
C
za

so
pi

sm
o 

pr
ac

ow
ni

kó
w

 G
ru

py
 F

C
A

 w
 P

ol
sc

e 
• 

R
ok

 X
IX

/3
 •

 N
um

er
 1

16
 •

 L
Ip

ie
c 

20
15

 

Odnowiony
Fiat 500

Bezpieczna
praca w Tychach

C Z A S O P I S M O  P R A C O W N I K Ó W  G R U P Y  F C A  •  L I P I E C  2 0 1 5

emocji
Mechanika

ALFA ROMEO GIULIA



fiat.pl



rok XIX/3
numer 116
lipiec 2015

Wydawca
Fiat Chrysler Polska  Sp. z o.o.

Odpowiedzialny za edycję
w Grupie Fiat

Claudio D’Amico

Redaktor Naczelny
Filippo Gallino

Z-ca Redaktora Naczelnego
Francesco Novo

Redakcja Satiz Poland Sp. z o.o.
Mirosława Malich

Jakub Wężyk

ul. Sempołowskiej 19,
43-300 Bielsko-Biała

www.satiz.pl
e-mail: redakcja@satiz.pl

Studio graficzne
Irena Nycz-Imielska

Maciej Feodorów

Reklama
Gabriela Kolonko
tel.: 33 8132761
kolonko@satiz.pl

Opracowanie, łamanie
i przygotowanie do druku

Satiz Poland
Bielsko-Biała

Druk
Dimograf

Bielsko-Biała

Nakład
11.600 egz.

Oddano do druku: 
14 czerwca 2015 r.

   4  „Tyski” Fiat 500 się odnawia

   6  Giulia – prawdziwa Alfa

 10  Nagrody dla dzieci pracowników za dobre wyniki
w nauce

 14  Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o FCA, ale...

 16  Konkurs „Bezpieczna praca w bezpiecznym
środowisku”

 22  Ducato Kamper – urodzony podróżnik

 27  Długoterminowego wynajmu FCA Fleet Services

 30  Rekordowy Bieg Fiata

 34  CampJeep – W amerykańskiej atmosferze

 37  „Latające” bliźniaczki

 40  Dzień Rodzinny w Teksid Iron Poland

 43  Dzień Rodzinny w FCA Powertrain Poland

 46  Newsy

 48  Jeep Safari: Ruchome schody do piekła

 60  Książki

 62  Kuchnia

 66  Cennik

Danie specjalne
Słowacki Raj 54

16

40,43
48

4

6

w numerze
LIPIEC 2015



Fiat odświeża jeden ze swoich modeli odnoszących
największy sukces. Design przechodzi ewolucję, ale
jednocześnie zachowuje klasyczne elementy swego
poprzednika z 1957 roku. 

w 2008 ro ku uzy skał ty tuł Sa -
mo cho du Ro ku. 
Osiem lat i 1,5 mi lio na sprze da -
nych eg zem pla rzy póź niej, rów -
nież 4 lip ca, de biu tu je mo del,
z 1800 no wy mi de ta la mi, tak
opra co wa ny mi i prze my śla ny mi,
by pod kre ślić je go ory gi nal ność
i nadać mo de lo wi jesz cze bar -
dziej wy ra fi no wa ny styl. No we

są re flek to ry ze świa tła mi do jaz -
dy dzien nej LED, świa tła tyl ne,
ko lo ry, de ska roz dziel cza, kie -
row ni ca, ma te ria ły: za tem zna -
czą ce ulep sze nia, ale wier ne nie -
po wta rzal ne mu sty lo wi Fia ta 500. 
Wy mia ry po zo sta ją prak tycz nie
bez zmian w po rów na niu z do -
tych cza so wą 500-ką: sze ro kość
i wy so kość wy no szą od po wied -

Na po cząt ku był mo -
del 500, na któ re go wszy -
scy mó wili „To po li no”.

Póź niej, 4 lip ca 1957 ro ku po -
wstał mo del Nu ova 500, któ ry
za po cząt ko wał  hi sto rię naj bar -
dziej zna nego na świe cie
włoskiego sa mo cho du. Mi nę ło
następne 50 lat i na de szła ko lej
na „no we go” Fia ta 500, któ ry

Tekst:
Filippo 
Gallino  

„Tyski” Fiat 500
się odnawia
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pe ra tu ry pły nu chło dzą ce go
w wer sji cy fro wej. Wy lo ty po wie -
trza zna la zły się nie co ni żej niż
w wer sji po przed niej. 
No wy mo del 500 jest te raz prak -
tycz niej szy dzię ki dwóm schow -
kom w de sce roz dziel czej, dla
pa sa że ra i kie row cy, oraz za my -
ka ne mu schow ko wi po stro nie
pa sa że ra. Po za ni mi prze wi dzia -
no wnę ki w pa ne lach drzwi i na
ko lum nie dźwi gni zmia ny bie -
gów. Sie dze nia prze pro jek to wa -
no, by za pew nić jesz cze więk -
szy kom fort i po pra wić do stęp
do sie dzeń tyl nych. 
Ca ła ga ma sil ni ków no we go mo -
de lu zo sta ła do sto so wa na do
nor my Eu ro 6: w mo men cie de -

biu tu na ryn ku (w Pol sce we
wrze śniu) do stęp ne bę dą jed -
nost ki ben zy no we 1.2 o mo -
cy 69 KM, dwu cy lin dro we Twin-
a ir o mo cy 85 KM lub 105 KM
oraz sil nik 1.2 69 KM Easy Po -
wer bi fu el LPG/ben zy na, któ ry
jed nak do stęp ny jest tyl ko w wer -
sji hatch back. 
W póź niej szym cza sie ga ma no -
we go Fia ta 500 wzbo ga ci się
o dwa no we sil ni ki: 1.2 69 KM
w kon fi gu ra cji „Eco”, któ ra umoż -
li wia ogra ni cze nie do 99 gra mów
CO2 na ki lo metr oraz tur bo die -
sel 1.3 16v Mul ti jet II o mo -
cy 95 KM. Po szcze gól ne sil ni ki
łą czo ne są ze skrzy nia mi ma nu -
al ny mi o 5 lub 6 bie gach lub
z prze kład nią zauto ma ty zo wa ną
Du alo gic. 

nio 1,63 m i 1,49 m, na to miast
dłu gość cał ko wi ta wzro sła o za -
le d wie 2 cm i wy no si 3,57 m.
Sub tel nej zmia nie ule gły przód
i tył modelu: no we są ze spo ły
świa teł, rów nież okrą głe oraz dol -
ne świa tła do jaz dy dzien nej,
w któ rych za sto so wa no tech no -
lo gię LED. Prze pro jek to wa no tak -
że chro mo wa ne li stwy ozdob ne
zde rza ka. 
Część tyl na wy róż nia się no wy -
mi ze spo ła mi optycz ny mi, któ re
ma ją jed ną ce chę szcze gól ną:
są pu ste w środ ku, dzię ki cze -
mu wi docz ny jest ko lor la kie ru
sa mo cho du. W czę ści dol nej, po
bo kach de li kat nej li stwy ozdob -
nej, któ ra – w za leż no ści od wer -
sji wy po sa że nia – jest al bo chro -
mo wa na al bo czar na, umiesz -
czo no tyl ne świa tło prze ciw-
m gło we oraz lam pę co fa nia.
Cał kiem no we jest wnę trze,
zwłasz cza je śli cho dzi o de sign
de ski roz dziel czej: te raz mie ści

się w niej in no wa cyj ny sys tem
in for ma cyj no -roz ryw ko wy Ucon -
nect z za pew nia ją cym do sko na -
łą wi docz ność ekra nem do ty ko -
wym o prze kąt nej 5” w wer sji
Lo un ge. Przy ci ski oraz obu do -
wa ze sta wu wskaź ni ków no we -
go Fia ta 500 ule gły zmia nie, po -
dob nie jak kie row ni ca, któ ra zy -
ska ła te raz chro mo wa ne wstaw -
ki i bar dziej in tu icyj ne przy ci ski
ste ru ją ce. Prze pro jek to wa no rów -
nież ana lo go we wskaź ni ki, po -
zo sta wia jąc jed nak na dal układ
kół kon cen trycz nych: na ko ro -
nie ze wnętrz nej wska zy wa na jest
pręd kość, po ni żej prze su wa się
wska zów ka ob ro to mie rza. W czę -
ści środ ko wej po ja wia ją się in -
for ma cje prze ka zy wa ne przez
kom pu ter sa mo cho du, a tak że
wskaź nik po zio mu pa li wa i tem -

Całkiem nowe
jest wnętrze,
zwłaszcza jeśli
chodzi o design
deski
rozdzielczej:
teraz mieści się
w niej
innowacyjny
system
informacyjno-
rozrywkowy
Uconnect

Subtelnej
zmianie uległy
przód i tył: nowe
są zespoły
świateł

W środku jest
jeszcze więcej
technologii oraz
wyższy komfort
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prawdziwa 
Filippo
Gallino

Giulia
To najbardziej oczekiwany samochód
ostatnich lat. Alfa Romeo Giulia
debiutuje w wersji Quadrifoglio
zapewniającej niesamowite
osiągi (moc 510 KM,
przyspieszenie od 0 do
100 km/h w 3,9 s)
oraz posiadającej
napęd na tylną oś.
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24czerwca 1910 roku
w Mediolanie zało-
żono firmę A.L.F.A.

(Anonima Lombarda Fabbrica
Automobili). W tym samym dniu,
ale 105 lat później otwarto nowy
rozdział w historii marki: w od-
nowionym muzeum historycz-
nym marki w Arese Alfa Romeo
zaprezentowała Giulię. Ten fas-
cynujący sportowy sedan jest
pierwszym z serii ośmiu modeli,
które do 2018 roku mają przy-
wrócić Alfę Romeo do gry na
światowym rynku motoryzacyj-
nym, doprowadzając sprzedaż
do 400 tysięcy sztuk. To ponad
sześć razy więcej niż obecnie.
„Z żadną inną marką nie byłoby
to możliwe – powiedział dyrektor
generalny Sergio Marchionne
podczas prezentacji Giulii. –
Tylko Alfa może tego dokonać”.
I dodał: „To nie jest jedynie ini-
cjatywa biznesowa. Alfa Romeo
utraciła swoją istotę, a to wymu-
siła na nas podjęcie radykalnych
zmian. Poczuliśmy moralny obo-
wiązek, by markę tę odrodzić”.
I to jest właśnie pierwszy akt
tego odrodzenia. Samochód,
który nie jest jedynie środkiem
transportu, ale – cytując twór-
ców tego modelu – maksymal-
nym wyrazem „meccanica delle
emozioni” (mechaniki emocji).
Tych emocji, które marka
potrafi wzbudzić
dzięki swej

renzo Ramaciottiego, główne ce-
chy stworzonego przez niego
samochodu. Giulia to model
o silnej tożsamości, nakreślonej
zaledwie kilkoma pociągnięciami
ołówka. Wytłoczonej linii na bo-
kach, która podkreśla kształty
drzwi i otacza klamki, legendar-
nym, dumnie „prężącym się” trój-
płatowym grillu z nowym logo
Alfy Romeo, a także zaokrąglo-
nym krawędziom i słupkom,
które nadają samochodowi smu-
kłości, tworząc kształt „kropli”
przypominającej piękną Giuliettę
Sprint. 

SERCE ALFA ROMEO
Giulia nie byłaby prawdziwą Alfą
Romeo, gdyby nie mogła po-
szczycić się doskonałymi osią-
gami. Pod „maską” wersji Quad-
rifoglio znalazł się więc silnik wy-
jątkowy. Jest to opracowana
przez techników z Ferrari 6-cy-
lindrowa, turbodoładowana jed-
nostka benzynowa, wykonana
w całości z aluminium, która ge-
neruje moc 510 KM i zapewnia
ekscytujące przyspieszenie, mo-
ment i moc, a jednocześnie jest
zaskakująco ekonomiczna pod
względem zużycia paliwa dzięki
elektronicznie sterowanemu sys-
temowi dezaktywacji cylindrów.

legendarnej historii i nowym oraz
radykalnym rozwiązaniom stwo-
rzonym przez grupę pasjonatów
dla pasjonatów aut. „Samochód
ten – jak objaśnia szef marki Ha-
rald Wester – stworzono, by
wszystko skupić wokół kierowcy,
jego emocji i chęci przeżywania
niezapomnianych chwil podczas

jazdy”. Taka jest misja Giulii,
która zadebiutowała w wersji
„Quadrifoglio Verde”. Tej najmoc-
niejszej, rozwijającej moc 510
koni, przyspieszenie od 0 do 100
km/h w 3,9 sek., z napędem na
tylną oś, węglowo-ceramicznymi
hamulcami i super sportowym
wyglądem.

AUTENTYCZNY
WŁOSKI DESIGN
„Wyczucie proporcji, prostota
i dbałość o jakość wykończenia”.
Takie są, według projektanta Lo-



TERMOLI I CASSINO 
NA RZECZ 
NOWEJ GIULII
Nowa Giulia będzie produkowana

w zakładzie w Cassino, gdzie obecnie

wytwarzana jest Giulietta. W Termoli

natomiast montowany będzie zarówno

opisany wcześniej silnik turbo V6, jak

i czterocylindrowa jednostka benzynowa

o wysokiej mocy i zaawansowanej

technologii, opracowana także specjalnie

do nowego modelu Alfy. Zdolność

produkcyjna dwóch nowych linii wynosi

ponad 200 tysięcy silników rocznie.

W zakładzie w Termoli, który niedawno

świętował swoje trzydziestolecie, pracuje

obecnie 2400 osób. Średnio jeden

pracownik jest w stanie zmontować dwa

silniki i dwie skrzynie biegów dziennie, co

daje dzienną wielkość produkcji

w wysokości ponad pięć tysięcy sztuk.

MUZEUM
HISTORYCZNE 
ZNOWU OTWARTE 
Nową Giulię zaprezentował Dyrektor

Generalny FCA Sergio Marchionne oraz

szef Alfy Romeo Harald Wester w 105.

rocznicę powstania marki. Dlatego to

wyjątkowe wydarzenie nie mogło się

odbyć w lepszym miejscu niż Muzeum

Historyczne Alfy Romeo w Arese,

w „domu” marki.

Nazwane „Wehikułem czasu”, zostało ono

ponownie otwarte 30 czerwca. Można tam

obejrzeć 69 modeli, m.in. pierwszy

samochód firmy A.L.F.A., model 24 HP,

zwycięzców wyścigu Mille Miglia – np. 6C

1750 Gran Sport Tazio Nuvolari, 8C

w wersji Touring, Gran Premio 159, Alfetta

159, w którym Juan Manuel Fangio zdobył

Mistrzostwo Świata w Formule 1

(pierwsze mistrzostwa w historii F1),

legendarne prototypy, jak Alfa Tipo 33,

samochody koncepcyjne, jak Carabo czy

la Nuvola, ale też samochody, które

swego czasu były bardzo popularne, jak

Giulietta z lat 50., Duetto czy Alfasud.

Szczegóły na stronie

www.museoalfaromeo.com.

W najbliższym numerze FCA Wokół Nas

opublikujemy obszerny artykuł na ten

temat.

PRZYJEMNOŚĆ JAZDY
Jedną z cech nowego modelu
Giulia jest specyficzny sposób
zastosowania mas i materiałów,
który pozwolił na osiągnięcie do-
skonałego rozkładu mas (50:50)
pomiędzy obu osiami. Jest to
decydujący czynnik, jeśli chodzi
o czerpanie przyjemności
z jazdy, a osiągnięto go zarówno
dzięki odpowiedniej budowie sa-
mochodu oraz możliwie jak naj-
bardziej środkowemu rozmiesz-
czeniu wszystkich elementów
ważących najwięcej. Do cechy
tej należy dodać również bezpo-
średni układ kierowniczy oraz na-
pęd tylny – oba są nie tylko hoł-
dem złożonym autentycznym
korzeniom legendarnej Alfy Ro-
meo, ale również rozwiązaniem
technicznym, zapewniającym
wysokie osiągi i świetną zabawę. 

MÓZG HI-TECH
Według kultury technicznej Alfy
Romeo elektronika powinna być
stosowana tylko po to, by kie-
rowca odczuwał jeszcze lepsze
wrażenia za kierownicą, i tak już
zapewnione dzięki doskonałej
technice bazowej. Świadczą
o tym unikalne rozwiązania do-
stępne w tym samochodzie.
Przede wszystkim Torque Vecto-
ring, technologia, która – dzięki
podwójnemu sprzęgłu – pozwala
tylnemu mechanizmowi różnico-
wemu oddzielnie sterować mo-
mentem na każdym kole. Dzięki
temu zapewnione jest lepsze
przenoszenie mocy na koło rów-

9

nież w przypadku niskiej przy-
czepności koła do nawierzchni
drogi. W wyniku tego samochód
można prowadzić pewnie i przy-
jemnie, nie wymuszając nigdy nie-
potrzebnych interwencji systemu
kontroli stabilności. W Giulii de-
biutuje także Integrated Brake
System, innowacyjny system
elektro-mechaniczny, który łączy
w sobie kontrolę stabilizacji toru
jazdy z tradycyjnym wspomaga-
niem hamulców, który zapewnia
rekordowo krótką drogę hamo-
wania. Do dyspozycji jest także
Active Aero Splitter, system
przedni, który aktywnie steruje do-
ciskiem aerodynamicznym, za-
pewniając lepsze osiągi i przy-
czepność nawet przy dużych
prędkościach. Wszystkimi tymi
urządzeniami steruje Chassis Do-
main Control, „mózg” elektronicz-
nego sterowania samochodu,
który każdemu z nich przydziela
konkretne zadanie, by poprawiać
osiągi. 

ULTRALEKKA
KONSTRUKCJA
Aby uzyskać doskonały stosu-
nek masy do mocy (wynoszący
mniej niż 3 kg/KM), w Giulii po-
łączono nadzwyczajne osiągi sil-
nika z szerokim zastosowaniem
ultralekkich materiałów. Z włókna
węglowego wykonano wał na-
pędowy, pokrywę komory silnika,
dach i konstrukcję siedzeń.
Z aluminium silnik, hamulce, za-
wieszenia i wiele komponentów
karoserii, jak drzwi czy błotniki.
Układ hamulcowy również po-
siada elementy z aluminium

i węglowo-ceramiczne
tarcze. 
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Anna
Szafrańska

zdjęcia:
I. Kaźmierczak

Satiz Poland

To idzie
młodość!
Kon cern po raz ko lej ny po -

ka zał, że jed nym z naj -
więk szych prio ry te tów jest

wspie ra nie osób am bit nych, któ -
re z de ter mi na cją dą żą do wy -
zna czo nych ce lów. 
Wśród za pro szo nych na uro czy -
stość go ści obec ni by li m. in.
dr Hen ry ka Boch niarz, czło nek
Ra dy Nad zor czej FCA Po land,
prof. Ry szard Bar cik, rek tor
Aka de mii Tech nicz no -Hu ma ni -
stycz nej w Biel sku -Bia łej,
Prze my sław Ka miń ski, wi ce -
pre zy dent Biel ska -Bia łej oraz
Sta ni sław Fa ber, ślą ski ku ra tor
oświa ty, a tak że kie row nic two
FCA Po land, po zo sta łych
pol skich spół ek Gru py
oraz przed sta wi cie le
władz CNH In du strial.
Ze bra nych w imie niu
Gru py FCA i CNH In -
du strial w Pol sce
przy wi tał Bo gu sław
Cie ślar, dy rek tor
Re la cji Ze wnętrz -
nych FCA Po land. 
Zwra ca jąc się do 
lau re atów oraz ich 

bli skich dr Hen ry ka Boch niarz
przy po mnia ła, że w cią gu dzie -
więt na stu edy cji kon kur su kon -
cern do ce nił pra wie trzy ty sią ce
ab sol wen tów. „To jest ca ła ar -
mia osób fan ta stycz nie wy -
kształ co nych, któ re swo ją de -

ter mi na cją i wie dzą po twier dza -
ją fakt, że Pol ska jest miej scem
zna ko mi tych lu dzi. Fiat co ro ku
udo wad nia, że nie my śli o swo -
ich pra cow ni kach tyl ko wte dy,

Wyjątkowa uroczystość, w wyjątkowym
miejscu. W Teatrze Polskim w Bielsku-Białej
dzieci pracowników spółek Grupy FCA
i CNH Industrial odebrały nagrody za
bardzo dobre wyniki w nauce. Wyróżnienia
wręczono już po raz dziewiętnasty.

Obok:
dr Henryka
Bochniarz,

Michalina Kuban
i Stanisław

Faber
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gdy przy cho dzą do pra cy, ale
rów nież zwra ca uwa gę na to,
jak funk cjo nu ją w swo ich do -
mach. Dla ro dzi ców i opie ku -
nów nie ma nic waż niej sze go,
niż roz wój ich dzie ci. Ser decz nie
gra tu lu ję na gro dzo nym oraz ich
ro dzi com. To jest wasz wiel ki
dzień. Mam na dzie ję, że spo ra
część osób wy róż nio nych, to
przy szli pra cow ni cy FCA Po land
i CNH In du strial” – mówi ła
Boch niarz. 
Prze my sław Ka miń ski, wi ce pre -
zy dent Biel ska -Bia łej w krót kim
prze mó wie niu pod kre ślił, że
sam rów nież był lau re atem te go
pre sti żo we go wy róż nie nia. „Cie -
szę się, że od dzie więt na stu lat
kon cern pie lę gnu je ten zwy czaj.
Dzię ki ogrom nej sa mo dy scy pli -
nie oraz cięż kiej pra cy za koń -
czy li ście ko lej ny etap na uki i to
zo sta ło za uwa żo ne przez sze -
fów spół ek” – mó wił do mło -
dzie ży wi ce pre zy dent Biel ska -
-Bia łej. Na to miast Sta ni sław Fa -
ber, ślą ski ku ra tor oświa ty
przy znał z uśmie chem, że skrót
„FCA” ko ja rzy mu się ze sło -
wem fa scy na cja, któ ra je go
zda niem po win na ca ły czas to -
wa rzy szyć na gro dzo nym. „Ta kie
wy róż nie nia bu du ją po czu cie
nie za leż no ści i są zna ko mi tą
mo ty wa cją do po dej mo wa nia
ko lej nych na uko wych wy zwań”
– prze ko ny wał z uśmiechem. 
W tym ro ku ko mi sja, w skład
któ rej wcho dzi li rek to rzy oraz
pro fe so ro wie pol skich uczel ni,
prze ana li zo wa ła 134 wnio ski.
Osta tecz nie na gro dy przy zna no
89 oso bom, w tym 11 dzie ciom
pra cow ni ków CNH In du strial.
Wy róż nie nia wrę czo no w pię ciu
ka te go riach: świa dectw ma tu -
ral nych, li cen cja tu, in ży nie ra,
ma gi stra lub le ka rza oraz stu -
diów uzu peł nia ją cych. Łącz na
war tość przy zna nych na gród
wy no si 232 ty sią ce zło tych. Po -
dzię ko wa nia w imie niu wy róż -
nio nych zło ży ła Iwo na Ha czek.
Zwra ca jąc się do lau re atów,
a tak że go ści przy po mnia ła sło -

wa Mon te skiu sza, fran cu skie go
fi lo zo fa i praw ni ka epo ki Oświe -
ce nia, któ ry twier dził, że „czło -
wiek lu bią cy się kształ cić, ni gdy
nie jest bez czyn ny”. „Dla wie lu
zdo by wa nie wy ma rzo ne go wy -
kształ ce nia wią za ło się z ko -
niecz no ścią po nie sie nia wie lu
wy rze czeń. Z każ de go upad ku
trze ba się by ło pod nieść sil niej -
szym. Osta tecz nie każ dy z nas
od niósł suk ces. Te raz na szym
za da niem jest po sta wie nie so bie
ko lej nych, na uko wych punk tów
do ce lo wych. Tyl ko wciąż bę dąc
ak tyw ny mi i dą żąc do dal sze go
zdo by wa nia wie dzy mo że my
osią gnąć coś wiel kie go i u kre su

na szych dróg po wtó rzyć za Ho -
ra cym: Exe gi mo nu men tum aere
pe ren nius (przyp. Red. sta wi łem
po mnik trwal szy od spi żu). Dzię -
ku je my sza no w nym człon kom
ko mi sji kon kur so wej za to, że
do strze gli w na szych suk ce sach
war tość i na dzie ję na przy szłość
nie tyl ko dla nas, ale i dla in nych
osób, któ rym mo że my słu żyć
na szą wie dzą. Dzię ku je my za te
wy róż nie nia, któ re są nie tyl ko
do ce nie niem na szych do tych -
cza so wych wy sił ków, ale sta no -
wią rów nież mo ty wa cję, a dla
wie lu z nas szan sę na dal szą
edu ka cję” – mó wi ła lau re at ka
kon kur su. 

War to przy po mnieć, że w trak -
cie dzie więt na stu edy cji kon kur -
su w Pol sce wy róż nie nia ode -
bra ło 2984 ab sol wen tów, dzie ci
pra cow ni ków Fia ta, obec nie
spół ek FCA. War tość przy zna -
nych im na gród to pra wie 10,8
mln zło tych. 
Ga lę w biel skim Te atrze Pol skim
za koń czył kon cert „Wie czór
w ogro dzie sztu ki”, w bra wu ro -
wym wy ko na niu Mar ty Gzow -
skiej -Sa wic kiej, Ra fa ła Sawic -
kiego oraz ze spo łu Ana shim.
Ostat nim ak cen tem uro czy sto -
ści by ło gru po we zdję cie lau re -
atów oraz przed sta wi cie li Grup
FCA i CNH In du strial. 

U góry:
Iwo na Ha czek.
Niżej, od lewej:
Andrzej Piętka,
Dawid
Domagała
i Antoni Greń
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NA GRO DZE NI 
Łu kasz Dy guś – syn pra cow ni -
ka FCA Po land. Ukoń czy łem
pierw szy sto pień stu diów in ży -
nier skich na Po li tech ni ce Ślą -
skiej, na Wy dzia le Trans por tu,
o spe cja li za cji: eks plo ata cja i bu -
do wa po jaz dów sa mo cho do -
wych. Zo sta łem na gro dzo ny za
ty tuł in ży nie ra. Od dziec ka in te -
re su ją mnie sa mo cho dy. Bę dąc
na stu diach mia łem prak ty ki
w FCA Po land, gdzie mo głem
na miej scu pa sa że ra prze je chać
się Fia tem 500. To au to o wie lu
moż li wo ściach, fan ta stycz nym
de si gnie. Stu diu jąc zdo by łem
pra cę, a obec nie re ali zu ję się
w fir mie trans por to wej. Na gro dę
prze zna czę na sprzęt fo to gra -

ficz ny, po nie waż to wła śnie fo to -
gra fia jest mo ją pa sją. Naj czę -
ściej ro bię zdję cia sa mo cho dom
róż nych ma rek. Być mo że zde -
cy du ję się kon ty nu ować na ukę
na stu diach ma gi ster skich. 

Jo an na Gar bacz – cór ka pra -
cow ni ka FCA Po wer tra in. Wy -
róż nie nie otrzy ma łam za obro nę
pra cy ma gi ster skiej z che mii na
Uni wer sy te cie Ślą skim. Che mia
to bar dzo ta jem ni cza na uka. Od
dziec ka uwiel biam eks pe ry men -
to wać z róż ny mi mik stu ra mi,

Ewelina Auguścik
Jacek Bajkowski 
Aneta Bochenek
Katarzyna Boryś
Sylwia Brączek
Mirela Bukowiec
Marta Burgiel
Ksawery Ceglarek
Maciej Cepak
Izabela Ciosek
Łukasz Czarnecki
Kamila Dobija
Maria Dobrzańska
Dawid Domagała
Ewa Drobny

Klaudia Drobny
Łukasz Dyguś
Anna Fortuna
Małgorzata Gacek
Monika Gałka
Joanna Garbacz
Aleksandra Gradzik
Piotr Grochowski
Iwona Haczek
Mateusz Hejnowicz
Karolina Jabłońska
Anna Jaroszewska
Karolina Kaczorek
Monika Karkoszka
Joanna Kempińska

Arkadiusz Klimas
Daria Kobiela
Anna Kolasa
Krzysztof Korzunowicz
Martyna Kowalczyk
Justyna Kowalczyk
Roksana Kozar
Krzysztof Kozłowski
Adam Krawiec
Sławomir Krywult
Iwona Krzyształowicz
Dominik Krzyścin
Michalina Kuban
Dagmara Kuca
Aleksandra Kucharczyk
Justyna Kumor

Joanna Kurnyta
Magdalena Kuś
Sebastian Kuśpik
Tomasz Labza
Aleksandra Lankiewicz
Ilona Maj
Albert Massalski
Mateusz Mazurkiewicz
Monika Mendyk
Agnieszka Mleczko
Ewa Młynarczyk
Dominika Młynarska
Mateusz Odrzywolski
Anna Pająk
Monika Polak
Marta Pustelnik

Mateusz Rożniatowski
Łukasz Ryś
Wojciech Sobczuk
Grzegorz Sporek
Paulina Stachura
Monika Staszowska
Magdalena Stec
Małgorzata Syczewska
Paulina Szczepańska
Sławomir Twardosz
Iwona Twardosz
Tomasz Urbański
Mateusz Wątroba
Sabina Wiącek
Jadwiga Wróbel
Justyna Zarecka

NAGRODZENI

Jo an na Gar bacz
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dla te go wy bra łam wła śnie ten
kie ru nek. W przy szło ści chcia ła -
bym pra co wać w la bo ra to rium
np.: ko sme tycz nym. Być mo że
otwo rzę wła sne. Na ra zie jed nak
chcę od po cząć i pie nią dze, któ -
re otrzy ma łam w na gro dę, prze -
zna czę na wa ka cje. 

Ka ro li na Ka czo rek – cór ka
pra cow ni ków FCA Po land.
Obo je ro dzi ce pra cu ją w Wy -
dzia le Spa wal ni. Z wy róż nie niem
ukoń czy łam stu dia z za kre su za -
rzą dza nia in ży nie rii i pro duk cji
w Ka to wi cach. To już mo ja dru -
ga na gro da. Pierw szą otrzy ma -
łam za ty tuł in ży nie ra. Obec nie
za ma gi stra. Je stem ty po wym
umy słem ści słym. Mo ja de wi za
brzmi: dwa zda nia wy star czą,
aby po wie dzieć to, co trze ba.
Obec nie pra cu ję, ale na pew no
pie nią dze za osią gnię cia w na -
uce prze zna czę na wa ka cje. Po
pię ciu la tach cięż kich stu diów
na le ży mi się cho ciaż krót ki od -
po czy nek. 

Klau dia Drob ny – cór ka pra -
cow ni cy FCA Po land. Obec nie
koń czę pierw szy rok ger ma ni -
sty ki na Uni wer sy te cie Ja giel loń -
skim w Kra ko wie. Na gro dę
otrzy ma łam za świa dec two ma -
tu ral ne. Ukoń czy łam LO im. Po -
wstań ców Ślą skich w Bie ru niu.
Wy bra łam ger ma ni sty kę, po nie -
waż bar dzo po do ba mi się nie -
miec ki ję zyk i kul tu ra. W przy -
szło ści chcia ła bym zo stać tłu -
ma czem przy się głym ję zy ka
nie miec kie go. Na ra zie du żo
czy tam po nie miec ku, po nie waż
chcę mieć bo ga te słow nic two. 
Iwo na Krzysz ta ło wicz – cór ka
pra cow ni cy FCA Po land. To już
mo ja dru ga na gro da. Pierw szą

otrzy ma łam za świa dec two ma -
tu ral ne. Obec ną za ty tuł ma gi -
stra. Ukoń czy łam wy dział dzien -
ni kar stwa i ko mu ni ka cji spo łecz -
nej na Uni wer sy te cie Ślą skim.
Prze pro wa dzi łam się do War -
sza wy, gdzie pra cu ję w agen cji
PR. Zaj mu ję się tam pro mo cją
kul tu ry. Dzię ki tej na gro dzie mo -
gę się da lej roz wi jać. Być mo że
zde cy du ję się na stu dia po dy -
plo mo we z gra fi ki kom pu te ro -
wej. Te wy róż nie nia ma ją dla
mnie ogrom ne zna cze nie. 

U góry: 
Teatr Polski
w Bielsku-Białej.
Niżej: 
koncert 
Marty Gzowskiej-
Sawickiej
i Rafała
Sawickiego

Ka ro li na Ka czo rek

Klau dia Drob ny 
z ch³opakiem

Iwo na Krzysz ta ³o wicz



Filippo
Gallino

Wszystko, co chcielibyście
wiedzieć o FCA, ale...

Pod ko niec czerw ca uru -
cho mio no no wą stro nę in -
ter ne to wą Gru py FCA

www.fca gro up.pl w ję zy ku pol -
skim, któ ra zo sta ła od no wio na
i zak tu ali zo wa na w opar ciu
o stro nę mię dzy na ro do wą. Po za
in for ma cja mi na po zio mie glo bal -
nym, w me nu głów nym znaj du je
się za kład ka „FCA w Pol sce”,
gdzie moż na za po znać się
z głów ny mi da ny mi (Fak ty i cy fry,
Pol skie spół ki Gru py FCA, Za kła -
dy Gru py FCA w Pol sce), do ty -
czą cy mi pol skich spół ek Gru py. 
Ale praw dzi wą nie spo dzian kę
zo ba czy my po otwar ciu za kład ki
Pu bli ka cje. Obok naj now szej
edy cji mo no gra fii hi sto rycz nej
„Pol ska Dro ga Fia ta” znaj dzie my
wy da ną ostat nio 32-stro ni co wą
bro szu rę na te mat Za kła du Ty -
chy, peł ną zdjęć i in for ma cji
o mo de lach pro du ko wa nych
w fa bry ce i o god nej po dzi wu

dro dze od ISO 9001 w 1996
roku do Gold Le vel w WCM -ie
w 2013 ro ku. W bro szu rze tej
zna la zła się tak że naj now sza 
ta be la z ofi cjal ny mi da ny mi 
pro duk cyj ny mi obej mu ją cy mi
wszyst kie mo de le, ja kie wy pro -
du ko wa no w za kła dach w Ty -
chach i Biel sku -Bia łej od 1971
ro ku do ro ku obec ne go. Dla
osób pa ra ją cych się sta ty sty ka -
mi bę dzie to bar dzo cen ny do -
ku ment, z któ re go moż na się
do wie dzieć, że w cią gu 43 lat
z li nii mon ta żo wych zje cha ło nie -
mal 10,7 mln sa mo cho dów. 
W za kład ce Pu bli ka cje po raz
pierw szy po sta no wio no rów nież
udo stęp nić ar chi wum „Fia ta
Wo kół Nas” (od nu me ru 35 do
nu me ru 113) oraz „FCA Wo kół
Nas” (od nu me ru 114). Moż na
więc w jed nym miej scu prze czy -
tać na szą hi sto rię lub obej rzeć

Biuro relacji zewnętrznych FCA Poland
przygotowało nową edycję strony internetowej
Grupy FCA w języku polskim. Nie zabrakło
na niej mile widzianych
niespodzianek. 
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daw ne fo to gra fie od 2001 ro ku
do te raz. Nie ste ty, nie za cho wa -
ły się do ku men ty elek tro nicz ne
z pierw szych 5 lat, bo cza so pi -
smo tak na praw dę po wsta ło kil -
ka lat wcze śniej, w 1996 ro ku. 
Do stęp ne na stro nie ar chi wum
utwo rzo no w prak tycz ny spo -
sób, dzięki czemu moż na wy -
szu kać po je dyn czy nu mer, nu -
me ry z da ne go roku lub wręcz
kon kret ne sło wa -klu cze w ob rę -
bie po szcze gól nych stron ga ze -
ty. Wy szu ki wa nie dzia ła za ska -
ku ją co szyb ko, a wy ni ki są 
pre cy zyj ne. Wpi sa łem swo je na -

zwi sko i oka za ło się, że wid nie je
ono w 80 nu me rach. Czy li do -
kład nie we wszyst kich, ja kie zo -
sta ły  umiesz czo ne w cy fro wym
ar chi wum! 
Ale na tym się nie koń czą nie -
spo dzian ki on li ne. Pod ad re sem
www.ka len da rium.fiat.pl moż na
„za nur ko wać” w prze szłość
i przy po mnieć so bie głów ne
i naj cie kaw sze wy da rze nia
w dłu giej, bo już po nad wie ko -
wej hi sto rii na szej fir my i na szych
ma rek, czy ta jąc krót kie tek sty
oraz prze glą da jąc nie zli czo ne fo -
to gra fie ar chi wal ne, któ rych

część ni gdy wcze śniej nie by ła
pu bli ko wa na. Stro nę przy go to -
wa no tak, aby współ dzia ła ła
z Fa ce bo okiem i Twit te rem po -
przez tak po wszech ne obec nie
na rzę dzie, ja kim jest opcja
„Udo stęp nij”. Hi sto rie po szcze -
gól nych wy da rzeń po ja wia ją się
w me nu głów nym i na głów nych
por ta lach spo łecz no ścio wych
w dniu da nej rocz ni cy. Na przy -
kład kil ka dni te mu po ja wił się
news: „Li piec 11, So bo ta, 116
lat te mu... Po wsta je Fab bri ca
Ita lia na Au to mo bi li To ri no”. Stro -
na jest ak tu ali zo wa na na bie żą -
co, obec nie za wie ra kil ka dzie siąt
istot nych dla na szej Gru py wpi -
sów, z cze go jed na trze cia do ty -
czy wy da rzeń w Pol sce. W cią gu
naj bliż szych mie się cy lub lat –
bio rąc pod uwa gę ol brzy mi za -
sób ma te ria łu hi sto rycz ne go na
te mat na szej fir my – stro na ta
bę dzie sta le wzbo ga ca na i uak -
tu al nia na o no we tek sty i zdjęcia.
„Stro ny www.fca gro up.pl oraz
ka len da rium.fiat.pl to ko pal nie
wie dzy dla pra cow ni ków FCA,
me diów, stu den tów, pa sjo na tów
i przy ja ciół na szych ma rek. Za -
chę ca my wszyst kich do te sto -
wa nia i prze sy ła nia uwag, uak tu -
al nień i po my słów, ko rzy sta jąc
na przy kład z ad re su ma ilo we go
re dak cji „FCA Wo kół Nas” –
sko men to wał Ra fał Grza nec ki,
Szef Biu ra PR&Ko mu ni ka cji FCA
Po land i po my sło daw ca ca łe go
pro jek tu.  

Nowe witryny
FCA na ekranie. 
Po prawej:
archiwum
czasopisma
FWN, poniżej 
kalendarium. 
Z lewej: strona
główna witryny
FCA Group 



Anna
Szafrańska 

zdjęcia:
Ireneusz

Kaźmierczak

Bezcenne

Bez piecz na pra ca w bez -
piecz nym śro do wi sku” –
w ty skiej fa bry ce FCA Po -

land roz strzy gnię to ósmą edy cję
kon kur su, któ re go głów nym ce -
lem jest pro mo wa nie bez piecz -
nych po staw i za cho wań, a tak -
że po bu dze nie ak tyw no ści
w ob sza rze iden ty fi ko wa nia po -
ten cjal nych za gro żeń. Idea kon -
kur su zgod na jest z wdra ża ną
w za kła dzie me to do lo gią fi la ru
sa fe ty według World Class
Manufacturing, któ ry za kła da
brak strat, awa rii, de fek tów oraz

eli mi na cję wy pad ków, co jest
naj waż niej sze z punk tu wi dze nia
bez pie czeń stwa. 
Osiem lat trwa nia kon kur su wraz
z jed no cze snym sys te ma tycz -
nym po dej ściem me to do lo gicz -
nym zna czą co wpły nę ło na spa -
dek wskaź ni ka czę sto tli wo ści
wy pad ków. W 2006 r., gdy ru -
sza ła pierw sza edy cja kon kur su
wy no sił on 0,32. Obec nie spadł
po ni żej 0,1. Wy nik świad czy
o ogrom nym za an ga żo wa niu
wszyst kich pra cow ni ków w dzia -
ła nia po pra wy na rzecz bez pie -

czeń stwa, a tak że o wy raź nie
wzra sta ją cej kul tu rze bez piecz nej
pra cy. Tyl ko w 2014 r. w ra mach
kon kur su zre ali zo wa no w ob sza -
rze BHP 825 qu ick ka ize nów,
254 stan dard ka ize ny i 4 ma jor
ka ize ny. Zi den ty fi ko wa no, a po -
nad to roz wią za no 3520 kart 
S -tag i prze pro wa dzo no 1238
lek cji jed no te ma tycz nych (OPL).
Kon kurs trwał tra dy cyj nie ca ły
rok. Oce nie pod le ga ła m. in. licz -
ba opra co wa nych i wdro żo nych
ka ize nów, a tak że zi den ty fi ko wa -
nych i wy eli mi no wa nych za gro -

W tym konkursie liczy się inicjatywa. Każdy
pomysł, który poprawia bezpieczeństwo
w miejscu pracy, wart jest analizy i wdrożenia.

16

„

bezpieczeństwo



żeń. Du że wpływ na osta tecz ny
wy nik mia ła ilość roz wią za nych
S -Ta gów oraz opra co wa nych
i prze pro wa dzo nych lek cji te ma -
tycz nych po świę co nych spra -
wom bez pie czeń stwa, zdro wia
i hi gie ny pra cy. Re gu la min za kła -
da tak że od ję cie punk tów za wy -
pa dek przy pra cy oraz zwią za ną
z nim ab sen cję wy pad ko wą. Aby
nie wy klu czać ze spo łów, w któ -
rych wy pa dek miał miej sce, ist -
nia ła oczy wi ście moż li wość nad -
ro bie nia za le gło ści po przez dzia -
ła nia eli mi nu ją ce przy czy ny
źró dło we za gro żeń, a tak że
opra co wa nie od po wied niej OPL
i prze pro wa dze nie jej wśród pra -
cow ni ków Ze spo łu Tech no lo -
gicz ne go. Naj wy żej punk to wa ne
by ły roz wią za nia po ka-yoke, eli -
mi nu ją ce cał ko wi cie moż li wość
po peł nie nia nie bez piecz ne go za -
cho wa nia lub unie moż li wia ją ce
dzia ła nie, któ re mo gło by do pro -
wa dzić do wy pad ku. We ry fi ka cji
po szcze gól nych ze spo łów do -
ko ny wa li raz na kwar tał lea de rzy
sa fe ty oraz spe cja li ści BHP.
Osta tecz ny wy nik ob li cza no na
pod sta wie su my punk tów, dzie -
lo nej przez licz bę pra cow ni ków
ze spo łów tech no lo gicz nych,
star tu ją cych w kon kur sie.
Podsumowanie wy ników za pre -
zen to wa no w lu tym. 

NAJ WAŻ NIEJ SZA
ŚWIA DO MOŚĆ
W kon kur sie wy star to wa ły
wszyst kie Ze spo ły Tech no lo gicz -
ne Jed no stek Pro duk cyj nych,
Utrzy ma nia Ru chu oraz Ob sza -
ru Ja ko ści. W su mie kil ka dzie -
siąt zespołów, na cze le któ rych
sta li kierownicy. Osta tecz nie
zwy cię ży ły po niż sze ze spo ły:
ZT 07 Wy dzia łu Spa wal ni –
kierownik Piotr Ku rek, Utrzy ma -
nie Ru chu Wy dzia łu Spa wal ni –
Łu kasz Gór ny, ZT 04 Wy dzia łu
La kier ni – Ma rek Kur kie wicz,
ZT 04 Mon ta żu Ta de usz Haj das
oraz ze spół Utrzy ma nia Ru chu
Wy dzia łu Mon ta żu – Bo gu sław
Zoń. Wszy scy zgod nie przy zna -

ją, że na suk ces trze ba by ło
cięż ko pra co wać, wdro żyć
w ży cie dzie siąt ki ka ize nów,
stan dard ka ize nów, quick ka ize -
nów oraz, co by ło no wo ścią
pod czas tej edy cji, roz wią zań
po ka -yoke. 
Naj cen niej szym z efektów kon-
kursu jest otwar tość pra cow ni -
ków na spra wy zwią za ne z bez -
pie czeń stwem i zdro wiem. Dys -
ku sje na te mat bez piecz nych
roz wią zań oraz zi den ty fi ko wa -
nych za gro żeń są w tej chwi li na
po rząd ku dzien nym. Pra cow ni cy
chcą roz ma wiać o bez pie czeń -
stwie, ana li zo wać za gro że nia
i zgła szać swo je po my sły. Jak
pod kre śla Ka ta rzy na Knap czyk,
kie row nik ds. BHP i Ochro ny
Śro do wi ska FCA Po land, jesz -
cze kil ka lat te mu ini cja ty wa two -

rze nia ka ize nów le ża ła głów nie
po stro nie ma na ge men tu. Pra -
cow ni cy zgła sza li pro ble my, ale
po mysł na ich roz wią za nie po zo -
sta wia li kie row ni kom. Pod czas
or ga ni zo wa nych w la tach 2009-
2011 warsz ta tów wie lo krot nie
uświa da mia li śmy pra cow ni kom,
że to wła śnie oni są au to ra mi
naj lep szych roz wią zań z ob sza ru
bez pie czeń stwa. Zwy kle, kie dy
ktoś wi dzi za gro że nie, za sta na -
wia się rów nież nad spo so bem
je go eli mi na cji. Kon kurs oka zał
się po moc ny w wy ło nie niu do -
brych po my słów i wdro że niu ich
w ży cie. Ak tu al nie nie bra ku je
do brych roz wią zań z ob sza ru
sa fe ty. Wie le pro po zy cji wy so ko
punk to wa nych w kon kur sie
„Bez piecz na pra ca w bez piecz -
nym śro do wi sku” zna la zło swo je

miej sce rów nież w cen tral nej ba -
zie naj lep szych roz wią zań Best
Prac ti ces. Pra cow ni cy otwar cie
mó wią prze ło żo nym o tym, co
prze szka dza, co mo że im za -
szko dzić i pro po nu ją róż ne roz -
wią za nia. Nie bo ją się po ru szać
te ma tów bez pie czeń stwa rów -
nież mię dzy so bą. Ma ją świa do -
mość, że jed nost ka pra cu je na
do bro ca łe go ze spo łu. Dzie lą się
za tem po my sła mi i je wspól nie
ana li zu ją. „Pra cu je my we dług ja -
snej me to do lo gii. Od 2006 ro ku
sys te ma tycz nie uży wa my co raz
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ZT 07 Wydziału
Spawalni, 
supervisor 
Piotr Kurek

Nowe
uchwyty
z przodu stołu

A

A
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prze ci skać się przez wą skie
przej ścia. „Wy ko na ne zo sta ły
no we uchwy ty z przo du sto łu –
patrz zdj. . Te raz lu dzie ma ją
ko sze bli sko sie bie, nie mu szą
ry zy ko wać zdro wia, tra cić cza su
i wy ko ny wać do dat ko wych kro -
ków, aby coś wy rzu cić. Drob ne
po my sły su mu ją się, suk ce syw -
nie po pra wia jąc kom fort pra cy
i zwięk sza jąc bez pie czeń stwo na
sta no wi skach” – mó wi Ku rek.
Bo gu sław Zoń w za kła dzie
pra cu je od 1978 ro ku, od 1984
ro ku w Utrzy ma niu Ru chu.
Z per spek ty wy lat oce nia, że
pod wzglę dem po dej ścia do te -
ma tu bez pie czeń stwa pra cy
wśród za ło gi do ko na ła się praw -
dzi wa re wo lu cja. „Od pierw szej
edy cji kon kur su po my sło wość
lu dzi, któ ry mi kie ru ję, wpły wa na
co raz bez piecz niej szą pra cę” –
mó wi. Na te mat  po praw, ja kie
uda ło się wpro wa dzić na wy -
dzia le, moż na by na pi sać osob -
ny, dłu gi tekst. Je go zda niem

A

Zespół 
Utrzymania 
Ruchu wydziału
Montażu, 
kierownik
Bogusław Zoń

Urządzenie do
automatycznego
smarowania
aerozolem

B
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bar dziej za awan so wa nych na -
rzę dzi, któ re wy ma ga ją od pra -
cow ni ków otwar to ści. Lu dzie
czu ją, że to, co mó wią jest waż -
ne. Bar dzo czę sto an ga żo wa ni
są m. in. w pro jek to wa nie li nii
pro duk cyj nej, kon sul ta cje do ty -
czą ce no wych stan dar dów, po -
pra wę wi zu ali za cji na sta no wi -
skach pra cy, do bór no wych na -
rzę dzi i roz wią zań. Każ da, na wet
naj drob niej sza ini cja ty wa czło -
wie ka, jest wi docz na na sta no -
wi sku, na któ rym pra cu je. Mo że
się pod nią śmia ło pod pi sać, bo
to jest je go wkład w miej sce,
w któ rym spę dza 1/3 ży cia.
Aspekt ten jest zgod ny z dzia ła -
nia mi ma ją cy mi na ce lu wdra ża -
nie WCM -u. World Class Ma nu -
fac tu ring za kła da bo wiem, że nie
ma nic tak do sko na łe go, cze go
nie moż na by jesz cze udo sko na -
lić” – pod kre śla Knap czyk.

CEN NE INI CJA TY WY 
„Kie ru ję bar dzo zgra nym ze spo -
łem. To ich ini cja ty wy i po waż ne
po dej ście do te ma tu bez pie -
czeń stwa spra wi ły, że w cią gu
mi nio ne go ro ku nie mie li śmy ani
jed ne go wy pad ku przy pra cy.
Nie ma pro ble mów ba nal nych.
Pra cow ni kom wy star czy po dać
ha sło i po my sła mi na roz wią za -
nie pro ble mu sy pią jak z przy sło -
wio we go rę ka wa” – pod kre śla
Piotr Ku rek, któ ry w ty skiej fa -
bry ce pra cu je od ośmiu lat.
Wśród ini cja tyw, któ re za pro po -
no wa li człon ko wie je go ze spo łu
wy mie nia m. in. wy mia nę kó łek
w wóz kach, któ re do wo żą de ta -
le na sta no wi ska. „Jed na z pra -
cow nic zwró ci ła mi uwa gę, że
kół ka strasz nie skrzy pią i po wo -
du ją nie przy jem ny ha łas. Za pro -
po no wa li śmy więc ich wy mia nę
i od ra zu zro bi ło się na wy dzia le
ci szej” – do da je Ku rek. Pra ca
w Spa wal ni ozna cza cią gły kon -
takt z ostry mi kra wę dzia mi de ta -
li. Aby zmniej szyć ry zy ko wy stę -
pu ją ce pod czas ich prze miesz -
cza nia, do zlo ka li zo wa nych na
każ dym sta no wi sku sto łów przy -
wie szo ne są po jem ni ki z de ta la -
mi. Po waż nym pro ble mem by ły
też ko sze na czyściwo pa pie -
rowe, któ re jesz cze kil ka mie się -
cy te mu znaj do wa ły się za sto ła -
mi. Za każ dym ra zem pra cow ni -
cy, aby do nich do trzeć, mu sie li



jed nak do naj waż niej szych
uspraw nień, ja kie wpro wa dzo no
w trak cie mi nio ne go ro ku, na le -
ży zmia na na li nii A. Mo wa tu
o prze no śni kach pod ło go wych.
„Pra cow nik sma ru jąc prze no -
śnik wcho dził do ka na łu i, znaj -
du jąc się po mię dzy dwo ma ru -
cho my mi czę ścia mi, ręcz nie
sma ro wał układ ae ro zo lem. Za -
pro po no wa li śmy więc skon stru -

owa nie urzą dze nia, dzię ki któ re -
mu moż na bę dzie tę czyn ność
wy ko ny wać au to ma tycz nie .
Jed nej z firm zle ci li śmy wy ko na -
nie układu uspraw nia ją ce go to
dzia ła nie. Spe cjal ne dy sze, któ -
re pod łą czo ne są do zbior ni ka
ole ju, znaj du ją się nad ło ży ska -
mi. Pra cow nik nie wcho dzi już
do ka na łu. Na po wierzch ni ze ro

B

usta wio ny jest pul pit uru cha mia -
ją cy sma ro wa nie. Czło wiek na ci -
ska tyl ko znaj du ją cy się na nim
przy cisk i z obu dysz pły nie olej,
któ ry po kry wa ru cho me czę ści.
W zbior ni ku znaj du je się pięć li -
trów ole ju, co w zu peł no ści wy -
star cza do jed no ra zo we go sma -
ro wa nia ło żysk” – do da je Zoń.
Łu kasz Gór ny, ko lej ny kie ro -
wnik, któ ry swój ze spół po pro -
wa dził do zwy cię stwa, pod kre śla
istot ną ro lę firmy, da ją ce j pra -
cow ni kom moż li wość wpro wa -
dza nia roz wią zań po pra wia ją -
cych bez pie czeń stwo pra cy.
„Ten kon kurs mo bi li zu je pra cow -
ni ków do te go, by po stę po wa li
zgod nie z za sa da mi obo wią zu ją -
cy mi w za kła dzie” – pod kre śla
Gór ny. W je go wy dzia le uspraw -
nio no ob rób kę ma te ria łów o du -

żych ga ba ry tach. Do tej po ry
wy ko na nie te go za da nia wy ma -
ga ło za an ga żo wa nia dwóch pra -
cow ni ków. „Je den z człon ków
ze spo łu wy my ślił ręcz ny dźwi gar

, do któ re go jed na oso ba
mo że pod piąć ma te riał i bez -
piecz nie prze trans por to wać go
na sta no wi sko pra cy czy stół
ślu sar ski. To roz wią za nie sto su -
je my z po wo dze niem i my ślę, że

by ło jed nym z tych, któ re po -
zwo li ły nam na osią gnię cie zwy -
cię stwa” – uwa ża Łu kasz Gór ny. 
Ta de usz Haj das pod kre śla na -
to miast, że zna czą cy wpływ na
za ję cie pierw sze go miej sca
przez ze spół, któ rym kie ru je,
mia ła dzia łal ność pro ak tyw na
oraz pra ca bez wy pad ko wa.
W cią gu ro ku uda ło się opra co -
wać i wdro żyć 11 Stan dard
Kaizenów, 32 Qu ick Ka ize nów
oraz za mknąć 244 S -ta gi, po -
lep sza jąc bez pie czeń stwo na
sta no wi skach pra cy. Jed nym
z po my słów, któ ry ra dy kal nie
wzmoc nił po czu cie bez pie czeń -
stwa, by ła pro po zy cja pra cow ni -
ka po le ga ją ca na za wie sze niu
peł ne go lu stra na li nii wy koń cze -
nia . „Do tej po ry na skrzy żo -
wa niu dróg trans por to wych by ła

C

D

Utrzymanie
Ruchu Wydziału
Spawalni, 
kierownik
Łukasz Górny

Ręcz ny
dźwi gar
C

ZT 04 Mon ta żu,
kierownik

Ta de usz Haj das

Lu stro 
na li nii 

wy koń cze nia

D

D
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po wie szo na po ło wa lu stra, co
ogra ni cza ło wi docz ność pra -
cow ni kom uda ją cym się do pra -
cy na ha lę D. Za wie si li śmy więc
okrą głe, peł ne lu stro, dzię ki cze -
mu pra cow ni cy ma ją stu pro cen -
to wą wi docz ność, a po ru sza ją -
cy się sa mo cho dem wi dzi prze -
cho dzą cych pra cow ni ków.
Po ziom bez pie czeń stwa w tym
miej scu uległ zna czą cej po pra -
wie” – mówi Haj das.
„Kul tu ra bez pie czeń stwa jest
w na szym za kła dzie na tak wy -
so kim po zio mie, że za uwa ża my
już sy tu acje mo gą ce po ten cjal -
nie do pro wa dzić do nie szczę -

ścia” – wy ja śnia Ma rek Kur kie -
wicz, któ re go te am za jął pierw -
sze miej sce w La kier ni. Tu taj po -
waż nym pro ble mem by ła pra ca
na sta no wi sku 111, gdzie je den
pra cow nik za po mo cą spe cjal -
ne go pi sto le tu uszczel niał ry -
nien ki nad wo zia. „Zbyt dłu gi wąż
spra wiał po waż ne za gro że nie.
Mógł się o nie go po tknąć i prze -
wró cić nie tyl ko spe cja li sta ze
sta no wi ska 111, ale tak że oso -
by pra cu ją ce obok. Sku tecz nym
roz wią za niem oka za ło się roz -
dzie le nie tej czyn no ści na dwie
oso by . Jed na pra cu je z le -
wej stro ny nad wo zia, a dru ga
z pra wej. Wę że zo sta ły skró co -

E

ZT 04 Wy dzia łu
La kier ni,

kierownik Ma rek
Kur kie wicz

Rozdzielenie
pracy na

stanowisku 111

Po prawej:
impreza

integracyjna,
która była

nagrodą dla
zwycięskich

teamów 

E

E

ne i pod wie szo ne do su fi tu. Nie
do ty ka ją zie mi, więc nie ma
moż li wo ści, aby na nie na dep -
nąć” – mó wi Kur kie wicz.
Na gro dą dla zwy cię skich te -
amów była im pre za in te gra cyj -
na. Wcze śniej, w bla sku fle szy,
wy róż nie nia zwy cię skim ze spo -
łom wrę czy li dy rek tor za kła du
An to ni Greń oraz dy rek tor per -
so nal ny, An drzej Pięt ka. Pra -
cow ni cy FCA Po land szy ku ją się
już do ko lej nej, dzie wią tej edy cji
kon kur su. Tak na praw dę jed nak
zdro we współ za wod nic two
w dzie dzi nie bez pie czeń stwa
pra cy trwa w fa bry ce co dzien -
nie, bez wzglę du na na gro dy.  
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Pojazdy dostawcze są idealne do korzystania
z uroków turystyki samochodowej, a od
kilkudziesięciu lat furgon Ducato cieszy się
sławą samochodu, który najlepiej skrojono 
na potrzeby fanów caravaningu.

Urodzonypodróżnik

Rafał
Dobrowolski

zdjęcia
Hymer,

Westfalia,
Rafał

Dobrowolski
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w Polsce, gdzie firmy reprezentujące wiodących
producentów pojazdów turystycznych na dobrą
sprawę zadebiutowały dopiero w czasach trans-
formacji ustrojowej. Dość powiedzieć, że w Polsce
ze względu na wysoką cenę sprzedaje się raptem
100-200 nowych kamperów rocznie, a u naszego
sąsiada ok. 25 tys. Można zatem zaryzykować
tezę, że kategoria kamper-vanów stanowi w Polsce
głównie profil produkcyjny rodzimych firm, a i też
niemało fanów przystosowuje „blaszaki” w sposób
chałupniczy (samodzielnie). 

Przymierzając się do stworzenia
jakiegokolwiek kampera na bazie
zamkniętej karoserii typu furgon
działamy na przestrzeni ograni-
czonej trzema wymiarami: dłu-
gość, szerokość i wysokość po-
jazdu. Ingerencja w szerokość
karoserii odpada, wydłużenie po-
jazdu (za osią tylną) jest mało

opłacalne, pozostaje więc jeszcze dach karoserii.
Pokusa uzyskania pozycji stojącej i/lub dodatko-
wych miejsc sypialnych w pojazdach typu furgon
to wystarczający argument, by taka właśnie kate-
goria kamperów zyskiwała na popularności.
„Tendencje na rynku caravaningowym w Polsce są
bardzo zbliżone do tych europejskich. Aktualnie
wielu producentów (zwłaszcza niemieckich) nie ofe-
ruje już w ogóle pojazdów z alkową – zamiast nich
wprowadza więcej modeli półzintegrowanych
i właśnie vanów. Z drugiej strony polski klient może
szukać rozwiązań rodzimych i tutaj też trafi właści-
wie ma same vany, jest to bowiem jedyna kategoria

Potrafią się świetnie kamuflować po zapad-
nięciu zmierzchu i niestraszna im szczupłość
wielkomiejskich parkingów. Gwarantują ła-

twość prowadzenia niczym komfortowe samo-
chody osobowe, a blaszane wnętrza skrywają
często zdobycze prawdziwego „domu na kołach”.
Wohnbusse, (Serien) Kastenwageny, Vany – po-
pularność kamperów zbudowanych na fabrycznym
poszyciu pojazdu typu furgon nie maleje. W latach
2009-2012 udział kamperów w ofercie produkcyj-
nej niemieckich zakładów wzrósł z 24,1 do 30,3%.
Rosnąca popularność kamper-
vanów odbywa się kosztem ma-
lejącego zainteresowania samo-
chodami capmingowymi z sy-
pialną alkową, których podaż
w tym samym okresie spadła
z 16,3% do 7%. 
Dlaczego wspominamy o staty-
styce w Niemczech? Za Odrą
ma swą siedzibę stowarzyszenie CIVD (The Cara-
vanning Industry Association), które reprezentuje
interesy niemieckiej branży, ale jej członkami są
także europejscy producenci przyczep i kamperów.
CIVD to także licznie reprezentowani dostawcy wy-
posażenia turystycznego, usług turystycznych,
wiele instytucji i organizacji. Podczas największych
w Europie targów branżowych (Caravan Salon
w Düsseldorfie) organizacja ta publikuje raporty
statystyczne o sytuacji przemysłu caravaningo-
wego w Europie.
Oczywiście trudno porównywać potencjał rynku
o tak wysokiej kulturze caravaningowej z sytuacją

Najmniejszy
kamper na bazie
Ducato (Hymer
Car 302) 
to pojazd 
6-osobowy
z noclegiem dla
4 osób.
Obok: Westfalia
wyznaczająca od
kilkudziesięciu
lat standardy
w budowie
samochodów
kempingowych
na bazie
fabrycznego
poszycia Ducato

Trzy na każde
cztery kampery

powstają na
bazie Ducato
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pojazdów, w której polscy producenci są w stanie
konkurować z zachodnimi markami o wieloletnim
doświadczeniu. Tak więc polski kamperowicz,
chcąc dokonać zakupu nowego pojazdu kempin-
gowego, dostaje bogatą ofertę blaszaków i często
właśnie na taki pojazd się decyduje” – dowodzi Mi-
chał Gąsior, Export Manager – Elcamp HSK Auto.
Marka Neo-Traveller, zajmująca się adaptacją va-
nów kempingowych, korzysta w zdecydowanej
większości z Fiata Ducato, który jest pojazdem
niezwykle wygodnym do zabudowy z dwóch pod-
stawowych powodów, jednym z nich jest wspom-
niana szerokość pozwalająca na dość dowolne
rozmieszczenie mebli we wnętrzu. Drugim równie
ważnym plusem jest relatywnie niska masa mo-
delu, dzięki czemu nawet przy sporej liczbie ele-
mentów dodatkowego wyposażenia pojazd mieści
się w dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg.
Łatwość przebudowy seryjnego pojazdu na po-
trzeby fanów podróży jest tym łatwiejsza, że wio-
dący dla caravaningu model stanowi wzorzec ku-
baturowego wnętrza. 34 lata historii Fiata Ducato
to proces osiągania coraz to bardziej kubicznych
kształtów przestrzeni użytkowej i najlepszego
w tej klasie pojazdów stosunku długości całko-
witej do użytkowej.
„Ducato jest idealną bazą kamperową ze względu
na mnogość wersji podwoziowych (specjalne ramy
kamperowe) oraz wersji furgon, gdzie wewnętrzna
przestrzeń wynikająca z kształtu nadwozia jest
najbardziej ergonomiczna wśród wszystkich ma-
rek. W Polsce adaptacją furgonów na bazie Fiata
Ducato zajmuje się firma Elcamp” – informuje Se-
weryn Szczepanek, Brand Manager LCV – FCA

Poland. – Oczekiwania klienta w Polsce to oczy-
wiście najlepszy stosunek ceny do jakości. Na
rynku polskim od 2006 roku to Ducato wyróżnia
się tym właśnie parametrem, dlatego jest nie tylko
najczęściej wybieranym pojazdem dostawczym
w Polsce, ale też najlepszą bazą kamperową dla
polskiego klienta”.
Od premiery pierwszej generacji tego modelu kon-
struktorzy powiększali szerokość furgonu, w efek-
cie czego w 2006 roku powstała najpopularniejsza
baza dla kampera, w którym spać można (także)
w poprzek pojazdu. Co więcej, na trzy lata przed
premierą piątej generacji Ducato koncept przed-
stawiono do oceny największym firmom karosują-
cym zabudowy kamperowe w Europie. Przemysł
caravaningowy przekazał 52 sugestie zmian w pro-
jekcie, z czego wdrożono aż 48. Efekt? Odtąd trzy
na każde cztery kampery powstają właśnie na ba-
zie Ducato, a symbolem współpracy z producen-
tami takich pojazdów jest motto: Fiat Ducato –
stworzony, aby być domem na kółkach.

OPTYMALIZACJA
NAJPOPULARNIEJSZEJ BAZY
Szósta generacja modelu (od 2014 roku) to kolejny
ukłon koncernu w stronę firm karoseryjnych. Sa-
mochód zachowuje w części łączenia podwozia
z nadwoziem te same cechy i wymiary co dotych-
czasowy model Ducato. Przeprojektowanie prze-
strzeni ładunkowej (np. zmiany punktów mocowa-
nia) oznaczałoby bowiem poważne koszty dla firm
zajmujących się tworzeniem zabudów, ścianek,
przegród itp. Rewolucyjne zmiany tyczą się kon-
strukcji (np. osprzętu silnika, zawieszenia). Styliza-

Propozycja
marki Neo-
Traveller.
Voyager X
o długości
niespełna 
6 metrów (L3H2)
przeznaczony
jest dla
czteroosobowej
rodziny.
Po prawej:
Hymercar Rio
bazujący na
modelu L2H2
Ducato (541 cm
długości i 252 cm
wysokości).
Użytkownik
może niemal
dowolnie
aranżować
układ siedzisk
i miejsc
noclegowych



cję przeprowadzono zaś w duchu ewolucji dobrze
sprawdzonych rozwiązań, dodając wyposażenie
zwiększające komfort i podnoszące poziom bez-
pieczeństwa.
Jaki powinien być optymalny apartament na kołach?
Na pewno musi być odchudzony (lżejszy) i tym sa-
mym gwarantować przyzwoitą ładowność – a
wszystko w ramach DMC 3,5 tony. Typowy kam-
per-van bazujący na fabrycznym poszyciu nadwozia
Ducato, to oczywiście coś więcej niż fabryczna
wersja Kombi czy Panorama z koncernu FCA. Naj-
większy atut w postaci szerokiego wnętrza wpływa
na układ funkcji mieszkalnych w pojeździe o kom-
paktowej długości. Ale zwróćmy też uwagę, że fab-
ryczna wysokość użytkowa wnętrza Ducato wynosi
1662 mm dla wersji z dachem standardowym (H1),
1932 mm dla wersji z wysokim dachem (H2) i 2172
mm dla wersji z superwysokim dachem (H3).

SALONKA NA POKŁADZIE
DUCATO
Najbardziej pożądane w kamperach są 2-osobowe
materace. Ich umieszczenie w poprzek pojazdu
tylko w niewielkim stopniu ogranicza długość uży-
teczną zabudowy. Zysk rzędu 50-70 cm przy kon-
struowaniu dwuosobowej sypialni czy nawet metra
przy układzie pojedynczych sypialni piętrowych
gwarantuje nam urlop nawet bez konieczności ich
składania w celu uzyskania np. jadalni czy pokoju
dziennego. Generalnie więc tej samej długości
kamper-van na bazie Ducato może, jako nieliczny
spośród konkurencji, spełniać wymogi pojazdu tu-
rystycznego – łatwiej tu zaprojektować przestronny
aneks kuchenny, łazienkę i living-room. 

Najczęściej spotykany podział wykorzystuje jako
kryterium konstrukcję budowy nadwozia samochodu
turystycznego. Pośród kamperów, które wyróżnia
kontenerowa konstrukcja zabudowy mieszkalnej,
wyróżnić można te klasyczne – z tzw. alkową,
częściowo zintegrowane i całkowicie zintegrowane.
Kampery w stylu „alkowa” charakteryzują się
nadbudową nad kabiną kierowcy, w której znajduje
się dodatkowa sypialnia. Zbliżone konstrukcyjnie do
takich są kampery w połowie zintegrowane –
samochody z seryjną kabiną i zabudowaną częścią
mieszkalną wystającą poza jej obrys, acz niższe, bo
alkowa nie pełni w nich funkcji noclegowych.
W zamian użytkownicy uzyskują bardziej
przestronne (wyższe) miejsce w szoferce. 
Najbardziej zaawansowanym przykładem
transformacji pojazdu bazowego na cele turystyczne
jest tzw. integral, gdzie nie wykorzystuje się seryjnej
kabiny pojazdu bazowego, bo też zabudowa

mieszkalna karosowana jest na „gołym” podwoziu. 
Samochód kempingowy to sztuka kompromisów –
otrzymujemy albo wygodny, kubaturowy pojazd,
w którym pomieścimy całą rodzinę, ale jednocześnie
nie przeciśniemy się przez wąskie uliczki miast, albo
wybieramy vana, którym dotrzemy w każde miejsce
szybko i oszczędnie, ale dostępna przestrzeń będzie
wymagała od nas odrobiny gimnastyki.
Niepodważalnymi atutami kamper-vanów są:
mobilność, niewielkie wymiary zewnętrzne, łatwość
prowadzenia, niskie koszty utrzymania
(aerodynamika pojazdu) i tańsze części zamienne.

RODZAJE KAMPERÓW

Hymer. Sypialnia
dolna powstaje
po pochyleniu
oparcia kanapy
i dodaniu
tapicerowanego
stelaża; górna
po uchyleniu
dachu. We
wnętrzu brakuje
tylko toalety.
Po prawej:
Hymercar Rio.
Nocleg pod
unoszonym
dachem nie
niweczy pozycji
stojącej
wewnątrz,
dlatego kamper
ten
reklamowany
jest jako
dwupokojowy
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Kto szuka optymalnego pojazdu biznesowego
i jednocześnie turystycznego, ten na pewno zwróci
uwagę na propozycję firm wyróżniających się
w aranżacji wnętrza na bazie najkrótszej wersji Du-
cato. Proponowane przez nich sypialnie z miejs-
cem na nocleg, poranną kawę i pracę biurową no-
szą znamiona salonki. Formę (design) podporząd-
kowano oczywiście aerodynamice (niski opór po-
wietrza), a szczuplejszą kubaturę (zabudowę) re-
kompensować użytkownikom mają elementy kom-
fortu i wyposażenia. Z najnowszych propozycji
branży caravaningowej zwracają uwagę kamper-
vany Ducato z fabryki Hymer, bo dowodzą, jak
wielki nacisk biura projektowe kładą dziś na funk-
cjonalność. Przykładowo, model Sydney gwaran-
tuje nabywcy aż 6 dowolnych konfiguracji układów
wnętrza. Za każdym razem możemy podróżować
w 5, 4 lub 3 osoby lub przygotować pojazd dla
dwojga. Materac można w każdej chwili rozłożyć
w poprzek lub wzdłuż kierunku jazdy. Osobna sy-
pialnia znajduje się pod podnoszonym dachem.
Podobny układ wnętrza znajdziemy w modelu Rio,
który powstał na bazie Ducato, tyle że ze średniej
wysokości dachem fabrycznym. Kolejną nowością
jest Vantana, czyli kolejna propozycja z rodziny Hy-
merCarów na bazie furgonów Ducato z nadwoziem
o długości 541, 599 lub 636 cm.

BEZ KOMPROMISÓW
Już standardowy dach (H2 = 193 cm) gwarantuje
większości z nas pozycję stojącą we wnętrzu,
a w czasie aranżacji wnętrza, w odmianie z naj-
wyższym dachem (H3 = 217 cm), można pokusić
się o umieszczenie zwłaszcza najcięższych ele-
mentów wyposażenia przestrzeni między fabryczną
podłogą a tą nowo konstruowaną. Dodatkowa
przestrzeń świetnie też nadaje się na rozliczne
schowki i luki bagażowe. Schemat jest podobny.
Środkowa część furgonu mieści przedzielony ko-
rytarzem aneks kuchenny i toaletę. W tylnej części
znajdziemy najczęściej poprzecznie do kierunku
jazdy umieszczoną sypialnię dla 2 osób. Z toaletą
sąsiadują fotele drugiego rzędu. 
Nie inaczej wygląda układ wnętrza modelu Colum-
bus ze stajni Westfalia o wysokości nadwozia 260
cm. Ten kamper wyróżnia się na tle konkurencji
wygodnymi fotelami w drugim rzędzie. Za nimi znaj-
duje się stelaż sypialni. Na czas snu w dwuosobową
sypialnię przekształcić można także living-room, co
nie utrudni dostępu do aneksu kuchennego czy
toalety. Po otwarciu drzwi przesuwnych mamy do-
stęp do wszystkich funkcji Columbusa. Łatwe jest
nawet korzystanie z lodówki, która – zamiast tra-
dycyjnie otwieranych drzwi – w całości wysuwa się
z modułu pod blatem aneksu kuchennego.

Łazienka
Voyagera Z
(wymiary wnętrza
90 x 83 cm).
U góry i po prawej 
Westfalia.
Najpopularniejszy
model Columbus
budowany jest
w dwóch
specyfikacjach
o długości 
599 cm i 636 cm.
W krótszym
główna sypialnia
(140 x 197 cm)
usytuowana jest
w poprzek do
kierunku jazdy.
W dłuższej
podłużnie
usytuowane łóżka
można
przekształcić
w „king-bed”
(197 x 195 cm).
Dzięki systemowi
Fold-Flex fotele
w salonie
przekształca się
w leżanki,
a w najdroższych
wersjach
montowane jest
ogrzewanie
podłogowe.
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Anna
Borsukiewicz 

zdjęcia
Jerzy

Kozierkiewicz

Flotyna wynajem

Gdy od wie dzi li śmy sa lon
Du kie wicz Sp.J, de ale ra
FCA Po land przy ul. Ju -

bi ler skiej w War sza wie, sta ły tam
Fia ty 500X przy go to -
wy wa ne do wy da nia
dla klien ta flo to we go
tej fir my. „Wy da je my je
suk ce syw nie, przy go -
to wu jąc au ta zgod nie
ze spe cy fi ka cją usta -
lo ną z klien tem – mó -
wi Krzysz tof Adam -
czyk, szef sa lo nu (na
zdjęciu obok). – Flo tę

sta no wią sa mo cho dy z sil ni ka mi
o mo cach od 110 do 140 KM,
o ka ro se riach w ko lo rach be żo -
wym, gra fi to wym i czer wo nym,

w wer sjach wy po sa -
że nia Cross i Lo un -
ge. Bę dą wy ko rzy -
sty wa ne przez na -
sze go klien ta ja ko
au ta służ bo we”.
To już dru ga flo ta
sprze da na w ra -
mach pro gra mu wy -
naj mu FCA Fle et
Se rvi ces przez war -

Pierwsze floty samochodów, nabyte w ramach
wprowadzonego przez FGA Leasing
programu długoterminowego wynajmu 
FCA Fleet Services, trafiły już do klientów.

szaw ski sa lon Du kie wicz. Pierw -
szą trans ak cję za war to w kwiet -
niu na sa mo cho dy Fiat 500.
„Po de szli śmy bar dzo po waż nie
do re ali za cji pro gra mu sprze da -
ży flo to wej – mó wi Krzysz tof
Adam czyk. – Zdo by wa my do -
świad cze nia w ta kiej sprze da ży,
za trud ni li śmy spe cjal ne go pra -
cow ni ka zaj mu ją ce go się tym
te ma tem. Pro wa dzi my już roz -
mo wy z ko lej nym klien tem flo to -
wym, któ ry za mie rza sfi nan so -
wać trans ak cję w pro gra mie
FCA Fle et Se rvi ces”.
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SZKO LE NIA 
POD STA WĄ
Pro gram ten, ogło szo ny przez
FGA Le asing na po cząt ku ro ku,
jest re ali zo wa ny z wiel ką ener gią.
Obec nie prze pro wa dza ne są
szko le nia de ale rów spe cja li zu ją -
cych się w sprze da ży flo to wej.
„Prze ka zu je my sprze daw com
nie zbęd ną wie dzę i umie jęt no ści
tak, aby w ła twy i przystępny
spo sób po tra fi li prze ka zać klien -
tom szczegóły na szej ofer ty.
Każ dy z nich po wi nien znać róż -
ni cę mię dzy le asin giem a wy naj -
mem, ja kie są za le ty jed nej i dru -
giej for my fi nan so wa nia sa mo -
cho du – mó wi Lu cy na Bo gusz,
pre zes za rzą du FGA Le asing. –
Waż ne jest rów nież po dej ście

do klien tów, umie jęt ność roz mo -
wy z ni mi, roz po zna nie ich sy tu -
acji fi nan so wej itp. Od te go też
za le ży po wo dze nie na sze go
pro gra mu. Szko le nia pro wa -
dzimy pod okiem spe cja li stów
z FCA Fle et Se rvi ces, a tak że
przez ze wnętrz nych tre ne rów,
do świad czo nych w ryn ku wy naj -
mu dłu go ter mi no we go”.
Do tych czas prze szko lo no po nad
40 sprze daw ców z 30 punk tów
de aler skich. Sprze daw cy ci
otrzy ma li lo gi ny do apli ka cji
Quotys, słu żą cej do przy go to wy -
wa nia ofert i umów dla klien tów.
Ofer ty uwzględ nia ją in dy wi du al -
ne po trze by firm za in te re so wa -
nych wy naj mem sa mo cho dów.
Sprze daw ca mo że przy go to wać
ofer tę w wer sji pod sta wo wej lub
pre mium, róż ni cu jąc stan dard
usłu gi w za kre sie np. ro dza ju
opon, za sa dy ich wy mia ny,
ochro ny ubez pie cze nio wej
(z uwzględ nie niem udzia łu wła -
sne go lub bez) czy li mi tu ki lo me -
trów, któ re klient za mie rza prze -
je chać rocz nie. To wszyst ko ma
wpływ na wy so kość mie sięcz ne -
go czyn szu za wy na jem.
Szko le nia dla sprze daw ców nie
są jed no ra zo wą ak cją. „Bę dzie -
my je pro wa dzić sta le, ak tu ali zu -
jąc ofer tę w mia rę po ja wia nia się

Lucyna Bogusz 
i Michał

Kościński
Na stronie obok:

Piotr Wróbel

no wych mo de li z Gru py FCA –
mó wi Mi chał Ko ściń ski, kie row -
nik dzia łu mar ke tin gu w De par -
ta men cie Sprze da ży i Mar ke tin -
gu Fiat Bank Pol ska i FGA
Leasing. – To waż ne, aby śmy
by li go to wi wes przeć każ de go
no we go sprze daw cę i de ale ra
za in te re so wa ne go zdo by wa -
niem trud ne go ryn ku wy naj mu”.

STRO NA 
FCA FLE ET.PL
Klien ci, któ rzy przy stą pi li do pro -
gra mu wy naj mu dłu go ter mi no -
we go FCA Fle et Se rvi ces otrzy -
mu ją spe cjal ne wy daw nic two
„Pa kiet kie row cy FCA Fle et Se -
rvi ces” za wie ra ją ce in for ma cje
przy dat ne pod czas eks plo ata cji
po jaz du. W „Prze wod ni ku klien -
ta”, któ ry po wi nien sta le znaj do -
wać się w każ dym au cie, są
waż ne nu me ry te le fo nów (np.
As si stan ce FCA Fle et Se rvi ces).
Prze wod nik za wie ra tak że pod -
sta wo we za sa dy eks plo ata cji
wy naj mo wa nych po jaz dów,
zwią za ne z ich bie żą cą ob słu gą
i po ra dy „ra tun ko we”, czy li do ty -
czą ce np. awa rii po jaz du, je go
kra dzie ży czy utra ty ta blic re je -
stra cyj nych. In for ma cje te i wie -
le in nych za wie ra też stro na in -
ter ne to wa FCA Fle et.pl. Mo gą



FGA LEASING Polska Sp. z o.o.z niej ko rzy stać nie
tyl ko klien ci, któ rzy
już pod pi sa li umo wy
o dłu go ter mi no wym
wy naj mie flot. Na
pew no przy da się
ona przed się bior -
com roz wa ża ją cym
za war cie ta kie go
kon trak tu.
„Je ste śmy w trak cie
łą cze nia na szej in ter ne to wej
stro ny in for ma cyj nej z wszyst ki -
mi stro na mi FCA Po land de dy -
ko wa ny mi bran dom Gru py Fiat
Chry sler Au to mo bi les – mó wi
Mi chał Ko ściń ski. – Nasz pro -
gram i pro gram spół ki są prze -
cież wspól ne i spój ne”.

ZA AWAN SO WA NA 
OFERTA
„Wy na jem dłu go ter mi no wy jest
jed nym z roz wią zań wspie ra ją -
cych sprze daż sa mo cho dów do
firm i ma on swo ją spe cy fi kę –
twier dzi Piotr Wró bel, szef Dzia -
łu Sprze da ży Flo to wej FCA Po -
land. – Usłu ga wy naj mu dłu go -
ter mi no we go, któ rej przy kła dem
jest pro gram FCA Fle et Se rvi ces
to naj bar dziej za awan so wa na
for ma fi nan so wa nia po jaz dów
fir mo wych. Zry czał to wa na staw -
ka mie sięcz na, obej mu ją ca
wszyst kie kosz ty zwią za ne z po -
zy ska niem i utrzy ma niem po jaz -
du po wo du je, iż z eko no micz ne -

LAUR I TURBINA
FGA Leasing już po raz drugi zdobyło „Laur Klienta”
(w poprzednim roku jako „Odkrycie Roku”, 
w tym – otrzymując wyróżnienie
„Grand Prix 2015” za usługi
leasingowe). 
Spółka jest wysoko oceniana
przez grupy konsumenckie
i fachowców z branży finansowej
oraz gospodarczej. Dowodem tego
są wyróżnienia przyznane jej przez
Gazetę Finansową: „Najlepszy produkt dla biznesu”
za ofertę leasingową „Ducato Leasing Elastyczny”
(w roku 2014). Kolejny tytuł to:, „Najlepszy produkt
dla MSP” (czyli małych i średnich
przedsiębiorstw) za ofertę
„Jeep Leasing 102,9%”.
Redakcja „Gazety Finansowej”
w dodatku „Turbiny Polskiej
Gospodarki” opublikowała
ranking najbardziej
dynamicznie rozwijających się
małych i średnich przedsiębiorstw
(MSP) oraz wyróżnienia produktów i usług
oferujących najlepsze rozwiązania dla sektora MSP.
Redakcja, na podstawie otrzymanych zgłoszeń oraz
własnych obserwacji rynku, wyróżniła firmy, które
„wyznaczają rytm rozwoju polskiej gospodarki”.
Wśród czterech wyróżnionych produktów
leasingowych znalazł się właśnie
Jeep Leasing 102,9%. Uzasadnienie
tego wyróżnienia to: „wyjątkowo
atrakcyjna i bogata oferta
dla małych i średnich firm”
oraz „wysoka atrakcyjność
i innowacyjność, przy jednoczesnej 
zachowanej łatwości dostępu”. 

go punk tu wi dze nia
nie za wsze naj ko -
rzyst niej szym dla
przed się bior cy wy bo -
rem bę dzie tań sze
au to. Czę sto le piej
zde cy do wać się na
au to tro chę droż sze,
ale za to le piej trzy -
ma ją ce war tość re zy -
du al ną oraz tań sze

w eks plo ata cji. Dla te go nie dzi wi
nas fakt, iż pierw sze na sze suk -
ce sy sprze da żo we pro duk tu
FCA Fle et Se rvi ces ba zu ją na
mo de lach  Fiat 500 i Fiat 500X”
– do da je Piotr Wró bel. 
Wy na jem dłu go ter mi no wy jest
w Pol sce dy na micz nie roz wi ja ją -
cą się for mą eks plo ata cji flot
i tak jak w in nych kra jach cie szy
się uzna niem przed się bior ców.
U nas też zy sku je po pu lar ność,
zwłasz cza wśród wła ści cie li nie -
wiel kich firm, a na wet osób pro -
wa dzą cych in dy wi du al ną dzia łal -
ność go spo dar czą. Zdej mu je
z nich ko niecz ność ad mi ni stro -
wa nia po jaz da mi, za pew nia ich
ob słu gę, a więc i do bry stan
tech nicz ny. Gwa ran tu je też, że
po za koń cze niu okre su umo wy
wy naj mu (li czą ce go nie mniej niż
dwa la ta) moż na bę dzie au ta
zwró cić bez kło po tów i za wrzeć
– choć jest to moż li wość, a nie
obo wią zek – ko lej ną umo wę na
cał kiem no we sa mo cho dy. NNAJ

LE
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Krzysztof
Bielski

zdjęcia
Ireneusz

Kaźmierczak

Rekordowy
Bieg Fiata

„Jest nas co raz wię cej. To po -
krze pia ją ce, że bie ga nie sta je się
w na szym kra ju spor tem ma so -
wym; mo że jesz cze nie na ro do -
wym, bo da le ko nam choć by do
Skan dy na wów, ale idzie my
w do brym kie run ku – po zdro -
wie” – pod kre śla rzecz nik FCA
Po land Bo gu sław Cie ślar.

WE WNĘTRZ NA
SPRA WA KE NII
Od 2010 r. ob sa dze nie czo ło -
wych lo kat w Bie gu Fia ta jest
we wnętrz ną spra wą Ke nij czy -
ków. Tyl ko raz, w 2011 r., pla ny
po krzy żo wa li im Po la cy na cze le

z Hen ry kiem Szo stem. Ke nij czyk
Jo el Ko men sta nął wów czas na
naj niż szym stop niu po dium.
W ko lej nych la tach bie ga cze
z kra ju po ło żo ne go na wschod -
nim wy brze żu Czar ne go Lą du
po zo sta wa li kla są dla sie bie.
W 23. edy cji, 17 ma ja, zwy cię żył
Ke nij czyk Abel Ki bet Rop, któ ry
na naj wyż szym po dium sta nął
po raz dru gi z rzę du. Rok te mu
ukoń czył „fia tow ską dzie siąt kę”
w cza sie 29 min. i 20 sek. Wów -
czas za bra kło mu za le d wie
20 se kund do po bi cia re kor du
tra sy, któ ry od 2013 r. na le ży do
je go ro da ka Ju liu sa Ki pro no La -

ga ta (29:01). W obec nej edy cji
Bie gu po biegł nie co wol niej. Do
po ko na nia 10 km po trze bo wał
29 min. 41 sek. Swój wy czyn
sprzed ro ku po wtó rzył tak że
dru gi na me cie Jo el Ma ina
Mwan gi. Li nię me ty prze biegł
33 sek. po zwy cięz cy. Tuż za
nim fi ni szo wał Ukra iniec Ro man
Ro ma nen ko z cza sem 30 min.
19 sek. Naj szyb szy z Po la ków –
bielsz cza nin Woj ciech Gaj ny był
pią ty. Do po ko na nia „dzie siąt ki”
po trze bo wał 33 min. 1 sek.
Wśród pań naj lep szy wy nik
osią gnę ła Li lia Fi sko vicz z Moł -
da wii (33:36). Był to dzie wią ty

W Bielsku-Białej ścigało się blisko 1,9 tysiąca
biegaczy, w tym niemal 1,6 tysiąca na
głównym dystansie 10 km.



FIA TOW CY
NA STAR CIE
W ry wa li za cji pra cow ni ków FCA
Po land zwy cię żył Mar cin Zdą -
błarz z Chrza no wa, pra cu ją cy na
co dzień w dzia le In for ma ty ki fa -
bry ki w Ty chach. Na me tę przy -
biegł ja ko 69. za wod nik z cza -
sem 38 min. 5 sek. Choć w Biel -
sku -Bia łej wy star to wał po raz
pierw szy, jest już do świad czo -
nym spor tow cem. „Bie gam od
10 lat, ale na Bieg Fia ta do tej
po ry ja koś nie do tar łem. Zwy kle
w tym cza sie star to wa łem w in -
nych miej scach – rzad ko star tu ję
w bie gach ulicz nych, wy bie ram
ra czej tra sy gór skie. Naj dłuż szy
dy stans ja ki po ko na łem to

Poniżej:
zwycięzcy
klasyfikacji
generalnej 
i FCA Poland.
Od lewej:
Mariusz Kiljan,
Adam Kowalski, 
Lilia Fiskovicz, 
Adam Kowalski,
Marcin Zdąbłarz,
Abel Ki bet Rop 
oraz Barbara
Nowak 

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI 
PRACOWNIKÓW FCA POLAND
Kategoria kobiet

1. Barbara Nowak (Piotrowice) – 55:18

Kategoria mężczyzn
1. Marcin Zdąbłarz (Chrzanów) – 38:05
2. Mariusz Kiljan (Jaworzno) – 40:25
3. Adam Kowalski (Tychy) – 41:29
4. Rafał Grzanecki (Warszawa) – 42:18
5. Zdzisław Ptak (Tychy) – 43:10
6. Janusz Łyczko (Bielsko-Biała) – 43:34
7. Marek Nowak (Ligota) – 43:41
8. Janusz Czapiewski (Bieruń) – 43:53

9.  Mateusz Czapnik (Tychy) – 45:18
10.  Bogusław Kopytiuk (Tychy) – 46:46.
Sklasyfikowanych zostało 16 biegaczy

wy nik za wo dów. Naj wy żej skla -
sy fi ko wa na Po lka Ewa Ku char -
ska (35:53) była czwar tą ko bie -
tą na me cie, a w kla sy fi ka cji ge -
ne ral nej za ję ła 28 miej sce.
Za wod ni cy ry wa li zo wa li w do -
sko na łych wa run kach na tra sie
prze ci na ją cej Biel sko -Bia łą
wzdłuż osi pół noc -po łu dnie.
„Po go da zde cy do wa nie sprzy ja -
ła bie ga czom. By ło dość rześ ko,
ra no spa dał deszcz, któ ry oczy -
ścił po wie trze. Świet ne wa run ki,
dzię ki któ rym wie lu bie ga czy za -
no to wa ło swo je ży cio we re kor -
dy” – mó wi dy rek tor im pre zy
An drzej Fi li piak.
Głów ne lau ry wrę czał zwy cięz -
com m. in. Pa weł Klisz, olim pij -
czyk z So czi, gdzie re pre zen to -
wał Pol skę w bie gach nar ciar -
skich. „Po cho dzę z Biel ska -Bia -
łej i bar dzo lu bię tę im pre zę. To
wiel kie wy da rze nie i ka pi tal na
pro mo cja dla mia sta. Czte ry la ta
te mu wy gra łem tu w bie gu mło -
dzie żo wym. Tym ra zem tre ne rzy
za de cy do wa li, że po tru dach
mi nio ne go se zo nu przy go to wa -
nia do ko lej nej zi my roz pocz nę
póź niej. Dla te go te raz nie wy -
star to wa łem” – wy ja śnia.

100 km. (…) Ze swe go star tu
w Bie gu Fia ta je stem za do wo lo -
ny, choć na po cząt ku tra sy by ło
tłocz no i nie co mnie to przy sto -
po wa ło. Po tem by ło już do brze”
– mó wi zwy cięz ca kla sy fi ka cji
bie ga czy z FCA Po land.
Do sko na ły wy nik osią gnął dru gi
w kla sy fi ka cji FCA Po land Ma -
riusz Kil jan z Ja worz na, pra cow -
nik La kier ni w Ty chach. Bie ga
do pie ro od pół ro ku, a za wo dy
w Biel sku -Bia łej by ły je go de biu -
tem. O star cie za de cy do wał im -
puls. „W ra dio węź le usły sza łem
ogło sze nie za chę ca ją ce do
wzię cia udzia łu w Bie gu i po sta -
no wi łem spró bo wać. Za czą łem
bie gać, a tre ner ka na si łow ni
po ka za ła mi jak się le piej przy -
go to wać” – mó wi. Efekt: 40
min. 25 sek. w de biu cie i 163.
miej sce w kla sy fi ka cji ge ne ral -
nej. Ubie gło rocz ne mu zwy cięz -
cy „fia tow skiej” kla sy fi ka cji Ada -
mo wi Ko wal skie mu, pra cow ni -
ko wi Mon ta żu fa bry ki FCA
w Ty chach, nie uda ło się po wtó -
rzyć suk ce su. Tym ra zem był
trze ci. „Lu bię pła skie i szyb kie
tra sy. Nie spra wia ją mi kło po -
tów. Ostat nio mniej tre no wa łem,
więc z wy ni ku je stem za do wo -

lo ny. Za rok zno wu wy star -
tu ję” – za pew nia.
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Bar ba ra No wak z Pio tro wic,
pracująca na Montażu w Ty -
chach, która sa mot nie re pre zen -
to wa ła pięk niej szą część za ło gi
firmy, w kla sy fi ka cji ge ne ral nej
z wy ni kiem 55 min. 18 sek. by ła
1281. „Uczest ni czy łam po raz
dru gi w Bie gu Fia ta, ale – co
mnie nie co zdzi wi ło – czas osią -
gnę łam o dwie mi nu ty gor szy niż
rok te mu. Szko da, mo głam
przy spie szyć” – wy ja śnia.
23. Bieg Fia ta ukoń czy ło rów -
nież wie lu pra cow ni ków in nych
spół ek Gru py FCA w Pol sce,
w tym dzie wię ciu pra cow ni ków
biel skiej fa bry ki FCA Po wer tra in
Po land. „Wśród nas by li za rów -
no de biu tan ci, jak i Zyg munt Ka -
so lik, któ ry – ja ko je den z trzech
bie ga czy – ukoń czył wszyst kie
23. edy cje. Jest on je dy nym
pra cow ni kiem Gru py FCA, któ ry
mo że się po szczy cić ta kim wy -
ni kiem. O je den bieg mniej ma
in ny pra cow nik Gru py An drzej
To rzew ski. Z dru giej stro ny swój
pierw szy start za no to wa li: Da -
riusz Bo ruc ki, Sła wo mir Pie trzak
i Adam Kaw ka” – mó wi naj wy żej
skla sy fi ko wa ny w za wo dach
pra cow nik fa bry ki Da riusz La -
sek. Za jął on w kla sy fi ka cji ge ne -
ral nej 100. miej sce z cza sem
39 min. 16 sek. Gdy by pro wa -

dzo na by ła kla sy fi ka cja ogól na
pra cow ni ków wszyst kich spół ek
Gru py FCA w Pol sce bie ga cze
z Po wer tra in za ję li by dwa miej -
sca na po dium. La sek upla so -
wał by się tuż za Mar ci nem Zdą -
bła rzem. Trze ci był by Ma ciej
Talik, któ ry z cza sem 39 minut
30 sekund za jął w „ge ne ral ce”
113 miej sce.

BIEG Z MAR KĄ
„Fia tow ska dzie siąt ka” to je den
z naj star szych Bie gów w Pol -
sce. Pierw sza edy cja zo sta ła
zor ga ni zo wa na w 1993 r., gdy
ma so we bie ga nie w Pol sce le d -
wie racz ko wa ło. „Star si bie ga -

cze wspo mi na ją dziś, że cza -
sem wsty dzi li się ubrać

dres i wy biec, by po tre -
no wać. Lu dzie dziw nie

się im przy glą da li.
Na prze strze ni lat

wszyst ko się zmie ni ło” – po wia -
da rzecz nik FCA Po land Bo gu -
sław Cie ślar.
Po mysł zor ga ni zo wa nia w Biel -
sku -Bia łej im pre zy bie go wej zro -
dził się wśród kil ku za pa leń ców,
m. in. An drze ja Fi li pia ka oraz pa -
sjo na ta spor tu, tre ne ra szczyr -
kow skiej Szko ły Mi strzo stwa
Spor to we go, Wło dzi mie rza Wa -
lu sia. On jest jed nym z nie licz -
nych, któ rzy ukoń czy li wszyst kie
Bie gi Fia ta. „W tej chwi li jest nas
tyl ko trzech, któ rzy ma ją kom -
plet star tów. Oprócz mnie to Ry -
szard Buk z Biel ska -Bia łej i Zyg -
munt Ka so lik z Kęt. Do nie daw -
na by ło nas czte rech, ale Je rzy
Plew niak w ub. r. wy star to wał
w kra kow skim ma ra to nie. Te raz
ma na kon cie „tyl ko” 22 Bie gi
Fia ta” – opo wia da Wa luś, któ ry
prze wo dzi kla sy fi ka cji naj lep -
szych bie ga czy po 23 edy cjach.
Łącz nie na tra sie Bie gu Fia ta
spę dził 16 godzin 34 minuty
i 22 sekundy.
Po 23 la tach biel ska „dzie siąt -
ka” jest jed nym z naj bar dziej
zna czą cych bie gów nie ma ra -
toń skich w kra ju. Dy rek tor im -
pre zy An drzej Fi li piak bez fał szy -
wej skrom no ści pod kre śla, że to

Zygmunt Kasolik
z Kęt, pracownik  
FCA Powertrain

Poland ukończył
wszystkie 
23 edycje 

Biegu Fiata.
Jego czas:

00:50:57
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jed na z naj waż niej szych im prez
w ka len da rzu. „Dziś Bieg Fia ta
to waż na, uzna na mar ka. Mo da
na bie ga nie po wo du je, że
uczest ni ków przy by wa. Cze ka ją
na to wy da rze nie. Dla wie lu to
praw dzi we świę to bie ga nia, do
któ re go dłu go się przy go to wu ją.
Po ma ga li śmy im na tre nin gach,
or ga ni zu jąc od wcze snej wio sny
za ję cia pod okiem in struk to rów
w biel skim par ku im. Ju liu sza
Sło wac kie go” – do da je. Jak
pod kre śla, nie by ło by ty lu edy cji,
gdy by nie głów ny pa tron. „Za to
chcia łem szcze gól nie po dzię ko -
wać Fia to wi Au to Po land, a
obec nie FCA Po land” – do da je.

DO ZO BA CZE NIA
ZA ROK
23. edy cja Bie gu Fia ta prze szła
do hi sto rii. Or ga ni za to rzy już
my ślą o ko lej nym świę cie bie go -
wym w Biel sku -Bia łej. „Do za -
wo dów przy go to wu je my się
prak tycz nie ca ły rok. Wraz ze
wzro stem licz by uczest ni ków
jest to dla nas co raz więk sze
wy zwa nie. 23 la ta te mu w bie gu
głów nym wy star to wa ło 189,
a w tym ro ku mie li śmy po nad
1,8 tys.” – mó wi. 

Im pre za na sta łe wpi sa ła się już
w pej zaż ma so wych bie gów
w Pol sce. W przy szłym ro ku za -
pew ne rów nież nie za brak nie
chęt nych. Wy nik w tych za wo -
dach jest spra wą dru go rzęd ną.
Jak pod kre śla bo wiem rzecz nik
FCA Po land Bo gu sław Cie ślar
zwy cięz ca mi są w ta kich im pre -
zach wszy scy uczest ni cy, gdyż
naj więk szą na gro dą jest zdro wie. 

BIEG FIA TA TO
WAŻ NA IM PRE ZA
Zda niem pre zy den ta Biel ska -
-Bia łej, Jac ka Kry wul ta, Bieg
Fia ta to do sko na ła pro mo cja
mia sta, ale przede wszyst kim
zdro we go try bu ży cia.
„Bieg Fia ta to bar dzo waż na im -
pre za z punk tu wi dze nia Biel -

ska -Bia łej. To jed na z naj więk -
szych im prez spor to wych
o cha rak te rze ma so wym w na -
szym kra ju. Wpi su je się zna ko -
mi cie w dzia ła nia biel skie go sa -
mo rzą du zmie rza ją ce do roz wo -
ju spor tu i kul tu ry fi zycz nej. Jest
też od po wie dzią na co raz po -
pu lar niej szą wśród Po la ków
mo dę na zdro wy styl ży cia, któ -
ra prze ja wia się m. in. co raz
więk szą ak tyw no ścią fi zycz ną.
Naj lep szym do wo dem ilu stru ją -
cym ten fakt jest to, że z ro ku
na rok ro śnie licz ba uczest ni -
ków za wo dów. Bieg Fia ta ma
nie tyl ko wymiar spor to wy, ale
nie sie za so bą ogrom ny po ten -
cjał pro mo cyj ny na ska lę mię -
dzy na ro do wą. Po twier dze niem
te go jest co rocz na obec ność
w Biel sku -Bia łej ogrom nej rze -
szy bie ga czy nie tyl ko z Pol ski,
ale tak że róż nych za kąt ków
świa ta. To spra wia, że sa mo -
rząd od lat włą cza się fi nan so -
wo i or ga ni za cyj nie w przy go to -
wa nie za wo dów. Po po nad
dwu dzie stu la tach Bieg Fia ta
tak sil nie za ko rze nił się w Biel -
sku -Bia łej, że trud no so bie dziś
wy obra zić, by mógł być or ga ni -
zo wa ny w in nym mie ście”.  

W 23. Biegu Fiata wystąpili
biegacze z dwunastu
krajów. Oprócz Polaków
wystartowali też zawodnicy
z Austrii, Czech, Francji,
Holandii, Kenii, Mołdawii,
Niemiec, Nowej Zelandii,
Ukrainy, Wielkiej Brytanii
i Włoch. 
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atmosferze
4-7 czerw ca, Kro czy ce, a do kład niej Pod le si ce
w Ju rze Kra kow sko -Czę sto chow skiej, po ło żo ne
go dzi nę dro gi od Czę sto cho wy. To tu taj w dłu gi,
sło necz ny week end, or ga ni za to rzy Je ep Camp
stwo rzy li mi ło śni kom Je epów wa run ki do uczest -
nic twa w spo tka niu wiel kiej je epo wej ro dzi ny. 
Na pe łen wra żeń i wiel kich emo cji camp przy je -
cha ło oko ło 100 ekip. Każ da skła da ła się z mi ni -
mum dwóch osób, ale licz ba uczest ni ków przy by -
łych na pierw szy wspól ny po czę stu nek wska zy wa -
ła, że eki py są znacz nie licz niej sze. Nie za bra kło
też ma łych fa nów Je epa – na li czy łem chy ba
z czter dzie ści ma lu chów. Co do ich licz by mo gę
się my lić, bo wia do mo jak szyb kie są dzie ci. 

Czwar tek, dzień pierw szy. Od pierw szych chwil
po by tu na cam pie czu ło się per fek cyj ną or ga ni za -
cję. Biu ro im pre zy uwi ja ło się jak w ukro pie (i to nie
tyl ko w prze no śni, bo or ga ni za to rzy za dba li rów -
nież o po go dę). Wszy scy otrzy ma li po wi tal ny pa -
kiet z ko szul ka mi, ga dże ta mi, pla nem im pre zy, ku -
po na mi na je dze nie. Na środ ku pla cu po sta wio no
ogrom ny na miot Je ep Ho use, a tuż obok zor ga ni -
zo wa no stre fę za baw dla dzie ci. Wszyst ko do sko -
na le ozna ko wa ne. A wo kół Je epy, Je epy, Je epy… 
Uczest ni czy po dzie le ni zo sta li na pięć grup: nie bie -
ską, żół tą, czer wo ną, zie lo ną i po ma rań czo wą.
Wszyst kie mia ły swój par king, a każ de au to swo je
miej sce o nu me rze ta kim jak star to wy. Przy tak

Od razu wiedziałem, że będzie to 
impreza przez duże „I”. I nie myliłem się.
To było wydarzenie godne marki Jeep. 

Piotr
Dołżyński

W amerykańskiej
atmosferze
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du żej licz bie Je epów, ja kie po ja wi ły się na zlo cie,
był to nie zbęd ny ele ment spraw nej or ga ni za cji. 
Czwar tek był dniem po wi tal nym, za po znaw czym,
bez za pla no wa nej ak tyw no ści. Każ dy jed nak z nie -
cier pli wo ścią cze kał na ko lej ne trzy dni, by spraw -
dzić, co kry je się pod cie ka wie brzmią cy mi na zwa -
mi: Je ep Ju ra To ur, Je ep Chal len ge + Je ep Ra id,
Je ep Hi sto ry, Je ep Map, Je ep Wa ves + Je ep
Convoys. Ja przy dzie lo ny zo sta łem do gru py żół -
tej, któ ra pią tek roz po czę ła od Je ep Map. 
Pią tek, dzień dru gi. Zbiór kę na par kin gu i od pra wę
w gru pach za pla no wa no na 8:45, a wy jazd w tra -
sę o 9:00. Do kład nie na tor off -ro ado wy w Nie go -
wo nicz kach, oko ło 30 km od ba zy Je ep Vil la ge.
Nikt nie miał po ję cia, gdzie znaj du je się ten tor, ale
wrę czo ne na od pra wie ro ad bo oki bez pro ble mu
po mo gły do je chać na miej sce. A na to rze? Gór ki,
wszę do byl ski pia sek, głę bo kie ko le iny, łą ka i pięć
flag, któ re trze ba by ło od na leźć w cią gu 15 mi nut.
Mój Je ep Re ne ga de da wał ra dę. Nie spo dzie wa -
łem się, że ten młod szy brat Wran gle ra bę dzie tak
zwin nie po ko ny wał nie rów no ści. Po 15 mi nu tach
i zdo by ciu pię ciu pie czą tek w prze wod ni ku mo -
głem pod pa try wać, jak in ni wal czą w te re nie. 
Po wrót do ba zy, rów nież na pod sta wie za pi sków
w ro ad bo oku, wy da wał się szyb szy, mo że dla te -
go, że zbli ża ła się po ra obia du. O je dze niu nie bę -
dę się roz pi sy wał, wspo mnę tyl ko, że każ de go
dnia by ło smacz nie! Śnia da nia w ho te lach, a obiad
i ko la cja na cam pie. 
Po obie dzie i po obied nim le ża ko wa niu w cie niu
Je epa nad szedł czas na ko lej ną ak tyw ność.
I znów od pra wa na par kin gu, i w tra sę, tym ra zem
nad Je zio ro Po raj skie (oko ło 30 km od ba zy Je ep
Vil la ge), gdzie od był się ko lej ny punkt pro gra mu –
Je ep Wa ves + Co nvoys. W Po ra ju po dzie li li śmy
się na dwie dru ży ny. Mo ja eki pa zo sta ła nad wo -
dą, a dru ga ru szy ła zmie rzyć się z ba gni stym, pod -
mo kłym te re nem, gdzieś w środ ku la su.
Przy trzy dzie sto stop nio wym upa le wy jazd nad wo -
dę był strza łem w dzie siąt kę. Za pla no wa na w tym
miej scu go dzin na prze jażdż ka mo to rów ką nie by ła
wpraw dzie w sta nie za pew nić aż tak eks cy tu ją cych
wra żeń jak jaz da Je epem, mi mo to cu dow ne fa le,
słoń ce i orzeź wia ją ca wo da oka za ły się świet ną za -
ba wą. Mógł bym tak ca ły dzień. Ale nie ste ty, czas
mi nął, przy je cha li na si dziel ni off -ro ado wi cze. Nie -
ste ty, żad ne mu uczest ni ko wi tej gru py nie uda ło się
po ko nać błot nej prze szko dy. Rów nież dla mnie,
a tak że człon ków mo jej eki py, po ko na nie tej re we -
la cyj nej tra sy, oka la ją cej zbior nik wod ny w Po ra ju,
oka za ło się zbyt trud ne. Bło to i jaz da w głę bo kiej
wo dzie Je epem Re ne ga de by ła by zbyt nie bez -
piecz na. Od pu ści łem! In ni rów nież nie da li ra dy! 
Po po wro cie do Je ep Vil la ge i ko la cji cze kał nas
jesz cze kon cert. By ło gło śno, we so ło, za ba wa do

bia łe go ra na. Tak sły sza łem, bo ja opu ści łem na -
miot trosz kę wcze śniej, dzie ci za sy pia ły już mię dzy
jed nym a dru gim „dmu chań cem”, a przed na mi
by ła so bo ta i ko lej ne atrak cje.
So bo ta, dzień trze ci. Już od ra na słoń ce grza ło nie -
mi ło sier nie. Za po wia dał się upal ny dzień. W pla -
nach był Je ep Ju ra To ur, a po obie dzie pu sty nia –
przy tym upa le praw dzi we wy zwa nie dla aut i lu dzi. 
Je ep Ju ra To ur to wy jazd do Ogro dzień ca (oko ło
20 km od ba zy). Ca łą gru pą zwie dza li śmy ru iny
zam ku le żą ce go w tym naj wyż szym punk cie Ju ry

Kra kow sko -Czę sto chow skiej (516 m n.p.m.), na
szla ku Or lich Gniazd. Po dob no w zam ku tym stra -
szy „Czar ny Pies z Ogro dzień ca”. Nie uda ło nam
się go jed nak spo tkać. Mi mo bra ku atrak cji w po -
sta ci zja wisk nad przy ro dzo nych, to co wi dzia łem,
by ło war te przy je cha nia. Ko lej ny punkt na me dal
bo ga te go pro gra mu Cam pJe ep!
Po po łu dniu cze ka ła nas wy pra wa na Pu sty nię
Błę dow ską, czy li Je ep Chl len ge + Je ep Ra id.
W tak trud nych wa run kach trze ba by ło mieć do -
brze przy sto so wa ne au to, by da wa ło ra dę w głę -

Podczas
imprezy nie
zabrakło też
małych fanów
Jeepów
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bo kim pia sku. A piach był wszę -
dzie – pod no ga mi, w bu tach,
a na nie bie ani jed nej chmur ki
i 34 stop nie. To jak jest na Sa ha -
rze? Le piej nie my śleć! Mi mo to
ten punkt pro gra mu był su per,
ale ma rzy łem już o zim nym
prysz ni cu, nie wspo mi na jąc
o zim nym pi wie. Ale na to trze ba
by ło po cze kać do ko la cji. Po niej
jesz cze wie czor ny kon cert i mecz Bar ce lo ny z Ju -
ven tu sem, i czło wiek nie spo strzegł, że wy bi ła pół -
noc. So bo ta mi nę ła bły ska wicz nie.
Nie dzie la, dzień czwar ty. Gru pa żół ta dzień ten
spę dza ła sta cjo nar nie, uczest ni cząc w ostat niej
z za pla no wa nych atrak cji – Je ep Hi sto ry. Sta cjo -
nar nie nie ozna cza ło nie ak tyw nie. Był bo wiem tor
prze szkód, qu ady i park li no wy, a na to rze 3 au ta:
Je ep Wran gler, Je ep Re ne ga de i Je ep Che ro kee.

Moż na by ło spró bo wać swo ich sił
w każ dym z tych mo de li. A quady?
Faj na spra wa, ale zde cy do wa nie
wo lę au to. Park li no wy? Tu taj głów -
nie dzie cia ki mia ły uży wa nie, cho -
ciaż do ro śli rów nież. Nie są dzi łem,
że fa ce to wi w mo im wie ku mo że to
spra wić ty le fraj dy. Przy pi na nie,
prze pi na nie, zjaz dy, wspi na nie,
pod cią ga nie. Re we la cja! Na hi sto -

rię, któ ra za pla no wa na by ła na nie dziel ne przed -
po łu dnie, za bra kło już cza su. Ale obie cu ję, że
nad ro bię. Prze czy tam wszyst ko, co znaj du je się
w prze wod ni ku. 
Na ko niec jesz cze ostat ni wspól ny obiad, a po nim
po że gna nia, wy mia na wi zy tó wek, te le fo nów, kon -
tak tów i wy jazd z na dzie ją, że te go ty pu im pre zy
bę dą cy klicz ne, że znów bę dzie moż na po czuć się
czę ścią je epo wej ro dzi ny. Do zo ba cze nia!  

Podczas 
Jeep Challenge

trasa obfitowała
w trudności:

było błoto, piach
i mnóstwo

wrażeń

W pełnym
emocji i wrażeń
Jeep Campie
udział wzięło
około 100 ekip
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Wiki i Julia z gokartów przesiadły się do
bolidów formuły 4, a precyzyjniej do Italian
F4 Championship Powered by Abarth.
Spotykamy je w Monzie, gdzie opowiedziały
nam o swoich nadziejach i marzeniach.
Julia i Wiktoria Pankiewicz

pochodzą z Warszawy,
mają po 15 lat i są bliź-

niaczkami. Ich ulubioną muzyką
jest ryk silników, a naturalnym
środowiskiem tor wyścigowy.
Swoją przygodę z kartingiem za-
częły w wieku dziesięciu lat, a od
tego sezonu, już jako „prawie
dorosłe”, biorą udział w wyści-
gach single-seaterów w Italian

F4 Championship Powered by
Abarth. Bliźniaczki wspiera
w tych zmaganiach zespół RB
Racing Marco Angelettiego.
Julia i Wiktoria mimo młodego
wieku mają na swoim koncie
sporo ważnych osiągnięć. Pierw-
sze próby w kartingu podjęły,
jeszcze jako dziewczynki, w kla-
sie Rotax. W 2013 roku zadebiu-
towały na arenie międzynarodo-

wej w KF Junior i w serii Aca-
demy CIK-FIA. W ubiegłym roku
trochę wyższa Wiki przeszła do
KF, podczas gdy Julia pozostała
w klasie Junior. Obie wzięły udział
we wszystkich wyścigach WSK
Mistrzostw Europy i Świata.
Trwająca od kilku miesięcy nowa,
ekscytująca przygoda jest dla
obu utalentowanych zawodni-
czek szansą na ich dalszy rozwój.

Carola
Popaiz

zdjęcia
Davide

Pastanella

bliźniaczki„Latające” 



„Mamy świadomość, że bę-
dziemy musiały dać z siebie
wszystko i jesteśmy gotowe na
wiele wyrzeczeń” – mówią dziew-
czyny. Profesjonalne wsparcie
młodym sportsmenkom zapew-
nia Marco Angeletti, który wyjaś-
nia: „Julia i Wiki mają spore do-
świadczenie w międzynarodo-
wym kartingu i dysponują poten-
cjałem pozwalającym odnosić

sukcesy w sportach moto-
rowych. Są poza tym do-
skonale przygotowane
technicznie. Włoskie
Mistrzostwa Formuły 4
to prawdziwe wy-
zwanie. Dziewczyny
będą rywalizować

z wysokiej klasy kie-
rowcami, a to

wiąże się z du-
żym pozio-

mem stresu.
M y ś l ę

więc, że teraz najważniejsze jest,
by jedynie zaznajomiły się z torem,
a dopiero od przyszłego sezonu
powalczyły o lepsze wyniki”. 
Julia i Wiktoria stają w szranki
nie tylko z przedstawicielami płci
przeciwnej. Bliźniaczki mają bo-
wiem na swoim koncie również
inaugurację Italian F4 Women
Trophy, ułatwiającą start w wy-
ścigach kobietom-kierowcom.
W tym roku w Italian F.4 Cham-
pionship przewidziano 7 rund,
do tej pory rozegrano 4. Po
ostatnim wyścigu, który odbył się
12 lipca na torze Mugello, w ka-
tegorii Women Trophy Wiktoria
ma przewagę na Julią o 1 punkt. 
Z „super bliźniaczkami” umówi-
liśmy się w Monzie, w hotelu RB
Racing, krótko po pierwszym

Bolidy F4
wyposażone są
w silniki Abarth

1.4, 160 KM przy
5500 obr./min

(maks. moment
250 Nm przy

3500 obr./min.)
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SINGLE-SEATERY
W WYŚCIGU

wyścigu. Aktualizowały właśnie
swoje strony na Facebooku
i czatowały z przyjaciółmi. „Ko-
rzystamy z przerw, by pozdrowić
naszych kibiców. Jesteśmy
ciągle w drodze, dlatego mamy
naprawdę niewiele czasu, aby
spotkać się także ze znajomymi.
Cieszymy się więc z istnienia
portali społecznościowych, które
skracają dystans między nami”
– mówi Julia. 
Mimo ciągłych podróży Wiki i Ju-
lia bez większych problemów go-
dzą swoją pasję z nauką.
„Uczęszczamy do Międzynaro-
dowej Szkoły Europejskiej w War-
szawie, a naszymi największymi
fanami, zaraz po członkach ro-
dziny, są właśnie nauczyciele.
Uczymy się wszędzie, gdzie się

da – w samolocie, w trasie itp.
Tym, którzy myślą, że mamy siel-
skie życie, odpowiadamy: to nie-
zupełnie tak. Jest piękne, ale jed-
nocześnie wymagające, pełne re-
guł, których musimy przestrze-
gać” – tłumaczy Wiki. Na szczę-
ście siostry mogą zawsze liczyć
na rodzinę. „Rodzice nas wspie-
rają; wierzą w nas i zachęcają do
tego, by się nie poddawać” –
mówią dziewczyny.
Bliźniaczki, mimo młodego
wieku, mają sprecyzowane plany
na przyszłość. „Ja – mówi Wiki –
pasjonuję się modą. Z pewnością
spróbuję kiedyś wejść do tego
świata”. Julia natomiast przyszłe
losy wiąże z samochodami: „Nie
mam innych pasji poza sportami
motorowymi”. Bliźnięta różnią się

także charakterami. Wiki jest
spontaniczna i towarzyska, Julia
raczej nieśmiała i nieufna. Na co
dzień zatem się wspierają i mo-
tywują, kompensując swoje
braki. Na torze prezentują nato-
miast dwie odmienne postawy.
„Kiedy się ścigam, nie patrzę na
nikogo, tym bardziej na Wiki –
przyznaje Julia. – Jeśli mam ją
przed sobą, robię wszystko, by
ją wyprzedzić”. Wiki jest raczej
spolegliwa: „Puszczam ją przo-
dem, bo lubię współpracę”. Obie
zgadzają się jednak w kwestii po-
rad, jakie dałyby młodym lu-
dziom, którzy chcieliby wejść do
świata sportów motorowych:
„Uwierzcie w siebie, bądźcie
zdyscyplinowani i nie zniechęcaj-
cie się niepowodzeniami”.

Formuła 4 to klasa wyścigów samochodowych
powołana do życia w 2013 w celu utworzenia
międzynarodowej serii przygotowującej do
Formuły 3. Aby ułatwić przejście z gokartów do
samochodów formuły, regulamin FIA
(Międzynarodowej Federacji Samochodowej)
opiera się głównie na ograniczeniu kosztów, tak
aby samochód gotowy do wyścigu kosztował
maksymalnie 40 000 euro.
Również w tym roku Italian F4 Championship
powered by Abarth przyciągnął wielu kierowców,
dzięki promocji WSK Promotion i ACI Sport
Service, i może liczyć na udział przedstawicieli
16 różnych narodowości z trzech kontynentów
(Europy, Azji i Ameryki Południowej).

KALENDARZ ITALIAN 
F4 CHAMPIONSHIP
1. 3 maja Vallelunga (Włochy) (4,085 km)
2. 31 maja Monza (Włochy) (5,792 km)
3. 28 czerwca Imola (Włochy) (4,909 km)
4. 12 lipca Mugello (Włochy) (5,245 km)
5. 6 września Adria (Włochy) (2,702 km)
6. 20 września Imola (Włochy) (4,909 km)
7. 4 października Misano (Włochy) (4,226 km)
Każdy wyścig składa się z trzech etapów.
Pierwszy trwa 28 minut + 1 okrążenie, drugi 
18 minut + 1 okrążenie, a trzeci 28 minut + 1
okrążenie.

Dziewczyny
w przerwach
aktualizują
swoje strony 
na portalach
społeczno-
ściowych. 
Dzięki nim
utrzymują
kontakt
z kibicami
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To był wyjątkowy czas dla pracowników
Teksid Iron Poland. Wspólnie z bliskimi
bawili się podczas Dnia Rodzinnego. Miłej
atmosfery nie popsuła nawet pogoda, która
w ostatnią sobotę czerwca była dość kapryśna.

To jedyny dzień w roku, gdy na teren sko-
czowskiej odlewni żeliwa wejść mogą nie
tylko upoważnieni pracownicy, ale także ich

rodziny, przyjaciele oraz mieszkańcy miasta, którzy,
choć zawodowo nie są związani z zakładem, widzą
go codziennie z okien swoich domów. Dla wielu
z nich Teksid Iron Poland to wizytówka Skoczowa.
Dlatego tak chętnie skorzystali z możliwości zoba-
czenia na własne oczy tego, co dzieje się w tej, li-
czącej już kilkadziesiąt lat fabryce. 

Damian Krzempek, który na co dzień pracuje
w dziale kontroli jakości, do odlewni przyszedł
z córką Mają. „Przez półtora miesiąca pracowałem
w formierni i chciałem, żeby moja pociecha zoba-
czyła, jakie warunki panują w tym miejscu. Dziś
nie ma upału, więc temperatura w fabryce jeszcze
nie jest najwyższa. Gorzej jest, gdy na zewnątrz
jest powyżej 30 ºC” – wyjaśnia. Największe wraże-
nie na dziewczynce zrobiło przelewanie ciekłego
żeliwa. „Widać było takie piękne iskry” – powie-

w Teksidzie
Anna

Szafrańska

zdjęcia
Lucjusz

Cykarski

Rodzinnie

Pomiędzy
stanowiskiem
do malowania

dziecięcych
twarzy

a basenikiem do
„łowienia ryb”

milusińskich
zabawiała para

uroczych
klaunów
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działa Maja. W trakcie zwiedzania odlewni tempe-
ratura wewnątrz wynosiła 32ºC. 
Transport i przelewanie żeliwa podziwiali z zapartym
tchem nie tylko najmłodsi goście. Ta najbardziej wi-
dowiskowa w zakładzie czynność wzbudzała
ogromne zainteresowanie i respekt także wśród
dorosłych zwiedzających. Anna Ruszczyk przy-
znaje, że trzeba sporej odwagi, aby codziennie ob-
cować z płynnym metalem. Pracuję w kuchni –

także przy piecu, ale ten tutaj przytłacza swoją wiel-
kością” – mówi z uśmiechem. Na zwiedzanie od-
lewni namówił ją mąż – Leszek. Do Skoczowa przy-
jechali z Brennej na zaproszenie Franciszka Grenia,
który w odlewni pracuje od 41 lat i podczas Dnia
Rodzinnego osobiście oprowadzał swoich przyjaciół
po tym wydziale. „Kolega pracował w kopalni.
Chciałem pokazać mu zakład, w którym wszystko
dzieje się na powierzchni” – żartuje Franciszek Greń. 
Piotr Ciemała, na co dzień pracownik ochrony
w Teksid Iron Poland, podkreśla, że w ciągu ostat-
nich lat dużo zmieniło się tu na lepsze. „Przede
wszystkim chciałem pokazać rodzinie nowe piece
odlewnicze. Zakład nieustannie poddawany jest
modernizacji, co widać na każdym kroku” – opo-
wiada. Na jego żonie, Elżbiecie największe wraże-

nie zrobiła wielkość zakładu. „Wszystko tu jest
olbrzymie: piece i maszyny. Tylko człowiek jest wo-
bec nich malutki” – dodaje z uśmiechem. 
Mariusz Gruszczyk, który oprowadzał gości po od-
lewni, przypominał, że temperatura ciekłego metalu
sięga ponad 1500ºC. To właśnie proces topienia
żeliwa najbardziej interesował zwiedzających, któ-
rzy zadawali wiele pytań na ten temat. Wśród od-
wiedzających Teksid były nie tylko kilkuletnie dzieci,
ale także emerytowani pracownicy, którzy chcieli
zobaczyć zmiany, jakie w ciągu ostatnich lat zaszły
w zakładzie. „Zwiedzanie zaczynaliśmy w topialni.
Następnie podglądaliśmy, co dzieje się na formierni,
potem był dział obróbki, kontroli i wreszcie wydział
logistyczny, skąd detale wyruszają w świat” – wy-
jaśnił Mariusz Gruszczyk.

Damian
Krzempek
z córką Mają.
U góry: Leszek
i Anna Ruszczyk
oraz Franciszek
Greń.
Po lewej: Piotr
Ciemała z żoną
Elżbietą i córką
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POTRZEBNA INTEGRACJA 
Dominik Heller, automatyk w Teksid Iron Poland
na Dzień Rodzinny zaprosił swoją dziewczynę –
Aldonę. Po zwiedzeniu odlewni razem bawili się
podczas festynu, który zorganizowano na terenie
przed zakładem. „Dziś mogłem się pochwalić,
gdzie pracuję. Najważniejsze jednak, że możemy
być tu razem i wesoło spędzić wolny czas” – mówi. 
Jak co roku podczas festynu Dnia Rodzinnego
Teksid na pracowników firmy i ich rodziny czekało
sporo atrakcji. Teren wokół budynku dyrekcji zajęty
został przez wesołe miasteczko dla dzieci i pra-
cowniczą biesiadę z dobrze zaopatrzonym bufe-
tem. Dmuchane zamki przeżywały oblężenie naj-
młodszych, którzy chcieli doświadczyć kompletu
zabawowych wrażeń. Pomiędzy stanowiskiem do
malowania dziecięcych twarzy a basenikiem do
„łowienia ryb” milusińskich przez cały czas sku-
tecznie zabawiała para uroczych klaunów, nama-
wiając chętnych do przeciągania
liny czy zabawy w bitwę na
śnieżki w środku lata. Najbar-
dziej obleganą atrakcją, ofero-
waną po raz pierwszy na zakła-
dowym festynie, były kule
wodne. W dmuchanym basenie,
w środku ogromnych, przezro-
czystych baniek niczym kosmo-
nauci szaleli zarówno starsi, jak
i młodsi. Również trampolina,

a właściwie trzy trampoliny cieszyły się cały dzień
niesłabnącą popularnością. Na frontowej części
placu tradycyjnie już ulokowano wiatę dla tych,
którzy mieli ochotę posiedzieć czy potańczyć przy
serwowanej przez dj’a muzyce. Jeśli ktoś zauważył
podczas zabawy kłopoty z kondycją (ale i bez
specjalnego powodu), mógł udać się do pobli-
skiego namiotu, gdzie po zmierzeniu ciśnienia i in-
nej diagnostyce, porad zdrowotnych udzielali wy-
kwalifikowani fachowcy. Dbając o rozrywki dla du-
cha, organizatorzy nie zapomnieli też o dobrym
jedzeniu potrzebnym do udanej zabawy. Na bie-
siadujących czekał oferujący pyszne i różnorodne
menu obiadowe bufet, w którym nie zabrakło
także słodkości, zimnego piwa, lodów i innych na-
pojów. Po dobrym posiłku i odpoczynku można
było udać się na znajdujący się za stołówką plac,
gdzie na żądnych mocniejszych wrażeń czekał
off-roadowy tor rodem z rollercoastera. Zamiast

wagonika był terenowy Jeep.
Często słyszalne piski w istocie
nie wydobywały się z hamulców
wozu, lecz z jego kabiny – at-
rakcja zapewniła bowiem eks-
tremalne doświadczenia. 
Festyn rodzinny jak co roku przy-
ciągnął wielu pracowników i ich
najbliższych, którzy mieli możli-
wość miło spędzić wolny czas.
Następny taki dzień już za rok!

Dominik Heller
z dziewczyną

Aldoną.
U dołu Mariusz

Gruszczyk
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Krzysztof
Bielski

zdjęcia
Satiz Poland

gronie

Dzień Ro dzin ny w Biel sku -
-Bia łej zgro ma dził kil ka ty -
się cy osób, któ re na co

dzień są współ twór ca mi suk ce -
su FCA. To pra cow ni cy FCA 
Po wer tra in Po land, FCA Se rvi -
ces, Si rio Pol ska, Co mau Po -
land, Sa di Pol ska, Ge stin Pol ska
oraz dostawców – Si ste ma
i EDF Fe ni ce.
Au ra by ła na der ła ska -
wa. Ską pa ne w pro -
mie niach lip co we -
go słoń ca po po łu -
dnie za chę ca ło do
ak tyw ne go wy po -

czyn ku w ple ne rze, a przy go to -
wa ne atrak cje by ły sil nym ma -
gne sem przy cią ga ją cym do
biel skie go za kła du praw dzi we
rze sze. Na ich po wi ta nie przy -
wdział on od święt ny wy strój.
Gir lan dy z ba lo ni ków pod kre śla -
ły świą tecz ną at mos fe rę ra do -

sne go fe sty nu.

COŚ DLA UCHA
Atrak cją dnia był kon cert ze spo -
łu Go lec uOr kie stra. Gó ral ski
tem pe ra ment i wiel kie prze bo je
to mie szan ka gwa ran tu ją ca za -
ba wę. „Cze kam na wy stęp Gol -
ców. Lu bię ich mu zy kę, a naj -
bar dziej prze bój «Ścier ni sko».

Te raz jesz cze opro -
wa dzam zwie dza -
ją cych po ha li, ale

po tem wraz z ro dzi ną do łą -
czę do za ba wy” – pod kre ślił 
Zbi gniew Czaj ka, ope ra tor li nii
w ha li 3D FCA Po wer tra in
Poland. Mu zy cy po rwa li do tań -

Taki dzień zdarza się raz w roku. 
Rodzina FCA – pracownicy wraz z bliskimi,
w lipcową niedzielę spotkali się w Bielsku-
Białej na wspólnej zabawie. 

W rodzinnym
gronie

W rodzinnym
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ca i roz pa li li pu blicz ność. O do -
sko na ły na strój uczest ni ków
Dnia Ro dzin ne go za dbał też ka -
ba ret Rak z dwo ma lu bia ny mi
Krzysz to fa mi – Re spond kiem
i Han ke. Dzie ci ba wił ka ba re cik
Klau na Ti rul ka.

COŚ DLA OKA
Dzień Ro dzin ny jest oka zją, by
bli scy i zna jo mi pra cow ni ków
spół ek FCA zwie dzi li ha le,
w któ rych po wsta ją sil ni ki. Kie -
row nik zmia ny na wy dzia le
obróbki kor pu su w FCA Po wer -
tra in Po land Hen ryk Bie lak po -
ka zy wał naj bliż szym „swo je kró -
le stwo”. „Tu po wsta je sil nik 1.3
SD. Chcia łem po ka zać to miej -
sce ro dzi nie. Opo wia dam, jak
po wsta je sil nik. Ca ła jego ob rób -
ka trwa ok. 8 godz.” – mó wił.
Je go opo wie ści przy słu chi wał
się wuj Mi chał Ol ma, bu dow la -
niec, któ ry w la tach 70. pro jek -
to wał je den z za kła dów ów cze -
snej FSM. „Gdy by kil ka dzie siąt
lat te mu ktoś zro bił tu zdję cie
i po ka zał je dziś mło dym, to by -
ła by to świet nia ilu stra cja prze -

bo ju «Ścier ni sko». Za mo ich
cza sów tu by ło ścier ni sko. Te raz
jest San Fran ci sco” – pod kre ślał. 
Ha le pro duk cyj ne od wie dzi ła Jo -
an na Du da jek z sy nem Ka mi -
lem. „Mój mąż tu pra cu je, w Si -
rio Pol ska, dla te go rok w rok ko -
rzy sta my z oka zji, by przyjść
w Dniu Ro dzin nym i po ka zać
mło dym za kład. Mo że kie dyś
bę dą w nim pra co wa li?” – za -
sta na wia ła się. Jej syn Ka mil do -
dał, że fa bry ka mu się po do ba.
„Chciał bym tu pra co wać
w ochro nie, jak mój ta ta. Je stem
z nie go bar dzo dum ny” – po wie -
dział chło piec.
W ha li 3D, gdzie po wsta je sil nik
Twi nA ir, zwie dza ją cy mo gli zo -
ba czyć m. in. jak dzia ła ją ro bo ty.
Ro dzi nę przy pro wa dził tam
mon ter na Long Block II An drzej
Gą sio rek. To wa rzy szy ły mu żo na
Bar ba ra oraz cór ki Ka ro li na i Iza -
be la. „Po ka zy wa łem, któ re wiąz -
ki do cze go pod pi nam. W mia rę
moż li wo ści sta ra łem się wszyst -
ko wy tłu ma czyć. Zo ba czy my też
jak bu do wa na jest «ben zyn ka»,
czy li zwie dzi my dru gą ha lę” –
po wie dział pra cow nik FCA Po -
wer tra in Po land. Je go żo na Bar -
ba ra za sko czo na by ła czy sto -
ścią w za kła dzie. „Moż na mieć
wy obra że nie, że fa bry ka sil ni -
ków to brud i mnó stwo sma ru,
a tu jest tak czy sto. Kie dyś
przy szedł z na mi brat, któ ry pra -
cu je w in nej fir mie, i aż zro bił
zdję cia, by po ka zać ko le gom
w ja kich wa run kach moż na pra -
co wać” – do da ła.
Pra cow ni cy są zgod ni: czy stość
to pod sta wa. Czy stość i bez pie -
czeń stwo. Bez wy so kie go po -

zio mu w tych
dzie dzi nach

FCA Po wer tra in Po land nie
otrzy ma ła by „zło ta” WCM. Nad
bez pie czeń stwem w co dzien nej
pra cy, ale i pod czas świąt czu -
wa ją stra ża cy. W Dniu Ro dzin -
nym ten obo wią zek spo czy wał
m. in. na Wła dy sła wie Ku ku ciu,
pra cow ni ku Si rio Pol ska. „Pra -
cu ję tu od 41 lat. Od ra bia łem
woj sko w za kła do wej stra ży po -
żar nej, po tem pra co wa łem przy
sil ni kach, a od 19 lat znów je -
stem stra ża kiem. Dziś zwra cam
uwa gę, by ni ko mu nic się nie
sta ło. Pod mo im okiem wszy scy
są bez piecz ni” – za pew nił.

Marzena
i Patryk Piętka

Michał Olma i Henryk Bielak

Kon ra d i Ka ta rzy na Świ sta k

Wła dy sła w Ku ku ć

Zbi gniew Czaj ka

Joanna Dudajek z synem Kamilem
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ZA BA WA
Dzień Ro dzin ny to ma sa atrak cji
dla mi lu siń skich, któ rzy już przy
wej ściu zo sta li ob da ro wa ni słod -
ko ścia mi. Dmu cha ne zjeż dżal -
nie, to ry prze szkód, gry i za ba -
wy, w któ rych naj młod si wy stę -
po wa li sa mi lub z ro dzi ca mi
cie szy ły się po pu lar no ścią. Emo -
cje udzie la ły się na ścian ce wspi -
nacz ko wej. 7-let nie mu Kon ra do -
wi Świ sta ko wi za bra kło za le d wie
me tra, by do tknąć szczy tu. „Nie
mo głem zna leźć punk tu pod par -
cia, ale za rok spró bu ję i na pew -
no do trę do koń ca” – za pew niał.
Je go ta ta Woj ciech Świ stak,
pra cow nik FCA Se rvi ces, z żo ną
Ka ta rzy ną nie ma ją wąt pli wo ści,
że tak bę dzie. Dziel nie z ko lej ny -
mi me tra mi wal czył nie speł na
6-let ni An tek Wi śniow ski, któ re -
go ta ta An drzej też pra cu je
w FCA Se rvi ces. Ma ma chłop ca
– Ka ta rzy na po wie dzia ła, że
wspi nał się pierw szy raz w ży ciu,
więc do tar cie na trze ci metr jest
ogrom nym wy czy nem. „Za ba wa
na ścian ce jest świet na. Wpraw -
dzie chcie li śmy zdą żyć na wy -
stęp clow na, ale ona nas przy -
cią gnę ła” – do da ła ma ma Ant ka
oraz je go sióstr Zo si i Anu si.
Z ko lei Pa tryk Pięt ka rzu cał wo -
recz ka mi do ce lu. „Wszyst kie
wy lą do wa ły w sa mym środ ku
ma ty. Je stem dum na z sy na.
Od 10 lat pra cu ję w FCA Se rvi -
ces i co ro ku tu przy cho dzi my
w Dniu Ro dzin nym, by ko rzy stać
z atrak cji, a przy oka zji po ka zać
bli skim miej sce pra cy i spo tkać
się z ko le ga mi na in nym grun cie
niż przy biur ku” – po wie dzia ła
ma ma Pa try ka Ma rze na.
Wspa nia łą atrak cją był tor zdal -
nie ste ro wa nych elek trycz nych
sa mo cho dzi ków (zdjęci u gó ry).
Wy ści gi dłu gi mi pro sty mi od cin -
ka mi i na ostrych za krę tach wy -
zwa la ły emo cje. Jed nym ze zwy -
cięz ców zo stał 7-let ni An to ni.
„An tek, je steś asem!” – orzekł je -
go ta ta, gdy zo ba czył suk ces sy -
na. Mło dy raj do wiec przez dwie -
-trze cie dy stan su był na dru gim

miej scu, ale po tem wy szedł na
pro wa dze nie, któ re go nie od dał
do me ty. „Umiem w to grać.
W do mu mam dwa to ry, choć
mniej sze” – po wie dział mistrz.
Swo ją atrak cję mie li do ro śli: tor
off -ro ado wy, któ ry po ko ny wa ły
dwa Je epy: Che ro kee i Grand
Che ro kee. Ostry pod jazd po
spe cjal nym to rze i zjazd ni czym
w rol ler co astrze, huś taw ka wa -
go wa i prze jazd po stro mej po -
chyl ni wy zwa la ły ad re na li nę. „Fe -
no me nal ne! Ni gdy cze goś ta kie -
go nie prze ży łam. Drża łam, gdy
kie row ca je chał bo kiem po stro -
mym po de ście. My śla łam, że się
prze wró ci my” – wy zna ła Be ata
Szcze pa nik z FCA Se rvi ces.
Dzień Ro dzin ny to wy da rze nie,
na któ re pra cow ni cy spół ek FCA
cze ka ją ca ły rok. Atrak cje,
wspa nia łe po tra wy z gril la, coś
dla ucha i oka, przy cią ga ją. Tak
też bę dzie za rok, gdy znów ca -
ła ro dzi na się spo tka. A za tem
do zo ba cze nia!  

An drzej Gą sio rek, żo na Bar ba ra i cór ki: Ka ro li na i Iza be la

Be ata Szcze pa nik 

An tek Wi śniow ski z mamą Ka ta rzy ną
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Prezydent Brazylii, Dilma Rousseff, Gubernator Pernambuco, 
Paulo Câmara oraz szefowie FCA, John Elkann i Sergio Marchionne
dokonali uroczystego otwarcia nowego kompleksu
przemysłowego marki Jeep, zbudowanego przez grupę
FCA w północno-wschodniej Brazylii w miejscowości
Goiana w stanie Pernambuco. Jest to pierwsza fabryka
koncernu zaprojektowana przez międzykulturowy
zespół, który od samego początku mógł skorzystać
z najlepszych praktyk opracowanych przez Grupę.
Fabryka dysponuje 700 robotami
(650 w spawalni, 40 w lakierni i 10 na montażu),
zajmuje powierzchnię wynoszącą 260 tys. m2

i ma zdolność produkcyjną rzędu 250 tys.
samochodów rocznie. Obecnie produkowany 
jest tam Jeep Renegade przeznaczony na rynki
Ameryki Łacińskiej, ale w zakładzie tym można
produkować dodatkowo trzy inne modele.

JEEP Z BRAZYLII

W niedzielę 21 czerwca odbyła się 13. edycja Tyskiego Kryterium Fiata.
To impreza, w której udział wziąć mogą nie tylko kolarze zrzeszeni

w poszczególnych grupach młodzieżowych, ale także dzieci do lat 13. 
Osobny wyścig przeznaczony jest dla VIP-ów. Organizatorami zawodów
było Kolarskie Towarzystwo Sportowe, przy pomocy MOSiRu i wsparciu
FCA Poland. W promocję tego typu wydarzeń zaangażowany jest także

Zygmunt Hanusik, jeden z najlepszych polskich kolarzy, który zapisał się
w historii kolarstwa m. in. jako olimpijczyk oraz kilkukrotny uczestnik

Tour de Pologne czy Wyścigu Pokoju. Zwycięzcą wyścigu i Puchar
Prezydenta Miasta Tychy odebrał Aleksander Wyszyński z Dar Bud Teamu.

TYSKIE
KRYTERIUM FIATA

Podsumowano tegoroczny XII Supertest Ekonomii, który
odbył się na historycznej i urozmaiconej 458 km trasie
pierwszego Rajdu Polski z Warszawy do Białowieży
i z powrotem. W akcji brały udział m. in. dwa samochody
marki Fiat: Panda 1.2 8V 69KM Easy kierowana
przez Roberta Bieleckiego, polskiego jurora International
Engine of the Year Awards, zużyła w teście 4,22 l/100 km
benzyny, czyli o 0,5 l/100 km mniej, niż przewidują to
dane techniczne. Drugim samochodem był 500X
Lounge 1.4 Multiair 140 KM FWD kierowany przez
Macieja Czowgana zużył również mniej niż podają
to dane techniczne, bo ok. 4,7 litra benzyny
na 100 km. Obaj dziennikarze byli pod
wrażeniem zarówno wygody,
jak i niskiego spalania, jakie
udało im się osiągnąć
w trakcie testu. Wyniki
są tym cenniejsze, 
że uzyskane zostały
w trudnych
warunkach. 

FIATY W XII
SUPERTEŚCIE EKONOMII
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ALFY ROMEO NAJSZYBSZA 
W RAJDZIE
FESTIWALOWYM

Na Salonie Samochodowym w Stambule miała miejsce
prezentacja modelu Ægea. Nowy globalny sedan
sprzedawany będzie w Turcji oraz 40 innych krajach obszaru
EMEA. Model jest owocem współpracy FCA z Tofaş R&D.
Projekt samochodu powstał we Włoszech, w Centrum Stylu
FCA, natomiast opracowany został w zakładach w Bursie.
Wybór ten wskazuje nadrzędną rolę tego modelu dla Grupy
FCA, która stawia na zwiększenie swojej sprzedaży
w regionie EMEA, jak i na utrwalenie bezspornej dominacji
Fiata w segmencie kompaktowych sedanów w Turcji, dzięki
cechom, takim jak przestronność, ładowność, kompletność
gamy i bezkompromisowy styl. 

FIAT ÆGEA

Comau zaprezentował nowy model
Racer 3. Niezwykle szybki,
6-osiowy robot przegubowy
o udźwigu 3 kg i zasięgu 630 mm jest
trzecim automatem w zdobywającej
liczne nagrody rodzinie. 
Stanowi odpowiedź firmy Comau na
ciągle wzrastające zapotrzebowanie rynku
na szybką oraz efektywną automatykę
i robotykę dla małych i średnich
przedsiębiorstw. Najnowszy model Comau
Robotics zbudowany jest z niezwykle
wytrzymałego aluminium, waży
zaledwie 30 kg i można go z łatwością
montować na podestach, ścianach, sufitach
czy podstawach nachylonych. Model Racer 3,
uważany za najszybszy robot w swojej klasie, stworzono dla różnych
sektorów przemysłu, między innymi dla branży spożywczej,
elektronicznej, przetwórstwa tworzyw sztucznych,
obróbki metalowej i wielu innych. 

NOWY MODEL 
W COMAU ROBOTICS

Fabrykę FCA-VM w Cento, w regionie Emilia-Romania
opuścił 200-tysięczny silnik Diesla V6 o pojemności trzech
litrów. Jest to jednostka o wybitnie sportowych parametrach.
Jej maksymalna moc wynosi 275 KM, a moment obrotowy
– aż 600 Nm. W ciągu ostatnich lat produkcja w zakładzie 
FCA-VM wzrosła o 30-40 procent rocznie. Obecnie fabryka
zatrudnia 1330 osób i produkuje 570 silników dziennie. Silnik
Diesla V6 to jednostka niezwykle elastyczna: dzięki różnym
swym odmianom jest w stanie zapewniać doskonałe osiągi
takim modelom jak Grand Cherokee czy pickup Ram 1500,
a także samochodom sportowym, jak Maserati Ghibli czy
Maserati Quattroporte. W 2014 roku wyprodukowano
107 tys. silników V6, a w roku bieżącym będzie ich 115 tys.

REKORD 
W VM MOTORI

Tomasz Szmandra i Przemysław Pepla, startujący Alfą Romeo
Giulietta, wygrali 46. edycję Rajdu Festiwalowego w kategorii
dziennikarzy. Impreza odbyła się w tym samym terminie, co festiwal
polskiej piosenki. Nic dziwnego, że podczas rozpoczęcia rywalizacji
na opolskim rynku rajdowcom towarzyszyły tłumy widzów, a wśród
zawodników nie zabrakło gwiazd estrady np. Michała Wiśniewskiego
z Ich Troje oraz znanego przed laty piosenkarza i rajdowca Andrzej
Dąbrowskiego. 
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Tekst
i zdjęcia:

Piotr
Dołżyński

Schodami
do piekła
Jeep Safari to największa na świecie
impreza pasjonatów Jeepa Wranglera. 
Ta niezwykle interesująca eskapada po
mniej lub bardziej uczęszczanych szlakach
przyciąga wielu chętnych, ale udział
w niej to nie lada przedsięwzięcie. 
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Po mysł wy jaz du do USA po por cję so lid nych
prze żyć tlił się w mo jej gło wie już od daw na.
Za wsze jed nak „coś” sta wa ło na prze szko -

dzie. Dwa la ta te mu by łem bli ski za ku pu bi le tów
lot ni czych do USA, ale nie uda ło się. W ze szłym ro -
ku „to coś” znów nie po zwo li ło mi na speł nie nie
ma rze nia. Kie dy do tar ło do mnie, że tak że w tym
ro ku ame ry kań skie sza leń stwo mo że od być się
bez mo je go udzia łu, po pro stu „za bo oko wa łem”
miej sce, nie li cząc kosz tów. Po czu łem, że to jest
mój czas. I uda ło się. Uczest nic two w Je ep Sa fa ri
w Mo ab, mek ce wran gler ma nia ków, sta ło się rze -
czy wi sto ścią. Po je cha łem, zo ba czy łem, zwa rio wa -
łem ze szczę ścia i chcę tym szczę ściem po dzie lić
się z in ny mi.

Mo ab to nie du ża miej sco wość w sta nie Utah, oko -
ło 240 mil od je go sto li cy Salt La ke Ci ty. Nie wie le
po nad 5 ty s. miesz kań ców wie dzie we so łe, ame -
ry kań skie ży cie, o któ rym nie moż na jed nak po wie -
dzieć, że jest spo koj ne i nud ne. Dzię ki swo je mu
po ło że niu mia stecz ko pre ten du je do mia na jed ne -
go z naj czę ściej od wie dza nych miejsc w Sta nach
Zjed no czo nych. Mo ab ota cza ją dwa Par ki  Na ro -
do we: Ar chers Na tio nal Park i Ca ny on lands Na tio -
nal Park, któ re, dzię ki nie zwy kłym kra jo bra zom, za -
chę ca ją tu ry stów do ich eks plo ra cji au ta mi z na pę -
dem na czte ry ko ła. Za je dy ne 10 do la rów moż na
tam, le gal nie i bez żad nych kon se kwen cji praw -
nych, cie szyć się przez 7 dni z te re no wej jaz dy po
za chwy ca ją cych bez dro żach Na ro do we go Par ku. 
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Na zwa łem te oko li ce mek ką wran gler ma nia ków,
miej scem off -ro ado we go kul tu. To tu wę dru ją bo -
wiem my śli wszyst kich tych, któ rzy po sia da ją
Wran gle ra, któ rzy go kie dyś mie li al bo po pro stu
o nim ma rzą. Dla każ de go Mo ab ozna cza co in ne -
go, ale każ dy chce tu taj być. Dla te go co ro ku
spo ty ka ją się w tej miej sco wo ści pa sjo na ci aut
te re no wych z ca łe go świa ta, by od 48 lat
uczest ni czyć w co rocz nym świę cie off -ro adu –
w Easter Je ep Sa fa ri. 

ŁYK HI STO RII
Po cząt ki Easter Je ep Sa fa ri się ga ją 1967 ro ku,
kie dy Mo ab Cham ber of Com mer ce (lo kal na Izba
Go spo dar cza) zor ga ni zo wa ła na te re nie Ar chers
Na tio nal Park jed no dnio wą im pre zę, aby uatrak -
cyj nić tu ry stom po by tu w Mo ab. Moż li wość prze -

jaz du tra są Be hind The Rocks Tra il i po dzi wia nia
nie sa mo wi tych wi do ków oka za ła się strza łem
w dzie siąt kę. Im pre zę za czę to po wta rzać rok rocz -
nie. Po cząt ki by ły skrom ne – nie po bie ra no żad -
nych opłat, a uczest ni ka mi by li głów nie człon ko wie
Izby Go spo dar czej i tyl ko spo ra dycz nie tu ry ści od -
wie dza ją cy ten pięk ny za ką tek świa ta. 
Ska la wy da rze nia zmie ni ła się w 1982 ro ku ze
wzglę du na ro sną cą licz bę chęt nych. Wpro wa dzo -
no po zwo le nia, ubez pie cze nia itp. Mo ab Cham ber

Tu się wszystko
zaczyna, to jest
poczatek drogi

do piekła.
Po prawej:
hells gate,

przedsmak
prawdziwej

przygody



of Com mer ce, nie bę dąc już w sta -
nie „unieść” cię ża ru or ga ni za cyj ne -
go, od da ła im pre zę w rę ce Red
Rock 4 Whe elers. Ten off -ro ado wy
klub z Moab do dziś sta ra się, by uczest ni cy
Jeep Sa fa ri by li usa tys fak cjo no wa ni i chcie li po -
wra cać na ko lej ne edy cje im pre zy. 

JAK DZIŚ WYGLĄDA
EASTER JEEP SAFARI? 
W pierw szą so bo tę przed Wiel ka no cą w Mo ab roi
się od Jeepów Wran gle rów. Są do słow nie wszę -
dzie. W cią gu tych sza lo nych dzie wię ciu dni licz -
ba tych aut ro śnie w mie ście kil ku krot nie. W sa -
mej im pre zie uczest ni czy po nad 2000 sa mo cho -
dów. Przy jeż dża ją na wła snych ko łach i na
la we tach. Star sze i now sze mo de le, i każ dy od -
po wied nio do po sa żo ny. Bo tu taj trze ba mieć au -
to przy sto so wa ne do jaz dy w te re nie. Pod wyż -
szo ne za wie sze nie, opo ny i wy cią gar ka to stan -
dard. Pa sjo na ci po su wa ją się na wet da lej, każ dy
z Wran gle rów wy glą dał więc ina czej. Nie je den
z wła ści cie li tyl ko na do po sa że nie wy da je ma ją -
tek. Nie zwy kłe, że nie ma w tym ki czu. Każ dy naj -
mniej szy ele ment jest wie lo krot nie prze my śla ny,
a wszyst ko ide al nie pa su je do ca ło ści i jest pięk -
ne. Bo Easter Je ep Sa fa ri to nie tyl ko wy pra wa po
ge nial nych za kąt kach – to rów nież Je epo wa re wia
mo dy, oka zja do po ka za nia swo je go au ta, do wy -
mia ny do świad czeń i na wią za nia no wych zna jo -
mo ści na wie le lat.

ZASADY UCZESTNICTWA:
Wszyst ko za czy na się na stro nie klu bu Red
Rock 4 Whe elers (http://www.rr4w.com/), gdzie
trze ba zgło sić chęć uczest nic twa w im pre zie. Nie -
zbęd na jest re je stra cja au ta z po da niem kon kret -
nych in for ma cji. Nie mu si to być ko niecz nie Je ep
Wran gler. Mo że być każ dy te re no wy wóz, by le był
do brze przy go to wa ny na eks tre mal ne wa run ki:
wzmoc nio ny dach, rol l bar itp. Au to mu si być oczy -
wi ście tak że ubez pie czo ne i za re je stro wa ne. Re -
ko men do wa ne wy po sa że nie to: ga śni ca, ap tecz -
ka, za pa so wa opo na, pod no śnik i na rzę dzia, czy li
stan dar do we wy po sa że nie każ de go te re no we go
au ta. Ale je śli ma my za miar wy brać się na tra sę
o ska li trud no ści 8, ta kiej jak Esca la tor to Hell,
pod sta wo wy ze staw nie wy star czy. Eks tre mal ne
wa run ki wy ma ga ją eks tra przy go to wa nia. W au cie
trze ba mieć wy cią gar kę i opo ny mi ni mum 33" –
przed wy jaz dem w te ren jest to spraw dza ne, gdyż
bez pie czeń stwo jest prio ry te tem. Na trud niej sze

tra sy nie wy bie rze my się więc au tem z miej sco -
wych wy po ży czal ni. Po mi jam na wet kwe stię

U góry strony:
to jest droga do

Escalator to hell,
ale to dopiero

początek.
Powyżej i obok:

zabawy
w dziurze
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wy po sa że nia – na wet za naj mniej sze uszko dze nie
au ta sło no się pła ci, a nie jest trud no uszko dzić je
pod czas wy pra wy. Po ła ma ne lu ster ka, ob dar ty la -
kier, po wy krzy wia ne zde rza ki to wi dok stan dar do -
wy. Dla te go na tra sach moż na spo tkać w więk -
szo ści pry wat ne po jaz dy, a wła ści cie le ma ją świa -
do mość uszko dzeń i go dzą się na ten fakt. Jest
ry zy ko, jest za ba wa!
Po za re je stro wa niu się i przed wy bo rem tras, na
ja kie chce my się wy brać, war to je spo koj nie prze -
stu dio wać w do mu. Po czy tać, gdzie chce my jeź -
dzić, za sta no wić się, czy da my ra dę, czy ma my
od po wied nie umie jęt no ści i do brze przy sto so wa -
ne au to, by ru szyć w praw dzi wy te ren.

TRA SY:
Tras jest wie le, nie spo sób opi sać wszyst kie. Na
pew no war to wspo mnieć o no wych szla kach, któ -
re w 2014 ro ku zo sta ły ofi cjal nie wpro wa dzo ne do
im pre zy. Ale w spo sób szcze gól ny chcę sku pić się
na tej jed nej, na Esca la tor to Hell. 
Osiem tras, o róż nym stop niu trud no ści (ska la
od 1 do 10). Każ da z tras za pie ra ją ca dech w pier -
si, każ da eks cy tu ją ca i na dłu go za pa da ją ca w pa -
mięć. Oto one: Ca meo Cliffs (ska la trud no ści 3),
De ad man Po int (3), Day Ca ny on Po int (4), Jax Trax
(5), Whe re Eagles Da re (7), The Pic kle (7), Ru sty
Na il (8) oraz Esca la tor to Hell (8). Tą wła śnie tra są
da ne mi by ło prze je chać. To ona by ła mo im głów -
nym ce lem wy jaz du i uczest nic twa w Easter Je ep
Sa fa ri, ona mia ła być nie za po mnia nym prze ży -
ciem, mia ła być spek ta ku lar na, fa scy nu ją ca,
wspa nia ła i nie bez piecz na. I ta ka wła śnie by ła. 
Esca la tor to Hell. Ru cho me scho dy do pie kła. Już
sa ma na zwa da je do my śle nia i sta wia znak za py -
ta nia: czy jed nak do brze ro bię, wy bie ra jąc wła śnie
tę tra sę? Na star cie li der wy pra wy ostrze ga, że je -
śli ktoś chce, mo że się wy co fać bo póź niej już nie
bę dzie od wro tu. Tra sa to stro me pod jaz dy i zjaz dy,
po chy le nia i na chy le nia. Na wierzch nia ka mie ni sta,
pia sko wa. Jaz da po „wy jeż dżo nych” pół kach skal -
nych, wszę do byl ski pu styn ny piach. Przed pod ję -
ciem de cy zji o wy ru sze niu w tra sę war to za po znać
się z do kład nym jej opi sem, w tym opi sem prze -
szkód, przej rzeć tak że In ter net, a przede wszyst -
kim youtu be (gdzie do sko na le jest po ka za ne, w co
moż na się „wpa ko wać”). Ska la osiem to nie są żar -

Próba sił
podczas

wyprawy.
Poniżej:

trasa
o trudnosci

8 (escalator to
hell), wodok na

góry: Las Sal
Mountains
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ty! Ta po dróż jest prze zna czo na dla
tych, któ rzy chcą spraw dzić swo je
umie jęt no ści w jeź dzie au tem na
czte ry ko ła. Na tej tra sie nie ma cza -
su na strach i ja kie kol wiek błę dy. Na -
wet naj mniej sza po mył ka mo że skoń -
czyć się tzw. „rol ką w dół”, aż do
pod sta wy każ dej z prze szkód cze ka -
ją cych na ca łej dłu go ści tra sy. Za nim
jed nak do je dzie my do kul mi na cyj ne -
go punk tu wy pra wy, do sław ne go Esca la tor to Hell,
mu si my po ko nać jesz cze rów nie sław ną prze szko -
dę – Hells Ga te. Bra ma do pie kła to wspi na nie się
w gó rę po wą skiej „ryn nie”, któ ra zwę ża się i jest
na praw dę stro ma. Je den błąd i le ci my w dół, aż do
pod nó ża skał. Ta ka nie uda na pró ba za koń czo na
wy pad kiem nie na stra ja po zy tyw nie resz ty uczest -
ni ków, a w gło wie ko ła czą się my śli: je chać da lej
czy nie? Na szczę ście kie row cy z na szej eki py oka -
za li się pro fe sjo na li sta mi, nie mia łem więc oka zji
do świad czyć te go wi do ku. Więk szość 25-oso bo -
we go te amu do sko na le wie dzia ła, co ro bić i ra dzi ła
so bie bar dzo do brze z po ko na niem tra sy.
I wresz cie cel na szej wy pra wy – Esca la tor to Hell.
Tuż przed gó rą chwi la od po czyn ku, re ko ne sans
i oce na prze szko dy. Wszy scy pod eks cy to wa ni, ale
i peł ni obaw, czy so bie po ra dzą. Część jest tu po
raz pierw szy, nie któ rzy pod cho dzą do tej gó ry któ -
ryś raz z rzę du, ale mi mo to ra zem z in ny mi „ba da -
ją” te ren, bo eks tre mal na tra sa wy ma ga pro fe sjo -
nal ne go po dej ścia. Jak się oka zu je, moż na jed nak
zre zy gno wać z tej pró by. Kil ku kie row ców tak wła -
śnie zro bi ło. Zo ba czy li, oce ni li, zre zy gno wa li. Zo sta li
na do le, po zo sta wia jąc au ta w bez piecz nym miej -
scu na wy pa dek na głe go ro lo wa nia in ne go au ta
w dół. Nie uwa żam, że stchó rzy li. Po pro stu oce ni li
moż li wo ści swo je i swo ich aut. Za cho wa li roz są -
dek, a to szcze gól nie waż ne w ta kim miej scu. Ta
prze szko da na praw dę wy ma ga ogrom nych umie -
jęt no ści i do brze przy sto so wa ne go sa mo cho du,
któ ry po ra dzi so bie z tym wy zwa niem. 

Pierw szy na „ru cho me scho dy” wy ru szył je den z li -
de rów. Od ra zu da ło się po znać, że ten kie row ca
je dzie tu nie po raz pierw szy. Po twier dza ły to rów -
nież ry sy na ma sce nie bie skie go Wran gle ra. Wi dok
wjeż dża ją ce go wol no i do kład nie au ta z przy kle jo -
ny mi do ska ły opo na mi wzbu dzał za chwyt ga piów.
To jest to! Tak wła śnie wjeż dża się do pie kła!
Esca la tor to Hell z pięk nym wi do kiem na ka nion
rze ki Ko lo ra do, część Ne gro Bill Ca ny on, i do li nę
Mo ab, po ło żo ny jest w sa mym środ ku Ar ches Na -
tio nal Park. Je że li ko muś ma rzy się praw dzi wa jaz -
da te re no wa, nie ma lep sze go miej sca na świe cie.
Bo nie moż na mó wić o off -ro adzie, je śli ni gdy nie
je cha ło się Escal tor to Hell!  

Jeep Safari
przyciąga
pasjonatów 
aut terenowych
z całego świata

Powyżej:
4 h w słońcu,

w pieknych
warunkach

przyrody, nie
saymi widokami

człowiek żyje,
jeść i pic tez

trzeba
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Tym razem cel naszej wycieczki to Słowacki
Raj – wyjątkowo urokliwa kraina, piękne
miejsca, niesamowite widoki, cisza, spokój
wspaniała przyroda i spora dawka
adrenaliny. Szlaki prowadzą przez wiszące
mostki, stalowe stopnie i drabinki. Część drogi
pokonuje się wąwozami potoków oraz
korytem rzek. To jeden z najpiękniejszych
parków narodowych Europy.

Jak 

Anna
Lubertowicz

-Sztorc

Tomasovsky
vyhlad – 

667 m n.p.m.
z przepięknym

widokiem 
na Dolinę

Białego Potoku,
Przełom

Hornadu i Tatry
Wysokie
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w raju
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Park Narodowy Słowacki
Raj leży na płaskowyżu
zbudowanym z wapieni

i dolomitów, przekształconym
w ciągu tysięcy lat przez rzeki
Hornad i Hnilec. Teren ten wy-
różnia wyjątkowo bujna roślin-
ność, głównie lasy jodłowo-bu-
kowe, mchy i paprocie, a także
roślinność alpejska i polodow-
cowa jak np. słowacka odmiana
sasanki alpejskiej. W lasach żyje
szereg rzadkich gatunków zwie-
rząt: kozice, rysie, wilki, można

zobaczyć orła, jastrzębia czy my-
szołowa. Najbardziej atrakcyjne
trasy piesze biegną dnem roklin
(kręte wąwozy o wysokich, pra-
wie pionowych ścianach), w któ-
rych najtrudniejsze odcinki po-
konuje się za pomocą sztucz-
nych ułatwień w postaci metalo-
wych lub drewnianych kładek,
mostków i drabin (o wysokości
do kilkunastu metrów). Znaj-
dziemy tu 25 przepięknych
wodospadów w ośmiu udostęp-
nionych wąwozach skalnych.
W parku narodowym i jego bli-
skiej okolicy znajduje się ponad
300 km oznakowanych tras tu-
rystycznych, 400 km tras rowe-
rowych, tereny skalne do wspi-
naczki górskiej, a zimą do wspi-
nania się na zamarznięte wodo-
spady.

PRZEŁOM HORNADU 
Jedyną w swoim rodzaju atrak-
cję stanowi trasa biegnącą prze-
łomem Hornadu, gdzie najwęż-
sze odcinki pokonuje się ciągiem
metalowych półeczek, umoco-
wanych w litej, pionowej skale,
kilka metrów ponad nurtem
rzeki. To szlak dla tych, którzy
lubią długie wyprawy i czują się
dobrze kondycyjnie. Odwiedza-
jący ten zakątek turyści, mają do

pokonania wiszące mosty, drew-
niane kładki oraz metalowe stop-
nie, zamocowane na skałach,
a całość ubezpieczona jest łań-
cuchami. Długość przełomu Hor-
nadu wynosi ok. 12 kilometrów.
Trasę można rozpocząć w miejs-
cowości Podlesok, jednym
z ważniejszych ośrodków tury-
stycznych w okolicy. Tę trasę
można śmiało polecić rodzinom
z dziećmi, ponieważ jest stosun-
kowo łatwa do pokonania, dość
płaska, a jednocześnie oferuje

Przełom Hornadu
(Prielom
Hornádu) –
przejście po
metalowych
półeczkach
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atrakcje takie jak: przechodzenie
po kratkach nad przepaścią,
wspinanie po drabinkach. Wy-
prawa jest całodzienna, ale warto
poświęcić ten czas, bo Hornad
to na pewno najciekawsza i naj-
bardziej malownicza wycieczka
w Słowackim Raju oraz najpo-
pularniejszy ze szlaków w środ-
kowo-wschodniej Słowacji.

SUCHA BIAŁA
Miłośnikom mocnych wrażeń na
pewno spodoba się szlak Sucha

Biała (Suchá Belá), gdzie jest
bardzo wiele przejść po łańcu-
chach i pionowych drabinkach.
Dolina potoku Suchá Belá jest
wielokrotnie „przecinana” przez
inne potoki, prowadzi atrakcyj-
nymi, wiszącymi mostkami i tra-
wersuje przez pionowe skały nad
nurtem rzeki. Przejście umożli-
wiają stalowe stopnie „stupaczki”
i łańcuchy. Część szlaków wie-
dzie wąwozami potoków, często
wprost korytem rzeki. Strome
progi skalne pokonać można po
drabinach – niektóre mają kilka-
naście metrów. Czas przejścia:
ok. 5 godzin. Uwaga! Szlak pro-
wadzi tylko w jedną stronę, nie
można wrócić, więc osoby z lę-
kiem wysokości i zbyt małymi

dziećmi, powinny wcześniej zo-
rientować się, czy podołają tru-
dom wędrówki. 

ATRAKCJI DOSTATEK
Kolejny punkt wycieczki, który
warto zaplanować, to polana
Klasztorysko (Kláštorisko) w cen-
trum Słowackiego Raju (744 m
n.p.m.) Tu zbiegają się prawie
wszystkie szlaki, tu można od-
począć, a na szczycie góry po-
dziwiać 700-letnie ruiny klasztoru
Kartuzów. W przeszłości znajdo-

W parku
narodowym
i jego okolicy
znajduje się

ponad 300 km
oznakowanych

szlaków
turystycznych

Po lewej 
Sucha Biała
(Suchá Belá) –
najbardziej
znana
i najczęściej
odwiedzana
z roklin
Słowackiego
Raju. Powyżej
Klasztorysko
(Kláštorisko) –
700-letnie ruiny
klasztoru
Kartuzów

Wielki Sokół
(Veľký Sokol),
przez który
biegnie żółty
jednokierunkowy
szlak, jest
najdłuższym 
(ok. 6 km) 
i najgłębszym
(do 300 m)
wąwozem
w Słowackim
Raju
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wała się tam osada zakonna
oraz mały gród zwany castrum
Lethon („zamek letański”).
W 1923 roku utworzono na po-
lanie Klasztorysko pierwsze
schronisko turystyczne. 
W południowej części Słowac-
kiego Raju znajduje się nie-
zwykła lodowa Jaskinia Dob-
szyńska (zabytek UNESCO)
z niespotykaną lodową, bajkową
architekturą: możemy podziwiać
stalagmity, kolumny i wodo-
spady. Jest to jedna z najcen-
niejszych jaskiń na świecie. Ja-
skinia jest gigantycznym skła-
dem lodu – w korytarzach za-
lega go ponad 110 tys. metrów
sześciennych, a najgrubsza war-
stwa ma 26,5 metrów. Nie prze-
szkadza to nietoperzom, bo
w jej chłodnym wnętrzu zimuje
aż 12 gatunków tych ssaków.
Całkowita długość podziemnych
korytarzy wynosi 1232 m,
z czego do zwiedzania udostęp-
niono 475 m.
Wypoczywać można również
nad przepięknie położonym
wśród gór sztucznym zalewem
Palcmanska Masa. Zbiornik po-
wstał na skutek spiętrzenia rzeki
Hnilec w górnym biegu. Zalew
ma powierzchnię 85 hektarów.
Do Słowackiego Raju można
również wybrać się na wyprawę
rowerową, wytyczono bowiem
gęstą sieć ścieżek dla miłośni-
ków dwóch kółek, prowadzą-
cych przede wszystkim leśnymi
drogami w głębi płaskowyżu.

SPISKA NOWA WIEŚ 
– BRAMA DO
SŁOWACKIEGO RAJU
Tuż obok Parku Narodowego
Słowacki Raj znajduje się Spiska
Nowa Wieś, miasto z ponad
745-letnią historią. Ciekawostką
w mieście jest najdłuższy w Eu-
ropie rynek w kształcie soczewki,
nad miastem góruje najwyższa
wieża kościelna na Słowacji.
W miejscowym ogrodzie zoolo-
gicznym możemy podziwiać po-
nad 310 zwierząt. Są tu również
galerie, muzea, kryta pływalnia

Maly Kysel,
lewe
odgałęzienie
wąwozu Kysel,
ma długość 
3,5 km
i różnicę
wysokości
271 m,
prowadzi
głównie dnem
potoku.
Obok widok na
zbiornik wodny
Palcmanska
Masa
z Gaczowskiej
Skaly
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U PODNÓŻA TATR
Słowacki Raj (Slovenský Raj) – to region
turystyczny w Karpatach Zachodnich,
w łańcuchu Rudaw Słowackich. Od 1964 r.
obszar chroniony, a od 1988 r. to Park
Narodowy Slovenský Raj. Zajmuje
powierzchnię 142 km2. Najwyższe wzniesienie
to Havrania skala (1153 m n.p.m.). Znajdują się
tu Doliny przełomowe Hornadu i jego
dopływów, a także liczne jaskinie krasowe
(najbardziej znana Dobszyńska Lodowa),
kaniony (Velky i Maly Sokol, Sucha Bela, Kysel),
rozpadliny i wodospady (Velky, Zavojovy).
Można zobaczyć rzadką roślinność alpejską
m.in. szarotki.

i letnie kąpielisko, ośrodki well-
ness, korty tenisowe, kręgielnia,
park linowy, skate park, sztuczne
lodowisko, minigolf, tor do wy-
ścigów samochodowych, kryta
strzelnica, ale także lotnisko
sportowe, gdzie można wyko-
nać skoki spadochronowe z in-
struktorem lub loty widokowe. 
Miasto Spiska Nowa Wieś przy-
gotowało dla odwiedzających
wiele różnych atrakcji, między
innymi dostosowane do potrzeb
pakiety pobytowe. Rodziny
z dziećmi mogą skorzystać z pa-
kietu: „Rodzinny pobyt pełny
przygód”, dla zakochanych par
przygotowano „Romantyczny
pobyt w metropolii Spiszu”,

a wyjątkowy „Adrenalinowy
weekend” będzie atrakcją dla
tych, którzy preferują aktywny
wypoczynek i sporą dawkę ad-
renaliny. Nowością tegorocz-
nego sezonu letniego będzie
wieczorowe wejście na najwyż-
szą wieżę kościelną na Słowacji.
Odbędą się również inne cie-
kawe imprezy: 
Spiskich 333 EXTREME – 31.
07.-01.08.2015: non stop za-
wody o długości 333 km prze-
znaczone dla osób zafascy-
nowanych jazdą na rowerach
górskich; 

Dobszyńska
Lodowa
Jaskinia,
unikatowy
rezerwat
przyrody, jest
objęta ochroną
UNESCO

Jaskinia
Dobszyńska jest
gigantycznym
składem lodu –
w korytarzach

zalega go ponad
110 tys. m3,
a najgrubsza
warstwa ma

26,5 m

Ciekawe miejsca
Dobszyńska Lodowa Jaskinia – jedna z najciekawszych jaskiń w Słowacji. Bogata
szata lodowa.
Havrania skala – najbardziej znany punkt widokowy na Słowacki Raj, Niżne Tatry
i Tary Wysokie.
Klastorisko – rozległa polana w głębi Słowackiego Raju. Dawny klasztor Kartuzów,
obecnie schronisko turystyczne.
Kysel – najpiękniejsza roklina długości 1,5 km.
Przełom Hornadu – kanion długości 16 km i głębokości do 300 m.
Palmcanska Masa – jezioro zaporowe, ośrodek sportów wodnych.
Piecky - Biela Dolina – roklina o długości 3 km.
Sokolia Dolina – trasa turystyczna z drabinkami, kładkami obok wodospadów.
Sucha Bela – roklina o długości 3,5 km z licznymi wodospadami.
Tomasovsky vyhlad – przepiękny widok na dolinę Hornadu i Tatry.

Dni Miasta Spiska Nowa Wieś,
20. Jarmark rzemiosł ludo-
wych – 28-29.08.2015 – impreza
kulturalna, podczas której w mie-
ście obudzi się Duch Czasu; 
Cyklomaraton w Słowackim
Raju – 05.09.2015: tradycyjny
maraton rowerowy podczas któ-
rego – również dla dzieci – przy-
gotowane są zawody „Dziecięca
tour Petra Sagana” (start: Hra-
bušice – Podlesok).
więcej info: 
www.spisskanovaves.eu
www.slovenskyraj.eu
www.facebook.com/tic.snv
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RUBRYKI

Pora na carpaccio!!!

Agnieszka Kudłacik 
zdjęcia: Monika Kubecka

W końcu nadeszło upragnione lato.
W skutek globalnego ocieplenia
także i w Polsce możemy
doświadczać tropikalnych
temperatur. Nie inaczej jest
i w słonecznej Italii. Oczywiście im
bardziej na południe, tym goręcej.
W czasie mojego kilkunastoletniego
pobytu w tym przepięknym kraju,
a mieszkałam w samym sercu
Riwiery Adriatyckiej, czyli w Rimini,
wielokrotnie zakosztowałam
temperatur przekraczających
nawet 40 stopni. Ale zawsze można
było też zanurzyć się w chłodnej
wodzie Adriatyku i pokrzepić się
doskonałymi carpaccio. 
Słowo to oznacza danie złożone
z surowych produktów. Powstało
w 1950 roku w Wenecji na życzenie
hrabiny Amalii Nani Mocenigo, 
której lekarz zalecił spożywanie

surowego mięsa. Potrawę tę
wymyślił wenecki kucharz Giuseppe
Cipriani, a nazwa pochodzi od
nazwiska znanego renesansowego
malarza weneckiego Vittorio
Carpaccio, którego obrazy
kolorystyką przypominają kolor
surowej wołowiny. Tyle historii. 
Jednym z najbardziej popularnych
jest carpaccio di bresaola
(z suszonej wołowiny). 
Wraz z moimi przyjaciółmi
z restauracji i fotografką
postanowiłam przygotować jednak
carpaccio di pesce, czyli na bazie
ryb. Jak zwykle przepisy są mniej
więcej na 4 osoby. 
I jeszcze jedna ważna uwaga:
w tym przypadku ryby, z których
przygotujemy te dania, muszą być
pierwszej świeżości.

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

 BARCHETTE DI INDIVIA BELGA

CON SALMONE FRESCO 

Łódeczki z cykorii belgijskiej
z tatarem ze świeżego łososia
kilka główek cykorii belgijskiej, 
300 g świeżego łososia, ale można
zastąpić go wędzonym, choć smak
będzie wtedy intensywniejszy,
2 cytryny, 1 cebula,
korzeń imbiru, 
zielony szczypiorek,
zielona pietruszka,
oliwa extra vergine, sól, pieprz.
Łososia drobno siekamy i wkładamy
do miseczki. Dodajemy starty imbir,
sok z cytryny, szczypiorek, sól
i pieprz do smaku. Dokładnie
mieszamy i odstawiamy na
10 minut. Wypełniamy tak
przygotowanym tatarem liście
cykorii, układamy na talerzu
i dekorujemy zielonym
szczypiorkiem i natką pietruszki.
Skrapiamy oliwą, solimy i pieprzymy. 
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CARPACCIO DI TONNO FRESCO 

Carpaccio ze świeżego tuńczyka
400 g świeżego tuńczyka,
200 g zielonego groszku lub fasolki szparagowej,
200 g cukini, 300 g ziemniaka,
sok z 1 cytryny,
małe kapary do dekoracji, 
świeży tymianek,
oliwa extra vergine, 
sól, pieprz do smaku.
Tuńczyka kroimy na jak najcieńsze plastry, najlepiej na
krajalnicy, i od razu układamy na talerzach. Z oliwy, soku
z cytryny i tymianku przygotowujemy emulsję, którą
skrapiamy rybę i marynujemy przez 10 minut. 
Warzywa kroimy na kawałki, gotujemy, studzimy,
skrapiamy oliwą, posypujemy solą i pieprzem, 
mieszamy z kaparami. Wykładamy na tuńczyka. 

CARPACCIO DI POLPO Carpaccio z ośmiornicy
1 kg ośmiornicy, kawałek selera naciowego i marchewki, liść laurowy, kawałek imbiru,

sok z 1 cytryny, ocet winny, oliwa extra vergine, sól.
Ośmiornicę gotujemy do miękkości w lekko osolonej wodzie z liściem laurowym.
Następnie kroimy ją na nieduże kawałki, posypujemy startym imbirem, skrapiamy
sokiem z cytryny i solimy. Wszystko mieszamy. I teraz zaczyna się zabawa!
Od plastikowej butelki po wodzie mineralnej odkrawamy część z szyjką
i po prostu upychamy w niej ośmiornicę. Dokładnie ściskamy i wkładamy do
lodówki lub zamrażalnika, aż całkowicie stężeje. Po tym czasie kroimy cieniutko
na plasterki i układamy na talerzach. Seler naciowy i marchew kroimy w cienkie
słupki, doprawiamy oliwą, solą i pieprzem i dekorujemy ośmiornicę.

Do każdego z zaprezentowanych przeze mnie dań przygotowujemy świeże bruschette.

Carpaccio, jak pisałam na początku, można również przygotowywać z innych produktów,

jak na przykład z surowych warzyw. Takim przykładem może być np. wegetariańskie

carpaccio di funghi porcini e champignon (carpaccio ze świeżych borowików i pieczarek),

ale może o tym innym razem!!! Życzę Państwu BUON APPETITO e a presto!!!!

CARPACCIO DI PESCE SPADA 

Carpaccio z miecznika
400 g pokrojonego jak w poprzednim przepisie miecznika, 
400 g bakłażana, 1 mango, 
1 świeże peperoncino lub ze słoika, 
1 czerwona cebula, ocet jabłkowy, 
35 g cukru trzcinowego,
zielona pietruszka, liść laurowy,
oliwa extra vergine, sól, pieprz do smaku.
Drobno pokrojonego w kostkę bakłażana smażymy
na złoty kolor i odsączamy. Pokrojoną drobno cebulę
podsmażamy z liściem laurowym, wlewamy ocet
i odparowujemy. Dodajemy cukier, gotujemy i studzimy.
Następnie dodajemy natkę pietruszki i pokrojone 
w kostkę mango. Doprawiamy oliwą. Wykładamy na
talerze z miecznikiem i posypujemy krążkami
peperoncino. Skrapiamy oliwą i doprawiamy do smaku.
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WYMIARY (cm)
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 POP 38 760 1242 69 160 5,1 4
1.2 LOUNGE 43 010 1242 69 160 5,1 4
0.9 SGE S&S LOUNGE 85KM 48 110 875 85 173 4,1 4
0.9 SGE S&S LOUNGE 105KM 49 810 875 85 188 4,2 4
1.3 MJET 16V S&S DPF LOUNGE 54 060 1248 75 180 3,7 4
1.2 SPORT 46 410 1242 69 160 5,1 4
0.9 SGE S&S SPORT 85KM 51 510 875 85 173 4,1 4
0.9 SGE S&S SPORT 105KM 53 210 875 85 188 4,2 4

WYMIARY (cm)
415/178/167

BAGAŻNIK
400 LITRÓW500L

RABAT 15% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 16V POP STAR 51 850 1368 95 178 6,2 5
1.4 16V T-JET POP STAR 58 650 1368 120 189 6,9 5
0.9 8V TWINAIR POP STAR 55 250 875 105 180 4,8 5
1.4 16V LOUNGE 57 800 1368 95 178 6,2 5
1.4 16V T-JET LOUNGE 64 600 1368 120 189 6,9 5
0.9 8V TWINAIR LOUNGE 61 200 875 105 180 4,8 5

WYMIARY (cm)
427/180/167

BAGAŻNIK
400 LITRÓW500L Trekking

RABAT 15% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 16V TREKKING 58 650 1368 95 165 6,4 5
1.4 16V T-JET TREKKING 65 450 1368 120 183 7,0 5
0.9 8V TWINAIR TREKKING 62 050 875 105 173 5,1 5
1.6 MJET II 16V TREKKING 105KM 73 950 1598 105 175 4,7 5
1.4 16V T-JET TREKKING BEATS 70 550 1368 120 183 7,0 5

WYMIARY (cm)
424/179/160

BAGAŻNIK
350 LITRÓW500X

RABAT 12% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.6 E-TORQ 4X2 POP STAR 62 392 1598 110 180 6,4 5
1.4 MULTIAIR II 16V 4X2 POP STAR 70 312 1368 140 180 6,0 5
1.6 MJET II 16V 4X2 POP STAR 72 952 1598 120 186 4,1 5
1.6 E-TORQ 4X2 LOUNGE 71 192 1598 110 180 6,4 5
1.4 MULTIAIR II 16V 4X2 LOUNGE 79 112 1368 140 180 6,0 5
1.6 MULTIJET II 16V 4X2 LOUNGE 81 752 1598 120 186 4,1 5
1.4 MULTIAIR II 16V 4X2 CROSS 73 392 1368 140 180 6,0 5
1.6 MJET II 16V 4X2 CROSS 76 032 1598 120 186 4,1 5
2.0 MJET II 16V 4X4 CROSS 82 192 1956 140 190 5,5 5
2.0 MJET II 16V 4X4 AT9 CROSS 90 992 1956 140 190 5,5 5
2.0 MJET II 16V 4X4 CROSS PLUS 90 992 1956 140 190 5,5 5
2.0 MJET II 16V 4X4 AT9 CROSS PLUS 99 792 1956 140 190 5,5 5

WYMIARY (cm)
365/164/156

BAGAŻNIK
225 LITRÓWNowa Panda

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 EASY 33 320 1242 69 164 5,2 4/5
1.2 EASY + PACK 37 570 1242 69 164 5,2 4/5
1.3 MJET 16V EASY 42 670 1248 75 168 3,9 4/5
1.3 MJET 16V EASY + PACK 46 920 1248 75 168 3,9 4/5
1.2 LOUNGE 37 570 1242 69 164 5,2 4/5
0.9 TWINAIR S&S LOUNGE 44 370 875 85 177 4,2 4/5
1.3 MJET 16V S&S DPF 4X4 57 120 1248 75 159 4,7 4/5
0.9 TWINAIR 90KM CROSS 4X4 62 220 875 85 167 4,9 4/5
1.3 MJET 16V S&S DPF CROSS 4X4 64 770 1248 75 160 4,7 4/5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 
(w przypadku 500X – rabat 7%)

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.

WYMIARY (cm)
435/178/145

BAGAŻNIK
168/638 L500L Living

RABAT 15% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.6 MULTIJET II 16V POP STAR 70 805 1598 120 189 4,8 5/7

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT 

Oferta dotyczy samochodów z roku produkcji 2015
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WYMIARY (cm)
440/183/184

BAGAŻNIK
750 LITRÓWNowy Doblò  WYMIARY (cm)

403/169/149
BAGAŻNIK
275 LITRÓWPunto

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 EASY 5D 36 295 1242 69 156 5,4 5
1.4 EASY 5D 37 995 1368 77 165 5,7 5
1.3 MJET 16V EASY 5D 45 220 1248 75 165 4,2 5
0.9 TWINAIR EASY 42 670 875 105 172 4,2 5

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 ACTIVE 41 650 1368 77 155 6,9 5
1.4 DYNAMIC 46 750 1368 77 155 6,9 5
1.3 MULTIJET 16V DYNAMIC 55 250 1248 75 155 4,5 5

WYMIARY (cm)
396/172/174

BAGAŻNIK
330 LITRÓWQubo

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 16V POP 52 700 1368 95 161 7,2 5
1.4 16V EASY 56 100 1368 95 161 7,2 5
1.4 T-JET 16V EASY 61 200 1368 120 172 7,4 5
1.6 MULTIJET 16V EASY 67 150 1598 105 164 5,5 5
1.4 T-JET 16V LOUNGE 65 450 1368 120 172 7,4 5
2.0 MULTIJET 16V LOUNGE 75 650 1956 135 179 5,9 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%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 8V START&STOP GOLD EURO 6 42 764 1242 69 163 5,1 5
0.9 START&STOP GOLD EURO 6 47 014 875 85 176 4,2 5
0.9 START&STOP MTA GOLD EURO 6 50 414 875 85 176 4,2 5
1.2 8V START&STOP ELLE EURO 6 49 989 1242 69 163 5,1 5
0.9 START&STOP ELLE EURO 6 54 239 875 85 176 4,2 5

WYMIARY (cm)
384/167/151

BAGAŻNIK
248 LITRÓWYpsilon

Nowy Daily EURO5+  FURGON
PLN poj. KM zawieszenie

35S11 V  (RABAT 18%) 92.690 2,3l 106 6M Mech. 3000
35C11 V  (RABAT 14%) 106.520 2,3l 106 6M Mech. 3520
50C15 V  (RABAT 14%) 124.397 3,0l 146 6M Mech. 3520
60C15 V  (RABAT 14%) 143.120 3,0l 146 6M Mech. 4100
65C15 V  (RABAT 14%) 145.659 3,0l 146 6M Mech. 4100
70C15 V  (RABAT 14%) 147.986 3,0l 146 6M Mech. 4100

skrzynia
biegów

rozstaw 
osi

Nowy Daily EURO5+  PODWOZIE
PLN poj. KM zawieszenie

35S11  (RABAT 18%) 85.933 2,3l 106 6M Mech. 3000
35C11  (RABAT 14%) 96.683 2,3l 106 6M Mech. 3000
50C15  (RABAT 14%) 114.771 3,0l 146 6M Mech. 3450
60C15  (RABAT 14%) 120.166 3,0l 146 6M Mech. 3450
65C15  (RABAT 14%) 122.705 3,0l 146 6M Mech. 3450
70C15  (RABAT 14%) 129.369 3,0l 146 6M Mech. 3450

skrzynia
biegów

rozstaw 
osi

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.

W sprzedaży wciąż znajdująsię samochody z rocznika2014



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.

Oferta jest dostępna w Centrum Sprzedaży FCA Poland, ul. Katowicka 24, Bielsko-Biała.  
Centrum Sprzedaży FCA Poland • tel. 033 813 44 40

66

* 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.

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT 

Oferta dotyczy samochodów z roku produkcji 2015

WYMIARY (cm)
462/185/166

BAGAŻNIK
412 LITRÓWCherokee

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
Longitude 2.0 MJD M6 FWD 118 915 1956 140 187 5,3 5
Longitude 2.0 MJD M6 4X4 130 815 1956 140 189 5,6 5
Longitude 2.0 MJD A9 4X4 144 415 1956 170 192 5,8 5
Limited 2.0 MJD M6 4X4 150 365 1956 140 189 5,6 5
Limited 2.0 MJD A9 4X4 163 965 1956 170 192 5,8 5
Limited 2.0 MJD A9 4X4 169 915 1956 170 192 5,8 5
Limited V6 3.2L Pentastar A9 4X4 169 915 3239 272 206 10 5
Trailhawk V6 3.2L Pentastar A9 4X4 164 815 3239 272 180 10 5

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 8V 78 KM PROGRESSION 47 770 1368 78 165 5,6 4/5
0.9 TWINAIR 105 KM PROGRESSION 53 720 875 105 184 4,2 4/5
1.4 8V 78 KM SPRINT 52 020 1368 78 165 5,6 4/5
1.3 MJET 16V 85 KM PROGRESSION 57 970 1368 85 174 3,5 4/5
1.4 8V 78 KM DISTINCTIVE 54 570 1368 78 165 5,6 4/5
0.9 TWINAIR 105 KM DISTINCTIVE 60 520 875 105 184 4,2 4/5
1.4 TB MAIR 16V 140 KMDISTINCTIVE TCT 69 020 1368 140 209 5,4 4/5
1.3 MJET 16V 85 KM DISTINCTIVE 64 770 1368 85 174 3,5 4/5
1.4 TB MAIR 16V 170 KM Q VERDE TCT 77 520 1368 170 219 5,4 4/5

WYMIARY (cm)
406/172/145

BAGAŻNIK
270 LITRÓWMiTo PY2014

WYMIARY (cm)
435/180/147

BAGAŻNIK
350 LITRÓWGiulietta PY2014

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 TB 16V 105 KM PROGRESSION 62 645 1368 105 185 6,2 5
1.4 TB 16V 120 KM PROGRESSION 64 430 1368 120 195 6,2 5
1.6 JTDM 16V 120 KM PROGRESSION 73 865 1598 120 195 3,9 5
1.4 TB MULTIAIR 16V 150 KM SPRINT 75 608 1368 150 210 5,5 5
1.4 TB MULTIAIR 16V 170 KM TCT SPRINT 84 958 1368 170 218 5,5 5
1.6 JTDM 16V 120 KM SPRINT 82 068 1598 120 195 3,9 5
1.4 TB 16V 120 KM DISTINCTIVE 70 465 1368 120 195 6,2 5
1.4 TB MULTIAIR 16V 170 KM DISTINCTIVE 75 565 1368 170 218 5,5 5
1.4 TB MULTIAIR 16V 170 KM TCT DISTINCTIVE 82 620 1368 170 218 5,5 5
2.0 JTDM 16V 150 KM DISTINCTIVE 84 320 1956 150 210 4,2 5
1.4 TB MULTIAIR 16V 170 KM EXCLUSIVE 79 900 1368 170 218 5,5 5
1.4 TBMULTIAIR 16V 170 KM TCT EXCLUSIVE 86 955 1368 170 218 5,5 5
2.0 JTDM 16V 150 KM EXCLUSIVE 88 315 1956 150 210 4,2 5
2.0 JTDM 16V 175 KM TCT EXCLUSIVE 97 325 1956 175 219 4,3 5
1750 TBI 16V 240 KM TCT Q. VERDE 103 785 1742 240 244 6,8 5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
(w przypadku Renegade – rabat 7%)

Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym. 
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.

WYMIARY (cm)
426/180/166

BAGAŻNIK
351 LITRÓWRenegade PY2015

RABAT 12%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 TMAIR LONGITUDE M6 FWD S&S 72 952 1368 140 181 6 5
1.6 MJET LONGITUDE M6 FWD S&S 79 640 1598 120 178 4,6 5
1.4TMAIR LONGITUDE DDCT FWD S&S 79 816 1598 120 178 4,6 5
2.0 MJET LONGITUDE M6 4WD S&S 86 680 1956 140 182 5,7 5
1.4 TMAIR LIMITED M6 FWD S&S 78 936 1368 140 181 6 5
1.4 TMAIR LIMITED DDCT FWD S&S 85 800 1368 140 181 6 5
1.6 MJET LIMITED M6 FWD S&S 85 624 1598 120 178 4,6 5
2.0 MJET LIMITED AT9 4WD LOW S&S 105 512 1956 140 182 5,7 5
1.4 TMAIR LIMITED AT9 4WD S&S 98 472 1368 170 196 6,9 5
2.0 MJET LIMITED M6 4WD S&S 96 360 1956 140 182 5,1 5
2.0 MJET TRAILHAWK AT9 4WD LOW S&S 111 232 1956 170 196 5,8 5

W sprzedaży wciąż znajdująsię samochody z rocznika2014



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

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

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

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 2960111, Fax (32) 2960333
Prezes Zarządu: Adriano Fontana

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

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

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

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

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

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

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 

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

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

reprezentacja i koordynacja 
działalności Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów żeliwnych 
dla przemysłu samochodowego

produkcja części samochodowych 
– oświetlenie i układy wydechowe

produkcja części samochodowych 
– zawieszenia

handel częściami zamiennymi

produkcja komponentów 
samochodowych z tworzyw sztucznych
– deska rozdzielcza, zderzaki

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

produkcja i obsługa urządzeń 
dla przemysłu samochodowego

administracja księgowa, 
personalna i płace

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

usługi celne

ochrona osób, mienia i ochrona 
przeciwpożarowa oraz transport

produkcja silników do samochodów

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

zarządzanie i utrzymanie nieruchomości

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

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

produkcja 
maszyn rolniczych

import i sprzedaż samochodów 
dostawczych i ciężarowych

stan na 30 czerwca 2015 r.

Spółki joint venture

Spółki koncernu CNH Industrial

Spółki Grupy Fiat Chrysler Automobiles

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

usługi bankowe

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

leasing samochodów, usługi finansowe
i leasingowe

   1. Fiat Chrysler Polska Sp. z o.o. 
      

   2. FCA Poland SA
        

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

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

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

   6. Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.

   7.  Plastic Components and Modules Poland SA
      

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

   9.  Comau Poland Sp. z o.o. 
        

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

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

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

13.  Sirio Polska Sp. z o.o.
        

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

 15.  Gestin Polska Sp. z o.o. 

   1.  Fiat Bank Polska SA 
        

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

   1.  CNH Industrial Polska
        

   2. Iveco Poland Sp. z o.o.
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