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Grupa Fiat Chrysler Automobiles zamknęła 2014 rok, plasując się na siódmym na
świecie miejscu wśród producentów samochodów, z liczbą wyprodukowanych
egzemplarzy 4,6 mln. 2015 jest pierwszym pełnym rokiem, w którym FCA działa na
rynku jako nowa grupa globalna. Wyniki za pierwszy kwartał, między innymi wzrost
przychodów oraz ciągła poprawa pozycji w Europie, wykazują, że obrana droga
jest właściwa.
Konsolidacja i integracja. To słowa najlepiej określające pierwsze miesiące 2015 roku.
Wiele spółek zmieniło swoje nazwy oraz wymieniło lub zamierza w najbliższym czasie
wymienić w swoich zakładach i biurach elementy związane z identyfikacją wizualną
firmy, od poczty elektronicznej przez wizytówki, strony internetowe i intranetowe,
po znaki informacyjne i wewnętrzną grafikę użytkową.
Dlatego też w tym numerze „FCA Wokół Nas” po raz pierwszy publikujemy nowy
wykaz polskich spółek Grupy (patrz trzecia strona okładki). Od teraz mamy bowiem:
Fiat Chrysler Polska, FCA Poland, FCA Powertrain Poland, FCA Services Polska
i FCA Group Purchasing Poland. Rozpoczął się tym samym nowy rozdział w naszej
historii, w którym wszyscy będziemy brać udział.
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Expo

kraina czarów
Po 128 latach Włochy ponownie goszczą Wystawę Światową. W Mediolanie
prezentuje się 150 krajów z całego świata, których ekspozycje związane
z sektorem rolno-spożywczym odwiedzi od 1 maja do 31 października
ponad 20 milionów ludzi. Hasłem przewodnim tegorocznej wystawy jest
bowiem „Wyżywienie planety. Energia dla życia”. Włochy mają w tej
kwestii wiele do powiedzenia dzięki bogatej i wielowiekowej kulturze,
która silnie oddziałuje zarówno na charakterystyczną dla każdego regionu
kuchnię, jak i na troskę o żywność i przetwórstwo spożywcze. Zagadnienie
to jest na tyle ważne i wpływające na ekonomię i społeczeństwo, iż właśnie
na nim bazuje tegoroczne EXPO. Nikogo nie powinno też dziwić,
że Oficjalnymi Globalnymi Partnerami Expo 2015 są FCA i CNH
Industrial. FCA przekazało na Wystawę Światową 105 specjalnie
przygotowanych samochodów, zaś CNH Industrial zaprasza do
swojego pawilonu New Holland,
w którym uczestnicy mogą odbyć
interaktywną podróż
pozwalającą poszerzyć wiedzę
na temat zrównoważonego
rolnictwa czasów obecnych
i przyszłych.
Paola Ravizza
i Francesca Rech
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Jak wyżywić planetę, która w jednej części umiera z głodu,
a w drugiej jest otyła i marnuje jedzenie? O tym właśnie problemie
będzie się mówić w pawilonach EXPO 2015, a konkretne jego
rozwiązania mają się znaleźć na tak zwanej Karcie Mediolańskiej,
do redakcji której przyczynia się także CNH Industrial. Pod koniec
tego wydarzenia, tj. 14 października 2015 roku, dokument ten
zostanie przekazany sekretarzowi generalnemu ONZ,
Ban Ki-Moonowi. Jego celem jest odnalezienie środków
zrównoważonego rozwoju, które pozwolą ograniczyć
marnotrawienie jedzenia o 50 % do 2020 roku.

SHUTTERSTOCK

KARTA MEDIOLAŃSKA

SHUTTERSTOCK

ZRÓWNOWAŻONA FLOTA FCA

OGÓLNOŚWIATOWA
KSIĄŻKA KUCHARSKA
„Expo worldrecipes” to książka kucharska on-line, w której
zgromadzono ponad 160 tysięcy przepisów po włosku i angielsku,
opublikowanych przez 700 autorów, przedstawicieli
międzynarodowej społeczności wydawców, blogerów,
szefów kuchni, stowarzyszeń i konsorcjów. Dla każdego
przepisu zamieszczonego na portalu internetowym
www.worldrecipes.expo2015.org/it/ system oblicza wartość
odżywczą składników, ocenia ich wpływ środowiskowy
i przedstawia oba parametry na wykresie, dzięki czemu podkreśla
się znaczenie tematu EXPO 2015. Każdy może poszerzyć tę
globalną książkę kucharską, przesyłając swój oryginalny przepis.
Wszystkie przepisy z Expo worldrecipes dostępne są również
w specjalnie przygotowanej aplikacji.

Zrównoważona mobilność, niskie emisje, alternatywne tryby
zasilania. To jedne z cech zrównoważonej floty 105 samochodów,
jakie FCA, jako Oficjalny Partner Globalny, dostarczyła na EXPO
Milano 2015. Jest wśród nich tak zwana „zielona” flota składająca
się z pięćdziesięciu Fiatów 500L Natural Power (przystosowanych
również do trybu zasilania biometanem), które służą delegacjom
krajów wystawiających swoje pawilony, a także 35 modeli
używanych przez personel Expo, oraz 10 Fiatów 500e z napędem
elektrycznym, które są wykorzystywane na terenie wystawy.
Oprócz nich FCA udostępniła 6 Jeepów Grand Cherokee, dwie
Lancie Voyager i dwa Maserati Quattroporte, które są używane
do pełnienia funkcji reprezentacyjnych. Zrównoważony rozwój
i dbałość o środowisko nie są przecież dla spółki Fiat Chrysler
Automobiles żadną nowością: „Od dawna – jak tłumaczy Alfredo
Altavilla, Chief Operating Officer EMEA Region – inwestujemy
znaczne zasoby w rozwój technologii, które poprawiają sprawność
silników i ograniczają wpływ środowiskowy zarówno produktów,
jak i procesów produkcyjnych”.
Obecnie samochody zasilane gazem naturalnym stanowią najtańsze
i najbardziej praktyczne rozwiązanie wpływające na ograniczanie
emisji CO2. „Jesteśmy niekwestionowanym liderem w tej dziedzinie
– kontynuuje Altavilla. – Ponad połowa samochodów napędzanych
gazem naturalnym, które są sprzedawane co roku w Europie,
ma z przodu znaczek jednej z marek Fiat Chrysler Automobiles”.
W czasie trwania wystawy obchodzone będą 105 urodziny marki
Alfa Romeo. 24 czerwca zostanie zaprezentowany nowy model
Alfa Romeo, a tego samego dnia swoje drzwi ponownie otworzy
Muzeum Historyczne tej marki w Arese.

DWUSTULETNIA HISTORIA
Pierwsza Wystawa Światowa odbyła się w Londynie w 1851 roku.
Było to wielkie wydarzenie pokazujące publiczności
najambitniejsze cele osiągane przez człowieka: innowacje
technologiczne, odkrycia, projekty architektoniczne i ruchy
artystyczne. Z biegiem lat wystawy te, które odbywają się co pięć
lat i trwają maksymalnie sześć miesięcy, stały się prawdziwymi
symbolami kultury i historii danej epoki: doskonały przykład
stanowi w tym przypadku Wieża Eiffla, zbudowana w Paryżu
właśnie z okazji Expo w 1889 roku. Po Mediolanie kolej
przyjdzie w 2020 roku na Dubai. Przewiduje się,
że tegoroczne Expo 2015 w Mediolanie odwiedzi
ponad 20 milionów osób.
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Razem na rzecz
środowiska
Spółki FCA, Iveco
i Magneti Marelli
nawiązały partnerską
współpracę z Izraelem,
która promuje rozwój
technologii i pojazdów
zasilanych metanem.

SHUTTERSTOCK

Stefania Castano
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o kolejny krok w działalności na rzecz ekorozwoju. Spółki FCA, Iveco i Magneti Marelli
podpisały z rządem Izraela porozumienie o
współpracy na rzecz rozwoju technologii wykorzystujących gaz naturalny. To niewiążące porozumienie jest następstwem woli wspólnego promowania badań i współpracy nad paliwami alternatywnymi dla przemysłu motoryzacyjnego wyrażonej
przez rządy Włoch i Izraela w grudniu 2013 roku,
a także włosko-izraelskiej umowy o współpracy na
rzecz badań i rozwoju przemysłowego. Porozumienie zostało podpisane w ramach Israel Fuel
Choices Initiative, dziesięcioletniego programu zarządzanego bezpośrednio przez biuro izraelskiego
premiera, który powstał w celu
ograniczenia zależności branży
transportowej od ropy. Program zrealizowany będzie do 2020 roku, kiedy
paliwa alternatywne będą stosowane przez
większy odsetek poruszających się po drogach samochodów.
Zgodnie z wyznaczonym przez rząd Izraela celem
państwo to miałoby stać się centrum doskonałości
dla paliw alternatywnych. Tak ambitny cel wymaga
jednak partnerstwa sprzyjającego stosowaniu na
szerszą skalę technologii bazujących na tego typu
paliwach w sektorze transportowym kraju. FCA,
dzięki swej gamie samochodów i lekkich pojazdów
dostawczych, a Iveco za sprawą swej bogatej
oferty ciężarówek i autobusów na gaz, występują
tutaj w roli doświadczonych firm będących liderami
pod względem rozwoju, produkcji i dystrybucji samochodów zasilanych sprężonym gazem
ziemnym (CNG), a na dodatek wyposażonych w zaawansowane technologie
wielopaliwowe, jak choćby rozwiązania z zakresu sterowania silnikiem opracowywane
przez Magneti Marelli.

T

PODMORSKI METAN
Co można zrobić z prawie 270 miliardami metrów
sześciennych gazu naturalnego? Włochy zużyłyby
tę ilość w przeciągu około 4 lat, według danych
o zapotrzebowaniu z 2013 roku. Izrael natomiast
mógłby korzystać z niej przez pół wieku. Jedno
jest pewne. Potężne podmorskie złoża metanu
u wybrzeży tego kraju, jakie odkryto w ciągu
ostatnich lat, powodują, że Izrael staje się ważnym
graczem na rynku energetycznym w regionie
basenu Morza Śródziemnego. Pierwsze złoże
„Tamar” odkryto w 2009 roku. W 2013 roku
zaczęto tam wydobycie i wówczas Izrael
postanowił przeznaczyć 40% produkcji na eksport.
Jeszcze większe obszary „błękitnego paliwa”
– „Leviathan” – odkryto w 2010 roku, a jego
eksploatacja ma rozpocząć się w 2017 roku.

NAJWIĘKSZE
ŚWIATOWE REZERWY

Porozumienie z Izraelem jest swego rodzaju potwierdzeniem zaangażowania firm FCA i CNH Industrial w produkcję pojazdów mających ograniczony wpływ na środowisko. A nie wyklucza się,
że zakres tej umowy zostanie rozszerzony o badania i opracowywanie innych technologii, które
wykraczają poza aspekty związane z gazem naturalnym. Strony porozumienia dyskutowały bowiem
również o możliwości wprowadzenia programu
współpracy, w którym udział miałyby wziąć izraelskie firmy działające w branży inteligentnej mobilności oraz innych sektorach związanych z sektorem paliw alternatywnych.

Dwa samochody
z gamy FCA
i Iveco zasilane
metanem.
U góry:
podpisywanie
porozumienia

Liczby mówią same za siebie: zasoby gazu
naturalnego systematycznie rosły w ciągu
ostatnich dziesięcioleci i przekroczyły już zasoby
ropy naftowej. Według danych ENI, jednej
z największych firm sektora energetycznego,
w 2010 roku ich liczba sięgała około 191 tys.
miliardów metrów sześciennych. Największymi
posiadaczami są: Rosja (dysponująca według
oszacowanych przez World Factbook CIA danych
ze stycznia 2013 roku 47 800 mld metrów
sześciennych), Iran, Katar, Turkmenistan i USA.
Stany Zjednoczone są natomiast największym
producentem, wytwarzającym 681 mld metrów
sześciennych gazu. I będą nim aż do 2030 roku,
jak wynika z wydanego przez Biały Dom
„Trzeciego raportu narodowego” na temat klimatu,
który jest podsumowaniem wyników w dziedzinie
energetyki i walki ze zmianami klimatycznymi.
Unia Europejska jest na 20. miejscu pod względem
rezerw i na 3. wśród producentów gazu ziemnego.
Z danych wynika, że nie wszystkie istniejące
zasoby gazu naturalnego są obecnie możliwe do
zastosowania. Niektóre z nich muszą jeszcze
poczekać na eksploatację, dopóki nie zostaną
opracowane nowe techniki wydobycia i nie
zwiększy się opłacalność kosztów produkcji
względem cen rynkowych. Istnieją także złoża
gazu nazywanego niekonwencjonalnym, tzw.
„shale gas”, czyli pozyskiwanego z łupków,
w których gaz znajduje się w formie niewielkich
pęcherzyków zagnieżdżonych między warstwami
skalnymi na głębokości kilku kilometrów.
Olbrzymie zasoby gazu z łupków posiadają
Stany Zjednoczone.
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Jeszcze bardziej

uniwersalny
Fiat Doblò w czwartej już edycji polską
premierę miał 16 marca w Łodzi. Pokazano
tam dwie „odsłony” modelu – Doblò w wersji
osobowej oraz Cargo, czyli dostawczej.

Anna
Borsukiewicz
zdjęcia
I. Kaźmierczak
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odel Doblò jest znany
kierowcom już od 15
lat. Przez ten czas auto
zmieniało się. Jego kolejne generacje, wprowadzane do sprzedaży w 2005 i 2010 roku, ewoluowały, by jeszcze lepiej zaspokajać potrzeby klientów i spełniać wymagania dotyczące mobilności, komfortu oraz poszanowania środowiska. O popularności tego modelu, a właściwie
dwóch, bo występuje on w różniących się wersjach osobowej

M

i dostawczej, świadczy liczba
1 miliona 400 tysięcy tych samochodów zarejestrowanych na
całym świecie. Dwukrotnie też –
w latach 2006 oraz 2011 –
Doblò Cargo zwyciężało w prestiżowym konkursie Van of the
Year, zdobywając tytuł samochodu Dostawczego Roku.
Czwarta generacja Fiata Doblò
ma szansę na powiększenie tej
listy sukcesów – twierdzili dziennikarze motoryzacyjni, uczestniczący w premierowej prezentacji

modelu na polskim rynku. Podczas jazd próbnych po ulicach
Łodzi mogli sprawdzić, jakie
ulepszenia wprowadzono w pojazdach. Na konferencji prasowej
spotkali się też z Markiem Kiszem, dyrektorem handlowym
FCA Poland, Leszkiem Sukiennikiem, country managerem marek Fiat i Abarth oraz przedstawicielami Fiata Professional – country managerem Piotrem
Kolejwą i marketing managerem
Sewerynem Szczepankiem.

W NOWEJ
STYLISTYCE
Tłem prezentacji były stojące na
estradzie dwa Fiaty Doblò pokazujące ich obie wersje: osobową
i Cargo. „Już z daleka widać, jak
zmieniło się auto – mówił Leszek
Sukiennik. – Styliści zaprojektowali nowe nadwozie, którego
przód wyróżnia się opływową
maską i odmienionym zderzakiem. Inne są też reflektory i tylne lampy, usytuowane nieco wyżej niż poprzednio, co chroni je
przed uszkodzeniami podczas
drobnych stłuczek. Zmieniona została również klapa bagażnika. We wnętrzu można
zauważyć nową deskę rozdzielczą z innymi niż dotychczas
zegarami, kierownicą i nawiewami, a także nowe panele drzwiowe. Za deską umieszczono dodatkowe wygłuszenie, dzięki
czemu w samochodzie będzie
mniej słychać pracę silnika, za to
lepiej programy radiowe, muzykę czy inne informacje z systemów multimedialnych”.
Doblò to idealne auto dla dużych rodzin, osób prowadzących aktywny tryb życia i lubiących wyprawy turystyczne wymagające
najróżniejszego
sprzętu, lub np. dla przedsiębiorcy zabierającego do pracy
swoją ekipę. Samochód może
pomieścić aż siedem osób
w trzech rzędach siedzeń
(opcja), a gdy nie będzie aż tak
wielu pasażerów, pozwala przewieźć mnóstwo bagażu. Standardowa pojemność bagażnika
to 790 litrów, ale bez trzeciego
rzędu foteli i po położeniu tylnej
kanapy można ją powiększyć do
3200 litrów. Dodatkowym udogodnieniem jest półka za tylnymi
siedzeniami wytrzymująca ciężar
aż 70 kg, którą można umieszczać na różnych poziomach.
Stabilność jazdy i pewność prowadzenia auta zapewnia unikatowe tylne zawieszenie Bi-link.
Doblò może być napędzane
jednym z czterech silników.

Klienci
wybierają
spośród
dwóch jednostek benzynowych:
1.4 o mocy 95 KM i 120-konnej
1.4 T-JET, a także dwóch turbodiesli – 1.6 MultiJet mającego
moc 105 KM i 2.0 MultiJet
o mocy 135 KM.
Do wyboru są także trzy poziomy wyposażenia Fiata Doblò:

Doblò pomieści
aż 7 osób
lub przewiezie
mnóstwo
bagażu
podstawowy Pop, Easy – który
według oceny dyr. Sukiennika
będzie najpopularniejszy wśród
klientów, i topowa wersja
Lounge. Ceny aut (wg obowiązującego cennika) zaczynają się
od 62 tys. zł (wersja Pop z silnikiem 1.4, 95 KM), co, jak podkreślił Leszek Sukiennik, oznacza tylko półtora tysiąca zł drożej
niż przy poprzedniej wersji modelu. FCA Poland wprowadził

jednak na nowy model bardzo
atrakcyjne ceny promocyjne. Za
Doblò z wyposażeniem Pop
klienci płacą obecnie 53 900 zł,
auta wyposażone na poziomie
Easy kosztują – w zależności od
rodzaju silnika – od 57 900 zł do
70 900 zł, a w wersjach Lounge
od 68 900 zł do 80 900 zł.

Od lewej:
Józef Kulczyk,
Piotr Kolejwa,
Marek Kisz
i Leszek
Sukiennik

DOBLÒ DLA RODZIN

I MAŁYCH FIRM

W 2014 roku Polacy kupili 1635 Fiatów Doblò,
z czego 1/3 stanowiły auta w wersji osobowej.
„Wprowadzenie czwartej generacji tego modelu
powinno się przyczynić do większego
zainteresowania tą wersją, nie tylko z powodu jej
lepszego wyposażenia i większego komfortu
użytkowania – informował podczas konferencji
dyr. Leszek Sukiennik. – Nowe przepisy
podatkowe są korzystne dla osób prowadzących
działalność gospodarczą i używających Doblò
do celów służbowo-prywatnych.
Kupując samochód mogą odliczyć 50% podatku
VAT, podobnie za wydatki związane z jego
eksploatacją (serwisowanie, części).
Od lipca zaś będą mieli możliwość odliczenia
50% VAT-u przy zakupie paliwa”.
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WYMIANA GAMY
SAMOCHODÓW
DOSTAWCZYCH
„Wśród 45,5 tysięcy samochodów dostawczych
sprzedanych w ub. r. na polskim rynku Fiaty miały
pozycję dominującą – powiedział Piotr Kolejwa,
country manager Fiata Professional. – Obecnie
następuje wymiana gamy modelowej dostawczych
samochodów Fiat. Zapoczątkowało ją wprowadzenie
w 2014 r. nowego Ducato. Teraz prezentujemy nowe
Doblò Cargo, a w przyszłym roku planowane są
kolejne odnowione modele: Scudo, Fiorino i nowy,
1-tonowy pick-up”.

NAJLEPSZY DO
PRACY
U góry:
Doblò Cargo
oraz nowa
deska
rozdzielcza
modelu
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Takim hasłem reklamuje się nowy Doblò Cargo. I rzeczywiście
– jego ładowność przekracza
tonę, auto ma pojemność do
5.4 m3, w części ładunkowej
o kubicznym kształcie mieści
2 europalety, a tylne drzwi
otwierają się bardzo szeroko
(pod kątem 180°). Do tego dochodzą ergonomiczne klamki,
uchylny dach nad przestrzenią
ładunkową, liczne uchwyty
i schowki, a w części pasażer-

skiej dwa miejsca siedzące
obok fotela kierowcy.
Auto ma też lepsze osiągi zapewniane przez bogaty wybór
jednostek napędowych (4 diesle, 2 benzynowe i silnik zasilany
CNG), niezależne, dwuwahaczowe tylne zawieszenie Bi-link,
zapewniające komfort jazdy
i doskonałe prowadzenie we
wszystkich warunkach drogowych. Do przyjemności jazdy,
zwłaszcza po mieście, przyczynia się też zmodyfikowana charakterystyka silników turbodiesel

o pojemności 1.3 i 1.6 l, w których poprawiono moment obrotowy, a także niezawodność
sprzęgieł i skrzyń biegów.
Gama dostawczych Fiatów
Doblò składa się z czterech wersji nadwozia (Cargo, Kombi,
Work up i platforma do zabudowy), dwóch wariantów wysokości dachu i dwóch długości rozstawu osi. „Klienci mają więc
możliwość stworzenia pojazdu
dostawczego dopasowanego
do swych indywidualnych potrzeb, również dzięki modyfika-

cjom poprzez zastosowanie różnych zabudów – podkreślał
podczas prezentacji Seweryn
Szczepanek, Fiat Professional
marketing manager. – Aby nie
groziło to utratą homologacji,
w części bagażowej Cargo nie
dokonano żadnych zmian od
2010 roku”.
Samochód dostawczy nie musi
jednak tylko pracować. Atutami
Doblò Cargo są zarówno atrakcyjny wygląd auta z odnowionym nadwoziem i wnętrzem, jak
i komfort zapewniany kierowcy.
Prowadząc je, będzie się czuł
jak w aucie osobowym. Osiągnięto to m. in. dzięki lepiej wygłuszonej kabinie z nową deską
rozdzielczą, zestawem wskaźników, kierownicą i tapicerką foteli, nowoczesnym systemom
multimedialnym (w tym również innowacyjnym systemem
Gateway ułatwiającym zarządzanie flotą).

czą się tam wygodnie. Mają
wiele miejsca nie tylko na nogi,
ale i nie dotykają się ramionami.
To zaleta niewystępująca w pojazdach segmentu B. Warto też
wspomnieć o obszerności bagażnika. Po położeniu tylnych
siedzeń staje się wprost „przepastny”. Zaskakująca jest płynność układów sterowania samochodem – kierowniczego,
dźwigni zmiany biegów, przełączników, a tylne zawieszenie
Bi-link bardzo wpływa na podniesienie wygody jazdy Doblò”.

ZDANIEM
DZIENNIKARZY

„Bardzo udał się Fiatowi face-lifting Doblò – mówi Wojciech
Sierpowski, wydawca i redaktor
naczelny magazynu „AutoRok”,
członek jury konkursu Car of the
Year. – Dzięki zmianie przodu
samochód ma teraz „uśmiechniętą twarz” i dobrze się
kojarzy. Poza tym
przyjemniejsza jest
jego deska rozdzielcza i, co jest
ważne dla kierowcy, auto jest lepiej
wyciszone, ma lep-

Po prezentacji „statycznej”
Doblò dziennikarze wybrali się
na jazdy testowe po ulicach Łodzi. Poprosiliśmy kilku z nich
o pierwsze oceny samochodu
po tych przejażdżkach. „To bardzo funkcjonalny samochód
o dużej powierzchni użytkowej –
ocenia Doblò Zdzisław Podbielski, autor tysięcy artykułów i licznych książek poświęconych
motoryzacji. – Pasażerowie siedzący na tylnej kanapie miesz-

Zdzisław
Podbielski,
Wojciech
Karwas.
Poniżej:
Wojciech
Sierpowski

sze zawieszenie i precyzyjniej
działający układ zmiany biegów.
Uważam, że Doblò w wersji 7osobowej będzie mógł skutecznie konkurować na rynku ze
znacznie droższymi minivanami.
Podoba mi się też pomysł wprowadzenia w Doblò Cargo trzymiejscowej kabiny, w której pasażerowie mieszczą się swobodnie, nie ograniczając ruchów
kierowcy. Oczywiście nie jest to
rozwiązanie na bardzo długie
trasy, ale powinni je docenić np.
właściciele małych firm wożący
swoich pracowników”.
„Doblò Cargo był, jest i będzie
bardzo dobrym samochodem –
to opinia Wojciecha Karwasa,
redaktora naczelnego portalu
„VanEkstra.pl.” – W obecnej
wersji Fiat zrobił to, czego autu
brakowało, czyli wprowadził
trzyosobową kabinę. To świetny
argument marketingowy, rozwiązanie, które robi karierę. Poza tym trzeba wyróżnić pojemną
„pakę” Cargo, mieszczącą 2 europalety, największą ładowność
w klasie i możliwość ciągnięcia
przyczepy, nawet dwuosiowej.
No i ważne są względy ekonomiczne, przede wszystkim niskie
zużycie paliwa. Auto z silnikiem
1.6 MultiJet jest bardzo tanie
w eksploatacji, a to się liczy
w samochodach używanych do pracy”.

TRUDNA UKŁADANKA
„To nie było łatwe zadanie – przyznał red. Jacek Bieniaszkiewicz (zdj. po prawej) z Polskiego Radia
Lublin uczestniczący w konkursie przygotowanym przez organizatorów prezentacji nowego Fiata
Doblò. – 16 plansz pokazujących różne fragmenty samochodów należało podzielić tak, by pasowały
do czterech generacji tego modelu, a na dodatek zadanie to wykonywało się na czas”.
Do konkurencji przystąpiło kilkunastu dziennikarzy. Najlepszymi okazali się Sławomir Rummel
z miesięcznika „Ciężarówki”, Mateusz Żuchowski z magazynu motoryzacyjnego „KMh”,
a trzecie miejsce zajął Robert Bielecki, dziennikarz, juror konkursu „Engine of the
Year”. Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez FCA Poland.
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Rekordowy
Motor Show 2015
Anna
Lubertowicz
-Sztorc,
zdjęcia
Ireneusz
Kaźmierczak

W ciągu czterech dni tegoroczne targi Motor
Show w Poznaniu odwiedziła nadzwyczaj
duża liczba zwiedzających – 113 tysięcy.
To znacznie więcej niż w ubiegłym roku.

egoroczne Motor Show
przyciągnęły media i fanów motoryzacji z całej
Polski bogatą ofertą premierowych modeli samochodów, motocykli i kamperów. Było również
wiele nowości z zakresu akcesoriów i usług. Miłośnikom mocnych wrażeń spodobały się
emocjonujące pokazy i możliwość testowania najnowszych
modeli na specjalnie przygotowanych torach.

T
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W tym roku w Poznaniu było
wiele nowych modeli, które zaledwie miesiąc temu miały swoje światowe premiery na prestiżowym salonie samochodowym
w Genewie. Targi Motor Show
były też okazją do zaprezentowania tych modeli także polskim miłośnikom motoryzacji.
Już od pierwszego dnia targów,
tzw. dnia prasowego, oprócz
licznych konferencji prasowych,
miały miejsce polskie premiery

aut, takich marek jak: Fiat, Audi,
Volkswagen, Porsche, Skoda,
Seat, Mercedes, Jaguar, Land
Rover, DS, Hyundai, Toyota,
KIA, Nissan, Rolls- Royce,
Maserati,
BMW,
Aixam,
Renault, Chatenet. Poza tym
w Poznaniu pokazano także kilka aut koncepcyjnych, które budziły ogromne zainteresowanie.
Sukces salonu, wzrost jego prestiżu i znaczenia to przede
wszystkim obecność liderów

Po raz pierwszy w Polsce pojawił się w Poznaniu Fiat 500
w stylizowanej wersji Vintage
'57. Cechą szczególną tego auta jest niebieski, pastelowy lakier, biały dach oraz ciekawie
wyglądające felgi. We wnętrzu

światowych marek, którzy zadbali o to, by ich ekspozycje były atrakcyjne.
Grupa Fiat Chrysler Automobiles
zaprezentowała na swoim atrakcyjnym stoisku wyjątkową prezentację wielu modeli samochodów. Przygotował je POL-CAR
przy współudziale dwóch innych
poznańskich dealerów Auto-Centrum i Voyager Club.
Gwiazdami tej interesującej ekspozycji był Jeep Renegade
i Fiat 500X, które od niedawna
oferowane są na naszym rynku.
Na tę okazję na stoisku marek
Grupy FCA, w centralnej jego
części powstał... las z płynącym
przez środek strumykiem, który
rozdzielał dwa premierowe modele, wspomnianego Fiata 500X
oraz Jeepa Renegade. Fiat 500X
jest oferowany w dwóch wersjach – bardziej „miejskiej” o nazwie City Look oraz bardziej
agresywnej z wieloma detalami,
ale również terenowymi dodatkami Off-Road Look.

MOTOR SHOW 2015
W LICZBACH
200
12
50 000 m2
113 337

wystawców
pawilonów plus teren zewnętrzny
powierzchni wystawienniczej
osób odwiedziło targi

Tłem stoiska był
m. in. malowniczy
plac toskańskiego
miasteczka.
Po prawej:
wnętrze Fiata '57
Vintage

uwagę przyciąga również wiele
elementów retro m. in. biała deska rozdzielcza czy też skórzana
dwubarwna tapicerka z ciekawymi wstawkami. Fiat 500 Vintage '57 to tęsknota za motoryzacją sprzed lat i powrót do korzeni, a dla miłośników dawnego
stylu prawdziwa gratka. Modelem tym Fiat po raz kolejny odwołuje się do 1957 roku, kiedy
miał miejsce debiut tego auta,
które natychmiast stało się hitem włoskiej motoryzacji. Na
stoisku trudno było też nie zauważyć pięknej Alfy Romeo 4C,
której uroda zawsze budzi duże

emocje. A to wszystko zaprezentowano w specjalnie przygotowanej wyjątkowej scenerii
pięknego placu toskańskiej miejscowości, która zachęcała do
spoczynku, zadumy i podziwiania pięknych włoskich aut.

W Poznaniu nie mogło zabraknąć nowego Fiata Doblò –
czwartej generacji modelu dostępnej w wersjach: „Active Family Space” (aktywna przestrzeń
dla rodziny). Model na 2015 rok
cechuje zaprojektowane na nowo nadwozie i wnętrze oraz
wzbogacony zakres wyposażenia technologicznego. Wersja
osobowa, prezentowana po raz
pierwszy w Polsce szerokiej publiczności, oferuje ogromną modularność wewnętrznej przestrzeni, z możliwością aranżacji
wnętrza aż do siedmiu siedzeń,
pokaźnym, 790-litrowym przedziałem bagażowym (największym w segmencie), mnóstwem
schowków oraz dzieloną tylną
kanapą (60/40). Więcej o nowym modelu można przeczytać
na str. 10-13.
Prestiż salonowi Motor Show
zapewniły samochody klasy
Premium, np. Maserati. Producent z Modeny zaprezentował
na swoim stoisku takie modele,
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Oferta FCA
była bardzo
urozmaicona:
od Jeepów po
Fiata 500
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jak GranCabrio, Quattroporte,
Ghibli czy sportowy GranTurismo z silnikiem V8 4.7 l.
Fanów motoryzacji przyciągnęła
nie tylko ciekawa targowa ekspozycja, ale także liczne wydarzenia, pokazy i spotkania.
Organizatorzy tegorocznych targów zaproponowali zwiedzającym interesujące i nierzadko
ekstremalne atrakcje. Wybierano
więc najładniejszy tuningowany
pojazd z tak zwanej „wagi ciężkiej”, odbył się konkurs dla kobiet, które kochają motoryzację
i amerykański styl lat 50. Można
było skorzystać z Akademii
Auto Świat – nowoczesnej
szkoły nauki jazdy, spotkać się
z 4-krotnym Rajdowym Mis-

trzem Polski Robertem Herbą.
Jak zawsze targom towarzyszyła wystawa oldtimerów zorganizowana przez Automobilklub
Wielkopolski. Salon motocyklowy zorganizował pokazy Stuntu
– czyli kaskaderskie wyczyny
motocykli, a także Globe of
Death – najbardziej ekstremalną
rewię motocyklową w Europie.
Poznańskie targi Motor Show to
największa impreza motoryzacyjna odbywająca się w tej części Europy. Ostatnia edycja
zakończyła się w niedzielę
12 kwietnia o godzinie 18:00
i odniosła duży sukces. Kolejna
okazja do podziwiania piękna
motoryzacji za rok.

ROZMOWA Z PREZESEM ZARZĄDU FIRMY POL-CAR
Z POZNANIA, ZYGMUNTEM GARSTECKIM
FWN: Od kilku lat jest pan
podczas Motor Show
w Poznaniu gospodarzem
i organizatorem stoiska
Grupy FCA. Skąd taka
decyzja?
Zygmunt Garstecki: Grupa FCA,
podobnie jak pozostałe duże
koncerny motoryzacyjne, bierze
udział w największych międzynarodowych targach motoryzacyjnych, np. w Detroit, Genewie
czy Paryżu. Na targach regionalnych, a za takie uważa się Poznań Motor Show, wielcy producenci samochodowi prezentują
się zazwyczaj za pośrednictwem
swoich koncesjonariuszy. Aby
więc pokazać naszą ofertę i być
obecnym w Poznaniu, podjęliśmy decyzję o organizacji
i udziale w imprezie.
W tym roku oprócz Pol-Caru
współorganizatorem byli
inni dealerzy FCA Group:
Auto-Centrum i Voyager
Club. Jak układa się między
wami współpraca? Czy jest
to konkurencja, czy bardziej
wzajemna pomoc?
Od wielu lat ekspozycję targową
organizują i współpracują przy
niej FCA Poland i Pol-Car wspólnie z Auto-Centrum. W tym roku
dołączył Voyager Club. Nasze
kontakty są sympatyczne i twórcze, a zwiedzających – potencjalnych klientów jest tak dużo,
że nie ma mowy o wzajemnej rywalizacji. Te największe w Polsce
targi motoryzacyjne przyciągają
z roku na rok coraz więcej fanów
motoryzacji. Tegoroczną imprezę
odwiedziło ponad 110 tys. osób
– to kolejny rekord w porównaniu z latami ubiegłymi.
Uczestnictwo w Motor
Show daje możliwości
zaprezentowania naszej
oferty ogromnej rzeszy
ludzi, co nie jest możliwe w salonie dealer-

skim. Z pewnością przekłada się
to nie tylko na popularyzację samochodów marek Fiat, Abarth,
Alfa Romeo, Jeep czy Lancia,
ale także na bliższe poznanie
tych modeli przez potencjalnych
klientów. Poza tym do Poznania
przyjeżdżają ludzie niemal z całej Polski. Z punktu widzenia korzyści marketingowych uważamy, że jest to impreza, w której
trzeba uczestniczyć.

Skąd pomysł na stoisko
podczas tegorocznych
targów w Poznaniu?
Wyglądało ono
imponująco…
Każdego roku projektujemy inną
aranżację stoiska. Teraz mieliśmy 2 nowości – był to Jeep
Renegade i Fiat 500X. To pokrewne konstrukcje, ze „zdolnościami” do jazdy w terenie. Stąd pomysł po-

Organizatorem
i gospodarzem
tegorocznego
stoiska FCA był
poznański dealer
Pol-Car przy
współudziale
Auto-Centrum
i Voyager Club

kazania ich razem na wzgórzu
wśród drzew, z płynącym strumykiem. Tuż obok prezentowaliśmy modele, które były dostępne dla zwiedzających – można
było do nich wsiąść, zobaczyć,
zapytać o detale. Spacerując po
naszym stoisku zwiedzający
mieli możliwość dojścia do pięknego placu toskańskiego miasta
Lucca z latarniami i ławeczkami,
które tworzyły klimat miasteczka. Można było usiąść, zatrzymać się na chwilę i podziwiać
piękno włoskiej motoryzacji.
Z drugiej strony wyjątkowa sce-

neria lasów dopasowana do samochodów Jeep nie była przypadkowa. Te samochody doskonale spisują się podczas
jazdy po każdej drodze. Pomysł
takiej aranżacji powstał w dziale
marketingu Pol-Caru.
Którą z marek z Grupy FCA
lub który model darzy pan
szczególnym sentymentem?
A może któryś z nich
przynosi znacznie większe
zyski niż pozostałe?
Z pewnością ogromnym sentymentem darzę samochody marki
Jeep. Są one wyjątkowe – mocne, piękne, eleganckie, dające
poczucie wolności i bezpieczeństwa. Przecież Jeep to słowo
magiczne, często przypisywane
innym markom, które nie mają
z tą legendą nic wspólnego.
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Abarth 695 biposto
- do biura i na tor
Zaprezentował się w Genewie podczas
tegorocznego salonu samochodowego,
a niedawno, w ruchu, na położonym
niedaleko Parmy torze „Riccardo Paletti”
w Varano de’ Melegari. Abarth 695 biposto
to samochód sportowy, który może być
używany na co dzień.

18

odel odpowiada dewizie
„Niedziela na torze, poniedziałek w biurze” wyznawanej przez Carla Abartha,
założyciela firmy Abarth, który
chciał zwykłym użytkownikom
aut umożliwić realizację ich sportowych pasji – sprawić, że poczują się jak kierowcy wyścigowi.
695 biposto (biposto to po
włosku dwumiejscowy), najnowsze auto Abartha spełnia wszystkie wymagania stawiane pojazdom poruszającym się po drogach publicznych, a jednocześnie ma cechy samochodów wyścigowych. Pod jego maską
znajduje się turbodoładowany,
16-zaworowy, 4-cylindrowy silnik
o pojemności 1368 cm³ i mocy
190 KM – ten sam, który był zamontowany w samochodzie 695
Assetto Corsa podczas Pucharu
Abartha oraz w bolidzie Formuły 4. Dzięki tej jednostce napędowej oraz wadze auta wynoszącej zaledwie 997 kg Abarth
695 biposto osiąga prędkość
230 km/h i przyspiesza do
„setki” w 5,9 sekundy.
„Najmniejszy wśród supersamochodów” – takie zyskał miano –
jest produkowany w turyńskim
warsztacie Officine Abarth. To
tam rzemieślnicza precyzja i dbałość o szczegóły, typowe dla najbardziej ekskluzywnych samochodów Abartha, spotykają się
z najlepszą technologią samochodów wyścigowych.
Wygląd Abartha 695 biposto
podkreśla jego sportowy charakter. Nadwozie w szarym, matowym kolorze „wyraża moc” auta.
Podobnie jego zderzaki – solidny
przedni z dużą wstawką z włókna
węglowego umożliwiającą maksymalny przepływ powietrza
i tylny, też wykonany z włókna
węglowego, obejmujący wydech
firmy Akrapovic (produkującej
układy wydechowe wykorzystywane podczas Moto GP, Superbike, Supersport, Supermotard,
Motocross, Enduro i rally raid).
Po próbach w tunelu aerodynamicznym przeprojektowano tylny

M

spojler, a testy na torze umożliwiły
maksymalne odprowadzanie
ciepła z układu hamulcowego.
Abarth 695 biposto otrzymał bardzo lekkie, 18-calowe obręcze
kół firmy OZ.
W wyścigowym charakterze
utrzymane jest też wnętrze auta
z poszyciem o kolorze i fakturze
asfaltu. Tylny, tytanowy pałąk
bezpieczeństwa wykonała firma
Poggipolini, słynąca z rozwiązań
konstrukcyjnych stosowanych
w bolidach F1 i przemyśle lotniczym. Do pałąka przymocowane
są siatka ochronna zabezpieczająca bagaż oraz czteropunktowe
pasy bezpieczeństwa o wyścigowym wzornictwie. Wyprodukowała je firma Sabelt, będąca
partnerem technicznym wielu
sportowych zespołów i kierowców. Jest ona również producentem zastosowanych w 695
biposto siedzeń samochodu
typu racing, pokrytych tapicerką
powstałą z Alcantary i skóry
w kolorze tytanu. Projektując wykończenie auta, pomyślano o takich drobiazgach jak czerwone
klamki wewnętrzne, wykonane
z tego samego materiału co pasy
bezpieczeństwa, czy siatka na
drobne przedmioty, będąca dopełnieniem paneli drzwi przednich. Na tabliczce znamionowej
auta, umieszczonej na środkowej konsoli, jest miejsce na personalia właściciela auta.
Partnerów technicznych współpracujących przy tworzeniu Abartha 695 biposto jest wielu. Ze
świata wyścigów pochodzi układ
hamulcowy Brembo, amortyzatory hydrauliczne z możliwością
regulacji wysokości są dziełem
firmy Extreme Shox, europej-

Wygląd Abartha
695 biposto
podkreśla jego
sportowy
charakter

skiego lidera w dostarczaniu dynamicznych rozwiązań do pojazdów startujących w wyścigach –
od Formuły1aż po WTCC. Szyby
przednie auta, stałe z przesuwnymi panelami z poliwęglanu,
wykonała firma Isoclima. Kierowcy po raz pierwszy mogą wybrać sportową skrzynię biegów
(opracowaną we współpracy
z firmą Bacci Romano), połączoną z samoblokującym mechanizmem różnicowym, co
gwarantuje maksymalne osiągi
dynamiczne pojazdu.
Część z tych rozwiązań znajduje
się w pakietach tuningowych.
Możliwość indywidualizacji Abartha 695 biposto powiększa też
oferta firmy Mopar zapewniająca
nie tylko kontrakty serwisowe,
ale nawet specjalne kolekcje
odzieży przygotowane dla nabywców tego samochodu.
Chętnych do jego kupna jest
wielu. Od czerwca ub. r., kiedy
rozpoczęto zbieranie zamówień
na Abartha 695 biposto, ich
liczba przekroczyła możliwości
produkcyjne firmy na 2014 rok.
Część klientów musi więc poczekać na wymarzony sportowy
samochód.

Również
wnętrze auta
utrzymane jest
w wyścigowym
charakterze
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Tak powstaje

„inteligencja”
samochodów

Magneti Marelli Electronics z Corbetty produkuje
centralki elektroniczne i zestawy wskaźników
dla głównych marek motoryzacyjnych.
racownicy nazywają to miejsce „Białą komorą”. Białe jest otoczenie, białe są maszyny, białe kombinezony, nakładki na buty
i nawet słuchawki ochronne na uszy, które musi
założyć każdy, kto chce wejść do tej sali. Wrogiem
numer jeden jest tutaj bowiem zanieczyszczenie,
które – jeśli nie będzie nad nim kontroli – może
mieć nieodwracalny wpływ na komponenty, a tym
samym uszkodzić produkt. Dlatego przy wejściu
każdy musi przejść przez powietrzną śluzę,
w środku której działa zaawansowany system filtrujący eliminujący nawet mikrocząsteczki pyłu.

P
Stefania
Castano
zdjęcia
Alessandro
Lercara
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Równie rygorystycznie kontrolowana jest wilgotność i temperatura powietrza. Dlatego każdy, kto
wejdzie do tego pomieszczenia, ma wrażenie, że
trafił na salę operacyjną lub do jakiegoś laboratorium NASA. A tak naprawdę znajduje się w fabryce
Magneti Marelli Electronics w miejscowości Corbetta, kilka kilometrów od Mediolanu, która specjalizuje się w projektowaniu i produkcji elektroniki
dla branży samochodowej.
Powstają tutaj trzy rodziny produktów: centralki sterowania silnikiem, skrzynią biegów i przepustnicą,
zestawy wskaźników, centralki wnętrza nadwozia.

Na liniach tego zakładu produkuje się około 24 tys.
centralek dziennie (tysiąc sztuk na godzinę), a trafiają one do samochodów na całym świecie, od
Ferrari po Maserati, od modeli grupy FCA po pojazdy użytkowe Iveco, od Audi / VW po GM-PSA.
Otrzymują je też motocykle marek Aprilia czy Ducati.
Zakład zajmuje powierzchnię 300 tys. m2, z czego
41 tys. jest zadaszone, a pracuje w nim ok. 850 osób.
Dyrektorem zakładu od stycznia tego roku jest Simone Mazza, który doświadczenie w Magneti Marelli zdobywał przez ostatnie dwadzieścia lat, najpierw w R&D, później na produkcji. „Corbetta –
opowiada – to „główny zakład” centralek układów
napędowych, ale też nowych, ważnych rozwiązań,
jak elektronika mocy w pojazdach hybrydowych”.
Prawdziwą dumą tego mediolańskiego zakładu
jest właśnie wspomniana wcześniej Biała Komora.
Jest to jedyna fabryka Magneti Marelli, która taki
Clean Room posiada. Przeprowadza się tam tak
zwany „bonding”, czyli w pełni automatyczny proces, który pozwala na podłączanie krzemowych
chipów bezpośrednio do ceramicznego podłoża
poprzez bardzo cienkie przewody ze złota i aluminium. Jest to niezwykle precyzyjna technologia,
dzięki której powstają centralki sterujące odporne
na bardzo wysokie temperatury. „Właśnie w tej
sali – objaśnia Mazza – tworzone są komponenty elektroniczne „Invertera” stosowanego
w modelu „LaFerrari” – urządzenia pozwalającego odzyskiwać energię kinetyczną podczas hamowania i magazynować ją w akumulatorach, by ten – mający 963 KM mocy –
„bolid” mógł korzystać z dodatkowej mocy”.
Na terenie zakładu znajduje się także strefa
montażu elektroniki, w której na 21 automatycznych liniach komponenty
elektroniczne montowane są do obwodów drukowanych w procesie
lutowania rozpływowego. Wszyst-

kie elementy poddawane są automatycznej kontroli
wzrokowej poprzez kamery i test elektryczny.
Następnie centralki trafiają na linie kompletacji mechanicznej. Centralki sterowania silnikiem otrzymują
pokrywę ochronną, natomiast centralki zestawów
wskaźników łączone są z plastikowymi podstawami i z modułami podświetlającymi (produkowanymi w innym obszarze zakładu), a także z poliwęglanowymi wyświetlaczami wykonanymi przez
maszyny do serigrafii.
Zestaw wskaźników może mieć nawet 400-600
komponentów elektronicznych i od 25 do 40 mechanicznych. Maszyna zawsze sugeruje operatorowi, co robić i po każdej fazie sprawdza, czy dana
operacja została wykonana poprawnie. „Tolerowana
wadliwość – mówi Mazza – to średnio około stu
zestawów na milion wyprodukowanych. A w przypadku centralek wadliwość jest jeszcze niższa, bo
wynosi od 9 do 10 na milion”.
Zakład produkujący kompletny zestaw wskaźników, od komponentów plastikowych i estetycznych po elektronikę, to dodatkowa gwarancja dla
jakości. Ale takich rezultatów by nie osiągnięto,
gdyby nie idealna organizacja logistyki wewnętrznej
i wydajny, niezawodny oraz zgodny ze
standardami proces. Sporym wsparciem w ugruntowywaniu takich koncepcji, jak „safety first”, „quality always” i „customer first” jest program
World Class Manufacturing: „W Magneti Marelli wprowadziliśmy go jako
pierwsi, w 2007 roku – opowiada Giovanni Zampetti, szef WCM & Know
How Engineering – i jesteśmy
w tej kwestii zakładem
wzorcowym. W 2012
roku zdobyliśmy Srebro,
a w 2016 zamierzamy
zdobyć Złoto WCM”.

Obok: jeden
z etapów
serigraﬁi zestawu
wskaźników.
Gotowy
poliwęglan to
suma kilku
różnych
sitodruków
wykonanych
jeden po drugim,
trochę jak
w przypadku
druku
czterobarwnego.
Corbetta jest
jednym z liderów
w serigraﬁi
i w trójwymiarowym
termoformowaniu
poliwęglanów,
stosowanym
w sytuacji, gdy
w zestawie
wskaźników
wymagane są
elementy
wypukłe.
Na stronie obok:
Clean room lub
tak zwana Biała
komora, w której
produkuje się
elektronikę mocy

Dyrektor
zakładu
w Corbetcie,
Simone Mazza
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Roboty Comau
- szybkie i precyzyjne
Jesteś szybszy niż Racer? Podejmij wyzwanie!
Takie hasło zachęcało odwiedzających stoisko
firmy Comau Poland do współzawodnictwa
z robotem na Targach Automaticon.
Anna
Borsukiewicz
zdjęcia
Jerzy
Kozierkiewicz
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hętnych do sprawdzenia
swojego refleksu w pojedynku z Racerem 7-1.4
było mnóstwo. Gra polegała na
wciskaniu kolorowych lampek
zapalających się losowo –
wówczas do zapalonej lampki
po jednej stronie stanowiska

C

„mknął robot”, a po drugiej
człowiek. Kto szybciej nacisnął
przycisk – zdobywał punkt.
I nikogo nie dziwiło, że w tym
pojedynku głównie robot wygrywał z człowiekiem, mimo tego,
że był ustawiony tylko na 70%
swojej szybkości działania,

o czym poinformował nas Daniel
Niepsuj z Działu Marketingu Comau Poland. Racer 7-1.4 o ładowności 7 kg i zasięgu 1,4 m
to najszybszy robot na świecie
w swojej kategorii, idealny do
zastosowań wymagających dużej szybkości oraz precyzji.

NAJMNIEJSZY,
NAJNOWSZY
I NAGRODZONY
Równie wielkie zainteresowanie
na stoisku Comau Poland
wzbudzał Racer 999 – drugi
z robotów należących do tej rodziny. Bardzo precyzyjnie prowadził on samochodzik po modelu toru wyścigowego i był gotów zmierzyć się z każdym, kto
chciał z nim wygrać.
Racer 999 jest najnowszym
„dzieckiem” firmy Comau, prezentowanym po raz pierwszy na
warszawskich Targach Automatyki i Pomiarów. Jego symbol,
czyli 999, oznacza 999 mm zasięgu, a udźwig, standardowo
wynoszący 7 kg, po zastosowaniu aplikacji Pick&Place może
być podniesiony do 10 kg.
Robot, będący młodszym „bratem” Racera 7-1.4 powstał
w odpowiedzi na potrzeby rynku. Może, tak jak on, pracować
przy montażu i przemieszczaniu
elementów, spawaniu łukowym,
klejeniu oraz obsłudze maszyn,
ale wymaga mniej powierzchni
do swojego działania. Jego dynamikę, zwinność i precyzję widać w najdrobniejszych szczegółach: w kształcie ramienia,
specjalnych zakrzywieniach krawędzi zapewniających wykonywanie ruchu z najwyższą prędkością, nieosiągalną dla większości innych robotów obecnych
na rynku. Właśnie Racer 999 został w tym roku wyróżniony tytułem Produkt Roku w XII edycji
konkursu organizowanego przez
magazyn Control Engineering
Polska. Podczas uroczystości jego zakończenia dyplom za zwycięstwo w kategorii Roboty
Przemysłowe odebrał Roberto
Rossi, dyrektor Comau Poland.
„To już trzecia z rzędu nagroda
przyznana naszemu produktowi
– powiedział. – Dla nas jest tym
cenniejsza, że konkurs jest plebiscytem wśród czytelników, a są
oni prawdziwymi fachowcami
w dziedzinie robotyki”.

DUŻE I O DUŻYCH
MOŻLIWOŚCIACH
Efektowne prezentacje to nie jedyne atrakcje, jakimi wyróżniało
się stoisko Comau Poland. Tłumy gości przyciągały także materiały wyświetlane na ekranach
telewizorów, ukazujące możliwości zastosowania robotów
w prawdziwej pracy, takich jak
montaż, przemieszczanie elementów, spawanie łukowe, klejenie czy obsługa maszyn.
Z pewnością spore wrażenie na
zwiedzających wywarły również
– spawalniczy Smart ARC4
(zasięg 1,95 m i udźwig 5 kg)
służący do spawania łukowego
oraz NJ4 ze zintegrowanymi
kleszczami zgrzewalniczymi,

Stoisko Comau
łączyło rozrywkę
z prezentacją
możliwości
robotów firmy
będącymi własną konstrukcją
firmy Comau. „Roboty te znajdują się w naszej ofercie od kilku lat. Są zainstalowane w zakładzie FCA Poland w Tychach,
pracują również w Zakładzie
Wyrobów Metalowych Strumet,
gdzie produkowane elementy,
wykorzystywane są do trans-

PRODUKT ROKU
DLA RACERA 999
Control Engineering Polska, miesięcznik wydawany u nas od
września 2003 roku i zajmujący się automatyką przemysłową, jest
polską edycją (jedną z siedmiu ukazujących się w różnych krajach)
amerykańskiego magazynu obecnego na rynku światowym już 65 lat.
Konkurs Produkt Roku redakcja zorganizowała po raz dwunasty.
W tym roku napłynęło na niego około 200 zgłoszeń od producentów
wyrobów i rozwiązań, które mają szansę przyczynić się do rozwoju
przedsiębiorstw różnych branż. Wszystkie były oceniane
i selekcjonowane przez jury złożone z ekspertów współpracujących
z redakcją magazynu, a następnie poddane internetowemu
głosowaniu czytelników.
Głosów było rekordowo dużo, bo ponad 1500. Na ich podstawie
w plebiscycie przyznano tytuły Produkt Roku i dyplomy
w 15 kategoriach. W kategorii Roboty Przemysłowe,
określonej przez organizatorów jako najbardziej widowiskowa,
tytuł zdobył robot Racer 999 firmy Comau.

Nagrodzeni przez
miesięcznik
Control
Engineering
Polska
przedstawiciele
ﬁrm oferujący
innowacyjne
produkty.
W środku:
Roberto Rossi,
dyrektor Comau
Poland wraz
z dyplomem
Produkt Roku dla
robota Racer 999
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AUTOMATICON
portu towarów w segmencie
Automotive – mówi Roland
Kulanek, inżynier sprzedaży
w Comau Poland. – Roboty
NJ4 z kleszczami zgrzewalniczymi montują nadwozia samochodowe w tyskiej fabryce.
Podczas operacji zgrzewania
punktowego wykonywanej
na jednym stanowisku
przy powstawaniu
karoserii pracuje 18
robotów. Nadają się
one również do
zgrzewania innych
elementów z blach,
takich jak skrzynie,
pojemniki czy pudełka”.
„Ten robot nazywany jest
przez naszych kontrahentów „the spot welding machine”, czyli
maszyną do zgrzewania

Ponad 300 firm prezentujących swoje
najnowsze rozwiązania dla branży automatyki
przemysłowej zapełniło hale Warszawskiego
Centrum EXPO XXI podczas Międzynarodowych
Targów Automatyki i Pomiarów Automaticon.
Od 20 lat są one największym w Polsce
profesjonalnym forum, na którym spotykają się
producenci i odbiorcy urządzeń oraz rozwiązań
w dziedzinie automatyki przemysłowej.
Targi pozwalają wystawcom zaprezentować
swoje osiągnięcia w dziedzinach automatyki,
pomiarów i robotyki. Firmy oraz goście
odwiedzający Automaticon mogą też
uczestniczyć w spotkaniach, seminariach
i dyskusjach, podczas których są omawiane
rozwiązania dla różnorodnych sektorów
gospodarki. Impreza jest też licznie
odwiedzana przez specjalistów
poszukujących nowych rozwiązań
technicznych, jak również
jest bogatym źródłem
informacji dla
projektantów oraz
integratorów
systemów.

– dodaje Michał Ochmański,
kierownik Działu Handlowego
Comau Poland. – Trzeba również dodać, że jako jedyni wystawiliśmy na naszym stoisku
duże roboty do zgrzewania
punktowego, za co zostaliśmy
docenieni przez organizatorów
i gości targów Automaticon”.

PROMOWANIE
MARKI
Targi to okazja do zademonstrowania urządzeń, a także do rozmów na tematy techniczne i biznesowe z wieloma gośćmi imprezy. „Mamy dużo zapytań
ofertowych i to większość od
firm spoza grupy FCA – mówi
Michał Ochmański. – To oznacza, że marka Comau jest coraz
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Targi są okazją
do demonstracji
urządzeń,
ale też do
nawiązania
kontaktów

bardziej rozpoznawalna i ceniona na polskim rynku, uznawana
za konkurencję przez innych
światowych producentów robotów przemysłowych. Widać też
rezultaty naszego promowania
się w prasie branżowej i właśnie
na imprezach targowych”.
Elementem tego promowania
było m. in. atrakcyjne stoisko firmy Comau Poland. Połączenie
w nim rozrywki z prezentacją
możliwości robotów przemysłowych przyciągało młodzież,
a na Automaticon przychodzi
i przyjeżdża, również spoza
Warszawy wielu uczniów i studentów szkół technicznych.
„Młodzi ludzie nie tylko grają
z Racerami, ale również zbierają nasze foldery i ulotki, rozmawiają z naszymi fachowcami
obecnymi na stoisku – podkreśla Michał Ochmański. – To nasi
przyszli klienci. Zapamiętają
markę Comau i po skończeniu
nauki, gdy wejdą na rynek
pracy, będą mogli wdrażać jej
rozwiązania w swoich firmach
i branżach”.

NAGRODZONY
W CZECHACH
W zaledwie dwa miesiące po premierze rynkowej
nowy kompaktowy robot firmy Comau odnotowuje
na swoim koncie kolejne wyróżnienie.
Czeska edycja czasopisma Control Engineering
przyznała 6-osiowemu Racerowi 999 tytuł
Produkt Roku w kategorii „Roboty
i manipulatory”.
Model doceniono za jego osiągi, dynamikę i styl
z jakim go wykonano. Podobnie jak w polskiej
edycji, początkowo niezależne jury złożone ze
specjalistów z dziedziny automatyki przemysłowej
wyłoniło grono produktów do etapu finałowego,
a następnie o wyborze zwycięzcy zadecydowali
czytelnicy magazynu Control Engineering Česko.
Wręczenie nagrody miało miejsce 25 marca
podczas obywających się w Brnie
Międzynarodowych Targów Amper.
Nagrodę odebrał Roberto Rossi Dyrektor
Comau Czech s.r.o. (na zdjęciu wraz z redaktorem
naczelnym magazynu Control Engineering Česko
– Milanem Katrušákiem).

Abarth

ściga się
w Niemczech
Giorgio
Gianuzzi
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Po Włoszech również automobilklub niemiecki
wybrał silniki marki Abarth do bolidów
biorących udział w Mistrzostwach Formuły 4.
Sezon rozpoczął się w kwietniu.

ierwsze mistrzostwa rozgrywane w Europie dzięki
współpracy z ACI i WSK
Promotion stały się przykładem
dla innych krajów, między innymi
Niemiec.
Sukces ubiegłorocznych mistrzostw Italian Formula 4 Championship Powered by Abarth,
w których udział wzięło 28 młodych kierowców pochodzących
z 12 krajów, przyczynił się do zainaugurowania podobnej imprezy w Niemczech. Nowe bolidy ADAC Formula 4, czyli automobilklubu niemieckiego, są wyposażone w silniki Abarth T-Jet.
ADAC wybrał na niemieckie
mistrzostwa Formuły 4 włoski silnik w konfiguracji 160-konnej po
długiej serii testów.
Zawody w Niemczech zajęły
miejsce aktualnej Formuły
ADAC, a ich zamiarem jest kontynuowanie sportowej polityki,
dzięki której niemieccy kierowcy
mają możliwość przygotowania
się do następnych kategorii,
zwłaszcza do Formuły 1. Drogę
taką przeszli m.in.: czterokrotny
mistrz świata i nowy kierowca
Ferrari Sebastian Vettel, Nico
Rosberg, Ralf Schumacher
i Nico Hulkenberg. Również Martin Tomczyk, Pascal Wehrlein
i Timo Glock, którzy ścigają się
w serii wyścigowej DTM, wywodzą się z mistrzostw organizowanych przez ADAC.
«Jesteśmy szczęśliwi, że „wyścigowy duch” marki ze znakiem
Skorpiona nadal przekłada się
na tak prestiżowe wyścigi, jakimi
jest Formuła 4 ADAC», powiedział Marco Magnanini, szef
Abartha na region EMEA. «Z jednej strony marka dostarcza klientom z całego świata produkty
o doskonałej jakości i o dużym
stopniu zaawansowania technologicznego, z drugiej nadal zachowuje swoją misję biorąc
udział w wyścigach».
«Cieszymy się, że możemy powitać Abartha w rodzinie ADAC
– powiedział prezes ADAC Sport
Hermann Tomczyk. – Automo-

P

bilklub zyskuje w ten sposób
cennego partnera, którego silniki
zdobyły uznanie we włoskich
mistrzostwach Formuły 4. Zarówno dla zespołu jak i dla Federacji to duża przyjemność».

Wybrano silniki
w konfiguracji
160-konnej
«Na początek nowego sezonu
ADAC Formuły 4 przygotowaliśmy wspólnie solidny „pakiet” –
dodał Lars Soutschka, dyrektor
ADAC Motorsport i Classic. –
Dostawcą bolidów został Tatuus,
silników Abarth, opon Pirelli,
a obręczy kół firma Motec. Nie-

cierpliwie czekam na wyścigi naszej Formuły 4 ADAC».
Formuła 4 powstała z inicjatywy
prezesa Międzynarodowej Federacji Jeana Todta, by oferować
młodym kierowcom kartingowym możliwość zasiadania za
kierownicą prawdziwego bolidu
i by „wyławiać” młode talenty do
przyszłych mistrzostw świata.
Niemieckie mistrzostwa Formuły
4 rozpoczęły się 24 kwietnia
w Oschersleben, a ostatni wyścig w sezonie odbędzie się 2
października w Hockenheim.
Włoska Formuła 4 w 2015 roku
została podzielona na siedem
imprez, po trzy wyścigi każda.
Początek miał miejsce 3 maja
w Vallelunga; sezon zakończy
się natomiast 4 października
w Misano.

Bolid Formuły 4
wyposażony
w silnik marki
Abarth. Powyżej:
samochód ze
znakiem
automobilklubu
ADAC. Na
stronie obok
silnik wybrany
na niemieckie
mistrzostwa
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Test na lodzie
Giancarlo
Riolfo

Jeep Renegade i Fiat 500X wzięły udział
w próbie na kole podbiegunowym, gdzie
FCA ma jedyne na świecie centrum testowe.
rjeplog to miejscowość w północnej Szwecji, w samym sercu Laponii, 90 km od koła
podbiegunowego. To region o niezwykle
niskiej gęstości zaludnienia, z dużą ilością lasów
i jezior, które przez wiele miesięcy w roku są skute
lodem. Tutaj Fiat Chrysler Automobiles poddaje
swoje nowe modele ekstremalnym testom
w skrajnie trudnych warunkach.

A
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W lutym spółka FCA zaprosiła w to miejsce dziennikarzy do przetestowania nowych modeli Jeep
Renegade i Fiat 500X. Próby na śniegu i lodzie
wykazały zalety napędu 4x4 dwóch modeli produkowanych w Melfi i pełnię bezpieczeństwa, jakie
samochody te mogą zapewnić nawet w tak granicznych warunkach przyczepności kół do podłoża, jak podczas jazdy po lodzie.

RENEGADE I 500X
NICZYM
KRÓLOWE ŚNIEGU
Śnieg i lód to idealne warunki, by docenić zalety
Jeepa Renegade’a i Fiata 500X AWD. Są to dwa
samochody o różnych „osobowościach”, ale na
wspólnej platformie i z tym samym wyszukanym
systemem napędu na cztery koła. Jego cechą
jest to, że łączy w sobie wysoką zdolność
przenoszenia napędu z maksymalną
sprawnością. Gdy przyczepność kół do podłoża
jest dobra, napęd przenoszony jest na przednie
koła i mechanizmy napędowe kół tylnych są
całkowicie odłączone, aby ograniczyć zużycie
paliwa. Gdy tylko którekolwiek z kół zacznie się
choć trochę ślizgać, układ natychmiast
podejmuje działanie, przekazując moment
napędowy na koła tylne, w zależności od
potrzeb. Jest to inteligentny system, który
wyciągnie każdego z opresji na każdym typie
nawierzchni, ale też poprawi trzymanie się drogi
i bezpieczeństwo jazdy na śniegu.
Inną nowinką technologiczną jest dostępność
w obu modelach rewolucyjnej automatycznej,
9-stopniowej skrzyni biegów.

„FCA Sweden Proving Ground zajmuje powierzchnię 800 hektarów”, objaśnia Guglielmo Caviasso, szef EMEA ds. rozwoju osiągów samochodów. „Znajduje się tam 18 torów: niektóre przygotowano w terenie, a niektóre na pokrytej lodem
powierzchni jeziora. Jest tam też w pełni wyposażony warsztat, kilka biur i niewielki pensjonat.
Kilka budynków z drewna, pomalowanych zgodnie z lokalną tradycją, które idealnie wpasowują
się w tamtejszy krajobraz. Jest to wyjątkowe miejsce, jakim niewiele grup samochodowych może
się pochwalić”.
Testy przeprowadzane na kole podbiegunowym
mają przede wszystkim dwa cele. Jednym jest
sprawdzenie czy każdy komponent idealnie działa
w ekstremalnych warunkach klimatycznych. Na
śniegu, lodzie czy nawet przy 30° poniżej zera silnik powinien uruchamiać się bez wahania, a układ
ogrzewania w kilka minut odszronić szyby i ogrzać
kabinę do komfortowej temperatury. Inny, ważny
cel, to odpowiednie zestrojenie zawieszeń, układu
kierowniczego, hamulców i wszystkich elektronicznych systemów sterowania, które wpływają na to,
jak samochód trzyma się drogi, i jaki jest poziom
bezpieczeństwaczyn nego.

„Na lodzie – mówi Riccardo Dellavalle, Test Manager w szwedzkim centrum – samochody można
doprowadzić do osiągnięcia granic możliwości
przy rozsądnej prędkości. Dzięki temu możliwe
jest bezpieczne wykonanie ekstremalnych manewrów i testów. Na asfalcie w Balocco moglibyśmy to robić tylko przy dużo wyższych prędkościach”. Tak więc to dzięki Laponii możliwe jest
określenie bezpieczeństwa prowadzenia i hamowania samochodów FCA.
„Zwykle – kontynuuje Dellavalle – mamy tu
w Szwecji około czterdziestu testerów i techników,
którzy zmieniają się w zależności od programów
testów. W Arjeplog praca zaczyna się w listopadzie i trwa aż do wiosny”.
FCA Sweden Proving Ground, czyli arktyczne
Balocco, to – wg Caviasso – strategiczny zasób
firmy. „Globalna konkurencja wymusza na nas bardzo krótki czas rozwoju nowych modeli. Wszystkie testy muszą być zrealizowane w ciągu kilku
miesięcy, nie możemy czekać aż zmienią się pory
roku. Dlatego na przykład w lutym jednocześnie
prowadziliśmy testy na prototypach nowego modelu na kole podbiegunowym i w tropikalnym upałach brazylijskiej Amazonii”.

Jeep Renegade
i Fiat 500X
przed znakiem
informującym
o przekroczeniu
koła
podbiegunowego
(66°33”
szerokości
geograﬁcznej
północnej)
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FCA stawia

na polskich studentów

„Fiat Likes U” to
autorski program
Grupy FCA.
W tym roku
po raz pierwszy
realizowany
jest w Polsce.
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by wypromować w Polsce europejski program
„Fiat Likes U”, FCA zdecydował się na współpracę
z Politechniką Wrocławską.
Uczelnia ta uważana jest bowiem za jedną z najlepszych
akademii technicznych w kraju.
Ten unikalny na skalę europejską projekt współpracy koncernu motoryzacyjnego ze społecznością akademicką ma zachęcić
młodych ludzi do pogłębiania
wiedzy z dziedziny motoryzacji.
Program, który powstał we
Włoszech w 2012 roku, opiera
się na kilku elementach. W ramach pierwszego studenci mogą korzystać z bezpłatnej usługi
„car sharing”, która oferuje
możliwość wypożyczenia na
całą dobę samochodu marki
Fiat. Do dyspozycji wrocławskiej
uczelni przeznaczono pięć modeli: 500 1.3 MultiJet, 500L
0.9 TwinAir, 500L Trekking 1.6
MultiJet oraz Panda 0.9 TwinAir
i Punto 1.3 MultiJet.
Atutem programu są stypendia
dla młodzieży oraz płatne staże
zawodowe w zakładach Grupy
FCA, z możliwością dalszego
zatrudnienia.
Uroczysta prezentacja polskiej
edycji programu odbyła się
4 maja. Władze wrocławskiej
uczelni reprezentowali: prof. Zbigniew Sroka, prorektor ds. studenckich, oraz Joanna Pająk,
kierownik działu współpracy międzynarodowej. W imieniu FCA
Poland występował Rafał Grzanecki, szef biura PR i komunikacji oraz Bogusław Cieślar, kierownik biura prasowego i rzecznik spółki.
Na terenie uczelni nad sprawnym przebiegiem projektu czuwa wyłoniony w konkursie Ambasador Fiata. We Wrocławiu
został nim student 4. roku Wydziału Mechanicznego, Paweł
Kaźmierczak, który za zarządzanie programem otrzyma wynagrodzenie w wysokości 2000
euro. Dodatkowo, na studenta,

A

U góry, od lewej:
Rafał Grzanecki
i Bogusław
Cieślar (drugi od
prawej) z grupą
studentów
Politechniki
Wrocławskiej

Unikalny
projekt
współpracy
ze światem
akademickim
który napisze najciekawszą
pracę magisterską na temat
związany z branżą motoryzacji,
czeka półroczny płatny staż
w FCA Poland.
Już pierwsza edycja pokazała
ogromny sukces projektu: w latach 2012-2013 w program zaangażowanych było osiem włoskich politechnik kształcących

blisko 280 tys. studentów, z których 10 tys. wysłało wnioski
elektroniczne o jazdy próbne,
a 2 tys. skorzystało z bezpłatnego „car sharing”; przeprowadzono ponadto osiem wykładów
dla 1,5 tys. studentów w uczelnianych aulach, a kolejnych
5 tys. śledziło wykłady przez
streaming internetowy; zorganizowano też 12 staży.
Druga edycja projektu, oprócz
Wrocławia i dziesięciu włoskich
wyższych szkół technicznych,
realizowana jest również w Danii, Holandii, Hiszpanii i Niemczech. W każdym z tych krajów
w projekcie bierze udział jedna
uczelnia. Polska edycja „FIAT
Likes U” zakończy się 31 lipca.
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Sukces

o smaku retro

Filippo
Gallino

Prezentując w 2007 r. nowy model marka
Fiat nie chciała zaprojektować samochodu,
który przypominałby dawną 500-kę,
ale byłby nową 500-ką. Stąd sukces modelu.
o wyjątkowy początek roku dla produkowanego od dziewięciu lat głównego modelu
z tyskiego zakładu. W marcu Fiata 500 zakupiło ponad 23 300 Europejczyków. W analogicznym okresie lat wcześniejszych nigdy nie było ich
tak wielu. Jest to tym samym najlepiej sprzedający
się w Europie samochód w swoim segmencie.
Rok 2014 zamknięto produkcją na poziomie 198
tysięcy egzemplarzy, niemal tyle, co rekordowy wynik z 2008 roku. Czy model z Tych przeżywa obecnie swoją drugą młodość?

T
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500 to w rzeczywistości samochód ponadczasowy, istnieje bowiem w zbiorowej wyobraźni już
od 1957 roku albo nawet jeszcze bardziej odległego roku 1936. Pierwsza z tych dat odnosi się do
modelu „Nuova 500”, którym w sposób bezpośredni zainspirowana była wersja dzisiejsza, druga
to prekursorka wszystkich 500-tek, niezapomniany model Topolino, najmniejszy samochód produkowany seryjnie przed drugą wojną światową.
Fiat 500 jest produkowany od 2007 roku w Polsce, a od 2010 roku także w zakładzie Toluca
w Meksyku. Sprzedawany jest w ponad 100 krajach na świecie, kilka lat temu stanowił także symbol powrotu marki do Stanów Zjednoczonych.

nia 1975 r., po 18 latach od pojawienia się na rynku pierwszej serii. Fiat wyprodukował około
3,9 mln egzemplarzy tego samochodu, do których
należy dołączyć kilkaset tysięcy sztuk wyprodukowanych na licencji poza Włochami (w Niemczech,
Austrii i Nowej Zelandii).

Początkowo auto oferowało dwa miejsca i silnik
o pojemności skokowej 479 cm³ i mocy 13 KM
(prędkość maks. 85 km/h). Nazwa podkreślała
więź nowego modelu z 500-ką „Topolino”, czyli
najtańszym samochodem Fiata. Stworzono go
z myślą o mniej zamożnych klientach, ale jego zbyt
spartański wygląd nie przysporzył mu początkowo
entuzjastów. Sukces jednak nadszedł i był spekta-

198 287

2 695
182

151 364

Projektant
Dante Giacosa
między Topolino
i Nuova 500.
Poniżej:
produkcja
Fiata 500
w Zakładzie
Tychy.
Ogółem
wyprodukowano
1 127 197 szt.
do końca 2014 r.
W wykresie
uwzględniono
także wersje
Fiat 500C oraz
Abarth 500
i Abarth 500C

65
5 116
11

NUOVA 500 (1957 r.)

157 232

ZAKŁAD TYCHY – PRODUKCJA FIATA 500
185 105

1936 to rok modelu 500, szybko okrzykniętego
mianem „Topolino” ze względu na jego ograniczone rozmiary i przyciągającą wzrok linię. Pierwszy
samochód zaprojektowany przez Dante Giacosę był dwuosobowy, miał silnik o pojemności
skokowej 569 cm³, osiągał prędkość
85 km/h i zużywał 6 litrów paliwa
na sto kilometrów. Był to wówczas najmniejszy samochód na
świecie produkowany seryjnie:
do 1955 r. powstało 510 tys.
egzemplarzy. Szczególnie doceniana przez klientów była
wersja z otwieranym dachem.
Nie były to jeszcze czasy motoryzacji masowej, ale model
ten, dzięki niskiej cenie, poszerzył grono potencjalnych klientów,
również tych mniejza możnych.
W 1948 roku powstała wersja B wyposażona w nowy silnik, który generował
wyższą o 3 KM moc, pozwalającą osiągnąć prędkość maksymalną 95 km/h przy
jednoczesnym niższym zużyciu paliwa
(5 l/100 km). W 1949 r., wraz z pojawieniem się
wersji C, nadeszły kolejne zmiany w karoserii i mechanice. Na uwagę zasługiwał układ ogrzewania
kabiny samochodu i odparowywania szyby przedniej: po raz pierwszy stosowany seryjnie przez
markęF iat.
Model „Topolino” produkowany był na licencji również poza granicami Włoch. W Polsce przez spółkę Polski Fiat, w Austrii – Steyr-Puch, w Niemczech – NSU-Fiat Neckar, a w Indiach – Premier.
Wielki sukces odniosły wersje francuskie produkowane przez Simca, których w latach 1937-1950
powstałop onad 50t ys. sztuk.

184
8 143

500 TOPOLINO (1936 r.)

kularny, gdy Fiat sięgnął po środki zaradcze,
zwiększając pojemność skokową silnika do
499,5 cm³ i poprawiając osiągi oraz wyposażenie,
a także wprowadzając nowe wersje: 500 Sport
z 1958 r. (105 km/h), 500 Giardiniera i 500 D
z 1960 r. (pierwsza wersja czteromiejscowa),
500 F z 1965 r. (z odwróconymi drzwiami, tj. z zawiasami mocowanymi z przodu), a później 500 L
(jak „luksus”) z 1968 r. i ostatnia – 500 R z 1972 r.
wyposażona w silnik 594 cm³ z Fiata 126 (modelu wprowadzonego w tym samym roku do sprzedaży i mającego w kolejnych latach zastąpić 500).
Ostatnia 500-ka opuściła
linie produkcyjne 1 sierp-

201 542

Jest to więc model globalny, który już przekroczył
liczbę 1,5mi lionar ejestracji.
Dla wszystkich miłośników tego sympatycznego
samochodu w środku gazety postanowiliśmy opublikować miniplakat ze wszystkimi modelami 500
w historii, od Topolino z 1936 roku po Fiata 500X
z roku 2014.
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Abarth 500

500 D
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BCube,

biznes do potęgi trzeciej
Filippo
Gallino
zdjęcia
BCube

Dzięki fuzji firm Argol i Villanova –
strategicznych partnerów FCA w kompleksowej
logistyce – powstała grupa BCube (B3), której
część stanowi Sistema Poland.
ajwiększe firmy polsko-włoskie ze Śląska spotkały się z ambasadorem
Włoch Alessandro De Pedysem.
W konferencji, która odbyła się
pod koniec marca w siedzibie
Sistema Poland w Bieruniu Starym, uczestniczyły także lokalne
władze, między innymi burmistrz
Bierunia, prezydent Tychów, starosta powiatu bieruńsko-lędzińskiego i wojewoda śląski. W rozmowach podkreślono silną
obecność Włoch na Śląsku, które na tym terenie zajmują drugie
miejsce pod względem inwestycji zagranicznych.
Duży impuls dla rozwoju regionu
wniosła Specjalna Strefa Ekonomiczna Katowice. Poza ulgami
na nową zabudowę przemysło-

N
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wą daje ona ogromne możliwości inwestycji zarówno z punktu
widzenia pozycji strategicznej,
jak i infrastruktur. To właśnie
w tym miejscu cztery lata temu
spółka Sistema Poland należąca
do grupy BCube postanowiła
przekształcić „zieloną łąkę”
w swoją siedzibę i ważną pla-

cówkę magazynową. Mówi o
tym między innymi dyrektor firmy, Enrico Bazzi.
Jak powstała grupa BCube?
BCube powstała dzięki fuzji
dwóch spółek, Argol i Villanova,
które działały w tym samym sektorze biznesowym, czyli logistyce, ale w różnych branżach
o różnych kompetencjach. Dokonaliśmy prawdziwej integracji
działań uzupełniających, dzięki
którym możemy patrzeć z entuzjazmem w przyszłość, licząc na
dalszy rozwój naszego biznesu.
Jak grupa ta wygląda
w liczbach?
BCube zatrudnia obecnie 4300
pracowników, a jej roczne przychody to ponad 550 milionów
euro. 50% z nich generowanych

jest we Włoszech, 28% w innych krajach europejskich (między innymi w Polsce, która jest
dla nas drugim rynkiem) i 22%
w innych zakątkach świata.
Dysponujemy 88 strefami operacyjnymi – 33 we Włoszech
i 6 w Polsce. W sumie zarządzamy obszarami zajmującymi
2,8 mln metrów kwadratowych
powierzchni, z czego 1,1 mln
jest naszą własnością. W Polsce
grupa BCube jest obecna w Tychach, Bielsku-Białej, Łodzi,
Bieruniu, Sosnowcu, Świdniku
i Żywcu. W sumie zatrudnia
około 1500os ób.
Jakije stza kreslo gistyki
zintegrowanejBCu be?
Z pewnością BCube nie jest największym operatorem logistycznym na świecie, ale zarazem ma
prawo określać siebie mianem
jednego z najbardziej kompleksowych, czyli oferujących najszerszy wachlarz usług swym
klientom. Często termin „logistyka” jest mylony z „transportem”,
a w rzeczywistości jest to działalność dużo szersza i bardziej
skomplikowana. Najlepszym obrazem tego jest fakt, że nasze
przychody są związane z transportem i wysyłkami tylko
w 27%. Od tzw. fazy inbound,
czyli otrzymania i wprowadzenia
materiałów do systemu, aż po
fazę outbound, czyli wysyłkę, jesteśmy w stanie zarządzać całym szeregiem działań w oparciu
o konkretne wymogi klientów.
Zarządzamy magazynami i platformami logistycznymi. Jesteśmy w samym centrum działań
naszych klientów, ponieważ realizujemy logistykę zakładową,
czyli na bieżąco zasilamy linie
produkcyjne, a w pewnych przypadkach wykonujemy specjalne
procesy produkcyjne. Zajmujemy się również pakowaniem,
włącznie z inżynierią i produkcją.
By nadzorować ten skomplikowany łańcuch, trzeba dysponować solidną inżynierią i działem
ICT. Nasza grupa zainwestowa-

ła i wciąż dużo inwestuje w ten
kluczowy czynnik. Nasze sektory odniesienia to między innymi
motoryzacja, energia, przemysł
mechaniczny i elektromechanika, aerospace&defence, consumer i aircargo.
Wybraliście dosyć
specyficzną nazwę dla tej
nowej grupy.
Pomysł zasugerował nam włoski
fotograf Oliviero Toscani, znany
na całym świecie ze swych kreacji reklamowych. „B” odnosi się
do słowa „business”, ale jest też
pierwszą literą nazwiska Bonzano, rodziny będącej głównym
akcjonariuszem grupy. „Cube”
natomiast odnosi się do ilości,
jakimi zarządzamy na rzecz na-

szych klientów, ale symbolizuje
także precyzyjny wybór strategiczny, nastawiony na rozwój
biznesu, mamy nadzieję, że
szybki...
Istnieje program WCM dla
logistyki?
Nazywa się WCL (World Class
Logistics) i jest odmianą programu WCM. My jesteśmy jedną
z pierwszych firm w branży, która bierze w nim udział. Misją
WCL jest identyfikowanie, mierzenie i eliminowanie wszelkiego
marnotrawstwa w procesach logistycznych, zapewniając własnym pracownikom bezpieczne
środowisko pracy i działając
z minimalnym wpływem na ekosystem.

W Polsce BCube
oferuje szeroką
gamę usług,
nie tylko
związanych
z Automotive.
Na zdjęciach:
plac
samochodowy
Zakładu Tychy
FCA Poland
i magazyn
wysokiego
składowania
w Bieruniu
Starym
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„Maluchem”

podbił Czarny Ląd

Przejechał 17 tys. kilometrów i ani razu
się nie zepsuł! Arkady Paweł Fiedler
jest dumny ze swojego Fiata 126p,
którym pokonał bezdroża Afryki.
Anna
Szafrańska
zdjęcia
arch.
A. Fidlera

Arkady Paweł, wnuk słynnego
prozaika i przyrodnika Arkadego
Fiedlera, o wyprawie do Afryki
opowiedział bielszczanom podczas spotkania, które w połowie
marca odbyło się w „Maluch
Cafe”. Okazją były pierwsze urodziny tego niewielkiego muzeum, które mieści się na bielskim Rynku. Wystrój wnętrza
kawiarni stanowią elementy kultowego samochodu PRL-u –
Fiata 126p.

ŻYCIE Z PASJĄ
Setki zdjęć, film i niezapomniane
wrażenia. Arkady Paweł Fiedler
po swoim wielkim dziadku
odziedziczył nie tylko imię – także miłość do przygód i Czarne-
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go Lądu. „Afryka towarzyszy
mi od urodzenia. Wychowywałem się w Puszczykowie,
gdzie mieści się muzeum
poświęcone
dziadkowi,
a w nim mnóstwo eksponatów z Afryki. To był mój
pierwszy i ulubiony plac zabaw. Od małego słuchałem
opowieści o Afryce, oglądałem
fotografie, zrobione przez dziadka podczas egzotycznych wypraw. Od zawsze marzyłem
więc, aby odwiedzić ten rejon
świata” – opowiada z uśmiechem wnuk polskiego podróżnika. Marzenie spełnił w ubiegłym
roku. 33 lata po tym, jak jego
dziadek odbył ostatnią podróż
do Afryki Zachodniej.

FIATEM W DROGĘ
Arkady Paweł Fiedler od początku planowania podróży wiedział,
że odbędzie ją Fiatem 126p. To
właśnie „malucha” dostał od rodziców na 16 urodziny. W 2009
roku, gdy mieszkał jeszcze
w Londynie, postanowił małym
Fiatem wyruszyć na wycieczkę
wzdłuż granic Polski. Wyprawa
się udała, ale samochód nie wytrzymał próby czasu. Dlatego
w podróż po Afryce Arkady udał
się innym Fiatem 126p, wyprodukowanym w 1998 roku,
w którym znalazły się jednak
podzespoły z poprzedniego samochodu. Aby „maluch” sprawdził się w dalekiej wyprawie, Fiedler Junior wprowadził kilka
ulepszeń. Wielu mechaników
odmówiło mu jednak przygotoAfrykańskie
bezdroża,
a także wyboje,
koleiny i błoto
były dla
„malucha”
wielkim
wyzwaniem

Fidler junior
przejechał
Maluchem
11 państw
Afryki
wania pojazdu do tak dalekiej
podróży. Wprost mówili, że nie
ma szans, aby auto pokonało
kontynent. „A ja chciałem, aby
ten Fiacik był jak najbardziej zbliżony do wersji fabrycznej.
W końcu znalazł się specjalista,
który zamontował mocniejsze
przeguby, większą, aluminiową
miskę olejową oraz prostszą
przekładnię kierowniczą z Fiata
BIS” – wyjaśnia Arkady P. Fiedler. I kiedy wszystko było już
zapięte na ostatni guzik, zielony
„maluch” postanowił sprawić
właścicielowi niespodziankę.
„Popsuł się 1 sierpnia, dzień
przed wyjazdem do Gdyni. Odholowałem go więc do portu
i z ręką na sercu wysłałem do
Egiptu. Nie wiedziałem, co nawaliło i czy uda się naprawić

usterkę. Na szczęście towarzyszył mi Kuba Dąbrowski, który
jest zdolnym mechanikiem –
amatorem. W Egipcie na wydanie samochodu czekaliśmy dwa
tygodnie. Zaraz po odholowaniu
go z portu w Kairze znaleźliśmy
stację benzynową, na której wyciągnęliśmy z auta silnik. Okazało się, że skrzywiła się tarcza
sprzęgła. Po jej wymianie maluch ruszył w drogę i nie sprawiał już więcej większych kłopotów” – podkreśla w uśmiechem
Fiedler.

„CRAZY MZUNGU”
Podczas podróży po Czarnym
Lądzie podróżnik w swoim zielonkawym „maluchu” odwiedził 11 państw: Egipt, Sudan,
Kenię, Ugandę, Rwandę, Tanzanię, Zambię, Namibię, Botswanę, skąd powrócił do Namibii,
a następnie dojechał do Przylądka Dobrej Nadziei, gdzie zakończył wyprawę. Ze swoim pojazdem wszędzie wzbudzali
ogromne zainteresowanie. Dzieci wołały na niego „Crazy Mzun-
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Maluch
wzbudzał duże
zainteresowanie
nie tylko
afrykańskich
dzieci

gu”, czyli „szalony biały człowiek”. „Maluch łamał wszystkie
bariery między ludźmi. Turyści
w swoich wielkich, terenowych,
klimatyzowanych samochodach
byli osamotnieni. Wokół mnie
natychmiast pojawiali się zaciekawieni ludzie. Pytali skąd jestem, co to za samochód. Niektórzy myśleli, że to nowsza
wersja indyjskiego „Tuk, tuka”trzykołowej rikszy! Przekonałem
się podczas tej wyprawy, że
Fiat 126p to fantastyczne narzędzie do zwiedzania świata. Jedzie się wolniej i bardziej chłonie
otaczającą przyrodę” – przekonuje Arkady Fiedler.
„Maluch” podbił serca afrykańskich mężczyzn. Rekordzista
chciał zapłacić za auto aż 1,5
tys. dolarów. Motoryzacyjna legenda PRL-u wzbudzała także

sporo emocji wśród kobiet. „Nazywały go przesłodkim pojazdem i chciały, abym im go podarował” – śmieje się podróżnik.

ZIELONA „BESTIA”
Arkady Fiedler o swoim „maluchu” mówi z podziwem. Przyznaje, że w Afryce bywały momenty, gdy do dalszej drogi dopingował go słowami „damy
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MALUCH CAFE – WYJĄTKOWE MIEJSCE
Ta przytulna kawiarnia jest jednocześnie muzeum. Wystrój miejsca, jak
wskazuje nazwa, nawiązuje do Fiata 126p. We wnętrzu lokalu na
każdym kroku spotkać można oryginalne elementy malucha: tył
samochodu – z którego została zrobiona kanapa dla gości, a także silnik,
który służy jako podstawa stolika w oranżerii, lub fragment karoserii,
zdobiący jedną ze ścian. W gablotach wiszą archiwalne zdjęcia z budowy
fabryki FSM w Bielsku-Białej, a także oryginalny talon na Fiata 126p
i talony na benzynę, jakie obowiązywały w czasach PRL-u. „Maluch
Cafe” otwarto 15 marca ubiegłego roku.

radę, jesteś zielona bestia”. Sytuacji, gdy „bestia” mogła polec,
było sporo. Wielkim sprawdzianem było przejechanie Sahary.
„Temperatury sięgały 50 stopni C, a przecież silnik w „maluchu” chłodzony jest powietrzem.
Bałem się, że wybuchnie!
Ogromnym wyzwaniem była
Etiopia, gdzie maluch musiał
wdrapać się na wysokość
3500 m n.p.m. Na takich podjazdach trzeba było zredukować
bieg do dwójki i po kilkuset metrach wjeżdżaliśmy na szczyt.
Wspinaliśmy się tak na odcinkach liczących kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt kilometrów” –
opowiada Arkady Fiedler.
Zdecydowanie najtrudniej było
pokonać odcinek 850 kilometrów wzdłuż jeziora Tanganika.
Dodatkowym wyzwaniem była
też słynna, afrykańska tarka, wyboje, koleiny, kurz i błoto. Pokonanie 200 kilometrów zajmowało w tych trudnych warunkach
nawet 12 godzin. Filtr powietrza
w samochodzie był tak zapchany, że Fiedler zmieniał go co
drugi dzień. „Bywały momenty,
że maluch dawał radę, a ja nie.

Jestem wysoki, więc od siedzenia za kierownicą zaczęły mnie
boleć plecy. Na dodatek podsufitka zaczęła opadać i musiałem
przytrzymywać ją głową. Ale dotarliśmy do celu i zmieściliśmy
się w czasie, który wyznaczyłem
sobie na początku podróży” –
mówi z dumą.
W maluchu Arkady Paweł Fiedler
jechał sam, ale drugim samochodem podążała ekipa filmowa
i… części zamienne do auta.
„Zabrałem właściwie cały drugi
silnik, hamulce, dwa zestawy zawieszenia, linki, mnóstwo różnych śrubek, cztery zapasowe
opony i 12-calowe felgi. Przygotowany byłem na różne niespodzianki. Ostatecznie skończyło
się na niegroźnych usterkach.
Złapałem tylko dwie gumy, dwa
razy wymieniałem łożysko i raz
pasek klinowy. Wiele razy utknąłem w błocie i mieszkańcy musieli mnie wypychać, ale dzięki
napędowi na tylne koła Fiat
126p bardzo dobrze radził sobie
nawet w trudnych momentach”
– opowiada wnuk pisarza. Na
Przylądek Dobrej Nadziei dotarł 12 grudnia ubiegłego roku.
Fiacik do Polski powrócił w lutym. Obecnie przechodzi remont, bo wnuk Arkadego Fiedlera nie zamierza zrobić z samochodu muzealnego eksponatu.
„Myślę, że odbędziemy jeszcze
niejedną, ciekawą podróż” – mówi z uśmiechem.

PO DRODZE
AFRYKA
Arkady Paweł Fiedler w swojej
podróży na Czarny Ląd nie podążał śladami słynnego dziadka.
Autor m. in. „Białego Bizona”
i „Białego Jaguara” organizował
bowiem wyprawy do Afryki Zachodniej. „Ja odwiedziłem
wschodnią część kontynentu,
ale tak jak dziadek, który dzielił
się w książkach swoimi odkryciami, chcę także zrobić z wyprawy film dokumentalny i pokazać ludziom Afrykę z jej ogrom-

ną różnorodnością” – wyjaśnia
wnuk pisarza. Z kilkuset godzin
materiału, który powstał w trakcie podróży, zrealizowany zostanie serial, liczący kilkanaście odcinków. Widzowie będą mogli
zobaczyć nie tylko bajkową
przyrodę Afryki. W filmie znajdą
się także ujęcia, na których
maluch pędzi z prędkością
105 km/godzinę po drogach
Czarnego Lądu.

SŁYNNY DZIADEK
PODRÓŻNIKA
Arkady Fiedler urodził się 28 listopada 1894 roku
w Poznaniu. W latach 1918-1919 brał udział
w powstaniu wielkopolskim. Debiutował w 1917
roku cyklem wierszy „Czerwone światło ogniska”
na łamach poznańskiego dwutygodnika „Zdrój”.
W 1926 wydał pierwszą książkę „Przez wiry
i porohy Dniestru”. W 1927 wyjechał w pierwszą
podróż do południowej Brazylii. Sześć lat później
wyruszył do Amazonii. Gdy wybuchła II wojna
światowa był na Tahiti. W 1940 roku dotarł do
Wielkiej Brytanii, gdzie poznał polskich lotników
walczących w Bitwie o Anglię. Fiedler napisał
o nich słynną książkę „Dywizjon 303”. Do Polski
powrócił w 1946 roku. Zamieszkał
w Puszczykowie pod Poznaniem. W sumie,
w swoim życiu odbył 30 wypraw i podróży.
Napisał 32 książki, które ukazały się w 23
językach i przeszło 10 milionowym nakładzie.
Zmarł 7 marca 1985 roku w Puszczykowie,
gdzie do dziś funkcjonuje Muzeum – Pracownia
Literacka Arkadego Fiedlera.
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NEWSY

AMBASADOR WŁOCH

Z WIZYTĄ W ZAKŁADZIE TYCHY
Pod koniec marca Zakład Tychy odwiedził ambasador Włoch
Alessandro De Pedys. Okazją do wizyty było spotkanie ze
spółkami polsko-włoskimi działającymi na terenie Śląska,
które odbyło się w siedzibie Sistema Poland. De Pedys
zwiedzając Zakład Tychy w towarzystwie dyrektora
Antoniego Grenia powiedział: „Relacje przemysłowe
pomiędzy Włochami i Polską zawsze były i nadal są
niezwykle silne. Zwłaszcza na Śląsku, gdzie
Włochy są drugim po USA największym
inwestorem. Polska dla Włoch jest ważna zarówno
pod względem projektów infrastrukturalnych –
nasze firmy są bowiem na jednym z pierwszych miejsc
pod względem budowania wielkich przedsięwzięć
publicznych, np. autostrad, szpitali i kolei – oraz
z punktu widzenia placówek produkcyjnych, jak ta
w Tychach, która jest jednym z najlepszych
motoryzacyjnych zakładów w Europie”.

POSZERZENIE GRUPY

SIX SIGMA GREEN BELT
23 kwietnia ceremonią wręczenia certyfikatów zakończono 4 edycję
prowadzonego przez FCA programu szkoleniowego Six Sigma Green Belt.
Certyfikaty (i prawdziwe zielone pasy...) dyrektor Zakładu Tychy Antoni Greń
wręczył czterem pracownikom z Tychów i trzem z Bielska-Białej, którzy
pomyślnie ukończyli kurs i prowadzony równolegle projekt poprawy, stosując
w nim wiedzę zdobytą w trakcie szkolenia. Metodologia Six Sigma pozwala na
efektywne rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem zaawansowanych
narzędzi statystyki. Odkąd w 2014 roku uruchomiono program Six Sigma Green
Belt Zielone Pasy zdobyło 38 osób w 7 zakładach FCA (Cassino, Melfi, AGAP,
GB Vico, SEVEL, Tychy, Bielsko-Biała).
Na zdjęciu od lewej: Arkadiusz Forenda, Tomasz Ksybek, Ewelina Karolus-Pyka
pracownicy FCA Powertrain Poland, Antoni Greń dyr. Zakładu Tychy, Paolo De
Blasi koordynator programu, Andrea Boarino trener oraz Magda Jans, Michał
Lach, Zbigniew Pająk i Łukasz Czarnowski pracownicy FCA Poland.
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WYNIKI FCA
ZA I KWARTAŁ

W pierwszym kwartale przychody wyniosły 26,4 mld
euro, więcej o 19% (+4% przy uwzględnieniu stałych
kursów walut) w porównaniu z analogicznym
okresem 2014 r. Na wynik ten składa się z jednej
strony wzrost w regionach NAFTA (+38%; +13%
przy uwzględnieniu stałych kursów walut) i EMEA
(+8%; +6% przy stałych kursach) oraz w sektorze
komponentów (+17%; +12% przy stałych kursach),
a z drugiej spadki zarejestrowane w obszarze
LATAM (-21%; -24% przy stałych kursach) i przez
markę Maserati (-19%; -29% przy stałych kursach).
„Adjusted EBIT” (z wyłączeniem nietypowych
pozycji) wyniósł 800 mln euro, więcej o 145 mln
euro (+22%) dzięki wzrostowi w regionie NAFTA
i ciągłej poprawie w EMEA, w którym progres ma
miejsce już trzeci kwartał z rzędu.
Grupa potwierdza cele wyznaczone na rok 2015,
czyli sprzedaż na poziomie od 4,8 do 5 mln
samochodów, przychody wynoszące około 108 mld
euro, EBIT od 4,1 do 4,5 mld euro, a zysk netto
między 1 a 1,2 mld euro.

PIERWSZY CAMP JEEP PL
W dniach 4-7 czerwca w malowniczej scenerii Jury KrakowskoCzęstochowskiej odbędzie się pierwszy w historii Camp Jeep PL.
Organizatorem zlotu jest nowo powstały klub Jeep Owners
Group (JOG) – największa społeczność zrzeszająca właścicieli
aut z kultowym, siedmioszczelinowym grillem. Camp Jeep
PL to impreza skierowana do osób, dla których Jeep to nie tylko
marka samochodów, ale też poczucie wolności i pasji
rozbudzane z każdym przejechanym kilometrem.
Dla uczestników tej trzydniowej imprezy zostaną specjalnie

wytyczone trasy turystyczne oraz terenowe o zróżnicowanym
stopniu trudności. Na trasie uczestników będą wspierać
doświadczeni instruktorzy, którzy nie tylko zadbają
o bezpieczeństwo, ale też podpowiedzą, jak wykorzystać
niepowstrzymany potencjał Jeepów. Szczegóły imprezy
dostępne są na stronie www.campjeep.pl.

ZMIANA WŁADZY
W FCA POWERTRAIN
POLAND

Nowym dyrektorem generalnym
FCA Powertrain Poland został
Davide Guerra. Zastąpił on na
tym stanowisku Angelo Sallustio,
który powrócił do Włoch,
do VM Motori, gdzie powierzono
mu funkcję dyrektora zakładu.
Davide Guerra ma czterdzieści
lat, pochodzi z Ferrary, jest
żonaty, ma dwoje dzieci
(7 i 4 lata). Ukończył Inżynierię
mechaniczną w Bolonii,
specjalizacja Automatyka
przemysłowa i robotyka.
Ścieżkę zawodową rozpoczął
w VM Motori w 2001 roku jako kierownik działu Obróbki
mechaniczne. W 2009 roku, mając zaledwie 34 lata, został
dyrektorem zakładu i swoim zaangażowaniem przyczynił się do
wyprowadzenia firmy z jednego z najtrudniejszych w jej historii
okresów. Pełniąc funkcję menedżerską miał w tych czasach okazję
współpracować z tak wielkimi firmami jak Detroit Diesel,
General Motors, Chrysler, Ferrari, Lamborghini i Ducati.
W roku 2014, po nabyciu VM Motori przez grupę Fiat Chrysler
Automobiles, przeszedł do FCA.

FABRYKA W MELFI

W INTERNECIE

Od kwietnia, dzięki programowi Google Maps Business View,
można od środka poznać zakład produkcyjny FCA w Melfi.
Google Maps poprzez wirtualną wycieczkę pokazuje cały proces
produkcyjny Fiata 500X i Jeepa Renegade'a, najnowszych
modeli FCA. Wirtualna podróż dostępna jest również poprzez
oficjalną stronę Grupy fcamelfiplant.fiat.it, która pozwala zajrzeć
w każdy zakątek zakładu FCA w Melfi, jednej z największych
i najbardziej zaawansowanych fabryk samochodowych
w Europie, także dzięki ostatniej inwestycji wynoszącej ponad
miliard euro, przeznaczonej na rozpoczęcie produkcji nowych
samochodów. Odwiedzający mogą, dzięki bogatemu wyborowi
filmów i zdjęć, dokładnie poznać poszczególne fazy produkcji.

GRAND PRIX KIELCE
55 dziennikarzy spotkało się 8-9 maja na Torze Kielce, by rywalizować
w Grand Prix FCA Poland. W tym roku dziennikarze ścigali się
samochodami Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB MultiAir o mocy 170 KM
(z automatycznymi skrzyniami biegów TCT) i Fiat 500 0.9 TwinAir
o mocy 105 KM. Najszybszym dziennikarzem w klasyfikacji generalnej
został Marcin Matus z tygodnika Auto Świat, który najlepiej poradził
sobie z próbami wykorzystując możliwości Alfy Giulietty i Fiata 500.
Wśród dziennikarek najszybsza okazała się Katarzyna Frendl z portalu
Motocaina. pl, a w klasyfikacji drużynowej zwycięskie Puchary Grand
Prix FCA Poland otrzymała reprezentacja magazynu Auto Świat
w składzie: Marcin Matus, Adam Mikuła, Janusz Borkowski,
Piotr Karczmarczyk.
Grand Prix FCA Poland to także okazja do zaprezentowania
dziennikarzom nowości. W tym roku był to nowy Fiat 500X.
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FCA PONOWNIE NA PODIUM

„BEST CARS 2015”
60 LAT MODELU,
KTÓRY ZMOTORYZOWAŁ WŁOCHY
Wszystko zaczęło się, gdy Vittorio Valletta, ówczesny prezes Fiata,
powierzył Dantemu Giacosie, odpowiedzialnemu za projekty
samochodów, zaprojektowanie samochodu małego, ale przestronnego,
oszczędnego pod względem zużycia paliwa i wyposażonego w silnik,
który „nigdy się nie zatrzyma”. Ojciec Topolino, zamknięty w jednym
pokoju, skonstruował pierwszy na świecie samochód miejski z czterema
miejscami, produkowany w wielkiej serii przez markę Fiat. Wyposażono
go w silnik chłodzony cieczą o pojemności 633 cm³ (stąd nazwa),
a prędkość, jaką osiągał, to 95 km/h. Miał zawieszenia niezależne na
obu osiach, nadwozie samonośne i – po raz pierwszy w Fiacie – cały
układ mechaniczny umieszczony z tyłu. Podczas gdy silnik i układ
napędowy znalazły się z tyłu samochodu, w komorze przedniej
umieszczono zbiornik i koło zapasowe.
W ciągu 15 lat wyprodukowano prawie 2,7 mln egzemplarzy.
Według oficjalnych danych wyróżnia się Fiaty 600 „pierwszej serii”,
produkowane w latach 1955-1960 oraz „drugiej serii” (lub Fiaty 600 D),
z silnikiem wzmocnionym do 29 KM (pojemność 767 cm³),
a produkowane między rokiem 1960 i 1969. Najbardziej poszukiwane
przez kolekcjonerów Fiaty 600 to modele z roku '55
z kierunkowskazami umieszczonymi na błotnikach oraz wersja
z płóciennym dachem z roku '56.

Miesięcznik „Auto Motor i Sport” ogłosił zwycięzców
21. plebiscytu „Best Cars 2015”. Konkurs odbył się
równocześnie w 12 krajach europejskich, a także
w Chinach, Meksyku i Brazylii. W polskim głosowaniu na
„Najlepsze Samochody Roku” wzięło udział 6 721
czytelników, którzy wybierali spośród 386 modeli seryjnych.
Polacy wyróżnili aż siedem samochodów marek z grupy
FCA. Zwycięzcą Plebiscytu w Grupie FCA została marka
Alfa Romeo, której czytelnicy przyznali pierwsze miejsce
w kategorii „Stylowy Wygląd”. Piąty rok z rzędu Alfy Romeo
Giulietta znalazła się na podium w kategorii „Samochody
Kompaktowe”. W kategorii „Samochodów Sportowych”
za najlepsze auto z modeli przystępnych cenowo uznano
Alfę Romeo 4C. Wielkim sukcesem jest też wyróżnienie dla
Alfy Romeo 4C Spider, która choć jeszcze nie trafiła do
oficjalnej sprzedaży, stanęła już na podium w kategorii
„Kabriolety”. Uznanie polskich czytelników od lat zdobywa
też rodzina Fiata 500. W tegorocznej edycji sportowy
Abarth 500 ponownie zajął drugie miejsce wśród
„Samochodów Najmniejszych”. W segmencie „Auta Klasy
Średniej Wyższej” Maserati Ghibli uplasowało się na
najwyższym stopniu podium, a topowy Maserati
Quattroporte, napędzany silnikami o mocach od
410 do 530 KM, zachował trzecie miejsce w kategorii
„Samochody Luksusowe”. Z kolei najmocniejsze (963 KM)
i najszybsze drogowe Ferrari w historii – LaFerrari
znalazło się na drugim miejscu w kategorii
„Samochodów Sportowych”.

FIAT DUCATO PANORAMA
LAUREATEM „FLEET AWARDS POLSKA”
Już po raz 14. największy miesięcznik branżowy
„Fleet” ogłosił laureatów „Fleet Awards Polska”,
branżowego plebiscytu cieszącego się
największym uznaniem managerów flot,
producentów i importerów samochodów oraz
firm usługowych w Polsce. Zwycięzcą „Fleet
Awards Polska” w kategorii „Minibus” został
samochód Fiat Ducato Panorama, wersja
przeznaczona do przewozu osób. Model,
produkowany nieprzerwanie od 1981 roku
w fabryce Sevel we włoskiej Val di Sangro,
doczekał się pięciu generacji, 5 milionów
wyprodukowanych egzemplarzy i pozostaje
liderem w branży i wzorcem w swojej kategorii.
W plebiscycie nagrodzona została także, spośród
importerów, Grupa FCA, która zdobyła tytuł
„Firmy przyjaznej fleet managerowi”.
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SEVEL

– 5 MLN SAMOCHODÓW
Największa europejska fabryka produkująca lekkie pojazdy
użytkowe wyprodukowała 5 mln samochód. Jest nim nowy
Fiat Ducato, bestseller marki Fiata Professional, który od 34 lat
i pięciu już generacji jest najlepszym towarzyszem podróży
i pracy dla ponad 2,6 mln osób. Z kamperów na bazie Ducato
korzysta ponad 500 tysięcy rodzin. Pojazd z „jubileuszowym”
numerem został zakupiony przez klienta włoskiego i jest to
wersja do przewozu osób Panorama z silnikiem 2.3 Multijet II
o mocy 130 koni. Wyprodukowano go w miejscowości Atessa,
w zakładzie Sevel, który powstał w 1978 roku po zawiązaniu
spółki joint venture pomiędzy FCA i PSA Peugeot Citroën.
Produkcja rozpoczęła się w 1981 roku. Obecnie dzienna
zdolność produkcyjna to ponad tysiąc egzemplarzy.

ULUBIONY SAMOCHÓD

BRAZYLIJCZYKÓW
Fiat Palio jest w Brazylii najlepiej sprzedającym się samochodem.
W 2014 roku zarejestrowano prawie 184 tysiące egzemplarzy tego
modelu (jego udział w rynku to 5,5%). Jest on produkowany
w zakładzie w Betim, a w rankingu sprzedaży nie wygrał z nim
nawet Volkswagen Gol (to nie pomyłka, tak bowiem nazywa się
samochód produkowany przez tę niemiecką grupę w Ameryce
Południowej). Pierwszy model Palio został wprowadzony na rynek
w 1996 roku. Od tamtego momentu w samej tylko Brazylii, gdzie
jest produkowany, sprzedano ponad 3,1 mln jego egzemplarzy,
a ponad 200 tys. wyeksportowano do innych krajów świata.
Sukces Palio jest również sukcesem marki Fiat, która jest od 13 lat
liderem w Brazylii zarówno w przypadku samochodów osobowych,
jak i pojazdów użytkowych. W 2014 roku Fiat sprzedał tam
niemal 700 tys. samochodów, o ponad 119 tys. więcej niż
pierwszy z konkurentów marki.

NIE ŻYJE
JANUSZ KANIEWSKI

RENEGADE DWOI SIĘ I TROI
Model Renegade, pierwszy Jeep produkowany wyłącznie poza
Stanami Zjednoczonymi, wytwarzany jest obecnie we włoskim
zakładzie w Melfi. By stawić czoła popytowi z całego świata,
do tej linii montażowej dołączą wkrótce dwie inne linie: jedna
w Pernambuco, gdzie niedawno w otwarciu tego brazylijskiego
zakładu uczestniczył John Elkann, a druga w chińskim
Guangzhou, gdzie produkcja modelu Renegade rozpocznie się
w 2016 roku.

Pracował przy Ferrari California, Ferrari 458 Italia, a ostatnio także
przy wnętrzu najnowszego 488 GTB. Współtworzył Alfę Mito
i Giuliettę oraz Lancię Delta. Specjalizował się w motoryzacji,
jak twierdził – w nadawaniu samochodom ładunku emocjonalnego
– ponieważ po ukończeniu Wydziału Architektury na Politechnice
Warszawskiej studiował na Wydziale Projektowania
Samochodów Istituto di Design w Turynie.
W swoim portfolio miał jednak także projekty
niezwiązane z motoryzacją, jak chociażby
buty narciarskie. Brał udział również
w projektowaniu aktualnego logo marki Fiat.
O swojej pasji i pracy opowiadał w numerze
84 FWN (luty 2010 r.). Janusz Kaniewski, jeden
z najbardziej cenionych projektantów młodego
pokolenia, zmarł 9 maja, w wieku 41 lat.

Uczeń

Anna Szafrańska, zdjęcia Satiz Poland

i mistrz

W beznadziei jest
nadzieja – to życiowe
motto Tadeusza
Modrzejewskiego –
skryptora z Bielska-Białej.
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ylko z pozoru kamienica przy ul. Pankiewicza 1 nie różni się niczym od innych budynków stojących w rejonie bielskiego Rynku.
Wystarczy jednak przekroczyć jej próg, by znaleźć
się w innym świecie, wypełnionym bohaterami powieści Władysława Stanisława Reymonta. Pieczę
nad tym magicznym miejscem pełni jeden człowiek – jego twórca i kustosz – Tadeusz Modrzejewski, człowiek wielu talentów.

T

WIOSNA ŻYCIA
Ta historia rozpoczyna się w Cygańskim Lesie ponad pół wieku temu. Sąsiadka państwa Modrzejewskich wyrzuca na śmietnik pudełka z niepotrzebnymi rzeczami. W jednym z nich kilkunastoletni Tadeusz znajduje zużyte pędzle i farby olejne.
Modrzejewski do dziś pamięta
chwilę, gdy odurzył go zapach
farb. „Wcześniej widziałem dzieła
Vincenta van Gogha i pomyślałem, że też spróbuję coś namalować” – wspomina.
Pierwsze jego obrazy powstają
na łonie natury. Tadziu maluje je
w trawie, ukryty za krzakami agrestu. Jeden z sąsiadów Modrzejewskich postanawia sprawdzić, dlaczego chłopak ciągle się
ukrywa. „Kiedy wkroczył do mojej kryjówki bardzo
się zdziwił, że maluję. Powiedział, abym przyszedł
do niego na drugi dzień, to dostanę jakąś robotę
i zarobię na lepsze farby. To była moja pierwsza
praca. Dostałem wiadro lepiku, pędzel i pomalowałem płot. Za otrzymane pieniądze kupiłem swoje pierwsze przybory malarskie” – opowiada Modrzejewski.
Życie młodego Tadeusza różowe nie jest. Ma siedmioro rodzeństwa. W domu liczy się każdy grosz,
więc nastolatek często dorabia, by pomóc zapracowanym rodzicom. „Pracowałem u ogrodnika,
sadziłem sałatę lub rzodkiewki. Zbierałem także
chryzantemy. Czasami zamiast pieniędzy dostałem
worek ziemniaków albo jakieś warzywa. Wesoło
nie było, bo w domu się nie przelewało. Jak bohaterowie „Chłopów” od młodości związany byłem
z ziemią” – przyznaje.

o dużym gospodarstwie rolnym jej syna w Kozakowicach Dolnych koło Goleszowa, w którym potrzebna jest pomoc przy żniwach. „Miałem być tydzień – zostałem rok. To byli wykształceni ludzie.
Uczyli mnie podstaw rysunku i malarstwa. Pewnego dnia przyjechał jednak mój ojciec i zabrał
mnie do domu. Ojciec chciał, abym wyuczył się
porządnego zawodu. Trafiłem więc do szkoły włókienniczej i zostałem tkaczem” – opowiada.
W bielskich fabrykach włókienniczych Modrzejewski przepracował 25 lat.

SNY PRZEZNACZENIA
Tadeusz Modrzejewski wie, że w jego życiu nic nie
dzieje się przypadkiem. Już w wieku ośmiu lat
miewa niezwykłe sny. Widzi w nich bramę, a w niej
postać ubraną w surdut. Według bielszczanina
jest to Władysław Stanisław Reymont. „Mistrz podszedł do mnie,

Brama ze snów
Tadeusza
Modrzejewskiego
przy ulicy
Pankiewicza

TRUDNY WYBÓR
Ostatniego polskiego skrybę od dziecka fascynują konie. Dla niego żadne inne zwierzę nie posiada
tyle wrodzonej gracji. Dlatego często je malował
i maluje. Mało brakowało, a zostałby zawodowym
dżokejem. W wieku 16 lat wyjeżdża do Warszawy,
gdzie na torach wyścigowych Służewca może obserwować konie z bliska. Po pół roku musi jednak
wrócić do rodzinnego Bielska. Wtedy pomocną
dłoń wyciąga do niego sąsiadka. Opowiada mu
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Malowidło
ścienne
wykonane przez
Modrzejewskiego,
przedstawiające
ślub Boryny
z Jagną
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wziął za rękę i przeprowadził przez bramę. Mówił,
że będę żył w dwóch światach – rzeczywistym
i epokę wcześniej. Zapowiadał, że jak odnajdę tę
bramę snów i marzeń, to już nie będzie odwrotu”
– mówi Tadeusz Modrzejewski.
Kiedy więc 26 lat temu Modrzejewski staje przed
kamienicą przy ul. Pankiewicza wie, że to miejsce
jest mu przeznaczone. To właśnie tu znajduje się
brama, przy której w snach regularnie spotyka
swojego mistrza (scenę ze snów zobaczyć można
wśród obrazów, które wiszą w muzeum).
Lokal, przyznany Modrzejewskiemu przez bielski
ZGM-u był zaniedbany, skryba wyremontował go
własnymi rękami i na własny koszt. Wszystkie malowidła na ścianach to jego dzieła. Każdy detal,
obraz, ozdoba na drewnianym stropie ma swój
sens. O tym jak bardzo był zdeterminowany, by
stworzyć swoje muzeum, świadczy także ogródek, do którego prowadzi jeden z muzealnych korytarzy. „Wyniosłem w wiadrach gruz, który załadowałem na czternaście ciężarówek! Potem przynosiłem tu ziemię – każdego dnia po kilka
kilogramów. Dzięki ogromnemu wysiłkowi kwitną
w moim ogródku m.in. pierwiosnki, fiołki i przebiśniegi. Jest tu pięknie” – mówi z uśmiechem Tadeusz Modrzejewski. Przy wejściu do ogródka
stoi ogromny kamień, na którym wyrył motto, które do dziś pozwala mu przetrwać najtrudniejsze
chwile: „W beznadziei jest nadzieja…”.

Do tej pory prywatne Muzeum Literatury
odwiedziło ponad 150 tysięcy osób.
Wśród nich goście z najdalszych zakątków
świata: RPA, Chin, Maroka, Japonii, Tajlandii,
Malezji. Po każdej z wizyt pozostał ślad
w księgach pamiątkowych, które Tadeusz
Modrzejewski skrupulatnie gromadzi.

ŻYCIE MNICHA
Od 1989 roku Tadeusz Modrzejewski przepisał i zilustrował ponad 112
dzieł. Większość z nich, w najważniejszym pomieszczeniu w muzeum –
skryptorium. W niewielkiej wnęce stoi
krzesło i stolik, a na nim świeczki. Na ścianie
wisi lustro, oprawione w drewniane ramy, zdobione przez bielskiego skrybę. Przez ponad 20 lat codziennie, po kilka godzin, siedział w tej swojej samotni i pracował. Osiem lat poświęcił na przepisanie „Chłopów” Władysława Stanisława Reymonta,
a pięć na „Ziemię Obiecaną”. 13 lat pracował nad
wydaniem „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza. Po
raz drugi „Chłopów” przepisywał lat pięć.
Patrząc na własnoręcznie wydane przez Modrzejewskiego dzieła, które w muzeum przechowywane są w specjalnych gablotach, trudno uwierzyć,
że jest… dyslektykiem. „Pamiętam jak w szkole
podstawowej nauczycielka języka
polskiego czytała
opisy
przyrody
z „Pana Tadeusza”
Adama Mickiewicza. W głowie układały mi się gotowe
obrazy, ale jak sam
wziąłem książkę do
ręki, nie byłem się w stanie skupić” – opowiada. Wtedy postanowił przepisać jakiś utwór.
Pierwszym było „Brzydkie kaczątko” Hansa
Christiana Andersena. „Pisałem dużymi
i małymi literami. Robiłem takie zawijasy, że
dziś sam nie potrafię siebie odczytać. Potem zacząłem stosować już tylko litery drukowane. Wszystkie wydane przeze mnie
książki mają jedną wielkość liter – na
trzy milimetry” – wyjaśnia Modrzejewski. Pisze czeskim piórkiem maczanym w tuszu. Kiedyś na szarym papierze, obecnie na brystolu.
Rękopisy autorstwa Modrzejewskiego spotkać można w galeriach
na całym świecie m.in. w Chinach i Kanadzie. Każdy ma wyjątkowy charakter, ozdobiony
jest autorskimi ilustracjami.
Książki wyglądem przypominają
średniowieczne
manuskrypty.
„Projektuję okładki i odpowiednio
je opisuję. Na każdej są słowa: Wydanie Domowe MT – Modrzejewski
Tadeusz, a także rok, w którym zacząłem przepisywać i data, kiedy
skończyłem” – podkreśla.

Rękopisy
skryptora
można spotkać
w galeriach na
całym świecie

WYBÓR MISTRZA
Na pytanie, dlaczego znaczną część swojego życia poświęcił Władysławowi Reymontowi, odpowiada bez wahania: „To on mnie wybrał!”. Dlatego najważniejszym z przepisanych dzieł są dla Tadeusza Modrzejewskiego „Chłopi”. A w wydanych
przez niego rękopisach sporo jest ilustracji. „Kiedy kupowałem powieści Reymonta w antykwariatach albo pożyczałem je z bibliotek zauważyłem,
że nie ma w nich rysunków. Dlatego postanowiłem powieść urozmaicić. „Mam swoje zasady: jeden rozdział – jedna miniaturka” – wyjaśnia bielski
skryba. Uważa, że przepisując twórczość pisarza,
oddaje mu hołd. Kilka lat temu do Bielska-Białej
przyjechał z Paryża wraz z rodziną potomek pisarza. Goście nie mogli uwierzyć, że jeden człowiek
poświęcił tyle pracy ich przodkowi. Największe
wrażenie zrobił na nich wykonany przez Modrzejewskiego witraż z podobizną pisarza. Od pierwszego dnia wiosny do ostatniego dnia lata padają przez niego promienie słońca.
Modrzejewski często odwiedza Lipce Reymontowskie. To właśnie tu polski noblista umieścił akcję
„Chłopów”. Dla bielszczanina każdy wyjazd do tej
niewielkiej wsi, położonej w województwie łódzkim,
to wielkie przeżycie. Do tej pory był tam 80 razy. Po
raz pierwszy w 1984 r. – 12 lat po emisji serialu
„Chłopi”, w reżyserii Jana Rybkowskiego. Wyjątkową atmosferę tego miejsca Modrzejewski
starał się oddać m. in. w malowidłach,
które zdobią jego muzeum. Na jednej ze
ścian widnieje scena ślubu Macieja Boryny z młodą i piękną Jagną Paczesiówną.

Skryptorium.
Tadeusz
Modrzejewski
w czasie pracy.
Powyżej:
witraż
z podobizną
Reymonta
autorstwa
Modrzejewskiego

Władysław Stanisław Reymont – właściwie
Stanisław Władysław Rejment urodził się
7 maja 1867 roku w Kobielach Wielkich,
w rodzinie organisty. Rodzice chcieli, aby został
organistą, ale on miał inne plany. Odmówił
uczęszczania do szkół, często zmieniał zawody,
miejsca zamieszkania, dużo podróżował po
Polsce i Europie. W latach okresie 1884-1888
był aktorem w wędrownych grupach
teatralnych, następnie w latach 1888-1893
dzięki protekcji ojca znalazł zatrudnienie
jako niskiej rangi funkcjonariusz Kolei
Warszawsko-Wiedeńskiej. Z twórczości
literackiej utrzymywał się od 1894 roku.
13 listopada 1924 roku Reymont otrzymał
Nagrodę Nobla za powieść „Chłopi”. Dzieło
prezentuje życie społeczności zamieszkującej
wieś Lipce, w trakcie czterech pór roku. Pisarz
umarł 5 grudnia 1925 roku w Warszawie.
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Poniżej:
Stary Rynek
w Bielsku-Białej,
w pobliżu
którego znajduje
się muzeum
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Postacie są wielkości dorosłego człowieka.

ców rodzinnego miasta, którzy pozdrawiają go na
ulicy słowami: Cześć, Reymont!

CZEŚĆ, „REYMONT”

URZĘDNICZE RACJE

Tadeusz Modrzejewski ma uczuciowy stosunek do
każdej książki, którą wydał. Nie chce ich sprzedawać, choć kilkakrotnie został do tego zmuszony,
bo muzeum ciągle boryka się z problemami finansowymi. W kamienicy od kilkunastu lat nie ma
ogrzewania. Zimą temperatura spada tu do kilku
stopni powyżej zera. „Rekord zimna padł kilka lat
temu, gdy w budynku było -18 stopni C. Woda
w rurach zamarzła i przez dwa miesiące nie mogłem nawet umyć rąk. Potem wyłączono także
prąd” – opowiada Tadeusz Modrzejewski.
Teraz pracuje w domu, choć w muzeum bywa codziennie, z wyjątkiem poniedziałków. Placówkę
z trudem utrzymuje z dobrowolnych datków odwiedzających. Zdarza się, że w ciągu miesiąca
uzbiera kilkadziesiąt złotych, bywa, że nic, choć
odwiedzających nie brakuje. Kilka razy muzeum
groziło zamknięcie. Modrzejewski nie ma bowiem
na opłacenie rachunków za ogrzewanie i prąd.
Wciąż jednak wierzy w ludzką życzliwość. Zdarza
się, że ludzie wysyłają mu pieniądze pocztą. Niedawno otrzymał paczkę od polskiego producenta świec, dzięki temu nie musi siedzieć tu po
ciemku. Może też liczyć na gorącą herbatę czy
ciepłą zupę od sąsiadów. I na sympatię mieszkań-

Tadeusz Modrzejewski wierzy, że w przyszłości jego spuścizną zaopiekuje się bielski magistrat. Do
tej pory jednak nie udało mu się porozumieć
z urzędnikami. Przedstawiciele Urzędu Miasta
przekonują, że chętnie pomogą Modrzejewskiemu. Musi jednak spełnić pewne warunki. „Modrzejewski jest bez wątpienia barwną postacią, a jego
hobby jest niespotykane i interesujące –
wyjaśnia Tomasz Ficoń, rzecznik prasowy bielskiego Urzędu
Miasta w Bielsku-Białej. – Jego działalność
nie ma jednak żadnej
formy prawnej. „Muzeum Literatury” to
jedynie nazwa używana przez niego samego. W rzeczywistości obiekt, w którym prezentuje własnoręcznie przepisane przez siebie książki, nie jest wpisany do Państwowego Rejestru
Muzeów. Tadeusz Modrzejewski – jako osoba fizyczna – nie może liczyć na pomoc finansową ze
strony gminy. Nie pozwalają na to przepisy prawa.

Aż trudno
uwierzyć,
że można
poświęcić tyle
pracy jednemu
pisarzowi

Jednak na przestrzeni ostatnich lat władze miasta
wielokrotnie próbowały pomóc panu Modrzejewskiemu. Proponowaliśmy mu założenie stowarzyszenia lub połączenie sił z jakimś funkcjonującym
już stowarzyszeniem. Wtedy mógłby liczyć na
konkretne wsparcie ze strony miasta. Niestety odrzucił taką możliwość. Dostał również propozycję
pracy, ale jej nie przyjął.
W odpowiedzi na argumenty miasta Modrzejewski
mówi: „Zawiodłem się już na fundacjach. Chciałbym, aby to miejsce zostało w przyszłości zachowane. Przecież ja tego wszystkiego nie robię dla
siebie. Często ludzie pytają mi się, co wspólnego
z Bielskiem-Białą ma Wł. St. Reymont? Odpowiedź jest prosta – mnie i swoje muzeum” – podkreśla Tadeusz Modrzejewski.

PRZED NIM WIELE PRACY
Tadeusz Modrzejewski potrzebuje jeszcze siedmiu
lat, aby przepisać komplet dzieł swojego mistrza,
a także te książki, które musiał sprzedać. Ostatnie
cztery lata poświęcił na wydanie „Komediantki”
Reymonta. Wkrótce zacznie przepisywać „Fermenty”, dalszą część opowieści o Jance Orłowskiej, głównej bohaterce „Komediantki”. Przygotował już nawet specjalną gablotę, w której umieszczone będą wszystkie dzieła pisarza, których
akcja dzieje się w teatrze.
Tadeusz Modrzejewski, marzyciel z Bielska-Białej
stworzył coś niepowtarzalnego. Czarujący świat
słów i obrazów. To miejsce, w którym każdy udaje się w podróż do przeszłości.

Modrzejewski
sam
wyremontował
i urządził
wnętrze
muzeum
literatury im.
W. St. Reymonta
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Biegiem

po górach

Czy w ciągu 50 minut można wbiec na Kasprowy
Wierch z Ronda Jana Pawła II w Zakopanem?
Dla wytrawnych biegaczy górskich nie stanowi to
problemu. Wśród nich są bowiem i tacy, którzy
biegiem zdobywają o wiele wyższe szczyty, jak na
przykład: Mont Blanc, Kilimandżaro, Elbrus czy
nawet Mont Everest! Szybki rozwój tej dyscypliny
sportu sprawia, że zawodnicy, zarówno w Polsce
jak i za granicą, poszukują coraz bardziej
różnorodnych tras i coraz większych wyzwań. A to
czyni biegi górskie niezwykle fascynującym hobby.
Anna i Robert Celińscy
zdjęcia: Fotolia
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iegi górskie są pasjonującą i piękną w swej
prostocie dyscypliną sportu. Organizowane
w naturalnym otoczeniu, pozwalają biegaczom na bezpośrednią bliskość z przyrodą. Znaczącym walorem jest również ich aspekt estetyczny. Wiele biegów odbywa się w przepięknym,
panoramicznym terenie, co nie tylko wpływa pozytywnie na samopoczucie, ale również pozwala
„zabić” monotonię biegu i w znacznym stopniu go
umilić. O nudzie trudno mówić również ze względu
na zróżnicowanie tras: podbieg, zbieg, bezustanna
zmiana nawierzchni czy widoków, przyczyniają się
do ich różnorodności.
Wielką zaletą biegania po górach jest dodatkowo
możliwość przebywania na świeżym powietrzu, co
korzystnie wpływa na zdrowie. Warta podkreślenia
jest również miła atmosfera panująca podczas imprez górskich oraz ich kameralność wynikająca najczęściej z ograniczonej liczby uczestników biegów.
Dużą satysfakcję czerpie się z pokonywania rekordów czasowych wyznaczonych na poszczególnych
szlakach turystycznych i z tego, co jest chyba najpiękniejsze – osiągnięcia linii mety na szczycie góry!

B

HISTORIA BIEGÓW GÓRSKICH
Za genezę biegów górskich uznaje się zdarzenie,
jakie miało miejsce w 1068 roku w Szkocji, kiedy
król, chcąc wyłonić najlepszych posłańców, nakazał
każdemu aplikującemu młodzieńcowi wbiec i zbiec
z pobliskiego wzgórza. Posadę otrzymywał najlepszy z nich.
Pierwszy udokumentowany bieg górski odbył się
w Anglii w 1868 roku w miejscowości Greenwood. Za ikonę biegów górskich, a zarazem
za jedną z najstarszych tego typu imprez,
która organizowana jest nieprzerwanie od
1895 roku do dnia dzisiejszego, uważa się
Ben Nevis Race. Bieg odbywa się w formule anglosaskiej, a jego nazwa pochodzi od najwyższego
szczytu Wielkiej Brytanii (1 344 m n.p.m.), którego
zdobycie jest celem biegaczy.
Rozwój tej dyscypliny sportu nastąpił w drugiej połowie XX wieku. Poza Wielką Brytanią biegi odnotowały duży rozkwit przede wszystkim we Włoszech. Ich wzrastająca popularność spowodowała
powstanie w 1984 roku federacji dedykowanej
właśnie tej dziedzinie sportu. W efekcie biegi górskie, decyzją IAAF, zostały włączone do działu Lekkiej Atletyki. Aktualnie Federacja WMRA (World
Mountain Running Association) co roku organizuje
imprezy o randze Mistrzostw Świata i Europy oraz
Puchar Świata w biegach górskich. Imprezy tej
rangi gościły już w Polsce czterokrotnie – Mistrzostwa Europy Seniorów w Międzygórzu (2000 r.)
oraz w Korbielowie (2004), natomiast Mistrzostwa
Świata Weteranów odbyły w Ustroniu
(2001) i w Korbielowie (2010).
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W 2013 roku Polska była wręcz światową stolicą
biegów górskich. W sierpniu, w ramach Maratonu
Karkonoskiego odbyły się Mistrzostwa Świata na
długim dystansie, a we wrześniu, w Krynicy, miały
miejsce Mistrzostwa Świata Seniorów (styl anglosaski). W 2014 roku w kalendarzu biegów górskich
znalazły się z kolei m.in. Mistrzostwa Europy Weteranów (Bieg na Wielką Sowę). Obecność takich
imprez w polskich górach z pewnością pozytywnie
wpływa na popularyzację tej dyscypliny sportu
w naszym kraju.

ROZWÓJ BIEGÓW GÓRSKICH
W POLSCE
Za miejsce narodzin biegów górskich w Polsce
można uznać Zakopane. W 1925 roku Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” zorganizowało tam
tatrzański bieg górski. Do dziś ten prężnie działający klub jest współorganizatorem m.in. Mistrzostw
Polski w Skyrunningu.
Pierwszy prawdziwy bieg górski odbył się w Karkonoszach oraz na Babią Górę w 1985 roku na
dystansie półmaratońskim. Natomiast najstarszą
i zarazem najbardziej kultową imprezą jest Bieg
Śnieżnicki, rozgrywany nieprzerwanie już od 23 lat
w Międzygórzu. Warto również wspomnieć
o dwóch innych, organizowanych od lat zawodach:
Biegu na Ślężę (w tym roku odbędzie się 22. edycja) oraz Biegu na Magurkę. Prawdziwy rozkwit
natomiast miał miejsce w 2009 roku, kiedy na terenie naszego kraju odbyły się 42 biegi. W 2010
i 2011 było ich już około 50, w 2013 roku – 66,
a w 2014 roku – 150.
Portal www.biegigorskie.pl od pięciu lat prowadzi
Ligę Biegów Górskich, czyli ranking najlepszych
biegaczy. W ciągu całego sezonu zawodnicy zbierają punkty, których liczba uzależniona jest głównie
od zajętego miejsca, rangi imprezy czy też liczby
osób startujących. Na koniec roku wyłaniani są
najlepsi zawodnicy w klasyfikacji generalnej, ale
również w każdym stylu. Biegi górskie honorowane
są przez Polski Związek Lekkiej Atletyki i można
uzyskać w nich klasy sportowe.

CHARAKTER BIEGÓW GÓRSKICH
Bieg górski musi spełniać dwa warunki: musi odbywać się w górach, natomiast suma przewyższeń
nie może stanowić mniej niż 5% w stosunku do
długości dystansu, a w przypadku biegu długiego
(od półmaratonu wzwyż) nie mniej niż 3%. Zatem
do tej dyscypliny sportu zaliczany będzie przykładowo bieg, który ma długość 5 km z sumą przewyższeń minimum 250 metrów.
W konkurencji tej rozróżnia się dwa style – alpejski
oraz anglosaski. Zasadniczą różnicą pomiędzy nimi
jest to, że w biegu alpejskim trasa w przeważającej
części dystansu biegnie pod górę, a meta usytuo-

wana jest przeważnie na jakimś szczycie. Natomiast w biegu anglosaskim trasa biegnie raz pod
górę, raz w dół – często wbiega się na jakiś szczyt,
a następnie trzeba z niego zbiec do mety.
W imprezach o randze mistrzowskiej trasa wyznaczana jest najczęściej na zamkniętej, kilka razy pokonywanej, relatywnie niedługiej pętli. W czasie zawodów trzeba zaliczyć zarówno podbieg, zbieg,
jak i odcinek płaski. Taka konfiguracja jest bardzo
interesująca dla kibiców, którzy mogą cały czas
obserwować rywalizację, ponieważ zawodnicy
przebiegają kilka razy w tym samym miejscu.
Biegi górskie dzielą się również ze względu na dystans. Biegi o długościach między 21-42 km uznawane są za długodystansowe, a bieg powyżej
42 km definiowany jest jako bieg ultra.
Warto również wspomnieć o najmłodszej, ale niezwykle szybko rozwijającej się odmianie biegów
górskich, jaką jest Skyrunning. Odbywają się one
tam, gdzie spotyka się ziemia z niebem, a pomysł

Wielką zaletą
biegania po
górach jest
możliwość
przebywania
na świeżym
powietrzu
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Wiele biegów
odbywa się
w przepięknym,
panoramicznym
terenie, co
wpływa
pozytywnie na
samopoczucie,
a także
pozwala „zabić”
monotonię biegu

ten narodził się w głowie młodego Marino Giacomettiego, włoskiego alpinisty, który z grupą wspinaczy urządzał pionierskie wyścigi na Mont Blanc
oraz Monte Rosa. W 1993 roku Marino zaczął organizować biegi po Himalajach, meksykańskich
wulkanach, na Mount Kenya. W 1995 roku założył
fundację, która istnieje do dziś pod nazwą International Skyrunning Federation (www.skyrunning.com)
i zajmuje się promocją oraz dalszym rozwojem biegów wysokogórskich.
Skyrunning powinien odbywać się na poziomie
2 000 m n.p.m., a przewyższenie musi stanowić
minimum 30% w stosunku do długości dystansu.
W Polsce kryteria te spełniają jedynie Tatry, gdzie
od 2012 roku odbywają się Mistrzostwa Polski
w Skyrunningu w ramach Biegu im. Druha Franciszka Marduły. Trasa liczyła ponad 25 km, a suma
przewyższeń – ponad 3 000 m. W tym roku trasa
została jeszcze wydłużona. Przy tak ogromnych
przewyższeniach czasami trudno mówić o biegu.
Nawet czołowi zawodnicy wielokrotnie korzystają
z tzw. stylu pirenejskiego, który polega na mocnym
podchodzeniu. Dyscypliną tą zainteresowane są
zwykle osoby, które chcą połączyć pasję biegania
z pasją wspinania się po górach, bo granica między
tymi aktywnościami czasami się zaciera.
Biegi typu skyrunning są trudne technicznie.
Strome podbiegi i niebezpieczne zbiegi wymagają
od zawodników bardzo dobrego przygotowania
fizycznego oraz dobrej adaptacji do wysokości.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO
STARTÓW W BIEGACH GÓRSKICH?
Podczas treningu należy pracować nad wszystkimi
elementami, czyli siłą (na którą kładzie się największy nacisk), wytrzymałością, szybkością oraz
sprawnością ruchową. Rozpoczynając trening,
warto najpierw zbudować bazę biegową, tj. starać
się biegać dużo kilometrów, w spokojnym tempie,
najlepiej w terenach górskich. W okresie przygotowawczym wolny czas powinno się spędzać na
siłowni lub wykonywać samemu ćwiczenia
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w domu. W miarę zbliżania się do sezonu należy
skoncentrować się na trenowaniu bardziej specyficznego elementu, czyli siły biegowej. Podstawowymi jednostkami do jej budowania są: długie
(800-1000 m) lub krótkie (100-200 m) podbiegi,
które powtarza się od 4-12 razy w zależności od
stopnia wytrenowania. Dobrym elementem przygotowawczym są wieloskoki (lepiej robić je pod
górę – mniej obciążają kręgosłup), skipy, bieg ciągły
lub interwałowy pod górę oraz krosy. Oczywiście
nie można zapominać o szybkości, tj. o interwałach
szybkościowych na płaskim terenie. Nie należy
również zaniedbywać wytrzymałości i raz w tygodniu wybrać się na dłuższą wycieczkę biegową, najlepiej po górach (2-4 godz.).

TECHNIKA I TAKTYKA BIEGANIA
W biegach górskich bardzo ważna jest technika
zarówno podbiegania, jak i zbiegania. Zawodnicy
mają najczęściej do czynienia z bardzo zróżnicowanym terenem (ostre lub lekkie podbiegi, odcinki
płaskie, zbiegi) oraz zmienną nawierzchnią. Jeśli
chodzi o podbieg, wykonać go należy najczęściej
krótkim krokiem, na lekko ugiętych kolanach, w pozycji półsiedzącej. Kiedy biegacz ma do czynienia
z bardzo stromym podbiegiem, może skorzystać
z tzw. „podejścia pirenejskiego”, czyli mocnego
podchodzenia długimi krokami z trzymaniem rąk
na udach. Czasami warto zastosować również
podbieganie bokiem, na przemian – raz lewym,
raz prawym. Dzięki tej technice odpoczywają mięśnie czworogłowe, których ból jest najbardziej odczuwalny podczas biegu na wprost pod górę.
W czasie kiedy zbiegamy, mięśnie muszą się jednocześnie rozciągać i kurczyć, co powoduje ich
duży ból. Należy wówczas przyjąć sylwetkę lekko

nim jeszcze poczuje się pragnienie. Nie można
także zapominać o odpowiednim obuwiu dopasowanym do rodzaju biegu.

GDZIE MOŻNA BIEGAĆ
W BESKIDACH?

pochyloną do przodu, wykonywać raczej małe
kroki, a całe ciało powinno być zrelaksowane i elastyczne. Przy bardzo stromych zbiegach najczęściej stosuje się zbieg zakosami za pomocą kroku
dostawnego. Noga, która pierwsza wykonuje krok
będzie atakującą, a druga dostawną. Należy zbiegać wtedy bardzo małymi krokami i starać się zachować równowagę ciała.
Bardzo ważnym elementem w biegach górskich
jest również taktyka. Tutaj jest zupełnie inaczej niż
w biegach płaskich, w których najlepiej jest utrzymywać stałe tempo. W górach trzeba brać pod
uwagę ukształtowanie terenu, długość trasy czy wysokość n.p.m. i do nich dostosować tempo biegu.
W biegach górskich ważną rolę odgrywa również
ubiór. Pogoda w górach może się diametralnie
zmienić nawet w ciągu kilku minut, na co powinniśmy być zawsze przygotowani. Biegi górskie pochłaniają mnóstwo energii, dlatego zawsze warto
zabierać ze sobą baton energetyczny lub żel dla
sportowców. Pamiętać trzeba również o odpowiednim nawadnianiu. Podczas podbiegu organizm bardzo mocno
się poci i traci dużo
wody. Dlatego należy pić, za-

Beskidy oferują amatorom biegów górskich
świetne warunki. Organizowanym w tym paśmie
wielu zawodom sprzyja także umiarkowany klimat
górski. W promieniu 60 km od Bielska-Białej co
roku, między marcem a listopadem, organizowane
są następujące biegi: Magurka (2 biegi), Hrobacza
Łąka, Żar (2 biegi), Groń Jana Pawła II, Szyndzielnia, Błatnia, Klimczok, Skrzyczne, Maraton Beskidy
(m.in. Skrzyczne), Kros w Węgierskiej Górce, Równica, Czantoria (2 biegi), Stożek (2 biegi), Grojec,
Tyniok, Rysianka, Hala Miziowa, Pilsko, Wilcze Gronie (m.in. Sucha Góra), Ultramaraton Chudy Wawrzyniec (m.in. Wielka Racza), Babia Góra (kilka biegów), cykl maratonów Beskidy Ultra Trail, Beskidzka 160 Na Raty. Szczegółowy kalendarz biegów można znaleźć na www.biegigorskie.pl. Jeżeli
chodzi o trasy do treningów, to można się posiłkować wyszukiwarką tras górskich na stronie:
http://www.annacelinska.com/index.php?go=trasy

Odmianą biegów
górskich jest
Skyrunning.
Odbywają się
one tam, gdzie
ziemia spotyka
się z niebem...

KOLEJNE ZWYCIĘSTWO
Autorka tekstu Anna Celińska zdobyła złoty medal Mistrzostw
Polski w Długodystansowym Biegu Górskim. W odbywającym
się 25 kwietnia w Szczawnicy biegu ustanowiła nowy rekord
trasy w czasie 4.25:16, wyprzedzając kolejną na mecie
zawodniczkę o blisko 30 min.
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RUBRYKI

Joanna Lasek

Słoneczne
lektury

„Przekroje. Owoce i warzywa”
Agnieszka Sowińska miała świetny pomysł,
jak spróbować zachęcić niejadków do
zainteresowania się warzywami
i owocami. Książki, w których główną rolę
odgrywają działające na wyobraźnię duże
ilustracje bogate w szczegóły, są
naprawdę wyśmienitym pomysłem.
Przekroje warzyw i owoców są pełne
pozytywnych bohaterów – Pektyna cały
dzień uwija się jak w ukropie, Witamina B
całymi nocami ślęczy nad książkami,
Witamina A lubi pięknie wyglądać, a Białko
Roślinne to prawdziwy siłacz, ale czasem
lubi także poleniuchować. Jeśli dzięki
„przekrojom” uda się zachęcić choć
jednego dzieciaka do jedzenia warzyw
i owoców, praca autorów nie poszła na
marne. Może znajdą się także wdzięczni
rodzice, których pociechy będę chciały
zbadać przekroje „na żywo”.
Agnieszka Sowińska: Przekroje. Owoce
i warzywa. Nasza Księgarnia.
Warszawa 2015.

58

„Bractwo-piractwo. Przygoda
matematyczna”
„Bractwo” to przezabawna historia
zwariowanej rodziny, która z dnia na
dzień porzuca wygodne życie
w mieście, aby zacząć pełną przygód
egzystencję pirackiej ferajny. Pewnego
dnia dziadek, który jest dyrektorem
banku, stwierdza, że ma dość swego
dotychczasowego zajęcia, rodzina
sprzedaje więc swe doczesne dobra,
kupuje kąpielówki oraz statek
o nazwie Krowa Morska, członkowie
przyjmują pirackie imiona, zaopatrują
się w mnóstwo ręczników i zaczynają
awanturnicze życie. Mały czytelnik
śledzi losy familii, natykając się na
ciekawe zagadki matematycznologiczne. Rozwiązywanie ich
przyniesie dzieciakom mnóstwo frajdy.
Natalia Usdenko: Bractwo-piractwo.
Przygoda matematyczna. Nasza
Księgarnia 2015.

„Nela i tajemnice świata”
Program „Nela-mała reporterka” to
ulubiony program telewizyjny tysięcy
dzieci, teraz także dostępny w formie
książkowej. Słusznie, dziewczynka jest
rezolutna, kontaktowa i mądra. Nela
miała 5 lat, gdy zaczęła jeździć po
świecie i kręcić programy (oczywiście
towarzyszy jej cała rzesza dorosłych).
Jej idolem jest zmarły tragicznie Steve
Irwin (zginął niekonwencjonalnie –
płaszczka ukłuła go podczas
nurkowania prosto w serce). Razem
z Nelą możemy zwiedzić różne
egzotyczne kraje, poznać ciekawe
zwierzęta w nich żyjące, a także
tradycje ich mieszkańców. To
kapitalny sposób na zarażenie dzieci
ciekawością świata. Seria składa się
z trzech części, jedna ciekawsza od
drugiej.
Nela i tajemnice świata.
Wydawnictwo National Geographic.
Warszawa 2015.

Reportaż o Polakach

Jak zmienić swoją szafę

żyjących na Wyspach

i sposób myślenia o modzie

Ewa Winnicka kilka lat temu
napisała świetnie przyjętą
książkę „Londyńczycy”,
która opowiadała o losach
polskiej emigracji
powojennej.
„Angole” to swoista
kontynuacja, która skupia
się jednak na Polakach,
którzy opuścili kraj
w latach ostatnich.
Bohaterowie reportaży są
bardzo zróżnicowani – od
biznesmenów z City,
poprzez pielęgniarki, aż
do robotników. Tekstowi
towarzyszą świetne
zdjęcia Mariusza Śmiejka,
dzięki czemu opisywane historie biegną
niejako dwutorowo. Autorka powstrzymuje się od komentowania,
dzięki czemu reportaż zyskuje na szczerości.
Ewa Winnicka: Angole. Wydawnictwo Czarne. Wołowiec 2015.

Książka porusza modny
ostatnio temat, jak kupować
świadomie i nie ginąć
w nadmiarze ubrań, a przy
tym pozostać etycznym
i ekologicznym
konsumentem. Wydaje się,
iż jest to problem trywialny,
wystarczy jednak przeliczyć,
ile pieniędzy wydajemy
rocznie na nieudane zakupy
„ciuchowe”, aby zmienić
podejście do tematu.
Książka jest jednocześnie
instruktażem mówiącym,
co i w jakiej ilości powinno
się znaleźć w naszej szafie, aby wykorzystać
dosłownie każdy element garderoby. Autorka udziela także
pożytecznych rad, jak sprawić, aby nasze ubrania zachowały jak
najlepszą kondycję przez długie lata.
Joanna Glogaza: Slow fashion. Jak kupując mniej, zyskać
wyjątkowy styl. Wydawnictwo Znak. Kraków 2015.

Najbardziej spektakularne

Opowieść o artyście

akcje służb specjalnych Izraela

i wielki koncert na wiolonczelę

Autor wsławił się
książkami opisującymi
życie polskiej mafii,
teraz wziął się za
rozpracowywanie
najlepiej działających
tajnych służb na
świecie. Przeprowadził
wywiady z byłymi
komandosami,
twórcami Krav Magi,
agentami czy synem
konstruktora Uzi. Wziął
udział w szkoleniach,
które uchodzą za
najbardziej
mordercze zaraz
obok szkoleń odbywanych przez Navy
Seals. Książka Artura Górskiego to gratka nie tylko dla wielbicieli
tematyki wojskowej, to świetna wakacyjna lektura, którą
czytelnik z pewnością się nie znudzi.
Artur Górski: Pięść Dawida. Tajne służby Izraela.
Wydawnictwo Znak. Kraków 2015.

Powieść porównywana
z „Cieniem wiatru”. Kiedy
pod koniec XIX wieku
w miasteczku Campo Seco
rodzi się chłopiec, nikt nie
przypuszcza, że stanie się
on najwybitniejszym
wiolonczelistą w historii
Hiszpanii. Akcja toczy się
na tle dramatycznych
wydarzeń, kiedy to
hiszpański dwór upada,
a władzę przejmują
faszyści. Bohater, aby
uratować swoich
najbliższych, będzie
musiał zhańbić swoje
nazwisko, do tego
zakochuje się w pięknej żydowskiej skrzypaczce. „Hiszpański
smyczek” to historia wzruszająca i chwytająca za serce, spodoba się
wielbicielom epickich opowieści okraszonych nutą romantyzmu.
Andromeda Romano-Lax: Hiszpański smyczek. Nasza
Księgarnia. Warszawa 2015.
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Joanna Lasek

PIELĘGNACJA DŁONI
NA WIOSNĘ
Wiosna zmusza panie do zadbania o dłonie, warto sięgnąć więc po
lakiery i kosmetyki pielęgnacyjne marki Orly. Lakiery mają bezpieczną
i trwałą formułę, z pewnością każda kobieta znajdzie też dla siebie
odpowiedni odcień. Godna polecenia jest zwłaszcza linia kosmetyków
do pielęgnacji skóry dłoni. Opiera się na modnym ostatnio olejku
arganowym, którego cudowne działanie
jest znane do dawna. W skład serii
wchodzą między innymi profesjonalna
oliwka do pielęgnacji skórek i paznokci
oraz luksusowy nawilżający krem do rąk
i paznokci.

BIEGANIE
Z MALUCHEM
Z myślą o aktywnych rodzicach powstał także wózek
Britax Bob Revolution Pro. Dostał on wyróżnienie na
Międzynarodowych Targach Zabawek i Artykułów dla Matki
i Dziecka Kids’Time. Świetnie nadaje się do manewrowania
w miejskiej dżungli, jeżdżenia po wiejskich wertepach itp.
Został pomyślany jako wózek, z którym można uprawiać
biegi czy jeździć na rolkach, nie ma więc potrzeby
rezygnowania z aktywności fizycznej. Przednie koło blokuje
się, zapewniając maksymalną stabilność. Wózek jest lekki,
łatwy w prowadzeniu i przewożeniu, a o to przede
wszystkim chodzi rodzicom ceniącym sobie komfort.

ŻYWE KOLORY
DLA DZIECI
Marka Reserved przygotowała na lato specjalną ofertę
ubrań dla dzieci. Inspiracją do powstania kolekcji były
sport, pozytywna energia i zabawa w mieście.
Kolorystyka jest raczej odważna, dominują jaskrawe
odcienie zieleni, żółci i turkusu. Są one jednak połączone
z tradycyjną czernią czy szarością. Dla chłopców
przewidziano modnie skrojone spodnie w nietypowych
barwach i ciekawe bluzy w fantazyjne desenie.
Dziewczynkom z pewnością spodobają się modne tuniki
nawiązujące do stylistyki lat osiemdziesiątych czy
miękkie marynarki. Ubrania wykonane są głównie
z bawełny. Graficzne motywy przewodnie to obrazki
nawiązujące do fast foodów, estetyki reklam czy
gadżetów technologicznych.
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CZTERY LINIE
ODZIEŻOWE OD 4F
W ostatnim czasie znacznie wzrosło zainteresowanie Polaków sportem,
całe rodziny biegają, jeżdżą na rowerach czy po prostu spacerują. Firma
4F w najnowszej kolekcji na wiosnę/lato prezentuje całą gamę
odważnych i futurystycznych stylizacji. Kolekcja składa się z czterech linii
odzieżowych, które odpowiadają dedykowanym rodzajom aktywności:
fitness, running, bicycle i lifestyle. Linia przeznaczona do biegania
charakteryzuje się monochromatycznymi nadrukami, a topy wykonano
techniką bezszwową. Nowością są bluzy i superlekkie softshelle. Linia
fitness to przede wszystkim fluorescencyjne kolory i antybakteryjne
wykończenia. Linia rowerowa wyposażona jest w odblaski, a nowością
jest spódniczka z wbudowanymi szortami. Linia lifestyle nadaje się do
chodzenia na co dzień, a jej hitem są dzianinowe dżinsy. Piękne zdjęcia
do kampanii reklamowej powstały w Kapsztadzie.

PASTELE
SĄ TRENDY
Dorośli z kolei znajdą z pewnością coś dla siebie w nowej
kolekcji firmy Benetton. W propozycjach Benettona na
wiosnę/lato 2015 odbijają się globalne tendencje na ten
sezon. Nadal w modzie będą odcienie pastelowe,
a prawdziwym hitem wszystkich sieciówek są motywy
kwiatowe. Jak zwykle u tego producenta, mnóstwo jest
nawiązań do kolorów ziemi, wykorzystano jak najwięcej
naturalnych tkanin, a w oczy rzuca się wielki powrót
koszulki polo – unowocześniono ją nieoczywistymi
deseniami, na przykład motywem tzw. „łączki”.

MĘŻCZYZNA
W KUCHNI
Marka Freggia wykazała się olbrzymią odwagą, swoją kampanię
reklamową adresując głównie do panów, ponadto singli. Nie byłoby
w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, iż produkuje ona kuchenki
i piekarniki. Nowe zjawisko, jakim jest obecność mężczyzn w kuchni
została przez firmę zauważona i wykorzystana. Freggia reklamuje
swe produkty jako kompaktowe – mieszczące się nawet
w maleńkich kuchniach i aneksach kuchennych. Produkty cechuje
także nowoczesność i atrakcyjny wygląd. Elektryczny piekarnik
OEME45X ma tylko 45 cm szerokości, przy jednocześnie
powiększonej objętości wnętrza, dzięki czemu można używać
standardowych naczyń do pieczenia. 5 funkcji działania (w tym
turbo grill i termoobieg) zapewni potrawom pyszny smak. Do
kompletu jest mała dwupalnikowa płyta ceramiczna HCE32E1B oraz
kompaktowy okap podszafkowy CHBE5X.
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Agnieszka Kudłacik
zdjęcia: Monika Kubecka

Restauracja Terra Mare
Katowice, ul. Roździeńskiego 191A
www.terramare.pl

Morze na talerzu
Ilość produktów wykorzystywanych
w kuchni włoskiej jest przeogromna.
Każdy region ma swoje specjały
charakterystyczne tylko dla niego.
Jest to zależne przede wszystkim
od położenia geograficznego
i klimatu. Mieszkańcy regionów
północnych mający kontakt przede
wszystkim z dobrodziejstwami
gór i lasów, będą zwłaszcza opierać
się na darach oferowanych przez te
miejsca. Przeważają więc tutaj
potrawy bazujące na dziczyźnie,
polencie i przede wszystkim
grzybach. Natomiast mieszkający na
południu kraju i na wybrzeżach,
w swojej kuchni wykorzystują
głównie produkty oferowane przez
morze. Klimat ma też wiele do
powiedzenia. Nikt we Włoszech,
w okresie letnim, nie będzie przecież
objadał się gorącymi zawiesistymi
zupami czy ciężkimi potrawami
mięsnymi.
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W związku ze zbliżającym się latem,
postanowiłam podać kilka przepisów
opartych na jednym składniku
głównym. Będzie to polpo, czyli
ośmiornica. Wbrew pozorom nie jest
to droga ryba. Oczywiście świeża nie
będzie tania, ale bez problemu
możemy wykorzystać tę mrożoną.
Najważniejszą rzeczą jest
odpowiednie przygotowanie
ośmiornicy będącej później bazą do
wszystkich dań. Należy usunąć oczy
i tzw. zęba, a następnie obtłuc
ośmiornicę zwykłym tłuczkiem do
mięsa uważając przy tym, by nie
uszkodzić mięsa. Tak przygotowany
produkt gotujemy do miękkości
w lekko osolonej wodzie z liściem
laurowym. Czas gotowania zależy od
wielkości ośmiornicy. Po ugotowaniu
zostawiamy ją w wywarze przez
ok. 10 minut, po czym wyciągamy
delikatnie i studzimy.
Wszystkie dania są na 4 osoby.

 POLPO E CHAMPIGNON.
Sałatka z ośmiornicy i pieczarek.
1 kg ugotowanej ośmiornicy,
300 g ugotowanych i pokrojonych
w kostkę ziemniaków,
200 g ładnych pieczarek,
czosnek, cytryna,
świeżo pokrojona natka pietruszki
i mięty,
oliwa z oliwek, sól, pieprz.
Ośmiornicę kroimy na kawałki,
a pieczarki w plasterki, które od razu
skrapiamy obficie cytryną. Łączymy
wszystkie składniki w salaterce.
Przygotowujemy sos: pokrojony
drobno czosnek, zieleninę
mieszamy z oliwą, solą
i pieprzem. Łączymy z resztą
składników i pozostawiamy
w lodówce przez przynajmniej
godzinę. Podajemy z crostini.

 POLPO IN CREMA DI SCALOGNO
Ośmiornica na kremie z szalotki.
500 g ugotowanej ośmiornicy,
500 g szalotki,
1 l wywaru warzywnego,
główka sałaty rzymskiej (jest bardziej
krucha),
oliwa z oliwek, sól, pieprz,
zielona pietruszka.
Na oliwie szklimy szalotkę, a następnie
podlewamy ciepłym wywarem
i dusimy ok. 30 minut. Przyprawiamy
i miksujemy. Kroimy na paski sałatę,
a ośmiornicę na kawałki. Część
ośmiornicy dodajemy do kremu.
Krem wylewamy na talerz, posypujemy
sałatą i dekorujemy resztą ośmiornicy.
Dla lepszego smaku, a także dekoracji,
dwa ramiona ośmiornicy możemy
wcześniej zgrillować i położyć na
wierzchu kremu.
To tylko kilka propozycji. Ośmiornicę można przecież także
grillować, a nawet przygotować z niej wyśmienite carpaccio.
Ale o tym może następnym razem. Chciałabym bowiem
przybliżyć Państwu tzw. frutti di mare w taki sposób, aby
niekoniecznie kojarzyły się tylko ze smażonymi krewetkami,
czy małżami. Życzę więc buon appetito e a presto!
 POLPO E MELANZANE.
Sałatka z ośmiornicy i bakłażanów.
1 kg ugotowanej ośmiornicy,
1 bakłażan,
kapary, czarne oliwki, czosnek,
4 pomidory,
peperoncino, sól, pieprz, świeże bazylia
i zielona pietruszka,
biały ocet winny, oliwa z oliwek.
Bakłażana kroimy w plastry i grillujemy.
Przygotowujemy zalewę: na oliwie
podgrzewamy drobno pokrojony czosnek
i peperoncino, dodajemy pietruszkę
i 1 szklankę ciepłego octu.
Tym zalewamy bakłażany
i pozostawiamy na 3 godziny.
Ośmiornicę kroimy na kawałki i łączymy
z pokrojonym w paski marynowanym
bakłażanem. Czarne oliwki i kapary
miksujemy dość grubo i dodajemy do
reszty. Doprawiamy oliwą, solą
i pieprzem oraz dekorujemy cząstkami
pomidorów i bazylią.
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CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT
Oferta dotyczy samochodów z roku produkcji 2015

Nowa Panda

RABAT 15%*

1.2 EASY
1.2 EASY + PACK
1.3 MJET 16V EASY
1.3 MJET 16V EASY + PACK
1.2 LOUNGE
0.9 TWINAIR S&S LOUNGE
1.3 MJET 16V S&S DPF 4X4
0.9 TWINAIR 90KM CROSS 4X4
1.3 MJET 16V S&S DPF CROSS 4X4

WYMIARY (cm)
365/164/156

PLN
33 320
37 570
42 670
46 920
37 570
44 370
57 120
62 220
64 770

WYMIARY (cm)
355/163/149

RABAT 15%*

PLN
1.2 POP
38 760
1.2 LOUNGE
45 560
1.2 LOUNGE + TFT
46 410
0.9 SGE S&S LOUNGE 85KM
50 660
0.9 SGE S&S LOUNGE 85KM + TFT 51 510
0.9 SGE S&S LOUNGE 105KM
52 360
0.9 SGE S&S LOUNGE 105KM + TFT 53 210
1.3 MJET 16V S&S DPF LOUNGE 56 610
1.3 MJET 16V S&S DPF LOUNGE + TFT 57 460
1.2 SPORT
46 410
0.9 SGE S&S SPORT 85KM
51 510
0.9 SGE S&S SPORT 105KM
53 210
1.2 CULT
52 360
0.9 SGE S&S CULT 105KM
59 160

500L Living

1.6 MULTIJET II 16V POP STAR
1.6 MULTIJET II 16V LOUNGE
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KM km/h l/100km miejsca
69 164 5,2 4/5
69 164 5,2 4/5
75 168 3,9 4/5
75 168 3,9 4/5
69 164 5,2 4/5
85 177 4,2 4/5
75 159 4,7 4/5
85 167 4,9 4/5
75 160 4,7 4/5

500L

RABAT 15%
1.4 16V POP STAR
1.4 16V T-JET POP STAR
0.9 8V TWINAIR POP STAR
1.4 16V LOUNGE
1.4 16V T-JET LOUNGE
0.9 8V TWINAIR LOUNGE

WYMIARY (cm)
415/178/167

PLN
53 550
60 350
56 950
59 500
66 300
62 900

500L Trekking

500

RABAT 15%

poj.
1242
1242
1248
1248
1242
875
1248
875
1248

BAGAŻNIK
225 LITRÓW

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

KM km/h l/100km miejsca
69 160 5,1
4
69 160 5,1
4
69 160 5,1
4
85 173 4,1
4
85 173 4,1
4
85 188 4,2
4
85 188 4,2
4
75 180 3,7
4
75 180 3,7
4
69 160 5,1
4
85 173 4,1
4
85 188 4,2
4
69 160 5,1
4
85 188 4,2
4

WYMIARY (cm)
435/178/145

PLN
70 805
76 755

poj.
1598
1598

BAGAŻNIK
185 LITRÓW

BAGAŻNIK
168/638 L

KM km/h l/100km miejsca
120 189 4,8 5/7
120 189 4,8 5/7

RABAT 15%
1.4 16V TREKKING
1.4 16V T-JET TREKKING
0.9 8V TWINAIR TREKKING
1.6 MJET II 16V TREKKING 105KM
1.4 16V T-JET TREKKING BEATS

1.6 E-TORQ 4X2 POP STAR
1.4 MULTIAIR II 16V 4X2 POP STAR
1.6 MJET II 16V 4X2 POP STAR
1.6 E-TORQ 4X2 LOUNGE
1.4 MULTIAIR II 16V 4X2 LOUNGE
1.6 MULTIJET II 16V 4X2 LOUNGE
1.4 MULTIAIR II 16V 4X2 CROSS
1.6 MJET II 16V 4X2 CROSS
2.0 MJET II 16V 4X4 CROSS
2.0 MJET II 16V 4X4 AT9 CROSS
2.0 MJET II 16V 4X4 CROSS PLUS
2.0 MJET II 16V 4X4 AT9 CROSS PLUS

KM
95
120
105
95
120
105

km/h
178
189
180
178
189
180

WYMIARY (cm)
427/180/167

PLN
60 350
67 150
63 750
73 950
72 250

500X
RABAT 12%

poj.
1368
1368
875
1368
1368
875

poj.
1368
1368
875
1598
1368

KM
95
120
105
105
120

km/h
165
183
173
175
183

WYMIARY (cm)
424/179/160

PLN
62 392
70 312
72 952
71 192
79 112
81 752
73 392
76 032
82 192
90 992
90 992
99 792

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

KM
110
140
120
110
140
120
140
120
140
140
140
140

km/h
180
180
186
180
180
186
180
186
190
190
190
190

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

l/100km miejsca

6,2
6,9
4,8
6,2
6,9
4,8

5
5
5
5
5
5

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

l/100km miejsca

6,4
7,0
5,1
4,7
7,0

5
5
5
5
5

BAGAŻNIK
350 LITRÓW

l/100km miejsca

6,4
6,0
4,1
6,4
6,0
4,1
6,0
4,1
5,5
5,5
5,5
5,5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
(w przypadku 500X – rabat 8%)
DPF – filtr cząstek stałych (dla silników diesla), S&S – system Start&Stop
Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym.
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.

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

Punto

RABAT 15%*
1.2 EASY 5D
1.2 EASY + PACK 5D
1.4 EASY 5D
1.4 EASY + PACK 5D
1.3 MJET 16V EASY 5D
1.3 MJET 16V EASY + PACK 5D
0.9 TWINAIR EASY
0.9 TWINAIR EASY + PACK 5D

WYMIARY (cm)
403/169/149

PLN
36 295
39 440
37 995
41 140
45 220
48 365
42 670
45 815

poj.
1242
1242
1368
1368
1248
1248
875
875

KM
69
69
77
77
75
75
105
105

BAGAŻNIK
275 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
156
5,4 5
156
5,4 5
165
5,7 5
165
5,7 5
165
4,2 5
165
4,2 5
172
4,2 5
172
4,2 5

Nowy Doblò

RABAT 15%*

1.4 16V POP
1.4 16V EASY
1.4 T-JET 16V EASY
1.6 MULTIJET 16V EASY
1.4 T-JET 16V LOUNGE
2.0 MULTIJET 16V LOUNGE

WYMIARY (cm)
440/183/184

PLN
52 700
56 100
61 200
67 150
65 450
75 650

Ypsilon

Qubo

RABAT 15%*
1.4 ACTIVE
1.4 DYNAMIC
1.3 MULTIJET 16V DYNAMIC

WYMIARY (cm)
396/172/174

PLN
41 650
46 750
55 250

poj.
1368
1368
1248

BAGAŻNIK
330 LITRÓW

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

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

RABAT 15%*
1.2 8V ELEFANTINO EURO 6
1.2 8V START&STOP MOMO EURO 6
0.9 START&STOP MOMOEURO 6
1.2 8V START&STOP GOLD EURO 6
0.9 START&STOP GOLD EURO 6
1.3 START&STOP JTD EURO 5+
0.9 START&STOP MTA GOLD EURO 6
1.2 8V START&STOP PLATINUM EURO 6

poj.
1368
1368
1368
1598
1368
1956

KM
95
95
120
105
120
135

km/h
161
161
172
164
172
179

WYMIARY (cm)
384/167/151

PLN
38 174
42 764
47 014
42 764
47 014
52 114
50 414
47 864

poj.
1242
1242
875
1242
875
1248
875
1242

BAGAŻNIK
750 LITRÓW

l/100km miejsca

7,2
7,2
7,4
5,5
7,4
5,9

5
5
5
5
5
5

BAGAŻNIK
248 LITRÓW

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

Oferta dostępna u dealerów Iveco. Ceny z rabatem dla
pracowników Grupy Fiat i CNH Industrial zawierają VAT i są
aktualne w momencie zamknięcia numeru. Kompletny wykaz
wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach
sprzedaży. Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

Nowy Daily EURO5+ FURGON
35S11 V (RABAT 18%)
35C11 V (RABAT 14%)
50C15 V (RABAT 14%)
60C15 V (RABAT 14%)
65C15 V (RABAT 14%)
70C15 V (RABAT 14%)

PLN
92.690
106.520
124.397
143.120
145.659
147.986

poj.
2,3l
2,3l
3,0l
3,0l
3,0l
3,0l

KM
106
106
146
146
146
146

skrzynia
biegów

6M
6M
6M
6M
6M
6M

rozstaw
zawieszenie osi

Mech.
Mech.
Mech.
Mech.
Mech.
Mech.

3000
3520
3520
4100
4100
4100

Nowy Daily EURO5+ PODWOZIE
35S11 (RABAT 18%)
35C11 (RABAT 14%)
50C15 (RABAT 14%)
60C15 (RABAT 14%)
65C15 (RABAT 14%)
70C15 (RABAT 14%)

PLN
85.933
96.683
114.771
120.166
122.705
129.369

poj.
2,3l
2,3l
3,0l
3,0l
3,0l
3,0l

KM
106
106
146
146
146
146

skrzynia
biegów

zawieszenie

rozstaw
osi

6M
6M
6M
6M
6M
6M

Mech.
Mech.
Mech.
Mech.
Mech.
Mech.

3000
3000
3450
3450
3450
3450
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CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT
Oferta dotyczy samochodów z roku produkcji 2015

MiTo PY2014

WYMIARY (cm)
406/172/145

RABAT 15%*

1.4 8V 78 KM PROGRESSION
0.9 TWINAIR 105 KM PROGRESSION
1.4 8V 78 KM SPRINT
1.3 MJET 16V 85 KM PROGRESSION
1.4 8V 78 KM DISTINCTIVE
0.9 TWINAIR 105 KM DISTINCTIVE
1.4 TB MAIR 16V 140 KM DISTINCTIVE TCT
1.3 MJET 16V 85 KM DISTINCTIVE
1.4 TB MAIR 16V 170 KM Q VERDE TCT

PLN
47 770
53 720
52 020
57 970
54 570
60 520
69 020
64 770
77 520

poj.
1368
875
1368
1368
1368
875
1368
1368
1368

KM
78
105
78
85
78
105
140
85
170

km/h
165
184
165
174
165
184
174

BAGAŻNIK
270 LITRÓW

l/100km miejsca

5,6
4,2
5,6
3,5
5,6
4,2
3,5

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

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

Renegade PY2015

RABAT 12%*
PLN
1.4 TMAIR LONGITUDE M6 FWD S&S 71 544
1.6 MJET LONGITUDE M6 FWD S&S 78 320
1.4 TMAIR LIMITED M6 FWD S&S 77 352
1.6 MJET LIMITED M6 FWD S&S 84 128
2.0 MJET LIMITED AT9 4WD LOW S&S 103 400
1.4 TMAIR LIMITED AT9 4WD S&S 96 536
2.0 MJET LIMITED M6 4WD S&S 94 424
2.0 MJET TRAILHAWK AT9 4WDLOW S&S 109 032

WYMIARY (cm)
426/180/166

poj. KM km/h
1368 140 181
1598 120 178
1368 140 181
1598 120 178
1956 140 182
1368 170 196
1956 140 182
1956 170 196

BAGAŻNIK
351 LITRÓW

l/100km miejsca

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

5
5
5
5
5
5
5
5

Giulietta PY2014

RABAT 15%*

PLN
1.4 TB 16V 120 KM PROGRESSION
64 090
1.6 JTDM 16V 105 KM PROGRESSION 73 610
1.4 TB MULTIAIR 16V170 KM SPRINT TCT 83 810
1.6 JTDM 16V 105 KM SPRINT
81 175
1.4 TB 16V 120 KM DISTINCTIVE
70 125
1.4 TB MULTIAIR 16V 170KM DISTINCTIVE 75 310
1.4 TB MULTIAIR 16V 170KM DISTINCTIVE TCT 82 280
2.0 JTDM 16V 150 KM DISTINCTIVE 83 980
1.4 TB MULTIAIR 16V 170 KM EXCLUSIVE 79 645
1.4 TB MULTIAIR 16V 170 KM TCT EXCLUSIVE 86 615
2.0 JTDM 16V 150 KM EXCLUSIVE
88 315
2.0 JTDM 16V 175 KM TCT EXCLUSIVE 95 285
1.75 TBI 16V 240 KM TCT Q VERDE 103 445

WYMIARY (cm)
435/180/147

poj. KM km/h
1368 120 195
1598 105 185
1368 170 218
1598 105 185
1368 120 195
1368 170 218
1368 170 218
1956 150 210
1368 170 218
1368 170 218
1956 150 210
1368 175 220
1742 240 244

Cherokee

RABAT 15%*

PLN
Longitude 2.0 MJD M6 FWD 118 915
Longitude 2.0 MJD M6 4X4
130 815
Longitude 2.0 MJD A9 4X4
144 415
Limited 2.0 MJD M6 4X4
150 365
Limited 2.0 MJD A9 4X4
163 965
Limited 2.0 MJD A9 4X4
169 915
Limited V6 3.2L Pentastar A9 4X4 169 915
Trailhawk V6 3.2L Pentastar A9 4X4 164 815

WYMIARY (cm)
462/185/166

poj.
1956
1956
1956
1956
1956
1956
3239
3239

KM
140
140
170
140
170
170
272
272

km/h
187
189
192
189
192
192
206
180

BAGAŻNIK
350 LITRÓW

l/100km miejsca

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

BAGAŻNIK
412 LITRÓW

l/100km miejsca

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

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
(w przypadku Renegade – rabat 8%)
Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym.
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.

Oferta jest dostępna w Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland, ul. Katowicka 24, Bielsko-Biała.
Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland • tel. 033 813 44 40
Ceny z rabatem dla pracowników Grupy Fiat i CNH Industrial zawierają VAT i są aktualne w momencie zamknięcia numeru. Firma zastrzega
sobie możliwość dokonania w każdej chwili zmiany cen i wyposażenia. Poniższe ceny dotyczą modeli w wykonaniu standardowym i są
cenami maksymalnymi w sieci sprzedaży. Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposażeniem obowiązują dopłaty wg cennika opcji.
Pracownicy spółek Grupy Fiat i CNH Industrial mogą alternatywnie skorzystać z opcji z darmowym pakietem ubezpieczeniowym.
Kompletny wykaz wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach sprzedaży. Oferta nie łączy się z innymi promocjami.
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5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5

stan na 14 maja 2015 r.

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

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

reprezentacja i koordynacja
działalności Grupy Fiat w Polsce

2. FCA Poland SA

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

produkcja
samochodów osobowych

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

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

produkcja odlewów żeliwnych
dla przemysłu samochodowego

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

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

produkcja części samochodowych
– oświetlenie i układy wydechowe

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

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

7. Plastic Components and Modules Poland SA

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

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

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

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

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

produkcja i obsługa urządzeń
dla przemysłu samochodowego

10. FCA Services Polska Sp. z o.o.

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

administracja księgowa,
personalna i płace

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

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

zakupy materiałów pośrednich
i bezpośrednich do produkcji
samochodów

13. Sirio Polska Sp. z o.o.

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

ochrona osób, mienia i ochrona
przeciwpożarowa oraz transport

14. FCA Powertrain Poland Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132452, Fax (33) 8132451
Dyrektor Generalny: Davide Guerra

produkcja silników do samochodów

15. Gestin Polska Sp. z o.o.

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

zarządzanie i utrzymanie nieruchomości

1. Fiat Bank Polska SA

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

usługi bankowe

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

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

leasing samochodów, usługi finansowe
i leasingowe

1. CNH Industrial Polska

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

produkcja
maszyn rolniczych

2. Iveco Poland Sp. z o.o.

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

import i sprzedaż samochodów
dostawczych i ciężarowych

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

usługi celne

Spółki joint venture

Spółki koncernu CNH Industrial

