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C
hoç wy da je si´, ˝e Êwia to wy kry zys
ju˝ si´ usta bi li zo wał, to jed nak na dal
do tkli wie od czu wa ne sà je go re per -
ku sje. Ze szcze gól nà si łà ude rzył
w dru gim kwar ta le ro ku po wo du jàc
spa dek wo lu me nu we wszyst kich
ga ł´ ziach dzia łal no Êci pro wa dzo nej
przez Gru p´. W po rów na niu z tym
sa mym okre sem w 2008 ro ku przy -

cho dy ule gły zmniej sze niu o 22,5%, za trzy mu jàc
si´ na po zio mie 13,2 mi liar da eu ro. W tych nie -
sprzy ja jà cych wa run kach przed si´ bior stwo zre ali -
zo wa ło zysk z za rzà dza nia zwy czaj ne go w po sta -
ci 310 mi lio nów eu ro (w ana lo gicz nym okre sie
w 2008 r. by ło 1 131 mi lio nów), uzy sku jàc ren -
tow noÊç sprze da ̋ y w wy so ko Êci 2,4%. Ob ni ̋ y ło
po nad to za dłu ̋ e nie prze my sło we net to do 5,7 mi -

liar da eu ro (na ko niec pierw -
sze go kwar ta łu by ło 6,6

mi liar da) i zwi´k szy -
ło płyn noÊç do

6,4 mi liar da.

Stra ta net to w oma wia nym kwar ta le zo sta ła ogra -
ni czo na do 179 mi lio nów eu ro (przy zy sku wy no -
szà cym 646 mi lio nów w tym sa mym okre -
sie 2008 r.). Tak wi´c w oma wia nym kwar ta le za -
cz´ ły byç wi docz ne skut ki spraw ne go za rzà dza nia
ope ra cyj ne go i wy sił ków zmie rza jà cych do ogra ni -
cze nia kosz tów, ja kie pod j´ to w koƒ ców ce 2008 r.
Wy ni ki te, wraz z na dzie jà na po lep sze nie ko -
niunk tu ry w dru giej po ło wie ro ku, po zwa la jà Gru -
pie Fiat po twier dziç ogło szo ne ju˝ ce le na 2009
rok: zysk z za rzà dza nia zwy czaj ne go po wy ̋ ej mi -
liar da eu ro, zaÊ za dłu ̋ e nie prze my sło we net to po -
ni ̋ ej pi´ ciu mi liar dów.
Bio ràc pod uwa g´ pierw sze szeÊç mie si´ cy ro ku
kon cern Fia ta osià gnàł przy cho dy na su m´ 24,5
mi liar da eu ro, co sta no wi 23,8% mniej ni˝ w ro ku
ubie głym. Zysk z za rzà dza nia zwy czaj ne go wy -
niósł 262 mi lio ny (1 897 mi lio nów w pierw  szym
pół ro czu 2008 r.). Na plu sie, w wy so ko Êci 29 mi -
lio nów, zna lazł si´ wy nik ope ra cyj ny, w 2008 r.
kształ tu jà cy si´ na po zio mie 1 914 mi lio nów.

TREN DY BRAN ŻO WE
W dru gim kwar ta le Fiat Gro up Au to mo bi les
sprze dał po nad 591 tys. po jaz dów, wy pra co wu jàc
ob ro ty w kwo cie 6,9 mi liar da eu ro (-11,1%). Je go
udział ryn ko wy po pra wił si´ za rów no we Wło -
szech jak i w Eu ro pie Za chod niej, gdzie upla so wał
si´ na po zio mie 9,2%. To głów nie za słu ga bo ga te -
go asor ty men tu eko no micz nych i przy ja znych Êro -

trudnym rynkuna

W gospodarce wcià˝ zdominowanej przez kryzys
i przy silnym spadku popytu w wielu obszarach działalnoÊci
koncern Fiata zamknàł drugi kwartał odnotowujàc zysk
z zarzàdzania zwyczajnego w wysokoÊci 310 milionów.
Zaprocentowała pozytywnie redukcja kosztów.
Potwierdzono cele na rok 2009, w oczekiwaniu
na popraw´ w Êwiatowej gospodarce.

Dobre wyniki
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do wi sku sa mo cho dów, któ ry umo˝ li wił Przed si´ -
bior stwu po zy ska nie ryn ków we wszyst kich kra -
jach, gdzie wpro wa dzo no eko -do pła ty. Na to miast
Fiat Pro fes sio nal w oma wia nym kwar ta le usy tu -
ował si´ na pierw szym miej scu spo Êród ma rek sa -
mo cho dów do staw czych z Eu ro py Za chod niej.
Zysk z za rzà dza nia zwy czaj ne go FGA wy -
niósł 155 mi lio nów eu ro (243 mi lio ny w dru gim
kwar ta le 2008 r.) przy ren tow no Êci sprze da ̋ y
w wy so ko Êci 2,2%. W dru gim kwar ta le Ma se ra ti
wy ge ne ro wa ło ob ro ty w kwo cie 111 mi lio nów 
(-45,9%) i do dat ni zysk z za rzà dza nia zwy czaj ne -
go na kwo t´ dwóch mi lio nów. Wy nik na plu sie
od no to wa ło rów nie˝ Fer ra ri, któ re przy ob ro -
tach 450 mi lio nów (-12,3%) osià gn´ ło zysk z za -
rzà dza nia zwy czaj ne go w wy so ko Êci 70 mi lio nów.
CNH, od czu wa jàc wy raê ne skur cze nie si´ Êwia to -
we go po py tu na ma szy ny bu dow la ne i osła bie nie
ryn ku ma szyn rol ni czych, uzy ska ło przy cho dy
rów ne 2,9 mi liar da eu ro (-21,2%). Wy nik z za rzà -
dza nia zwy czaj ne go osià gnàł war toÊç do dat nià
rów nà 123 mi lio ny. Ten den cj´ spad ko wà,
o 43,2%, wy ka za ły przy cho dy Ive co, któ re wy nio -
sły 1,8 mi liar da eu ro. Sta ło si´ tak za spra wà za ła -
ma nia si´ po py tu na po jaz dy u˝yt ko we, zwłasz cza
te ci´˝ kie. FPT Po wer tra in Tech no lo gies uzy ska ło
przy cho dy na kwo t´ 1,3 mi liar da eu ro (-40,5%).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT FIAT GROUP

II kwartał (wartości wyrażone w milionach euro) I półrocze

Samochody 7.429 8.413 227 360
(Fiat Group Automobiles, Maserati, Ferrari)

Maszyny rolnicze i budowlane 2.860 3.631 123 399
(CNH - Case New Holland)

Pojazdy użytkowe (Iveco) 1.773 3.122 18 248

Komponenty i Systemy Produkcyjne 2.597 4.038 -41 173
(FPT, Magneti Marelli, Teksid, Comau)

Pozostała działalność 284 376
(działalność wydawnicza, Holdingi i inne)

Wyłączenia -1.759 -2.558

Koncern Ogółem 13.184 17.022 310 1.131

2009 2008 2009 2008

PRZYCHODY NETTO I WYNIK Z ZARZĄDZ. ZWYCZ. - II kwartał 2009

-17 -49

(w milionach euro) Przychody netto Wynik z zarządzania
zwyczajnego

2009 2009 2008

13.184

310

2,4%

158

-16

-179

17.022

1.131

6,6%

1.131

955

646

Przychody netto

Zysk/(strata)z zarządzania zwyczajnego

Marża na zarządzaniu zwyczajnym

Zysk/(strata) operacyjny/-a

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem

Zysk/(strata) analizowanego okresu

32.100

1.897

5,9%

1.914

1.591

1.073

24.452

262

1,1%

29

-376

-590

2008

Na wyniki FGA
pozytywnie
wpłynęły
wprowadzone
przez niektóre
kraje eko-dopłaty

Stra ta z za rzà dza nia zwy czaj ne go wy nio sła 26 mi -
lio nów eu ro. Zma la ły, ale o 28,7%, rów nie˝ ob ro -
ty Ma gne ti Ma rel li (1 152 mi lio ny).

PER SPEK TY WY
Ten den cje w Gru pie w pierw szej po ło wie 2009 r.
sta no wi ły peł ne od zwier cie dle nie pro gnoz. I tak
pierw szy kwar tał ce cho wa ły sil ne spad ki po py tu,
a w dru gim za cz´ ła przy no siç owo ce wy ko na -
na u schył ku 2008 r. pra ca w dzie dzi nie re struk tu -
ry za cji i ci´ cia kosz tów. Dla te go te˝ wy ni ki by ły
zgod ne z ocze ki wa nia mi fir my.
Fiat spo dzie wa si´, ˝e dru ga po ło wa ro ku oka ̋ e
si´ po myÊl niej sza dzi´ ki po pra wie ryn ko we go ob -
li cza wie lu ga ł´ zi dzia łal no Êci Kon cer nu. Wie lu,
choç nie wszyst kich, gdy˝ za rów no bran ̋ e ma -
szyn bu dow la nych, jak i ma szyn rol ni czych, b´ dà
si´ jesz cze bo ry kaç z trud no Êcia mi w trze cim
kwar ta le, a na pierw sze ozna ki o˝y wie nia mo gà li -
czyç do pie ro w koƒ ców ce ro ku. W ta kiej sy tu acji,
i z za strze ̋ e niem nie spo dzie wa nych i po wszech -
nych wa haƒ po py tu, Gru pa Fiat prze wi du je,
˝e 2009 rok za mknie si´ spad kiem glo bal ne go za -
po trze bo wa nia na na sze wy ro by o ok. 20% w po -
rów na niu do ro ku 2008 oraz, ˝e wy nik z za rzà -
dza nia zwy czaj ne go kon cer nu prze kro czy mi liard
eu ro. Zysk net to kon cer nu po wi nien wy nieÊç po -
nad 100 mi lio nów, a prze my sło wy prze pływ pie -
ni´˝ ny mi liard.
Pra cu jàc nad osià gni´ ciem tych ce lów, z my Êlà
o opty mal nym in we sto wa niu ka pi ta łu i re duk cji
ry zy ka, Gru pa Fiat b´ dzie kon ty nu owaç za ini cjo -
wa nà ju˝ prak ty k´ za wie ra nia ukie run ko wa nych
so ju szy.
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Kaêmierczak

Dzi´ki Silver

W zasadzie ka˝dy z nas jest w stanie
przygotowaç pokaz ładnych slajdów, a swoje
pomysły zilustrowaç na jeszcze ładniejszym
obrazku. Sztuka polega na tym, aby wiedz´
zilustrowanà na slajdach skutecznie wykorzystaç
w praktyce. Pracownikom FAP to si´ udało.
O ich sukcesach opowiada Zdzisław Arlet,
dyrektor Zakładu Tychy Fiat Auto Poland.

złapaliÊmy
wiatr w ˝agle
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Krystyna Gordon, szef Działu Organizacji w FAP,
koordynator FAPS w Zakładzie Tychy: 
„Zdobycie Srebra jest naturalnym następstwem naszych
działań na polu nieustannego dążenia do doskonałości.
Na pewno nie był to proces łatwy, bo wymagający nowego
widzenia
i rozumienia
wielu kwestii
w sposób
bardziej
precyzyjny,
systematycznego
identyfikowania
i eliminowania
wszelkiego
rodzaju strat
i marnotrawstwa,
zastosowania
nowych, zaawansowanych narzędzi rozwiązujących
problemy, nowego podejścia i dochodzenia do przyczyny
problemów, co z kolei prowadziło do ich eliminacji. Trudno
wyodrębnić obszary poprawy, bo rozwój odnotowały
wszystkie filary WCM, ale te które w wyniku audytu zostały
zauważone i uzyskały na podstawie przyznanej punktacji
kolejny poziom rozwoju to: Cost Deployment (posiedliśmy
już umiejętność wyceny naszych problemów oraz
atakowania tych, które przynoszą największe straty, co
pozwala nam działać w sposób bardziej efektywny oraz
wiązać działania Cost Deployment z planami
budżetowymi na kolejne lata) oraz Profesjonalne
Utrzymanie (w krótkim czasie, bo od 2006 roku, kiedy to
dokonaliśmy zmiany podejścia od TPM do WCM
działalności specjalistycznego utrzymania ruchu przejętej
w ramach insourcingu z Comau, udało nam się
wypracować działania polegające na zwiększaniu
wydajności maszyn i urządzeń oraz komponentów poprzez
wydłużanie ich żywotności, co przekłada się na realne
korzyści). W krótkim czasie udało nam się także osiągnąć
bardzo wysoki poziom motywacji pracowników, którzy już
nie tylko rozumieją istotę WCM, ale podejmują coraz
więcej działań poprawy bez ingerencji managerów.
Podsumowując: zgodnie z tym, co zawsze podkreśla
profesor Yamashina; tworzymy nowe standardy,
przyjmując azymut na najlepszych i tym samym stawiając
na najwyższą jakość. Dodam, że tą drogą podążają
również koledzy z innych zakładów, które osiągnęły w roku
bieżącym poziom Silver – są to w kolejności Bursa i Melfi.
Z zakładami Grupy wymieniamy się wzajemnie
doświadczeniami, adaptujemy ciekawe rozwiązania
i pomysły – rywalizujemy także ze sobą, ale jest to zdrowa
rywalizacja, oparta na wymianie doświadczeń i radości
z sukcesów drugiej strony.”

Przyj́ liÊmy azymut 
na najlepszych

C
er ty fi ka ty ISO,
Pol  ska Na gro da
Ja ko Êci, eu ropej-
ska EFQM Ex -
cel  len ce Award,
Bron ze, a te raz
po  ziom Si lver
WCM. To naj -
lepiej Êwiad czy

o ja   ko Êci pro duk cji w Ty chach…
„Jest to wy nik trzy na stu lat pra cy
– mo jej i ca łej za ło gi. Przez ten
czas licz ba sa mo cho dów zje˝ d˝a -
jà cych z li nii pro duk cyj nych
z uster ka mi zmniej szy ła si´ z 20%
w 1996 r. do 4% obec nie. Wte dy,
choç nikt nie ˝à dał od nas te go,
za cz´ li Êmy wdra ̋ aç za sa dy cer ty -
fi ka tu ISO 9001 w nie miec kiej

fir mie TÜV CERT. Zdo by li Êmy
go w 1996 ro ku ja ko pierw sze
przed si´ bior stwo mo to ry za cyj ne
w Eu ro pie. Po tem wdro ̋ y li Êmy
ko lej ne sys te my: za rzà dza nia Êro -
do wi sko we go oraz za rzà dza nia
bez pie czeƒ stwem i hi gie nà pra cy.
Po sta no wi li Êmy si´ te˝ spraw dziç
w kon fron ta cji z in ny mi przed si´ -
bior stwa mi – stàd te˝ nasz udział
w kon kur sie Pol ska Na gro da Ja -
ko Êci, w któ rym zwy ci´ ̋ y li Êmy
w ka te go rii naj wi´k szych przed -
si´ biorstw w 2004 ro ku. Ten suk -
ces spra wił, ˝e wy star to wa li Êmy
w kon ku ren cji eu ro pej skiej.
W 2005 r. do szli Êmy do po zio mu
uzna nia za ak tyw noÊç, ale ju˝ rok
póê niej zna leê li Êmy si´ ja ko



pierw sza pol ska fir ma w fi na le
kon kur su EFQM – Eu ro pej skiej
Or ga ni za cji Za rzà dza nia po przez
Ja koÊç. Kie dy w Bu da pesz cie od -
bie ra łem 7-ki lo gra mo wy krysz ta -
ło wy pu char, by łem dum ny, gdy
usły sza łem, ˝e na szà fir m´ mo˝ na
by prze nieÊç w ka˝ de miej sce Eu -
ro py i wsz´ dzie sta no wi ła by
punkt od nie sie nia dla in nych. To
wów czas szef Fia ta Ser gio Mar -
chion ne zde cy do wał, ˝e wszyst kie
za kła dy kon cer nu ma jà wdra ̋ aç
Êwia to we sys te my za rzà dza nia.
Dzi siaj ma my za so bà dwa uda ne
star ty w li dze Êwia to wej – naj -
pierw był Bron ze, a de cy zjà ostat -
nie go, lip co we go au dy tu osià gn´ -
li Êmy po ziom Si lver WCM”.

Czy dro ga od po zio mu Bron ze
do Si lver WCM by ła trud na?
„Nie ukry wam, ˝e ła two nie by ło.
Aby osià gnàç po ziom Si lver mu -
sie li Êmy na braç in ne go spoj rze -
nia na na szà co dzien nà dzia łal -
noÊç – wy ostrzyç wzrok na stra ty
i sku piç si´ na do gł´b nym do tar -
ciu do ob sza rów, któ re ge ne ru jà
ich naj wi´ cej, po to aby w ko lej -
nym kro ku im prze ciw dzia łaç
– wszyst kie te za sa dy sta no wià
fun da ment mo de lu or ga ni za cyj -
ne go World Class Ma nu fac -
turing. Idàc nie co da lej na le ̋ y
wy ja Êniç, ˝e sà czte ry ob sza ry,
w któ rych praw do po do bieƒ stwo

wy stà pie -
nia strat
jest naj -

wi´k sze, ze wzgl´ du na spe cy fi k´
pra cy; sà to: bez pie czeƒ stwo, ja -
koÊç, a tak ̋ e po sto je z ty tu łu
awa rii ma szyn i urzà dzeƒ, i na
ko niec gru pa strat zwià za na
z nie do star cze niem na czas ma -
te ria łów do pro duk cji. Naj pierw
trze ba wi´c stra ty zi den ty fi ko -
waç, póê niej do gł´b nie prze ana li -
zo waç, po to, aby móc po dej mo -
waç dzia ła nia pre wen cyj ne, ma -
jà ce na ce lu ich za po bie ga nie”.

Ja kie go ty pu dzia ła nia by ły po -
dej mo wa ne krok po kro ku?
„Za czy na li Êmy oczy wi Êcie od
tych naj prost szych, czy li uÊwia -
da mia jà cych pra cow ni kom isto t´
dzia łaƒ, zgod nych z za sa da mi
World Class Ma nu fac tu ring, na -
st´p nie wy bie ra li Êmy ob sza ry
mo de lo we, na któ rych krok
po kro ku wpro wa dza li Êmy me -
to do lo gi´, opar tà na po szcze gól -
nych na rz´ dziach WCM, słu ̋ à -

cà do iden ty fi ka cji i eli mi na cji
przy czy ny stra ty czy pro ble -
mu. Po wo li do Êwiad cze nia te
wdra ̋ a my do ko lej nych ob -

sza rów. Po osià gni´ ciu po zio mu
Si lver do szli Êmy do eta pu roz sze -
rze nia tej dzia łal no Êci na ca łà
struk tu r´ za kła du”. 

Czy ła two jest prze no siç ja poƒ -
skie do Êwiad cze nia na pol ski
grunt?
„Na po czàt ku ba wi ło nas stwier -
dze nie, ˝e ja poƒ ski pra cow nik
„mo dli si´ do ma szy ny”, ale po -
tem zro zu mie li Êmy isto t´ spra wy.
Po le ga ona na tym, ˝e czło wiek
za ra bia wte dy, kie dy ma szy na
do brze dzia ła. Mu si si´ wi´c nià
in te re so waç, po znaç jà, ob ser wo -
waç i sy gna li zo waç, gdy dzie je si´
coÊ nie po ko jà ce go. Wów czas
zgła sza to swe mu prze ło ̋ o ne mu,
a to umo˝ li wia szyb kie za po bie -
˝e nie awa rii lub jej usu ni´ cie.
Rów nie wa˝ ne by ło prze ko na nie
do czy sto Êci i do brej or ga ni za cji
pra cy, bo w ba ła ga nie nie zro bi
si´ do bre go sa mo cho du. Je ̋ e li
pra cow nik na ta Êmie mon ta ̋ o -
wej ma np. mi nu t´ na wy ko na nie
ja kiejÊ ope ra cji, to nie mo ̋ e tra -
ciç cza su na nie po trzeb ne czyn -
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Na sukces pracowała cała załoga
Maciej Karp, lider filaru Cost Deployment: „Podczas audytu

kwalifikującego do poziomu Silver WCM filar Cost Deployment otrzymał
3 punkty, czyli o 2 punkty więcej niż podczas pierwszej oceny na poziomie
Bronze. Ten ogromny krok naprzód jest wynikiem pracy całego naszego
zespołu w trzech jednostkach produkcyjnych, a także bardzo dobrej
współpracy z działem finansowym z panem Bekierem na czele, który w tym
roku zaprezentował audytorom osiągnięcia naszego filaru. Ponadto nabraliśmy
dużego doświadczenia w dokonywaniu identyfikacji strat oraz ich dogłębnej
stratyfikacji. Straty wcześniej identyfikowaliśmy na poziomie zespołu

technologicznego, a obecnie zeszliśmy do poziomu operacji technologicznej oraz poszczególnych
maszyn – dotarliśmy więc z tą analizą najgłębiej jak się dało i teraz zamierzamy tę metodologię
rozszerzać na wszystkie obszary. W tej chwili jesteśmy też na etapie rozwijania, zaprojektowanego
na potrzeby Cost Deployment systemu komputerowego, który pozwoli nam na łatwiejsze i szybsze
dotarcie do najdrobniejszych szczegółów i częstsze analizy. W tej chwili bowiem wszystkie operacje,
związane z opracowaniem analizy CD, wykonujemy ręcznie, przy użyciu dostępnego na komputerach
osobistych arkusza kalkulacyjnego MS Excel, co zajmuje dużo więcej czasu. Jeżeli chodzi o moje
odczucia w odniesieniu do ostatniego audytu to muszę powiedzieć, że spodziewaliśmy się wyższych
ocen, niemniej audytorzy są bardzo rygorystyczni. Być może dzięki temu przez cały czas dążymy
do tego, aby osiągać coraz wyższy poziom pracy, a ta surowa ocena jest dla nas motorem
napędowym do dalszych działań na rzecz poprawy.”

KOMENTARZ
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Prof. Nagkano
z Uniwersytetu
w Tokio pokazał
nam metodę
Total Productive
Maintenance, tj.
jak „utrzymywać
maszyny na
poziomie 0”,
czyli zero strat
z tytułu awarii.
Ich sprawność
wzrosła do 99,9%



60 punk tów, a wi´c tro ch´ wy -
zwaƒ jesz cze przed na mi. Do -
dam, ˝e au to oce na by ła na po zio -
mie 67 punk tów i przy kro nam,
˝e ty le nie uda ło si´ uzy skaç”.

Co Pa na zda niem skła da si´
na Wasz suk ces?
„Przede wszyst kim to, ˝e je ste -
Êmy ela stycz ni. To, ˝e Êwiet nie
so bie ra dzi my w sy tu acji sza le jà -
ce go kry zy su jest uwa run ko wa ne
fak tem, i˝ ła two si´ ada ptu je my
na ryn kach, na któ rych w da nym
mo men cie od naj du je my od bior -
ców. W tej chwi li na przy kład
z ogrom nym po wo dze niem funk -
cjo nu je my na ryn ku nie miec kim:
w nie daw no opu bli ko wa nym ran -
kin gu nie za wod no Êci ADAC, Fiat
Pan da za jàł pierw sze miej sce
wÊród sa mo cho dów kla sy miej -
skiej (patrz ramka na str. 10). 
Po za ada pto wa niem si´ do no -
wych re aliów trze ba umieç ba zo -
waç na wcze Êniej szych, do brych
do Êwiad cze niach – czy li nie od -
rzu caç na si ł´ sta rych roz wià zaƒ
na rzecz no wych, ale umie j´t nie
łà czyç ze so bà te re alia. Naj pro -
Êciej rzecz uj mu jàc – nie za po -
mi naç o tym skàd przy szli Êmy,
co osià gn´ li Êmy, ale otwie raç si´
na no we wy zwa nia i no we do -
Êwiad cze nia. Po nad to sta ra my

no Êci, np. szu ka nie cz´ Êci lub
na rz´ dzi. B´ dzie si´ spie szył,
pra co wał ner wo wo i ro bił bł´ dy.
Po tem ktoÊ b´ dzie mu siał go po -
pra wiç, a to po wi´k szy kosz ty
pro duk cji.
Rów nie wa˝ ne sta ło si´ wdro ̋ e -
nie au to kon tro li, za sa dy „po
mnie po pra wiaç nie trze ba”.
Przed tem cy kle pew nych ope ra -
cji spraw dzał pra cow nik kon tro li
ja ko Êci, któ ry od sie wał bra ki.
Ka˝ da z ope ra cji jest do ku men -
to wa na przez pra cow ni ka je go
stem plem na do ku men cie ja dà -
cym wraz z au tem. A je ̋ e li pra -
cow nik za uwa ̋ y ja kiÊ błàd, nie
boi si´ jej za sy gna li zo waç.
To bar dzo istot ne – na li niach
mon tu je si´ wie le mo de li,
a wÊród 2 ty si´ cy sa mo cho dów
pro du ko wa nych dzien nie nie ma
dwóch ta kich sa mych. I nie cho -
dzi tu tyl ko o ich ko lo ry. War to
wie dzieç, ˝e, np. dla sie dzeƒ
Pan dy jest 1457 ry sun ków, a pa -
ne li bocz ków drzwi 90”.

Ile jesz cze bra ku je do do sko na -
ło Êci?
„Za wsze po wta rzam, ˝e gdy by
na sze przed si´ bior stwo pra co wa ło
ide al nie to osià gn´ li by Êmy oce n´
100 punk tów na 100 mo˝ li wych.
W tej chwi li je ste Êmy w oko li cy

Na horyzoncie 
czeka złoto

Wojciech Gwóźdź, lider
filaru Professional

Maintenance:
„Niewątpliwie filar Professional
Maintenance osiągnął wielki
sukces. Dopiero
w październiku 2008 roku
podczas audytu prof.
Yamashiny został potwierdzony

drugi poziom, a tymczasem już dziś możemy cieszyć
się z uzyskania trzeciego poziomu wdrożenia PM.
Ciągły rozwój filaru poprzez wdrażanie działań
wynikających z kryteriów poszczególnych poziomów,
poprzez czerpanie najlepszych wzorców, a także
nasza praca nad tworzeniem nowych rozwiązań,
takich jak chociażby zmiana Standardów PM czy
połączenie Kalendarza PM z Książką Maszyny,
pozwoliły na osiągnięcie założonego celu. Podczas
audytu zaprezentowaliśmy po raz pierwszy podejście
7 Kroków Utrzymania Komponentów (Component
Maintenance). Krok po kroku na przykładzie dużych
blokad pneumatycznych wytłumaczyliśmy, w jaki
sposób działamy na komponentach naszych maszyn
– począwszy od przywrócenia podstawowej kondycji
komponentów, poprzez przygotowanie standardów
utrzymania, wdrożenie działań prewencyjnych aż
do etapu, w którym utrzymanie oparte na czasie
zastąpiliśmy utrzymaniem opartym na kondycji
urządzenia. Należy tutaj podkreślić duży wkład pracy

naszego kolegi Pawła Piotrowskiego, który już
ponad rok temu rozpoczął pracę nad

programem PLC, służącym do kontroli
czasu otwarcia oraz zamknięcia blokad,
a co za tym idzie, określaniu momentu,

w którym komponent daje oznaki
uszkodzenia mechanicznego poprzez

wydłużanie tego czasu. To właśnie
na podstawie tego programu

oraz przygotowanej
wizualizacji podejmujemy
dzisiaj decyzję o rozpoczęciu
działań prewencyjnych, co
bezpośrednio przekłada się
na znaczne korzyści
ekonomiczne.
Zaprezentowane działania
spotkały się z dużą aprobatą
audytorów.”

KOMENTARZ
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Pierwsze
miejsce
w rankingu
niezawodności
ADAC dla Fiata
Panda to
potwierdzenie
najwyższych
światowych
standardów
jakościowych
stosowanych
w tyskiej fabryce

GRUPA
WCM

LUDZIE PRODUKT AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY

si´ te˝ za in te re so waç WCM -em
do staw ców – przy go to wu je my
dla nich za da nia pro jek to we,
dzi´ ki któ rym osià ga jà znacz ne
oszcz´d no Êci. Pla nu je my roz wi -
jaç te dzia ła nia w przy szło Êci.
Dzi´ ki ta kim ini cja ty wom od naj -
du je my bez tru du wspól ny j´ zyk,
z ła two Êcià prze ko nu je my ich
do pew nych rze czy”. 

Co jest mia rà suk ce su?
„W ubie głym ro ku uru cho mi li -
Êmy trzy no we jed nost ki pro -
duk cyj ne, przy j´ li Êmy do pra cy
na li niach 1700 osób oraz 68 in -
˝y nie rów, zwi´k szy li Êmy pro -
duk cj´ dzien nà do 2120 sa mo -
cho dów. Ozna cza to rocz ne jej
po wi´k sze nie o 140 tys. aut
– w tym ro ku za mie rza my wy -
pro du ko waç ich 600 ty si´ cy. To
tak, jak by na miej scu po wstał
no wy za kład. A wszyst ko to od -
by wa si´ na „˝y wym or ga ni -
zmie” i, co naj wa˝ niej sze, nie
od bi ja si´ ne ga tyw nie na ja ko Êci
aut. 96% po wsta jà cych u nas sa -
mo cho dów pro sto z li nii mon ta -
˝o wych je dzie na wa go ny i wy -
sy ła nych jest do klien tów. To
zna czy, ˝e nie ma jà one wad.
Ta kich przy kła dów mo˝ na by
mno ̋ yç bez koƒ ca…”.
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Fiat Panda w rankingu
niezawodnoÊci ADAC

Poniżej pierwsza dziesiątka najbardziej niezawodnych samochodów
wg ADAC. Modele uszeregowane są według wyników osiąganych

przez samochody zarejestrowane na rynku niemieckim w 2008 r. 
Każdy wynik mówi o odsetku poważnych awarii w przeliczeniu na 1000
egzemplarzy danego modelu. 
Niemiecki automobilklub ADAC jest największym w Europie i trzecim
w świecie stowarzyszeniem w branży motoryzacyjnej. Działanie klubu
obejmuje m.in. przeprowadzanie testów nowych modeli oraz
najważniejszych elementów składowych aut itp.

RANKING ADAC

Sa mo cho dy miej skie (seg men ty A i B)
Fiat Pan da 1.5

To yo ta Ay go 1.5

Peu ge ot 206 1.7

Fiat Pun to/Gran de Pun to 1.8

Nis san No te 2.1

Re nault Clio 2.2

Nis san Mi cra 2.2

VW Po lo 2.3

Opel Cor sa 2.3

Re nault Mo dus 2.4
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Ireneusz
Kaźmierczak

Maciej
Feodorów

Zabawa
pełna przygód

Przez cały niedzielny ranek 19 lipca pogoda
przygotowywała uczestników imprezy 
na koniecznoÊç zabrania ze sobà 
parasoli i przeciwdeszczowych 
peleryn. Ciemne chmury 
i padajàca przed południem 
m˝awka nie wystraszyła jednak 
planujàcych tego dnia 
odwiedziç zakład 
w Tychach 
i w sumie 
na terenie 
fabryki 
pojawiło si´
22 000 osób.
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Famil
P

rzed po łu dniem roz po cz´ ło si´
ko lej ne, wspól ne Êwi´ to pra cow -
ni ków i ich ro dzin, któ rzy sko -
rzy sta li z za pro sze nia or ga ni za -
to rów ju˝ po raz trzy na sty i ba -
wi li si´ do wie czo ra. W Ty chach
Êwi´ to wa li pra cow ni cy Fiat Au to
Po land, Fiat Pol ska, Del fo, Den -
so, Si ste ma, DP Me tal Pro ces -

sing, Fe ni ce, Co mau, Fle xi der, STS i Si rio.
A wraz z ni mi ich ro dzi ny, przy ja cie le i zna jo mi,
któ rzy przy j´ li za pro sze nie do wspól nej za ba wy
i sp´ dze nia kil ku wy peł nio nych atrak cja mi go dzin
na te re nie ty skie go Fia ta Au to Po land. Po tra dy cyj -
nym zwie dza niu fa bry ki, pod czas któ re go zo ba -
czyç mo˝ na by ło miej sce pra cy naj bli˝ szych, czy
przyj rzeç si´ no wo cze snym li niom pro duk cyj nym,
na uczest ni ków im pre zy cze kał bo ga ty pro gram
ar ty stycz ny i roz ryw ko wy. By ły kon kur sy spraw -
no Êcio we i pla stycz ne dla do ro słych i dzie ci. Dzie -
cia ki mia ły oka zj´ zgł´ biç taj ni ki trud nej sztu ki
w´d ko wa nia, wziàç udział w sla lo mach i rzu tach,
a tak ̋ e, ra mi´ w ra mi´ z do ro sły mi, w sla lo mie ro -
we ro wym. Przy sto łach bie siad nych pod na mio ta -
mi, gdzie spo ̋ yç mo˝ na by ło wszyst ko, co ofe ro -
wa ły licz ne sto iska ga stro no micz ne, trud no by ło
zna leêç wol ne miej sce. W we so łym mia stecz ku dla
dzie ci, wÊród ka ru zel i dmu cha nych zam ków, nie -
mal przez ca ły czas usta wia ły si´ dłu gie ko lej ki.
Ki bi ców za in te re so wa ła wy sta wa fo to gra ficz na za -
ty tu ło wa na „Fiat spon so rem wa˝ nych wy da rzeƒ
spor to wych”, obej rzeç mo˝ na rów nie˝ by ło wy sta -
w´ kwia to wà i ma lar skà. Spoj rze nia przy cià ga ły
no we, naj cie kaw sze mo de le i wer sje Fia ta, Abarth,
Fia ta Pro fes sio nal, Lan cii i Al fy Ro meo. Na ko niec
emo cji zgro ma dzo nym do star czy ła tra dy cyj na lo -
te ria z na gro da mi, wÊród nich m.in. sa mo chód

CZAS WOLNYAKTUALNOÂCI
FAMILY DAY
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Day

cych na jed no miej sce pra cy jest
obec nie kil ku ch´t nych.
Jed nà z osób, któ ra wraz z ro -
dzi nà do sko na le ba wi ła si´ pod -
czas trzy na ste go Dnia Ro dzin -
ne go by ła pa ni Ka ri na J´ dry ka.

Na co dzieƒ pra cu je na Wy dzia le
Mon ta ̋ u w no wej ha li, na li nii

drzwi. Jak pod kre Êla jej mà˝ Ma ciej,
ka˝ de go ro ku z ch´ cià od wie dza jà fa -

bry k´. „Przy znam, ˝e in te re su jà mnie
głów nie pro du ko wa ne tu sa mo cho dy – mó -

wi pan Ma ciej. – Po nie wa˝ je stem wzro kow cem
i es te tà, zwra cam uwa g´ przede wszyst kim na wy -
glàd i li ni´, od za wsze przy cià ga ły mnie one w sa -
mo cho dach Fia ta. Dla te go co ro ku cie ka wi mnie,
co no we go mar ka ma do za ofe ro wa nia swo im
klien tom”. Z wi zy ty w ty skim za kła dzie bar dzo
cie szy ła si´ tak ̋ e cór ka Oli wia, któ rej mo˝ li woÊç
sko rzy sta nia ze wszyst kich atrak cji dla dzie ci
w stre fie za baw wy peł nił nie mal ca ły po by t.

ily
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na wa ka cje i sa mo -
chód na week end.
Gwoê dziem pro gra -
mu był koncert ze -
społu T. Lo ve, któ ry
po prze dzi ły wy st´ py
ka ba re tu Łow cy. B
i Ka si Ce re kwic kiej.
Pod czas po ran ne go
spo tka nia roz po czy na jà -
ce go Dzieƒ Ro dzin ny dy -
rek tor Za kła du w Ty chach,
Zdzi sław Ar let, pod kre Êlił, ˝e mi mo
kry zy su fa bry ka ra dzi so bie do sko -
na le, do cze go przy czy nia si´ mi´ -
dzy in ny mi wzrost po py tu na ma -
łe, do brej ja ko Êci sa mo cho dy.
Obec nie za kład pro du ku je 50
ty si´ cy sa mo cho dów mie si´cz -
nie, a ten rok za mknie si´ we -
dług pro gnoz su mà 600 ty si´ cy
no wych aut, któ re zja dà z ty -
skich li nii pro duk cyj nych. „Ma -
my wy raê ny bo om na ma łe sa mo -
cho dy Fia ta – do dał dy rek tor Ar let.
– Pan da, Fiat 500 i Pun to cie szà si´
nie słab nà cà po pu lar no Êcià. Co cie ka we,
sa mo cho dy Fia ta na no wo do strze gaç za -
czy na klient nie miec ki. Ja koÊç pro du ko wa nych
w Ty chach aut spra wia, ˝e do na szych de ale rów
przy za chod niej gra ni cy przy je˝ d˝a jà ca łe wy -
ciecz ki Niem ców”. Dy rek tor po in for mo wał, ˝e
obec nie trwa jà pra ce zmie rza jà ce do osià gni´ cia
pro duk cji 2300 sa mo cho dów na do b´. By spro -
staç za da niu, za kład przy jàł w cià gu mi nio ne go
ro ku 1750 no wych pra cow ni ków na li nie pro duk -
cyj ne i 70 no wych in ̋ y nie rów. Na li Êcie ocze ku jà -
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Satiz Poland

Ju˝ po raz siódmy pracownicy Fiat-GM Powertrain
Polska mieli okazj´ zaprosiç swoje rodziny i przyjaciół

na wspólne Êwi´towanie. Podobnie, jak
w ostatnich latach Dzieƒ Rodzinny

zorganizowany został na terenie
OÊrodka Sportowo-Szkoleniowego
Rekord w Bielsku-Białej.

FamilyZ
a ba wa za cz´ ła si´ w sa mo po łu dnie
i trwa ła do wie czo ra. WÊród wie lu
atrak cji na licz nie przy by łych cze ka ły
mi´ dzy in ny mi sto iska ga stro no micz -
ne i na mio ty ze sto ła mi do kon sump -
cji, strzel ni ca pa int bal lo wa, ro deo
na sztucz nym by ku i tor qu ado wy.
Przez ca ły czas trwa nia im pre zy nie
bra ko wa ło gier i za baw dla naj młod -

szych uczest ni ków Dnia Ro dzin ne go, zma gaƒ
na to rze prze szkód, wy Êci gów, sko ków, a przede
wszyst kim, zje˝ d˝al ni, dmu cha nych wysp i ska ka -
nek, czy su chych ba se nów, z któ rych to dzie cia ki
mo gły przez ca ły dzieƒ ko rzy staç bez ˝ad nych
ogra ni czeƒ w „mia stecz ku za baw” peł nym ko lo -
ro wych ba lo nów, de ko ra cji i po prze bie ra nych
w baj ko we po sta ci ani ma to rów. Rów nie˝ bez
ogra ni czeƒ dzie ci cie szyç si´ mo gły du ̋ à ilo Êcià

Rodzinnie i kolor
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cu kier ków roz da wa nych
na te re nie Re kor du przez klau -
ny oraz fan ta zyj ny mi „ta tu a˝a -
mi” po wsta jà cy mi na ich buê -
kach, r´ kach i no gach
przy udzia le po lo we go „stu dia”.
Mi mo po czàt ko wo nie sprzy ja jà -
cej au ry uda ło si´ zre ali zo waç
wszyst kie punk ty pro gra mu,
w tym mi´ dzy in ny mi kon kur sy
prze cià ga nia li ny, strze la nia z łu -
ku, czy wy Êci gi w wor kach.
Cen tral nym punk tem im pre zy by -
ła, jak co ro ku, es tra da, na któ rej
za pro szo ne gwiaz dy za pew ni ły
uczest ni kom Dnia Ro dzin ne go
nie za po mnia ne wra ̋ e nia. Ka ba ret
OT TO ba wił i roz Êmie szał, a Ma -
ry la Ro do wicz udo wod ni ła po raz
ko lej ny, ˝e nie bez po wo du wcià˝
zaj mu je czo ło we miej sce na pol skiej
sce nie mu zycz nej, pod ry wa jàc
do taƒ ca na wet pu blicz noÊç zaj mu -
jà cà wcze Êniej miej sca sie dzà ce.
Pod czas swo je go prze mó wie nia do zgro ma dzo -
nych dy rek tor Fiat -GM Po wer tra in Pol ska, Mau ri -
zio Emo, po dzi´ ko wał wszyst kim za wspól nà pra -
c´ i za an ga ̋ o wa nie w trud nym okre sie oraz ˝y czył
do brej za ba wy, któ rej, jak si´ oka za ło, sprzy ja ła
tak ̋ e po po łu dnio wa po pra wa po go dy.

owo
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Eco
„twardzi

Iveco odÊwie˝a model, którego sukces
trwa od 30 lat. EcoDaily wyposa˝ono

w silniki diesel o poziomach emisji
ni˝szych ni˝ wymagaç b´dà przyszłe
normy europejskie, nap´dy Natural
Power, elektryczne i na gaz ziemny,

nowoczesny design oraz całe
mnóstwo rozwiàzaƒ dla jeszcze

lepszego komfortu i wydajnoÊci.
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cy, sà nie znacz ne, choç efek tow -
ne: no we kom bi na cje ko lo ry stycz -
ne i no we ma te ria ły na ta bli cy
przy rzà dów, fo te le, któ re per fek -
cyj nie kom po nu jà si´ z sza ry mi
od cie nia mi de ski roz dziel czej,
oraz ze staw wskaê ni ków o gra fi ce
opra co wa nej spe cjal nie pod kà tem
po pra wy ich czy tel no Êci. 
Jed nak w przy pad ku po jaz du ta -
kie go jak Da ily naj wi´k szym atu -
tem jest nie wàt pli wie je go zdol -
noÊç do za spo ka ja nia roz licz nych
i nie rzad ko bar dzo zró˝ ni co wa -
nych wy ma gaƒ klien tów. Ma my
za tem no we wer sje fur go nów
i pod wo zi do za bu do wy o do pusz -
czal nej ma sie cał ko wi tej sied miu
ton, ide al ne roz wià za nia dla tych,
któ rzy po szu ku jà od po wied nich
Êrod ków do ob słu gi szyb kie go
trans por tu na Êred nich dy stan -
sach. Wer sje te (do st´p ne w sprze -
da ̋ y od wio sny 2010 r.), do dat -
ko wo po wi´k szà za kres mo˝ li -
wych za sto so waƒ Da ily, gwa ran -
tu jàc przy dat noÊç mo de lu
do trans por tu pa sa ̋ e rów, jak rów -
nie˝ ła dun ków, któ re do tej po ry

18

klu cza mi sà eko no mia i eko lo gia.
Po praw ki es te tycz ne sà nie licz ne,
ale za to bar dzo uda ne: Cen trum
Sty lu Ive co uno wo cze Êni ło li nie
mo de lu, pro jek tu jàc no wà, bar -
dziej spor to wà kra t´ wlo tu po wie -
trza w ko lo rze sre bra, któ ra na da -
je przo do wi lek ko Êci i czy ni go
jesz cze bar dziej roz po zna wal nym,
uwy pu kla jàc lo go pro du cen ta.
No we jest rów nie˝ ozna ko wa nie
wska zu jà ce na p´ dy eko lo gicz ne:
te raz, przy Na tu ral Po wer, jest
ono ta kie sa mo jak to, któ re w ca -
łej Gru pie Fiat słu ̋ y do iden ty fi ko -
wa nia „zie lo nych” wer sji mo de li.
Zmia ny w ka bi nie, za pro jek to wa -
nej i zbu do wa nej „wo kół” kie row -

C
hcàc spro staç współ -
cze snym wy mo gom
trans por tu to wa ro -
we go, Ive co przed -
sta wia Eco Da ily: no -
wy, so lid ny po jazd,
eko no micz ny w eks -
plo ata cji, któ ry dzi´ -
ki sil ni kom com mon

ra il twin tur bo oraz za si la niu Na -
tu ral Po wer na me tan i ben zy n´
(o elek trycz nym ju˝ nie wspo mi -
na jàc) jest jesz cze bar dziej przy ja -
zny Êro do wi sku na tu ral ne mu.
Od swych na ro dzin w 1978 r. Da -
ily nie zmien nie za chwy ca swym
nie po wta rzal nym de si gnem
i funk cjo nal no Êcià. To ide al ny
kom pan do pra cy, łà czà cy so lid -
noÊç i eko no micz noÊç w u˝yt ko -
wa niu z no wo cze snà, ory gi nal nà
li nià. Ty mi wła Ênie ce cha mi zdo był
klien tów w ca łej Eu ro pie, prze kra -
cza jàc próg dwóch mi lio nów
sprze da nych eg zem pla rzy, co jest
wy ni kiem im po nu jà cym na tym
nie naj ła twiej szym ryn ku. Dzi siaj
wła Êci wo Êci te zo sta ły jesz cze bar -
dziej wy eks po no wa ne. Sło wa mi

Ekologiczne
ze spo ły 

na pę do we
gwa ran tu ją
do sko na łe

osią gi



mo˝ na by ło prze wo ziç wy łàcz nie
na Êred nich sa mo cho dach do -
staw czych.

NIE ZA WOD NE, 
SO LID NE SIL NI KI
Da ily od za wsze ucho dzi ło
za praw dzi we go „mi strza mo bil -
no Êci”, za wdzi´ cza jàc to mia no
na p´ do wi na tyl nà oÊ oraz sil ni -
kom o wy so kich osià gach. Tyl ny
na p´d gwa ran tu je wy so kà dy na -
mi k´ na wet przy wi´k szym ła -
dun ku (po wo du jà cym do cià ̋ e -
nie osi na p´ do wej). Sil ni ki za -
pew nia jà na to miast naj wy˝ sze
w swo jej ka te go rii war to Êci
mo men tu ob ro to we go i mo cy.
Eco Da ily za cho wu je te im po -
nu jà ce wła Êci wo Êci, wzbo ga -
ca jàc je do dat ko wo wa lo ra mi
eko lo gicz ny mi.
Bo ga ta ga ma sil ni ków Fiat
Po wer tra in Tech no lo gies gwa -
ran tu je bo wiem do sko na łe osià gi,
a jed no cze Ênie chro ni Êro do wi sko
na tu ral ne w stop niu w tym seg -
men cie do tàd nie spo ty ka nym.
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Zawsze naprzeciw
gustom klientów

Pierwsze Iveco Daily powstało w 1978 r. Nowy
pojazd miał zastąpić furgony serii 238 i 241,

prawdziwych mistrzów solidności, choć nieco już
sfatygowanych. O międzynarodowym sukcesie
Daily zdecydowały parametry techniczne
„rasowego samochodu dostawczego”, jakich
model ten dowiódł natychmiast po swoim
wejściu na rynek. Nie lada atutem rynkowego
debiutanta była również niezwykle obszerna
gama wersji, jaką do tej pory nie mógł się
poszczycić żaden pojazd z tego sektora.
W roku 1980 powstało TurboDaily, pierwsza
wersja z turbodoładowaniem, w 1989 r. model
doczekał się gruntownego restylingu
estetycznego, a siedem lat później nastąpiła
kolejna istotna modernizacja. Druga generacja
Daily pojawiła się w salonach sprzedaży w 1999
roku: wszystkie dostępne wówczas silniki były
wyposażone w turbosprężarkę i technologię
common rail. Ich gama rozrosła się, a granica
potencjalnej mocy sięgnęła 176 koni. Samochód
zdobył prestiżowy tytuł „Vana Roku 2000”,
przyznany mu przez jury złożone z dziennikarzy
prasy specjalistycznej z 20 krajów europejskich.
Ostatni lifting modelu miał miejsce w 2006 roku.
Tym razem sławetny ołówek Giugaro dokonał
kilku udanych przeróbek w estetyce zewnętrznej

i wewnętrznej, których celem była
poprawa jakości życia w kabinie.

Dzięki nim dobra passa
w dalszym ciągu trwa. 

OD 1978 ROKU

Udo sko na lo na czte ro cy lin dro wa
jed nost ka o po jem no Êci 2.3 l ofe -
ru je te raz moc od 106 do 126 ko -
ni, do łà cza jàc do do st´p nych ju˝
wcze Êniej wer sji 96-, 116- i 136-
kon nych. W ofer cie jest po nad to
trzy li tro wy sil nik
o mo cy 146



i 176 KM. Wszyst kie te jed nost ki,
le gi ty mu jà ce si´ ho mo lo ga cjà „li -
ght du ty”, speł nia jà wy ma ga nia
nor my Eu ro 4, dzi´ ki tech no lo gii
EGR (Exhaust Gas Re cir cu la tion;
sys tem re cyr ku la cji spa lin).
Ho mo lo ga cjà „he avy du ty” ce -
chu jà si´ na to miast dwie naj now -
sze wer sje sil ni ka 3.0, ge ne ru jà ce
moc 140 i 170 ko ni. Sà to ko mer -
cyj ne jed nost ki wy so ko pr´˝ ne
o naj ni˝ szym po zio mie emi sji spa -
lin, ja ki no tu je si´ dziÊ na ryn ku.
Eco Da ily od po czàt ku swe go ist -
nie nia b´ dzie za tem w po sia da niu
ho mo lo ga cji EEV (En han ced
Envi ron men tal ly -frien dly Ve hic le),

GRUPA LUDZIE PRODUKT
IVECO

AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY
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Charytatywny
mecz piłkarski

Prawie 30 tysięcy osób
na stadionie olimpijskim 

w Turynie oraz miliony widzów RAI1
obejrzały 18 maja mecz piłkarski

pomiędzy drużyną włoskich
artystów a zespołem Ale +10,

którego kapitanem był zawodnik
Juventusu Alessandro Del Piero

i w którego składzie, obok takich
gwiazd jak Zidane, Montero czy
Toldo, pojawiły się także znane

osobistości spoza świata sportu,
m.in. Bonolis, Max Pisu, Alex

i Franz. Sponsorem imprezy
– z której dochody, sięgające

miliona euro, zostały w całości
przekazane na odbudowę

dotkniętej trzęsieniem ziemi
Abruzji – było Iveco Daily.

W przerwie meczu na środku
boiska miał miejsce publiczny
debiut nowego pojazdu, który

„wyskoczył” z gigantycznej puszki
szpinaku (podobnej do tej, z jakiej

jadał marynarz Popeye,
animowany bohater promocji Iveco

Daily), entuzjastycznie powitany
przez tłum roztańczonej młodzieży.

ŚWIATOWA PREMIERA

re stryk cyj nych norm prze wi dzia -
nych prze pi sa mi pra wa eu ro pej -
skie go w za kre sie emi sji spa lin.
W ga mie nie za bra kło te˝ miej sca
na wer sj´ Eco Da ily Na tu ral Po wer
bi fu el, wy po sa ̋ o nà w su per eko lo -
gicz ny sil nik i przy sto so wa nà
do za si la nia na spr´ ̋ o ny gaz
ziem ny (CNG). Ta wer sja po sia da
do dat ko wy 14-li tro wy zbior nik
na ben zy n´, do wy ko rzy sta nia
w sy tu acjach awa ryj nych. Pro jek -
tan ci te go po jaz du mie li bo wiem
na uwa dze przy szłe nor my Eu -
ro VI, któ re prze wi du jà li mi ty po -
zio mów emi sji spa lin jesz cze su -
row sze od tych na rzu ca nych

Obok: schowki
na przedmioty
nad daszkami

przeciwsłonecznymi.
Na stronie obok:

tablica przyrządów
„wypożyczona”

z samochodu
osobowego oraz

niezwykle pojemny
przedział bagażowy



MAK SI MUM 
ELEK TRO NI KI
I KOM FOR TU
Ci, któ rzy sie dzà za kie row ni cà
mu szà mieç za pew nio ne od po -
wied nio kom for to we wa run ki. I ta
wła Ênie myÊl przy Êwie ca ła pro jek -
tan tom, kie dy wdra ̋ a li naj no wo -
cze Êniej sze tech no lo gie in for ma -
tycz ne w ce lu po pra wy
bez pie czeƒ stwa i ja ko Êci
u˝yt ko wa nia ka bi ny.
W pierw szej ko lej no Êci
si´ gn´ li po Blue&Me -
-Fle et, sys tem te le ma -
tycz ny opra co wa ny
przez Fia ta i Mi -
cro soft po to,
by ofe ro waç
usłu gi in ter -
ne to we i ko -
mu ni ka cyj -
ne. W dzie -
dzi nie bez -
pie czeƒ stwa
Ive co Da ily
pro po nu je
mon to wa ny
se ryj nie sys -
tem ESP z do -
dat ko wà opcjà
Lo ad ada pti ve

obec ny mi ure gu lo wa nia mi EEV. 
Ga ma Eco Da ily prze wi du je rów -
nie˝ wer sj´ z sil ni kiem elek trycz -
nym. Spół ka, b´ dà ca ab so lut nym
pre kur so rem tej tech no lo gii, opra -
co wa ła i wy pro du ko wa ła pierw sze
Da ily z za si la niem elek trycz nym
ju˝ w 1986 ro ku. Dzi siaj wy so ce
wy daj ne sys te my elek tro nicz ne,
wspo ma ga ne przez sieç CAN oraz
ba te rie so do wo -ni klo we, za pew nia -
jà sa mo cho do wi peł nà au to no mi´
i wy so ki po ziom nie za wod no Êci. 

NAJ BAR DZIEJ 
OB SZER NA GA MA
NA RYN KU
So lid ne, nie za wod ne i zdol ne
do za spo ka ja nia ró˝ ne go ro dza ju
po trzeb, Da ily ba zu je na ra mie po -
dłu˝ ni co wej, któ ra jest gwa ran tem
sztyw no Êci, wy so kiej wy trzy ma ło -
Êci zm´ cze nio wej i trwa ło Êci ca łej
struk tu ry. I z te go wła Ênie wzgl´ -
du mo ̋ e wy st´ po waç za rów no ja -
ko fur gon jak i w wer sji pod wo zia
do za bu do wy o do pusz czal nej
ma sie cał ko wi tej sied miu ton,
zwi´k sza jà cym ob cià ̋ e nie u˝y -
tecz ne a˝ o 470 ki lo gra mów. 
Pod da ne ca łej se rii in no wa cji ma -
jà cych na ce lu po pra w´ je go ja ko -
Êci, Da ily w wer sji fur gon pro po -
nu je dzi siaj jesz cze bar dziej efek -
tyw ny sys tem za my ka nia tyl nych
drzwi, z ró˝ ny mi mo˝ li wo Êcia mi
do bo ru za wia sów w za le˝ no Êci
od te go, ja kie ma byç za sto so wa -
nie sa mo cho du. Oprócz kla sycz -
nej po zy cji 180° w no wym mo de lu
kàt otwar cia drzwi mo ̋ e si´ -
gnàç 270°, z au to ma tycz nym za -
trzy my wa niem si´ w po zy cjach
90°, 180° i 270°.
Prze wi dzia na zo sta ła tak˝e wer sja
pod wo zia ze sta łà skrzy nià ła dun -
ko wà, mon to wa nà bez po Êred nio
w za kła dzie pro duk cyj nym. Do -
st´p ne sà skrzy nie o sze ro ko -
Êci 2140 i 2300 mm. Ten typ wy -
po sa ̋ e nia obej mu je po nad to skła -
da ne schod ki, uła twia jà ce do st´p
do skrzy ni, er go no micz ne klam ki
oraz urzà dze nia umo˝ li wia jà ce
bez piecz ne umo co wa nie ła dun ku. 

con trol, któ ra uwzgl´d nia rów -
nie˝ ci´ ̋ ar po jaz du. Ive co Da ily
po sia da w wy po sa ̋ e niu stan dar -
do wym rów nie˝ układ ABS za po -
bie ga jà cy blo ko wa niu si´ kół pod -
czas ha mo wa nia, ASR prze ciw -
dzia ła jà cy po Êli zgo wi przy przy -
spie sza niu, oraz Hill Hol der uła -
twia jà cy ru sza nie pod gór k´.
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p´ du 4x2 na 4x4. To ide al na od -
po wiedê dla tych, któ rzy po szu -
ku jà sa mo cho du, speł nia jà ce go
ma rze nia o wiel kiej przy go dzie,
a jed no cze Ênie na ty le kom pak -
to we go i zwin ne go, by bez tru du
ra dziç so bie w ru chu miej skim.
A wszyst ko z po sza no wa niem
Êro do wi ska na tu ral ne go. 
No wy 135-kon ny sil nik 2.0 Mul -
ti Jet, wy po sa ̋ a ny se ryj nie w filtr
czà stek sta łych, w wer sji 4x2
emi tu je do at mos fe ry za le d wie
134 gra my dwu tlen ku w´ gla na
ki lo metr, zu ̋ y wa jàc w cy klu mie -
sza nym ok. 5 li trów pa li wa na
100 km (dla na p´ du 4x4 war to -

D
wa no we na p´ dy
jesz cze bar dziej
przy ja zne Êro do -
wi sku na tu ral ne -
mu plus styl, bar -
dziej spój ny z fia -
tow skim fa mi ly
fe eling i zde cy -
do wa nie bli˝ szy

Êwia tu po jaz dów te re no wych.
Ta kie no wo Êci pro po nu je Fiat
Se di ci, SUV (Sport Uti li ty Ve -
hic le), któ ry dzi´ ki spe cjal ne mu
ukła do wi prze nie sie nia na p´ du,
włà cza ne mu na sta łe lub „na ˝y -
cze nie”, za pew nia kie ru jà ce mu
swo bod ne prze cho dze nie z na -

Coraz
bli˝ej ideału

Sportowy, jeszcze bardziej elegancki i przyjazny 
dla Êrodowiska – oto nowy Fiat Sedici, wyposa˝ony
w dwa nieznane dotàd silniki z homologacjà Euro 5.

Êci te wy no szà od po wied nio
142 gra my CO2 i 4,6 l pa li wa na
100 km). Im po nu jà co pre zen tu jà
si´ tak ̋ e osià gi mo de lu: pr´d -
koÊç mak sy mal na 190 km na go -
dzi n´, a przy spie sze nie od 0 do
100 km w 10,5 se kun dy (w przy -
pad ku wer sji 4x4 to od po wied nio
180 km/h i 11,2 se kun dy). Ben -
zy no wy 16-za wo ro wy sil nik 1.6
osià ga na to miast 120 KM mo cy
przy 6000 ob ro tów na mi nu t´
oraz 156 Nm mo men tu ob ro to -
we go przy 4400 obr./min. Sa -
mo chód wy po sa ̋ o ny w ten sil nik
osià ga 185 km/h pr´d ko Êci mak -
sy mal nej i przy spie sza od ze ra do

GRUPA LUDZIE PRODUKT
FIAT

AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY
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100 km w 10,7 se kun dy, zu ̋ y -
wa jàc przy tym za le d wie 6,2 l
ben zy ny na 100 km w cy klu mie -
sza nym (dla 4x4 war to Êci te wy -
no szà od po wied nio 175 km/h,
11,5 se kun dy, 6,5 l/100 km).
Oprócz no wych sil ni ków, dy na -
micz nych i eko no micz nych jed -
no cze Ênie, Fia ta Se di ci ce chu je
sil niej sza oso bo woÊç, pod kre Êla -
na se rià de ta li ty po wych dla
praw dzi we go cros so ve ra. Z przo -
du, na przy kład, wzrok przy ku wa
po sze rzo ny wlot po wie trza
z ozna ko wa niem „off ro ad”,
a tak ̋ e re flek to ry prze ciw m giel ne
w no wej, chro mo wa nej opra wie.
No wo Êcià sà rów nie˝ spor to we
16-ca lo we ob r´ cze oraz ma syw -
ny zde rzak, po t´ gu jà cy wra ̋ e nie
so lid no Êci sa mo cho du. Do te go
do cho dzà jesz cze dwa ko lo ry
nad wo zia: per ło wa biel i nie zna -
ny do tàd od cieƒ sza ro Êci. 
We wn´ trzu wi docz nych zmian
do cze ka ły si´ ze staw wskaê ni -
ków (z wy Êwie tla czem umiesz -
czo nym w cen tral nej cz´ Êci),

Nadchodzi 
Panda Panda Cross
Do tego bardzo specyficznego segmentu rynku

zasilanie metan-benzyna trafia po raz
pierwszy: nowy samochód to pierwszy City SUV
o „minimalnym wpływie na środowisko”. Swoim
stylem przypomina wersję terenową – relingi
na dachu, masywne listwy boczne, ogromne
reflektory i solidne zderzaki – ale posiada wszelkie
walory typowe dla kompaktowego samochodu
z zasilaniem metanowym, zarówno pod względem
ekonomicznym, jak i w kontekście korzyści
środowiskowych. Przy emisji dwutlenku węgla
nieprzekraczającej 120 gramów na kilometr,
a cząstek stałych zredukowanej praktycznie
do zera, Panda Panda Cross zapewnia możliwość
skorzystania ze wszystkich subwencji oferowanych
przez niektóre kraje europejskie. Wyposażona
w silnik 1.2 z podwójnym zasilaniem (na benzynę
i metan), wersja Cross z napędem na dwa koła
oferuje innowacyjne rozwiązania, z jakich
zasłynęła Panda Panda: w rzeczy samej, w podłogę
– wywodzącą się z wersji 4x4 – wbudowano dwa
osobne zbiorniki na metan, mieszczące łącznie
72 litry (12 kg) tego paliwa. Przestronność kabiny
pozostała zatem dokładnie taka sama jak
w pierwowzorze, zarówno w części przeznaczonej
dla pasażerów, jak i we wnęce bagażnika. 72 litry
gazu umożliwiają przejechanie – na samym tylko
zasilaniu metanem – 270 kilometrów w cyklu
mieszanym. A ponieważ pojemność zbiornika
na benzynę nie uległa zmianie w stosunku
do wersji 4x4 (30 litrów), to kierujący ma pełen
„komfort psychiczny”, zyskując pewność

przejechania na obu paliwach
ponad 700 km w cyklu mieszanym

bez konieczności wizyty
na stacji.

BARDZIEJ OSZCZ¢DNA DZI¢KI METANOWI

sprz´t Hi -Fi (wzbo ga co ny o do -
dat ko wy gło Ênik na Êrod ku de ski
roz dziel czej) oraz no wy cy fro wy
wy Êwie tlacz kli ma ty za cji (do st´p -
ny w wer sji Emo tion), usy tu owa -
ny pod ze sta wem au dio. Po szy cia
wzbo ga co no o no wà tka ni n´
– z na prze mien ny mi wzo ra mi,
da jà cy mi efekt błysz czà cy lub ma -
to wy – do st´p nà w wer sji Fresh
i Dy na mic.
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O
bec nie bar dzo po pu lar nym po j´ -
ciem jest tzw. „do wn si zing”, ina -
czej mó wiàc ma ria˝ sto sun ko wo
ta nich i eko no micz nych sil ni ków
o zmniej szo nej po jem no Êci sko ko -
wej z do bry mi osià ga mi i kom for -
tem. I ta wła Ênie cha rak te ry sty ka
prze sà dza o atrak cyj no Êci Lan cii
Del ty, któ ra ju˝ te raz zaj mu je po -

zy cj´ li de ra w swo im seg men cie we Wło szech,
a do te go wcià˝ umac nia swo je no to wa nia rów nie˝
w Eu ro pie. Wpi su jàc si´ w fi lo zo fi´ do wn si zin gu ga -
m´ mo de lu z ro ku 2009 wzbo ga co no o no wa tor ski
sil nik z bez po Êred nim
wtry skiem

AKTUALNOÂCI

ben zy ny, któ ry zr´cz nie wy my ka si´ kry zy so wi, po -
twier dza jàc za rów no spor to we aspi ra cje mar ki, jak
i pro eko lo gicz nà po sta w´. Cho dzi o 200-kon ny sil -
nik 1.8 Di Tur bo jet, pro duk cji Fiat Po wer tra in Tech -
no lo gies. W po łà cze niu z sze Êcio stop nio wà au to ma -
tycz nà skrzy nià bie gów z mo˝ li wo Êcià se kwen cyj nej
zmia ny bie gów, no wy ze spół na p´ do wy mo˝e po -
chwa liç si´ osià ga mi god ny mi au ta spor to we go
(mak sy mal nà pr´d ko Êcià 230 km/h i 7,4 se kun da mi
po trzeb ny mi do przy Êpie sze nia od 0 do 100 km/h),
Del ta 1.8 Di Tur bo jet spa la tyl ko 7,8 li tra na 100 ki -
lo me trów w cy klu mie sza nym, emi tu je za le d wie 185
g/km dwu tlen ku w´ gla oraz, po dob nie jak trzy wer -

sje die sel Mul ti jet (1,9 o mo -

TEKST

Stefania 
Castano

Doskonałe osiàgi i bogate wn´trze przy zredukowanych
kosztach i mniejszym zu˝yciu paliwa. Takie zadanie ma
spełniaç gama Lancii Delta z 2009 roku z nowym silnikiem,
debiutujàcà wersjà i technologicznymi ulepszeniami.
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Nowy silnik
o pojemności
1.8 Di Turbojet
o mocy 200 KM.
Powyżej: deska
rozdzielcza
w Lancii Delta
Executive.
Siedzenia
i poszycia kabiny
wykonano ze
skóry firmy Frau.
Po lewej: nowa
Lancia
z oryginalnym
dwukolorowym
nadwoziem

tyl na cz´Êç ka bi ny, naj bar dziej prze stron na w tym
seg men cie. Ta pi cer k´ w ko lo rze be ̋ o wym wy ko na -
no ze skó ry Frau, a szy ku do da jà jej ele ganc kie
szwy, utrzy ma ne w to na cji be ̋ o wej i cze ko la do we go
brà zu. De sk´ roz dziel czà i obu do w´ skrzy ni bie gów
wy Êcie la czar na skó ra z czar ny mi, la kie ro wa ny mi
wstaw ka mi. Z ze wnàtrz su per luk su so wa Del ta wy -
ró˝ nia si´ dwu ko lo ro wym nad wo ziem (ja sno brà zo -
we z czar nym lÊnià cym da chem „Ec lis si”) i alu mi -
nio wy mi, skrzàcymi si´ dwu ko lo ro wy mi fel ga mi,
oraz spe cjal ny mi opraw ka mi Êwia teł prze ciw m giel -
nych. Au to, oprócz sil ni ka 1.8 Di Tur bo jet i dwóch
na p´ dów Mul ti jet o mo cy 165 i 190 KM mo ̋ e po -
chwa liç si´ rów nie˝ se rià za wie szeƒ ty pu „Re ac ti ve
Su spen sion Sys tem”, sze Êcio ma po dusz ka mi po -
wietrz ny mi, czuj ni ka mi par ko wa nia, dwu stre fo wà
kli ma ty za cjà, otwie ra nym da chem Gran lu ce, na wi -
ga cjà sa te li tar nà i przed nim pod ło kiet ni kiem z chło -
dzo nym schow kiem.

cy 190 KM, 1,6 o mo cy 120 KM i 2,0 o mo cy 165
KM), speł nia nor m´ Eu ro 5. Wy ni ki te uda ło si´
osià gnàç dzi´ ki za sto so wa niu bez po Êred nie go wtry -
sku pa li wa, do ła do wa nia za po mo cà tur bo spr´ ̋ ar ki
i po dwój ne go wa ria to ra fa zy na wał kach roz rzà du
wy de chu i ssa nia. Po wià za nie tur bo z po dwój nym
wa ria to rem fa zy po zwa la bo wiem na du ̋ à zryw -
noÊç, przy jed no cze snym za cho wa niu ko rzyst nej
krzy wej mo men tu. Osià gi na tak wy so kim po zio mie
au to za wdzi´ cza rów nie˝ za sto so wa niu tech no lo gii
„sca ven ging”, dzi´ ki któ rej zwi´k sze niu ule ga mo -
ment ob ro to wy przy bar dzo ni skich ob ro tach sil ni -
ka. Sys te mem „sca ven ging” ste ru je in no wa cyj -
na cen tral ka kon tro l na wy po sa ̋ o na w no wo cze sne
opro gra mo wa nie, któ re z ka˝ dà chwi là re gu lu je
i opty ma li zu je wszyst kie pa ra me try sil ni ka. W re zul -
ta cie mo ment ob ro to wy (185 Nm/l) na le ̋ y do naj -
wy˝ szych obec nie do st´p nych, zaÊ war toÊç mak sy -
mal ne go mo men tu ob ro to we go (320 Nm) osià ga -
ne go przy 1400 ob ro tach jest o 70% wy˝ sza ni˝
w tra dy cyj nym sil ni ku tur bo przy zre du ko wa nych
o po nad po ło w´ cza sach re ak cji, zbli ̋ o nych do uzy -
ski wa nych w sil ni kach bez do ła do wa nia. Pa ra me try
te prze kła da jà si´ na wy Êmie ni te osià gi pod czas
przy Êpie sza nia i uwal nia jà kie row c´ od ko niecz no Êci
cià głej zmia ny bie gów. A wszyst ko to z ko rzy Êcià dla
po zio mu zu ̋ y cia pa li wa.
W no wej ga mie mi ło Êni cy znaj dà wÊród opcji: elek -
tro nicz ne za wie sze nie o zmien nej si le tłu mie nia (Re -
ac ti ve Su spen sion Sys tem), któ re ni we lu je drga nia
po jaz du oraz za pew nia naj wy˝ szy po ziom bez pie -
czeƒ stwa, kom for tu i pro wa dze nia; a tak ̋ e au to ma -
tycz nà skrzy ni´ bie gów Spor tro nic z przy ci ska mi
ste ru jà cy mi na kie row ni cy (w przy pad ku sil ni ka
Tur bo jet) oraz Ma gic Par king (pół au to ma tycz ny
sys tem wspo ma ga nia par ko wa nia). Sà to tech no lo -
gie zre ali zo wa ne przy współ pra cy Ma gne ti Ma rel li.
Wraz z de biu tem no we go sil ni ka, Lan cia wpro wa -
dzi ła no wà wer sj´. Del ta Exe cu ti ve, bo o niej mo wa,

po sia da wy ra fi no wa ne wy po sa ̋ e nie i skie -
ro wa na jest do osób, któ re szu -

ka jà pro duk tu so lid ne go,
eks klu zyw ne go i pre -

sti ̋ o we go. Nie -
przy pad ko wo
mo de lem tym
prze wo ̋ o no
pre zy den tów
paƒstw i sze -
fów rzà dów
pod czas lip -
c o  w e  g o
szczy tu G8.
Ze szcze gól nà

dba ło Êcià zbu -
do wa na jest za tem
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GRUPA LUDZIE PRODUKT
FIAT

CZAS WOLNYAKTUALNOÂCI

MieliÊmy okazj´ przetestowaç
Fiata Bravo wyposa˝onego
w nowy silnik 2.0 Multijet

o mocy 165 koni. Osiàgi
rasowego samochodu sportowego,
a zu˝ycie paliwa niebywale niskie:

na jednym litrze przeje˝d˝a si´
ponad 23 kilometry. 

TEKST

Giancarlo Riolfo

FOTO

Alessandro Lercara

Diesli
Król wÊród
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M
oc niej szy, bar dziej eko lo gicz ny,
oszcz´d ny. Dwa la ta po prze te sto -
wa niu Bra vo ze 150-kon nym sil ni -
kiem 1.9 Mul ti jet pod da li Êmy po -
dob nej pró bie wer sj´ te go Êred nie -
go kom pak to we go Fia ta wy po sa -
˝o nà w no wy tur bo die sel 2.0 Mul -
ti jet o mo cy 165 ko ni. Cha rak ter
ten sam, ale osià gi jesz cze lep sze.

Dzi´ ki cià głe mu rozwojowi tech no lo gii mo to ry za -
cyj nej, wzro sto wi mo cy to wa rzy szy re duk cja po zio -
mów zu ̋ y cia pa li wa i emi sji spa lin (rze czo ny sil nik
po sia da ho mo lo ga cj´ Eu ro 5 i od da je do at mos fe ry
za le d wie 139 g dwu tlen ku w´ gla na ki lo metr),
a tak ̋ e wi´k sza przy jem noÊç z jaz dy.
No wa dwu li tro wa jed nost ka na p´ do wa, wy wo dzà ca
si´ od swej odro bi n´ mniej po jem nej po przed nicz ki,
sa do wi si´ na szczy cie ga my na p´ dów wy so ko pr´˝ -
nych Bra vo, two rzo nej rów nie˝ przez sil ni ki 1.6
o mo cy 90 i 120 ko ni.
Pod czas gdy in ni pro du cen ci sa mo cho do wi ro bià
wszyst ko, by za dzi wiç pu bli k´, Fiat pro po nu je de -
sign pro sty i ła god ny, ale wy ra fi no wa ny pod wzgl´ -
dem wy wa ̋ e nia swych brył i pie czo ło wi to Êci de ta li.
Wzrok przy ku wa jà zwłasz cza re flek to ry o nie zwy kle
cie ka wym, ob łym kształ cie, a nie co kli no wa ta syl -
wet ka bu dzi pew ne sko ja rze nia z co upé.
Tym, co czy ni na sze Bra vo 2.0 Mul ti jet
wy jàt ko wym, jest jed nak przede wszyst -
kim je go ener gia, którà za wdzi´ cza  mi´ -
dzy in ny mi 18-ca lo wym ob r´ czom
z opo na mi o bar dzo ni skim pro fi lu, je dy -
ne mu ele men to wi ze wn´trz ne mu zdra -
dza jà ce mu spor to we za p´ dy tej wer sji.
W ka bi nie ich za po wie dzià sà skó rza ne ku beł ko we
fo te le z de li kat ny mi szwa mi (do pa so wa ny mi ko lo ry -
stycz nie do nad wo zia), któ re wraz z alu mi nio wym
ze spo łem pe da łów przy po mi na jà o tym, ˝e pod ma -
skà drze mie a˝ 165 ko ni mo cy. 
Po uru cho mie niu sil ni ka za ska ku je nas je go ci cha
pra ca. Mu si my wr´cz spoj rzeç na wska zów k´ ob ro -
to mie rza, ˝e by upew niç si´, i˝ czte ro cy lin dro wa jed -
nost ka fak tycz nie za star to wa ła. Pod czas przy spie -
sza nia wy dech pie Êci ucho przy jem nym, spor to wym
brzmie niem. Au to na bie ra pr´d ko Êci w zde cy do wa -
ny spo sób. Mak sy mal ny mo ment ob ro to wy, 360
Nm, uzy sku je si´ ju˝ przy 1750 obr./min, dzi´ ki
cze mu sa mo chód za cho wu je zryw noÊç rów nie˝

w ni skim prze dzia le ob ro tów, bez ko niecz no Êci ma -
new ro wa nia dêwi gnià sze Êcio bie go wej prze kład ni. 
Do opi sa nia spor to we go cha rak te ru Bra vo 2.0 Mul -
ti jet wy star czy rap tem kil ka liczb: 8,2 se kun dy, ˝e by
przy spie szyç od ze ra do set ki, 215 ki lo me trów
na go dzi n´ pr´d ko Êci mak sy mal nej. To a˝ nad to, by
za do wo liç na wet naj bar dziej wy ma ga jà cych kie row -
ców. Pod czas jaz dy po wzgó rzach wo kół Tu ry nu
do ce nia si´ jed nak nie tyl ko czy ste osià gi, ale rów -

nie˝ wy jàt ko wà ela stycz noÊç prze ło ̋ eƒ
oraz bar dzo wy wa ̋ o ne, dy na micz ne za -
cho wa nie sa mo cho du na dro dze. Dzi´ ki
te mu pa sa ̋ e ro wie prak tycz nie nie od -
czu wa jà pr´d ko Êci, z ja kà po ru sza si´ sa -
mo chód, po dró ̋ u jàc w do sko na le wy -
głu szo nym wn´ trzu i w po czu ciu peł ne -
go bez pie czeƒ stwa rów nie˝ pod czas po -

ko ny wa nia za kr´ tów.
Na ko niec dwie uwa gi. Pierw sza do ty czy mon to wa -
nych se ryj nie ak ce so riów po pra wia jà cych bez pie -
czeƒ stwo, ta kich jak sys tem dy na micz nej kon tro li
sta bil no Êci ESP, sys tem prze ciw po Êli zgo wy, bocz ne
po dusz ki po wietrz ne, kur ty ny po wietrz ne, za cze py
Iso fix oraz re flek to ry prze ciw m giel ne z funk cjà
„cor ne ring” (wiàz ka Êwia tła po dà ̋ a za kie run kiem
skr´ tu), a dru ga zu ̋ y cia pa li wa: w cy klu mie sza nym
Bra vo 2.0 Mul ti jet za do wa la si´ za le d wie 5,3 li tra mi
ole ju na p´ do we go na sto ki lo me trów, a po za mia -
stem wy star czà jej na wet 4,3 l. Ozna cza to, ˝e
na jed nym li trze pa li wa sa mo chód prze je˝ d˝a po -
nad 23 ki lo me try.

TRZY JED NOST KI MUL TI JET W GA MIE BRA VO

Po jem ność Moc Maks. mo ment ob r. Maks. pręd kość Przysp. 0-100 Zu ży cie pa li wa*
1.6 Mjet 90 KM 1598 cm3 90 KM 290 Nm 173 km/h 13,1 s 4,6 l/100 km
1.6 Mjet 120 KM 1598 cm3 120 KM 320 Nm 193 km/h 9,6 s 4,8 l/100 km
2.0 Mjet 165 KM 1956 cm3 165 KM 360 Nm 215 km/h 8,2 s 5,3 l/100 km

(*) W cyklu mieszanym

Wnętrze
Bravo 2.0
Multijet 165 KM
Sport. Szwy
skórzanej
tapicerki są
dobrane
kolorystycznie
do tonacji
nadwozia

Od ze ra
do set ki

w 8,2 
se kun dy
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SAP HR GO LIVE w

O programie SAP napisaliÊmy po raz
pierwszy w 2006 roku, kiedy Fiat Auto
Poland wprowadzał go po to, aby
zracjonalizowaç i ujednoliciç 
standardy zarzàdzania procesami
zakupowymi. DziÊ SAP wkracza 
w obszar Human Resources. 

N
a tu ral nym na st´p stwem wpro wa dze -
nia w Fiat Au to Po land i stop nio wo
w po zo sta łych spół kach Gru py Fiat
dzia ła jà cych w Pol sce jed ne go z naj -
no wo cze Êniej szych sys te mów in for -
ma tycz nych na Êwie cie o na zwie SAP
(skrót od S -Sys te my, A -Apli ka cje, P -
-Pro duk ty w prze twa rza niu da nych),
jest je go roz sze rza nie na wszyst kie

ob sza ry dzia łal no Êci przed si´ bior stwa. Wdro ̋ e nie
te go sys te mu, któ ry jest swe go ro dza ju roz wià za -
niem biz ne so wym, po le ga na za sto so wa niu jed no -
li te go, ustan da ry zo wa ne go spo so bu dzia ła nia
i kon tro li kosz tów w opar ciu o jed nà, wspól nà plat -
for m´, wià ̋ à cà prze pły wy fi nan so we z pro ce sa mi
za rzà dza nia w biz ne sie, za pew nia jàc tym sa mym

TEKST

Aldona Górna
FOTO

Satiz Poland

przej rzy stoÊç in for ma cji nie za le˝ nie od miej sca
dzia ła nia spół ki. W tej chwi li przy szedł czas
na wdra ̋ a nie ko lej ne go mo du łu zwià za ne go z pro -
ce sa mi Hu man Re so ur ces, czy li SAP HR. Dzi´ ki
za sto so wa niu te go roz wià za nia na stà pi upo rzàd -
ko wa nie i ujed no li ce nie stan dar dów w za rzà dza niu
pi´ cio ma naj wa˝ niej szy mi pro ce sa mi HR. Cho dzi
o tzw. pro ce sy o wy so kiej war to Êci do da nej, tj.: ad -
mi ni stra cja per so ne lem, oce na i pla no wa nie roz -
wo ju pra cow ni ka, szko le nia oraz re kru ta cja.
Ostat ni pià ty mo duł to za rzà dza nie or ga ni za cjà,
ba zu jà cy na ta kiej sa mej kon wen cji two rze nia
struk tur i ko mó rek or ga ni za cyj nych, do któ rych
przy pi sa ne zo sta nà po zy cje i sta no wi ska w opar ciu
o ka ta log wspól ny dla wszyst kich spół ek Gru py
Fiat na Êwie cie. 

MY SAP HR
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Polsce!

Po przez funk cj´ „Em ploy ee Self Se rvi ce” (por tal
prze zna czo ny dla pra cow ni ka) wszy scy pra cow ni -
cy umy sło wi (w przy szło Êci tak ̋ e pra cow ni cy pro -
duk cyj ni) mo gà ak tyw nie uczest ni czyç w pro ce -
sach HR, któ re ich do ty czà, po przez funk cje:
– Per so nal In for ma tion (In for ma cje Oso bi ste):
ad re sy, te le fo ny, nu mer kon ta ban ko we go oraz
pod sta wo we da ne ana gra ficz ne (da ta uro dze nia,
da ta za trud nie nia, ko mór ka or ga ni za cyj na itp.), 
– Em ploy ee Se arch (Wy szu ki war ka Pra cow ni -
ków): umo˝ li wia wy szu ki wa nie pra cow ni ków
po na zwi sku oraz uzy ska nie pod sta wo wych in for -
ma cji o ich ak tu al nym miej scu pra cy, nu me rach te -
le fo nów słu˝ bo wych i in nych da nych kon tak to -
wych (za po Êred nic twem tej sek cji ka˝ dy pra cow -
nik mo ̋ e udo st´p niç swo je da ne do u˝yt ku swo ich
ko le gów na ca łym Êwie cie),
– Cur ri cu lum Vi tae (˚y cio rys Za wo do wy): umo˝ -
li wia ak tu ali za cj´ wła sne go ˝y cio ry su w za kre sie
zdo by tych do Êwiad czeƒ za wo do wych, zna jo mo Êci
j´ zy ków ob cych, od by tych kur sów i szko leƒ oraz
in nych in for ma cji,
– Per for man ce & Le ader ship Ma na ge ment (Oce na
Re ali za cji Ce lów i Le ader ship PLM): umo˝ li wia
oso bom ob j´ tym tym pro ce sem ak tyw ne w nim
uczest nic two po przez pro po no wa nie ce lów, udo -
st´p nia in for ma cje na te mat ocen uzy ska nych w po -
przed nich cy klach oce ny po czàw szy od 2008 roku
oraz po zwa la pra cow ni ko wi na prze ka za nie in for -
ma cji do ty czà cych wła snych aspi ra cji za wo do wych
i po trzeb szko le nio wych. 
Po przez funk cj´ „Ma na ger Self Se rvi ce” (por tal
prze zna czo ny dla ma na ge rów, bez po Êred nich
prze ło ̋ o nych pra cow ni ków) wszy scy kie row ni cy
ma jà do st´p do niezb´dnych in for ma cji w za rzà -
dza niu pod le gły mi pra cow ni ka mi. W szcze gól no -
Êci znaj du jà si´ tu na st´ pu jà ce sek cje:
– Te am (Ze spół): za wie ra in for ma cje ka dro wo -or -
ga ni za cyj ne do ty czà ce pod le głych pra cow ni ków, 
– Per for man ce & Le ader ship Ma na ge ment PLM
(Oce na Re ali za cji Ce lów i Le ader ship PLM): za -
wie ra kar ty ocen dla wszyst kich pod le głych pra -
cow ni ków ob j´ tych tym pro ce sem (dzi´ ki tej sek cji
prze ło ̋ o ny przy dzie la ce le swo im pra cow ni kom,
do ko nu je ich okre so wej we ry fi ka cji i oce ny oraz
pla nu je roz wój i szko le nia pra cow ni ków), 
– Cur ri cu lum Vi tae (˚y cio rys Za wo do wy): jest to
wy szu ki war ka ˝y cio ry sów pra cow ni ków,

– Com pen sa tion Ma na ge ment
(Za rzà dza nie Wy na gro dze nia -
mi): za wie ra pod sta wo we in for -
ma cje na te mat wy na gro dzeƒ
pod le głych pra cow ni ków oraz
zmian pła co wych, ja kie na stà pi ły
w cià gu ca łe go ˝y cia za wo do we -
go pra cow ni ka,

SAP HR to no wo cze sny sys tem za rzà dza nia per so -
ne lem, któ ry uru cho mio ny zo stał w stycz -
niu 2009 r. we Wło szech (dla ok. 27.000 pra cow -
ni ków), z koƒ cem lip ca 2009 w Pol sce (dla
ok. 20.000 pra cow ni ków), a do 2010 r. obej mie
wszyst kie spół ki Gru py Fiat na Êwie cie. Ozna cza
to, ˝e w ro ku 2010 oko ło 200.000 pra cow ni ków
Gru py b´ dzie za rzà dza nych po przez SAP HR. 
SAP HR jest wi´c pierw szym sys -
te mem HR, wspól nym dla wszyst -
kich sek to rów Fia ta, prze zna czo -
nym do jed no li te go za rzà dza nia
pro ce sa mi HR oraz do st´p nym
za rów no dla osób pra cu jà cych
w pio nie HR, jak i dla po zo sta łych
pra cow ni ków i ich prze ło ̋ o nych.

SAP HR
to system

zarządzający
personelem
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– Re por ting (Spra woz daw czoÊç): umo˝ li wia ko -
rzy sta nie ze stan dar do wych ra por tów za wie ra jà -
cych in for ma cje na te mat pod le głych pra cow ni ków. 
Te i wie le in nych za gad nieƒ przy swa ja li so bie
uczest ni cy lip co we go szko le nia, któ re zgro ma dzi ło
przed sta wi cie li dzia łów per so nal nych wszyst kich
spół ek Fia ta. Naj licz niej sza gru pa uczest ni ków po -
cho dzi ła z Fiat Se rvi ces Pol ska, ja ko ˝e na tej wła -
Ênie spół ce spo czy wa jà za da nia ka dro we i pła co we
oraz ob słu ga mo du łu ad mi ni stra cji per so ne lu. Za -
trud nie ni w niej pra cow ni cy sto jà przed naj wi´k szà
zmia nà do ty czà cà spo so bu pra cy i dzia ła nia, któ re
na rzu ca wdro ̋ e nie no we go pro gra mu, na to miast
przed sta wi cie le po zo sta łych spół ek wy ko rzy sta jà
funk cje SAP HR z za kre su ad mi ni stra cji per so nal -
nej i pro ce sów HR. Wraz z wdro ̋ e niem SAP HR
spół ka Fiat Se rvi ces Pol ska po wa˝ nie zre or ga ni zu -
je swo jà struk tu r´, two rzàc Cen trum Wspól nych
Usług Ka dro wo -Pła co wych pod na zwà HR Sha red
Se rvi ces Cen ter (HR SSC).
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Szkolenie 
z zakresu SAP HR
O głównych celach szkolenia rozmawiamy
z Barbarą Ćwik (foto obok), szefową
personalną Fiat Services Polska,
współorganizatorką szkolenia.
Jaki był cel lipcowego kursu 
o nazwie SAP HR?
Pierwszym, priorytetowym zadaniem, było
przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu
obsługi systemu SAP HR, drugim
– pokazanie zmian w procesach kadrowych
oraz w metodzie komunikacji pomiędzy
działami personalnymi poszczególnych
spółek Grupy Fiat a Fiatem Services Polska
w ramach realizacji równoległego projektu
HR SSC (dostosowującego model
dostarczania usług administracji kadrowej
do systemu SAP HR).
Gdzie SAP HR znajdzie zastosowanie?
SAP HR składa się z wielu modułów
obsługujących najważniejsze procesy
występujące w działach HR. W momencie
wdrożenia, polska wersja SAP HR, obok
kluczowych procesów takich jak
Administracja Personalna oraz Zarządzanie
Organizacją, będzie obsługiwała również
inne procesy ważne w życiu każdego
pracownika, takie jak Rozwój, Przegląd
Wynagrodzeń, Szkolenia oraz Rekrutacja.
System będzie używany zarówno przez

działy personalne i kadr, jak również przez
wszystkich pracowników umysłowych
spółek Grupy Fiat poprzez dostęp
do Portalu SAP HR.
Czym zatem różni się nowy program
od innych, stosowanych do tej pory?
W przeciwieństwie do innych programów,
SAP HR jest systemem globalnym, który
po wdrożeniu w większości krajów świata,
w których obecna jest Grupa Fiat, pozwoli
na unifikację procesów HR oraz wszelkich
raportów z zakresu administracji kadrowej,
czasu pracy i płac we wszystkich spółkach
Grupy Fiat, zarówno w Polsce, jak
i za granicą. Dodatkowo Portal SAP HR
pozwoli na rozszerzenie funkcjonowania
samoobsługi, zarządzanie własnymi danymi
HR przez pracowników umysłowych on-line
i zwiększenie zaangażowania kierowników
funkcyjnych w procesy HR.
Jakie są inne zalety tego programu?

Wraz z wdrożeniem SAP HR zmieni się
model dostarczania usług kadrowych przez
Fiat Services Polska na rzecz
poszczególnych spółek Grupy Fiat. Przepływ
informacji pomiędzy działami kadr
a działami personalnymi będzie się
odbywał głównie za pomocą
nowoczesnego, elektronicznego formularza,
który ułatwi realizację funkcji Administracji
Personelu w SAP HR. Ponadto,
uruchomione zostanie Contact Center
(Telefoniczne biuro obsługi pracowników)
– na razie będą z niego mogli korzystać
pracownicy umysłowi, a w przyszłości
również pracownicy produkcyjni. 
Uczestnicy kursu zgodnie podkreślili, że
podstawową zaletą SAP HR jest zmiana
sposobu komunikacji pomiędzy działami
personalnymi poszczególnych spółek. 
Oto opinie niektórych z nich o samym
szkoleniu:

POSZERZANIE WIEDZY



Mówi Agnieszka Sip, Kierownik Rozwoju,
Szkoleń i Komunikacji oraz HR manager
Służb Centralnych Fiat Auto Poland.
Na kiedy planowane jest uruchomienie
nowego systemu?
Program startuje 27 lipca br. i będzie dostępny dla osób zatrudnionych w służbach
HR oraz dla pracowników HR SSC. Kolejny etap wdrożenia to uruchomienie portali SAP HR
dostępnych dla wszystkich pracowników umysłowych oraz ich bezpośrednich przełożonych,
który ruszy z początkiem września. 
Proces wdrażania SAP HR obejmuje wszystkie kraje, gdzie działają spółki Grupy Fiat. Polska
jako drugi w kolejności kraj (po Italii) objęty SAP HR znajduje się w grupie krajów, gdzie
system zostanie wdrożony w całym swoim zakresie. Jest to tzw. Grupa Country Master,
do której należą też następne w kolejności wdrażania kraje tj. USA i Kanada, Brazylia, 
Francja, Belgia, Niemcy oraz Hiszpania. Proces ma zostać zakończony do 2010 r. 
Jakie są podstawowe funkcje SAP-u HR?
Istnieją trzy podstawowe części, na których opiera się działanie SAP HR, tzn.: 
SAP HR Back End, czyli zbiór wszystkich działań związanych z administracją (administracja
personelu, zarządzanie płacami, zarządzanie mobilnością pracownika i historią rozwoju jego
kariery zawodowej oraz wszelkiego rodzaju zmianami, jakie zachodziły w całym okresie jego
zatrudnienia – od momentu pojawienia się w firmie, aż po odejście z niej). SAP HR portal to
druga część, do której poprzez intranet będą mieć dostęp zarówno HR managerowie
w zakresie właściwym dla pełnionej roli (według tzw. profili dostępu), jak i kierownik
zarządzający daną grupą pracowników oraz sami pracownicy. Dzięki temu, że te dwie części
programu prowadzą do uporządkowania informacji i ich wzajemnego uzupełniania się
na bieżąco, w połączeniu z innymi programami, będzie można posługiwać się dość
rozbudowaną i elastyczną bazą danych wykorzystywaną do tworzenia raportów
za pośrednictwem SAP HR BI (Business Inteligence), czyli trzeciej części systemu. 
Kto będzie najważniejszym użytkownikiem nowego systemu?
Użytkowników SAP HR można podzielić na 3 grupy. Pracownik, który ma podgląd i możliwość
wprowadzania aktualizacji swoich danych personalnych, ma dostęp do bazy pracowników
wszystkich spółek Grupy Fiat. Dodatkowo pracownicy mogą proponować swoje cele na dany
rok i mieć podgląd oceny realizacji celów, które zostały im wyznaczone w latach ubiegłych,
a także na bieżąco zaktualizować swoje CV.
Analogicznie Kierownik (Manager) – za pośrednictwem tej samej funkcji Self Service będzie
miał dostęp do osób, którymi zarządza (zarówno wykazu pracowników, jak i ich rozmieszczenia
w strukturze organizacyjnej, wraz z ich podstawowymi danymi anagraficznymi), do ich CV,
a także do informacji na temat wynagrodzenia. Manager będzie mógł wyznaczać swoim
pracownikom w systemie SAP HR – PLM cele do osiągnięcia, weryfikować i zatwierdzać je oraz
dokonywać oceny ich realizacji. Oczywiście manager jest jednocześnie pracownikiem, więc
ma dodatkowo dostęp do tych samych funkcji, co inni pracownicy.
Trzecim użytkownikiem jest Kierownik Personalny (HR Representative), który w zależności
od swojego profilu dostępu do systemu, będzie miał wgląd do przypisanego sobie obszaru
zarządzania. Poprzez ten portal będzie wspomagał kierowników (Managerów liniowych)
w zarządzaniu procesami HR w odniesieniu do podległych im pracowników.
Podsumowując, chcę wyrazić przekonanie, że z wprowadzeniem systemu SAP HR wiążą się
liczne korzyści. Program ten pomoże bowiem ujednolicić procesy HR we wszystkich spółkach,
zapewni przejrzystość działań podejmowanych w stosunku do pracowników i będzie
narzędziem dostarczającym na bieżąco niezbędnych informacji wszystkim zainteresowanym.
Bez wątpienia ułatwi zarządzanie personelem, a co najważniejsze umożliwi kierownikom
(Managerom liniowym) aktywny udział w procesach HR, a pracownikom stworzy możliwość
większego wpływu na kształtowanie własnego rozwoju zawodowego. 

PROCES 
WDRAŻANIA 
SAP HR

Łukasz Żaglewski (foto w środku),
specjalista ds. kadrowych CNH:
Program, który sobie przyswoiliśmy
podczas szkolenia, ułatwi nam
wykonywanie codziennych obowiązków.
Dzięki niemu wszystkie informacje
niezbędne pracownikom działów
personalnych znajdują się w jednym
miejscu, w ujednoliconej formie. W CNH
program SAP zacznie funkcjonować
w pełnym wymiarze w przyszłym roku.
Wojciech Rojek (foto powyżej), pracownik
działu personalnego Teksid Iron Poland:
Dzięki modułowi HR SAP-a zostanie
ułatwiona praca działów personalnych
poszczególnych sektorów Fiata.
Zakończenie procesu wdrażania programu
w Teksidzie przewiduje się na koniec lipca.
Sądzę, że jego wprowadzenie bez
wątpienia usprawni przepływ informacji
pomiędzy sektorami. 
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pra cow nik prze le wa nie peł no war to Êcio we mle ko do
po jem ni ka. Ko lej na zmia na sce ne rii: tym ra zem znaj -
du je my si´ w kuch ni go spo dar stwa, w któ rej ko bie ta
obie ra ziem nia ki na obiad. Łu pi ny tra fia jà w to sa mo
miej sce, co po zo sta łe od pa dy: wszyst kie spo ty ka jà si´
w po miesz cze niu piw nicz nym, gdzie zo sta jà prze -
two rzo ne w… ener gi´ za si la jà cà go spo dar stwo, urzà -
dze nia elek trycz ne dzia ła jà ce na je go te re nie, a na wet
cià gnik rol ni czy, któ ry gdzieÊ w od da li kon ty nu uje

swo jà pra c´ bez emi to wa nia
za nie czysz czeƒ, po zo sta wia jàc
po so bie Êlad je dy nie w po sta ci
odro bi ny pa ry i kil ku kro pel
wo dy. Pro mieƒ słoƒ ca ob le wa
bla skiem na pis NH2, któ ry po -
ja wia si´ z bo ku trak to ra.

P
ierw szy kadr: wiej ski kra jo braz. W tle
tur bi ny wia tro we kr´ cà swy mi wiel ki -
mi ło pa ta mi. Ogrom ne ba te rie sło -
necz ne na zbo czach wzgórz wy chwy -
tu jà ka˝ dy pro mieƒ słoƒ ca. Na pierw -
szym pla nie rów ne rz´ dy pól. WÊród
nich w oczy rzu ca si´ nie bie ski cià -
gnik. Pra cu je tak ci cho, ˝e mo˝ na nie -
mal ̋ e usły szeç szum po wie trza po ru -

sza ne go skrzy dła mi Êwier go -
czà cych w od da li pta ków. 
Dru gi kadr: w no wo cze snej,
nie ska zi tel nie czy stej staj ni
mi ni ła do war ka w bły ska wicz -
nym tem pie zbie ra od pa dy.
W dru giej cz´ Êci bu dyn ku

TEKST

Maria Pia Torretta New Holland propaguje ide´ w pełni niezale˝nego
energetycznie gospodarstwa rolnego. Kluczowym jego
elementem jest zasilany wodorem ciàgnik NH2, nagrodzony
na targach Sima 2009 złotym medalem za innowacyjnoÊç.

W poszukiwaniu

New Holland 
nie ustaje 

w poszukiwaniach
czystej energii 

czystej energii 

GRUPA
CNH
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Cià gnik NH2, pierw sze za si la ne wo do rem urzà dze -
nie te go ty pu na Êwie cie, sta no wi klu czo wy ele ment
au to no micz ne go ener ge tycz nie go spo dar stwa rol ne -
go, ja kie New Hol land ju˝ dziÊ pro po nu je no wo cze -
snym rol ni kom, po raz ko lej ny po twier dza jàc, ˝e jest
mar kà „Cle an Ener gy Le ader”, nie usta jà cà w po szu -
ki wa niach czy stej ener gii. Film, któ re go frag men ty
opi sa li Êmy wczeÊniej w du ̋ ym skró cie (i z któ re go
po cho dzi kil ka uj´ç), do ko nu je syn te zy wła Êci wo Êci
i wa lo rów go spo dar stwa rol ne go, w któ rym mo˝ na
wy twa rzaç, ma ga zy no waç i u˝yt ko waç ener gi´. Ba -
zu jà cy na mo de lu z se rii T6000, cià gnik NH2
nap´dza sil ni k elek trycz ny, za si la ny ogni wa mi pa li -
wo wy mi i ge ne ru jà cy moc 106 KM. Pro to typ ten ce -
chu je si´ wy jàt ko wà funk cjo nal no Êcià i wła Ênie ta je -
go „han dlo wa przy dat noÊç” czy ni go atrak cyj nym
dla rol nic twa: nie jest to pro jekt na bli ̋ ej nie okre Êlo -
nà przy szłoÊç, ale prak tycz na rze czy wi stoÊç, mo˝ li -
wa do za sto so wa nia w wie lu po jaz dach. 
Kie dy mó wi si´ o po jaz dach na wo dór, naj wa˝ niej -
szà prze szko dà po zo sta je do st´p noÊç sa -
me go wo do ru oraz trud no Êci na tu ry
za opa trze nio wej. 
W go spo dar stwie za pro jek to wa nym
przez New Hol land prze szko dy te go
ty pu nie ist nie jà, al bo wiem wo -
dór wy twa rza ny jest na miej -
scu. Pro ces roz po czy na
si´ od wo dy, z któ rej
po przez elek tro li z´,
wy  ko  r z y  s t u  j à  c à
ener gi´ wy two rzo -
nà ze êró deł od na -
wial nych (tur bi ny
wia tro we, pa ne le sło -
necz ne, bio gaz lub

Na tych i kolejnej stronie kilka
kadrów z filmu o niezależnym
gospodarstwie rolnym, 
który można obejrzeć na witrynach
http://youtube.com/user/
NewHollandAG 
lub www.newholland.com. 
Projekt jest wspólnym dziełem New
Holland oraz Centrum Badań
i Centrum Stylu Fiata 

Zwyci´ska 
technologia
Ciągnik na wodór NH2 był

jednym z głównych bohaterów
tegorocznych „Sima Innovation
Awards”, konkursu
organizowanego w ramach
Światowych Targów Sprzętu
Rolniczego i Hodowlanego (SIMA),
które odbyły się we Francji. Traktor
NH2 został wyróżniony złotym
medalem za zaangażowanie firmy
New Holland w odpowiedzialny
rozwój, mający na względzie
naturalne zasoby naszej planety. 
Srebrny medal Sima 2009
przypadł w udziale kompaktowej
przekładni EasyDriveTM, która
trafi wkrótce pod maski
większości ciągników New Holland
(moc od 40 do 115 KM) i która
gwarantuje cichszą pracę, lepszy
rozdział mocy oraz wydajniejsze
wykorzystanie paliwa. Wart
wzmianki jest również Inteligentny
Interfejs Użytkownika,
zautomatyzowany system regulacji
pracy kombajnów zbożowych,

dostosowujący się
do rodzaju

uprawy oraz
warunków,
w jakich

odbywają
się żniwa.

SIMA 2009
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Skrzynia biegów 
do ciàgników T7000

SIMA 2009 Sima 2009:
wręczenie
Innovation
Awards.
Od lewej,
szefowie New
Holland 
Pierre Lahutte,
Barry Engle
(dyrektor
generalny)
i Carlo Lambro,
a dalej Peter
Jansen
z Centrum Stylu
Fiata i Riccardo
Spadoni, Product
Development
CNH 

Gama traktorów T7000 powiększa się
o pięć nowych modeli, pokrewnych

dzięki nowej skrzyni biegów Auto Command,
a także ekskluzywnemu podłokietnikowi

Sidewinder. Wybór rozpoczyna się od T7030
o mocy 167 koni mechanicznych, a kończy

na 225-konnym T7070, ciągniku o ogromnej
mocy, napędzanemu sześciocylindrowym

silnikiem NEF o pojemności 6700 cm3.
Prawdziwą nowością jest jednak

automatyczna bezstopniowa przekładnia
Auto Command najnowszej generacji, która

wraz z wielofunkcyjną dźwignią sterującą
oferuje płynne i regularne przenoszenie

mocy. W praktyce nowe ciągniki nie
sprawiają kierującemu najmniejszych
problemów, a dodatkowo gwarantują

znaczną oszczędność paliwa. Jedną z ich
zalet jest również niezwykła łatwość obsługi:

wystarczy, że operator wybierze
na podłokietniku Sidewinder żądaną

prędkość pracy, a system automatycznie
dostosuje sposób działania silnika

i przekładni, aby zagwarantować
maksymalne osiągi. Wyprodukowana
w belgijskich zakładach w Antwerpii

i poddana ponad 15 tysiącom godzin testów,
innowacyjna skrzynia biegów jest montowana

w ciągnikach serii T7000, wytwarzanych
w brytyjskiej fabryce w Basildon.

bio ma sa), wy od r´b nia si´ tlen i wo dór, prze cho wy -
wa ne w pod ziem nych zbior ni kach go spo dar stwa. 
A zwa ̋ yw szy, ˝e cià gni ki i kom baj ny pra cu jà zwy kle
w nie wiel kiej od le gło Êci od „szta bu głów ne go”, za -
opa trze nie nie sta no wi ˝ad ne go pro ble mu.
Rol nic two jest za tem sek to rem naj le piej przy go to -
wa nym na ko rzy sta nie z tech no lo gii wo do ro wej,
gdy˝ dys po nu je od po wied nim miej scem na in sta la -
cj´ al ter na tyw nych sys te mów ge ne ro wa nia ener gii
elek trycz nej oraz na jej prze cho wy wa nie. Sys tem
ten dba ponadto nie tyl ko o Êro do wi sko – umo˝ li -
wia jàc oszcz´ dza nie za so bów na tu ral nych i u˝yt -
ko wa nie „czy stych” pa liw – ale i o kie sze nie rol ni -
ków. Kosz ty pa li wa nie na le ̋ à co praw da do naj -
ni˝ szych, jed nak ̋ e ener ge tycz na nie za le˝ noÊç jest
gwa ran tem, ˝e w dłu˝ szej per spek ty wie zwró cà si´
one z na wiàz kà. 



Fiat, któ re go obec noÊç
w Pol sce si´ ga lat mi´ dzy -
wo jen nych, na sta łe wpi sał
si´ w kra jo braz na sze go

kra ju. Nie dzi wi wi´c, ˝e Po la cy,
obok po dzi wu dla sze ro ko po j´ -
tej kul tu ry, ce nià Wło chów tak -
˝e za sa mo cho dy, uwa ̋ a ne
za jed ne z naj pi´k niej szych
na Êwie cie. Prze ja wem uznania
by ło za ło ̋ e nie Klu bu Sym pa-
ty ków Wło skiej Mo to ry za cji 
Fo rzaIta lia.pl. Po mysł po wstał
w 2005 ro ku, cho cia˝ do pie ro
trzy la ta póê niej Mar cin Gier -
licz, Ja kub Strzem ̋ al ski, Ma ciej
Tar kow ski, Piotr Szy maƒ ski
i Bar tek Li choc ki wpro wa dzi li
go w ˝y cie. Stro na in ter ne to wa
www.fo rza ita lia.pl jest nie zwy -
kle uroz ma ico na. Mo˝ na tam

Przebogata kultura południa musiała zaowocowaç mobilnymi
dziełami sztuki, które w połàczeniu ze stylem ˝ycia, tworzà
integralnà całoÊç. Interesuje nas szeroko poj´ta włoska
motoryzacja, w jej historycznym i kulturowym kontekÊcie, 
bez którego nie byłoby tych wspaniałych pojazdów – mówi
Maciej Tarkowski, współzało˝yciel Klubu ForzaItalia.

po czy taç o wło skiej mo to ry -
za cji, zna leêç ar ty ku ły do ty -
czà ce hi sto rii wło skich sa mo -
cho dów, prze pi sy ku li nar ne
wło skiej kuch ni oraz – co
wy da je si´ naj wa˝ niej sze dla
po sia da czy kla sy ków wło -
skiej mo to ry za cji – po ra dy
do ty czà ce od bu do wy po jaz -
dów. Na fo rum in ter ne to -
wym mo˝ na za pre zen to waç
rów nie˝ swój ulu bio ny sa -
mo chód i wy mie niç uwa gi
z automobilistami po cho dzà cy -
mi z Pół wy spu Apeniƒ skie go. 
W klu bie za re je stro wa nych jest
po nad 100 osób, ale znacz nie
wi´ cej po ja wia si´ na klu bo wych
zlo tach i spo tka niach. 18 ma -
ja 2008 r. w Mu zeum Mo to ry za -
cji w War sza wie zor ga ni zo wa no
Zlot Mi ło Êni ków Wło skiej Mo -

to ry za cji. W ubie głym ro ku
na lot ni sku w Uł´ -
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Edward
Poskier

Podróże
nie tylko wirtualne
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˝u od był si´ pierw szy Track Day.
Klub or ga ni zu je tak ̋ e spo tka nia
mniej sze go ka li bru, jak na przy -
kład wi zy ty u ko lek cjo ne rów
Lan cii. Fo rza Ita lia jest tak ̋ e 
za przy jaê nio na z in ny mi sto wa -
rzy sze nia mi zrze sza jà cy mi mi ło -
Êni ków wło skiej mo to ry za cji, ta -
ki mi jak Klub Al fa Ro meo w Pol -
sce Ik@r, Klu b Lan cia Pol ska 
i Lan ciaKlub.pl oraz Klub mi ło -
Êni ków Du ca ti DOC Po land. Fo -
rza Ita lia na wià za ła rów nie˝
współ pra c´ z cza so pi smem Au -
to mo bi li sta, co po zwo li ło na po -
pu la ry za cj´ klu bu w Pol sce. 
Ja kie wa run ki trze ba speł niç, by
zo staç człon kiem Fo rza Ita lia?
Wy star czy byç mi ło Êni kiem wło -
skiej kul tu ry i chcieç dzie liç si´
swo jà pa sjà z in ny mi.
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Najlepszy

TEKST

Anna
Borsukiewicz

FOTO

Fiat Bank Z
wy ci´z com ran kin gu na gro dy wr´ -
czo no 23 czerw ca pod czas Ga li
w war szaw skim Klu bie Ban kow ca,
któ rej pa tro no wał prof. Krzysz tof Pie -
trasz kie wicz, pre zes Zwiàz ku Ban ków
Pol skich. Pa tro nat ten, a tak ̋ e obec -
noÊç na uro czy sto Êci pro mi nen tów
na sze go Êwia ta fi nan so we go pod kre -
Êla ran g´ ran kin gu, prze pro wa dzo ne -

go ju˝ po raz czter na sty i uwa ̋ a ne go za je den
z naj wa˝ niej szych na pol skim ryn ku ban ko wym.
Po wstał on na ba zie wy ni ków za 2008 rok – mó wił
o ran kin gu je go or ga ni za tor, Ro bert Azemb ski, re -
dak tor na czel ny Mie si´cz ni ka Fi nan so we go

BANK. – Oce nia no w nim przede wszyst kim efek -
tyw noÊç, a nie wiel koÊç ban ków. Dla te go „star to -
wa ły” one w ró˝ nych kon ku ren cjach: ban ków uni -
wer sal nych, de ta licz nych, kor po ra cyj nych. Wła -
Ênie w tej ostat niej pierw sze miej sce za jàł zo stał
Fiat Bank Pol ska SA, wy prze dza jàc Bank Go spo -
dar stwa Kra jo we go i Bank of To kyo -Mit su bi schi. 
W oce nach ban ków bra no pod uwa g´ dy na mi k´
ak cji kre dy to wej, tem po wzro stu de po zy tów oraz
ra chun ków. We wszyst kich dzie dzi nach Fiat Bank
Pol ska po bił kon ku ren tów na gło w´. W ubie głym
ro ku wzrost kre dy tów udzie lo nych pod mio tom
go spo dar czym wy niósł 237,7% (ze 180,8 mln zł
w 2007 r. zwi´k szył si´ do 610,5 mln zł w 2008 r.), 

Na statuetce majàcej form´ mosi´˝nej wst´gi widniejà
napisy „Ranking 50 najwi´kszych banków w Polsce 2009”,
a poni˝ej „Nagroda Główna dla Fiat Bank Polska SA”.

Bl bl

wÊródkomercyjnych



a po ziom de po zy tów pod wy˝ szył si´ a˝ o 703,3%
(z 7 mln zł w ro ku 2007 do 56,6 mln zł). Ta kiej
dy na mi ki nie za no to wał ˝a den z kon ku ren tów
do pierw sze go miej sca.
War to przy tym do daç, ˝e w ran kin gu ban ków
ko mer cyj nych pol ski Fiat Bank był de biu tan tem.
Od niósł te˝ suk ces, prze su wa jàc si´ z trze cie go
na dru gie miej sce w kon ku ren cji ban ków sa mo -
cho do wych, czy li ofe ru jà cych kre dy ty na za kup
po jaz dów. Dzi´ ki te mu, ˝e w 2008 r. war toÊç
udzie lo nych przez nie go kre dy tów wy nio sła

Fundamenty sukcesu
Z

wycięstwo w rankingu 50 największych
banków w Polsce to jeden z sukcesów

Fiat Bank Polska. W innym z rankingów,
przeprowadzonym przez gazetę „Parkiet”,
Fiat Bank wybił się na pozycję lidera wśród
banków powiązanych z producentami
samochodów. W jaki sposób Bank
zapracował na takie osiągnięcia? 
Uważam, iż jest to efekt jedenastoletniej
pracy nad dynamicznym rozwojem
nowoczesnych produktów kredytowych.
W wielu przypadkach, np. 6 lat bez odsetek
czy kredyt 50/50, były one pionierskie
na polskim rynku. Dziś znajdują się
w ofercie każdego banku fabrycznego. 
Nasz sukces opiera się na dwóch
fundamentach. Po pierwsze kładziemy
ogromny nacisk na ciągły rozwój
produktów, optymalną szerokość oferty.
Oferujemy najszerszą na rynku gamę
nowoczesnych produktów kredytowych,
w tym produkty opracowane wspólnie
z FAP – dopasowane do poszczególnych
marek. Ponadto nasi klienci mogą
skorzystać z pełnej oferty ubezpieczeń
finansowych, związanych
z ubezpieczeniem spłaty kredytu (CPI), 
jak i ryzyka straty finansowej (GAP, RTI).
Po drugie dbamy o konsekwentne
podwyższanie jakości i tempa obsługi
klientów. Dzięki temu jesteśmy w stanie
sprawnie obsługiwać nawet tak duże akcje
promocyjne jak czerwcowa „Noc Cudów”–
kiedy to podczas jednego tylko weekendu
otrzymujemy taką liczbę wniosków, jaka
zwykle spływa do nas w ciągu całego
miesiąca.

Ile kredytów i na jaką wartość, udzielił Fiat
Bank w pierwszym kwartale 2009 roku?

Czy ich liczba zmieniła się w stosunku
do tego okresu w roku ubiegłym?
W I kwartale 2009 roku Fiat Bank Polska
udzielił 2850 kredytów na samochody,
na łączną kwotę ponad 110 milionów
złotych. W porównaniu do I kwartału
roku 2008 zanotowaliśmy spadek liczby
udzielonych kredytów o 18%, a wartości
o 14%. To efekt aktualnej sytuacji
gospodarczej. Powoduje ona, iż część
nabywców samochodów obawia się
podwyższonego ryzyka zmniejszenia
swoich dochodów, bądź nawet utraty
pracy, a co za tym idzie – zaciąganie
kredytu jest dla tej grupy bardziej
ryzykowne. Dla Banku oznacza to spadek
obrotów, ale również z drugiej strony
wpływa pozytywnie na poziom ryzyka. 

Czy Fiat Bank proponuje klientom nowe
produkty, ma dla nich atrakcyjne oferty?
Na bieżąco dostosowujemy naszą ofertę
do potrzeb rynkowych. Nowe produkty
finansowe i ubezpieczeniowe
wykorzystujemy zarówno w postaci
organizowanych we współpracy
z Fiat Auto Poland promocji
na wybrane marki bądź
modele, a także w postaci
promocji organizowanych
samodzielnie przez nasz
Bank. Tu musimy się
pochwalić ogromnym
zainteresowaniem
i uznaniem klientów
dla kredytów
o obniżonym
oprocentowaniu:
„Kredyt 3,99%”
i „Kredyt 3,99%

Turbo”. Stanowią one zasadniczą część
naszej bieżącej sprzedaży. Oferujemy
również kredyty o obniżonym
oprocentowaniu, skierowane do klientów
zainteresowanych zakupem samochodów
marek Alfa Romeo lub Lancia. 
Na bieżąco monitorujemy rynek kredytowy
i ubezpieczeniowy pod kontem aktualizacji
naszej oferty oraz informacji
o konkurencji, która nigdy „nie śpi” 
i też nas bacznie obserwuje.

Dziękuję za rozmowę.

ROZ MO WA Z SA VE RIO CA CO PAR DO, DY REK TO REM ZA RZĄ DZA JĄ CYM I WI CE PRE ZE SEM FIAT BANK POL SKA

Fiat Bank Polska SA prowadzi działalność operacyjną
od 15 czerwca 1998 roku. Jedynym jego akcjonariuszem
jest FGA Bank Germany GmbH – spółka koncernu Fiat
zajmująca się działalnością finansową. Celem Banku
jest świadczenie wysokiej jakości usług finansowych
dostosowanych do potrzeb klientów.

501,9 mln zł (478,5 mln zł w ro ku 2007), upla so -
wał si´ za Ge tin Ban kiem.
Wr´ cza nie na gród w ran kin gach od by ło si´ bar dzo
uro czy Êcie. Ka˝ dy ze zwy ci´z ców otrzy mał sta tu -
et k´ i pa miàt ko wy dy plom w for mie mo si´˝ nej
pla kiet ki. By ły pa miàt ko we zdj´ cia i po dzi´ ko wa -
nia. Sa ve rio Ca co par do, dy rek tor za rzà dza jà cy
i wi ce pre zes Fiat Bank, od bie ra jà cy na gro d´
w imie niu je go za rzà du mó wił, jak bar dzo jest
dum ny, ˝e po 10 la tach dzia łal no Êci je go bank za -
słu ̋ ył na ta kie uzna nie.

Poniżej: 
Saverio
Cacopardo.
Obok:
przedstawiciele
nagrodzonych
banków
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PORĘ ROKU
RadoÊç na ka˝dà

TEKST

Aldona Górna
FOTO

Archiwum CRiK

14. letnia historia
zebrana w kilku
albumach
fotograficznych.
Na pierwszym
planie zdj´ç
rozeÊmiane buzie
dzieci i dorosłych,
na drugim górskie
krajobrazy. 
Ten uÊmiech to
cel sam w sobie,
bo dzi´ki niemu
zdaniem działaczy
CRiK, na Êwiecie
jest mniej agresji.

D
e cy zja o po wsta niu Cen trum Re -
kre acji i Kul tu ry za pa dła w 1995
ro ku i z te go okre su po cho dzi
pierw szy al bum ze zdj´ cia mi, któ -
ry z du mà pre zen tu je mi Eu ge -
niusz Grze si ca, od po wie dzial ny
za dzia łal noÊç CRiK. „Po mi mo i˝
by ło ich do tej po ry 15, to jed nak
do dziÊ pa mi´ tam nasz pierw szy

zlot tu ry stycz ny w Za gór ni ku – im pre za od by ła
si´ we wrze Êniu, a po go da za fun do wa ła nam psi -
ku sa w po sta ci „prze glà dów ki”: był deszcz i grad,

a na ko niec za Êwie ci ło słoƒ ce…, ale mo ̋ e za -
cznij my od po czàt ku. 
Jak za pew ne pa ni wie, dzia łal noÊç Cen trum Re kre -
acji i Kul tu ry jest po dzie lo na na sek cje. W tej chwi -
li jest ich 28, a za czy na li Êmy od 9. By ły ta kie, któ re
dzia ła ły krót ko (sek cja bie gów nar ciar skich czy
siat ków ki ko bie cej), nie któ re zaÊ prze trwa ły
do dziÊ i funk cjo nu jà z nie mniej szym roz p´ dem ni˝
na sa mym po czàt ku – naj wi´k szym za in te re so wa -
niem cie szà si´ im pre zy or ga ni zo wa ne przez sek cj´
kul tu ry oraz sek cj´ tu ry stycz nà, wie lu pra cow ni -
ków za si la sze re gi sek cji pły wac kiej i nar ciar skiej,



au to ka rów to je za re zer wu je my). Do dam, ˝e ka˝ -
dy czło nek sek cji tu ry stycz nej mo ̋ e uczest ni czyç
w cià gu ro ku w pi´ ciu wy ciecz kach 1-dnio wych
i jed nej wie lo dnio wej. Pro gram jest nad zwy czaj
cie ka wy i opie ra si´ w głów nej mie rze na gór skich
eska pa dach w na szym ro dzi mym kra ju, ale or ga -
ni zo wa ne sà tak ̋ e wy pra wy do kra jów oÊcien nych
(głów nie do Czech i na Sło wa cj´)”. 
Dru gà sek cjà, któ ra cie szy si´ ogrom nà po pu lar -
no Êcià jest sek cja kul tu ry. Jej dzia łal noÊç opie ra
si´ przede wszyst kim na za opa try wa niu człon ków
w bi le ty do ki na i te atru (w Biel sku -Bia łej sà to
do dat ko wo spek ta kle i im pre zy kul tu ral ne
w BCK). Uda ło si´ wy pra co waç bar dzo wy god nà
for m´ prze ka zy wa nia człon kom kar ne tów na se -
an se – ma jà one wa˝ noÊç jed -
ne go mie sià ca i da jà peł -
nà do wol noÊç w kwe stii
wy bo ru okre Êlo ne go
fil mu: tym spo so bem
ka˝ dy uczest nik ma

CE LE 
STA TU TO WE 
CRIK
Celem Centrum Rekreacji i Kultury
jest organizowanie i propagowanie
działalności o charakterze
kulturalnym oraz aktywnego
wypoczynku, a w szczególności
rekreacji ruchowej w różnych
dziedzinach sportu grupowego 
lub indywidualnego, realizując
zainteresowania członków 
i ich rodzin.

Eugeniusz
Grzesica,
odpowiedzialny
za CRiK, przybliża
jego historię

mam tu na my Êli za rów no odział biel ski, jak i ty -
ski. Ka˝ da z sek cji na po czàt ku ro ku okre Êla swo -
je pla ny na ko lej ne 12 mie si´ cy. Jest to szcze gól nie
wa˝ ne w przy pad ku sek cji tu ry stycz nej, któ ra
wszel kie swo je dzia ła nia (głów nie wy ciecz ki gór -
skie i kra jo znaw cze) mu si pla no waç z wy prze dze -
niem i zwe ry fi ko waç mo˝ li wo Êci or ga ni za cyj no
– tech nicz ne biur po dró ̋ y, tak aby naj póê niej
w kwiet niu za pre zen to waç człon kom szcze gó ło wy
pro gram wy cie czek. Ten ostat ni jest usta la ny
w opar ciu o su ge stie człon ków, któ re ro dzà si´
pod czas dys ku sji pro wa dzo nych na wy jaz dach.
Jak ju˝ wspo mi na łem or ga ni zo wa ne w ra mach
sek cji tu ry stycz nej im pre zy cie szà si´ ogrom nym
za in te re so wa niem, w za sa dzie z ro ku na rok co raz
wi´k szym. W zwiàz ku z tym w bie ̋ à cym ro ku zre -
zy gno wa li Êmy z tra dy cyj ne go wy zna cza nia li mi tu
miejsc na po szcze gól ne wy ciecz ki – ozna cza to ni
mniej ni wi´ cej, ˝e wszy scy ch´t ni mo gà uczest ni -
czyç w wy bra nej przez sie bie wy pra wie (je Êli b´ -
dzie po trze ba zor ga ni zo wa nia sied miu czy oÊmiu

Jakie sà korzyÊci?
Członkostwo w CRiK nie jest płatne, natomiast

każda osoba, która zapisze się do Centrum,
opłaca ubezpieczenie NW84 w wysokości 1 złoty
miesięcznie, która za zgodą zainteresowanego może
być potrącana przez listę płac. Jeżeli chodzi
o odpłatność za uczestnictwo w określonej imprezie,
to w zależności od jej charakteru waha się
w granicach 50% normalnej ceny. Ceny uczestnictwa
w imprezach masowych są bardzo niskie, bo
organizatorom zależy na tym, aby mogły w nich
uczestniczyć wszystkie, także wielodzietne rodziny. 

ATRAKCJE ZA BEZCEN
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god ne go szla ku, któ rym póê niej uda jà si´ do me -
ty. Na me cie na wszyst kich uczest ni ków zlo tu
cze ka nie tyl ko cie pły po si łek, ale przede wszyst -
kim ciàg dal szy im pre zy w po sta ci gier, za baw
i kon kur sów z cie ka wy mi na gro da mi. 
„Jak mó wi łem na po czàt ku na szej roz mo wy do tej
po ry od by ło si´ 15 zlo tów tu ry stycz nych, ka˝ dy
w in nym re jo nie Pol ski – do da je Eu ge niusz Grze -

si ca. – Te go rocz ny miał miej sce
w Ko Êcie li sku, po raz pierw szy
zor ga ni zo wa li Êmy spe cjal ny au -
to bus dla ma tek z ma leƒ ki mi
dzieç mi. Nie ste ty po go da nam
nie do pi sa ła, ale za ba wa by ła
przed nia, a to chy ba naj bar dziej
si´ li czy. Sà ta kie im pre zy, któ re
wspo mi nam z ogrom nym sen ty -
men tem: pa mi´ tam je den z na -
szych pik ni ków w K´ tach.

Uczest ni cy po trak to wa li t´ im pre z´ do słow nie
jak pik nik – przy nie Êli w ko szycz kach je dze nie,
po roz kła da li na ław kach ko ce, cz´ sto wa li si´ na -
wza jem sma ko ły ka mi. Wo kół pa no wał gwar sym -
pa tycz nych, ro dzin nych roz mów... i chy ba ta kie
mo men ty war to po wie laç, dzi´ ki nim na sza dzia -
łal noÊç ma sens. Dla mnie oso bi Êcie naj bar dziej
si´ li czy uÊmiech na twa rzach dzie ci: je stem pe -
wien, ˝e je Êli tym szkra bom po ka ̋ e si´, ˝e mo˝ -
na wspa nia le sp´ dziç czas na ak tyw nej za ba wie
z ro dzi ca mi to b´ dzie w nich mniej agre sji...,
a ten zdro wy spo sób wy po czyn ku prze ka ̋ à na -
st´p nym po ko le niom”. 
Rok 2008 zo stał za mkni´ ty licz bà 7800 człon ków
CRiK. Da ne te ju˝ ule gły wy raê nej zmia nie – w tej
chwi li sze re gi Cen trum za si la po nad 8000 osób.
Ta ten den cja bez wàt pie nia Êwiad czy o fak cie, ˝e
lu dzie wcià˝ ce nià so bie wy po czy nek ak tyw ny, za -
rów no ten dla cia ła, jak i ten dla du cha.
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mo˝ li woÊç nie tyl ko do braç re per tu ar do swo ich
in dy wi du al nych upodo baƒ, ale tak ̋ e usta liç wy -
god ny dla sie bie ter min. 
Do dat ko wo w Ty chach roz wi ni´ ta jest jesz cze
jed na for ma, okre Êla na przez przed sta wi cie li
CRiK mia nem „kul tu ry wy jaz do wej”, po le ga jà ca
na or ga ni zo wa niu wy jaz dów na spek ta kle do te -
atrów kra kow skich, a tak ̋ e na ope ret ki w Za brzu
i Gli wi cach. 
„Dłu go mo˝ na by mó wiç o dzia -
łal no Êci wszyst kich in nych sek -
cji, ale to te mat na od r´b ny ar ty -
kuł – mó wi Eu ge niusz Grze si ca.
– Do dam tyl ko, ˝e we dług obo -
wià zu jà cej struk tu ry or ga ni za -
cyj nej ka˝ da sek cja po sia da swój
za rzàd, w skład któ re go wcho -
dzà: de le gat (szef), oso ba ds. or -
ga ni za cyj nych (do ku men ta cja,
ewi den cja, pro gram), oso ba ds. pro gra mo wych
(usta la pro gram dzia ła nia po wy wia dzie z uczest -
ni ka mi) i oso ba od po wie dzial na za ko mu ni ka cj´.
Nie któ re sek cje do sko na le ra dzà so bie z or ga ni -
za cjà, in ne mu si my wspie raç na szym do Êwiad cze -
niem. 28 sek cji to nie jest sztyw na licz ba – je ste -
Êmy otwar ci na otwie ra nie in nych – wa run kiem
jest za de kla ro wa nie ch´ ci uczest nic twa w okre -
Êlo nych dzia ła niach przez co naj mniej 15 osób”.
Co rocz nym gwoê dziem pro gra mu dzia łal no Êci
Cen trum Re kre acji i Kul tu ry sà im pre zy ma so we,
do któ rych za li czyç mo˝ na: zlot tu ry stycz ny, pik -
ni ki (˝e glar ski, w´d kar ski, wy dzia ło wy) oraz tur -
nie je spor to we. Naj wi´ cej, bo za zwy czaj kil ku set
człon ków, gro ma dzi si´ na wspo mnia nym zlo cie
tu ry stycz nym. Uczest ni cy trans por to wa ni sà au -
to bu sa mi w gó ry (miej sce jest usta la ne przez
dzia ła czy CRiK, któ rzy zna jà cie ka we tra sy tu ry -
stycz ne w Pol sce) i ich za da niem jest wy bór do -

Aby zostać członkiem CRiK...
Członkiem może być każdy pracownik zatrudniony na czas

nieokreślony lub określony w Fiat Auto Poland lub jednej 
z 15 spółek FAP oraz jego najbliższa rodzina, przez którą
rozumiemy współmałżonkę/współmałżonka i dzieci (od 5 do 20
roku życia – granica ta podnosi się do 25 lat, jeśli dzieci pozostają
na utrzymaniu rodziców ze względu na edukację). Każdy, kto
wyraża chęć przynależności do Centrum, powinien zgłosić się
do siedziby CRiK odpowiednio w Tychach lub Bielsku-Białej
z dwoma zdjęciami legitymacyjnymi i numerem PESEL. Warto
zastanowić się wcześniej, zgodnie ze swoimi rzeczywistymi
zainteresowaniami, nad przynależnością do poszczególnych sekcji
(można wybrać maksymalnie cztery). Formalizacja spraw,
związanych z przystąpieniem do organizacji, odbywa się na miejscu. 

WARUNKI CZŁONKOSTWA

Zloty 
turystyczne
szczycą się
15. letnią
tradycją
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JAN TAR 
„Na ko lo nie jeê dzi łam ju˝ pi´ç ra zy. A ja je stem
czwar ty raz. Ho tel jest faj ny, ma my w po ko ju te le -
wi zor – su per. Wy cho waw czy nie? Jed nà ma my
ulu bio nà, pa ni Ania o ciem nej kar na cji i ciem nych
wło sach. W oÊrod ku jest ba sen i bo isko” – mó wi ły
jed no cze Ênie Ju sty na z Biel ska -Bia łej i Do mi ni ka
z Ko sza ra wy. „Bu do wa li Êmy za mek i mur chiƒ ski
oraz re ki na. Oczy i ostre z´ by miał z musz li” – do -
da je Ma ciek z Bie ru nia. Kie row nik ko lo nii, An na
Jasz czyk z Kra ko wa: „Pla nów jest du ̋ o, b´ dzie
jesz cze wy ciecz ka do Mal bor ka, rejs stat kiem, a ˝e
jest to ko lo nia ma ry nar ska, b´ dzie my re ali zo waç
ma ry nar skie ABC, czy li wià za nie w´ złów, a tak ̋ e
wszyst ko, co jest zwià za ne z mo rzem”. 

JA STRZ¢ BIA GÓ RA
W tym ro ku w tej nad mor skiej miej sco wo Êci obok
ko lo nii zor ga ni zo wa no rów nie˝ obóz mło dzie ̋ o wy.
Opi nie Ka si, Ane ty, Jo li i Piotr ka: „Jest faj nie, co
praw da po go da ta ka mie sza na, ale kie row nicz ka jest
„spo ko”, wy cho waw czy nie tak ̋ e”. „Ma my naj lep szà
wy cho waw czy ni´, ja ka nam si´ mo gła tra fiç. Je dze -

P
o nad 740 dzie ci i mło dzie˝y pra cow ni -
ków Fiat Au to Po land i spół ek Fia ta,
w tym Fiat -GM Po wer tra in Pol ska,
pod czas wa ka cji od po czy wa ło na zor -
ga ni zo wa nych przez In gest Fa ci li ty
Pol ska ko lo niach w nad mor skich miej -
sco wo Êciach: Jan tar, Ja strz´ bia Gó ra,
Pod dà bie i Ła zy oraz we Wło szech
w An zio i Ri mi ni. Dla wie lu z nich by -

ło to pierw sze spo tka nie z Bał ty kiem, któ ry wy warł
ogrom ne wra ̋ e nie swà prze strze nià i po t´ gà. 
Od wie dzi li Êmy ko lo ni stów we wszyst kich kra jo -
wych oÊrod kach. Pod czas na sze go po by tu po go da
by ła zmien na, cza sem sprzy ja jà ca pla ̋ o wa niu i ru -
cho wi na Êwie ̋ ym po wie trzu, kie dy in dziej zmu -
sza jà ca dzie ci do ba wie nia si´ w sa lach oÊrod ków
ko lo nij nych. Na szcz´ Êcie au ra nie prze szko dzi ła
dzie ciom w ak tyw nym i we so łym wy po czyn ku.
Wszyst ko dzi´ ki per fek cyj nie przy go to wa ne mu
pla no wi za j´ç, opie ce wy cho waw ców, ob fi tym
i smacz nym po sił kom, jak u ma my, oraz kà pie lom
w mo rzu, od by wa jà cym si´ pod czuj nym okiem
ra tow ni ków, b´ dà cych do dys po zy cji oÊrod ków. 

TEKST I FOTO

Marek KowalskiCzas

Pogoda na szcz´Êcie nie przeszkodziła dzieciom
w aktywnym i wesołym wypoczynku. Multum atrakcji
zapewniło im kierownictwo poszczególnych kolonii, 
które perfekcyjnie przygotowało plan zaj´ç 
oraz wychowawcy doskonale czujàcy 
potrzeby podopiecznych. 

odpoczynku
Rozgrzewka
przed wejściem
do morza na
plaży w Łazach



bie gi, rzu ty oraz ka ra oke. W me czu pił ki no˝ nej
dziew czy ny ogra ły chło pa ków 4: 1” 
Je si ka, Do mi ni ka, We ro ni ka, Mi chał, Alek san der
i Pio trek do da jà: „Z wy cho waw ca mi nie ma my ˝ad -
nych pro ble mów, Pa ni kie row nik trosz czy si´ o nas,
pa ni Mi le na te˝ bar dzo mi ła i sym pa tycz na”. 
„Uczy my si´ od ko le gów ze Âlà ska ich gwa ry, któ ra
nam si´ sza le nie po do ba – mó wi Zo fia Au gu sty no -
wicz, kie row nik ko lo ni. – Jest to ko lo nia z Wi kin ga -
mi. Przy go to wa li Êmy pi´k nà pre zen ta cj´, wy sta wy
te ma tycz ne i ko deks Wi kin ga.”

POD DÑ BIE
Kie row nik ko lo nii, Ra fał Ra dzi kow ski: „Or ga ni zu je -
my wy ciecz ki tu ry stycz no -kra jo znaw cze ze zwie dza -
niem cie ka wych obiek tów i miejsc. Zwie dzi li Êmy
Ust k´, skàd wy ru szy li Êmy we wspa nia ły rejs po Bał -
ty ku. Uczest ni cy by li za chwy ce ni. W´ dro wa li Êmy
pro me na dà nad mor skà ze skle pa mi i by li Êmy w la -
tar ni mor skiej. Po je cha li Êmy te˝ do Słup ska, gdzie
zwie dzi li Êmy ko Êciół neo go tyc ki Êwi´ te go Jac ka
i basz t´ cza row nic w ma low ni czym par ku. By li Êmy
rów nie˝ na sta rym ryn ku w Słup sku. Pod czas po by -
tu w oÊrod ku głów nie kła dzie my na cisk na kà pie le
w mo rzu pod opie kà ra tow ni ka. Dla ch´t nych pro -
wa dzi my te˝ ma łà szko ł´ taƒ ca”. 
Mag da: „Po do ba mi si´ wszyst ko, ale naj bar dziej
mo rze”. Ba sia: „Je dze nie bar dzo do bre”. Ani ta:

nie bar dzo do bre. W po rów na niu z po przed ni mi wy -
jaz da mi ten wy pa da naj le piej”. „Wiem, ˝e ja koÊç po -
sił ków za le ̋ y od te go, ja ki na strój ma jà ku char ki, ale
za zwy czaj ma jà do bry hu mor, wi´c je dze nie jest bar -
dzo do bre”. „OÊro dek nam si´ po do ba. Jest bar dzo
zie lo no, bar dzo du ̋ o miej sca na za ba w´. Tak da si´
˝yç!”. „Jest bar dzo du ̋ o im prez, dys ko tek. Pa nie wy -
cho waw czy nie i pan kie row nik dba jà, ˝e by nie by ło
nud no”. „Naj bar dziej po do ba jà si´ nam wie czor ne
wyj Êcia na mia sto do godz. 23.00. Ma my jesz cze
w pla nie wy ciecz ki do Li sie go Ja ru i na Pół wy sep
Hel ski. Su per by ły pod cho dy, a naj lep sze by ło to, ˝e
or ga ni zo wa ła je mło dzie˝, jed na gru pa wy my Êli ła
wszyst ko, a dru ga bra ła w tym udział”. „Uwa ̋ am, ˝e
mło dzie˝ jest bar dzo zdy scy pli no wa na i kul tu ral na
– mó wi Mag da le na Roj czyk, wy cho waw ca gru py
czwar tej. – Sza nu jà star szych i po tra fià si´ za cho waç
w ka˝ dej sy tu acji. Nie ma z ni mi ˝ad nych pro ble -
mów. Młod sze dzie ci tak ̋ e nie spra wia jà pro ble -
mów. Za pla no wa li Êmy zwie dzenie fo ka rium i la tar ni
mor skiej. Od by ła si´ ju˝ wy ciecz ka na Przy là dek Ro -
ze wie, wy cho dzi my na pie sze wy ciecz ki po oko li cy,
do mia sta oraz na po dzi wia nie za cho du lub wscho du
słoƒ ca. Or ga ni zu je my te˝ ró˝ ne im pre zy spor to wo -
-re kre acyj ne. Ro ze gra li Êmy tur niej pił ki no˝ nej,
a w pla nach ma my tur nie j siat ków ki, siat ków ki pla -
˝o wej, ko szy ków ki, a tak ̋ e ró˝ nych dys cy plin lek ko -
atle tycz nych. By ła rand ka w ciem no, pił ka no˝ na,
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Od lewej: kolonie
w Jastrzębiej
Górze, kolonie
w Jantarze,
siatkówka
na terenie
ośrodka
wczasowego
w Poddąbiu.
Ponieżej: kolonie
w Łazach



„Za cz´ sto le je deszcz”. Mar ty na: „Naj bar dziej po -
do ba jà mi si´ po ko je”. Uwa g´ Kin gi przy cià ga jà
chłop cy, ho tel i mo rze, a tak ̋ e to wa rzy stwo, na to -
miast Pa try cji dys ko te ka. Mak siu lu bi ko le gów i ko -
le ̋ an ki, a po do ba jà mu si´ naj bar dziej wy god ne po -
ko je, cho cia˝ jak twier dzi, dziew czy ny za póê no
dzwo nià, a to prze szka dza w spa niu. Glu tek bar dzo
si´ ucie szył, kie dy w po cià gu spo tkał ko le gów z po -
przed niej ko lo nii. Wy cho waw ca Ma te usz do da je:
„W gru pie mam bar dzo sym pa tycz nych chłop ców,
Êwiet nie si´ do ga du je my. Dzie ci sà grzecz ne, cho -
cia˝ lu bià te˝ pso ciç”. 

ŁA ZY
„Jest pi´k na pla ̋ a i oÊro dek. Gra li Êmy w gà sie ni c´,
mu sie li Êmy czoł gaç si´ w pia sku – wy gra ły dziew -
czy ny, a w grze „w ba lo na” zwyci´˝ył Ku ba” – mó -
wi ły Na ta lia z Bie ru nia, Ane ta z Wo li i Rok sa -
na z Ty chów. „Ko lo nia zor ga ni zo wa na
jest bar dzo do brze, pan kie row nik dba
o dzie ci, wszyst ko jest do pil no -
wa ne i za pi´ te na ostat ni gu zik,
a im pre zy pla no wa ne sà z du -
˝ym wy prze dze niem. Je dze nie bar dzo do -
bre, a po tra wy uroz ma ico ne – za wsze kil ka
daƒ do wy bo ru. Wczo raj mie li Êmy mecz
z in nà ko lo nià i wy gra li Êmy 3: 0” – chwa là si´
Da niel z Ty chów, Ku ba z Wo li. Ha nia i We -
ro ni ka: „Sà su per za ba wy i faj ni chłop cy.
Dzi siaj ma my dys ko te k´. Ja b´ d´ taƒ -
czyç z chło pa ka mi. Nie któ rzy
z nich sà faj ni i na praw d´ przy -

Kolonie dzieci 
z innych spółek Grupy
Dzieci pracowników firmy Teksid Iron Poland ze Skoczowa wyjechały

5 lipca na dwutygodniowe kolonie w Łebie (foto na dole obok),
organizowane przez Biuro Podroży Gramada z Żywca. Grupa 41 dzieci
wypoczywała w ośrodku „Magnat” w centrum nadmorskiego kurortu, gdzie
miały do dyspozycji basen oraz boiska do gry w piłkę. Zorganizowano dla nich
wycieczkę do Trójmiasta, rejs statkiem; młodzi ludzie mieli także okazję
zobaczyć słynne ruchome wydmy.
55 dzieci ze spółek Magneti Marelli w Sosnowcu (foto obok na górze)
wypoczywało zarówno nad polskim morzem, w Jastrzębiej Górze, jak
i w oddalonym 40 km od Rzymu Anzio oraz w Rimini, nadmorskiej
miejscowości wypoczynkowej z największą plażą w Europie. Oprócz
plażowania, dzieci zwiedziły Trójmiasto i Szwajacarię Kaszubską, mogły brać
udział w konkursach z nagrodami, nauczyć się tańca, a także, w przypadku
kolonii we Włoszech, zwiedzić Rzym lub Wenecję.
Firma CNH Polska z Płocka dofinansowała wyjazdy dzieci swych pracowników
podtrzymując tym samym swą coroczną tradycję.

SPÓŁKI

jaê ni” – mó wi Ani ta z Trze bi ni. „Ja w ˝y ciu nie b´ d´
taƒ czy ła z chło pa ka mi, bo je stem wsty dli wa” – do -
da je Mo ni ka z Ru dy Âlà skiej. Ta de usz Cie Êlak, kie -
row nik ko lo nii: „W pla nie ma my Dro g´ do gwiazd,
tur niej Mam ta lent, Olim pia d´ ko lo nij nà, Dzieƒ ko -

lo ni sty, Nep tu na lia, Âlu by ko lo nij ne, Dzieƒ za -
daƒ, Siat ków k´ wod nà, ca ło dnio wà wy ciecz k´

do Ko ło brze gu, rejs stat kiem i wszel kie go ro dza -
ju tur nie je pił ki no˝ nej, pił ki siat ko wej oraz naj wi´k -
szà atrak cj´ ka˝ dych ko lo nii, czy li dys ko te ki”.
W ka˝ dym z oÊrod ków dzie ci mia ły oka zj´ po czuç
si´ jak praw dzi wi re por te rzy oraz mo gły udzie laç
wy wia dów. Efekt ich pra cy był na bie ̋ à co nada wa ny
w au dy cjach Roz gło Êni Za kła do wej FAP, a z ma te ria -
łów tych po wsta ły rów nie˝ krót kie re la cje fil mo we. 

Powyżej – na
plaży w Jantarze.
Gry i zawody
w Jastrzębiej
Górze
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Dyrektor pełnomocny Fiata i nowego Chryslera został wybrany przez czasopismo

Automotive News leaderem roku przemysłu samochodowego. Marchionne został
doceniony za wyniki osiągnięte w Europie i Stanach Zjednoczonych. 
Według magazynu, prawdziwej biblii motoryzacji, Sergio Marchionne „w kilka

miesięcy zmienił oblicze zarówno rynku europejskiego, jak i amerykańskiego,
włączając w to brazylijski. Zwłaszcza w ubiegłym roku ten włosko-kanadyjski

manager był najbardziej otwartym orędownikiem zmian w przemyśle
samochodowym, co przyczyniło się do jego ogromnego sukcesu”.
Marchionne znalazł się także na liście „Eurostar”, typującej europejskie
postaci, wraz z Alferedo Altavilla (Supplier, CEO roku).

SERGIO MARCHIONNE
MANAGEREM ROKU

W ciągu sześciu miesięcy br. Fiat Auto Poland sprzedał w Polsce
18 464 samochody osobowe, w tym: marki Fiat 17 676 szt.

(+11,8%), Alfa Romeo 480 szt. (+77,8%), Lancia 205 szt. (+88,1%),
Abarth (103 szt.). Udział FAP w rynku sprzedaży samochodów osobowych
po 6 miesiącach br. wynosi 11,0%. Udział marki Fiat wynosi 10,5%, co daje
drugie miejsce w rankingu sprzedaży. Najlepiej sprzedające się samochody
marki Fiat to: Panda 4 792 szt. (+10,8%), Fiat Grande Punto 4 125 szt.
(–5,7%), Fiat Bravo 2 523 szt. (+9,9%), Fiat 500: 1 884 szt. (+171,5%).
Sprzedaż samochodów dostawczych Fiat Professional w sześciu
miesiącach br. wyniosła 5 095 szt. (–12,6%) z udziałem rynku 23,4%.
Marka Fiat Professional jest liderem w sprzedaży samochodów
dostawczych, a najlepiej sprzedającym się samochodem na rynku jest Fiat
Ducato. W statystyce sprzedaży samochodów osobowych i dostawczych
Marka Fiat jest niezmiennie Numerem 1 na polskim rynku z łączną
sprzedażą 22 771 szt. (+5,2%) i udziałem w rynku 11,9%.

21lipca br. z linii produkcyjnych Fiat Auto Poland
w Tychach zjechał półtoramilionowy Fiat Panda.

Jubileuszowy samochód z silnikiem 1,3 MultiJet, w wersji
Emotion, jest przeznaczony na rynek włoski.
Z półtora miliona wyprodukowanych do tej pory Fiatów
Panda na rynek polski trafiło 100 749 sztuk, natomiast
1 399 251 egzemplarzy (93,3%) wyeksportowano
na rynki 74 państw, w tym do wszystkich państw
europejskich (najwięcej do Włoch – 899 265 szt., 
Niemiec – 130 708 szt. i Francji – 84 641 szt. itd.).

FIAT MARKÑ NR 1 
W SPRZEDA˚Y SAMOCHODÓW

Wdniach 8-9 lipca w bielskim zakładzie Fiat-GM Powertrain miał miejsce
trzeci audyt World Class Manufacturing. Przedsiębiorstwo uzyskało

doskonały wynik 58 punktów, co jest wynikiem ogromnego wysiłku załogi,
podejmowanego nieustannie na drodze dążenia do doskonałości.
Przedstawiciele poszczególnych filarów zapewniają, że to nie koniec starań,
a następnym razem na pewno uda się zrobić kolejny krok naprzód i tym
samym dołączyć do grona nagrodzonych Srebrem. 

FIAT GM POWERTRAIN
NA DRODZE DO POZIOMU SILVER

ZAKŁAD TYCHY
WYPRODUKOWAŁ
1500000 PAND



Do Międzyzdrojów na tegoroczny Festiwal Gwiazd 
(8-12 lipca) zawitały międzynarodowe gwiazdy, np.

Lou Begaz ze swoim hitem „Mambo No. 5”, czy brytyjska
gwiazda „Touch and Go”. Nagrody „Złote Wiaderka” dla
najsympatyczniejszych gwiazd zostały przyznane Oldze
Lipińskiej, Majce Jeżowskiej, Stanisławowi Mikulskiemu,
Krzysztofowi Kolbergerowi i Bohdanowi Stupce. Goście
festiwalu, podobnie jak gwiazdy festiwalu w Wenecji,
po kurorcie poruszali się samochodami Lancia Delta 
(na zdjęciu Krystyna Janda). Samochody Lancia Delta
wywołały zainteresowanie i zebrały pochlebne opinie
na temat komfortu i designu.

Wyjątkowa, ekskluzywna, wyrafinowana: Alfa Romeo 8C w wersji spider, dostępna jest tylko
w 500 egzemplarzach. Tymczasem z całego świata napłynęło aż 1800 zamówień. Alfa Romeo

musi więc dokonać trudnej selekcji w dystrybucji modelu. Ustalono, że 80 egzemplarzy trafi
do Włoch, 100 do Niemiec, 40 do USA, 40 do Wielkiej Brytanii, 50 do Japonii, a reszta do Rosji,
Emiratów Arabskich i na rynek azjatycki. Alfa Romeo 8C Spider to prawdziwy klejnot stylu, technologii
i osiągów: samochód, który na drodze zachowuje się jak na torze wyścigowym. Silnik 4,7 litra, 
z 8 cylindrami, o mocy 450 KM pozwala osiągnąć
szybkość maksymalną 292 km/h, a od 
0-100 km przyspiesza w 3,7 sekundy.
Inne zalety, które można znaleźć tylko
w tym modelu, to podwozie
ze stali i nadwozie z włókna
węglowego. Cena tego cacka
to 213 250 Euro.

SAMOCHODOWY OBIEKT MARZE¡

DEBIUT FIATA 
W GOOGLE
Fiat i Google podpisały porozumienie

o wylansowaniu w Brazylii funkcji
Street View w Google Maps, serwisu,
który zapewnia w Internecie 360°
panoramiczne ujęcia ulic wielkich
miast. Trzydzieści Fiatów Stilo w tym
celu wyposażono w kamery
fotografujące widoki Sao Paulo, Belo
Horizonte i Rio de Janeiro.

Umowa Fiata i Google
jest wyjątkowa, po
raz pierwszy bowiem
amerykańska firma
podpisuje
porozumienie

z producentem
samochodowym.

LANCIA NA MI¢DZYNARODOWYM FESTIWALU
GWIAZD W MI¢DZYZDROJACH

REKORDOWE 
PÓŁROCZE
FAP
Produkcja Fiata Auto Poland po

6 miesiącach stanowi ok. 68%
samochodów osobowych
wyprodukowanych w Polsce.
Na rynki zagraniczne, do 48 państw,
trafiło 241 945 samochodów marki
Fiat, tj. 97% produkcji, w tym m. in. 
do: Włoch (135 284 szt.), Niemiec
(46 372), Francji (20 286). 
W dalszym ciągu utrzymuje się prawie
trzykrotny wzrost produkcji Pandy 
i 500-tki na rynek niemiecki 
(w ub. r. 16 547 szt.).

ELLE MACPHERSON I JEJ
MIŁOÂå DO 500C
Najnowszy model Fiata tego lata, Fiat 500C, ma nową

fankę – Elle Macpherson. Elle, która na codzień
jeździ Fiatem 500 w wersji hatchback, poprosiła brytyjski
oddział Fiata o możliwość wypróbowania 500C w wersji
kabrio i… natychmiast zakochała się w tym modelu. 
„Kocham Fiata 500C, ma w sobie to włoskie coś: sexy
i cool! – mówi Elle. Lubię sposób, w jaki prowadzi się ten
samochód – jest idealny do miasta ze swoją małą
średnicą zawracania i łatwością, z jaką wykonuje się nim
manewry na terenie Londynu.”
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ra dził mi jed nak, bym wy star to wał w ma łym Wy -
Êci gu Po ko ju or ga ni zo wa nym na sta dio nie w By to -
wie. Wzià łem wi´c ma mi ny ro wer, ci´˝ kà dam k´
Ukra ina, od kr´ ci łem z niej ba ga˝ nik oraz błot ni ki.
Na star cie by ło 160 chło pa ków. Na ci ska łem jak
naj moc niej pe da ły i po dwóch ki lo me trach zo ba -
czy łem, ˝e ja d´ sam. Osta tecz nie za koƒ czy łem ten
wy Êcig ja ko dru gi i ca łoÊç, skła da jà cà si´ z trzech
eta pów roz gry wa nych co ty dzieƒ – rów nie˝ na dru -
gim miej scu. Otrzy ma łem w na gro d´ pro por czyk
i za pro po no wa no mi wów czas, bym za czàł tre no -
waç w klu bie LZS Basz ta By tów.
Do sta łem ro wer, a wła Êci -
wie ra m´ i resz t´ cz´ -
Êci w wor ku. Skła -
da łem to dwa ty -
go dnie, po tem
po ma lo wa łem
i mia łem wy -
Êci gów k´. Po
2 mie sià cach
wy gry wa łem
na niej z se -
nio ra mi”.

W
po nad osiem dzie si´ cio let nich
dzie jach te go wy Êci gu po raz
pierw szy w tym ro ku ro ze -
gra no go w sierp niu. „Tra dy -
cyj ny, wrze Ênio wy ter min nie
był naj szcz´ Êliw szy, za rów no
ze wzgl´ du na nie pew nà po -
go d´ jak i fakt, ˝e ko li do wał
z in nà wiel kà im pre zà ko lar -

skà „Vuel ta a España” – mó wi Cze sław Lang. Te raz
To ur de Po lo gne zna lazł swo je miej sce w no wej for -
mu le ka len da rza Mi´ dzy na ro do wej Unii Ko lar skiej.
Umiesz czo ne sà w nim naj wa˝ niej sze wy Êci gi ko lar -
skie, te któ re na le ̋ à do cy klu Pro To ur oraz te, któ re
na zy wa ne sà mo nu men ta mi, wy Êci ga mi hi sto rycz ny -
mi, jak To ur de Fran ce i Gi ro d’Ita lia.

PIERW SZY START
Z Cze sła wem Lan giem roz ma wia my w biu rze je go
fir my Lang Te am na war szaw skim Ur sy no wie. Ju˝
po wej Êciu do ga bi ne tu sze fa wi daç je go zwiàz ki
z ko lar stwem. Te ma ty ce tej po Êwi´ co ne sà wi szà ce
na Êcia nach ob ra zy, wy Êci go we trium fy do ku men -
tu jà licz ne sta tu et ki.
„Âci gaç si´ za czà łem, gdy mia łem 14 lat” – opo -
wia da Cze sław Lang. „Jak ka˝ dy chło pak w tym
cza sie pa sjo no wa łem si´ Wy Êci giem Po ko ju. Ma -
rzy łem o wła snej wy Êci gów ce, ale w mo jej wio sce,
Koł czy gło wy na Po mo rzu Za chod nim, wy da wa ło
si´ to nie mo˝ li we. Szwa gier, na uczy ciel wf, po -

TEKST

Anna 
Borsukiewicz

CZESŁAW LANG

Nie ma rzeczy
niemo˝liwych

Jeêdził w przełajach i na torze. Najwi´ksze sukcesy,
w tym zdobycie srebrnego medalu olimpijskiego, odniósł
w kolarstwie szosowym. Był pierwszym polskim kolarzem
zawodowym. Teraz jest organizatorem wyÊcigu Tour de
Pologne, z którego uczynił imprez´ rangi Êwiatowej.



wa dza jà cy na fi ni szu. Po tem, gdy z Lesz kiem Pia -
sec kim w tym przo do wa li Êmy, mie li Êmy ko lej k´
ch´t nych, chcà cych nas wziàç do swo ich dru ̋ yn”.
Cze sław Lang ja ko za wo do wiec 9 ra zy star to wał
w Gi ro d’Ita lia (wy grał dwa eta py dru ̋ y no wo),
trzy krot nie w To ur de Fran ce. W su mie wy grał 30
wy Êci gów pro fe sjo nal nych – m.in. wspól nie z Le -
chem Pia sec kim Tro feo Ba rac chi (nie ofi cjal ne mi -
strzo stwa Êwia ta w jeê dzie pa ra mi na czas) oraz
pro lo gi na Tir re no -Ad ria ti co, To ur de Ro man die,
Vol ta Ca ta lu nya, zwy ci´ ̋ ył tak ̋ e w „zło tym ki lo -
me trze” w Me stre.
„Po nad 15 lat sp´ dzi łem we Wło szech i ni gdy nie
czu łem si´ tam gor szy ja ko cu dzo zie miec – mó wi.
Mo ̋ e dla te go, ˝e Wło si sà men tal nie po dob nie
do nas”.

DRU GI ETAP KA RIE RY
Star tu jàc w za wo do wych wy Êci gach Cze sław Lang
na uczył si´ przy oka zji mar ke tin gu spor to we go, te -

go jak dbaç o spon so ra i je go wi ze ru nek. Ob ser -
wo wał jak sà zor ga ni zo wa ne im pre zy, w któ -

rych uczest ni czył. „To mi si´ po tem przy da ło
po za koƒ cze niu ka rie ry, w mo im no wym
za wo dzie me ne d˝e ra i or ga ni za to ra. Po -

dob nie jak po zy cja w Êro do wi sku. Prze -
cie˝ 90 pro cent by łych za wod ni ków pra -
cu je w ko lar stwie. Wszy scy si´ zna jà,
ła twiej si´ roz ma wia”.

Dla cze go za jàł si´ or ga ni za cjà To ur
de Po lo gne? Tro ch´ przez przy pa -
dek, tro ch´ z sen ty men tu. Był
prze cie˝ zwy ci´z cà tej im pre zy.
Gdy do wie dział si´, ˝e naj star -
szy pol ski i je den z naj star szych
na Êwie cie wy Êci gów ko lar -

SUK CE SY I ME DA LE
Dro ga do sła wy Cze sła wa Langa wio dła przez mi -
strzo stwa prze ła jo we i mi strzo stwa Pol ski na to rze
w Ło dzi. Po tem przy szły star ty w im pre zach szo so -
wych. „To by ła Êwiet na szko ła – wspo mi na. Roz wi -
ja ła wszech stron noÊç, da wa ła bar dzo do bre przy -
go to wa nie kon dy cyj ne”.
Naj wi´k sze suk ce sy Lang od niósł ja ko za wod nik
Le gii i re pre zen tant Pol ski. Dwu krot nie uczest ni -
czył w Igrzy skach Olim pij skich: w 1976 ro ku
w Mont re alu za jàł pià te miej sce w dru ̋ y no wym
wy Êci gu to ro wym na 4 km, a w Mo skwie (1980 r.)
wy wal czył srebr ny me dal w szo so wym wy Êci gu in -
dy wi du al nym. Dwa ra zy zo stał me da li stà Mi -
strzostw Âwia ta – star tu jàc w dru ̋ y nie na 100 km
zdo był w 1977 ro ku bràz, a w 1979 ro ku sre bro.
Był dzie wi´ cio krot nym mi strzem Pol ski. Czte ro -
krot nie star to wał w Wy Êci gu Po ko ju, w 1980 ro ku
zwy ci´ ̋ ył w Wy Êci gu Do oko ła Pol ski.

KO LAR STWO JEST PRA CÑ 
Cze sław Lang był pierw szym ko la rzem z daw ne go
„blo ku wschod nie go”, któ ry pod pi sał za wo do wy
kon trakt. „W tam tych cza sach to by ło ma rze nie
wszyst kich do brych za wod ni ków” – wspo mi na.
„Przed igrzy ska mi olim pij ski mi w Mo skwie po wie -
dzia no nam, ˝e za zdo by cie me da lu b´ dzie mo˝ li -
woÊç pod pi sa nia za wo do we go kon trak tu. No i mia -
łem sre bro. Wpraw dzie z re ali za cjà te go przy rze cze -
nia nie by ło pro sto, mu sia łem si´ zwol niç z klu bu
Le gii, do staç zgo d´ zwiàz ku, ale – je ̋ e li po sta wi´
so bie cel, to nie ma rze czy nie mo˝ li wych”.
„Star tu jàc we wło skich klu bach GIS Ge la ti -Cam -
pa gno lo i Del Ton go szyb ko prze ko na łem si´,
˝e w ko lar stwie za wo dow stwo i ama tor stwo
to dwa ró˝ ne Êwia ty” – opo wia da Cze sław
Lang. „To tak, jak by po rów ny waç do -
bre go ucznia szko ły Êred niej z ab sol -
wen tem wy˝ szej uczel ni. Ko lar stwo jest
pra cà, któ rej trze ba po Êwi´ ciç ca ły swój
czas i byç bar dzo sa mo dziel nym.
W za wo do wym pe le to nie tre ner
peł ni ro l´ me ne d˝e ra, za wod nik
sam mu si za dbaç o swój roz wój,
zna leêç wła sne go tre ne ra, ma sa -
˝y st´. 
Mu sia łem si´ wie le na uczyç. Naj -
pierw j´ zy ka – po dwóch ty go -
dniach mó wi łem po wło -
sku. I przy sto so waç si´ do no wej
sy tu acji. W Pol sce by łem ko la rzem,
któ ry wy gry wał, miał me da le. A tu
na le ̋ a ło byç przy dat nym w gru pie.
By łem spe cja li stà w jeê dzie na czas,
a wi´c spraw dza łem si´ ja ko roz pro -
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W 1983 r. Lang
wygrał prolog
włoskiego
Tirreno-
Adriatico,
nazywanego
często
„Wyścigiem
Dwóch Mórz”.
Jego trasa
wiedzie bowiem
z zachodu
na wschód
Półwyspu
Apenińskiego

ARCH. CZESŁAWA LANGA



skich ma w 1992 ro ku upaÊç z po wo du bra ku pie -
ni´ dzy, zro bi ło mu si´ przy kro. 
A mo ̋ e był jesz cze in ny po wód? W cza sach, gdy
Cze sław Lang Êci gał si´ w za wo do wych pe le to nach
i ob ra cał si´ w mi´ dzy na ro do wym to wa rzy stwie,
wie lo krot nie od ko le gów wy słu chi wał lek ce wa ̋ à ce
opi nie o Pol sce. „Ko ja rzy ła si´ im z ba bi nà w chu st -
ce i chło pem za płu giem, wło ska te le wi zja po ka zy -
wa ła tyl ko ta kie ob raz ki. Kie dyÊ tak mnie to ze zło -
Êci ło, ˝e po wy Êci gu w Rzy mie za bra łem do War -
sza wy mo ich zna jo mych, i to tych naj bar dziej opi -
nio twór czych. Za kwa te ro wa łem ich w Mar riot cie,
po ka za łem mia sto, rów nie˝ to, jak by ło znisz czo ne
i jak zo sta ło od bu do wa ne. Nie mie li o tym po j´ cia,
by li pod wra ̋ e niem”.
Cze sław Lang zgło sił si´ do Pol skie go Zwiàz ku
Ko lar skie go, za pro po no wał, ˝e za pła ci i zaj mie si´
or ga ni za cjà Wy Êci gu Do oko ła Pol ski, ale na po sta -
wio nych przez nie go wa run kach. „Gdy zgo dzi li
si´, za trud ni łem lu dzi, zna la złem spon so rów i wy -
Êcig si´ od był. By ła to pierw sza im pre za za wo do wa
w na szym kra ju”.
W cià gu kil ku na stu lat pra cy Cze sła wa Lan ga pro -
win cjo nal ne, ama tor skie za wo dy sta ły si´ do sko na -
le zor ga ni zo wa nym pro fe sjo nal nym wy Êci giem.
Zmie ni ło si´ wszyst ko – po czy na jàc od na zwy, bar -
dziej Êwia to wej i ła twiej szej do wy mó wie nia, przez
udział grup ze Êci słej czo łów ki za wo do we go ko lar -
stwa i gwiazd Êwia to we go for ma tu, koƒ czàc na
zdo by ciu pre sti ̋ u i za li cze niu przez UCI, czy li
Mi´ dzy na ro do wà Uni´ Ko lar skà, To ur de Po lo gne
do cy klu wiel kich im prez na zwa nych Pro To ur.

JAK TO SI¢ RO BI?
Za nim 2 sierp nia ko la rze wy ru szy li na tra s´ 66. To -
ur de Po lo gne, w fir mie Lang Te am ju˝ trwa ły przy -
go to wa nia do ko lej ne go 67. wy Êci gu. Jest to ol brzy -
mie przed si´ wzi´ cie, w któ rym oprócz Cze sła wa
Lan ga i je go eki py za an ga ̋ o wa nych jest wie le osób.
„Naj pierw wy bie ra my re jon Pol ski. Przez mi nio ne
dwa la ta by ła to Êcia na wschod nia, te raz chce my si´
prze nieÊç na Âlàsk i Pod be ski dzie, bo tam daw no
nie by ło wy Êci gu, a te re ny sà ma low ni cze i nie zwy -
kle atrak cyj ne. To bar dzo wa˝ ne, zwłasz cza dla me -
dial nej opra wy im pre zy. Jest ona re la cjo no wa na nie
tyl ko w pra sie i ra diu, ale rów nie˝ po przez Eu ro -
sport w te le wi zji na Êwie cie. Przy tej oka zji po ka zu -
j´ rów nie˝ Pol sk´. Trze ba to wy ko rzy staç do pro -
mo cji na sze go kra ju”. 
Na dłu go przed roz po cz´ ciem ko lej ne go To ur de
Po lo gne Cze sław Lang i je go przy ja ciel, zna ko mi ty
ko larz Lech Pia sec ki, ob je˝ d˝a jà tra s´. Wy ty cza jà
i opi su jà eta py (mu szà byç pła skie i gór skie), wy li -
cza jà Êred nie pr´d ko Êci prze jaz dów. „To wte dy
wsia dam na ro wer i przy po mi nam so bie daw ne
cza sy” – mó wi Cze sław Lang. 

Wspól nie z Fia tem
W długiej kolumnie pojazdów towarzyszącej

peletonowi sędziów, dziennikarzy i organizatorów
przewoziły samochody oznaczone znakami Fiat Auto
Poland – sponsora tegorocznej imprezy. Jak powiedział
nam Grzegorz Madaliński z Fiat Auto Poland, firma
przekazała dla potrzeb wyścigu 45 samochodów
osobowych – Fiatów Croma, Bravo, Punto, Panda, Sedici
i Linea oraz auta dostawcze Ducato, przeznaczone
do transportu sprzętu ekip zagranicznych. Ponadto, na
metach każdego etapu, eksponowanych było 16 Fiatów
500 w kolorach białym i czerwonym, a na trasach
wszystkich etapów, na balonach, banerach i bramkach,
widoczne było logo Fiata.
Fiat ufundował główną nagrodę dla zwycięzcy
tegorocznego Tour de Pologne – Fiata 500. Ponadto
patronował jednej z najważniejszych klasyfikacji
– na najaktywniejszego zawodnika. 
Współpraca Fiata Auto Poland z firmą Lang Team trwa
od 16 lat, czyli od czasu, gdy Czesław Lang podjął się
organizowania Tour de Pologne. Nie ogranicza się ona
tylko do pomocy w czasie wyścigu. Trzyosobowe Fiaty
i dostawcze Ducato przez cały rok służą do prac
organizacyjnych przy kolejnych imprezach sportowych. 

OD 16 LAT
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Urwisy,
które zdobyły
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Kiedy myÊlimy o symbolach 
Bielska-Białej, dwa przychodzà
na myÊl od razu – Fiat 126p oraz…
„Bolek i Lolek”. Serial animowany
o przygodach dwóch małych chłopców
podbił serca dzieci na całym Êwiecie
i rozsławił stolic´ Podbeskidzia,
siedzib´ Studia Filmów Rysunkowych.

T
o wła Ênie w Biel sku -Bia łej po wsta -
wa ły przez ko lej ne la ta od cin ki opo -
wia da jà ce o pe ry pe tiach dwóch
urwi sów, któ re jed no cze Ênie do sko -
na le wy wià za ły si´ z przy pi sa nej im
ro li, by nie tyl ko ba wiç, ale te˝ uczyç.
„Bo lek i Lo lek” to naj wi´k szy suk ces
biel skie go stu dia, choç oczy wi Êcie
nie je dy ny – „Pam pa li ni Łow ca

Zwie rzàt”, „Przy go dy Bal ta za ra Gàb ki”, czy do -
rów nu jà cy sła wà dwóm bra ciom „Rek sio”, któ re -
go rzeê ba sta nie nie ba wem przy ul. 11 Li sto pa da,
han dlo wej pro me na dzie Biel ska -Bia łej. Wszyst kie
te ty tu ły do sko na le zna ne sà ko lej nym po ko le -
niom pol skich dzie ci.
A jak to wszyst ko si´ za cz´ ło? Skàd po mysł na pro -
duk cj´ fil mów ani mo wa nych i dla cze go wła Ênie
w Biel sku -Bia łej? Od po wie dzi na te py ta nia szu ka li -
Êmy w sie dzi bie Stu dia Fil mów Ry sun ko wych.

PRZE CIE RA NIE 
ŚCIE ŻEK ANI MA CJI
Opo wia da jàc hi sto ri´ biel skie go Stu dia Fil mów Ry -
sun ko wych trze ba cof nàç si´ a˝ do 1947 ro ku, kie dy
to w „Try bu nie Ro bot ni czej” w Ka to wi cach ist nia ła
Pra cow nia Ry sun ku. Za trud nie ni w niej gra fi cy zaj -
mo wa li si´ głów nie ilu stro wa niem ga ze ty, bo fo to re -
por te rów by ło wów czas nie wie lu – ry sow ni cy by li du -
˝o bar dziej po trzeb ni, ni˝ dzi siaj. Jed nym z nich był
Zdzi sław La chur, któ ry in te re so wał si´ fil mem ani -
mo wa nym, ja ko no wà, do pie ro racz ku jà cà for mà
sztu ki. Szu kał lo ka li za cji na sie dzi b´ fir my, któ ra po -
zwo li ła by mu roz wi nàç skrzy dła – po czàt ko wo my Êlał
o Wi Êle, w gr´ wcho dził tak ̋ e Wro cław, ale do pie ro
w Biel sku -Bia łej uda ło si´ zna leêç po nie miec ki bu dy -
nek, któ ry do sko na le nada wał si´ na po trze by twór -

Êwiat
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NIEKTÓRZY
TWÓRCY 
BOLKA I LOLKA
● Władysław Nehrebecki – scenarzysta i reżyser
pierwszych odcinków

● Alfred Ledwig i Leszek Lorek – twórcy
rysunkowego wizerunku głównych bohaterów

● Stanisław Deulz – reżyser. Sam był animatorem,
miał więc wiedzę, która doskonale pomagała mu
w przygotowywaniu kolejnych odcinków

● Leszek Mech – scenarzysta z dużym poczuciem
humoru i mnóstwem pomysłów na kolejne przygody

● Waldemar Kazanecki i Tadeusz Kocyba – stworzyli
większość muzyki do odcinków. Temat przewodni
z „Bolka i Lolka” pamiętają i znają dziś chyba
wszyscy – dorośli i dzieci

● Alojzy Mol i Otokar Balcy – stworzone przez nich
– bez obszernego komputerowego archiwum
– efekty dźwiękowe do dziś budzą podziw i sympatię

Spór o prawa autorskie do postaci Bolka i Lolka
między plastykami a spadkobiercami twórców trwał
niemal trzydzieści lat. Ostatecznie rozstrzygnięty
został w 2004 roku, a nad prawami do „Bolka
i Lolka” czuwa wyznaczony przez sąd niezależny
prawnik.

ców ani ma cji. Stu dio Fil mów Ry sun ko wych roz po -
cz´ ło dzia łal noÊç w pierw szej sie dzi bie przy ul. Mic -
kie wi cza, by osta tecz nie osiàÊç na sta łe w bu dyn ku
przy ul. Cie szyƒ skiej.
Gru pa za ło ̋ y ciel ska skła da ła si´ głów nie z ama to rów
i pio nie rów, pa sjo na tów i za pa leƒ ców. Ko niecz noÊç
prze cie ra nia Êcie ̋ ek, któ ry mi nikt w Pol sce wcze Êniej
nie kro czył, ozna cza ła du ̋ y wy si łek i po trze b´ eks pe -
ry men to wa nia. Sprz´t i ma te ria ły po trzeb ne
do pierw szych pro duk cji trze ba by ło zdo by waç
w naj ró˝ niej szych, za ska ku jà cych nie raz êró dłach.
Pierw sze ce lu lo idy ani ma to rzy po zy ska li na przy kład
ze szpi tal nych zdj´ç rent ge now skich, po dob nie przy -
go to wy wa nie farb i kle jów w od po wied nich pro por -
cjach te˝ wy ma ga ło wy ko rzy sta nia nie ty po wych pół -
pro duk tów i ucze nia si´ na wła snych bł´ dach. 
Fil my, któ re po wsta wa ły po czàt ko wo w biel skim
stu diu, to by ła głów nie pro pa gan da – krót kie ani ma -
cje przed sta wia jà ce pra cu jà ce na po lach trak to ry
i ro snà cà w go spo dar czà si ł´ Pol sk´ Lu do wà. Sta no -
wi ły one jed nak do sko na ły po li gon dla ry sow ni ków
i ani ma to rów, któ ry po zwo lił na uczyç si´ i udo sko -
na liç umie j´t no Êci w za kre sie, ja ki nie zo stał wcze -
Êniej opi sa ny w ˝ad nym pod r´cz ni ku. I kie dy
od stro ny warsz ta to wej ani ma cje te osià gaç za cz´ ły
na praw d´ wy so ki po ziom, po ja wi ła si´ pro po zy cja
wy pro du ko wa nia ba jek dla dzie ci.

STRZAŁ W DZIE SIĄT KĘ
Pierw szym fil mem ani mo wa nym dla naj młod szej
wi dow ni był „Pa ja cyk i Pi kuÊ”. Na prze ło mie lat 50.

i 60. biel skie stu dio wy pro du ko wa ło

rów nie˝ kil ka od cin -
ków „Ko zioł ka Ma toł ka”. To ugrun to wa ło
po zy cj´ Studia Filmów Rysunkowych
i od 1963 ro ku roz po cz´ ły si´ przy go to wa -
nia do pro duk cji pierw sze go biel skie go se -
ria lu, któ ry za mó wi ła Te le wi zja Pol ska.
Naj pierw mu siał po wstaç pro jekt pla stycz ny – ogło -
szo no w tym ce lu we wn´trz ny kon kurs. Zwy ci´ ̋ ył
po mysł „Bo lek i Lo lek” i – jak oka za ło si´ ju˝ kil ka
lat póê niej – był to strzał w dzie siàt k´. Po czàt ko wo
po wsta ło 13 od cin ków, ale se ria mia ła tak du ̋ y po -
ten cjał, ˝e w ko lej nych la tach nie prze rwa nie pro du -

Bolek i Lolek 
to największy
sukces
bielskiego 
studia, choć 
nie jedyny
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Aktualne
produkcje SFR

Zalew rynku przez produkcje amerykańskie
i azjatyckie powoduje, że bielskie studio musi

walczyć o każdy projekt. Odbiorca musi być inny, bo
z góry trzeba zakładać, że nie chce krzykliwej
japońskiej anime lub kolejnego serialu
o superbohaterach. Potencjalny widz bielskich
produkcji nastawiony jest na coś ambitniejszego,
nie ustępującego formą, ale znacznie bogatszego
w treść. Obecnie SFR kończy pracę nad „Gwiazdą
Kopernika”, filmem opowiadającym o dzieciństwie
i młodości słynnego astronoma. To najnowsza
i najdroższa produkcja studia, która do kin trafi już
w październiku. 

ko wa no na st´p ne. W su mie, do 1986 ro ku po wsta -
ło w Bielsku-Białej 181 od cin ków i dwa fil my peł no -
me tra ̋ o we z Bol kiem i Lol kiem pt. „Wiel ka po dró˝”
i „Na Dzi kim Za cho dzie”. 
Wszyst ko za czy na ło si´ od po my słu na sce na riusz.
W wi´k szo Êci przy pad ków pra co wa ły nad nim dwu -
lub trzy oso bo we ze spo ły, któ re przy go to wy wa ły kil ka
od cin ków jed no cze Ênie pod kà tem kon cep cyj nym.
Opra co wa nie ta kie przej mo wał re ̋ y ser, któ ry przy -
go to wy wał ju˝ do kład ny sce no pis oraz zle cał ry sow -
ni kom i ani ma to rom wy ko na nie po sta ci i tła. By ła to
gru pa pi´ ciu lub sze Êciu osób, któ re ry so wa ły po -
szcze gól ne ele men ty przez kil ka mie si´ cy. Pra ca by ła

nie zwy kle ˝mud na – wszyst ko ma lo wa ne r´cz nie,
ko pio wa ne na ce lu lo idzie. Ka˝ dà ani ma cj´ przy -
go to wy wa no klat ka po klat ce. 
Pro duk cja jed ne go od cin ka trwa ła prze ci´t nie
oko ło dzie wi´ ciu mie si´ cy. Stu dio funk cjo no wa -
ło nie mal, jak du ̋ a fa bry ka. Ta skom pli ko wa na,

„Przygody 
Baltazara Gąbki”

są doskonale
znane polskim

dzieciom
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Wychowała nas cenzura
ROZ MO WA Z LOL KIEM CZY LI RO MA NEM NEH RE BEC KIM, SY NEM TWÓR CY PO STA CI „BOL KA I LOL KA”

FWN: Pamięta pan te czasy, kiedy tata
wpadł na pomysł stworzenia filmu
o dwóch małych chłopcach? 
Roman Nehrebecki: Oczywiście, jako
maluchy mieszkaliśmy z rodzicami
w jednym z bloków na osiedlu
Grunwaldzkim w Bielsku-Białej. Mój
starszy brat był wyższy i szczuplejszy, ja
niższy i trochę bardziej „korpulentny”. 
Jak wszystkie dzieciaki chłonęliśmy filmy,
które pokazywała telewizja, a później
bawiliśmy się w postaci z tych filmów
na podwórku. Byli więc Indianie, Zorro
i Robin Hood, a także Wilhelm Tell.
Widząc, jak bardzo podoba nam się ta
ostatnia postać, tata zrobił nam kuszę.
Oczywiście starszy brat zabrał ją
natychmiast – no, bo w końcu to on był
starszy, prawda? Ja musiałem zadowolić
się rolą tego nieszczęśnika z jabłkiem
na głowie. Z trafianiem bywało różnie,
dość powiedzieć, że bawiąc się kuszą,
rozbiliśmy szybę w oknie. Sąsiadka
przyszła na skargę i wyjścia nie było
– tata musiał za szkodę zapłacić. 
Później przyszedł czas na rycerzy
Okrągłego Stołu – ale tu już tata, 
pomny doświadczeń z kuszą, miecze
zrobił tekturowe. Było więc mniejsze
prawdopodobieństwo, że coś napsocimy.

FWN: Pierwszy odcinek „Bolka i Lolka”
nie bez powodu nosi więc tytuł „Kusza”?

RN: Rzeczywiście – tu mamy rozwiązanie
zagadki, skąd tata czerpał inspirację.
Wzorował się oczywiście na nas (foto
braci z lat 60. powyżej). W roku ’62
gotowy był konspekt, rok później powstał
pierwszy odcinek. Drugi nosił tytuł
„Rycerze”, trzeci „Znak Zorro”.
Kontakt z filmem o Bolku i Lolku
mieliśmy od samego początku.
Ojciec pokazywał nam pierwsze
rysunki, które, przyznam,
niespecjalnie nam się podobały.
Prostota postaci, proporcje, może
nawet pewne przejaskrawienie – dla
niego to było bardzo ważne, ale my sami
wydawaliśmy się sobie zupełnie do tych
chłopców nie podobni.

RN: Przeciwnie. To prawda, że „Bolka i Lolka”
znają doskonale kolejne pokolenia
dzieciaków i ten film tak naprawdę się 
nie starzeje. Ale obie postaci są tak
charakterystyczne i wzbudzają taką sympatię,
że wciąż drzemie w nich niesamowity
potencjał. Pomysł na produkcję kolejnych
odcinków pojawił się już jakiś czas temu,
niestety nierozstrzygnięty przez kilka lat spór
o prawa autorskie do postaci zablokował
skutecznie wszystkie możliwości. Powstała
więc koncepcja stworzenia serialu o kuzynach
Bolka i Lolka. Coś w rodzaju kontynuacji serii,
ale z nowymi bohaterami – Olkiem i Tolkiem.
Tym razem miało być trochę inaczej: 
mały i gruby chłopak zadziorny, wysoki
i szczupły raczej grzeczny. W 1998 roku
powstał nawet komiks z tymi bohaterami,
jako preludium do serialu. Szukaliśmy
inwestora, ale się nie udało. Dopiero w 2008
roku powstała firma do produkcji filmu
pełnometrażowego i serialu.

FWN: Czy to znaczy, że Olek i Tolek jednak się
pojawią?

RN: Nawet więcej. Ponieważ tymczasem
wyjaśniła się kwestia praw autorskich,
którymi zajmuje się teraz prawnik-zarządca,
wystąpiliśmy do niego o zgodę na produkcję
serialu. A skoro ją otrzymaliśmy, to oznacza,
że znowu robimy „Bolka i Lolka”! Będzie to
film fabularny i serial. Postaci są identyczne,
zachowujemy tę samą formę, konwencję,
choć oczywiście w bardziej nowoczesnej

oprawie. Nie chciałbym przedwcześnie
ujawniać zbyt wielu faktów, ponieważ

z przyczyn marketingowych
obowiązuje mnie tajemnica.

FWN: Fabuła i pomysł zyskały już Wasze
pełne uznanie?

RN: Oczywiście, w końcu to był film
o naszych rówieśnikach. Trzeba pamiętać,
że wówczas do scenariusza przywiązywano
dużo większą wagę, niż dzisiaj, kiedy
w bajkach dominują efekty specjalne.
Oczywiście nie bez znaczenia był też fakt, że
telewizja i cenzura zwracały baczną uwagę
na warstwę wychowawczą i edukacyjną
filmów dla dzieci. Co akurat, moim zdaniem,
wyszło im na dobre. Sukcesem Bolka i Lolka
było jednak to, że ta dydaktyka nie była
specjalnie nachalna. Odcinek zawsze się
dobrze kończył, morał był raczej ukryty
i wiązał się głównie z tym, że nawet jeśli
chłopcy coś narozrabiali, to musieli
naprawić lub posprzątać.

FWN: Wyprodukowano aż 181 odcinków
„Bolka i Lolka”, telewizja rotując nimi
mogłaby odtwarzać jeden tygodniowo
i przez trzy lata żadnego nie powtórzyć. 
Czy to oznacza, że nie ma 
potrzeby produkować nowych?



55

ry j´ zy ko wej – a dzi´ ki te mu ch´t nie
ku po wa ny był na ryn ku mi´ dzy na ro -
do wym. Do dziÊ obej rza ły go dzie ci
w 86 kra jach Êwia ta. A „Wiel ka po -
dró˝” to wcià˝ nie po bi ty re kord fil mu
pol skie go (tak ̋ e fa bu lar ne go) w za -
kre sie wiel ko Êci sprze da ̋ y za gra ni cà.
No wo cze sne te le wi zje cy fro we dziÊ
ju˝ so bie nie po ra dzà z ta Êma -
mi 35 mm, one sa me si´ sta rze jà,
spa da ich ja koÊç – trwa jà wi´c in ten -
syw ne pra ce nad cy fry za cjà, ma lo -
wa niem kom pu te ro wym, od na wia -
niem od cin ków. Obec nie nie re je -
stru je si´ ju˝ na ta Êmie fil mo wej.
Wszyst ko od by wa si´ w kom pu te -
rach. Ale sa ma ani ma cja – bez
wzgl´ du na to, czy u˝y wa si´
ołów ka, czy ta ble tu, kie ru je si´ po -
dob ny mi za sa da mi. 
DziÊ Stu dio Fil mów Ry sun ko -
wych wcià˝ pro du ku je, Biel sko -
-Bia ła to cià gle jest za gł´ bie ani -
ma to rów. Ci two rzà cy Bol ka
i Lol ka przed la ty pra cu jà te raz
ja ko „wol ni twór cy” w ca łej Eu -
ro pie – ale wcià˝ pa mi´ ta jà,
gdzie za czy na li i gdzie sta wia li
swe pierw sze kro ki.

r´cz na pra ca spra wia ła, ˝e przy se ria lu pra co wa ło
w pew nym mo men cie jed no cze Ênie na wet 160 osób.
Kie dy go to wa by ła ko pia ro bo cza, film oglà dał kom -
po zy tor i roz po czy nał pi sa nie mu zy ki – do ka˝ de go
od cin ka osob no. Po udêwi´ ko wie niu ma te ria łu od po -
wied ni mi efek ta mi na st´ po wa ła ko lau da cja i wpro wa -
dza no ewen tu al ne po praw ki oraz cze ka no na de cy zj´
cen zu ry. Je Êli by ła po zy tyw na, ko pia fil mu na ta Êmie
o sze ro ko Êci 35 mm tra fia ła do dys try bu to ra, dru ga
do Te le wi zji Pol skiej, trze cia do Fil mo te ki Na ro do wej,
a czwar tà ar chi wi zo wa ło stu dio. Na st´p nie dys try bu -
tor, w za le˝ no Êci od po trzeb, za ma wiał wi´k szà iloÊç
ko pii. I tu ro la SFR wła Êci wie si´ koƒ czy ła. Dys try bu -
cjà i emi sjà zaj mo wał si´ ju˝ kto in ny. 

PRO STO TA, KTÓ RA 
WCIĄŻ UJ MU JE
Se ria mia ła jed no głów ne za ło ̋ e nie: mia ła ba wiç, ba -
wiç i… tro szecz k´ uczyç. Ró˝ ni by li sce na rzy Êci i ry -
sow ni cy przez te la ta, ni gdy nie by ły to fil my wiel ko -
na kła do we – ale za sa dy po zo sta wa ły te sa me: uprosz -
czo na ani ma cja i nie skom pli ko wa ne hi sto rie. Co
zresz tà kon dy cji se ria lu wy szło na zdro wie – bo ta
pro sto ta wcià˝ uj mu je ko lej ne po ko le nia na ca łym
Êwie cie. Se rial nie miał dia lo gów, nie by ło wi´c ba rie -

CIEKAWOSTKI
● Twór cy se ria lu w ro ku 1973 wpro wa dzi li na ży cze nie żeń skiej czę ści wi dow ni no wą
po stać – To lę, któ ra po ja wi ła się w 30 od cin kach.

● „Bo lek i Lo lek” to na zwa jed ne go z na daj ni ków pod ziem ne go Ra dia So li dar ność

● Po re wo lu cji is lam skiej w Ira nie w 1978 ro ku „Bo lek i Lo lek” był je dy nym fil mem
ani mo wa nym do pusz czo nym do emi sji w tym kra ju



W
Pol sce ˝y je
oko ło oÊmiu
m i  l i o  n ó w
psów, wi´c
wła Êci cie le
po win ni byç
˝y wo za in te -
r e  s o  w a  n i
prze pi sa mi,

któ re ich do ty czà. Re gu la cji
praw nych jest spo ro, wi´c mo˝ na
po wie dzieç, ˝e ka˝ dy pies i je go
wła Êci ciel przy wià za ni sà do sie -
bie smy czà, któ rej ko niec si´ ga
ja kie goÊ urz´d ni cze go biur ka. 

SU MA OBO WIÑZ KÓW
W Pol sce obo wià zu je wy kaz ras

psów agre syw nych, a kto ma
ocho t´ na ich po mna ̋ a nie

mu si mieç po zwo le -
nie na ho dow l´

i po sia da nie.
Nie zwal -

nia to jed nak wła Êci cie li ras nie -
uj´ tych w wy ka zie z obo wiàz ku
dba nia o to, aby ich psy nie by ły
groê ne dla oto cze nia, sko ro nie da
si´ zmie niç upodo baƒ ich wła Êci -
cie li. Obo wià zek ten jest szcze -
gól nie cz´ sto za nie dby wa ny przez
mło dych lu dzi, wÊród któ rych za -
pa no wa ła mo da na po sia da nie nie
tyl ko psów z „li sty agre syw nych”,
ale te˝ mie szaƒ ców, któ re jesz cze
nie zna la zły si´ w wy ka zie psów,
któ re na le ̋ y ob cho dziç z da le ka.
Pro blem jest tym po wa˝ niej szy, ̋ e
mło dzi po rzu ca jà swe psy, kie dy
uÊwia da mia jà so bie, ˝e pies w do -
mu to nie tyl ko przy jem noÊç, ale
su ma obo wiàz ków. Cz´ sto po rzu -
ce nia wy ni ka jà wi´c ze znu dze nia
„za baw kà”, bo tak wie lu lu dzi
trak tu je nie za wod ne go przy ja -
cie la czło wie ka. 
Psy po rzu -
ca ne sà

TEKST

Christian
Albiƒski

Pieskie
Ka˝dy pies musi nosiç kaganiec, bez paszportu nie ma
szans wjechaç za granic´, a dopóki nie nauczy si´
korzystaç z publicznych toalet, na jego właÊcicielu 
cià˝yç b´dzie obowiàzek sprzàtania tego, 
co druh serdeczny zostawia po sobie. 
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w ró˝ nych miej scach, cza sem na -
wet w Êrod ku mia sta, co Êwiad czy
o ze ro wej od po wie dzial no Êci wła -
Êci cie li niezwa ̋ a jà cych na to, ˝e
zwie rz´ po trak to wa ne w ten spo -
sób prze ̋ y wa nie tyl ko stres, ale
za czy na w czło wie ku wi dzieç
wro ga. Dla te go de cy zja o przy -
gar ni´ ciu psa nie mo ̋ e byç po -
dyk to wa na chwi lo wym ka pry sem.
Psie ̋ y cio ry sy peł ne sà dra ma tów,
któ re stwo rzy li im lu dzie.

KUL TU RA, JA KA
JEST…
Wyj Êcie psa z do mu wy ma ga
smy czy. W wi´k szo Êci przy pad -
ków prze pi sy prze wi du jà miej sca,
w któ rych zwie rz´ mo ̋ e si´ wy -
bie gaç. Sà to nie tyl ko łà ki za mia -
stem, ale te˝ miej sca okre Êlo ne
w prze pi sach ja ko „ma ło ucz´sz -
cza ne”. Prze pis ten ma jed nà wa -
d´: zo stał sfor mu ło wa ny tak, ˝e
po li cjan ci lub stra˝ ni cy miej scy,
mo gà go in ter pre to waç we dług
swo je go wi dzi mi si´. Za bra nia si´
na to miast wy pro wa dza nia psa
na te re nach pla ców za baw, kà pie -
lisk, oÊrod ków szkol no -wy cho -
waw czych oraz bu dyn ków u˝y -
tecz no Êci pu blicz nej. Je ̋ e li nasz
ulu bie niec za ła twi swà po trze b´
fi zjo lo gicz nà na uli cy lub w par -
ku, po no si my od po wie dzial noÊç
za jej uprzàt ni´ cie. To kwe stia
przy zwo ito Êci wy kra cza jà ca po za
ra my praw ne, nie mniej jed nak
wi´k szoÊç po sia da czy psów zda je
si´ o niej nie pa mi´ taç. Wła dze
miast ro bià co mo gà, by na kło niç
oby wa te li do sprzà ta nia po swo -
ich czwo ro no˝ nych przy ja cio łach,
ale sku tecz noÊç za le ̋ y od kul tu ry,
zaÊ ta, ja ka jest, ka˝ dy wi dzi. 

AZOR Z PASZ POR TEM
Po dró ̋ o wa nie ze zwie rz´ ta mi do -
mo wy mi sta je si´ ła twiej sze. To
za słu ga pasz por tu eu ro pej skie go,
któ ry mo˝ na otrzy maç od upraw -
nio ne go we te ry na rza. Do ku ment
ten uprasz cza za sa dy prze wo ̋ e -
nia psów i ko tów. Ze zwo le nie za -
cho wu je wa˝ noÊç przez ca łe ˝y cie
zwie rz´ cia, pod wa run kiem bie -

˝à ce go uzu peł nia nia w nim in for -
ma cji o szcze pie niach i le cze niu.
Do je go uzy ska nia ko niecz ne jest
ozna ko wa nie psa za po mo cà mi -
kro chi pa. Do lip ca 2011 r. ho no -
ro wa ne b´ dà rów nie˝ iden ty fi ka -
to ry w po sta ci ta tu a˝y (z wy jàt -
kiem Ir lan dii, Mal ty i Wiel kiej
Bry ta nii). Za le ca si´ wsz cze pia nie
mi kro chi pów, po nie wa˝ jest to
za bieg bez bo le sny, w prze ci wieƒ -
stwie do ta tu a˝u. 
Po nad to ka˝ dy pies lub kot mu si
byç za opa trzo ny w do ku ment
po twier dza jà cy szcze pie nie prze -
ciw ko wÊcie kliê nie. Do 30 czerw -
ca 2010 r. Ir lan dia, Mal ta, Wiel -
ka Bry ta nia i Szwe cja b´ dà rów -
nie˝ ˝à daç do wo du Êwiad czà ce -

go o sku tecz no Êci wy ko na ne go
szcze pie nia. Do wjaz du na te ren
Ir lan dii, Mal ty i Wiel kiej Bry ta -
nii wy ma ga ne jest po nad to po -
twier dze nie, i˝ pies zo stał prze -
ba da ny pod kà tem obec no Êci
klesz czy i ta siem ca. Pró ba prze -
wie zie nia na sze go pu pi la bez
pasz por tu mo ̋ e si´ skoƒ czyç
ode bra niem zwie rz´ cia lub wy -
so kà ka rà pie ni´˝ nà.
Wy sta wie nie „psie go pasz por tu”
to wy da tek 51 zł. Na le ̋ y rów nie˝
pa mi´ taç o kosz cie 70-100 zł za
wsz cze pie nie mi kro chi pa plus
20 zł za szcze pie nie prze ciw ko
wÊcie kliê nie oraz dal szych 20-
50 zł za ewen tu al nà, ko lej nà wi -
zy t´ u we te ry na rza. 

Kilka przykazaƒ
• W centrach miast oraz w miejscach ogólnodostępnych,

z wyjątkiem tych „mało uczęszczanych”, zawsze
wyprowadzaj psa na smyczy.

• Zakładaj psu kaganiec, bez względu na jego wiek czy rasę.
• Powierzaj psa osobie, o której wiesz, że potrafi się nim

zaopiekować. 
• Przy zakupie psa staraj się uzyskać jak najwięcej informacji

o jego cechach fizycznych i charakterze.
• Upewnij się, czy pies nie zachowuje się agresywnie wobec

ludzi i innych zwierząt.

DLA WŁAÂCICIELI PSÓW
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GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY
KINO

KSIĄŻKIrRUBRYKI

Tych, którzy od wakacyjnych wojaży
wolą ciepełko sofy i leżenie

przed telewizorem, na szczęście nie
zawiedzie oferta wypożyczalni dvd. 
Duńskie filmy rzadko goszczą w naszych
domach i, jak się okazało, całkiem
niezasłużenie. „Fighter” to naprawdę
niezłe kino rozrywkowe. Porusza ono
temat na czasie – życie dziewcząt
w konserwatywnych muzułmańskich
rodzinach. Aicha to jedna z nich i ma
o tyle trudniej, że posiada męską pasję

– kocha sztuki walki. Po lekcjach trenuje
pilnie w damskiej drużynie kung fu,
jednak okazuje się, że dziewczyna jest
zbyt ambitna i waleczna dla swoich
koleżanek. Za trudny do okiełznania
temperament zostaje usunięta
z drużyny. Nie poddaje się jednak
i wstępuje do profesjonalnego klubu
kung fu, w którym trenuje razem
z mężczyznami. Jak można się
domyśleć, dla
dziewczyny będzie to
nie lada problem,
a raczej nie tyle dla
niej, ile dla jej
rodziców. Jak
przystało na solidne
kino rozrywkowe, w tle
pojawia się również
wątek romansowy, co
nie poprawia sytuacji
bohaterki…

Wakacje to świetny czas na komedie,
a w Polsce powstaje rocznie kilka
filmów, które śmieszą.
Młodych ludzi z pewnością
zainteresuje fakt, że „Kup
teraz”, jak sama nazwa
wskazuje, porusza temat
aukcji internetowych. Dwóch
nie całkiem rozgarniętych
bohaterów, w przypływie
alkoholowego zamroczenia
wystawia swoje dziewczyny
na aukcję. Na drugi dzień nie
bardzo kojarzą, co się stało,
po odkryciu prawdy czym
prędzej chcą wycofać swoje
oferty, jednak okazuje się, że jest już
za późno, a panny osiągają coraz
wyższe stawki. 
Dziewczyny w międzyczasie dowiadują
się, co zaszło, co pogarsza znacznie
sytuację młodych dowcipnisiów…
Bardzo lekkie i niezbyt głębokie, jednak
rozrywkowe kino.
„Malowany welon” nie jest filmem
łatwym, za to niesamowicie
poruszającym i pięknym. Miał swoją
premierę dwa lata temu, kto nie zdążył
go jeszcze zobaczyć, niech zrobi to
koniecznie. Historia trudnego
małżeństwa i trudnego wyboru ze
świetnymi rolami Edwarda Nortona
i Naomi Watts. Młoda małżonka

znudzona prozą życia wdaje
się w romans, który będzie
miał finał brzemienny
w skutki. To, co wydawało
się jedynie zabawą, zmusi
kobietę do podjęcia
dramatycznego wyboru
i swego rodzaju pokuty,
która pozwoli
na osiągnięcie dojrzałości.
Naprawdę godne
polecenia.

TEKST Joanna Lasek

Solidne
kino rozrywkowe

Ubaw
w Meksyku
„Rudo i Cursi” Długo
czekaliśmy na powtórkę
gwiazdorskiego duetu Gaela
Garcii Bernala i Diego Luny,
którzy wystąpili razem
z znakomitym filmie „I twoją
matkę też”. Udało się
i do kin wchodzi świetna
meksykańska komedia,
jeden z największych
kasowych hitów ostatnich
lat w Meksyku. Rewelacyjny
duet tym razem rozśmiesza
do łez. Reż.: Carlos Cuaron,
wyst. Gael Garcia Bernal.
Diego Luna.

Premiery
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Trylogia „Millenium” to jeden
z największych komercyjnych

sukcesów na rynku wydawniczym.
Stieg Larsson posiadał
(umarł bowiem, nie
doczekawszy ukazania
się debiutanckiego
tomu) własny
niepowtarzalny styl,
któremu niewiele
można zarzucić.
Świetna akcja,
doskonale zbudowane
postaci i lekka,
a zarazem dynamiczna
narracja to gwarancja
naprawdę dobrej

rozrywki w czasie wakacyjnego relaksu.
W Polsce ukazał się właśnie drugi tom
trylogii – „Dziewczyna, która igrała
z ogniem”. Spotykamy tę samą parę
bohaterów, można jednak zdradzić, że
wspólna praca będzie przebiegała
w dość dramatycznych okolicznościach
i przez większą część książki będą
musieli działać osobno. Ze
zniecierpliwieniem oczekujemy
na trzeci, ostatni już tom, który ma się
ukazać w październiku. 
Stieg Larsson: Dziewczyna, która
igrała z ogniem. Wydawnictwo Jacek
Santorski & Co Agencja
Wydawnicza. Warszawa 2009.

Talki to wręcz idealna
lektura na kanikułę.
Tym razem
przezabawna rodzina
spędza czas,
odwiedzając
najpiękniejsze zakątki
naszego kraju. Ktoś
obeznany
z wcześniejszymi
perypetiami rodziny

może domyślać się, co z tego wyniknie.
Podróżowanie z dziećmi nie jest łatwą
sprawą, dlatego warto się pośmiać
z „cudzego nieszczęścia”. Ludzie
spotkani przez Talków na trasie to
zbieranina oryginałów, dziwaków,
a zarazem przesympatycznych
autochtonów. Naprawdę urocza i warta
polecenia lektura, lekka
i optymistyczna. 
Leszek Talko. Talki w podróży.
Wydawnictwo Otwarte. Kraków 2009.

Na podstawie książki nakręcono film,
który zebrał kilka znaczących nagród
festiwalowych. Tym
razem temat nie
jest lekki.
Bohaterem
powieści jest
izraelski żołnierz
stacjonujący
w tytułowej twierdzy
znajdującej się
w Libanie. Z listów,
które pisze do
swojej dziewczyny
i które nigdy nie
zostaną wysłane, poznajemy codzienne
życie i problemy młodego oficera, dla
którego zamknięta przestrzeń staje się
powoli całym światem. Dochodzi
do tego, że nie potrafi odnaleźć się poza
twierdzą, denerwują go rozmowy

zwykłych ludzi i marzy, aby
urlop wreszcie się
skończył. To przejmujące
studium życia
w ograniczonej
przestrzeni, a zarazem
w ciągłym poczuciu
zagrożenia. 
Ron Leshem: Twierdza
Beaufort. Wydawnictwo
WAB. Warszawa 2009.

Przestrzeƒ otwarta
i zamkní ta

Powrót
Apokalipsy
„Horsemen” Dennis Quaid
w nowym przerażającym
thrillerze. Akcja opiera się
na biblijnym wątku
Czterech Jeźdźców
Apokalipsy. Morderca
zostawia za sobą ślady
Wojny, Głodu, Zarazy
i Śmierci. Film ma
niesamowite zwroty akcji,
dzięki czemu widz
pozostaje w stanie
permanentnego napięcia.
A widz to kocha! Reż.:
Jonas Akerlund, wyst.
Dennis Quaid, Ziyi Zhang.
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Wireless Mobile Mouse 4000 to
nowa myszka firmy Microsoft,

która jest przeznaczona dla ciągle
rosnącej liczby użytkowników
komputerów przenośnych. Jest
zaprojektowana tak, aby
działać dosłownie
na każdej powierzchni.
Można jej używać
w samolocie,
w autobusie,
na siedzeniu
samochodu. Będzie
świetnie działać
na wyjątkowo śliskich
i gładkich powierzchniach
takich jak laminat, marmur, granit.
Myszka jest również odporna
na działanie kurzu i brudu. To nie
koniec atrakcji firmy Microsoft. 
Zestaw Microsoft Wireless
Desktop 3000, złożony
z bezprzewodowej myszy i klawiatury,
oferuje najbardziej zaawansowane
funkcje i nowoczesne wzornictwo
w korzystnej cenie. Klawiatura ma
kompaktowy, estetyczny kształt, a jej
gumowa, miękka w dotyku podkładka

TEKST Joanna Lasek

Ludzie to kupià
i o to chodzi
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zapewnia odpowiedni komfort
pracującym dłoniom. Szybki
dostęp do zgromadzonych
na komputerze multimediów

uzyskać można dzięki
dodatkowym

przyciskom.
W dołączonej
do zestawu
myszy Wireless

Mouse 5000
zastosowano

szereg przydatnych
rozwiązań. Jej symetryczny

kształt sprawia, że mogą
z niej korzystać osoby
zarówno prawo-, jak
i leworęczne. Mysz doskonale
leży w dłoni, a jej gumowe
boki gwarantują pewny
uchwyt. Zasilane dwoma
bateriami AA urządzenie
może pracować nawet 
do 8 miesięcy.

Szybki, smukły, 
wszechstronny

Nokia zaprezentowała nowy
atrakcyjny model telefonu – Nokię

E72. Jest to następca cieszącego się
olbrzymią popularnością E71.
Producent zapewnia, że nowy produkt
jest „szybki, smukły i wszechstronny”.
Nowe urządzenie jest wzbogacone
między innymi o funkcje e-mail oraz
nowy optyczny klawisz nawigacyjny.
Zwiększono także rozdzielczość

aparatu do 5 megapikseli. Oprócz
tych udoskonaleń, użytkownicy Nokia
E72 po raz pierwszy będą mogli
skonfigurować konta wybranych
komunikatorów internetowych
(wiadomości błyskawicznych),
udostępniane przez usługę Nokia
Messaging bezpośrednio z ekranu
głównego. Wystarczy wykonać kilka
prostych czynności, aby połączyć się
z ulubionym komunikatorem, takim jak
Yahoo! Messenger, Google Talk, Ovi
i wielu innych.

Kolejna
mutacja
myszki
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Sposób na odlotową fryzurę

Kobiety nie mają wakacji
od pięknego wyglądu, do nich

więc przede wszystkim jest
skierowana najnowsza oferta
Rowenty. Firma wypuściła
na rynek linię do profesjonalnej
pielęgnacji włosów. W skład serii
wchodzą prostownice Handy
i Attitude oraz suszarka Prolight
Compact AC Motor, które pozwolą
w łatwy sposób tworzyć
zniewalające, profesjonalne
i trwałe fryzury. Zaletą prostownicy
Handy jest nowoczesna

technologia pozwalająca
na równomierne rozłożenie
nacisku podczas procesu
prostowania, a także rekordowo
krótki czas nagrzewania się – 30
sekund. W ofercie dostępne są
dwa modele: Rowenta Handy Elite
CF7472 z wyświetlaczem LCD
i płytami 3,8 cm do prostowania
dłuższych i grubszych partii
włosów, w cenie 200 zł brutto
oraz model niższy, Rowenta
Handy Elite CF7362, z węższymi

płytami 2,5 cm, do prostowania
włosów cienkich, krótkich
i średniej długości, w cenie 170 zł
brutto. Prostownica Attitude
wyróżnia się pięknym perłowym
kolorem, a także funkcją jonizacji,
która pozostawia na włosach
wyjątkowy blask. Cena Rowenta
Attitude CF7150 wynosi 250 zł.
Zestaw uzupełnia profesjonalna
suszarka – kompaktowa, lekka
i poręczna.

Eris to jedna z najbardziej
rozpoznawanych polskich marek,

a jej lecznicza seria Pharmaceris od lat
pomaga klientom, których skóra
sprawia jakiekolwiek problemy.
W ofercie pojawiły się cztery nowe
szampony – do skóry łojotokowej,
do skóry wrażliwej, skoncentrowany

szampon wzmacniający do włosów
osłabionych i aktywny regenerujący
do włosów suchych. Dobrze, że firma
myśli o stale wzrastającej liczbie osób
mających problemy skórne,
a doświadczenie osiągnięte w tej
dziedzinie gwarantuje skuteczność
działania kosmetyków. 

Dr Eris na każdą skórę

KONTEL-TELECOM wprowadził
z początkiem czerwca br.

na polski rynek zestaw
słuchawkowy Plantronics
Audio 655 USB Stereo. Jest on
przeznaczony do komputerów
osobistych. Zestaw jest
pierwszym tego typu produktem
polecanym do wykorzystania

w czasie rozmów z pomocą
komunikatora głosowego Skype.
Zastosowanie nowego
algorytmu umożliwia
komunikację z wykorzystaniem
szerokiego pasma (16KHz)
przy jednoczesnym użyciu
jedynie połowy niezbędnej
dotychczas przepustowości

łącza. Słuchawki z mikrofonem
Plantronics Audio 655 oferują
głęboki bas oraz pełen zakres
cyfrowego dźwięku poprzez
głośniki o średnicy 40 mm.
Z kolei dla łatwiejszego
zrozumienia rozmówcy
wykorzystano redukujący dźwięki
otoczenia mikrofon, który dzięki
technologii Fast Mic Mute można
wyłączyć poprzez samo jego
uniesienie. Cena produktu
to 199 zł plus vat.

Czekajàc na słuchawki 
z wodotryskiem



WYMIARY 
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500
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WYMIARY 
354/158/154

BAGAŻNIK
206 LITRÓWPanda WYMIARY 

403/169/149
BAGAŻNIK
275 LITRÓWGrande Punto

GRUPA LUDZIE PRODUKT
CENNIK

AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY

RABAT 15,5%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.6 16v107KM DYNAMIC 4X4 51.540 1586 79 170 7,1 173 5
1.9 M-Jet Z DPF 120KM DYNAMIC 4X4 61.680 1910 88 180 6,8 174 5
1.6 16v107KM  EMOTION 4X4 55.770 1586 79 170 7,1 173 5
1.9 M-Jet Z DPF 120KM EMOTION 4X4 65.910 1910 88 180 6,8 174 5
* rabat 10,5% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

WYMIARY 
411/175/162

BAGAŻNIK
270 LITRÓWSedici

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

Oferta jest dostępna w Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland, 
ul. Katowicka 24, Bielsko-Biała.

Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland • tel. 033 813 44 40

RABAT 15,5%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.2 65KM ACTIVE 3D 33.880 1242 48 155 5,9 139 4/5
1.4 77KM ACTIVE 3D 34.640 1368 57 165 5,9 134 4/5
1.4  T-JET 16v120KM SPORT 3D 49.850 1368 88 195 6,6 155 4/5

1.2 65KM ACTIVE 5D 35.060 1242 48 155 5,9 139 5
1.4 77KM ACTIVE 5D 35.910 1368 57 165 5,9 134 5
1.3 M-Jet 16v 75KM ACTIVE 5D 41.820 1248 55 170 4,5 119 5
1.4 77KM DYNAMIC 5D 40.130 1368 57 165 5,9 134 5
1.4 STARJET 16v 95KM DYN. 5D 42.670 1368 70 185 5,9 139 5
1.3 M-Jet 16v 90KM DYN. 5D 47.740 1248 66 185 4,6 119 5
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca

1.2 69 KM POP 35.280 1242 51 160 5,1 119 4

1.3 M-Jet 16V Z DPF 75KM POP 42.080 1248 55 165 4,2 110 4

1.2 69 KM SPORT 42.080 1242 51 160 5,1 119 4

1.3 M-Jet 16V Z DPF 75KM SPORT 48.880 1248 55 165 4,2 110 4

1.4 16V 100 KM SPORT 48.880 1368 74 182 6,3 149 4

1.2 69 KM PURO2 42.080 1242 51 160 5,1 115 4

1.2 69 KM LOUNGE 42.080 1242 51 160 5,1 119 4

1.3 M-Jet 16V Z DPF 75KM LOUNGE 48.880 1248 55 165 4,2 110 4

1.4 16V 100 KM LOUNGE 48.880 1368 74 182 6,3 149 4

1.3 M-Jet 16V Z DPF 75KM BY DIESEL 56.950 1248 55 165 4,2 110 4
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

RABAT 15,5%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 73KM AC TI VE 38.870 1360 54 155 6,7 157 5 
1.3 M-Jet 16v 75KM AC TI VE 44.780 1248 55 155 4,5 119 5 
1.4 73KM DYNAMIC 43.940 1360 54 155 6,7 157 5
1.3 M-Jet 16v 75KM DYNAMIC 49.850 1248 55 155 4,5 119 5 
* rabat 10,5% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

WYMIARY 
396/172/174

BAGAŻNIK
329  LITRÓW Qubo

RABAT 15,5%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.1 ACTUAL 54KM 27.880 1108 40 150 5,7 135 4/5
1.1 ACTIVE 54KM 30.420 1108 40 150 5,7 135 4/5
1.2 DYNAMIC 60KM 33.800 1242 44 155 5,6 133 4/5
1.3 M-Jet 16v ACTUAL 70KM 34.640 1248 51 160 4,3 114 4/5
1.3 M-Jet 16v DYNAMIC 70KM 38.870 1248 51 160 4,3 114 4/5
* rabat 10,5% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 



63

RABAT 21%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 77KM ACTIVE 39.500 1368 57 148 7,1 168 5
1.3 M-Jet 16v Z DPF 85KM ACTIVE 45.820 1248 63 156 5,5 145 5
1.9 M-Jet 105KM ACTIVE 48.980 1910 77 164 5,8 153 5
1.6 16v 103KM NATURAL POWER/
CNG (gaz ziemny) ACTIVE 54.510 1596 76 163/164 9,2/9m3 218/161 5
1.3 M-Jet 16v Z DPF 85KM FAMILY 51.350 1248 63 153 5,5 145 7
1.9 M-Jet Z DPF 120KM FAMILY 56.880 1910 88 174 6,1 160 7
1.3 M-Jet 16v 85KM DYNAMIC 49.770 1248 63 156 5,5 145 5
1.9 M-Jet 105KM DYNAMIC 52.930 1910 77 164 5,8 153 5
* rabat 16% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

WYMIARY 
425/172/182

BAGAŻNIK
750 LITRÓWDoblò

WYMIARY 
475/177/160

BAGAŻNIK
500 LITRÓWCroma

RABAT 21%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miej sca
1.8 16v 140KM DY NA MIC 69.520 1796 103 206 7,4 173 5
1.9 M-Jet 120KM BEZ DPF DY NA MIC 75.840 1910 88 195 6,0 157 5
1.9 M-Jet 16v 150KM BEZ DPF DY NA MIC 82.160 1910 110 210 6,0 157 5
1.9 M-Jet 16v 150KM BEZ DPF EMO TION 86.110 1910 110 210 6,0 157 5
1.9 M-Jet 16v Z DPF 150KM AUT.EMOTION 91.640 1910 110 205 6,9 181 5
2.4 M-Jet 20v Z DPF 200KM AUT.EMOTION 110.600 2387 147 216 7,2 191 5
* rabat 17% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

WYMIARY 
456/173/150

BAGAŻNIK
500 LITRÓWLinea

RABAT 15,5%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miej sca
1.4 77KM AC TI VE 38.440 1368 57 165 6,3 148 5
1.4 T-Jet 16v 120KM AC TI VE 46.470 1368 88 195 6,7 157 5
1.4 77KM DYNAMIC 43.510 1368 57 165 6,3 148 5
1.4 T-Jet 16v 120KM DYNAMIC 49.010 1368 88 195 6,7 157 5
1.3 M-Jet 16v 90KM DYNAMIC 50.700 1248 66 170 4,9 129 5
1.6 M-Jet 16v 105KM DYNAMIC 53.230 1598 77 190 5,0 131 5
1.4 T-Jet 16v 120KM EMOTION 53.230 1368 88 195 6,7 157 5
1.6 M-Jet 16v 105KM EMOTION 57.460 1598 77 190 5,0 131 5
* rabat 11,5% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

Ceny z rabatem dla pracowników Grupy Fiat zawierają VAT i są aktualne w momencie zamknięcia numeru. Firma zastrzega sobie możliwość
dokonania w każdej chwili zmiany cen i wyposażenia. Pracownicy spółek Grupy Fiat mogą alternatywnie skorzystać z opcji z darmowym
pakietem ubezpieczeniowym. Kompletny wykaz wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach sprzedaży.

RA BAT 16,5%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miej sca
1.4 16v 90KM AC TI VE 42.580 1368 66 179 6,7 156 5
1.6 M-Jet 16v 105KM AC TI VE 50.510 1598 77 187 4,9 129 5
1.4 16v 90KM DY NA MIC 45.920 1368 66 179 6,7 156 5
1.4 T -Jet 16v 120KM DYNAMIC 49.260 1368 88 197 6,7 156 5
1.4 T -Jet16v 120KM DYNAMIC DUAL. 53.440 1368 88 197 6,5 154 5
1.6 M-Jet 16v 105KM DYNAMIC 53.850 1598 77 187 4,9 129 5
1.6 M-Jet 16v Z DPF 120KM DYNAMIC 55.520 1598 88 195 4,9 129 5
1.6 M-Jet 16v Z DPF 120KM DYN. DUAL. 59.700 1598 88 195 4,6 120 5
1.4 T -Jet 16v 150KM EMOTION 60.120 1368 110 212 7,0 165 5
2.0 M-Jet 16v 165KM EMOTION 65.540 1956 121 215 5,3 139 5
1.4 T -Jet 16v 150KM SPORT 60.120 1368 110 212 7,0 165 5
2.0 M-Jet 16v 165KM SPORT 65.540 1956 121 215 5,3 139 5
* rabat 12,5% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

Bravo WYMIARY 
434/179/149

BAGAŻNIK
400 LITRÓW



RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
2.4 JTDM 20v210KM Q-TRONIC 149.515 2387 147 228 6,8 179 2
3.2 JTS V6 260KM 24vQ-TRONIC Q4 169.065 3195 191 244 12,2 286 2
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

WYMIARY 
439/183/132

BAGAŻNIK
253 LITRÓWSpider
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RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
2.4 JTDM20v210KM 135.915 2387 147 230 6,8 179 2+2
2.4 JTDM 20v2O0KM Q-TRONIC 142.715 2387 147 230 6,8 179 2+2
3.2 JTS V6 260KM 24vQ4 156.315 3195 191 244 12,1 286 2+2
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

WYMIARY 
441/183/134

BAGAŻNIK
300 LITRÓWBrera

WYMIARY 
466/183/143

BAGAŻNIK
445 LITRÓW159 Sportwagon

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.8 140KM 16v PROGRESSION 84.915 1796 103 208 7,6 179 5
1.9 JTDM150KM PROGRESSION 93.415 1910 110 212 5,9 157 5
2.4 JTDM210KM PROGRESSION 118.915 2387 154 231 6,8 179 5
1.9 JTDM150KM DISTINCTIVE 100.215 1910 110 210 6,0 157 5
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE Q-TRONIC 107.015 1910 110 209 7,1 187 5
2.4 JTDM 210KM DISTINCTIVE 131.665 2387 154 231 6,8 179 5
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

WYMIARY 
466/182/142

BAGAŻNIK
400 LITRÓW159

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.9 JTDM 150KM PROGRESSION 100.215 1910 110 210 5,9 159 5
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE 107.015 1910 110 210 5,9 159 5
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE Q-TRONIC 113.815 1910 110 208 7,2 190 5
2.4 JTDM 200KM DISTINCTIVE Q-TRONIC 145.265 2387 147 223 8,0 210 5
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 TB 16v 120KM DISTINCTIVE 55.165 1368 88 198 6,1 145 4/5
1.4 TB 16v 155KM DISTINCTIVE 61.965 1368 114 215 6,5 153 4/5
1.6 JTDM16v 120KM DISTIN. 62.815 1598 88 198 4,8 126 4/5 
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

WYMIARY 
406/148 /145

BAGAŻNIK
270  LITRÓWMiTo

GRUPA LUDZIE PRODUKT
CENNIK

AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
2.0 JTS 165KM PROGRESSION 97.325 1970 120 216 8,7 208 5
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE 105.825 1910 110 209 6,2 159 5
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

WYMIARY 
449/176/136

BAGAŻNIK
320 LITRÓWGT

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT
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WYMIARY 
403/169/166

BAGAŻNIK
390 LITRÓWMusa

WYMIARY 
452/180/150

BAGAŻNIK
465  LITRÓWDelta

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 8v 77KM ORO 42.415 1368 57 163 6,2 146 4
1.4 16v 95KM ORO 44.965 1368 70 175 6,6 155 4
1.3 M-Jet 16v 90KM ORO 48.365 1248 66 175 4,5 117 4
1.4 16v 95KM PLATINO 48.875 1368 70 175 6,7 159 4
1.416v95 KMSPORT MOMO DESIGN 50.575 1368 70 175 6,7 159 4
1.3 M-Jet16v 105 KM SPORT MOMO DESIGN 57.375 1248 77 177 4,7 123 4
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

WYMIARY 
381/170/153

BAGAŻNIK
215 LITRÓWYpsilon

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 16v T-Jet 150KM ORO 72.242 1368 110 210 7,0 165 5 
1.6 16v M-Jet 120KM ORO 74.792 1598 88 194 4,9 130 5 
1.6 16v M-Jet SEL. 120KM ORO 78.192 1598 88 194 4,6 120 5 
2.0 16v M-Jet 165KM ORO 84.142 1956 121 214 5,3 139 5
1.9 16v Twinturbo M-Jet 190KM 90.092 1910 139 222 5,7 149 5
1.4 16v T-Jet 150KM PLAT. 80.742 1368 110 210 7,0 165 5 
1.6 16v M-Jet 120KM PLAT. 83.292 1598 88 194 4,9 130 5
1.6 16v M-Jet 120KM PLAT. 86.692 1598 88 194 4,6 120 5 
2.0 16v M-Jet 165KM PLAT. 92.642 1956 121 214 5,3 139 5 
1.9 16v Twinturbo M-Jet 190KM 98.592 1910 139 222 5,7 149 5
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 16v 95KM ORO 51.765 1368 70 175 6,6 157 5
1.3 M-Jet 16v 70KM ORO 54.315 1248 51 159 4,7 125 5
1.4 16v 95KM PLATINO 60.265 1368 70 175 6,6 157 5
1.6 M-Jet 16v 120KM PLAT. 72.165 1598 88 190 4,9 129 5
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

Od czerwca 2009 r. spółka Fiat Auto Poland SA
przygotowała nową ofertę zakupu samochodów dla
pracowników Grupy Fiat. W ramach tej oferty
przewidziano dwie możliwości: 

– pierwsza przewiduje skorzystanie przez pracowników
z przewidzianego dla danego modelu rabatu 
(na przykład Pandę pracownik może nabyć 
z 15,5% rabatem); 

lub

– rabatu wraz z darmowym pakietem ubezpieczeniowym.

W tym drugim przypadku należy liczyć się z mniejszą
wysokością rabatu (np. Panda: darmowy pakiet
ubezpieczeniowy i 10,5 % rabatu).

Warto dodać, że wraz z tą ofertą w pierwszym wariancie
wprowadzono różną wysokość rabatów na poszczególne
modele. I tak na przykład, Panda oferowana jest dla
pracowników Grupy Fiat z 15,5% rabatem, a Doblò 
z 21% rabatem.

Ceny z rabatami dla pracowników Grupy Fiat zawierają
VAT i są aktualne w momencie zamknięcia numeru.
Firma zastrzega sobie możliwość dokonania w każdej
chwili zmiany cen i wyposażenia. Kompletny wykaz
wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać
w salonach sprzedaży. 

Wymienione rabaty nie łączą się z reguły z innymi
okresowymi promocjami marketingowymi. 

Oferta jest dostępna w
Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland, 
przy ul. Katowickiej 24, w Bielsku-Białej, 
tel. 033 813 44 40. 

W Centrum Sprzedaży można pytać także o sposoby
kredytowania zakupu samochodów. 

Zmieniły się rabaty 
na samochody 
dla pracowników 
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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

W New York Timesie ukazał się artykuł
autorstwa Nelsona D. Schwarza
opisujący, jak przedstawiciele Chryslera
podpatrują rozwiązania technologiczne
przy produkcji małych samochodów,
stosowane w tyskiej fabryce Fiata. Poniżej
skrót artykułu:
„Przez dobre
kilkadziesiąt lat
amerykańscy
producenci
samochodów
podpatrywali sekrety
powodzenia produkcji
małych aut u Toyoty
w Japonii. W tych
dniach wybierają się
do Tychów. Odkąd
w tym roku Fiat przejął
Chryslera, inżynierowie
firmy z Detroit, co
miesiąc odbywają
pielgrzymki do Tychów,
aby zobaczyć coś, czego
na razie mogą tylko
pozazdrościć: fabrykę
samochodów, która
zatrudnia pracowników
i w dodatku przynosi
zyski. Niewykluczone, że
ta wielka fabryka Fiata,
która w ubiegłym roku
wyprodukowała prawie 
pół miliona samochodów
– dostarczy odpowiedzi
na niektóre zapytania Chryslera (jak
również Forda i GM), który próbuje stanąć
na nogi po ogłoszeniu bankructwa i usiłuje
wyplątać się z zależności od produkcji
potężnych półciężarówek i SUV’ów. 
Gdy w 2004 roku ster rządów objął Sergio
Marchionne, koncern Fiata przeszedł
rewolucję, polegającą na podniesieniu
standardów jakościowych
i niezawodnościowych w swoich
fabrykach m.in. w Tychach
i opanowaniu do mistrzostwa sztukę
budowy małych, ekonomicznych
samochodów. Inżynierowie z Chryslera

mają nadzieję, że to samo uda się
przenieść do ich firmy po tym, jak Fiat
przejął kontrolę nad Chryslerem. 
W Tychach jednym z sekretów jest
elastyczność: najnowsza technologia

z udziałem robotów jest dobrze
zbilansowana doborem
pracowników, którzy potrafią
szybko przestawić produkcję
pod aktualne zamówienia.
Kluczowym czynnikiem dla
powodzenia zakładu było
także idealne wyważenie ilości
robotów i poszczególnych
pracowników – twierdzi Ron
Harbour z amerykańskiej
firmy konsultingowej Oliver
Wyman. /…/
Nowym technologiom
towarzyszy nacisk na jakość. 
Obecnie Tychy są najlepszym
zakładem Fiata, jeżeli chodzi
o jakość – mówi Giuseppe
Volpato, profesor ekonomii
na Uniwersytecie w Wenecji,
który przez długi czas
analizował zakład tyski
– Uważam, że Polska staje
się punktem odniesienia
dla całej organizacji, nawet
we Włoszech.
Dyrektor Arlet nie może się
nadziwić zmianom, jakie
zaszły w światowym
przemyśle motoryzacyjnym,

gdzie Amerykanie jeżdżą do Polski,
aby podpatrywać sekrety produkcji
samochodów, a nie na odwrót!
I z przekornym uśmiechem stwierdza:
Nie mogę się doczekać chwili, kiedy
będę mógł porównać Fiaty 500
produkowane w Stanach z naszymi”.

¸AMY DLA PRACOWNIKÓW
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CHRYSLER SZUKA W POLSCE RECEPTY NA PRODUKCJĘ
MAŁEGO AMERYKAŃSKIEGO SAMOCHODU

Spro sto wa nie
W po przed nim wy da niu Fia ta Wo kół Nas w no -
tat ce z wrę cze nia na gród na Po li tech ni ce War -
szaw skiej wkradł się błąd. Rek tor tej że uczel ni
to prof. dr hab. inż. Wło dzi mierz Kur nik, a nie
Ta de usz Ku lik. Bar dzo prze pra sza my.
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Tel. (0-33) 8132100, Fax (0-33) 8132036
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

ul. Ci´˝arowa 49, 43-430 Skoczów
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) 2960111, Fax (0-32) 2960340
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

ul. Mikołajczyka 80, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 3642857, Fax (0-32) 3642858
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

Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice
Tel. (0-32) 6036107, Fax (0-32) 6030108
Dyrekcja Generalna
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Tel. (0-22) 5784300, Fax (0-22) 5784318
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ul. W glowa 72, 43-346 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132242, Fax (0-33) 8134108
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

produkcja cz´Êci samochodowych 
– oÊwietlenie

produkcja cz´Êci samochodowych 
– uk∏ady wydechowe

produkcja cz´Êci samochodowych 
– zawieszenia

handel cz ciami zamiennymi

produkcja komponentów 
samochodowych z tworzyw sztucznych
– deska rozdzielcza, zderzaki

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

produkcja komponentów 
samochodowych z tworzyw sztucznych
– drobne elementy

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ 
dla przemys∏u samochodowego

import i sprzeda˝ samochodów 
dostawczych i ci´˝arowych

administracja ksi´gowa, 
personalna i p∏ace

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce
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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

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

us∏ugi celne

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: Giovanni Polimeni

us∏ugi bankowe

leasing samochodów

stan na 15 lipca 2009 r.

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

usługi finansowe i leasingowe

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Prezes Zarzàdu: Maurizio Emo produkcja silników do samochodów

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. Automotive Lighting Polska Sp. z o.o. 

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

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

8. Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.

9. Ersi Poland SA

10. Ergom Poland Sp. z o.o.

11. Ergomoulds Sp. z o.o.

12. Comau Poland Sp. z o.o. 

13. Iveco Poland Sp. z o.o.

14. Fiat Services Polska Sp. z o.o. 

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

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

17. Sirio Polska Sp. z o.o.

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

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.

Joint Ventures




