się tam
do życia”.

Tekst:
Francesco

Novo

Fot.:
Alessandro

Lercara

FIRMA
BADANIA

Materia, która
wychodzi w przyszłość
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O ba da niach opo wia da Ro san -
na Ser ra, szef dzia łu Ma te ria łów
Cen trum Ba daw cze go Fia ta
(Cen tro Ri cer che Fiat). Spo ty ka -
my się z nią i z jej naj bliż szy mi
współ pra cow ni ka mi w Mi ra fio ri,
gdzie ze spół pra cu je obok tych,
któ rzy pro jek tu ją i pro du ku ją 
sa mo cho dy. Ser ra kie ru je dzia -
łem skła da ją cym się ze 190
osób, pra cu ją cych – po za Tu ry -
nem i Or bas sa no (sie dzi by CRF)
– w za kła dach w Eu ro pie, Bra -
zy lii, Chi nach i In diach. „Na szą
pra cę – mó wi Ser ra – wy ko nu je -
my za rów no dla Fia ta jak i dla
Fia ta In du strial. Ba da nia nad no -
wy mi ma te ria ła mi są bo wiem re -
ali zo wa ne na rzecz ma rek FGA,
Ma gne ti Ma rel li i Tek sid, a tak że
Ive co, CNH i FPT In du strial”.
Oprócz ba dań, któ rych ce lem

jest po pra wa wła sno ści ma te ria -
łów, dział ten zaj mu je się wspar -
ciem faz pro jek to wa nia i pro duk -
cji, spraw dza jąc w swych la bo -
ra to riach, czy kom po nen ty i pro -
ce sy są zgod ne z pa ra me tra mi
pro duk tu i czy prze strze ga ją
norm śro do wi sko wych oraz
stan dar dów bez pie czeń stwa.
Aby być na bie żą co w kwe stii
ostat nich od kryć na uko wych,
Cen trum Ba daw cze Fia ta współ -
 pra cu je z po nad 400 uni wer sy -
te ta mi i mię dzy na ro do wy mi la -
bo ra to ria mi ba daw czy mi, z któ -
ry mi sta le wy mie nia in for ma cje
i do świad cze nia. Ser ra do da je:
„Na sze ba da nia opie ra ją się
na trzech fi la rach: bez pie czeń -
stwo, śro do wi sko i osią gi. Do
nich na le ży do dać jesz cze kosz -
ty. Pra cu je my w ści słej współ -
pra cy z do staw ca mi, aby po pra -
wić wy daj ność i sku tecz ność
ak tu al nych ma te ria łów. I to są
dzia ła nia na okres śred nio -krót -
ki. Na to miast w per spek ty wie
dłu go ter mi no wej zaj mu je my się
ba da nia mi nad no wy mi ma te ria -
ła mi lub no wy mi za sto so wa nia -
mi tych sta rych. W la bo ra to riach
pra cu je my w za kre sie faz uprze -
my sło wie nia i pro duk cji, bez za -
trzy my wa nia się na pro ce sie zło -

Stal o bar dzo wy so kiej wy -
trzy ma ło ści, kle je moc niej -
sze od spa wów, pla sti ki,

któ re prze ka zu ją im pul sy elek -
trycz ne, la kie ry od por ne na słoń -
ce, bla cha o struk tu rze ziar ni stej
zmie nia ją ca ko lor w za leż no ści
od na tę że nia świa tła, ma te ria ły
ter mo -elek trycz ne prze zna czo ne
do ge ne ro wa nia ener gii z rur wy -
de cho wych. Oprócz tych in no -
wa cji są też me ta le rzad kie pod -
da wa ne bez koń ca re cy klin go wi,
ana li zy la bo ra to ryj ne oraz sa mo -
cho dy, któ re w cią gu dwóch mie -
się cy mu szą przejść ca ły swój
cykl ży cia. La bo ra to ria, w któ -
rych opra co wy wa ne są ma te ria ły
wy ko rzy sty wa ne przez prze mysł
sa mo cho do wy, są w cią głym ru -
chu. Ni gdy bo wiem wcze śniej
cię żar po jaz dów (wraz ze wszel -
ki mi kon se kwen cja mi, je śli cho -
dzi o zu ży cie pa li wa i emi sje za -
nie czysz czeń śro do wi ska), po -
trze ba od zy ski wa nia kom po nen -
tów pod ko niec ich cy klu ży cia,
ewo lu cja sty li stycz na i ry wa li za -
cja w za kre sie kosz tów nie wy -
ma ga ły od ba da czy i in ży nie rów
tak re wo lu cyj nych roz wią zań
tech no lo gicz nych. Ni gdy wcze -
śniej nie mie li też ty lu ory gi nal -
nych po my słów, co obec nie.

Badania polegają
na analizowaniu
coraz bardziej
wydajnych
i innowacyjnych
stali i stopów
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mo wa nia po jaz du, nie mó wiąc
już o tym, że na sze dzia ła nia
sku pia ją się tak że na za pew nia -
niu re cyr ku la cji i po now ne go
uży cia ma te ria łów”.

GO OD BYE STAL. 
AL BO NIE…
Jesz cze kil ka lat te mu 75% cał -
ko wi tej ma sy sa mo cho du sta -
no wi ły ma te ria ły me ta lo we.
W przy szło ści licz ba ta bę dzie
ma leć, ale nic nie za stą pi sta li,
po nie waż bla cha nie ty le nie
znik nie, co zmie ni swo je wła ści -
wo ści. Jej skład bo wiem i tak już
uległ zmia nie o 90%. Ste fa no
Mag gi, Szef Me tals&An ti cor ro -
sion i Sur fa ce Tre at ments wy ja -
śnia: „Zma la ła nie tyl ko ma sa
ele men tów me ta lo wych, ale
wzro sła rów nież ich ja kość. Bla -
chy ka ro se rii dzi siej szych sa mo -
cho dów są bar dziej od por ne
na ko ro zję, ła twiej sze w ob rób -
ce, so lid niej sze i bar dziej cią gli -
we. I bę dą ta kie co raz bar dziej,
bo wiem „zwy czaj na” stal bę dzie
wy pie ra na przez stal wy so ko wy -
trzy ma ło ścio wą lub stal o ul tra
wy so kiej wy trzy ma ło ści, co czę -
ścio wo na stą pi ło już w przy pad -
ku ostat nich mo de li FGA, na
przy kład Giu liet ty”. 
Na ukow cy z CRF roz wią za li pe -
wien pa ra doks: ogra ni cze nie
ma sy nad wo zia (zmniej sza jąc
w ten spo sób zu ży cie pa li wa
i emi sję za nie czysz czeń) przy
jed no cze snym zwięk sze niu je go
wy trzy ma ło ści. „Na przy kład no -
wa Pan da – ob ja śnia Mag gi – to
pierw szy na świe cie sa mo chód,
któ ry po sia da kom po nent stwo -
rzo ny z bar dzo spe cy ficz nej sta li
au ste ni tycz nej, pro du ko wa nej
tyl ko w Ko rei i ce chu ją cej się
wyż szą niż ja ka kol wiek in na stal
tłocz li wo ścią. W ten spo sób
moż li we by ło osią gnię cie lep szej
wy daj no ści”. 
Pod wzglę dem blach prze mysł
mo to ry za cyj ny jest bar dzo wy -
ma ga ją cy: mu szą one być od -
por ne na ko ro zję, ła twe do spa -
wa nia i la kie ro wa nia na wet naj -

Obok: przyrząd
do pomiaru
wytrzymałości
tkanin wyko -
rzystywanych
na tapicerkę
samochodową.
Powyżej:
magnetoskop,
który służy do
wyszukiwania
pęknięć
ukrytych pod
powierzchnią
materiałów.
Na stronie obok:
urządzenie
analizujące kąt
przylegania
kropli wody
do metalu.
Na stronie
poprzedniej:
tzw. „czysty
pokój”,
laboratorium
o sterylnych
warunkach,
gdzie wykonuje
się najbardziej
wyszukane
analizy
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bar dziej spe cy ficz ny mi ema lia mi.
Po nad to wszyst kie te ce chy po -
win ny być kom pa ty bil ne z pro -
duk cją wiel ko se ryj ną. I wresz cie
mu szą sto sun ko wo nie wie le
kosz to wać. Zro zu mia łe jest więc,
że opra co wa nie no we go ty pu
sta li wy ma ga lat ba dań i prób.
„Dla te go też – pod su mo wu je
Mag gi – hu ty sta li wy sy ła ją do
nas swych tech ni ków, ich pra ca
re ali zo wa na jest rów no le gle
w na szych i ich la bo ra to riach,
a pró by i suk ce sy są wza jem nie
dzie lo ne. W su mie jed nak ze
sta rej, do brej sta li nie zre zy gnu -
je my tak szyb ko”. A gdy by tak
po pa trzeć da lej w przy szłość?
Mag gi mó wi nie co ogól ni ko wo:
„Ba da my nad wo zia z alu mi nium
i ma gne zu, ale jesz cze jest zbyt
wcze śnie na sto so wa nie ich
w pro duk cji se ryj nej”.

KLEJ NAS OCA LI
To, co na zy wa my pla sti kiem,
a co spe cja li ści z CRF zwy kli
zwać po li me ra mi, dzie li się na
wie le ro dzin: pla sti ki, ela sto me ry

Całe życiew dwa miesiące
Całkowita eksploatacja samochodu w ciągu dwóch

miesięcy. Zwą go For Life i jest to prawdziwy test
wytrzymałości wykonywany przez specjalistów z CRF

w Balocco (Vercelli) na nowych modelach. Celem testu
jest sprawdzenie czy blachy nadwozia i wszystkie

części metalowe są odpowiednio zabezpieczone
przed korozją. Przez dwa miesiące każdej nocy pojazd

testowany jest na mokrym i zabłoconym torze.
Następnie w ciągu dnia zamykany jest w komorze

klimatycznej. Wszystko to odbywa się w ukryciu, bo
przecież samochód ma jeszcze rangę top secret. Cel
jest taki, aby w 60 dni odtworzyć trzy do czterech lat

eksploatacji samochodu w warunkach atmosferycznych
Europy Północnej, czyli tam gdzie najwięcej zimna,

mgły i śniegu. Pod koniec prototyp przekazywany jest
do laboratorium w Mirafiori i demontowany kawałek

po kawałku. Sprawdzane są spawy, blachy poddaje się
zaś analizom w poszukiwaniu nawet najmniejszych

śladów rdzy. Jeśli egzamin zostanie zdany pomyślnie,
model taki może być produkowany.

W BALOCCO

Od góry:
laboratorium

chemiczne, test
nowych klejów
i analiza spalin

filtrowanych
przez katalizatory

najnowszej
generacji



(gu my), kle je, uszczel nia cze.
W ki lo gra mach sta no wią one
25% ma sy po jaz du, mi mo iż ich
cię żar wła ści wy jest sie dem ra zy
mniej szy od cię ża ru sta li. „Z po -
li me rów – mó wi Car lo Tor reg gia -
ni, Szef Dzia łu Po li me rów
i Szkła, ro bi się wie le waż nych
ele men tów: zde rza ki, spoj le ry,
zbior ni ki, de ski roz dziel cze, sie -
dze nia itd. Ale istot ne są rów nież
te, któ rych nie wi dać: kle je i gu -
my sto so wa ne do łą cze nia ze
so bą róż nych czę ści i two rze nia
prze wo dów oraz kom po nen tów
sil ni ka. I to w tym za kre sie ocze -
ku je się naj więk szych no wo ści.
Za czy na my bo wiem sto so wać
w sa mo cho dach kle je o wy trzy -
ma ło ści prze kra cza ją cej 200 ki -
lo gra mów na cen ty metr kwa -
dra to wy, któ re mo gą za stą pić
spo iny. Jest to ko rzyst ne, je śli
cho dzi o ła twość ob rób ki, lep szy
roz dział ob cią żeń i w nie któ rych
przy pad kach mniej szą ma sę.
Ma ją one jesz cze do dat ko wy
plus w po rów na niu ze spa wa -
niem: moż li wość łą cze nia kom -
po nen tów z róż nych ma te ria łów:

me ta lu z pla sti kiem, me ta lu ze
szkłem itp.”.
Wy zwa nie pod ty tu łem pla stik -
-me tal w przy pad ku kom po nen -
tów sa mo cho do wych cią gle stoi
przed na mi. Aby spro stać ce lom
zwią za nym ze zmniej sze niem
ma sy, eks per ci po świę ca ją te mu
te ma to wi wie le cza su. Cią gle
trwa ją pra ce nad za awan so wa -
ną sta lą, kom po zy ta mi z two -
rzyw sztucz nych i in no wa cyj ny mi
ele men ta mi hy bry do wy mi wy ko -
ny wa ny mi z za awan so wa nych
ży wic i włó kien wzię tych z ae ro -
nau ty ki i umie jęt nie za adop to -
wa nych. Wszyst ko po to, aby
moż li we by ło za sto so wa nie ich
w prze myśle sa mo cho do wym.
Ale to nie wszyst ko, sil ni ki naj -
now szej ge ne ra cji osią ga ją tem -
pe ra tu ry prze kra cza ją ce ty siąc

stop ni. Na pię cie, ja kie mu pod -
da wa ne są kom po nen ty nie me -
ta lo we, wy ma ga za sto so wa nia
co raz bar dziej wy szu ka nych po -
li me rów do wy ko ny wa nia prze -
wo dów prze no szą cych pły ny.
Tor reg gia ni wy ja śnia: „W tu lei
zło żo nej z trzech warstw róż -
nych ela sto me rów jest wię cej
tech no lo gii niż w wie lu in nych
czę ściach. Ba da nia są bar dzo
in ten syw ne: mi mo iż klient czę -
sto nie zda je so bie spra wy, że
od ich ja ko ści za le ży do bre dzia -
ła nie i bez pie czeń stwo po jaz du”.
Ba da nia prze pro wa dza ne są
rów nież w za kre sie de ta li bar -
dziej wi docz nych, ta kich jak szy -
by. Wkrót ce swój de biut bę dzie
miał pierw szy mo del FGA z kil -
ko ma szy ba mi z pla sti ku: nie mal
iden tycz ne jak te tra dy cyj ne, no -
we „nie szkla ne szy by” wa żą
o po ło wę mniej i mo gą być wy -
twa rza ne z nich na wet bar dzo
skom pli ko wa ne for my. Po nad to
dzię ki do świad cze niom, ja kie
prze pro wa dza CRF, bę dą one
wkrót ce mia ły ta ką twar dość jak
zwy kłe szy by.

Badacze pracują
nad trzema celami:
bezpieczeństwo,
środowisko i osiągi

Za pomocą
efektu „plazmy
optycznej”
wykonuje się
analizę składu
chemicznego
metali
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TY SIĄC IST NIEŃ 
SA MO CHO DU
Ży cie da ne go po jaz du za czy -
na się od je go koń ca, twier dzi
Clau dia Ber ru ti, szef dzia łu Śro -
do wi sko i che mia, któ ra wy ja -
śnia swo ją myśl po wo łu jąc się
na kwe stie praw ne. „W Eu ro pie
– mó wi – po cząw szy od 2015
ro ku, 95% czę ści skła do wych
sa mo cho du bę dzie mu sia ło
pod le gać póź niej sze mu od zy -
sko wi, a 85% re cy klin go wi. Aby
by ło to moż li we, mu si my mieć
na uwa dze ów cel już od fa zy

jak dys proz i neo dym, któ re są
nie zbęd ne w kom po nen tach
elek tro nicz nych, zmu sza nas
do od zy ski wa nia ich pod ko niec
cy klu ży cia po jaz du i po now ne -
go ich uży cia prak tycz nie bez
koń ca”. Ber ru ti i jej ze spół ko rzy -
sta ją od nie daw na ze wspar cia
sys te mu in for ma tycz ne go, któ ry
dys po nu je szcze gó ło wą ma pą
skład ni ków znaj du ją cych się
w każ dym mo de lu, dzię ki cze -
mu moż na kon tro lo wać ich
zgod ność z prze pi sa mi śro do wi -
sko wy mi na ca łym świe cie.

„Wydział Śledczy” z Mirafiori
Laboratoria mikroskopii, radiologii, fonometrii i koloru, kontrole z użyciem płynów penetrujących i ultradźwięków. Analiza nanocząsteczek,

charakterystyka własności rozpraszających powierzchni i badanie refleksów świetlnych na desce rozdzielczej. Narzędzia, jakie stosuje
w swojej pracy Riccardo Boggio, szef działu Analiz Fizycznych, i jego współpracownicy, są niczym te stosowane w policyjnym wydziale

śledczym. Mówi: „Metody, jakie stosujemy czasami przypominają te z C.S.I. Nasze laboratoria pracują w ścisłej współpracy z innymi
działami nad przenikaniem materii, odkrywaniem jej sekretów, oceną estetyki z analizą kolorów i połysku, odkrywaniem anomalii

i zatwierdzania lub nie proponowanych rozwiązań. Aby było to możliwe, stosujemy zaawansowane urządzenia: od elektronicznych
mikroskopów skanujących, które „widzą” nanocząsteczki, po spektofotometry będące w stanie ocenić kolory powierzchni, lampy

rentgenowskie pokazujące niedoskonałości w wyrobach ręcznych i skomplikowane analizy umożliwiające określenie składu chemicznego
nieskończenie małych porcji materii”. Jeśli jest w niej jakiś „robak”, nie ma szans, by umknął uwadze pracowników laboratorium.

W OBRONIE JAKOŚCI

pro jek to wa nia, do bie ra jąc od po -
wied nie ma te ria ły. Przy kła do wo
zmniej sze nie ilo ści me ta li w sa -
mo cho dach wy ma ga zna le zie -
nia spo so bu na re cy kling kom -
po nen tów wy ko na nych z in nych
ma te ria łów. Jed nak wzrost
kosz tów (plus 300-400% w cią -
gu ro ku) me ta li rzad kich, ta kich

Członkowie
zespołu

zajmującego się
materiałami

w CRF. 
Od lewej: 

Vito Lambertini,
Carlo Torreggiani,

Claudia Berruti,
Rosanna Serra,

Riccardo Boggio
i Stefano Maggi.

Na następnej
stronie: 

dzielone pręty
Hopkinsona do
kontrolowania

charakterystyki
metali

Nanotechnologie
dają materiałom
nowe właściwości
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W CRF ba da się skrzy dła mo ty li
i oczy ćmy. Ale spo koj nie, w la -
bo ra to rium w Or bas sa no nie ma
owa dów, choć dzię ki nim roz po -
czę to cie ka we ba da nia. Pięk ne
ko lo ry, cha rak te ry stycz ne dla
skrzy deł mo ty li, to w rze czy wi -
sto ści nie tyl ko pig men ty, ale mi -
kro sko pij ne fałd ki tkan ki, któ re –
po przez od bi ja nie świa tła na
róż ne spo so by – two rzą wła śnie
ów, do brze wszyst kim zna ny,
za pie ra ją cy dech w pier siach
efekt. „Za da li śmy so bie py ta nie
– wy ja śnia Vi to Lam ber ti ni, Szef
Dzia łu No wych Ma te ria łów –
dla cze go nie wy ko rzy stać te go
efek tu w ma te ria łach znaj du ją -
cych się we wnątrz sa mo cho -
dów. Chcie li śmy uzy skać w róż -
nych miej scach pla stik o róż nym
ko lo rze, ale ide al nie ze so bą
har mo ni zu ją cy. Ba da nia te pro -
wa dzi my wspól nie z fir mą Le go,
po nie waż jej przed sta wi cie le, ze
względów środowiskowych, są
szcze gól nie za in te re so wa ni za -
prze sta niem la kie ro wa nia pro du -
ko wa nych przez nich słyn nych
kloc ków. Ale to za le d wie jed no
z za sto so wań na no tech no lo gii,
ob szaru, w któ rym od lat je ste -
śmy za an ga żo wa ni i któ ry sta -
no wi jed no z naj więk szych okien
z wi do kiem n a przy szłość”. 
Ba da czem z CRF, pa trzą cym
naj da lej w przy szłość, jest Vi to
Lam ber ti ni. Je go ba da nia bo -
wiem ma ją ho ry zont cza so wy,
któ ry się ga naj bliż szych 3, a na -
wet 10 lat. W od róż nie niu od ko -
le gów Lam ber ti ni nie pra cu je nad
naj now szą ge ne ra cją po jaz dów,
ale nad tą ko lej ną i tą jesz cze
póź niej szą. Jed na z kwe stii, od
któ rej wie le ocze ku je się w przy -
szło ści, ma kon kret ną na zwę:
na no tech no lo gia. „Ma te ria ły na
po zio mie na no sko po wym – ob -

ja śnia – mo gą zmie nić na sze ży -
cie i po pra wić ja kość obiek tów,
któ re nas ota cza ją. Dzię ki na no -
tech no lo giom je ste śmy w sta nie
uzy skać z tych sa mych ma te ria -
łów od mien ne re zul ta ty. Na przy -
kład, po przez wpro wa dze nie
do two rzy wa po li me ro we go nie -
zwy kle ma łych włó kien wę gla
two rzy wo to bę dzie po wo do wać
im pul sy elek trycz ne, któ re bę dą
mo gły być ła two ge ne ro wa ne
po pro stym na ci śnię ciu przy ci -
sku znaj du ją ce go się na je go po -
wierzch ni”. Wy eli mi nu je się w ten
spo sób ki lo me try prze wo dów
i ka bli (w każ dym sa mo cho dzie
jest ich obec nie ok. 15-20 kg).
Lam ber ti ni kon ty nu uje: „Dach
po jaz dów bę dzie mógł być po -
kry ty war stwą ogniw fo to wol ta -
icz nych, któ re bę dą wy ła py wać
ener gię, aby od zy ski wać ją, gdy
bę dzie po trzeb na. Ob li czy li śmy,
że w Tu ry nie każ dy metr kwa -
dra to wy in no wa cyj nych ogniw
sło necz nych bę dzie mógł pro -
du ko wać pół ki lo wa to go dzi ny
dzien nie. Co wię cej: po przez
umiesz cze nie ma te ria łów ter mo -
elek trycz nych w ru rach wy de -
cho wych bę dzie my mo gli ge ne -
ro wać ca łe set ki Wat tów, co po -
zwo li na ogra ni cze nie emi sji CO2
i zu ży cia pa li wa”. 

Dzię ki na no tech no lo giom po -
wsta ną rów nież la kie ry, w cząst -
kach któ rych znaj dą się kro ple
ema lii: w ra zie po wsta nia ry sy
bę dą one pę kać i po wo do wać
przy wró ce nie war stwy la kie ru,
bez ko niecz no ści skła da nia wi -
zy ty la kier ni ko wi. To ta ki sam
pro ces jak ten, gdy skó ra za my -
ka po wsta łe na niej ra ny. „Praw -
dzi we wy zwa nie – pod su mo wu -
je Lam ber ti ni – jest jed nak in ne:
uprze my sła wia nie in no wa cji bez
ko niecz no ści od twa rza nia w ca -
ło ści pro ce sów pro duk cji. Jed -
nym sło wem, trzeba zro bić to po
zrów no wa żo nych kosz tach”.

Na skrzydłachmotyla

MATERIAŁY JUTRA
Sta le o wy so kiej i ul tra wy so kiej wy trzy ma ło ści
Ma gnez i alu mi nium
La kie ry za po bie ga ją ce przed za ry so wa nia mi, któ re się sa me na pra wia ją
Pla stik, któ ry prze ka zu je im pul sy elek trycz ne
Kom po nen ty ter mo elek trycz ne, któ re od zy sku ją ener gię elek trycz ną z rur wy de cho wych
Po wierzch nie z ogni wa mi fo to wol ta icz ny mi do ge ne ro wa nia ener gii
Szy by z pla sti ku
Ele men ty kom po zy to we (z włók na mi wę glo wy mi i szkla ny mi)
Po li me ry, któ re przy bie ra ją róż ne ko lo ry w za leż no ści od świa tła
La kie ry iden tycz ne jak chrom
Kle je o więk szej wy trzy ma ło ści niż spo iny
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Czystei korzystne

Je śli cho dzi o licz bę
sa mo cho dów za si la -
nych LPG Pol ska zaj -

mu je obec nie dru gie miej -
sce na świe cie (za Tur cją)
i wy prze dzi ła do tych cza so -
wych po ten ta tów: Wło chy
i Ko reę Po łu dnio wą. Nie -

mal 15% wszyst kich za re je -
stro wa nych w Pol sce sa mo -

cho dów, po za ben zy ną za si la -
nych jest ga zem LPG (po nad 2,6
mln po jaz dów). Mar gi nal na jest
na to miast licz ba sa mo cho dów
z za si la niem po dwój nym ty pu
ben zy na/me tan. Wpły wa na to
z pew no ścią mię dzy in ny mi zni -
ko ma licz ba przy sto so wa nych
do ta kie go tan ko wa nia sta cji
paliwo wych (w su mie jest ich
w na szym kra ju mniej niż 50).
Gdy ce ny ben zy ny i ole ju na pę -

do we go zbli ża ją się do ko lej nej
psy cho lo gicz nej ba rie ry wy no -
szą cej obec nie 6 zło tych za litr,
roz wią za nie ty pu bi -fu el wy da je
się co raz bar dziej atrak cyj ne dla
klien ta. Tym bar dziej że sa mo -
chód na gaz, po za oszczęd no -
ścia mi w wy dat kach po no szo -
nych na pa li wo, ozna cza rów -
nież mniej sze za nie czysz cze nie
śro do wi ska. Wy cho dząc na -
prze ciw po trze bom ryn ku, Fiat
Au to Po land stop nio wo wpro -
wa dza ofer tę mo de li dwu pa li wo -
wych ma rek Fiat, Al fa Ro meo,
Lan cia i Fiat Pro fes sio nal.
Ile tak na praw dę moż na jed nak
za osz czę dzić? I czy „jaz da na
ga zie” to roz wią za nie dla każ de -
go? Po ni żej po sta ra my się
udzie lić od po wie dzi na te i in ne
py ta nia w tej kwestii. 

Przy ciągle rosnących cenach benzyny coraz więcej
klientów optuje za samochodami o zasilaniu
alternatywnym. W produkcji samochodów typu bi-fuel
(LPG/benzyna lub benzyna/metan) Fiat Group
Automobiles jest bez wątpienia
jednym z liderów w Europie.



Ja ka je st r óż ni ca m ię dzy
LPG i me ta nem?
LPG to roz twór wę glo wo do ro wy
skła da ją cy się głów nie z mie sza -
ni ny pro pa nu i bu ta nu, uzy ski -
wa ny zwy kle w pro ce sie ra fi na cji
ro py naf to wej. Jest cięż szy od
po wie trza i prze cho dzi w stan
cie kły pod względ nie ni skim ci -
śnie niem. Zwy kle ma ga zy no wa -
ny jest pod ci śnie niem od 5 do
10 ba rów w zbior ni ku o to ro idal -
nym kształ cie (przy po mi na ją cym
sma ko wi tą opon kę) o po jem no -
ści 45-50 li trów, umiesz cza nym
w sa mo cho dzie w miej scu ko ła
za pa so we go.
Me tan na to miast jest prost szym
wę glo wo do rem na sy co nym,
bez barw nym, bez won nym, nie -
tok sycz nym, któ ry znaj du je się
w wie lu ga zach na tu ral nych.
Wła ści wie jest to bar dzo lek ki
gaz na tu ral ny (lżej szy od po wie -
trza), ma ga zy no wa ny w bu tlach
o bar dzo du żej wy trzy ma ło ści,
któ re wy trzy mu ją 200 ba rów ci -
śnie nia we wnętrz ne go i miesz -
czą w so bie od 15 do 25 kg ga -
zu. Z uwa gi na roz mia ry zbior ni -
ka me tan mo że być in sta lo wa ny
w ko mo rze ba gaż ni ka (co nie -
ste ty od by wa się kosz tem na -
wet 50% miej sca). Gdy in sta la -
cja ga zo wa mon to wa na jest se -
ryj nie, zbior nik umiesz cza ny jest
zwy kle pod pod ło gą sa mo cho -
du, dzię ki cze mu nie po wo du je
utra ty p rze strze ni ła dun ko wej.

Czy zanieczyszczenie jest
mniejsze niż w przypadku
benzyny i oleju
napędowego?
LPG i me tan emi tu ją również
dwu tle nek wę gla (CO2) i sub -
stan cje za nie czysz cza ją ce, ale
w mniej szej ilo ści niż olej na pę -
do wy i ben zy na. Po nad to nie
ge ne ru ją po zo sta ło ści ani oło -
wiu, ani ben ze nu, ani siar ki –
ele men tów, któ rych w ogó le
w ich skła dzie nie ma. Co wię -
cej, me tan mo że być sto so wa ny
od ra zu w ta kim sta nie, w ja kim
go wy do by to, a to ozna cza że

Zatankowanie benzyny za 100 złotych pozwoli 
na dojechanie Fiatem Punto Evo LPG 1.2, 69 KM
z Bielska-Białej do Legnicy (300 km). 
Za taką samą kwotę tym autem zasilanym gazem
LPG można będzie pojechać z Bielska-Białej do
Gorzowa Wielkopolskiego (ok. 531 km)

Dysponując kwotą 150 zł i benzynową Alfą Giuliettą
1.4 TB 120 KM można dojechać z Bielska-Białej do
Ciechocinka (401 km). 
Na LPG z Bielska-Białej dojedzie się na Hel (667) km

100 złotych

150 złotych

Gorzów Wielkopolski

531 km
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300 km
Legnica

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała

Ciechocinek
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jek to wa no tak, aby wy trzy ma ły
wy so kie ci śnie nie i tem pe ra tu ry,
a w ra zie wy pad ku sta no wią
one ele ment, któ ry do dat ko wo
wzmac nia nad wo zie po jaz du. 

Ile tak naprawdę można
zaoszczędzić?
Przy ce nie ben zy ny prze kra cza -
ją cej 5,83 zł za litr i ro py naf to -
wej na po zio mie 5,74 zł (da ne
z koń ca sierp nia 2012 r.),
oszczęd ność na sta cji
pa liw wi dać go łym
okiem: LPG kosz tu je
oko ło 2,69 zł za litr,
a me tan oko ło 3 zł za
m³ (LPG ku pu je się
w Pol sce w li trach,
me tan zaś w m³).

Ale uwa ga: w przy pad ku jaz dy
z udzia łem LPG zu ży wa się 
oko ło 20-25% wię cej pa li wa niż
w przy pad ku ben zy ny, na to -
miast metr sze ścien ny me ta nu
to mniej wię cej ty le co 1,15 li tra
ben zy ny. W ra chun ku opła cal -
no ści na le ży rów nież uwzględ nić
koszt in sta la cji urzą dzeń i koszt
ich eks plo ata cji. Na przy kład,
przy nie wiel kich prze bie gach
rocz nych (do 10.000 km) po -

trze ba bę dzie wię cej cza -
su na zwrot po cząt -
ko wej in we sty cji.
W związ ku z tym im
wię cej prze je cha -
nych ki lo me trów,
tym szyb ciej za czy -
na się rze czy wi ście

Fiat jest najbardziej
ekologiczną marką
w Europie

Samochód na
gaz, poza
oszczędnościami
w wydatkach
ponoszonych na
paliwo, oznacza
również mniejsze
zanieczyszczenie 

AUTORYZOWANA INSTALACJA PO ZAKUPIE SAMOCHODU
Auto Gaz Śląsk w Katowicach od 18 lat zajmuje się projektowaniem,

wytwarzaniem i wdrażaniem systemów zasilania paliwami

gazowymi. Firma współpracuje bezpośrednio z siecią dealerską

Fiata Auto Poland, sprzedając miesięcznie około 100 instalacji

gazowych, głównie do samochodów Punto i Panda. Taki wynik

wskazuje na tendencję wzrostową współpracy. 

Instalacje gazowe, które montowane są w autoryzowanych

serwisach FAP posiadających homologację firmy na montaż, 

różnią się konfiguracjami dla poszczególnych samochodów. 

Na polskim rynku Auto Gaz Śląsk reprezentuje firmę Tartarini 

Auto SpA, która jest jednym z najlepszych w Europie producentów

tego typu instalacji.

nie wy ma ga prze twa rza nia
w za kła dach ra fi na cji. Trans port
od by wa się po przez sieć me ta -
no cią gów, gaz ten jest za tem
do stęp ny bez ko niecz no ści gro -
ma dze nia go w de po zy tach czy
blo ko wa nia r u chu n a d rodze.

Czy in  sta la cje L PG i me ta nu
są be z piecz ne?
No wo cze sne in sta la cje na gaz
są bar dzo bez piecz ne i zgod ne
z eu ro pej ski mi nor ma mi, któ re
za pew nia ją wy so kie stan dar dy
bez pie czeń stwa, okre śla ne na
pod sta wie spe cy fi ka cji mię dzy -
na ro do wych i nie zwy kle su ro -
wych te stów (te stów zde rze nio -
wych, te stów z za kre su po ża ru
po jaz dów itp.). Bez pie czeń stwo
za pew nio ne jest dzię ki od po -
wied nie mu zwy mia ro wa niu
kom po nen tów i mon ta żo wi spe -
cjal nych za wo rów bez pie czeń -
stwa, któ rych za da niem jest
unie moż li wia nie przy pad ko we go
ulat nia nia się ga zu. Bu tle za pro -



27

To po wszech na opi nia lu dzi.
Tym cza sem utra ta mo cy do -
strze gal na jest tyl ko w przy pad -
ku za si la nia me ta nem (sza cu je
się, że jest to spa dek na po zio -
mie 10-12%). W przy pad ku
LPG utra ta mo cy jest nie znacz -
na (1-2%). Ja ko przy kład weź my
mo del Al fa Ro meo Giu liet ta lub
Mi to. W obu tych sa mo cho dach
mon to wa ny jest sil nik 1.4 Tur bo
120 KM z po dwój nym za si la -
niem LPG i ben zy no wym: pa ra -
me try mo men tu, mo cy oraz nie -
za wod ność są tu taj iden tycz ne
jak w przy pad ku jed no stek wy -
łącz nie ben zy no wych. Mó wiąc
ści ślej, dzię ki mo cy mak sy mal -
nej na po zio mie 120 KM (88 kW)
przy 5000 ob ro tów na mi nu tę
i mo men cie mak sy mal nym wy -
no szą cym 206 Nm przy 1750
ob ro tów, Giu liet ta LPG jest
w sta nie pę dzić z pręd ko ścią
195 km/h, a od 0 do 100 przy -
spie sza w 10,3 se kund. O do -
sko na łych osią gach moż na rów -
nież po wie dzieć w przy pad ku
mo de lu Mi To, któ ry w „try bie”
LPG za pew nia pręd kość mak -
sy mal ną 198 km/h i przy spie -
sze nie „do set ki” w 8,8 se -
kun dy.

PALIWA ALTERNATYWNENie jest prawdą,
że silniki zasilane
paliwami
alternatywnymi 
mają 
mniejszą moc

oszczę dzać. W pew nych jed nak
przy pad kach moż na za osz czę -
dzić już od pierw sze go ki lo me -
tra! W ra mach kil ku kam pa nii
pro mo cyj nych za rów no Fiat jak
i Al fa Ro meo ofe ro wa ły  bo wiem
gra tis in sta la cję LPG. Tak by ło
na przy kład na prze ło mie sierp -
nia i wrze śnia w przy pad ku 
za ku pu mo de lu Al fa Ro meo
Giu liet ta. 

Czy w instalacjach na gaz
wymagana jest dodatkowa
obsługa?
Me tan i LPG ma ją mniej szą
sma row ność niż ben zy na. Z te -
go wzglę du sa mo cho dy pro du -
ko wa ne na gaz przez pro du cen -
tów ma ją zwy kle wzmoc nio ne
za wo ry i ich gniaz da. Za sto so -
wa nie w nich spe cjal nych ma te -
ria łów w sil ni kach bez po py cha -
czy hy drau licz nych lub z od zy -
skiem au to ma tycz nym po zwa la
na unik nię cie do dat ko wych ope -
ra cji ob słu go wych zwią za nych
z re gu la cją lu zu. Zbior ni ki LPG
na le ży wy mie niać co 10 lat, bu -
tle z me ta nem wy mon to wu je się
i spraw dza co czte ry la ta. W za -
leż no ści od prze bie gu ki lo me -
trów na le ży tak że okre so wo wy -
mie niać f il try.

Ile w Pol sce jest sta cji pa liw
na gaz?
W na szym kra ju jest oko ło
5.700 sta cji pa liw LPG i tyl ko 50
punk tów tan ko wa nia me ta nu
(nie ste ty, ich część otwar ta jest
tyl ko w ogra ni czo nych go dzi -
nach). W Eu ro pie jest to od po -
wied nio 36.000 i 4.000. Ich roz -
miesz cze nie nie jest jed nak jed -
no li te, zwłasz cza w przy pad ku
me ta nu. Na pół no cy i w cen -
trum kra ju sta cje, na któ rych
moż na za tan ko wać me tan, są
wręcz trud ne do od na le zie nia.
Lep sza jest na to miast sy tu acja
na po łu dniu Pol ski, zwłasz cza
na Ślą sku.
Czy silniki zasilane paliwami
alternatywnymi mają
mniejszą moc?

Fiat Group
Automobiles 
liderem w segmencie
Fiat Group Automobiles jest jedynym producentem
europejskim, który oferuje tak szeroką gamę
samochodów i pojazdów użytkowych z podwójnym
zasilaniem: LPG/benzyna oraz metan/benzyna –
zaprojektowanych, wyprodukowanych, z gwarancją
i oficjalnie sprzedawanych przez sieć sprzedaży.
W ostatnich pięciu latach alternatywne typy zasilania
samochodów stosowane przez FGA okazały się
najbardziej ekologiczne wśród europejskich marek
motoryzacyjnych, o poziomie emisji CO2
w wysokości 123,3 g/km, podczas gdy średnia na
rynku wynosi 140,9 g/km. Ostatni silnik Fiata,
dostosowany do zasilania metanem lub LPG,
to 1.4 M-Jet 16v 120 KM, dostępny w modelach 
Alfa Romeo Giulietta i MiTo (LPG) oraz Fiat Doblò
(metan). W Polsce Fiat Auto Poland oferuje również
inne modele z fabryczną instalacją typu bi-fuel: na
przykład Punto 2012 wyposażone w silnik 1.4 8v
Fire o mocy 77 KM (metan lub LPG). W zależności od
wzrostu tego segmentu w najbliższych miesiącach
można spodziewać się także i innych modeli z takim
zasilaniem. Dla klientów, którzy zdecydują się na
instalację LPG dopiero po zakupieniu samochodu,
Fiat Auto Poland oferuje również taką możliwość:
instalacja montowana jest w autoryzowanych
warsztatach i udzielana jest na nią gwarancja
producenta, z pewnymi ograniczeniami względem
instalacji fabrycznej. Oprócz wspominanych
wcześniej silników, instalacja LPG możliwa jest
również w silniku 1.2 Fire o mocy 69 KM, 
w który wyposażone są modele z segmentu A i B,
takie jak na przykład Fiat 500, Lancia Ypsilon, 
Panda, Punto i Qubo.
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Tekst i fot.
CNH Polska

i szybkie

W
ła ści cie le cią gni ków Ca se IH Qu -
ad trac z ca łej Wiel kiej Bry ta nii po -
świę ci li je den z naj lep szych dni
pod czas te go rocz nych żniw, aby
spo tkać się 28 lip ca na wy zna -

czo nym po lu w hrab stwie Lin coln shi re we wschod -
niej An glii i po móc w ze bra niu fun du szu dla or ga -
ni za cji Can cer Re se arch UK. Zbiór ce pie nię dzy to -
wa rzy szy ło usta no wie nie no we go świa to we go Re -
kor du Gu in nes sa w rów no cze snej pra cy naj więk -
szej licz by cią gni ków Ca se IH Qu ad trac.
Im pre za to re ali za cja po my słu Ne ila Mad di so -
na i He len Ra in thor pe. Ne il to do świad czo ny ope -
ra tor cią gni ków Ca se IH Qu ad trac pra cu ją cy
od wie lu lat dla go spo dar stwa rol ne go JJR Farms
w We lton Cliff, nie da le ko Lin coln. He len na to miast
zre zy gno wa ła z re ali zo wa nia swo jej ka rie ry za wo -
do wej w szkol nic twie, aby przed dwo ma la ty,
po przed wcze snej, bę dą cej wy ni kiem cho ro by no -

wo two ro wej, śmier ci swo je go oj ca Joh na, ob jąć
pie czę nad ro dzin nym przed się bior stwem JJR
Farms. Ne il Mad di son i He len Ra in th ro pe wspól nie
po sta no wi li w ten nie ty po wy spo sób uczcić pa -
mięć zmar łe go Joh na Ra in thor pe i po zy skać fun -
du sze na ba da nia nad cho ro ba mi no wo two ro wy mi.
John Ra in thor pe sły nął z przy szło ścio we go my śle -
nia w za kre sie wy ko rzy sty wa nia naj now szej tech -
no lo gii w opła cal nej i przy ja znej dla śro do wi ska
upra wie ro ślin. Od lat współ pra co wał z mar ką Ca -
se IH, po nie waż był ogrom nym zwo len ni kiem cią -
gni ków Qu ad trac sły ną cych z wy so kiej mo cy, gą -
sie ni co we go sys te mu trak cyj ne go chro nią ce go
struk tu rę gle by oraz z ni skie go zu ży cia pa li wa.
Dla te go wła śnie je go cór ka He len Ra in thor pe po -
sta no wi ła zor ga ni zo wać po ka zy pra cy cią gni ków
Ca se IH Qu ad trac, a tym sa mym po zy skać fun du -
sze dla or ga ni za cji Can cer Re se arch UK. Or ga ni -
za cja pro gra mu, re kla ma i cha ry ta tyw na zbiór ka

Pięćdziesiąt ciągników Case IH Quadtrac 
ustanowiło nowy rekord świata w orce na czas.
Imprezę połączono ze zbiórką pieniędzy na
rzecz badań nad chorobami nowotworowymi.

Niezawodne

Powyżej:
50 ciągników
CASE IH
ustanawia 
nowy światowy
Rekord
Guinnessa
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fun du szy za po cząt ko wa ły pro ces, któ ry pod czas
po ka zu uwień czo ny zo stał usta no wie niem świa to -
we go re kor du.
Pięć dzie siąt cią gni ków Ca se IH Qu ad trac zo sta ło
prze trans por to wa nych na po le w po bli żu go spo -
dar stwa w We lton Cliff z tak od le głych miejsc jak
Wilt shi re (po łu dnio wa An glia) i Aber de en shi re
(Szko cja). Cią gni ki sta nę ły przed tłu mem po -
nad 3.000 go ści. Do kład nie o go dzi nie 13:30
pięć dzie się ciu ope ra to rów uru cho mi ło swo je ma -
szy ny i ru szy ło na prze ciw le gły ko niec po la. Tam
na stą pi ło za wró ce nie cią gni ków, ob ni że nie kul ty -
wa to rów i po wrót w kie run ku zgro ma dzo nej pu -
blicz no ści w cza sie za le d wie 7 mi nut i 47 se kund.
Or ce to wa rzy szył ryk sil ni ków, dźwięk klak so nów
i błysk fle szy.
Czas prze jaz du w 7 mi nut i 47 se kund za pew nił or -
ga ni za to rom wpis do Księ gi Re kor dów Gu in nes sa,
co po świad czył przed sta wi ciel wy daw cy. Cer ty fi kat
po twier dza ją cy usta no wie nie no we go świa to we go
re kor du otrzy ma ła He len Ra in thor pe, a każ dy
uczest nik po ka zu je go ko pię. Ope ra to rom naj star -
szych, naj dłu żej pra cu ją cych i naj da lej prze trans -
por to wa nych ma szyn Ca se IH Qu ad trac wrę czo no
mo de le cią gni ków Ca se IH Qu ad trac w ska li 1/32. 
War to nad mie nić, że w gru pie 50 cią gni ków pra -
cu ją cych na po lu zna la zły się pra wie wszyst kie
wa rian ty ma szy ny Ca se IH
Qu ad trac, obej mu ją ce 16-
let nią hi sto rię pro duk tu –
po cząw szy od naj star -
szych mo de li z po ło wy lat
90., aż po naj now szy mo -
del Ca se IH Qu ad trac
600, czy li naj moc niej szy
obec nie cią gnik na ryn ku.
„Z przy jem no ścią po mo gli śmy He len Ra in thor pe
w re ali za cji jej po my słu i zro bi li śmy wszyst ko, co
mo gli śmy, aby wes przeć ze bra nie fun du szy na tak
szczyt ny cel,” mó wi Char les Bles sley, Ca se IH
Mar ke ting Ma na ger. „To był fan ta stycz ny dzień
i dla te go na le żą się jej sło wa uzna nia za cięż ką
pra cę, ja ką wło ży ła w re ali za cję po my słu. Za chę -
ce nie wła ści cie li cią gni ków Ca se IH Qu ad trac
do przy jaz du z tak od le głych stron i zgro ma dze nie
tak wiel kiej flo ty ma szyn pod czas peł ni żniw jest
wspa nia łym świa dec twem szczo dro ści i wiel ko ści
du cha osób za an ga żo wa nych w pra cę w rol nic -
twie w Wiel kiej Bry ta nii”.
Da ro wi zny od uczest ni ków po ka zu oraz osób
przy by łych w ce lu obej rze nia sta no wie nia re kor du
opie wa ją na kwo tę po nad 20.000£ i prze zna czo -
ne zo sta ły d la or  ga ni za cji Can cer Re se arch UK. 
Wię cej in for ma cji na te mat re kor du Qu ad trac i fun -
du szy dla or ga ni za cji Can cer Re se arch UK uzy skać
moż na na stro nie www.qu ad tra cre cord.co.uk.

Helen
Rainthorpe

i Charles
Blessley, Case

IH Marketing
Manager wraz
z certyfikatem

potwierdzającym
ustanowienie

nowego
światowego

Rekordu
Guinnessa

Bicie rekordu przez
ciągniki Case IH
połączono z akcją
charytatywną

WARTO WIEDZIEĆ

Case IH, jeden z największych producentów

maszyn rolniczych na świecie, należy

do spółki CNH Global, będącej w większości

własnością grupy Fiat Industrial S.p.A. Marka

bazuje na ponad 160 latach dziedzictwa

i doświadczenia w branży rolniczej. Case IH

oferuje duży wybór ciągników, kombajnów

i pras obsługiwanych przez globalną sieć

wysocewyspecjalizowanych dealerów, którzy

zapewniają klientom także najlepsze

wsparcie i rozwiązania niezbędne

do uzyskania wydajności w XXI wieku. 

Marka globalnychusług dla rolnictwa
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Krzysztof
Bielski, 
fot. Satiz
Poland

FIRMA
FPT

Przebojowe
20 metrów na SDE
Dla cze go to po wód do ta -

kiej du my? Od po wie dzi
jest wie le. Dzię ki te mu

pro duk tyw ność wzro sła o 49,5
proc., a ilość pra cy bez war to ści
do da nej zma la ła o 63,4 proc.
Z 12 pra cow ni ków na zmia nę
po zo sta ło mak sy mal nie ośmiu,
dzię ki cze mu co naj mniej czte -
rech mo gło do łą czyć do mon ta -
żu sil ni ków ben zy no wych. Po -
pra wi ła się wy go da pra cy; po -
wsta ły sta no wi ska „gol den
zo ne”. Przy go to wa ny zo stał
wresz cie od ci nek li nii, gdzie
w nie od le głej przy szło ści pro du -
ko wa ne bę dą sil ni ki speł nia ją ce
nor mę Eu ro 6. 

WCM U POD STAW
Roz wój sys te mu World Class
Ma nu fac tu ring w fa bry ce, 
a z własz cza osią gnię cie zło te go
po zio mu ja ko pierw szy za kład
w ca łym kon cer nie, po zwo lił in ży -
nie rom z biel skiej FPT na roz wi -
nię cie skrzy deł. Do sko na le to wi -
dać na li nii sil ni ków Twi nA ir, gdzie
mo gli za sto so wać przy pro jek to -
wa niu, a póź niej
uru cho mie niu, roz -
wią za nia zgod ne
z me to dą WCM.
Dzię ki te mu pra ca
jest tam bar dziej
ryt micz na, mniej
mę czą ca i efek tyw -

niej sza. „To li nia ty pu otwar te go;
pra cow nik znaj du je się w środ ku,
a de tal otrzy mu je „pod rę kę”. Nie
mu si się schy lać, nie wy ko nu je
nie po trzeb nych ru chów do ko lej -
nych czyn no ści mon ta żo wych.
Ozna cza to że pra cu je w stre fie
„gol den zo ne” – mó wi kierownik
obszaru montażu SDE Ireneusz
Hab das (na zdjęciu).

Do świad cze nie,
któ re ze bra li in ży -
nie ro wie z Biel ska -
-Bia łej przy two -
rze niu li nii Twi nA ir,
po zwo li ło na mo -
der ni za cję ist nie ją -
cej już wie le lat li nii

Przebudowa końcowego,
20-metrowego fragmentu linii 

silnika dieslowskiego w bielskim FPT, to przebój 
na skalę całego Fiat Powertrain Technologies.
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SDE w ta ki spo sób, aby i tu pra -
ca sta ła się mniej mę czą ca i bar -
dziej efek tyw na. Oczy wi ście nie
moż na by ło prze ro bić ca łej li nii,
bo to wy ma ga ło by zmian w lo gi -
sty ce, znacz nych kosz tów i dłu -
go trwa łe go za trzy ma nia pro duk -

cji. Uspraw nie nia za sto so wa no
w miej scu, gdzie pra ca by ła
szcze gól nie skom pli ko wa na i nie
za wsze ryt micz na: na mon ta żu
wią zek. To new ral gicz ny, 20-me -
tro wy, koń co wy frag ment li nii
LBL2, któ ra łącz nie mie rzy 200
metrów (ca ły mon taż ma 1100). 
Przed mo dy fi ka cją sil ni ki „wy jeż -
dża ły” nie ja ko z li nii na spe cjal -
ne sta no wi sko, na któ rym pra -
cow nik mon to wał wiąz ki. Zda -
niem kie row ni ka mon ta żu li nii
long -block 2 Krzysz to fa Nol ki
pra cow nik wy ko ny wał tam wie -
le do dat ko wych ma new rów,
któ re nie mia ły bez po śred nie go
związ ku z pro duk cją. „Ope ra cja
pod pię cia wiąz ki z czte rech
stron wy ma ga ła cza sa mi na wet
sied miu, ośmiu zbęd nych ru -
chów. Po wo do wa ło to więk sze
zmę cze nie. Zda rza ło się też, że
pra cow nik bez czyn nie ocze ki -
wał na sil nik, na wet do trzech
mi nut” – wy ja śnia Nol ka. Je rzy
Ciur la, od po wie dzial ny za utrzy -
ma nie ru chu, do da je, że sil ni ki
po da wa ne by ły  na sta no wi sko
mon ter skie za po śred nic twem
la we ty, któ ra czę sto się psu ła.
„La we ta cią gnę ła za so bą ka ble,
któ re się za wi ja ły. Każ de z tych
sta no wisk mia ło drzwi, au to ma -
tycz nie otwie ra ne i za my ka ne,
któ re się za ci na ły. Czę sto mu -

sie li śmy in ter we nio wać, co za -
bu rza ło ryt micz ność. Te raz nie
ma pro ble mu” – mó wi.

PRO STA LI NIA,
PROST SZA PRA CA
Po prze bu do wie mon taż wią zek
od by wa się w głów nym cią gu li-
nii. Do tych cza so we sta no wi ska,
umiej sco wio ne obok niej, zo sta-
ły zde mon to wa ne, dzię ki cze mu
w ha li zwol ni ło się 150 m2 po -
wierzch ni. Bę dzie ona wy ko rzy -
sta na przy no wych pro jek tach. 
Przed mo der ni za cją każ dy z 12
pra cow ni ków zaj mo wał się 12
sil ni ka mi na go dzi nę wy ko nu jąc
kil ku mi nu to wą ope ra cję, któ ra
wy ma ga ła wie lu czyn no ści bez
war to ści do da nej. Mu siał przy -
kła do wo ob ra cać sil nik, aby
pod piąć wiąz ki. Te raz w tym re -
jo nie  pra cu je na zmia nie od 6
do 8 osób. Wy ko ny wa na czyn -
ność zaj mu je każ de mu 24 se -
kun dy; jest znacz nie prost sza.
Ko lej ne sta no wi ska są tak usta -
wio ne, że pra cow nik nie mu si
już choć by ob ra cać sil ni kiem.
W cią gu go dzi ny przez li nię
prze cho dzą 144 sil ni ki. 

Tech nik li nii LBL 2 Zdzi sław Ko-
caj pod kre ślił, że po prze bu do-
wie po pra wił się do stęp do de -
ta li, któ re pra cow ni cy mon tu ją.
„Wcze śniej w tym miej scu sta ły
re ga ły z de ta la mi po bie ra ny mi
przez pra cow ni ków. Te raz już nie
mu szą się ob ra cać, by je po-
brać, bo mają je pod rę ką. W ten
spo sób tak że re du ku je my stra ty
pra cy bez war to ści do da nej” –

wy ja śnia. Krzysz tof Nol ka do da-
je za ra zem, że choć pra cow nik
mu si prze mie ścić się za prze su -
wa ją cym się sil ni kiem o pa rę kro -
ków, to je go pra ca jest o wie le
ła twiej sza i mniej uciąż li wa niż
przed mo der ni za cją. 
Z ko lei li der ze spo łu na od cin ku
3 Krzysz tof Skow ron zwra ca
uwa gę jesz cze na je den ko -
rzyst ny ele ment: uła twio ne zo -
sta ło za rzą dza nie pro duk cją.
„Je ste śmy te raz bar dziej ela -
stycz ni, je śli cho dzi o wy ko na nie
pla nu” – mó wi. 

ZE SPÓŁ I DZIE ŁO
Pro jekt prze bu do wy przy go to -
wał ze spół zło żo ny z 10 osób.
Prze wod ni czył mu Ire ne usz
Hab das. W skła dzie zna leź li się
też Ar ka diusz Ken dra, Mar co
Ran do ne, Sta ni sław Wilk,
Krzysz tof Nol ka, Zdzi sław Ko caj,
Ja cek Zwię czak, Ja ro sław Rysz -
ka, Jan Sie mie nik i Krzysz tof
Chmiel niak oraz spe cja li ści
z firm Sie cab i Aiut.
„Po mysł ist niał od kil ku lat, ale
od mo men tu stwo rze nia pro jek -
tu tech nicz ne go do re ali za cji mi -
nę ły prak tycz nie dwa mie sią ce.
To ab so lut ny re kord świa ta. Fa -
zę pro jek to wą mu sie li śmy ukoń -
czyć we wrze śniu ubie głe go 
ro ku, aby mieć czas na za mó -
wie nie od po wied nich czę ści ko -
niecz nych do prze bu do wy. Na -
stęp nie prze szko li li śmy pra cow -
ni ków z li nii SDE na Twi nA ir,  aby
po zna li jak pra cu je się w ru chu
cią głym. Prze bu do wę wy ko na li -
śmy pod czas zi mo wej prze rwy
re mon to wej, któ ra trwa ła 10 dni.
Na zde mon to wa nie sta rej i usta -
wie nie no wej wy star czy ło tyl ko
30 go dzin. To ko lej ny re kord
świa ta” – mó wi Hab das.

NA PRZY SZŁOŚĆ
Suk ces pro jek tu prze bu do wy
20-me tro we go frag men tu li nii
SDE spra wił, że wkrót ce w po -
dob ny spo sób zmo der ni zo wa ne
zo sta ną na stęp ne w ko lej no ści
sta no wi ska. 

Od lewej:
Zdzisław Kocaj
i Krzysztof
Skowron.
Poniżej: 
Jerzy Ciurla
i Krzysztof Nolka.
Na stronie obok:
nowy
zmodernizowany
fragment linii
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Anna
Szafrańska

fot. Ireneusz
Kaźmierczak

Fiat Auto Poland jest pierwszą polską firmą
w Grupie Fiat, która wdrożyła system
zarządzania energią zgodny z normą 
ISO 50001. I stało się to na pół roku
przed wyznaczonym terminem. 
Au dyt cer ty fi ku ją cy, któ ry prze pro wa dził TÜV

Nord, od był się mię dzy 26 i 28 czerw ca.
Wień czył on po nadrocz ne

prace przy go to wa wcze. 

ENER GIA 
PRIO RY TE TEM
Zda niem kie row ni ka Se kre ta ria -
tu Tech nicz ne go w Fiat Au to Po -
land Ta de usza Przy byl skie go za -
rzą dza nie ener gią za wsze by ło
w za kła dzie spra wą prio ry te to -
wą. „Kła dzie my bar dzo du ży na -
cisk na po pra wę efek tyw no ści

Energetykaznormalizowana

ener ge tycz nej oraz re duk cję strat ener gii, wy stę -
pu ją cych w ob sza rach pro duk cyj nych” – mó wi. 

Fiat Au to Po land po sia da Zin te -
gro wa ny Sys tem Za rzą dza nia,
któ ry do tych czas obej mo wał
sys te my: za rzą dza nia ja ko ścią
zgod ny z nor mą ISO 9001, śro -
do wi skiem – ISO 14001, a tak że
bez pie czeń stwem i hi gie ną pra -
cy PN -N -18001. Od 2006 ro ku
w fir mie wdra ża ny jest World
Class Ma nu fac tu ring (jed nym
z 10 fi la rów tech nicz nych WCM
jest fi lar śro do wi sko, któ ry obej -

Tadeusz
Przybylski:

„Certyfikat został
wystawiony

do 2015 roku.
Każdego roku

będziemy
kontrolowani,

czy postępujemy
zgodnie z normą.

Za trzy lata
przejdziemy

kolejny audyt
certyfikujący”

FIRMA
FAP
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Wyżej z lewej:
Łukasz Drob.
Od góry:
Tadeusz
Przybylski
i Irena
Lewandowska
oraz Bartłomiej
Bortel, Marek
Bania i Tomasz
Bogacz

już w za kła dzie i przy stą pić do cer ty fi ka cji. To dla -
te go by li śmy go to wi do te go pro ce su pół ro ku
wcze śniej” – wy ja śnia Przy byl ski.

KROK PO KRO KU
Przy go to wu jąc się do wpro wa dze nia nor my
50001 ze spół prze ana li zo wał pro ce sy pro duk cyj -
ne pod ką tem zu ży cia ener gii i zde fi nio wał stra ty
ener gii we dług stan dar dów WCM z po dzia łem
na ty py i ob sza ry wy stę po wa nia ich w pro ce sach.
„Okre śli li śmy ob sza ry zna czą ce go zu ży cia ener gii.
Pod da li śmy ana li zie pro ce sy w La kier ni, Mon ta żu
i Spa wal ni. Ba zo wa li śmy na ana li zie zu żyć w la -
tach 2008-2012. Oka za ło się, że w ty skim za kła -
dzie ob sza rem naj więk sze go zu ży cia ener gii są la -
kier nia A i B” – wy ja śnia Ta de usz Przy byl ski. 
Ko lej ną czyn no ścią by ło sko dy fi ko wa nie wek to rów
ener gii, aby uła twić ko mu ni ka cję. Przy kła do wo,

gdy po ja wia się ozna cze nie
vh019, to wia do mo, że cho dzi
o ener gię elek trycz ną. Dzię ki te -
mu ko mu ni ka cja jest póź niej
znacz nie ła twiej sza; wszy scy
po słu gu ją się ty mi sa my mi po ję -
cia mi. Gru pa od po wie dzial na za
wdro że nie ISO 50001 ze bra ła
też pod sta wo we in for ma cje
na te mat tej nor my. 

mu je za rzą dza nie śro do wi skiem i ener gią).
„W 2011 ro ku dy rek cja za kła du za de cy do wa ła, że
wdro żo ny zo sta nie jesz cze je den sys tem: za rzą -
dza nia ener gią we dług nor my ISO 50001. Ce lem
by ło po łą cze nie wszyst kich ele men tów do ty czą -
cych ener gii, obec nych w do tych czas dzia ła ją cych
sys te mach, w jed ną ca łość” – do da je Przy byl ski.

W DRO DZE 
DO ENER GE TYCZ NE GO ISO
Gdy za pa dła de cy zja o wpro wa dze niu nor my
50001, w ty skim za kła dzie po wsta ła 17-oso bo wa
gru pa ro bo cza. Na cze le sta nął Ta de usz Przy byl ski.
W jej skła dzie za leź li się spe cja li ści z Se kre ta ria tu
Tech nicz ne go od po wie dzial ni za Ener gię i Eko lo gię
– Ire na Le wan dow ska, Kry sty na Go dziek i Łu kasz
Drob, Po wią zań Tech no lo gicz nych – Mar cin Roz -
wa dow ski, Ra do sław Grud nik, Da wid Tyc, Krzysz -
tof Ba naś, Mi chał Ga rus oraz Wi told Wierz ba,
a tak że przed sta wi cie le wy dzia łów pro duk cyj nych
– kie row ni cy utrzy ma nia ru chu i oso by z in ży nie rii:
Ma riusz Fen der i Woj ciech Gwóźdź ze Spa wal ni,
To masz Bo gacz i Bar tło miej Bor tel z Mon ta żu oraz
Cy prian Gron kie wicz i Ma rek Gó ral z la kier ni. 
„Gru pa FGA ży czy ła so bie, aby za kła dy uzy ska ły
cer ty fi kat do 2013 r. Przy go to wa li śmy za tem har -
mo no gram przed się wzięć do koń ca 2012, a na -
stęp nie prze ana li zo wa li śmy ist nie ją cą do ku men ta -
cję funk cjo nu ją cych sys te mów pod ką tem do sto -
so wa nia ist nie ją cych pro ce dur i in struk cji do wdra -
ża ne go za rzą dza nia ener gią. (...)
Okazało się, że Zakład w dużym
zakresie spełnia już wymagania
normy ISO 50001. Wy star czy ło
tyl ko do pra co wać do ku men ta -
cję, po pra wić nie któ re pro ce-
du ry, po spi nać do ku men ta cję
w ca łość, ująć tak, by no wy sys -
tem uwzględ niał wszyst kie ko -
rzyst ne ele men ty, któ re ist nia ły

ISO 50001
ISO 50001 to norma, która
dotyczy redukcji kosztów,
zmniejszenia emisji gazów
cieplarnianych oraz poprawy
efektywności energetycznej
przedsiębiorstwa.



34

Usta lo no wresz cie mie rzal ne ce le i za da nia, ja kie
po win ny zo stać osią gnię te. Ze spół opra co wał plan,
za kres i czę sto tli wość mo ni to ro wa nia zu ży cia czyn -
ni ków ener ge tycz nych. Po moc ne w tym są dwa
ist nie ją ce w za kła dzie sys te my: Sy del, któ ry umoż -
li wia śle dze nie zu ży cia ener gii elek trycz nej, ga zu
i sprę żo ne go po wie trza oraz tem pe ra tur w ha lach
i na ze wnątrz on -li ne na wy dzia łach pro duk cyj nych,
a tak że EMT (Ener gy Mo ni to ring & Tar ge ting), któ -
ry w opar ciu o sta ny licz ni ków i pa ra me try istot ne
do mo ni to ro wa nia zu żyć, jak wiel kość pro duk cji,
dni pra cy, dni ogrze wa nia, po zwa la okre ślić, czy
zu ży cie czyn ni ków ener ge tycz nych bę dzie więk -
sze, czy mniej sze. Je śli EMT wy ka że od chy le nie
od nor my, wów czas w opar ciu o od po wied nie pro -
ce du ry re agu ją spe cjal nie prze szko lo ne służ by.
„Wy zna czo ny na wstę pie za kres prac zo stał wy ko -
na ny szyb ciej niż pla no wa li śmy na wstę pie. Już
w czerw cu 2012 by li śmy go to wi do wy ko na nia pier-
w szej fa zy au dy tu” – pod kre śla Ta de usz Przy byl ski.

WY MIER NE EFEK TY
Wszyst kie za bie gi, któ re w ostat nich la tach re ali -
zu je ty ski za kład, w tym wpro wa dze nie sys te mu
zgod ne go z nor mą ISO
50001, ma ją na ce lu spraw -
niej sze za rzą dza nie nie zwy -
kle kosz tow ną współ cze śnie
ener gią. „W okre sie od 2002
do 2011 ro ku zre du ko wa li -
śmy zu ży cie ener gii z po zio -
mu 4,649 GJ w prze li cze niu na 1 sa mo chód do
po zio mu 2,798 GJ/sa mo chód, czy li o 39,8%.
Emi sja CO2 do at mos fe ry zma la ła w ostat nich pię -
ciu la tach z 496 kg w prze li cze niu na 1 sa mo chód
do 396 kg w ubie głym ro ku” – mó wi Przy byl ski.
Wdra ża ne pro jek ty po pra wy w róż nych ob sza rach
rów nież przy no szą wy mier ne efek ty. Dzię ki od zy -
sko wi cie pła z ko mi nów w La kier ni, gdzie tem pe -
ra tu ra się ga na wet 360ºC, za osz czę dzo no oko ło
120 ty s. eu ro rocz nie. Zre ali zo wa ny pro jekt
oszczęd no ścio wy za kła dał, że cie pło z su szar ki li -

nii ka ta fo re zy po przez wy mien nik cie pła zo sta ło
wy ko rzy sta ne do pod grze wa nia wan ny od tłusz -
cza nia w pro ce sie fos fo ro wa nia. Tem pe ra tu ra ga -
zów wy lo to wych zo sta ła ob ni żo na do 110ºC.
In te re su ją cy pro jekt redukcji zu ży cia sprę żo ne go
po wie trza zo stał za sto so wa ny na Mon ta żu. Zda -
niem eks per ta do spraw ana liz tech nicz nych
z Ener gii/Eko lo gii Łu ka sza Dro ba ana li za je go zu -
ży cia do wio dła, że stra ty – zwłasz cza w dniach nie -
pro duk cyj nych – są zna czą ce. „Prze ka za li śmy in -
for ma cję do służb utrzy ma nia ru chu na Mon ta żu,
któ re spraw dzi ły wszyst kie in sta la cje ze sprę żo -
nym po wie trzem pod ką tem nie szczel no ści. Po -
wsta ła swo ista ma pa wy cie ków. Na stęp nie wszy -
st ko uszczel nio no. Prze ana li zo wa ny zo stał też
i zra cjo na li zo wa ny prze bieg ru ro cią gów. To wszy -

st ko przy nio sło efekt: śred nie
zu ży cie w dniu ro bo czym
spa dło z 49 tys. m3 w 2010
ro ku do 23 tys. m3. Re al -
na oszczęd ność w ska li ro ku
to 72 tys. eu ro. W dniach
nie pro duk cyj nych zu ży cia

spa dło o 80%, z 15 tys. na 2 tys. m3” – mó wi Drob.
W ty skim za kła dzie na wy dzia le Mon ta żu za sto so -
wa ny zo stał ze gar astro no micz ny do ste ro wa nia
oświe tle niem, a w ha lach i na te re nach ze wnętrz -
nych in sta lu je my ener go osz częd ne lam py LED.
Ocie plo no też da chy, a okna wy mie nio no na no we
o mniej szym współ czyn ni ku prze ni ka nia cie pła.
„Dzię ki pro wa dzo ne mu od lat pro gra mo wi re duk -
cji zu ży cia czyn ni ków ener ge tycz nych Fiat Au to
Po land jest li de rem w ob sza rze ener gii wśród za -
kła dów FGA” – pod kre śla Ta de usz Przy byl ski.

Wyżej: Bartłomiej
Bortel – pomiar

szczelności
instalacji 

ze sprężonym
powietrzem
przy użyciu

detektora
ultradźwiękowego.

Obok: Krzysztof
Banaś – instalacja

odzysku ciepła
z suszarki

po podkładzie

W ciągu 10 lat
zredukowano o 39,8%
zużycie energii
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Krzysztof
Bielski, 
fot: Satiz
Poland

Wspól na pra ca in ży nie rów z obu firm za -
owo co wa ła roz wią za nia mi, któ re spra wi -
ły, że no wo cze sne li nie sta ją się tak że

bar dziej oszczęd ne pod wzglę dem zu ży cia choć -
by ener gii. Zda niem sze fa ze spo łu uru cho mie nio -
we go w eCo mau Paw ła Zio bry w Fiat Po wer tra in
Tech no lo gies (FPT) na prze strze ni lat cał ko wi cie
zmie ni ło się po dej ście do ma szyn. Po cząt ko wo za -
sad ni cze zna cze nie mia ła ich wy daj ność. Kil ka lat
te mu za czę to jed nak szu kać osz -
częd no ści. Prze pro wa dzo no bar dzo
do kład ne po mia ry zu ży cia chło dzi wa,
sprę żo ne go po wie trza i ener gii elek -
trycz nej po szcze gól nych ma szyn
w róż nych fa zach cy klu pro duk cyj ne -
go. Efekt tej ope ra cji był ta ki, że do -
strze żo no stra ty, któ re moż na by ło co

naj mniej ogra ni czyć. „Ze wi den cjo no wa li śmy je
i przy go to wa li śmy za ło że nia pro jek to we, któ re szły
w kie run ku ich wy eli mi no wa nia, a eCo mau to
wszyst ko roz wi nął, za pro jek to wał i zre ali zo wał” –
mó wi me ne dżer ener gii w FPT Ka zi mierz Ko niecz -
ny (na zdjęciu poniżej).
Przy wszyst kich pro po no wa nych zmia nach wspól -
nie pra co wa li in ży nie ro wie z eCo mau i FPT.
„Wszyst kie do tych cza so we dzia ła nia by ły prze pro -

wa dzo ne na ma szy nach Co mau. Ja -
ko ich użyt kow ni cy do sko na le ro zu -
mie my się z ich pro du cen tem. Zna my
je i dla te go wraz z eCo mau opra co -
wa li śmy stra te gię, jak do cho dzić do
wy zna czo nych ce lów i oszczęd no ści”
– wy ja śnia szef in ży nie rii utrzy ma nia
ru chu w FPT Ka zi mierz Wi tek.

FIRMA
COMAU I FPT

Złota
Kilka miesięcy temu Fiat Powertrain
Technologies Poland zdobył poziom
WCM GOLD. W osiągnięciu tego celu swój
udział miał eComau, który współpracował
z inżynierami z FPT Poland.

Powyżej, 
od lewej: 
L. Massone,
profesor 
H. Yamashina, 
E. Lorenzin, 
E. Szypuła 
i K. Konieczny
podczas
prezentacji
rozwiązań
eComau
w trakcie 
Audytu WCM

współpraca
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CHŁO DZI WO NA SRE BRO
Dwa la ta te mu, gdy spół ka się ga ła po srebr ny po -
ziom WCM, na li nii ob rób ki gło wi cy cy lin drów sil ni -
ka die sla 1.3 Mul ti Jet za sto so wa ne zo sta ło roz wią -
za nie, któ re zna czą co ogra ni czy ło uży cie chło dzi -
wa. „Do tych czas pom py po da wa ły chło dzi wo
sta le. Te raz po da wa ne jest je dy nie, gdy za cho dzi
ta ka po trze ba: do spłu ki wa nia, sma ro wa nia i chło -
dze nia na rzę dzi. Za czy na pły nąć przy kła do wo
w mo men cie ich ze tknię cia z de ta lem. Po wy wier -
ce niu otwo ru, gdy na rzę dzie opu ści de tal, chło dzi -
wo zo sta je na tych miast od cię te; in ny mi sło wy sto -
so wa ne jest tyl ko wte dy, gdy two rzo na jest war -
tość do da na” – wy ja śnia Eu ge niusz Szy pu ła, któ ry
w FPT jest od po wie dzial ny za fi lar WCM ener gia
i śro do wi sko. 

W KIE RUN KU ZŁO TA
„Idzie my w kie run ku cią głej po pra wy” – pod kre śla
Pa weł Zio bro. Tą po pra wą, oprócz re duk cji zu ży -
cia chło dzi wa, jest tak że zmniej sze nie ilo ści po bie -
ra nej ener gii oraz zu ży cia sprę żo ne go po wie trza.
„Ce lem, ja ki przed osią gnię ciem zło te go po zio mu
WCM wy zna czy li przed so bą in ży nie ro wie z FPT
i eCo mau, by ło – jak mówi Ka zi mierz Ko niecz ny
– 14 pro cen to we zmniej sze nie zu ży cia ener gii
elek trycz nej. Aby to osią gnąć, eCo mau za pro po -
no wał roz wią za nia, któ re – wraz z sys te mem re du -
ku ją cym zu ży cie chło dzi wa – zo sta ły za sto so wa ne
w dwóch ma szy nach na li nii kor pu su sil ni ka die -
sla”. „Wy bra li śmy ce lo wo ta kie ma szy ny, któ re ma -
ją wy so kie zu ży cie ener gii, stra ty chło dzi wa, a tak -
że sprę żo ne go po wie trza, ale przy tym umoż li wia -
ją za sto so wa nie mo dy fi ka cji na wie lu ko lej nych
ma szynach” – d o da je Zio bro.
Pierw sze z za sto so wa nych roz wią zań, któ re pro -
wa dzą do oszczęd no ści ener gii, to tak zwa ne
intelligence stand-by. W mo men tach, gdy ma szy -
na ocze ku je na do star cze nie de ta lu, któ ry ob ra bia -
ny jest w tym cza sie w in nym miej scu, wy łą cza ją
się wszel kie na pę dy; prze cho dzi w stan uśpie nia.
Ak ty wa cja na stę pu je wraz z do star cze niem ele -
men tu do ob rób ki. Dru gie to tak zwa ne in tel li gen -
ce sle eping. „Jest to zwią za ne z wy mia ną na rzą -
dzi, co zaj mu je oko ło 30 mi nut pod czas każ dej
zmia ny. Je śli pra cow nik wy mie nia na rzę dzie, to
wszyst kie na pę dy au to ma tycz nie wy łą -
cza ją s ię” – mó wi E u ge niusz Szy pu ła.
W tych dwóch ma szy nach in ży nie ro wie
za sto so wa li tak że in te li gent ny spo sób
za rzą dza nia sprę żo nym po wie trzem
przy kon tro li obec no ści de ta lu i je go
po praw ne go usta wie nia. „Sprzę żo ne
po wie trze nie jest już tam po da wa ne
sta le, lecz tyl ko w mo men cie kon tro li.

Za raz po tem za si la nie jest od ci na ne” – do da je Pa -
weł Zio bro z eCo mau.
Roz wią za nia za sto so wa ne na obu ma szy nach zo -
sta ły za pre zen to wa ne pod czas au dy tu WCM
i przy czy ni ły się m. in. do te go, że Fiat Po wer tra in
– ja ko pierw sza fir ma w Gru pie Fiat – osią gnę ła
w bie żą cym ro ku zło ty po ziom sys te mu World
Class Ma nu fac tu ring.

EFEK TY
Pra ca in ży nie rów przy no si kon kret ne efek ty. Ilość
zu ży wa nej ener gii elek trycz nej przez dwie pro to ty -
po we ma szy ny na li nii ob rób ki kor pu su die sla,
w któ rych za sto so wa ne zo sta ły sys te my stand -by
i uśpie nia, zma la ła o 14 proc. Zda niem sze fa in ży -
nie rii utrzy ma nia ru chu FPT Ka zi mie rza Wit ka ich
wy ko rzy sta nie ma z ca łą pew no ścią tak że du ży
wpływ na wy dłu że nie spraw no ści kom po nen tów,
przede wszyst kim pomp i sil ni ków. „Na szym ce -
lem by ły oszczęd no ści ener gii elek trycz nej, ale
przy oka zji wy dłu ży li śmy rów nież ży cie kom po nen -
tów” – wy ja śnia. 

NA PRZÓD
In ży nie ro wie już za sta na wia ją się nad ko lej ny mi
roz wią za nia mi, któ re przy czy nią się do dal sze go
roz wo ju biel skie go Fiat Po wer tra in. Pa weł Zio bro
do da je, iż do koń ca ro ku na wszyst kich ma szy -
nach li nii ob rób ki kor pu su sil ni ka 1.3 Mul ti Jet 

Energy Team FPT
i eComau po
zdobyciu WCM
GOLD. 
Od lewej: 
Michele Di Bacco,
Gianmarco
Brunetta,
Magdalena
Gołuch, Paweł
Ziobro
i Eugeniusz
Szypuła

Kazimierz Witek
w trakcie
prezentacji
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bę dzie za adap to wa ne roz wią za nie zmniej sza ją ce
ilość uży wa ne go chło dzi wa. Bar dzo du ży udział
w two rze niu Lay -outu zu ży cia czyn ni ków
ener ge tycz nych mia ła ka dra ope ra to rów
li nii ob rób ki kor pu su sil ni ka 1.3 Mul ti Jet,
pod kre śla Pa weł Zio bro. Ko lej ny etap
to za sto so wa nie na ca łej li nii roz wią zań
z dwóch pro to ty po wych ma szyn. Cho -
dzi o to, aby do pro wa dzić do peł nej
opty ma li za cji pra cy li nii w za leż no ści
od za po trze bo wa nia na czyn ni ki ener -
ge tycz ne. „Sta nie się to, co te raz zro bi -
li śmy w od nie sie niu do chło dzi wa na li nii
gło wi cy sil ni ka die slow skie go” – wy ja śnia
Pa weł Z io bro.
Eu ge niusz Szy pu ła do da je: „Cią gle dzia -
ła my. Tech no lo gia nie stoi w miej scu.
Choć by w przy pad ku ukła dów ste ru ją -
cych ser wo mo to ra mi, któ rych jest bar dzo
wie le na li nii au to ma tycz nej”. „Po ja wi ły się
już no we roz wią za nia, znacz nie bar dziej
oszczęd ne niż do tych czas uży wa ne, 
któ re chce my za sto so wać wspól nie
z eCO MAU. Już te raz kom po nen ty, któ -
rym koń czy się okres ży wot no ści za stę po -
wa ne są ich no wy mi ge ne ra cja mi o więk -
szym za awan so wa niu tech no lo gicz nym
i zu ży wa ją ce mniej ener gii elek trycz nej” 
– u zu peł nia Ka zi mierz W i tek. 

Dostawca
ekologicznych rozwiązań 
Comau od 40 lat działa w sektorze

zaawansowanych systemów produkcji. 

Firma jest światowym liderem w zakresie

zrównoważonej automatyzacji. 

Oferuje także przyszłościowe i stałe rozwiązania

serwisowe. eComau koncentruje działalność 

na dostarczaniu przyjaznych dla środowiska

rozwiązań produkcyjnych, które obniżają zużycie

energii. Dzięki nim zużycie zostaje zmniejszone

od 20 do 30 proc. „Projektujemy, wykonujemy,

sprawdzamy jak działa i optymalizujemy proces

produkcyjny” – mówi szef zespołu

uruchomieniowego eComau Paweł Ziobro. 

W SKRÓCIE



Tekst i zdjęcia:
Biuro Prasowe FAP

AKTUALNOŚCI
FIAT ADVENTURE TEAM

Fiaty Freemont
na Syberii

Dwa Fiaty Freemont przebyły 16.000 km
trasę, przewożąc ekipę Marcina Gienieczko 
do źródeł Leny. Podróżnik rozpoczął tam
spływ rzeką ku Oceanowi Arktycznemu. 



39

Se ryj ne Fia ty Fre emont spi -
sa ły się na me dal pod -
czas Fiat Ad ven tu re Te am

Sy be ria 2012. Po ko nu jąc 8,5 ty -
sią ca kilometrów, do tar ły  na Sy -
be rię zgod nie z usta lo nym przez
Mar ci na Gie niecz ko har mo no -
gra mem za le d wie w 11 dni. Ob -
ła do wa ne sa mo cho dy, głów nie
żyw no ścią i ekwi pun kiem po -
dróż ni ków, mia ły przed so bą
trud ne za da nie. Mi mo że nie po -
sia da ły do dat ko we go wy po sa -
że nia te re no we go, mu sia ły  po -
ko nać nie jed no krot nie eks tre -
mal ne wa run ki: błot ni ste i tyl ko
w czę ści utwar dzo ne dro gi za re -

zer wo wa ne dla praw dzi wych te -
re nó wek. W pla nach wy pra wy
jed nak prze wi dy wa no, by Fia ty
Fre emont do tar ły  jak naj bli żej
punk tu star tu, w prze ciw nym ra -
zie glob tro te rzy zmuszeni byliby
do trans portu wie lo ki lo gra mo -
we go sprzę tu, w tym ca noe, na
wła snych p le cach.
Po przy by ciu na miej sce Mar cin
Gie niecz ko pod kre ślał za le ty Fia -
tów Fre emont. Zwró cił uwa gę
zwłasz cza na ich ła dow ność,
wy go dę i oszczęd ność. Stwier -
dził, że mo de le spraw dzi ły się na
Sy be rii. Sa mo cho dy, chcąc jak
gdy by spro stać opi niom po -

dróż ni ka, po twier dzi ły swą nie -
za wod ność w dro dze po wrot nej
do Pol ski, po ko nu jąc bez prze -
szkód i awa rii ten dłu gi i eks tre -
mal ny dy stans. 
Podróżnik Mar cin Gie niecz ko,
wspie ra ny przez Fia ta, tak że
wró cił już z wy pra wy na Sy be rię.
Po prze by ciu trud nych pro gów
wod nych w gór nym bie gu rze ki
Le na, zgod nie z pla nem za koń -
czył swój spływ w por cie Tik si
nad Mo rzem Łap tie wów (część
Oce anu Ark tycz ne go). Do Pol ski
po wró cił na po cząt ku wrze śnia,
po 63 dniach i po ko na niu rze ką
4328 ki lo me trów. 

Fiaty Freemont,
mimo że nie
posiadały
dodatkowego
wyposażenia
terenowego,
bez przeszkód
pokonały tysiące
kilometrów
i ekstremalne
warunki na
Syberii



40

AKTUALNOŚCI
KONKURS

Konkurs

Nie był to
łatwy konkurs.
Wymagał
wysiłku, 
dobrej pamięci
i inwencji
twórczej...
Dzisiaj takich
konkursów 
już prawie nikt
nie organizuje.
Ale chcieliśmy
nadać mu
znaczenia, bo
nasza historia
i historia Fiata
w Polsce więcej
znaczy, aniżeli
jakieś hasło
wysłane SMSem.

Au to Po land i Fiat Po wer tra in
Tech no lo gies Po land. Za cie ka -
we li sty dzię ku je my rów nież
eme ry tom Fia ta Au to Po land,
któ rzy na dal otrzy mu ją cza so pi -
smo, i któ rzy mo gli wziąć udział
w na szej ini cja ty wie.
Ale przejdź my do te go, co by ło
w kon kur sie naj waż niej sze. Na -
gro dy. Ju ry, skła da ją ce się wy -
łącz nie z ze spo łu re dak cyj ne go
Fia ta Wo kół Nas, po sta no wi ło
na gro dzić na stę pu ją ce pra ce.

Czy tel ni cy, mi mo utrud -
nień, po dą ży li wy bra nym
przez nas kie run kiem.

Otrzy ma li śmy peł ne pa sji li sty ze
wspo mnie nia mi, fo to gra fie obej -
mu ją ce ten okres, a na wet po -
my sło wą i wy ma ga ją cą du że go
wy sił ku pra cę gra ficz ną. Kon kurs
był otwar ty dla wszyst kich spół -
ek z Gru py Fiat i Fiat In du strial
w Pol sce. Ale naj wię cej od po -
wie dzi na de sła li pra cow ni cy Fiat

dwadzieścia lat z Fiatemthe winner is...
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PIERW SZE MIEJ SCE
Be ne dykt Styp ka (pra cow nik
FAP – Za kład Ty chy) 
Wy gry wa lap to pa o war to ści do
2 ty się cy zło tych. Je go pra ca
by ła zde cy do wa nie naj lep sza.
Pan Be ne dykt opi sał o 36 la tach
swo jej „po dró ży” z Fia tem, ty tu -
łu jąc ją „Jak Fiat zo stał spraw cą
mo jej ro dzi ny”. Swo je wspo -
mnie nia przed sta wił w za baw nej
i przy jem nej for mie gra ficz nej,
opa trzo nej zdję cia mi, ry sun ka mi,
gra fi ka mi i krót ki mi tek sta mi.
Do sko na ła pra ca, któ ra w peł ni
od da ła du cha kon kur su. Bra wo
Pa nie Be ne dyk cie i gra tu la cje
rów nież dla cór ki za po moc
w re ali za cji pro jek tu. W spo sób
szcze gól ny urze kła nas „Hi sto ria
otwar tych drzwi!”, aneg do ta
„Oda do Mi ło ści” (obie pre zen tu -
je my powyżej) i fi na ło wy „nie Ko -
niec”, w któ rym Pan Be ne dykt
na pi sał: „By ły chwi le ra do ści
i chwi le smut ku, ale mi ło by ło
wy brać się w sen ty men tal ną po -
dróż „wo kół Fia ta” i po wspo mi -
nać, a te raz czas ru szyć do
przo du i za wo łać „Hej Przy go -
do”, bo to jesz cze nie ko niec
na szej ws pól nej wę drów ki”.

Bogusław Całuś
został

wyróżniony 
za zdjęcie za

kierownicą
Fiata 126p

w wieku 2 lat

Przedstawiona
w formie
graficznej praca
Benedykta
Stypki zyskała
największe
uznanie jury
konkursu

pi sze: „Ja ka to by ła ra dość zo -
ba czyć zno wu uśmiech nię te
twa rze ko le gów, uści snąć im
dło nie, ni czym 20 lat te mu, kie -
dy za czy na łem tu pra cę”. 

WY RÓŻ NIE NIA
Ju ry zde cy do wa ło o przy zna niu
rów nież wy róż nień trzem pra -
com, któ re do ostat nie go tchu
wal czy ły o miej sce na po dium:
Ry szard Pen ka la, eme ry to -
wa ny pra cow nik FAP, któ ry
opi su je hi sto rię pierw szych dzie -
się ciu lat w Fiat Au to Po land,
przy po mi na jąc wie le zda rzeń
i waż nych dla hi sto rii fir my lu dzi
z tam tych lat;
Bo gu sław Ca łuś, pra cow nik
FPT Po land, za sym pa tycz ne
zdję cie, na któ rym w wie ku za le -
d wie 2 lat sie dzi w Fia cie 126p,
i któ re opa trzył ko men ta rzem:
„Pa mię tam nie wie le po za
ogrom ną kie row ni cą”;
Ro man Ra czyń ski, pra cow -
nik FPT Po land, za tekst „Kar -
ny Ma ga zyn”, opi su ją cy o zmia -
nach, ja kie na prze strze ni lat za -
szły w ma ga zy nie che micz nym,
któ ry z miej sca bę dą ce go ro -
dza jem ka ry, prze siąk nię te go za -
pa chem ole jów i sma rów, stał
się przy kła dem wzor ca.
Wy róż nie ni otrzy ma ją od re dak -
cji na gro dę po cie sze nia w po -
sta ci książ ki lub pły ty.
Dzię ku je my za na de sła nie nam
swo ich prac i po dzie le nie się
z na mi tą sen ty men tal ną po dró żą
„wo kół Fia ta”...

DRU GIE MIEJ SCE
An to ni Hen dzel (pra cow nik
FPT Po land)
Wy gry wa apa rat fo to gra ficz ny
o war to ści do 750 zło tych za
wspo mnie nia za ty tu ło wa ne
„Dzie ci kwia ty”, w któ rych An to -
ni Hendzel opi su je jak po wie rze -
nie mu no wych obo wiąz ków
wpły nę ło na zmia nę je go ży cia
i po dej ścia do pra cy. Jak do ra -
stał wraz z fir mą, by z mło de go
czło wie ka o wło sach się ga ją cych
do ra mion i spodniach dzwo -
nach, stać się od po wie dzial nym
sze fem dzię ki otrzy ma nej od
swo je go kie row ni ka szan sie. 

TRZE CIE MIEJ SCE
An drzej Szczot ka (pra cow nik
FPT Po land)
Wy gry wa ta lon na pa li wo o war -
to ści 250 zło tych za „Cud Pra -
cy”, któ ry opi su je zmia nę swo je -
go po dej ścia do pra cy po prze -
by tej dłu go trwa łej cho ro bie
i nie pew no ści, co do moż li wo ści
po wro tu do fir my. Pan An drzej



GRAN CABRIO 
OD TERAZ
Z „PRZYDOMKIEM” MC
Gama kabrioletów spod znaku Trójzębu poszerzyła
się o Maserati GranCabrio MC, model łączący 
w sobie osiągi i cechy sportowe – wywodzące się
z doświadczeń w zawodach – ze stylem
i przyjemnością z jazdy czteromiejscowym cabrio. 
Bezpośrednią inspiracją dla tego, dłuższego o 48
milimetrów od Gran Cabrio i Gran Cabrio Sport,
samochodu było oczywiście Maserati Corse Stradale.

NEWSY

FIRMA

ZMIANA NA STANOWISKU 
DYREKTORA ZAKŁADU TYCHY FAP
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Z dniem 21 września Zdzisław Arlet, dyrektor Zakładu w Tychach,
skończył pracę w Fiat Auto Poland i przeszedł na emeryturę.
Stanowisko to objął Antoni Greń.
Antoni Greń, który w poprzednim wydaniu gazety gościł
na naszych łamach jako odpowiedzialny za filar jakości w ramach
WCM, ukończył studia wyższe na Politechnice Łódzkiej, filia
w Bielsku-Białej, na wydziale mechanicznym, specjalność
samochody i ciągniki. W 1974 r. rozpoczął pracę w Fabryce
Samochodów Małolitrażowych w Zakładzie Mechaniki, obejmując
stopniowo stanowiska kierownicze, najpierw na wydziale obróbki
kół zębatych i montażu, a następnie w służbie jakości, gdzie
koordynował obszar jakości w siedmiu zakładach produkcyjnych
Fiat Auto Poland  (Bielsko-Biała, Częstochowa, Twardogóra,
Czechowice-Dziedzice, Wapienica, Ustroń, Skoczów). Dwukrotnie
wyjeżdżał do Włoch - w 1997 r. do Zakładu Mirafiori Fiata Auto,
gdzie zarządzał koordynacją prac w Służbie Jakości, i w 2004 r.
do centralnej służby jakości w obszarze Manufacturing Fiata Auto
w Turynie, a następnie do zakładu w Melfi. Od 2007 r. kierował
obszarem jakości w Zakładzie Tychy, a od 2012 r. jest kierownikiem
produkcji i logistyki. Antoni Greń jest  żonaty i ma dwóch synów.
Zdzisław Arlet rozpoczął pracę w 1972 r. w FSM w Bielsku-Białej,
a od 1992 roku w Fiat Auto Poland. W ciągu minionych 40 lat
zajmował kierownicze stanowiska na różnych wydziałach
produkcyjnych w bielskiej i tyskiej fabryce Fiata. W 1994 r. został
dyrektorem Zakładu Karoserii Fiat Auto Poland w Bielsku-Białej,
a od 1999 r.  dyrektorem Zakładu w Tychach.  

W 2002 r. otrzymał nominację na członka zarządu Fiat Auto Poland. 
Dyrektor Arlet, mimo ogromu obowiązków związanych
z zarządzaniem firmy, dla Fiata Wokół Nas zawsze znalazł czas.
Doceniał rolę tego typu komunikacji. Dziękujemy i życzymy, by
na emeryturze mógł realizować wszystkie te pasje i zamierzenia,
które ze względu na dotychczasowe obowiązki, pozostawały
jedynie w sferze marzeń. 



Z DAWNEJ FSM I FIAT AUTO POLAND
10-MILIONOWY SAMOCHÓD

NAJLEPSZY SILNIK NA ŚWIECIE
Już drugi rok z rzędu 8-cylindrowa V-ka napędzająca modele Ferrari 458
Italia i Spider zdobyła pierwszą nagrodę pod względem silników o wysokich

osiągach, zasługując tym samym na miano „Best Performance Engine”,
które przydziela jury nagrody International Engine of The Year Awards.
Głosy jury składającego się z dziennikarzy pochodzących z 35 krajów
uwzględniły zarówno aspekty techniczne, jak i wrażenia z jazdy
samochodem z tą jednostką, podkreślając zwłaszcza osiągi, sprawność
energetyczną i elastyczność podczas jazdy. Oceniono także jakość
dźwięku silnika, który ma 4.499 cm³ pojemności skokowej, generuje

moc maksymalną na poziomie 570 KM przy 9000 obr/min. Stosunek
mocy do pojemności wynosi więc 127 koni na litr: jest to imponujący

wynik jak na silnik wolnossący. Maksymalny moment obrotowy wynosi
w nim 540 Nm przy 6000 obr/min. 

11 października z linii montażowych
tyskiego zakładu Fiat Auto Poland zjechał
jubileuszowy 10-milionowy samochód.
Tyle aut wyprodukowały w ciągu swojej
41-letniej historii zakłady w Bielsku-Białej
i w Tychach. 
Dynamiczny rozwój dawnej Fabryki
Samochodów Małolitrażowych, gdzie
produkowana była Syrena, nastąpił
od 1973 roku po rozpoczęciu w Bielsku-
Białej montażu Fiata 126 na licencji
zakupionej przez polski rząd. Tymczasem
w Tychach zaczęto budowę nowego
zakładu, który rozpoczął produkcję Fiatów
126p jesienią 1975 roku. 
W ciągu tych minionych lat bielski zakład
od końca 1971 roku do września 2000
roku, tj. przeniesienia produkcji do Tych,
wyprodukował 1 722 596 samochodów
(modele: 126, 127, Uno, Siena, Palio
Weekend). Zakład w Tychach, który
do maja 1992 roku był częścią dawnej
FSM, a obecnie jest jednym z zakładów

Fiata, wyprodukował w swojej 37-letniej
działalności 8 277 404 samochodów
(modele: 126, Uno/Innocenti, Siena, Palio
Weekend, Cinquecento, Seicento, Panda
Classic, 500/500C/Abarth 500, Lancia
Ypsilon, Ford KA, a także w systemie SKD
– Ducato, Punto, Bravo/Brava, Marea).
Od tego czasu wiele się zmieniło w tyskim
zakładzie. Inwestycje związane
z uruchomieniem produkcji kolejnych,
nowych modeli, uczyniły tyską fabrykę
Fiata jedną z najnowocześniejszych
w światowym przemyśle motoryzacyjnym,
którego organizacja produkcji spełnia
międzynarodowe standardy WCM (Word
Class Manufacturing), a produkowane
w niej samochody plasują się w czołówce
rankingów niezawodności. Dwa
produkowane samochody: Fiat Panda 
i Fiat 500 zdobyły tytuły Car of The Year. 
Łącznie produkcja bielskiego i tyskiego
zakładu wynosi 10 mln egzemplarzy,
a na wielkość tę składają się: 

Fiat 126 – 3 318 674 szt., Panda –
2 154 854, Seicento/600 – 1 328 973,
Cinquecento – 1 164 525, Fiat 500/Abarth
500 – 914 006, Syrena – 344 099, 
Ka – 337 904, Uno – 188 190, Ypsilon –
78 377, Punto – 57 026, Siena – 50 151,
Palio Weekend – 34 138, Bravo/Brava –
22 964, Ducato – 2 893, Marea – 2 846
i Fiat 127 – 380 szt.
W zakładach dawnej FSM wyprodukowano
3 349 487 samochodów, a w Fiat Auto
Poland 6 650 513. Z liczby 10 000 000
samochodów 6 205 813 trafiło 
do klientów zagranicznych.
Jubileuszowym samochodem okazał się
Fiat 500C 1.2 w kolorze czerwonym 
„rosso corsa” (wersja Lounge),
przeznaczony dla klienta w Niemczech. 
Lancia Ypsilon 1.3 MultiJet w kolorze
szarym „grigio sfrenato” (wersja Platino)
trafi na rynek włoski, a Panda Classic
1.2 w kolorze żółtym „giallo ottimista”
(wersja Dynamic) na polski.
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W Rybnej koło Tarnowskich Gór
odbyła się V Gala „Przyjaciel
Śląskich Kolejarzy”, organizowana
przez zakłady PKP Cargo
w Katowicach i Tarnowskich Górach
oraz spółki PKP Cargo. Co roku
podczas imprezy wręczane są
statuetki lokomotywy z logo PKP
Cargo z tytułem  „Przyjaciela
Śląskich Kolejarzy”. W tym roku
statuetką uhonorowany został m.in.
Andrzej Leżański, dyrektor Łańcucha
Dostaw w Fiat Auto Poland. 
Nagrodę otrzymują osoby przyjazne
kolei, które dbają o jej rozwój,
promują transport kolejowy oraz
korzystają z jej usług” – napisała
w uzasadnieniu Kapituła „Przyjaciela
Śląskich Kolejarzy” składająca się
z działaczy związkowych śląskich
zakładów.

Pismo Auto Świat postanowiło sprawdzić nawigacje fabrycznie zainstalowane w 12 nowych
autach. Najlepszy w teście okazał się Fiat Panda z systemem B&M TomTom2, który pokonał 
11 swoich konkurentów. Dzięki wyszukiwaniu celów w trybie on-line nawigacja znalazła
większość lokalizacji. Doceniono też dobrą mapę, na której znaleźć można wszystkie wybrane
odcinki dróg, a także system Live, który przydaje się również do informacji o aktualnym stanie
pogody oraz o omijaniu korków. 
Warto dodać, że także inne samochody Fiata zdobyły ostatnio uznanie. Według Motoru Punto
MultiAir jest najcichszym autem w segmencie, a modele 500, Panda i Bravo zostały docenione
w kategorii aut o najmniejszej utracie wartości.

PRZYJACIEL 
ŚLĄSKICH 
KOLEJARZY

BIEGACZE 
NA STARCIE W TYCHACH
W I Tyskim Półmaratonie oraz w 17.
Międzynarodowym Tyskim Biegu Ulicznym
na 10 km, które odbyły się 16 września,
dopisała frekwencja. Udział wzięło w sumie
ponad 800 osób, z czego w Półmaratonie
ponad 400 biegaczy, w tym także goście
z zagranicy reprezentujący Kenię, Ukrainę,
Białoruś, Włochy, Anglię i Węgry. 
W Półmaratonie na 21,1 km na mecie
najlepszy wyniki odnotowali biegacze z Kenii:
David Kipkoech i Wycliffe Kipkorir. Zwycięzcą
Biegu ulicznego na 10 km został Andrzej
Lachowski. Urozmaiceniem imprezy,

wspieranej przez Fiat Auto Poland, były biegi
dziecięce i młodzieżowe – od 100 m
do 1.000 metrów. 
Uczestnicy obu biegów startowali wspólnie,
tzn. uczestnicy biegu ulicznego pokonywali
tylko pierwszy odcinek półmaratonu. Nie
zmienia to faktu, że nowa formuła spotkała
się z dużym zainteresowaniem, bowiem
w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba
zawodników wzrosła aż kilkukrotnie.
O dobrej organizacji imprezy świadczą także
opinie zawodników. Wszystko to dobrze
wróży biegom w Tychach.

TEST NAWIGACJI

POLSKA PREMIERA 
PRASOWA 
NOWEGO FIATA 
500L
12-13 października odbyło się 
Grand Prix Fiat Auto Poland. 
Impreza organizowana jest dla
wszystkich dziennikarzy
motoryzacyjnych, którzy zamierzają
spróbować za kierownicą swoich 
sił na specjalnie przygotowanych
przez Automobilklub Kielecki
próbach sportowych na Torze Kielce
w Miedzianej Górze. Grand Prix
stanowi ponadto doskonałą okazję
do spotkania się dziennikarzy
na konferencji prasowej
z kierownictwem Fiat Auto Poland
i zaprezentowania im nowości
wprowadzanych na rynek polski.
W tym roku podczas Grand Prix
odbyła się polska premiera 
prasowa nowego Fiata 500L.
A relacja z prezentacji w następnym
wydaniu FWN.
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Już czwarty rok z rzędu Fiat został wyróżniony w rankingu Dow
Jones Sustainability World i Europe. Firma uzyskała wynik 91/100
w porównaniu ze średnią 74/100 dla firm działających w sektorze
motoryzacyjnym, które poddała analizie SAM, spółka specjalizująca
się w doradztwie inwestycyjnym w zakresie zrównoważonego
rozwoju. DJSI World oraz DJSI Europe to najbardziej prestiżowe
indeksy giełdowe, do których kwalifikują się tylko firmy uznane
za najlepsze pod względem zarządzania własnym biznesem zgodnie
z kryteriami zrównoważonego rozwoju. Dopuszczone są do nich
bowiem tylko przedsiębiorstwa uważane za najlepsze w kategoriach
działalności gospodarczej, ochrony środowiska oraz relacji
socjalnych. W okresie 2012/2013, oprócz Fiata innymi firmami
motoryzacyjnymi, które znalazły się w rankingu DJSI World były
BMW i Volkswagen, natomiast do rankingu Dow Jones Europe
weszły już tylko Fiat i BMW.
Także Fiat Industrial drugi rok z rzędu sklasyfikowany został jako
Lider Sektora w indeksach Dow Jones Sustainability Index (DJSI)
World i Europe. Grupa uzyskała wynik 85/100 w porównaniu ze
średnią wynoszącą 51/100 dla wszystkich firm z sektora organizacji
produkcji. W przypadku indeksu DJSI World do wzięcia udziału
w procesie oceny zaproszono 95 firm z sektora organizacji
produkcji, z czego do indeksu włączono jedynie 12. Natomiast jeśli
chodzi o indeks DJSI Europe, oceniono 29 firm, z których w indeksie
ostatecznie znalazło się 8.

FIAT I FIAT
INDUSTARIAL
LIDERAMI ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU
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Wystarczy wpisać numer rejestracyjny lub numer
nadwozia samochodu, a na ekranie automatycznie
pojawi się dokumentacja techniczna posiadanego
samochodu. Od teraz bowiem na stronie internetowej
eLum (http://aftersales.fiat.com/elum) użytkownicy mogą
przejrzeć instrukcje obsługi samochodów w formacie
elektronicznym. Uruchomiona w 2008 roku strona, która
ma już 750 tysięcy wejść, została odnowiona
pod względem graficznym i zawartości, aby oferowana
dzięki niej usługa mogła być realizowana jeszcze
szybciej, a każdy poszukujący dokumentacji klient mógł
znaleźć kompletne informacje.

INSTRUKCJA
OBSŁUGI 
ONLINE





Można by przekornie zapytać, czy
Karolina Naja jest jeszcze nadzieją
polskiego kajakarstwa? W końcu jej
start oznacza medale dla Polski; 
to już nie nadzieja na krążki, 
a gwarancja ich zdobycia.
O pierwszych startach, ciężkiej
pracy na treningach, Londynie
i Rio de Janeiro, studiach
i domu, rozmawiamy
z brązową medalistką
ostatnich igrzysk.

LUDZIE
WYWIAD

Karolinana medal
Anna

Szafrańska

fot. archiwum
Karoliny Naja,

Ireneusz
Kaźmierczak,

AFP/EastNews 
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Oczym Pa ni po my śla ła, gdy prze pły nę -
ły ście w Lon dy nie me tę na trze cim
miej scu?

To by ła mie szan ka ulgi i ra do ści. Ulga, że nie za ję -
ły śmy czwar te go miej sca. I ra dość, że jest me dal;
że uda ło się nam go osią gnąć. 
Zdo by ła Pa ni już wie le me da li, tak że z cen -
niej szych krusz ców. Czy ten olim pij ski jest
szcze gól ny?
W czte ro le ciu są róż ne im pre zy – mi strzo stwa Eu -
ro py, Świa ta, pu cha ry Świa ta. To jed nak igrzy ska
olim pij skie są czymś wy jąt ko wym. Tam są naj lep -
si, n aj moc niej si, n aj szyb si za wod ni cy.
Co jest dziś dla Pa ni ce lem? Igrzy ska w Rio
de Ja ne iro, choć są do pie ro za czte ry la ta,
czy m o że wc ze śniej sze mi strzo stwa świa ta?
Oczy wi ście, że Rio po ja wia się w my ślach. Je stem
jed nak przede wszyst kim oso bą, któ ra krok po
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kro ku re ali zu je swój cel: do sko na lić się, by być naj -
lep szą w tym, co ro bię, nie za leż nie czy są to stu -
dia, czy ka ja kar stwo. A je śli na tej dro dze wy wal -
czę me dal igrzysk, ty tuł mi strzy ni Eu ro py czy świa -
ta, to wspa nia le. O pie nią dzach, in nych
ko rzy ściach, wy wal czo nej spor to wej eme ry tu rze
nie my ślę. Sport ma być przy jem no ścią.
Jest Pa ni stu dent ką. Po igrzy skach by ły spo -
tka nia, za wo dy. Na uka na tym ucier pia ła? 
Mu szę się te raz po waż nie za jąć stu dia mi. Za le gło -
ści, ja kie po wsta ły pod czas przy go to wań do Lon -
dy nu są ko smicz ne, a chcę się re ali zo wać też
w na uce. W dzi siej szych cza sach tak trze ba. Nie
jest ła two, ale mi mo że mam olim pij ski me dal, to
chcę osią gnąć też coś po za spor tem.
Co Pa ni stu diu je? 
Wy cho wa nie fi zycz ne w Go rzo wie Wiel ko pol skim.
Na po cząt ku my śla łam, że ak tyw ność fi zycz -
na i spraw ność wy star czy. Szyb ko oka za ło się, że
nie. Pro gram obej mu je du żo teo rii, me to dy ki, pe -
da go gi ki, a tak że psy cho lo gii, czy choć by fi zjo lo -
gii. To trud ne, ale bar dzo cie ka we stu dia.
Czy me da list ka olim pij ska, mi strzostw świa -
ta i Eu ro py mo że li czyć na ta ry fę ulgo wą
przy eg za mi nach? 
Uczel nia jest mi przy chyl na, ale je śli idę na eg za -
min, a mo je na zwi sko jest roz po zna wal ne w spo r -
cie, to sta ram się być przy go to wa na per fek cyj nie.
Nie chcę zro bić z sie bie po śmie wi ska. Nie li czę
na ulgi, ale je śli wy kła dow cy cza sem przy mkną
na coś oko, to – nie ukry wam – cie szę się.
Wróć my do ka ja kar stwa. Jak to się sta ło, że
12-lat ka tra fi ła do tak trud ne go spor tu, wy -
ma ga ją ce go ogrom ne go wy sił ku?
Pew ne go dnia mo je ko le żan ki tra fi ły na przy stań;
po szłam z ni mi i tak już zo sta ło. Tre nin gi dla dzie ci
w ty skich Pa pro ca nach nie wy glą da ją tak dra -

stycz nie. Nie ma ob cią żeń. Moż -
na po pły wać, a dzie ci to lu bią.
Uwiel bia ją też ką piel. Po cząt ki
za wsze są trud ne; zwłasz cza
utrzy ma nie rów no wa gi w ka ja ku.
Na pierw szych tre nin gach czę -
sto wpa da się do wo dy, co
spra wia, że śmie chu jest co nie -
mia ra. I mnie się to wie le ra zy
zda rzy ło. By wa ło też, że za po -
mnia łam za brać strój spor to wy.
Po tem wra ca łam w mo krym
ubra niu. Z cza sem zwięk sza się
ob cią że nie tre nin ga mi. W ty skim
klu bie tre ne rzy pod cho dzi li
jednak w pra wi dło wy spo sób do
za jęć i nie zra zi li mnie cięż ki mi
tre nin ga mi już na po cząt ku.
Na trud niej sze za ję cia przy szedł

czas, gdy mia łam 16 lat i tra fi łam do SMS Wałcz.
Zda rza ły się chwi le zwąt pie nia?
Oczy wi ście. Na wet i te raz, w ro ku olim pij skim, gdy
nie mia łam pew no ści, czy po ja dę do Lon dy nu.
Naj go rzej jest jed nak za wsze w okre sie je sien no-
zi mo wym. To nie są ła twe tre nin gi. Wo da jest lo do -
wa ta. By wam zmę czo na, bu dzę się wcze śnie ra -
no, za oknem deszcz ze śnie giem, i wte dy my ślę:
po co mi to wszyst ko? Mo że le piej po sie dzieć
przed te le wi zo rem lub iść ze zna jo my mi do pu bu.
Nie tyl ko ja, ale i mo je ko le żan ki z ka dry przy zna ją
się do mo men tów sła bo ści. Ka ja kar stwo wy ma ga
wie lu wy rze czeń.
Kto Pa nią wspie ra w trud nych mo men tach?
Naj więk sze wspar cie mam od ro dzi ców. Po moc
oka zu ją też tre ne rzy klu bo wi. Gdy przy jeż dżam
do do mu na świę ta, to za wsze pój dę się im tro chę
wy ża lić. Po cie sza ją, uspo ka ja ją. Są jak bal sam.
Jest Pa ni drob nej bu do wy, da le kiej od ste -
reo ty po wych wy obra żeń na te mat za wod ni -
czek tej dys cy pli ny, a jed nak osią ga wspa nia -
łe suk ce sy. Czym to tłu ma czyć?
Do tej po ry w ka drze ko bie ty by ły do syć ma syw -
ne, o moc nej mu sku la tu rze. Tra fia jąc do spor tu nie
wa ży łam du żo i by łam ni ska. Na si łow ni nie do rów -
nam nie któ rym ko le żan kom. Nie sa mą bu do wą się
jed nak wy gry wa. Trze ba mieć ser ce do wal ki,
„czuć wo dę” i pra co wać nad tech ni ką.
Czy Pa ni ro dzi na ma tra dy cje ka ja kar skie? 
Nic z tych rze czy. Mój ta ta jest eme ry to wa nym
gór ni kiem. Ma ma zaj mu je się do mem. Sio stra też
nie ma związ ku ze spor tem. Ja jed nak za wsze by -
łam ru chli wym dziec kiem. Wy cho wy wa łam się
na pla cu z chło pa ka mi. Gra li śmy w pił kę. Jeź dzi -
łam na ro we rze. Za wsze mia łam du żo ener gii. 
Naj bliż si są w Ty chach, a Pa ni więk szość cza -
su spę dza po za do mem. Jak Pa ni to go dzi?

Karolina Naja
i Beata
Mikołajczyk 
- brązowe
medalistki
Igrzysk
Olimpijskich
w Londynie
w konkurencji
K2 - 500 m -
9 sierpnia 2012



Nie mam sta łe go miej sca po by tu, choć je stem ty -
szan ką. W Go rzo wie Wiel ko pol skim miesz kam
w aka de mi ku. Mo je ży cie wy glą da jed nak tak, że
rocz nie spę dzam 255 dni na obo zach, or ga ni zo -
wa nych w róż nych miej scach. Zi mą zgru po wa nia
są głów nie za gra ni cą. Za czy na my je w li sto pa dzie
i trwa ją do świąt. Po No wym Ro ku wy jeż dża my
w gó ry na trzy -czte ry ty go dnie. Wra ca my do Pol -
ski na pa rę dni od po czyn ku i znów zgru po wa nie
za gra nicz ne. Wte dy za czy na my już pły wać w ka -
ja kach. To trwa do kwiet nia, w któ rym zwy kle za -
czy na ją się eli mi na cje ogól no kra jo we. Mu si my za -
pre zen to wać na nich in dy wi du al ny po ziom, któ ry
po wi nien być na ty le wy so ki, by otwo rzyć nam
drzwi do re pre zen ta cji. Na stęp nie za czy na ją się
tre nin gi ka dry, pierw sze za wo dy pu cha ro we.
W chwi lach prze rwy sta ram się je chać na uczel nię.
Ty chy od wie dzam wów czas rza dziej. Trud no je -
chać przez ca łą Pol skę, by spę dzić w do mu ro -
dzin nym dzień. Na świę ta i Syl we stra za wsze jed -
nak wra cam do Tych.
Ma P a ni ja  kieś u lu bio ne miej sce tre nin gu?
Ra czej nie, choć bar dzo po do ba mi się we Wło -
szech, w Sa bau dii. Tam ma my akwen, po któ rym
pły wa my. Od po wia da mi wło ski kli mat. Waż ne dla
mnie są tak że po wro ty do Ty chów. Bar dzo lu bię
po bie gać po la sach pa pro cań skich lub wy brać się
nad na sze je zio ro. Mam do tych miejsc du ży sen -
ty ment. T o ma gia Ty chów.
Ja kie je st n aj więk sze ma rze nie spor to we?
Ma rzę o „Ma zur ku Dą brow skie go” na Igrzy skach,
ale też na mi strzo stwach świa ta czy Eu ro py. A po -
za spor tem: za ło żyć ro dzi nę i zna leźć spo koj ny
kąt. T o j ed nak od le gły te mat. 
Dzię ku ję za roz mo wę. 
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ZA BRĄZ NA 500

Karolina Naja, brązowa medalistka z igrzysk londyńskich w kajakarskich
„dwójkach” na dystansie 500 m będzie teraz podróżowała stylowym
Fiatem 500. Nowa „pięćsetka” w prezencie od miasta Tychy oraz firmy
Fiat Auto Poland to podziękowanie za sukces olimpijski. Samochód
w ulubionym, czerwonym kolorze, zawodniczka odebrała pod koniec
sierpnia podczas uroczystości nad jeziorem Paprocany, gdzie
Karolina rozpoczynała przygodę z kajakarstwem 10 lat temu. Kluczyki
wręczyli medalistce prezydent Tychów Andrzej Dziuba oraz rzecznik
prasowy Fiat Auto Poland Bogusław Cieślar.

Fiat 500 naszej kajakarki powstał w tyskim zakładzie Fiat Auto
Poland. Pod maską ma silnik benzynowy 1,2 o mocy 69 KM i jest
bogato wyposażony. Medal olimpijski kajakarki to ogromne
wydarzenie dla Tychów, które czekały na taki sukces aż 32 lata.
Podczas igrzysk w Moskwie w 1980 roku w biegu na 100 metrów
przez płotki brąz zdobyła wtedy Lucyna Langer-Kałek.

Czer wo na 500

PERSONALIA

…przygodę z kajakiem rozpoczynała w wieku
12 lat w Miejskim Ośrodku Sportu
Młodzieżowego w rodzinnych Tychach. Jako
16-latka trafiła do SMS w Wałczu, a od trzech
lat jest zawodniczką AZS-AWF Gorzów
Wielkopolski, gdzie studiuje wychowanie
fizyczne w Zamiejscowym Wydziale Kultury
Fizycznej AWF w Poznaniu. Karolina, choć ma
zaledwie 22 lata, wywalczyła medale
na najważniejszych imprezach. Trzykrotnie
stawała na podium Mistrzostw Świata.
Pierwszy krążek zdobyła dwa lata temu
w Poznaniu: brąz w „czwórkach”
na dystansie 500 m wraz z Anetą Konieczną,
Magdaleną Krukowską i Sandrą Pawełczak.

Rok później podczas mistrzostw
w Szegedzie na Węgrzech
wywalczyła srebro w „dwójkach”
na 200 m z Magdaleną Krukowską
oraz brąz w sztafecie „jedynek” 4 x
200 m z Martą Walczykiewicz, Anetą
Konieczną i Eweliną Wojnarowską.
W tym roku przyszły sukcesy
w Mistrzostwach Europy w Zagrzebiu
w Chorwacji. Karolina wraz z Beatą
Mikołajczyk wywalczyły złote medale
na 1000 m, a także brązowe na 500 m.
9 sierpnia tyszanka osiągnęła
największy sukces w dotychczasowej
karierze. W parze z Beatą Mikołajczyk
zajęły trzecie miejsce na dystansie 500 m
podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie.

Karolina Naja



50

DANIE SPECJALNE
KOBIETY



51

FO
TO

LI
A

Ich dzień zaczyna się wcześnie rano:
od śniadania, ścielenia łóżek i wyprawienia
dzieci do szkoły. Potem praca, zakupy,
porządki w domu, przygotowanie kolacji. 
Tak wygląda dzień milionów kobiet, którym
mózg i hormony ułatwiają zajmowanie się
wieloma sprawami naraz.

Emanuela
Chiappero

supermamyPracujące
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Rozm ra ża ją kur cza ka na ko la cję i jed no cze -
śnie ście lą łóż ka. Ale tyl ko jed ną rę ką, bo
w dru giej trzy ma ją te le fon i uma wia ją dzie ci

na wi zy tę u pe dia try, za sta na wia ją się czy od ro bi ły
za da nie do mo we, po cie sza ją, je śli do sta ły w szko le
złą oce nę. Po tem le cą do pra cy, w prze rwie śnia -
da nio wej po ły ka ją w bie gu ja kąś ka nap kę,
a w dro dze po wrot nej do do mu idą ode brać
rze czy z pral ni che micz nej i ro bią za ku py.
Po tem po zo sta je po sprzą ta nie miesz ka nia,
ode bra nie dzie ci z do dat ko wych za jęć
an giel skie go, tań ca lub ba se nu, no
i trze ba jesz cze za jąć się mę żem.
Jak ona to ro bi? To py ta nie po słu ży ło
za ty tuł fil mu z Sa rah Jes si cą Par ker
w ro li głów nej, któ ra po rzu ciw szy
ro lę sin giel ki Car ry Brad shaw
z Sek su w wiel kim mie ście wcie li -
ła się w po stać zwy czaj nej pra cu -
ją cej ko bie ty, mat ki i żo ny szu ka ją -
cej rów no wa gi mię dzy ka rie rą za -
wo do wą a ro dzi ną. Czy to w ogó le
moż li we? Tak, pod wa run kiem że
jest s ię ko bie tą.

DO BA TRWA 27 GO DZIN
Wska zu ją na to da ne sta ty stycz ne: do ba u ko biet
trwa 27 go dzin, dla te go że wy ko nu ją one wie le
czyn no ści na raz. 9,5 % ko biet (i tyl ko 3,4% męż -
czyzn) przy zna je, że pod czas po sił ku zaj mu je się
jesz cze in ny mi spra wa mi, po nad 6% (i ża den męż -

czy zna) jesz cze coś ro bi, gdy sprzą ta miesz ka -
nie lub jest u fry zje ra. Na uka przy cho dzi
w su kurs sta ty sty ce; zgod nie z ba da nia mi

Uni wer sy te tu w Hert ford shi re w An glii,
mózg ko bie cy w 70% jest bar dziej

„skłon ny” do usta na wia nia prio ry te tów
dzia ła nia i wy zna cza nia stra te gii niż
mózg męż czyzn. Ko bie ty za tem
z na tu ry po win ny być „wie lo za da nio -
we”, czy li wy ko ny wać kil ka rze czy
na raz, pod czas gdy męż czyź ni po -
tra fią skon cen tro wać się tyl ko na
jed nym za da niu. Ale bez prze sa dy,
ostrze ga ją na ukow cy, śro do wi sko
i edu ka cja też ro bią swo je. Ist nie ją

jed nak nie pod wa żal ne róż ni ce ana -
to micz ne i fi zjo lo gicz ne u męż czyzn

i ko biet. Tak że w bu do wie mó zgu.SHUTTERSTOCK
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Męż czyź ni ko rzy sta ją przede wszyst kim z le wej
pół ku li, któ ra od po wie dzial na jest za to, że roz wią -
zu je w da nej chwi li tyl ko je den pro blem. Ko bie ty
z ko lei, uży wa ją jed no cze śnie obu pół kul. Ta cią gła
in te rak cja mię dzy he mis fe ra mi spra wia, że ko bie ty
są bar dziej ko mu ni ka tyw ne i kre atyw ne w pla no -
wa niu za dań.

TA JEM NI CA HOR MO NÓW
Po za mó zgiem zdol ność pań do wy ko ny wa nia
wie lu za dań rów no cze śnie wy ni ka tak że z hor mo -
nów ko bie cych – es tro ge nów. Pod czas jed nej
z kon fe ren cji w San Die go za ty tu ło wa nej „Neu ro -
scien ce” przed sta wio no wy ni ki ba dań, któ re do -
wo dzą, że hor mo ny ko bie ce zwięk sza ją licz bę po -
łą czeń ner wo wych, co wpły wa na zdol no ści or ga -
ni za cyj ne. Po za tym, jak do wo dzą na ukow cy,
oksy to cy na, hor mon, któ ry uwal nia się pod czas
stre su (zwią za ne go z po ro dem) na si la, swo je dzia -
ła nie uspo ka ja ją ce w po łą cze niu z es tro ge na mi
obec ny mi w or ga ni zmie ko bie cym. Tym cza sem
męż czyź ni w sy tu acji stre su pro du ku ją wię cej te -
sto ste ro nu, któ ry blo ku je dzia ła nie oksy to cy ny
i zwięk sza p o ziom agr e sji.
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Plan 
na cały tydzień
Jeśli życie to dla Ciebie ciągły slalom od
znienawidzonego poniedziałku po wyczekiwany
piątek, rozplanuj cały tydzień. Z kalendarzem matki
wszystko się odmieni, nawet jeśli jesteś najbardziej
zajętą kobietą na świecie i gonisz bez wytchnienia
od rana do wieczora. Warto w tym celu każdy dzień
podzielić na dowolne części w dowolny sposób.
Jedna część na przykład mogłaby dotyczyć pracy
poza domem, druga pracy w domu, trzecia zajęć
z dziećmi, czwarta czasu, w którym należy zadbać
o siebie, piąta listy ze sprawami, które zawsze
odkładamy na później, a szósta miejsca na notatki
itp. Ważne tylko, by codziennie poprzez stawianie
krzyżyków przy wykonanym zadaniu, sprawdzać
wykonanie planu. Kalendarz zajęć można
opracować własnoręcznie, można też skorzystać
z gotowych rozwiązań. Kalendarz dla Mamy można
nabyć w sieci na stronach www.mamykalendarz.pl
lub www.edycja.pl/produkty/kalendarze-i-
terminarze/niezwykly-kalendarz/niezwykly-
kalendarz-dla-mamy-superfajnej-superzajetej

Poradnik 
dla zabieganych kobiet
Czy w naszym planie dnia jest więcej zajęć niż
u prezydenta Stanów Zjednoczonych? Może i tak,
ale to wcale nie znaczy, że należy się z tego
powodu martwić. Lynette Allen, znana w Wielkiej

Brytanii terapeutka (audycje w BBC
Radio 2 i wiele artykułów w prasie),
przekonuje w swojej książce „Zaległe
prania i życie o czekoladzie – Poradnik dla
zabieganych kobiet”, że można poradzić
sobie z byciem superutalentowaną matką,
przebojową dziewczyną czy troskliwą córką.
Wystarczy tylko zmienić negatywne
schematy dominujące w naszym codziennym
postępowaniu, a możliwe jest odzyskanie
przez nas kontroli nad życiem. Lynette Allen
w swojej książce, która została przełożona

także na język polski, udziela wskazówek, jak
radzić sobie z codziennymi problemami, jak
przeciwdziałać stresowi i eliminować niektóre
szkodliwe dla zdrowia przyzwyczajenia.
(Zaległe pranie i życie o czekoladzie! Poradnik dla
zabieganych kobiet – autorstwa Lynette Allen,
Wydawnictwo Pandora).

KSIĄŻKI I INTERNET
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NIE MA CU DOW NYCH KO BIET
Wszyst kie go jed nak nie moż na przy pi sy wać bio lo -
gii. To ra czej kwe stia tre nin gu. Ko bie ty zo sta ły
przy zwy cza jo ne do wy ko ny wa nia róż nych za dań
dla wie lu osób rów no cze śnie. To cen ne dzie dzic -
two, któ re za pew nia efek tyw ność, róż no rod ność
i ja kość re la cji bu do wa nych przez ko bie ty. Oprócz
te go nie moż na za po mi nać o miej scu ko bie ty
w struk tu rze spo łecz nej. Po kil ku set la tach „przy -
wią za nia” do kon kret nych ról spo łecz nych ko bie ty
za czę ły na resz cie re ali zo wać wła sne am bi cje.
Chcą, aby do ce nia no ich wy si łek za wo do wy, nie
za nie dbu jąc rów no cze śnie tra dy cyj nych funk cji, ta -
kich jak opie ka nad dzieć mi i oso ba mi star szy mi.
Dla wie lu ko biet pra ca jest ko niecz no ścią ży cio wą,
ale też spo so bem na osią gnię cie nie za leż no ści,
po czu cia wła snej war to ści i od ręb ne go źró dła do -
cho dów. Chcą wszyst kie go: mi ło ści, dzie ci i suk -
ce su w pra cy. Dla te go wła śnie skłon ne są łą czyć
róż ne go ro dza ju obo wiąz ki, któ re wy da ją się nie
do po go dze nia ze so bą, ska zu jąc się na co dzien -
ne zma ga nie ze świa tem. Ko bie ty chcą być do -
sko na ły mi mat ka mi, sek sow ny mi part ner ka mi dla
męż czyzn, chcą też osią gać suk ce sy za wo do we,
znać ob ce ję zy ki, ele ganc ko się ubie rać i mieć ca ły
czas uśmiech na twa rzy. Tyl ko że nie da się być
ko bie tą ide al ną.

UNI KAĆ STRE SU 
Pew ne jest, że ko bie ty są wiecz nie za bie ga ne
i ma ją do syć wy słu chi wa nia rad, że po win ny wy -
kro ić tro chę cza su dla sie bie. Wie dzą, że do ży cia
na le ży pod cho dzić z więk szym spo ko jem i dy stan -
sem, ale trud no jest im uciec przed ocze ki wa nia -
mi oto cze nia i wła sny mi am bi cja mi. W re zul ta cie
są sta le pod pre sją. Je dy nym le kar stwem na stres
– i ko bie ty do brze o tym wie dzą – jest wy go spo -
da ro wa nie so bie chwi li w od osob nie niu, że by roz -
ła do wać na pię cie. Więk szość ko biet jed nak re zy -
gnu je z te go lub od kła da na póź niej, my śląc „Za
ja kiś czas we zmę się za sie bie”, po czym ni gdy te -
go nie ro bi. Jak za tem unik nąć wy czer pa nia?
Zwróć cie się do ko goś, kto znaj du je się w po dob -
nej sy tu acji. I spo rządź cie li stę prio ry te tów na każ -
dy dzień. War to w tym ce lu stwo rzyć so bie sieć
wspar cia: są sia dów, zna jo mych, ro dzi ców in nych
dzie ci ze szko ły, któ rzy mo gą wam po móc w nad -
ro bie niu stra co ne go cza su. Waż ne, aby ście prze -
sta ły brać wszyst ko na swo je bar ki. Oszczęd ność
wa szej ener gii za le ży też od naj bliż szych człon ków
ro dzi ny. Po czy na jąc od naj młod szych. Na ucz cie
ich, że by sa mi ście li li swo je łóż ka, zbie ra li na czy -
nia ze sto łu, a bę dą czu li, że uczest ni czą w obo -
wiąz kach do mo wych, tym sa mym da jąc wam
chwi lę wy tchnie nia. Chce cie prak tycz nej ra dy? 
Za pi suj cie wszyst ko: wy wia dów ki, ubez pie cze nie

Pracujące mamy
INTERNET

Justine i Chiara to dwie kobiety, przyjaciółki i matki,
i dwa wulkany energii z głową pełną pomysłów
i nowych projektów. Ich blog pod nazwą „Funky

mamas” emanuje energią i radością prawie w każdym
poście. Głównym wątkiem jest oczywiście „mommy

blog”, ale bycie funky oznacza o wiele więcej. Na
przykład, dzielenie się opowieściami o tym, jak być
kreatywnym. Dlatego na blogu znajdziemy porady

dotyczące tego, jak udekorować pokój dziecięcy,
przepisy kulinarne, wywiady, recenzje, i wiadomości

o inicjatywach wsparcia. A nawet uwagi na temat
robienia na drutach (dzisiaj chyba lepiej nazywać to

knitingiem) oraz wiele innych opowieści. Autorkami są
matki, które wśród wielu codziennych obowiązków

znalazły czas na pisanie bloga, podejmowanie
ciekawych inicjatyw, jogging i przede wszystkim na

uśmiech. Bo matki funky są przekonane, że jeden
uśmiech może odmienić cały twój dzień

(www.lefunkymamas.com). 
Pracujące matki mają także polskie portale, np.

www.pracujacemamy.pl,
www.mamakreatywna.pl/pracujaca-mama



sa mo cho du, za ku py: po my śl cie, co bę dzie cie go -
to wać przez kil ka ko lej nych dni i kup cie na raz po -
trzeb ne skład ni ki. To wy ma ga wy sił ku, ale się opła -
ca, bo nie trze ba w ostat niej chwi li le cieć do skle -
pu. I wresz cie czy taj cie, je śli ma cie czas, książ ki,
któ re was za in te re su ją, zaj rzyj cie do In ter ne tu al bo
obej rzyj cie ja kiś film. By ode rwać się od na tło ku
spraw i zna leźć chwi lę wy tchnie nia, war to też me -
dy to wać. Udo wod nio no bo wiem, że me dy ta cja,
oprócz ty po wych aspek tów zdro wot nych, zwięk -
sza tak że od por ność na stres i wpły wa ko -
rzy st nie n a h ar mo nię u my słu. 

PO ŚMIAĆ SIĘ
PRZY FIL MIE
Jak ona to ro bi? Film z Sa rah
Jes si cą Par ker w ro li głów nej to
au to iro nicz ny por tret tra dy cyj -
nej go spo dy ni do mo wej, nie -
ba nal ny i bar dzo na cza sie.
Przed sta wia ko bie tę, któ ra
re ali zu je czte ry róż ne ro le
ży cio we, ry zy ku jąc, że
co chwi lę jed na z nich
się roz sy pie. Film zo stał
na krę co ny na pod sta wie
świa to we go be st sel le ru Al li son
Pe ar son (sprze da ne go w 4
mi lio nach eg zem pla rzy), któ -
ry Oprah Win frey, gwiaz da
ame ry kań skiej te le wi zji na zwa -
ła „hym nem na rzecz pra cu ją -
cych ma tek”. Sce na riusz fil mu na pi -
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sa ła Ali ne Brosh McKen na, au tor ka fil mu Dia beł
ubie ra się u Pra dy. Film nie jest jed nak ma ni fe stem
fe mi ni stycz nym, ani wo ła niem o rów ne pra wa.
Przed sta wia ra czej w iro nicz nym, tro chę sta ro -
mod nym i tra dy cjo na li stycz nym świe tle ko bie tę,
któ ra co dzien nie do ko nu je cu dów, by po go dzić ze
so bą przed szko le, dzie ci, te ściów, uro czy sto ści

uro dzi no we oraz obo wiąz ki za wo do we. Bo ha -
ter ką fil mu jest pra cu ją ca mat ka, zma ga ją -

ca się z trud ną sztu ką bu do wa nia
związ ku, sta ra ją ca się przy tym zna -

leźć zło ty śro dek mię dzy wy -
tchnie niem a po czu ciem wi ny,
po to by na ko niec w pra cy

być świad kiem psy cho lo -
gicz nych pro ble mów ko le -

gów po fa chu. Ktoś po -
wie, że ko bie ty po win ny
się cie szyć, gdyż o ta -

kim ży ciu ma rzy ły i ta kie
ma ją, ale to nie praw da. Le -

piej ak cep to wać bo ga te ży cie
ro dzin ne, w któ rym świa do -

mie i szczę śli wie od naj du -
je my się co dzien nie, i po -
dej mo wać wy si łek go -
dze nia obo wiąz ków oraz

zna le zie nia sta nu rów no -
wa gi. Nie za wsze jest to ła -
twe, ale mo że być przy jem -

ne, i mo że też do dać od wa gi
oraz po móc w na bra niu dy -
stan su do sie bie sa mej.
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Zygmunt Miłoszewski to jeden z niewielu polskich autorów
kryminałów, który śmiało może konkurować ze swoimi
skandynawskimi kolegami. „Ziarno prawdy” to kolejna z serii książek,
której bohaterem jest młody siwowłosy prokurator Teodor Szacki.
Poprzednie „Uwikłanie” cieszyło się ogromną popularnością wśród
fanów mrocznych klimatów. Powieść została nawet sfilmowana,
głównego bohatera zastąpiła jednak postać pani prokurator granej

przez Maję Ostaszewską. Akcja toczy się
w modnym ostatnio Sandomierzu, gdzie
Szacki przebywa niejako na wygnaniu.
Jednak nawet w tej mieścinie trafia mu się
sprawa wielokrotnego morderstwa, która
bulwersuje opinię społeczną. Klimatyczny
obraz Sandomierza oraz wartka akcja
sprawiają, że książkę czyta się szybko
i z niecierpliwością. Zygmunt Miłoszewski:
Ziarno prawdy. Wydawnictwo WAB.
Warszawa 2012.

Jesienne wieczory najlepiej spędzać
w dobrym i wypróbowanym
towarzystwie – na przykład
doskonałego aktora Johna
Malkovicha. Niestety „Hańba” nie
jest filmem poprawiającym humor,
choć zdecydowanie godnym
polecenia. Wystarczającą
rekomendacją jest choćby nazwisko

RUBRYKI

CZAS WOLNY
FILMY I KSIĄŻKI

Paweł Smoleński to dziennikarz
i reporter „Gazety Wyborczej” i ten
reporterski rys jest obecny w świetnym
„Balaganie”. O Izraelu wie się zazwyczaj
niewiele, a opinie o kraju oparte są na
powierzchownych i szybkich newsach,
którymi karmią nas media. Smoleński
przyznaje się do fascynacji tym dziwnym
krajem. Autor daje nam możliwość
poznania zwykłego obywatela Izraela,
jego codzienności, tradycji i zwyczajów.
Karty książki zaludniają dziwne indywidua, dziwaczne rytuały,
spojrzenie Smoleńskiego jest trzeźwe, a sądy błyskotliwe.
Wartością jest reporterski obiektywizm, bez czołobitności czy
krytykanctwa. Forma alfabetu ułatwia wybiórcze czytanie
poszczególnych fragmentów, a świetne zdjęcia są znakomitym
uzupełnieniem całości. Paweł Smoleński: Balagan. Alfabet
izraelski. Wydawnictwo Agora. Warszawa 2012.

autora pierwowzoru literackiego 
– to noblista John Coetzee. 
Historia profesora uniwersyteckiego, 
który, korzystając ze swej
uprzywilejowanej pozycji, uwodzi
ciemnoskórą studentkę, jest
opowieścią o winie i karze. Mroczna
dusza bohatera pozostaje do końca
zagadką, a Malkovich potrafi w taki
sposób pokazać postać, iż widz
czuje się zahipnotyzowany. Tłem do
dramatycznych wydarzeń jest
rozwarstwienie społeczne Republiki
Południowej Afryki, przepaść między
poziomem życia i różnice mentalne
są wstępem do niewiarygodnych
dramatów ludzkich. Akcja toczy się
niespiesznie, dialogi są oszczędne,
bo też momentami są po prostu
zbędne. Wyśmienita gra Malkovicha

i piękne zdjęcia są wystarczającą
ilustracją i komentarzem. 
„Rozstanie” to kolejny doskonały
film, który chwyta za serce. 
„Dorobił się” mnóstwa nagród na
międzynarodowych festiwalach,
a przede wszystkim Oscara za film
nieanglojęzyczny. Kino irańskie robi
ostatnio na świecie furorę, zresztą
zupełnie zasłużenie. Filmy powstają
w specyficznej atmosferze,
większość twórców, ze względu na
represje musiała opuścić swą

Kryminał
z wartką akcją w tle

Joanna Lasek
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Przewodnik
po Izraelu

Na ciemnei chłodne wieczory



Patti Smith to jedna z ikon lat siedemdziesiątych. Obracająca się w kręgu
Andy’ego Warhola, miała życie, którym można by obdzielić kilku ludzi.
Urodzona w tradycyjnej mieszczańskiej rodzinie, nie mogła znaleźć w niej
zrozumienia dla swych artystycznych ambicji. Wszechstronnie utalentowana,
poetka, pieśniarka, jako młoda dziewczyna
spotkała inną wrażliwą duszę – fotografa Roberta
Mapplethorpe’a. Para była znana w nowojorskiej
bohemie i to tej znajomości w dużej mierze
poświęcona jest książka. Pozostali przyjaciółmi
do końca życia Mapplethorpe’a. Nowy Jork lat
siedemdziesiątych był miejscem szczególnym.
Kwitło życie artystyczne, szczególnie skupione
wobec Warholowskiej „Fabryki” czy Klubu 54,
nikt jeszcze wtedy nie słyszał o AIDS, które
później przerzedziło szeregi pisarzy, malarzy,
fotografów i tancerzy. Patti Smith:
Poniedziałkowe dzieci. Wydawnictwo Czarne.
Wołowiec 2012.

ojczyznę. Pozornie banalnie
zaczynająca się historia mężczyzny,
który do opieki nad swym chorym na
Alzheimera ojcem zatrudnia młodą
kobietę, zmienia się w sądowy
thriller, który, mimo iż akcja toczy się
niespiesznie, wbija widza w fotel.
Kobieta posądzona o kradzież
i wypchnięta z mieszkania, oskarża
głównego bohatera – Nadera
o spowodowanie u niej poronienia,
a tym samym o morderstwo.
Reżyser dokonał jednej
niepodważalnej rzeczy – zachował
obiektywizm, co w tej historii ma
kluczową wagę. Urok „Rozstania” to
wywołanie u widza poczucia
zagubienia i niepewność, komu
przyznać rację. A może
nie ma jednej prawdy…?
Rynek dzisiejszych seriali
niejednokrotnie
przewyższa rynek filmów
kinowych i to zarówno,
jeśli chodzi o scenariusze,
jak i aktorstwo. Najlepsi
światowi aktorzy pokazują
się bez kompleksów
w serialach i nikt nie ma im
tego za złe. Na dvd ukazał
się właśnie szwedzki serial

PREMIERY

„Uprowadzona 2”
Pierwsza część filmu z Lianem Nelsonem cieszyła
się ogromnym powodzeniem. Historia ojca, który
walczy o uwolnienie swej nastoletniej córki z rąk
porywaczy, była nakręcona sprawnie i trzymała
w napięciu. Film jest reklamowany sloganem:
„Kiedyś porwali mu córkę, teraz przyszli po
niego”. Nic dodać, nic ująć. Reż.: Olivier Megaton,
wyst.: Liam Nelson, Maggie Grace

„Bitwa pod Wiedniem” 
Kolejna superprodukcja historyczna. Tym razem
opowiadająca drobiazgowo o meandrach
zwycięstwa Jana III Sobieskiego. Twórcy
zapowiadają liczne wzruszenia i niezapomniane
walory estetyczne. W roli Sobieskiego Jerzy
Skolimowski. Reż.: Renzo Martinelli, wyst.: Piotr
Adamczyk, Alicja Bachleda-Curuś, Borys Szyc,
Daniel Olbrychski. 
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„Mankell Wallander” poświęcony
temu znakomitemu inspektorowi.
Krister Henriksson jest w roli Kurta
Wallandera wyśmienity, trudno sobie
wyobrazić zblazowanego,
samotnego bohatera w innej skórze.
Trzynaście odcinków, każdy po
90 minut to rozrywka na prawie dwa
tygodnie. Wielbicieli kryminalnych
historii na pewno ta dawka
usatysfakcjonuje. Skandynawskie
filmy kryminalne stają się powoli
(podobnie jak literatura) klasyką.
Idealna propozycja na chłodne
jesienne wieczory, szczególnie dla
tych, którzy lubią się trochę bać
przed snem…

Portret dwojga
młodych artystów



Na ekologiczne produkty stawia również przemysł
kosmetyczny, słusznie, im mniej chemii, tym nasza skóra
będzie zdrowsza. Oceanic, lider rynku kosmetyków dla osób
z wrażliwą cerą, wprowadził do oferty linię AA ECO.
Receptury oparto wyłącznie na składnikach naturalnych.
Wnikliwe badania na grupie osób ze skłonnościami

alergicznymi potwierdzają łagodne działanie
i funkcję ochronną. Dodatkowo wszystkie
opakowania mogą być poddane recyclingowi,
a papierowe pudełeczka wykonano z papieru
ekologicznego.

RUBRYKI

CZAS WOLNY
NOWOŚCI

Joanna Lasek

Nowoczesny 
i niebanalny
Jeśli ktoś jest zainteresowany posiadaniem nowego
telewizora, Sharp poleca swój nowy model – LC-60LE84E.
Atrakcyjna stylistyka idzie w parze z zaawansowaną
technologią. Jakość obrazu jest znakomita – tryb 2D i 3D,
a klasa energetyczna telewizora to A+. Ekran ma iście
imponujący rozmiar – przekątna 152 cm (60 cali).
Niebanalny wygląd zapewnia aluminiowy design, który
sprawi, że każde wnętrze, w którym znajdzie się Sharp,
będzie wyglądało nowocześnie i niebanalnie. Telewizor
wyposażony jest w platformę internetową AQUOS NET+,
zapewniającą dostęp do aplikacji internetowych
i przeglądarki internetowej. 
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Ardo również posługuje się hasłem ekologii, kiedy reklamuje swój
najnowszy produkt – pralkę FLSN105LA oraz FLSN105LB. 
Kolory do wyboru są bardzo nowoczesne
– czarny lub aluminiowy, pralka
będzie więc ciekawym
ożywieniem każdej łazienki. Klasa
energetyczna to A++, technologia
Easy Logic pozwala na
automatyczne dobieranie takiej
ilości wody, jaka jest potrzebna,
ani kropli więcej. System Ecoball
zapobiega stracie detergentów.
Pralka posiada 15 programów 
i 6 funkcji prania. Oprócz
standardowych (pranie ręczne,
wełna, koszule), urządzenie posiada
opcję Sport (pierze ubrania
z nowoczesnych elastycznych tkanin),
Colour Mix (można jednocześnie
nastawić pranie jasne i ciemne bez
obawy o jakość kolorów) oraz Turbo
(skraca się czas cyklu, nie tracąc
przy tym na efektowności).

Modana ekologię Domowa ekologia
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Zabawki 
edukacyjne
Jesienią, dzieciom, szczególnie małym, trzeba poświęcić dwa
razy więcej czasu i uwagi. Szczególnie w razie niepogody,
kiedy wszelkie rozrywki na świeżym powietrzu nie mają racji
bytu. Warszawska firma Kalimba ma w swojej ofercie
kapitalne zabawki edukacyjne, przy których nawet
dorosły będzie miał uciechę. Bardzo
estetyczne, a do tego bardzo mądre.
Czego chcieć więcej? Układanki, domino,
puzzle, memory, wszystko to jest pięknie
zaprojektowane, kolorowe i cieszy małe
oczka. Kalimba posiada w sprzedaży
także słodkie przytulanki,
elementy wystroju
dziecięcego pokoju,
teatrzyki, pacynki,
przebrania dla dzieci
i wiele innych rzeczy, które
skradną serce każdego
rodzica. 

Lego dla dziewczynek
Duńska firma Lego to prawdziwa
legenda, którą poznaje kolejne już
pokolenie. W deszczowy dzień komplet
Lego rozwiązuje problem i rozwija
kreatywność oraz zdolności manualne
dzieci. Oferta cięgle się poszerza,
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
dzieci, które znajdą tam na przykład
bohaterów swoich ulubionych bajeczek.
W tych kolorowych prostych klockach
tkwi jakaś magia, której trudno się
oprzeć. Nowa seria dla dziewczynek
nosi nazwę „Friends”– 5 koleżanek
ma do wyboru zabawę na domku na
drzewie, w parkowej kawiarni, 
a nawet w warsztacie.
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RUBRYKI

CZAS WOLNY
ZDROWIE

Mariusz Kilian, fot. Fotolia

Plecy - bolący problem

mała ilość ruchu wpływa na szybki
przyrost masy ciała u dzieci,
a dodatkowe kilogramy powodują
z kolei zmniejszenie możliwości
ruchowych organizmu.
Bolące plecy to także prawdziwa
zmora ludzi dorosłych. Osoby
w wieku aktywności zawodowej
przeważnie nie zajmują się
rekreacją ruchową,
ponieważ w młodości nie
wyrobiły w sobie nawyku
uprawiania sportu.
Tymczasem często
charakter pracy
wykonywanej wiele 
lat na określonym
stanowisku prowadzi
do zmian

Bóle pleców..., któż ich nie
doświadczył! W ostatnich latach
problem ten dotyka większości
populacji, a pod określeniem tym
kryją się zespoły przeciążeniowe,
zmiany zwyrodnieniowe oraz
problemy pourazowe. Wszystkie one
mają wspólny objaw: ból w danej
części pleców promieniujący
czasami do kończyn, który,
niezależnie od przyczyny, powoduje
dyskomfort – najpierw fizyczny,
a potem psychiczny, co prowadzi
w konsekwencji do problemów
społecznych. 
Przyczyny zespołu bólowego 
pleców są różne: u dzieci w wieku
szkolnym, dominującym (często
przy współistniejących innych
wadach postawy) czynnikiem są
zespoły przeciążeniowe aparatu
mięśniowego układu ruchu ze
szczególnym uwzględnieniem
mięśni kręgosłupa. Prowadzone
w Polsce badania wykazały, że dzieci
są obciążane ponad miarę wagą
tornistrów i plecaków. Obciążenia te
często są większe niż 10% wagi
ciała ucznia (niestety nie ma

regulacji dotyczących
maksymalnego obciążenia dzieci
i młodzieży szkolnej). To z kolei
powoduje bóle pleców, a także stany
ogólnego przemęczenia na skutek
wydatkowania dużej ilości energii
niezbędnej do dźwigania zbyt
dużego ciężaru. Badania wykazują,
że ok. 75% dzieci i młodzieży
szkolnej skarży się od czasu
do czasu na tego rodzaju bóle.
Organizm kilkuletniego dziecka 
czy nastolatka nie jest gotowy
do podołania dużym obciążeniom.
Za szybkim wzrostem kości w tym
okresie życia nie nadążają bowiem
z rozwojem włókna mięśniowe
i nerwowe. Do czynników
negatywnych należy zaliczyć
ponadto bierny sposób spędzania
wolnego czasu; po kilku godzinach
spędzonych w szkolnej ławce
większość młodzieży spędza
codziennie wiele godzin
przed komputerem. Dodatkowym
problemem jest nadwaga, która
dotyczy coraz większej liczby
młodych osób, i brak aktywności
fizycznej. Zamyka się błędne koło:
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zwyrodnieniowych w obrębie
stawów kończyn i kręgosłupa.
Konsekwencją tego jest pojawienie
się bolesności, która ogranicza
mobilność, powoduje przykurcze
mięśni, ogranicza zakres ruchów. To
z kolei jest przyczyną powstawania
w starszym wieku poważniejszych
zmian zwyrodnieniowych.
Co w tej sytuacji robić? W przypadku
najmłodszych należy apelować
do rodziców o kontrolę zawartości
tornistrów, tak by pociechy nie nosiły
do szkoły niepotrzebnych ciężarów.
Dzieci potrafią naprawdę zapakować
do swoich plecaków kilogramy
„skarbów”, dlatego warto
sprawdzać i tłumaczyć im, że taki
balast niepotrzebnie przeciąża plecy.
Pole do działania mają również
samorządy szkolne, które powinny
dążyć do ograniczania ilości
przynoszonych do szkoły
podręczników – część z nich
mogłaby, na przykład, pozostawać
w szkole, szczególnie w pierwszych
latach nauki. Także rodzice, poprzez
Radę Rodziców, powinni zadbać
o wyposażenie sali lekcyjnych
w wygodne i, co najważniejsze,
ergonomiczne krzesła i ławki.
Wskazane byłoby także, by 
lekcje w-f były prowadzone
z uwzględnieniem rzeczywistych
potrzeb i możliwości dzieci

i młodzieży. Zmuszanie wszystkich
uczniów w klasie do gry w niezbyt
lubiane dyscypliny zespołowe
powoduje niechęć młodych ludzi
do aktywności fizycznej w dorosłym
wieku. Obowiązkiem rodziców 
jest ponadto dbanie o odpowiednią,
właściwie zbilansowaną zdrową
dietę – opiekunowie powinni
interesować się bowiem zarówno
postępami w nauce, jak i tym, 
co ich dzieci jedzą. 
Rozwój cywilizacji spowodował, 
że coraz więcej czasu spędzamy
w pozycji siedzącej: siedzimy
w szkole, w pracy, w samochodzie,
przed telewizorem i coraz dłużej
przed komputerem. Zanim wydamy
sporą kwotę na zakup telewizora czy
komputerowego monitora,
zainwestujmy najpierw w wygodne,
anatomicznie ukształtowane krzesła
i fotele. Także kierowcy powinni
zwrócić większą uwagę
na właściwe ustawienie fotela
i kierownicy w samochodzie. 

Najprostszym i najtańszym
sposobem zachowania zdrowia,
w tym również zapobiegania
dokuczliwym zespołom bólowym
pleców, jest odpowiednio dobrana
do wieku aktywność fizyczna.
Codzienny spacer, jazda na rowerze,
wyprawa na basen są dzisiaj
dostępne w zasadzie dla każdego. 
Te najprostsze formy rekreacji
ruchowej pomagają większości 
osób cierpiących na zespoły bólowe
pleców pozbyć się tej dokuczliwej
przypadłości. W przypadku
wątpliwości dotyczących możliwości
organizmu, można się także
konsultować z lekarzem lub
fizjoterapeutą, aby wysiłek był
właściwie dobrany do możliwości.

Codzienny
spacer, jazda
na rowerze,
wyprawa
na basen są
dzisiaj dostępne
dla każdego. Te
najprostsze
formy rekreacji
ruchowej
pomagają
większości osób
cierpiących
na zespoły
bólowe pleców
pozbyć się tej
dokuczliwej
przypadłości
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WYMIARY 
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500WYMIARY 

354/158/154
BAGAŻNIK
206 LITRÓWPanda

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

WYMIARY 
403/169/149

BAGAŻNIK
275  LITRÓWPunto 2012

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.4 EASY 77 KM 3D 38.242 1368 165 5,7 5
1.4 M-AIR 16V EASY 105 KM 3D 44.192 1368 185 5,7 5
1.4 M-AIR TURBO 16V LOUNGE 135 KM 3D 51.842 1368 205 5,6 5
1.2 ESTIVA 69 KM 35.267 1242 156 5,4/5,2 5
1.4 ESTIVA 77 KM 36.967 1368 165 5,7 5
1.3 MULTIJET 16V ESTIVA 75 KM 44.617 1248 165 4,1 5
1.2 EASY 69 KM 37.817 1242 156 5,4/5,2 5
1.4 EASY 77 KM 39.517 1368 165 5,7 5
1.4 EASY DUALOGIC 77 KM 43.767 1368 165 5,4 5
1.4 MULTIAIR 16V EASY 105 KM 45.467 1368 185 5,7 5
1.3 MULTIJET II 16V EASY 95 KM 48.867 1248 178 4,2 5
1.4 CNG NATURAL POWER EASY 70 KM 49.717 1368 162 6,3 5
0.9 8V TWINAIR 85 KM 44.617 875 172 4,2 5
1.4 M-AIR TURBO 16V LOUNGE 135 KM 53.117 1368 205 5,6 5

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.2 POP 69KM 37.400 1242 160 5,1 4
1.2 COLOR THERAPY 69KM 41.225 1242 160 5,1 4
1.2 LOUNGE 69KM 44.200 1242 160 5,1 4
0.9 SGE S&S LOUNGE 85KM 49.300 875 173 4,1 4
1.3 Multijet 16v S&S DPF LOUNGE 95KM 53.550 1248 180 3,9 4
1.4 16v LOUNGE 100KM 51.000 1368 182 6,1 4
1.2 STREET 69KM 45.050 1242 160 5,1 4
1.4 16v STREET 100KM 51.850 1368 182 6,1 4

WYMIARY 
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500C

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.2 LOUNGE 69KM 53.550 1242 160 5,1 4
1.3 Multijet 16v S&S DPF LOUNGE 95KM 62.900 1248 18O 3,9 4

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.4 AC TI VE 73KM 40.630 1360 155 6,6 5
1.3 Multijet 16v AC TI VE 75KM 48.280 1248 155 4,3 5
1.4 DYNAMIC 73KM 45.730 1360 155 6,6 5
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 75KM 53.380 1248 155 4,3 5
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 95KM 55.080 1248 170 4,3 5
1.3 Multijet 16v TREKKING 75KM 56.780 1248 155 4,3 5
1.3 Multijet 16v TREKKING 95KM 58.480 1248 170 4,3 5

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

WYMIARY 
396/172/174

BAGAŻNIK
329  LITRÓW Qubo

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.2 CLASSIC ECO 69KM 29.742 1242 162 4,9 4/5

WYMIARY 
365/164/156

BAGAŻNIK
206 LITRÓWNowa Panda

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.2 EASY 69KM 32.292 1242 164 5,2 4/5
1.3 Multijet 16v S&S DPF EASY 75KM 40.792 1248 168 3,9 4/5
1.2 LOUNGE 69KM 36.542 1242 164 5,2 4/5
0.9 TWINAIR S&S LOUNGE 85KM 43.342 875 177 4,2 4/5

PRODUKT
CENNIK

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.

Oferta nie łączy się z innymi promocjami
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WYMIARY 
425/172/182

BAGAŻNIK
750 LITRÓWDoblò  

WYMIARY 
456/173/150

BAGAŻNIK
500 LITRÓWLinea

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miej sca
1.4 AC TI VE 77KM ** 35.955 1368 165 6,3 5
1.4 DYNAMIC 77KM ** 40.205 1368 165 6,3 5

WYMIARY 
489/188/169

BAGAŻNIK
145/540 LITRÓWFreemont

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
URBAN 2.0 Multijet II 16V 4x2 170KM 103.692 1956 195 6,4 5/7
URBAN 2.0 Multijet II 16V 4x4 170KM 113.892 1956 184 7,3 5/7
LOUNGE 2.0 Multijet II 16V 4x2 170KM 109.642 1956 195 6,4 5/7
LOUNGE 3.6 V6 24v 4x4 276KM 107.092 3605 206 11,3 5/7
LOUNGE 2.0 Multijet II 16V 4x4 170KM 119.842 1956 184 7,3 5/7

Bravo WYMIARY 
434/179/149

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

Oferta nie łączy się z innymi promocjami. Oferta jest dostępna w Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland, ul. Katowicka 24, Bielsko-Biała.  
Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland • tel. 033 813 44 40

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.6 16v DYNAMIC 4x4 120KM 54.400 1586 170 7,1 5
2.0 Multijet 16V Z DPF DYNAMIC 4x4 135KM 63.750 1956 180 6,6 5
1.6 16v EMOTION 4x2 120KM 53.550 1586 185 6,2 5
1.6 16v EMOTION 4x4 120KM 58.650 1586 170 7,1 5

WYMIARY 
412/176/162

BAGAŻNIK
270 LITRÓWSedici

RA BAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miej sca
1.4 16v POP 90KM 46.742 1368 204 5,7 5
1.4 16v EASY 90KM 50.992 1368 204 5,7 5
1.4 T -Jet 16v EASY 120KM 56.092 1368 197 6,3 5
1.4 MultiAir 16v EASY 140KM 61.192 1368 204 5,7 5
1.6 Multijet 16v EASY 105KM 61.192 1598 187 4,9 5
1.6 Multijet 16v EASY 120KM 62.024 1598 195 4,7 5
1.6 Multijet 16v EASY DUALOGIC 120KM 66.292 1598 195 4,6 5
1.4 T -Jet 16v STREET 120KM 64.592 1368 197 6,3 5
1.6 Multijet 16v STREET 120KM 70.542 1598 195 4,7 5

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
ACTIVE 1.4 16v 95KM 50.320 1368 161 7,2 5
ACTIVE 1.6 Multijet 16v 105KM 60.775 1598 164 5,2 5
ACTIVE 1.6 Multijet 16v 90KM 59.925 1598 158 5,2 5
DYNAMIC 1.4 16v 95KM 53.720 1368 161 7,2 5
DYNAMIC 1.6 Multijet 16v 105KM 64.175 1598 164 5,2 5
DYNAMIC 1.4 T-Jet 16V NAT. POWER 120KM 72.420 1368 172 7,5 5
DYNAMIC 1.6 Multijet 16V DUALOGIC 90KM 67.575 1598 158 5,0 5
DYNAMIC 1.6 Multijet 16v 90KM 63.325 1598 158 5,2 5
DYNAMIC 1.4 T-Jet 16v 120KM 58.395 1368 172 7,4 5
EMOTION 1.4 16v 95KM 57.970 1368 161 7,2 5
EMOTION 1.6 Multijet 16v 105KM 68.425 1598 164 5,2 5
EMOTION 2.0 Multijet 16v 135KM 72.675 1956 179 5,7 5
EMOTION 1.4 T-Jet 16v 120KM 62.645 1368 172 7,4 5

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

** – tylko auta ze stocku



RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.2 8v SILVER 69KM 36.975 1242 163 5,2 5 
1.2 8v S&S SILVER 69KM 37.315 1242 163 5,1 5
1.2 8v S&S BLACK&RED 69KM 38.165 1242 163 5,1 5 
0.9 S&S BLACK&RED 85KM 42.415 875 176 4,2 5 
1.3 JTD S&S BLACK&RED 95KM 47.515 1248 183 3,8 5 
0.9 MTA S&S BLACK&RED 85KM 45.815 875 176 4,2 5 
1.2 8v GOLD 69KM 41.565 1242 163 5,2 5 
1.2 8v S&S GOLD 69KM 41.905 1242 163 5,1 5 
0.9 S&S GOLD 85KM 46.155 875 176 4,2 5 
1.3 JTD S&S GOLD 95KM 51.255 1248 183 3,8 5 
0.9 MTA S&S GOLD 85KM 49.555 875 176 4,2 5 
1.2 8v S&S PLATINUM 69KM 47.005 1242 163 5,1 5 
0.9 S&S PLATINUM 85KM 51.255 875 176 4,2 5 
1.3 JTD S&S PLATINUM 95KM 56.355 1248 183 3,8 5 
0.9 MTA S&S PLATINUM 85KM 54.655 875 176 4,2 5 

WYMIARY 
384/168/152

BAGAŻNIK
245 LITRÓWYpsilon Seria 1
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WYMIARY 
466/183/143

BAGAŻNIK
445 LITRÓW159 Sportwagon**

RABAT 15% PLN poj. km/h l/100km miejsca
2.0 JTDM 16v 136KM SPORT 90.865 1956 200 5,2 5
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT PLUS 103.615 1956 216 5,5 5
1750 TBi 16v 200KM SPORT PLUS 104.465 1750 233 8,3 5

WYMIARY 
452/180/150

BAGAŻNIK
465  LITRÓWDelta

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.4 MultiAir 16V 105KM DISTINCTIVE 54.825 1368 187 5,7 4/5
1.4 TB 16V 120KM DISTINCTIVE LPG 64.175 1368 198 8,1 4/5
1.4 TB MultiAir 16V 135KM DISTINCTIVE 60.775 1368 207 5,6 4/5
1.4 TB MultiAir 16V 135KM DISTINCTIVE  TCT 66.725 1368 207 5,5 4/5
1.3 Multijet 16V 95KM DISTINCTIVE 59.075 1248 180 4,3 4/5
1.6 Multijet 16V 120KM DISTINCTIVE 65.025 1598 198 4,8 4/5
1.4 TB MultiAir 16V 170KM Quadrifoglio verde 74.375 1368 219 6,0 4/5

WYMIARY 
406/172/145

BAGAŻNIK
270  LITRÓWMiTo Seria 1

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.4 Turbojet E5 16V STEEL 120KM 58.642 1368 195 6,3 5 
1.6 Multijet E5 16V STEEL 105KM 63.742 1598 186 4,6 5
1.4 Turbojet E5 16V SILVER 120KM 65.442 1368 195 6,3 5 
1.4 MultiAir E5 16V S&S SILVER 140KM 68.842 1368 203 5,7 5 
1.6 Multijet E5 16V SILVER 105KM 70.542 1598 186 4,6 5
1.6 Multijet E5 16V SILVER 120KM 73.942 1598 194 4,7 5 
1.6 Multijet Selectronic E5 16V SILVER120KM 77.342 1598 194 4,6 5
1.4 MultiAir E5 16V S&S GOLD 140KM 73.942 1368 203 5,7 5 
1.6 Multijet E5 16V GOLD 120KM 79.042 1598 194 4,7 5 
1.6 Multijet Selectronic E5 16V GOLD120KM 82.442 1598 194 4,6 5
2.0 Multijet E5 16V GOLD 165KM 84.915 1956 214 5,1 5
1.8 TurboJet Sportronic E5 16V PLATINUM 200KM 107.942 1742 230 7,8 5
1.9 Twinturbo Multijet E5 16V PLATINUM 190KM 107.942 1910 222 5,7 5

WYMIARY 
507/190/149

BAGAŻNIK
462 LITRÓWThema

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
3.6 AT8 GOLD 286KM 158.592 3604 240  9,4 5
3.0 AT5 190HP GOLD 190KM 167.687 2987 220 7,1 5
3.6 AT8 PLATINUM 286KM 169.852 3604 240  9,4 5
3.0 AT5 239HP PLATINUM 239KM 178.947 2987 230 7,1 5
3.6 AT8 EXECUTIVE 286KM 183.710 3604 240 9,4 5
3.0 AT5 239HP EXECUTIVE 239KM 192.805 2987 230 7,1 5

WYMIARY 
522/200/175

BAGAŻNIK
934  LITRÓWVoyager

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

Oferta nie łączy się z innymi promocjami

WYMIARY 
435/179/146

BAGAŻNIK
350 LITRÓWGiulietta

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.4 TB 16V 120KM DISTINCTIVE 67.065 1368 195 6,4 5
1.4 TB 16V 120KM DISTINCTIVE LPG 74.715 1368 195 8,3 5
1.4 TB MultiAir 16V 170KM DISTINCTIVE 72.165 1368 218 5,8 5
1.4 TB MultiAir 16V 170KM DISTINCTIVE  TCT 78.965 1368 218 5,2 5
1.6 JTDM 16V 105KM DISTINCTIVE 75.565 1598 185 4,4 5
2.0 JTDM 16V 140KM DISTINCTIVE 80.665 1956 205 4,5 5
2.0 JTDM 16V 170KM DISTINCTIVE 82.365 1956 218 4,7 5
2.0 JTDM 16V 170KM DISTINCTIVE  TCT 89.165 1956 218 4,5 5
1750 TBi 16V 235KM Quadrifoglio Verde 92.990 1742 242 7,6 5

RABAT 15% PLN poj. km/h l/100km miejsca
2.0 JTDM 16v 136KM SPORT 84.915 1956 202 5,1 5
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT 90.015 1956 218 5,4 5
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT PLUS 98.515 1956 218 5,4 5

WYMIARY 
466/182/142

BAGAŻNIK
400 LITRÓW159**

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

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
2.8 AT6 SILVER 163KM 142.715 2768 193 7,9 5
3.6 AT6 SILVER 283KM 130.815 3604 209 10,8 5
2.8 AT6 GOLD 163KM 152.915 2768 193 7,9 5
3.6 AT6 GOLD 283KM 141.015 3604 209 10,8 5
2.8 AT6 PLATINUM 163KM 168.215 2768 193 7,9 5
3.6 AT6 PLATINUM 283KM 156.315 3604 209 10,8 5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego Selectronic – zautomatyzowana skrzynia biegów
Sportronic – automatyczna skrzynia biegów
S&S – system Start&Stop



JEEP GRAND CHEROKEE
MODEL NAPĘD POJEMNOŚĆ PRĘDKOŚĆ MAKS. ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU CENA PLN z VAT

SILNIKA (cm3) (km/h) MIESZANYM (l/100 km)

LIMITED V6 3.0 CRD A5 241 KM QUADRA-TRAC II 4x4 2987 202 8,3 180.285
OVERLAND V6 3.0 CRD A5 241 KM QUADRA-TRAC II 4x4 2987 202 8,3 210.800

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

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
457

RABAT
15%

JEEP WRANGLER UNLIMITED
MODEL NAPĘD POJEMNOŚĆ PRĘDKOŚĆ MAKS. ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU CENA PLN z VAT

SILNIKA (cm3) (km/h) MIESZANYM (l/100 km)

SPORT 2.8L CRD M6 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC 4x4 2777 172 7,4 121.720
SPORT 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC 4x4 2777 172 7,4 125.800
SAHARA 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC 4x4 2777 172 7,4 137.700
RUBICON 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP ROCK-TRAC 4x4 2777 169 8,3 149.515

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

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
498

RABAT
15%

JEEP WRANGLER
MODEL NAPĘD POJEMNOŚĆ PRĘDKOŚĆ MAKS. ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU CENA PLN z VAT

SILNIKA (cm3) (km/h) MIESZANYM (l/100 km)

SPORT 2.8L CRD M6 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC 4x4 2777 172 7,1 108.885
SPORT 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC 4x4 2777 172 7,1 112.965
SAHARA 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC 4x4 2777 172 7,1 124.865
RUBICON 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP ROCK-TRAC 4x4 2777 169 8,0 136.680

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

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
142

RABAT
15%

JEEP COMPASS
MODEL NAPĘD POJEMNOŚĆ PRĘDKOŚĆ MAKS. ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU CENA PLN z VAT

SILNIKA (cm3) (km/h) MIESZANYM (l/100 km)

SPORT 2.0L DVVT 16v M5 156 KM przedni 1998 185 7,6 70.890
LIMITED 2.0L DVVT 16v M5 156 KM przedni 1998 185 7,6 78.880
SPORT 2.2 CRD M6 163 KM FREEDOM-DRIVE I™ 4x4 2143 202 6,6 99.620
LIMITED 2.2 CRD M6 163 KM FREEDOM-DRIVE I™ 4x4 2143 202 6,6 107.270

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

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
328

RABAT
15%

65

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego samochodu z oferty bez podania przyczyny.

Oferta nie łączy się z innymi promocjami
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POCZTA

LUDZIE
FIAT TO MY

.
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. 

ŁAMY DLA PRACOWNIKÓW

Żegnaj...

Siła w dwóch cylindrach!
Właściciel oryginalnej 500 z lat 50. namówił
jednego z dealerów Fiat Auto Poland na jazdę
porównawczą z modelem 500 TwinAir,
posiadającym też silnik dwucylindrowy. Z tego

niezwykłego spotkania
dwóch kultowych 500
powstał ciekawy materiał.
„...Fiat 500 pierwszej
generacji był obiektem
powszechnego pożądania
i odpowiadał za
zmotoryzowanie Włoch
i części Europy. Do roku
1975, kiedy zakończono
jego produkcję, fabrykę
w Turynie opuściło niemal
4 miliony egzemplarzy.

W 2007 roku Fiat zaprezentował model 500
ze stylistyką nawiązującą do kultowej
poprzedniczki. (…) W 2010 roku pod jego
maskę powróciła dwucylindrowa jednostka
napędowa (…). Nie jest to oczywiście ten
sam silnik, co w 500 pierwszej generacji,
a dwucylindrowy silnik TwinAir produkowany
w Bielsku-Białej w firmie FPT Poland. (…)
W przypadku Fiata 500 można więc rzec, 
że sprawdza się powiedzenie o historii
zataczającej koło. 500-tka z lat 50. i jej
współczesny następca napędzane są
dwucylindrowymi silnikami rzędowymi, 
co stanowi wyraźny ukłon w stronę tych
wszystkich, dla których stara 500-tka
pozostanie na zawsze autem kultowym”.

Piotr Ciechomski

Na śmierć nigdy nie jesteśmy
przygotowani. Tym bardziej
gdy przychodzi znienacka, bez
uprzedzenia. Gdy zabiera nagle
i zbyt szybko. Tak jak naszego
kolegę, współpracownika
i kierownika Andrzeja
Cichowskiego. Człowieka
oddanego swojej pracy,
zaangażowanego w to, co robi.
Otaczającego się młodymi,
zdolnymi pracownikami, których zachęcał
do stałego podnoszenia kwalifikacji, ale też
wspierał w rozwoju, chętnie dzieląc się
z nimi swoją wiedzą specjalisty w zakresie
obróbki skrawaniem i doświadczeniem,
zdobytym w ciągu 47 lat pracy, w tym 42
w Fiacie. Przeszedł niemal wszystkie szczeble
kariery zawodowej, aż po kierownika
Obszaru Obróbek Silnika 1.3 SDE, którym
został krótko po utworzeniu z Zakładu
Mechaniki Fiat Auto Poland spółki FA
Powertrain Polska. W 2003 roku od początku
uczestniczył w procesie uruchamiania
obróbek TwinAir jako kierownik Obszaru
Obróbek Silnika. Jednocześnie jako leader
filaru Autonomicznego Utrzymania Ruchu
(AM) przyczynił się wraz z zespołem
do uzyskania wyników pozwalających

na zdobycie pierwszego
w Grupie Fiat złotego medalu
Word Class Manufacturing.
Był wychowawcą
i promotorem kilkunastu
młodych inżynierów, którzy
aktualnie pełnią funkcje
średniego i wyższego poziomu.
Chętnie współpracował
z naukowcami ATH,
Politechniki Krakowskiej

i Politechniki Śląskiej. Pomagał i dzielił się
swoimi doświadczeniami ze specjalistami
z zakładów włoskich, brazylijskich czy też 
ze Stanów Zjednoczonych.
Lubiany przez otoczenie, dowcipny, pogodny
i zawsze uśmiechnięty. Miał wiele pasji.
Wędkował, jeździł na nartach, interesował
się strzelectwem sportowym, piłką nożną
(przez 17 lat był prezesem Klubu Sportowego
LKS Bestwinka, gdzie między innymi
odpowiadał za nabór i wychowanie młodzieży
stanowiącej naturalne zaplecze do I drużyny).
Dwa razy w roku organizował spotkania
integracyjne ze swoimi współpracownikami. 
Miał 61 lat. Zostawił żonę Annę oraz dwie
córki: Lucynę i Renatę.

Koledzy i współpracownicy 
z Fiat Powertrain Technologies Poland 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reprezentacja i koordynacja 
działalności Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów żeliwnych 
dla przemysłu samochodowego

produkcja części samochodowych 
– oświetlenie

produkcja części samochodowych 
– układy wydechowe

produkcja części samochodowych 
– zawieszenia

handel częściami zamiennymi

produkcja komponentów 
samochodowych z tworzyw sztucznych
– deska rozdzielcza, zderzaki

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

produkcja i obsługa urządzeń 
dla przemysłu samochodowego

administracja księgowa, 
personalna i płace

zakupy ma te   ria łów pośrednich 
i bezpo śred nich do produkcji 
samochodów

usługi celne

ochrona osób, mienia i ochrona 
przeciwpożarowa oraz transport

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

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

produkcja silników do samochodów

zarządzanie i utrzymanie nieruchomości

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

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

produkcja 
maszyn rolniczych

import i sprzedaż samochodów 
dostawczych i ciężarowych

usługi bankowe

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

leasing samochodów

stan na 30 wrzeÊnia 2012 r.

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

usługi finansowe i leasingowe

Spółki joint venture

Spółki koncernu Fiat Industrial

Spółki koncernu Fiat

1. Fiat Polska Sp. z o.o. 

2. Fiat Auto Poland SA

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

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

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

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

10. Comau Poland Sp. z o.o. 

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

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

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

14. Sirio Polska Sp. z o.o.

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

16. Gestin Polska Sp. z o.o. 

1. Fiat Bank Polska SA 

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

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

1. CNH Polska Sp. z o.o.

2. Iveco Poland Sp. z o.o.



 PANDA  DLA
NAJBLIŻSZYCH

Nowa Panda 1.2 Easy 
z klimatyzacją i radiem już od 29 800 zł! 

Oferta specjalna dla pracowników
 Grupy Fiat i ich rodzin.

W Fiacie wiemy, że rodzina jest najważniejsza, dlatego 
przygotowaliśmy wyjątkową promocję dla pracowników i ich rodzin. 

Tylko do końca roku nowy Fiat Panda
dla Ciebie i Twoich bliskich w wyjątkowej cenie.

Szczegóły promocji dostępne u dealerów Fiata. 

Z oferty mogą skorzystać pracownicy Grupy Fiat, a także członkowie ich rodzin z pierwszej linii 
pokrewieństwa: matka, ojciec, syn, córka pracownika. Ilość samochodów w promocji ograniczona

- obejmuje nowe Fiaty Panda dostępne na stocku centralnym FAP w chwili zakupu.
Emisja CO

2
 (cykl mieszany): 120 g/km. Zużycie paliwa (cykl mieszany): 5,2 l/100 km.

Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów
wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie http://www.fi at.pl/uslugi-posprzedazne/recykling-pojazdow www.fi at.pl




