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„Tyski” Fiat 500
się odnawia
Tekst:
Filippo
Gallino

Fiat odświeża jeden ze swoich modeli odnoszących
największy sukces. Design przechodzi ewolucję, ale
jednocześnie zachowuje klasyczne elementy swego
poprzednika z 1957 roku.
a po cząt ku był mo del 500, na którego wszyscy mó wili „To po li no”.
Później, 4 lipca 1957 roku powstał model Nuova 500, który
zapoczątkował historię najbardziej zna nego na świe cie
włoskiego samochodu. Minęło
następne 50 lat i nadeszła kolej
na „nowego” Fiata 500, który

N
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w 2008 roku uzyskał tytuł Samochodu Roku.
Osiem lat i 1,5 miliona sprzedanych egzemplarzy później, również 4 lipca, debiutuje model,
z 1800 nowymi detalami, tak
opracowanymi i przemyślanymi,
by podkreślić jego oryginalność
i nadać modelowi jeszcze bardziej wyrafinowany styl. Nowe

są reflektory ze światłami do jazdy dziennej LED, światła tylne,
kolory, deska rozdzielcza, kierownica, materiały: zatem znaczące ulepszenia, ale wierne niepowtarzalnemu stylowi Fiata 500.
Wymiary pozostają praktycznie
bez zmian w porównaniu z dotychczasową 500-ką: szerokość
i wysokość wynoszą odpowied-

nio 1,63 m i 1,49 m, natomiast
długość całkowita wzrosła o zaledwie 2 cm i wynosi 3,57 m.
Subtelnej zmianie uległy przód
i tył modelu: nowe są zespoły
świateł, również okrągłe oraz dolne światła do jazdy dziennej,
w których zastosowano technologię LED. Przeprojektowano także chromowane listwy ozdobne
zderzaka.
Część tylna wyróżnia się nowymi zespołami optycznymi, które
mają jedną cechę szczególną:
są puste w środku, dzięki czemu widoczny jest kolor lakieru
samochodu. W części dolnej, po
bokach delikatnej listwy ozdobnej, która – w zależności od wersji wyposażenia – jest albo chromowana albo czarna, umieszczo no tyl ne świa tło prze ciwmgłowe oraz lampę cofania.
Cał kiem no we jest wnę trze,
zwłaszcza jeśli chodzi o design
deski rozdzielczej: teraz mieści

W środku jest
jeszcze więcej
technologii oraz
wyższy komfort
się w niej innowacyjny system
informacyjno-rozrywkowy Uconnect z zapewniającym doskonałą widoczność ekranem dotykowym o przekątnej 5” w wersji
Lounge. Przyciski oraz obudowa zestawu wskaźników nowego Fiata 500 uległy zmianie, podobnie jak kierownica, która zyskała teraz chromowane wstawki i bardziej intuicyjne przyciski
sterujące. Przeprojektowano również analogowe wskaźniki, pozostawiając jednak nadal układ
kół koncentrycznych: na koronie zewnętrznej wskazywana jest
prędkość, poniżej przesuwa się
wskazówka obrotomierza. W części środkowej pojawiają się informacje przekazywane przez
komputer samochodu, a także
wskaźnik poziomu paliwa i tem-

pe ra tu ry pły nu chło dzą ce go
w wersji cyfrowej. Wyloty powietrza znalazły się nieco niżej niż
w wersji poprzedniej.
Nowy model 500 jest teraz praktyczniejszy dzięki dwóm schowkom w desce rozdzielczej, dla
pasażera i kierowcy, oraz zamykanemu schowkowi po stronie
pasażera. Poza nimi przewidziano wnęki w panelach drzwi i na
kolumnie dźwigni zmiany biegów. Siedzenia przeprojektowano, by zapewnić jeszcze większy komfort i poprawić dostęp
do siedzeń tylnych.
Cała gama silników nowego modelu została dostosowana do
normy Euro 6: w momencie debiutu na rynku (w Polsce we
wrześniu) dostępne będą jednostki benzynowe 1.2 o mocy 69 KM, dwucylindrowe Twinair o mocy 85 KM lub 105 KM
oraz silnik 1.2 69 KM EasyPower bifuel LPG/benzyna, który
jednak dostępny jest tylko w wersji hatchback.
W późniejszym czasie gama nowego Fiata 500 wzbogaci się
o dwa nowe silniki: 1.2 69 KM
w konfiguracji „Eco”, która umożliwia ograniczenie do 99 gramów
CO2 na kilometr oraz turbodiesel 1.3 16v Multijet II o mocy 95 KM. Poszczególne silniki
łączone są ze skrzyniami manualnymi o 5 lub 6 biegach lub
z przekładnią zautomatyzowaną
Dualogic.

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

Subtelnej
zmianie uległy
przód i tył: nowe
są zespoły
świateł

Giulia
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Filippo
Gallino
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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.

Alfa

7

czerwca 1910 roku
w Mediolanie założono firmę A.L.F.A.
(Anonima Lombarda Fabbrica
Automobili). W tym samym dniu,
ale 105 lat później otwarto nowy
rozdział w historii marki: w odnowionym muzeum historycznym marki w Arese Alfa Romeo
zaprezentowała Giulię. Ten fascynujący sportowy sedan jest
pierwszym z serii ośmiu modeli,
które do 2018 roku mają przywrócić Alfę Romeo do gry na
światowym rynku motoryzacyjnym, 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 inicjatywa biznesowa. Alfa Romeo
utraciła swoją istotę, a to wymusiła na nas podjęcie radykalnych
zmian. Poczuliśmy moralny obowiązek, by markę tę odrodzić”.
I to jest właśnie pierwszy akt
tego odrodzenia. Samochód,
który nie jest jedynie środkiem
transportu, ale – cytując twórców tego modelu – maksymalnym wyrazem „meccanica delle
emozioni” (mechaniki emocji).
Tych emocji, które marka
potrafi wzbudzić
dzięki swej

24
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legendarnej historii i nowym oraz
radykalnym rozwiązaniom stworzonym przez grupę pasjonatów
dla pasjonatów aut. „Samochód
ten – jak objaśnia szef marki Harald Wester – stworzono, by
wszystko skupić wokół kierowcy,
jego emocji i chęci przeżywania
niezapomnianych chwil podczas

renzo Ramaciottiego, główne cechy stworzonego przez niego
samochodu. Giulia to model
o silnej tożsamości, nakreślonej
zaledwie kilkoma pociągnięciami
ołówka. Wytłoczonej linii na bokach, która podkreśla kształty
drzwi i otacza klamki, legendarnym, dumnie „prężącym się” trójpłatowym grillu z nowym logo
Alfy Romeo, a także zaokrąglonym krawędziom i słupkom,
które nadają samochodowi smukłości, tworząc kształt „kropli”
przypominającej piękną Giuliettę
Sprint.

SERCE ALFA ROMEO
jazdy”. Taka jest misja Giulii,
która zadebiutowała w wersji
„Quadrifoglio Verde”. Tej najmocniejszej, 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-

Giulia nie byłaby prawdziwą Alfą
Romeo, gdyby nie mogła poszczycić się doskonałymi osiągami. Pod „maską” wersji Quadrifoglio znalazł się więc silnik wyjątkowy. Jest to opracowana
przez techników z Ferrari 6-cylindrowa, turbodoładowana jednostka benzynowa, wykonana
w całości z aluminium, która generuje moc 510 KM i zapewnia
ekscytujące przyspieszenie, moment i moc, a jednocześnie jest
zaskakująco ekonomiczna pod
względem zużycia paliwa dzięki
elektronicznie sterowanemu systemowi dezaktywacji cylindrów.

PRZYJEMNOŚĆ JAZDY
Jedną z cech nowego modelu
Giulia jest specyficzny sposób
zastosowania mas i materiałów,
który pozwolił na osiągnięcie doskonałego 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 samochodu oraz możliwie jak najbardziej środkowemu rozmieszczeniu wszystkich elementów
ważących najwięcej. Do cechy
tej należy dodać również bezpośredni układ kierowniczy oraz napęd tylny – oba są nie tylko hołdem złożonym autentycznym
korzeniom legendarnej Alfy Romeo, 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 kierowca odczuwał jeszcze lepsze
wrażenia za kierownicą, i tak już
zapewnione dzięki doskonałej
technice bazowej. Świadczą
o tym unikalne rozwiązania dostępne w tym samochodzie.
Przede wszystkim Torque Vectoring, technologia, która – dzięki
podwójnemu sprzęgłu – pozwala
tylnemu mechanizmowi różnicowemu oddzielnie sterować momentem na każdym kole. Dzięki
temu zapewnione jest lepsze
przenoszenie mocy na koło rów-

nież w przypadku niskiej przyczepności koła do nawierzchni
drogi. W wyniku tego samochód
można prowadzić pewnie i przyjemnie, nie wymuszając nigdy niepotrzebnych interwencji systemu
kontroli stabilności. W Giulii debiutuje także Integrated Brake
System, innowacyjny system
elektro-mechaniczny, który łączy
w sobie kontrolę stabilizacji toru
jazdy z tradycyjnym wspomaganiem hamulców, który zapewnia
rekordowo krótką drogę hamowania. Do dyspozycji jest także
Active Aero Splitter, system
przedni, który aktywnie steruje dociskiem aerodynamicznym, zapewniając lepsze osiągi i przyczepność nawet przy dużych
prędkościach. Wszystkimi tymi
urządzeniami steruje Chassis Domain Control, „mózg” elektronicznego sterowania samochodu,
który każdemu z nich przydziela
konkretne zadanie, by poprawiać
osiągi.

ULTRALEKKA
KONSTRUKCJA
Aby uzyskać doskonały stosunek masy do mocy (wynoszący
mniej niż 3 kg/KM), w Giulii połączono nadzwyczajne osiągi silnika z szerokim zastosowaniem
ultralekkich materiałów. Z włókna
węglowego wykonano wał napędowy, pokrywę komory silnika,
dach i konstrukcję siedzeń.
Z aluminium silnik, hamulce, zawieszenia i wiele komponentów
karoserii, jak drzwi czy błotniki.
Układ hamulcowy również posiada elementy z aluminium
i węglowo-ceramiczne
tarcze.

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.
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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.

To idzie
Anna
Szafrańska
zdjęcia:
I. Kaźmierczak
Satiz Poland

Obok:
dr Henryka
Bochniarz,
Michalina Kuban
i Stanisław
Faber
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młodość!
oncern po raz kolejny pokazał, że jednym z największych priorytetów jest
wspieranie osób ambitnych, które z determinacją dążą do wyznaczonych celów.
Wśród zaproszonych na uroczystość gości obecni byli m. in.
dr Henryka Bochniarz, członek
Rady Nadzorczej FCA Poland,
prof. Ryszard Barcik, rektor
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej,
Przemysław Kamiński, wiceprezydent Bielska-Białej oraz
Stanisław Faber, śląski kurator
oświaty, a także kierownictwo
FCA Poland, pozostałych
polskich spółek Grupy
oraz przedstawiciele
władz CNH Industrial.
Zebranych w imieniu
Grupy FCA i CNH Industrial w Polsce
przywitał Bogusław
Cieślar,
dyrektor
Relacji Zewnętrznych FCA Poland.
Zwracając się do
laureatów oraz ich

K

bliskich dr Henryka Bochniarz
przypomniała, że w ciągu dziewiętnastu edycji konkursu koncern docenił prawie trzy tysiące
absolwentów. „To jest cała armia osób fantastycznie wykształconych, które swoją de-

terminacją i wiedzą potwierdzają fakt, że Polska jest miejscem
znakomitych ludzi. Fiat co roku
udowadnia, że nie myśli o swoich pracownikach tylko wtedy,

gdy przychodzą do pracy, ale
również zwraca uwagę na to,
jak funkcjonują w swoich domach. Dla rodziców i opiekunów nie ma nic ważniejszego,
niż rozwój ich dzieci. Serdecznie
gratuluję nagrodzonym oraz ich
rodzicom. To jest wasz wielki
dzień. Mam nadzieję, że spora
część osób wyróżnionych, to
przyszli pracownicy FCA Poland
i CNH Industrial” – mówiła
Bochniarz.
Przemysław Kamiński, wiceprezydent Bielska-Białej w krótkim
przemówieniu podkreślił, że
sam również był laureatem tego
prestiżowego wyróżnienia. „Cieszę się, że od dziewiętnastu lat
koncern pielęgnuje ten zwyczaj.
Dzięki ogromnej samodyscyplinie oraz ciężkiej pracy zakończyliście kolejny etap nauki i to
zostało zauważone przez szefów spółek” – mówił do młodzieży wiceprezydent Bielska-Białej. Natomiast Stanisław Faber, śląski kurator oświaty
przyznał z uśmiechem, że skrót
„FCA” kojarzy mu się ze słowem fascynacja, która jego
zdaniem powinna cały czas towarzyszyć nagrodzonym. „Takie
wyróżnienia budują poczucie
niezależności i są znakomitą
motywacją do podejmowania
kolejnych naukowych wyzwań”
– przekonywał z uśmiechem.
W tym roku komisja, w skład
której wchodzili rektorzy oraz
profesorowie polskich uczelni,
przeanalizowała 134 wnioski.
Ostatecznie nagrody przyznano
89 osobom, w tym 11 dzieciom
pracowników CNH Industrial.
Wyróżnienia wręczono w pięciu
kategoriach: świadectw maturalnych, licencjatu, inżyniera,
magistra lub lekarza oraz studiów uzupełniających. Łączna
wartość przyznanych nagród
wynosi 232 tysiące złotych. Podziękowania w imieniu wyróżnionych złożyła Iwona Haczek.
Zwracając się do laureatów,
a także gości przypomniała sło-

naszych dróg powtórzyć za Horacym: Exegi monumentum aere
perennius (przyp. Red. stawiłem
pomnik trwalszy od spiżu). Dziękujemy szanownym członkom
komisji konkursowej za to, że
dostrzegli w naszych sukcesach
wartość i nadzieję na przyszłość
nie tylko dla nas, ale i dla innych
osób, którym możemy służyć
naszą wiedzą. Dziękujemy za te
wyróżnienia, które są nie tylko
docenieniem naszych dotychczasowych wysiłków, ale stanowią również motywację, a dla
wielu z nas szansę na dalszą
edukację” – mówiła laureatka
konkursu.

wa Monteskiusza, francuskiego
filozofa i prawnika epoki Oświecenia, który twierdził, że „człowiek lubiący się kształcić, nigdy
nie jest bezczynny”. „Dla wielu
zdobywanie wymarzonego wykształcenia wiązało się z koniecznością poniesienia wielu
wyrzeczeń. Z każdego upadku
trzeba się było podnieść silniejszym. Ostatecznie każdy z nas
odniósł sukces. Teraz naszym
zadaniem jest postawienie sobie
kolejnych, naukowych punktów
docelowych. Tylko wciąż będąc
aktywnymi i dążąc do dalszego
zdobywania wiedzy możemy
osiągnąć coś wielkiego i u kresu

U góry:
Iwona Haczek.
Niżej, od lewej:
Andrzej Piętka,
Dawid
Domagała
i Antoni Greń

Warto przypomnieć, że w trakcie dziewiętnastu edycji konkursu w Polsce wyróżnienia odebrało 2984 absolwentów, dzieci
pracowników Fiata, obecnie
spółek FCA. Wartość przyznanych im nagród to prawie 10,8
mln złotych.
Galę w bielskim Teatrze Polskim
zakończył koncert „Wieczór
w ogrodzie sztuki”, w brawurowym wykonaniu Marty Gzowskiej-Sawickiej, Rafała Sawickiego oraz zespołu Anashim.
Ostatnim akcentem uroczystości było grupowe zdjęcie laureatów oraz przedstawicieli Grup
FCA i CNH Industrial.
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NAGRODZENI
Łukasz Dyguś – syn pracownika FCA Poland. Ukończyłem
pierwszy stopień studiów inżynierskich na Politechnice Śląskiej, na Wydziale Transportu,
o specjalizacji: eksploatacja i budowa pojazdów samochodowych. Zostałem nagrodzony za
tytuł inżyniera. Od dziecka interesują mnie samochody. Będąc
na studiach miałem praktyki
w FCA Poland, gdzie mogłem
na miejscu pasażera przejechać
się Fiatem 500. To auto o wielu
możliwościach, fantastycznym
designie. Studiując zdobyłem
pracę, a obecnie realizuję się
w firmie transportowej. Nagrodę
przeznaczę na sprzęt fotogra-

Joanna Garbacz – córka pracownika FCA Powertrain. Wyróżnienie otrzymałam za obronę
pracy magisterskiej z chemii na
Uniwersytecie Śląskim. Chemia
to bardzo tajemnicza nauka. Od
dziecka uwielbiam eksperymentować z różnymi miksturami,

£ukasz Dyguœ

ficzny, ponieważ to właśnie fotografia jest moją pasją. Najczęściej robię zdjęcia samochodom
różnych marek. Być może zdecyduję się kontynuować naukę
na studiach magisterskich.
Joanna Garbacz

NAGRODZENI
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
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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

dlatego wybrałam właśnie ten
kierunek. W przyszłości chciałabym pracować w laboratorium
np.: kosmetycznym. Być może
otworzę własne. Na razie jednak
chcę odpocząć i pieniądze, które otrzymałam w nagrodę, przeznaczę na wakacje.

Karolina Kaczorek

Karolina Kaczorek – córka
pracowników FCA Poland.
Oboje rodzice pracują w Wydziale Spawalni. Z wyróżnieniem
ukończyłam studia z zakresu zarządzania inżynierii i produkcji
w Katowicach. To już moja druga nagroda. Pierwszą otrzymałam za tytuł inżyniera. Obecnie
za magistra. Jestem typowym
umysłem ścisłym. Moja dewiza
brzmi: dwa zdania wystarczą,
aby powiedzieć to, co trzeba.
Obecnie pracuję, ale na pewno
pieniądze za osiągnięcia w nauce przeznaczę na wakacje. Po
pięciu latach ciężkich studiów
należy mi się chociaż krótki odpoczynek.

Iwona Krzyszta³owicz

Klaudia Drobny
z ch³opakiem

Klaudia Drobny – córka pracownicy FCA Poland. Obecnie
kończę pierwszy rok germanistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Nagrodę
otrzymałam za świadectwo maturalne. Ukończyłam LO im. Powstańców Śląskich w Bieruniu.
Wybrałam germanistykę, ponieważ bardzo podoba mi się niemiecki język i kultura. W przyszłości chciałabym zostać tłumaczem przysięgłym języka
niemieckiego. Na razie dużo
czytam po niemiecku, ponieważ
chcę mieć bogate słownictwo.
Iwona Krzyształowicz – córka
pracownicy FCA Poland. To już
moja druga nagroda. Pierwszą

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

otrzymałam za świadectwo maturalne. Obecną za tytuł magistra. Ukończyłam wydział dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Śląskim.
Przeprowadziłam się do Warszawy, gdzie pracuję w agencji
PR. Zajmuję się tam promocją
kultury. Dzięki tej nagrodzie mogę się dalej rozwijać. Być może
zdecyduję się na studia podyplomowe z grafiki komputerowej. Te wyróżnienia mają dla
mnie ogromne znaczenie.
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Wszystko, co chcielibyście
wiedzieć o FCA, ale...
Biuro relacji zewnętrznych FCA Poland
przygotowało nową edycję strony internetowej
Grupy FCA w języku polskim. Nie zabrakło
na niej mile widzianych
niespodzianek.
Filippo
Gallino

od koniec czerwca uruchomiono nową stronę internetową Grupy FCA
www.fcagroup.pl w języku polskim, która została odnowiona
i zaktualizowana w oparciu
o stronę międzynarodową. Poza
informacjami na poziomie globalnym, w menu głównym znajduje
się zakładka „FCA w Polsce”,
gdzie można zapoznać się
z głównymi danymi (Fakty i cyfry,
Polskie spółki Grupy FCA, Zakłady Grupy FCA w Polsce), dotyczącymi polskich spółek Grupy.
Ale prawdziwą niespodziankę
zobaczymy po otwarciu zakładki
Publikacje. Obok najnowszej
edycji monografii historycznej
„Polska Droga Fiata” znajdziemy
wydaną ostatnio 32-stronicową
broszurę na temat Zakładu Tychy, pełną zdjęć i informacji
o modelach produkowanych
w fabryce i o godnej podziwu

P

drodze od ISO 9001 w 1996
roku do Gold Level w WCM-ie
w 2013 roku. W broszurze tej
znalazła się także najnowsza
tabela z oficjalnymi danymi
produkcyjnymi obejmującymi
wszystkie modele, jakie wyprodukowano w zakładach w Tychach i Bielsku-Białej od 1971
roku do roku obecnego. Dla
osób parających się statystykami będzie to bardzo cenny dokument, z którego można się
dowiedzieć, że w ciągu 43 lat
z linii montażowych zjechało niemal 10,7 mln samochodów.
W zakładce Publikacje po raz
pierwszy postanowiono również
udostępnić archiwum „Fiata
Wokół Nas” (od numeru 35 do
numeru 113) oraz „FCA Wokół
Nas” (od numeru 114). Można
więc w jednym miejscu przeczytać naszą historię lub obejrzeć

dawne fotografie od 2001 roku
do teraz. Niestety, nie zachowały się dokumenty elektroniczne
z pierwszych 5 lat, bo czasopismo tak naprawdę powstało kilka lat wcześniej, w 1996 roku.
Dostępne na stronie archiwum
utworzono w praktyczny sposób, dzięki czemu można wyszukać pojedynczy numer, numery z danego roku lub wręcz
konkretne słowa-klucze w obrębie poszczególnych stron gazety. Wyszukiwanie działa zaskakująco szybko, a wyniki są
precyzyjne. Wpisałem swoje na-

zwisko i okazało się, że widnieje
ono w 80 numerach. Czyli dokładnie we wszystkich, jakie zostały umieszczone w cyfrowym
archiwum!
Ale na tym się nie kończą niespodzianki online. Pod adresem
www.kalendarium.fiat.pl można
„zanurkować” w przeszłość
i przypomnieć sobie główne
i najciekawsze wydarzenia
w długiej, bo już ponad wiekowej historii naszej firmy i naszych
marek, czytając krótkie teksty
oraz przeglądając niezliczone fotografie archiwalne, których

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

część nigdy wcześniej nie była
publikowana. Stronę przygotowano tak, aby współdziałała
z Facebookiem i Twitterem poprzez tak powszechne obecnie
narzędzie, jakim jest opcja
„Udostępnij”. Historie poszczególnych wydarzeń pojawiają się
w menu głównym i na głównych
portalach społecznościowych
w dniu danej rocznicy. Na przykład kilka dni temu pojawił się
news: „Lipiec 11, Sobota, 116
lat temu... Powstaje Fabbrica
Italiana Automobili Torino”. Strona jest aktualizowana na bieżąco, obecnie zawiera kilkadziesiąt
istotnych dla naszej Grupy wpisów, z czego jedna trzecia dotyczy wydarzeń w Polsce. W ciągu
najbliższych miesięcy lub lat –
biorąc pod uwagę olbrzymi zasób materiału historycznego na
temat naszej firmy – strona ta
będzie stale wzbogacana i uaktualniana o nowe teksty i zdjęcia.
„Strony www.fcagroup.pl oraz
kalendarium.fiat.pl to kopalnie
wiedzy dla pracowników FCA,
mediów, studentów, pasjonatów
i przyjaciół naszych marek. Zachęcamy wszystkich do testowania i przesyłania uwag, uaktualnień i pomysłów, korzystając
na przykład z adresu mailowego
redakcji „FCA Wokół Nas” –
skomentował Rafał Grzanecki,
Szef Biura PR&Komunikacji FCA
Poland i pomysłodawca całego
projektu.
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Bezcenne
bezpieczeństwo
W tym konkursie liczy się inicjatywa. Każdy
pomysł, który poprawia bezpieczeństwo
w miejscu pracy, wart jest analizy i wdrożenia.
Anna
Szafrańska
zdjęcia:
Ireneusz
Kaźmierczak
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„

ezpieczna praca w bezpiecznym środowisku” –
w tyskiej fabryce FCA Poland rozstrzygnięto ósmą edycję
konkursu, którego głównym celem jest promowanie bezpiecznych postaw i zachowań, a także pobudzenie aktywności
w obszarze identyfikowania potencjalnych zagrożeń. Idea konkursu zgodna jest z wdrażaną
w zakładzie metodologią filaru
safety według World Class
Manufacturing, który zakłada
brak strat, awarii, defektów oraz

B

eliminację wypadków, co jest
najważniejsze z punktu widzenia
bezpieczeństwa.
Osiem lat trwania konkursu wraz
z jednoczesnym systematycznym podejściem metodologicznym znacząco wpłynęło na spadek wskaźnika częstotliwości
wypadków. W 2006 r., gdy ruszała pierwsza edycja konkursu
wynosił on 0,32. Obecnie spadł
poniżej 0,1. Wynik świadczy
o ogromnym zaangażowaniu
wszystkich pracowników w działania poprawy na rzecz bezpie-

czeństwa, a także o wyraźnie
wzrastającej kulturze bezpiecznej
pracy. Tylko w 2014 r. w ramach
konkursu zrealizowano w obszarze BHP 825 quick kaizenów,
254 standard kaizeny i 4 major
kaizeny. Zidentyfikowano, a ponadto rozwiązano 3520 kart
S-tag i przeprowadzono 1238
lekcji jednotematycznych (OPL).
Konkurs trwał tradycyjnie cały
rok. Ocenie podlegała m. in. liczba opracowanych i wdrożonych
kaizenów, a także zidentyfikowanych i wyeliminowanych zagro-

żeń. Duże wpływ na ostateczny
wynik miała ilość rozwiązanych
S-Tagów oraz opracowanych
i przeprowadzonych lekcji tematycznych poświęconych sprawom bezpieczeństwa, zdrowia
i higieny pracy. Regulamin zakłada także odjęcie punktów za wypadek przy pracy oraz związaną
z nim absencję wypadkową. Aby
nie wykluczać zespołów, w których wypadek miał miejsce, istniała oczywiście możliwość nadrobienia zaległości poprzez działania eliminujące przyczyny
źródłowe zagrożeń, a także
opracowanie odpowiedniej OPL
i przeprowadzenie jej wśród pracowników Zespołu Technologicznego. Najwyżej punktowane
były rozwiązania poka-yoke, eliminujące całkowicie możliwość
popełnienia niebezpiecznego zachowania lub uniemożliwiające
działanie, które mogłoby doprowadzić do wypadku. Weryfikacji
poszczególnych zespołów dokonywali raz na kwartał leaderzy
safety oraz specjaliści BHP.
Ostateczny wynik obliczano na
podstawie sumy punktów, dzielonej przez liczbę pracowników
zespołów
technologicznych,
startujących
w
konkursie.
Podsumowanie wyników zaprezentowano w lutym.

ją, że na sukces trzeba było
ciężko pracować, wdrożyć
w życie dziesiątki kaizenów,
standard kaizenów, quick kaizenów oraz, co było nowością
podczas tej edycji, rozwiązań
poka-yoke.
Najcenniejszym z efektów konkursu jest otwartość pracowników na sprawy związane z bezpieczeństwem i zdrowiem. Dyskusje na temat bezpiecznych
rozwiązań oraz zidentyfikowanych zagrożeń są w tej chwili na
porządku dziennym. Pracownicy
chcą rozmawiać o bezpieczeństwie, analizować zagrożenia
i zgłaszać swoje pomysły. Jak
podkreśla Katarzyna Knapczyk,
kierownik ds. BHP i Ochrony
Środowiska FCA Poland, jeszcze kilka lat temu inicjatywa two-

ZT 07 Wydziału
Spawalni,
supervisor
Piotr Kurek

A Nowe
uchwyty
z przodu stołu

rzenia kaizenów leżała głównie
po stronie managementu. Pracownicy zgłaszali problemy, ale
pomysł na ich rozwiązanie pozostawiali kierownikom. Podczas
organizowanych w latach 20092011 warsztatów wielokrotnie
uświadamialiśmy pracownikom,
że to właśnie oni są autorami
najlepszych rozwiązań z obszaru
bezpieczeństwa. Zwykle, kiedy
ktoś widzi zagrożenie, zastanawia się również nad sposobem
jego eliminacji. Konkurs okazał
się pomocny w wyłonieniu dobrych pomysłów i wdrożeniu ich
w życie. Aktualnie nie brakuje
dobrych rozwiązań z obszaru
safety. Wiele propozycji wysoko
punktowanych w konkursie
„Bezpieczna praca w bezpiecznym środowisku” znalazło swoje

NAJWAŻNIEJSZA
ŚWIADOMOŚĆ
W
konkursie
wystartowały
wszystkie Zespoły Technologiczne Jednostek Produkcyjnych,
Utrzymania Ruchu oraz Obszaru Jakości. W sumie kilkadziesiąt zespołów, na czele których
stali kierownicy. Ostatecznie
zwyciężyły poniższe zespoły:
ZT 07 Wydziału Spawalni –
kierownik Piotr Kurek, Utrzymanie Ruchu Wydziału Spawalni –
Łukasz Górny, ZT 04 Wydziału
Lakierni – Marek Kurkiewicz,
ZT 04 Montażu Tadeusz Hajdas
oraz zespół Utrzymania Ruchu
Wydziału Montażu – Bogusław
Zoń. Wszyscy zgodnie przyzna-

A

miejsce również w centralnej bazie najlepszych rozwiązań Best
Practices. Pracownicy otwarcie
mówią przełożonym o tym, co
przeszkadza, co może im zaszkodzić i proponują różne rozwiązania. Nie boją się poruszać
tematów bezpieczeństwa również między sobą. Mają świadomość, że jednostka pracuje na
dobro całego zespołu. Dzielą się
zatem pomysłami i je wspólnie
analizują. „Pracujemy według jasnej metodologii. Od 2006 roku
systematycznie używamy coraz
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CENNE INICJATYWY
„Kieruję bardzo zgranym zespołem. To ich inicjatywy i poważne
podejście do tematu bezpieczeństwa sprawiły, że w ciągu
minionego roku nie mieliśmy ani
jednego wypadku przy pracy.
Nie ma problemów banalnych.
Pracownikom wystarczy podać
hasło i pomysłami na rozwiązanie problemu sypią jak z przysłowiowego rękawa” – podkreśla
Piotr Kurek, który w tyskiej fabryce pracuje od ośmiu lat.
Wśród inicjatyw, które zapropoZespół
Utrzymania
nowali członkowie jego zespołu
Ruchu wydziału
wymienia m. in. wymianę kółek
Montażu,
w wózkach, które dowożą detakierownik
le na stanowiska. „Jedna z praBogusław Zoń
cownic zwróciła mi uwagę, że
B Urządzenie do kółka strasznie skrzypią i powodują nieprzyjemny hałas. Zaproautomatycznego
smarowania
ponowaliśmy więc ich wymianę
aerozolem
i od razu zrobiło się na wydziale
ciszej” – dodaje Kurek. Praca
w Spawalni oznacza ciągły kontakt z ostrymi krawędziami detali. Aby zmniejszyć ryzyko występujące podczas ich przemieszczania, do zlokalizowanych na
każdym stanowisku stołów przywieszone są pojemniki z detalami. Poważnym problemem były
też kosze na czyściwo papierowe, które jeszcze kilka miesięcy temu znajdowały się za stołami. Za każdym razem pracownicy, aby do nich dotrzeć, musieli

B

bardziej zaawansowanych narzędzi, które wymagają od pracowników otwartości. Ludzie
czują, że to, co mówią jest ważne. Bardzo często angażowani
są m. in. w projektowanie linii
produkcyjnej, konsultacje dotyczące nowych standardów, poprawę wizualizacji na stanowiskach pracy, dobór nowych narzędzi i rozwiązań. Każda, nawet
najdrobniejsza inicjatywa człowieka, jest widoczna na stanowisku, na którym pracuje. Może
się pod nią śmiało podpisać, bo
to jest jego wkład w miejsce,
w którym spędza 1/3 życia.
Aspekt ten jest zgodny z działaniami mającymi na celu wdrażanie WCM-u. World Class Manufacturing zakłada bowiem, że nie
ma nic tak doskonałego, czego
nie można by jeszcze udoskonalić” – podkreśla Knapczyk.

18

przeciskać się przez wąskie
przejścia. „Wykonane zostały
nowe uchwyty z przodu stołu –
patrz zdj. A . Teraz ludzie mają
kosze blisko siebie, nie muszą
ryzykować zdrowia, tracić czasu
i wykonywać dodatkowych kroków, aby coś wyrzucić. Drobne
pomysły sumują się, sukcesywnie poprawiając komfort pracy
i zwiększając bezpieczeństwo na
stanowiskach” – mówi Kurek.
Bogusław Zoń w zakładzie
pracuje od 1978 roku, od 1984
roku w Utrzymaniu Ruchu.
Z perspektywy lat ocenia, że
pod względem podejścia do tematu bezpieczeństwa pracy
wśród załogi dokonała się prawdziwa rewolucja. „Od pierwszej
edycji konkursu pomysłowość
ludzi, którymi kieruję, wpływa na
coraz bezpieczniejszą pracę” –
mówi. Na temat popraw, jakie
udało się wprowadzić na wydziale, można by napisać osobny, długi tekst. Jego zdaniem

C

jednak do najważniejszych
usprawnień, jakie wprowadzono
w trakcie minionego roku, należy zmiana na linii A. Mowa tu
o przenośnikach podłogowych.
„Pracownik smarując przenośnik wchodził do kanału i, znajdując się pomiędzy dwoma ruchomymi częściami, ręcznie
smarował układ aerozolem. Zaproponowaliśmy więc skonstru-

owanie urządzenia, dzięki któremu można będzie tę czynność
wykonywać automatycznie B .
Jednej z firm zleciliśmy wykonanie układu usprawniającego to
działanie. Specjalne dysze, które podłączone są do zbiornika
oleju, znajdują się nad łożyskami. Pracownik nie wchodzi już
do kanału. Na powierzchni zero

D
ZT 04 Montażu,
kierownik
Tadeusz Hajdas

D Lustro

na linii
wykończenia

Utrzymanie
Ruchu Wydziału
Spawalni,
kierownik
Łukasz Górny

C Ręczny
dźwigar

ustawiony jest pulpit uruchamiający smarowanie. Człowiek naciska tylko znajdujący się na nim
przycisk i z obu dysz płynie olej,
który pokrywa ruchome części.
W zbiorniku znajduje się pięć litrów oleju, co w zupełności wystarcza do jednorazowego smarowania łożysk” – dodaje Zoń.
Łukasz Górny, kolejny kierownik, który swój zespół poprowadził do zwycięstwa, podkreśla
istotną rolę firmy, dającej pracownikom możliwość wprowadzania rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pracy.
„Ten konkurs mobilizuje pracowników do tego, by postępowali
zgodnie z zasadami obowiązującymi w zakładzie” – podkreśla
Górny. W jego wydziale usprawniono obróbkę materiałów o du-

żych gabarytach. Do tej pory
wykonanie tego zadania wymagało zaangażowania dwóch pracowników. „Jeden z członków
zespołu wymyślił ręczny dźwigar
C , do którego jedna osoba
może podpiąć materiał i bezpiecznie przetransportować go
na stanowisko pracy czy stół
ślusarski. To rozwiązanie stosujemy z powodzeniem i myślę, że

było jednym z tych, które pozwoliły nam na osiągnięcie zwycięstwa” – uważa Łukasz Górny.
Tadeusz Hajdas podkreśla natomiast, że znaczący wpływ na
zajęcie pierwszego miejsca
przez zespół, którym kieruje,
miała działalność proaktywna
oraz praca bezwypadkowa.
W ciągu roku udało się opracować i wdrożyć 11 Standard
Kaizenów, 32 Quick Kaizenów
oraz zamknąć 244 S-tagi, polepszając bezpieczeństwo na
stanowiskach pracy. Jednym
z pomysłów, który radykalnie
wzmocnił poczucie bezpieczeństwa, była propozycja pracownika polegająca na zawieszeniu
pełnego lustra na linii wykończenia D . „Do tej pory na skrzyżowaniu dróg transportowych była

ścia” – wyjaśnia Marek Kurkiewicz, którego team zajął pierwsze miejsce w Lakierni. Tutaj poważnym problemem była praca
na stanowisku 111, gdzie jeden
pracownik za pomocą specjalnego pistoletu uszczelniał rynienki nadwozia. „Zbyt długi wąż
sprawiał poważne zagrożenie.
Mógł się o niego potknąć i przewrócić nie tylko specjalista ze
stanowiska 111, ale także osoby pracujące obok. Skutecznym
rozwiązaniem okazało się rozdzielenie tej czynności na dwie
osoby E . Jedna pracuje z lewej strony nadwozia, a druga
z prawej. Węże zostały skróco-

E
ZT 04 Wydziału
Lakierni,
kierownik Marek
Kurkiewicz

E Rozdzielenie
pracy na
stanowisku 111

Po prawej:
impreza
integracyjna,
która była
nagrodą dla
zwycięskich
teamów
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powieszona połowa lustra, co
ograniczało widoczność pracownikom udającym się do pracy na halę D. Zawiesiliśmy więc
okrągłe, pełne lustro, dzięki czemu pracownicy mają stuprocentową widoczność, a poruszający się samochodem widzi przechodzących
pracowników.
Poziom bezpieczeństwa w tym
miejscu uległ znaczącej poprawie” – mówi Hajdas.
„Kultura bezpieczeństwa jest
w naszym zakładzie na tak wysokim poziomie, że zauważamy
już sytuacje mogące potencjalnie doprowadzić do nieszczę-

ne i podwieszone do sufitu. Nie
dotykają ziemi, więc nie ma
możliwości, aby na nie nadepnąć” – mówi Kurkiewicz.
Nagrodą dla zwycięskich teamów była impreza integracyjna. Wcześniej, w blasku fleszy,
wyróżnienia zwycięskim zespołom wręczyli dyrektor zakładu
Antoni Greń oraz dyrektor personalny, Andrzej Piętka. Pracownicy FCA Poland szykują się
już do kolejnej, dziewiątej edycji
konkursu. Tak naprawdę jednak
zdrowe
współzawodnictwo
w dziedzinie bezpieczeństwa
pracy trwa w fabryce codziennie, bez względu na nagrody.

Urodzony

podróżnik

Rafał
Dobrowolski
zdjęcia
Hymer,
Westfalia,
Rafał
Dobrowolski
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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.

otrafią się świetnie kamuflować po zapadnięciu zmierzchu i niestraszna im szczupłość
wielkomiejskich parkingów. Gwarantują łatwość prowadzenia niczym komfortowe samochody osobowe, a blaszane wnętrza skrywają
często zdobycze prawdziwego „domu na kołach”.
Wohnbusse, (Serien) Kastenwageny, Vany – popularność kamperów zbudowanych na fabrycznym
poszyciu pojazdu typu furgon nie maleje. W latach
2009-2012 udział kamperów w ofercie produkcyjnej niemieckich zakładów wzrósł z 24,1 do 30,3%.
Rosnąca popularność kampervanów odbywa się kosztem malejącego zainteresowania samochodami capmingowymi z sypialną alkową, których podaż
w tym samym okresie spadła
z 16,3% do 7%.
Dlaczego wspominamy o statystyce w Niemczech? Za Odrą
ma swą siedzibę stowarzyszenie CIVD (The Caravanning Industry Association), które reprezentuje
interesy niemieckiej branży, ale jej członkami są
także europejscy producenci przyczep i kamperów.
CIVD to także licznie reprezentowani dostawcy wyposażenia 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 caravaningowego w Europie.
Oczywiście trudno porównywać potencjał rynku
o tak wysokiej kulturze caravaningowej z sytuacją

P

w Polsce, gdzie firmy reprezentujące wiodących
producentów pojazdów turystycznych na dobrą
sprawę zadebiutowały dopiero w czasach transformacji 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 ograniczonej trzema wymiarami: długość, szerokość i wysokość pojazdu. Ingerencja w szerokość
karoserii odpada, wydłużenie pojazdu (za osią tylną) jest mało
opłacalne, pozostaje więc jeszcze dach karoserii.
Pokusa uzyskania pozycji stojącej i/lub dodatkowych miejsc sypialnych w pojazdach typu furgon
to wystarczający argument, by taka właśnie kategoria kamperów zyskiwała na popularności.
„Tendencje na rynku caravaningowym w Polsce są
bardzo zbliżone do tych europejskich. Aktualnie
wielu producentów (zwłaszcza niemieckich) nie oferuje 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 właściwie ma same vany, jest to bowiem jedyna kategoria

Trzy na każde
cztery kampery
powstają na
bazie Ducato

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
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Poland. – Oczekiwania klienta w Polsce to oczywiście 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 konstruktorzy powiększali szerokość furgonu, w efekcie 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 przedstawiono do oceny największym firmom karosującym zabudowy kamperowe w Europie. Przemysł
caravaningowy przekazał 52 sugestie zmian w projekcie, z czego wdrożono aż 48. Efekt? Odtąd trzy
na każde cztery kampery powstają właśnie na bazie Ducato, a symbolem współpracy z producentami takich pojazdów jest motto: Fiat Ducato –
stworzony, aby być domem na kółkach.

Propozycja
marki NeoTraveller.
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
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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 kempingowego, dostaje bogatą ofertę blaszaków i często
właśnie na taki pojazd się decyduje” – dowodzi Michał Gąsior, Export Manager – Elcamp HSK Auto.
Marka Neo-Traveller, zajmująca się adaptacją vanów kempingowych, korzysta w zdecydowanej
większości z Fiata Ducato, który jest pojazdem
niezwykle wygodnym do zabudowy z dwóch podstawowych powodów, jednym z nich jest wspomniana szerokość pozwalająca na dość dowolne
rozmieszczenie mebli we wnętrzu. Drugim równie
ważnym plusem jest relatywnie niska masa modelu, dzięki czemu nawet przy sporej liczbie elementów dodatkowego wyposażenia pojazd mieści
się w dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg.
Łatwość przebudowy seryjnego pojazdu na potrzeby fanów podróży jest tym łatwiejsza, że wiodący dla caravaningu model stanowi wzorzec kubaturowego wnętrza. 34 lata historii Fiata Ducato
to proces osiągania coraz to bardziej kubicznych
kształtów przestrzeni użytkowej i najlepszego
w tej klasie pojazdów stosunku długości całkowitej 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 marek. W Polsce adaptacją furgonów na bazie Fiata
Ducato zajmuje się firma Elcamp” – informuje Seweryn Szczepanek, Brand Manager LCV – FCA

OPTYMALIZACJA
NAJPOPULARNIEJSZEJ BAZY
Szósta generacja modelu (od 2014 roku) to kolejny
ukłon koncernu w stronę firm karoseryjnych. Samochód zachowuje w części łączenia podwozia
z nadwoziem te same cechy i wymiary co dotychczasowy model Ducato. Przeprojektowanie przestrzeni ładunkowej (np. zmiany punktów mocowania) oznaczałoby bowiem poważne koszty dla firm
zajmujących się tworzeniem zabudów, ścianek,
przegród itp. Rewolucyjne zmiany tyczą się konstrukcji (np. osprzętu silnika, zawieszenia). Styliza-

RODZAJE KAMPERÓW
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

cję przeprowadzono zaś w duchu ewolucji dobrze
sprawdzonych rozwiązań, dodając wyposażenie
zwiększające komfort i podnoszące poziom bezpieczeństwa.
Jaki powinien być optymalny apartament na kołach?
Na pewno musi być odchudzony (lżejszy) i tym samym gwarantować przyzwoitą ładowność – a
wszystko w ramach DMC 3,5 tony. Typowy kamper-van bazujący na fabrycznym poszyciu nadwozia
Ducato, to oczywiście coś więcej niż fabryczna
wersja Kombi czy Panorama z koncernu FCA. Największy atut w postaci szerokiego wnętrza wpływa
na układ funkcji mieszkalnych w pojeździe o kompaktowej długości. Ale zwróćmy też uwagę, że fabryczna 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 użyteczną zabudowy. Zysk rzędu 50-70 cm przy konstruowaniu 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 turystycznego – łatwiej tu zaprojektować przestronny
aneks kuchenny, łazienkę i living-room.

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

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.
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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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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 Ducato. Proponowane przez nich sypialnie z miejscem na nocleg, poranną kawę i pracę biurową noszą znamiona salonki. Formę (design) podporządkowano oczywiście aerodynamice (niski opór powietrza), a szczuplejszą kubaturę (zabudowę) rekompensować użytkownikom mają elementy komfortu i wyposażenia. Z najnowszych propozycji
branży caravaningowej zwracają uwagę kampervany Ducato z fabryki Hymer, bo dowodzą, jak
wielki nacisk biura projektowe kładą dziś na funkcjonalność. Przykładowo, model Sydney gwarantuje 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 sypialnia 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 HymerCarów 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 najwyższym dachem (H3 = 217 cm), można pokusić
się o umieszczenie zwłaszcza najcięższych elementów 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 korytarzem 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 Columbus ze stajni Westfalia o wysokości nadwozia 260
cm. Ten kamper wyróżnia się na tle konkurencji
wygodnymi fotelami w drugim rzędzie. Za nimi znajduje 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 dostęp do wszystkich funkcji Columbusa. Łatwe jest
nawet korzystanie z lodówki, która – zamiast tradycyjnie otwieranych drzwi – w całości wysuwa się
z modułu pod blatem aneksu kuchennego.

Floty

na wynajem
Pierwsze floty samochodów, nabyte w ramach
wprowadzonego przez FGA Leasing
programu długoterminowego wynajmu
FCA Fleet Services, trafiły już do klientów.
Anna
Borsukiewicz
zdjęcia
Jerzy
Kozierkiewicz

dy odwiedziliśmy salon
Dukiewicz Sp. J, dealera
FCA Poland przy ul. Jubilerskiej w Warszawie, stały tam
Fiaty 500X przygotowywane do wydania
dla klienta flotowego
tej firmy. „Wydajemy je
sukcesywnie, przygotowując auta zgodnie
ze specyfikacją ustaloną z klientem – mówi Krzysztof Adamczyk, szef salonu (na
zdjęciu obok). – Flotę

G

stanowią samochody z silnikami
o mocach od 110 do 140 KM,
o karoseriach w kolorach beżowym, grafitowym i czerwonym,
w wersjach wyposażenia Cross i Lounge. Będą wykorzystywane przez naszego klienta jako
auta służbowe”.
To już druga flota
sprzedana w ramach programu wynajmu FCA Fleet
Services przez war-

szawski salon Dukiewicz. Pierwszą transakcję zawarto w kwietniu na samochody Fiat 500.
„Podeszliśmy bardzo poważnie
do realizacji programu sprzedaży flotowej – mówi Krzysztof
Adamczyk. – Zdobywamy doświadczenia w takiej sprzedaży,
zatrudniliśmy specjalnego pracownika zajmującego się tym
tematem. Prowadzimy już rozmowy z kolejnym klientem flotowym, który zamierza sfinansować transakcję w programie
FCA Fleet Services”.
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Lucyna Bogusz
i Michał
Kościński
Na stronie obok:
Piotr Wróbel
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SZKOLENIA
PODSTAWĄ
Program ten, ogłoszony przez
FGA Leasing na początku roku,
jest realizowany z wielką energią.
Obecnie przeprowadzane są
szkolenia dealerów specjalizujących się w sprzedaży flotowej.
„Przekazujemy sprzedawcom
niezbędną wiedzę i umiejętności
tak, aby w łatwy i przystępny
sposób potrafili przekazać klientom szczegóły naszej oferty.
Każdy z nich powinien znać różnicę między leasingiem a wynajmem, jakie są zalety jednej i drugiej formy finansowania samochodu – mówi Lucyna Bogusz,
prezes zarządu FGA Leasing. –
Ważne jest również podejście

do klientów, umiejętność rozmowy z nimi, rozpoznanie ich sytuacji finansowej itp. Od tego też
zależy powodzenie naszego
programu. Szkolenia prowadzimy pod okiem specjalistów
z FCA Fleet Services, a także
przez zewnętrznych trenerów,
doświadczonych w rynku wynajmu długoterminowego”.
Dotychczas przeszkolono ponad
40 sprzedawców z 30 punktów
dealerskich. Sprzedawcy ci
otrzymali loginy do aplikacji
Quotys, służącej do przygotowywania ofert i umów dla klientów.
Oferty uwzględniają indywidualne potrzeby firm zainteresowanych wynajmem samochodów.
Sprzedawca może przygotować
ofertę w wersji podstawowej lub
premium, różnicując standard
usługi w zakresie np. rodzaju
opon, zasady ich wymiany,
ochrony
ubezpieczeniowej
(z uwzględnieniem udziału własnego lub bez) czy limitu kilometrów, które klient zamierza przejechać rocznie. To wszystko ma
wpływ na wysokość miesięcznego czynszu za wynajem.
Szkolenia dla sprzedawców nie
są jednorazową akcją. „Będziemy je prowadzić stale, aktualizując ofertę w miarę pojawiania się

nowych modeli z Grupy FCA –
mówi Michał Kościński, kierownik działu marketingu w Departamencie Sprzedaży i Marketingu Fiat Bank Polska i FGA
Leasing. – To ważne, abyśmy
byli gotowi wesprzeć każdego
nowego sprzedawcę i dealera
zainteresowanego zdobywaniem trudnego rynku wynajmu”.

STRONA
FCAFLEET.PL
Klienci, którzy przystąpili do programu wynajmu długoterminowego FCA Fleet Services otrzymują specjalne wydawnictwo
„Pakiet kierowcy FCA Fleet Services” zawierające informacje
przydatne podczas eksploatacji
pojazdu. W „Przewodniku klienta”, który powinien stale znajdować się w każdym aucie, są
ważne numery telefonów (np.
Assistance FCA Fleet Services).
Przewodnik zawiera także podstawowe zasady eksploatacji
wynajmowanych
pojazdów,
związane z ich bieżącą obsługą
i porady „ratunkowe”, czyli dotyczące np. awarii pojazdu, jego
kradzieży czy utraty tablic rejestracyjnych. Informacje te i wiele innych zawiera też strona internetowa FCAFleet.pl. Mogą

ZAAWANSOWANA
OFERTA

FGA LEASING Polska Sp. z o.o.

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
PROD
tego wyróżnienia to: „wyjątkowo
ZE
atrakcyjna i bogata oferta
dla małych i średnich firm”
oraz „wysoka atrakcyjność
2014
i innowacyjność, przy jednoczesnej
zachowanej łatwości dostępu”.

TY DLA
UK

„Wynajem długoterminowy jest
jednym z rozwiązań wspierających sprzedaż samochodów do
firm i ma on swoją specyfikę –
twierdzi Piotr Wróbel, szef Działu Sprzedaży Flotowej FCA Poland. – Usługa wynajmu długoterminowego, której przykładem
jest program FCA Fleet Services
to najbardziej zaawansowana
forma finansowania pojazdów
firmowych. Zryczałtowana stawka miesięczna, obejmująca
wszystkie koszty związane z pozyskaniem i utrzymaniem pojazdu powoduje, iż z ekonomiczne-

go punktu widzenia
nie zawsze najkorzystniejszym
dla
przedsiębiorcy wyborem będzie tańsze
auto. Często lepiej
zdecydować się na
auto trochę droższe,
ale za to lepiej trzymające wartość rezydualną oraz tańsze
w eksploatacji. Dlatego nie dziwi
nas fakt, iż pierwsze nasze sukcesy sprzedażowe produktu
FCA Fleet Services bazują na
modelach Fiat 500 i Fiat 500X”
– dodaje Piotr Wróbel.
Wynajem długoterminowy jest
w Polsce dynamicznie rozwijającą się formą eksploatacji flot
i tak jak w innych krajach cieszy
się uznaniem przedsiębiorców.
U nas też zyskuje popularność,
zwłaszcza wśród właścicieli niewielkich firm, a nawet osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą. Zdejmuje
z nich konieczność administrowania pojazdami, zapewnia ich
obsługę, a więc i dobry stan
techniczny. Gwarantuje też, że
po zakończeniu okresu umowy
wynajmu (liczącego nie mniej niż
dwa lata) można będzie auta
zwrócić bez kłopotów i zawrzeć
– choć jest to możliwość, a nie
obowiązek – kolejną umowę na
całkiem nowe samochody.

JLEPS
NA

z niej korzystać nie
tylko klienci, którzy
już podpisali umowy
o długoterminowym
wynajmie flot. Na
pewno przyda się
ona przedsiębiorcom rozważającym
zawarcie
takiego
kontraktu.
„Jesteśmy w trakcie
łączenia naszej internetowej
strony informacyjnej z wszystkimi stronami FCA Poland dedykowanymi brandom Grupy Fiat
Chrysler Automobiles – mówi
Michał Kościński. – Nasz program i program spółki są przecież wspólne i spójne”.

Rekordowy

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

Krzysztof
Bielski
zdjęcia
Ireneusz
Kaźmierczak

„Jest nas coraz więcej. To pokrzepiające, że bieganie staje się
w naszym kraju sportem masowym; może jeszcze nie narodowym, bo daleko nam choćby do
Skandynawów, ale idziemy
w dobrym kierunku – po zdrowie” – podkreśla rzecznik FCA
Poland Bogusław Cieślar.

WEWNĘTRZNA
SPRAWA KENII
Od 2010 r. obsadzenie czołowych lokat w Biegu Fiata jest
wewnętrzną sprawą Kenijczyków. Tylko raz, w 2011 r., plany
pokrzyżowali im Polacy na czele
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z Henrykiem Szostem. Kenijczyk
Joel Komen stanął wówczas na
najniższym stopniu podium.
W kolejnych latach biegacze
z kraju położonego na wschodnim wybrzeżu Czarnego Lądu
pozostawali klasą dla siebie.
W 23. edycji, 17 maja, zwyciężył
Kenijczyk Abel Kibet Rop, który
na najwyższym podium stanął
po raz drugi z rzędu. Rok temu
ukończył „fiatowską dziesiątkę”
w czasie 29 min. i 20 sek. Wówczas zabrakło mu zaledwie
20 sekund do pobicia rekordu
trasy, który od 2013 r. należy do
jego rodaka Juliusa Kiprono La-

gata (29:01). W obecnej edycji
Biegu pobiegł nieco wolniej. Do
pokonania 10 km potrzebował
29 min. 41 sek. Swój wyczyn
sprzed roku powtórzył także
drugi na mecie Joel Maina
Mwangi. Linię mety przebiegł
33 sek. po zwycięzcy. Tuż za
nim finiszował Ukrainiec Roman
Romanenko z czasem 30 min.
19 sek. Najszybszy z Polaków –
bielszczanin Wojciech Gajny był
piąty. Do pokonania „dziesiątki”
potrzebował 33 min. 1 sek.
Wśród pań najlepszy wynik
osiągnęła Lilia Fiskovicz z Mołdawii (33:36). Był to dziewiąty

wynik zawodów. Najwyżej sklasyfikowana Polka Ewa Kucharska (35:53) była czwartą kobietą na mecie, a w klasyfikacji generalnej zajęła 28 miejsce.
Zawodnicy rywalizowali w doskonałych warunkach na trasie
przecinającej
Bielsko-Białą
wzdłuż osi północ-południe.
„Pogoda zdecydowanie sprzyjała biegaczom. Było dość rześko,
rano spadał deszcz, który oczyścił powietrze. Świetne warunki,
dzięki którym wielu biegaczy zanotowało swoje życiowe rekordy” – mówi dyrektor imprezy
Andrzej Filipiak.
Główne laury wręczał zwycięzcom m. in. Paweł Klisz, olimpijczyk z Soczi, gdzie reprezentował Polskę w biegach narciarskich. „Pochodzę z Bielska-Białej i bardzo lubię tę imprezę. To
wielkie wydarzenie i kapitalna
promocja dla miasta. Cztery lata
temu wygrałem tu w biegu młodzieżowym. Tym razem trenerzy
za de cy do wa li, że po tru dach
minionego sezonu przygotowania do kolejnej zimy rozpocznę
później. Dlatego teraz nie wystartowałem” – wyjaśnia.

FIATOWCY
NA STARCIE

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

W rywalizacji pracowników FCA
Poland zwyciężył Marcin Zdąbłarz z Chrzanowa, pracujący na
co dzień w dziale Informatyki fabryki w Tychach. Na metę przybiegł jako 69. zawodnik z czasem 38 min. 5 sek. Choć w Bielsku-Białej wystartował po raz
pierwszy, jest już doświadczonym sportowcem. „Biegam od
10 lat, ale na Bieg Fiata do tej
pory jakoś nie dotarłem. Zwykle
w tym czasie startowałem w innych miejscach – rzadko startuję
w biegach ulicznych, wybieram
raczej trasy górskie. Najdłuższy
dystans jaki pokonałem to

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

100 km. (…) Ze swego startu
w Biegu Fiata jestem zadowolony, choć na początku trasy było
tłoczno i nieco mnie to przystopowało. Potem było już dobrze”
– mówi zwycięzca klasyfikacji
biegaczy z FCA Poland.
Doskonały wynik osiągnął drugi
w klasyfikacji FCA Poland Mariusz Kiljan z Jaworzna, pracownik Lakierni w Tychach. Biega
dopiero od pół roku, a zawody
w Bielsku-Białej były jego debiutem. O starcie zadecydował impuls. „W radiowęźle usłyszałem
ogłoszenie zachęcające do
wzięcia udziału w Biegu i postanowiłem spróbować. Zacząłem
biegać, a trenerka na siłowni
pokazała mi jak się lepiej przygotować” – mówi. Efekt: 40
min. 25 sek. w debiucie i 163.
miejsce w klasyfikacji generalnej. Ubiegłorocznemu zwycięzcy „fiatowskiej” klasyfikacji Adamowi Kowalskiemu, pracownikowi Montażu fabryki FCA
w Tychach, nie udało się powtórzyć sukcesu. Tym razem był
trzeci. „Lubię płaskie i szybkie
trasy. Nie sprawiają mi kłopotów. Ostatnio mniej trenowałem,
więc z wyniku jestem zadowolony. Za rok znowu wystartuję” – zapewnia.
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Zygmunt Kasolik
z Kęt, pracownik
FCA Powertrain
Poland ukończył
wszystkie
23 edycje
Biegu Fiata.
Jego czas:
00:50:57

Barbara Nowak z Piotrowic,
pracująca na Montażu w Tychach, która samotnie reprezentowała piękniejszą część załogi
firmy, w klasyfikacji generalnej
z wynikiem 55 min. 18 sek. była
1281. „Uczestniczyłam po raz
drugi w Biegu Fiata, ale – co
mnie nieco zdziwiło – czas osiągnęłam o dwie minuty gorszy niż
rok temu. Szkoda, mogłam
przyspieszyć” – wyjaśnia.
23. Bieg Fiata ukończyło również wielu pracowników innych
spółek Grupy FCA w Polsce,
w tym dziewięciu pracowników
bielskiej fabryki FCA Powertrain
Poland. „Wśród nas byli zarówno debiutanci, jak i Zygmunt Kasolik, który – jako jeden z trzech
biegaczy – ukończył wszystkie
23. edycje. Jest on jedynym
pracownikiem Grupy FCA, który
może się poszczycić takim wynikiem. O jeden bieg mniej ma
inny pracownik Grupy Andrzej
Torzewski. Z drugiej strony swój
pierwszy start zanotowali: Dariusz Borucki, Sławomir Pietrzak
i Adam Kawka” – mówi najwyżej
sklasyfikowany w zawodach
pracownik fabryki Dariusz Lasek. Zajął on w klasyfikacji generalnej 100. miejsce z czasem
39 min. 16 sek. Gdyby prowa-

dzona była klasyfikacja ogólna
pracowników wszystkich spółek
Grupy FCA w Polsce biegacze
z Powertrain zajęliby dwa miejsca na podium. Lasek uplasowałby się tuż za Marcinem Zdąbłarzem. Trzeci byłby Maciej
Talik, który z czasem 39 minut
30 sekund zajął w „generalce”
113 miejsce.

BIEG Z MARKĄ
„Fiatowska dziesiątka” to jeden
z najstarszych Biegów w Polsce. Pierwsza edycja została
zorganizowana w 1993 r., gdy
masowe bieganie w Polsce ledwie raczkowało. „Starsi biegacze wspominają dziś, że czasem wstydzili się ubrać
dres i wybiec, by potrenować. Ludzie dziwnie
się im przyglądali.
Na przestrzeni lat
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wszystko się zmieniło” – powiada rzecznik FCA Poland Bogusław Cieślar.
Pomysł zorganizowania w Bielsku-Białej imprezy biegowej zrodził się wśród kilku zapaleńców,
m. in. Andrzeja Filipiaka oraz pasjonata sportu, trenera szczyrkowskiej Szkoły Mistrzostwa
Sportowego, Włodzimierza Walusia. On jest jednym z nielicznych, którzy ukończyli wszystkie
Biegi Fiata. „W tej chwili jest nas
tylko trzech, którzy mają komplet startów. Oprócz mnie to Ryszard Buk z Bielska-Białej i Zygmunt Kasolik z Kęt. Do niedawna było nas czterech, ale Jerzy
Plewniak w ub. r. wystartował
w krakowskim maratonie. Teraz
ma na koncie „tylko” 22 Biegi
Fiata” – opowiada Waluś, który
przewodzi klasyfikacji najlepszych biegaczy po 23 edycjach.
Łącznie na trasie Biegu Fiata
spędził 16 godzin 34 minuty
i 22 sekundy.
Po 23 latach bielska „dziesiątka” jest jednym z najbardziej
znaczących biegów niemaratońskich w kraju. Dyrektor imprezy Andrzej Filipiak bez fałszywej skromności podkreśla, że to

jedna z najważniejszych imprez
w kalendarzu. „Dziś Bieg Fiata
to ważna, uznana marka. Moda
na bieganie powoduje, że
uczestników przybywa. Czekają
na to wydarzenie. Dla wielu to
prawdziwe święto biegania, do
którego długo się przygotowują.
Pomagaliśmy im na treningach,
organizując od wczesnej wiosny
zajęcia pod okiem instruktorów
w bielskim parku im. Juliusza
Słowackiego” – dodaje. Jak
podkreśla, nie byłoby tylu edycji,
gdyby nie główny patron. „Za to
chciałem szczególnie podziękować Fiatowi Auto Poland, a
obecnie FCA Poland” – dodaje.

DO ZOBACZENIA
ZA ROK
23. edycja Biegu Fiata przeszła
do historii. Organizatorzy już
myślą o kolejnym święcie biegowym w Bielsku-Białej. „Do zawodów przygotowujemy się
praktycznie cały rok. Wraz ze
wzrostem liczby uczestników
jest to dla nas coraz większe
wyzwanie. 23 lata temu w biegu
głównym wystartowało 189,
a w tym roku mieliśmy ponad
1,8 tys.” – mówi.

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.
Impreza na stałe wpisała się już
w pejzaż masowych biegów
w Polsce. W przyszłym roku zapewne również nie zabraknie
chętnych. Wynik w tych zawodach jest sprawą drugorzędną.
Jak podkreśla bowiem rzecznik
FCA Poland Bogusław Cieślar
zwycięzcami są w takich imprezach wszyscy uczestnicy, gdyż
największą nagrodą jest zdrowie.

BIEG FIATA TO
WAŻNA IMPREZA
Zdaniem prezydenta Bielska-Białej, Jacka Krywulta, Bieg
Fiata to doskonała promocja
miasta, ale przede wszystkim
zdrowego trybu życia.
„Bieg Fiata to bardzo ważna impreza z punktu widzenia Biel-

ska-Białej. To jedna z największych imprez sportowych
o charakterze masowym w naszym kraju. Wpisuje się znakomicie w działania bielskiego samorządu zmierzające do rozwoju sportu i kultury fizycznej. Jest
też odpowiedzią na coraz popularniejszą wśród Polaków
modę na zdrowy styl życia, która przejawia się m. in. coraz
większą aktywnością fizyczną.
Najlepszym dowodem ilustrującym ten fakt jest to, że z roku
na rok rośnie liczba uczestników zawodów. Bieg Fiata ma
nie tylko wymiar sportowy, ale
niesie za sobą ogromny potencjał promocyjny na skalę międzynarodową. Potwierdzeniem
tego jest coroczna obecność
w Bielsku-Białej ogromnej rzeszy biegaczy nie tylko z Polski,
ale także różnych zakątków
świata. To sprawia, że samorząd od lat włącza się finansowo i organizacyjnie w przygotowanie zawodów. Po ponad
dwudziestu latach Bieg Fiata
tak silnie zakorzenił się w Bielsku-Białej, że trudno sobie dziś
wyobrazić, by mógł być organizowany w innym mieście”.
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Piotr Dołżyński

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

W amerykańskiej
atmosferze

Piotr
Dołżyński
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4-7 czerwca, Kroczyce, a dokładniej Podlesice
w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, położone
godzinę drogi od Częstochowy. To tutaj w długi,
słoneczny weekend, organizatorzy Jeep Camp
stworzyli miłośnikom Jeepów warunki do uczestnictwa w spotkaniu wielkiej jeepowej rodziny.
Na pełen wrażeń i wielkich emocji camp przyjechało około 100 ekip. Każda składała się z minimum dwóch osób, ale liczba uczestników przybyłych na pierwszy wspólny poczęstunek wskazywała, że ekipy są znacznie liczniejsze. Nie zabrakło
też małych fanów Jeepa – naliczyłem chyba
z czterdzieści maluchów. Co do ich liczby mogę
się mylić, bo wiadomo jak szybkie są dzieci.

Czwartek, dzień pierwszy. Od pierwszych chwil
pobytu na campie czuło się perfekcyjną organizację. Biuro imprezy uwijało się jak w ukropie (i to nie
tylko w przenośni, bo organizatorzy zadbali również o pogodę). Wszyscy otrzymali powitalny pakiet z koszulkami, gadżetami, planem imprezy, kuponami na jedzenie. Na środku placu postawiono
ogromny namiot Jeep House, a tuż obok zorganizowano strefę zabaw dla dzieci. Wszystko doskonale oznakowane. A wokół Jeepy, Jeepy, Jeepy…
Uczestniczy podzieleni zostali na pięć grup: niebieską, żółtą, czerwoną, zieloną i pomarańczową.
Wszystkie miały swój parking, a każde auto swoje
miejsce o numerze takim jak startowy. Przy tak

białego rana. Tak słyszałem, bo ja opuściłem namiot troszkę wcześniej, dzieci zasypiały już między
jednym a drugim „dmuchańcem”, a przed nami
była sobota i kolejne atrakcje.
Sobota, dzień trzeci. Już od rana słońce grzało niemiłosiernie. Zapowiadał się upalny dzień. W planach był Jeep Jura Tour, a po obiedzie pustynia –
przy tym upale prawdziwe wyzwanie dla aut i ludzi.
Jeep Jura Tour to wyjazd do Ogrodzieńca (około
20 km od bazy). Całą grupą zwiedzaliśmy ruiny
zamku leżącego w tym najwyższym punkcie Jury

Podczas
imprezy nie
zabrakło też
małych fanów
Jeepów

Piotr Dołżyński

dużej liczbie Jeepów, jakie pojawiły się na zlocie,
był to niezbędny element sprawnej organizacji.
Czwartek był dniem powitalnym, zapoznawczym,
bez zaplanowanej aktywności. Każdy jednak z niecierpliwością czekał na kolejne trzy dni, by sprawdzić, co kryje się pod ciekawie brzmiącymi nazwami: Jeep Jura Tour, Jeep Challenge + Jeep Raid,
Jeep History, Jeep Map, Jeep Waves + Jeep
Convoys. Ja przydzielony zostałem do grupy żółtej, która piątek rozpoczęła od Jeep Map.
Piątek, dzień drugi. Zbiórkę na parkingu i odprawę
w grupach zaplanowano na 8:45, a wyjazd w trasę o 9:00. Dokładnie na tor off-roadowy w Niegowoniczkach, około 30 km od bazy Jeep Village.
Nikt nie miał pojęcia, gdzie znajduje się ten tor, ale
wręczone na odprawie roadbooki bez problemu
pomogły dojechać na miejsce. A na torze? Górki,
wszędobylski piasek, głębokie koleiny, łąka i pięć
flag, które trzeba było odnaleźć w ciągu 15 minut.
Mój Jeep Renegade dawał radę. Nie spodziewałem się, że ten młodszy brat Wranglera będzie tak
zwinnie pokonywał nierówności. Po 15 minutach
i zdobyciu pięciu pieczątek w przewodniku mogłem podpatrywać, jak inni walczą w terenie.
Powrót do bazy, również na podstawie zapisków
w roadbooku, wydawał się szybszy, może dlatego, że zbliżała się pora obiadu. O jedzeniu nie będę się rozpisywał, wspomnę tylko, że każdego
dnia było smacznie! Śniadania w hotelach, a obiad
i kolacja na campie.
Po obiedzie i poobiednim leżakowaniu w cieniu
Jeepa nadszedł czas na kolejną aktywność.
I znów odprawa na parkingu, i w trasę, tym razem
nad Jezioro Porajskie (około 30 km od bazy Jeep
Village), gdzie odbył się kolejny punkt programu –
Jeep Waves + Convoys. W Poraju podzieliliśmy
się na dwie drużyny. Moja ekipa została nad wodą, a druga ruszyła zmierzyć się z bagnistym, podmokłym terenem, gdzieś w środku lasu.
Przy trzydziestostopniowym upale wyjazd nad wodę był strzałem w dziesiątkę. Zaplanowana w tym
miejscu godzinna przejażdżka motorówką nie była
wprawdzie w stanie zapewnić aż tak ekscytujących
wrażeń jak jazda Jeepem, mimo to cudowne fale,
słońce i orzeźwiająca woda okazały się świetną zabawą. Mógłbym tak cały dzień. Ale niestety, czas
minął, przyjechali nasi dzielni off-roadowicze. Niestety, żadnemu uczestnikowi tej grupy nie udało się
pokonać błotnej przeszkody. Również dla mnie,
a także członków mojej ekipy, pokonanie tej rewelacyjnej trasy, okalającej zbiornik wodny w Poraju,
okazało się zbyt trudne. Błoto i jazda w głębokiej
wodzie Jeepem Renegade byłaby zbyt niebezpieczna. Odpuściłem! Inni również nie dali rady!
Po powrocie do Jeep Village i kolacji czekał nas
jeszcze koncert. Było głośno, wesoło, zabawa do

Krakowsko-Częstochowskiej (516 m n. p. m.), na
szlaku Orlich Gniazd. Podobno w zamku tym straszy „Czarny Pies z Ogrodzieńca”. Nie udało nam
się go jednak spotkać. Mimo braku atrakcji w postaci zjawisk nadprzyrodzonych, to co widziałem,
było warte przyjechania. Kolejny punkt na medal
bogatego programu CampJeep!
Po południu czekała nas wyprawa na Pustynię
Błędowską, czyli Jeep Chllenge + Jeep Raid.
W tak trudnych warunkach trzeba było mieć dobrze przystosowane auto, by dawało radę w głę-
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Podczas
Jeep Challenge
trasa obﬁtowała
w trudności:
było błoto, piach
i mnóstwo
wrażeń
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W pełnym
emocji i wrażeń
Jeep Campie
udział wzięło
około 100 ekip

bokim piasku. A piach był wszędzie – pod nogami, w butach,
a na niebie ani jednej chmurki
i 34 stopnie. To jak jest na Saharze? Lepiej nie myśleć! Mimo to
ten punkt programu był super,
ale marzyłem już o zimnym
prysznicu, nie wspominając
o zimnym piwie. Ale na to trzeba
było poczekać do kolacji. Po niej
jeszcze wieczorny koncert i mecz Barcelony z Juventusem, i człowiek nie spostrzegł, że wybiła północ. Sobota minęła błyskawicznie.
Niedziela, dzień czwarty. Grupa żółta dzień ten
spędzała stacjonarnie, uczestnicząc w ostatniej
z zaplanowanych atrakcji – Jeep History. Stacjonarnie nie oznaczało nieaktywnie. Był bowiem tor
przeszkód, quady i park linowy, a na torze 3 auta:
Jeep Wrangler, Jeep Renegade i Jeep Cherokee.

Można było spróbować swoich sił
w każdym z tych modeli. A quady?
Fajna sprawa, ale zdecydowanie
wolę auto. Park linowy? Tutaj głównie dzieciaki miały używanie, chociaż dorośli również. Nie sądziłem,
że facetowi w moim wieku może to
sprawić tyle frajdy. Przypinanie,
przepinanie, zjazdy, wspinanie,
podciąganie. Rewelacja! Na historię, która zaplanowana była na niedzielne przedpołudnie, zabrakło już czasu. Ale obiecuję, że
nadrobię. Przeczytam wszystko, co znajduje się
w przewodniku.
Na koniec jeszcze ostatni wspólny obiad, a po nim
pożegnania, wymiana wizytówek, telefonów, kontaktów i wyjazd z nadzieją, że tego typu imprezy
będą cykliczne, że znów będzie można poczuć się
częścią jeepowej rodziny. Do zobaczenia!

„Latające”
Carola
Popaiz
zdjęcia
Davide
Pastanella

bliźniaczki

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.
ulia i Wiktoria Pankiewicz
pochodzą z Warszawy,
mają po 15 lat i są bliźniaczkami. Ich ulubioną muzyką
jest ryk silników, a naturalnym
środowiskiem tor wyścigowy.
Swoją przygodę z kartingiem zaczęły w wieku dziesięciu lat, a od
tego sezonu, już jako „prawie
dorosłe”, biorą udział w wyścigach single-seaterów w Italian

J

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. Pierwsze próby w kartingu podjęły,
jeszcze jako dziewczynki, w klasie Rotax. W 2013 roku zadebiutowały na arenie międzynarodo-

wej w KF Junior i w serii Academy 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 zawodniczek szansą na ich dalszy rozwój.
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Bolidy F4
wyposażone są
w silniki Abarth
1.4, 160 KM przy
5500 obr./min
(maks. moment
250 Nm przy
3500 obr./min.)

„Mamy świadomość, że będziemy musiały dać z siebie
wszystko i jesteśmy gotowe na
wiele wyrzeczeń” – mówią dziewczyny. Profesjonalne wsparcie
młodym sportsmenkom zapewnia Marco Angeletti, który wyjaśnia: „Julia i Wiki mają spore doświadczenie w międzynarodowym kartingu i dysponują potencjałem pozwalającym odnosić
sukcesy w sportach motorowych. Są poza tym doskonale przygotowane
technicznie. Włoskie
Mistrzostwa Formuły 4
to prawdziwe wyzwanie. Dziewczyny
będą
rywalizować
z wysokiej klasy kierowcami, a to
wiąże się z dużym poziomem stresu.
Myślę

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 bowiem na swoim koncie również
inaugurację Italian F4 Women
Trophy, ułatwiającą start w wyścigach kobietom-kierowcom.
W tym roku w Italian F.4 Championship przewidziano 7 rund,
do tej pory rozegrano 4. Po
ostatnim wyścigu, który odbył się
12 lipca na torze Mugello, w kategorii Women Trophy Wiktoria
ma przewagę na Julią o 1 punkt.
Z „super bliźniaczkami” umówiliśmy się w Monzie, w hotelu RB
Racing, krótko po pierwszym

SINGLE-SEATERY
Formuła
4 to klasa wyścigów samochodowych
W
WYŚCIGU

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.

wyścigu. Aktualizowały właśnie
swoje strony na Facebooku
i czatowały z przyjaciółmi. „Korzystamy 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 Julia bez większych problemów godzą swoją pasję z nauką.
„Uczęszczamy do Międzynarodowej Szkoły Europejskiej w Warszawie, a naszymi największymi
fanami, zaraz po członkach rodziny, są właśnie nauczyciele.
Uczymy się wszędzie, gdzie się

da – w samolocie, w trasie itp.
Tym, którzy myślą, że mamy sielskie życie, odpowiadamy: to niezupełnie tak. Jest piękne, ale jednocześnie wymagające, pełne reguł, których musimy przestrzegać” – tłumaczy Wiki. Na szczęście siostry mogą zawsze liczyć
na rodzinę. „Rodzice nas wspierają; 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 motywują, kompensując swoje
braki. Na torze prezentują natomiast 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 przodem, bo lubię współpracę”. Obie
zgadzają się jednak w kwestii porad, jakie dałyby młodym ludziom, którzy chcieliby wejść do
świata sportów motorowych:
„Uwierzcie w siebie, bądźcie
zdyscyplinowani i nie zniechęcajcie się niepowodzeniami”.

Dziewczyny
w przerwach
aktualizują
swoje strony
na portalach
społecznościowych.
Dzięki nim
utrzymują
kontakt
z kibicami

39

Rodzinnie
Anna
Szafrańska
zdjęcia
Lucjusz
Cykarski

Pomiędzy
stanowiskiem
do malowania
dziecięcych
twarzy
a basenikiem do
„łowienia ryb”
milusińskich
zabawiała para
uroczych
klaunów
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w Teksidzie

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.

o jedyny dzień w roku, gdy na teren skoczowskiej 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 zobaczenia na własne oczy tego, co dzieje się w tej, liczącej już kilkadziesiąt lat fabryce.

T

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 zobaczyła, 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 wrażenie na dziewczynce zrobiło przelewanie ciekłego
żeliwa. „Widać było takie piękne iskry” – powie-

działa Maja. W trakcie zwiedzania odlewni temperatura wewnątrz wynosiła 32 ºC.
Transport i przelewanie żeliwa podziwiali z zapartym
tchem nie tylko najmłodsi goście. Ta najbardziej widowiskowa w zakładzie czynność wzbudzała
ogromne zainteresowanie i respekt także wśród
dorosłych zwiedzających. Anna Ruszczyk przyznaje, że trzeba sporej odwagi, aby codziennie obcować z płynnym metalem. Pracuję w kuchni –

Damian
Krzempek
z córką Mają.
U góry: Leszek
i Anna Ruszczyk
oraz Franciszek
Greń.
Po lewej: Piotr
Ciemała z żoną
Elżbietą i córką

także przy piecu, ale ten tutaj przytłacza swoją wielkością” – mówi z uśmiechem. Na zwiedzanie odlewni namówił ją mąż – Leszek. Do Skoczowa przyjechali 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 ostatnich 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” – opowiada. Na jego żonie, Elżbiecie największe wraże-

nie zrobiła wielkość zakładu. „Wszystko tu jest
olbrzymie: piece i maszyny. Tylko człowiek jest wobec nich malutki” – dodaje z uśmiechem.
Mariusz Gruszczyk, który oprowadzał gości po odlewni, przypominał, że temperatura ciekłego metalu
sięga ponad 1500 ºC. To właśnie proces topienia
żeliwa najbardziej interesował zwiedzających, którzy zadawali wiele pytań na ten temat. Wśród odwiedzających 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” – wyjaśnił Mariusz Gruszczyk.
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Dominik Heller
z dziewczyną
Aldoną.
U dołu Mariusz
Gruszczyk

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 pracowniczą biesiadę z dobrze zaopatrzonym bufetem. Dmuchane zamki przeżywały oblężenie najmłodszych, którzy chcieli doświadczyć kompletu
zabawowych wrażeń. Pomiędzy stanowiskiem do
malowania dziecięcych twarzy a basenikiem do
„łowienia ryb” milusińskich przez cały czas skutecznie zabawiała para uroczych klaunów, namawiając chętnych do przeciągania
liny czy zabawy w bitwę na
śnieżki w środku lata. Najbardziej obleganą atrakcją, oferowaną po raz pierwszy na zakładowym festynie, były kule
wodne. W dmuchanym basenie,
w środku ogromnych, przezroczystych baniek niczym kosmonauci szaleli zarówno starsi, jak
i młodsi. Również trampolina,
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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 pobliskiego namiotu, gdzie po zmierzeniu ciśnienia i innej diagnostyce, porad zdrowotnych udzielali wykwalifikowani fachowcy. Dbając o rozrywki dla ducha, organizatorzy nie zapomnieli też o dobrym
jedzeniu potrzebnym do udanej zabawy. Na biesiadujących czekał oferujący pyszne i różnorodne
menu obiadowe bufet, w którym nie zabrakło
także słodkości, zimnego piwa, lodów i innych napojów. 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 – atrakcja zapewniła bowiem ekstremalne doświadczenia.
Festyn rodzinny jak co roku przyciągnął wielu pracowników i ich
najbliższych, którzy mieli możliwość miło spędzić wolny czas.
Następny taki dzień już za rok!

W rodzinnym
gronie

Taki dzień zdarza się raz w roku.
Rodzina FCA – pracownicy wraz z bliskimi,
w lipcową niedzielę spotkali się w BielskuBiałej na wspólnej zabawie.
Krzysztof
Bielski
zdjęcia
Satiz Poland

zień Rodzinny w Bielsku-Białej zgromadził kilka tysięcy osób, które na co
dzień są współtwórcami sukcesu FCA. To pracownicy FCA
Powertrain Poland, FCA Services, Sirio Polska, Comau Poland, Sadi Polska, Gestin Polska
oraz dostawców – Sistema
i EDF Fenice.
Aura była nader łaskawa. Skąpane w promieniach lipcowego słońca popołudnie zachęcało do
aktywnego wypo-

D

czynku w plenerze, a przygotowane atrakcje były silnym magnesem przyciągającym do
bielskiego zakładu prawdziwe
rzesze. Na ich powitanie przywdział on odświętny wystrój.
Girlandy z baloników podkreślały świąteczną atmosferę radosnego festynu.

COŚ DLA UCHA
Atrakcją dnia był koncert zespołu Golec uOrkiestra. Góralski
temperament i wielkie przeboje
to mieszanka gwarantująca zabawę. „Czekam na występ Golców. Lubię ich muzykę, a najbardziej przebój «Ściernisko».
Teraz jeszcze oprowadzam zwiedzających po hali, ale
potem wraz z rodziną dołączę do zabawy” – podkreślił
Zbigniew Czajka, operator linii
w hali 3D FCA Powertrain
Poland. Muzycy porwali do tań-
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Michał Olma i Henryk Bielak

Joanna Dudajek z synem Kamilem

ca i rozpalili publiczność. O doskonały nastrój uczestników
Dnia Rodzinnego zadbał też kabaret Rak z dwoma lubianymi
Krzysztofami – Respondkiem
i Hanke. Dzieci bawił kabarecik
Klauna Tirulka.

COŚ DLA OKA
Dzień Rodzinny jest okazją, by
bliscy i znajomi pracowników
spółek FCA zwiedzili hale,
w których powstają silniki. Kierownik zmiany na wydziale
obróbki korpusu w FCA Powertrain Poland Henryk Bielak pokazywał najbliższym „swoje królestwo”. „Tu powstaje silnik 1.3
SD. Chciałem pokazać to miejsce rodzinie. Opowiadam, jak
powstaje silnik. Cała jego obróbka trwa ok. 8 godz.” – mówił.
Jego opowieści przysłuchiwał
się wuj Michał Olma, budowlaniec, który w latach 70. projektował jeden z zakładów ówczesnej FSM. „Gdyby kilkadziesiąt
lat temu ktoś zrobił tu zdjęcie
i pokazał je dziś młodym, to byłaby to świetnia ilustracja prze-
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Marzena
i Patryk Piętka

boju «Ściernisko». Za moich
czasów tu było ściernisko. Teraz
jest San Francisco” – podkreślał.
Hale produkcyjne odwiedziła Joanna Dudajek z synem Kamilem. „Mój mąż tu pracuje, w Sirio Polska, dlatego rok w rok korzystamy z okazji, by przyjść
w Dniu Rodzinnym i pokazać
młodym zakład. Może kiedyś
będą w nim pracowali?” – zastanawiała się. Jej syn Kamil dodał, że fabryka mu się podoba.
„Chciałbym
tu
pracować
w ochronie, jak mój tata. Jestem
z niego bardzo dumny” – powiedział chłopiec.
W hali 3D, gdzie powstaje silnik
TwinAir, zwiedzający mogli zobaczyć m. in. jak działają roboty.
Rodzinę przyprowadził tam
monter na Long Block II Andrzej
Gąsiorek. Towarzyszyły mu żona
Barbara oraz córki Karolina i Izabela. „Pokazywałem, które wiązki do czego podpinam. W miarę
możliwości starałem się wszystko wytłumaczyć. Zobaczymy też
jak budowana jest «benzynka»,
czyli zwiedzimy drugą halę” –
powiedział pracownik FCA Powertrain Poland. Jego żona Barbara zaskoczona była czystością w zakładzie. „Można mieć
wyobrażenie, że fabryka silników to brud i mnóstwo smaru,
a tu jest tak czysto. Kiedyś
przyszedł z nami brat, który pracuje w innej firmie, i aż zrobił
zdjęcia, by pokazać kolegom
w jakich warunkach można pracować” – dodała.
Pracownicy są zgodni: czystość
to podstawa. Czystość i bezpieczeństwo. Bez wysokiego poziomu w tych
dziedzinach

Zbigniew Czajka

Władysław Kukuć

Konrad i Katarzyna Świstak

FCA Powertrain Poland nie
otrzymałaby „złota” WCM. Nad
bezpieczeństwem w codziennej
pracy, ale i podczas świąt czuwają strażacy. W Dniu Rodzinnym ten obowiązek spoczywał
m. in. na Władysławie Kukuciu,
pracowniku Sirio Polska. „Pracuję tu od 41 lat. Odrabiałem
wojsko w zakładowej straży pożarnej, potem pracowałem przy
silnikach, a od 19 lat znów jestem strażakiem. Dziś zwracam
uwagę, by nikomu nic się nie
stało. Pod moim okiem wszyscy
są bezpieczni” – zapewnił.

ZABAWA
Dzień Rodzinny to masa atrakcji
dla milusińskich, którzy już przy
wejściu zostali obdarowani słodkościami. Dmuchane zjeżdżalnie, tory przeszkód, gry i zabawy, w których najmłodsi występowali sami lub z rodzicami
cieszyły się popularnością. Emocje udzielały się na ściance wspinaczkowej. 7-letniemu Konradowi Świstakowi zabrakło zaledwie
metra, by dotknąć szczytu. „Nie
mogłem znaleźć punktu podparcia, ale za rok spróbuję i na pewno dotrę do końca” – zapewniał.
Jego tata Wojciech Świstak,
pracownik FCA Services, z żoną
Katarzyną nie mają wątpliwości,
że tak będzie. Dzielnie z kolejnymi metrami walczył niespełna
6-letni Antek Wiśniowski, którego tata Andrzej też pracuje
w FCA Services. Mama chłopca
– Katarzyna powiedziała, że
wspinał się pierwszy raz w życiu,
więc dotarcie na trzeci metr jest
ogromnym wyczynem. „Zabawa
na ściance jest świetna. Wprawdzie chcieliśmy zdążyć na występ clowna, ale ona nas przyciągnęła” – dodała mama Antka
oraz jego sióstr Zosi i Anusi.
Z kolei Patryk Piętka rzucał woreczkami do celu. „Wszystkie
wylądowały w samym środku
maty. Jestem dumna z syna.
Od 10 lat pracuję w FCA Services i co roku tu przychodzimy
w Dniu Rodzinnym, by korzystać
z atrakcji, a przy okazji pokazać
bliskim miejsce pracy i spotkać
się z kolegami na innym gruncie
niż przy biurku” – powiedziała
mama Patryka Marzena.
Wspaniałą atrakcją był tor zdalnie sterowanych elektrycznych
samochodzików (zdjęci u góry).
Wyścigi długimi prostymi odcinkami i na ostrych zakrętach wyzwalały emocje. Jednym ze zwycięzców został 7-letni Antoni.
„Antek, jesteś asem!” – orzekł jego tata, gdy zobaczył sukces syna. Młody rajdowiec przez dwie-trzecie dystansu był na drugim

Andrzej Gąsiorek, żona Barbara i córki: Karolina i Izabela

Antek Wiśniowski z mamą Katarzyną

miejscu, ale potem wyszedł na
prowadzenie, którego nie oddał
do mety. „Umiem w to grać.
W domu mam dwa tory, choć
mniejsze” – powiedział mistrz.
Swoją atrakcję mieli dorośli: tor
off-roadowy, który pokonywały
dwa Jeepy: Cherokee i Grand
Cherokee. Ostry podjazd po
specjalnym torze i zjazd niczym
w rollercoastrze, huśtawka wagowa i przejazd po stromej pochylni wyzwalały adrenalinę. „Fenomenalne! Nigdy czegoś takiego nie przeżyłam. Drżałam, gdy
kierowca jechał bokiem po stromym podeście. Myślałam, że się
przewrócimy” – wyznała Beata
Szczepanik z FCA Services.
Dzień Rodzinny to wydarzenie,
na które pracownicy spółek FCA
czekają cały rok. Atrakcje,
wspaniałe potrawy z grilla, coś
dla ucha i oka, przyciągają. Tak
też będzie za rok, gdy znów cała rodzina się spotka. A zatem
do zobaczenia!

Beata Szczepanik
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NEWSY

JEEP Z BRAZYLII
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.

FIATY W XII

SUPERTEŚCIE EKONOMII

TYSKIE
KRYTERIUM FIATA
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.
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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.

ALFY ROMEO NAJSZYBSZA

W RAJDZIE
FESTIWALOWYM

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.

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.

FIAT ÆGEA
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.

NOWY MODEL

W COMAU ROBOTICS
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.
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Schodami

do piekła

Tekst
i zdjęcia:
Piotr
Dołżyński
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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.

omysł wyjazdu do USA po porcję solidnych
przeżyć tlił się w mojej głowie już od dawna.
Zawsze jednak „coś” stawało na przeszkodzie. Dwa lata temu byłem bliski zakupu biletów
lotniczych do USA, ale nie udało się. W zeszłym roku „to coś” znów nie pozwoliło mi na spełnienie
marzenia. Kiedy dotarło do mnie, że także w tym
roku amerykańskie szaleństwo może odbyć się
bez mojego udziału, po prostu „zabookowałem”
miejsce, nie licząc kosztów. Poczułem, że to jest
mój czas. I udało się. Uczestnictwo w Jeep Safari
w Moab, mekce wranglermaniaków, stało się rzeczywistością. Pojechałem, zobaczyłem, zwariowałem ze szczęścia i chcę tym szczęściem podzielić
się z innymi.

P

Moab to nieduża miejscowość w stanie Utah, około 240 mil od jego stolicy Salt Lake City. Niewiele
ponad 5 tys. mieszkańców wiedzie wesołe, amerykańskie życie, o którym nie można jednak powiedzieć, że jest spokojne i nudne. Dzięki swojemu
położeniu miasteczko pretenduje do miana jednego z najczęściej odwiedzanych miejsc w Stanach
Zjednoczonych. Moab otaczają dwa Parki Narodowe: Archers National Park i Canyonlands National Park, które, dzięki niezwykłym krajobrazom, zachęcają turystów do ich eksploracji autami z napędem na cztery koła. Za jedyne 10 dolarów można
tam, legalnie i bez żadnych konsekwencji prawnych, cieszyć się przez 7 dni z terenowej jazdy po
zachwycających bezdrożach Narodowego Parku.
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Tu się wszystko
zaczyna, to jest
poczatek drogi
do piekła.
Po prawej:
hells gate,
przedsmak
prawdziwej
przygody

Nazwałem te okolice mekką wranglermaniaków,
miejscem off-roadowego kultu. To tu wędrują bowiem myśli wszystkich tych, którzy posiadają
Wranglera, którzy go kiedyś mieli albo po prostu
o nim marzą. Dla każdego Moab oznacza co innego, ale każdy chce tutaj być. Dlatego co roku
spotykają się w tej miejscowości pasjonaci aut
terenowych z całego świata, by od 48 lat
uczestniczyć w corocznym święcie off-roadu –
w Easter Jeep Safari.

ŁYK HISTORII
Początki Easter Jeep Safari sięgają 1967 roku,
kiedy Moab Chamber of Commerce (lokalna Izba
Gospodarcza) zorganizowała na terenie Archers
National Park jednodniową imprezę, aby uatrakcyjnić turystom pobytu w Moab. Możliwość prze-

jazdu trasą Behind The Rocks Trail i podziwiania
niesamowitych widoków okazała się strzałem
w dziesiątkę. Imprezę zaczęto powtarzać rokrocznie. Początki były skromne – nie pobierano żadnych opłat, a uczestnikami byli głównie członkowie
Izby Gospodarczej i tylko sporadycznie turyści odwiedzający ten piękny zakątek świata.
Skala wydarzenia zmieniła się w 1982 roku ze
względu na rosnącą liczbę chętnych. Wprowadzono pozwolenia, ubezpieczenia itp. Moab Chamber
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ZASADY UCZESTNICTWA:
Wszystko zaczyna się na stronie klubu Red
Rock 4 Wheelers (http://www.rr4w.com/), gdzie
trzeba zgłosić chęć uczestnictwa w imprezie. Niezbędna jest rejestracja auta z podaniem konkretnych informacji. Nie musi to być koniecznie Jeep
Wrangler. Może być każdy terenowy wóz, byle był
dobrze przygotowany na ekstremalne warunki:
wzmocniony dach, rollbar itp. Auto musi być oczywiście także ubezpieczone i zarejestrowane. Rekomendowane wyposażenie to: gaśnica, apteczka, zapasowa opona, podnośnik i narzędzia, czyli
standardowe wyposażenie każdego terenowego
auta. Ale jeśli mamy zamiar wybrać się na trasę
o skali trudności 8, takiej jak Escalator to Hell,
podstawowy zestaw nie wystarczy. Ekstremalne
warunki wymagają ekstra przygotowania. W aucie
trzeba mieć wyciągarkę i opony minimum 33" –
przed wyjazdem w teren jest to sprawdzane, gdyż
bezpieczeństwo jest priorytetem. Na trudniejsze
trasy nie wybierzemy się więc autem z miejscowych wypożyczalni. Pomijam nawet kwestię

of Commerce, nie będąc już w stanie „unieść” ciężaru organizacyjnego, oddała imprezę w ręce Red
Rock 4 Wheelers. Ten off-roadowy
klub z Moab do dziś stara się, by uczestnicy
Jeep Safari byli usatysfakcjonowani i chcieli powracać na kolejne edycje imprezy.

JAK DZIŚ WYGLĄDA
EASTER JEEP SAFARI?
W pierwszą sobotę przed Wielkanocą w Moab roi
się od Jeepów Wranglerów. Są dosłownie wszędzie. W ciągu tych szalonych dziewięciu dni liczba tych aut rośnie w mieście kilkukrotnie. W samej imprezie uczestniczy ponad 2000 samochodów. Przyjeżdżają na własnych kołach i na
lawetach. Starsze i nowsze modele, i każdy odpowiednio doposażony. Bo tutaj trzeba mieć auto przystosowane do jazdy w terenie. Podwyższone zawieszenie, opony i wyciągarka to standard. Pasjonaci posuwają się nawet dalej, każdy
z Wranglerów wyglądał więc inaczej. Niejeden
z właścicieli tylko na doposażenie wydaje majątek. Niezwykłe, że nie ma w tym kiczu. Każdy najmniejszy element jest wielokrotnie przemyślany,
a wszystko idealnie pasuje do całości i jest piękne. Bo Easter Jeep Safari to nie tylko wyprawa po
genialnych zakątkach – to również Jeepowa rewia
mody, okazja do pokazania swojego auta, do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych znajomości na wiele lat.

U góry strony:
to jest droga do
Escalator to hell,
ale to dopiero
początek.
Powyżej i obok:
zabawy
w dziurze

TRASY:

Próba sił
podczas
wyprawy.
Poniżej:
trasa
o trudnosci
8 (escalator to
hell), wodok na
góry: Las Sal
Mountains
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wyposażenia – nawet za najmniejsze uszkodzenie
auta słono się płaci, a nie jest trudno uszkodzić je
podczas wyprawy. Połamane lusterka, obdarty lakier, powykrzywiane zderzaki to widok standardowy. Dlatego na trasach można spotkać w większości prywatne pojazdy, a właściciele mają świadomość uszkodzeń i godzą się na ten fakt. Jest
ryzyko, jest zabawa!
Po zarejestrowaniu się i przed wyborem tras, na
jakie chcemy się wybrać, warto je spokojnie przestudiować w domu. Poczytać, gdzie chcemy jeździć, zastanowić się, czy damy radę, czy mamy
odpowiednie umiejętności i dobrze przystosowane auto, by ruszyć w prawdziwy teren.

Tras jest wiele, nie sposób opisać wszystkie. Na
pewno warto wspomnieć o nowych szlakach, które w 2014 roku zostały oficjalnie wprowadzone do
imprezy. Ale w sposób szczególny chcę skupić się
na tej jednej, na Escalator to Hell.
Osiem tras, o różnym stopniu trudności (skala
od 1 do 10). Każda z tras zapierająca dech w piersi, każda ekscytująca i na długo zapadająca w pamięć. Oto one: Cameo Cliffs (skala trudności 3),
Deadman Point (3), Day Canyon Point (4), Jax Trax
(5), Where Eagles Dare (7), The Pickle (7), Rusty
Nail (8) oraz Escalator to Hell (8). Tą właśnie trasą
dane mi było przejechać. To ona była moim głównym celem wyjazdu i uczestnictwa w Easter Jeep
Safari, ona miała być niezapomnianym przeżyciem, miała być spektakularna, fascynująca,
wspaniała i niebezpieczna. I taka właśnie była.
Escalator to Hell. Ruchome schody do piekła. Już
sama nazwa daje do myślenia i stawia znak zapytania: czy jednak dobrze robię, wybierając właśnie
tę trasę? Na starcie lider wyprawy ostrzega, że jeśli ktoś chce, może się wycofać bo później już nie
będzie odwrotu. Trasa to strome podjazdy i zjazdy,
pochylenia i nachylenia. Nawierzchnia kamienista,
piaskowa. Jazda po „wyjeżdżonych” półkach skalnych, wszędobylski pustynny piach. Przed podjęciem decyzji o wyruszeniu w trasę warto zapoznać
się z dokładnym jej opisem, w tym opisem przeszkód, przejrzeć także Internet, a przede wszystkim youtube (gdzie doskonale jest pokazane, w co
można się „wpakować”). Skala osiem to nie są żar-

ty! Ta podróż jest przeznaczona dla
tych, którzy chcą sprawdzić swoje
umiejętności w jeździe autem na
cztery koła. Na tej trasie nie ma czasu na strach i jakiekolwiek błędy. Nawet najmniejsza pomyłka może skończyć się tzw. „rolką w dół”, aż do
podstawy każdej z przeszkód czekających na całej długości trasy. Zanim
jednak dojedziemy do kulminacyjnego punktu wyprawy, do sławnego Escalator to Hell,
musimy pokonać jeszcze równie sławną przeszkodę – Hells Gate. Brama do piekła to wspinanie się
w górę po wąskiej „rynnie”, która zwęża się i jest
naprawdę stroma. Jeden błąd i lecimy w dół, aż do
podnóża skał. Taka nieudana próba zakończona
wypadkiem nie nastraja pozytywnie reszty uczestników, a w głowie kołaczą się myśli: jechać dalej
czy nie? Na szczęście kierowcy z naszej ekipy okazali się profesjonalistami, nie miałem więc okazji
doświadczyć tego widoku. Większość 25-osobowego teamu doskonale wiedziała, co robić i radziła
sobie bardzo dobrze z pokonaniem trasy.
I wreszcie cel naszej wyprawy – Escalator to Hell.
Tuż przed górą chwila odpoczynku, rekonesans
i ocena przeszkody. Wszyscy podekscytowani, ale
i pełni obaw, czy sobie poradzą. Część jest tu po
raz pierwszy, niektórzy podchodzą do tej góry któryś raz z rzędu, ale mimo to razem z innymi „badają” teren, bo ekstremalna trasa wymaga profesjonalnego podejścia. Jak się okazuje, można jednak
zrezygnować z tej próby. Kilku kierowców tak właśnie zrobiło. Zobaczyli, ocenili, zrezygnowali. Zostali
na dole, pozostawiając auta w bezpiecznym miejscu na wypadek nagłego rolowania innego auta
w dół. Nie uważam, że stchórzyli. Po prostu ocenili
możliwości swoje i swoich aut. Zachowali rozsądek, a to szczególnie ważne w takim miejscu. Ta
przeszkoda naprawdę wymaga ogromnych umiejętności i dobrze przystosowanego samochodu,
który poradzi sobie z tym wyzwaniem.

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

Pierwszy na „ruchome schody” wyruszył jeden z liderów. Od razu dało się poznać, że ten kierowca
jedzie tu nie po raz pierwszy. Potwierdzały to również rysy na masce niebieskiego Wranglera. Widok
wjeżdżającego wolno i dokładnie auta z przyklejonymi do skały oponami wzbudzał zachwyt gapiów.
To jest to! Tak właśnie wjeżdża się do piekła!
Escalator to Hell z pięknym widokiem na kanion
rzeki Kolorado, część Negro Bill Canyon, i dolinę
Moab, położony jest w samym środku Arches National Park. Jeżeli komuś marzy się prawdziwa jazda terenowa, nie ma lepszego miejsca na świecie.
Bo nie można mówić o off-roadzie, jeśli nigdy nie
jechało się Escaltor to Hell!
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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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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.

w raju
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ark Narodowy Słowacki
Raj leży na płaskowyżu
zbudowanym z wapieni
i dolomitów, przekształconym
w ciągu tysięcy lat przez rzeki
Hornad i Hnilec. Teren ten wyróżnia wyjątkowo bujna roślinność, głównie lasy jodłowo-bukowe, mchy i paprocie, a także
roślinność alpejska i polodowcowa jak np. słowacka odmiana
sasanki alpejskiej. W lasach żyje
szereg rzadkich gatunków zwierząt: kozice, rysie, wilki, można

P
Przełom Hornadu
(Prielom
Hornádu) –
przejście po
metalowych
półeczkach

zobaczyć orła, jastrzębia czy myszołowa. Najbardziej atrakcyjne
trasy piesze biegną dnem roklin
(kręte wąwozy o wysokich, prawie pionowych ścianach), w których najtrudniejsze odcinki pokonuje się za pomocą sztucznych ułatwień w postaci metalowych lub drewnianych kładek,
mostków i drabin (o wysokości
do kilkunastu metrów). Znajdziemy tu 25 przepięknych
wodospadów w ośmiu udostępnionych wąwozach skalnych.
W parku narodowym i jego bliskiej okolicy znajduje się ponad
300 km oznakowanych tras turystycznych, 400 km tras rowerowych, tereny skalne do wspinaczki górskiej, a zimą do wspinania się na zamarznięte wodospady.

PRZEŁOM HORNADU
Jedyną w swoim rodzaju atrakcję stanowi trasa biegnącą przełomem Hornadu, gdzie najwęższe odcinki pokonuje się ciągiem
metalowych półeczek, umocowanych w litej, pionowej skale,
kilka metrów ponad nurtem
rzeki. To szlak dla tych, którzy
lubią długie wyprawy i czują się
dobrze kondycyjnie. Odwiedzający ten zakątek turyści, mają do
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pokonania wiszące mosty, drewniane kładki oraz metalowe stopnie, zamocowane na skałach,
a całość ubezpieczona jest łańcuchami. Długość przełomu Hornadu wynosi ok. 12 kilometrów.
Trasę można rozpocząć w miejscowości Podlesok, jednym
z ważniejszych ośrodków turystycznych w okolicy. Tę trasę
można śmiało polecić rodzinom
z dziećmi, ponieważ jest stosunkowo łatwa do pokonania, dość
płaska, a jednocześnie oferuje

W parku
narodowym
i jego okolicy
znajduje się
ponad 300 km
oznakowanych
szlaków
turystycznych

atrakcje takie jak: przechodzenie
po kratkach nad przepaścią,
wspinanie po drabinkach. Wyprawa jest całodzienna, ale warto
poświęcić ten czas, bo Hornad
to na pewno najciekawsza i najbardziej malownicza wycieczka
w Słowackim Raju oraz najpopularniejszy ze szlaków w środkowo-wschodniej Słowacji.

SUCHA BIAŁA
Miłośnikom mocnych wrażeń na
pewno spodoba się szlak Sucha

Biała (Suchá Belá), gdzie jest
bardzo wiele przejść po łańcuchach i pionowych drabinkach.
Dolina potoku Suchá Belá jest
wielokrotnie „przecinana” przez
inne potoki, prowadzi atrakcyjnymi, wiszącymi mostkami i trawersuje przez pionowe skały nad
nurtem rzeki. Przejście umożliwiają stalowe stopnie „stupaczki”
i łańcuchy. Część szlaków wiedzie wąwozami potoków, często
wprost korytem rzeki. Strome
progi skalne pokonać można po
drabinach – niektóre mają kilkanaście metrów. Czas przejścia:
ok. 5 godzin. Uwaga! Szlak prowadzi tylko w jedną stronę, nie
można wrócić, więc osoby z lękiem wysokości i zbyt małymi

Wielki Sokół
(Veľký Sokol),
przez który
biegnie żółty
jednokierunkowy
szlak, jest
najdłuższym
(ok. 6 km)
i najgłębszym
(do 300 m)
wąwozem
w Słowackim
Raju

dziećmi, powinny wcześniej zorientować się, czy podołają trudom wędrówki.

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

ATRAKCJI DOSTATEK
Kolejny punkt wycieczki, który
warto zaplanować, to polana
Klasztorysko (Kláštorisko) w centrum Słowackiego Raju (744 m
n.p.m.) Tu zbiegają się prawie
wszystkie szlaki, tu można odpocząć, a na szczycie góry podziwiać 700-letnie ruiny klasztoru
Kartuzów. W przeszłości znajdo-
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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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wała się tam osada zakonna
oraz mały gród zwany castrum
Lethon („zamek letański”).
W 1923 roku utworzono na polanie Klasztorysko pierwsze
schronisko turystyczne.
W południowej części Słowackiego Raju znajduje się niezwykła lodowa Jaskinia Dobszyńska (zabytek UNESCO)
z niespotykaną lodową, bajkową
architekturą: możemy podziwiać
stalagmity, kolumny i wodospady. Jest to jedna z najcenniejszych jaskiń na świecie. Jaskinia jest gigantycznym składem lodu – w korytarzach zalega go ponad 110 tys. metrów
sześciennych, a najgrubsza warstwa ma 26,5 metrów. Nie przeszkadza to nietoperzom, bo
w jej chłodnym wnętrzu zimuje
aż 12 gatunków tych ssaków.
Całkowita długość podziemnych
korytarzy wynosi 1232 m,
z czego do zwiedzania udostępniono 475 m.
Wypoczywać można również
nad przepięknie położonym
wśród gór sztucznym zalewem
Palcmanska Masa. Zbiornik powstał 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 miłośników dwóch kółek, prowadzących 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 Europie rynek w kształcie soczewki,
nad miastem góruje najwyższa
wieża kościelna na Słowacji.
W miejscowym ogrodzie zoologicznym możemy podziwiać ponad 310 zwierząt. Są tu również
galerie, muzea, kryta pływalnia

Jaskinia
Dobszyńska jest
gigantycznym
składem lodu –
w korytarzach
zalega go ponad
110 tys. m3,
a najgrubsza
warstwa ma
26,5 m
i letnie kąpielisko, ośrodki wellness, korty tenisowe, kręgielnia,
park linowy, skate park, sztuczne
lodowisko, minigolf, tor do wyścigów samochodowych, kryta
strzelnica, ale także lotnisko
sportowe, gdzie można wykonać skoki spadochronowe z instruktorem lub loty widokowe.
Miasto Spiska Nowa Wieś przygotowało dla odwiedzających
wiele różnych atrakcji, między
innymi dostosowane do potrzeb
pakiety pobytowe. Rodziny
z dziećmi mogą skorzystać z pakietu: „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 adrenaliny. Nowością tegorocznego sezonu letniego będzie
wieczorowe wejście na najwyższą wieżę kościelną na Słowacji.
Odbędą się również inne ciekawe imprezy:
Spiskich 333 EXTREME – 31.
07.-01.08.2015: non stop zawody o długości 333 km przeznaczone dla osób zafascynowanych jazdą na rowerach
górskich;

Dni Miasta Spiska Nowa Wieś,
20. Jarmark rzemiosł ludowych – 28-29.08.2015 – impreza
kulturalna, podczas której w mieście obudzi się Duch Czasu;
Cyklomaraton w Słowackim
Raju – 05.09.2015: tradycyjny
maraton rowerowy podczas którego – również dla dzieci – przygotowane są zawody „Dziecięca
tour Petra Sagana” (start: Hrabušice – Podlesok).
więcej info:
www.spisskanovaves.eu
www.slovenskyraj.eu
www.facebook.com/tic.snv

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

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.

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.
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RUBRYKI

Agnieszka Kudłacik
zdjęcia: Monika Kubecka

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

Pora na carpaccio!!!
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
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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.

 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.

 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.

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

Nowa Panda
RABAT 15%*
1.2 EASY
1.2 EASY + PACK
1.3 MJET 16V EASY
1.3 MJET 16V EASY + PACK
1.2 LOUNGE
0.9 TWINAIR S&S LOUNGE
1.3 MJET 16V S&S DPF 4X4
0.9 TWINAIR 90KM CROSS 4X4
1.3 MJET 16V S&S DPF CROSS 4X4

WYMIARY (cm)
365/164/156

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

poj.
1242
1242
1248
1248
1242
875
1248
875
1248

BAGAŻNIK
225 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
69 164 5,2 4/5
69 164 5,2 4/5
75 168 3,9 4/5
75 168 3,9 4/5
69 164 5,2 4/5
85 177 4,2 4/5
75 159 4,7 4/5
85 167 4,9 4/5
75 160 4,7 4/5

500L Trekking
RABAT 15%
1.4 16V TREKKING
1.4 16V T-JET TREKKING
0.9 8V TWINAIR TREKKING
1.6 MJET II 16V TREKKING 105KM
1.4 16V T-JET TREKKING BEATS

WYMIARY (cm)
427/180/167

PLN
58 650
65 450
62 050
73 950
70 550

500L Living
RABAT 15%
1.6 MULTIJET II 16V POP STAR

500
RABAT 15%*
1.2 POP
1.2 LOUNGE
0.9 SGE S&S LOUNGE 85KM
0.9 SGE S&S LOUNGE 105KM
1.3 MJET 16V S&S DPF LOUNGE
1.2 SPORT
0.9 SGE S&S SPORT 85KM
0.9 SGE S&S SPORT 105KM

WYMIARY (cm)
355/163/149

PLN
38 760
43 010
48 110
49 810
54 060
46 410
51 510
53 210

500L
RABAT 15%
1.4 16V POP STAR
1.4 16V T-JET POP STAR
0.9 8V TWINAIR POP STAR
1.4 16V LOUNGE
1.4 16V T-JET LOUNGE
0.9 8V TWINAIR LOUNGE
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poj.
1242
1242
875
875
1248
1242
875
875

PLN
51 850
58 650
55 250
57 800
64 600
61 200

poj.
1368
1368
875
1368
1368
875

KM
95
120
105
95
120
105

km/h
178
189
180
178
189
180

KM
95
120
105
105
120

km/h
165
183
173
175
183

WYMIARY (cm)
435/178/145

PLN
70 805

poj.
1598

l/100km miejsca

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

5
5
5
5
5

BAGAŻNIK
168/638 L

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

BAGAŻNIK
185 LITRÓW

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

WYMIARY (cm)
415/178/167

poj.
1368
1368
875
1598
1368

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

l/100km miejsca

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

5
5
5
5
5
5

500X
RABAT 12%
1.6 E-TORQ 4X2 POP STAR
1.4 MULTIAIR II 16V 4X2 POP STAR
1.6 MJET II 16V 4X2 POP STAR
1.6 E-TORQ 4X2 LOUNGE
1.4 MULTIAIR II 16V 4X2 LOUNGE
1.6 MULTIJET II 16V 4X2 LOUNGE
1.4 MULTIAIR II 16V 4X2 CROSS
1.6 MJET II 16V 4X2 CROSS
2.0 MJET II 16V 4X4 CROSS
2.0 MJET II 16V 4X4 AT9 CROSS
2.0 MJET II 16V 4X4 CROSS PLUS
2.0 MJET II 16V 4X4 AT9 CROSS PLUS

WYMIARY (cm)
424/179/160

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

poj. KM km/h
1598 110 180
1368 140 180
1598 120 186
1598 110 180
1368 140 180
1598 120 186
1368 140 180
1598 120 186
1956 140 190
1956 140 190
1956 140 190
1956 140 190

BAGAŻNIK
350 LITRÓW

l/100km miejsca

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

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
(w przypadku 500X – rabat 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.
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Punto
RABAT 15%*
1.2 EASY 5D
1.4 EASY 5D
1.3 MJET 16V EASY 5D
0.9 TWINAIR EASY

WYMIARY (cm)
403/169/149

PLN
36 295
37 995
45 220
42 670

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

poj.
1242
1368
1248
875

KM
69
77
75
105

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

WYMIARY (cm)
396/172/174

PLN
41 650
46 750
55 250

poj.
1368
1368
1248

BAGAŻNIK
275 LITRÓW

Nowy Doblò
RABAT 15%*
1.4 16V POP
1.4 16V EASY
1.4 T-JET 16V EASY
1.6 MULTIJET 16V EASY
1.4 T-JET 16V LOUNGE
2.0 MULTIJET 16V LOUNGE

BAGAŻNIK
750 LITRÓW

WYMIARY (cm)
440/183/184

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

poj.
1368
1368
1368
1598
1368
1956

KM
95
95
120
105
120
135

km/h
161
161
172
164
172
179

l/100km miejsca

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

5
5
5
5
5
5

BAGAŻNIK
330 LITRÓW

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

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

Ypsilon
RABAT 15%*
1.2 8V START&STOP GOLD EURO 6
0.9 START&STOP GOLD EURO 6
0.9 START&STOP MTA GOLD EURO 6
1.2 8V START&STOP ELLE EURO 6
0.9 START&STOP ELLE EURO 6

WYMIARY (cm)
384/167/151

PLN
42 764
47 014
50 414
49 989
54 239

poj.
1242
875
875
1242
875

BAGAŻNIK
248 LITRÓW

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

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

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

PLN
92.690
106.520
124.397
143.120
145.659
147.986

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

KM
106
106
146
146
146
146

Nowy Daily EURO5+ PODWOZIE
skrzynia
biegów

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

rozstaw
zawieszenie osi

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

3000
3520
3520
4100
4100
4100

35S11 (RABAT 18%)
35C11 (RABAT 14%)
50C15 (RABAT 14%)
60C15 (RABAT 14%)
65C15 (RABAT 14%)
70C15 (RABAT 14%)

PLN
85.933
96.683
114.771
120.166
122.705
129.369

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

KM
106
106
146
146
146
146

skrzynia
biegów

zawieszenie

rozstaw
osi

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

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

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

MiTo PY2014

WYMIARY (cm)
406/172/145

RABAT 15%*
1.4 8V 78 KM PROGRESSION
0.9 TWINAIR 105 KM PROGRESSION
1.4 8V 78 KM SPRINT
1.3 MJET 16V 85 KM PROGRESSION
1.4 8V 78 KM DISTINCTIVE
0.9 TWINAIR 105 KM DISTINCTIVE
1.4 TB MAIR 16V 140 KM DISTINCTIVE TCT
1.3 MJET 16V 85 KM DISTINCTIVE
1.4 TB MAIR 16V 170 KM Q VERDE TCT

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

poj.
1368
875
1368
1368
1368
875
1368
1368
1368

KM
78
105
78
85
78
105
140
85
170

km/h
165
184
165
174
165
184
209
174
219

BAGAŻNIK
270 LITRÓW

l/100km miejsca

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

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

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

Renegade PY2015
RABAT 12%*
PLN
1.4 TMAIR LONGITUDE M6 FWD S&S 72 952
1.6 MJET LONGITUDE M6 FWD S&S 79 640
1.4TMAIR LONGITUDE DDCT FWD S&S 79 816
2.0 MJET LONGITUDE M6 4WD S&S 86 680
1.4 TMAIR LIMITED M6 FWD S&S
78 936
1.4 TMAIR LIMITED DDCT FWD S&S 85 800
1.6 MJET LIMITED M6 FWD S&S
85 624
2.0 MJET LIMITED AT9 4WD LOW S&S 105 512
1.4 TMAIR LIMITED AT9 4WD S&S 98 472
2.0 MJET LIMITED M6 4WD S&S 96 360
2.0 MJET TRAILHAWK AT9 4WDLOW S&S 111 232

WYMIARY (cm)
426/180/166

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

KM
140
120
120
140
140
140
120
140
170
140
170

km/h
181
178
178
182
181
181
178
182
196
182
196

BAGAŻNIK
351 LITRÓW

l/100km miejsca

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

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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Giulietta PY2014
RABAT 15%*

PLN
1.4 TB 16V 105 KM PROGRESSION
62 645
1.4 TB 16V 120 KM PROGRESSION
64 430
1.6 JTDM 16V 120 KM PROGRESSION 73 865
1.4 TB MULTIAIR 16V 150 KM SPRINT 75 608
1.4 TB MULTIAIR 16V 170 KM TCT SPRINT 84 958
1.6 JTDM 16V 120 KM SPRINT
82 068
1.4 TB 16V 120 KM DISTINCTIVE
70 465
1.4 TB MULTIAIR 16V 170KM DISTINCTIVE 75 565
1.4 TB MULTIAIR 16V 170KM TCT DISTINCTIVE 82 620
2.0 JTDM 16V 150 KM DISTINCTIVE 84 320
1.4 TB MULTIAIR 16V 170 KM EXCLUSIVE 79 900
1.4 TB MULTIAIR 16V 170 KM TCT EXCLUSIVE 86 955
2.0 JTDM 16V 150 KM EXCLUSIVE
88 315
2.0 JTDM 16V 175 KM TCT EXCLUSIVE 97 325
1750 TBI 16V 240 KM TCT Q. VERDE 103 785

14

WYMIARY (cm)
435/180/147

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

Cherokee
RABAT 15%*

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

KM
105
120
120
150
170
120
120
170
170
150
170
170
150
175
240

km/h
185
195
195
210
218
195
195
218
218
210
218
218
210
219
244

WYMIARY (cm)
462/185/166

poj.
1956
1956
1956
1956
1956
1956
3239
3239

KM
140
140
170
140
170
170
272
272

km/h
187
189
192
189
192
192
206
180

BAGAŻNIK
350 LITRÓW

l/100km miejsca

6,2
6,2
3,9
5,5
5,5
3,9
6,2
5,5
5,5
4,2
5,5
5,5
4,2
4,3
6,8

BAGAŻNIK
412 LITRÓW

l/100km miejsca

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

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
(w przypadku Renegade – rabat 7%)
Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym.
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.

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

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

reprezentacja i koordynacja
działalności Grupy Fiat w Polsce

2. FCA Poland SA

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

produkcja
samochodów osobowych

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

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

produkcja odlewów żeliwnych
dla przemysłu samochodowego

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

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

produkcja części samochodowych
– oświetlenie i układy wydechowe

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

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

7. Plastic Components and Modules Poland SA

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

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

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

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

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

produkcja i obsługa urządzeń
dla przemysłu samochodowego

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

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

administracja księgowa,
personalna i płace

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

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

zakupy materiałów pośrednich
i bezpośrednich do produkcji
samochodów

13. Sirio Polska Sp. z o.o.

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

ochrona osób, mienia i ochrona
przeciwpożarowa oraz transport

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

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

produkcja silników do samochodów

15. Gestin Polska Sp. z o.o.

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

zarządzanie i utrzymanie nieruchomości

1. Fiat Bank Polska SA

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

usługi bankowe

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

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

leasing samochodów, usługi finansowe
i leasingowe

1. CNH Industrial Polska

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

produkcja
maszyn rolniczych

2. Iveco Poland Sp. z o.o.

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

import i sprzedaż samochodów
dostawczych i ciężarowych

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

usługi celne

Spółki joint venture

Spółki koncernu CNH Industrial

