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nów eu ro wy nik z za rzà dza nia zwy czaj ne go (+75
pro cent w sto sun ku do po przed nie go ro ku), co
naj mniej po dwo iła, do 454 mi lio nów, zysk net to
(+127 pro cent) i zwi´k szy ła przy cho dy do po zio -
mu 13,9 mi liar da eu ro, po pra wia jàc je a˝ o 17,4
pro cent w sto sun ku do trze cie go kwar ta łu 2006 r.
Do tak zna ko mi tych wy ni ków przy czy ni ły si´
wszyst kie Sek to ry, te naj wi´k sze re je stru jàc na -
wet 15-pro cen to wy wzrost ob ro tów. 
Z da nych mo˝ na wnio sko waç, ˝e trze ci kwar tał
sta no wi po twier dze nie wzro stu ob ser wo wa ne go
w pierw szych dzie wi´ ciu mie sià cach ro ku, w któ -
rych Fiat Gro up po pra wił swo je ob ro ty o 12,5
pro cent (do 42,7 mi liar da eu ro), zysk z za rzà dza -
nia zwy czaj ne go o 62 pro cent (do 2.286 mi lio nów

W
dniu 24 paê dzier ni ka za rzàd
Fia ta Êwi´ to wał w Ma ra nel lo
ostat ni suk ces Ra ik ko ne na
i Fer ra ri w Mi strzo stwach
Âwia ta For mu ły 1, a tak ̋ e ob -
ra do wał nad za twier dze niem
wy ni ków eko no micz nych Gru -
py w trze cim kwar ta le 2007
ro ku, któ ry na pa wa jà opty mi -

zmem. Po pra w´ od no to wa no ju˝ po raz je de na sty
z rz´ du, w efek cie cze go mo˝ na by ło pod wy˝ szyç
i tak ju˝ wy so kie ce le na ko niec ro ku. 
Wi daç za tem, ˝e Fiat ma ocho t´ na usta na wia nie
ko lej nych eko no micz nych re kor dów. Od lip ca
do wrze Ênia br. Gru pa zwi´k szy ła do 745 mi lio -

AKTUALNOÂCI

Dwukrotnie wi´kszy zysk netto, zarzàdzanie zwyczajne
lepsze o 75 procent, przychody przekraczajàce 14 miliardów
euro. Ju˝ po raz jedenasty lepsze kwartalne wyniki Grupy.
Rosnà oczekiwania wobec głównych sektorów, w planach sà
te˝ kolejne porozumienia mi´dzynarodowe.
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wzrostu
FIATnadal w fazie
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III kwartał (wartości wyrażone w mln euro) okres 1/01 - 30/09

2007 zmiana w stosunku
do 2006

2007 zmiana w stosunku
do 2006

PRZYCHODY NETTO

III kwartał (wartości wyrażone w mln euro) okres 1/01 - 30/09

2007 zmiana w stosunku
do 2006 w %

2007 zmiana w stosunku
do 2006 w %

6.986 17,3 21.167 13,5

2.823 22,0 8.783 10,1

2.580 23,2 7.928 22,9

3.129 14,5 9.837 7,3

315 -7,4 1.000 -8,1

(1.975) - (6.002) -

13.858 17,4 42.713 12,5

13.858 17,4% Przy cho dy net to 42.713 12,5%

745 318 Wy nik za rzą dza nia zwy czaj ne go 2.286 877

5,4% 3,6% w 2006 Mar ża za rzą dza nia zwy czaj ne go 5,4% 3,7% w 2006

745 318 Wy nik ope ra cyj ny 2.286 877

622 295 Wy nik przed opo dat ko wa niem 2.071 970

454 254 Zysk net to Gru py i spół ek trze cich 1.457 776

Sa mo cho dy oso bo we (Fiat Group
Automobiles, Maserati, Ferrari)

Ma szy ny rol ni cze
i bu dow la ne (CNH)

Po jaz dy użyt ko we
(Iveco)

Kom po nen ty i sys te my pro duk cyj ne
(FPT, Magneti Marelli, Teksid, Comau)

In ne ro dza je dzia łal no ści
(Wydawnictwa, Holdingi i inne)

Wy dzie lo ne ro dza je dzia łal no ści
Ra zem Gru pa

WYNIK ZARZĄDZANIA ZWYCZAJNEGO
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Ra zem Gru pa

eu ro, przy czym mar ̋ a od przy cho dów wzro sła
z 3,7 do 5,4 pro cent) i wy nik ope ra cyj ny (2.286
mi lio nów eu ro) o 877 mi lio nów w sto sun ku
do ana lo gicz ne go okre su w ubie głym ro ku. 
Po nie wa˝ zgod nie z pla nem prze my sło wym na la -
ta 2007 – 2010 per spek ty wy dal szej po pra wy ra -
chun ku eko no micz ne go i wzro stu mar˝ sà jak naj -
bar dziej re al ne, za pa dła de cy zja o pod wy˝ sze niu
pla no wa nych re zul ta tów Fia ta ju˝ na ko niec bie ̋ à -
ce go ro ku. Dzi siaj mo wa jest o wy ni ku z za rzà -
dza nia zwy czaj ne go po mi´ dzy 2,9 a 3 mld eu ro
(z mar ̋ à prze kra cza jà cà 5 pro cent), zy sku net to
po mi´ dzy 1,8 a 1,9 mld eu ro i zy sku z jed nej ak cji
po mi´ dzy 1,40 a 1,50 eu ro. Za dłu ̋ e nie prze my -
sło we net to po win no zmniej szyç si´ do oko ło 500
mi lio nów, nie bio ràc pod uwa g´ efek tu zwià za ne -
go z dal szym na by wa niem ak cji Gru py. 
Prze cho dzàc do po szcze gól nych sek to rów mo˝ -
na stwier dziç, ˝e w trze cim kwar ta le 2007 ro ku
od no to wa no przy rost ob ro tów biz ne su sa mo cho -
dów oso bo wych o 17,3 pro cent w sto sun ku

„Podwójne zwycięstwo Ferrari to dowód
sprawiedliwości w sporcie. Za tym fantastycznym

tytułem stoją nadzwyczajne osoby, zarówno na torze, jak
i w fabryce. I właśnie im chcę podziękować za ten
niebywały sukces. To mężczyźni i kobiety o wysokim
poziomie kompetencji, determinacji i poczuciu
wspólnoty”. Tak prezes Ferrari i Fiata, Luca Cordero di
Montezemolo, ocenił na torze wyścigowym w brazylijskim
Sao Paolo triumf Kimi Raikkonena i „czerwonej” marki.
Ten podwójny tytuł (w kategorii kierowców
i konstruktorów) został zdobyty w ostatnim wyścigu,
po sezonie naznaczonym licznymi procesami sądowymi,
które nadwątliły wiarę w uczciwość panującą w świecie
Formuły 1 i przysporzyły zespołowi z Maranello sporych

kłopotów. Ostatecznie jednak determinacja, brawura
i wola walki kierowców i bolidów Ferrari zdołały

przełamać wszystkie te nieszczęścia i doprowadziły
do fenomenalnego zwycięstwa. 

ZNÓW NA NAJWYŻSZYM
PODIUM

247 164 733 467

225 88 762 215

190 34 564 175

121 38 350 80

(38) -6 (123) -80

745 318 2.286 877



Mając na uwadze naszą przeszłość jako dywizję TNT z dumą ogłaszamy początek jeszcze 
lepszej przyszłości. Powitajmy CEVA. CEVA jest nastawiona na ciągłą innowacyjność stanowiącą 
drogowskaz dla branży oraz koncentruje się na doskonaleniu łańcucha dostaw naszych klientów. 
Chcemy by nazwa CEVA w swoim nowym kształcie kojarzyła się z doskonałością działania 
i nowymi technologiami. To nasza obietnica. Nie zawiedziemy Was.

Ceva Automotive Logistics Poland Sp. z o.o. 
ul. Konwojowa 51, 34-346 Bielsko-Biała

Tel . + 48 33 813 41 02
marketing@pl.cevalogistics.com •  www.cevalogistics.com
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do ana lo gicz ne go okre su ro -
ku ubie głe go. Z osià gni´ tych
sied miu mi liar dów 6,5 na le -
˝y za wdzi´ czaç mar kom Fiat
Gro up Au to mo bi les, któ re
w owym okre sie sprze da -
ły 542.600 sa mo cho dów
(+18 pro cent w sto sun ku
do ro ku 2006) i zdo by -
ły 30,9 pro cent udzia łu
w ryn ku wło skim oraz 7,4
pro cent w eu ro pej skim.
W uj´ ciu kwar tal nym wzro -
sły rów nie˝ przy cho dy Ma -
se ra ti (o 33 pro cent) i Fer ra -
ri (o 10,8 pro cent). 
Wy nik z za rzà dza nia zwy -
czaj ne go Fiat Gro up Au to -
mo bi les wzrósł w tych trzech
mie sià cach po nad trzy krot nie, do 185 mi lio nów
eu ro (co sta no wi 2,8 pro cent przy cho dów).
W przy pad ku Ma se ra ti zysk z za rzà dza nia zwy -
czaj ne go si´ gnàł 6 mi lio nów eu ro, wo bec pra -
wie 32-mi lio no wej stra ty w ro ku ubie głym, Fer ra -
ri na to miast za mkn´ ło kwar tał z 56 mi lio na mi
„na plu sie”, po pra wia jàc si´ a˝ o 47,4 % w sto sun -
ku do ana lo gicz ne go okre su w po przed nim ro ku. 
Na uwa g´ za słu gu jà rów nie˝ wy ni ki uzy ska ne
przez CNH Ca se – New Hol land oraz Ive co. Dzi´ -
ki wi´k sze mu wo lu me no wi sprze da ̋ y oraz zop ty -

ma li zo wa nej ga -
mie pro duk to wej
przy cho dy sek to -
ra ma szyn rol ni -
czych i bu dow la -
nych si´ gn´ ły 2,8
mi liar da eu ro
(+22 pro cent
w eu ro i +31
pro cent w do la -
rach), a biz nes

po jaz dów u˝yt ko wych mo ̋ e szczy ciç si´ ob ro ta mi
rz´ du 2,6 mi liar da eu ro (+23,2 pro cent) i sprze -
da ̋ à 48.600 sztuk (+20,6 pro cent).
Wy nik z za rzà dza nia zwy czaj ne go CNH wzrósł
w trze cim kwar ta le o 88 mi lio nów eu ro, do 225
mi lio nów (8 pro cent przy cho dów), wy nik Ive co
na to miast o 34 mi lio ny, do 190 mi lio nów (7,4
pro cent przy cho dów). 
Na ko niec war to wspo mnieç o kil ku wa˝ nych wy -
da rze niach. Ma my tu na my Êli pod nie sie nie przez
agen cj´ Mo ody’s (Fitch oraz Stan dard & Po ors
zro bi ły to ju˝ w pierw szej po ło wie ro ku) ra tin gu
dla dłu go ter mi no we go za dłu ̋ e nia Fia ta z „Ba2”
na „Ba1” oraz pod pi sa nie pi´ ciu no wych po ro zu -
mieƒ o współ pra cy (zo bacz ram ka).
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Porozumienia
w Indiach i Rosji

GLOBALIZACJA

Rosja i Indie to – obok Chin – rynki o najwyższym
tempie wzrostu i najlepszych perspektywach

rozwoju. Nieprzypadkowo zatem strategia
międzynarodowej ekspansji Grupy Fiat koncentruje się
głównie na tych krajach, w efekcie czego w ślad
za niedawnymi porozumieniami z chińskim Chery
Automobiles i rosyjskim Serverstal Auto postanowiono
zawrzeć dwa kolejne, co zapowiedziano w ostatnich
tygodniach. Pierwsza umowa podpisana zostanie
w Indiach, w sektorze komponentów, a druga w Rosji,
w branży samochodowej. 
Magneti Marelli, Suzuki Motor Corporation i Maruti
Suzuki India podpisały umowę o utworzeniu w Indiach
spółki joint venture, która będzie produkować
elektroniczne centralki do silników wysokoprężnych.
Na mocy tego porozumienia Magneti Marelli będzie
miało 51 procent udziałów w kapitale nowej spółki,
Suzuki 30, a Maruti 19. Wedle szacunków
łączna wartość inwestycji wyniesie początkowo około
15 milionów euro. Działalność przemysłowa będzie
zlokalizowana w Manesar, w strefie przemysłowej
Gurgaon, na południowo-zachodnich obrzeżach New
Delhi. Uruchomienie produkcji nastąpi pod koniec 2008
roku, a maksymalna zdolność wytwórcza zakładu ma
sięgnąć 500 tysięcy centralek rocznie. 
W Rosji Grupa Fiat i JSC Autovaz podpisały memorandum
intencyjne, które stanowi podstawę przyszłych inicjatyw
o współpracy w branży samochodowej. Innymi słowy to
pierwszy krok w kierunku porozumień operacyjnych,
jakie bez wątpienia zrodzą się w najbliższych
miesiącach.

W pierwszych
dziewięciu
miesiącach
roku obroty

wzrosły 
o 12,5%

W trzecim
kwartale 2007 r.
obroty w sektorze
samochodowym
przekroczyły
siedem 
miliardów euro
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Na scenie
Kwintet

Smyczkowy
Bielskiej
Orkiestry

Kameralnej
zapatrzony

w nuty

wa no su mà 754.000 zło tych. Uro czy stoÊç otwo rzył
En ri co Pa vo ni pre zes Gru py Fiat w Pol sce, któ ry
w swo im prze mó wie niu pod kre Êlił wa g´, ja kà dla
kra ju ma wy kształ ce nie – „DziÊ w Pol sce, tak jak
w in nych kra jach Êwia ta, po trzeb ne sà kom pe ten cje,
su mien noÊç, en tu zjazm i ch´ ci – przede wszyst kim
do te go, aby do brze wy ko ny waç swo jà pra c´. Po -
trze bu je te go prze mysł, aby móc z po wo dze niem
kon ku ro waç na ryn kach mi´ dzy na ro do wych. Po -
trze bu je te go kraj, aby da lej si´ roz wi jaç. Mło dzi
i zdol ni lu dzie sà tym, co do da je wia ry w per spek ty -

D
o wo dem uzna nia dla am bi cji i pra -
co wi to Êci by ła uro czy stoÊç, ma jà ca
miej sce 30 li sto pa da w Sa li Re du -
to wej „Pod Or łem” w Biel sku Bia -
łej. Te go dnia od by ła si´ XI edy cja
Kon kur su na gród dla dzie ci pra -
cow ni ków Gru py Fia t w Pol sce.
Do tej po ry w dzie si´ ciu edy cjach
te go kon kur su przy zna no 1881

na gród o łàcz nej war to Êci po nad 7.200.000 zło tych.
W tym ro ku sta ra nia 197 mło dych lu dzi uho no ro -
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TEKST

Alicja Filowska 
FOTO

Satiz Poland

197 orłów
POD ORŁEM
CiekawoÊç, pracowitoÊç, oczytanie i ambicja. Do tego
dodaj ciàgłe zgł´bianie tematu, wytrwałoÊç w dà˝eniu
do celu, odwag´ w pokonywaniu przeszkód i sił´
charakteru. Wszystko dokładnie wymieszaj, poczekaj
kilka lat, a z pewnoÊcià wyroÊnie z tego màdry,
wiedzàcy czego chce od ˝ycia człowiek.
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Listanagrodzonych

197 ORŁÓW

Enrico Pavoni 
wręcza nagrodę 
Agnieszce Ziębie

TOMASZ  ADAMCZYK
ŁUKASZ  ADAMUS
HANNA  ANIOŁ
ANITA  BABIJCZUK
DARIUSZ  BABRZYŃSKI
ARKADIUSZ  BANIA
LUCYNA  BARON
PAWEŁ  BAŚCIK
ANDRZEJ  BEDNARSKI
DOROTA  BIERNAT
EWA  BIETA
KAROLINA  BIL
PIOTR  BOMBAŁA
KATARZYNA  BRODOVSKIJ
BENITA  BRODOWSKA
BARTOSZ  BRZEŹNY
EWA  BRZÓZKA
DOMINIKA  BUJAKOWSKA
NATALIA  BUSZAŁA
MATEUSZ  CAŁKOSIŃSKI
ANNA  CAR
EWA  CHOJNACKA
MICHAŁ  CIEŚLAR
TOMASZ  CZEKALSKI
JAKUB  CZUBCZYŃSKI
ROBERT  CZYGIER
MONIKA  DAMEK
TOMASZ  DĄBROWSKI
SYLWIA  DĘBSKA
JAKUB  DĘBSKI
PRZEMYSŁAW  DOMAŃSKI
KATARZYNA  DOMIŃCZAK
JAROSŁAW  DURAJ
JOLANTA  DZIEDZIC
MARTA  FENDER
ANNA  FERFECKA
MARCIN  GABRYŚ
MARIUSZ  GAWRON
JAROSŁAW  GAWRON
MAGDALENA  GEMBICKA
PAULINA  GIEMZA
KATARZYNA  GIERACZ
ADAM  GŁADYSZ
TOMASZ  GOLEC
KONRAD  GÓRECKI
JOANNA  GROSMAN
SYLWIA  GRUCA
SYLWIA  GRUSZECKA
MACIEJ  GRZESIAK
IWONA  HARĘŻLAK
RAFAŁ  HEJNOWICZ
VIOLETTA  JAGIEŁŁO
BEATA  JANIGA
PIOTR  JANUSZ
ALEKSANDRA  JASZCZUR
EWELINA  JĘDRECKA
MARTA  KACZKOWSKA
KRZYSZTOF  KADŁUCZKA
MATEUSZ  KALITA
KAMILA  KANTYKA
PIOTR  KAPA
JAKUB  KAPTACZ
TOMASZ  KAPTACZ
IZABELA  KASZYŃSKA
JOLANTA  KELNER
ANNA  KIELMAS
ŁUKASZ  KIEŁBASA
GRZEGORZ  KIEŁBASKA
ALDONA  KIKOLSKA
MICHAŁ  KLIMCZAK
DANIEL  KOCH

To masz Kap tacz

Jo an na La tos

wy roz wo ju spo łe czeƒ stwa,
a nam do ro słym po czu cie, ˝e b´ -
dzie my mieç god nych sie bie na -
st´p ców. Ale jest jesz cze coÊ, co
po t´ gu je mo jà ra doÊç by cia tu taj
z wa mi. Je ste Êcie bo wiem dzieç -
mi lu dzi Fia ta, a to czy ni nas bar -
dziej dum ny mi z wa szych suk ce -
sów”. Po swo im prze mó wie niu
En ri co Pa vo ni, a tak ̋ e dy rek to rzy
i pre ze si po zo sta łych spół ek Gru -
py Fiat: An drzej Pi´t ka Dy rek tor
Per so ne lu i Or ga ni za cji Fiat Au to
Po land, Mau ri zio Emo Pre zes
Fiat -GM Po wer tra in, Zbi gniew
Po kor ski – Czło nek Za rzà du, Pa -
weł To ma szew ski Dy rek tor Per -
so ne lu i Or ga ni za cji CNH, Luc
Na uwynck V -ce Pre zes Fiat Se -
rvi ces Pol ska, Mi ro sła wa Pa na -
siuk Dy rek tor Per so ne lu i Or ga -
ni za cji Ma gne ti Ma rel li Po land,
Ma rek Ka na fek V -ce Pre zes Za -
rzà du Dy rek tor Ge ne ral ny Tek sid
Iron Po land, Hu bert Ge ro no V -ce
Pre zes Co mau Po land oraz Ro -
ber to Ros si V -ce Pre zes Co mau
Po land, Lo ren zo Ven dit ti Dy rek -
tor Si rio Pol ska wr´ czy li na gro dy
w trzech ka te go riach: Êwia dectw
ma tu ral nych (45 osób), li cen cja -
tów i dy plo mów in ̋ y nie ra (37
osób) oraz dy plo mów ukoƒ cze -
nia stu diów wy˝ szych z ty tu łem
ma gi stra lub le ka rza (115 osób).
Cz´Êç ofi cjal nà za koƒ czył prze -
pi´k ny, choç krót ki wy st´p
Kwin te tu Smycz ko we go Biel skiej
Or kie stry Ka me ral nej, po czym
wszy scy zo sta li za pro sze ni na po -

cz´ stu nek oraz lamp k´ szam pa -
na, aby uczciç swój suk ces.
Z nie któ ry mi lau re ata mi kon kur -
su uda ło si´ chwi l´ po roz ma wiaç,
oto czym si´ z na mi po dzie li li:
To masz Kap tacz – (ma ma pra -
cu je w Au to mo ti ve Li gh ting Pol -
ska w So snow cu). Ukoƒ czy łem
Po li tech ni k´ Âlà skà w Ka to wi -
cach na Wy dzia le Trans por tu.
Zde cy do wa łem si´ na trans port,
po nie wa˝ jest on po krew ny z lo -
gi sty kà, a wła Ênie w tym kie run -
ku roz wi ja si´ dzi siej szy ry nek.
Po nad to jest to bar dzo cie ka wa
dzie dzi na, w zgł´ bia niu jej taj ni -
ków po ma ga mi pra ca w du ̋ ej
fir mie, zwià za nej wła Ênie z prze -
sył kà i trans por tem. Po za pra cà
sta ram si´ jed nak zna leêç czas
tak ̋ e na sport, a przede wszyst -
kim ko szy ków k´, któ rà po pro stu
uwiel biam. Na stu diach uda wa ło
mi si´ po go dziç jà z na ukà tyl ko
dzi´ ki te mu, ˝e li ga ama tor ska
w Ru dzie Âlà skiej, w któ rej gram,
roz gry wa si´ w week en dy. Te raz
jest czas na gra nie tak ̋ e po za li -
gà. Na gro d´, któ rà otrzy ma łem
prze zna cz´ na za kup sa mo cho -
du. Do je˝ d˝am do pra cy 15 km,
dla te go wła sne au to bar dzo uła t -
wi mi ˝y cie. 
Jo an na La tos – (ma ma pra cu je
w Fiat Se rvi ces w Biel sku-Bia łej).
Koƒ czy łam pra wo na Uni wer sy te -
cie Âlà skim w Ka to wi cach, je stem
z tych stu diów bar dzo za do wo lo -
na, gdy˝ wi dz´, ˝e dzi´ ki nim mo -
głam si´ roz wi jaç. Mam jed nak to
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Mi chał Cie ślar

197 ORŁÓW

KATARZYNA  KOCZY
AGATA  KOIM
JOANNA  KOMENDA
ALICJA  KOMIN
MAGDALENA  KONIECZNA
MAGDALENA  KOPYTIUK
MARZENA  KOWALCZYK
DARIUSZ  KOWALCZYK
SŁAWOMIR  KOWALEWSKI
MARTA  KOWALSKA
ROKSANA  KOZAK
MAŁGORZATA  KOZŁOWSKA
MAGDALENA  KÓZKA
MARTA  KRAJEWSKA
MARCELINA  KRAUS
TOMASZ  KROPORNICKI
JOANNA  KRÓL
IZABELA  KRÓL-TRELA
BARBARA  KSIĄŻEK
ALEKSANDRA  KUBACZKA
ARLETA  KUNIKOWSKA
MONIKA  KURAŚ
AGNIESZKA  LASEK
MARIUSZ  LASOTA
JOANNA  LATOS
MONIKA  LESIAK
BEATA  LEŚNIAK
MARIUSZ  LEŻAŃSKI
PIOTR  LISZKA
WIOLETTA  LIZAK
AGNIESZKA  ŁACH
BARTŁOMIEJ  ŁOBOZ
KATARZYNA  MACHAŁA
SYLWIA  MACHULSKA
DOMINIKA  MAJEWSKA
ANNA  MAJEWSKA
MARCELIN  MAKOWSKI
IWONA  MARKOWSKA
ŁUKASZ  MARZEC
MARTA  MAZURKIEWICZ
MONIKA  MAZURKIEWICZ
KATARZYNA  MĄKOSZA
BARBARA  MĘDRYGAŁ
AGNIESZKA  MICEK
KRZYSZTOF  MICHALIK
AGNIESZKA  MIGALSKA
SZYMON  MIKA
PIOTR  MIKLER
IZABELA  MIKOŁAJCZYK
JOANNA  MLECZKO
JOANNA  MOĆKO
DAWID  MULARCZYK
ROBERT MUZYCZKA
SZYMON  MYALSKI
PAWEŁ  NADROWSKI
AGNIESZKA  NISZCZAK
MARCIN  NOWAK
ALDONA  NOWAK
IWONA  NOWAK
JOANNA  NOWAKOWSKA
MARIUSZ  NOWOCIEŃ
BARTŁOMIEJ  NYCZ
ALEKSANDRA  OGAZA
KRZYSZTOF  OGAZA
ALEKSANDRA  OLSZEWSKA
KRZYSZTOF  PALA
AGNIESZKA  PAWLUŚ
JOANNA  PERAK
IWONA  PIĄTKOWSKA
MARIUSZ  PIECHOWSKI
ANNA  PIECZONKA
ŁUCJA  PIETRUSZYŃSKA
DOROTA  PINDEL
MARIUSZ  PLINTA
EWA  PLUTA
ILONA  PŁATACZ

Bar ba ra Skow ron

do sie bie, ˝e am bi cja sta le pcha
mnie do przo du, nie po zwa la jàc
po prze staç na tym, co ju˝ osià -
gn´łam. Dla te go za cz´ łam my Êleç
o apli ka cji rad cow skiej. Wiem, ˝e
b´ dzie to wy ma ga ło ode mnie
spo re go wy sił ku, po sta no wi łam
wi´c zro biç so bie rok prze r wy,
aby od po czàç po 5 la tach, trze ba
przy znaç nie naj ła twiej szych stu -
diów, któ re na do da tek sta ra łam
si´ go dziç z pra cà. Te raz wi´k -
szoÊç mojego cza su po chła nia
pra  ca w Fiat Se rvi ces w So snow -
cu, na sta no wi sku – sa mo dziel ny
pra cow nik do spraw ad mi ni stra cji
per so ne lu. Ale sta ram si´ w cià gu
dnia zna leêç czas i na in ne rze czy,
a przede wszyst kim na sport, naj -
ch´t niej ae ro bik. Na gro d´ za mie -
rzam zo sta wiç so bie na przy -
szłoÊç, my Êl´, ˝e b´ dzie jesz cze
nie jed na oka zja, aby wy daç te
pie nià dze w roz sàd ny spo sób. 

Mi chał Cie Êlar – (ta ta pra cu je
w FAP). W li ceum za wsze in te -
re so wa łem si´ hi sto rià, z cza sem
tak ̋ e pra wem i ad mi ni stra cjà,
dla te go wy bór kie run ku był czy -
stà for mal no Êcià – ukoƒ czy łem
Ad mi ni stra cj´ Pu blicz nà na Wy -
dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji
Uni wer sy te tu Ja giel loƒ skie go.
Po sta no wi łem jed nak, ˝e to jesz -
cze nie ko niec mo jej przy go dy
z Uni wer sy te tem, w przy szłym
ro ku pla nu j´ roz po czàç stu dia

po dy plo mo we, b´ dzie to al bo
pra wo po dat ko we al bo coÊ zwià -
za ne go z lo gi sty kà. Cz´Êç lub
ca łoÊç na gro dy za mie rzam prze -
zna czyç na re ali za cj´ tych za -
mie rzeƒ. Po za na ukà lu bi´ obej -
rzeç do bry film czy prze czy taç
cie ka wà ksià˝ k´, jed nak przede
wszyst kim uwiel biam sport. Kie -
dyÊ du ̋ o gra łem w ko szy ków k´,
ale w dzi siej szych cza sach na uka
jest pra cà i wy ma ga cià głe go do -
kształ ca nia si´, dla te go po zo sta -
je mi Êle dze nie wy da rzeƒ spor -
to wych w te le wi zji, ostat nio
szcze gól nie ch´t nie oglà dam
boks za wo do wy.
Bar ba ra Skow ron – (ta ta pra -
cu je w Ma gne ti Ma rel li). Skoƒ -
czy łam Li ceum Ogól no kształ cà -
ce imie nia Mi ko ła ja Ko per ni ka
w ˚yw cu. Po nie wa˝ in te re so wa -
ła mnie re kla ma i mar ke ting,
a po nad to za wsze chcia łam byç

in ̋ y nie rem, stu diu j´ dwa kie -
run ki – za rzà dza nie i mar ke ting
oraz za rzà dza nie in ̋ y nie rià pro -
duk cji na Aka de mii Tech nicz no-
Hu ma ni stycz nej w Biel sku-Bia -
łej. W przy szło Êci chcia ła bym
pra co waç ja ko kon tro ler ja ko Êci
lub w fir mie zwià za nej z lo gi sty -
kà. Przy znam, ˝e stu dia sà bar -
dzo zaj mu jà ce, ale do bra or ga ni -
za cja po zwa la mi po go dziç je
z in ny mi rze cza mi, któ re po
pro stu lu bi´ i spra wia jà mi przy -

Wręczanie
nagrody młodej
i mądrej osobie

to dla Marka
Kanafka sama

przyjemność
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jem noÊç. W wol -
nej chwi li wi´c
gram w siat ków -
k´, je˝ d˝´ na ro -
we rze czy cho  dz´
na ba sen. Na gro -
da po mo ̋ e mi sfi -
nan so waç stu dia.
Mar ce li na Kraus
– (ta to pra cu je
w Fiat-GM Po -
wer  tra in Po land).
Ma my ta kà rze -
czy wi stoÊç, ˝e
stu   dia to nie mal obo wià zek, dla -
te go po ma tu rze po sta no wi łam
pójÊç da lej. Wie dzàc, ˝e na ryn -
ku pra cy zna jo moÊç j´ zy ków
ob cych jest du ̋ ym atu tem wy -
bra łam stu dia na kie run ku Sto -
sun ki Mi´ dzy na ro do we na Aka -
de mii Tech nicz no-Hu ma ni s -
tycz nej w Biel sku-Bia łej. Du ̋ y
na cisk kła dzie si´ tam na j´ zyk

an giel ski i nie miec ki eko no -
micz ny, z cze go je stem bar dzo
za do wo lo na. Po tych stu diach,
jak za pew nia jà nas wy kła dow cy,
pra c´ mo˝ na zna leêç w ka˝ dej
dzie dzi nie, oso bi Êcie chcia ła bym
pra co waç w fir mie mi´ dzy na ro -
do wej, ale to do pie ro przy sz -
łoÊç. Aby mieç tro ch´ cza su na
sport, przede wszyst kim nar -
ciar stwo, sta ram si´ jak naj wi´ -
cej wy nieÊç z za j´ç, a ewen tu al -
ne bra ki nad ra biaç w do mu. 

Po nie wa˝ obec nie
zbie ram pie nià dze
na wy jazd za gra -
ni c´ w ra mach
uczel nia ne go pro -
gra mu So kra tes
na gro da bar dzo
mi si´ przy da.
Chcia ła bym móc
przez se mestr stu -
dio waç na jed nej
z eu ro pej skich
uczel ni, aby pod -
szko liç j´ zyk ob cy.

Mar ce lin Ma kow ski – (ta ta pra -
cu je w Fiat-GM Po wer tra in Pol s -
ka). Po po myÊl nie zda nej ma tu -
rze zde cy do wa łem si´ na stu dio -
wa nie geo gra fii na Uni wer sy te cie
Ja giel loƒ skim. Geo gra fia po do -
ba ła mi si´ od kàd pa mi´ tam, jest
to bar dzo cie ka wy kie ru nek.
Po uzy ska niu ty tu łu ma gi stra
chciał bym pra co waç mo ̋ e ja ko

geo de ta. Te raz nie po zwa lam
na to, aby na uka zaj mo wa ła ca ły
mój dzieƒ, cza sem trze ba od po -
czàç, za jàç si´ in ny mi rze cza mi,
na któ re zwy kle nie ma si´ cza -
su. Dla te go w wol nej chwi li lu bi´
cho dziç na ba sen czy jeê dziç na
ro we rze. Za pie nià dze, któ re
otrzy ma łem chciał bym ku piç
lap to pa, bo za wsze mo˝ na go
mieç przy so bie lub apa rat cy fro -
wy, byç mo ̋ e zro dzi si´ z te go
ja kaÊ pa sja? 

Mar ce li na Kraus i Mar ce lin Ma kow ski

197 ORŁÓW

Grupowe zdjęcie
nagrodzonych
z nagradzającymi

PAULINA  POLOK
AGATA  POLUBIEC
KONRAD  PÓŁROLNICZAK
EWA  PREJS
JUSTYNA  PRYCIŃSKA
JOANNA  PUCZKOWSKA
ALEKSANDRA  PYŚ
EMILIA  RAKOWIECKA
EMILIA  ROGOWSKA
ELŻBIETA  ROSIAK
MATEUSZ  ROSOŁOWSKI
ANNA  RÓŻYCKA
MONIKA  RYRYCH
JUSTYNA  SEROWIK
KAMILA  SKALIK
BARBARA  SKOWRON
JUSTYNA  SOSWA
ANNA  STAŃCZYK
SYLWIA  STEFAŃSKA
MAGDALENA  STEKLA
MONIKA  STRASZAK
MAREK  SUCHODOLSKI
GABRIELA  SULAK
DAGMARA  SZCZEPANIK
MAGDALENA  SZEPIELAK
EWA  SZLACHTOWSKA
IZABELA  SZOZDA
JACEK  SZYMAŃSKI
EWA  SZYPUŁA
MARTA  SZYPUŁA
DAWID  TARASEWICZ
MACIEJ  TARASEWICZ

KAMILA  TARGOSZ
ANDRZEJ  TOBIS
IWONA  TOKARSKA
ANETA  TOLASZ
JACEK  TOMALAK
MICHAŁ  TOMCZYK
WOJCIECH  TRZASKOWSKI
EDYTA  WACŁAWIK
DANIEL  WAŁCERZ
WOJCIECH  WASIAK
KAROLINA  WITEK
KRZYSZTOF  WOŹNICA
KRZYSZTOF  WYSKIEL
MAGDALENA  ZAWADZKA
KATARZYNA  ZGODA
JAKUB  ZIELEŃ
AGNIESZKA  ZIĘBA
DOROTA  ŻYKWIŃSKA
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TEKST

Stefania Castano F
iat trium fu je na wszyst kich fron tach. Nie uci chły jesz cze
emo cje zwià za ne z ostat nim zwy ci´ stwem Fer ra ri w Mi -
strzo stwach For mu ły 1, nie usta ły cià głe dà ̋ e nia Gru py
do po pra wy swo ich wy ni ków ope ra cyj nych (ju˝ po raz
je de na sty z rz´ du od no to wa no wzrost), a ju˝ wy pa da ło -
by za czàç wzno siç to a sty za ko lej ne suk ce sy. Scu do cie -
szy si´ od nie daw na ty tu łem „In ter na tio nal Van of the
Year”, New Hol land zgar n´ ło w Ha no ve rze pra wie ca łà
pu l´ na gród na tar gach Agri tech ni ca 2007, w tym na -

gro dy „Trac tor of the Year” i „Gol den De sign” dla cià gni ka z se rii
T7000, i wresz cie Fiat 500 zdo był mia no „Sa mo cho du Ro ku 2008”,
tj. naj bar dziej pre sti ̋ o we wy ró˝ nie nie w Êwie cie mo to ry za cji. 
Ce re mo nia wr´ cze nia ostat nie go z wy mie nio nych tro fe ów b´ dzie
mia ła miej sce 28 stycz nia 2008 ro ku w Ber li nie. Od bie rze je oso bi -
Êcie dy rek tor peł no moc ny Fia ta Ser gio Mar chion ne, któ ry po wie -
dział: „Je ste Êmy dum ni, ˝e ten wspa nia ły sa mo chód zo stał oce nia ny
wy so ko przez wszyst kich, na wet przez kon ku ren cj´, włàcz nie z tà
nie miec kà. To do sko na ły znak. To wy ró˝ nie nie za na sze wy sił ki”. 
„To ko lej ne wiel kie zwy ci´ stwo wło skie go prze my słu – mó wił z ko lei
pre zes Fia ta Lu ca Cor de ro di Mon te ze mo lo. – Za tym nad zwy czaj -
nym pro duk tem sto jà nad zwy czaj ni lu dzie, z któ rych je stem na -
praw d´ dum ny”. I do dał: „Ty tu ły „Va na Ro ku”, „Trak to ra Ro ku”,
zwy ci´ stwa Fer ra ri, a te raz jesz cze to jak ̋ e sa tys fak cjo nu jà ce osià -
gni´ cie: to na praw d´ pi´k ne chwi le dla Gru py Fiat”. 
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Najpierw Scudo, póêniej
ciàgniki, kombajny

i samojezdne sieczkarnie-
ładowarki New Holland,

i wreszcie Fiat 500,
okrzykni´ty „Samochodem

Roku 2008”. 
Marki Grupy zamykajà

rok 2007 mocnym
akcentem, obsypane

gradem mi´dzynarodowych 
nagród i wyró˝nieƒ.

Fiat
triumfyÊwí ci
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500-TKA ZACHWYCA 
I KRYTYKÓW I PUBLIK¢
A˝ pi´ç dzie si´ ciu sied miu ju ro rów umie Êci ło jà na li Êcie
pre fe ro wa nych sa mo cho dów, a trzy dzie stu trzech przy -
zna ło jej bez a pe la cyj nie pierw sze miej sce. Fiat 500 do -
słow nie „uwiódł” mi´ dzy na ro do we ju ry na gro dy „Car of
the Year”, zło ̋ o ne z 58 dzien ni ka rzy pra sy spe cja li stycz nej
z 22 kra jów eu ro pej skich, i si´ gnàł po zwy ci´ stwo z licz bà 385
punk tów, wy prze dza jàc dru gà w kla sy fi ka cji Maz d´ 2 o 60 i trze -
cie go For da Mon deo o 183 punk ty. Po Pan dzie, trium fa tor ce z 2004
ro ku, Fiat 500 jest dru gim re pre zen tan tem seg men tu A, któ re mu
uda ło si´ zdo byç owo naj bar dziej pre sti ̋ o we wy ró˝ nie nie Êwia to -
we go prze my słu mo to ry za cyj ne go. To na praw d´ nie sa mo wi te,
tym bar dziej, ˝e w łàcz nym roz ra chun ku Fiat Gro up Au to -
mo bi les mo ̋ e si´ po szczy ciç a˝ dwu na sto ma mo de la -
mi na gro dzo ny mi tym ty tu łem. 
Zwy ci´ stwo „pi´ç set ki” nie by ło jed nak za sko -
cze niem. I to nie tyl ko dla te go, ˝e jest sym pa -
tycz na, zu chwa ła, je dy na w swo im ro dza ju
i wy po sa ̋ o na we wszel kie urzà dze nia, wy -
zna cza jà ce po czà tek no wej epo ki, na wzór
swe go imien ni ka, któ ry do ko nał te go do -
kład nie 50 lat te mu. Zwy ci´ stwo 500-tki nie

13

Scudo - nieustajàce
pasmo sukcesów

Na 140 mo˝liwych punktów zdobyło ich a˝ 108.
Mówimy o Scudo, modelu spod znaku Fiat

Professional, uhonorowanym przez jury zło˝one
z dziennikarzy prasy specjalistycznej z 20 krajów
tytułem „International Van of the Year 2008”. Fiat
Scudo zyskał uznanie za połàczenie komfortu
i sprawnoÊci typowej dla osobówek z ładownoÊcià,
niezawodnoÊcià i wydajnoÊcià pojazdu dostawczego.
To właÊnie dzi´ki tym cechom zyskał powszechne
uznanie, potwierdzone ponad 30 tysiàcami
zamówieƒ zebranych w Europie w pierwszych

dziewi´ciu miesiàcach roku (to a˝ o 82
procent wi´cej ni˝ w takim samym

okresie zyskał poprzedni model, te˝
przecie˝ bardzo udany). Âwietne
wyniki sprzeda˝y natychmiast
znalazły swe odbicie w udziale marki
w europejskim rynku, który wzrósł

do 11,6 procent z 10,8 odnotowanych
w 2006 roku. 

FIAT PROFESSIONAL

AL
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by ło za sko cze niem, po nie wa˝ mo del sta no wi swo isty „ma ni fest no we -
go Fia ta”, jest god nym re pre zen tan tem stra te gii mar ki, ucie le Ênie niem
no we go ro zu mie nia kon cep cji sa mo cho du oso bo we go. I w zwiàz ku
z tym pro po nu je ca łà se ri´ no wa tor skich roz wià zaƒ tech nicz nych i bi -
je ko lej ne re kor dy w swo im seg men cie. Na przy kład, po raz pierw szy
w hi sto rii sa mo chód o dłu go Êci za le d wie 3,55 m zdo był 5 gwiaz dek
w te stach zde rze nio wych Eu roN CAP. Po za tym jest pierw szym mo de -
lem w swo jej ka te go rii, ja ki dys po -
nu je a˝ 7 po dusz ka mi po wietrz ny -
mi w wy po sa ̋ e niu stan dar do wym
(włàcz nie z tà chro nià cà ko la na kie -
row cy, w au tach zwa nych kom pak -
to wy mi do tych czas nie do st´p nà)
i ja ki pro po nu je naj now szej ge ne ra -
cji sys tem ESP we wszyst kich wer -
sjach na p´ do wych (se ryj nie ze 100-
kon nym sil ni kiem 1.4 16v). Po -
za tym, do tej po ry na ryn ku jesz cze
ni gdy nie po ja wiał si´ sa mo chód
ofe ru jà cy peł nà ga m´ sil ni ków speł -
nia jà cych li mi ty emi sji spa lin na rzu co ne nor mà Eu ro 5, któ ra za cznie
obo wià zy waç do pie ro za dwa la ta. Ale i to nie wszyst ko. Fiat 500 jest
pierw szym „ma lu chem” z tak bo ga tà pa le tà mo˝ li wych kom bi na cji
(po nad 500 ty si´ cy), two rzo nych przez po łà cze nie czte rech wy po sa -
˝eƒ, trzech na p´ dów, 12 ko lo rów, 15 wer sji ta pi cer ki (m. in. Pel le
Frau), 9 ro dza jów ob r´ czy kół i 19 ty pów na kle jek. 
Nie jest za tem za sko cze niem, ˝e no wy mo del spo tkał si´ z przy chyl -
nym przy j´ ciem kry ty ków, udo ku men to wa nym nie tyl ko ty tu łem
„Sa mo cho du Ro ku”, ale i na gro dà „Au to Eu ro pa 2008”, przy zna nà
mu przez wło skich dzien ni ka rzy mo to ry za cyj nych, nie wspo mi na jàc
ju˝ o bez a pe la cyj nym zwy ci´ stwie w kon kur sie na „Naj pi´k niej szy
sa mo chód Êwia ta” oraz o pre sti ̋ o wym wy ró˝ nie niu „Eu ro Car Bo -
dy 2007” za naj ład niej szà ka ro se ri´. 
War toÊç tych wszyst kich ty tu łów by ła by jed nak zni ko ma, gdy by nie
spo t´ go wa ło jej fan ta stycz ne przy j´ cie sa mo cho du przez klien tów.

FIAT 124 (1967)

FIAT 128 (1970)

FIAT 127 (1972)

LANCIA DELTA (1980)

Tytuł „Samochód Roku” przyznawany jest od 43 lat. W tym okresie Grupa Fiat zdobyła go a˝ dwunastokrotnie, bijàc innych
konstruktorów na głow´: jeden raz z markà Lancia, dwa z Alfà Romeo i dziewi´ç z Fiatem.

DWANAÂCIE NAGRODZONYCH MODELI GRUPY

Marka Fiat
odzyskała
szacunek,
zaufanie 
i serca

miłoÊników
motoryzacji

FIAT UNO (1984)

FIAT TIPO (1989)

FIAT PUNTO (1995)

FIAT BRAVO/A (1996)

ALFA 156 (1998)

ALFA 147 (2001)

FIAT PANDA (2004)

FIAT 500 (2008)

Nagrodzone kombajn i – u góry – samojezdna sieczkarnia-
ładowarka. Na stronie obok: Carlo Lambro (po prawej),
odpowiedzialny za sprzeda˝ New Holland w Europie, oraz
Giuseppe Ravioli, odpowiedzialny za rozwój ciàgników

14



Licz by mó wià sa me za sie bie: 115 ty si´ cy za mó wieƒ w pi´ç mie si´ cy
i tyl ko w dwóch kra jach, w któ rych „pi´ç set ka” mia ła do tej po ry
swà pre mie r´ (Wło chy i Fran cja), oraz 6300 za mó wieƒ w Niem -
czech, gdzie za pi sy ru szy ły za le d wie pa r´ ty go dni te mu. Nic dziw ne -
go, ˝e Fiat 500 ju˝ te raz zna lazł si´ na dru gim miej scu w seg men cie
A, je ̋ e li cho dzi o udział w ryn ku eu ro pej skim (14,4 %), a wy prze -
dza go je dy nie Fiat Pan da (21,2 %). 
Da ne te sà jed no znacz nym do wo dem na to, ˝e mar ka Fiat od zy ska -
ła sza cu nek, za ufa nie i ser ca mi ło Êni ków mo to ry za cji. W rze czy sa -
mej, w Eu ro pie awan so wa ła na pià te (z siód me go) miej sce w kla sy -
fi ka cji ma rek le gi ty mu jà cych si´ naj wi´k szà sprze da ̋ à, a jed no cze -
Ênie za cz´ ła byç ce nio na rów nie˝ za wi ze ru nek. Za tym wszyst kim
sto jà tak uda ne sa mo cho dy, jak Pan da i 500-tka oraz mo de le o sil nej
oso bo wo Êci, jak Gran de Pun to, Bra vo i Se di ci, pre fe ro wa ne zwłasz -
cza przez młod szych na byw ców. Te raz, wraz z no wà Cro mà, Fiat
pró bu je po wró ciç do seg men tu aut ro dzin nych, ko lej ne go wa˝ ne go
dla Gru py sek to ra. No wy Fiat sta wia za tem na stra te gi´ ata ku, jak
przy sta ło na przed si´ bior stwo wr´cz ska za ne na suk ces. Nie przy -
pad ko wo prze cie˝ a˝ 70 pro cent obec nych na byw ców „pi´ç set ki” to
daw ni klien ci in nych ma rek: pod bo ju na ta kà ska l´ nie no to wa no
do tàd w kro ni kach mo to ry za cji. 

DESZCZ NAGRÓD 
DLA NEW HOLLAND AGRICULTURE 
Agri tech ni ca 2007, nie miec kie tar gi ma szyn i urzà dzeƒ rol ni czych,
by ły Êwiad kiem bez a pe la cyj ne go trium fu New Hol land Agri cul tu re.
W oce nie ju ry, zło ̋ o ne go z dzien ni ka rzy pra sy spe cja li stycz nej z ca -
łej Eu ro py, cià gnik z se rii T7000 w peł ni za słu ̋ ył na mia no „Trak to -
ra Ro ku” oraz na gro d´ „Gol den De sign”. Z ko lei w kon kur sie Nie -
miec kie go To wa rzy stwa Rol ni cze go, pre miu jà ce go in no wa cyj ne roz -
wià za nia tech nicz ne, je den zło ty i dwa srebr ne me da le zdo był naj -
now szy mo del kom baj nu ro ta cyj ne go CR Ele va tion. Do strze ̋ o no
rów nie˝ sa mo jezd nà siecz kar ni´ -ła do war k´ New Hol land FR9000,
wy ró˝ nio nà przez DLV – gru p´ wy daw ni czà pu bli ku jà cà tak uzna ne
cza so pi sma jak DLZ Agrar ma ga zi ne czy Agrar Tech nik – ty tu łem
„Ma szy ny Ro ku”. To wa˝ ne na gro dy, pod kre Êla jà ce no wa tor skie
po dej Êcie New Hol land do spraw zwià za nych z roz wo jem wy ro bu. 
Od swo je go ryn ko we go de biu tu w stycz niu 2007 r. cià gni ki T7000
zbie ra jà en tu zja stycz ne opi nie eks per tów, chwa lo ne za nie wia ry god -
ne skon den so wa nie naj no wo cze Êniej szych tech no lo gii. Klien ci ce nià
je zwłasz cza za osià gi, znacz nie po pra wia jà ce wy daj noÊç, jak rów nie˝
za kom for to wà ka bi n´, ła twoÊç w ob słu dze i za ska ku jà cà zwrot noÊç. 
No wa tor ska myÊl tech nicz na ukie run ko wa na na wzrost wy -
daj no Êci to ce cha, dzi´ ki któ rej trzy me da le zdo był rów -
nie˝ kom bajn ro ta cyj ny New Hol land CR Ele va tion. Zło -
to przy zna no mu za czuj nik Gra in Cam, oce nia jà cy czy -
stoÊç zbo ̋ a w trak cie omło tu, na to miast sre bro
za zbior nik prze sie wo wy Opti -Cle an, któ ry po pra -
wia zdol noÊç ma szy ny do od dzie la nia zdro wych
zia ren od plew, oraz za sys tem In tel li Cru ise,
spraw dza jà cy iloÊç po zy ska ne go pro duk tu. Wy -
so ka ja koÊç i za awan so wa na tech no lo gia sà naj -
wi´k szy mi atu ta mi rów nie˝ sa mo jezd nej siecz -
kar ni -ła do war ki New Hol land FR9000, wy -
bra nej „Ma szy nà Ro ku”.

Zgrany zespó∏
WYWIAD
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Carlo Lambro, pełniàcy funkcj´ szefa sprzeda˝y
New Holland w Europie, jest niezwykle dumny

z nagród przywiezionych przez spółk´ z Niemiec. „Ten
sukces – mówi – jest wynikiem spójnych celów oraz
Êcisłej współpracy zespołów zajmujàcych si´ rozwojem
wyrobu z zakładami produkcyjnymi i siecià sprzeda˝y.
Dzi´ki temu mo˝emy zaproponowaç naszym klientom
najlepsze technologie dost´pne obecnie w rolnictwie.
Wspomniane wyró˝nienia sà potwierdzeniem
wysokiego poziomu naszych maszyn w kontekÊcie
nowoczesnoÊci, niezawodnoÊci i obsługi posprzeda˝nej”.
Czy nagrody typu „Traktor Roku” majà swe
przeło˝enie na wyniki sprzeda˝y? 
„Na pewno. Klientel´, do której kierujemy naszà
ofert´, stanowià osoby b´dàce ekspertami w swoim
fachu, uwra˝liwione zwłaszcza na wyposa˝enie,
wydajnoÊç, niezawodnoÊç i koszty eksploatacji.
A właÊnie te elementy były brane pod uwag´ przez
jurorów tych konkursów przy wyłanianiu zwyci´zców”. 
Wyró˝nienia te obj´ły całà gam´…
„OczywiÊcie, to êródło naszej najwi´kszej satysfakcji,
dowód na to, ˝e New Holland jest firmà, która
projektuje i produkuje kompletnà gam´ produktów.
I ˝e nie ma w niej słabych punktów”.
Czy po tych sukcesach wyznaczyliÊcie sobie
jakieÊ nowe cele?
„Cel jest zawsze taki sam: rozwijaç si´ i jeszcze raz
rozwijaç, by zostaç liderami we wszystkich obszarach.
NabraliÊmy odpowiedniego rozp´du i jesteÊmy
przekonani, ˝e mo˝emy postawiç sobie poprzeczk´
wy˝ej. W kontekÊcie naszej strategii globalizacji
najwa˝niejsze jest, byÊmy umocnili swà pozycj´
na rynkach tradycyjnie dla nas najtrudniejszych, jak
choçby tym niemieckim. Nagrody zdobyte w Hanowerze
dowodzà, ˝e mo˝emy i potrafimy wygrywaç”.
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P
rzy je cha li nie tyl ko
dzien ni ka rze zaj -
mu jà cy si´ sa mo -
cho da mi i pro ble -
ma mi eko no micz -
ny mi bàdê ko mu ni -
ka cyj ny mi, ale rów -
nie˝ re pre zen tu jà cy
ty tu ły po Êwi´ co ne

naj ró˝ niej szym te ma tom, łàcz nie
z pi sma mi ko bie cy mi czy zaj mu -
jà cy mi si´ np. mo dà lub urzà dza -
niem wn´trz.
Pre zen ta cja no we go Fia ta 500
by ła bo wiem wy da rze niem nie
tyl ko mo to ry za cyj nym, ale te˝
kul tu ro wym. Za rów no dzi´ ki je -
go po przed ni ko wi – „pi´ç set ce”
sprzed 50 lat, au to któ re sta ło si´
„iko nà” wło skiej mo to ry za cji, jak
i sła wie, któ rà zdo był no wy mo -
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TEKST

Anna Borsukiewicz
FOTO

Satiz Poland

SZCZE GÓL NA
PRE MIE RA

szcze gól ne go 
sa mo cho du

Prasowa premiera nowego
Fiata 500, która odbyła
si´ 6 grudnia, zgromadziła
w warszawskiej Galerii
Mokotów tłum
dziennikarzy z całej Polski.

del jesz cze za nim po ja wił si´ na dro gach. Ty sià ce
osób z ca łe go Êwia ta uczest ni czy ło w pro jek to wa niu
no we go mo de lu, prze ka zu jàc po przez spe cjal nie stwo -
rzo nà plat for m´ in ter ne to wà swo je su ge stie zwià za ne
z wy glà dem au ta, je go funk cja mi i wy po sa ̋ e niem. No, i ko niecz nie
trze ba tu do daç wà tek pol ski – no we „pi´ç set ki” po wsta jà prze cie˝
wy łàcz nie w na szej fa bry ce w Ty chach, uzna nej za naj lep szà nie tyl -
ko wÊród za kła dów Fia ta, ale i in nych eu ro pej skich pro du cen tów sa -
mo cho dów. Po wo dem do du my dla nas jest rów nie˝ pre sti ̋ o wy ty tuł
Sa mo cho du Ro ku przy zna ny wła Ênie naj now sze mu Fia to wi.
Pre mie ra pra so wa zo sta ła zor ga ni zo wa na w wy peł nio nej do ostat nie go
miej sca jed nej z sal ki no wych Ci ne ma Ci ty, na ostat nim pi´ trze Ga le rii
Mo ko tów. W jej at mos fe r´ wpro wa dził wszyst kich krót ki film, po ka zu -
jà cy Fia ta 500 w spo sób rów nie „za kr´ co ny” jak no we au to – ma łe,
we so łe, da jà ce po czu cie wol no Êci i za pra sza jà ce ka˝ de go do jaz dy. Po -
tem, gdy Bo gu sław Cie Êlar, PR ma na ger Fiat Au to Po land, za pro sił
na es tra d´ En ri co Pa vo nie go, pre ze sa za rzà du Fiat Au to Po land, Cze -
sła wa Âwi sta ka, człon ka za rzà du fir my i Zdzi sła wa Ar le ta, dy rek to ra
za kła du w Ty chach oraz Mar ka Ki sza, dy rek to ra mar ke tin gu FAP
i Pio tra Ko lej w´, brand ma na ge ra FAP, przy stà pio no do cz´ Êci me ry to -
rycz nej spo tka nia.
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Polski
Fiat
Pięćsetka” jest

produkowana wyłącznie
w Polsce, ale to nie jedyny powód,
by mówić o „polskości” tego auta.
Uczestniczący w warszawskiej
premierze samochodu Lorenzo
Sistino, dyrektor zarządzający
marką Fiat w Fiat Automobiles
podkreślił, że sukces tego modelu
to nie tylko zasługa projektantów,
ale w takiej samej mierze tyskiej
fabryki.
Jej załoga nie tylko wyróżnia się
wysoką jakością pracy.
Uczestniczyła też w tworzeniu
samochodu. – Pierwsze uwagi
jego dotyczące przekazywaliśmy
już w fazie projektowania modelu,
a na etapie przygotowania
produkcji zgłosiliśmy ponad 200
pomysłów – powiedział Zdzisław
Arlet. – Mamy przecież ogromne
doświadczenie – przez cały okres
swojej działalności nasz zakład
wyprodukował 7,5 mln
samochodów. Podkreślił też, że
„polonizacja” Fiata 500 polega
również na tym, iż 80%
podzespołów do tego samochodu
powstaje w zakładach
zlokalizowanych w Polsce.

TYCHY – NIEZWYKŁY ZAKŁAD

„

Od lewej:
Zdzisław Arlet,
Piotr Kolejwa,

Marek Kisz,
Enrico Pavoni,

Bogusław Cieślar
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gól nych ele men tów au ta przy je go za ma wia niu. 
– Z 1410 sa mo cho dów, któ re co dzien nie zje˝ d˝a jà
z li nii mon ta ̋ o wej „pi´ç set ki”, ka˝ dy jest in ny. Na
przy kład sa mych ty pów bocz ków drzwi jest a˝ 60,
felg 16 ty pów – tłu ma czył na kon fe ren cji Zdzi sław
Ar let, dy rek tor za kła du w Ty chach.

AU TO „NI SZO WO -PÓŁ MA SO WE”
Tak okre Êlił Fia ta 500 pre zes En ri co Pa vo ni, po zy -
cjo nu jàc go na pol skim ryn ku. Fiat li czy jed nak
na zna czà ce za in te re so wa nie tym no wym mo de lem.
Z ba daƒ wy ni ka, ˝e głów ny mi klien ta mi sta nà si´
miesz kaƒ cy miast, oso by o Êred nich i wy so kich 
do cho dach, dla któ rych „pi´ç set ka” b´ dzie dru gim

POL SKA OFER TA
Pol ska jest szó stym kra jem, po Wło szech, Hisz pa nii,
Fran cji, Szwaj ca rii i Niem czech, w któ rym no wa
„pi´ç set ka” zo sta ła wpro wa dzo na na ry nek. Wpraw -
dzie han dlo wà pre mie r´ za po wie dzia no na lu ty 2008
ro ku (rów nie˝ dla te go, by do sprze da ̋ y tra fi ły sa mo -
cho dy ju˝ z no we go rocz ni ka, pro du ko wa ne
od stycz nia), ale au to sta ło si´ do st´p ne ju˝ znacz nie
wcze Êniej. Od 6 grud nia 2007 ro ku klien ci mo gà je
za ma wiaç w Sa lo nie Fia ta 500, otwar tym spe cjal nie
w Ga le rii Mo ko tów. Dla Pol ski za re zer wo wa no
te˝ 10 sa mo cho dów z nu me ro wa nej se rii li mi to wa -
nej, któ rej sprze da˝ na ca łym Êwie cie wy nie sie za le d -
wie 500 sztuk. Sà to Fia ty 500 w wer sji Lo un ge
z sil ni ka mi 1.4, w ko lo rze bia łym per ło wym.
Pod czas kon fe ren cji pra so wej po da no szcze gó ły
ofer ty han dlo wej przy go to wa nej na pol ski ry nek.
Klien ci b´ dà mie li do wy bo ru au ta z trze ma sil ni ka -
mi: dwo ma ben zy no wy mi (1.2 o mo cy 65 KM i 1.4
o mo cy 100 KM) oraz wy so ko pr´˝ nym, 75-kon -
nym 1.3 Mul ti jet (wszyst kie mo gà byç wy po sa ̋ o ne
w ukła dy ESP, a przy sil ni ku 100-kon nym układ ten
mie Êci si´ w ce nie sa mo cho du). „Pi´ç set ki”

w trzech wer sjach: Lo un ge, Sport, Pop sà wy po sa -
˝o ne bar dzo bo ga to – stan dar do wo ma jà np. 7 po -
du szek po wietrz nych, wspo ma ga nie kie row ni cy, ra -
dio CD z MP3. Dla mniej za mo˝ nych pol skich
klien tów przy go to wa no spe cjal nà wer sj´ Na ked
(z sil ni kiem 1.2 oraz dwie ma po dusz ka mi po wietrz -
ny mi) – któ rà mo˝ na b´ dzie ku piç za 34.500 zł. 
Przy bli ̋ o ny okres ocze ki wa nia na za mó wio ne go
Fia ta 500 to trzy mie sià ce – za rów no z po wo du ol -
brzy mie go po py tu w Eu ro pie na te sa mo cho dy (do -
tych czas ze bra no ju˝ po nad 120 ty si´ cy za mó wieƒ),
jak i stop nia skom pli ko wa nia pro duk cji. Wy ni ka on
z ol brzy miej mo˝ li wo Êci kształ to wa nia swo je go Fia -
ta 500 przez ka˝ de go klien ta, czy li do bo ru po szcze -
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Gadżety
związane

z nowym autem
można było

zobaczyć
na wielu

wystawach
sklepowych 

w Galerii
Mokotów



sa mo cho dem w ro dzi nie. O je go kup nie za de cy du jà
te˝ w znacz nym stop niu wzgl´ dy sen ty men tal ne –
po dob nie jak w przy pad ku pro du ko wa ne go przez
BMW mo de lu Mi ni, b´ dà ce go na st´p cà kul to we go
Mi ni Mor ri sa. Z tym au tem no wa „pi´ç set ka” za -
mie rza zresz tà moc no kon ku ro waç, a dys po nu je
prze cie˝ wie lo ma atu ta mi – po czy na jàc od no wo Êci
sty li stycz nej i ol brzy mich mo˝ li wo Êci in dy wi du ali za -
cji sa mo cho du, a koƒ czàc na tak nie ba ga tel nym
osià gni´ ciu jak 35 punk tów, co ozna cza 5 gwiaz dek
w te stach bez pie czeƒ stwa Eu roN CAP.
Fiat 500, mi mo swo ich nie wiel kich roz mia rów, stał
si´ te˝ sa mo cho dem mod nym i pre sti ̋ o wym. Tak
po strze ga ny jest na ryn kach za chod niej Eu ro py,
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Salonw Galerii
Nieprzypadkowo na miejsce prezentacji nowej

„pięćsetki” wybrano Galerię Mokotów. To jedno
z najważniejszych warszawskich centrów
handlowych. Położone w pobliżu kompleksu
nowoczesnych biurowców, odwiedzane jest
codziennie przez tysiące klientów robiących zakupy
w ekskluzywnych sklepach, a także bywających
w tutejszych restauracjach i kafejkach, oglądających
filmy w Cinema City i umawiających się tu na
spotkania towarzyskie.
6 grudnia Galeria Mokotów „żyła” Fiatem 500. 
Jego wizerunki oglądali wszyscy na ekranach
umieszczonych przy schodach ruchomych wiodących
na piętra domu handlowego, na witrynie kawiarni
Giovanni królował tort w formie „pięćsetki”,
a gadżety związane z nowym autem można było
zobaczyć na wielu wystawach sklepowych.

Najważniejszym miejscem prezentacji nowego 
auta stał się Salon Fiata 500 zorganizowany
w Galerii Mokotów. Można w nim nie tylko 
dokładnie obejrzeć wystawione samochody, 
ale również umówić się na jazdy próbne, a przede
wszystkim zamówić auto. W jego wyborze pomaga
znajdujący się w salonie konfigurator, 
pozwalający każdemu klientowi wybrać model, 
jaki mu najbardziej odpowiada – poczynając
od koloru auta, przez jego silnik i wyposażenie,
a kończąc na ozdobnych gadżetach.
Salon, tłumnie odwiedzany już od 6 grudnia, 
będzie czynny w Galerii Mokotów do 29 lutego
2008 roku. 

500 W SKLEPIE

W Galerii
Mokotów można
nie tylko 
dokładnie
obejrzeć
wystawione
samochody, 
ale również
umówić się
na jazdy próbne,
a przede
wszystkim
zamówić auto
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– Wy da je mi si´, ˝e mo˝ li wo Êci no wej „pi´ç set ki”
na pol skim ryn ku sà na praw d´ du ̋ e – mó wi Woj -
ciech Drze wiec ki z fir my Sa mar, ana li tyk ryn ku
mo to ry za cyj ne go. – Au to jest ory gi nal ne, a je go li nia
do brze si´ ko ja rzy. Po rów ny wa ne jest do Mi ni – oba
ma jà po dob nà hi sto ri´, oba przy czy ni ły si´ do roz -
wo ju ryn ku sa mo cho do we go. Po strze ga ne jest ja ko
au to kla sy pre mium. Sà dz´, ˝e b´ dzie po wa˝ nym
kon ku ren tem np. dla Mi ni i wie le osób, zwłasz cza
paƒ, b´ dzie mia ło dy le mat, któ re z tych aut ku piç.
Pi´ç set ka ma przy nich ta kie atu ty jak no woÊç mo -
de lu, ory gi nal noÊç, a przy tym przy st´p na ce na. 

JU˚ ZA 500 ZŁ
Fiat 500 jest do st´p ny dla klien tów dzi´ ki no wa tor -
skim ofer tom fi nan so wa nia za ku pu „500 za 500
zło tych” i „500 za 50%”, któ re pod czas war szaw -
skiej pre mie ry sa mo cho du przed sta wił Ma rat 
Ne vret di nov z Fiat Bank Pol ska. Po zwa la ona na
kup no ka˝ dej wer sji „pi´ç set ki” za 500 zło tych mie -
si´cz nie (przy mi ni mum 15% wpła ty po czàt ko wej 
i mo˝ li wo Êci kre dy to wa nia na wet na 8 lat), lub pła -
càc tyl ko 50% na le˝ no Êci, a po zo sta łe 50% do pie ro
za 2 la ta. Do te go do cho dzi gwa ran cja fa b rycz -
na au ta na 5 lat lub prze bieg 500 tys. km, a tak ̋ e
roz sze rzo ny As si stan ce, obej mu jà cy rów nie˝ po moc
w przy pad ku prze bi tej opo ny czy za tan kowa nia złe -
go pa li wa. Prze wi dzia no po nad to ta kie usłu gi jak
ode bra nie sa mo cho du w mo men cie upły wa nia ter -
mi nu prze glà du okre so we go i do star cze nie go do
ser wi su Fia ta, a tak ̋ e za pew nie nie klien to wi do  jaz -
du tak sów kà po od biór au ta z ser wi su i po kry cie
kosz tów po dró ̋ y (do kwo ty 190 zł).
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Wspomnienia
STARA I NOWA 500

Nowy Fiat 500 przywołał wspomnienia u starszych dziennikarzy, pamiętających
legendarną, pierwszą „pięćsetkę”. W 1958 roku jako dziennikarzowi motoryzacyjnemu

pracującemu wówczas w „Motorze” udało mi się uzyskać talon na przydział samochodu
Mikrus 300 – opowiada Stanisław Szelichowski. – Był to mój pierwszy w życiu samochód,
jeździłem nim parę lat, ale wciąż łypałem na pierwsze pokazujące się na ulicach Fiaty 500,

których produkcję też w tym czasie uruchomiono we Włoszech. Były to
takie „bratnie dusze”: silniki miały podobne – Mikrus ok. 15 KM,
„pięćsetka” – 13 KM, tyle że polski samochód napędzał hałaśliwy, chłodzony powietrzem dwusuw,
a Fiat miał kulturalnie pracujący silnik czterosuwowy. Auto było więc cichsze, a we wnętrzu
wygospodarowano więcej miejsca dla czterech osób, choć ciasno było w obu. Przy wchodzeniu
do samochodu należało się dobrze schylić, aby zmieścić się pod dachem i zająć miejsce za kierownicą.
Bardzo podobał mi się otwierany dach z płótna, zapewniający dopływ świeżego powietrza. 

Nie miałem wówczas własnego samochodu, jeździłem skuterem Osa – wspomina Jerzy
Iwaszkiewicz. – Udało mi się jednak przejechać Fiatem 500 – prawdziwym włoskim samochodem

i do dziś pamiętam, jak byłem z tego dumny i zachwycony. Niedawno, podczas światowej premiery,
jechałem nową „pięćsetką” i znów bardzo mi się podobała. Nie tylko zresztą mnie. Na autostradzie,
przy bramce strażnicy tak się zafascynowali tym samochodem, że puścili nas bez opłaty za przejazd.

Pięćsetka 
ma  takie atuty
jak nowość
modelu,
oryginalność,
a przy tym 
przystępna
cena

tak te˝ wi dzà go pol scy VIP -owie, któ rzy ju˝ te -
sto wa li „pi´ç set k´”. Pro jek tant mo dy Woj ciech
Osso liƒ ski, stwier dził, ˝e ten sa mo chód jest tak
do brze skro jo ny jak wło ski gar ni tur, a po za tym
Êwiet nie si´ po ru sza w miej skiej „d˝un gli”. Mag da
Schej bal, ak tor ka gra jà ca w se ria lu „Kry mi nal ni”
pod kre Êla ła, jak do brze si´ czu je w no wej, nie -
wiel kiej „pi´ç set ce”, któ ra jest tak mi ła, ˝e chcia -
ło by si´ jà przy tu liç. 
Rów nie po zy tyw nie wy ra ̋ a li si´ o no wym Fia cie
dzien ni ka rze od by wa jà cy nim jaz dy prób ne po uli -
cach War sza wy. Pod kre Êla li, ˝e au to jest ele ganc kie
i za dzi wia jà co prze stron ne we wn´ trzu, Êwiet nie si´
pro wa dzi, a przede wszyst kim zwra ca po wszech nà
uwa g´ in nych kie row ców i prze chod niów.

Jerzy 
Iwaszkiewicz

Stanisław Szelichowski z Mikrusem



Wtegorocznym Car of the Year najwięcej punktów
przyznałem właśnie Fiatowi 500 – mówi Wojciech

Sierpowski, redaktor pisma Auto Rok, jeden z dwóch
polskich jurorów w COTY, najbardziej prestiżowym
konkursie motoryzacyjnym na świecie. – Zwycięstwo
„pięćsetki” ucieszyło mnie, bo pomijając nawet
aspekt, że produkowana jest wyłącznie w Polsce,
uznałem ją za najbardziej atrakcyjne małe auto jakie
kiedykolwiek się ukazało. Szczególnie cenię doskonałe
prowadzenie, poczucie bezpieczeństwa, design
neoretro i stylowe wnętrze. Jest to kultowy samochód z duszą, w którym
pokazać się może każdy – niezależnie od wieku i statusu majątkowego. 

Urzekła mnie jego historia, ale nie tylko. Pierwsze spojrzenie
i …wpadłam po uszy – mówi po prezentacji Anna Lubertowicz-Sztorc

z miesięcznika Top Class. – Fiat 500 to autko wyjątkowe. „Przedmiot”
użytkowy, a jaki estetyczny i dopracowany w najdrobniejszych szczegółach.
Kolorystyka wnętrza, oryginalny design i wyposażenie
w wysokiej klasy techniczne gadżety sprawiają, że
samochód idealnie pasuje do współczesnego stylu

życia pięknych, młodych, ambitnych i bogatych.
Modny, wyluzowany, pewny siebie. 

Pierwsza jazda i… To prawdziwy miejski
spryciarz. Zadziorny, dotrzymuje kroku
najmocniejszym i najbardziej zajadłym
zawodnikom. To pewne, że podbije serca
swoich użytkowników i ulice na świecie. 
Mała rzecz, a cieszy. I to jak! 

Za rów no pre zes En ri co Pa vo ni jak i dy rek tor
Zdzis ław Ar let wie le mó wi li o per spek ty wach roz -
wo ju ty skie go za kła du. Te mat ten zresz tà bar dzo
in te re so wał dzien ni ka rzy. In we sty cje w Ty chach sà
bar dzo po wa˝ ne – w tym ro ku na kła dy na nie wy -
nio sły 1 mld zł, a w 2008 b´ dà ta kie sa me, co spo -
wo du je du ̋ y roz wój mo cy fa bry ki. Po wierzch nia
pro duk cyj na zwi´k szy ła si´ o 80 ty si´ cy m2 (prze z -
na czo nych na no wà spa wal ni´, la kier ni´, mon ta˝
aut), ma ga zy no wa o 11 ty si´ cy m2. Za trud nio no
1000 no wych pra cow ni ków. Pro duk cja w 2007 ro -
ku to 362 ty sià ce sa mo cho dów, w tym ok. 65 ty -
si´ cy no wych „pi´ç  setek”, co sta no wi no wy re kord
fa bry ki. B´ dzie on jed nak szyb ko po bi ty – na 2008
rok prze wi dy wa na jest pro duk cja pół mi lio no wa, co
ozna cza, ˝e z li nii mon ta ̋ o wych b´ dzie dzien nie
zje˝ d˝aç 2 ty sià ce sa mo cho dów, a w 2009 ro ku
za kład w Ty chach po wi nien wy pro du ko waç 600
ty si´ cy aut.

TY CHY W ROZ WO JU
Wej Êcie no wej „pi´ç set ki” na pol -
ski ry nek jest wy da rze niem
szcze gól nym, bo prze cie˝ Fia ty
500 sà w du ̋ ym stop niu sa mo -
cho da mi pol ski mi – po wie dział
En ri co Pa vo ni. – I nie jest przy -
pad kiem, ˝e au ta te po wsta jà
wła Ênie w Ty chach. To wy nik
wiel kie go wkła du pra cy i ol brzy -
mie go do Êwiad cze nia za ło gi. Dy -
rek tor Zdzisław Ar let i je go pra -
cow ni cy ma jà po wo dy do du my.
To prze cie˝ pro du ko wa ne przez
nich au ta, naj pierw Pan da
w 2004 ro ku, a te raz Fiat 500
uho no ro wa no ty tu ła mi Sa mo -
cho dów Ro ku. Bar dzo rzad ko si´
zda rza, by w tak krót kim cza sie
dwa mo de le z jed nej fa bry ki do -
stà pi ły ta kie go za szczy tu.

Fiaty 500 są
w dużym stopniu

samochodami
polskimi bo

powstają
w Tychach

Wojciech 
Sierpowski

Anna 
Lubertowicz-Sztorc 

Zdaniem dziennikarzy
KULTOWY SAMOCHÓD Z DUSZÑ
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Wspaniały, wygodny, przestronny i bezpieczny station wagon.
Drugie wcielenie Cromy, bo o niej mowa, zachwyca nowymi
liniami, które zdajà si´ podkreÊlaç jej imponujàce osiàgi.

klasie business
TEKST

Giancarlo 
Riolfo

Podró˝owaçw
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bra no pod uwa g´ tak ̋ e emo cji. A Cro ma, z jej czy -
sty mi, wy wa ̋ o ny mi li nia mi, od bie ga ła swym wi ze -
run kiem od naj młod szych przed sta wi cie li mar ki,
ta kich jak Gran de Pun to, Bra vo czy 500-tka, mo -
de li ko ja rzà cych si´ z sil nà oso bo wo Êcià, któ re naj -
pierw si´ pra gnie, a do pie ro po tem na by wa. 
No wa Cro ma te raz wła Ênie obie ra ten kie ru nek.
Cz´Êç przed nia, zmie nio na przez Cen trum Sty lu
Fia ta, ma wy raê niej za zna czo ny cha rak ter, pod -
kre Êla ny re flek to ra mi w kształ cie „łez ki”, przy -
po mi na jà cy mi lam py z mo de lu Bra vo. Ma ska sy -
gna li zu je po ten cjał znaj du jà ce go si´ pod nià sil -

ni ka. Cro ma mo ̋ e byç bo wiem
wy po sa ̋ o na w pi´ç ró˝ nych na p´ -
dów – dwa ben zy no we i trzy wy -
so ko pr´˝ ne z tur bo do ła do wa niem
– któ rych moc mie Êci si´ w prze -
dzia le od 120 do a˝ 200 ko ni me -
cha nicz nych. To, oprócz prze -
strze ni, kom for tu i bez pie czeƒ -
stwa, gwa ran tu je rów nie˝ do sko -
na łe osià gi. In ny mi sło wy, no wa
Cro ma ma „po kaê ne mu sku ły”,
ale przy tym, nie wsty dzi si´ ich

po ka zaç. Nie czy ni te go wpraw dzie de mon stra -
cyj nie, bo to nie le ̋ y w jej na tu rze, mi mo to ka˝ -
dy do strze ̋ e je bez pro ble mu w bar dziej dy na -
micz nym prze dzie, ko łach z lek kich sto pów
z opo na mi o wy jàt ko wo ob ni ̋ o nym pro fi lu,
osło nach pro gów bocz nych, wresz cie w prze pro -
jek to wa nej cz´ Êci tyl nej. Krót ko mó wiàc, w bar -
dziej zde cy do wa nych li niach. 
Oprócz osià gów i do sko na łych wa lo rów jezd nych

Cro ma za wsze im po no wa ła ja ko Êcià swo ich
wy koƒ czeƒ, któ re ofe ro wa ły po ziom

rów ny po jaz dom, uzna wa nym
w po wszech nej opi nii

za luk su so we. Wra ̋ e nie
prze py chu ka bi ny po t´ -

gu je si´, gdy za sia da -
my za kie row ni cà no -
we go mo de lu, ocza -

C
ro ma, akt dru gi. Po trzy dzie stu
mie sià cach od swej pre mie ry fia -
tow ski station wagon zmie nia wy -
glàd, przy bie ra jàc bar dziej ra so we,
dy na micz ne kształ ty i pro po nu jàc
wn´ trze z no wà do zà ele gan cji.
Za bieg ten nie do ty ka isto ty mo de -
lu, ale ma za ak cen to waç je go nie -
za prze czal ny urok na bar dzo kon -

ku ren cyj nym ryn ku. 
Prak tycz na, wszech stron na i funk cjo nal na Cro ma,
za ska ku je prze stron no Êcià, o ja kiej in ne sa mo cho -
dy tej kla sy mo gà tyl ko po ma rzyç,
za pew nia nà przez kil ka do dat ko -
wych cen ty me trów w wy so ko Êci ka -
bi ny, któ re umo˝ li wia jà lep sze za -
go spo da ro wa nie prze strze ni. No wa
Cro ma to sa mo chód, któ ry ku pu je
si´ bar dziej gło wà ni˝ ser cem. Kie -
dy po ja wi ła si´ na ryn ku wio -
snà 2005 ro ku, za dzi wi ła wie lu eks -
per tów kom for tem, przy jem no Êcià
jaz dy, ja ko Êcià wy koƒ cze nia, a na -
wet osià ga mi, ty po wy mi ra czej dla
aut spor to wych, a nie ro dzin nych. Wszyst kie te

ce chy kry jà si´ pod sto no wa nà, nie rzu ca jà cà
si´ w oczy ka ro se rià. Krót ko mó wiàc ab -

so lut ny triumf dys kre cji. 
Ta ka kon cep cja mia ła by ra cj´

by tu, gdy by w de cy zjach
o za ku pie sa mo -

cho du nie

WÊród
akcesoriów
odtwarzacz

DVD 
z 9-calowym

ekranem



GRUPA LUDZIE PRODUKT
FIAT

AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY

ro wa ni ni by drob ny mi, ale jak ̋ e przy ku wa jà cy mi
uwa g´ ele men ta mi ze wn´trz ny mi, jak chro mo wa ne
ram ki szyb czy słup ki drzwi o gł´ bo kiej czer ni. 
Cro ma, stwo rzo na do da le kich po dró ̋ y, za pew nia
swym pa sa ̋ e rom kom fort kla sy biz nes. Prze ja wia
si´ on nie tyl ko im po nu jà cà prze stron no Êcià, ci chà
pra cà i sta ran ny mi wy koƒ cze nia mi, ale rów nie˝
bo ga tà ga mà ak ce so riów umi la jà cych czas po by tu
w ka bi nie. Oprócz sprz´ tu Hi -Fi zin te gro wa ne go
po przez plat for m´ Blue&Me z te le fo nem ko mór -
ko wym, od twa rza czem MP3, sys te mem na wi ga cji
sa te li tar nej i usłu ga mi in te rak tyw ny mi Con nect
Nav Plus, no wy Fiat ofe ru je od twa rzacz DVD
z ekra nem o prze kàt nej 9 ca li, umiesz czo nym
obok przed niej lam py su fi to wej, któ ry ide al nie
spraw dza si´ pod czas po dró ̋ y z dzieç mi.

BEZ PIE CZE¡ STWO
NA PI¢å GWIAZ DEK 
Fiat Cro ma to je den z naj bez piecz niej szych sa -
mo cho dów na ryn ku, cze go naj lep szym do wo -
dem jest pi´ç gwiaz dek uzy ska nych w su ro wych
te stach zde rze nio wych Eu roN CAP. W wy po sa ̋ e -
niu stan dar do wym znaj du jà si´ dwie przed nie
po dusz ki po wietrz ne ty pu „du al sta ge”, dwie
przed nie po dusz ki bocz ne, dwie kur ty ny oraz
po dusz ka chro nià ca ko la na kie row cy. Na ˝à da -
nie na byw cy mon to wa ne mo gà byç rów nie˝ tyl ne
po dusz ki bocz ne. 
Rów nie wiel kà wa g´ przy ło ̋ o no do bez pie czeƒ -
stwa ak tyw ne go. Za wie sze nia – z przo du
McPher son, z ty łu mul ti link – za pro jek to wa no
w ta ki spo sób, by au to mia ło do sko na łà przy czep -
noÊç do na wierzch ni. Sa mo chód dys -
po nu je po nad to wszyst ki mi
sys te ma mi elek tro nicz nej
kon tro li dy na micz nych
za cho waƒ na dro dze, po -
czàw szy od urzà dze nia
ABS z elek tro nicz nym
ko rek to rem si ły ha mo wa -
nia EBD oraz sys te mu
an ty po Êli zgo we go ASR,
skoƒ czyw szy na sys te mie
sta bi li za cji to ru jaz dy ESP.

Podbój przestrzeni
KWESTIA CENTYMETRÓW

CROMA

24

„Ponadnormatywna” przestronność nowego
modelu to zasługa właściwych decyzji

w fazie planowania. Długość Cromy – 4,78 m – jest
wprawdzie zbliżona do modeli konkurencji, ale
za to pod względem wysokości Fiat ma nad nimi
około 5-centymetrową przewagę – dzięki niej
projektanci mogli podnieść płaszczyznę przednich
i tylnych siedzeń. 
Tym samym, nie zmniejszając odległości od zespołu
pedałów, fotel kierowcy został „przesunięty
do przodu” o około 10 centymetrów, zwiększając
wolne miejsce dla pasażerów tylnych siedzeń.
W efekcie nawet osoba o wzroście
przekraczającym 1,90 m może wygodnie usadowić
się z tyłu. Z wielką dbałością zaprojektowano
również bagażnik, który ze swej standardowej
pojemności 500 litrów potrafi powiększyć się
do 1610 litrów po złożeniu dzielonego oparcia
tylnej kanapy. 

Kabina 
nowej Cromy,
a na stronie 
obok jej deska
rozdzielcza.
Automatyczna
skrzynia biegów
dostępna jest
z silnikiem
1.9 Multijet
150 KM oraz
z 200-konnym
silnikiem
2.4 Multijet

PojemnoÊç Moc Pr´dkoÊç maks. Przyspieszenie 0-100 Zu˝ycie paliwa
1.8 benzynowy 1796 cm3 140 KM 206 Km/h 10,2 s 7,4 l/100 km 
2.2 benzynowy 2198 cm3 147 KM 210 Km/h 10,1 s 8,4 l/100 km
1.9 MJet 120 KM 1910 cm3 120 KM 195 Km/h 11,3 s 6,1 l/100 km
1.9 MJet 16V 150 KM 1910 cm3 150 KM 210 Km/h 9,6 s 6,1 l/100 km
2.4 MJet 2.0V 2387 cm3 200 KM 216 Km/h 8,5 s 7,2 l/100 km
(*) zu˝ycie w cyklu mieszanym
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Czym przekonuje
Samochód „pełnokrwisty”, tak przed dwu laty

często określano Cromę. Taką samą definicję
odnajdziemy dziś w folderze reklamującym nowy
model, co potwierdzają zresztą testy na drodze. Oto
garść sugestii, które pomogą docenić walory tego
samochodu. Należy usiąść wygodnie w fotelu kierowcy,
który może być (podobnie jak i pasażera) regulowany
w czterech płaszczyznach. Oś kierownicy pokrywa się
z osią symetrii siedzenia kierowcy i zespołem pedałów
(to rzadka cecha), a samą kierownicę można ustawiać
i na wysokość i na głębokość. Teraz spróbujcie
odsunąć fotel kierowcy maksymalnie do tyłu
i usiądźcie za nim. Jeżeli nie jesteście wzrostu
koszykarza, to z całą pewnością pozostanie sporo
miejsca pomiędzy waszymi kolanami a oparciem
przedniego siedzenia. Ale to nie wszystko. Płaszczyzna
siedzenia znajduje się na optymalnej wysokości,
umożliwiając bezproblemowe wsiadanie i wysiadanie.
Osoby siedzące na tylnej kanapie zajmują wygodną
pozycję, nie siedzą też przygarbione, co ma miejsce
w większości samochodów. Na koniec najbardziej
przekonujący test. „Zapakujcie” do Cromy swoją

„drugą połowę”, dzieci, psa, kota i wszystkie bagaże
na wakacyjny wypad. Wyruszcie w drogę

i pokonajcie tysiąc kilometrów. Dotrzecie
na miejsce wypoczęci i bez obaw o stan

finansów: w cyklu pozamiejskim
Croma z 200-konnym
silnikiem 2.4 Multijet

zużywa zaledwie 5,4
litrów na sto

kilometrów. 

NA DRODZE

RÓW NIE˚ 
AU TO MAT 
Od no wio ny mo del wy po sa ̋ o ny jest w dwa sil ni ki
ben zy no we (w Pol sce do st´p na b´ dzie tyl ko 140.-
kon na jed nost ka) i trzy wy so ko pr´˝ ne, te ostat nie
pro du ko wa ne przez FPT w Pra to la Ser ra. Dzi´ ki
tej ga mie no wy Fiat Cro ma ofe ru je na p´ dy speł -
nia jà ce wszel kie ocze ki wa nia. Do dat ko wo oprócz
sze Êcio bie go wej skrzy ni ma nu al nej do st´p na jest
prze kład nia au to ma tycz na, dzia ła jà ca rów nie˝
w try bie se kwen cyj nym. Au to ma tycz na skrzy nia
bie gów do st´p na jest z sil ni ka mi 1.9 Mul ti jet
150 KM i 2.4 Mul ti jet 200 KM. 
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W
cià˝ bar dzo si´ po do ba: w la tach 2006 i 2007
była naj ch´t niej ku po wa nym kom pak to wym sa -
mo cho dem jed no bry ło wym we Wło szech. Ale
Lan cia, ni czym ra so wy sza chi sta, prze wi du je kil -
ka ru chów do przo du, dla te go choç sprze da˝ cià -
gle ro Ênie, to „w r´ ka wie ma ju˝ ko lej ne go Asa”
– no wà Mu s´. Spe cja li Êci mó wià o jej grun tow -
nym „fa ce li ftin gu”: oprócz za bie gów na tu ry es -
te tycz nej do ko na no rów nie˝ kil ka po wa˝ niej -

szych mo dy fi ka cji nad wo zia, uzy sku jàc w ten spo sób do dat ko wà
prze strzeƒ ba ga ̋ o wà, a tak ̋ e uła twie nie ope ra cji za ła dun ku. Próg
jest ob ni ̋ o ny o 4 cen ty me try, a ba ga˝ nik osià ga re kor do wà dla aut tej
ka te go rii po jem noÊç 390 li trów – a˝ 70 l wi´ cej ni˝ po przed nia Mu sa
– któ ra mo ̋ e si´ zwi´k szyç do 460 li trów po prze su ni´ ciu tyl nych
sie dzeƒ w przód. Ale to nie wszyst ko: od Êwie ̋ o ny mo del jest znacz -
nie cich szy od swe go po przed ni ka, a za wdzi´ cza to dêwi´ ko chłon ne -
mu po szy ciu da chu, wy ko na ne mu z in no wa cyj ne go ma te ria łu na ba -
zie po lie stru. Mu sa jest tak ̋ e pierw szym jed no bry łow cem w swo jej
ka te go rii, któ ry wy po sa ̋ o no w za awan so wa ne tech no lo gicz nie re -
flek to ry ty pu LED, gwa ran tu jà ce Êwia tło o wy˝ szej in ten syw no Êci.

Olbrzymia
Musa

TEKST

Stefania 
Castano

AKTUALNOÂCI

Wi´ksza pokrywa,
ale i pojemnoÊç
baga˝nika,
obni˝ony próg.
Dzi´ki kilku
dodatkowym
centymetrom
i nowej cz´Êci tylnej
jednobryłowiec
Lancii w dalszym
ciàgu urzeka
swym nieodpartym
urokiem. 
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Za nim za pro si my Was do Êrod ka, dwa sło wa o wy -
glà dzie ze wn´trz nym. Ma ke -up no wej Mu sy wpły -
wa na wi´k szà ele gan cj´ mo de lu. Na Êrod ku no wej
osło ny chłod ni cy umiesz czo no chro mo wa ne, zmo -
dy fi ko wa ne lo go Lan cii, sym bol prze szło Êci w no -
wo cze snym wy da niu. Chro mo wa ne sà rów nie˝ li -
stwy na bocz nych drzwiach, ład nie kom po nu jà ce si´
z no wy mi ob r´ cza mi z lek kich sto pów. Naj wi´ cej
przy ku wa jà cych wzrok no wo Êci ma my jed nak z ty łu
po jaz du. Tà naj bar dziej efek tow nà jest „wy dłu ̋ o na”
w dół po kry wa ba ga˝ ni ka, któ ra zaj mu je gór nà po -
ło w´ zde rza ka. Zaj rzyj my jesz cze ko niecz nie do ba -
ga˝ ni ka. Na pierw szy rzut oka trud no do strzec 70
do dat ko wych li trów, ale kie dy bez ˝ad nych pro ble -
mów za ła du je my do Êrod ka trzy walizki, uÊwia da -
mia my so bie, ˝e otwór za ła dun ko wy zo stał po sze -

rzo ny, a próg
ob ni ̋ o ny. Póê niej, po zło ̋ e niu
oparç tyl nych sie dzeƒ, stwier dza -
my, ˝e dzie ci´ cy wó zek mo˝ -
na wsta wiç „na sto jà co”, uni ka jàc
ko niecz no Êci je go ka˝ do ra zo we go
skła da nia – a to ucie szy za pew ne
wszyst kie ma my. Po za j´ ciu miej -
sca za kie row ni cà w pierw szej ko -
lej no Êci od czu wa si´ kom fort. Fo -
te le sà mi´k kie, płasz czy zna sie -
dzisk usy tu owa na jest doÊç wy so -

ko, a ka bi na przy tul na i prze stron na. Nie bra ku je ró˝ ne go ro dza ju
schow ków, to te˝ bez tru du znaj du je my miej sce na t´ ca łà ma s´ dro bia -
zgów, ja kie my, ko bie ty, mu si my mieç przy so bie: te le fon ko mór ko wy
i to reb k´, ze staw Blu eto oth i klu cze od do mu, pi lot do bra my wjaz do -
wej i oku la ry prze ciw sło necz ne. 
Ga ma no we go mo de lu to po nad 80 kom bi na cji, po wsta łych z łà cze nia
pi´ ciu ró˝ nych wy po sa ̋ eƒ: Ar gen to, Oro Gial lo i Oro Bian co oraz Pla -
ti no w wer sji Gial lo i Blan co (Gial lo – to na cja wn´ trza cie plej sza, Blan -
co – to na cja wn´ trza w ko lo rach chłod niej szych) i 14 od cie ni ka ro se rii
z czte re ma no wy mi dwu ko lo ro wy mi pro po zy cja mi wy stro ju wn´ -
trza. Nasz eg zem plarz to wer sja Pla ti no, opra co wa na z my Êlà
o dam skiej klien te li, stàd sie dze nia obi te per fo ro wa nà skó rà
w ko lo rze brà zo wym i sub tel nie po zła ca na kon so la.
Ru sza my. Pre cy zyj ny układ kie row ni czy, skrzy nia
zmie nia jà ca bie gi mi´k ko i płyn nie, do sko na ła wi -
docz noÊç, ko ły sa nie po przecz ne prak tycz nie nie -
wy czu wal ne, wszyst ko to spra wia, ˝e pro -
wa dze nie sa mo cho du jest czy stà przy jem -
no Êcià, tym bar dziej, ˝e na wet przy włà czo -
nym ra diu mo ̋ e my bez pro ble mu tro ch´ po -
plot ko waç. 100-kon ny sil nik 1.9 Mul ti jet ge -
ne ru je fan ta stycz ny mo ment ob ro to wy (26,4
kgm) ju˝ przy 1750 ob ro tach i mo ̋ e roz -
p´ dziç Mu s´ do 179 km na go dzi n´. Dy -
na micz ny i ela stycz ny, re agu je pre cy zyj nie
rów nie˝ przy agre syw nej jeê dzie, umo˝ li -
wia jàc na wet gwał tow ne przy spie sza nie,
tak przy dat ne w „miej skiej d˝un gli”.

To pierwszy
model w tej

kategorii
wyposa˝ony 
w reflektory

typu LED

Nowy image
dealerów
Wkrótce wszystkie salony sprzeda˝y Lancii

we Włoszech i poza ich granicami (tak˝e
w Polsce), stopniowo zmienià swój wizerunek,
który jest zgodny z kanonami proponowanymi
przez oryginalnà koncepcj´ „Lancia Fashion”.
Dominujàcym kolorem b´dzie czerƒ, zestawiona
w kontraÊcie z czystoÊcià bieli i podkreÊlona
niebieskimi akcentami Êwietlnymi.
Umeblowanie i tkaniny b´dà odzwierciedleniem
elegancji i kunsztu r´kodzielniczego wn´trz
modeli marki. Salony sprzeda˝y, inspirowane
„Êwiatem mody”, otoczà zwiedzajàcych
wyrafinowanà, wytwornà atmosferà.

LANCIA FASHION 
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TEKST

Francesco 
Novo

AKTUALNOÂCI

„Najmniejszy” Fiat
Professional to wcielenie
innowacyjnej koncepcji
samochodu kompaktowego
i funkcjonalnego,
a jednoczeÊnie bardzo
pojemnego. W dodatku
o pi´knej linii, jakiej 
nie powstydziłaby si´
niejedna osobówka.

D
la mar ki Fiat Pro fes sio nal, spe cja li -
zu jà cej si´ w sa mo cho dach do -
staw czych, na de szły wy jàt ko wo
do bre cza sy. Do nie koƒ czà ce go si´
pa sma ryn ko wych suk ce sów (pra -
wie 430 ty si´ cy po jaz dów sprze da -
nych na ca łym Êwie cie w 2007 ro -
ku, o 60 ty si´ cy wi´ cej ni˝ rok
wcze Êniej) do łà czył ostat nio pre -

sti ̋ o wy ty tuł „Va na Ro ku” dla Scu do, a te raz tak -
˝e uda ny de biut no we go Fio ri no. Mo del ten sta -
no wi bar dzo wa˝ ny etap w pro ce sie od Êwie ̋ a nia
ga my, po nie wa˝ w opar ciu o je go no we ce chy po -
wsta nie nie ist nie jà cy do tàd seg ment ryn ku – seg -
ment sa mo cho dów do staw czych nie du ̋ ych z ze -
wnàtrz, ale wiel kich w Êrod ku. 
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zwinny
Przede wszystkim



my usłu go we i kol por ter skie – to przede wszyst -
kim dla nich po wsta ło Fio ri no. 
Swym nie zwy kle ory gi nal nym sty lem no wy mo del
za prze cza po wszech nie pa nu jà ce mu prze ko na niu,
˝e sa mo chód do staw czy mu si byç kan cia sty i po -
zba wio ny cha rak te ru. Wr´cz prze ciw nie, Fio ri no
to sym pa tycz ne, dy na micz ne au to, któ re przez
wie lu la ików uwa ̋ a ne mo ̋ e byç za oso bów k´
o nie co od wa˝ niej szej li nii. Ideà pro jek tu jest,
trze ba przy znaç, bar dzo no wa tor ska kon cep cja:
stwo rzyç po jazd o mniej szych roz mia rach ze -
wn´trz nych (Fio ri no ma za le d wie 3,86 m dłu go -
Êci, 1,72 m wy so ko Êci i 1,71 m sze ro ko Êci), ale
rów nie po jem ny i funk cjo nal ny jak je go kon ku ren -
ci z seg men tu „ma łych sa mo cho dów do staw -
czych”, a na wet bi jà cy ich na gło w´ pod wzgl´ dem
kosz tów eks plo ata cji i atrak cyj nej ce ny. I na ty le
kom pak to wy, by bez tru du ra dziç so bie w cia -
snych cen trach miast, rów nie˝ za spra wà Êred ni cy
skr´ tu wy no szà cej za le d wie 9,95 m.
Szcze gól nà uwa g´ przy wià za no do wn´ ki ba ga ̋ o -
wej: ma ona po jem noÊç 2,5 m3 i dłu goÊç po nad
1,5 me tra. To praw dzi wy re kord, zwa ̋ yw szy
na fakt, ˝e ca ły sa mo chód ma nie ca łe 3,9 m dłu -
go Êci. Mak sy mal na ła dow noÊç si´ ga 610 ki lo gra -
mów (wraz z kie row cà), a czyn no Êci za ła dun ku
i roz ła dun ku uła twia wy jàt ko wo ni ski próg (527
mi li me trów) oraz prze su wa ne drzwi bocz ne i sze -
ro ko otwie ra jà ce si´, dwu skrzy dło we drzwi tyl ne. 
Ka bi na jest na sło necz nio na i wy god na, a przed -
nie fo te le roz miesz czo ne tak sa mo, jak w sa mo -
cho dzie oso bo wym, dzi´ ki cze mu kie row ca ma

za pew nio ne opty mal ne wa run -
ki psy cho fi zycz ne do pro wa -
dze nia po jaz du. 
No wy Fio ri no ce chu je si´ po -
nad to do sko na łà wy daj no Êcià,
wy ni ka jà cà przede wszyst kim ze
za ska ku jà co ni skich kosz tów
eks plo ata cji (zu ̋ y cie pa li wa,
kosz ty utrzy ma nia i na praw).
Na byw ca ma do wy bo ru dwa
sil ni ki Eu ro 4: ben zy no wy 1.4
o mo cy 73 ko ni i wy so ko pr´˝ -
ny 1.3 Mul ti jet o mo cy 75 ko ni.
Ten ostat ni, sprz´ ̋ o ny z pi´ cio -
bie go wà skrzy nià ma nu al nà lub
sze Êcio bie go wà au to ma tycz nà,
to praw dzi we tech no lo gicz ne
cu deƒ ko, gwa ran tu jà ce zre du -
ko wa ny po ziom zu ̋ y cia pa li wa,
cich szà pra c´ (jak przy sta ło
na jed nost k´ z „wtry skiem wie -
lo krot nym”) oraz do sko na łe
osià gi (mak sy mal na pr´d koÊç
wy no si 157 km/godz.).

Ten ory gi nal ny sa mo chód do staw czy, któ ry po wstał
w wy ni ku prze my sło wej współ pra cy po mi´ dzy Fia -
tem a PSA, jest pro du ko wa ny w za kła dach To fas
w tu rec kiej Bur sie i od grud nia tra fi na ry nek w bli -
sko 80 kra jach Êwia ta. Na ryn ku pol skim b´ dzie
ofe ro wa ny na po czàt ku 2008 ro ku w wer sji fur gon,
a pa r´ mie si´ cy póê niej b´ dzie do st´p ny rów nie˝
w wer sjach Com bi i Ad ven tu re. 
„Li czy my na to – po wie dział
Fran co Mi nie ro, dy rek tor peł no -
moc ny Fiat Pro fes sio nal – ˝e
od 2009 ro ku, kie dy b´ dzie my
obec ni z peł nà ga mà na wszyst -
kich ryn kach, sprze da˝ osià gnie
po ziom 45 ty si´ cy sztuk. I my Êl´,
˝e dzi´ ki te mu, co pro po nu je my
w aspek cie wy po sa ̋ e nia, cel ten
jest jak naj bar dziej wy ko nal ny”. 
No wy Fio ri no łà czy w so bie
osià gi, zwin noÊç i kom fort
oso bów ki z po jem no Êcià, ła -
two Êcià za ła dun ku, nie za wod -
no Êcià i wy daj no Êcià po jaz du
do staw cze go. In ny mi sło wy to
bar dziej kom pak to we, ale nie -
mniej sym pa tycz ne Do blò, ide -
al na od po wiedê dla tych, któ -
rzy sp´ dza jà wie le go dzin
w po dró ̋ y lub mu szà do wo ziç
to wa ry do cen trów miast. Rze -
mieÊl ni cy, kon ser wa to rzy, fir -
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Średnica skrętu
nowego Fiorino 
nie przekracza 

10 metrów

Gigi Buffon
i Franco Miniero
(po prawej),
dyrektor
pełnomocny Fiat
Professional 

GIGI BUFFON
RZECZNIK NOWEGO MODELU

Twarzą kampanii wprowadzającej nowe Fiorino
na rynek został, decyzją Fiat Professional,

Gigi Buffon, jeden z najlepszych bramkarzy
świata. W reklamie samochodu, emitowanej
w radiu, prasie i na billboardach, słynny
bramkarz stoi na niebezpiecznym rusztowaniu
lub popisuje się akrobatycznymi ćwiczeniami, by
złapać lecące w kierunku schodów pudło.
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Na boloƒskim
Motor Show

pokazano
nowà seri´

specjalnà Alfy
147 Ducati

Corse.

T ech no lo gicz ny per fek cjo nizm, ser ce, pa sja.
Na sto isku na wià zu jà cym sty li stycz nie
do Êwia ta wy Êci gów sa mo cho do wych, naj -
now sza „li mi to wa na se ria” Al fy 147 Du ca ti

Cor se pre zen to wa ła si´ wy jàt ko wo oka za le. Model
jest owo cem udanej współ pra cy marek, któ re za pi -
sy wa ły naj pi´k niej sze stro ny hi sto rii mo to ry za cji.
Pod ma skà eg zem pla rzy z tej wy jàt ko wej se rii kry -
je si´ po t´˝ ny sil nik JTDM

o po jem no Êci 1.9 l i mo cy
170 KM, dzi´ ki któ re mu
pr´d koÊç mak sy mal na si´ -
ga 215 km/h, a mo del przy -
spie sza od 0 do 100 km
w za le d wie 8 se kund. 
Sys tem „Q2” (sa mo blo ku jà -
cy me cha nizm ró˝ ni co wy
przed niej osi) zde cy do wa nie
po pra wia wła Êci wo Êci trak -
cyj ne, zwi´k sza jàc przy czep -
noÊç i sta bil noÊç przy ru sza -
niu, a zmniej sza jàc pod ste -
row noÊç przy przy spie sza niu. 
Nie pró˝ no wa li rów nie˝ pro -
jek tan ci spe cja li zu jà cy si´
w sa mo cho do wej es te ty ce,
pro po nu jàc przede wszyst -

sportsmenka

Sa mo chód 
jest do st´p ny

w trzech 
ko lo rach: 

czar nym („Ne ro
mi ca liz za to”),

bia łym („Bian co
Ghiac cio”) 

i czer wo nym
(„Ros so 

Giu liet ta”)

kim trzy pi´k ne od cie nie ka ro se rii, do któ rych
mo˝ na do bie raç ró˝ ne ro dza je ta pi ce rek, do dat ko -
wo ak cen tu jà cych spor to wy cha rak ter po jaz du.
Pod kre Êla jà go rów nie˝ in ne de ta le, ta kie jak ob ni -
˝o ny prze Êwit, chro mo wa na koƒ ców ka ukła du wy -
de cho we go, atra pa chłod ni cy w od cie niu sa ty ny
i wlo ty po wie trza oraz 18-ca lo we alu mi nio we fel gi
z czer wo ny mi kra w´ dzia mi i de si gnem od wo łu jà -

cym si´ do Êwia ta mo to cy kli. 
Sty li za cja wn´ trza ba zu je
na kon tra Êcie czer ni z czer -
wie nià. Alu mi nio we ele men ty
wy koƒ cze nia pi´k nie współ -
gra jà z czer wo nym pod Êwie -
tle niem ta bli cy wskaê ni ków,
a na za głów kach przed nich
sie dzeƒ i li stwach pro gów
wzrok przy ku wa lo go Du ca ti
Cor se. W wy po sa ̋ e niu stan -
dar do wym znaj du jà si´ m.in.
au to ma tycz na kli ma ty za cja
dwu stre fo wa, ra dio z czyt ni -
kiem CD i MP3, sys tem Hi -
-Fi Bo se ze wzmac nia czem
i sub wo ofe rem, tyl ny spoj ler
oraz elek tro nicz ny sys tem
sta bi li za cji to ru jaz dy.

Rasowa
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Okazałà kratà
chłodnicy nowy
Massif nawiàzuje
stylistycznie
do swych
wi´kszych
„kuzynów”. To
prawdziwe family
feeling marki!

W Amsterdamie miał 
swà premier´ Massif,

terenówka b´dàca
wspaniałym
dopełnieniem gamy

pojazdów off-road
Iveco z nap´dem
na cztery koła.

I veco Mas sif to po jazd, któ ry prze ła mu je utar -
te sche ma ty. Przede wszyst kim dla te go, ˝e
po raz pierw szy w swej hi sto rii Ive co zde cy -
do wa ło si´ na pro duk cj´ i sprze da˝ te re no we -

go sa mo cho du oso bo we go. Oczy wi Êcie po jaz dy
Ive co z na p´ dem zin te gro wa nym nie sà ni czym
nad zwy czaj nym, a no wy mo del sta no wi ukom -
ple to wa nie ga my, któ ra pod wzgl´ dem ob szer no -
Êci nie ma so bie rów nych w ca łym mo to ry za cyj -
nym Êwie cie. W rze czy sa mej, Ive co jest je dy nym
pro du cen tem,
któ ry mo ̋ e
po szczy ciç si´
swo istà li nià
mo de li te re -
no wych, któ -
rà współ two -
rzà Trak ker,
Da ily, a te raz
rów nie˝ Mas -
sif. Ten ostat -
ni pro po nu je

po wrót do ko rze ni na p´ dów na czte ry ko ła. Nie
uda je po jaz du ty pu SUV – to ra so wa, peł no krwi -
sta te re nów ka. Swà ofer t´ kie ru je do tych, któ rzy
zmu sze ni sà pra co waç w eks tre mal nych wa run -
kach i jest pro po no wa na w trzech wer sjach nad -
wo zia: dwóch z dłu gim roz sta wem osi (pick -up
i ka bi no wy) i jed nej z krót kim. W ka˝ dej z nich
pre zen tu je wy jàt ko wà spraw noÊç, któ rà za wdzi´ -
cza za wie sze niom ze sztyw ny mi mo sta mi, umo˝ -
li wia jà cym bez piecz nà jaz d´ rów nie˝ po przy -

pad ko wo wy -
bra nych tra -
sach. Ser cem
Ive co Mas sif
jest nie za -
wod ny die -
sel 3.0 16v,
któ ry do sko -
na le spraw -
dził si´ ju˝
w mo de lu
Da ily.

DEBIUT W HOLANDII
Na Mi´dzynarodowym Salonie Samochodowym RAI

w Amsterdamie zaprezentowano dwie terenówki Massif. Stoisko
Iveco było jednymi z najch´tniej obleganych miejsc, poniewa˝
miłoÊnicy motoryzacji chcieli na własne oczy ujrzeç „maluchy” Iveco
w kolorze gł´bokiej czerni. Zwiedzajàcy nie ukrywali zadowolenia
z powrotu marki do rasowych terenówek, przeznaczonych dla tych,
którzy lubià bardziej wymagajàce trasy lub chcà korzystaç z tego
typu pojazdów do swojej działalnoÊci zawodowej.

TEKST

Nicola Grande

twardziel
Terenowy
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od pracy
w terenie

TEKST

Carola Popaiz

NOWY DAILY 4X4
Test w trudnych

warunkach terenowych
potwierdził, ˝e mamy

do czynienia
z samochodem solidnym,

niezawodnym
i bezpiecznym. To
model idealny

dla tych, którzy
zmuszeni sà

stawiaç czoła
sytuacjom

ekstremalnym. 

Specjalista



Nowy Daily 4x4
w akcji na torze
crossowym
„Vincenzo
Agusta” koło
Mediolanu. Swà
zwinnoÊcià,
solidnoÊcià
i niezawodnoÊcià
pojazd Iveco nie
ust´puje
najlepszym
terenówkom,
m.in. dzi´ki
stałemu
nap´dowi
zintegrowanemu
oraz mo˝liwoÊci
r´cznego
blokowania
wszystkich
trzech
mechanizmów
ró˝nicowych

W
znie sie nia o na chy le niu si´ ga -
jà cym 40 pro cent, kar ko łom -
ne zjaz dy, le Êne prze cin ki
i gł´ bo kie ka łu ̋ e. Dzi´ ki ta -
kim „atrak cjom”, któ ry mi na -
szpi ko wa ny jest tor cros so wy
„Vin cen zo Agu sta” ko ło Me -
dio la nu, by ła mo˝ li woÊç grun -
tow ne go prze te sto wa nia no -

we go Da ily z na p´ dem na czte ry ko ła.
Na naj bar dziej wy ma ga jà cych od cin kach nie zwy -
kle po moc ny jest me cha nizm roz dzia łu na p´ du,
któ ry nie doÊç, ˝e za pew nia sta ły na p´d zin te gro -
wa ny oraz do st´p do tra dy cyj ne go try bu zmia ny
i re duk cji bie gów, to do dat ko wo umo˝ li wia ko rzy -
sta nie z prze ło ̋ eƒ po Êred nich. W ka˝ dej chwi li
mo˝ na wi´c li czyç na „pół bieg” wi´ cej, któ ry ra tu -
je kie row c´ z opre sji, kie dy pró bu je po ko naç
na przy kład błot ni ste od cin ki. A za tem, dzi´ ki po -
łà cze niu 6-bie go wej skrzy ni z re duk to rem uzy ska -
no a˝ 12 prze ło ̋ eƒ przed nich do jaz dy na dro dze
i ko lej nych 12 do jaz dy w te re nie. 
Oprócz wspo mnia ne go ju˝ sta łe go na p´ du zin te -
gro wa ne go no wy Da ily 4x4 po sia da tak ̋ e in nà,
rzad ko spo ty ka nà ce ch´: umo˝ li wia r´cz ne blo ko -
wa nie wszyst kich trzech me cha ni zmów ró˝ ni co -
wych. Krót ko mó wiàc, kie dy sy tu acja sta je si´ na -
praw d´ po wa˝ na, Da ily 4x4 za cho wu je wła Êci wo -
Êci jezd ne na wet wte dy, gdy po jazd sty ka si´ z na -
wierzch nià tyl ko jed nym ko łem. Ta kie roz wià za nie
to nie la da za le ta.
Pod nie sio na ka bi na za pew nia kie ru jà ce mu do sko -
na łe po le wi dze nia. Oprócz stan dar do wych lu ste -
rek sze ro ko kàt nych ma on do dys po zy cji rów nie˝
lu ster ko zwi´k sza jà ce ob szar wi dze nia, któ re eli -
mi nu je tak zwa ny mar twy punkt. Po zio mo wi kom -
for tu wn´ trza (któ re mo ̋ e byç zwi´k szo ne do sze -
Êciu miejsc oprócz miej sca kie row cy) nie mo˝ -
na nic za rzu ciç: pod sta wo we urzà dze nia ste ru jà ce
sà w za si´ gu r´ ki, dêwi gnia zmia ny bie gów jest
wmon to wa na w de sk´ roz dziel czà, sie dze nia sà
pod grze wa ne i re gu lo wa ne w trzech płasz czy -
znach, po kaê nych roz mia rów pod nó˝ ki uła twia jà
wsia da nie i wy sia da nie. 
Ser cem no we go Da ily 4x4 jest oczy wi Êcie sil nik,
a do kład nie 16-za wo ro wy die sel z czte re ma cy lin -
dra mi i tur bo spr´ ̋ ar kà. Jed nost ka ta za pew nia
naj lep sze pa ra me try tech nicz ne w tej kla sie – 400
Nm mak sy mal ne go mo men tu ob ro to we go
i 176 ko ni me cha nicz nych mo cy
– a po za tym, dzi´ ki wbu do wa ne mu
fil tro wi czà stek sta łych, speł nia wy -
mo gi su ro wych norm Eu ro 4. 
Wi zu al ne wra ̋ e nie so lid no Êci Da -
ily 4x4 po twier dzi ły pró by dro go we,
prze pro wa dzo ne w ty po wo gór -
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skim te re nie. Ich wy ni ki sà za słu gà przede wszyst -
kim nie za le˝ ne go za wie sze nia, za pew nia jà ce go do -
sko na łe osià gi na do wol ne go ty pu na wierzch niach.
Je go przed nia cz´Êç cha rak te ry zu je si´ moc nym
szkie le tem, z ła two Êcià zno szà cym wszel kie go ro -
dza ju na pr´ ̋ e nia, a dwa sztyw ne mo sty sà gwa ran -
ta mi do sko na łej wy trzy ma ło Êci za wie szeƒ i trak cji
rów nie˝ w trud nych wa run kach off -ro ad. 
Na ko niec dwa sło wa o es te ty ce no we go po jaz du,
pi´k ne go na wet wte dy, gdy spły wa z nie go bło to.
Po mi mo ty po we go dla mar ki fa mi ly fe eling no wy
po jazd ró˝ ni si´ od in nych człon ków ro dzi ny Da ily
kil ko ma istot ny mi szcze gó ła mi: przed nim zde rza -
kiem, w któ ry wbu do wa ne zo sta ły re flek to ry prze -
ciw m giel ne i Êwia tła mi ja nia, oraz kie run kow ska -
za mi wkom po no wa ny mi w opra w´ lu ste rek ze -
wn´trz nych. Z ty łu sa mo cho du za mon to wa ny zo -
stał pr´t an tyw gnie ce nio wy, któ ry mo ̋ e byç pod -
no szo ny pod czas jaz dy w te re nie, aby nie „za ha -
czał” o prze szko dy. 
No wy Da ily 4x4 – moc ny, nie za wod ny, atrak cyj ny
– przy wià zu je rów nie˝ wa g´ do na szych kie sze ni:
je go atu tem sà ogra ni czo ne cza sy po sto ju na za -
bie gi kon ser wa cyj ne oraz ni skie zu ̋ y cie pa li wa.
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re go Oj ciec Âwi´ ty zwra ca si´
do wier nych pod czas Êro do wych
au dien cji ge ne ral nych na pla cu
Âw. Pio tra. Mar chion ne wr´ czył
pa pie ̋ o wi oso bi Êcie klu czy ki
do cià gni ka. „Czu je my si´
ogrom nie za szczy ce ni – po wie -
dział szef Fia ta – ˝e mo gli Êmy
po przez ten po jazd wy ra ziç nasz
naj wy˝ szy po dziw i sza cu nek
dla Je go Âwià to bli wo Êci. Gru pa
Fiat jest sil nie za an ga ̋ o wa -
na w pro ces dà ̋ e nia do do sko -
na ło Êci tech no lo gicz nej i od po -
wie dzial ne go roz wo ju. To tak ̋ e
chcie li Êmy dzi siaj udo wod niç”.

W
y jàt ko wy po -
da ru nek dla
wy  jà t  ko  we j
oso bo wo Êci.
Dy rek tor peł -
n o  m o c  n y
Fia ta Ser gio
Mar chion ne
spre zen to wał

Be ne dyk to wi XVI spe cjal ny eg -
zem plarz cià gni ka New Hol land
T7050, po ma lo wa ny na bia ło
i opa trzo ny pa pie skim em ble ma -
tem. Ma szy na b´ dzie słu ̋ yç
do prze miesz cza nia ogrom ne go,
wa ̋ à ce go 17 ton po de stu, z któ -
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Benedykt XVI otrzymał
od Sergio Marchionne

niezwykły prezent.
Niewiarygodnie mocny,

naszpikowany
nowoczesnà technologià

ciàgnik New Holland.

TEKST

Carlo Giari

Traktor
dla papieża

OL
YC

OM



Sprezentowany
Ojcu Świętemu
ciągnik T7050 to
jedyny istniejący
egzemplarz
w kolorze
śnieżnobiałym.
Powyżej: jego
seryjny
odpowiednik
w tradycyjnej
niebieskiej
tonacji.
Na stronie obok:
Sergio
Marchionne
wręcza kluczyki
Benedyktowi XVI

NAJ NO WO CZE ŚNIEJ SZY
Cià gni ki New Hol land z se rii
T7000, wpro wa dzo ne na ry nek
w stycz niu br., na le ̋ à do naj bar -
dziej za awan so wa nych trak to rów
na Êwie cie, sà do słow nie na szpi -
ko wa ne no wo cze snà tech no lo -
già. Sil ni ki – wy so ko pr´˝ ne Ive -
co Nef z tur bo do ła do wa niem,
wy pro du ko wa ne przez FPT
– ma jà po jem noÊç 6,8 l i ge ne ru -
jà moc si´ ga jà cà, w za le˝ no Êci
od wer sji, od 165 do 250 ko ni.
Dzi´ ki za sto so wa niu sys te mu za -
si la nia com mon ra il z wtry skiem
wie lo punk to wym po zio my zu ̋ y -
cia pa li wa sà za ska ku jà co ni skie,
po dob nie jak po zio my ha ła su
i emi sji spa lin, w peł ni speł nia jà -
ce wy mo gi no wych norm Tier 3.
Jed nost ki na p´ do we za pro jek to -
wa no z my Êlà o opty mal nej wy -
daj no Êci i zre du ko wa nych do mi -
ni mum kosz tach eks plo ata cji,
w zwiàz ku z czym wy ma ga jà one
za le d wie mi ni mal nej ob słu gi
i kon ser wa cji. Wy mia na ole ju,
na przy kład, jest prze wi dzia -
na co 600 go dzin pra cy. 
W ce lu opty mal ne go wy ko rzy -
sta nia wa lo rów tych na p´ dów
cià gni ki z se rii T7000 zo sta ły
wy po sa ̋ o ne w in no wa cyj nà au -
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po kaê ne mu prze cie˝ trak to ro wi
za wra ca nie na nie wiel kim skraw -
ku zie mi. Elek tro nicz nie kon tro -
lo wa ne sà rów nie˝ na rz´ dzia rol -
ni cze, co wpły wa na ja koÊç i wy -
daj noÊç pra cy, tak cià gni ka jak
i ope ra to ra. 
Na ko niec war to za zna czyç, ˝e
trak to ry z Se rii T7000 sà przy -
sto so wa ne do współ pra cy z sys -
te ma mi au to ma tycz nej jaz dy.
Urzà dze nie to, zwa ne po tocz nie
au to pi lo tem, wy ko rzy stu je na -
wi ga cj´ sa te li tar nà do pro wa -

dze nia po jaz du po
grun tach rol nych,

za  pew  n i a  j à c
wi´k szà ni˝
w przy pad ku
s t e  r o  w a  n i a

r´cz ne go pre -
cy zj´, a gdy po -

trze ba, tak ̋ e od po -
czy nek ope ra to ro wi.

to ma tycz nà skrzy ni´ bie gów In -
tel li -Shift. Opro gra mo wa nie do -
sto so wu je wy bór prze ło ̋ eƒ
do stop nia pra cy sil ni ka. Funk cje
Au to Ro ad i Au to Field umo˝ li -
wia jà cià gni ko wi utrzy my wa nie
sta łej pr´d ko Êci za rów no na dro -
dze jak i pod czas pra cy w po lu,
sa mo czyn nie zmie nia jàc bie gi
w za le˝ no Êci od ro dza ju na -
wierzch ni i tra sy. Wresz cie Eco -
Dri ve da je mo˝ li woÊç jaz dy
po as fal cie z pr´d ko Êcià 40 km/h
na ni skich ob ro tach sil ni ka, a za -
tem z ni ski mi po zio ma mi zu ̋ y -
cia pa li wa i emi sji spa lin. 
Chcàc za gwa ran to waç kom fort
w ka bi nie cià gni ka, pro jek tan ci
New Hol land wpro wa dzi li bar -
dzo za awan so wa ne roz wià za nia
tech nicz ne. Przed ni most na p´ -
do wy Ter ra gli de oraz sie dze nie
na pneu ma tycz nym za wie sze niu
sà wy po sa ̋ o ne w sys tem ak tyw -
ne go tłu mie nia drgaƒ. Ka bi -
na kie row cy, oczy wi Êcie kli ma ty -
zo wa na, gwa ran tu je peł nà wi -
docz noÊç, a pra c´ ope ra to ra uła -
twia jà rów nie˝ licz ne urzà dze nia
kon tro li elek tro nicz nej. Z „in te li -
gent nà” au to ma tycz nà skrzy nià
bie gów, o któ rej mó wi li Êmy ju˝
wcze Êniej, współ pra cu je sys tem
Ter ra lock, któ ry blo ku je i od blo -
ko wu je przed nie i tyl ne me cha ni -

zmy ró˝ ni co we, gwa ran tu jàc
cià głoÊç jaz dy. Uwa gi

go dzien jest tak ̋ e
układ kie row ni czy,

umo˝ li wia jà cy

Światowy
leader
F irma New Holland Agriculture, powstała

w 1895 r. w miasteczku New Holland
w Pensylwanii, jest dziś jednym ze światowych
leaderów w branży maszyn rolniczych. Spółka
należy do grupy CNH i posiada obecnie 25
zakładów produkcyjnych w 14 krajach, ale dzięki
rozbudowanej sieci sprzedaży, złożonej z niemal
trzech tysięcy koncesjonariuszy, jej produkty
trafiają do nabywców na całym świecie.

NEW HOLLAND
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T
or prób Sa to ry na przed mie Êciach Pa -
ry ̋ a. Je dzie my tu˝ za Al fà 159. Na gle
jej kie row ca gwał tow nie skr´ ca w bok,
za trzy mu je sa mo chód, usta wia jàc si´
przed na mi w po przek dro gi. Wci ska -
my do przy sło wio wej „de chy” pe dał
ha mul ca, ale jest ju˝ za póê no, zde rze -
nie jest nie unik nio ne. Z za mkni´ ty mi
oczy ma wpa da my z pr´d ko Êcià 40 km

na go dzi n´ na – jak si´ wkrót ce oka zu je – na tu ral nej
wiel ko Êci atra p´ ze sty ro pia nu. W po wie trzu jest
peł no bia łych ku le czek, ale na ka ro se rii nie po zo sta -
je na wet naj mniej szy Êlad po wy pad ku. Gdy by to by -
ła praw dzi wa ko li zja, a nie tylko sy mu la cja, o po -

dob nym szcz´ Êciu ra czej nie mo gli by Êmy mó wiç. 
Po wta rza my pró b´, ale tym ra zem włà cza my elek -
tro nicz ny sys tem „Apa la ci”, opra co wa ny przez ze -
spół eks per tów z ró˝ nych firm dzia ła jà cy pod kie -
run kiem Cen trum Ba daƒ Fia ta (CRF) w ra mach
eu ro pej skie go pro jek tu „Pre vent”. Pod czas po ko ny -
wa nia ko lej nych wi ra ̋ y, dro g´ przed na mi kon tro -
lu jà dwa ma łe ra da ry, wbu do wa ne w przed ni zde -
rzak, oraz mi kro sko pij na ka me ra za in sta lo wa -
na na lu ster ku. Za nim uÊwia do mi my so bie cze ka jà -
ce nas w cza sie jaz dy za gro ̋ e nie, cen tral ka elek tro -
nicz na z du ̋ ym wy prze dze niem ana li zu je sy tu acj´
i uru cha mia dzia ła nia ma jà ce na ce lu zmi ni ma li zo -
wa nie skut ków zde rze nia. Do słow nie w mgnie niu

radaryprzez

AKTUALNOÂCI

Czujniki radarowe oraz kamery telewizyjne, których
zadaniem jest zapobieganie potencjalnym zagro˝eniom
i minimalizowanie skutków wypadków - to innowacyjne
rozwiàzania Centrum Badaƒ Fiata.
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prze strze ga nie wy mo gu za cho -
wy wa nia bez piecz ne go od st´ pu.
Kie dy sa mo chód wy po sa ̋ o ny
w Sa spen ce pod je dzie zbyt bli sko
do au ta ja dà ce go przed nim, wy -
Êwie tlacz na ta bli cy wskaê ni ków
za sy gna li zu je za gro ̋ e nie, a pe dał
ga zu za cznie drgaç. In for ma cja
jest prze ka zy wa na w dwóch po -
sta ciach: ja ko po wia do mie nie,
prze ka zy wa ne jesz cze za nim nie -
bez piecz na sy tu acja za cznie si´
kry sta li zo waç, oraz ja ko alarm,
in ter we niu jà cy w spo sób ka te go -
rycz ny, je ̋ e li pierw szy sy gnał zo -
stał zi gno ro wa ny. To tyl ko jed -
na z wie lu przy dat nych funk cji
te go sys te mu, któ ry po tra fi rów -
nie˝ in for mo waç z od po wied nim

wy prze dze niem o pie szych, prze szko dach, skrzy ̋ o -
wa niach, a na wet o zna kach ostrze gaw czych. Sa -
spen ce uprze dza tak ̋ e o zbli ̋ a niu si´ do za kr´ tu
z pr´d ko Êcià zbyt du ̋ à w sto sun ku do je go kà ta
i do wskaê ni ka przy czep no Êci do na wierzch ni.
Krót ko mó wiàc, praw dzi wy anioł stró˝. 
In nà elek tro nicz nà apli ka cjà w za kre sie bez pie czeƒ -
stwa jest sys tem Sa le fa ne, któ ry w mo men cie de kon -
cen tra cji lub kla sycz ne go „przy Êni´ cia” za kie row ni -
cà za po bie ga wy pad ni´ ciu z dro gi lub zmia nie pa sa
ru chu. Dzi´ ki mi kro sko pij nej ka me rze, któ ra „re je -
stru je” kra w´dê dro gi oraz zna ki sy gna li za cji po zio -
mej, urzà dze nie emi tu je sy gnał dêwi´ ko wy i ko ry gu -
je tra jek to ri´ jaz dy po przez ruch kie row ni cà. 
Obec nie trud no jesz cze po wie dzieç, kie dy no we
sys te my elek tro nicz ne tra fià do sa mo cho dów se ryj -
nych. Mo ̋ e my mieç tyl ko na dzie j´, ˝e ju˝ wkrót ce
i ˝e ju˝ nie ba wem sta nà si´ tak popularne, jak np.
ABS i ESP, urzà dze nia, bez któ rych dziÊ wie lu z nas
nie wy obra ̋ a so bie swo je go po jaz du. 

oka pa sy Êci Êlej opla ta jà na sze
cia ła, a ha mul ce zy sku jà do dat -
ko wà moc, to te˝ w prze szko d´
ude rza my z pr´d ko Êcià po ni -
˝ej 30 km na go dzi n´. Ró˝ ni ca
dzie si´ ciu ki lo me trów mo ̋ e wy -
da waç si´ nie znacz na, ale w rze -
czy wi sto Êci jest ogrom na: ener -
gia po wsta ła pod czas ko li zji
zmniej sza si´ pra wie o po ło w´.
Po za tym, wcze Êniej sze uru cho -
mie nie na pi na czy (elek trycz -
nych, a nie pi ro tech nicz nych)
umo˝ li wia za cho wa nie pra wi dło -
wej po sta wy sie dzà cej przyj mo -
wa nej w mo men cie zde rze nia.
Ale to nie wszyst ko: dzi´ ki in for -
ma cjom z ra da rów i ka me ry sys -
tem jest w sta nie do kład nie prze -
wi dzieç prze bieg przy szłe go wy pad ku. Dzi´ ki te mu
pro ce sor od po wied nio wcze Êniej „uzbra ja” po dusz -
ki po wietrz ne, do bie ra jàc naj bar dziej wła Êci wy dla
da nej sy tu acji tryb ich dzia ła nia. W chwi li zde rze nia
po dusz ki otwie ra jà si´ szyb ciej i wte dy – co do mi -
li se kun dy – kie dy sà naj bar dziej przy dat ne. 
W nie dłu gim cza sie w ten su per no wo cze sny sys tem
za bez pie cza jà cy, na zy wa ny przez spe cja li stów „col -
li sion mi ti ga tion”, b´ dà wy po sa ̋ o ne rów nie˝ sa mo -
cho dy, któ rych u˝y wa my do co dzien nej jaz dy.
„Apa la ci” jest tyl ko jed nym z owo ców ba daƒ
w dzie dzi nie po pra wy bez pie czeƒ stwa, któ re nie -
daw no za pre zen to wa no pra sie i wła dzom Unii Eu -
ro pej skiej. In ne urzà dze nia elek tro nicz ne – po wie -
my so bie o nich po ni ̋ ej – sy gna li zu jà kie row cy po -
ten cjal ne za gro ̋ e nie i po ma ga jà mu go unik nàç.
Pro po no wa ne roz wià za nia znacz nie si´ od sie bie
ró˝ nià, ale ich wspól nym mia now ni kiem jest za sto -
so wa nie tech no lo gii do st´p nych na dzi siej szym
ryn ku po nie wy gó ro wa nej ce nie. Unia Eu ro pej ska
po sta wi ła so bie bar dzo kon kret ny cel: zmniej szyç
o po ło w´ licz b´ Êmier tel nych wy pad ków na dro -
gach. I to od za raz. Wła Ênie dla te go pro du cen ci sa -
mo cho dów po szu ku jà sys te mów, któ re mo˝ na by -
ło by za in sta lo waç w no wych mo de lach w cià gu kil -
ku naj bli˝ szych lat. Oto nie któ re z tych pro po zy cji.
O urzà dze niu zwa nym „col li sion mi ti ga tion” ju˝
mó wi li Êmy. Zrób my za tem je den krok wstecz, czy li
do mo men tu, w któ rym zde rze nia mo˝ na jesz cze
unik nàç. W sys te mie Sa spen ce – ko lej nym pro jek -
cie pro wa dzo nym pod kie run kiem Cen trum Ba daƒ
Fia ta – in for ma cje po zy ska ne przez ra dar i ka me ry
zo sta jà ze sta wio ne z do cie ra jà cy mi z sa te li ty sy gna -
ła mi o po zy cji i pr´d ko Êci. W opar ciu o wszyst kie te
da ne mi kro pro ce sor mo ̋ e uprze dziç kie row c´
o zbli ̋ a jà cej si´ sy tu acji po ten cjal ne go za gro ̋ e nia. 
Jed nà z pod sta wo wych przy czyn wy pad ków jest nie -

Opracowany przez
Centrum Badań
„prototyp” został
wyposażony 
m.in. w czujniki
sygnalizujące
obecność innych
pojazdów 
w tzw. „martwym
punkcie”.
Poniżej:
wbudowana
w zderzak
antena radaru.
Na poprzedniej
stronie: test
systemu Apalaci,
kontrolującego
układ hamulcowy,
napinacze pasów
bezpieczeństwa
i poduszki
powietrzne
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JAZZ W BIELSKU

CZAS WOLNY

„Szósta trąbka
świata” podczas
występu 
ze swoim
zespołem V

Jaz zo wa Je sieƒ – tam mu siał zna leêç si´
ka˝ dy praw dzi wy mi ło Ênik jaz zu. Nie ste ty
nie ka˝ dy mógł. Przed nie któ ry mi Biel skie
Cen trum Kul tu ry mu sia ło za mknàç swo je
drzwi z po wo du ogra ni czo nej ilo Êci bi le -
tów. W przy szłym ro ku b´ dà mu sie li le piej
po wal czyç o wej Êciów ki, a gra war ta jest
Êwiecz ki, gdy˝ fe sti wal ten jest jed nà z nie -
wie lu oka zji, by po słu chaç gwiazd wy twór -

ni pły to wej ECM Re cords, gra jà cych jazz na Êwia to -
wym po zio mie. W tym ro ku czte ro dnio wà, od 28 li sto -
pa da do 1 grud nia, uczt´ dla du szy za in au gu ro wa ło trio
gi ta rzy sty Joh na Sco fiel da ze Ste ve'em Swal lo wem na
gi ta rze ba so wej i Bil lem Ste war tem na per ku sji. Tak
zwa na przez Sco fiel da Dru ̋ y na A za pre zen to wa ła swój
naj now szy pro jekt „This Me ets That”, wy da ny we
wrze Êniu te go ro ku. Od Êwie ̋ y li prze bój „Sa tis fac tion”
Rol ling Sto ne sów, któ ry, choç gra ny ju˝ na wie le ró˝ -
nych spo so bów, ta kie go brzmie nia jesz cze chy ba nie
miał. Kla sy ka, folk lor, mu zy ka te atral na, współ cze sna
i jazz to êró dła, z któ rych in spi ra cj´ czer pie z ko lei
włoski du et klar ne ci sty i sak so fo ni sty Gian lu igie go 

38

V Jazzowa Jesieƒ
zgromadziła w Bielskim
Centrum Kultury tłum

prawdziwych fanatyków
jazzu. Tomasz Staƒko,

dyrektor artystyczny tego
przedsi´wzi´cia, układajàc

tegoroczny program
kierował si´ ideà

umiej´tnego i ciekawego
połàczenia skrajnoÊci

i ró˝norodnoÊci. Udało mu
si´ tym samym na cztery dni

zaczarowaç rzeczywistoÊç. 

TEKST

Alicja Filowska
FOTO

Lucjusz Cykarski BILET
na wag´ złota



da wy stà pi ła No te Fac to ry Gro up
z chi ca gow skà le gen dà Ro scoe
Mit chel lem. Ten sak so fo ni sta jest
ce nio ny mi´ dzy in ny mi za to, ˝e
zwró cił wi´k szà uwa g´ na nie do -
ce nia ne w jaz zie in stru men ty
drew nia ne. Dla te go ta gru pa na -
praw d´ si´ wy ró˝ nia, ich mu zy ka

Tro ve sie go oraz akor de oni sty
Gian nie go Co scii. Si ła tej mu zy ki
tkwi w nie sa mo wi tym po ro zu -
mie niu z pu blicz no Êcià. Jak po -
wie dział Umber to Eco, zaj mu jà cy
si´ opra wà po etyc kà dzieł Co sci:
wie loÊç po zio mów, na któ rych
mo˝ na t´ mu zy k´ od czy ty waç,
czy ni jà przy jem nà za rów no dla
nie wpraw ne go ucha, jak i wy -
traw ne go teo re ty ka. Dru gie go
dnia To masz Staƒ ko za pre zen to -
wał swój pre mie ro wy pro jekt:
pol sko-amerykaƒsko-skandynaw   -
ski sep tet, po wsta ły ja ko efekt
no we go okre su po szu ki waƒ w je -
go ˝y ciu. Skład te go nad wy raz
cie ka we go zja wi ska mu zycz ne go
two rzà: Ale xi Tu oma ri la – fiƒ ski
pia ni sta, Sła wo mir Kur kie wicz –
ba si sta, Ma ciej Oba ra – in try gu -
jà cy swà ory gi nal nà grà na sak so -
fo nie, Ja kob Bro – duƒ ski gi ta -
rzy sta, Jo ey Ba ron uzna wa ny
za jed ne go z naj cie kaw szych ˝y -
jà cych współ cze Ênie per ku si stów
jaz zo wych oraz kon tra ba si sta
An ders Jor min. Sam Staƒ ko jest
w zna ko mi tej for mie, po twier -
dze niem te go jest choç by fakt, ˝e
w 2007 ro ku zo stał po raz dru gi
uzna ny przez ame ry kaƒ ski ma -
ga zyn „Down Be at” za „szó stà
tràb k´ Êwia ta”.
W BCKu za gra ło tak ̋ e skan dy -
naw skie trio Bo bo Sten so na, któ -
re two rzà trzy nie po wta rzal ne
oso bo wo Êci: li der i pia ni sta, któ ry
ju˝ od po nad 30 lat współ two rzy
cha rak te ry stycz ne brzmie nie
ECM -u, kon tra ba si sta An ders
Jor min i per ku si sta Jon Fält. Bo -
bo gr´ na pia ni nie roz po czàł
w wie ku 5 lat, na po czàt ku grał
mu  zy k´ kla sycz nà po tem blu esa,
a w wie ku 15 lat jazz. Sta le po -
wra ca do kla sy ki, gdy˝ – jak
twier dzi – nic tak nie trzy ma je go
tech ni ki w for mie jak gra nie Ba -
cha. W ze szłym ro ku Sten son
zo stał lau re atem Eu ro pej skiej
Na gro dy Jaz zo wej za rok 2006.
Pod czas V Jaz zo wej Je sie ni po ja -
wił si´ nie tyl ko we wspo mnia -
nym ju˝ trio, ale tak ̋ e w du ecie
z To ma szem Staƒ ko. 30 li sto pa -
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jest im pro wi za cjà w du ̋ ej mie rze
dyk to wa nà przez cha ry zma tycz -
ne go le ade ra. Fe sti wal za koƒ czył
si´ w alek san dro wic kim Ko Êcie le
Âw. Mak sy mi lia na Kol be wy st´ -
pem tria Char le sa Lloy da. Za grał
z hin du skim wir tu ozem ta bli Za -
ki rem Hus sa inem i ame ry kaƒ -
skim per ku si stà Eri kiem Har lan -
dem (do gry za pro sił te˝ Staƒ k´).
We współ pra cy z wy twór nià
ECM stwo rzył wie le cie ka wych
pro duk cji, ostat nià z nich jest na -
gra na przez wspo mnia nych ju˝
mu zy ków pły ta „San gam”. Sak -
so fon i dwa in stru men ty per ku -
syj ne stwo rzy ły zna ko mi te gł´ bo -
kie brzmie nie. 
Wiel kie na zwi ska, ró˝ no rod ny
i nie prze wi dy wal ny pro gram, nie -
zwy kła at mos fe ra, to one ka˝ de -
go ro ku przy cià ga jà rze sze spra -
gnio nych kon tra stów i no wych
brzmieƒ fa na ty ków jaz zu. Fi nan -
so wy ci´ ̋ ar or ga ni za cji od by wa -
jà cych si´ w mie Êcie fe sti wa li,
kon cer tów, prze glà dów i wy staw,
któ re od bi ja jà si´ sze ro kim
echem, za rów no w Pol sce jak i na
Êwie cie, dêwi ga na swo ich bar -
kach sa mo rzàd. Na szcz´ Êcie po -
ma ga jà mu w tym spon so rzy,
przy or ga ni za cji V Jaz zo wej Je -
sie ni był to mi´ dzy in ny mi Fiat
Au to Po land, dzi´ ki któ rym
wszyst ko sta je si´ mo˝ li we.

Scofield
i Lloyd 
– dwie różne
osobowości,
podobny
niepowtarzal  ny
styl

Wytwórnia gwiazd
PATRON FESTIWALU

Nad festiwalem patronat sprawuje monachijska wytwórnia Edition of Contemporary Music
(ECM) Records, założona przez Manfreda Eichera w 1969 roku. Wydała ona dotychczas

prawie 900 płyt z nowatorską muzyką improwizowaną m. in.: znakomitego zespołu Art Ensemble
of Chicago oraz jego członków: Lestera Bowie i Roscoe Mitchella. Chick Corea nagrał tu pierwszy
album swojego nowego zespołu z Florą Purim, Stanleyem Clarke’em i Airto Moreirą – „Return to
Forever”. Właśnie w ECM Records w 1975 gitarzysta Pat Metheny nagrał znakomity album
„Bright Size Life”. Tutaj także powstały m. in.: trio Jarretta z Garym Peacockiem i Jackiem
DeJohnette’em, grupa Solstice Ralpha Townera z Garbarkiem i Eberhardem Weberem czy
Gateway (John Abercrombie, Dave Holland, Jack DeJohnette). ECM nagrywało także wiersze
Seferisa, T. S. Elliota czy innych poetów oraz wydawało ścieżki dźwiękowe do filmów Jean-Luca
Godarda i Theo Angelopoulosa. W uznaniu za swoje zasługi Manfred Eicher otrzymał liczne
nagrody jako producent jazzowy oraz klasyczny. W 2002 r. uhonorowano go nagrodą Grammy
w kategorii „Producenta muzyki klasycznej”, natomiast w styczniu tego roku podczas MIDEM
Classical Awards europejskie media poświęcone muzyce klasycznej wybrały ECM wytwórnią roku.
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MIKOŁAJ

˝e Mikołaj
A właÊnie

JEST
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Ireneusz 
Kaźmierczak,

Marek Kowalski,
archiwum Teksid

Iron Poland 
i Magneti 

Marelli Poland

Nie ma znaczenia
czy Mikołajem
jest tata, wujek
czy sàsiad. Nie
ma znaczenia
tak˝e fakt, ˝e

w grudniu na swej
drodze spotykamy

kilku Mikołajów.
Bo tak naprawd´
niewa˝ne ilu ich

jest, wa˝ne, ˝e sà.
Dzieci

pracowników
Grupy Fiat nie

majà powodów by
wàtpiç w ich

istnienie. 



pra cow ni ków FAP w War sza -
wie, ale i tam nie za bra kło ni -
cze go, ani ra do Êci, ani po da run -
ków. W su mie pod czas tych
spo tkaƒ ob da ro wa no pra wie
2.150 dzie ci oko ło 7.700 atrak -
cyj ny mi upo min ka mi. Fia tow ski
Mi ko łaj z wor ka mi peł ny mi pre -
zen tów tra dy cyj nie od wie dził
tak ̋ e wy cho wan ków Do mów
Dziec ka z Biel ska -Bia łej i Ty -
chów oraz in nych pla có wek
opie kuƒ czo -wy cho waw czych
z re gio nu. 

J
ak to mo˝ li we, ˝e co
ro ku do ro Êli otrzy mu jà
od Âwi´ te go Mi ko ła ja
po da run ki, a mi mo to
mó wià, ˝e Mi ko łaj nie
ist nie je? Dzie ci sà
w tej kwe stii du ̋ o mà -
drzej sze, na wet do gło -
wy by im nie przy szło,

˝e tej cha rak te ry stycz nej po sta ci
z dłu gà si wà bro dà mo ̋ e nie
byç, bo ni by od ko go co ro ku
do sta jà pre zen ty…? Dzie ci pra -
cow ni ków Fiat Au to Po land,
spół ek Gru py Fiat (Fiat -GM Po -
wer tra in Pol ska, Fiat Pur cha sing
Po land, Fiat Pol ska, Fiat Se rvi -
ces Pol ska, Co mau Po land, Si rio
Pol ska, Sa di Pol ska), a tak ̋ e
spół ek Fe ni ce Po land, Den so
Ther mal Sys tems Pol ska oraz
In gest Fa ci li ty Pol ska (ostat nia
or ga ni zo wa ła im pre z´) nie na -
rze ka jà na brak do wo dów na ist -
nie nie Âwi´ te go Mi ko ła ja.
W koƒ cu w nie dzie l´ 2 grud nia
spo tka ły si´ z nim w biel skim Ki -
no ple xie i w ty skim No vym Ki -
nie, gdzie te młod sze obej rza ły
„Film o pszczo łach”, a dla nie co
od nich star szych wy Êwie tlo no
film „Pa na Ma go rium cu dow ne
em po rium”. Po fil mach przy -
szedł czas na pre zen ty. 
Nie co póê niej, bo 8 grud nia,
Mi ko łaj od wie dził tak ̋ e dzie ci
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Worek
pe∏en prezentów

DLA DZIECI

Automotive Lighting Polska i spółki należące
do Magneti Marelli w Sosnowcu zaprosiły 859

dzieci swoich pracowników na spotkanie
z Mikołajem 2 grudnia do Pałacu Kultury Zagłębia
w Dąbrowie Górniczej. Ale to nie koniec rozrywek,
ten dzień miał być wyjątkowy i taki właśnie był. Dla
młodszych dzieci przygotowano przedstawienia
„Gdzie jesteś Święty Mikołaju”, „Funky girls”,
„Safri”, „Step by step”, a także mnóstwo konkursów.
W tym samym czasie starsze dzieci na pewno się nie
nudziły. Dla nich zorganizowano pokazy Capoeiry,
tańca towarzyskiego, a dzięki zespołowi „Arabeska”
zobaczyły jak tańczy się taniec współczesny. 
Teksid Iron Poland w Skoczowie zaprosił natomiast
Mikołaja 9 grudnia do Kina Podhale w Skoczowie.
Tam na 337 pociech pracowników spółki czekały
projekcje filmów: na najmłodszych, dobrze znana
zapewne także przez ich rodziców, bajka „Wilk
i Zając”, nieco starsi obejrzeli bajkę „Ratatuj”,
a najstarsi film „Eragon”. Kiedy uśmiechnięte
od ucha do ucha dzieci opuszczały sale kinowe
rozpoczęła się najsłodsza część programu – paczki
ze słodyczami wręczane
osobiście przez
Świętego
Mikołaja.
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Spotkanie podsumowujàce dwa lata intensywnych szkoleƒ j´zyka
angielskiego i włoskiego pracowników Fiat Services Polska

miało miejsce w hotelu Vienna w Bielsku-Białej 12.12.07. Głównym
zało˝eniem projektu (zasady sà takie same, jak te, na których
opierał si´ projekt realizowany przez FAP, o czym pisaliÊmy w 70 
nr FWN), przygotowanego przez firm´ Adex, było wypracowanie
umiej´tnoÊci swobodnego porozumiewania si´ w j´zyku obcym.
Natomiast celem był wzrost konkurencyjnoÊci firmy na rynkach
Êwiatowych poprzez rozwój zawodowy pracowników. 

Projekt objàł w sumie 180 osób, (116 uczyło si´ j´zyka włoskiego,
a 64 angielskiego), z których 140 dobrowolnie przystàpiło do
egzaminu wewn´trznego TELC. SpoÊród 98% osób, które zdały ten
egzamin 25 osobom pokryto koszty zewn´trznego egzaminu TELC
(współfinansowany ze Êrodków unijnych i Fiat Services). Spółka
ufundowała ponadto nagrody rzeczowe dla 4 osób z poziomu C1.
„Jestem dumny z tego, ˝e tyle osób uczestniczyło w tym projekcie
i jestem przekonany, ˝e kursy te przynoszà korzyÊci zarówno 
dla pracowników jak i dla firmy – powiedział w trakcie spotkania 
Luc Nauwynck V-ce Prezes Fiat Services Polska. – KorzyÊci czerpià 
z tego tak˝e klienci, mówienie w ich j´zyku pozwala nam lepiej
rozumieç ich potrzeby”. 
W spotkaniu uczestniczyli tak˝e pracownicy Fiat-GM Powertrain,
równie˝ obj´ci programem szkoleƒ. 

500
POMAGA DZIECIOM
Podczas tegorocznego Rajdu Barbórki w dniu 8 grudnia mo˝na było

zobaczyç Fiata 500, specjalnie dedykowanego Wielkiej Orkiestrze
Âwiàtecznej Pomocy. Na presti˝owym i cieszàcym si´ ogromnà popularnoÊcià
Kryterium Asów na ulicy Karowej w Warszawie, w Êwietle reflektorów kibice
podziwiali przejazd Pi´çsetki przekazanej przez Fiata na rzecz charytatywnej
działalnoÊci Jurka Owsiaka. Obecny na imprezie Owsiak entuzjastycznie
zach´cał wszystkich do udziału w licytacji auta. Aukcja w ramach tegorocznej
Wielkiej Orkiestry wystartowała na Allegro. Tam te˝ mo˝na obejrzeç samochód
(foto: powy˝ej). Tym razem „Finał z głowà” zaplanowano na niedziel´ 13
stycznia 2008. Fundacja b´dzie zbierała pieniàdze na pomoc dzieciom ze
schorzeniami laryngologicznymi. „Liczymy na rekordowà cen´ w licytacji
Pi´çsetki i pospolite ruszenie polskich serc” – mówił Owsiak.

ROZWÓJ NA I MIEJSCU

ÂWIÑTECZNE SPOTKANIE
W warszawskiej restauracji Giancarlo odbyło si´ Êwiàteczno-

noworoczne spotkanie Marcello Filotico dyrektora generalnego Iveco
Poland (foto: powy˝ej) z dziennikarzami specjalizujàcymi si´ w problematyce
dotyczàcej pojazdów ci´˝kich i dostawczych. Podsumowano na nim mijajàcy
rok – pełen osiàgni´ç, takich jak zwi´kszenie o blisko 100% sprzeda˝y,
wprowadzenie na rynek odnowionych modeli – Stralis „All Blacks” i Trakker,
sukces samochodu Iveco Daily, który został nagrodzony tytułem Van of the
Year 2007. – Wierz´, ˝e przyszły rok b´dzie równie pomyÊlny – powiedział
dyr. Filotico, zapowiadajàc dalsze odnawianie gamy samochodów Iveco,
m.in. wprowadzenie do sprzeda˝y nowego modelu EuroCargo, prezentacj´
samochodu terenowego Massif i Daily z nap´dem 4x4. 



W miejscowoÊci Semonov nieopodal Ni˝nego Nowogrodu
ruszyła budowa zakładu produkcyjnego, w którym

b´dzie powstawaç Iveco Daily. Fabryka b´dzie
własnoÊcià Saveco, spółki joint-venture Iveco
z rosyjskà grupà przemysłowà Samotlor-NN, a jej
docelowe moce wytwórcze wyniosà 25 tysi´cy
samochodów rocznie. Sygnał do rozpocz´cia prac
budowlanych przekazał dyrektor pełnomocny Iveco
Paolo Monferino, według którego to nowe
porozumienie jest kolejnym dowodem na to, jak bardzo
Grupie Fiat zale˝y na inwestowaniu w Rosji. 

TOP MODELKA 
I NIEPEŁNOSPRAWNI 
Naomi Campbell podarowała dwa pojazdy marki 

Fiat Professional stowarzyszeniu Atlha, od dwudziestu
lat zajmujàcemu si´ organizowaniem czasu wolnego
i ułatwianiem aktywnoÊci społecznej osobom
niepełnosprawnym. Sprezentowane egzemplarze 
to Ducato Panorama i Scudo Panorama Executive. 
Na zdj´ciu: słynna modelka za kierownicà jednego z nich.

NOWE INWESTYCJE
W BRAZYLII
Podczas spotkania z prezydentem Brazylii Luizem Inacio

Lulà da Silvà (na zdj´ciu po prawej) i Aecio Nevesem,
gubernatorem stanu Minas Gerais, dyrektor pełnomocny 
Fiata Sergio Marchionne przedstawił plany inwestycyjne 
Grupy w rejonie Ameryki Południowej, których wartoÊç si´gnie
2,4 miliarda euro. Prawie dwa miliardy euro b´dà
przeznaczone na rozbudow´ zakładu w Betim (dzi´ki której
jego roczna zdolnoÊç produkcyjna wzroÊnie z obecnych

720 tysi´cy do miliona w roku 2010), około 380
milionów euro zostanie wyasygnowanych na
ponowne otwarcie fabryki maszyn rolniczych Case
w mieÊcie Sorocaba
w stanie Sao Paolo,
a blisko 150 milionów

trafi do zakładu
w argentyƒskiej

Kordobie. 

OTWARCIE 
KOLEJNYCH 
FERRARI 
STORE 
Rozrasta si´ sieç Ferrari Store. W paêdzierniku ruszył sklep

na mi´dzynarodowym lotnisku w Barcelonie (na zdj´ciu poni˝ej),
przez które przewija si´ rocznie 30 milionów pasa˝erów, póêniej swà 
działalnoÊç zainaugurował butik w Al Khobar w Arabii Saudyjskiej,
a w listopadzie kolejny w Abu Dhabi. Do koƒca roku Ferrari Store 
zostanie otwarte w Moskwie, a na poczàtku przyszłego tak˝e
w Singapurze, Makao i Honolulu. 

IVECO DAILY Z ROSJI 





D
la Wło chów Va len ti no Ros si to
praw dzi wy ma ni co, czy li mo to cy -
kli sta si´ ga jà cy do gra nic swo ich
mo˝ li wo Êci, oso ba, któ ra po tra fi
„wy ci snàç” ze swo jej ma szy ny ca łà
moc i okieł znaç jà po to, by wy graç
wszyst ko, co jest do wy gra nia. Ale
Va len ti no Ros si ro bi znacz nie wi´ -
cej. In nym mi strzom wy star cza bo -

wiem fakt, ˝e zo sta jà „nu me rem je den”, zaÊ dzie le -
nie si´ emo cja mi z ki bi ca mi jest dla nich stra tà cza -
su. Va len ti no na to miast, po tym, jak za pi sał si´
wiel ki mi zgło ska mi w hi sto rii spor tów mo to cy klo -
wych, urósł do ran gi praw dzi wej oso bo wo Êci Êwia -
ta mo to ry za cji. Bez czel ny, agre syw ny, ale jed no cze -
Ênie sym pa tycz ny i nie tu zin ko wy. Ce chy te mo˝ -
na by mno ̋ yç w nie skoƒ czo noÊç, ale tà naj bar dziej
traf nie od da jà cà cha rak ter Va len ti no jest chy -
ba… roz bra ja jà cy. Roz bra ja jà cy jak je go po -
pi sy po za koƒ cze niu wy Êci gu (cz´ sto kpi
z ad wer sa rzy i z prze pi sów tech nicz -
nych). Roz bra ja jà cy jak je go wy wia dy,
za któ re rów nie˝ jest tak lu bia ny. Do -
ce nia si´ w nim za tem nie tyl ko je go
trium fy, ale i nie wia ry god nà zdol noÊç
do ˝ar to wa nia z sa me go sie bie; je go
ch´ç po zo sta nia „chło pa kiem z sà -
siedz twa” mi mo ˝e jest na praw d´
„wiel ki”; je go sta ra nia w przy bli ̋ e niu
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W swej
dotychczasowej

karierze
Valentino Rossi
zdobył siedem

tytułów mistrza
Êwiata

w czterech
klasach

TEKST

Carola Popaiz
Nicola

Grande

VALENTINO ROSSI

vel „Doktor”
Sympatyczny, zuchwały, lubiàcy ˝artowaç, tak˝e z samego
siebie. Słynny włoski motocyklista, siedmiokrotny mistrz
Êwiata, tworzy histori´ sportu motorowego. I zamierza

w dalszym ciàgu zwyci´˝aç, przynajmniej przez jakiÊ czas.
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szcz´ Êcie, ˝e ro bi´ to, co mnie pa sjo nu je i ba wi, byç
mo ̋ e wła Ênie dla te go, po mi mo upły wu lat, mo ja
mo ty wa cja nie słab nie”. 
Wcze Êniej, przed Yama hà, współ pra co wa łeÊ
z Hon dà. Ja kie do strze gasz ró˝ ni ce?
„W po rów na niu z Hon dà at mos fe ra i styl pra cy sà
dia me tral nie ró˝ ne. Ze spół jest bar dzo zgra ny,
a me cha ni cy, in ̋ y nie ro wie, sze fo wie i chło pa ki
z ob słu gi two rzà jed nà za wo do wà ro dzi n´. Kie row -
ca trak to wa ny jest z ogrom nà aten cjà, jest rów nie
wa˝ ny jak sa ma ma szy na”. 

Pro blem drgaƒ pod czas ha -
mo wa nia i za kr´ tów w Êwie -
cie mo to cy kli zna ny ja ko
„chat te ring”, zo stał co
praw da roz wià za ny, ale
Yama ha M1 800 wcià˝ nie
im po nu je osià ga mi. Czy ta -
ki mo tor mo ̋ e jesz cze da -
waç sa tys fak cj´? 
„To fan ta stycz ny mo to cykl,
któ ry ide al nie do sto so wu je
si´ do mo je go sty lu jaz dy,
bra ku je mu jed nak kil ku ko ni
mo cy, a i opo ny nie za wsze
sta jà na wy so ko Êci za da nia.
Spe cja li Êci pra cu jà ju˝
nad udo sko na le niem mo de lu
na rok 2008, bo mo im ce lem
jest ty tuł mi strzow ski, ale nie
wszyst ko mog´ zro biç sam”.
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sze ro kiej pu blicz no Êci dys cy pli ny jesz cze kil ka lat
te mu Êle dzo nej przez za le d wie kil ku naj bar dziej
za go rza łych pa sjo na tów. Je Êli kli mat wo kół spor -
tów mo to cy klo wych si´ zmie nił, to jest to za słu gà
wy łàcz nie je go, Va len ti no Ros sie go. 
W swej dzie si´ cio let niej ka rie rze spor to wej Ros si
sie dem raz sta wał na naj wy˝ szym po dium Mi -
strzostw Âwia ta, a w 2005 ro ku otrzy mał dy plom
ho no ris cau sa Uni wer sy te tu w Urbi no w za kre sie
Ko mu ni ka cji i Re kla my Or ga ni za cji – od te go cza -
su zy skał przy do mek „Dok tor”. 
W ro ku 2007 do cho dzi
do spo tka nia Ros sie go i je go
te amu Yama ha z Fiat Gro up
Au to mo bi les, a owo cem te go
spo tka nia jest fan ta stycz -
na umo wa o współ pra cy.
DziÊ Va len ti no i Fiat two rzà
je den z naj bar dziej zna nych
i po dzi wia nych mo to ry za cyj -
nych zwiàz ków na Êwie cie. 
Czy po zdo by ciu sied miu ty -
tu łów mi strzow skich „skła -
da nie si´ do za kr´ tu”
z pr´d ko Êcià 200 km na go -
dzi n´ wcià˝ spra wia Ci ra -
doÊç? Cze go jesz cze mo ̋ esz
od sie bie wy ma gaç? 
„Naj wi´k szym pra gnie niem
jest za koƒ czyç wy Êcig i zwy -
ci´ ̋ yç po raz ko lej ny. Mam to

YA
M

AH
A

RA
CI

NG

YA
M

AH
A

RA
CI

NG

Mistrz i jego
Yamaha/Fiat ze
znakiem Abarth
podczas
zawodów GP
na torze Phillip
Island
(Australia).
Poni˝ej: „doktor
Rossi” Êwi´tuje
zwyci´stwo 



Jak b´ dzie wy glà da ła two ja przy szłoÊç? 
„Na ra zie my Êl´ tyl ko o współ pra cy z Yama hà. Kie -
dy po dej m´ de cy zj´ o za koƒ cze niu ka rie ry mo to cy -
kli sty, praw do po dob nie spró bu j´ swych sił ja ko raj -
do wiec: to mo ja dru ga pa sja”. 
W ja ki spo sób dbasz o for m´ w prze rwach po mi´ -
dzy se zo na mi? åwi czysz, ˝e by po pra wiaç kon -
cen tra cj´? 
„Tre nu j´ na mo to rze i na si łow ni. Nie ist nie jà çwi -
cze nia na kon cen tra cj´: w mo im przy pad ku ca ły
pro ces do ko nu je si´ w prze cià gu kil ku mi nut po -
prze dza jà cych start w wy Êci gu”. 
Czym strach jest dla cie bie, oso by przy zwy cza jo -
nej do nie wia ry god nych pr´d ko Êci? 
„To jest to coÊ, co nie po zwa la mi prze kro czyç pew -
nej gra ni cy, na wet je Êli sta ram si´ daç z sie bie
wszyst ko”. 
Czy to praw da, ˝e zo sta łeÊ włà czo ny do pro ce su
two rze nia lo go Yama ha -Fiat? 
„Tak. Da no mi mo˝ li woÊç wy ra ̋ e nia opi nii i wnie -
sie nia wła sne go wkła du w za kre sie pro jek tu gra -
ficz ne go: by ło to dla mnie bar dzo wa˝ ne, bo lu bi´
dbaç o szcze gó ły w ka˝ dej sy tu acji”. 
Va len ti no Ros si, mistrz wy wia dów, po noç nie lu bi
byç oso bà pu blicz nà. Czy to praw da? 
„Praw dà jest, ˝e mam nie la da pro blem z tym, by
na przy kład wy braç si´ do ki na czy na ko la cj´ i nie
zo staç roz po zna nym. Dla te go sta ram si´ w mia r´
mo˝ li wo Êci chro niç swo jà pry wat noÊç i sp´ dzaç jak
naj wi´ cej cza su z mo imi wie lo let ni mi przy ja ciół mi”. 
Zbie rasz ka ski za pro jek to wa ne przez czo ło we go
sty li st´ wło skie go Al do Dru di. Masz ich ju˝
w swej ko lek cji po nad 40. Ka˝ dy z nich ma swo -
jà hi sto ri´. Opo wiesz nam t´ naj pi´k niej szà?
„Mo je ser ce bi je naj moc niej dla te go przy go to -
wa ne go spe cjal nie na Mu gel lo. Mo tyw prze -
wod ni (ser ce) sym bo li zo wał po trze b´ i ch´ç od -
da nia ca łej du szy zwy ci´ stwu, to te˝ gdy fak tycz -
nie uda ło mi si´ te go do ko naç, triumf sma ko wał
jak ˝a den in ny”.

Valentino
w kombinezonie
z reklamà Fiata
„500” 
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DOTYCHCZASOWE OSIÑGNI¢CIA

Rok Motocykl Wynik
1996 Aprilia RS125R 9. miej sce w Mi strzo stwach Âwia ta kla sy 125
1997 Aprilia RS125R 1. miej sce w Mi strzo stwach Âwia ta kla sy 125
1998 Aprilia RSW250 2. miej sce w Mi strzo stwach Âwia ta kla sy 250
1999 Aprilia RSW250 1. miej sce w Mi strzo stwach Âwia ta kla sy 250
2000 Honda NSR500 2. miej sce w Mi strzo stwach Âwia ta kla sy 500
2001 Honda NSR500 1. miej sce w Mi strzo stwach Âwia ta kla sy 500
2002 Honda RC211V 1. miej sce w Mi strzo stwach Âwia ta Mo toGP
2003 Honda RC211V 1. miej sce w Mi strzo stwach Âwia ta Mo toGP
2004 Yamaha YZR-M1 1. miej sce w Mi strzo stwach Âwia ta Mo toGP
2005 Yamaha YZR-M1 1. miej sce w Mi strzo stwach Âwia ta Mo toGP
2006 Yamaha YZR-M1 2. miej sce w Mi strzo stwach Âwia ta Mo toGP
2007 Yamaha M1800 3. miej sce w Mi strzo stwach Âwia ta Mo toGP

Znamienny
numer
W idoczny na mistrzowskim motocyklu numer

„46” to dla Velentino talizman szcz´Êcia,
a zarazem hołd dla jego ojca. Te same cyfry zdobiły
bowiem Morbidelli 250, na którym Graziano Rossi
wygrał swój pierwszy wyÊcig w 1979 roku.

Kaski Valentino opowiadajà jakieÊ historie.
Historie z ˝ycia wzi´te, przekazywane poprzez

symbole przywołujàce ró˝ne fazy 11 sezonów
Mistrzostw Âwiata. Ten z Mugello 2002, na przykład,
niesie ze sobà ide´ „Italiano vero” i powiela ten sam
wzór, jaki widniał na kasku ojca Valentino, gdy
„dosiadał” on swojego Morbidelli pod koniec lat
siedemdziesiàtych. 

CIEKAWOSTKI

Ka˝dy kask
to inna historia

YA
M

AH
A

RA
CI

NG



GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI
DANIE SPECJALNE

CZAS WOLNY

48

WłaÊciwe od˝ywianie
to pierwszy krok

do zdrowego
i długiego ˝ycia.

Na czołowym miejscu
wÊród pokarmów

niezb´dnych dla
prawidłowego

funkcjonowania
organizmu znajdujà

si´ warzywa i owoce,
zwłaszcza te

nieprzetworzone. Nie
sposób te˝

niedoceniaç roli
witamin, minerałów

i cennych
nienasyconych

kwasów tłuszczowych,
obecnych w doÊç
du˝ych iloÊciach
w mi´sie łososia,

makreli i tuƒczyka. 

Zdrów
TEKST

Emanuela
Chiappero

jak
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je go pra wi dło we od ̋ y wia nie, a zwłasz cza do star -
cza nie mu wi ta min, mi ne ra łów, kwa sów tłusz czo -
wych i ami no kwa sów. Je ste Êmy jed nak cià gle na po -
czàt ku dro gi. Do pie ro nie daw no zro zu mie li Êmy, jak
istot nà ro l´ w za po bie ga niu i le cze niu naj ró˝ niej -
szych do le gli wo Êci oraz wy rów ny wa niu nie do bo rów
˝y wie nio wych peł nià ma kro - i mi kro ele men ty. Do -
tar li Êmy do tych wnio sków dzi´ ki co raz wi´k szej
licz bie eks pe ry men tal nych ba daƒ epi de mio lo gicz -
nych i kli nicz nych, któ rych wy ni ki za cz´ to w ostat -

nich la tach po da waç do pu blicz -
nej wia do mo Êci. Z tych sko ma so -
wa nych dzia łaƒ zro dzi ła si´ na -
wet od r´b na dys cy pli na me dycz -
na, ja kà jest le cze nie ˝y wie nio we
(ang. nu tri tio nal the ra py). Na
pod sta wie nie mal ty sià ca eks pe -
ry men tów stwier dzo no, ˝e od po -
wied nia die ta mo ̋ e zmniej szyç
na wet o po ło w´ cz´ sto tli woÊç

wy s t´ po wa nia nie któ rych wad roz wo jo wych u dzie ci
oraz in fek cji, cho rób ukła du ser co wo -na czy nio we go
i no wo two rów u osób do ro słych, a po nad to wy raê -
nie opóê nia po ja wie nie si´ scho rzeƒ wie ku po de -
szłe go, ta kich jak oste opo ro za, za çma czy utra ta
słu chu. Po za tym le cze nie ˝y wie nio we umo˝ li wia
zwal cza nie ró˝ nych pa to lo gii za po mo cà pro to ko -
łów te ra peu tycz nych nie za le˝ nych lub kom ple men -
tar nych wzgl´ dem in nych tech nik me dycz nych,
a tym sa mym bar dziej efek tyw nych w swo im od -
dzia ły wa niu na or ga nizm. 

W
kra jach uprze my sło wio nych

˝y cie lu dzi si´ wy dłu ̋ a. We -
dług ostat nich kal ku la cji ka˝ -
dy no wo na ro dzo ny Eu ro pej -
czyk ma teo re tycz nie pi´ç -
dzie siàt pro cent szans na to,
by Êwi´ to waç swo je stu le cie.
W sa mych tyl ko Sta nach
Zjed no czo nych licz ba stu lat -

ków prze kro czy w 2050 ro ku 835 ty si´ cy. Tak zwa -
ny czwar ty wiek nie b´ dzie za -
tem za strze ̋ o ny dla wy bra nych,
jak mia ło to miej sce w do tych -
cza so wej hi sto rii ro dza ju ludz -
kie go, ale sta nie si´ osià gal nym
ce lem dla co raz wi´k szej licz by
ko biet i m´˝ czyzn. No do brze,
ale jak na le ̋ y po st´ po waç, by
móc „za pi saç si´” do gro na
tych dłu go wiecz nych? De cy du -
jà cym czyn ni kiem jest styl ˝y cia, a zwłasz cza od ̋ y -
wia nie si´. Ju˝ w sta ro ̋ yt no Êci wie rzo no, ˝e nie któ -
re po kar my po sia da jà lecz ni czà moc. Pi´ç ty si´ cy lat
te mu Chiƒ czy cy prze pi sy wa li ku ra cj´ al ga mi oso -
bom cho rym na po da gr´, a w cza sach rzym skich
˝oł nie rze na bie ra li sił do mar szu pi jàc wo d´, w któ -
rej wcze Êniej mo czy li swo je zbro je: był to swe go ro -
dza ju „do ping”, choç w je go sku tecz noÊç mo˝ na ra -
czej po wàt pie waç. 
Dwa ty sià ce lat póê niej na ukow cy od kry li, ˝e dla
zdro wia or ga ni zmu fun da men tal ne zna cze nie ma
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«Niech
po˝ywienie

b´dzie waszym
lekiem»

(Hipokrates) 
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NIE ZA STÑ PIO NE 
WI TA MI NY 
Hi po kra tes zwykł był ma wiaç: „Niech po ̋ y wie nie
b´ dzie wa szym le kiem”. Dwa ty sià ce lat póê niej sło -
wa te zo sta ły po par te ba da nia mi – spo ra cz´Êç cho -
rób na szych cza sów ma bez po Êred ni zwià zek ze 
zły mi na wy ka mi ˝y wie nio wy mi: ogra ni czo nym spo -
˝y wa niem wa rzyw oraz ro Êlin stràcz ko wych i zbo ̋ o -
wych, a prze sad nà kon sump cjà cu kru, so li, tłusz -
czów, al ko ho lu i ko fe iny. Pa ra dok sal nie, w od ̋ y wia -
niu nad miar mo ̋ e skut ko waç nie do bo rem. Nad u˝y -
wa nie cu kru, na przy kład, zu ba ̋ a or ga nizm w wi ta -
mi n´ B1, a zbyt du ̋ e ilo Êci so li (so du) wy płu ku jà
z nie go wapƒ i po tas. Ten ostat ni wy da la ny jest wraz
z mo czem rów nie˝ w przy pad ku przedaw ko wa nia
al ko ho lu lub ko fe iny, przy czy nia jà cych si´ tak ̋ e
do utra ty wi ta min B i C oraz ma gne zu. Na le ̋ y po -
nad to pod kre Êliç, ˝e sto so wa ne dziÊ tech no lo gie
upraw pro wa dzà do sys te ma tycz ne go spad ku (no to -
wa ne go od szeÊç dzie si´ ciu lat) za war to Êci w po kar -
mach skład ni ków mi ne ral nych, przede wszyst kim
ma gne zu i cyn ku. In ten syw na eks plo ata cja i u˝yê -
nia nie gleb spo wo do wa ło wy ja ło wie nie ich mi´ dzy
in ny mi z jo du i se le nu. Trans port, skła do wa nie i pro -
ce sy prze twór cze, ba zu jà ce na nie zdro wych do dat -
kach che micz nych, spra wia jà, ˝e pro duk ty rol ne tra -
cà swe pod sta wo we wa lo ry od ̋ yw cze, a czas, ja ki
upły wa po mi´ dzy ich upra wà na ro li, a „wy là do wa -
niem” na ta le rzu klien ta, nie mal cał ko wi cie po zba wia
je wi ta min. Za po trze bo wa nie na sub stan cje re ge ne -
ra cyj ne za le ̋ y rów nie˝ od pro wa dzo ne go sty lu ˝y cia.
Do szyb sze go sta rze nia si´ or ga ni zmu przy czy nia jà
si´ przede wszyst kim dym i stres. Ten pierw szy nie
doÊç, ˝e sprzy ja cho ro bom ukła du krwio no Êne go
i no wo two rom układu od de cho we go, to jesz cze
nisz czy za so by wi ta min C i B, cyn ku i wap nia. Z ko -
lei dru gi pro wa dzi do wzmo ̋ o nej pra cy ne rek i przy -
spie szo ne go wy da la nia wspo mnia nych wi ta min i mi -
kro ele men tów, do dat ko wo rów nie˝ ma gne zu. Li sta
czyn ni ków, któ re mo gà skut ko waç ich nie do bo ra mi,
jest wy jàt ko wo dłu ga: nad wy r´ ̋ a nie oczu ze wzgl´ du
na wa run ki pra cy lub oto cze nia (wi ta mi na A), nie -
wy star cza jà ce na sło necz nie nie or ga ni zmu (wi ta mi -
na D), zbyt in ten syw ny wy si łek fi zycz ny (po tas,
˝e la zo, cynk), przyj mo wa nie du ̋ ej licz by me dy -
ka men tów, ta kich jak do ust ne Êrod ki an ty kon -
cep cyj ne (wi ta mi ny B i C, cynk) czy aspi ry -
na (wi ta mi na C i ˝e la zo). Lo gicz ny jest za tem
wnio sek, ˝e sto so wa nie su ple men tów wi ta mi -
no wych i mi ne ra ło wych nie mo ̋ e ogra ni czaç si´
wy łàcz nie do dzie ci i na sto lat ków w fa zie gwał -
tow ne go roz wo ju, ko biet w cià ̋ y i kar mià cych czy
osób star szych. Pre pa ra ty te przy da dzà si´ bo wiem
wszyst kim tym, któ rzy nie za pew nia jà swo je mu or -
ga ni zmo wi zbi lan so wa nej, peł no war to Êcio wej die ty. 
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Uru cho miç 
me cha ni zmy obron ne 

Nazywamy je „superpokarmami”, bo stymulują do działania,
wzmacniają i chronią organizm. Na naszych stołach

po prostu nie powinno ich zabraknąć. 
Czosnek i jemu podobne: byliny, jak na przykład cebule,
zawierają kwercetynę i związki siarczynowe, które poprawiają
płynność krwi i pracę serca. 
Owies: dzięki znacznym ilościom przeciwutleniaczy obniża
poziom cukru we krwi i cholesterolu, także doskonały środek
odwapniający. 
Marchew: betakaroten jest niezbędny do prawidłowego
funkcjonowania wzroku. 
Ryż: zwłaszcza ten pełnoziarnisty wspomaga proces trawienia
i utrzymanie prawidłowej równowagi kwasowo-zasadowej
organizmu.
Oliwa z oliwek extra virgin: pomaga w oczyszczaniu organizmu,
obniża cholesterol. 
Kapusty: zapobiegają chorobom nowotworowym dzięki takim
substancjom jak sulforafan i izotiocyjaniny, które pobudzają
enzymy „obronne”. 
Borówki (czarne jagody): poprawiają „mikrocyrkulację”, pracę
serca, opóźniają procesy starzenia skóry. 
Owoce suche: dzięki zbilansowanej zawartości kwasów
tłuszczowych typu Omega 3 i 6 korzystnie wpływają
na elastyczność ścian komórkowych. 
Kiełki: bogactwo aminokwasów, enzymów, minerałów i witamin,
wzmacniają układ odpornościowy. 
Rośliny strączkowe: bogate w włókna, przeciwutleniacze
i witaminę B, wspomagają leczenie cukrzycy. 

ZJEDNOCZENI W WALCE O ZDROWIE
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W codziennej
diecie nie powinno
również zabraknąć
nasion – dyni,
sezamu, lnu, soi,
kukurydzy
i słonecznika.
Wszystkie
zawierają
nienasycone
kwasy tłuszczowe,
dostarczają
energii
i wzmacniają
organizm.
Posiadają
wartości odżywcze
niezbędne
do prawidłowego
funkcjonowania
organizmu,
budowania
elastycznej otoczki
komórkowej,
syntezy
hemoglobiny,
właściwego
funkcjonowania
systemu
nerwowego,
odnowy struktur
skórnych i redukcji
cholesterolu 
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DANIE SPECJALNE

CZAS WOLNY

Nie nale˝y jeÊç
wyłàcznie
kanapek

i przesadzaç
z ˝ywnoÊcià
konserwowà

i przetworzonà 
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Warzywa i owoce w dowolnych iloÊciach
˚aden szanujący się dietetyk nie

pozwoli sobie na stwierdzenie,
że zdrowy styl życia nie wymaga
choćby minimalnych poświęceń.
Naukowcy zdołali już dowieść, że
ten, kto je mniej, ma szczuplejszą
sylwetkę, jest lepiej chroniony
przed wszelkiego rodzaju chorobami
i żyje dłużej niż osoby otyłe

i nadmiernie folgujące sobie
z pożywieniem. Należy jednak
zwracać uwagę również na to, co
podaje się na talerzu. Nie może
na nim zabraknąć pełno -
wartościowych nasion zbóż,
dostarczających niezbędnych
włókien i witamin, które – dzięki
hojności natury – dostępne są
w najróżniejszych odmianach:
pszenica, ryż, jęczmień, owies,
kukurydza itp. Konieczne jest także

zwiększenie udziału warzyw
i owoców, z zastosowaniem

reguły kolorów: na stole
codziennie musi znaleźć

się coś pomarańczowego,
zielonego, żółtego

i czerwonego. Połowa
dziennej porcji

warzyw może być

gotowana, najlepiej krótko lub
na parze, a druga winna być surowa,
w miarę możliwości
konsumowana jako przystawka
przed właściwym posiłkiem. Warto
też kontrolować poziom przyjmo -
wanych protein: ograniczyć spożycie
czerwonego mięsa (albo przerzucić
się na białe), jaja jeść co najwyżej
raz w tygodniu, ryby trzy lub cztery
razy, warzywa strączkowe kilka,
a mleko (częściowo odtłuszczone),
jogurt (niskokaloryczny) i sery tylko
w minimalnych ilościach. 
Poza tym należy zmniejszyć
konsumpcję tłuszczów do dwóch
łyżeczek oliwy z oliwek extra virgin
dziennie. Do słodzenia lepiej używać
pełnowartościowego miodu lub
cukru brązowego, zawsze
w niewielkich dawkach.  

NA TALERZU



FO
TO

LI
A

WŁA ÂCI WA 
RÓW NO WA GA 
Oprócz po szu ki wa nia stra wy o wy so kiej ja ko Êci
i kon su mo wa nia jej w od po wied nich ilo Êciach, ko -
niecz ne jest rów nie˝ wła Êci we łà cze nie skład ni ków,
tak aby nie stwa rzaç so bie pro ble mów z tra wie niem.
Kon cen tra cja skraj nie ró˝ nych po kar mów na jed -
nym ta le rzu pro wa dzi nie uchron nie do uczu cia
oci´ ̋ a ło Êci oraz uru cho mie nia fer men ta cji i pro -
duk cji kwa sów. èle skom po no wa ny po si łek mo ̋ e
za le gaç w ˝o łàd ku osiem, a w ca łym ukła dzie po -
kar mo wym na wet po nad sie dem dzie siàt go dzin.
Ka˝ dy ta ki za stój skut ku je zm´ cze niem or ga ni zmu
(tra wie nie jest pro ce sem wy ma ga jà cym od nie go
naj wi´ cej ener gii), wy dzie la niem tok syn i po ja wie -
niem si´ do le gli wo Êci o bar dzo sze ro kim spek trum:
wzd´ç, sen no Êci, za bu rzeƒ umy sło wych, za kwa sze -
nia or ga ni zmu. Do cho dzi ju˝ do te go, ˝e le ki prze -
ciw nad kwa so cie przyj mu je si´ cz´ Êciej ni˝ Êrod ki
na sen ne. Opty mal nà sy tu acjà jest, kie dy po karm
szyb ko prze cho dzi przez ˝o łà dek, a póê niej płyn nie
prze miesz cza si´ wzdłu˝ ca łe go od cin ka je li to we go.
Speł nie nie te go wa run ku jest mo˝ li we wy łàcz nie
dzi´ ki uprosz cze niu po sił ków. Nie cho dzi tu oczy -
wi Êcie o spo ̋ y wa nie jed ne go skład ni ka na raz, ale
o łà cze nie tych ze so bà kom pa ty bil nych, czy li tra -
wio nych w po dob ny spo sób. 
Ko niecz ne za tem jest spraw dze nie, do ja kie go stop -
nia mo˝ na w dal szym cià gu hoł do waç na by tym
przy zwy cza je niom ˝y wie nio wym, a w ja kim stop niu
trze ba je zmo dy fi ko waç. Z te go po wo du do ko na no
re wi zji wi´k szo Êci na wy ków za ko rze nio nych w tra -
dy cyj nej kuch ni. Oka za ło si´, ˝e pra wi dło we kom bi -
na cje po kar mów wy st´ pu jà naj cz´ Êciej w da niach
wy wo dzà cych si´ ze wsi. Ty po we dla ubo giej kuch ni
po tra wy jed no garn ko we ba zu jà na za dzi wia jà cej
roz trop no Êci ˝y wie nio wej (za rów no pod wzgl´ dem
ja ko Êci, jak i łà cze nia skład ni ków), dzi´ ki
któ rej zda jà na przy sło wio wà piàt k´ eg za min
roz pi sa ny przez współ cze snà na uk´ o od ̋ y -
wia niu. Znacz nie go rzej wy pa da jà w nim da -
nia, któ re we szły do ka no nów ku li nar nej mo dy
w ostat nich dwóch dzie si´ cio le ciach. Nie na le ̋ y
jeÊç wy łàcz nie ka na pek i prze sa dzaç z ˝yw -
no Êcià kon ser wo wà, wst´p nie prze two rzo -
nà i go to wà. Se kret tkwi w za cho wa niu
wła Êci wych pro por cji po mi´ dzy ró˝ -
ny mi po kar ma mi. I ka˝ dy bez wy -
jàt ku, kto pro pa gu je ta ki styl ˝y -
cia, mo ̋ e spraw dziç na sa mym
so bie, ˝e pra wi dło wa li nia ˝y wie -
nio wa nie ozna cza „wy łà cze nia”
za pa chów, wy obraê ni i in wen cji
w kuch ni. 

Należy
koniecznie
obalić mit, że
ryby są mniej
pożywne niż
mięso. Trudno
o bardziej
błędną tezę, 
bo po pierwsze
odsetek protein
jest niemalże
identyczny,
a po drugie ryby
są szczególnie
bogate w sole
mineralne 
oraz witaminy
A, D i E

OME GA -3
ZE WSZYST KI MI 
JE GO ZA LE TA MI 
Wszyst ko za cz´ ło si´ dwa dzie Êcia lat te mu na Gren -
lan dii od za ska ku jà ce go od kry cia: die ta tam tej szych
miesz kaƒ ców ba zo wa ła na bo ga tym w tłusz cze mi´ -
sie wie lo ry bów i ło so si, a mi mo to od se tek za wa łów
był wy jàt ko wo ni ski. W wy ja Ênie niu te go po zor ne go
pa ra dok su po mo gły Ome ga 3, nie zb´d ne nie na sy co -
ne kwa sy tłusz czo we, do bro czyn nie od dzia łu jà ce na
ser ce i na czy nia lim fa tycz ne. W prze ci wieƒ stwie do
kry jà cych si´ w mi´ sie li pi dów, któ re sà na sy co ne
i mo gà skut ko waç – je Êli kon su mu je si´ je sto sun ko -
wo cz´ sto – pro ble ma mi kar dio lo gicz ny mi. Eski mo si
sta li si´ wdzi´cz nym obiek tem ba daw czym dla ty si´ cy
na ukow ców z ca łe go Êwia ta, ale uzy ski wa ne przez
nich wy ni ki by ły po dob ne: tłusz cze Ome ga 3 zmniej -
sza jà lep koÊç krwi i ry zy ko wy stà pie nia skrze pów,
a po za tym ob ni ̋ a jà po ziom trój gli ce ry dów i ci Ê nie -
nia t´t ni cze go. Mo˝ na je zna leêç przede wszyst kim
w ry bach ˝y jà cych w wo dach sło nych, ta kich jak ło -
soÊ, ma kre la, Êledê czy tuƒ czyk. A je ̋ e li nie prze pa da
si´ za ry ba mi? Wów czas przy da jà si´ orze chy, na sio -
na lnu lub olej z zia ren ko no pi. Wy star czà dwa mie -

sià ce ku ra cji raz na rok, by uzy skaç za do -
wa la jà ce re zul ta ty. 
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TEKST

Teresa 
B´tkowska

Odkrywanie nieznanego.
Mierzenie si´ z własnymi siłami

– słaboÊciami i l´kami.
Zdobywanie doÊwiadczenia.
Urzeczywistnianie marzeƒ.

Osiàgni´cie sukcesu. A mo˝e
po prostu styl ˝ycia albo ch´ç

prze˝ycia niezwykłej przygody,
o której w przyszłoÊci b´dzie

mo˝na opowiadaç wnukom…

Igrajàc
z ˝yciem
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Nie la da kon dy cji wy ma ga tak ̋ e ra fting – spływ
pon to no wy po gór skich rze kach i ca ny oning. Prze -
mek Wa cyk, je den z pol skich pre kur so rów po ko ny -
wa nia wo do spa dów, ja skiƒ i dzi kich rzek pierw szà
swo jà 2-ty go dnio wà wy pra w´, w gro nie trzech ko le -
gów, od był do Fran cji. „By li Êmy w 7 ka nio nach,
wie le nie bez pie czeƒstw tam na nas czy ha ło – wà skie
˝le by, nie prze wi dy wal ny stan wód, wo do spa dy,
po któ rych nie da ło si´ zje chaç na li nach, bo tak sil -
ne by ły ude rze nia wo dy. Nie raz i nie dwa ra to wał
nas tra wers spi nacz ko wy...” – wspo mi na ab sol went
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Adrenalina
to hormon walki
A drenalina pobudza sympatyczny układ nerwowy.

Poprzez przenoszenie bodźców z włókien
nerwowych do tkanek decydującą rolę odgrywa
w mechanizmie stresu, czyli reakcji naszego
organizmu na rozmaite zagrożenie. Objawia się
przyspieszonym biciem serca, wzrostem ciśnienia
krwi, rozszerzeniem oskrzeli i źrenic oka. Adrenalinę
po raz pierwszy z rdzenia nadnercza wyizolował
w 1985 r. polski fizjolog, Napoleon Cybulski.

Zasadnicza
ró˝nica
S porty konwencjonalne odróżnia od ekstremalnych

to, że pierwsze ukierunkowane są na
współzawodnictwo. Drugie – dbają tylko o rozwój
indywidualny człowieka; ich dewizą jest dążenie
do przekraczania granic możliwości i wytrzymałości.

Z BLISKA

M
o ty wy sà ró˝ ne. Wy czy ny tak ̋ e.
Jed ni wy bie ra jà wspi nacz ki gór -
skie – in ni z za pa łem po ko nu jà
dzi kie rze ki, ka nio ny, wo do spa -
dy. Jed ni tur la jà si´ po zbo czach
gór po kry tych tra wà lub Ênie -
giem w po dwój nych ku lach wy -
peł nio nych po wie trzem upra wia -
jàc zor bing – in ni wo là pa trzeç

z gó ry na ku l´ ziem skà, tak jak to uczy nił np. Sta -
ve Fos sett, ame ry kaƒ ski mi lio ner, któ ry 5 lat te mu
spe cjal nie skon stru owa nym we hi ku łem (miał ka bi -
n´, od dy chał tle nem z bu tli, po słu gi wał si´ GPS)
ob le ciał ca ły glob. Co praw da wcze Êniej a˝ pi´ç
nie uda nych prób po prze dzi ło je go ba lo no wy wy -
czyn, jed na z nich za koƒ czy ła si´ na wet upad kiem
z wy so ko Êci 8 ty si´ cy me trów do Mo rza Ko ra lo -
we go – ale je Êli ktoÊ pra gnie po czuç smak ad re na -
li ny i roz ko szo waç si´ jej nad mia rem?!
Fos set ta za li cza my do Êmiał ków. Ba, do ry zy kan -
tów. Wszak wcze Êniej prze pły nàł wpław ka nał La
Man che (1985), sie dem lat póê niej zdo był IV miej -
sce w wy Êci gu psich za prz´ gów na Ala sce, a w 1998
roku brał udział w 24-go dzin nym wy Êci gu sa mo -
cho do wym na to rze Le Mans. Ale ta kich jak on jest
wie lu, choç z ca łà pew no Êcià z mniej za sob nym
kon tem ban ko wym. Czy oglà da li Êcie Paƒ stwo w TV
eks tre mal ne wy czy ny w wy da niu na sze go ro dzi me -
go gwiaz do ra – Bo gu sła wa Lin dy?! Ja z uwa gà Êle -
dzi łam wy si łek, ja ki wkła dał spły wa jàc nur tem rwà -
cej rze ki na pla sti ko wej de sce, po za któ rà po zo sta -
wa ło spo ro… je go cia ła; hy dro spe ed – jed no z naj -
now szych od kryç w spor tach eks tre mal nych – wy -
ma ga ło od ak to ra umie j´t no Êci pły wa nia, ale te˝
zna ko mi tej kon dy cji. I od por no Êci na ból – gru ba
pian ka nie chro ni prze cie˝ przed ka mie nia mi, na
któ re wpa da si´ po dro dze. Nur ko wa nie w mo rzu

na wstrzy ma nym od de chu (fre edi ving) dla jed -
nych wy da je si´ sza leƒ stwem, dla

in nych wy zwa niem.

Dla wielu spływ
po rwących
rzekach i zimowe
wyprawy to
życiowe
wyzwania
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AGH, od oÊmiu lat tak ̋ e ak tyw -
ny ra tow nik TOPR. 
Zna na ad wo kat, Au re lia K. kie dyÊ
wy zna ła: „˚y cie za czy na si´ po
szeÊç dzie siàt ce”. Osłu pia łam, gdy
zo ba czy łam t´ dys tyn go wa nà da -
m´ na zdj´ ciu z kra kow skich
Błoƒ pod cza szà spa do chro nu –
choç in struk tor, z peł nym ekwi -
pun kiem na wła snych ple cach,
ase ku ro wał jà pod czas lo tu.
Szcze  roÊç pa ni me ce nas te˝ mnie
zdu mia ła: „Ko cham byç sa ma ry -
tan kà!” – wy zna ła. Ty le, ˝e przy -
po mnia łam so bie spo tka nie z wie -
lo krot nà mi strzy nià Pol ski i Êwia ta
w spa do chro no  wych sko kach ce -
lo wa nych, Mo  ni kà Fi lip kow skà,
któ ra mó wi ła: „Mi´ dzy zie mià
a nie bem czu j´ si´ jak ptak. Ko -
cham fru waç nad gó ra mi, al bo
gdy w ciem no Êciach musz´ wy b -
raç do god ny punkt là do wa nia”. 

Mi łoÊç do fru wa nia, ska ka nia,
wy Êci gów, do prze kra cza nia gra -
nic, któ rych nikt do tàd nie prze -
kro czył, po t´ gu je jesz cze jed no:
za pach suk ce su. O nim opo wia -
dał mi do Êwiad czo ny – zwłasz cza
w tzw. zi mo wych po dej Ê ciach –
hi ma la ista Krzysz tof Wie lic ki,
któ ry ma jàc 46 lat wszedł na dru -
gi co do wy so ko Êci szczyt Êwia ta,
a póê niej sa mot nie wspiàł si´
na 8-ty si´cz nik Kan ga Par bat.
W cza sie na szej roz mo wy ten,
któ ry „ko cha wzmo ̋ o ny wy si łek,
ob lo dzo nà bro d´ i za mro ̋ o ne
po wie ki” po wie dział jesz cze ta kie
zda nie: „Przy go da z gó ra mi na -
bie ra wi´k szej war to Êci, gdy ma -
rze nia nie speł nia jà si´ z mar szu”. 
Spor ty eks tre mal ne rze czy wi Êcie
wy ma ga jà od ich ama to rów nie
la da od wa gi. Psy chicz nej i fi -
zycz nej od por no Êci rów nie˝.

Miłość
do fruwania,

skakania,
wyścigów,

do przekraczania
granic, których

nikt dotąd nie
przekroczył,

potęguje jeszcze
jedno: zapach

sukcesu
FO

TO
LI

A
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Eu fo ria 
skraj nych emo cji
Psychologowie dowodzą, że to niski poziom pobudli wości
każe niektórym wstawiać się w sytuację silnego stresu
po to, aby móc poczuć prawdziwy smak życia.
Skoczkowie narciarscy pytani o to, czy boją się skoków,
mówią: nie. Prawda jest jednak taka, że go odczuwają
lecz obronnie wypierają z podświadomości. Dowiodły
tego badania projekcyjne przeprowadzone metodą
Rorchacha; pierwsze skojarzenia na widok rozłożonego
diagramu w tym teście łączą się z połamanymi
kończynami lub zdeformowanym kręgosłupem. Istnieje
więc lęk głęboki, tyle że za sprawą treningu już oswojony.
Z kolei ci, którzy skaczą na bungee z mostów albo
wysokich dźwigów są przekonani, że nic nie ryzykują,  
bo zabezpiecza ich lina – choć przecież zdarza się, 
że ona zawodzi.
Od lat obserwuje paralotniarzy. Sam zresztą pierwszy raz
skoczyłem z jednego z wulkanów Araukarii na południu
Chile, a było to w 60 moje urodziny (prof. Ryn w latach
1991-1996 był tam ambasadorem RP, obecnie tę misję
pełni w Argentynie – dop. TB). I wyznam szczerze: nie
potrafię opisać ambiwalentnych emocji związanych
z lotem. Z jednej strony człowiek utożsamia się z Ikarem,
bo doznaje uczucia ekstazy, absolutnej wolności.
Z drugiej – śmiertelnego lęku przed upadkiem
w przepaść.
Lęk wyzwala waleczność. Zwiększa możliwości. 
Mówi się nawet, że w strachu człowiek i góry przeniesie.
Ale jeśli ktoś uprawia sporty wysokiego ryzyka, z dużym
prawdopodobieństwem grozi mu uzależnienie. Skrajne
emocje – poprzez zwiększony poziom endorfin (w tym:
adrenaliny) decydujących o stanach
euforycznych – pozostawiają
w organizmie swój ślad. Mówiąc
krótko: organizm domaga się
kolejnej dawki enzymów, albo
– jak niektórzy mówią – „lotów
ku nieograniczonej
szczęśliwości”.
Potrzeba przeżywania
emocji staje się nieraz
silniejsza niż wartość
zdrowia, a nawet
życia. Ludzie nieraz
lekkomyślnie
przekraczają te
granice. I słono
za to płacą.

OPINIA PSYCHIATRY – PROF. DR HAB. ZDZISŁAW RYN

Dzięki sportom
ekstremalnym
można
rozładować
energię

Tak ̋ e od po wied nie go przy go to wa nia, nie mó wiàc
o nie zb´d nym ekwi pun ku. Sà jed nak lu dzie, któ rzy
bez stre so wych do znaƒ ˝yç nie po tra fià. Dla cze go
jed nak ta kich osób z ro ku na rok jest co raz wi´ cej?
Dla cze go no we „dys cy pli ny” mno ̋ à si´ jak grzy by
po desz czu?!
So cjo lo go wie pod po wia da jà: ewo  lu cja nie omi ja
spor tu. Zmie nia jà si´ wa run ki ˝y cia – zmie nia jà
i na sze za cho wa nia. Wie lu lu dziom nie wy star cza
ju˝ gra w gol fa, pił k´ no˝ nà czy te ni sa – przed kła -
da jà nad to ty rol k´, pa int ball. Po cià ga ich fre edi ving,
bo ul de ring itd. Szu ka jà roz ry wek, któ re pod no szà
ad re na li n´ i choç na chwi l´ po zwo là uwol niç si´
od mo no ton nej rze czy wi sto Êci.
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prof. dr hab.
Zdzisław Ryn
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U ltra Mobile PC. Aristo
Pico 740 to komputer

przenośny nowej generacji.
Stanowi coś pomiędzy
klasycznymi notebookami
a urządzeniami PocketPC.
Dzięki niewielkim rozmiarom
i wadze oraz wszechstronnym
opcjom komunikacyjnym,
oferuje użytkownikowi
mobilność, a za sprawą
7-calowego ekranu
dotykowego i tradycyjnej
klawiatury, zapewnia
wygodną obsługę. To idealne
rozwiązanie skierowane do klientów,
dla których tradycyjne komputery
przenośne są zbyt duże. Nowy Aristo
waży około 1 kg, a jego całkowite
wymiary to 23x17x3 cm. Wbudowana
karta sieci bezprzewodowej WiFi
umożliwia łączność z Internetem bez
użycia kabli, z wykorzystaniem
punktów dostępu znajdujących się
na lotniskach, w hotelach, stacjach
benzynowych, kawiarniach.
Producent wyposażył urządzenie
w specjalną słuchawkę
bezprzewodową montowaną obok
ekranu. Czas aktywności komputera

bez zasilania to
ponad 4 godziny.
Comes, największy
dystrybutor
produktów marki
MIO w Europie
Środkowo-
Wschodniej,
wprowadza
do swojej oferty
nowy model MIO
DigiWalker A702,
który jest

połączeniem
telefonu, nawigatora,

komputera osobistego
i aparatu cyfrowego. Urządzenie
wyposażono w funkcję geotagging,
która umożliwia zapisywanie zdjęć
wraz z ich współrzędnymi
geograficznymi i przesyłanie ich
do użytkowników MIO lun Google
Earth. Choć telefon jest mały i lekki,
posiada antyodblaskowy ekran
dotykowy i wbudowany moduł GPS,
ma łączność z Internetem i odtwarza
zarówno pliki muzyczne, jak i filmy
oraz zdjęcia. Wbudowany aparat
fotograficzny charakteryzuje się
rozdzielczością 3,2 megapiksela. 

Âmietnik
nie tylko plastikowy

R ynek akcesoriów
komputerowych rozwija

się z zastraszającą
szybkością, a wymagania
użytkowników wciąż rosną.

Dodatki do
komputerów

Takie urządzenia
zapewniają
możliwość
swobodnego
komunikowania

TEKST

Joanna Lasek
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Firma Sony wprowadziła na rynek
aparat Cyber-shot DSC-T2.
Najnowszy gadżet dostępny jest
w jaskrawych kolorach, wyposażony
jest w wiele zaawansowanych funkcji,
w tym technologię wykrywającą
uśmiech fotografowanej osoby!
Aparat posiada bardzo ładny
i nowoczesny design, klientowi
ceniącemu oryginalność i „urodę”
na pewno przypadnie do gustu. 
DSC-T2 posiada matrycę
o rozdzielczości 8Mpix oraz wysokiej
jakości obiektyw marki Carl Zeiss
Vario-Tessar, z 3-krotnym zoomem.
Kolory w jakich można zakupić
urządzenie to: niebieski, zielony,
różowy, biały i czarny. 

Liczy się zarówno design, jak
i funkcjonalność. Kensington
z powodzeniem łączy obie te
cechy. Nowa kolekcja toreb
na laptopy Contour Cargo jest
wykonana z bardzo trwałych
materiałów, wyposażona
w cały system kieszonek
i schowków na wszelkie
potrzebne akcesoria, a nawet
zawiera gniazdko
słuchawkowe do podłączenia
ulubionego odtwarzacza.
Torby posiadają specjalną
warstwę amortyzującą, są
odporne na wilgoć i objęte
dożywotnią gwarancją. 
Klient może wybierać spośród
całej gamy wzorów – od
klasycznych toreb, 
aż do pomysłowych
młodzieżowych plecaczków.

O ekologicznych torbach Greenbag była już mowa, lecz nigdy dość ekologii.
Temat znienawidzonych plastikowych woreczków pojawił się na konferencji
prasowej zorganizowanej przez Greenbag 14 listopada 2007, podczas której
zaprezentowano cały szereg negatywnych skutków korzystania z „plastikowego
truciciela”. W każdej sekundzie na świecie pojawia się 40 tysięcy plastikowych
torebek. Polska zaczyna dopiero raczkować w tej dziedzinie, lecz w pozostałych
europejskich krajach inicjatywa jest znana i popierana od dawna. 
Podczas konferencji zawiązano tzw. koalicję na rzecz ekologicznych zakupów. 
To, jak będzie wyglądała Ziemia za parę lat zależy wyłącznie od nas samych.
Niech każdy wniesie swój mały wkład w ochronę środowiska poprzez zastąpienie
wszechobecnych „plastików” wielorazowymi torbami, niech noszenie
tekstylnych toreb wielokrotnego użytku stanie się naszą małą demonstracją
przeciw wszechogarniającemu zalewowi plastikowego śmiecia.
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M y Polacy zawsze kochaliśmy
seriale i nie powinno to dziwić.

W przeszłości nakręcono tyle
świetnych serii, że niektóre z nich
można oglądać w nieskończoność.
Wiedzą o tym spece od układania
ramówki telewizyjnej, każdy fan
danego serialu ma okazję śledzić go
na małym ekranie niemal raz w roku.
Na szczęście można pozostać
niezależnym od programu
telewizyjnego i zafundować sobie
(może niektórzy z nas znaleźli takie
cudo pod choinką?) komplet płyt.
Metody są dwie – oglądanie do
upadłego lub powolne dawkowanie.
Na zimowe wieczory polecam
uwielbianą „Stawkę większą niż
życie”. Polska odmiana superszpiega
nigdy się nie nudzi. Dorastają na niej

kolejne pokolenia,
wystarczy wspomnieć
odbywające się co jakiś
czas maratony
oglądania „Stawki”,
które gromadzą
prawdziwe tłumy. Są
filmy, które nigdy się nie

starzeją i ten serial do nich należy.
Dla malkontentów, wystarczy
wspomnieć, że przez „Stawkę”
przewinął się cały kwiat powojennego
aktorstwa, prawdziwe legendy – jak
Iga Cembrzyńska, Beata Tyszkiewicz,
Witold Pyrkosz, Bronisław Pawlik,
Barbara Brylska. Jak na ówczesne
czasy, serial zrealizowany był
z niesamowitym rozmachem, który
zadziwia do tej pory. Nawiasem
mówiąc, warto zainteresować
młodych ludzi historią podaną
w ciekawy sposób. Oczywiście, czasy
się zmieniły i wiele faktów dziś nie
do końca zgadza się z tymi
filmowymi, lecz interesujące są

chociażby wątki dotyczące
konspiracji.
Kolejnym ciekawym serialem,
na wydanie którego oczekiwało wielu
ludzi, jest niemiecki „Berlin
Aleksanderplatz”. W Niemczech to
niemal pozycja kultowa, nakręcona
przez znanego reżysera Rainera
Wernera Fassbindera. Historia
mroczna i tajemnicza, czyli taka,
jaką lubimy. Akcja dzieje się
w międzywojennym Berlinie i jego
głównym bohaterem jest Franz
Biberkopf, który niedawno opuścił
mury więzienia. Bardzo chce
zacząć nowe, uczciwe życie i ma
niezłomne postanowienie, że tak
będzie. Okazuje się jednak, że
po drugiej stronie muru nikt na niego
nie czeka. Franz jest bliski depresji,
los jednak uśmiecha się do niego
i spotyka tajemniczego Reindholda.
Jak się potem okazuje, ten uśmiech
losu to raczej szatański chichot.... 
Na koniec warto zostawić prawdziwy
hit kinowy, który właśnie szczęśliwie
ukazuje się na dvd. To jeden z filmów
najbardziej lubianych przez widzów 
– „U Pana Boga w ogródku”.
Fenomen popularności bardzo łatwo
wytłumaczyć, wieś Królowy Most to
alegoria każdego małego środowiska,
dlatego wielu widzów odbiera ten film
tak sympatycznie. Do tego dodać
trzeba znakomite aktorstwo,
zwłaszcza w przypadku mniej znanych
aktorów. Kto jeszcze nie widział, niech
nie zwleka. Świetna rozrywka
zapewniona, choć krążą opinie, że
część pierwsza pod tytułem „U Pana
Boga za piecem” była zdecydowanie
bardziej udana. Jak to jednak mówi
mądre powiedzenie – „O gustach się
nie dyskutuje”, nie pozostaje więc nic
innego, jak przekonać się samemu. 

O gustach
bez dyskusji

PREMIERY 
KINOWE

Mokra 
robota

TEKST

Joanna Lasek

„Mokra robota” – główny
bohater na pewno
zainteresuje polskich
kinomanów, ma bowiem
znajomo brzmiące nazwisko

– Frank Falenczyk. Oprócz
ciekawego nazwiska, ma
również ciekawe życie – jest
alkoholikiem, a jednocześnie
zawodowym zabójcom
działającym na zlecenie
polskiego gangu z Buffalo! 
W związku z tym, że nałóg
okazuje się silniejszy od
poczucia obowiązku, Frank
będzie miał kłopoty ze swoimi
mocodawcami...
Reż.: John Dahl, wyst.: Ben
Kingsley, Tea Leoni, Bill
Pullman, Denis Farina.

„U Pana Boga
w ogródku”
niedawno
proponowaliÊmy
w premierach,
teraz ju˝ ukazał
si´ na DVD
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„Wyspa Dinozaura” – kolejny
uroczy film animowany
dostępny w polskiej wersji
językowej. Tym razem
bohaterem historii jest
czarujący mały dinozaur,
który przypadkowo trafia
na wyspę dziwacznego, lecz
sympatycznego Profesorka.
Nieostrożny Profesorek
ogłasza światu swoje
odkrycie, przez co naraża
malucha na duże
niebezpieczeństwo.
Rozpoczyna się wyścig
z czasem. Reż.: Reinhard
Klooss i Holger Tappe,
w polskiej wersji językowej
wyst.: Edyta Herbuś, Joanna
Jabłczyńska.

W Polsce (na szczęście) jest
wielu czytelników, którzy

czekają na kolejną książkę Marka
Krajewskiego z zapartym tchem. 
Autor zrobił nam miłą niespodziankę
i zdecydował się kontynuować serię,
którą pierwotnie miał zamiar
zakończyć na „Festung Breslau”.
Na jego decyzję zapewne wpłynął fakt,

iż zrezygnował z posady
nauczyciela akademickiego.
Marek Krajewski postanowił
żyć z pisania i należy trzymać
kciuki za tę odważną postawę.
I kupować jego kolejne
powieści, bo warto. Eberhard
Mock w „Dżumie” jawi się
nadal jako „uroczo” zepsuty,
momentami mocno
odpychający, lecz posiadający

niezłomne poczucie sprawiedliwości
mężczyzna, którego można nie lubić,
nie sposób jednak nie żywić do niego
szacunku. Nie istnieją dla niego
podziały klasowe, nie wartościuje
ludzi ze względu na grubość ich
portfela. Krajewski, jak zwykle,
świetnie sprawdza się w roli
przewodnika po przedwojennym
Wrocławiu, umiłowanie szczegółu
godne podziwu, ale to jedna z cech
charakterystycznych całej serii
poświęconej Mockowi. 
Marek Krajewski: Dżuma
w Breslau. Wydawnictwo WAB.
Warszawa 2007.
Znowu spotykamy się z uroczym
urwisem Mikołajkiem, który jest
ulubieńcem zarówno dorosłych,
jak i ich pociech. To książka
świetna na długie zimowe
wieczory, bardzo zabawna, lekka
i relaksująca. Polecić ją można
bez wątpienia całej rodzinie.
Na sto procent wyleczy zimową

Wyspa
Dinozaura

Z takimi
ksià˝kami nie

musimy si´
martwiç

o wieczory

depresję i chandrę.
Któż z nas nie
przeżywał
podobnych
perypetii jak
Mikołajek i jego
banda? Jako dorośli
też odnajdziemy
w niej echa szarej
rzeczywistości (tata
Mikołajka nie przepada za swą
teściową, zwaną Bunią, i vice versa,
ciągle się kłócą). Nasz mały bohater
potrafi pokazać nam, dorosłym, 
jak dziecko spostrzega rodzinne
i sąsiedzkie konflikty czy
przepychanki. Krótkie historyjki są
idealne do głośnego wspólnego
czytania przed snem i przyniesie to
korzyści zarówno czytającemu
rodzicowi, jak i słuchającemu dziecku. 
Rene Goscinny&Jean-Jacques Sempe:
Nowe przygody Mikołajka. Tom 2.
Wydawnictwo Znak. Kraków 2007.
Przyznaję, że dość sceptycznie
odnoszę się do wszelkich serii
określonych jako przeznaczone dla
kobiet. Wydaje się jednak, że tzw.
„seria z miotłą” jest przedsięwzięciem
udanym, czego dowodzi choćby
powyższy tytuł. Czyta się z zapartym
tchem. Historia rodziny Zingów,
początkowo zapowiadająca się

na zabawną
opowiastkę, rozwija
się w mały,
a właściwie wielki,
rodzinny dramat.
Doskonała książka,
nie tylko dla kobiet. 
Jaclyn Moriarty: 
Mam łóżko
z racuchów.
Wydawnictwo WAB.
Warszawa 2007.

Mikołajek
dobry na wszystko
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RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.1 ACTUAL 25.492 1108 40 150 5,7 135 4/5
1.1 ACTIVE 29.147 1108 40 150 5,7 135 4/5
1.2 DYNAMIC 31.697 1242 44 155 5,6 133 4/5
1.3 M-JET 16v ACTUAL 33.397 1248 51 160 4,3 114 4/5
1.3 M-JET 16v DYNAMIC 36.797 1248 51 160 4,3 114 4/5
1.4 16v 100 HP 42.747 1368 74 160 6,5 154 4/5
1.2 4X4 38.497 1242 44 145 6,6 156 4/5
1.2 4X4 CLIMBING 40.197 1242 44 145 6,6 156 4/5
1.3 MULTIJET 16v 4X4 43.597 1248 51 150 5,3 135 4/5
1.3 M-JET 16v 4X4 CLIMBING 45.297 1248 51 150 5,3 135 4/5
CROSS 52.947 1248 51 150 5,3 141 4/5

WYMIARY 
354/158/154

BAGA˚NIK
206 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 35 LPanda

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.2 65KM ACTIVE 3D 34.510 1242 48 155 6,1 145 4/5
1.2 65KM ACTIVE 5D 35.785 1242 48 155 6,1 145 5
1.4 77KM ACTIVE 3D 35.615 1368 57 165 6,1 145 4/5
1.4 77KM ACTIVE 5D 36.890 1368 57 165 6,1 145 5
1.4 STARJET 16v 95KM ACTIVE 3D 39.015 1368 70 177 6,1 145 4/5
1.4 STARJET 16v 95KM ACTIVE 5D 40.290 1368 70 177 6,1 145 5
1.3 MJT 16v 75KM ACTIVE 3D 41.642 1248 55 165 4,7 123 4/5
1.3 MJT 16v 75KM ACTIVE 5D 42.917 1248 55 165 4,7 123 5
1.3 MJT 16v 90KM ACTIVE 3D 42.917 1248 66 175 4,6 122 4/5
1.3 MJT 16v 90KM ACTIVE 5D 44.192 1248 66 175 4,6 122 5
1.2 65KM DYNAMIC 3D 37.145 1242 48 155 6,1 145 4/5
1.2 65KM DYNAMIC 5D 38.420 1242 48 155 6,1 145 5
1.4 77KM DYNAMIC 3D 38.250 1368 57 165 6,1 145 4/5
1.4 77KM DYNAMIC 5D 39.525 1368 57 165 6,1 145 5
1.4 STARJET 16v 95KM DYN. 3D 41.650 1368 70 177 6,1 145 4/5
1.4 STARJET 16v 95KM DYN. 5D 42.925 1368 70 177 6,1 145 5
1.4TURBOT-JET 16v 120KM DYN. 3D 45.900 1368 88 195 6,6 155 4/5
1.4TURBOT-JET 16v 120KM DYN. 5D 47.175 1368 88 195 6,6 155 5
1.3 MJT 16v 75KM DYN.3D 45.467 1248 55 165 4,7 123 4/5
1.3 MJT 16v 75KM DYN.5D 46.742 1248 55 165 4,7 123 5
1.3 MJT 16v 90KM DYN. 3D 46.742 1248 66 165 4,7 123 4/5
1.3 MJT 16v 90KM DYN. 5D 48.017 1248 66 175 4,6 122 5
1.4 77KM EMOTION 3D 44.540 1368 57 165 6,1 145 4/5
1.4 77KM EMOTION 5D 45.815 1368 57 165 6,1 145 5
1.4 STARJET 16v 95KM EMOT. 3D 48.705 1368 70 177 6,1 145 4/5
1.4 STARJET 16v 95KM EMOT. 5D 49.980 1368 70 177 6,1 145 5
1.4TURBOT-JET 16v 120KM EMOT. 3D 52.955 1368 88 195 6,6 155 4/5
1.4TURBOT-JET 16v 120KM EMOT. 5D 54.230 1368 88 195 6,6 155 5
1.3 MJT 16v 75KM EMOT.3D 51.765 1248 55 165 4,7 123 4/5
1.3 MJT 16v 75KM EMOT.5D 53.040 1248 55 165 4,7 123 5
1.3 MJT 16v 90KM EMOT. 3D 53.720 1248 66 175 4,6 122 4/5
1.3 MJT 16v 90KM EMOT. 5D 54.995 1248 66 175 4,6 122 5
1.9 MJT 120KM EMOTION 3D 56.270 1910 88 190 5,6 149 4/5
1.9 MJT 120KM EMOTION 5D 57.545 1910 88 190 5,6 149 5
1.4 STARJET 16v95KM SPORT 3D 48.705 1368 70 177 6,1 145 4/5
1.4 STARJET 16v95KM SPORT 5D 49.980 1368 70 177 6,1 145 4/5
1.4TURBOT-JET 16v120KM SPORT 3D 52.955 1368 88 195 6,6 155 4/5
1.4TURBOT-JET 16v120KM SPORT 5D 54.230 1368 88 195 6,6 155 5
1.3 MJT 16v 90KM SPORT 3D 53.720 1248 66 175 4,6 122 4/5
1.3 MJT 16v 90KM SPORT 5D 54.995 1248 66 175 4,6 122 4/5
1.9 MJT 130KM SPORT 3D 56.270 1910 95 200 5,8 150 4/5
1.9 MJT 130KM SPORT 5D 57.545 1910 95 200 5,8 150 4/5

WYMIARY 
403/169/149

BAGA˚NIK
275 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 45 LGrande Punto

GRUPA LUDZIE PRODUKT
CENNIK

AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY

WYMIARY 
456/173/150

BAGA˚NIK
500 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 45 LLinea

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miej sca
1.4 77KM AC TI VE 37.817 1368 57 165 6,3 148 5
1.3 MJT 16v 90KM AC TI VE 46.317 1248 66 170 4,9 129 5
1.4 77KM DYNAMIC 42.917 1368 57 165 6,3 148 5
1.3 MJT 16v 90KM DYNAMIC 51.417 1248 66 170 4,9 129 5
1.4TURBOT-JET 16v 120KM DYN. 50.567 1368 88 195 6,8 159 5
1.3 MJT 16v 90KM DYN. DUALOGIC 56.092 1248 66 170 4,9 123 5
1.3 MJT 16v 90KM EMOTION 56.092 1248 66 170 4,9 129 5
1.4TURBOT-JET 16v 120KM EMOTION 54.817 1368 88 195 6,8 159 5
1.3 MJT 16v 90KM EMOT. DUALOGIC 60.767 1248 66 170 4,9 123 5

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT
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RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 77KM ACTIVE 40.367 1368 57 148 7,4 174 5
1.3 M-JET 16v 85KM ACTIVE 48.867 1248 62 156 5,5 145 5
1.9 M-JET 105KM ACTIVE 50.567 1910 77 164 5,8 153 5
1.6 16v NATURAL POWER/ 
CNG (gaz ziemny) ACTIVE 56.517 1596 76/68 163 9,2 171 5
1.4 77KM FAMILY 45.467 1368 57 148 7,4 174 5
1.3 M-JET 16v 85KM FAMILY 53.967 1248 62 153 5,5 145 7
1.9 M-JET 120KM FAMILY 58.217 1910 88 174 6,1 160 7
1.4 77KM DYNAMIC 43.767 1368 57 148 7,4 174 5
1.3 M-JET 16v 85KM DYN. 52.267 1248 62 153 5,5 145 7
1.9 M-JET 105KM DYNAMIC 53.967 1910 77 164 5,8 153 5
1.4 77KM MALIBU 49.717 1368 57 148 7,4 174 5
1.3 M-JET 16v 85KM MALIBU 58.217 1248 62 153 5,5 145 7
1.9 M-JET 120KM MALIBU 62.467 1910 88 174 6,1 160 7

WYMIARY 
425/172/182

BAGA˚NIK
750 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 60 LDoblò

WYMIARY 
475/177/160

BAGA˚NIK
500 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 62 LCroma

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.9 MTJ  DYNAMIC 4X2 59.747 1910 88 190 6,6 166 5
1.9 MTJ  DYNAMIC 4X4 62.297 1910 88 180 6,8 174 5
1.6 16v EMOTION 4X4 53.797 1586 79 170 7,1 173 5
1.9 MTJ  EMOTION 4X4 66.547 1910 88 180 6,8 174 5

WYMIARY 
411/175/162

BAGA˚NIK
270 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 50 LSedici

RA BAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miej sca
1.4 16v 90KM AC TI VE 46.742 1368 66 179 6,7 158 5
1.4 T -JET 16v 120KM DYN. 50.142 1368 88 197 6,7 158 5
1.9 MJT 120KM AC TI VE 54.392 1910 88 194 5,3 139 5
1.4 16v 90KM DY NA MIC 50.992 1368 66 179 6,7 158 5
1.4 T -JET 16v 120KM DYN. 54.392 1368 88 197 6,7 158 5
1.4 T -JET 16v 150KM DYN. 58.217 1368 110 212 7,1 167 5
1.9 MJT 120KM DY NA MIC 58.642 1910 88 194 5,3 139 5
1.9 MJT 16v 150KM DY NA MIC 63.317 1910 110 209 5,6 149 5
1.4 T -JET 16v 120KM EMOT. 61.192 1368 88 197 6,7 158 5
1.4 T -JET 16v 150KM EMOT. 63.317 1368 110 212 7,1 167 5
1.9 MJT 120KM EMO TION 65.442 1910 88 194 5,3 139 5
1.9 MJT16v 150KM EMO TION 68.417 1910 110 209 5,6 149 5
1.4 T -JET 16v 150KM SPORT 63.317 1368 110 212 7,1 167 5
1.9 MJT16v 150KM SPORT 68.417 1910 110 209 5,6 149 5

Bravo WYMIARY 
434/179/149

BAGA˚NIK
400 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 58 L

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miej sca
1.9 MJT 16v 150KM AC TI VE 79.892 1910 110 210 6,1 161 5
1.9 MJT16v 150KM AUT.ACT. 84.992 1910 110 210 6,1 161 5
1.8 16v 140KM DY NA MIC 72.242 1796 103 200 8,5 200 5
1.9 MJT 120KM DY NA MIC 79.042 1910 88 195 6,1 160 5
1.9 MJT 16v 150KM DY NA MIC 85.842 1910 110 210 6,1 161 5
1.9 MJT16v150KMAUT.DYN. 90.942 1910 110 210 6,1 161 5
2.2 16v 147KM EMO TION 89.242 2198 108 210 8,6 204 5
2.2 16v 147KM AUT. EMO TION 93.492 2198 108 210 8,6 204 5
1.9 MJT 16v 150KM EMO TION 90.092 1910 110 210 6,1 161 5
1.9 MJT16v150KMAUT.EMOT. 95.192 1910 110 210 6,1 161 5
2.4 MJT20v200KM AUT.EMOT. 113.892 2387 147 216 8,0 212 5

Ceny z 15% rabatem dla pracowników Grupy Fiat zawierajà VAT i sà aktualne w momencie zamkni´cia numeru. Firma zastrzega
sobie mo˝liwoÊç dokonania w ka˝dej chwili zmiany cen i wyposa˝enia.
Pracownicy spó∏ek Grupy Fiat mogà alternatywnie skorzystaç z opcji 10% rabatu i darmowego pakietu ubezpieczeniowego.
W cenniku zamieszczono tylko wybrane opcje i akcesoria. Kompletny wykaz mo˝na otrzymaç w salonach sprzeda˝y.

Oferta jest dost´pna w Centrum Sprzeda˝y Fiat Auto Poland, ul. Katowicka 24, Bielsko-Bia∏a.
Centrum Sprzeda˝y Fiat Auto Poland • tel. 033 813 44 40



RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
2.2 JTS 185KM 125.715 2198 136 217 9,4 221 2
2.4 JTDM 200KM 141.185 2387 147 228 6,8 179 2
2.2 JTS 185KM EXCLUSIVE 132.855 2198 136 217 9,4 221 2
2.4 JTDM 200KM EXCLUSIVE 148.325 2387 147 228 6,8 179 2
3.2 JTS V6 Q4 260KM EXCLUSIVE 169.150 3195 191 235 11,5 273 2
3.2 V6 Q4 260KM SKY VIEW Q-TRONIC 175.100 3195 191 235 11,5 273 2

WYMIARY 
439/183/132

BAGA˚NIK
253 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 70 LSpider
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RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
2.2 JTS 185KM 118.915 2198 136 222 9,4 221 2+2
2.4 JTDM 200KM 134.385 2387 147 230 7,0 180 2+2
2.2 JTS 185KM SKY VIEW 126.055 2198 136 222 9,4 221 2+2
2.4 JTDM 210KM SKY  VIEW 141.525 2387 147 230 7,0 180 2+2
3.2 JTS V6 Q4 260KM SKY VIEW 162.350 3195 191 240 11,5 273 2+2
3.2 V6 Q4 260KM SKY VIEW Q-TRONIC 168.300 3195 191 240 11,5 273 2+2

WYMIARY 
475/186/175

BAGA˚NIK
324 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 70 LBrera

WYMIARY 
439/183/132

BAGA˚NIK
445 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 70 L159 Sportwagon

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.9 JTS 160KM PROGRESSION 96.645 1859 118 212 8,7 205 5
2.2 JTS 185KM PROGRESSION 112.540 2198 136 222 9,4 221 5
1.9 JTDM 120KM PROGRESSION 94.435 1910 88 191 5,9 157 5
1.9 JTDM 150KM PROGRESSION 102.170 1910 110 210 6,0 157 5
1.9 JTDM 150KM PROG. Q-TRONIC 108.205 1910 110 210 6,0 157 5
2.4 JTDM 210KM PROGRESSION 136.085 2387 154 228 6,8 179 5
2.4 JTDM 200KM PROG. Q-TRONIC 142.120 2387 147 228 6,8 179 5
2.4 JTD 210KM PROGRESSION Q4 142.970 2387 154 228 6,8 179 5
2.2 JTS 185KM DISTINCTIVE 120.700 2198 136 222 9,4 221 5
2.2 JTS 185KM DIST. SELESPEED 128.690 2198 136 222 9,4 221 5
1.9 JTDM 150 KM DISTINCTIVE 110.330 1910 110 210 6,0 159 5
1.9 JTDM 150 KM DIST. Q-TRONIC 116.365 1910 110 210 6,0 159 5
2.4 JTDM 210KM DISTINCTIVE 144.245 2387 154 228 6,8 179 5
2.4 JTDM 200KM DIST. Q-TRONIC 150.280 2387 147 228 6,8 179 5
2.4 JTDM 210KM DISTINCTIVE Q4 151.130 2387 154 228 6,8 179 5
3.2 JTS V6 Q4 260KM DISTINCTIVE 158.185 3195 191 240 11,5 270 5
3.2 JTS V6 Q4 260KM DIST. Q-TRONIC 164.135 3195 191 240 11,5 270 5
1.9 JTDM 150KM TI 118.405 1910 110 210 6,0 157 5
1.9 JTDM 150KM TI Q-TRONIC 124.440 1910 110 210 7,1 157 5
2.2 JTS 185KM TI 128.775 2198 136 222 9,4 221 5
2.2 JTS 185KM TI SELESPEED 136.765 2198 136 222 9,4 221 5
2.4 JTDM 210KM TI 152.320 2387 154 230 6,8 179 5
2.4 JTDM 200KM TI Q-TRONIC 156.825 2387 147 224 8,0 210 5
2.4 JTDM 210KM TI Q4 159.205 2387 154 226 7,5 197 5
3.2 JTS V6 Q4 260KM TI 166.260 3195 191 240 11,5 273 5
3.2 JTS V6 Q4 260KM TIQ-TRONIC 172.210 3195 191 240 12,2 289 5

WYMIARY 
466/182/141

BAGA˚NIK
405 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 70 L159

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.9 JTS 160KM PROGRESSION 102.595 1859 118 210 8,8 209 5
2.2 JTS 185KM PROGRESSION 118.490 2198 136 220 9,5 224 5
1.9 JTDM 120KM PROGRESSION 100.385 1910 88 190 6,0 159 5
1.9 JTDM 150KM PROGRESSION 108.120 1910 110 208 6,1 162 5
1.9 JTDM 150KM PROG. Q-TRONIC 114.155 1910 110 208 6,1 162 5
2.4 JTDM 210KM PROGRESSION 142.035 2387 154 226 7,0 184 5
2.4 JTDM 200KM PROG. Q-TRONIC 148.070 2387 147 226 7,0 184 5
2.4 JTDM 210KM PROG. Q-4 148.920 2387 154 226 7,0 184 5
2.2 JTS 185KM DISTINCTIVE 126.650 2198 136 220 9,5 224 5
2.2 JTS 185KM DIST. SELESPEED 134.640 2198 136 220 9,5 224 5
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE 116.280 1910 110 208 6,1 162 5
1.9 JTDM 150KM DIST. Q-TRONIC 122.315 1910 110 208 6,1 162 5
2.4 JTDM 210KM DISTINCTIVE 150.195 2387 154 226 7,0 184 5
2.4 JTDM 200KM DIST. Q-TRONIC 156.230 2387 147 226 7,0 184 5
2.4 JTDM 210KM DISTINCT. Q-4 157.080 2387 154 226 7,0 184 5
3.2 JTS V6 Q4 260KM DISTINCTIVE 164.135 3195 191 237 11,6 275 5
3.2 JTS V6 Q4 260KM DIST. Q-TRONIC 170.085 3195 191 237 11,6 275 5
1.9 JTDM 150KM TI 124.355 1910 110 208 6,1 162 5
1.9 JTDM 150KM TI Q-TRONIC 130.390 1910 110 205 7,2 190 5
2.2 JTS 185KM TI 134.725 2198 136 220 9,5 224 5
2.2 JTS 185KM TI SELESPEED 142.715 2198 136 220 9,5 224 5
2.4 JTDM 210KM TI 158.270 2387 154 228 7,0 185 5
2.4 JTDM 200KM TI Q-TRONIC 164.305 2387 147 226 8,2 215 5
2.4 JTDM 210KM TI Q-4 165.155 2387 154 224 7,6 199 5
3.2 JTS V6 Q4 260KM TI 172.210 3195 191 237 11,6 275 5
3.2 JTS V6 Q4 260KM TI Q-TRONIC 178.160 3195 191 237 12,3 291 5

GRUPA LUDZIE PRODUKT
CENNIK

AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY
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RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
3D 1.6 TS 105KM PROGRESSION 60.945 1598 88 195 8,2 194 5
3D 1.6 TS 120KM PROGRESSION 63.495 1598 88 195 8,2 194 5
3D 1.9 JTDM 120KM PROGRESSION 69.530 1910 88 195 6,0 155 5
3D 1.9 JTDM 150KM PROGRESSION 74.715 1910 110 208 5,9 157 5
3D 1.6 TS 120KM DISTINCTIVE 68.170 1598 88 195 8,2 194 5
3D 2.0 TS 150KM DISTINCTIVE 74.630 1970 110 208 8,9 211 5
3D 2.0 TS 150KM SELESPEED DIST. 86.955 1970 110 208 8,9 211 5
3D 1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE 79.305 1910 110 208 5,9 157 5
3D 1.9 JTDM 150KM Q2 82.025 1910 110 208 5,9 157 5
5D 1.6 TS 105KM PROGRESSION 62.645 1598 88 195 8,2 194 5
5D 1.6 TS 120KM PROGRESSION 65.195 1598 88 195 8,2 194 5
5D 1.9 JTDM 120KM PROG. 71.230 1910 88 195 6,0 155 5
5D 1.9 JTDM 150KM PROG. 76.415 1910 110 208 5,9 157 5
5D 1.6 TS 120KM DISTINCTIVE 69.870 1598 88 195 8,2 194 5
5D 2.0 TS 150KM DISTINCTIVE 76.415 1970 110 208 8,9 211 5
5D 2.0 TS SELESPEED 150KM DIST. 88.655 1970 110 208 8,9 211 5
5D 1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE 81.005 1910 110 208 5,9 157 5
5D 1.9 JTDM 150KM Q2 83.725 1910 110 208 5,9 157 5

WYMIARY 
475/186/175

BAGA˚NIK
324 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 60 L147

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
2.0 JTS 165KM PROGRESSION 96.135 1970 122 216 8,7 208 5
1.9 JTDM 150KM PROGRESSION 99.535 1910 110 209 6,7 178 5
2.0 JTS 165KM DISTINCTIVE 101.320 1970 122 216 8,7 208 5
2.0 JTS 165KM SELESPEED DIST. 107.355 1970 122 216 8,7 208 5
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE 104.720 1910 110 209 6,7 178 5
2.0 JTS 165KM BLACK LINE 104.720 1970 122 216 8,7 208 5
1.9 JTDM 150 KM BLACK LINE 108.120 1910 110 209 6,7 178 5
1.9 JTDM 150KM Q2 108.120 1910 110 209 6,7 178 5

WYMIARY 
449/176/136

BAGA˚NIK
320 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 63 LGT

Ceny z 15% rabatem dla pracowników Grupy Fiat zawierajà VAT i sà aktualne w momencie zamkni´cia numeru. Firma zastrzega
sobie mo˝liwoÊç dokonania w ka˝dej chwili zmiany cen i wyposa˝enia.
Pracownicy spó∏ek Grupy Fiat mogà alternatywnie skorzystaç z opcji 10% rabatu i darmowego pakietu ubezpieczeniowego.
W cenniku zamieszczono tylko wybrane opcje i akcesoria. Kompletny wykaz mo˝na otrzymaç w salonach sprzeda˝y.

Oferta jest dost´pna w Centrum Sprzeda˝y Fiat Auto Poland, ul. Katowicka 24, Bielsko-Bia∏a.
Centrum Sprzeda˝y Fiat Auto Poland • tel. 033 813 44 40

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 8v 77KM ORO 54.315 1368 57 163 6,2 146 5
1.4 16v 95KM ORO 57.715 1368 70 175 6,6 157 5
1.3 M-JET 16v 70KM ORO 60.265 1228 51 159 4,9 129 5
1.9 M-JET 16v 100KM ORO 65.365 1918 74 179 5,2 137 5
1.4 8v 77KM PLATINO 62.815 1368 57 163 6,2 146 5
1.4 16v 95KM PLATINO 66.215 1368 70 175 6,6 157 5
1.3 M-JET 16v 70KM PLATINO 73.865 1228 51 159 4,9 129 5
1.9 M-JET 16v 100KM PLAT. 75.565 1910 74 179 5,2 137 5

WYMIARY 
378/170/153

BAGA˚NIK
215 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 47 LMusa

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 8v 77KM ORO 41.565 1368 57 163 6,2 146 4
1.4 16v 95KM ORO 44.115 1368 70 175 6,7 159 4
1.3 M-JET 16v 90KM ORO 50.065 1248 66 173 4,9 123 4
1.4 8v 77KM PLATINO 45.815 1368 57 163 6,2 146 4
1.4 DFN 16v 95KM PLATINO 48.365 1368 70 175 6,7 159 4
1.3 M-JET 16v 75KM PLATINO 53.465 1248 55 167 4,5 119 4
1.416v95KMSPORT MOMO ED. 50.915 1368 70 175 6,7 159 4
1.3 M-JET 16v SPORT MOMO ED. 56.865 1368 77 177 4,7 123 4

WYMIARY 
378/170/153

BAGA˚NIK
215 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 47 LYpsilon

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
2.0 TB 20v EXECUTIVE 149.515 1998 136 224 11,1 264 5
2.4 JTD AUT. 20v SPORTIVA 216.920 2387 136 220 8,8 234 5

WYMIARY 
489/183/147

BAGA˚NIK
480 LITRÓWThesis



GRUPA LUDZIE
FIAT TO MY

PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY
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W każdym numerze gazety
staramy się udostępnić
stronę dla pracowników

Grupy Fiat, którą nazwaliśmy
„Fiat to my”. To właśnie w tej

rubryce możecie wyrazić
swoje opinie, podzielić się

radościami, opowiedzieć
o swoich problemach,

spostrzeżeniach itp.
Zachęcamy do pisania
listów. Piszcie do nas!

Nasz adres: 

Redakcja FWN,
Satiz Poland,

43-300 Bielsko-Bia∏a,
ul. 11 Listopada 60/62

e-mail: redakcja@satiz.pl

Tym, którzy do nas 
napisali, dzi´kujemy za
wszystkie maile i kartki. 

POCZTA

ZATRZYMAå CHWIL¢
Moja przygoda z fotografią zaczęła się tak naprawdę
od wyjazdu do USA w ramach programu studenckiego
„Work and Travel”. Był to wyjazd głównie do pracy, ale
udało mi się także zwiedzić całe Stany Zjednoczone. To
właśnie tam kupiłem swój pierwszy aparat fotograficzny,

dzięki któremu przywiozłem do Polski całą masę zdjęć,
m.in. z Parków Narodowych czy z Zachodniego Wybrzeża.
Dzięki nim przypominam sobie chwile, które ukryły się
gdzieś w zakamarkach mojej pamięci. Zdjęcia robię
spontanicznie, zawsze wtedy, gdy chcę zatrzymać jakąś
chwilę na dłużej, często też staram się uchwycić coś
innego, niecodziennego. Aparatem, który wygrałem
w konkursie fotograficznym Fiata Wokół Nas, uwieczniłem
ostatnio podczas zimowego spaceru cenne dla mnie chwile
z małżonką. Razem cieszymy się tą nagrodą.

Tomasz Raszka, Teksid Iron, zwyci´zca konkursu
fotograficznego „Moje 15-lecie”

KSI¢˚YCOWA
GRUDNIOWA NOC
Dobry Mikołaj ubarwia nam świat
prezentami, wnosi wiele radości
do tych grudniowych, zimowych dni,
wypełnia nas dobrymi uczuciami.
Składane w tych dniach życzenia – te
całkiem błahe i te ważne – nabierają
mocy spełnienia. Sprzyja magiczna
atmosfera i wkrada się nuta fantazji.
Nawet barwnie zapakowane prezenty,
pojawiające się jak za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki, mają swoje
znaczenie – symboliczny podarunek
w pracy świadczy np. o tym, że i tu są
ludzie, którym nie jesteśmy obojętni.
Niektórzy barwnie zapakowane
niespodzianki otrzymują od samego
Świętego Mikołaja, który przybywa
na saniach ciągnionych przez białe

renifery. Innych zaś zaskakuje
tajemniczo wypełniona skarpeta,
zawieszona przy kominku, w którym
trzaska rozpalony węgiel. 
Są też tacy, którzy wolą bardziej
kameralne, zorganizowane spotkanie
z Mikołajem. Te chwile grudniowe daje
się zapamiętać, bo przecież „nawet
święty lubi prezenty”, więc by je
otrzymać, obdarowujmy nimi innych.

Antoni Hendzel 
Fiat Powertrain

¸AMY DLA PRACOWNIKÓW
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ZIELONA GA¸ÑZKA
W BLASKU ÂWIEC
Święta Bożego Narodzenia są okazją do spotkań.
Zasiadamy do wspólnego wigilijnego stołu przy świeżo
ściętej jodle, rozświetlonej blaskiem choinkowej

świeczki. I tu, podobnie jak
w listopadowy dzień, wkrada się nuta
żalu, że niektórym życie w pewnym
momencie przestało pisać scenariusz.
Znowu spoglądamy ciepłym wzrokiem
na fotografie, sięgamy
do pamiątkowych przedmiotów, a one
jeszcze bardziej podkreślają atmosferę
miłości, szacunku, wzajemnej
tolerancji. „Spieszmy się kochać ludzi,
bo Oni tak szybko odchodzą” – pisał
ksiądz Twardowski.

Antoni Hendzel
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Tel. (0-33) 8538200, Fax (0-33) 8532964
Wiceprezes Zarzàdu: Marek Kanafek

ul. Otoliƒska 25, 09-407 P∏ock
Tel. (0-24) 2679600, Fax (0-24) 2679605
Dyrekcja Generalna 

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 2630665, Fax (0-32) 2636618
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 2960111, Fax (0-32) 2960340
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

ul. Chopina 72, 41-300 Dàbrowa Górnicza
Tel. (0-32) 295 79 22, Fax (0-32) 2957958
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132199, Fax (0-33) 8132955
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 2960296, Fax (0-32) 2936618
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

ul. Turyƒska 100, 43-100 Tychy
Tel. (0-32) 2179404, Fax (0-32) 2179440
Dyrektor, Wiceprezes: Hubert Gerono

Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa
Tel. (0-22) 5784300, Fax (0-22) 5784318
Dyrektor Generalny: Marcello Filotico

ul. W´glowa 72, 43-346 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132242, Fax (0-33) 8134108
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132549, Fax (0-33) 8126988
Cz∏onek Zarzàdu: Tomasz Trombala

ul. Konwojowa 57, 43-346 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8135323, Fax (0-33) 8134113
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

reprezentacja i koordynacja 
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów ˝eliwnych 
dla przemys∏u samochodowego

produkcja 
maszyn rolniczych

koordynacja dzia∏alnoÊci Magneti Marelli
w Polsce

produkcja cz´Êci samochodowych 
– oÊwietlenie

produkcja cz´Êci samochodowych 
– uk∏ady wydechowe

produkcja cz´Êci samochodowych 
– zawieszenia

produkcja cz´Êci samochodowych 
– zawieszenia

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ 
dla przemys∏u samochodowego

import i sprzeda˝ samochodów 
dostawczych i ci´˝arowych

administracja ksi´gowa, 
personalna i p∏ace

zakupy ma te   ria ∏ów poÊrednich 
i bezpo Êred nich do produkcji 
samochodów

us∏ugi celne

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132485, Fax: (0-33) 813 5333
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

ochrona osób, mienia i ochrona 
przeciwpo˝arowa oraz transport

produkcja silników i skrzyƒ biegów 
do samochodów

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074800, Fax (0-22) 6074849
Prezes Zarzàdu: Gra˝yna Portas

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074800, Fax (0-22) 6074982
Prezes Zarzàdu: Marat Nevretdinov

us∏ugi bankowe

leasing samochodów

stan na 20 grudnia 2007 r.

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074821, Fax (0-22) 6074854
Prezes Zarzàdu: Saverio Cacopardo

usługi finansowe i leasingowe

1. Fiat Polska Sp. z o.o. 

2. Fiat Auto Poland SA

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

4. CNH Polska Sp. z o.o.

5. Magneti Marelli Poland SA

6. Automotive Lighting Polska Sp. z o.o. 

7. Magneti Marelli Exhaust 
Systems Polska Sp. z o.o.

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

9. Magneti Marelli Suspension 
Systems Poland Sp. z o.o.

10. Comau Poland Sp. z o.o. 

11. Iveco Poland Sp. z o.o.

12. Fiat Services Polska Sp. z o.o. 

13. Fiat Purchasing Poland Sp. z o.o.

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

15. Sirio Polska Sp. z o.o.

Joint Ventures

1. Fiat-GM Powertrain Polska Sp. z o.o. 

2. Fiat Bank Polska SA 

3. Fidis Leasing Polska Sp. z o.o.

4. Fidis Finance Polska Sp. z o.o.
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