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PRODUKT
NOWE DUCATO

Ducato

hi-tech

echnologia jest motorem ewolucji, enzymem,
który zmienia nasze przyzwyczajenia, nasz
sposób na życie i pracę. Postęp jest jednak
nie tylko zasługą naukowców i inżynierów, ale również tych, którzy ciężko pracują. Nowe Ducato jest
przeznaczone właśnie dla tych, którzy od pojazdu
użytkowego wymagają większej wydajności oraz
wartości”. Tak Henrik Starup, odpowiedzialny za
markę Fiat Professional, zaprezentował międzynarodowej prasie szóstą generację nowego Fiata Ducato. To samochód, który powstał dzięki sporym
nakładom w badania, technologie i ludzi. Liczby
mówią same za siebie: 6 600 osób zaangażowanych w pracę nad modelem i 10,5 mln kilometrów
przebytych w bardzo trudnych warunkach klimatycznych i drogowych, by przetestować go pod
względem wytrzymałości i niezawodności. Nie bez
powodu Ducato, najlepiej sprzedający się model
marki Fiat Professional, będzie stanowił podstawę
strategii rozwoju grupy Fiat Chrysler Automobiles
w sektorze lekkich pojazdów użytkowych.

T

„
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Nowy model opracowano w oparciu o trzy
główne wytyczne: wytrzymałość i niezawodność, wydajność i niskie koszty eksploatacji oraz niezwykle zaawansowane
wyposażenie technologiczne. Pojawiło
się też wiele nowości. Zacznijmy od
designu. Alessandro Silva, odpowiedzialny za styl, wyjaśnia: „Pierwsze
pojazdy użytkowe wyglądały jak
zwyczajne samochody, były po prostu dłuższe i bardziej pojemne.
Z czasem wymogi wymusiły zmianę
formy na korzyść większej elastyczności i optymalnej relacji długości do
ładowności. Przy realizacji nowego
Ducato wyznaczyliśmy sobie trzy cele: rozwinąć koncepcję solidności, wzbogacić ją o dynamizm i charakter, zachować bez większych
zmian wygląd i przeznaczenie samochodu, czyli
wszystkie te zalety, które przyczyniły się – przez
ponad trzydzieści lat – do sukcesu modelu”.

Carola
Popaiz

Debiutuje szósta generacja bestsellerowego
modelu marki Fiat Professional. Teraz jest
jeszcze bardziej wytrzymały, niezawodny,
wydajny, a przede wszystkim
zaawansowany technologicznie.
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Przód, charakteryzujący się solidnymi słupkami
i „muskularną” pokrywą komory silnika, w którą
wkomponowana jest osłona chłodnicy, sprawia, że
Ducato jest samochodem łatwo rozpoznawalnym.
Dodatkowo istnieje możliwość spersonalizowania
go dwoma kolorami: Chrome Shadow lub Piano
Black. Ciekawym podkreśleniem designu jest także dolna płyta ochronna i nowe reflektory z wbudowanymi światłami do jazdy dziennej (na zamówienie w technologii LED). W projekcie nowej pokrywy komory silnika poprawiono jakość,
zwiększono trwałość i łatwość wykonywania napraw dzięki, między innymi, łatwiejszemu dostępowi do niej. W celu zmniejszenia zużycia paliwa zapewniono aerodynamikę podobną do tej, jaką
zwykle mają samochody osobowe (współczynnik
oporu aerodynamicznego 0,31, czyli na poziomie
średniej klasy sedana). Nowe tylne lampy zespolone, przypominające kształtem literę „L”, zapewniają lepszą widoczność na boki oraz dłuższą
trwałość lamp dzięki technologii Pulse With Modulation. Solidny i wyróżniający się wygląd zachowała również niezwykle funkcjonalna kabina, a duże
powierzchnie szyb zapewniają większą ilość światła i jednocześnie dobrą widoczność na zewnątrz.
Nowości nie brakuje również we wnętrzu pojazdu.
Na desce rozdzielczej znajduje się znacznie większa liczba inteligentnych rozwiązań, które ułatwiają
życie za kierownicą. Przykładem może być wyjątkowy wielofunkcyjny uchwyt do urządzeń mobilnych (takich jak smartfon, tablet itp.), ale też do
zwykłych notatników. Kolejną nowością jest
uchwyt na kubki wbudowany w konsolę środkową,
w którym mieszczą się dwie butelki 0.75 l, a także
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inne przedmioty. Nie zapomniano również o porcie
USB i wejściu AUX. Opcjonalnie dostępny jest pojemny schowek, w którym zmieścić można nawet
laptop o przekątnej 15". Nowy model Ducato oferuje trzy wersje wyposażenia – Classic, Techno
i Lounge – o rosnącym poziomie wyrafinowania
i elegancji, wzbogacone o siedzenia pokryte nieplamiącym się materiałem tapicerki.
Nowy Fiat Ducato zachwyca wyglądem, jest wytrzymały i oszczędny. Oferuje komfort użytkowania
i możliwość szerokiego zastosowania, których jest
teraz znacznie więcej niż wcześniej, i które wymagają od niego jeszcze większej solidności i niezawodności. „Uzyskaliśmy jeszcze wyższy poziom
w tym zakresie – wyjaśnia Luca Marengo, odpowiedzialny za projekt. – Dlatego w nadwoziu
i drzwiach pojawiły się specjalne wzmocnienia, zastosowano nowe układy hamulcowe, by ograniczyć ich zużycie, zwiększyć komfort i zmniejszyć
hałas; nowe są też klocki hamulcowe, tarcze i siłowniki wspomagające. W zawieszeniach przednich przeprojektowaliśmy mocowanie górne i dodaliśmy nowe uszczelki, by zapobiec przeciekowi
wody. W silniku 2.3 l wprowadzono nowy siłownik
hydrauliczny, a w jednostce trzylitrowej ograniczono przełożenia skrzyni biegów, by zminimalizować
siły przenoszone na sprzęgło i zwiększyć osiągi
w przypadku bardziej uciążliwych zastosowań”.
Przy projektowaniu nowego Ducato największą
wagę – zgodnie z potrzebami klientów – przywiązywano do wydajności i kosztów eksploatacji.
Dzięki zastosowaniu nowych materiałów i komponentów udało się zredukować
masę pojazdu (o 20 kg

w wersjach podwozia
do zabudowy), pomimo wzrostu ciężaru
wynikającego
ze
wzmocnień nadwozia.
Dzięki tylnym zawieszeniom wykonanym
z kompozytów (nowe
Ducato jest jedynym
samochodem w swojej
klasie, który oferuje takie rozwiązanie), zyskano ponadto dodatkowe zmniejszenie masy o 15 kilogramów, co korzystnie przełożyło się na ograniczenie masy
nieresorowanej. Niższa masa z kolei oznacza nie
tylko większą ładowność użytkową, ale też większą wydajność i niższe emisje CO2, niezależnie od
silnika. „Aby ograniczyć o dziesięć procent emisje
i zużycie paliwa – dodał Marengo – nowy model
Ducato wyposażono w ekologiczne rozwiązania,
takie jak opony o niskim oporze toczenia, olej o niskiej lepkości i pierścienie tłokowe o niskim współczynniku tarcia”.
Fiat Professional w przypadku nowego Ducato potwierdza również strategię „One mission, one engine”, która jest synonimem wydajności. Idealnym
przykładem downsizingu jest silnik 2.0 MultiJet
o mocy 115 KM i maksymalnym momencie obrotowym na poziomie 280 Nm (skrzynia pięciobiegowa), który jest ekonomiczny, a jednocześnie zapewnia doskonałe osiągi, przede wszystkim w ruchu miejskim. Inną propozycją w gamie

silników jest 2.3 MultiJet 130 KM z momentem
maksymalnym 320 Nm (skrzynia sześciobiegowa),
który świetnie sprawdza się w przypadku użytkowania mieszanego, między innymi dzięki wysokiemu momentowi obrotowemu dostępnemu już
przy niskich obrotach. Warto podkreślić, że
w specjalnej wersji ECO – automatycznie ograniczonej do 90 km/h prędkości maksymalnej – osiągane wartości są zaskakujące: 153 g/km CO2
i 5,8 l/100 km zużycia paliwa w cyklu mieszanym.
Trzecią jednostką w gamie jest silnik 2.3 MultiJet
generujący moc 150 KM i maksymalny moment
obrotowy 350 Nm (skrzynia sześciobiegowa),
najlepszy w swojej klasie pod względem relacji niskiego zużycia paliwa do wysokich osiągów,
w połączeniu z ograniczoną masą – świetnie więc
nadający się do wymagających zastosowań.
Najmocniejszy silnik do wyboru to 3.0 MultiJet
180 KM i 400 Nm maksymalnego momentu
(skrzynia sześciobiegowa), który potrafi zaspokoić

Deska
rozdzielcza
nowego Ducato
dysponuje
jeszcze większą
liczbą
inteligentnych
rozwiązań, które
ułatwiają życie
za kierownicą.
Poniżej różne
wersje nowego
modelu: handel,
transport osób
i baza pod
zabudowę
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W przypadku
nowego Ducato
zdecydowano
zachować
główne cechy
stylu, czyli
nadwozie
z dwoma
wyraźnie
zarysowanymi
bryłami,
ale o mniej
geometrycznym
i bardziej
nowoczesnym
ich podziale
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potrzeby zarówno kierowców zawodowych ceniących sobie wysoką moc, moment i przyspieszenie, jak i firm wykonujących zabudowy, zwłaszcza
te ciężkie, np. dużych rozmiarów camper. Wkrótce dostępny będzie także silnik trzylitrowy o podwójnym zasilaniu (metan/benzyna) Natural Power
(Euro 6), o mocy 140 KM i maksymalnym momencie obrotowym wynoszącym 350 Nm.
Dodatkowemu ograniczeniu zużycia paliwa w nowym Ducato z silnikiem 2.3 l lub 3.0 l sprzyja
zautomatyzowana skrzynia biegów Comfort-matic,
która zapewnia aż o 5 procent niższe spalanie
i wyższy komfort podróżowania. Bardziej ekonomiczną jazdę umożliwia również system Start&
Stop, który redukuje zużycie paliwa aż o 15 procent w przypadku jazdy miejskiej (dostępny jest
w połączeniu z silnikami 2.3 MultiJet 130 i 150 KM)
oraz wskaźnik zmiany biegów (Gear Shift Indicator), pomagający zoptymalizować styl prowadzenia
poprzez sugerowanie momentu zmiany biegu.
Awangardowa technologia pojawiła się również
w przypadku urządzeń zapewniających bezpieczeństwo, które wspomagają jazdę i zapewniają
rozrywkę podczas podróży. Wszystkie wersje wyposażone są seryjnie w elektroniczny system kontroli stabilności (ESC), w połączeniu z systemem
kontroli ładunku (LAC), funkcją Hill Holder, systemem zapobiegającym poślizgom (ASR) i elektronicznym wspomaganiem hamowania awaryjnego
(EBA). Wykonywanie manewrów w wersjach silnikowych MultiJet 2.3 i 3.0 ułatwia oferowane seryjnie wspomaganie kierownicy Servotronic oraz
dostępne na zamówienie dodatkowe systemy

wspomagania jazdy, między innymi Traction+
(wraz z asystentem zjazdu ze wzniesienia Hill
Descent Control), systemem ostrzegania przed
przekraczaniem pasa ruchu i systemem rozpoznawania znaków drogowych.
Jeśli chodzi o systemy informacyjno-rozrywkowe,
nowy model proponuje szeroką gamę radioodtwarzaczy z technologią Bluetooth i odtwarzaczem
MP3. Ponadto dostępny jest system Uconnect
z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej
5 cali, na którym można również wyświetlać obraz
z kamery cofania i wbudowanej nawigacji. Wszystkie odbiorniki radiowe, oprócz tradycyjnego tunera analogowego, mogą być wyposażone dodatkowo w radio cyfrowe (DAB). Nowy model Ducato
marki Fiat Professional oferuje najszerszą na rynku gamę pojazdów o napędzie na przednie koła:
dzięki kombinacji różnych rozwiązań nadwozi, silników i mechaniki istnieje niemal 10 000 wariantów
pojazdów dostawczych, minibusów do transportu
osób i podwozi do zabudowy. W przypadku wersji furgon do wyboru jest osiem różnych pojemności, od 8 do 17 metrów sześciennych, 4 długości
i 3 różne wysokości. Sześć długości oferowanych
jest w wersji z kabiną do zabudowy i do samych
podwozi bez kabiny. Ponadto samochód wyróżnia
się najwyższą dopuszczalną masą całkowitą w całej kategorii pojazdów wyposażonych w tylną oś
z pojedynczymi kołami (zamiast bliźniaczych) – nawet 4,4 tony w wersjach camper i 4,25 tony
w przypadku odmiany Maxi – oraz najwyższym
dopuszczalnym obciążeniem na oś przednią (nawet 2 100 kg) i tylną (podwyższone do 2 500 kg),
a także rekordową ładownością użytkową (do 2,1
tony w wersji furgon). Nowe Ducato będzie też dostępne jako trójstronna wywrotka i furgon z podwójną, siedmiomiejscową kabiną, z nowymi
opcjami, jak stały lub wypinany hak holowniczy
i ułatwiający załadunek stopień wejściowy, który
dodatkowo zmniejszy wysokość progu załadunkowego, i tak będący już na szczycie klasyfikacji
w tej kategorii samochodów.
Ducato ponownie zamierza potwierdzić swą pozycję lidera w segmencie camperów: trzech na czterech europejskich klientów wybiera właśnie ten
model do podróży. Należy w tym przypadku podkreślić nowe i ekskluzywne elementy wyposażenia, m. in. obrotowy fotel Captain Chair, który poprawia komfort jazdy i idealnie pasuje do stylu
campera, nowe wzmocnione zawieszenie oraz
specjalistyczne wersje podwozia z kabiną i podwozia z samym silnikiem, które pozwalają na
utworzenie 800 wariantów ramy tylnej, a tym
samym uzyskanie maksymalnych możliwości dostosowania samochodu do potrzeb klienta przez
firmy produkujące campery.

PRODUKT
POLSKA PREMIERA

Nowa odsłona
leadera

Od 7 lat Ducato jest najczęściej wybieranym samochodem
dostawczym w Polsce. Szósta generacja tego modelu ma
szereg innowacyjnych rozwiązań odpowiadających
nowym zapotrzebowaniom użytkowników.
Anna
LubertowiczSztorc
zdjęcia
Ireneusz
Kaźmierczak,
Satiz Poland

echnologia, efektywność,
wartość – to kluczowe hasła Fiata Professional dotyczące nowego Ducato. Samochód dostępny jest w 4 długościach i 3 wysokościach dla
furgonów oraz 6 długościach
podwozia pod zabudowę. Poza
tym na polskim rynku gama nowego Ducato wzbogaci się
o nowe wersje wywrotki trójstronnej na podwoziach kabina
i podwójna kabina i siedmioosobowej brygadówki w wersji L3,
a także o nowe wyposażenie
opcjonalne, m. in. stały lub wypinany hak holowniczy oraz sto-

T

pień wejściowy, ułatwiający załadunek przez obniżenie progu.
Pod koniec roku Ducato dostępne będzie z nowym rozstawem
osi (4300 mm).
Nowy model ma nowoczesny,
elegancki wygląd, który został
podporządkowany funkcjonalności. Przedni spojler w kolorze
srebrnym składa się teraz
z czterech części, które można
oddzielnie wymontować, by
szybciej i taniej móc naprawić
auto po ewentualnej kolizji. Nowe reflektory ze światłami do
jazdy dziennej (w opcji dostępne
w technologi LED) zostały

umieszczone nieco wyżej, dzięki
czemu mniej narażone są na
uszkodzenia. Nowa konstrukcja
maski ma zmniejszyć koszty
serwisowania i ułatwić dostęp
do komory silnika. Masa nowego Ducato zmniejszyła się
o 35 kg, co obniżyło zużycie paliwa i emisje CO2. Nowością ułatwiającą pracę kierowcy ma być
wielofunkcyjny uchwyt urządzeń
mobilnych (smartfon, tablet),
umieszczony na środku deski
rozdzielczej. Ducato 2014 oferuje trzy wersje wykończenia wnętrza – Classic, Techno i Lounge.
Pod maską nowego Ducato
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pracują silniki MultiJet II
(Euro 5+) dostosowane do zróżnicowanych wymagań użytkowników. Gamę otwiera dobrze
znany silnik MultiJet 2.0 o mocy
115 KM i maksymalnym momencie obrotowym 280 Nm,
a kończy potężny silnik MultiJet
3.0 o mocy 180 KM i maksymalnym momencie 400 Nm.
Jednostki te wyróżniają się wydłużonym okresem między przeglądami (co 48 000 km) oraz niskim poziomem zużycia paliwa
i emisji CO2, jak również cichą
pracą oraz stosunkowo niewielką masą.
Odmłodzony Ducato posiada
liczne systemy poprawiające
bezpieczeństwo i komfort jazdy.
Jest wyposażany fabrycznie
w system elektronicznej kontroli
stabilności jazdy (ESC), a także
w elektroniczny system kontroli
ładunku (LAC), asystenta ruszania pod górę (Hill Holder), system kontroli trakcji (ASR) i system wspomagania nagłego hamowania (EBA). W silnikach
MultiJet 2.3 i 3.0 seryjnie będzie
oferowany Servotronic, natomiast na żądanie będą montowane dodatkowe systemy
wspomagające jazdę, takie jak:
Traction+ (wraz z asystentem
zjazdu ze wzniesienia), asystent
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Polska prezentacja

modelu w Alwerni

Nowe Ducato zostało zaprezentowane dziennikarzom
w wyjątkowym miejscu: Alvernia Studios. 13 kopuł
połączonych szklanymi tunelami zwraca uwagę tych,
którzy podróżują autostradą A4 Kraków-Katowice. Tuż
przed Alwernią, w Nieporazie, znajduje się największa
i najbardziej nowoczesna wytwórnia filmowa w Polsce.
Alvernia Studios produkuje filmy fabularne przeznaczone
do międzynarodowej dystrybucji, realizuje projekty
muzyczne i reklamowe oraz uczestniczy w produkcji
gier wideo. Więcej o Alvernia Studios na str. 50.

Magiczne
plenery
wytwórni
Alvernia Studios
podkreśliły
zalety nowego
Fiata Ducato

pasa ruchu oraz system automatycznego
rozpoznawania
znaków drogowych.
Nowy samochód Fiat Ducato
występuje w cennikach dealerów w 201 wariantach. Dostępny jest we wszystkich salonach
samochodowych w cenie od
95 571 zł. Z okazji premiery rynkowej nowego Ducato, Fiat Professional prezentuje całkowicie
nowy program współpracy z firmami zajmującymi się zabudową
podwozi: Fiat Professional dla
firm zabudowujących, a spółki finansowe grupy FCA: Fiat Bank
Polska i FGA Leasing oferują elastyczne rozwiązania finansowe
i korzystne warunki leasingu.

PRZEMYŚLANA
OFERTA
Co decyduje, że to Fiat Ducato
jest liderem polskiego rynku
i odnosi sprzedażowe sukcesy?
Piotr Kolejwa, Country Manager
Fiat Professional
Klienci doceniają nas za profesjonalizm, przewidywalność finansową i czasową, rozbudowaną sieć serwisową. Po prostu
czują się pewnie i bezpiecznie
użytkując nasze samochody.
Cena nie jest elementem decydującym o wyborze modelu.
Naszymi kluczowymi zaletami są
na przykład podstawowe silniki
w Ducato, czyli 2.0 Multijet i 2.3

szą domeną są również specjalne bazy camperowe. Przemyślana oferta pozwala nam kolejny już rok z rzędu być liderem
na polskim rynku samochodów
użytkowych.
Seweryn Szczepanek,
Brand Manager Fiat Professional
Fiat Ducato jest niewątpliwie największym bestsellerem w naszej
gamie i na całym rynku. Od siedmiu lat to najczęściej wybierany
samochód dostawczy w Polsce.
W 2013 r. sprzedaliśmy 6 105
sztuk tego modelu, co dało nam
prawie 30 % udział w segmencie. Fiat Ducato znalazł się także
na 9. miejscu wśród najchętniej
kupowanych wszystkich nowych
samochodów w Polsce zarówno
osobowych, jak i dostawczych.
Te liczby mówią same za siebie.
Model cieszy się od lat wielkim
zaufaniem klientów zarówno
w Polsce, jak i w wielu państwach europejskich. Na sukces
sprzedaży składa się wiele czynników. Przede wszystkim Fiat
Ducato jest zaawansowany
technologicznie, ma oszczędne
i wytrzymałe silniki oraz charakteryzuje się niskimi kosztami
eksploatacji. Kolejnym czynnikiem mającym znaczący wpływ
na sukces marki Fiat Professional jest bez wątpienia duża sieć

1000 różnych
nadwozi, 5 różnych
silników to 9 500
wersji Ducato
sprzedaży oraz profesjonalni
handlowcy, którzy pomogą klientowi dobrać odpowiedni samochód, zabudowę do ich potrzeb
oraz korzystną formę finansowania. Około 25 % sprzedanych
samochodów w zeszłym roku
trafiło do dużych firm flotowych.
Ponad 60 proc. samochodów
zostało sprzedanych w formie leasingu lub wynajmu.
SAMOCHODY KEMPINGOWE

Jeśli camper

to tylko Ducato
W oparciu o Ducato powstaje większość oferowanych
w Europie samochodów kempingowych – ponad pół
miliona rodzin podróżuje dzisiaj camperem powstałym
na bazie Fiata Ducato. Dzięki swej „modularności”
gama podwozi pod zabudowę campera jest najbardziej
kompletną w segmencie i obejmuje 5 wariantów
rozstawu osi, 6 wariantów długości i 4 wersje
silnikowe, co umożliwia stworzenie 600 odmian
pojazdów typu motor-home na bazie Ducato.

Multijet o mocy 130 i 150 KM,
które zużywają nieco mniej paliwa. Kolejną istotną sprawą jest
dostępność różnych opcji Ducato. Nasz samochód ma bardzo
bogate wyposażenie, bogatsze
niż auta konkurencji, model może być również wyposażany
w zautomatyzowaną skrzynię
biegów ComfortMatic o parametrach dostosowanych do
różnych warunków jazdy i różnych zastosowań. Nowością
jest tylne zawieszenie kompozytowe dostępne jako opcja i po
raz pierwszy zastosowane
w pojazdach dostawczych.
Wśród naszych konkurentów
nie ma takiego rozwiązania. Na-
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AKTUALNOŚCI
TEST DRIVE

Piękne

– i bestie!

Maciej
Pertyński
zdjęcia
FAP

Upalny czerwcowy dzień na torze Balocco
pod Mediolanem. W nowoczesnym pawilonie
odbywa się prezentacja dwóch wyjątkowych
wersji modeli Alfa Romeo – MiTo oraz
Giulietta Quadrifoglio Verde.
e oba modele są piękne,
wiemy wszyscy od dawna.
Że mogą być jeszcze piękniejsze – przekonuję się właśnie
na własne oczy. Zmiany są minimalne, to raczej kwestia kolorystyki, akcentów, dodania lub ujęcia połysku albo matu – fantastycznie zagrano np. „życiem

Ż
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wewnętrznym” reflektorów, które
mogą być częściowo wyciemnione lub zmatowione. Oszałamiające wrażenie robią specjalne
kolory: wyjątkowo intensywna
czerwień na Giulietcie i niesamowity szary matowy na MiTo.
W takiej oprawie niczym klejnoty
wyglądają słynne koła o wzorze

pięciu kul, ale i „turbinowe” będą
tu pięknie lśnić. Pierwszy lakier
zachwyci każdego, przed drugim
ukląkłby nawet „Zły” w wydaniu
Marlona Brando – nie wiem, jak
to zrobiono, ale choć jest matowy, zarazem lśni, mieni się,
oszukuje zmysły. I najwyraźniej
w przeciwieństwie do matowych

Oszałamiające
wrażenie robią
specjalne kolory:
intensywna
czerwień na
Giulietcie
i szary matowy
na MiTo
lakierów oferowanych przez innych producentów, nie poddaje
się ścieraniu.
Świetnie prezentują się również
wnętrza – Włosi to jednak wybitni
specjaliści od designu. Choć jak
na mój gust zbyt chętnie sięgają
po twarde tworzywa, potrafią
uformować i narysować deskę
rozdzielczą tak, że wygląda na
o wiele droższą. I jest piękna. Bez
zarzutu jest również funkcjonalność, ergonomia użytkowa. Giulietta jest też znakomita pod
względem anatomicznym – znalezienie optymalnej pozycji jest
tu kwestią krótkiej chwili. W MiTo
nie jest już tak łatwo, kierownica
wydaje mi się zbyt duża. To zapewne autosugestia, bo to element identyczny jak w większej

„siostrze”, ale MiTo jest mniejsze… Wolałbym też, żeby się
dało ją bardziej obniżyć.
Czas na jazdę. Na pierwszy
ogień idzie MiTo. W przeciwieństwie do egzemplarza prezentacyjnego, moje auto testowe ma
zwykły fotel, taki jak w niższych
wariantach MiTo, a nie opcjonalne kubełkowe siedzenie.
Szkoda, bo nie ma mowy
o sportowym podpieraniu boków, a mając taki układ napędowy, nie planuję emeryckiego
pokonywania zakrętów.
Skrzynia TCT – dwusprzęgłowy
automat, wg obietnic niebywale
skuteczny i szybki – pozwala łagodnie ruszyć i niedostrzegalnie
zmienia biegi, gdy wyjeżdżam
z Balocco na trasę testową.

MACIEJ
PERTYŃSKI

Rocznik 1962, z wykształcenia językoznawca,
z zamiłowania maniak motoryzacji. Poliglota,
dziennikarz, tłumacz literatury, wielbiciel
i znawca historii cywilizacji i techniki. Od
dziecka związany z motoryzacją jako kierowca
(prawo jazdy z 1977 roku, ale za kierownicą już
od roku 1973, „od kiedy coś widział powyżej
zegarów”), mechanik, entuzjasta tłumaczenia
techniki na język zrozumiały dla każdego.
Współpracownik m.in. tygodników „Auto Świat”
i „Motor”, miesięczników „Auto Sukces” i „Auto
Moto”, kwartalnika „Ramp”, portalu „interia.pl”,
a za granicą miesięcznika „Mercedes
Enthusiast”, tygodników „Auto Bild” i „Auto
Zeitung”. Prowadzi swój blog motoryzacyjny
„pertyn.com”. Od 2003 roku polski juror
konkursu World Car of the Year.
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Po prawej:
wnętrze MiTo

Zgodnie z uruchomionym trybem jazdy DNA, ustawionym na
oszczędzanie, wrzuca maksymalnie wysoki dla danej prędkości bieg, przy postojach pod
światłami zaś gasi silnik.
Wszystko odbywa się sprawnie,
miękko i niezauważalnie. Prawie
jak w aucie elektrycznym. Zachwycająco zachowuje się układ
jezdny – zapewnia komfort, jakiego w życiu bym się nie spodziewał w samochodzie tej wielkości, a już szczególnie w tak
podrasowanej wersji.

Wyjeżdżam z ostatniego miasteczka, przede mną spory kawałek krętej drogi przez lasy, łąki
i pola. Przełączam DNA w tryb
Dynamic i wciskam gaz w podłogę, by przed najbliższym zakrętem złapać jak największą prędkość i móc sprawdzić od razu
zarówno hamulce, jak układ kierowniczy. Skrzynia TCT reaguje
na moje polecenia dość spokojnie. Sięgam więc po seryjne łopatki pod kierownicą – na ich
wciśnięcie auto reaguje prawidłowo: natychmiastowemu wbiciu

biegu niżej towarzyszy wspaniała
„przegazówka”. Przy okazji więc
potwierdzam, że zastosowane
przez inżynierów rozwiązania
akustyczne w wydechu są doskonałe, choć to silniczek zaledwie 1,4-litrowy, jego ryknięcie klasyfikuję jednoznacznie jako rasowe, sportowe, bojowe, stawiające włosy na karku. Pyszności!
Zryw jest bardzo przyzwoity, pod
światłami z pewnością wielu nieznających symbolu koniczynki
rywali zostanie ze szczękami na
kolanach ze zdziwienia – ale

DANE TECHNICZNE
Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde
Silnik: benzynowy, turbo, R4, bezpośredni wtrysk paliwa, 1742 ccm
Parametry: moc maks. 240 KM/5750 obr./min, maks. mom. obr. 340 Nm/2000 obr./min
Napęd: na koła przednie poprzez 6-stopniową skrzynię dwusprzęgłową Alfa TCT i mechanizm różnicowy o elektronicznie ograniczanym uślizgu,
tryb startowy Launch Control
Osiągi: 0-100 km/h w 6,0 s, prędkość maks. 244 km/h
Średnie zużycie paliwa: 7,0 l/100 km, emisja CO2: 162 g/km, norma oczyszczania spalin: Euro 6
Alfa Romeo MiTo Quadrifoglio Verde
Silnik: benzynowy, turbo, R4, 1368 ccm
Parametry: moc maks. 170 KM/5500 obr./min, maks. mom. obr. 250 Nm/2500 obr./min
Napęd: na koła przednie poprzez 6-stopniową skrzynię dwusprzęgłową Alfa TCT i mechanizm różnicowy o elektronicznie ograniczanym uślizgu
Osiągi: 0-100 km/h w 7,3 s, prędkość maks. 219 km/h
Średnie zużycie paliwa: 5,4 l/100 km, emisja CO2: 124 g/km, norma oczyszczania spalin: Euro 6

MiTo nie jest żadnym wariackim
demonem. To po prostu bardzo
dynamiczny samochód, który
pozwala płynnie – i całkiem
oszczędnie – cieszyć się wygodą i świetnym stylem. Cieszyć
się niemal bez ograniczeń, bo
niezwykle komfortowy układ
jezdny bezproblemowo radzi sobie nawet przy ostrym pokonywaniu zakrętów, przy gwałtownych zmianach obciążenia i kierunku jazdy. Hamulce są co najmniej dobre, a układ kierowniczy
daje dużo czucia i precyzyjnie
przekazuje polecenia. Bardzo
miłe auto.
Giuliettę zostawiam sobie na tor.
Balocco to dziwna trasa, dość
wredna w sensie różnorodności
– jeśli korzystać z jej wszystkich
pętli i dojazdów, można znaleźć
wszelkie typy nawierzchni, a profile i kąty zakrętów pozwalają na

wyprucie flaków i z samochodu,
i z kierowcy. Nie mam zamiaru
robić niczego ekstremalnego, ale
Włosi tak bardzo się chwalą
wersją QV, że muszę…
Pozycja za kierownicą jest wyborna. Wszystko leży tam, gdzie
powinno i działa tak, jak powinno, choć np. trybu startowego Launch Control nie wolno
było
jeszcze
uruchamiać.
Szkoda, ale cóż – takie są plusy
i minusy zapoznawania się z samochodami, nim wejdą do produkcji seryjnej.
Pierwsza rundka po trasie
sprawnościowej: DNA w trybie
Normal, przyglądam się samochodowi jako takiemu. Fotel bardzo dobry (a może być jeszcze
lepszy, kubełkowy, ale wciąż
o wysokim komforcie), znakomicie dobrana siła wspomagania
kierownicy, wygodne zawieszenie informuje o obecności nierówności, ale nie trzęsie, a łagodnie je pochłania. W szybkim
łuku niewielkie wychylenie karoserii pozwala mieć nadzieję na
podobne zestrojenie jak w MiTo.
Jeszcze szybkie przejście lewoprawo i hamowanie w rozbujanym nadwoziu – wszystko świetnie, auto nie zarzuca, jest bardzo
przewidywalne.
Przechodzę
w tryb Dynamic i wyjeżdżam na
tor szybki.
Zryw jest naprawdę imponujący,
a brzmienie silnika i wydechu –
ekstatyczne. Rzeczywiście czuć, że

ZIELONA CZTEROLISTNA KONICZYNKA

Quadrifoglio Verde
Ten symbol, którym oznaczane są najszybsze,
najmocniejsze modele Alfa Romeo, pojawił się
w roku 1923, gdy kierowca wyścigowy i testowy tej
wielkiej marki – Ugo Sivocci – postanowił przełamać
dręczący go w najważniejszych imprezach
sportowych pech i na swoim bolidzie namalował
w białym kwadracie międzynarodowy symbol
przynoszący szczęście – czterolistną koniczynkę.
Wygrał wówczas zdecydowanie w jednym
z najważniejszych wyścigów
(Targa Florio).
Koniczynka została
bezdyskusyjnym
talizmanem przesądnych
kierowców, gdy
w dwa miesiące po
wielkim triumfie
w Targa Florio
Sivacci zginął
w trakcie prób
przed Grand Prix Włoch w Monza, jadąc autem bez
nowego symbolu. Od tamtej pory wszystkie auta Alfa
Romeo startujące w imprezach sportowych są
ozdabiane koniczynką – Quadrifoglio Verde – tyle że
jej tłem nie jest już kwadrat: dla uczczenia pamięci
tragicznej śmierci Sivacciego jeden narożnik zniknął
i zielony znak zdobi biały trójkąt.
Po II wojnie światowej przynosząca szczęście
czterolistna koniczynka zaczęła się pojawiać nie
tylko na modelach przeznaczonych wyłącznie do
wyścigów, ale także na topowych, najmocniejszych
wersjach modeli produkcyjnych. Na nadwoziach
takich aut symbol QV może się pojawić w różnych
miejscach, ale zawsze znajdziemy go na przednich
błotnikach, za przednimi kołami, powyżej nadkola.
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Quadrifoglio
Verde pojawia
się na topowych,
najmocniejszych
wersjach modeli
produkcyjnych
ten napęd powstał z miłości do
samochodu – w końcu pochodzi
z samochodu, którego jeszcze
nie ma na drogach, a już zdobył
pozycję ikony: Alfa Romeo 4C.
Tam jednak „siedzi” za plecami
kierowcy i napędza maleńki bolid
stworzony do dzikich szarż. Tu
natomiast jest sercem sporego
auta kompaktowego, gdzie ma
nie tylko dużo więcej do udźwig-
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nięcia, ale i zupełnie inny układ.
Ale Giulietta zachowuje się bez
zarzutu. Precyzyjnie się prowadzi, bez żadnych protestów
przechodzi przez szykany toru,
nie zaskakując nerwowością nawet przy brutalnych próbach (hamowanie w środku łuku, nagła
zmiana obciążenia w połowie
manewru itp.), a jej hamulce
Brembo nie wykazują zmęczenia. Na torze z bardzo dobrej
strony prezentuje się skrzynia
TCT, choć nie bez zastrzeżeń.
Bardzo szybka i sprawna, ale na
„agrafkach”, bardzo ostrych zakrętach nawracających, które
w Balocco napada się z wielką
prędkością, by zhamować niemal do zera, nawet w trybie Dynamic potrafi chwilami uparcie
trzymać się drugiego biegu,
trzeba aż przytrzymać lewą łopatkę pod kierownicą chwilę dłużej, by wymusić redukcję. Znakomicie natomiast sprawuje się
„szpera” mechanizmu różnicowego – auto nie ma wyraźnych
kłopotów z trakcją nawet przy
ostrym przyspieszaniu na wyjściu z zakrętu. Także komfortowo zestrojone zawieszenie nie
ogranicza możliwości dynamicznych auta.
Generalnie oba nowe modele
oceniam wysoko – i z pewnością
mogę polecić każdemu miłośnikowi marki. Na pewno się nie
rozczaruje.

PRODUKT
WERSJE YOUNG

Dla nas

młodych

Fiat Panda Young i Punto Young mają
wyjątkowy wygląd i szczególne wyposażenie.
W standardzie posiadają system audio, który
pozwala zawsze na łączność ze światem.
anda od zawsze podobała się ludziom młodym.
Ponieważ jest praktyczna,
wszechstronna, nonkonformistyczna. A do tego ma spalanie
i koszty eksploatacji prawie na
każdą kieszeń. Oczywiste jest
więc, że Fiat zadedykował właśnie młodym nową wersję tego
małego, wielkiego auta: Pandę
Young.
Nowa wersja, dostępna ze
wszystkimi silnikami z gamy,
oferowana jest w pięciu kolorach: biały Gelato, czerwony
Passione, czarny Cinema, szary
Argento i zielony Prato. Nowe
lusterka zewnętrzne w kolorze

P

szary mat, kołpaki kół w kolorze
szarym z żółtym dekielkiem piasty oraz tapicerka wnętrza z żółtymi kontrastującymi przeszyciami. Ponadto Pandę Young można spersonalizować „pakietem”
ColorYOU, który przewiduje
dach i lusterka w kolorze czarnym, a także przyciemniane szyby tylne.
Poza Pandą Fiat proponuje również wersję Young modelu
Punto. Auto oferuje wyjątkową
relację jakości do ceny i osiągów. Również ten model dostępny jest ze wszystkimi jednostkami napędowymi i z karoserią trzy- lub pięciodrzwiową.

Punto Young dysponuje nieznanymi wcześniej rozwiązaniami
stylistycznymi (czarne słupki dachu, lusterka w kolorze szarym
matowym, przyciemnione reflektory) oraz wnętrzem z dżinsową
tapicerką z żółtymi przeszyciami.
Jako opcja dostępny jest „pakiet” Young Style, z aluminiowymi, 15" felgami z diamentowym
szlifem i niskoprofilowymi oponami, przyciemnianymi szybami
i światłami przeciwmgielnymi.
Fiaty Panda i Punto Young mają
seryjnie My Stream Radio Clarion, system audio, który pozwala mieć zawsze dostęp do ulubionej muzyki i do smartfonów.
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AKTUALNOŚCI
TUNER CYFROWY

Podróżowanie
z cyfrowym radiem
Paola
Ravizza

Niektóre samochody marek Grupy oferują
cyfrowe radio. Technologia ta ma wiele zalet:
m.in. wysokiej jakości dźwięk i możliwość
dodawania innych funkcji.
„
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ajnowsze wiadomości,
codziennie nowi goście/
Nie musisz się ubierać,
nie musisz drzwi otwierać/To ja,
to dla Ciebie gra Twoje Radio”,
śpiewał w latach 90. Krzysztof
Cugowski.
Radio powstało ponad sto lat
temu. Pół wieku później przeszło
rewolucję wraz z pojawieniem
się modulacji częstotliwości
(Frequency Modulation, w skrócie FM) – tej, z której obecnie
najczęściej korzystamy. Przyszedł jednak czas na kolejne zmiany, czyli pojawienie
się transmisji cyfrowej. Ta
postępująca z dnia na
dzień technologia jest odpowiedzią
na
stały
wzrost oczekiwań wobec potrzeb związanych
z mobilnością. W wyniku
tej rewolucji pasmo FM
nie przejdzie jeszcze na
emeryturę, ale dołączy
do niej, oferując więcej
kanałów i usług.
Radio cieszy się dużą popularnością wśród Polaków, wynika z danych Radia Track. Aż 80,4% miesz-

N

kańców naszego kraju korzysta
z tego medium. Z roku na rok
rośnie także liczba zmotoryzowanych słuchaczy. Według Komitetu Badań Radiowych radia
w samochodzie słucha codziennie ponad 10 mln osób. Między
innymi dlatego Fiat zdecydował
zaktualizować swą ofertę, proponując jako jedną z opcji radio
z tunerem cyfrowym. Testowano
je w niektórych wersjach modelu 500L. Od tego roku natomiast
dostępne jest także opcjonalnie
w modelach Giulietta, Mito, Ducato, Renegade, a w standardzie we wszystkich Cherokee,
Grand Cherokee i Lancia Thema. Pod koniec tego roku pojawi się też w nowym Doblò Model Year oraz w Fiacie 500X.
W przyszłości planowane jest
wyposażenie całej gamy samochodów w radia cyfrowe.
FGA przystąpił do systemu Digital Audio Broadcasting (DAB),
kierując się tendencjami w ewolucji komunikacji audio. „Mniej
więcej w 2007 roku w Europie
Zachodniej wzrosło zainteresowanie nadawaniem w technologii cyfrowej, która prawdę mówiąc powstała pod koniec lat
90. – tłumaczy Alberto Buttiglieri, specjalista ds. anten i odbiorników cyfrowych. – Niektóre
prywatne radia niemieckie i angielskie zaczęły korzystać z tej
technologii do nadawania nie
tylko muzyki, ale również innych
informacji, na przykład obrazu
czy tekstu nadawanego utworu.
Później, w 2010 roku, Francja
wystąpiła z postulatem uchwalenia ustawy, która miała zobowiązywać producentów do sprzedawania samochodów wyłącznie z radiem cyfrowym. W tej
sytuacji Fiat zdecydował się oficjalnie przystąpić do badań nad
nowatorską technologią przekazu radiowego, którą można byłoby stosować w samochodach
firmy”. Francuski pomysł nie
przeszedł, ale bieg sprawie już
nadano. „W zaledwie dwa lata –

mówi Rossella Lertora, odpowiedzialna za Telematyczne
Systemy Audio – byliśmy gotowi
wyposażyć w takie radio model 500L”. Nad projektem tym
pracowało kilkanaście osób
z Fiata oraz z włoskiego radia
RAI. Technicy państwowej stacji
pomagali w przygotowaniach
dokumentacji ze specyfikacjami
jakości transmisji, którym Continental, dostawca radioodbiornika, musiał się podporządkować.
Jednym z podstawowych wymogów była łatwość użytkowania. „Dzięki zdobytym doświadczeniom nawiązaliśmy współpracę ze stacją RAI, która
stosuje obecnie nasze radia
w swoich furgonetkach do
sprawdzania jakości zasięgu
sieci transmisyjnej we Włoszech
– mówi Michele Tardivo, Audio &
Telematics Design Responsible.
– Prace nad technologią pozwoliły nam również uzyskać certyfikat ARD (Stowarzyszenie na
rzecz Radiofonii Cyfrowej we
Włoszech), który gwarantuje
zgodność z przyszłymi europejskimi standardami transmisji
przekazu”. Instalacja radia cyfrowego wymusiła także zmiany
w samochodzie, „chociaż nie są
one widoczne gołym okiem –
dodaje Tardivo. – Na dachu samochodu znajduje się tylko jedna antena (także do odbioru fal
FM), a do radia dodano specjalny odbiornik cyfrowy. Wszystkie
te modyfikacje wymagały dużych nakładów pracy”.
Radio cyfrowe ma wiele zalet:
jakość dźwięku jest znacznie
wyższa niż nadawana w paśmie

FM. Dźwięk pochodzący z głośników jest tak czysty jak
w przypadku płyty CD. Dodatkowo jakość odbioru nie jest
w żaden sposób zakłócona.
W przypadku radia cyfrowego
już raczej nigdy nie powinno wystąpić to irytujące trzeszczenie,
gdy antena nie odbiera dobrze
sygnału. Użycie słowo „raczej”
jest uzasadnione, ponieważ
w Polsce nie wszędzie jest jeszcze zasięg. Przekaz cyfrowy ciągle się rozwija. „Między innymi
dlatego, że ten typ transmisji
wymaga niewielkich zasobów
pasma i mocy, a więc w dłuższej
perspektywie kosztuje mniej niż
częstotliwość FM. A poza tym
umożliwia powielanie liczby oferowanych stacji i dodawanie
usług pozadźwiękowych, na
przykład pozwala na wyświetlanie okładki płyty CD czy informacji o danym programie”.
Czy klientom spodoba się wizja
posiadania samochodu z radiem cyfrowym? „Niemcy i Anglicy bardzo pozytywnie przyjęli
nową technologię radiofonii cyfrowej. DAB umożliwia emisję
dźwięku cyfrowego, oferując
szereg dodatkowych usług, jak
przesyłanie opisów, obrazów, informacji o ruchu drogowym dla
systemów nawigacji i innych”.
Oczywiście to wszystko dostępne jest bez odrywania rąk od
kierownicy i odwracania uwagi
od jazdy. Konkretnym przykładem jest tutaj system UconnectTM 5” w modelu Fiat 500L,
opcja jeszcze bardziej atrakcyjna ze względu na jej konkurencyjną cenę.

Radio cyfrowe
to bardzo
doceniana
zaleta w Europie
Zachodniej.
Fiat proponuje
w różnych
modelach
system
Uconnect TM 5”
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W młodości siła
W Bielsku-Białej po raz XVIII dzieci pracowników
spółek Grupy Fiat-Chrysler w Polsce i CNH Industrial
nagrodzono za dobre wyniki w nauce. Koncern
dowodzi tym samym, że doceniając wysiłek włożony
w naukę, chce z jednej strony wspierać talenty młodych
ludzi, a z drugiej być blisko swoich pracowników.
Mirosława
Malich
zdjęcia:
I. Kaźmierczak
Satiz Poland
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„Grupa Fiat-Chrysler jest jedyną firmą w regionie,
która w tak szczególny sposób uznaje wyniki dzieci pracowników firmy i od lat nagradza wiedzę, zaangażowanie i determinację młodych ludzi – mówił w czasie uroczystości wręczenia nagród za dobre wyniki w nauce Stanisław Faber, Śląski Kurator
Oświaty. – I nie chodzi tu tylko o stronę finansową,
chociaż chęć uznania była z pewnością dla młodych ludzi także inspiracją w zdobywaniu wiedzy
i zmaganiu się z trudnościami. Ważny jest w tym
przypadku także fakt przynależności do grupy,
którą w ten sposób od lat buduje Fiat”.

Uroczystość uhonorowania dzieci pracowników
Grupy Fiat-Chrysler i CNH Industrial w Polsce za
bardzo dobre wyniki w nauce odbyła się 22 maja
w Sali Redutowej Kamienicy Pod Orłem w Bielsku-Białej. „Dzisiejsza gala jest jednym z tych szczególnych wydarzeń, kiedy firma ma okazję docenić
sukcesy młodych ludzi – mówił Dyrektor Relacji
Zewnętrznych Fiat Auto Poland Bogusław Cieślar.
– Dzięki umiejętnościom, zaangażowaniu, ambicjom i dokonaniom wyróżniliście się w nauce. Dziś
chcemy premiować wasz trud, honorując go specjalnymi dyplomami oraz nagrodami ufundowany-

mi przez Grupę Fiat-Chrysler i CNH Industrial. Bardzo solidnie na nie zapracowaliście. Wasza determinacja w osiąganiu wyznaczonego celu i niewątpliwy talent są cechami, które w przyszłości utorują wam drogę w życiu zawodowym. Jesteśmy
przekonani, że otrzymane dziś nagrody będą dla
was zachętą do dalszych starań i pogłębiania wiedzy, niezależnie od ścieżki, jaką obierzecie w życiu. Dla rodziców wasz udział w dzisiejszej uroczystości jest natomiast zwieńczeniem wysiłków, jakie
ponieśli wspierając i przekazując wam pozytywne
wartości życiowe. Zasiadając dziś na tej sali sprostaliście ich oczekiwaniom i spełniliście pokładane
nadzieje. Dla naszej Grupy natomiast dyplomy są
potwierdzeniem, że chce ona być blisko swoich
pracowników, wspierając ich w tak
ważnej dziedzinie, jaką jest kształcenie
młodych ludzi”.
W osiemnastu edycjach Programu Nagród Fiata w Polsce przyznano 2895 nagród o łącznej wartości ponad 10,5 mln
złotych. W tym roku komisja nagrodziła 89 osób z najlepszymi wynikami, osiągniętymi w okresie od lipca 2012 do
czerwca 2013 roku. Nagrody przyznane
zostały w czterech kategoriach: świadectw dojrzałości (13 osób), dyplomów licencjata (11 osób), dyplomów inżyniera
(14 osób), dyplomów ukończenia studiów
wyższych z tytułem magistra lub lekarza (34 osoby) oraz dyplomów ukończenia studiów uzupełniających (17 osób). Łączna wartość przyznanych
w tym roku nagród wyniosła 243.500 złotych.
„Chciałbym podziękować obu koncernom, które
doceniły nasze starania we własne przedsięwzięcia – mówił w imieniu nagrodzonych Artur Czernek. – Inicjatywa ta jest godna pochwały, ponieważ najlepszą inwestycją w przyszłość jest właśnie
młody człowiek. Dzięki tej nagrodzie będziemy
mogli dalej iść w świat i zdobywać wiedzę. Dziękujemy także rodzicom, którzy umożliwili nam
dalszą naukę i razem ze swoimi pracodawcami
docenili nasze pasje. Możemy sobie tylko życzyć,
abyśmy w naszym dalszym życiu mogli spotykać
ludzi i firmy, które będą wspierać swoich pracowników, doceniać ich rodziny i motywować do dalszego działania”.
Uroczystość, w której poza nagrodzonymi uczestniczyli również ich bliscy, przedstawiciele spółek
Grupy Fiat-Chrylser, a także zaproszeni na ceremonię goście, uświetnił brawurowy występ zespołu Orkiestra Kameralna Silesian Art Collective
pod kierownictwem Mateusza Walacha. Tradycyjnym akcentem było grupowe zdjęcie laureatów
i przedstawicieli spółek, które co roku kończy uroczystą galę.

NAGRODZENI LAUREACI
Aleksandra Furtak, córka pracownika FPT Powertrain
Zostałam nagrodzona za wyniki na dyplomie lekarza. Ukończyłam Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Studia te były moim skrytym marzeniem,
z którym nie dzieliłam się nawet ze swoimi rodzicami. Postawiłam ich przed faktem dokonanym.
Mama wprawdzie po latach znalazła moje wypracowanie z gimnazjum, w którym pisałam, że
chciałabym być pediatrą i leczyć dzieci. To znaczy,
że zostałam wierna swoim marzeniom – zamierzam zrobić tę specjalizację i opiekować się oraz
pomagać chorym dzieciom.
Medycyna jest kierunkiem
wymagającym wysiłku. Tam
liczy się praca, praca i jeszcze raz praca. Na naukę
trzeba poświęcić naprawdę
bardzo dużo czasu. Chociaż zawód lekarza wymaga
tak naprawdę nauki przez
całe życie. Ale w czasie
studiów ważne też było
bardzo wsparcie rodziców,
którym należą się ogromne
podziękowania.
Obecnie jestem na stażu
podyplomowym w jednym z bielskich
szpitali. Przede mną jeszcze specjalizacja, a dostanie się na nią nie jest takie proste. Ale zrobię
wszystko, by się udało, a poza tym bardzo chciałbym być dobrą w tym, co robię. Chciałbym za 50
lat powiedzieć sobie, że spełniłam się w zawodzie,
że uratowałam czyjeś życie, że przeżyłam życie tak
jak chciałam i nie straciłam swojego zapału.
Elżbieta Merta, córka pracownicy
Automotive Lighting
Obroniłam dyplom magistra na kierunku projektowanie książki na wydziale grafiki krakowskiej Akademii
Sztuk Pięknych. Kierunek ten jest
bardzo ciekawy, bo łączy w sobie
twórczość i kreację z bardzo komercyjną grafiką. A ja w zasadzie
od najmłodszych lat chciałam coś
tworzyć. Dzięki wsparciu rodziców
trafiłam do liceum plastycznego,
a później odkryłam w sobie zamiłowanie do projektowania i tworzenie czegoż użytecznego. Kierunek, który ukończyłam, jest odłamem grafiki komputerowej i obejmuje cały proces
projektowania książek oraz innych publikacji, od
projektu wyglądu wewnętrznego i zewnętrznego
książki, do składu tekstu. Teraz myślę o dalszej
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edukacji, o zrobieniu doktoratu, choć na razie jest
to tylko w fazie pomysłu. Niemniej bardzo chciałbym się zająć projektowaniem od strony naukowej, czyli rozpracowywać współczesne problemy
projektowania.
Pieniądze z otrzymanej dziś nagrody przeznaczę
na lepszy sprzęt komputerowy, który potrzebuję
do moich projektów, m. in. do tworzenia animacji.
Dlatego bardzo ucieszyła mnie informacja o otrzymaniu nagrody, bo będą mogła ją przeznaczyć
właśnie na ten cel.
Patryk Zwierzchowski,
syn pracownika Plastic and
Components Fuel
Otrzymałem nagrodę za dobre
wyniki uzyskane na dyplomie
magistra. Ukończyłem Politechnikę Śląską w Gliwicach,
kierunek technologia chemiczna,
specjalność
technologia chemiczna
i organiczna. Chemią interesuję się od dawna,
a zainteresowanie specjalnością zrodziło się
właściwie w trakcie studiów. Stwierdziłem wtedy, że dziedzina ta,
na przykład procesy wytwarzania nawozów
sztucznych czy też różnego rodzaju procesy przemysłowe, bardziej mi odpowiada.
Obecnie już pracuję, chociaż niestety nie
w swoim zawodzie. Niemniej praca w innej
dziedzinie może również rozwijać, a gdy połączy
się ją z pięcioma latami studiów, mam nadzieję, że
na przyszłość to zaprocentuje dwukrotnie. Teraz
chcę się skupić na sprawach prywatnych. Mam
narzeczoną Małgorzatę
i chciałbym z nią stworzyć
szczęśliwy związek. Nie
ma jej wprawdzie dzisiaj ze
mną, ale wspiera mnie cały
czas. A otrzymane dziś
pieniądze zamierzam przeznaczyć na samodoskonalenie, bardzo zależy mi bowiem na ukończeniu kursu
inventora programu, trochę
przeznaczę może także na
dodatkową naukę angielskiego.
Renata Koster, córka pracownicy Fiat Services
Zostałam dzisiaj nagrodzona za wyniki uzyskane
na dyplomie ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra na kierunku Zarządzanie logistyką
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i jakością na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Kierunek ten łączy się z wykonywanym przez mnie zawodem, ponieważ zajmuję się tym obszarem w spółce Magneti Marelli.
Praca była zatem bardzo pomocna w nauce i odwrotnie – zdobywana wiedza często przydawała
i nadal przydaje się w mojej pracy. W przyszłości
mam zamiar jeszcze poszerzać swoją wiedzę
z dziedziny transportu, jest to bowiem bardzo ciekawy kierunek, choć może nie do końca kobiecy.
Niemniej daje duże możliwości rozwoju, poszerzenia horyzontów i ciekawe perspektywy pracy. A jeśli chodzi o otrzymaną dziś nagrodę, nie mam
jeszcze pomysłu, na co ją przeznaczę – być może
będą to jakieś egzotyczne wakacje albo jakaś podróż do dalekich krajów… Jeszcze nie wiem, ale
będzie to na pewno coś miłego, bo miła jest również ta nagroda.
Magdalena Dyguś,
córka pracownika
Fiat Auto Poland
Przygotowywałam się
właśnie do matury
w I liceum im. Kruczkowskiego w Tychach,
gdy tato przyniósł gazetę Fiat Wokół Nas,
w której była informacja
o konkursie dla dzieci
pracowników. Bardzo
się ucieszyłam, bo liczyłam na dobre oceny
z przedmiotów ścisłych,
a nagroda zmobilizowała mnie do tego, by mieć
jeszcze lepsze wyniki i zakwalifikować się do konkursu. Dlatego przyłożyłam się bardziej do angielskiego i matematyki, które oczywiście zdawałam
jako przedmioty rozszerzone i za które w konsekwencji otrzymałam ponad 90%.
Przez ten rok studiowałam na AGH informatykę,
ale postanowiłam przenieść się na mechatronikę
na Politechnice Śląskiej. Kierunek ten jest bardziej
techniczny, to raczej nauka o technice, a to mnie
zdecydowanie bardziej interesuje.
Poza techniką interesuję się bardzo kulturą i życiem w Japonii. Marzy mi się podróż do tego kraju. A może w przyszłości uda się także połączyć
wiedzę i umiejętności z pracą, która będzie w jakiś sposób związana z Japonią. Dlatego tym bardziej cieszę się z tej nagrody, bo mam zamiar
przeznaczyć ją na kontynuację nauki japońskiego,
którego uczę się już prawie dwa lata. Lubię się
uczyć tego języka, ale podstawą jest dobry zawód, który – wg mnie – może mi zapewnić uczelnia techniczna.

Bartłomiej Dygant, syn pracownika
Fiat Auto Poland
Odebrałem nagrodę w kategorii licencjata, a dowiedziałem się o niej od swojej mamy zatrudnionej
w zakładzie w Tychach. Ukończyłam Wyższą
Szkołę Zawodową w Oświęcimiu, na kierunku zarządzania w turystyce. Jest to już moja druga nagroda, wcześniej zostałem wyróżniony za dobre
wyniki uzyskane na maturze. Dzisiejszą nagrodę
mam zamiar przeznaczyć na jakieś egzotyczne
wakacje, ponieważ pasjonują mnie bardzo podróże do dalekich krajów. Wyjeżdżałem już wiele razy

za granicę, np. na Syberię lub
do Tanzanii, teraz marzy mi się
zwiedzenie Indii lub jakiejś innej
części Azji. Obecnie kontynuuję
studia magisterskie na kierunku
turystyka i rekreacja na AWF
w Katowicach. Tam zdobyłem
także uprawnienia instruktora
snowboardu i dlatego może
jakąś część z nagrody przeznaczę również na wyjazd
snowboardowy.
fot. M. Kowalski
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Bank
dobrych pomysłów
Krzysztof Bielski

zdjęcia
Ireneusz Kaźmierczak

Szkoda czasu na ponowne odkrywanie
rozwiązań już wymyślonych. Łatwiej i szybciej
jest skorzystać z bazy Best Practices. Wiedzą
o tym w zakładzie Fiat Auto Poland w Tychach.

ilka lat temu kierownictwo
Fiata doszło do wniosku,
że wymyślanie przez pracowników kolejnych usprawnień
jest wprawdzie rozwijające, ale
nie może być głównym polem
ich aktywności. Nie warto marnować czasu na szukanie rozwiązań, jeśli zostały one już
opracowane i zastosowane
w innym zakładzie. Wystarczy
wdrożyć sprawdzone tam pomysły, nazywane Best Practices
(Najlepsze Praktyki). Ich autorami są pracownicy zakładów
Fiata-Chryslera.
W 2010 roku w turyńskiej centrali koncernu Fiat powstała baza danych on-line (BPInfo – Best
Practices Info), która do dnia
dzisiejszego rozrosła się już do
ponad 11 tys. zatwierdzonych
najlepszych propozycji poprawy
i stale się powiększa. Około pół
tysiąca z nich powstało w Fiat
Auto Poland w Tychach.

K

OD POMYSŁU
DO NAJLEPSZEJ
PRAKTYKI
Koordynator WCM w Zakładzie
Tychy Jan Pietras podkreśla, że
praktycznie każdy pomysł poprawy może stać się Best Practice. Wynika to wprost z logiki
metodologii Kaizen, której głównym założeniem jest ciągły rozwój i poprawa. W rzeczywistości
przedsiębiorstwa produkcyjnego
nie istnieją procesy, których nie
dałoby się ulepszyć dzięki tym
pomysłom. „Wszystko może zostać poprawione, a zatem każda propozycja ulepszenia po
adaptacji ma szansę zostać
wdrożona w innym procesie lub
innym zakładzie” – podkreśla
Pietras. W takim rozumieniu
Best Practices to rozwiązanie
metodologiczne lub praktyczne,
które zostało przyjęte i określone przez organizację jako właściwe lub najbardziej efektywne.
Pomysł usprawnienia może zostać zgłoszony przez każdego
pracownika, ale aby stał się czę-

ścią bazy BPInfo, najpierw musi
zostać wdrożony i sprawdzony
w zakładzie, w którym powstał.
Następnie powstaje propozycja
Best Practices, trafiająca do akceptacji specjalistów w Turynie,
którzy decydują o włączeniu danego projektu do bazy danych.
Lider filaru PD (Zarządzanie Personelem) Artur Słonina opisuje
proces zgłoszenia propozycji poprawy w systemie BPinfo.
„Pierwszy etap polega na wypełnieniu formularza w bazie danych, w którym musimy określić
m. in. tytuł poprawy, zakład zgłaszający poprawę, filar WCM, rodzaj procesu, którego nasza poprawa dotyczy itp. Następnie
należy krótko opisać poprawę
oraz wpisać słowa kluczowe,
w celu późniejszego ułatwienia
wyszukiwania w bazie BPinfo

najlepszych pomysłów związanych z danym tematem (np. dotyczących szkolenia, napraw,
przeglądów itp.). Drugi etap polega na udokumentowaniu stanu
przed i po wprowadzeniu poprawy, w celu jej dokładnego wyjaśnienia innym użytkownikom
systemu oraz zaprezentowania
uzyskanych korzyści. Trzeci to
uzupełnienie formularza zgłoszeniowego o załączniki, które dokumentują i wyjaśniają zgłaszaną
propozycję, a także wszelkie
e-maile i telefony, aby umożliwić
kontakt zainteresowanym. Tak
wypełniony formularz zgłoszeniowy trafia do centrali Fiata
w Turynie w celu zatwierdzenia.
Po jego uzyskaniu nasze rozwiązanie trafia do bazy danych Best
Practices BPinfo i od tej pory
mogą z niego korzystać wszyscy
pracownicy zakładów FiataChryslera” – wyjaśnia Słonina.
Uprawnienia do wprowadzania
propozycji Best Practices do
systemu posiada wąskie grono
pracowników. Są to zakładowi
liderzy filarów WCM, którzy odpowiadają za realizację celów
związanych z opracowaniem
i umieszczeniem w systemie
BPinfo pomysłów poprawy
w danym filarze, oraz za analizę
i wdrażanie Best Practices po-

Wyżej:
Jedna z propozycji
Best Practices
zgłoszona
przez tyskich
pracowników,
polegająca na
wykonaniu „okna”
w ogrodzeniu
zabezpieczającym
na linii
spawalniczej
Lancii Y.
Obok: Jan Pietras,
na poprzedniej
stronie: linia
lakiernicza
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chodzących z innych zakładów
koncernu. Dostęp do systemu
posiada jednak szersza grupa
osób, m. in. liderzy wydziałowi
WCM, inżynierowie poprawy
procesów lub specjaliści utrzymania ruchu. Uprawnienia otrzymywane są z turyńskiej centrali,
która odpowiada za zarządzanie
bazą danych BPinfo. „Chodzi
o to, by osoby analizujące bazę
posiadały niezbędną wiedzę
techniczną i doświadczenie,
które są konieczne do tego, aby
proces ten przynosił korzyści” –
podkreśla Pietras.

WIRTUALNA
LAKIERNIA
Best Practices mogą obejmować każdą dziedzinę. Spośród
około pięciuset tyskich projektów, które trafiły do bazy BPInfo,
Artur Słonina wyróżnił propozycję doskonalenia umiejętności
lakierników z wykorzystaniem
wirtualnej rzeczywistości. Jej celem jest rozwój umiejętności
związanych z procesem lakierowania nadwozi oraz eliminacja
błędów ludzkich, których przyczyną źródłową może być brak
umiejętności, wiedzy lub rutyna.
Ta ostatnia z biegiem czasu
wkrada się w działanie każdego
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Powyżej:
kolejny „tyski”
pomysł BP:
wirtualne
stanowisko
lakiernicze na
obszarze MTS
(Manufacturing
Trening
Systems), gdzie
trójwymiarowa
wizualizacja
pokazuje
i koryguje
wszelkie błędy
w pracy.
Obok:
Artur Słonina

z nas, a to nie sprzyja koncentracji. W przypadku pracy lakierników, konieczne jest ciągłe monitorowanie warunków pracy na
stanowisku (takich jak uwarunkowania fizyczne, środowisko
pracy czy modele samochodów) i dostosowanie się do
nich. „Od tej rutyny uciekamy.
Dlatego tyscy inżynierowie zaproponowali stworzenie wirtualnego stanowiska lakierniczego
na obszarze MTS (Manufacturing Trening Systems), gdzie
można dostrzec i skorygować
wszelkie błędy w pracy” – podkreśla Jan Pietras. W tym celu
została zakupiona technologia
umożliwiająca wirtualne szkolenie pracowników kabin lakierniczych. Wystarczy założyć specjalne okulary 3D, dzięki którym
pracownik „widzi” w przestrzeni

przed sobą konkretne profile do
pomalowania. Okulary sprzężone są z pistoletem lakierniczym
(kilka wersji do wyboru, w zależności od wyposażenia stanowiska), przy pomocy którego pracownik wykonuje operację natrysku lakieru na wybraną
powierzchnię. Do komputera
wprowadzone zostały profile do
pomalowania – są to elementy
nadwozi produkowanych w zakładzie. Dodano także inne elementy takie jak: beczki czy
kratownice, które pomagają
w weryfikacji potencjalnych
przyszłych lakierników oraz pozwalają ćwiczyć skomplikowane
sekwencje ruchów podczas ich
malowania. W czasie szkolenia
pracownik wirtualnie nakłada lakier na wybrany detal, a komputer mierzy różne czynniki, takie
jak: odległość pistoletu od malowanego detalu, siłę nacisku na
spust pistoletu lakierniczego (zależy od niej ilość użytego lakieru)
czy też płynność w poruszaniu
ręką. W konsekwencji otrzymywana jest trójwymiarowa wizualizacja, która pokazuje na przykład, jaka jest grubość powłoki
lakierniczej w każdym miejscu
malowanego detalu, ile czasu
zajęło jego pomalowanie i ile far-

by zużyto podczas wykonywania tej operacji.
Jak podkreśla Pietras szkolenie
odbywa się praktycznie bezkosztowo. W jego trakcie nie
jest wykorzystywany lakier ani
sprężone powietrze. Nie powstają też żadne niekorzystne
zjawiska dla środowiska. Wirtualne szkolenie dotychczas przeszli już wszyscy lakiernicy z tyskiej lakierni. Dodatkowym atutem jest także możliwość
wyszukania wśród pracowników
osób z predyspozycjami do wykonywania tego zawodu.
Projekt wirtualnego stanowiska
lakierniczego to rozwiązanie innowacyjne w skali całego koncernu Fiata, które, jak zgodnie
podkreślają Jan Pietras i Artur
Słonina, zostało bardzo wysoko
ocenione podczas audytu Gold
WCM, w grudniu 2013 r.

TYSKIE POMYSŁY
Pomysłowość
pracowników
Fiat Auto Poland przejawia się
także w propozycjach prostych,
co wcale nie oznacza, że mniej
efektywnych. „W myśleniu
o Best Practices nie chodzi
o to, żeby za każdym razem
odkrywać Amerykę. Filozofia
ciągłej poprawy opiera się
przede wszystkim na systematyczności. Japończycy podkreślają, że nie musisz przeskakiwać góry, wystarczy, że robisz
małe kroki, ale systematycznie
i we właściwym kierunku posuwasz się naprzód” – wyjaśnia
Artur Słonina. Propozycją, która
to ilustruje, jest pomysł wykonania „okna” w ogrodzeniu zabezpieczającym na linii spawalniczej Lancii Y. Dzięki niemu
pracownik może wymieniać
elektrody stojąc poza linią. Czas
wymiany skrócił się o 1 minutę.
Pomysłodawcy oszacowali, że
nakłady na realizację projektu
wyniosły 850 euro. Zysk sięgnął
3,9 tys. euro. W innym rozwiązaniu, po zmianie kolejności
włączania przepływu wody oraz

parametrów głowicy spawalniczej, ograniczona została możliwość uszkodzenia uchwytu
elektrody spawalniczej. Przy
koszcie 60 euro zyskano w ten
sposób ponad 2 tys. euro.
Kolejnym wdrożonym pomysłem
Best Practices, który zaproponowali inżynierowie z Tychów,
była unifikacja pasków klinowych, przez co wyeliminowano
konieczność zakupu i magazynowania wielu ich rodzajów.
Wśród projektów poprawy rodem z Tychów dominują rozwiązania z dziedziny filaru WCM Zarządzania Personelem (PD). Jest
ich 56. W czołówce są też Autonomiczne Utrzymanie (Autonomus Maintenance, AM) oraz
Utrzymanie
Specjalistyczne
(PM), gdzie liczba pomysłów
przekroczyła 40.

DOŚWIADCZENIE
INNYCH
Ważnym elementem funkcjonowania bazy BPinfo jest wykorzystywanie zawartych w niej rozwiązań. „Powinna obowiązywać
nas zasada: 15 proc. propozycji
pochodzi od nas, a 85 proc.
winno być zadaptowane w naszej firmie spośród Best Practices powstałych w innych zakładach Grupy, oczywiście po ich
dopasowaniu do naszej specyfiki” – mówi Artur Słonina.
Korzystanie z doświadczenia

Poniżej:
Lancia Y
na linii
montażowej

i pomysłowości innych jest pouczające i korzystne. Jak zaznacza Artur Słonina w tyskim zakładzie wdrożono już blisko 3,2
tysiąca pomysłów Best Practices, które z powodzeniem wykorzystano wcześniej w innych
zakładach Fiata i Chryslera. „Jako Filar PD zastosowaliśmy np.
testy oceny kompetencji, które
zostały opracowane przez włoskich kolegów. Wykorzystaliśmy
też wiele niezwykle użytecznych
propozycji związanych z organizacją stanowisk MTS”.
Jako że stare powiedzenie mówi, że lepsze jest zawsze wrogiem dobrego, tyszanie mają już
pomysł jak usprawnić bazę
BPInfo, by była jeszcze bardziej
użyteczna i praktyczna. „Przede
wszystkim chcemy skrócić czas
wprowadzania do niej danych
poprzez eliminację rzeczy, które
się powtarzają. Zaproponujemy
też połączenie jej z bazą
EEMInfo (Early Equimpent&
Product Managment – wczesne
zarządzanie procesem i produktem), gdzie znajduje się wiele
pomysłów i zdarzają się sytuacje, kiedy czasem dublują się
rozwiązania z bazy BPInfo” –
wyjaśnia Pietras.
Pracownicy Fiata odpowiedzialni za Best Practices są zgodni,
że BPInfo to doskonałe narzędzie. Korzystanie z niego przynosi same pozytywy.

AKTUALNOŚCI
WYŚCIGI

Marki

na torze
Carola
Popaiz

Marki grupy są zaangażowane w świat
sportu. Maserati, Abarth i Alfa Romeo
sponsorują, a nawet biorą udział w wyścigach
lub mistrzostwach. Fiat Professional
natomiast „ściga się” z motocyklami.
29

amochody przygotowane
specjalnie pod wyścigi zapewniają jak najwyższe
osiągi. Nie dziwi zatem, że wiele
z takich modeli, poczynając od
supersamochodów
Maserati
GranTurismo MC, a kończąc na
małych, ale szybkich Abarthach,
wzbudzają zachwyt u niejednego pasjonata. Podziwiać je można także w tegorocznym sezonie
rajdowym w ramach różnych
międzynarodowych pucharów.
Trwa piąty sezon Maserati Trofeo World Series. Tegoroczny
kalendarz przewiduje sześć
rund w sześciu krajach na
trzech kontynentach. Pierwszy
etap odbył się w Belgii, gdzie
rodzimy kierowca Adrien De
Leener zasiadł za kierownicą
swojego GranTurismo MC Trofeo numer 14, ze specjalnym
zdobieniem zadedykowanym legendarnemu modelowi Maserati
250F, w którym mistrzem świata
Formuły 1 został Juan Manuel
Fangio.
Tymczasem na Węgrzech zakończył się drugi etap, a 19 i 20
lipca w Silverstone w Anglii odbędzie się International GT
Open, zamykający jednocześnie
pierwszą część sezonu, pod-

S
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czas której zostanie przyznany
Puchar Europy. 23 i 24 sierpnia,
Puchar Maserati zawita do USA,
na Virginia International Raceway. Po Ameryce, 11 i 12 października, Maserati wyruszą do
Szanghaju. Wielki finał, jak
w ubiegłym roku, odbędzie się
na torze Yas Marina w Zjednoczonych Emiratach Arabskich,
podczas 12-godzinnego wyścigu w Abu Dhabi, przewidzianego w kalendarzu na 11 i 12
grudnia. Na tę okazję zostanie
również zorganizowana ceremonia wieńcząca sezon wraz
z przyznaniem wszystkich nagród: Puchar Absolutny, Puchar
Europy, Pirelli Single Driver Cup
(dla tych, którzy są prywatnymi
właścicielami samochodów Maserati), Pirelli Twin Drivers Cup
(dla załóg jadących samochodami własności Maserati), Puchar
Over 50, Puchar Under 30,
Pirelli Pole Position Award.
W Maserati GranTurismo MC
Trofeo, które biorą udział w wyścigach, przygotowano kilka
nowości. Mówi o nich Roberto
Bozzi, odpowiedzialny za Puchar Maserati: „Modyfikacje dotyczyły głównie aerodynamiki:
spliiter przedni jest większy i ma

nowy profil zwielokratniający obciążenie z przodu samochodu
i ograniczający tendencję do
podsterowności. W dolnej tylnej
części MC Trofeo wyposażono
w nowy dyfuzor zderzaka, który
zapewnia bardziej płynne pokonywanie zakrętów i większą stabilność samochodu”.

GDY NA TORZE
JEST SKORPION
Marka Abarth od zawsze jest
aktywna w mistrzostwach, które
z jednej strony są torem szkoleniowym i swego rodzaju areną
doświadczalną dla młodych kierowców, z drugiej zaś służą promocji marki. Nowością w sezonie sportowym 2014 jest obecność w Pucharze Abarth Europa
nowej wersji
Abartha 695

Assetto Corse o nazwie Evoluzione, a także zastosowanie nowego silnika 1.4 T-Jet „Carter
Secco” o mocy 160 KM w bolidach Formuła 4. W tym roku
w mistrzostwach odnotowano
również postęp pod względem
jakości, ponieważ cztery wyścigi będą odbywały się wspólnie
z WTCC (ogólnoświatowymi
wyścigowymi mistrzostwami
samochodów turystycznych)
i ETCC (europejskimi mistrzostwami samochodów turystycznych) oraz Le Castellet we Francji, Salzburgring w Austrii, Spa
Francorchamps w Belgii i Pergusa we Włoszech. Warto też
dodać, że w tym roku Puchar
Abartha będzie transmitowany
na Eurosport1 i Eurosport2
w 59 krajach. Po pierwszych
czterech spotkaniach na prestiżowych torach w Europie (20
maja na francuskim Circuit Paul
Ricard; 25 maja w austriackim
Salzburgu, 22 czerwca w Belgii
na torze Circuit de Spa-Francorchamps, 13 lipca na Mugello,
a 28 września w Pergusa), wyścigi zakończą się 26 października na torze Monza. Puchar
Abarth Europa odbywać się
będzie jednocześnie z Trofeo
Abarth Italia, który rozpoczęto
4 maja w Vallelunga, a kolejne
etapy odbyły się 22 czerwca
w Spa-Francorchamps i 13 lipca w Mugello. 28 września przewidziano wyścig w Pergusa,
7 września w Varano i 26 października na torze Monza.

EMOCJE NA 2
I 4 KÓŁKACH
Alfa Romeo ma swojego wyjątkowego fana. Jest nim Jorge
Lorenzo, mistrz wyścigów motocyklowych i „twarz” marki oraz
modelu Giulietta Riders, specjalnej wersji powstałej przy współpracy ze znanym magazynem
dla pasjonatów dwóch kółek.
Lorenzo jest bohaterem spotu,
który zachęca potencjalnych
klientów do przeżywania emocji,
jakie może zapewnić tylko Alfa
Romeo. Marka ta wspiera mistrzostwa Superbike'ów od
2007 roku, a aktualnym samochodem bezpieczeństwa jest
model 4C.

PIĘKNA
KRÓLEWNA
Alfa Romeo 4C została samochodem bezpieczeństwa mistrzostw FIA World Touring Car
Championship (WTCC), zawodów, w których biorą udział samochody drogowe. Model występuje w specjalnej szacie już
od pierwszego wyścigu, który
miał miejsce na torze Moulay El
Hassan w Marrakeszu. Alfa Ro-

meo 4C otrzymała niedawno
prestiżową nagrodę „Najpiękniejszego Samochodu Roku
2013”, przy okazji 29. Międzynarodowego Festiwalu Samochodowego w Paryżu.

FIAT PROFESSIONAL
SKŁADA SIĘ
NA ZAKRĘTACH

Alfa Romeo jest
sponsorem
Superbike'ów.
Poniżej:
Puchar
Maserati.
Na pierwszej
stronie: Fiat
Professional
Teamu Yamaha

Marka ta została Oficjalnym
Sponsorem i Oficjalnym Dostawcą zespołu Movistar Yamaha
MotoGP. Jej logo widoczne jest
na Yamahach YZR-M1 Jorge
Lorenzo i Valentino Rossi. Na
czas wyścigów MotoGP 2014
kilka samochodów Grupy Fiat
będzie do dyspozycji zespołu
Yamaha Factory Racing, natomiast inne pojazdy spośród samochodów osobowych i dostawczych będą służyć zarządowi Yamaha Motor Racing
w poruszaniu się na terenie
Włoch przez cały 2014 roku.
Współpraca pomiędzy Fiatem
Professional a zespołem Yamaha Factory Racing potwierdza
pasję, determinację i zaangażowanie ludzi w świat sportów wyczynowych.
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FIRMA
MAGNETI MARELLI

Rodzinne
świętowanie

w Magneti Marelli
Anna
Grodecka,
Krzysztof
Grzeszek
zdjęcia
Ireneusz
Kaźmierczak,
archiwum MM
Suspension
Systems
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Aktywne spędzanie wolnego czasu wraz
z rodzinami, także wśród kolegów i znajomych
z pracy, staje się tradycją w spółkach Magneti
Marelli w Sosnowcu i Bielsku-Białej.
półki Magneti Marelli zaprosiły swoich pracowników wraz z ich bliskimi na rodzinne
świętowanie w dwóch terminach. 8 czerwca w Sosnowcu
spotkali się zatrudnieni w Magneti
Marelli Poland, Zakład Automotive Lighting i zakład Exhaust
Systems, a także pracownicy
Plastic Components and Modules Poland, Plastic Components
Fuel Systems Poland i Magneti
Marelli Aftermarket. Rodzinny
piknik rozpoczął się zwiedzaniem
zakładów produkcyjnych, gdzie

S

każdy pracownik mógł wejść wraz ze swoją rodziną
i znajomymi na teren każdego zakładu firmy. Główna
część artystyczno-rozrywkowa
pikniku, w której udział wzięło
około 5000 osób, odbyła się na
Stadionie Ludowym w Sosnowcu. Urozmaiceniem dnia były
występy zespołów Cover Band
oraz Avocado, a także popisy DJ
Olivera i prowadzącego imprezę
Andrzeja Potępy. Odbyło się 8
konkursów rodzinnych, zorganizowano również konkursy i zabawy dla najmłodszych. Jak

zwykle dużym zainteresowaniem cieszyły się dmuchane zjeżdżalnie, bramki strzeleckie, byk-rodeo,
ścianka wspinaczkowa, malowanie buziek. Drużyna
zakładu Automotive Lighting zorganizowała grę paint ball. Uczestnicy mogli oglądać, dzięki uprzejmości firmy Ganinex, 8 modeli samochodów Grupy
Fiat-Chrysler, w tym Jeep Cheeroke, Alfa Giulietta,
Fiat 500 i 500L oraz Fiat Bravo. Równolegle, w trakcie imprezy, na boisku bocznym drużyny wszystkich
zakładów rozgrywały turniej piłki nożnej o Puchar
Magneti Marelli Polska. I miejsce zajęła drużyna Automotive Lighting, drugie Plastic Components Fuel

Systems, a trzecie Plastic Components and Modules Poland. Puchar i medale wręczył Zbigniew
Gurgul, Country Manager Magneti Marelli. Puchar jest przechodni, chyba że
któraś z drużyn wywalczy go
trzykrotnie, wtedy pozostaje
na zawsze w rękach zwycięzców. Nie zabrakło oczywiście poczęstunku. Był grill
i napoje, a uczestnikom świeciło
słońce na błękitnym niebie.
Wszyscy dobrze się bawili.
Dnia 15 czerwca Dzień Rodzinny organizowała natomiast spółka Magneti Marelli Suspension Systems
w Bielsku-Białej. Impreza,
w której udział wzięło prawie 2000 osób, odbyła się
na terenach rekreacyjnych
kempingu pod Dębowcem. Na scenie wystąpił zespół „Chrząszcze”.
Największe muzyczne przeboje lat
60. i 70. zapewniły wspaniałą zabawę wszystkim, niezależnie od
ich wieku. Odbyło się także kilkanaście konkursów sprawnościowych oraz turnieje sportowe dla
dorosłych i dzieci (hokej na trawie,

piłka nożna). Całe rodziny grały w gigantycznego
chińczyka i wieloosobowego twistera. Wielu
uczestników, w tym i dorośli, próbowało swych sił
na 4-torowej ściance wspinaczkowej. Największe
salwy śmiechu zgromadzonej publiczności wzbudzały próby pokonania toru przeszkód i slalomu
w alkogoglach, gdzie dzieci radziły sobie znacznie
lepiej niż ich rodzice. Tradycyjnie już zainteresowaniem najmłodszych cieszyły się olbrzymie dmuchane zjeżdżalnie i zamki do skakania oraz malowanie buzi. Były potrawy z grilla, hot-dogi i napoje.
Najmłodsi otrzymali słodkie upominki, a w bajkowym ogródku zabawiał ich klaun. Dealer Fiata –
Ganinex prezentował w trakcie imprezy samochody
Grupy Fiat-Chrysler, a uczestnicy prezentacji mieli
możliwość wygrać Fiata 500 na weekend.

W czasie
Dni Rodzinnych
nie brakowało
słońca, atrakcji
i uśmiechu na
twarzach –
i to nie tylko
najmłodszych
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AKTUALNOŚCI
FIAT 600

Into the wild...

w Fiacie 600
Pełna przygód wyprawa
z Argentyny na Alaskę.
To przedsięwzięcie dwóch
młodych Argentyńczyków,
którzy poprzez tę podróż
występują w obronie
Matki Ziemi.
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Rosario (300 kilometrów
na południe od Buenos Aires) na Alaskę w Fiacie 600
z 1964 roku. Tak w skrócie
można opisać nadzwyczajną
przygodę dwóch argentyńskich
chłopaków: Santiago Uranga
i Juana Manuela Rizzati, którzy
za kierownicą swojego zabytkowego samochodu „Brasita de
Fuego” (nazwa pochodzi od małego połoduniowoamerykańskiego ptaka) przejeżdżają obie
Ameryki. Historię młodych Argentyńczyków opowiedziała redakcji Illustrato, włoskiego odpowiednika naszej gazety, Lorena Antonioni – córka Rossany
Garetto i Doriana Antonioni,
emerytowanych pracowników
Comau – która poznała Santiago
i Juana w Meksyku.
Dzieląc pasję do podróży i przekonanie, że środowisko należy
chronić, dwaj młodzi Argentyńczycy wyruszyli pod koniec
stycznia 2013 roku w podróż
w kierunku serca Alaski. Do
miejsca, w którym znajduje się
„magiczny autobus” 142, w którym ostatnie tygodnie swojego
życia spędził amerykański chłopak Chris McCandless, bohater

Z

filmu „Into the wild” w reżyserii
Seana Penna, na podstawie
książki Johna Krakauera o tym
samym tytule.
Misją wyprawy Santiago i Juana
jest sprawić, aby planeta była
bardziej zielona. Do marzenia
tego zamierzają przyczynić się
w sposób symboliczny, rozsiewając podczas wyprawy nasiona
zabrane przy argentyńskich drogach. Minąwszy Chile, Peru, Ekwador, Kolumbię, Panamę, Kostarykę, Nikaraguę, Honduras,
Gwatemalę i Meksyk, Santiago
i Juan przejechali już ponad 40
tysięcy kilometrów i gdy piszemy
ten artykuł, są w Winfield, w stanie Alabama.
Po dotarciu do mety oczywiście
nie porzucą na Alasce swojego
wiernego, czterokołowego towarzysza podróży. Odnajdą port,
w którym będzie można załadować „Brasitę” na statek, i drogą
morską wrócą dokładnie do
miejsca, z którego wyruszyli. Ale
przed młodymi Argentyńczykami
jeszcze długa droga, chociaż
Santiago i Juan są coraz bardziej
entuzjastycznie nastawieni wobec doświadczenia, jakie właśnie
przeżywają.

„Santiago chciał
zaprosić na kolację
dziewczynę i poprosił
przyjaciela, który
odrestaurowuje stare
samochody,
o pożyczenie mu
takiego auta specjalnie
na tę okazję. Gdy tylko
zobaczył Fiata 600,
zakochał się w nim od
pierwszego wejrzenia
i zamiast pożyczyć,
kupił go od swego
kumpla. Odtąd
Santiago i «Brasita
de Fuego» byli i są
nierozłączni”.
Lorena Antonioni
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2

„Kilometr po kilometrze Santiago i Juan
z coraz większym entuzjazmem
podchodzą do swojej przygody. W sumie
każde marzenie, niezależnie od jego
rozmiaru i stopnia ambicji, można
urzeczywistnić. Wystarczy tylko być
wytrwałym i mieć pasję. I każdego dnia
starać się widzieć pozytywną stronę
wszystkiego, co nas otacza”.

3

4

Lorena Antonioni
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1. Fiat 600 jeszcze z drzwiami
otwieranymi „pod wiatr”,
całkowicie oryginalny, włącznie
z silnikiem 750 cm³
2. Juan (z prawej) wraz z jedną
z wielu osób poznanych podczas
podróży
3. Obaj Argentyńczycy
podejmujący swą misję
„zazieleniania” planety
4. Loredana Antonioni z Juanem
5. Chwila relaksu…
6. … a potem „w drogę”, na
kordylierze And, w Tilcara

1

3. W 1956 roku Fiat 600 oferowany był również
z otwieranym dachem i w wersji sześciomiejscowej
„Multipla” o charakterystycznym wyglądzie ze
„spłaszczoną buźką”.
4. Dysponował silnikiem o pojemności skokowej
633 cm³ (21,5 KM przy 4600 obr./min), osiągał
prędkość maksymalną 95 km/h i zużywał średnio
5,7 l paliwa na 100 kilometrów. W 1960 roku na
rynku pojawiła się usprawniona wersja „600 D”:
jej silnik miał 767 cm³ (29 KM) i osiągał prędkość
na poziomie 110 km/h.
5. Do roku 1964 drzwi otwierały się „pod wiatr”.
Dopiero po tej dacie zawiasy drzwi przeniesiono
do części przedniej, aby spełniały wymogi nowej
normy prawnej.

1. Fiat wylansował „600” 9 marca 1955 roku.
Zaprojektowany przez Dantego Giacosę model
uważany jest za pierwszy, czteromiejscowy
samochód małolitrażowy, produkowany
wielkoseryjnie. To również pierwszy samochód
turyńskiego producenta z silnikiem i napędem
umieszczonymi z tyłu.
2. Dzienna produkcja Fiata 600 przekraczała
tysiąc egzemplarzy. We Włoszech, w latach
1955-1969 wyprodukowano go w liczbie 2,7 mln
sztuk. Gdyby brać pod uwagę również wersje
wytwarzane na licencji (w Argentynie, Chile,
Hiszpanii, Jugosławii, Niemczech i Rosji),
w sumie powstało niemal 5 mln sztuk.

2

4

3

5

6. Fiat 500 zadebiutuje
dopiero dwa lata po
wprowadzeniu na rynek
Fiata 600, w 1957 roku.
Początkowo auto
oferowało dwa miejsca
i silnik o pojemności
479 cm³ i mocy 13 KM.
Do 1975 roku Fiat
wyprodukował niemal
4 mln sztuk tego modelu.

6

FIRMA

NEWSY

GRUPPO
DIRIGENTI FIAT
W POLSCE
Delegacja członków Grupy Menedżerów Fiata
(Stowarzyszenie Fiata zrzeszające obecnych
i emerytowanych menedżerów spółki)
odwiedziła 23 czerwca zakład Fiat Auto Poland
w Tychach. Grupę przyjął dyrektor Antoni Greń
oraz szefowie poszczególnych służb
w zakładzie. Włoscy menedżerowie przebywali
w Polsce od 21 do 24 czerwca i poza zakładem
w Tychach odwiedzili także Kraków,
obóz zagłady Auschwitz-Birkenau oraz kopalnię
soli w Wieliczce.

WYRÓŻNIENIA DLA NOWEGO

FIATA DUCATO

Nowy Fiat Ducato został nagrodzony w Danii prestiżowym tytułem „Van of the Year 2014”. Jury tak uzasadniło swoją decyzję: „Fiat Ducato
otrzymał tytuł dzięki właściwemu połączeniu odpowiedniej ceny, oszczędnych silników, możliwości dodania zaawansowanych systemów
bezpieczeństwa, świetnej ergonomii, kompletnej gamy wersji i wysokiej, widocznej jakości”. Nowy Fiat Ducato zyskał uznanie także wśród
profesjonalistów z branży przewoźników i przesyłek ekspresowych oraz pocztowych w Niemczech, którzy wybrali model Samochodem
Dostawczym Roku KEP w kategorii pojazdów o DMC 3,5 tony i powyżej (klasyfikacja pojazdów importowanych). Konkurs został
zorganizowany przez Wydawnictwo EuroTransportMedienverlag, które zrzesza najważniejsze media
z branży KEP. Sukces w tym konkursie odniósł również model Fiat Doblò Cargo Maxi, który zajął
pierwsze miejsce w kategorii pojazdów poniżej 3 ton.
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BIELECKI DEDYKUJE ZWYCIĘSTWO

śp. PAVONIEMU

Redaktor Robert Bielecki, członek jury International Engine of the
Year, startował w Międzynarodowym Rajdzie Dziennikarzy na
Litwie za kierownicą samochodu Fiat 500 0,9 TwinAir, w kategorii
EKO i zwyciężył w tej klasie. Bielecki pisze: „Chciałbym
podziękować wszystkim pracownikom fabryk Fiat Auto Poland,
firm dostarczających podzespoły do silnika TwinAir
i Fiata 500 oraz konstruktorom z Fiat Powertrain
Technologies. Jestem wzruszony wynikiem uzyskanym
przeze mnie i mojego litewskiego pilota i cieszę się, że
mogłem dołożyć małą cegiełkę do sławienia Polski
w świecie, pokazując jak znakomite są wyroby
pochodzące z naszego kraju oraz dlaczego silnik TwinAir
został uznany za najlepszy na świecie przez moich kolegów
jurorów International Engine of the Year Awards. Chciałbym przy
tej okazji przypomnieć o śp. Enrico Pavonim, któremu obiecałem
w 2006 roku, że jeśli otrzymam możliwość startowania autem
z Polski napędzanym silnikiem z Polski, dołożę wszelkich starań,
aby pokazać jakie są wyśmienite”.

ALFA ROMEO 4C

„SAMOCHODEM ROKU
PLAYBOYA 2014”

DRUGA EDYCJA

COMAU SAFETY MEETING
Już po raz drugi firma Comau zorganizowała międzywydziałowy mecz
towarzyski, w którym zmierzyła się z drużyną z FPT z Bielska-Białej.
Spotkanie rozegrano 14 czerwca na stadionie w Pisarzowicach.
Mecz przebiegał w przyjacielskiej atmosferze fair play, dlatego nie
dziwi, że pojedynek zakończył się remisem. Poza oderwaniem się od
codziennych obowiązków, celem spotkania w ramach projektu Safety
Meeting, było promowanie wiedzy i praktycznych umiejętności
z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dlatego połączono je
z pokazami ratownictwa, przygotowanymi przez bielską grupę
ratownictwa drogowego PCK. „Meeting” cieszył się dużym
zainteresowaniem uczestników.

W 22. edycji plebiscytu na „Samochód Roku Playboya 2014”,
organizowanego przez redakcję polskiej edycji
najsłynniejszego na świecie magazynu dla mężczyzn, nagrodę
tę zdobyła Alfa Romeo 4C. Plebiscyt od lat wskazuje trendy
i kierunki rozwoju krajowego rynku motoryzacyjnego, zaś
nagrodzone auta stanowią obiekt westchnień nie tylko męskiej
części naszego społeczeństwa. O wyborze wyróżnionych
decyduje elitarne grono jurorów złożone z osobistości branży
motoryzacyjnej w Polsce. Nagrodę odebrał Rafał Grzanecki,
szef Public Relations Fiat Auto Poland.
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SAMOCHODY KONCEPCYJNE
Z LOGO JEEP
Jeep Safari to impreza, ciesząca się dużym zainteresowaniem wśród
tysięcy amerykańskich pasjonatów jazdy terenowej, którzy spotykają
się w Moab, by stawić czoła jednym z najtrudniejszych tras offroadowych i w zapierającej dech w piersiach skalnej scenerii stanu
Utah. Również w tym roku rajd był okazją do zaprezentowania kilku
samochodów koncepcyjnych z logo Jeep, wykonanych wspólnie
z Moparem, marką będącą liderem pod względem tuningu
i akcesoriów. Tym razem pokazano sześć takich terenówek, wśród
nich modele Jeep Wrangler Level Red przeznaczony dla pasjonatów
ekstremalnej jazdy terenowej, podobnie jak Wrangler Mojo
w charakterystycznym pomarańczowym kolorze, i Wrangler
Maximum Performance wyposażony w mosty Dana 60. Modele
Adventurer i Dakar są stuningowanymi wersjami nowego Cherokee
Trailhawk, którego test opublikujemy w następnym numerze. Z kolei
Jeep Grand Cherokee Eco-Diesel Trail Warrior łączy w sobie luksus
i wysokie możliwości terenowe z niskim zużyciem paliwa dzięki
sześciocylindrowemu dieslowi firmy VM Motori.

„LETNIA
KONTROLA 2014”

W SERWISACH GRUPY
FIAT-CHRYSLER
Autoryzowane serwisy Grupy Fiat-Chrysler zapraszają kierowców
na „Letnią Kontrolę 2014”, podczas której mechanicy przygotują
auta do wakacyjnych podróży. W ramach „Letniej Kontroli
2014” właściciele aut marek Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Fiat
Professional, Abarth oraz Jeep i Chrysler mogą skorzystać
z promocyjnej oferty serwisowej na najbardziej narażone na
usterki podzespoły: układ hamulcowy, napęd rozrządu silnika
(pasek, napinacze) i układ zawieszenia. Zakup oryginalnych
części zamiennych oraz sama usługa serwisowa są objęte
20-procentowym rabatem. Letnia akcja serwisowa trwa do
31 sierpnia 2014 r. i dostępna jest w 159 Autoryzowanych
Serwisach Obsługi Grupy Fiat-Chrysler w całej Polsce.

MASERATI CENTENNIAL EDITION
W ramach obchodów stulecia historii producent spod znaku trójzębu zaprezentował na salonach w Nowym Jorku i w Pekinie dwa
wyjątkowe modele: Granturismo MC Stradale Centennial Edition i GranCabrio MC Centennial Edition. Są one wyposażone w silnik 8V
o pojemności 4,7 litra, który generuje 460 KM mocy. Powstały w Modenie, a charakteryzuje je ekskluzywna gama kolorów, spośród których
można wybrać trzy nowe barwy perłowe dołączające do czterech dostępnych już w MC Stradale, a także nowe wnętrza. Osiągi
przekraczają niemal najśmielsze oczekiwania: dość wspomnieć, że prędkość maksymalna tych aut wynosi 303 kilometry na godzinę.
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ABARTH 695 BIPOSTO I ALFY ROMEO

NA GOODWOOD FESTIVAL

Pod koniec czerwca angielskie hrabstwo West Sussex było gospodarzem prestiżowego międzynarodowego wydarzenia, które gromadzi co
roku ponad 150 tys. pasjonatów, ekspertów, kolekcjonerów i znanych osobistości ze świata motoryzacji. „Goodwood Festival of
Speed 2014” to nie tylko wystawy, pokazy oraz parady samochodów zabytkowych i aktualnie produkowanych, ale także trudne testy
sportowe. W tym roku gwiazdą imprezy był m. in. najmłodszy i najszybszy model wszech czasów z logo Skorpiona – Abarth 695 biposto
z silnikiem 1.4 T-jet o mocy 190 KM, który brał udział w wymagających próbach.
Na festiwalu nie mogło zabraknąć także samochodów marki
Alfa Romeo, zarówno modeli zabytkowych, jak i współczesnych,
które również zmierzyły się z trudną trasą Goodwood Hillclimb.
W imprezie startował supersamochód Alfa Romeo 4C –
współczesna ikona marki – oraz najnowsze sportowe
wersje Quadrifoglio Verde modeli Giulietta i MiTo. Obok
nich, pięć cennych egzemplarzy należących do Muzeum
Alfy Romeo: Gran Premio Tipo B „P3” (1932), Gran
Premio Tipo 159 „Alfetta” (1951), 750 Competizione
(1955), Giulietta SZ „coda tronca” (1960) i GTA 1300
Junior (1971). Impreza ta była również okazją do
świętowania 60. urodzin modelu Giulietta (1954-2014).

„COMPASSO D’ORO
ADI 2014”

DLA GIULIETTY

KOLEJNY ETAP
WSPÓŁPRACY
ANDROIDA I OAA

Alfa Romeo Giulietta zdobyła prestiżowe wyróżnienie „Compasso
d'Oro ADI” (Złoty Kompas ADI) włoskiego Stowarzyszenia
Wzornictwa Przemysłowego, najstarszą i najbardziej prestiżową
europejską nagrodę w dziedzinie designu. Wzbogaca ona
kolekcję nagród przyznanych Alfie Romeo Giulietta, która od
momentu wprowadzenia na rynek po dzień dzisiejszy
uzyskała 20 nagród przyznanych przez międzynarodową prasę:
od Włoch po Niemcy, od Grecji po Francję, od Danii po Słowenię.
W Polsce czytelnicy tygodnika Motor i miesięcznika Auto Moto
nagrodzili Alfę Giulietta w plebiscycie Auto Lider 2010 –
pierwszym miejscem wśród aut kompaktowych i główną
nagrodą jako Premiera Motoryzacyjna Roku.

Open Automotive Alliance (OAA) – koalicja firm sektora high-tech
(awangardowych technologii) oraz liderów przemysłu
motoryzacyjnego, które pracują nad udostępnieniem platformy
Android w pojazdach powszechnego użytku, powitała swoich
nowych członków, wśród których jest także Grupa Fiat-Chrysler.
Celem aliansu jest udostępnienie zalet Androida w samochodach
użytkowników systemu, aby umożliwić śledzenie ruchu
drogowego, wyznaczanie tras przejazdu lub wyboru „playlist”
słowno-muzycznych bez użycia rąk – a więc w sposób
zwiększający bezpieczeństwo i wygodę prowadzenia. Mówiąc
w skrócie, tym celem jest stworzenie samochodu „obecnego”
w sieci internetowej.
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LUDZIE
SEBASTIAN KAWA

Król

przestworzy
Z zawodu lekarz ginekolog,
z zamiłowania, szybownik.
Najbardziej utytułowany polski
sportowiec, a zarazem
dziewięciokrotny mistrz świata
w tej dyscyplinie. Jego marzeniem
był lot szybowcem nad Mount
Everestem. Próbował już dwa
razy. Niedawno powrócił
z Nepalu, gdzie zmagał się
przede wszystkim z urzędnikami.
Marek Kamiński
zdjęcia z arch. Sebastiana Kawy

42

Kali Gandaki – największa
dolina świata przecinająca
Himalaje w poprzek;
po lewej Dhaulagiri,
a po prawej Annapurna
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ożna powiedzieć, że
w rodzinie Sebastiana
Kawy miłość do latania
przechodzi z pokolenia na pokolenie. „Mój ojciec Tomasz, biedny chłopak z Łoponia koło Tarnowa, to bardzo ciekawa postać, urodzony optymista –
mówi szybowcowy mistrz świata. – Pasją do latania zaraził go
stryj Kazimierz, często opowiadający o I Wojnie Światowej,
zwłaszcza o balonach obserwacyjnych i samolotach Albatros,
które oglądał będąc w wojsku
austriackim. Potem było przypadkowe spotkanie ojca z aeroplanem, który wylądował na łące
obok domu, a później już coraz
więcej czasu spędzał gdzieś na
lotnisku, śpiąc w zbudowanym
przez siebie szałasie, żywiąc się
własnoręcznie złowionymi rybami i uzbieranymi przez siebie
grzybami. Na lotnisko uciekał
w tajemnicy przed rodzicami,
a ich zgodę fałszował” – snuje
rodzinną opowieść Sebastian
Kawa.

M

RODZINNA
TRADYCJA
Kiedy Sebastian dorastał, jego
ojciec odnosił już w szybownictwie sukcesy. Nie miał więc innej
możliwości, jak tylko pójść
w ślady ojca. W wieku 16 lat
przeszedł szkolenie szybowcowe. Z perspektywy czasu ocenia, że istnieje luka między szkoleniem podstawowym a wyczynowym, które właściwie nie
istnieje: „W szkoleniu ważny jest
czas, jaki instruktor może poświęcić kursantowi. Tymczasem
zajęcia składają się z dużej liczby krótkich lotów. Moim zdaniem wzięło się to stąd, że w aeroklubach szkolenia zawsze były
traktowane jako kurs przedwojskowy dla kandydatów do lotnictwa, a więc masowy instruktaż, krótki, szybki, intensywny.
Brak kontynuacji szkolenia wyczynowego powoduje, że trzeba
mieć kogoś, kto umożliwia
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szybkie przejście z latania nad
lotniskiem, do przelotów na termice i dłuższych lotów. U nas
trochę niesłusznie góry traktuje
się jako wyższą szkołę latania”.
Sebastian Kawa miał szczęście,
bo mógł latać z tatą w klasycznym, wykorzystywanym już pół
wieku temu, trójkącie: BielskoBiała – Hala Boracza – Krzeszów koło Suchej Beskidzkiej.
W tym samym czasie dodatkowo łączył szybownictwo z żeglarstwem. Dzisiaj twierdzi, że
bez drugiego hobby, które zaczął uprawiać w wieku 10 lat
(nad jeziorem Międzybrodzkim
położonym tuż obok lotniska na
Żarze), nie byłoby jego szybowcowych sukcesów. Dzięki żeglowaniu nauczył się opanowywać strach, startowy stres, dążyć do sportowego sukcesu,
a także wykorzystywać wiatr.
Choć – jak mówi – to bardziej
szybownicza wiedza przydawa-

Powyżej:
zakamarki dolin
pod Annapurną.
W tle lodowiec,
który zimą
S. Kawa oglądał
z wysokości
9 000 m.
Po prawej:
zamarznięta
kabina przy
-34 st. C w locie
na wysokości
9 600 m nad
Annapurną.
W oddali Mount
Everest –
jedynie 20 minut
lotu...

ła się na jeziorze: „Jeśli żaglówka płynie o centymetr na sekundę szybciej, inne jachty nie mają z nią szans. W szybownictwie
takiego przełożenia nie ma, tam
czynnikiem przeważającym szalę zwycięstwa najczęściej jest
ambicja i zdolność do podejmowania ryzyka”. Sebastian Kawa
uważa się za zawodnika, który
nie podejmuje zbyt dużego ryzyka. Jego najwięksi rywale, jak
twierdzi, dają z siebie znacznie
więcej: „To jest tak zwane ryzyko kalkulowane. Ja staram się
zawsze mieć dodatkowe wyjście, latam równo. Inni ryzykują,
a potem przychodzi taki dzień

zawodów, że tracą wszystko”.
Szybownictwo to według Mistrza Świata także matematyka:
„Zdarzało mi się tak zaryzykować, że przelatywałem 10 metrów nad jakimś szczytem, przy
prędkości 130 kilometrów na
godzinę. Gdybym leciał 180
km/h, to mógłbym przelatywać
nawet pół metra nad wierzchołkami drzew, bo wiem, że z tej
prędkości szybko wzniósłbym
się o 70 metrów w górę. Lecąc
wolno, nie mam takiej możliwości”. Z drugiej strony dodaje, że
niektórych rzeczy nie wiedzą
nawet ludzie, którzy konstruują
szybowce.

Po lewej:
trzy szybowce
nad Beskidami.
Powrót na Żar
z zawodów na
Słowacji. Jak
przystało na
szybowników
– o własnych
siłach i drogą
powietrzną
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PRZYGOTOWANIA
DO WYPRAWY

Największą
trudnością
w zdobyciu
Himalajów
szybowcem jest
przebicie się nad
chmury na
wysokości 5 tys.
metrów. Wyżej
wieje już silny
wiatr, związany
z prądami
strumieniowymi
i tworzy fale,
które można
wykorzystać

Sebastian Kawa zdobył już
wszystko, co zamierzał, mimo
to nie chce kończyć kariery.
Mówi, że w Mistrzostwach
Świata wygrywają nawet zawodnicy w wieku 60 lat, że
po 40-tce nie ma gwałtownego
spadku formy, jak w innych dyscyplinach. Wystarcza przeciętna
kondycja fizyczna, ważniejsze
są natomiast walory umysłu.
Szybownik zdradza jednak, że
stara się utrzymywać formę
wbiegając codziennie na górę
Żar. Niedawno zapowiadał koniec kariery. Teraz mówi, że tak
naprawdę nie ma planu: „Jeśli
uda się znaleźć sponsorów, będę kontynuował tę pasję. Wygrałem trzy mistrzowskie impre-

zy, ale nie miałem za co wystartować w kolejnych” – tłumaczy
medialne informacje na ten temat. Gorzko się uśmiecha, kiedy mówi, że przez ostatnie 3 lata intensywnie startował, ale nie
zarabiał na swoim hobby. Na
szczęście pracuje jego żona.
Niezrealizowane marzenie szybownika to praca za sterami samolotów pasażerskich. „Z grupy
ludzi, z którą się szkoliłem, nikt
nie dostał się do linii lotniczych.
Krótko po ukończeniu przez
nas kursu zbankrutowała linia
Central Wings. 100 pilotów
z doświadczeniem znalazło się
na rynku i nasycili go na dłuższy
czas”. Dlatego swoją energię
skierował na zrealizowanie kolejnego marzenia, jakim jest latanie nad najwyższymi górami
świata.

Sebastian Kawa ze swoją ekipą
przeszukał cały Internet, aby
znaleźć informacje o warunkach
lotów w Himalajach. Znalazł jedynie kilka pojedynczych artykułów, m. in. o wyprawie, w latach 80., księcia Alvaro de Bourbon, który latał w tych rejonach
motoszybowcem. Opisywał dramatyczne sytuacje m. in. przeciskanie się pod burzową chmurą
czy wiatr wiejący w górze
z prędkością 300 km/h. Alvaro
nie zbliżył się nawet do górskiego zbocza, bo była zbyt silna
turbulencja. Napisał jednak, że
Himalaje są tego warte. Mistrz
kontynuował więc internetowe
poszukiwania, skupiając się na
raportach pogodowych dla Himalaistów. Poza tym wyruszył na
spotkanie z ośmiotysięcznikami
właściwie w ciemno.

Dopóki eksploratorzy będą
tam traktowani jak intruzi,
nie wybiorę się do Nepalu.
Jeśli miałbym wrócić
w Himalaje, to tylko
od strony Tybetu
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załatwić. Na miejscu okazało
się, że wszystko musimy zrobić
sami. Przez te niekończące się
problemy szybowiec dotarł na
lotnisko z dużym opóźnieniem.
Na pokonanie 1 000 kilometrów
potrzeba było trzech tygodni.
Na miejscu mieliśmy tylko 3 dni
na latanie. Wszyscy chcieli się
nas pozbyć z lotniska. Trafiliśmy
w dzień, gdy była fala powietrza, dlatego od razu mogliśmy
poszybować nad Himalaje.
Wznieśliśmy się na wysokość
9 450 metrów i trzeba było wracać” – relacjonuje Kawa.

DRUGA WYPRAWA
Przed drugą wyprawą świadoma kłopotów polska ekipa wystąpiła o stosowne zgody już
kilka miesięcy wcześniej. Ministerstwo Lotnictwa postanowiło
skonsultować się z czterema innymi ministerstwami. Najważ-

W HIMALAJACH
Pierwszym planem był przelot
nad Mount Everestem. Podobne próby były już podejmowane
wcześniej. Jednak gdy ekipa
z Polski znalazła się w Nepalu,
okazało się, że żadne z tych
przedsięwzięć nie było legalne:
„Nawet Nepalczycy, którzy
wdrapali się na Mount Everest
i zlecieli w dół paralotnią, musieli
przepraszać rząd za to, że zrobili to nielegalnie” – tłumaczy
Sebastian Kawa.
Drugim problemem był transport sprzętu przez Indie. Wyglądało to trochę, jak w starych komediach Stanisława Barei. Najpierw należało uzyskać zgodę
na latanie w Nepalu, co udało
załatwić się przed wyjazdem.
Okazało się jednak, że zgoda
właściwego ministra to za mało.
Potrzebne było też zezwolenie
Urzędu Lotnictwa. Później kolejne – Departamentu Celnego,
a następnie Konsulatu nepalskiego w Indiach. Jednocześnie
w Nepalu wybuchł strajk, a władze ogłosiły wakacje i przez ty-

Powyżej:
5 300 m nad
przełęczą
w paśmie
Dhaulagiri
Po prawej:
w pierwszym
locie nad
Himalajami
szybownika
zawiodły
praktycznie
wszystkie
systemy
w szybowcu

dzień nie działały żadne urzędy.
Firma transportowa okazała się
kompletną pomyłką: „W Internecie reklamuje się firma, która
wkleja sobie na swoją stronę
statek czy boeinga, a w rzeczywistości okazuje się, że jej głównym zajęciem jest przemycanie
kóz przez granicę. Ludzie, którzy to robią, nie wiedzą, jakie
dokumenty są potrzebne i jak to

niejsze, Ministerstwo Ochrony
Środowiska, szybko wydało pozwolenie. Inne, z kolei, opóźniały jej wydanie. Na koniec odpisali Polakom, że Mistrz Świata
w szybownictwie nie ma odpowiedniego doświadczenia, aby
latać szybowcem w górach.
„Mogliśmy się tylko z śmiać
z tego typu decyzji. Szefowa
Aeroklubu Nepalu otrzymała
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bowiem od rządu nagrodę ministerialną za ściągnięcie w Himalaje mnie i Klausa Ohlmanna,
a tymczasem ten sam rząd
utrudniał nam uzyskanie pozwolenia na latanie – tłumaczy
Sebastian Kawa. – Mieliśmy
ustne zapewnienie, że zgoda na

Powyżej:
polskiej
konstrukcji
szybowiec
Diana 2
w zawodach
Grand Prix nad
Andami w Chile.
Po prawej:
polski
szybowiec PW5
wycofanej już
klasy, w locie na
fali nad
Skrzycznem.
Widoczne
polskie i czeskie
Beskidy
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przelot nad Mount Everestem
zostanie wydana. W trakcie wyprawy okazało się jednak, że
zapadła decyzja odmowna.
Urzędnik nadzorujący lotnisko
w Pokharze, skąd wylatywaliśmy, kazał nam meldować się
co 15 minut. To praktycznie wykluczało nasze latanie. Mogliśmy startować tylko wtedy, gdy
przez godzinę nie było ruchu.
Czuliśmy się wręcz poniżani
przez niego. Używając telefonu
satelitarnego mogliśmy meldować się co godzinę. Po wizycie
ekipy TVN szykany się zaostrzyły. Pozwolono nam wówczas latać tylko przez półtorej godziny
dziennie. Myślę, że w tej całej
sytuacji chodziło głównie o pieniądze. Mimo wszystko lataliśmy. Tylko bowiem w dwóch
miejscach na świecie silny wiatr,
tzw. Jet Stream, ociera się

o wierzchołki gór – w Himalajach i w Andach. Cudownie byłoby polecieć nad Tybet, gdzie
położone jest królestwo Mustang podbite przez Nepal,
traktowane jako odrębna enklawa. Tam byłyby z pewnością
piękne warunki do latania”.

LOTY
W HIMALAJACH
Po tych dwóch wyprawach Sebastian Kawa stał się już ekspertem od latania w najwyższych górach świata. „Szybownictwo
kojarzy
nam
się
z lataniem przy pięknej pogodzie, nad górami, ale niezbyt
wysokimi, gdzie jest ciepło,
a większe turbulencje nie dają
się we znaki. Ja wyobrażałem
sobie, że szybowcem można latać przy wietrze ok. 130 km/h,
że to jest jego granica bezpieczeństwa, potem nie będzie
mógł się wznosić i będzie tracił
wysokość. Tymczasem tu lataliśmy przy 170 km/h. Nie było
czegoś takiego, aby nasza
prędkość maksymalna była
prędkością, gdzie pod wiatr stalibyśmy w miejscu. Przeskakiwaliśmy z góry na górę, nad Annapurnę i potem nad Dhaulagiri.
Latając w Patagonii, gdzie wiało
130 km/h, nie mogliśmy się
utrzymać na fali. W Himalajach
udało się to bez problemu. Temperatura, ale nie taka, kiedy trzeba się ciepło ubrać, tylko taka,

która sprawiła, że baterie zamontowane w skrzydłach wysiadły, a lataliśmy bez części
przyrządów” – relacjonuje tuż po
powrocie Sebastian Kawa.
Ekipy, które wspinają się, mają
czas na aklimatyzację. Polska
ekipa nie miała natomiast takiej
możliwości: „W czasie lotów korzystamy z aparatury tlenowej.
W Beskidach wznosimy się czasami na wysokość 5-6 tys. metrów. Aparatura tlenowa jest
wtedy wydajna. W Himalajach
elektronika zaczynała szwankować. Zapotrzebowanie na tlen
na wyższych wysokościach jest
znacznie większe. Butle szybko
się kończą, a w Nepalu nie dostanie się takiej, która ma 200
atmosfer. Podgórze Nepalu jest
nachylone, przez co po południu mamy już pełne pokrycie
nieba chmurami. Latem dochodzą do tego burze. Latanie
w takich warunkach groziło
zderzeniem ze szczytami. Okazało się, że najtrudniejszym momentem, żeby wyjść nad szczyty, było przekroczenie granicy
ok. 5 tys. metrów”.

KOLEJNE
WYZWANIA
Sebastian Kawa snuje już kolejne plany: „Na Antarktydzie można bardzo dużo przeżyć. Jest
tam bowiem długi i ciekawy łańcuch gór. Na pewno powstaje
fala do szybowania, bo tam wieje non-stop. Ciekawym miejscem do eksploracji byłyby też
góry Atlas w Afryce Północnej
i Alaska (choć tam można polatać tylko przez dwa miesiące).
Na pewno nie została jeszcze
zdobyta McKinley (6 194 m
n.p.m.) – najwyższa góra Ameryki Północnej. Zostaje jeszcze
oczywiście cały wschód – Pakistan, Afganistan, Kazachstan –
to na pewno niesamowite miejsca do latania, ale pewnie z 50
lat trzeba będzie poczekać, aż
sytuacja się tam uspokoi” – mówi Sebastian Kawa.

Już za
kilkadziesiąt
minut puchowa
kurtka będzie
niezbędna.
Przed startem
na lotnisku
w Pokharze
– Nepal
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DANIE SPECJALNE
ALVERNIA STUDIOS

Przy bramie wjazdowej do
Alvernia Studios stoi wartownia
w kształcie ogromnego kasku
astronauty, wewnątrz wita nas
równie olbrzymi Ksenomorf
zbudowany z metalu
i motocyklowych części, a drzwi
do pomieszczeń rozsuwają się,
gdy dotkniemy kciukiem
czytnika linii papilarnych.
Oczywiście, jeżeli jesteśmy
uprawnieni i należymy do tych
szczęśliwców, którzy mogą to
wyjątkowe miejsce obejrzeć.

W kosmicznym
Anna Lubertowicz-Sztorc
zdjęcia: ALVERNIA STUDIOS

stylu

13 metalicznych
kopuł
widocznych
z Autostrady A4
intryguje
wszystkich,
którzy podróżują
z Krakowa
w kierunku
Katowic
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osmiczne miasteczko? Ośrodek przygotowawczy do lotów międzyplanetarnych? Balony – mówią miejscowi, wskazując drogę
do Alvernia Studios, bo trafić tu nie jest łatwo: brak
drogowskazów, a droga wiedzie wśród lasów Tenczyńskiego Parku Narodowego.
Tymczasem 13 metalicznych różnej wielkości kopuł, widocznych z Autostrady A4 (dla podróżujących z Krakowa w kierunku Katowic), to najnowocześniejsze studio filmowe w Polsce, dzieło Stanisława Tyczyńskiego, założyciela i byłego
właściciela radia RMF FM. Tyczyński w kosmicznym miasteczku urządził studio, które, prestiżowy
amerykański magazyn filmowy „The Hollywood
Reporter”, zaliczył do dziesięciu najbardziej obiecujących na świecie. Nic dziwnego. Studio to
13 000 metrów kwadratowych niczym nieskrępowanej wyobraźni pomysłodawcy i najnowocześniejsze technologie.
Żelbetowe kopuły, wyglądające jak nadmuchane,
gigantyczne balony, połączone są labiryntem żelbetowo-szklanych korytarzy, które kończą się wejściami z rozsuwanymi drzwiami z czytnikiem linii

K

Alvernia Studios to najnowocześniejsze studio
ﬁlmowe w Polsce, dzieło Stanisława Tyczyńskiego.
U góry: salę studia ﬁlmowego można aranżować
na wiele różnych sposobów.
Obok: wartownia przy bramie wjazdowej
w kształcie olbrzymiego kasku

papilarnych. „Stylistyka wszystkich pomieszczeń –
nawet sal konferencyjnych i pomieszczeń biurowych – jest utrzymana w jednakowym „kosmicznym” charakterze, który nawiązuje do „Gwiezdnych wojen” i Obcego”. To nas wyróżnia wśród innych światowych obiektów tego typu. Nawet tych
hollywoodzkich” – opowiada Ewa Szkudlarek
z biura PR Alvernia Studios.
Wchodzimy do środka i wydaje nam się, że trafiliśmy do świata, który przypomina legendarny filmowy horror science fiction Ridleya Scotta „Obcy,
ósmy pasażer Nostromo”.
Także dwumetrowy Ksenomorf strzegący wejścia
to stwór żywcem wyjęty z tego filmu. Światło wpa-

52

da do wnętrza przez małe, okrągłe jak w kosmicznym transportowcu, okienka. Nad drzwiami wejściowymi znajdują się tajemnicze znaki – to pismo
runiczne oznaczające numer kopuły.
Alvernia Studios umożliwia realizowanie filmu od
początku do końca – od nakręcenia zdjęć, nagrania muzyki, dialogów, przez korekcję kolorów, dopracowanie ścieżki dźwiękowej, stworzenie efektów specjalnych, po montaż. Pracownicy żartują,
że wystarczy na portierni zostawić scenariusz…
W ciągu ostatnich lat studio zaangażowane było
w produkcję ponad 50 polskich i zagranicznych filmów fabularnych, 200 reklam, projektów muzycznych i gier. Pracowali tu m. in. Krzysztof Penderecki i Jonny Greenwood, Andrzej Wajda, Agnieszka
Holland, Wojciech Smarzowski. Tutaj powstawał
m. in „Essential Killing” Jerzego Skolimowskiego,
a także produkcje Hollywood i Bollywood, w tym
również ostatnie hity takie jak „Drogówka” i „Pod
mocnym Aniołem”. Ostatnio Alvernia Studios gościło dom jurorski Kuby Wojewódzkiego z programu X Factor, tu realizowany był też Master Chef.
Tajemnicze kopuły kryją między innymi największą
halę zdjęciową w Polsce – 2000 metrów kwadratowych, gdzie można wprowadzać duże zwierzęta i wjechać samochodami ciężarowymi. Halę
można w różny sposób aranżować i adaptować
do najbardziej wymyślnych potrzeb.
Kolejna z kopuł mieści największy na świecie bezcieniowy sferyczny bluescreen. Jest to nietypowy
błękitny ekran służący do podkładania tła pod aktorów, przygotowywania efektów specjalnych i ani-

Powyżej:
studio nagrań
muzycznych
o powierzchni
430 km2. Z suﬁtu
zwisa czasza
z ruchomymi
ramionami.
Tu pracowali
m. in. Krzysztof
Penderecki
i Leszek Możdżer
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macji komputerowych. Grających na jego tle aktorów można komputerowo umieścić w dowolnej
scenografii. Pracują tu 24 kamery Motion Capture, które animowanym postaciom nadają ludzkie
ruchy. Z dobrodziejstw tych korzystają nie tylko filmowcy, ale i graficy Alverni pracujący nad animacjami do takich gier wideo, jak „Wiedźmin 2”,
„Dead Island” czy „Call of Juarez”.
Krótkie przejście szklanym tunelem i jesteśmy
w kopule, gdzie na odmianę znajduje się studio
zdolne do nagrania muzyki wykonywanej przez
100-osobową orkiestrę. To jedna z najbardziej imponujących sal kompleksu. Jedna część sklepienia pokryta jest wielkimi łuskami pełniącymi – jak
wszystko w tym pomieszczeniu – funkcje akustyczne. Z sufitu zwisa potężna czasza z ruchomymi ramionami, które kształtują geometrię dźwięków, a ściany tego studia muzycznego mają nie-

Prestiżowy
magazyn ﬁlmowy
„The Hollywood
Reporter” uznał
Alvernia Studios
za jedno
z najbardziej
obiecujących na
świecie.
Studio
uczestniczyło
w hollywoodzkich
i bollywoodzkich
produkcjach

W Alvernia Studios
pracuje 70 pracowników,
najnowocześniejszy sprzęt filmowy
oraz 22 tysiące metrów kabli
światłowodowych, setki monitorów,
podnośników, przyłączy
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zwykle wyśrubowane parametry. Autorem projektu akustycznego studia jest Anglik Andy Munro, jeden z najlepszych na świecie fachowców w tej
branży. W maju w Alvernia Studios odbyły się próby do widowiska muzyczno-historycznego „Universa – Opera Otwarta” autorstwa laureata Oscara 2005 Jana A. P. Kaczmarka, którego prawykonanie miało miejsce 10 maja 2014 roku na Rynku
Głównym w Krakowie. Do tej pory studio uczestniczyło w pracach, między innymi nad widowiskiem „Pasja według Świętego Łukasza” Krzysztofa Pendereckiego oraz „Matrix Live: Film In Concert” Dona Davisa.
Budowa tego kosmicznego obiektu nie była łatwa.
Jego urządzanie i wyposażanie trwało kilka lat,
do 2010 roku. Przy realizacji projektu po raz pierwszy w Polsce wykorzystano nowe technologie budowy, dotychczas w naszym kraju nieznane. Po
wykonaniu pierścieniowej ławy fundamentowej
przyszłej kopuły, rozpięto powłokę balonową
z modyfikowanego PCV o grubości niecałego milimetra, odporną na działanie deszczu, mrozu
i wiatru. Pod wpływem sprężonego powietrza balon uzyskał ostateczny kształt. Alvernia Studios to
od początku do końca wizja Stanisława Tyczyńskiego, który czuwał nad wszystkim: nad projektem i jego realizacją oraz osobiście dopracowywał
detale. Wszystkie wnętrza, pomieszczenia biurowe garderoby, stanowiska dla makijażystów i obsługi utrzymane są w futurystycznym, kosmicznym
stylu, nawet wystrój toalet przenosi nas w przy-

szłość. Tu liczy się każdy detal. Zdobienia ścian,
sufitu, nawet balustrady i zwykłe szafki są jednorodne stylistycznie i wyglądają tak, jakby pełniły
funkcję dekoracji w filmie science-fiction. Główną
inspiracją dla wystroju studia były dzieła H. R.
Gigera, genialnego malarza, który zaprojektował
m. in. postać tytułowego „Obcego”. Garderoba
dla aktorów to luksusowo wyposażone kajuty
w klimacie – na odmianę – statku kosmicznego
Nostromo. Dostępu do garderoby broni jak zawsze czytnik linii papilarnych, a pomieszczenia są
wyposażone w prysznic, własną klimatyzację, łóżka. Ogromne wrażenie robi restauracja, choć podają tu typowo polskie przysmaki. Zagraniczne
ekipy filmowe w równym stopniu zachwycają się
jej wnętrzem jak i serwowanym potrawom.
Choć wytwórnia tak naprawdę działa dopiero od
4 lat, może pochwalić się ogromnymi sukcesami.

Wszelkie detale
we wnętrzach są
w futurystycznym
„kosmicznym
stylu”. Skrzydlaty
smok to symbol
studia.
Korytarz ze szkła
i stali zakończony
jest rozsuwanymi
drzwiami
z czytnikiem linii
papilarnych

zdjęcia zaplanowano w Krakowie na lipiec i sierpień. Przez 40 dni w stolicy Małopolski będzie
przebywać ponad stuosobowa ekipa ludzi. Zobaczymy spektakularne sceny kaskaderskie i efekty
pirotechniczne. „Bangistan” nie jest typowym filmem bollywoodzkim, ale pełną zwrotów akcji komedią z przesłaniem w tle. „Cieszymy się, że mogliśmy połączyć hinduski i polski sposób robienia
kina. Wielonarodowa ekipa filmowa, akcja filmu,
która dzieje się w Krakowie, oraz plejada polskich
aktorów, która pojawi się na ekranie ramię w ramię
z indyjskimi gwiazdami, stanowi ciekawą i zabawną międzykulturową mieszankę” – mówi Marek
Gabryjelski, wiceprezes Alvernia Studios, koordynujący przygotowania do filmu w Polsce.
„W ten sposób Alwernia, niewielka gmina w Małopolsce, reklamowana jest w szerokim świecie” –
cieszy się burmistrz gminy Jan Rychlik.

Jej portfolio jest imponujące. Studio uczestniczyło
w hollywoodzkiej produkcji filmu „Arbitrage”,
w którym występują w nim m. in. Richard Gere
i Susan Sarandon. Niedawno zakończyły się tutaj
prace nad dramatem science-fiction „Space Age”,
produkowanym dla brytyjskiej stacji telewizyjnej
Sky Arts. Na ekranie tej produkcji pojawiło się kosmiczne miasteczko – futurystyczne kopuły zagrały rolę statku kosmicznego. „Genialne możliwości
tego miejsca pozwoliły nam podnieść wartość
produkcyjną projektu. Wnętrza są spektakularne,
ekipa profesjonalna, a zrealizowane efekty specjalne na poziomie i w stylu wielkich filmowych produkcji” – chwalił Alvernię brytyjski producent filmu.
Obecnie w Alverni trwają przygotowania do realizacji jednej z największych międzynarodowych superprodukcji realizowanych w Polsce w ostatnich
latach – indyjskiego filmu „Bangistan”, do którego
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CZAS WOLNY
NOWOŚCI

RUBRYKI

Joanna Lasek

KRZESEŁKA
DO DZIECIĘCEGO
POKOJU
Nie tylko dorośli mogą mieć piękne meble. W krzesełkach
Riga Chair widać bajkowe inspiracje, oparcia są odbiciem
wizerunku zwierząt. Są produkowane w trzech wersjach –
z brzozowej okleiny, barwionej brzozy i laminatu. Krzesełka
są piękne w swojej prostocie, będą ozdobą każdego
dziecięcego pokoju. Zaprojektował je łotewski designer –
Aldis Circenis. Do kupienia na stronie www.dadodesing.pl.

NATURALNE
SPOSOBY
NA
KOMARY

Wraz z upałami grozi nam inwazja komarów i innych
latających insektów. Kiedy domownicy wreszcie powiedzą
„dość”, niezbędne może stać się zamontowanie moskitiery
okiennej. Firma HAFT ma swojej ofercie niedrogie, łatwo
zakładane siatki, które można ściągać, prać i wymieniać,
kiedy się zużyją. Montaż moskitiery jest banalnie prosty –
nakładana jest ona za pomocą taśmy z rzepem przyklejanej
do zewnętrznej ościeżnicy okna. Dzięki takiemu systemowi
zaczepiania, nie przeszkadza ona w normalnym użytkowaniu
okna. Dobrze założona moskitiera jest zupełnie szczelna i nie
przepuści nawet najmniejszego komara. W ofercie są
dostępne dwa kolory – biały oraz czarny.

ZAPACHY NA LATO
Lato to świetna okazja do wypróbowania lżejszych specjalnych wersji
popularnych zapachów. Klasyczne zapachy często nie są odpowiednie na
upały, ciężkie akordy będą jedynie potęgowały ból głowy. Najlepsze w okresie
letnim są nuty cytrusowe, morskie, kwiatowe, ale nie za słodkie. Niezawodny
od lat jest Calvin Klein, którego CK One każdego lata ma specjalną edycję.
W tym roku zapach jest naprawdę urzekający – lekki, cytrynowy, pachnący
tequilą i cukrem, z lekkim aromatem kokosowym. Świetnie sprawdzi się
nawet w upalne dni. Podobnie jak lubiana od lat seria Aqua Allegoria Guerlain.
Tego lata „nosy” skomponowały w jednej butelce połączenie mandarynki
i bazylii. Trudno o bardziej kojarzące się z latem połączenie. Hitem
perfumiarskim ostatniego roku był z pewnością skórzany zapach Bottega
Venetta. Powstała właśnie lżejsza wersja zapachu, bardzo oryginalna
i z pewnością nie dla każdego – nuty głowy to bergamotka i kolendra, nuty
serca to wanilia, róża, bób tonka, podstawa to paczula i drzewo sandałowe.
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KOLEKCJA
PLAŻOWA

FUNKCJONALNE
I KOLOROWE

Lato w pełni, najwyższy więc czas na wymianę stroju kąpielowego.
Jak zwykle, nie zawodzi letnia kolekcja H&M, gdzie za
nieduże pieniądze dobierzemy sobie nowy kostium,
w którym nie będzie wstyd pokazać się na plaży
czy na basenie. Do wyboru stroje jednoczęściowe
i dwuczęściowe o różnych krojach – od
klasycznego bikini po model push-up. Kolory od
pełnej klasyki do szalonych jaskrawych barw.
Swojemu mężczyźnie można kupić nowe
kąpielówki z serii zaprojektowanej przez
Davida Bekhama.

Żadna Pani Domu nie może się obejść bez dobrego okapu
kuchennego, bo nie ma nic gorszego niż obiadowe
zapachy unoszące się w całym domu, szczególnie po kilku
godzinach od przyrządzania posiłku. Prym wiodą kapusta,
brokuły, kalafior itd. Wyciągi w dzisiejszych czasach są nie
tylko funkcjonalne, ale i estetyczne. Najczęściej za
urządzanie kuchni biorą się wykwalifikowani projektanci,
oni najlepiej dobiorą okap do koncepcji. Firma Globalo ma
w swojej ofercie urządzenia niezwykłe – rosnącym
zainteresowaniem jej klientów cieszą się okapy kolorowe,
najczęściej wybierane kolory to czerwony i zielony, ale
można zamówić sobie dowolny kolor z palety RAL. Jeśli
nie myślimy o kolorze, a pragniemy czegoś nowoczesnego
i funkcjonalnego, wybierzmy wyciąg z sensorem pary,
który będzie się sam włączał po wykryciu wilgoci. To
wygoda i nowoczesność w jednym.

POŁĄCZENIE TRADYCJI
I FUTURYZMU
Wnętrzarskim hitem ostatnich miesięcy są krzesła na bukowych
nogach, których siedzisko wykonane jest z plastiku bądź materiału.
Jest to połączenie tradycji i futuryzmu. New Comer Argela to linia
krzeseł z siedziskiem ze skrawków materiału, przez co osiągnięto
ciekawy efekt patchworku. Jest to nawiązanie do recyclingu
i ekologii, gdyż na pierwszy rzut oka krzesło wygląda jak wykonane
z resztek. Sprawdzi się w nowoczesnych minimalistycznych
wnętrzach z niewielką ilością zdobień. Z kolei linia New Comer Rigel
to połączenie bukowych nóg i siedziska z polipropylenu w kolorze
szarym lub białym. Ta wersja odnajdzie się świetnie zarówno
w bardzo nowoczesnym wnętrzu, jak i w nawiązującym do tradycji –
wtedy zadziała zasada eklektyzmu.
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CZAS WOLNY
KSIĄŻKI

RUBRYKI

Joanna Lasek

Wakacyjne

lektury

nowa niektórych przygód Bolka
i Lolka okazało się świetnym
pomysłem. Uwspółcześnienie
tematyki dało ciekawy efekt,
spodoba się to zarówno dzisiejszym
czterdziestolatkom, którzy
wychowali się na Bolku i Lolku,
jak i kilkulatkom.
Anna Onichimowska, Leszek
Talko, Bronisław Maj, Jerzy Illg,
Wojciech Bonowicz, Marcin Wicha
i inni: Nowe przygody Bolka
i Lolka. Urodziny. Wydawnictwo
Znak. Kraków 2014.

Trudno w to uwierzyć, ale Bolek
i Lolek kończą w tym roku 50 lat!
Wszystkiego najlepszego urwisy!
Minęło już pół wieku, odkąd
Władysław Nehrebecki, obserwując
swoich synów, wpadł na pomysł
stworzenia animacji o podwórkowych
przygodach dwójki chłopaków. Jeden
wyższy, z bujną czupryną, drugi
niższy z „pięcioma włosami na krzyż”
– przez kilkadziesiąt lat bawili całe
pokolenia Polaków. Nasi autorzy
postanowili uczcić urodziny Bolka
i Lolka, wymyślając nowe
niesamowite przygody. Tak więc lecą
oni rakietą na Marsa, pieką tort
urodzinowy dla swoje mamy (przepis
wzięli z programu kulinarnego,
jednak zastąpili proszek do pieczenia
proszkiem do prania – źle zanotowali
składniki). Jeden z autorów styka ich
z krasnoludkami, a jeszcze inny
planuje im karierę piłkarską. Leszek
Talko opisał urodziny Lolka, który na
ten jeden magiczny moment w życiu
staje się iluzjonistą. Napisanie od
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Przewodniki dla dzieci to wyśmienity
pomysł. Coraz więcej rodzin
podróżuje ze swoimi pociechami,
pokazując im podczas wycieczek
spory kawał świata. Przewodnik po
Polsce to podstawa – wstyd nie znać
rodzimych atrakcji turystycznych.
Dzieci same mogą się przygotować

do podróży po kraju, mając do
dyspozycji doskonale napisany
i zilustrowany informator. 55
opisanych atrakcji turystycznych to
nie tylko historyczne miasta, ale
i cuda dzikiej przyrody, głębokie
jaskinie, bezdenne kopalnie,
nawiedzone miejsca – wszystko, co
może zainteresować nasze pociechy.
Do opisów dołączono praktyczne
informacje – adresy stron
internetowych, numery telefonów –
zupełnie jak w „dorosłym”
przewodniku. Może tym razem dzieci
zaplanują
podróż? Dzięki
wydawnictwu
Dwie Siostry
może to stać się
bardzo realne…
Świetny prezent
dla maluchów
zainteresowanych
geografią.
Andrzej
Paulukiewicz,
ilustrowali
Dominik Cymer
i Rafał
Szczepaniak:
Kropka pe el – przewodnik po
Polsce dla dzieci. Wydawnictwo
Dwie Siostry. Warszawa 2014.
Wydawcy na szczęście nie
zapominają także o nastolatkach.
Nie wszystkie spędzają cały swój
wolny czas przed komputerem,
rynek książki młodzieżowej wciąż
prężnie działa. „Kroplówka”
opowiada historię trzynastoletniej
Lilki, która ulega wypadkowi
drogowemu. Ląduje w szpitalu,

a potem u lekko ekscentrycznej
ciotki w Krakowie. Musi na nowo
ułożyć sobie życie – z dala od
dotychczasowych przyjaciół
i rodziny. Książka opowiada
o trudnym procesie wchodzenia
w nowe środowisko, co dla
młodego człowieka zazwyczaj
jest traumatyczne. Bohaterka ma
rozterki właściwe dla jej wieku,
pojawiają się pierwsze
przyjaźnie, pierwsze zauroczenia
i pierwsze zawody. Czy Lilka
poradzi sobie w nowej szkole,
czy znajdzie rzeczywiście
oddanych przyjaciół, czy jej
fascynacja płcią przeciwną
spotka się z wzajemnością?
Jeśli szukamy mądrej
i naszpikowanej humorem książki
dla nastolatki, dobrze podsunąć jej
„Kroplówkę z marzeniami”.
Marta Madera: Kroplówka
z marzeniami. Wydawnictwo
Nasza Księgarnia. Warszawa 2014.

Biografia

artysty i ojca
Stanisław Staszewski – ojciec
Kazika – był w latach 50. i 60.
znaną postacią bohemy
warszawskiej. Poeta, pieśniarz
i bard został „wskrzeszony” przez
Kazika w latach 90., kiedy to
nagrał dwie płyty z piosenkami
taty. Utwory na stałe weszły do repertuaru zespołu „Kult” i nikt nie
wyobraża sobie w dzisiejszych czasach koncertu bez „Celiny” czy
„Inżynierów z Petrobudowy”. Teraz Kazik postanowił wydać kompletną
biografię ojca, dzieląc się z fanami listami, tajemnicami i niezbyt
chlubnymi epizodami z życia Stanisława (można na przykład dowiedzieć
się, iż współpracował przez jakiś czas z UB, będąc jednak niezbyt
sumiennym donosicielem, miał wiele ciekawszych rzeczy do zrobienia
w ówczesnej Warszawie). Do książki (pięknie wydanej) jest dołączona
płyta z nagraniami Stanisława Staszewskiego, można więc dowiedzieć
się, jak brzmią utwory w wersji pierwotnej (tylko głos Staszewskiego
i gitara). Pozycja obowiązkowa dla fanów Kazika, ale nie tylko, sam „tata”
jest tak ciekawą postacią, iż warto poznać jego burzliwe losy.
Stanisław Staszewski, Kazik Staszewski, Jarosław Duś: Tata mimo
woli. Wydawnictwo Kosmos Kosmos. Warszawa 2014.

Hotelowe opowieści

Podróż po Ukrainie

Znowu recenzenci swoje,
a czytelnicy swoje.
Wiśniewski ma w naszym
kraju liczne grono fanów
i jego książki z miejsca stają
się bestsellerami, mimo że
są pogardliwie zwane
„czytadłami”. Sztuka
napisania dobrego „czytadła”
nie każdemu się udaje,
dlatego nie ma co znęcać
się nad Wiśniewskim –
rankingi sprzedaży mówią
same za siebie. Tym razem
pisarz wziął na warsztat
sopocki hotel Grand, w którym prześwietla szereg
gości, z których każdy skrywa jakąś mroczną tajemnicę.
Pewien pastor zmaga się z hitlerowską przeszłością swego
ojca, rosyjski bogacz zakochuje się w sprzątaczce. Czytając
opinie czytelników o książce, jednak powtarza się
nadzwyczaj często – „Grand” chwyta ze serce. Świetne
czytadło wakacyjne, spodoba się zwłaszcza kobietom.
Janusz Leon Wiśniewski: Grand. Wydawnictwo Wielka
Litera. Warszawa 2014.

Kawałek świetniej młodej polskiej
prozy. Ziemowit Szczerek jest
dziennikarzem i widać to w jego
twórczości. Książka ma zacięcie
reporterskie, choć jest w istocie
parodią reportażu. Autor opisuje
swą podróż na Wschód, bez ogródek
werbalizuje uczucia, jakie żywimy
do Ukraińców. Jest w tym sporo
gorzkiej prawdy. Drohobycz, Lwów,
Kamień Podolski – wszędzie tam
narrator śledzi polskość, ale
polskość, z której raczej nie można
być dumnym. Turyści zachowują
się jak rasa panów, mając
„w poważaniu” miejscową kulturę,
posługują się jedynie frazesami, dając
się obwozić po żelaznych punktach wycieczek (Cmentarz Orląt czy dom
Brunona Schulza). Proza Szczerka jest świeża i soczysta. Pełno w niej
potoczności i wulgaryzmów, ale dawno nie było tak dobrej książki
o polskiej mentalności, choć można pokusić się o podsumowanie –
„śmiech przez łzy”.
Ziemowit Szczerek: Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia
Słowian. Korporacja Ha!Art. Kraków 2013.

o porażkach, snach i tęsknotach i polskiej mentalności
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CZAS WOLNY
KUCHNIA

ROMAGNA MIA

Kuchnia Włoska i Pizzeria

RUBRYKI

ul. Bohaterów Warszawy 22
Bielsko-Biała, tel. 666 720 394
www.romagnamia.pl
facebook.com/romagnamiabielsko

Agnieszka Kudłacik, Romagna Mia
zdjęcia Satiz Poland

Dania

z bakłażanów
Bakłażany, czyli po włosku melanzane, to jedno z najpopularniejszych i najczęściej używanych w kuchni
włoskiej warzyw. Jest kilka rodzajów bakłażana, np. tzw. oblunge, czyli długie i okrągłe, a także viola, czyli
fioletowe itd... U nas w Polsce można kupić już praktycznie wszystkie ich rodzaje..., ale czy potrafimy
wykorzystywać je i przyrządzać z nich prawdziwe dania włoskie? W tym numerze postaram się przybliżyć
Państwu kilka przepisów wykonanych z tego fantastycznego warzywa. Sporo z nich otrzymałam od mojej
cudownej włoskiej przyjaciółki Angeli, siedemdziesięcioletniej już Signory... A więc do dzieła!

Parmigiana
cieszy się
międzynarodową
sławą i uznaniem
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 PARMIGIANA DI MELANZANE
Chyba najpopularniejszym daniem jest parmigiana di
melanzane, czyli jakby lasagna, ale zamiast makaronu
wykorzystuje się właśnie bakłażany. Jest to proste danie
w przygotowaniu, ale nieco czasochłonne.
Na formę na cztery porcje będziemy potrzebować:
3 średniej wielkości bakłażany,
ok. 1 litra przygotowanego wcześniej sosu
pomidorowego, ale tu ważna uwaga! To nie mają być
tylko zmiksowane pomidory z puszki, ale ugotowany sos,
3 lub wg uznania 4 mozzarelle,
sporo świeżej bazylii,
sól, pieprz,
olej do smażenia.

Tak jak zwykle, pokrojony na płaty bakłażan o grubości
ok. pół centymetra przesypujemy solą i zostawiamy na
pół godziny. Następnie płuczemy i odciskamy nadmiar
wody, używając papierowego ręcznika.
Rozpoczynamy smażenie. W szerokim rondlu
rozgrzewamy olej, musi być go sporo, bo jest to tzw.
smażenie na głębokim tłuszczu. Bakłażanów nie
obtaczamy w mące. Każdą partię odkładamy na talerz
z papierowym ręcznikiem, aby odsączyć nadmiar
tłuszczu. Naczynie żaroodporne smarujemy oliwą
i rozpoczynamy przygotowywanie parmigiany. W formie
rozprowadzamy warstwę sosu pomidorowego. Na to
układamy bakłażany, muszą delikatnie nachodzić
na siebie, sos pomidorowy, pokrojoną
mozzarellę i liście bazylii. I tak na
przemian do wysokości formy.
Pieczemy w piekarniku nagrzanym
do 190 stopni ok. 45 minut. Kroimy
jak tradycyjne lasagne. Jest to
danie typowo letnie. Włosi bardzo
często jedzą je nawet na zimno.

 INVOLTINI DI MELANZANE (Zraziki z bakłażanów)
Jest to bardzo proste, ale zarazem wyrafinowane danie.
Może być serwowane jako danie główne albo jako
przystawka do tradycyjnego włoskiego aperitivo,
ale w tym przypadku na zimno.
Porcja na 4 osoby, w tym po trzy zraziki na osobę.
3 średniej wielkości bakłażany, opakowanie serka typu
Philadelphia, w zależności od gustu, może być smakowy,
kilka plastrów szynki, świeża bazylia,
fakultatywnie mozzarella, pomidory z puszki,
oliwa, sól, pieprz.

Przygotowujemy bakłażany: kroimy
je na plastry grubości 2-3 mm.
I tradycyjnie przesypujemy solą.
Po odsączeniu soku delikatnie
przyprawiamy solą oraz pieprzem.
Następnie smarujemy serkiem,
kładziemy szynkę, listek bazylii
i ewentualnie plaster mozzarelli.
Zwijamy i zamykamy wykałaczką.
Przygotowujemy sos: miksujemy

 MELANZANE FARCITE DI CARNE
(Bakłażany faszerowane mięsem)
2 bakłażany, 250 g mięsa mielonego,
2 pomidory, 1 mozzarella, cebula, czosnek, świeża
bazylia, zielona pietruszka, sól, pieprz.

Bakłażany kroimy na pół,
wydrążamy, przesypujemy solą
i odstawiamy na pół godziny. Odsączamy,
delikatnie solimy i pieprzymy. W międzyczasie przygotowujemy
farsz. Na oliwie podsmażamy odrobinę cebuli i czosnku,
dodajemy pokrojony w kostkę miąższ z bakłażana, mięso,
pomidory, bazylię, natkę pietruszki, solimy i pieprzymy do
smaku. Kiedy farsz odrobinę wystygnie, dodajemy
mozzarellę. Faszerujemy bakłażany, układamy w naczyniu
żaroodpornym, wlewamy szklankę wody, skrapiamy oliwą
i zapiekamy w piekarniku ok. 50 min.

pomidory, doprawiamy solą,
pieprzem, cukrem, odrobiną
peperoncino i oczywiście bazylią.
Żaroodporną formę smarujemy
oliwą, wlewamy część sosu
i układamy nasze zraziki. Polewamy
znowu sosem pomidorowym
i posypujemy mozzarellą. Zapiekamy
w piekarniku nagrzanym
do 180 stopni przez ok. 40 minut.

 MELANZANE GRIGLIATE
(Grilowane bakłażany)
Bakłażany kroimy w plastry
i po prostu grillujemy na
patelni grillowej. Solimy,
pieprzymy i polewamy
dobrą oliwą. Doskonale
pasują do tej potrawy crostini,
czyli grzanki z pomidorami.
 RAVIOLI CON MELANZANE, RICOTTA E NOCI
(Ravioli z farszem z bakłażanów, ricottą i orzechami w sosie
pomidorowym)
2 bakłażany, 250 g ricotty, 2 łyżki mielonych orzechów,
sól, pieprz, olej do smażenia,
przygotowany wcześniej sos pomidorowy z bazylią.
Bakłażany obieramy ze skóry, kroimy w kostkę, przesypujemy solą
i odstawiamy na 30 minut. Wyciskamy w papierowym ręczniku.
Rozgrzewamy olej i smażymy. Po odsączeniu mieszamy z ricottą,
orzechami, solą i pieprzem. Tak przygotowanym farszem
nadziewamy ravioli. Jak je przygotować
pisałam w numerze o primi
piatti. Bardzo smaczne są
podawane w sosie
pomidorowym lub
pomidorowym
z bakłażanami.
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PRODUKT
CENNIK

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT
Oferta dotyczy samochodów z roku produkcji 2014

Nowa Panda
RABAT 15%*
1.2 EASY EURO6
1.2 EASY+PACK EURO6
1.3 EASY Multijet 16v EURO5+
1.3 EASY+PACK Multijet 16v EURO5+
1.2 LOUNGE EURO6
0.9 TwinAir S&S DPF LOUNGE EURO6

WYMIARY (cm)
365/164/156

PLN
32.810
37.060
41.310
45.560
37.060
43.860

500/500C

poj.
1242
1242
1248
1248
1242
875

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

WYMIARY (cm)
355/163/149

RABAT 15%*
1.2 POP EURO6
1.2 POP + A/C EURO6
1.2 COLOR THERAPY EURO6
0.9 SGE S&S LOUNGE EURO6
0.9 SGE S&S LOUNGE EURO6
1.2 SPORT EURO6
0.9 SGE S&S SPORT EURO6

PLN
38.250
41.650
42.075
50.150
51.850
45.900
52.700

500L Living
RABAT 15%
0.9 8v TwinAir POP STAR EURO6
1.6 MULTIJET II 16v POP STAR EURO5+
1.6 MULTIJET II 16v POP STAR EURO5+
0.9 8v TwinAir LOUNGE EURO6
1.6 MULTIJET II 16v LOUNGE EURO5+
1.6 MULTIJET II 16v LOUNGE EURO5+

poj. KM km/h
1242 69 160
1242 69 160
1242 69 160
875 85 173
875 105 188
1242 69 160
875 105 188

WYMIARY (cm)
435/178/145

PLN
58.650
68.850
70.550
64.600
74.800
76.500

poj.
875
1598
1598
875
1598
1598

BAGAŻNIK
225 LITRÓW

KM
105
105
120
105
105
120

km/h
180
181
189
180
181
189

500L seria 1
RABAT 15%
1.3 Multijet II 16V POP STAR
1.3 Multijet II 16V POP STAR DUALOGIC
1.6 Multijet II 16V POP STAR
1.6 Multijet II 16V POP STAR
1.4 16V T-JET LOUNGE
0.9 8V TWINAIR LOUNGE
1.3 Multijet II 16V LOUNGE
1.3 Multijet II 16V LOUNGE DUALOGIC
1.6 Multijet II 16V LOUNGE
1.6 Multijet II 16V LOUNGE

WYMIARY (cm)
415/178/167

PLN
61.795
65.195
66.895
68.595
66.045
62.645
67.745
71.145
72.845
74.545

poj.
1248
1248
1598
1598
1368
875
1248
1248
1598
1598

KM
85
85
105
120
120
105
85
85
105
120

km/h
165
164
181
189
189
180
165
164
181
189

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

l/100km miejsca

4,2
4,0
4,5
4,5
6,9
4,8
4,2
4,0
4,5
4,5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

BAGAŻNIK
185 LITRÓW

l/100km miejsca

5,1
5,1
5,1
4,1
4,2
5,1
4,2

4
4
4
4
4
4
4

BAGAŻNIK
168/638 L

l/100km miejsca

4,8
4,5
4,8
4,8
4,5
4,8

5/7
5/7
5/7
5/7
5/7
5/7

500L Trekking seria 1
RABAT 15%
1.4 16V T-JET TREKKING
0.9 8V TWINAIR TREKKING
1.3 Multijet II 16V TREKKING
1.3 Multijet II 16V TREKKING DUALOGIC
1.6 Multijet II 16V TREKKING
1.6 Multijet II 16V TREKKING
1.6 MULTIJET II 16V TREKKING BEATS

PLN
66.895
63.495
68.595
71.995
73.695
75.395
80.495

WYMIARY (cm)
427/180/167

poj.
1368
875
1248
1248
1598
1598
1598

KM
120
105
85
85
105
120
120

km/h
183
173
160
158
175
183
183

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

l/100km miejsca

7,0
5,1
4,3
4,2
4,7
4,8
4,8

5
5
5
5
5
5
5

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

Oferta jest dostępna w Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland, ul. Katowicka 24, Bielsko-Biała.
Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland • tel. 033 813 44 40
Ceny z rabatem dla pracowników Grupy Fiat i CNH Industrial zawierają VAT i są aktualne w momencie zamknięcia numeru. Firma zastrzega
sobie możliwość dokonania w każdej chwili zmiany cen i wyposażenia. Poniższe ceny dotyczą modeli w wykonaniu standardowym i są
cenami maksymalnymi w sieci sprzedaży. Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposażeniem obowiązują dopłaty wg cennika opcji.
Pracownicy spółek Grupy Fiat mogą alternatywnie skorzystać z opcji z darmowym pakietem ubezpieczeniowym. Kompletny wykaz
wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach sprzedaży. Oferta nie łączy się z innymi promocjami.
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Bravo
RABAT 15%*
1.6 Multijet 16v EASY EURO5+

WYMIARY (cm)
434/179/149

PLN
62.042

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

poj. KM km/h l/100km miejsca
1598 120 195 4,7
5

Doblò

WYMIARY (cm)
425/172/182

RABAT 15%*

PLN
50.992
54.613
59.288
65.068
DYNAMIC 1.4 T-Jet 16v 120KMEURO6 N.POWER CNG 73.313
DYNAMIC 1.6 MULTIJET 16 90KMEURO5+ DUALLOGIC 68.468
DYNAMIC 1.6 MULTIJET 16V 90KM EURO6 64.218
EMOTION 1.4 T-Jet 16v 120KMEURO6 63.538
EMOTION 1.6 MULTIJET 16V 105KMEURO5 69.318
EMOTION 2.0 MULTIJET 16V 135KMEURO5 73.568
LWB DYNAMIC 1.6 MULTIJET 16V 105KM EURO5+ 67.992
LWB EMOTION 1.6 MULTIJET 16V 105KM EURO5+ 72.242
ACTIVE 1.4 16v 95KM EURO6
DYNAMIC 1.4 16v 95KM EURO6
DYNAMIC 1.4 T-Jet 16v 120KMEURO6
DYNAMIC 1.6 MULTIJET 16V 105KMEURO5+
V

Punto 2013 Seria 7
RABAT 15%*

WYMIARY (cm)
403/169/149

BAGAŻNIK
275 LITRÓW

1.2 EASY 3D EURO6
1.2 EASY 3D EURO6 + Pakiet Easy Plus
1.4 EASY 3D EURO6
1.4 EASY 3D EURO6 + Pakiet Easy Plus
1.3 Multijet 16v EASY 3D EURO5+
1.4 EASY 3D EURO5+

PLN
33.992
37.137
36.295
39.440
43.095
46.240

poj.
1242
1242
1368
1368
1248
1368

KM km/h l/100km miejsca
69 156 5,4/5,2 5
69 156 5,4/5,2 5
77 165
5,7 5
77 165
5,7 5
75 165 4,2/4,1 5
77 165
5,7 5

1.2 EASY 5D EURO6
1.2 EASY 5D EURO6 + Pakiet Easy Plus
1.4 EASY 5D EURO6
1.4 EASY 5D EURO6 + Pakiet Easy Plus
1.3 Multijet 16v EASY 5D EURO5+
1.4 EASY 5D EURO5+

35.870
39.015
37.570
40.715
44.370
47.515

1242
1242
1368
1368
1248
1368

69
69
77
77
75
77

156 5,4/5,2 5
156 5,4/5,2 5
165
5,7 5
165
5,7 5
165 4,2/4,1 5
165
5,7 5

 – wersja ze Start&Stop

Freemont
RABAT 15%*
URBAN 3.6 V6 24v 4x4 EURO6
URBAN 2.0 Multijet II 16v 4x2 EURO5+
URBAN 2.0 Multijet II 16v 4x4 EURO5+
LOUNGE 2.0 Multijet II 16v 4x2 EURO5+
LOUNGE 3.6 V6 24v 4x4 AUT EURO56
LOUNGE 2.0 Multijet II 16v 4x4 EURO5+
BLACK CODE 3.6 V6 24v 4x4 AUT EURO6
BLACK CODE 2.0 Multijet II 16v 4x4 EURO5+

Qubo
RABAT 15%*

PLN
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 75KM EURO5+ 54.273
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 95KM EURO5+ 55.973
1.3 Multijet 16v TREKING 95KM EURO5+ 59.373

WYMIARY (cm)
396/172/174

poj.
1248
1248
1248

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

KM
95
95
120
105
120
90
90
120
105
135
105
105

km/h
161
161
172
164
172
158
158
172
164
179
164
164

WYMIARY (cm)
489/188/169

PLN
111775
105825
116025
111775
117725
121975
121550
125800

poj.
3605
1956
1956
1956
3605
1956
3605
1956

KM
280
170
170
170
280
170
280
170

BAGAŻNIK
750 LITRÓW

l/100km miejsca

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

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

BAGAŻNIK
145/540 LITRÓW

km/h
206
195
184
195
206
184
206
184

l/100km miejsca

11,3
6,4
7,3
6,4
11,3
7,3
11,3
7,3

5/7
5/7
5/7
5/7
5/7
5/7
5/7
5/7

BAGAŻNIK
330 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
75 155 4,5/4,1 5
95 170 4,1
5
95 170 4,1
5

 – wersja ze Start&Stop i Eco-Pack

Sedici

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

RABAT 15%*

DPF – filtr cząstek stałych (dla silników diesla)
S&S – system Start&Stop

1.6 16v DYNAMIC 4x4 EURO5+
1.6 16v EMOTION 4x2 EURO5+
1.6 16v EMOTION 4x4 EURO5+

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

WYMIARY (cm)
412/176/162

PLN
54.613
53.763
61.413

poj. KM km/h
1586 120 175
1586 120 185
1586 120 175

BAGAŻNIK
270 LITRÓW

l/100km miejsca

6,5
6,2
6,5

5
5
5
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CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT
Oferta dotyczy samochodów z roku produkcji 2014

Ypsilon
RABAT 15%*
1.2 8v Start&Stop ELEFANTINO EURO6
1.2 8v Start&Stop MOMO EURO6
0.9 Start&Stop MOMO EURO6
1.2 8v Start&Stop GOLD EURO6
0.9 Start&Stop GOLD EURO6
1.3 JTD Start&Stop GOLD EURO5+
0.9 Start&Stop MTA GOLD EURO6
1.2 8v Start&Stop PLATINUM EURO6

WYMIARY (cm)
384/167/151

PLN
37.494
42.084
46.334
42.084
46.334
51.434
49.734
47.184

poj.
1242
1242
875
1242
875
1248
875
1242

BAGAŻNIK
248 LITRÓW

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

Delta
RABAT 15%*
1.6 Multijet 16v SILVER EURO5+
1.6 Multijet 16v SILVER EURO5+
1.6 Multijet 16v GOLD EURO5+
1.6 Multijet 16v E5 S BY MOMO EURO5+

WYMIARY (cm)
452/179/150

PLN
71.987
75.387
80.487
79.212

poj.
1598
1598
1598
1598

Voyager
RABAT 15%*

Thema

WYMIARY (cm)
506/190/150

BAGAŻNIK
462 LITRY

RABAT 15%*

PLN
poj. KM km/h l/100km miejsca
3.6 AT8 AWD EXECUTIVE EURO 6 193.970 3604 286 240 9,8
5
3.0 AT5 EXECUTIVE EURO 5+
192.865 2987 239 230 7,2
5

2.8 AT6 SILVER EURO 5+
3.6 AT6 SILVER EURO 6
2.8 AT6 GOLD EURO 5+
3.6 AT6 GOLD EURO 6
2.8 AT6 S EURO 5+
2.8 AT6 PLATINUM EURO 5+
3.6 AT6 PLATINUM EURO 6

KM
105
120
120
120

BAGAŻNIK
380/465 L

km/h
186
194
194
194

WYMIARY (cm)
521/199/175

PLN
144.415
132.515
155.465
143.565
157.590
169.915
158.015

poj.
2768
3604
2768
3604
2768
2768
3604

KM
178
283
178
283
178
178
283

l/100km miejsca

5,5
5,6
5,6
5,6

5
5
5
5

BAGAŻNIK
934 LITRY

km/h
193
209
193
209
193
193
209

l/100km miejsca

7,9
10,8
7,9
10,8
7,9
7,9
10,8

7
7
7
7
7
7
7

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

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

Daily EURO5+ FURGON
RABAT 13%
35S11V
35C11V
50C15L V
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PLN
98.449
103.800
118.781

Daily EURO5+ PODWOZIE
skrzynia
biegów

rozstaw
zawieszenie osi

poj. KM
2289 106 6M-350 MECC 3000
2289 106 6M-350 MECC 3000
2998 146 6M-400 MECC 3000

RABAT 13%
35S11
35C11
50C15L
65C15L
70C15L

PLN
90.959
97.379
111.290
119.851
121.991

poj.
2289
2289
2998
2998
2998

KM
106
106
146
146
146

skrzynia
biegów

zawieszenie

rozstaw
osi

6M-350
6M-350
6M-400
6M-400
6M-400

MECC
MECC
MECC
MECC
MECC

3000
3000
3000
3300
3300
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MiTo MY2014
RABAT 15%*
1.4 8v DISTINCTIVE EURO5
0.9 TwinAir DISTINCTIVE EURO5
1.3 Multijet 16v DISTINCTIVE EURO5+

WYMIARY (cm)
406/172/145

PLN
53.465
59.415
63.665

poj. KM km/h
1368 78 165
875 105 184
1248 85 174

BAGAŻNIK
270 LITRÓW

l/100km miejsca

5,6
4,2
3,5

4/5
4/5
4/5

Giulietta MY2014
RABAT 15%*
1.4 TB 16v 120KM DISTINCTIVE EURO6
1.4 TB MultiAir 16v 170KM DISTINCTIVE EURO6
1.4 TB MultiAir 16v TCT DISTINCTIVE TCT EURO6
2.0 JTDM 16v DISTINCTIVE EURO5+
1.4 TB MultiAir 16v EXCLUSIVE EURO6

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
TCT - automatyczna skrzynia biegów Alfa TCT

1.4 TB MultiAir 16v EXCLUSIVE TCT EURO6
2.0 JTDM 16v EXCLUSIVE EURO5+
2.0 JTDM 16v EXCLUSIVE TCT EURO6

Wrangler Unlimited MY2014
RABAT 15%*
SPORT 2.8 CRD A5
SAHARA 2.8 CRD A5
RUBICON 2.8 CRD A5

PLN
poj. KM km/h
134.640 2777 200 169
147.305 2777 200 169
159.885 2777 200 169

Wrangler MY2014
RABAT 15%*
RUBICON 2.8 CRD A5

WYMIARY (cm) BAGAŻNIK
475/188/183 498 LITRÓW

WYMIARY (cm)
422/187/183

l/100km miejsca

8,8
8,8
8,8

5
5
5

PLN
70.125
75.310
82.280
83.980
79.645
86.615
88.315
95.285

WYMIARY (cm)
435/180/147

poj.
1368
1368
1368
1956
1368
1368
1956
1368

Cherokee MY2014
RABAT 15%*
Longitude 2.0 MJD M6 FWD
Longitude 2.0 MJD M6 4X4
Longitude 2.0 MJD A9 4X4
Limited 2.0 MJD M6 4X4
Limited 2.0 MJD A9 4X4
Limited 2.0 MJD A9 4X4
Limited V6 3.2L Pentastar A9 4X4
Trailhawk V6 3.2L Pentastar A9 4X4

PLN
118.915
130.815
144.415
150.365
163.965
169.915
169.915
164.815

poj.
1956
1956
1956
1956
1956
1956
3239
3239

KM
140
140
170
140
170
170
272
272

km/h
187
189
192
189
192
192
206
180

l/100km miejsca

6,4
5,7
5,1
4,2
5,7
5,1
4,2
4,4

5
5
5
5
5
5
5
5

BAGAŻNIK
412 LITRÓW

l/100km miejsca

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

5
5
5
5
5
5
5
5

BAGAŻNIK
142 LITRY

PLN
poj. KM km/h l/100km miejsca
146.285 2777 200 169 8,6
4

Compass MY2014
SPORT 2.0L M5 4x2
NORTH 2.0L M5 4x2

km/h
195
218
218
210
218
218
210
220

WYMIARY (cm)
462/185/166

Grand Cherokee
RABAT 15%*

KM
120
170
170
150
170
170
150
175

BAGAŻNIK
350 LITRÓW

PLN
73.865
78.115

WYMIARY (cm)
445/181/172

BAGAŻNIK
328 LITRÓW

poj. KM km/h l/100km miejsca
1998 156 185 8,3
5
1998 156 185 8,3
5

RABAT 15%*
LIMITED V6 3.0 CRD A8 DIESEL
OVERLAND V6 3.0 CRD A8 DIESEL
OVERLAND SUMMIT V6 3.0 CRD A8 DIESEL
SRT8 V8 6.4 A8 BENZ.

PLN
197.625
232.475
246.415
287.725

WYMIARY (cm)
482/194/178

poj.
2987
2987
2987
6424

KM
250
250
250
468

km/h
202
202
202
255

BAGAŻNIK
457 LITRÓW

l/100km miejsca

7,5
7,5
7,5
14,1

5
5
5
5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym.
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.
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LUDZIE
FIAT TO MY

ŁAMY DLA PRACOWNIKÓW

POCZTA

Złoto WCM zobowiązuje

.
Na łamach gazety staramy
się udostępnić stronę dla
pracowników spółek Fiata,
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-Biała,
ul. Sempołowskiej 19
e-mail: redakcja@satiz.pl
Tym, którzy do nas
napisali, dziękujemy za
wszystkie maile i kartki.
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Zakłady Fiata w Bielsku-Białej i Tychach
otrzymały złoty medal WCM dający im
pozycję leadera w dziedzinie produkcji. To
ogromne wyróżnienie mobilizuje do dalszej
pracy, udoskonalania procesu produkcyjnego
oraz miejsc pracy, również pod względem
bezpieczeństwa i ekologii. Zakłady organizują
spotkania mające na celu wymianę
doświadczeń i pomysłów. Pozwala to na
pogłębianie wiedzy oraz na wspólne

rozwiązywanie
problemów.
„Fiat Wokół Nas”
w ostatnim czasie
poświęcił artykuł
magazynowi olejowemu,
który to spowodował,
że goście z Tychów
(WCM-Środowisko)
zapragnęli odwiedzić
nasz magazyn. Metody
składowania materiałów,
zastosowane
technologie, czystość,
obecność kwiatów oraz ekologicznych
banerów informacyjnych w pełni potwierdziły
pochlebne opinie o tym obiekcie.
Anna Habdas, Fiat Powertrain
Technologies
Od lewej stoją: Antoni Hendzel,
Roman Raczyński, Tadeusz Przybylski,
Marianna Marzenta, Tomasz Górski,
Anna Habdas, Magdalena Jans,
Iwona Baron, Tomasz Łomnicki.

Maty antyzmęczeniowe
Praca na montażu silnika często wymaga
pozycji stojącej, a żeby tę pracę ułatwić
zastosowano maty antyzmęczeniowe. Maty
były w kolorze czarnym o pogrubionych
krawędziach, co powodowało częste
potykanie się
pracowników.
W katalogu znalazłem
nowoczesne maty,
które pod względem
ergonomii są
dwukrotnie lepsze od
obecnych, a krawędzie
są zwężone, co
pozwala na swobodne
wchodzenie
i schodzenie.
Dodatkowo są ładnie
wykonane, co wpływa
na poprawę wizerunku
miejsca pracy. Ta
innowacja z tego
Przed
odcinka jest

systematycznie przenoszona na inne obszary
produkcyjne. Co więcej, rozwiązanie to trafiło
do magazynu na obszar nowoczesnych szaf
automatycznych, windowych.
Krzysztof Skowron, Fiat Powertain
Technologies

Po

stan na 30 czerwca 2014 r.

Spółki koncernu Fiat
1. Fiat Polska Sp. z o.o.

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (22) 6074350, Fax (22) 6074352
Prezes Zarządu: Alfredo Altavilla

reprezentacja i koordynacja
działalności Grupy Fiat w Polsce

2. Fiat Auto Poland SA

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

produkcja
samochodów osobowych

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

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

produkcja odlewów żeliwnych
dla przemysłu samochodowego

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

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 2960111, Fax (32) 2960340
Prezes Zarządu: Adriano Fontana
ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132199, Fax (33) 8132955
Prezes Zarządu: Adriano Fontana

produkcja części samochodowych
– oświetlenie i układy wydechowe

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

Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice
Tel. (32) 6036107, Fax (32) 6030108

7. Plastic Components and Modules Poland SA

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

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

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

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

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

produkcja i obsługa urządzeń
dla przemysłu samochodowego

10. Fiat Services Polska Sp. z o.o.

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

administracja księgowa,
personalna i płace

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

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

zakupy materiałów pośrednich
i bezpośrednich do produkcji
samochodów

13. Sirio Polska Sp. z o.o.

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

ochrona osób, mienia i ochrona
przeciwpożarowa oraz transport

14. Fiat Powertrain Technologies Poland
Sp. z o.o.
15. Gestin Polska Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132452, Fax (33) 8132451
Prezes Zarządu: Angelo Sallustio

produkcja silników do samochodów

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

zarządzanie i utrzymanie nieruchomości

1. Fiat Bank Polska SA

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

usługi bankowe

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

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

leasing samochodów, usługi finansowe
i leasingowe

1. CNH Industrial Polska

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

produkcja
maszyn rolniczych

2. Iveco Poland Sp. z o.o.

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

import i sprzedaż samochodów
dostawczych i ciężarowych

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

usługi celne

Spółki joint venture

Spółki koncernu CNH Industrial

