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To tutaj bije
techniczne
serce Fiata
Harald J. Wester, Chief
Technical Officer Fiat
Group, opowiada jak
powstawały najbardziej
udane modele marki i jak
zmieniły si´ metody
projektowania
samochodów.
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a pierwszy rzut oka siedziba działu
Engineering & Design Fiat Group
Automobiles, łàczàca pomaraƒczowe
cegły z du˝ymi oknami, nie ró˝ni si´
niczym od pozostałych zabudowaƒ
kompleksu Mirafiori. Jednak gdy
wejdzie si´ do Êrodka i stanie si´
w gàszczu stanowisk CAD -CAE, na
których wre in˝ynieryjna praca, w lot
mo˝na zrozumieç, skàd wzi´ła si´ siła, stojàca za
obserwowanym przez nas wszystkich triumfalnym
powrotem Grupy Fiat do gry. Albowiem – i co do
tego zgadzajà si´ wszyscy analitycy – sił´ t´ stanowiły produkty, które Fiat powołał do ˝ycia. Grande
Punto, Bravo, 500, Scudo, Fiorino, to tylko kilka
najbardziej udanych modeli, które powstawały
przy tych stołach, dzi´ki zaanga˝owaniu i geniuszowi tych właÊnie osób.

Pod koniec 2004 r. na czele zespołu stanàł Niemiec Harald J. Wester, in˝ynier mechanik, w którego zawodowym ˝yciorysie widniejà takie firmy
jak Ferrari, Volkswagen, Audi i austriacka Magna.
To właÊnie on opowie nam o swoich dotychczasowych sukcesach, a tak˝e o tym, co szykuje na najbli˝szà przyszłoÊç.
Panie in˝ynierze, w jaki sposób i w jakim stopniu w ostatnich czterech latach zmieniły si´
w Fiacie metody projektowania samochodów?
„Chyba łatwiej byłoby powiedzieç, co si´ nie zmieniło. WychodziliÊmy od sytuacji, w której poszczególne rodzaje działalnoÊci były rozproszone w ró˝nych działach, a nierzadko nawet scedowane
na zewnàtrz. ZreorganizowaliÊmy, zrestrukturyzowaliÊmy,
odtworzyliÊmy
techniczne serce Fiata i zdefiniowaliÊmy jednoznacznie,
jakie powinny byç kompetencje wewn´trzne, a jakich
działaƒ powinniÊmy domagaç si´ od dostawców. NadaliÊmy sobie nowà struktur´ i zrewidowaliÊmy wszystkie procesy. Koncentrujàc nasze siły na rozwoju wirtualnym, drastycznie zmniejszyliÊmy liczb´ prototypów, co oznaczało znaczàce oszcz´dnoÊci nie tylko finansowe, ale
przede wszystkim czasowe. Naszym celem było
bowiem nie tylko zmodyfikowanie metody projektowej, ale i jej przyspieszenie. Do tego wszystkiego
na koniec doło˝yliÊmy rygor i dyscyplin´. Przyj´cie, jakie publicznoÊç zgotowała naszym produktom, było najlepszym dowodem na to, ˝e zadziałaliÊmy we właÊciwym kierunku. Modele, o których
mówimy, zasługujà na miano nie tylko pi´knych,
ale i godnych najwy˝szego zaufania. Przykład?
Choçby Fiat 500 i jego zaawansowane systemy
bezpieczeƒstwa”.
A zatem, co to znaczy zrobiç dobry samochód?
„Moim zdaniem nale˝y zadaç sobie inne pytanie –
co powinniÊmy zrobiç, aby oferowaç klientowi taki
produkt, jakiego on oczekuje? Samochód to
przedmiot o wielu płaszczyznach, takich jak estetyka, bezpieczeƒstwo, niezawodnoÊç, komfort.
Musi zu˝ywaç mało paliwa, a jego cena nie mo˝e
budziç przera˝enia. Ale to nie wszystko: powinniÊmy równie˝ wprowadziç element zaskoczenia,
daç klientowi coÊ wi´cej ni˝ to, czego si´ spodziewa. Je˝eli samochód odpowiada tym wymogom,
jest produktem trafionym. Jednak ˝eby to wszystko zrobiç, musimy mieç absolutnà pewnoÊç – i to
ju˝ w fazie projektowania – co do tego, o czym
marzy klient, poczàwszy od ceny, a skoƒczywszy
na wyposa˝eniu i linii nadwozia. Innymi słowy,
musimy zadoÊçuczyniç jego wymogom racjonalnym i emocjonalnym. Najlepszym przykładem tej

metody pracy jest Fiat 500. Pod sympatycznà maskà, która uÊmiecha si´ do ciebie ka˝dego dnia,
kryje si´ kwintesencja treÊci: fantastyczne silniki,
urzàdzenia zapewniajàce bezpieczeƒstwo (m. in.
siedem poduszek powietrznych), nienaganne zachowanie na drodze i tak dalej”.
Jaki wpływ na ewentualny sukces modelu majà
innowacyjne rozwiàzania technologiczne?
„Ogromny. Czasami, kiedy mówimy o innowacjach, odnosimy wra˝enie, ˝e chodzi jedynie o to,
co wi daç na ze wnàtrz: na przy kład tem po mat
z radarem. W naszych samochodach kryje si´ jednak cała masa innowacyjnych rozwiàzaƒ, które
pozostajà niewidoczne i sà przyjmowane „z dobro dziej stwem in wen ta rza”. Mam tu na my Êli
m.in. elektryczne wspomaganie
układu kierowniczego w dwóch
trybach, city i sport, czy zrobotyzowane skrzynie biegów najnow szej ge ne ra cji, któ re nie
doÊç, ˝e „Êru bu jà” osià gi, to
jesz cze przy czy nia jà si´ do
oszcz´d no Êci pa li wa. I da lej:
system Blue&Me, sterowniki wbudowane w kierownic´, reflektory z energooszcz´dnymi ˝arówkami, nieocenionymi zwłaszcza teraz, kiedy obowiàzuje nakaz całodobowego u˝ywania Êwiateł.
Krótko mówiàc: bez ciàgłych innowacji nie da si´
zrobiç dobrego produktu”.
Konsumenci, wymogi legislacyjne, specyfika
poszczególnych rynków: ile elementów
musicie braç pod uwag´ w momencie kreowania nowego modelu?
„Rozpoczynamy zawsze od klienta. Danych wyjÊciowych dostarcza
nam Brand (uto˝samiany przez
nas właÊnie z klientem) w formie
raportu ze swojego briefingu, który
nazywamy „Customer car profile”.
To około 300 pozycji, za pomocà których definiuje si´, czego u˝ytkownik
oczekuje od modelu: od pojemnoÊci baga˝nika i osiàgów po zu˝ycie paliwa
i cen´. My jesteÊmy odpowiedzialni za to, ˝eby
przetworzyç wszystkie te pragnienia na
parametry techniczne niezb´dne do wyprodukowania samochodu. To faza
zasadnicza, dlatego znaczàco jà
wzmocniliÊmy. JeÊli od

«Ludzie sà
naszym
najcenniejszym
zasobem»
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Inżynier
mechanik Harald
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poczàtku nie b´dziemy mieç pełnej jasnoÊci, to
w fazie rozwoju projektu natrafimy na dziesiàtki
przeszkód i b´dziemy zmuszeni podjàç nadzwyczajne działania. Krótko mówiàc chodzi o stworzenie „embrionu” wielkoÊci 10 megabajtów, który jest zminiaturyzowanà wersjà docelowego samochodu. Idàc dalej nie zmieniamy ju˝ pierwotnej
koncepcji, ale jà „uszlachetniamy”, pozwalamy jej
dojrzeç i ewoluowaç w finalny produkt ze wszystkimi jego detalami. Pracujàc nad Fiatem Bravo
ustanowiliÊmy Êwiatowy rekord: 18 miesi´cy od
zatwierdzenia projektu do produkcji. Ba, w przypadku Alfy MiTo i Lancii Delta – które pod wzgl´dem projektowym były stosunkowo mniej skomplikowane, a poza tym korzystały z naszego wi´kszego doÊwiadczenia w stosowaniu nowej metody
– pobiliÊmy rekord o dwa miesiàce. Dzi´ki temu
systemowi zdołaliÊmy zredukowaç tzw. „time to
market” (okres pomi´dzy poczàtkiem fazy projektowania a sprzeda˝à) o 30 – 40 procent w stosunku do obowiàzujàcego wczeÊniej czasu”.
Czy systemy symulacji wirtualnej i standaryzacji
komponentów przyczyniajà si´ do poprawy projektowania?
„OczywiÊcie. Bardzo istotna jest równie˝ standaryzacja rozwiàzaƒ technicznych. Nasi najlepsi
konkurenci „ze strukturà” produkujà rocznie do
półtora miliona samochodów ró˝nych modeli.
W przeszłoÊci mieliÊmy dwa modele, na przykład
Alf´ 147 i Fiata Stilo, w których nie powtarzał si´
ani jeden komponent. Teraz takie sytuacje nie majà ju˝ miejsca. Poza tym wszyscy projektanci majà
nieograniczony dost´p do zgromadzonych dotàd
doÊwiadczeƒ. W ten sposób unikamy koniecznoÊci powtórnego poszukiwania rozwiàzania tego samego problemu:
wystarczy umieÊciç „w sieci”
technicznà pami´ç działu Engineering & Design”.
Czy posiadanie w zespole dobrych in˝ynierów ma znaczenie?
„Fundamentalne.
Czyn nik ludz ki jest
najcenniejszym zasobem, jaki posiadamy,
cen niej szym ni˝ pie -

6

niàdze i urzàdzenia. Ró˝nica pomi´dzy zespołem
dobrym a przeci´tnym zale˝y od tego, czy osoby,
które go tworzà majà zdolnoÊç do tworzenia rzeczy, jakich wczeÊniej nie robił nikt. Poruszanie si´
po znanych drogach prowadzi donikàd, a to, czego zdołaliÊmy dokonaç w ostatnich trzech latach,
jest owo cem przede wszyst kim za an ga ˝o wa nia
pracowników. Skorzystam z okazji i pogratuluj´
wszystkim moim kolegom: wyniki przychodzà tylko wtedy, gdy system funkcjonuje prawidłowo,
a wszystkie komórki organizmu sà zdrowe. Moim
celem jest, aby dział Engineering & Design stał
si´ najbardziej presti˝owym miejscem pracy we
Włoszech, przynajmniej w bran˝y technologicznej. Z te go po wo du od 2009 roku wzmoc ni my
nasz zespół przyjmujàc 500 nowych in˝ynierów
i techników”.
Gdzie ich znajdziecie?
„UruchomiliÊmy bardzo rygorystyczny proces selekcji: za poÊrednictwem Internetu otrzymaliÊmy
ju˝ około 3,5 tysiàca ˝yciorysów. Zbieramy je na
terenie całych Włoch, ale docelowym miejscem
pracy b´dzie Turyn lub Neapol. Podstawowym kryterium, jakie przyj´liÊmy przy wyborze kandydatów, jest jakoÊç, co nie znaczy, ˝e b´dziemy przymykaç oko na profesjonalizm i zdolnoÊç do pracy
w grupie. Zwłaszcza ten ostatni element jest bardzo istotny: chcemy stworzyç wspaniały zespół”.
A czym Engineering & Design zajmuje si´
w chwili obecnej?
„Wieloma rzeczami. W dalszym ciàgu ÊciÊle stosujemy si´ do planu, który przewiduje ponad 20 nowych modeli do 2010 r. JednoczeÊnie zamierzamy
jeszcze bardziej zintensyfikowaç tempo odÊwie˝ania gamy. Sporà prac´ wykonujemy równie˝
na polu mi´dzynarodowym, na przykład
w Brazylii. Poza tym, od kiedy oprócz
samochodów objàłem równie˝ stanowisko odpowiedzialnego za Product
Development całej Grupy Fiat, poszukujemy mo˝liwych synergii
mi´dzy sektorami, które znaczàco przyspieszà wszystkie procesy. To wyzwanie dla prawdziwych mistrzów, które generuje innowacyjne rozwiàzania
i powinno staç si´ wabikiem
zach´cajàcym uzdolnionà młodzie˝ do włàczenia si´ do gry”.
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Baga˝

nowoÊci
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W Turynie zaprezentowano Eurocargo
w wersji 2008. Zmian jest sporo, równie˝
w samej kabinie. Tymczasem Iveco zamyka
rekordowy kwartał, poprawiajàc swoje obroty
o 21% w stosunku do pierwszego
trymestru ubiegłego
roku.
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iedy Eurocargo pojawiło si´ na rynku, ktoÊ nazwał je „kopernikaƒskà
rewolucjà” w Êwiecie ci´˝arówek.
I faktycznie, od swojego debiutu
w 1991roku, model cieszył si´ powodzeniem wsz´dzie tam, gdzie si´
pojawił. PopularnoÊç ta przeło˝yła
si´ na 430 tysi´cy egzemplarzy
sprzedanych do dziÊ. Teraz na rynku
debiutuje wersja o odÊwie˝onym wizerunku, wyposa˝eniu
i gamie, posiadajàca wszelkie
predyspozycje do tego, by
w dalszym ciàgu pozostawaç
najbardziej lubianym samochodem w Europie.
No wa wer sja po ja wia si´
w mo men cie szcze gól nie
korzystnym dla firmy Iveco, która zamyka pierwszy kwartał bie˝àcego roku wynikami absolutnie
rekordowymi: 58 tysiàcami sprzedanych samocho dów i 21-pro cen to wym wzro stem ob ro tów
w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego
roku. Podczas prezentacji nowego Eurocargo we
wn´trzach turyƒskiego Iveco Customer Support
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Center dyrektor pełnomocny Paolo Monferino nie
krył zadowolenia. „To właÊciwa droga – powiedział – do osiàgni´cia celu, jaki postawiliÊmy sobie na rok 2010: rentownoÊci wyra˝onej w dwóch
cyfrach”.
NowoÊci w Eurocargo nie brakuje, poczàwszy
od kabiny, zaprojektowanej według myÊli koncepcyjnej przetestowanej ju˝ w modelach Stralis
i Trakker. Wygodniejsza i bardziej ergonomiczna,
podnosi jakoÊç samochodu
i jakoÊç ˝ycia tego, kto zasiada za jego kierownicà.
StyliÊci interweniowali równie˝ na zewnàtrz: wzrok
przykuwa zwłaszcza nowa
krata chłodnicy z przednim
panelem, który mo˝e byç indywidualizowany za pomocà
firmowych barw, a tak˝e przednie zderzaki
i umieszczone nad nimi lampy zespolone.
Mniej widoczne, a równie istotne sà zmiany natury technicznej: gama manualnych skrzyƒ biegów
zo sta ła grun tow nie zmo der ni zo wa na, a sil ni ki
wywodzà si´ z rodziny Tector, słynàcej z imponujà cej mo cy, nie za wod no Êci i ni skie go po zio mu
zu˝ycia pali wa. W wersjach ze skrzynià
automatycznà oszcz´dnoÊç pali wo wa w sto sun ku do jed no stek z ukła dem EGR si´ ga a˝
pi´ciu procent.
Ale to nie koniec nowoÊci w obsza rze na p´ dów. Weê my na
przykład silniki bi-fuel, cechujàce si´ minimalnym wpływem
na Êrodowisko i tym samym nadajàce si´ idealnie do centrów
miast, w któ rych du ˝e
sie ci dys try bu cyj ne
zmuszone sà korzystaç ze Êrod ków
trans por tu Êred niej
wielkoÊci, takich jak
właÊnie Eurocargo.
Ponadto, dla dopełnie nia i tak ob szer nej ju˝ ga my, w fa zie od bio ru
technicznego jest wersja z nap´dem hybrydowym (termiczno-elektrycznym). W tym miejscu warto zaznaczyç, ˝e liczba
kom bi na cji sil ni ków, wer sji
i wyposa˝eƒ, jakie proponuje
si´ w Eu ro cargo, wy no si
po nad 11,5 ty sià ca, i to bez
mo˝liwych zestawieƒ kolorystycznych.

Klienci mogà
wybieraç
spoÊród 11.584
kombinacji

RÓ˚NICA TKWI
W SZCZEGÓŁACH
Kiedy nikt jeszcze nie słyszał o ergonomii, o kabinach samochodów ci´˝arowych mo˝na było powiedzieç wszystko, tylko nie to, ˝e sà komfortowe.
DziÊ mamy ju˝ t´ ÊwiadomoÊç, ˝e jakoÊç ˝ycia
za kierownicà ma ogromny wpływ na bezpieczeƒstwo i… powodzenie produktu na rynku. Nic
dziwnego, ˝e szoferki najnowszych Êrodków pracy
pod ˝adnym wzgl´dem nie ust´pujà kabinom luksusowych samochodów osobowych. Eurocargo
nie jest tu wyjàtkiem. Przeja˝d˝ka po drogach wokół Turynu w towarzystwie Patrice’a Baudouina,
kierowcy fabrycznego Iveco France, pozwala nam
na lepsze zapoznanie si´ z walorami modelu. „Samochód – wyjaÊnia nasz przewodnik – jest nie tylko wygodny, ale i atrakcyjny wizualnie”. Z przodu
uwag´ zwraca krata chłodnicy z miejscem na logo
(podobna do tej stosowanej w modelach Stralis
i Trakker), dajàca mo˝liwoÊç indywidualizacji pojazdu za pomocà firmowego oznakowania klientów. W ofercie znajdujà si´ równie˝ monochromatyczne zderzaki i błotniki w kolorze nadwozia. Ci,
którzy wykorzystujà Eurocargo do bardziej wymagajàcych zadaƒ, decydujà si´ najcz´Êciej na ciemnoszare zderzaki ze stali, zabezpieczajàce przed
uszkodzeniami w razie drobnych stłuczek.
Po obu stronach znajdujà si´ nowe, pojemne
schowki, zamykane z zewnàtrz elektrycznymi pokrywami i dost´pne równie˝ od Êrodka.
Wn´trze zostało poddane gruntownej modernizacji. Baudouin, zasiadajàcy za kierownicà 250-konnej wersji ze skrzynià automatycznà, pokazuje
nam wszystkie nowoÊci, poczynajàc od kompaktowej, ciemnoszarej deski rozdzielczej i jej najbardziej charakterystycznych elementów, czyli konsoli
Êrodkowej ze sterownikami oraz wyÊwietlacza nawigacji satelitarnej (dost´pnej jako opcja). „Rozlokowanie najcz´Êciej u˝ywanych akcesoriów – mówi Baudouin – na przykład otworów nawiewu powietrza, hamulca postojowego wbudowanego
w konsol´ przypodłogowà (nowoÊç!) oraz dwóch
przełàczników pod kierownicà, zostało dokładnie
przestudiowane pod kàtem optymalnej funkcjonalnoÊci i wygody u˝ytkownika. Przeprojektowano
równie˝ panele drzwi, wzbogacajàc je o praktyczne podłokietniki. WłaÊnie w nich umieszczono
sterowniki szyb opuszczanych elektrycznie i lusterek wstecznych, tak aby znajdowały si´ one w zasi´gu r´ki, a nie gdzieÊ na desce rozdzielczej. PomyÊlano wreszcie o pojemniejszych ni˝ dotàd kieszeniach na ró˝nego rodzaju przedmioty”.
Nie sposób te˝ nie wspomnieç o optymalnej pozycji kierowcy. Mo˝e on dobraç sobie kàt nachylenia
i wysokoÊç kierownicy, ma te˝ zapewniony wygodniejszy fotel, dzi´ki wbudowanym w niego pasom

Wraz z nowym
Eurocargo
na rynku
debiutuje linia
akcesoriów
opracowanych
pod kątem
poprawy
komfortu
i bezpieczeństwa

SILNIKI
Silnik

Moc
Prędk. obrot. Moment obrot.
(kW) (KM) (obr./min) (Nm)
Tector 4 — 140
103 140
2700
465
2100
Tector 4 — 160
118 160
2700
535
2100
Tector 4 — 180
134 182
2700
610
2100
Tector 6 — 220
160 217
2700
680
2100
Tector 6 — 250
185 252
2700
850
9

Prędk. obrot.
(obr./min)
1200 —
1200 —
1300 —
1200 —
1250 —
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Nowe Iveco
Eurocargo jest
produkowane
w zakładzie
w Brescii bez
skrzyni
ładunkowej, tak
aby firmy
wyposażeniowe
mogły
dostosować
nadwozie
do wymagań
poszczególnych
klientów
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bezpieczeƒstwa. Poszycia zostały wykonane z winylu lub ciemnoszarej tkaniny z jasnymi motywami
maoryskimi, przypominajàcymi o zwiàzku Iveco ze
sponsorowanà przezeƒ nowozelandzkà dru˝ynà
rugby All Blacks. Krótko mówiàc ró˝nica pomi´dzy
starym a nowym Eurocargo tkwi w szczegółach.
Jeszcze jedno słowo o kabinie – jest proponowana
w trzech klasycznych wersjach: krótkiej, długiej
i podwójnej, w zale˝noÊci od przewidywanych zastosowaƒ samochodu.

MOCNE SERCE
I WYSOKI POZIOM
BEZPIECZE¡STWA
„Tector forever”. Z biegiem lat ta linia silników
produkowanych przez Fiat Powertrain Technologies dowiodła swej niezawodnoÊci i wydajnoÊci,
zachwycajàc jednoczeÊnie doskonałymi osiàgami i niskimi kosztami eksploatacji. Oferta obejmuje
jednostki cztero- i szeÊciocylindrowe (ich parametry mo˝na
znaleêç w tabeli na poprzedniej
stronie), wszystkie w wersji
zgodnej z Euro 5, nowymi europejskimi normami w zakresie
emisji dwutlenku w´gla.
Sporo nowoÊci czeka w skrzyniach biegów: do tradycyjnej

pi´ciobiegowej przekładni ZF dołàczajà odmiany
szeÊcio- i dziewi´ciobiegowe, te pierwsze równie˝
w wersji zautomatyzowanej, wyposa˝one w oprogramowanie optymalizujàce zu˝ycie paliwa poprzez dobieranie przeło˝eƒ do bie˝àcych warunków jazdy. Je˝eli, jak mówi nasz kierowca, preferuje si´ łagodny, płynny styl prowadzenia samochodu, mo˝na zaoszcz´dziç na paliwie nawet do
pi´ciu procent. To nie jedyna zaleta nowych
skrzyƒ – zmniejszajà one równie˝ ryzyko zm´czenia i dekoncentracji. Jak obliczono, podczas normalnego dnia roboczego kierowca wykonuje Êrednio około 1800 zmian przeło˝enia. „Na niektórych trasach – mówi dalej Baudouin – automatyczna skrzynia biegów jest po prostu nieodzowna. Kierowca pracuje wydajniej, koncentrujàc si´
na prowadzeniu samochodu i obserwacji drogi”.
A’
propos
bezpieczeƒstwa,
wszystkie 180-konne wersje Eurocargo majà w wyposa˝eniu
standardowym hamulec silnika.
W odmianach szeÊcio- i dziesi´ciotonowych zastosowano układ
hydrauliczno-pneumatyczny, natomiast w wersjach od 11 ton
wzwy˝ układ w pełni pneumatyczny.
Konstruktorzy przewidzieli ponadto systemy zapobiegajàce blo-

Silniki Tector
mogà byç
sprz´gane
z wieloma
ró˝nymi
skrzyniami
biegów
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kowaniu si´ (ABS) i poÊlizgowi kół (ASR),
a w wersjach z hamulcami pneumatycznymi tak˝e
system elektronicznej kontroli stabilnoÊci toru jazdy. WÊród opcji dost´pny jest równie˝ Hill Holder,
urzàdzenie nieocenione podczas jazdy w rejonach
górskich, uaktywniajàce si´ w momencie ruszania
na wzniesieniu. Jego działanie polega na zablokowaniu pedału hamulca we wciÊni´tej pozycji, po to
by kierowca miał czas na przeniesienie nogi na pedał przyspieszenia bez ryzyka obsuni´cia si´ pojazOD OM DO IVECO

Przodkowie

Eurocargo

ajpierw był Leoncino, produkowany w latach pięćdziesiątych
przez firmę OM w Brescii (która od lat 30-tych krążyła
po orbicie Fiata, by dołączyć definitywnie do jego Grupy
w latach 60-tych). Był to uniwersalny, solidny samochód ciężarowy
średniej wielkości, wytwarzany w kilku wersjach.
Powodzenie Leoncino (dosł. lwiątko) było tak duże, że już wkrótce
na rynku pojawili się jego następcy, podobnie jak ich protoplasta
zawdzięczający swe nazwy zwierzętom: Tigrotto (tygrysek), Tigre
(tygrys), Lupetto (wilczątko), Cerbiatto (jelonek), Daino (daniel),
Orsetto (niedźwiadek). Wszystkie te samochody przyczyniły się
do boomu ekonomicznego, który postawił na nogi włoską
gospodarkę. Oto prawdziwi protoplasci Eurocargo.

N

50 LAT SAMOCHODÓW CI¢˚AROWYCH
1959

Premiera Lupetto

1977

Premiera Gamma Z

1987

Premiera TurboZeta

1991

Premiera EuroCargo

1992

„International Truck of the Year”

1993

„Road Tester Choice” w Wielkiej Brytanii

1994

„Flet Truck of the Year” w Wielkiej Brytanii

1996

„Najlepszy importowany samochód ciężarowy”
w Niemczech

1996

„MidiEuroTest” dla wersji 12 t za ekonomiczność
w zużyciu paliwa i eksploatacji

1997

Premiera EuroCargo MY 97

1998

„MidiEuroTest” dla wersji 7,5 t

1999

Premiera nowej gamy EuroCargo EL

2001

Premiera nowego EuroCargo Tector

2002

„Best Light Truck” w Wielkiej Brytanii

2003

Premiera EuroCargo MY 2003

2004

Premiera „New Eurocargo-All wheel drive”

2005

Wprowadzenie nowych wersji 140E i 160E

2006

Wprowadzenie modeli Euro 4 i Euro 5

2008

Premiera nowego Eurocargo
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Polak potrafi...

si´ uczyç

TEKST

Alicja Filowska
FOTO

Satiz Poland

Młodzi, zdolni, wykształceni. Za kilka lat byç
mo˝e oni b´dà rozdawaç karty na rynku pracy.
Dzisiaj myÊlà jeszcze o tym, aby dalej si´
kształciç, podnosiç kwalifikacje, gdy˝ ich
ambicje si´gajà znacznie ponad przeci´tnoÊç.

D

wunasta edycja konkursu nagród
dla dzieci pracowników Grupy Fiat
za bardzo dobre wyniki w nauce
w roku 2007 tradycyjnie miała
miejsce w Sali Redutowej Hotelu
„Pod Orłem”, 27 czerwca bie˝àcego roku. Od 1996 roku, kiedy to
Zarzàd Fiat SpA w Turynie ustanowił program nagród przyznawanych dzieciom pracowników spółek Fiata, zarówno
we Włoszech, jak i w innych krajach, w których Fiat
odgrywa znaczàcà rol´. W tym roku w Polsce komisja ds. nagród Fiata, w skład której wchodzà przedstawiciele zarzàdu spółek Grupy Fiat oraz rektorzy
i profesorowie polskich uczelni, uznała 202 wnioski
za ÊciÊle odpowiadajàce wymogom regulaminowym.
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Nagrody pieni´˝ne o łàcznej wartoÊci 731.500 zł
przyznano w trzech kategoriach: Êwiadectw maturalnych (57 osób), licencjatów i dyplomów in˝yniera
(44 osób) oraz dyplomów ukoƒczenia studiów
wy˝szych z tytułem magistra lub lekarza (101 osób).
„T´ uroczystoÊç miło mi nazwaç Êwi´tem młodych,
zdolnych ludzi, którzy swoimi umiej´tnoÊciami i zaanga˝owaniem potrafià wyró˝niç si´ w nauce, a to
ju˝ pierwszy krok do tego, aby osiàgnàç sukces
w ˝yciu – tymi słowami Enrico Pavoni, prezes Grupy Fiat w Polsce, rozpoczàł swoje przemówienie, witajàc zebranych. – Ogromne zadowolenie budzi
utrzymujàca si´ na wysokim poziomie liczba uczestników konkursu, a wi´c osób, którym Fiat w ten
sposób mo˝e wyraziç swoje uznanie za prac´, umiej´tnoÊci oraz wyjàtkowe osiàgni´cia w nauce. Jedno-

czeÊnie nagrody te sà wyrazem
uznania i szacunku firmy dla rodziców laureatów, pracujàcych
w spółkach Grupy Fiat w Polsce.
Dzisiejszy dzieƒ jest bez wàtpienia wielkim Êwi´tem i dla Was,
pracowita młodzie˝y, i dla Was,
szanowni rodzice, a tak˝e dla naszej firmy. Mam nadziej´, ˝e
otrzymane nagrody b´dà stanowiły dla Was zach´t´ do dalszych
staraƒ i pogł´biania wiedzy, niezale˝nie od drogi, jakà w ˝yciu
obierzecie”. W imieniu nagrodzonych podzi´kowania zło˝ył
ksiàdz Tomasz Bieniek: „Jan Paweł II powiedział kiedyÊ do młodych: »Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali«”. My posłuszni temu wezwaniu podj´liÊmy zadanie systematycznego pogł´biania swojej
wiedzy, rozwijania swoich umiej´tnoÊci i talentów, by w połàczeniu z màdroÊcià ˝yciowà zagwarantowaç sobie szcz´Êcie i pomyÊlnoÊç w ˝yciu. Màdry i roztropny syn czy córka jest dumà
rodziców, ale jak si´ okazuje
tak˝e chlubà zakładu pracy rodziców. Dzi´kujemy prezesowi,
organizatorom i sponsorom
za docenianie i promowanie młodego pokolenia, które b´dzie odpowiadaç za losy swojego narodu, a tak˝e Grupy Fiat, bo przecie˝ i z tego grona mogà wyjÊç
ludzie, którzy b´dà rozwijaç
i promowaç Grup´ Fiata w całym
Êwiecie”. Po krótkim, acz niezwykle elektryzujàcym koncercie
Tria Jazzowego z Bielskiej Szkoły
Muzycznej zebrani udali si´
na przygotowany dla nich pocz´stunek i lampk´ szampana.
Marcin Gmerek –
absolwent Akademii
Wychowania Fizycznego w Katowicach.
„Studia wybierałem
przede wszystkim
z ciekawoÊci. Na co
dzieƒ jestem osobà
aktywnà i z czasem
moja pasja, jakà jest

sport w ka˝dej postaci, szczególnie ekstremalnej, przerodziła
si´ w mojà specjalnoÊç ˝yciowà.
Zaj´cia na uczelni i goràcy
okres, jakim jest sesja, nie stanowiły przeszkody, by pojeêdziç
na desce snowboardowej czy
poszaleç na rowerze zjazdowym. Skutecznie wszystko godziłem, czego Êwiadectwem jest
dzisiejsza nagroda, która myÊl´,
pozwoli mi w ciekawy sposób
sp´dziç wakacje. Obecnie jestem trenerem snowboardu za
niedługo mo˝e i zjazdu, solidnie
troszczàc si´ o kondycj´ fizycznà innych osób. W przyszłoÊci
zamierzam natomiast tak pokierowaç swoim ˝yciem, aby powiàzaç wykształcenie z pracà
zawodowà”.
Ewa Stachoƒ
– absolwentka
Politechniki
Âlàskiej. „Dobre
wyniki
w nauce dajà
du˝o satysfakcji i wcale nie
muszà wiàzaç
si´ z wyrzeczeniami. Skutecznie
łàczyłam studia z podró˝owaniem, byłam mi´dzy innymi
w Niemczech i Irlandii. Ponadto
b´dàc studentkà wyszłam za
mà˝ i urodziłam dziecko. Teraz
najwa˝niejsze jest dla mnie wychowanie syna, a potem zamierzam zajàç si´ karierà zawodowà. Chciałabym podjàç prac´,
która b´dzie mnie w pełni satysfakcjonowała, b´dzie zgodna
z moim wykształceniem i da mi
mo˝liwoÊci rozwoju. MyÊl´ tak˝e o dalszym kształceniu si´ na
kierunku
zwiàzanym
z logistykà, na co zamierzam przeznaczyç nagrod´. Moim głównym celem w ˝yciu, który ju˝
zrealizowałam, było zało˝enie rodziny, teraz
szukam czegoÊ, co zwróci mi ten wysiłek, który
wło˝yłam w te wszystkie

LISTA NAGRODZONYCH

Najlepsi

z najlepszych
Łukasz Adamczyk
Grzegorz Adamus
Karol Aleksandrowicz
Katarzyna Babina
Agata Balcerzak
Joanna Baranowska
Łukasz Bednarski
Jarosław Białkowski
Wojciech Biarda
Anna Biel
Tomasz Bieniek
Przemysław Biernat
Damian Biss
Izabela Błahut
Małgorzata Bochnacka
Jarosław Bońkowski
Natalia Borowiecka
Łukasz Borysewicz
Rafał Botor
Rafał Bromirski
Joanna Bryk
Renata Brzóska
Joanna Bugajska
Anna Burzan
Aneta Caputa
Łukasz Chajec
Sylwia Chwalik
Anna Ciarkowska
Anna Ciślak
Beata Cygan
Dorota Cygan
Magdalena Czader
Łukasz Czygier
Jolanta Czylok
Anna Daniel
Aleksandra Dawczyńska
Aneta Czopek
Agnieszka Domagała
Rafał Drąg
Maria Dudzik
Kamil Dyszlewski
Karolina Fatyga
Iwona Fidor
Elżbieta Filipiak
Anna Firganek
Aleksandra Furtak
Tomasz Gajewski
Szymon Gębala
Marcin Gębala
Edward Gęga
Marcin Gmerek
Małgorzata Golatowska
Anna Gołaszewska-Kuś
Katarzyna Gomułka

Michał Górka
Monika Górska
Janusz Greń
Magdalena Gruszecka
Monika Habdas
Agnieszka Haberka
Wioleta Hapeta
Daria Hernas
Anna Maria Hoffman
Joanna Hućko
Adam Jabłoński
Karolina Jabłońska
Monika Jagiełło
Anna Jagosz
Dagmara Jamróz
Katarzyna Janisiewicz
Jacek Januszczak
Aneta Jarmoszko
Joanna Jaskółka
Patrycja Jaworska
Barbara Juraszek
Katarzyna Jurzak
Piotr Kaczanowski
Dorota Kaczmarek
Piotr Kamiński
Marta Kamrowska
Iwona Karcz
Jolanta Kikolska
Alicja Kleszcz
Tomasz Kołodziej
Anna Kołodziejczyk
Anna Kopeć
Barbara Kościelniak
Magdalena Łaszek
Gabriela Kowalska
Katarzyna Kozioł
Krzysztof Kozłowski
Aneta Krupińska
Sylwia Kryca
Natalia Krzemień
Tomasz Krześlak
Mateusz Kubica
Urszula Kuboszek
Dagmara Kubrak
Natalia Kukułka
Paweł Kula
Piotr Kupka
Barbara Lasko
Krzysztof Latocha
Ilona Leśnik
Kamila Łabaj
Łukasz Łabędzki
Marcin Łąkowski
Stanisław Łukawiecki
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lata nauki. Nie patrz´ zbyt daleko w przyszłoÊç,
ale mam nadziej´, ˝e rodzina zawsze b´dzie u mojego boku, a od dalszego ˝ycia oczekuj´ przede
wszystkim szcz´Êcia i satysfakcji”.
Damian Biss – absolwent
Wy˝szej Szkoły Zarzàdzania
Marketingowego i J´zyków
Obcych w Katowicach. „Wybrałem finanse, poniewa˝ uwa˝am, ˝e ten kierunek da mi
wiele mo˝liwoÊci na rynku pracy. W dzisiejszych czasach
kształcenie si´ jest pewnego
rodzaju standardem, tak jak
kiedyÊ matura tak teraz tytuł magistra to minimum, które trzeba mieç. Jednak na to, czy ktoÊ
odniesie sukces, według mnie, w pierwszej kolejnoÊci i tak decyduje zaanga˝owanie w to, co si´
robi. A najwy˝sze stanowiska zajmujà ludzie, którzy bardzo dobrze radzà sobie w biznesie, znajdà
si´ w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i wiedzà jak zadziałaç.
W trakcie studiów nie zajmowałem si´ tylko naukà, wybrałem tryb zaoczny, dzi´ki czemu mogłem podjàç prac´ i od ponad 6 lat jestem zwiàzany z technikà grzewczà. Obecnie jako przedstawiciel hurtowni, ale moim celem jest stanowisko
przedstawiciela producenta. W tej pracy najbardziej podoba mi si´ swoboda w działaniu, wysoka
odpowiedzialnoÊç i ogromna samodzielnoÊç. Firma kontroluje moje działania, ale tak naprawd´
wszystko zale˝y ode mnie”.
Maria Raêny – „Nagrod´, którà mnie uhonorowano otrzymałam za wyniki na Êwiadectwie maturalnym, obecnie natomiast jestem po pierwszym
roku Zarzàdzania In˝ynierià
Produkcji na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.
Choç wypracowanie takiej
Êredniej kosztowało mnie sporo wysiłku, to z powodzeniem łàczyłam szkoł´
z zainteresowaniami. Troch´ podró˝owałam, ale
zdecydowanie najwi´cej wolnego czasu poÊwi´ciłam na sport, głównie narciarstwo i koszykówk´.
Uwa˝am, ˝e w ˝yciu najwa˝niejsze to stawiaç sobie cele i do nich dà˝yç. Moje obecne cele to skoƒczyç studia i znaleêç dobrze płatnà prac´ oraz takà, w której si´ odnajd´. Nie mam jeszcze konkretnych planów, teraz mog´ stwierdziç jedynie,
˝e bardzo podoba mi si´ mój kierunek studiów
i chciałabym zwiàzaç z nim swoje przyszłe ˝ycie
zawodowe. Mo˝e pozwoli mi on kiedyÊ zostaç
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Laureaci
uśmiechnięci.
Rodzice dumni.
Goście
zaszczyceni.
Podziękowania
w imieniu
nagrodzonych
złożył ksiądz
Tomasz Bieniek

człowiekiem sukcesu, osobà, która osiàga wszystkie postawione sobie cele, anga˝uje si´ w to, co
robi i jest z tego zadowolona. Od ˝ycia nie oczekuj´ niczego nadzwyczajnego, chciałabym dostaç
dobrà prac´, z czasem zało˝yç rodzin´”.
Konrad St´pieƒ, absolwent
Makrokierunku na Politechnice Âlàskiej. „Wybrałem te studia dlatego, ˝e był to nowy,
ciekawy kierunek, a zaj´cia
prowadzone były w j´zyku angielskim. W niedalekiej przyszłoÊci planuj´ podjàç jeszcze
jedne studia na kierunku zarzàdzanie. Aktualnie pracuj´
jako product manager w firmie, która cały czas si´
rozwija, dzi´ki czemu mo˝na si´ piàç po szczeblach kariery. Choç praca ta daje mi satysfakcj´,
to jednoczeÊnie zabiera mi du˝o czasu. Tak za kilka lat chciałbym móc dysponowaç swoim czasem
według własnej woli, jego cz´Êç przeznaczyç
na obowiàzki, a cz´Êç na przyjemnoÊci.
Od ˝ycia oczekuj´ przede wszystkim
szcz´Êcia, nie chc´ martwiç si´ o finanse i chc´ robiç to, co lubi´. Na co
dzieƒ nie ˝yj´ według planu, raczej

w oczekiwaniu na to, co przyniesie kolejny dzieƒ.
Jak pojawi si´ jakaÊ okazja to staram si´ jà wykorzystaç, jak jej nie ma to na nià czekam. Nagrod´
zamierzam odło˝yç i wykorzystaç przy nast´pnej
inwestycji w samochód”.
Beata Cygan, absolwentka Administracji na Uniwersytecie
Âlàskim. „Administracj´ wybrałam z racji tego, ˝e zawiera
w sobie ró˝ne dziedziny prawa,
przez co jest bardzo ciekawa
i daje du˝o mo˝liwoÊci pracy:
w biurze, w urz´dach czy innych instytucjach. Poniewa˝
bardzo spodobało mi si´ prawo, od paêdziernika
zamierzam podjàç studia na tym właÊnie kierunku.
Niektórzy studiujà to, co chcà, ale cz´sto jest tak,
˝e to rodzice podejmujà za nich t´ decyzj´. Ja na
szcz´Êcie poszłam na taki kierunek, jaki sobie wybrałam, sama kieruj´ swoim ˝yciem i wiem, ˝e dokonuj´ słusznych wyborów, bo najwa˝niejsze w ˝yciu to realizowaç swoje plany. Wypracowanie bardzo dobrych wyników nie oznaczało jakichÊ
okropnych wyrzeczeƒ. Spokojnie godziłam studia
z pracà i zainteresowaniami. Czasem trzeba było
zrezygnowaç z jakiejÊ imprezy, ale uwa˝am, ˝e póki człowiek jest młody, to warto poÊwi´ciç czas
na nauk´, a póêniej jak ma si´ ju˝ stabilnà sytuacj´
przychodzi czas na zabaw´ i zbieranie owoców.
W przyszłoÊci chciałabym byç człowiekiem spełnionym, osiàgajàcym cele, które sobie stawia. Dzisiejsze wydarzenie mog´ z pewnoÊcià uznaç za
swój mały sukces, jest to nagroda za coÊ, co udało
mi si´ osiàgnàç, kolejny etap w moim ˝yciu, który
z pewnoÊcià zaowocuje. Uwa˝am, ˝e to, co człowiek mo˝e w ˝yciu osiàgnàç zale˝y tylko od niego,
a najwa˝niejsze jest spełnienie i zadowolenie z tego, co si´ robi. Dzisiejszà nagrod´ przeznacz´ na
wakacyjnà wycieczk´ do Chorwacji”.

LISTA NAGRODZONYCH

Grupowe zdjęcie
z prezesami
spółek to już
niemal tradycja

Andrzej Majewski
Magdalena Malinowska
Mariusz Marczewski
Krzysztof Matusiak
Ewelina Mężeńska
Dorota Miernik
Arkadiusz Mikulec
Dorota Muras
Anna Murawska
Krzysztof Myalski
Łukasz Nowak
Joanna Ogrocka
Anna Ogrodowczyk
Magdalena Osika
Anna Pacyga
Sylwia Pagieła
Agnieszka Pajowska
Janusz Paluch
Monika Pałka
Paulina Parzęcka
Gabriela Pasterak
Agnieszka Patola
Monika Pencarska
Patrycja Piękoś
Katarzyna Piskorz
Izabela Pisz
Marek Plinta
Katarzyna Płoskonka
Agnieszka Pollak
Adam Połącarz
Anna Popławska
Renata Pryszcz
Renata Radgowska
Maria Raźny
Krzysztof Redosz
Marta Romańska
Katarzyna Rozpondek
Agnieszka Rybka
Magdalena Rzeźniczek
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Europejscy

mistrzowie redukcji

Samochody marki Fiat ju˝
w 2007 r. legitymowały si´
najni˝szym poziomem
emisji CO2 do atmosfery.
Pomimo tego trwajà
prace nad nap´dami
alternatywnymi.
TEKST
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Carlo Fiorino
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37,3 – dokładnie tyle
gramów dwutlenku
w´gla na kilometr
emitował Êrednio do
atmosfery ka˝dy samochód Fiata sprzedany w zeszłym roku.
Mniej ni˝ statystyczny
Peugeot i Citroën,
mniej ni˝ Renault i Toyota, mniej
ni˝ Ford, Opel, BMW i Mercedes. Innymi słowy to najlepszy
wynik spoÊród dziesi´ciu naj-

ch´tniej kupowanych marek motoryzacyjnych w Europie. Mistrzowski tytuł przyznała Fiatowi
spółka Jato, obecna w ponad 40
krajach, Êwiatowy lider w zakresie doradztwa i badaƒ w bran˝y
samochodowej.
Wy ró˝ nie nie to jest wy ra zem
uznania dla Grupy Fiat za prace
nad redukcjà poziomów zu˝ycia
pa li wa i emi sji spa lin, pro wa dzo ne ju˝ od dłu˝ sze go cza su
w oparciu o dwa priorytety.

NAP¢DY GAZOWE I HYBRYDOWE

PrzyszłoÊç, która

CO2
NAJLEPSI WEDŁUG JATO
Marka
Fiat
Peugeot
Citro n
Renault
Toyota
Ford
Opel/Vauxhall
Volkswagen
BMW
Mercedes

CO 2 g/km
137,3
141,9
142,2
146,4
148,8
149,1
152,9
161,7
176,7
188,4

jest w zasi´gu r´ki
B

yć może już jutro wszyscy będziemy jeździć samochodami
napędzanymi wodorem lub bateriami słonecznymi albo czymś, co
dopiero zrodzi się w wyobraźni naukowców. Dziś jednak najlepszą receptą
na natychmiastową poprawę kondycji środowiska naturalnego jest metan.
W rzeczy samej, ta technologia zasilania pozwala na uzyskanie z miejsca
23-procentowego spadku poziomu emisji CO2 i niemal całkowite
wyeliminowanie emisji pyłów zawieszonych (PM). Dlatego właśnie Fiat
poświęcił tak dużo czasu na prace w tym kierunku, zyskując w efekcie
miano światowego lidera na polu samochodów zasilanych metanem OEM
(Original Equipment Manufacturer): w zeszłym roku sprzedał ich
na włoskim rynku ponad 50 tysięcy. Fiat jest również pierwszym
konstruktorem, który proponuje – w ramach swej ekologicznej linii
„Natural Power” – szeroki wybór samochodów z podwójnym zasilaniem
(gazowo-benzynowym), by tym samym sprostać oczekiwaniom bardzo
zróżnicowanej klienteli, również instytucji i firm. Oferta obejmuje m.in.
modele Dobl (również w wersji Cargo), Punto (również w wersji Van),
Multipla i Panda (również w wersji Van), a jeszcze w tym roku zostanie
poszerzona o Grande Punto.
Rok 2007 stał pod znakiem sukcesu Pandy Panda (30 tysięcy sprzedanych
egzemplarzy), wyposażonej w silnik FIRE 1.2 z zasilaniem gazowobenzynowym, który emituje do atmosfery zaledwie 113 g dwutlenku węgla
na kilometr. Co bardzo istotne, 30-litrowy zbiornik na paliwo oraz dwa
zbiorniki na metan o łącznej pojemności 72 l (same w sobie gwarantujące
przejechanie ok. 270 km bez konieczności zatrzymywania się) w żaden
sposób nie rzutują na przestronność wnętrza i pakowność bagażnika.
Oprócz Pandy Panda, dostępnej również w wersji Van, koniecznie wymienić
trzeba także innych przedstawicieli gamy Natural Power, jakimi są
Punto (115 g/km CO2) i Punto Van, Multipla (161 g/km CO2) oraz
Dobl (159 g/km CO2) i Dobl Cargo.
W batalii o redukcję poziomów emisji niebagatelną rolę odegrają również
nowe, jeszcze bardziej wyrafinowane technologie motoryzacyjne, na chwilę
obecną stosowane w samochodach prototypowych i koncepcyjnych.
Gwoli przykładu, zaprezentowany na tegorocznym genewskim salonie
studyjny Fiat 500 Aria oddaje do atmosfery zaledwie 98 g CO2 na kilometr.
Tę rekordowo niską liczbę udało się uzyskać dzięki zespoleniu silnika
Diesla 1.3 16v Multijet Euro 5 (wyposażonego w filtr cząstek stałych DPF)
ze zrobotyzowaną skrzynią biegów Dualogic oraz innowacyjnym systemem
Stop&Start (jeżeli samochód pozostaje w bezruchu, silnik wyłącza się,
po czym włącza się ponownie w sposób automatyczny w momencie
„wrzucenia” biegu).
Fiatowi 500 Aria towarzyszy Panda Aria, zaprezentowana motoryzacyjnemu
światu we wrześniu ubiegłego roku. Samochód ten kryje pod maską nowy
silnik 900 ccm Turbo o mocy 80 KM, wyposażony w system Multiair®
z podwójnym zasilaniem: benzyną oraz mieszanką metanu (70%) i wodoru
(30%). Jednostka ta została zintegrowana z automatyczną skrzynią biegów
MTA oraz urządzeniem Stop&Start. Wszystkie materiały, zarówno te
na zewnątrz, jak i wewnątrz samochodu, są przyjazne środowisku
(pochodzenia naturalnego, po recyklingu lub nadające się do powtórnego
wykorzystania). Opony też są absolutnie „proekologiczne”, gwarantują
bowiem bardzo niski współczynnik oporu toczenia. I co najważniejsze,
emisja CO2 spada do… 69 g/km!!!
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Fiat 500
Zaledwie 119 g CO2 na kilometr (ze
skrzynią Dualogic nawet 118) – takim
oto wynikiem szczyci się mały 69-konny
silnik 1.2, zawdzięczający go
wyrafinowanej technologii: przepustnicy
sterowanej elektronicznie, komorze
spalania o dużej turbulencji, systemowi zmiennych faz rozrządu, lżejszym
komponentom układu rozrządu, wreszcie sprężynom zaworowym, redukującym tarcie.
Jeszcze niższym poziomem emisji dwutlenku węgla (dokładnie 110 g/km) legitymuje
się jednostka 1.3 16v MJT o mocy 75 KM, ale to akurat nie jest jakimś szczególnym
zaskoczeniem, zważywszy na fakt, że mamy do czynienia z najmniejszym i najbardziej
zaawansowanym dieslem z wtryskiem bezpośrednim „Common-rail” drugiej generacji.

Grande Punto
Oba silniki – 1.2 o mocy 65 KM oraz 1.4
o mocy 77 KM – emitują do atmosfery po
139 g dwutlenku węgla na kilometr
(pierwszy z nich 134 g/km, jeśli zostanie
sprzężony ze skrzynią Dualogic). Wartości te
uzyskano dzięki zastosowaniu tych samych
rozwiązań technicznych, które zastosowano w Fiacie 500, a w szczególności systemowi
zmiennych faz rozrządu i komory spalania o dużej turbulencji, dzięki którym do recyrkulacji
w komorze spalania trafia aż 25 procent wydychanego gazu, co przekłada się na znaczący
spadek poziomu zużycia paliwa i emisji spalin. W silniku 1.2 zmieniono także kanały
dolotowe i wylotowe, profile krzywek i czujnik spalania stukowego.

Panda
Optymalizacja dynamiki płynów
i poprawa wydajności 60-konnego
silnika 1.2 (m. in. za sprawą
fazowego sekwencyjnego wtrysku
wielopunktowego Marelli) przełożyła
się na emisję zaledwie 133 g dwutlenku
węgla na kilometr (127 g przy skrzyni
Dualogic). Liczba gramów CO2 na kilometr spadnie do 119 wraz z Pandą ECO, która trafi
na rynek początkiem lata i będzie oferowana z silnikami 1.1 o mocy 54 KM oraz 1.2
o mocy 60 KM. Wynik ten będzie zasługą zabiegów, a mianowicie optymalizacji przełożeń
przekładni, zwiększenia lepkości oleju silnikowego i do skrzyni biegów, wreszcie obniżenia
prześwitu i poprawy właściwości aerodynamicznych. Pozostaje jeszcze 75-konny
silnik 1.3 16v MJT, już dziś emitujący zaledwie 113 g CO2 na kilometr.

Bravo
Poziom emisji montowanej w tym modelu
jednostki 1.4 16v, czy to w wersji T-jet czy
tej bez doładowania, wynosi 156 g/km.
Ten fantastyczny – jak na samochód
o mocy 120 koni (w wersji bez doładowania 90) – wynik należy zawdzięczać
strategii zwanej downsizing, która łączy silnik o ograniczonej pojemności z nowoczesną
turbosprężarką, aby w ten sposób uzyskać osiągi co najmniej porównywalne z tymi
uzyskiwanymi przez większe jednostki napędowe, a jednocześnie zmniejszyć zużycie
paliwa i emisję dwutlenku węgla (o 7–8%). Podobną logiką kierowano się także
przy pracach nad nowymi członkami rodziny napędów wysokoprężnych, jakimi są
jednostki 1.6 16v w wersjach 105- i 120-konnej.
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Montowany
w Fiacie Bravo
silnik 1.6 16v MJT
jest jednym
z najbardziej
proekologicznych
napędów
w motoryzacyjnej
gamie

Pierwszym z nich jest poprawa
kompatybilnoÊci konwencjonalnych nap´dów benzynowych
i wysokopr´˝nych, drugim poszukiwanie technologii i alternatywnych êródeł zasilania.
Obrany przez Fiat Automobiles
kierunek potwierdza dyrektor
pełnomocny spółki Lorenzo Sistino, który, zadowolony z wyników sonda˝u Jato, powiedział:
„Zaanga˝owanie Fiata nie koƒczy si´ w tym miejscu. Wr´cz
przeciwnie, niezale˝nie od decyzji, jakie zapadnà na forum
ogólnoeuropejskim, celem naszego przedsi´biorstwa jest uzyskanie, do roku 2012, najni˝szej
Êredniej emisji CO2 przez nasze
samochody”.
Cel ten Fiat zamierza osiàgnàç
poprzez wdro˝enie zmian w silnikach i skrzyniach biegów,
a tak˝e stosujàc innowacyjne
aplikacje Eco Drive, opracowane
wspólnie z Microsoftem i namawiajàce klientów do bardziej
„ekologicznego” – a w efekcie
równie˝ korzystniejszego dla
portfeli – stylu jazdy. Ale konstruowanie „czystych”, oszcz´dnych paliwowo silników (Fiat
jest europejskim liderem
w zakresie produkcji samochodów kompaktowych, ju˝
z definicji najmniej szkodliwych
dla Êrodowiska) to za mało.
Trzeba równie˝ nauczyç si´ odpowiednio z nich korzystaç.
I do tego właÊnie słu˝y Eco Drive,
aplikacja, która za pomocà portu
USB i uniwersalnego systemu
Blue&Me dokonuje wnikliwej
analizy preferowanego przez nas
stylu jazdy i zaleca wprowadzenie stosownych korekt, wszystko
po to, by uzyskaç mo˝liwie najlepsze wyniki w redukcji zu˝ycia
paliwa, a w efekcie równie˝ emisji spalin.
Obok weryfikacji poddajemy
wybrane modele marki Fiat, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem
rozwiàzaƒ technologicznych,
które doprowadziły do obni˝enia poziomu emisji CO2.
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Na czele klasyfikacji
World Class
Manufacturing w 2007
roku znalazł si´ zakład
Tofas w tureckiej
Bursie. Oto jak pracuje
si´ w fabryce, gdzie
powstajà Doblò,
Linea i nowe Fiorino.
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„B

irlikte daha iyiye”, czyli „razem
na rzecz poprawy”. Taki napis
wita wje˝d˝ajàcych na teren tureckiego zakładu Tofas, w którym produkowane sà m.in.
Doblò i nowe Fiorino. Brzmi jak
slogan, ale w rzeczywistoÊci idealnie oddaje zarówno atmosfer´,
jakà oddycha si´ w fabryce, jak
i strategi´ działania, która pozwoliła osiàgnàç poziom doskonałoÊci. W ostatnich 14 miesiàcach produkcja wzrosła ponad dwukrotnie, z 500 do 1100
samochodów dziennie, a zaanga˝owanie w projekt
World Class Manufacturing przyczyniło si´ do poprawy jakoÊci i wydajnoÊci procesów. W listopadzie
ubiegłego roku zakład w Bursie, mieÊcie liczàcym
1,5 miliona mieszkaƒców i oddalonym o kilka godzin jazdy od Istambułu, zdał celujàco egzamin
z certyfikacji WCM, uzyskujàc „bràzowy medal”.
Zdobył łàcznie 53 punkty, najwi´cej ze wszystkich
czterech jednostek produkcyjnych Grupy, które na
koniec 2007 roku legitymowały si´ tym wyró˝nie-

Mirafiori

nad Bosforem
niem (trzy pozostałe to Tychy, Melfi i Termini Imerese). Nie dziwi zatem fakt, ˝e to właÊnie temu zakładowi przypadł w udziale tytuł „Best performance
WCM 2007”, jakim Grupa Fiat nagradza najlepsze
zakłady w swoich wewn´trznych „mistrzostwach”
World Class Manufacturing.
Ostatni sukces zmobilizował tureckà załog´, która
ani myÊli spoczàç na laurach, postawiwszy sobie
kolejny, jeszcze ambitniejszy cel: zdobyç „srebro”
do koƒca bie˝àcego roku. To wyzwanie trudne,
tym bardziej, ˝e zbiega si´ w czasie z innym, niemniej wymagajàcym zadaniem,
jakim jest przewidziane na poczàtek 2009 r. uruchomienie
produkcji nowego lekkiego samochodu dostawczego.
„JesteÊmy Êwiadomi tego, jak
ogromny czeka nas wysiłek –
mówi Massimo Risi, dyrektor
przemysłowy Tofas – ale jesteÊmy równie˝ bardzo zdeterminowani. Wszyscy bez wyjàtku

koncentrujemy si´ na tym zadaniu. Zaanga˝owanie pracowników jest naszym głównym atutem i to
właÊnie w nim ma swe êródło poprawa jakoÊci wyrobu, redukcja strat, przestojów maszyn czy wypadków przy pracy, których liczba zmalała
w przeciàgu trzech lat o 80 procent, a zgodnie
z naszym celem ma zejÊç do zera”. Najlepszym
dowodem ogromnego zaanga˝owania pracowników jest liczba formułowanych przez nich propozycji poprawy, która wzrosła z 2,2 na jednego pracownika w roku 2003 do 7,2 w zeszłym roku.
Mówimy oczywiÊcie o Êredniej,
ale warto zauwa˝yç, ˝e wÊród
ponad 8,5-tysi´cznej tureckiej
załogi sà prawdziwi rekordziÊci, jak choçby Ibrahim Sarac, 38-letni pracownik spawalni, który w samym tylko
2007 r. przedstawił 300 sugestii usprawnieƒ, z czego 265
ju˝ wdro˝ono. Jak to mo˝liwe?
„To bardzo proste – mówi sam

Najwi´kszym
atutem
zakładu jest
zaanga˝owanie
jego
pracowników
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Nowa linia
montażowa,
za sprawą której
zakład w Bursie,
w nieco ponad
rok, podwoił
swoją produkcję
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Powyżej: wydział tłoczni liczy siedem linii i 354
pracowników. Wśród nich jest również Sami Sahin,
wyróżniony w 2007 r. przez Ministra Przemysłu jako
najlepszy pracownik fizyczny Turcji. Przedstawione
przez niego propozycje poprawy pozwoliły na
zaoszczędzenie 444 tysięcy euro. „Borykaliśmy się
z ciągłymi awariami – mówi Mumin Senturk,
odpowiedzialny za linię czwartą – ale dzięki WCM-owi
udało nam się je rozwiązać. W przeciągu dziesięciu
miesięcy produkcja wzrosła o 20 procent”. Istotną
poprawę wydajności osiągnięto również poprzez
zdefiniowanie procesów kontrolnych, jakie winien
przeprowadzać każdy pracownik, a także okresowych
przeglądów urządzeń. „W każdym miesiącu – dodaje
Osman Iriz, pracownik utrzymania ruchu – mieliśmy
średnio około 20 awarii i 25 godzin postoju.
Teraz notujemy 4 awarie, trwające łącznie
nie więcej niż 1,5 godziny”.
Po prawej: na terenie zakładu znajduje się supermarket
dla pracowników i ich rodzin, z którego każdego dnia
korzysta ok. 600 osób. Oprócz żywności, artykułów
gospodarstwa domowego i odzieży, asortyment
obejmuje również sprzęt elektroniczny oraz ostatnie
nowości na polu informatyki, telefonii komórkowej,
fotografii cyfrowej i rozrywki multimedialnej.
Supermarket jest spółką, której akcjonariuszami są
wszyscy pracownicy, a kwota ponoszonych wydatków
potrącana jest z wypłaty, również w rozbiciu na raty
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zainteresowany. – Podczas pracy obserwuj´ proces i zastanawiam si´, czy istnieje mo˝liwoÊç jego
poprawy. W mojej jednostce produkcyjnej wyst´powanie z pomysłami poprawy w zakresie bezpieczeƒstwa, redukcji strat czasu lub marnotrawstwa
jest zjawiskiem zupełnie normalnym. Ârednia
wÊród moich kolegów wynosi ok. 50 propozycji
rocznie”. Takà samà liczbà wdro˝onych rozwiàzaƒ
legitymuje si´ równie˝ Ilhan Ozen, pracownik
bezpieczeƒstwa przemysłowego. To właÊnie on jest
autorem pomysłu modyfikacji procedury zwiàzanej z wejÊciem materiałów, on te˝ zaproponował
przeróbk´ rampy, dzi´ki której zmniejszyło si´ ryzyko uszkodzeƒ samochodów podczas załadunku
i rozładunku z naczep. „Wiele osób narzeka na
ró˝ne rzeczy, a ja zamiast narzekaç wol´ myÊleç,
co zrobiç, ˝eby to poprawiç”.
Zakład Tofas powstał pod koniec lat 60. w wyniku
porozumienia podpisanego przez Fiata ze spółkà
Koc, jednà z najwi´kszych grup przemysłowych
w Turcji (wytwarzajàcà 15 procent całego produktu krajowego brutto). Przedmiotem umowy była
licencja na produkcj´ modeli Fiat na rynku tureckim, w owym czasie zamkni´tym dla produktów
z importu. Pierwszym samochodem wyprodukowanym w Bursie
był Fiat 124, który
zyskał sobie przydomek Murat. Od
tamtego czasu,
a dokładnie od 31
grudnia 1970 r.,
zmieniło si´ dosłownie wszystko. Turcja nie jest ju˝ hermetycznym rynkiem, na którym Tofas mógł wyst´powaç
w roli absolutnego monopolisty. „Oprócz nas –
wyjaÊnia Risi – w strefie przemysłowej pomi´dzy
Istambułem a Bursà pojawili si´ tacy producenci
jak Toyota, Ford, Peugeot, Renault, Honda czy
Hyunday. Od roku 1997 Tofas stanowi, z wszystkimi tego konsekwencjami, integralnà cz´Êç Fiata,
b´dàcego w posiadaniu prawie 38% jego udziałów. Taki sam wkład posiada Koc, a reszta kapitału ulokowana jest na giełdzie. W ostatnich dwóch
latach zmodernizowaliÊmy infrastruktur´ wszystkich jednostek produkcyjnych włàcznie z lakiernià, przyj´liÊmy ok. 2.900 młodych pracowników
i wprowadziliÊmy kilka nowych modeli. Dwoma
najwa˝niejszymi sà niewàtpliwie Fiat Linea oraz
nowe Fiorino – „mały furgon” opracowany
wspólnie z francuskim koncernem PSA (Peugeot-Citroën)”. Przede wszystkim jednak całkowitej
transformacji uległa misja zakładu, który dziÊ,
w warunkach globalnej konkurencji, musi stawiaç

Pierwszym
samochodem
wyprodukowanym
w Bursie był
Fiat 124

Massimo Risi,
dyrektor
przemysłowy
zakładu Tofas.
Poniżej: Abdullah
Arikan (po lewej),
kierownik zespołu
frezowania
matryc, który
opracował system
umożliwiający
wymianę
oprzyrządowania
frezarek
w zaledwie
30 sekund.
Wcześniej
operacja ta
wymagała godziny.
Po prawej: Halit
Sungur, kierownik
zespołu
regulowania
matryc, autor
pomysłu poprawy,
dzięki któremu
udało się
zaoszczędzić
110 tysięcy euro
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czoła najlepszym Êwiatowym jednostkom produkcyjnym. Stàd rodzi si´ koniecznoÊç nie tylko podwojenia zdolnoÊci produkcyjnych, ale równie˝
dalszej poprawy wydajnoÊci i jakoÊci.
„Przewaga konkurencyjna zakładu – mówi dalej
Risi – tylko w niewielkim stopniu zale˝y od kosztu
siły roboczej w poszczególnych krajach. Tym, co liczy si´ w pierwszej
kolejnoÊci, jest jakoÊç systemu produkcyjnego. Oto
dlaczego takà wag´
przykładamy
do
World Class Manufacturing”.
Obecnie w tureckim zakładzie działajà trzy linie produkcyjne: na pierwszej powstaje Doblò, na drugiej
Palio i Albea, a na trzeciej – uruchomionej w ubiegłym roku – Linea i nowe Fiorino. W roku 2007
wyprodukowano łàcznie 197 tysi´cy samochodów.
W tym roku przewiduje si´ produkcj´ na poziomie 325 tysi´cy, dwukrotnie wy˝szà w stosunku
do tej z roku 2006. Maksymalna zdolnoÊç wynosi 400 tysi´cy samochodów rocznie, ale warto pa-

Centrum
badawczorozwojowe
zatrudnia
420
pracowników

U góry: na nowej linii montażu C
powstają dwa najmłodsze
modele – Fiat Linea oraz
Fiorino. 85 procent załogi
stanowią osoby młode, głównie
absolwenci technikum
samochodowego, tacy jak
widoczny na zdjęciu 23-latek
Mehmet Alemdarli.
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Dziewczyna stojąca pośrodku grupy
(na zdjęciu poniżej) nazywa się Secil
Sevim Ozturk, ma 26 lat i jest inżynierem.
Przyjęta niedawno do działu Badań
i Rozwoju, odbywa obecnie staż jako
pracownik na spawalni. „Przez sześć
tygodni zapoznajemy się z różnymi
stanowiskami pracy. To bardzo
przydatne doświadczenie”.

mi´taç, ˝e Tofas jest czymÊ znacznie wi´cej ni˝ jedynie fabrykà motoryzacyjnà.
Posiada na przykład doskonałe centrum badawczo-rozwojowe, zatrudniajàce 260 specjalistów i 160
pracowników fizycznych. OÊrodek, wyposa˝ony
w tunele klimatyczne oraz laboratorium do prób,
ÊciÊle współpracuje z centrami badawczymi Fiat
Group Automobiles w Turynie i Balocco.
Bursa ma równie˝ wydział konstrukcji matryc dla
wydziałów spawalniczych, zatrudniajàcy 220 osób
i odgrywajàcy czołowà rol´ przy opracowaniu nowych modeli, produkowanych nie tylko przez Tofas, ale i inne zakłady Grupy, a nawet konstruktorów zewn´trznych. To właÊnie w tym miejscu powstała wi´kszoÊç matryc do Fiata Grande Punto,
Alfy Romeo 159 i GT.
Risi kontynuuje: „Obrany przez ten zakład
kierunek bardzo nas zaskoczył. Przyjechałem tu
w 2005 r., sp´dziwszy wczeÊniej sporo czasu
w Melfi, gdzie uruchamiałem produkcj´ Grande
Punto. Pierwsze wra˝enie przerosło moje oczekiwania. Spotkałem si´ z ogromnà wolà przełamywania barier, od tej j´zykowej poczàwszy.
W owym czasie nie znałem ani jednego słowa
po turecku, ale byłem w stanie bez problemu porozumiewaç si´ po angielsku lub włosku.
Przy okazji odkryłem równie˝, ˝e wielu pracowników, równie˝ fizycznych, w wolnym czasie doskonali znajomoÊç naszego j´zyka. Od
tamtej pory nauczyłem si´ co nieco
tureckiego, ale przede wszystkim
zaczàłem poznawaç Turków. To
młoda populacja: Êrednia wieku
wynosi 29 lat. To ludzie dumni ze
swojej to˝samoÊci, ludzie zdeterminowani i ambitni. I właÊnie
na tych wartoÊciach chcemy budowaç sukces”.

TURCJA

Mi´dzy Wschodem a Zachodem

T

urcja to most pomiędzy
Wschodem a Zachodem, nie
tylko w sensie geograficznym,
z racji swego położenia
pomiędzy Europą a Azją, ale
również – albo raczej przede
wszystkim – kulturowym. Trzema
słowami, jakie przychodzą na
myśl najczęściej, kiedy mowa
o społeczeństwie tureckim, są:
islam, postęp i świeckość. Oto
najkrótsza i najbardziej treściwa
charakterystyka państwa
liczącego prawie 72 miliony
obywateli, które ktoś określił
kiedyś mianem „kolebki
muzułmańskiej nowoczesności”.
Turcja jest młodym
społeczeństwem, i to nie tylko ze
względu na średnią wieku
wynoszącą zaledwie 29 lat.
Na mapach jej nazwa pojawiła
się bowiem dopiero w 1923 r.,
po upadku Imperium
Osmańskiego, a właściwie
mizernych resztkach tego
wielkiego mocarstwa, które
w XVI w. obejmowało cały Bliski
Wschód, basen Morza
Śródziemnego i Bałkany,
podchodząc ze swymi
granicami aż pod sam
Wiedeń. Podwaliny
współczesnego państwa
uformował Mustafa Kemal
„Ataturk” (Ojciec Turków),
turecki bohater narodowy.

Za jego rządów (1923-1938)
wprowadzono łaciński alfabet,
powszechne prawo wyborcze
(kobiety mogą głosować od
1923 r.), a także konstytucję
stanowiącą o całkowitej
świeckości państwa
i bezwzględnym rozdziale
pomiędzy nim a władzami
religijnymi. Ostatnia z tych
kwestii znów nabrała
aktualności, albowiem obecny
premier – Recep Tayyip Erdogan
– wywodzi się z partii
muzułmańskiej, choć z jej
umiarkowanego odłamu.
Pęd ku nowoczesności
zainicjowany przez Ataturka trwa
do dnia dzisiejszego. Turecka
gospodarka rozwija się bardzo
dynamicznie. Przemysł stanowi
blisko 31 procent produktu
krajowego brutto, a usługi
ok. 60%. Stopa wzrostu
gospodarczego wyniosła
w roku 2007 5,1 procent,
a zdarzały się już lata, w których
przekraczała próg 10%.
Inflacja pozostaje dość
wysoka: 8,5% w roku 2007.
Nowoczesne technologie
adaptowane są niewiarygodnie
szybko: w roku 2006 liczba
użytkowników Internetu
sięgnęła 12 milionów,
a telefonów komórkowych…
53 miliony.
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W sektorze bankowym Grup´ Fiat
reprezentuje Fiat Bank Polska Spółka Akcyjna
z siedzibà w Warszawie, której jedynym
akcjonariuszem jest Fiat Bank GmbH
z siedzibà w Heilbronn (Niemcy).

SUKCESY

i wyzwania
14 czerwca
w Auli
Politechniki
Warszawskiej
Fiat Bank
obchodził swój
jubileusz
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F

iat Bank Polska SA prowadzi działalnoÊç od 15 czerwca 1998 roku. Specjalizuje si´ w finansowaniu zakupu
no wych i u˝y wa nych sa mo cho dów
oso bo wych i do staw czych z Gru py
Fiat oraz wszyst kich po jaz dów in nych marek.
Głównym celem Banku jest umo˝liwienie klientowi sfinansowania zakupu samochodu na najbardziej konkurencyjnych
warunkach oraz Êwiadczenie usług finansowych
na najwy˝szym poziomie. Z usług Banku skorzystało dotychczas ponad 340 tysi´cy klientów.

WEDLE POTRZEB
Filozofia Fiat Banku? Jest to „bank fabryczny”,
który ma jednà, podstawowà misj´: pomagaç Fiat
Auto i sieci dealerów sprzedawaç samochody. Ich
hasło to: „nie sprzedajemy kredytów, ale pomagamy sprzedawaç samochody”.
– Uznanie klientów jest dla nas bardzo wa˝ne. JesteÊmy drugim – pod wzgl´dem wielkoÊci na rynku
– bankiem samochodowym. W ubiegłym roku wyprzedziliÊmy Toyota Bank. Przez cały czas utrzymujemy wysokie miejsce w rankingach. Prasa
bran˝owa uznała Fiat Bank za najbardziej dynamicznie rozwijajàcy si´ bank samochodowy. Taki
sukces był mo˝liwy dzi´ki dobrze skonstruowanej
i przyst´pnej ofercie. JesteÊmy partnerem sieci Fiat
Auto Poland i bardzo szybko dostosowujemy si´
do zachodzàcych na rynku zmian – podkreÊla Marat Nevretdinov – Dyrektor Departamentu Marketingu i Sprzeda˝y.

NOWOCZEÂNIE I WYGODNIE
By sprostaç wymaganiom rynku Fiat Bank wprowadził program WEBGINA, który umo˝liwia połàczenie w czasie rzeczywistym systemu bankowego ze wszystkimi punktami sprzeda˝y i umo˝liwia
analiz´ wniosków o kredyt. PrzyÊpiesza to rozpatrywanie wniosków i znacznie skraca czas oczekiwania Klienta na przyznanie kredytu.
Wszystkie rozwiàzania, które wprowadza Fiat
Bank, sà wynikiem bacznej obserwacji rynku i tego, co si´ na nim dzieje. W lutym br. w ramach
Fidis Leasing uruchomiono leasing wraz z obsługà
gwarancyjnà i pogwarancyjnà na okres 3, 4 i 5 lat
samochodów dostawczych Fiat Professional.
– Ten segment rynku rozwija si´ bardzo pr´˝nie
i dlatego nie mo˝emy przegapiç tej okazji biznesowej, – tłumaczy Marat Nevretdinov. – Obecnie
bank pracuje nad przygotowaniem kilku innych
nowoczesnych i wygodnych dla naszych Klientów
rozwiàzaƒ. Cieszy nas wysoki poziom współpracy
z Dyrekcjà Handlowà Fiat Auto Poland i to, ˝e jesteÊmy obecni we wszystkich wa˝nych wydarzeniach handlowych, które promujà sprzeda˝ samochodów Grupy w Polsce.
W ubiegłym roku połowa wszystkich samocho dów z gru py Fia ta zo sta ła sprze da na
z wy ko rzy sta niem kre dy tu bàdê le asin gu.
Na 10 sprze da nych aut 3 sà fi nan so wa ne
przez Fiat Bank. Li czy my na dal szy wzrost
sprze da ˝y na szych pro duk tów – prze ma wia jà
za tym zarówno pozytywne prognozy sprzeda˝y
samochodów Grupy Fiata jak i nasza dobra oferta
fi nan so wa. To wszyst ko stwa rza spo re szan se
na skonsolidowanie naszej pozycji na rynku –
dodaje Marat Nevretdinov.

Były
przemówienia,

Marat
Nevretdinov

GRUPA
FIAT BANK

LUDZIE

PRODUKT

AKTUALNOÂCI

ZARZÑD O FIAT BANKU

Saverio Cacopardo,
Dyrektor Zarządzający
(CEO) i Wiceprezes
Zarządu Fiat Bank

4 pytania do...
Grażyny Portas, Prezesa Zarządu Fiat Bank
10 rocznica istnienia Fiat Bank w Polsce to powód do dumy?
OczywiÊcie, ˝e tak. MyÊl´, ˝e to doÊç długi okres
działania na rynku, taki, którym mo˝na si´ chwaliç. Ostatnio zrobiłam podsumowanie 10 letniej
działalnoÊci i zastanawiałam si´ nad planami
na kolejne lata. Wszystko wskazuje na to, ˝e b´dzie jeszcze lepiej. Mam takà nadziej´.
Co najbardziej Panià Prezes cieszy z dotychczasowych osiàgni´ç?
Uwa˝am, ˝e jesteÊmy bankiem, który bardzo szybko przystosowuje si´ do zmian na rynku, a nasza
oferta jest niezwykle innowacyjna. MyÊl´, ˝e powodem do dumy jest tak˝e cz´Êç systemów informatycznych np. aplikacja internetowa, która umo˝liwia składanie wniosków kredytowych on-line.
Plany na przyszłoÊç – dalszà i bli˝szà?
W najbli˝szej przyszłoÊci chcemy połàczyç działalnoÊç Fiat Banku z działalnoÊcià Fidis Finance Polska Sp. z o.o., który wzbogaci ofert´ Banku o produkty finansowe dla sieci dealerów. Planujemy
równie˝ dalsze zmiany systemów informatycznych
oraz emisj´ certyfikatów depozytowych.
Co cieszy prezesa Banku najbardziej?
Tak szczerze...
Szczerze, to najbardziej ciesz´ si´ ze współpracy
z zespołem, z którym obecnie pracuj´. Mimo wielu projektów, które realizujemy, zaanga˝owanie
ludzi jest ogromne. To wielka przyjemnoÊç pracowaç z tak stabilnym, doÊwiadczonym zespołem.
10 lat min´ło...
Uroczysta gala z okazji dziesi´ciolecia Fiat Banku
w Polsce odbyła si´ 14 czerwca. W imprezie wzi´li
udział pracownicy Banku i Dyrekcji Handlowej
FAP, dealerzy, dziennikarze. Były przemówienia,
podzi´kowania i szampaƒska zabawa. Mi´dzy innymi przemawiał prezes Fiat Group Automobiles
Financial Services Alain Breuils, a tak˝e Wojciech
Masalski – Dyrektor Handlowy Fiat Auto Poland.
Saverio Cacopardo, Dyrektor Zarzàdzajàcy Fiat
Bank Polska, dzi´kował wszystkim pracownikom za ich codzienny wysiłek, trud
i zaanga˝owanie. Na nagrodach
dla pracowników było napisane „od 10 lat razem”.
Na gro dze ni przez Fiat
Bank zo sta li rów nie˝
najlepsi dealerzy. Imprez´ uÊwietnił koncert Natalii Kukulskiej, a potem
goÊcie bawili si´ do białego rana.
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Âwi´tujemy dzisiaj przede
wszystkim sukces Fiat Auto
Poland i naszej sieci dealerskiej: spoglàdamy na wasze
osiàgni´cia w ciàgu ostatniej
dekady i jesteÊmy dumni, ˝e
S. Cacopardo
my tak˝e wnieÊliÊmy swój
wkład w rozwój waszego biznesu. Pami´tam jak
10 lat temu tutaj, w Polsce, pomagałem panu
Francesco Di Maio budowaç ten Bank od podstaw. Tym bardziej jestem szcz´Êliwy i wzruszony
widzàc go tutaj Êwi´tujàcego razem z nami.
2 lata temu wróciłem do Polski, jako Country Manager Fiat Bank Polska. Mogłem wtedy na własne
oczy zobaczyç, jak ogromny krok naprzód zrobiła
Polska w tym czasie. I tak jak Polska, tak i Fiat
Auto Poland oraz sieç dealerska pokonali wiele
przeszkód, aby osiàgnàç to, co właÊnie dziÊ Êwi´tujemy (...) Fiat Bank jest obecnie drugim najwi´kszym bankiem samochodowym w kraju.
W ubiegłym roku podpisaliÊmy 13.519 umów kredytowych na zakup samochodów o łàcznej wartoÊci 481 mln złotych, a to wszystko dzi´ki wspaniałej pracy 85 osób. Sukces naszego banku to
przede wszystkim pasja i zaanga˝owanie pracowników. Jestem bardzo dumny mogàc wyznaczyç
kolejny kamieƒ milowy w historii Fiat Banku: we
wrzeÊniu zaczniemy współprac´ tak˝e z IVECO.

Enrico Pavoni,
Prezes Fiat Polska

Największa
radość – to
współpraca
z zespołem

Sukces Fiat Banku jest wspólnym osiàgni´ciem
całej Grupy Fiata. Wpływ na tak dobre wyniki
miało wprowadzenie nowych modeli samochodów
takich jak Fiat Bravo, Linea, Scudo, 500. Bank nie
spoczàł na laurach – w tym roku nadal rozbudowuje swojà ofert´ o nowe, korzystne i nowoczesne
propozycje.

KREDYTY,
KREDYTY

FIAT W KREDYCIE

5 lat

bez odsetek

Fiat Bank Polska umożliwia
finansowanie zakupu samochodu
za pośrednictwem autoryzowanych dealerów
Fiat Auto Poland w całej Polsce.
W ponad 300 salonach sprzedaży klienci
mogą liczyć na pomoc i fachową obsługę.
Kredyt w Fiat Banku otrzymuje się szybko,
bez poręczycieli, z zastosowaniem
uproszczonych procedur analizy kredytowej
– wszystko po to, aby ułatwić zakup
samochodu Fiata. Dodatkowo
wraz z zakupem samochodu można również
sfinansować w kredycie koszt wyposażenia
dodatkowego, ubezpieczenia samochodu,
pakietów przeglądów okresowych
oraz innych usług oferowanych przez
salony dealerskie.
Kredyt 5 lat bez oprocentowania,
przy zachowaniu minimalnej wpłaty
własnej 0 procent był zupełną nowością
na rynku usług finansowych – przyciągnął
klientów, przyczynił się do wspólnego
sukcesu i zdystansował konkurencję.

redyt 5 lat bez odsetek to najlepsza oferta kredytowa na rynku!
Wyjątkowo lekki kredyt sprawia, że nie potrzebujesz nawet złotówki,
aby cieszyć się z zakupu swojego wymarzonego Fiata z rocznika 2007.

K

Szczegóły:
Minimalna wpłata własna: 0% ceny samochodu
Okres kredytowania: 12- 96 miesięcy
Spłata kredytu: w miesięcznych ratach równych lub malejących
Oprocentowanie: stałe, 0% przez pierwsze 60 miesięcy. Przez pozostały okres
kredytowania: standardowe, zmienne, zgodne z obowiązującym w FBP
na dzień, w którym upływa okres promocyjnego oprocentowania (dla
samochodów nowych)
Aktualne promocje kredytowe
• Kredyt z oprocentowaniem od www.fiatbank. pl/u235/navi/31846
3,99% na nowe i używane samochody
• www.fiatbank.pl/u235/navi/31980
Kredyt 5 lat bez odsetek – najlepsza oferta finansowa na rynku!
• www.fiatbank.pl/u235/navi/31987
Fiat 500 za 500 złotych – super oferta na super samochód
Więcej informacji na www. fiatbank.pl, pod numerem telefonu
Biura Obsługi Klienta Fiat Bank: (0-22) 607 49 90

NOWY LUB U˚YWANY

Raty równe i malejàce
Kredyt standardowy na nowy samochód
– Okres kredytu wynosi od 6 do 96 miesięcy.
– Do wyboru są raty równe lub malejące.
– Oprocentowanie kredytu może być stałe lub zmienne.
– Wpłata własna od 0% wartości pojazdu.
– Spłata kredytu może być zabezpieczona cesją praw z polisy AC
i przewłaszczeniem na zabezpieczenie lub zastawem rejestrowym.
Standardowe oprocentowanie kredytów na zakup samochodów nowych
Okres kredytowania
Oproc. zmienne
Oproc. stałe

6-12
8,99%
9,99%

13-24
9,99%
10,99%

25-36
10,49%
11,49%

37-48
10,99%
–

49-60
10,99%
–

61-72
10,99%,
–

73-84
10,99%
–

85-96
10,99%
–

Kredyt standardowy na samochód używany
– Wiek samochodu oraz okres kredytowania nie mogą przekroczyć łącznie 13 lat.
– Okres kredytu wynosi od 6 do 96 miesięcy.
– Do wyboru są raty równe lub malejące.
– Oprocentowanie kredytu może być stałe lub zmienne.
– Minimalna wpłata własna wynosi 5% wartości pojazdu.
– Spłata kredytu może być zabezpieczona cesją praw z polisy AC i przewłaszczeniem na zabezpieczenie lub zastawem rejestrowym.
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Ju˝ Owidiusz wiedział, ˝e krople drà˝à skały nie
siłà, lecz ciàgłym spadaniem. Ta ponadczasowa
zasada znajduje zastosowanie w ka˝dej sferze
˝ycia. Przenoszàc jà w struktury World Class
Manufacturing trzeba sobie jednoznacznie
powiedzieç – na prawdziwy sukces tego
przedsi´wzi´cia składa si´ praktyczne
zaanga˝owanie ka˝dego pracownika
w działalnoÊç dziesi´ciu filarów WCM.
Bezpieczeƒstwo jest jednym z nich.

Po–nitce
do
kł´bka
od BHP do doskonałoÊci
w obszarze SAFETY WCM

Piramida
bezpieczeństwa

S

afety, z ang. bezpieczeƒstwo, to pierwkontynuuje Katarzyna Knapczyk, odpowiedzialna
szy filar World Class Manufacturing, za podejÊcie metodologiczne. Drugi krok to wdrosystemu zarzàdzania wdra˝anego od 2 ˝enie Êrodków zapobiegawczych. Podstawà jest
lat w Zakładzie Tychy Fiat Auto Potutaj działanie w obszarze, w którym zdarzył si´
land. W kontekÊcie WCM, termin bezwypadek, z rozszerzeniem na wszystkie inne popieczeƒstwo oznacza ochron´ zdrowia dobne obszary – czyli przejÊcie do działania prei ˝ycia pracowników zakładu, a tak˝e wencyjnego. W trzecim kroku doskonalimy standostawców, goÊci i wszystkich osób, dardy (metody i narz´dzia pracy, jakimi posługujà
które znajdujà si´ na jego terenie.
si´ pracownicy, aby wykonaç operacj´ prawidło„Naszym celem, jest kształtowanie i szerzenie kulwo, zapewniajàc jednoczeÊnie bezpieczeƒstwo
tury bezpieczeƒstwa, która b´dzie si´ przenosiç
sobie oraz współpracownikom). Czwarty krok
nie tylko na właÊciwà postaw´ pracowników
to generalna inspekcja bezpieczeƒstwa na
w zakładzie, ale tak˝e poza nim – mówi Zdziska˝dym stanowisku pracy obejmujàca obWYPADKI
ław Jankowski, lider filaru Safety odpowieserwacje, autokontrol´, spotkania pracowŚMIERTELNE
dzialny za podejÊcie praktyczne. W tym celu
ników oraz system audytów. Wdro˝enie
WYPADKI
posługujemy si´ metodologià 7 kroków Satego kroku wià˝e si´ w du˝ym stopniu
CĘŻKIE
fety, która jest profesjonalnym narz´ze szkoleniem pracowników w celu
WYPADKI
dziem, pozwalajàcym osiàgnàç cel główszerzenia kultury bezpieczeƒstwa”.
Z ABSENCJĄ "MTC"
ny filaru, jakim jest zero wypadków.
„Obecnie w naszym zakładzie jest
PIERWSZA POMOC
Droga do tego celu jest jednak długa
zatrudnionych wielu nowych pra"First Aid"
i wymaga od pracowników proaktywcowników – mówi Zdzisław
ZDARZENIA
nego podejÊcia do bezpieczeƒstwa”.
Jankowski. – W zwiàzku z tym
POTENCJALNIE WYPADKOWE
"Near Misses"
„Pierwszym krokiem filaru Safety,
miesiàc temu rozpocz´liÊmy
SYTUACJE ZAGROŻENIA
jest analiza wypadków i wynikacykl szkoleƒ WCM Safety,
"Unsafe Acts and Conditions"
jàce z niej działania reaktywne –
przeznaczonych dla team lide-
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rów i kierowników zespołów technologicznych,
którzy swojà wiedz´ przeka˝à załodze bezpoÊrednio na stanowiskach pracy. Sà one poÊwi´cone
prezentacji wszystkich narz´dzi i metod WCM Safety, niezb´dnych do prawidłowego funkcjonowania tego filaru. W cz´Êci, szkolenia te majà charakter wolnej dyskusji, polegajàcej na wymianie
doÊwiadczeƒ i analizie problemów”.
Po wdro˝eniu kroków od 1-4, poszczególne obszary/jednostki, przygotowujà si´ autonomicznej
inspekcji na bazie zdobytej wiedzy. W praktyce,
prawidłowo wdro˝ony krok piàty oznacza, i˝ ka˝dy pracownik jest na tyle uwra˝liwiony w temacie
bezpieczeƒstwa pracy, ˝e potrafi samodzielnie
zweryfikowaç swoje stanowisko pracy, a tak˝e stanowiska swoich współpracowników. Dzi´ki temu
filar Safety w swoich działaniach zbli˝a si´ ju˝ do
działania proaktywnego.
Krok szósty polega na poprawie istniejàcych ju˝
wczeÊniej standardów w oparciu o sugestie i obserwacje pracowników.
Ostatni, 7 krok to pełne wdro˝enie systemu zarzàdzania bezpieczeƒstwa, czego efektem powinno
byç zero wypadków przez minimum 3 lata.
„Aktualnie pracujemy nad wi´kszym uÊwiadomieniem pracowników, zwłaszcza tych nowo zatrudnionych, ˝e istnieje ewidentna zale˝noÊç mi´dzy
niebezpiecznymi zachowaniami a iloÊcià wypadków – mówi Katarzyna Knapczyk. – Praktyka pokazuje, ˝e do wypadku najcz´Êciej dochodzi w wyniku zlekcewa˝enia elementarnych zasad BHP”.
„Z danych statystycznych wynika, ˝e tak naprawd´ ryzyko powa˝nego wypadku w pracy jest
mniejsze ni˝ np. na urlopie, w domu, w czasie jazdy samochodem – dodaje Zdzisław Jankowski. –
Wa˝ne jest byç Êwiadomym, i˝ wypadkowi mo˝na
ulec w dowolnym miejscu i czasie, zaÊ dzi´ki
otwartym oczom mo˝emy minimalizowaç zagro˝enie, co z kolei wymaga nieustannego çwiczenia
kultury bezpieczeƒstwa. Wielu z nas jest w stanie
zaakceptowaç jeden czy dwa drobne wypadki
w swoim ˝yciu. Przekładajàc takie podejÊcie na
nasz zakład pracy tych wypadków musiałoby byç
ok. stu w roku! Zatem, zmiana mentalnoÊci jest
warunkiem koniecznym do osiàgni´cia celu – 0
wypadków.
W swojej działalnoÊci filar Safety nie koncentruje
si´ jedynie na eliminowaniu przyczyn wypadków,
propaguje równie˝ zdrowy styl ˝ycia poprzez ró˝nego rodzaju akcje aktywnego sp´dzania wolnego
cza su, pro gra my zdro wot ne oraz mo˝ li woÊç
wykonania szerokiego spektrum badaƒ przesiewowych”.
Katarzyna Knapczyk podsumowuje: „My, jako liderzy mamy swojà okreÊlonà wizj´ funkcjonowania
filaru Safety w naszym zakładzie. To, w jakim

Zdzisław
Jankowski
i Katarzyna
Knapczyk

stopniu pracownicy zaanga˝ujà
si´ we wspólne działania na
rzecz poprawy bezpieczeƒstwa
jest wyzwaniem nie tylko dla lidera, ale tak˝e dla całego teamu
Safety. Najwi´cej pracy w zakresie wdra˝ania wymogów, jakie
stawia przed nami filar bezpieczeƒstwa, majà bez wàtpienia
kierownicy i team liderzy. Majàc
codziennie bezpoÊredni kontakt
z pracownikami, wspólnie analizujà stwierdzone niebezpieczne
zachowania oraz sytuacje celem
skutecznej ich eliminacji. To
właÊnie oni powinni byç wzorem
zachowaƒ i postaw”.

PODEJÂCIE METODOLOGICZNE 7 KROKÓW SAFETY
obszary modelowe AA
obszary A – B – C
Step 7

wszystkie obszary nowych jednostek
Step 6

Pene wdrożenie
systemu
bezpieczeństwa

Step 5

Ustalenie
standardów
bezpieczństwa
Środki zaradcze
oraz ich
rozprzestrzenianie
Analiza
wypadków /
przyczyn

Step 1

Step 2

Step 3

Autonomiczne standardy
bezpieczeństwa
(*Cakowita kontrola
poziomów
bezpieczeństwa
Autonomiczna *Ponowna ocena kontroli
kontrola
bezpieczeństwa)

Step 4

Ogólna kontrola
bezpieczeństwa
szkolenie i nauka
ludzi jak dbałość
bezpieczeństwo

Inicjatywa managementu

samo-inicjatywa

Inicjatywa grupowa

TRZECI POZIOM

Pewniejszy

chód
W

klasyfikacji World Class
Manufacturing Zakład
Tychy Fiat Auto Poland w obszarze
Safety osiągnął poziom trzeci
(przy najwyższym poziomie 5).
Aktualnie trwają intensywne
prace nad osiągnięciem poziomu
czwartego, którego jednym
z wymogów jest wdrożenie
kroku 4 we wszystkich obszarach
pracy oraz 5 w obszarach
modelowych.

31

GRUPA

LUDZIE

PRODUKT
WYNAJEM

AKTUALNOÂCI

CZAS WOLNY

Fiat
Biznes
– wynajem

zamiast kupna
TEKST

Anna
Borsukiewicz
FOTO

Jerzy
Kozierkiewicz

Fiat Auto Poland SA i firma
Masterlease Polska zawarły
porozumienie o współpracy dotyczàce
nowego programu Fiat Biznes.

P

orozumienie zawarte z firmà Masterle ase do ty czy wy naj mu dłu go ter mi no we go sa mo cho dów z sie ci Fiat
Auto Po land, a zo sta ło za war te 25
czerw ca br. Do ku ment pod pi sa li
członek zarzàdu, dyrektor handlowy
Fiat Auto Poland SA Wojciech Masalski oraz czło nek za rzà du, dy rek tor
handlowy Masterlease Polska Konrad
Karpowicz. W uroczystoÊci, połàczonej w konferencjà prasowà, na której przedstawiono zasady
współpracy mi´dzy firmami, uczestniczyli ze strony Masterlease Polska dyrektor ds. rozwoju Witold
Potocki i dyrektor marketingu Dorota Sutor, natomiast ze strony FAP Leszek Sukiennik, dyrektor
sprzeda˝y i Joanna Sałyga, kierownik sprzeda˝y
flotowej.

pojazdów dostawczych, takich jak Fiaty Fiorino,
Doblò, Scudo i Ducato”.
Program Fiat Biznes oferowany z Masterlease Polska polega na wynajmie długoterminowym samochodów. Terminem tym okreÊlany jest leasing operacyjny na okres od 24 do 48 miesi´cy z wliczonymi w rat´ leasingu licznymi usługami serwisowymi.
Obejmujà one nie tylko naprawy samochodów
w autoryzowanych warsztatach Fiata na terenie całej Polski, ale równie˝ stały monitoring przez Centrum Techniczne stanu technicznego pojazdów
i kosztów ich eksploatacji, a tak˝e wymian´ i przechowywanie opon, wyr´czajàc w tych czynnoÊciach właÊcicieli flot i obni˝ajàc koszty zarzàdzania nimi. Mogà oni równie˝ zleciç wdro˝enie systemu kart paliwowych. Umowa wynajmu długoterminowego zawiera równie˝ pełnà ofert´ ubezpie-

Program Fiat Biznes jest strategicznym aliansem wykorzystujàcym mocne strony obu firm. Fiat
Auto Poland jest na naszym rynku
najwi´kszym dystrybutorem samochodów, potentatem w sprzeda˝y detalicznej. Natomiast Masterlease Polska, firma z 13-letnim
doÊwiadczeniem, to lider w dziedzinie długoterminowego wynajmu, działajàcy w 17 paƒstwach na
Êwiecie. Obie strony liczà na to, ˝e dzi´ki uruchomieniu programu zwi´kszà sprzeda˝ samochodów
marek Fiat, Alfa Romeo i Lancia do firm, a tak˝e
rozwinà sprzeda˝ produktów finansowych dla
osób indywidualnych.
„Pod pi sa li Êmy umo w´ bardzo istot nà z punk tu
widzenia biznesowego, okreÊlajàcà rozwój współpracy na przyszłe lata – mówił dyr. Wojciech Masalski. – Fiat Auto Poland od lat ma przodujàcà
pozycj´ w sprzeda˝y detalicznej, ale chce zwi´kszyç swoje udziały w segmencie flot samochodowych. Wiel kim na szym atu tem jest od no wio na
gama modeli aut osobowych: Alfa 159, Fiaty Croma, Bravo, Linea, Grande Punto i Panda, a tak˝e

czeniowà i nadzór nad likwidacjà
szkód komunikacyjnych, 24-godzinne
assistance (dojazd do uszkodzonego
samochodu, napraw´ na miejscu zdarzenia, holowanie na terenie całego
kraju oraz nocleg dla kierowcy lub
transport do miejsca podró˝y) i zapewnia w razie potrzeby samochód
zast´pczy na terenie całej Polski.
Po zakoƒczeniu okresu wynajmu auto
jest zwracane do firmy Masterlease
Polska, która sprzedaje go jako samochód u˝ywany. Jego wartoÊç wykupu jest zazwyczaj wartoÊcià
ryn kowà sa mo cho du, wyni ka jà cà z je go wie ku,
przebiegu i stanu technicznego. Ryzyko wartoÊci
koƒ co wej znaj du je si´ po stro nie ope ra to ra, co
jest bardzo ko rzyst ne dla klien ta i po zwa la na
uzyskanie niskich rat miesi´cznych.
Pro gram Fiat Biz nes skie ro wa ny jest przede
wszystkim do małych i Êrednich przedsi´biorstw,
ale obejmuje równie˝ firmy du˝e i osoby indywidualne, którzy w jego ramach mogà zamówiç nawet jeden samochód. Ofert´ wynajmu długotermi no we go klien ci mo gà po znaç we wszyst kich
salonach sprzeda˝y Fiata.

Umowa
okreÊla
rozwój
współpracy
na przyszłe
lata
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Wielkim naszym
atutem jest
odnowiona gama
modeli aut
osobowych.
Na poprzedniej
stronie:
W. Masalski
i K. Karpowicz
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Kierowcy w przeciwieƒstwie
do dzieci majà ÊwiadomoÊç
ograniczeƒ jakim podlegajà
samochody. Sà jednak sytuacje,
kiedy niezale˝nie od tego wszyscy
spotykajà si´ na drodze.
Brakuje czasu na reakcj´,
na myÊlenie za innych.
A potem... potem sà ju˝ łzy
i kolejna rodzinna tragedia.

CZAS WOLNY

T

y chy sà mia stem, któ re dba o bez pie czeƒ stwo swo ich miesz kaƒ ców. Ju˝
drugi raz miesi´cznik „Transport Polski” i Stra˝ miejska w Tychach sà organi za to ra mi ak cji „Bez piecz na Szko ła
przy Drodze”, natomiast patronat hono ro wy nad przed si´ wzi´ ciem ob jàł
Prezydent Miasta Tychy. „Pokazy te organizujemy ju˝ od pi´ciu lat, w Tychach
je ste Êmy po raz dru gi – mó wi re dak tor na czel ny
„Trans por tu Pol skie go”, Woj ciech Mac kie wicz. –
Najlepszym dowodem na to, ˝e przynoszà one efekty
sà napływajàce do nas zaproszenia z ró˝nych miast
Polski. Wyglàda wi´c na to, ˝e w koƒcu zaczynamy
zbieraç owoce naszej kilkuletniej pracy. Pokazy organizujemy głównie w okresie jesiennym, kiedy zmrok

Oswoiç
miejskà d˝ungl´
TEKST

Alicja Filowska
FOTO

Ireneusz Kaêmierczak
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zapada szybciej, i przed wakacjami, kiedy dzieci cz´Êciej pozostajà bez nadzoru osoby dorosłej. W tym roku czekajà nas
jeszcze 2 takie akcje, a od przyszłego roku ruszamy ponownie”.
Dziennikarze „Transportu Polskiego” sami sà kierowcami 40
tonowych tirów, wiedzàc jakim
ograniczeniom podlegajà te samochody i b´dàc Êwiadkami nie
jednej groênej sytuacji drogowej
z udziałem dzieci postanowili
uÊwiadomiç im kwestie najbardziej podstawowe, dla ich bezpieczeƒstwa niezb´dne. W tym
roku dzieci z wytypowanych
przez Stra˝ miejskà tyskich
szkół mogły zobaczyç, jak trudno zatrzymaç rozp´dzony samochód ci´˝arowy, jak ci´˝ko jest
wykonaç nagły manewr omijajàc
przeszkod´ czy te˝ do czego
mo˝e doprowadziç chodzenie
blisko kraw´dzi jezdni. Dzieci
miały te˝ wyraênie zaskoczone
miny, kiedy okazało si´, i˝ w obr´bie samochodu jest bardzo du˝o punktów, w których sà one
dla kierowcy niewidoczne.
Stra˝ miejska i władze miasta
dofinansowały przedsi´wzi´cie,
dzi´ki czemu dzieci oprócz słodyczy i koszulek dostały tak˝e
odblaskowe kamizelki, dzi´ki
którym b´dà one lepiej widoczne z daleka. „Stra˝ miejska
w Tychach anga˝uje si´ w ró˝ne
inicjatywy – mówi Ryszard Polcyn, komendant tyskiej Stra˝y
miejskiej. – JesteÊmy współorganizatorami akcji „Bezpieczna
Szkoła przy Drodze” skierowanej do dzieci, których codzienna
trasa do szkoły przebiega w pobli˝u ruchliwych dróg przelotowych i tranzytowych. Prowadzimy tak˝e program „Bezpieczne
Tychy – doÊç milczenia”, sà to
kursy samoobrony i zaj´cia
z psychologiem, który podpowiada jak uniknàç zagro˝eƒ. Ponadto uczymy dzieci właÊciwego
zachowania wobec obcych czy
w spotkaniu z psami. Natomiast
miejsca szczególnie niebez-

pieczne w mieÊcie sà stale monitorowane i choç staramy si´ robiç jak najwi´cej to nie jesteÊmy
w stanie udêwignàç całego ci´˝aru zwiàzanego z edukacjà najmłodszych. Przykre jest, ˝e czasami dopiero wypadek mobilizuje mieszkaƒców do podj´cia
własnej inicjatywy”.

Na szczęście
to tylko
manekin...

FIAT nie przeszedł koło tej inicjatywy oboj´tnie. „Od pi´ciu lat
Fiat wspiera „Transport Polski”
w organizacji pokazów dla dzieci, gdy˝ samochody, niezale˝nie
od swojego wysokiego bezpieczeƒstwa biernego i czynnego,
zawsze stanowiç b´dà zagro˝enie dla uczestników dróg – wyjaÊnia Bogusław CieÊlar, rzecznik
FAP. – Majàc tego ÊwiadomoÊç
bezdyskusyjnie te akcje wspieramy finansowo i organizacyjnie,
zwłaszcza, ˝e kierowane sà do
dzieci. Zeszłoroczna, czyli pierwsza akcja w Tychach bardzo si´
spodobała, wiele było pozytywnych opinii od nauczycieli
i uczniów, co bardzo nas cieszy”.
Ro dzi ce, szko ły, kie row cy,
Stra˝ miejska, Policja i koncerny samochodowe – jeÊli wyka˝à
odro bi n´ do brej wo li – wie lu
tra ge dii z pew no Êcià uda si´
uniknàç.

PIERWSZE KOMENTARZE...

Wyobraênia pomaga wiedzy
Zofia Myalska, nauczycielka
w Szkole Podstawowej nr 37
w Tychach
Szkoły bardzo chętnie uczestniczą
w tego typu inicjatywach, ponieważ
dają one ich wychowankom wiedzę,
nie książkową, ale życiową, której nie
przekażą im zabiegani rodzice. To, co
dzieci zobaczą na takim dynamicznym
pokazie zostaje w ich głowach
na bardzo długo, tak naprawdę
na znacznie dłużej niż to, co wyczytają
w podręczniku. Ponieważ jednak takie
inicjatywy nie zdarzają się zbyt często,
szkoły tak naprawdę muszą radzić
sobie same. Tematyka związana
z ruchem drogowym przewija się więc
przez wszystkie lata edukacji w szkole
podstawowej, a w klasach od 1-3
wychowanie komunikacyjne
wplecione jest w tematykę zajęć.
Leszek Kłos z 3 klasy
Pokaz bardzo mi się podobał,
najlepiej zapamiętałem część,

w której mogliśmy zobaczyć
ile czasu i drogi potrzeba, aby
zatrzymać rozpędzony autobus
czy samochód ciężarowy.
Wiedziałem, że droga hamowania
jest długa, ale nie myślałem,
że aż tak bardzo w przypadku tira.
Bardzo podobała mi się też sytuacja
z manekinem, choć wiedziałem,
że pęd powietrza może mnie
przewrócić.
Amanda Truchanowska z 3 klasy
Wiedziałam, że droga hamowania
jest długa, nauczyłam się jednak,
że nie można nagle wchodzić czy
wbiegać na jezdnię, bo większe
pojazdy nie zawsze zdołają nas
ominąć. Bardzo mi się podobało to,
że wszystko było tak fajnie
wytłumaczone i pokazane.
Taki pokaz na świeżym powietrzu
jest dużo lepszy niż opowiadanie
przy szkolnej tablicy o tym,
co mogłoby się stać.
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„Ruszyła maszyna ju˝ nikt
nie zatrzyma, kto wejdzie
pod koła ten uciec nie zdoła”
– słowa zaczerpni´te z hip
hopowej piosenki zespołu
52 D´biec idealnie oddajà to,
co od maja dzieje si´ na
poznaƒskim torze.
WłaÊnie wa˝à si´ tam losy
zawodników startujàcych
w tegorocznej edycji
Fiat Yamaha Cup.

S

à jeszcze na szcz´Êcie inicjatywy, które sprawiajà, ˝e nasze ˝ycie nabiera
tempa. Jedna z nich swój poczàtek
miała wiosnà ubiegłego roku, kiedy to
FAP i Yamaha Poland powołały motocyklowy puchar markowy Fiat Yamaha Cup, który adresowany jest przede
wszystkim do młodych motocyklistów. Impreza bardzo szybko stała si´
niezwykle popularna, dlatego w tegorocznej edycji
organizatorzy zwi´kszyli limit uczestników z 20
do 25 w klasach R1 i R6. Ponadto do 50 zimnokrwistych Êcigaczy dołàczyła w tym sezonie dziesiàtka młodych miłoÊników pr´dkoÊci, którzy startujà na nowym modelu Yamaha – YZF R-125.

Do uczestnictwa w imprezie zach´cały przygotowane dla zawodników atrakcyjne pakiety, które
obejmowały gotowe do startów motocykle i warte
kilka tysi´cy złotych profesjonalne kombinezony
wyÊcigowe Yamaha Dainese. Na ten sezon zaplanowane były cztery rundy na poznaƒskim torze; ka˝da
z nich, obejmujàca dwa wyÊcigi.
Oprócz dobrej zabawy wa˝ne jest jednak tak˝e to,
o co si´ walczy. W ka˝dym konkursie sà nagrody,
ale nie w ka˝dym takie same. Jednym wystarczy
wi´c wygrana w konkursie krzy˝ówkowym inni
muszà zwyci´˝yç w wyÊcigu aby poczuç, ˝e warto
było braç byka za rogi. Organizatorzy postanowili
nagrodziç najlepszych po królewsku. Zwyci´zca
w klasie R1 odje˝d˝a Fiatem 500 Sport 1.4 o mocy 100 KM, najlepszy zawodnik R6 z konkursowego motoru przesiàdzie si´ na nowiutkà YZF-R6. Uczestnicy debiutujàcej klasy R125 walczà
o motorower TZR50 RR. Natomiast laureaci drugich i trzecich miejsc rozdzielà mi´dzy siebie
quady, skutery i akcesoria Yamaha. Tak˝e do boju
panowie, poka˝cie na co was staç.
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Deszczowy

D¢BOWIEC

TEKST

Aldona Górna
FOTO

Satiz Poland

Strugi wiosennego deszczu
przywitały 8 czerwca
uczestników Pikniku
Rodzinnego Fiat Services
Polska. Goràca atmosfera
i atrakcje, przygotowane przez
organizatorów imprezy, sprawiły
jednak, ˝e ci bardziej wytrwali
wynieÊli z pikniku wiele wra˝eƒ.
38

W

zorem lat ubiegłych atrakcje,
czekajàce na uczestników tradycyjnego Pikniku Rodzinnego „Pod D´bowcem”, adresowane były do przedstawicieli
wszystkich kategorii wiekowych. Na piedestale znalazły
si´ oczywiÊcie najmłodsze pociechy, dla których przygotowano dmuchane materace i zabawki, słu˝àce rzecz
jasna do wspinaczki i skakania. Maluchom zagwarantowano tak˝e mo˝liwoÊç wcielenia si´ w dowolnà postaç (zwierzaka lub bohatera z bajki) przy pomocy
profesjonalnie wykonanego
makija˝u twarzy. Na nieco
starszych uczestników imprezy
czekały konkursy z nagrodami,
a tak˝e gry i zabawy. Czas wypełniały wyst´py zespołów artystycznych, w tym mi´dzy innymi Jose Torresa i jego zespołu
Salsa Tropical Band, czyli
pierwszej w Polsce orkiestry
salsowej. Członkowie tego zespołu,
poza koncertowaniem w rytmach salsy, prosto ze sceny
udzielali tak˝e krótkiego kursu, tego
jak˝e porywajàcego
taƒca. Nic wi´c
dziwnego, ˝e zabawa upłyn´ła w rodzinnej atmosferze
i uwieƒczona została uÊmiechem na
twarzach wszystkich uczestników.

Gry, zabawy,
konkursy
z nagrodami
i salsa
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TEKST Aldona
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Górna
Ireneusz Kaêmierczak, ks. mjr Henryk Kaczmarek

Do mety

krok po kroku
OkreÊlenie goràca atmosfera
w odniesieniu do tegorocznej,
16. ju˝ edycji Biegu Fiata ma
dwa wymiary: rzeczywisty
i metaforyczny. ˚ar z nieba lał si´
bowiem strumieniami, zaÊ zapał
446 zgromadzonych na starcie
zawodniczek i zawodników
zagrzewał do boju nawet biernych
obserwatorów imprezy.
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ezsprzecznym zwyci´zcà biegu okazał si´
Vitalij Szafar z Ukrainy, dla którego konkurencja zakoƒczyła si´ potrójnym sukcesem: oprócz zwy ci´ stwa w kla sy fi ka cji
generalnej wygrał tak˝e lotnà premi´ usytu owa nà na 6 km 250 m, a przede
wszystkim pobił rekord trasy, nale˝àcy od
2001 roku do Waldemara Glinki, osiàgajàc rezultat 29:16 – o 19 sekund lepszy
od wyniku Glinki sprzed 7 lat. Szafar, który jest bràzowym medalistà Mistrzostw Europy w przełajach, nie
ukrywał, ˝e upalna pogoda bardzo przeszkadzała biegaczom: „Sam jestem zaskoczony, ˝e udało mi si´ pobiec tak szybko. Mimo ostrego słoƒca, czułem si´ wyjàtkowo dobrze, biegłem swoim tempem, gubiàc rywali
ju˝ po kilku kilometrach”.

„To był bardzo ci´˝ki bieg, temperatura mocno dawała si´ we
znaki” – powiedziała na mecie
Justyna Bàk, która podobnie jak
Szafar, okazała si´ najlepsza
tak˝e na lotnej premii. Czesław
Pelc, Włodzimierz WaluÊ, Ryszard Buk i Zygmunt Kasolik
– to czwórka biegaczy, która
ukoƒczyła wszystkie 16 Biegów
Fiata. „To fantastyczne uczucie.
Biegamy dla przyjemnoÊci, czysto amatorsko i na pewno jest
wielkim wyró˝nieniem, ˝e tworzymy „wielkà czwórk´” – czyli
grup´ tych biegaczy, którzy nie
opuÊcili ani jednego biegu” –
komentujà.
W klasyfikacji FAP, jak co roku
najlepsi okazali si´ Jerzy Plewniak (czas 41:41), Krzysztof
Szor (42:03) oraz Szymon
Odyjas (45:25).
Jerzy Plewniak jest pracownikiem Spawalni w zakładzie Tychy Fiat Auto Poland. Bieganie
to jego najwi´ksza pasja i jednoczeÊnie sposób na „doładowanie
akumulatorów”. Zwyci´zca tegorocznej edycji tak komentuje
zmagania: „Ciesz´ si´, ˝e udało
mi si´ w tym roku pokonaç rywali. MyÊl´, ˝e troszeczk´ mi si´
poszcz´Êciło, poniewa˝ najgroêniejszy konkurent nie dotarł
na bieg, zaÊ z drugim konkurentem udało mi si´ wygraç. MyÊl´,
˝e upał mnie tak naprawd´ zdopingował. Wa˝na jest dla mnie
ÊwiadomoÊç, ˝e jako jeden
z nielicznych pracowników FAP
nie opuÊciłem ani jednej edycji
biegu, pomimo niemłodego ju˝
wieku. Dzi´ki regularnym treningom udaje mi si´ utrzymaç
wysokà form´. Najbardziej lubi´
biegaç na nieco dłu˝szych dystansach, szczególnie mam tu
na myÊli maratony”.
Krzysztof Szor dodaje: „Jest to
mój szósty Bieg Fiata. Trasa była
w tym roku „goràca” i było
troszk´ ci´˝ko, ale jakoÊ wytrwałem i jestem bardzo zadowolony z wyniku. Na co dzieƒ
biegam po 15, 13 kilometrów,

6 razy w tygodniu. Daj´ sobie
tylko jeden dzieƒ przerwy, poniewa˝ jedynie regularne treningi pozwalajà utrzymaç form´”.

Poniżej:
zwycięzca biegu
Vitalij Szafar
z Ukrainy

W rozegranym równolegle do
16. edycji, biegu młodzie˝owym
na dystansie 4 kilometrów
uczestniczyło ponad 400 młodych biegaczy. Bieg wózkarzy
hand-bike wygrał Bogdan Król.
W kategorii wózków sportowych zwyci´˝ył Tomasz Hamerlak – bràzowy medalista Igrzysk
Paraolimpijskich w maratonie,
zawodnik kadry paraolimpijskiej
Pekin 2008. Mistrzami Polski
lekarzy na 10 km zostali Paweł
Paliga z Poznania i Katarzyna
Zastawny z Gardawic.

Zwycięzcy
klasyfikacji FAP
(od lewej):
Krzysztof Szor,
Jerzy Plewniak,
Szymon Odyjas

POMYSŁ KAPELANA

Bieg w

Afganistanie

16. Biegu Fiata uczestniczyła również grupa żołnierzy z bazy sił międzynarodowych
Waza Khwa w Afganistanie. Z inicjatywy księdza majora Henryka Kaczmarka
– kapelana bazy, sześciu żołnierzy
polskich i ich amerykański
kolega przebiegło 10 km
szutrowej trasy usytuowanej
wewnątrz bazy na wys. 2300 m.
Pokonali 8 pętli po 1197 m
+ 424 m. Zwyciężył chorąży
Piotr Kopiec w czasie 51,11,
przed ks. majorem Henrykiem
Kaczmarkiem (55,10). Piąte
miejsce zajął Amerykanin Jean
Louis P. Shelhammer.

W

41

GRUPA

LUDZIE

PRODUKT

AKTUALNOÂCI

CZAS WOLNY

n

NEWSY

FIAT 500 W BERLINIE
iat 500 kontynuuje swojà prezentacj´, i po raz
kolejny robi to w sposób innowacyjny. W sercu
Berlina, na rogu Friedrichstraße, nowe kultowe auto
przyciàga uwag´ przechodniów z szeÊcianu
reklamowego, prezentujàcego filmy, napisy
i gigantycznych rozmiarów plansze. Ka˝dy Fiat 500
zaprasza przechodniów do wysłania SMSa.
W ten sposób na wyÊwietlaczu o długoÊci 20 metrów
przekazywane sà pozdrowienia, które mo˝na równie˝
przeczytaç na stronie internetowej Fiata 500
za pomocà systemu RSS-feed.
To oryginalne przedsi´wzi´cie stanowi cz´Êç strategii
marketingowej, która od chwili premiery zgromadziła
ok. 3 mln osób pod hasłem „500, auto dla ludzi,
stworzone przez ludzi”, prezentujàcych swoje pomysły
na platformie sieciowej http://www.500wantsyou.com/.

F

FIAT GROUP AUTOMOBILES

PIERWSZE URODZINY

w „MILLE MIGLIA 2008”

FIATA 500

iat Group Automobiles, wraz ze swoimi markami
Fiat, Lancia i Alfa Romeo, uczestniczył jako Joint
Presenting Sponsor w historycznym rajdzie „Mille
Miglia 2008”. Ten „Najpi´kniejszy – według słynnej
definicji Enzo Ferrariego – wyÊcig Êwiata” rozgrywany
był we Włoszech od 15-17 maja. W rajdzie, poza
modelami wszystkich trzech marek Fiata, które
zapisały najpi´kniejsze karty historii mi´dzynarodowej
motoryzacji, udział wzi´ła tak˝e oficjalna ekipy marek:
team Fiata reprezentowali Giuliano Bensi i Paolo
Monferino (Dyrektor Generalny Iveco) za kierownicà
Fiata 8V z 1954 roku, team Lancii – Mario Rigotti
i Alfredo Altavilla (Dyrektor generalny Fiat Powertrain
Technologies) poprowadził wspaniałà Aureli´ Gran
Turismo B20 z 1957 r., a ekipa Alfy Romeo brała udział
z kilkoma wyjàtkowymi modelami, m.in. Alfà 6C 1500
SS, a tak˝e 6C 1500SS, Alf´ 6C 1750 Gran Sport,
Alfa 1900 Sport Spider (1954), Alfa 2000 Sportiva
(1954) oraz Alfa 1900 Super Sprint (1955). Ekipa
„Pojazdów Historycznych Alfa Romeo” przedstawiła
tak˝e model 6C 2300 „1OOO Miglia” z 1938 r.
W rajdzie wystartowała równie˝ nowa Lancia Delta,
którà po raz pierwszy mo˝na było podziwiaç na drodze.

o była bez wàtpienia jedna z najlepszych dotychczasowych wakacyjnych
imprez. A wszystko dzi´ki Fiatowi 500, który obchodzi swoje pierwsze
urodziny! Do Chałup z tej okazji zjechało mnóstwo wielbicieli tego cudeƒka.
WÊród nich nie zabrakło równie˝ gwiazd. Obecni byli: aktorka Magdalena
Schejbal, bokser Przemysław Saleta oraz dziennikarz Michał Figurski, którzy
od wczesnych godzin zjawili si´ na pla˝y, gdzie wspólnie rozpocz´to urodzinowe
Êwi´towanie. Organizatorzy imprezy wraz z prowadzàcym Marcinem Rusinkiem,
zapewnili wiele atrakcji wszystkim, którzy tego dnia byli w nadmorskiej
miejscowoÊci. I tak b´dzie a˝ do koƒca wakacji, bo właÊnie za dwa miesiàce
skoƒczà si´ obchody pierwszych urodzin Fiata 500.

F
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NOWY NUMER DO
IVECO ASSISTANCE NON-STOP
lienci, którzy zechcà skontaktowaç si´ z Iveco, aby uzyskaç pomoc
w dowolnym kraju Europy, mogà dzwoniç na nowy, bezpłatny numer.
Wystarczy wybraç 800, a nast´pnie sekwencj´ cyfr, które na klawiaturze
odpowiadajà literom tworzàcym słowo IVECO, i zakoƒczyç trzema cyframi zero
(800.48326.000). Wtedy nastàpi połàczenie z serwisowym centrum obsługi
klienta Iveco (Iveco Customer Service Contact Centre). Dzi´ki temu mo˝liwe
jest obecnie zagwarantowanie obsługi na terenie całej Europy. Bezpłatna
pomoc telefoniczna jest dost´pna m.in. w j´zyku polskim.

K

LANCIA NA WARSZAWSKICH IMPREZACH
ancia została sponsorem Mi´dzynarodowego Festiwalu Jazz na Starówce.
Ta lipcowa impreza co roku przyciàga do Warszawy ok. 5.000 osób.
Podczas koncertów na Starym MieÊcie prezentowane były
Lancia Ypsilon i Musa.
W połowie lipca marka uczestniczyła tak˝e w odbywajàcej si´ na Nowym
Âwiecie kolejnej edycji Warsaw Fashion Street. Na imprezie, podczas której
odbyło si´ około 70 pokazów mody Êwiatowych i polskich projektantów,
zaprezentowano samochody Lancii, w tym najnowszy model marki
– Lanci´ Delta (wi´cej o samym modelu w kolejnym FWN). Debiut auta
w Polsce w połàczeniu z pokazami mody, okazał si´ niepowtarzalnà
mieszankà dobrego stylu i elegancji.

L

SUKCES GRZYBA

i GRANDE PUNTO S2000

rzegorz Grzyb i Przemysław Mazur z Fiat Rufa Rally
Team przerwali złà pass´, która towarzyszyła im m.in.
w Rajdzie Elmot, i wrócili do Êcigania si´ na Słowacji, gdzie
wygrali trzecià eliminacj´ mistrzostw – Slovnaft Rally
Bratislava. Grzyb zdobył tym samym pierwsze punkty
w sezonie, awansujàc na szóste miejsce w punktacji.
Zwyci´zca dwóch poprzednich eliminacji, Josef Beres,
zajàł 3 miejsce.

G

NOWE FIORINO
ZDOBYWA NAGROD¢ BRAN˚OWÑ
o tygodniu od wprowadzenia na brytyjski rynek, nowe Fiorino Cargo
zdobyło swoje pierwsze brytyjskie wyró˝nienie – nagrod´ w kategorii
Najlepszy Nowy Samochód Dostawczy (Best New Van). Nagroda została
przyznana w edycji konkursu Fleet World Honours, która obejmuje corocznie
producentów osiàgajàcych najwy˝szy, w opinii jury, poziom doskonałoÊci
w swoim sektorze.
Fiorino uzupełnia gam´ produktów oferowanych w Wielkiej Brytanii
przez mark´ Fiat Professional w momencie znaczàcego zwi´kszenia
sprzeda˝y tej marki w segmencie LCV, która odnotowała wzrost o 8.3%
w latach 2006-2007.

P

FIAT 500 – SAMOCHÓD
ROKU 2008 PLAYBOYA
czerwca br., w Warszawie odbyła si´ doroczna gala
Samochód Roku Playboya. Ju˝ po raz pi´tnasty,
w pi´knych wn´trzach Pałacyku Zamoyskich w Warszawie
odbyła si´ uroczystoÊç, podsumowujàca presti˝owy plebiscyt
na najbardziej luksusowe, najnowoczeÊniejsze i najpi´kniejsze
pojazdy, organizowana przez miesi´cznik „Playboy”. W tym
roku jury, pod przewodnictwem Włodzimierza Zientarskiego,
wyró˝niło w 12 kategoriach 12 pi´knych aut. Tytuł
„Samochód Roku Playboya 2008” otrzymało Audi R8,
natomiast Fiat 500 uhonorowano tytułem: Auto z seksem
(na zdj´ciu: Marek Kisz, dyr. Marketingu Fiat Auto Poland).
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CEVA Logistics
– globalna firma, Êwiadczàca pełen zakres usług logistycznych.

Przedstawiamy Państwu CEVA
CEVA oferuje:
– usługi logistyczne, w tym transport morski
i lotniczy,
– pełną kontrolę i przejrzystość łańcucha
dostaw dla naszych klientów,
– światowej klasy jakość działania,
– globalny zasięg, czyli zarządzanie blisko
klienta dzięki ogromnej liczbie miejscowych
oddziałów,
– dostawy „just-in-time”,
– unikalny zakres wiedzy w największych
sektorach:
motoryzacyjnym,
wyspecjalizowanej elektroniki,
towarów detalicznych i konsumpcyjnych,
wydawniczym,
telekomunikacyjnym,
przemysłowym,
oponiarskim,
energetycznym,
opieki zdrowotnej.

Najwa˝niejsza jest dla nas
pełna satysfakcja Klienta
KorzyÊci dla naszych Klientów:
Osobiste zaangażowanie w sukces – kompetentni pracownicy na wszystkich szczeblach;
Pełna kontrola i przejrzystość sieci dostaw – najnowocześniejsza technologia Matrix™; Dogłębna znajomość sektora i rozwiązań – standardowa oferta usług w kluczowych sektorach.
CEVA oferuje swoim Klientom ponad 600 magazynów o łącznej powierzchni około 8 mln m2 oraz
400 biur operacyjnych na całym świecie.
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MARYLA RODOWICZ

Kolorowa gwiazda
TEKST

Teresa B´tkowska
FOTO

Grzegorz
Kozakiewicz

Sprzedano 15 milionów jej płyt, w tym lwià cz´Êç
w Rosji. W repertuarze ma kilkaset piosenek,
w tym kilkadziesiàt przebojów. Jest znana,
rozpoznawalna – nie tylko przez rodaków.
Obdarzona urodà – tak˝e i nagrodami,
o jakich inni artyÊci mogà sobie pomarzyç...

M

ówisz: Rodowicz – a od razu nasuwa si´ imi´: Maryla. I to ka˝demu. Młodemu i staremu. Bo
w tym kraju nie da si´ jej nie
znaç! Zwłaszcza ˝e od czterdziestu lat bryluje na estradach. Pokazuje si´ w filmach. W teatrach
Warszawy, Krakowa i Wrocławia.
A na dodatek wyró˝nia si´ spoÊród innych artystów barwnym ˝yciem, które opisała w autobiograficznej ksià˝ce „Niech ˝yje bal”.
Nie sposób nie znaç artystycznych dokonaƒ Maryli. Ale i nie sposób nie dostrzegaç jej ekstrawaganckich strojów w jakich pokazuje si´ na estradzie. Internauci niedawno przyznali jej za to
wszystko tytuł „Człowieka o kolorowym wn´trzu”.
Choç decyzj´ – a tak to uzasadnili – oparli przede
wszystkim na ocenie niezwyczajnej, wr´cz wulkanicznej energii, jakà tryska na koncertach czy spotkaniach z fanami – w Polsce i za granicà.
Skàd – u licha – w tej puszystej blond-pi´knoÊci
o długich prostych włosach wcià˝ tyle wigoru?
Pa sji two rze nia? Dla cze go upły wa jà cy czas
(a ktoÊ kiedyÊ powiedział, ˝e Maryli udało si´
przetrwaç „ustroje i pontyfikaty”) nie wypala
a raczej jej sprzyja, zaÊ publicznoÊç na koncer tach nie usta jà co ob da ro wu je pot´˝nymi
brawami?!
– Kocham byç najlepszà – tak odpowiada piosenkarka, która w swojej zawodowej karierze
Êpiewała obok A. Franklin, Duke’a, Ellingtona,
Jahnny’ego Holidaya, Vondrackovej, Staƒki,
Nahornego i innych wielkich gwiazd estrady.
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Byç najlepszà! Głow´ Marii Antoniny (takie imiona Rodowicz nadano w dniu urodzin, w Zielonej
Górze) ta ambitna dewiza zaprzàtała od młodoÊci.
Od chwili, gdy stan´ła... na starcie Mistrzostw
Polski Młodzików, a potem na podium dla zwyci´zców sztafety 4x100 metrów. To sportowe zwyci´stwo okazało si´ zresztà na tyle dla niej wa˝ne,
˝e bez wahania zrezygnowała z udziału – w tym
samym czasie – w finale I Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie.
Maryla o karierze lekkoatletycznej i narciarskich
wyczynach marzyła od dzieciƒstwa. Po maturze
podj´ła nawet studia w warszawskiej Akademii
Wychowania Fizycznego...
...ty le ˝e nad szedł rok 1967. Ko lej na edy cja
Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie. I finał, w którym znalazła si´ wraz z Markiem Grechutà Êpiewajàcym rzewnie „Weê to serce, wyjdê
na drog´...”
Pami´tam ten festiwal. Tak si´ zło˝yło, ˝e b´dàc
w krakowskiej filharmonii przypadkowo znalazłam si´ w sali z monitorami, gdzie dostojni jurorzy – patrzàc chłodnym okiem kamery – podejmowali decyzj´. Agnieszka Osiecka, Lucjan Kydryƒski, Zygmunt Konieczny, Jan Poprawa, prof.
Mieczysław Froni i inni z zachwytem wtedy mówili: ale˝ ona fotogeniczna! I z wyraênym zaciekawieniem słuchali dziewczyny ubranej
w sukienk´ w groszki, która czystym
głosem Êpiewała „Jak Ci´ miły zatrzymaç”...
Z tym zatrzymywaniem Miłego
bywało ró˝nie. Maryla zresztà
wcale nie ukrywa swych sercowych podbojów. I wielkich miłoÊci, które zwykle koƒczyły si´... jej odejÊciem. Có˝, lubiła

na partnerów
wybieraç sobie
m´˝czyzn nietuzinkowych i trudnych
– ˝ycie z nimi wi´c
te˝ było nietuzinkowe i trudne.
Krzysztof Jasiƒski,
szef Teatru STU,
zajàł jednak w sercu

Maryli poczesne miejsce. Dla niego na dłu˝ej zjechała ze stolicy do Krakowa. Jemu urodziła dwoje
dzieci: Jana (rok 1979) i Katarzyn´ (1982) – dziÊ
studentów krakowskich uczelni. Tyle, ˝e po jakimÊ
czasie publicznie wyÊpiewała: „WsiàÊç do pociàgu
byle jakiego...”
Kie dy wszyst ko zo sta je w ty le, mo ˝e war to si´
czasem obejrzeç? Nie, nie jest to propozycja dla
Maryli. To ja w swym dziennikarskim archiwum
odnalazłam rozmow´ z piosenkarkà, którà przeprowadziłam (w krakowskim Parku im. Jordana)
bodaj w połowie lat 70. – była wówczas zaciekawiona widowiskiem wawelskim, które wyre˝yserował Jasiƒski. Mówiła, ˝e chciałaby poznaç go
osobiÊcie...
I poznała. Póêniej – ju˝ z jej udziałem, ale równie˝
i Daniela Olbrychskiego, Czesława Niemena, Stana Borysa – szef Teatru STU przygotował oratorium „Zagrajcie nam dzisiaj wszystkie Srebrne
Dzwony” – do muzyki Katarzyny Gaertner i słów
Ernesta Brylla.
W dwa lata po oratorium Maryla – w szczycie
swej popularnoÊci! – wzi´ła udział w przedsi´wzi´ciu w skali Europy Wschodniej, uznanym
za wyczyn! Pod du˝ym cyrkowym namiotem,
ustawionym w Krakowie przy ul. Rydla, zagrała –
obok Jerzego Stuhra, Zofii Niwiƒskiej, Marka
Grechuty – rol´ Hildy w musicalu „Szalona lokomotywa”, zrealizowanym przez Jasiƒskiego
w oparciu o teksty Witkacego. Zagrała zaÊ tak dynamicznie, ˝e ówczesna prasa zauwa˝yła, i˝ kr´càc piruety tratowała i rekwizyty, i ludzi.
Prasa zauwa˝yła temperament artystki, jednak nie
zauwa˝yła wtedy czegoÊ, co nazywa si´ iskrzeniem. Ale o tym iskrzeniu, choç tak˝e o wygaszaniu płomienia, w ksià˝kowych wspomnieniach napisała ju˝ sama bohaterka zwiàzku, który po kilku
latach si´ rozpadł. Andrzej Sikorowski w refrenie
„Rozmowy przez ocean” zapewne tylko pomógł
głosem wyraziç to, co myÊlała. W ka˝dym razie
Maryla Êpiewa tak:
/.../ sà dwa Êwiaty i nas jest dwoje
Do swych miejsc przypi´tych jak rzepy
Ty masz pewnie wi´cej spokoju
Ja mam dzieci /.../
Nieudane zwiàzki, to problem, który Rodowicz
ma za sobà. Dowodzi tego mał˝eƒstwo z biznesmenem, z którym wyswatała jà przyjaciółka,
Agnieszka Osiecka – czyli długoletni ju˝ zwiàzek
z Andrzejem Du˝yƒskim, z którym ma syna J´drka, aktualnie studiujàcego za granicà. Dowodzi
tego tak˝e utrzymana w ciepłym, balladowym tonie (z màdrymi słowami!) płyta „Jest cudnie”, która trafiła na rynek 12 maja i ju˝ w pierwszym dniu
sprzeda˝y „zapracowała” na miano Złotej Płyty,
a 6 czerwca – Platynowej.

„Maryla ma nosa do piosenek”, tak ktoÊ kiedyÊ powiedział o Rodowicz.
I miał racj´! Ka˝dy z jej fanów jest przecie˝ w stanie
natychmiast
wymieniç
choçby kilkanaÊcie tytułów
piosenek, z najsłynniejszà
„MałgoÊkà” na czele. A tak
nawiasem mówiàc, to właÊnie niedawno Polskie Radio ogłosiło konkurs na super przebój. I co? A˝ cztery piosenki gwiazdy, która
odniosła wiele sukcesów
na festiwalach w Opolu,
Sopocie, Kołobrzegu, Karlovych Varach, a tak˝e na
estradach wielu krajów Êwiata znalazły si´ na liÊcie
zwyci´zców!
Czy ten fakt jednak mo˝e dziwiç? Od dawna przecie˝ mamy ÊwiadomoÊç, ˝e ka˝da zaÊpiewana
przez Maryl´ piosenka zyskuje nowà jakoÊç. Dla
mnie, na przykład, takà piosenkà były „Kolorowe
jarmarki” wylansowane ju˝ po opolskim Festiwalu,
na którym pierwszy raz zaÊpiewał je ktoÊ inny...
Maryla ma recept´ na przeboje, nie ma wàtpliwoÊci. Ale te˝ w estradowej karierze dopisuje jej fart.
Trafia na dobrych tekÊciarzy, na dobrych kompozytorów. Wymieniç ich tu wszystkich oczywiÊcie
nie sposób. Na koncie piosenkarki jest bowiem
wiele setek piosenek! Ale czy mo˝na pominàç, ˝e
na ich popularnoÊç „pracowali” tak˝e m. in.
Osiecka, Sikorowski, Gaertner, PawluÊkiewicz,
Kleszczewski, Mikuła? Ba, nawet Wiesław Dymny, którego słowa pobrzmiewajà w „Pejza˝u horyzontalnym”...
KtoÊ powie: Rodowicz to legenda...
Nic bardziej bł´dnego! Wszak gołym okiem widaç,
jak piosenkarka broni si´ przed takà etykietà. Nie
bazuje na starych przebojach, na szlagierach, których publicznoÊç koncertowa wcià˝ si´ domaga.
Ona proponuje nam wcià˝ nowe piosenki, nowe
aran˝acje starych. Słowem: raz pop-rock, raz
folk-rok, raz country, raz balladowe piosenki Êpiewane przy własnym akompaniamencie gitary akustycznej, raz...
Mo˝na powiedzieç: Rodowicz konkuruje z młodymi. Âciga si´. Pokazuje swoje zaci´cie... sportowe.
To prawda, Maryla na ka˝dym kroku udowadnia,
˝e sport prawdziwie kocha. Pami´tacie paƒstwo
jak brawurowo zaÊpiewała „Futbol” piłkarzom na
Mistrzostwach Âwiata w Monachium? Jak swym
temperamentem zagrzała ich do walki na boisku
do tego stopnia, ˝e zdobyli bràzowy medal?
A mo˝e macie w oczach obraz, jak dwa lata temu

Maryla
zawsze miała
i „ma nosa”
do piosenek

– 24 kwietnia – wr´czała statuetk´ „Viktora”,
przyznanà przez polskà telewizj´, wybitnemu
trenerowi, Kazimierzowi Górskiemu...
Tak, Maryla nadal kocha sport. Tyle, ˝e teraz
wyra˝a go szybkà jazdà swoim czer wonym
„Porsche 911 Carrera”. Kolejnym „porszakiem”
w jej ˝yciu, dodam tu od razu. Z tym, ˝e ten pierwszy, mocno leciwy, ten na którym uczył jà jeêdziç
mistrz Sobiesław Zasada, ju˝ na dobre trafił do
gara˝u w Muzeum Motoryzacji w Otr´busach.
Rodowicz nie nale˝y do biednych. W czasie Êpiewaczej kariery sprzedano 15 milionów jej płyt,
z czego lwià cz´Êç w Rosji. Za koncerty, na jej
konto, płynà te˝ godziwe honoraria. A tych koncertów w roku ma wiele, nawet bardzo wiele. KtoÊ
wyliczył, ˝e ponad setk´.
Jednak nie tylko koncerty – po Polsce, po Êwiecie
– ka˝à jej ciàgle ˝yç na walizkach, łykaç Êrodki nasenne. Praca w telewizyjnym serialu „Rodzina zast´pcza” te˝ jà absorbuje. Tak jak wczeÊniej udział
w innych produkcjach filmowych, m.in. w „Panu
Kleksie w kosmosie”. A przecie˝ były jeszcze wyst´py na deskach teatralnych, by wspomnieç
o udziale w „Krakowiakach i góralach” czy „Dziejach Mistrza Twardowskiego”. Było „granie”
w kabarecie Olgi Lipiƒskiej, było (jest!) nagrywanie nowych płyt i teledysków...
Było jeszcze...
Tak, to wydarzenie na pewno
te˝ przejdzie do annałów.
7 lutego 2005 Maryla Rodowicz, w tajemnicy przed mediami, poleciała do Iraku.
W bazie wojskowej w Diwanii zaÊpiewała pi´knie stacjonujàcym tam ˝ołnierzom.
Generał dywizji Andrzej
Ekiert przyjàł jà w poczet...
załogi pełniàcej słu˝b´
w składzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku.
Maryla Rodowicz – osoba
nietuzinkowa, z tego powodu
te˝ „trudna” – swoim bogatym ˝yciorysem mogłaby obdzieliç sporo osób. I tak by
jej wiele jeszcze pozostało...
Skàd to bogactwo? – zapytacie.
Pozostawiam Was w zadumie z refrenem Êpiewanej przez nià piosenki:
I tylko takà mnie Êcie˝kà poprowadê
gdzie Êmiejà si´ Êmiechy w ciemnoÊci
i gdzie muzyka gra, muzyka gra.
Nie daj mi Bo˝e, broƒ Bo˝e
skosztowaç ˝yciowej màdroÊci
dopóki ˝ycie trwa, dopóki ˝ycie trwa.
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Latem w ka˝dym z nas drzemie ch´ç ucieczki z miasta
i poszukiwania nowych celów podró˝y. Czy pozostaç
wiernym „swojej” pla˝y czy mo˝e wyruszyç na odkrywanie
nieznanych zakàtków? Czy zamiast le˝enia na słoƒcu
wybraç aktywny wypoczynek i zadbaç o kondycj´ fizycznà.
A mo˝e poznaç nowe miejsca, na przykład za oceanem,
o których jeszcze do niedawna tylko ÊniliÊmy.
JeÊli mamy ju˝ dosyç egipskich piramid, mo˝e warto
spróbowaç czegoÊ nowego, i to zarówno pod kàtem
miejsca jak i formy wyjazdu. Mo˝e warto zrezygnowaç
z poÊrednictwa biur podró˝y, oferujàcych nie zawsze
przejrzyste oferty, i prywatnie zorganizowaç sobie wyjazd
na wakacje, poprzez wynaj´cie apartamentu czy nawet
całego domu. Ta forma wyjazdów zyskuje coraz wi´kszà
popularnoÊç, jest bowiem nie tylko taƒsza,
ale z pewnoÊcià o wiele atrakcyjniejsza, zapewnia
bowiem du˝à niezale˝noÊç.
Mo˝e opis wybranych przez nas miejsc – tych najcz´Êciej
odwiedzanych przez turystów, ale tak˝e tych mało
znanych, przypadnie komuÊ do gustu..
48
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Meksyk
– kraina
cudów natury
i dawnych
cywilizacji
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Riwiera Majów
na półwyspie
Jukatan, Meksyk

tujàcych typowo greckà architektur´. W krajobrazach wyspy dominujà pola zastygłej lawy i wysokie
klify, opadajàce niemal pionowo w dół ku granitowemu morzu. Stolicà Santorini jest Fira, do której
dociera si´ z portu albo na piechot´, wspinajàc si´
po kilkuset schodkach, albo na oklep na oÊlim
grzbiecie, albo – w wersji dla najbardziej leniwych –
w wagoniku kolejki linowej.
Folklor, archeologia, natura, piramidy słoƒca
i ksi´˝yca, wspaniałe pla˝e i karaibskie morza. Je˝eli istnieje kraj, który nigdy nie mo˝e spowszednieç, to jest nim z całà pewnoÊcià Meksyk. To
ziemia o tysiàcu obliczy, pi´kna i ró˝norodna, oferujàca wypoczynek w ka˝dej postaci: pla˝owej,
sportowej, rozrywkowej, no i przede wszystkim
kulturowej, poprzez obcowanie ze Êladami staro˝ytnych cywilizacji. Playa del Carmen na półwyspie Jukatan kusi fantastycznymi pla˝ami
o delikatnym, bielusieƒkim jak Ênieg piasku,
ciepłymi wodami w turkusowym kolorze
i niezwykłà rafà koralowà. Poza tym
dzi´ki swej „uprzywilejowanej” lokalizacji stanowi doskonałà baz´ na wypady do najwa˝niejszych oÊrodków
kultury Majów, takich jak Tulúm,
Chichén Itza i Coba, na wycieczki do
parków wodnych w Xel-ha i Xcaret,
a tak˝e na eskapady na wyspy Cozumel,
Isla Mujeres i Contoy. To równie˝ idealne miejsce dla wszystkich tych, którzy
FOTOLIA
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kiathos, ch´tnie odwiedzana wyspa archipelagu Sporad Północnych, czyli
wysp greckich na Morzu Egejskim, to
kwintesencja naturalnego pi´kna, tworzonego przez dziewicze sosnowe lasy
i g´ste bory platanów, niezliczone zatoczki i jaskinie, dost´pne tylko od strony morza, wreszcie cudownie długie,
piaszczyste pla˝e i krystalicznie lazurowa woda. Stolica wyspy, zbudowana w 1830 r. na
dwóch niewysokich wzgórzach i nazwana, jak˝eby
inaczej, Skiathos, stała si´ w ostatnich latach jednym z najmodniejszych centrów letniego ruchu turystycznego, co widaç zwłaszcza wieczorami, gdy
jej port przeobra˝a si´ w najwi´kszy kompleks rozrywkowy w całym archipelagu. Zestaw atrakcji wyspy uzupełniajà wykopaliska archeologiczne oraz
liczne koÊcioły i monastyry, niektóre malowniczo
zawieszone na stromych zboczach i dost´pne
jedynie na grzbiecie osła. Innym zachwycajàcym tworem natury w basenie Morza Âródziemnego jest Santorini w archipelagu Cyklad, jedyna grecka wyspa b´dàcà cz´Êcià zatopionego wulkanu. Pokłosiem
tego specyficznego podło˝a geologicznego sà niepowtarzalne pla˝e z ich niemal˝e czarnym piaskiem, który tworzy
cudowne kontrasty z lÊniàco białymi
Êcianami i bł´kitnymi niczym woda dachami okolicznych domostw, reprezen-

Turcja, poło˝ona w pół drogi pomi´dzy Europà
a Azjà, jest jednym z najpopularniejszych wakacyjnych celów w basenie Morza Âródziemnego. Surrealistyczne krajobrazy Kapadocji, fascynujàce zabytki Istambułu, kaskady zastygłego wapnia w Pamukkale, a tak˝e nadmorskie kurorty – to tylko
niektóre z niezliczonych atrakcji, z jakich słynie
ten pi´kny kraj. Postrz´pione wybrze˝e od strony
Grecji oraz niezliczona liczba wysepek na Morzu
Egejskim to kraina piaszczystych pla˝, ustronnych
zatoczek, dzikich klifów i malowniczych Êcie˝ek,
tonàcych w bujnej roÊlinnoÊci. GoÊcinna, tchnàca
specyficznym urokiem Turcja, rozdarta pomi´dzy
Wschodem a Zachodem, to fascynujàcy tygiel kultur, historii i tradycji i wymarzone miejsce na niezapomniane wakacje.

ROWEREM PO EUROPIE
Tradycyjne
tunezyjskie
dywany

Skrzyknàç si´ z przyjaciółmi, pokonywaç wraz
z nimi trasy dobrane w taki sposób, aby nikomu
nie przysparzały nadmiernych trudnoÊci, ka˝dego
wieczora spotykaç si´ przy dobrym winie: oto recepta na wiejskie wakacje „na dwóch kółkach” Poznawanie najpi´kniejszych zakàtków Europy
na rowerze to niezapomniana przygoda i gwarancja Êwietnej zabawy.
Ciekawà propozycjà mo˝e byç wycieczka po włoskiej Valle del Chianti, pagórkowatej krainie winnic, sadów oliwkowych, zamków, lasów i strumieni, poło˝onej w samym sercu Toskanii, pomi´dzy
Sienà a Florencjà. To jedyny taki region na Êwiecie, oferujàcy krajobrazy o wyjàtkowej urodzie,
malowane w przeciàgu wieków przez przyrod´
i człowieka, który zdołał jà okiełznaç, ale jej nie
zdominował.
FOTOLIA

kochajà wod´ i zwiàzane z nià formy aktywnoÊci fizycznej, albowiem morze, mieniàce si´ ró˝nymi
odcieniami zieleni i bł´kitu, jest tu
wyjàtkowo przejrzyste.
Malownicza Sardynia to owoc
burzliwego zwiàzku ziemi z wodà,
zachwycajàcy bezkresnymi pasami
jasnego kwarcu, wapiennymi cyplami, ustronnymi, kamienistymi
zatoczkami i rafami o tysiàcach
barw. To raj, kuszàcy blisko dwoma tysiàcami kilometrów wybrze˝a (jedna czwarta całej linii brzegowej Włoch). Im bardziej go poznajesz, tym cz´Êciej chcesz
do niego wracaç, wiedziony cudownymi wspomnieniami białych pla˝ i turkusowych mórz, tu
i ówdzie upstrzonych jachtami. Jest to niewàtpliwie
jedno z najatrakcyjniejszych miejsc wakacyjnego
wypoczynku, oblegane nie tylko przez Włochów,
ale i licznych goÊci z zagranicy.
Z jednej strony morze i słoƒce, z drugiej sztuka,
kultura i gastronomia – dlatego właÊnie Sycylia,
nazywana cz´sto „wyspà słoƒca”, jest skazana na
zainteresowanie i sympati´ licznych turystów. Ceniona ju˝ w czasach antycznych za swe naturalne
pi´kno, teraz wabi równie˝ dziesiàtkami pamiàtek
ze swej burzliwej przeszłoÊci, naznaczonej starciami ró˝nych narodów i kultur. Âwiàtynie sàsiadujà tu ze starorzymskimi akweduktami, Êredniowiecznymi osadami, meczetami Saracenów, normaƒskimi zamczyskami i barokowymi pałacami.
To prawdziwa skarbnica architektury, której wyjàtkowoÊç wspaniale podkreÊlajà dzikie krajobrazy oraz jedno z najpi´kniejszych włoskich mórz,
samo w sobie b´dàce wystarczajàcym pretekstem
do odwiedzenia tej wyspy.

KOŁYSANI PRZEZ FALE
Karaiby sà Êwiatowym monopolistà, je˝eli chodzi
o pi´kne pla˝e – ka˝da z nich ma swój własny
charakter, ale wszystkie bez wyjàtku zachwycajà
„pocztówkowà” urodà, wobec której nie sposób
pozostaç oboj´tnym.
A kiedy morze, tropikalne ryby i rafy koralowe zaczynajà powoli nu˝yç, Karaiby proponujà kolejne
atrakcje: wspaniałe krajobrazy, cudownà faun´
i flor´, szalone karaibskie rytmy, zmysłowy Êwiat
rumby, mamby i merengue oraz niezliczone festiwale folklorystyczne, organizowane nawet na najmniejszych wysepkach. Te ostatnie to prawdziwa
eksplozja dêwi´ków i barw, w ramach której odbywajà si´ najró˝niejsze koncerty, pokazy i regaty
odÊwi´tnie przystrojonych łodzi.
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NA PODBÓJ
MADAGASKARU
Ânie˝nobiałe koralowe pla˝e, schodzàce ku wodom Kanału Mozambickiego, tworzà pi´knà opraw´ dla zdominowanego przez gigantyczne baobaby drzewostanu. Oto Madagaskar, czwarta co
do wielkoÊci wyspa naszego globu, kraj o najbardziej unikatowym ekosystemie na Êwiecie. To pi´çdziesiàt rezerwatów i parków narodowych, zapewniajàcych optymalne warunki bytowe niezliczonym gatunków roÊlin, kwiatów i osobliwych stworzeƒ, takich jak kameleony czy lemury, te
ostatnie uznawane za swoisty symbol wyspy. Niemniej bogatà faunà
i florà cechujà si´ tak˝e wody Kanału Mozambickiego, oddzielajàcego Madagaskar od Afryki. Ta wyspa to Êwiat zupełnie inny od naszego, zamieszkiwany przez dzikie plemiona, od wieków zajmujàce swoje
tradycyjne terytoria i tworzàce najbardziej zró˝nicowanà rasowo populacj´
na ziemi. Nietkni´ta masowà turystykà, zachowuje swe naturalne pi´kno,
a nieliczne symbole cywilizacji pozostajà w pełnej symbiozie z otoczeniem.
Głównymi atrakcjami sà dziesiàtki wysepek, rybackich wiosek i sanktuariów przyrody: od Nosy Be po Sainte Marie, od rezerwatu w Tsingy de Bemahara – wpisanego
na list´ Êwiatowego dziedzictwa przyrod-

CZAS WOLNY

Schody jednego
z domów
na greckiej
wyspie Santorini.

niczego UNESCO – po Parc National de
Montagne d’Ambre, najcz´Êciej odwiedzane miejsce północnej cz´Êci Czer wonej
Wyspy. Najwi´kszym oÊrodkiem turystycznym Madagaskaru jest Nosy Be, wyspa tysiàca zapachów i nieska˝onych infrastrukturà
pla˝, a tak˝e Êwietna baza wypadowa na sàsiednie, mniejsze Nosy Komba. Nosy Tanikely, Nosy
Sakatia (wyspa storczyków), Nosy Mitsio i Nosy Iranja (wyspa ˝ółwi morskich).
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Madagaskar
szczyci si´
najbardziej
unikatowym
Êrodowiskiem
naturalnym
na Êwiecie
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Relaks na farmie pi´knoÊci

unezja jest od kilku lat jest
najchętniej odwiedzanym przez
turystów miejscem zagranicznych
wyjazdów, słynącym z ze wspaniałych
plaż i pięknych kurortów. Niewielu z nas
jednak wie, że kraj ten oferuje także
terapeutyczne walory wody. Dowodem
tego są liczne łaźnie termalne z czasów
rzymskich, odkrywane przez
archeologów. Tunezja zajmuje wysoką
pozycję w nieformalnej klasyfikacji
krajów z najbogatszą ofertą ośrodków
odnowy biologicznej, wykorzystujących
zwłaszcza właściwości wody morskiej.
Talassoterapię oferują m.in. Tabarka,
Gammarth, Hammamet, Dżerba,
Mahdia, Monastyr, Susa i Zarzis.

T

Wszystkie proponowane zabiegi
bazują na lokalnych tradycjach
ludowych: stosuje się na przykład
kąpiele błotne i okłady z alg morskich,
masaże i kąpiele w olejkach
eterycznych, sesje aromaterapii
i muzykoterapii. Najbardziej
rozpowszechnionym rytuałem jest
hammam, w ramach którego
„pacjentów” częstuje się wyśmienitą
herbatą i miejscowymi delicjami.
Wszystko zawsze w otoczeniu
przepięknych hoteli Spa, centrów
odnowy biologicznej i awangardowych
kompleksów wypoczynkowych,
w których nowoczesność idealnie
komponuje się z tradycją i kulturą.

WYPOCZYNEK
PRAWIE W CHMURACH
Zdarzajà si´ te˝ i tacy, którzy ponad morze i pla˝owe rozrywki przedkładajà spacery wÊród zieleni
i jezior, panoramiczne widoki oraz mo˝liwoÊç obcowania z naturà. Dla takich osób atrakcyjnym –
nie tylko zimà, ale i latem – miejscem w Europie
jest dolina Valtellina we Włoszech, nazywana „sercem Alp”. Poło˝ona na granicy Włoch i Szwajcarii, rozciàga si´ na przestrzeni prawie 200 km
od jeziora Como. Region ten kusi przede wszystkim wspaniałà przyrodà, którà przed ludzkà ingerencjà chroni sàsiedztwo dwóch parków narodowych, włoskiego Stelvio i szwajcarskiego Engadina, zaliczanych do najwi´kszych w Europie. Dolina Valtelliny to jeden z najbardziej presti˝owych
rejonów Alp: w dolinie sàsiadujàcej z Livigno poło˝one sà najsłynniejsze szwajcarskie kurorty:
St. Moritz i Davos. Od poło˝onego bardziej na
południe Val di Sole, Alta Valtellina oddzielona jest
natomiast pot´˝nym Masywem Cevedale. Region
ten swojà popularnoÊç zawdzi´cza tak˝e strefie
bezcłowej w Livigno, gdzie znajduje si´ tak˝e
sztuczny zbiornik wybudowany w latach 50. Innym godnym uwagi miejscem w Valtellinie jest
Bormio, gdzie zimà rozgrywany jest Pucharu
Êwiata w narciarstwie alpejskim, a latem miejscowoÊç ta ch´tnie odwiedzana jest ze wzgl´du na
goràce êródła czy pi´kne Êredniowieczne centrum
pełne sklepików i restauracji. Bo kuchnia lombardzka jest godna polecenia.
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Na imi´ mi

ROWER
FOTO

TEKST Aldona Górna
Ireneusz Kaêmierczak

Jestem twoim najlepszym
przyjacielem. Zadbaj o mnie
troszk´, a zabior´ ci´ tam, gdzie
jeszcze nigdy nie byłeÊ. Przed nami
górskie Êcie˝ki i jeziora, za nami
pi´kne krajobrazy o wschodzie
i zachodzie słoƒca. Âcigajmy si´
co sił... poczuj t´ nieskoƒczonà
wolnoÊç i wiatr we włosach.
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dobie komputerów i internetu
rower idzie w odstawk´. Dzieci
i doroÊli zapominajà, ile przyjemnoÊci mo˝e dostarczyç ten dwukołowy przyjaciel, do ilu ciekawych miejsc mo˝na nim dotrzeç.
Zorganizowanym przy wsparciu
Fiata Auto Poland, przez Kolarskie Towarzystwo Sportowe Tychy, w czerwcu zawodom pod hasłem „Âcigajmy si´
z Fiatem” przyÊwiecał wi´c jeden cel – zach´ciç do jazdy na rowerze, wszystko jedno jakiej marki, niewa˝ne
czy to „góral” czy składak.
W zwiàzku z niesprzyjajàcà pogodà najmłodszych,
bioràcych udział w zawodach „Âcigajmy si´ z Fiatem”
czekało nie lada wyzwanie. Zabezpieczeni przez rodziców, od stóp do głów w pelerynki, kurtki przeciwdeszczowe i inne gad˝ety „trzymali
si´ dzielnie” od startu do mety, nie kryjàc entuzjazmu.

Sylwia Prasoł, zwyci´˝czyni
w kategorii dzieci i młodzie˝y,
która na co dzieƒ jest uczennicà Szkoły Podstawowej nr
10 w Tychach, tak komentuje
wyÊcig: „Jestem pod wra˝eniem wygranej, tym bardziej
˝e były to pierwsze zawody,
w których startowałam. Jazda
na rowerze to nie tylko moja
najwi´ksza pasja, ale sposób na sp´dzanie wolnego czasu i zabicie nudy”.
„Ja te˝ uwielbiam jeêdziç na
rowerze – dodaje Magdalena
Majerska, inna uczestniczka
w tej kategorii wiekowej, która wywalczyła trzecie miejsce
na podium. – Mój wolny czas
wypełniajà przede wszystkim
wycieczki rowerowe na ró˝nych trasach. Dlatego te˝, tym
bardziej si´ ciesz´ z dzisiejszego wyniku”.
„Âciganie si´ z Fiatem” to pierwsza inicjatywa, adresowana głównie do dzieci i młodzie˝y w wieku
przedszkolnym i szkolnym (aby jeszcze bardziej
zach´ciç ich do udziału stworzyliÊmy te˝ specjalnà
kategori´ dla nauczycieli) – podsumowuje Mieczysław Bajon, prezes zarzàdu Kolarskiego Towarzystwa Sportowego Tychy. InnowacyjnoÊç tych
zawodów polega na tym, ˝e ich grupà docelowà sà
zawodnicy, nieposiadajàcy licencji. Ponadto nie
było ÊciÊle okreÊlonych zasad kwalifikacji, a zgłoszenia do konkursu odbywały si´ bezpoÊrednio
w szkołach. Inicjatywa wyszła cz´Êciowo z Fiat
Auto Poland i oczywiÊcie z naszego klubu. Pan
Hanusik osobiÊcie przekonywał dzieci do aktywnego kolarstwa. W zwiàzku z pogodà mamy mieszane uczucia, ale ciesz´ si´, ˝e dopisali
prawie wszyscy zawodnicy. Dodam, ˝e
imprezy dla dzieci sà obarczone du˝à
odpowiedzialnoÊcià, na przykład na Êliskiej nawierzchni, takiej jak dziÊ nietrudno o wypadek. Dlatego do czynnego w niej uczestnictwa niezb´dna jest pisemna zgoda rodziców”.
Zygmunt Hanusik zapowiada,
˝e pierwsza edycja wyÊcigu
na pewno nie b´dzie ostatnià,
tym bardziej ˝e zainteresowanie kolejnymi zawodami
tego typu jest ogromne.
Nie dziwi wi´c fakt, ˝e organizatorzy planujà Êcigaç
si´ z Fiatem dwa lub trzy
razy w ciàgu roku.

MÓWI ZYGMUNT HANUSIK

Wypatruj´

najlepszych
o przykre, ale w dzisiejszych czasach młodzi nie
garną się do sportu – mówi Zygmunt Hanusik,
wielokrotny medalista najbardziej prestiżowych
zawodów w kolarstwie szosowym, współzałożyciel KTS
Tychy. – Młodzież, jak już jest zainteresowana
aktywnym spędzaniem czasu, raczej idzie to w stronę
sportów drużynowych; hokeja, piłki nożnej... a mnie to
trochę boli, bo kolarstwo to naprawdę piękny sport.
Cieszy się on jednak zainteresowaniem starszych,
którzy widzą w nim możliwość szybkiego zarobku. Dla
dorosłych co roku współorganizuję Tyskie Kryterium
Fiata i te zawody cieszą się dużym zainteresowaniem
licencjonowanych kolarzy. A mnie najbardziej zależy

T

M. Bajon:
Dopisali
prawie wszyscy
zawodnicy

na dzieciach... dlatego niejednokrotnie
zastanawiałem się jak przekonać najmłodszych
do roweru. Pewnego dnia pan Andrzej Piętka,
dyrektor personelu Fiat Auto Poland powiedział mi:
– Panie Hanusik, zorganizujmy wspólnie jakieś zawody
dla dzieci, tak żeby rozpropagować trochę zdrowy styl
życia i kolarstwo tym samym. Nie trzeba mi było tego
dwa razy powtarzać. Umieściliśmy informację
w mediach, ale odzewu nie było, więc myślę sobie;
dlaczego by nie pójść do szkół i osobiście nie
przekonać dzieci do udziału? Jak postanowiłem, tak
zrobiłem: chodziłem od szkoły do szkoły i opowiadałem
o kolarstwie, swojej przygodzie i samym wyścigu.
W ten sposób uzbierała się spora grupka chętnych
na zawody. Efekt jest dla mnie o tyle zdumiewający,
że prawie wszystkie dzieci dotarły na wyścig, pomimo
deszczu, lejącego się z nieba strumieniami. Dodam,
że moja obecność na tej imprezie nie jest przypadkowa
– wypatruję najlepszych zawodników i będę się starał
nawiązać z nimi kontakt, już w ramach KTS Tychy.
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Kosmiczna

elektronika
ou Tube stał się na tyle
popularny, że producenci
sprzętu elektronicznego
zaczęli projektować
urządzenia z myślą
o ułatwieniu dostępu
do serwisu. Firma JVC
wprowadziła na rynek kamerę
Everio GZ-MS100, która
umożliwia przesyłanie
nagranych filmów
bezpośrednio do You Tube
za pomocą jednego przycisku.
Pozwala także na automatyczne
ograniczenie długości materiału
do 10 minut, bowiem taki jest
maksymalnie limit
przyznany przez serwis.
Równie proste jest
przenoszenie
nagranego filmu
na twardy dysk,
odbywa się to
za pomocą USB lub
czytnik kart SD.
Przy maksymalnej
jakości nagrywania
można zarejestrować
3,5 godziny materiału.
Jak przystało na jednego
z liderów produkcji
nowatorskiej elektroniki, także nowe
słuchawki HA-SX500
zaskakują „kosmicznymi”
rozwiązaniami.
Zostały wykonane
z materiału
zwanego Bi-Metal,
który dostarcza
wysokiej jakości dźwięk
prosto do ucha. Słuchawki
zakończone są specjalną
gumą, która zapewnia komfort
odbioru nawet przy
wielogodzinnym używaniu.

Rodzimy przemysł kosmetyczny
nie ustępuje w niczym
popularnym zachodnim markom,
a często nasze produkty okazują
się dużo wyższej jakości. Od lat
liderem na rynku jest firma Dr
Irena Eris, której kosmetyki stały
się już sławne poza granicami
naszego kraju. Oferta poszerza
się w szybkim tempie, wychodząc
naprzeciw nawet konsumentom
z najbardziej wymagająca skórą.
Szczególnie ceniona jest seria
Pharmaceris, która została
stworzona specjalnie dla

Y
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DR Eris
da si´ lubiç

SIEDEM ZDJ¢å NA SEKUND¢
Najnowsza kamera Sanyo Xacti HD 1010 ma
za to wiele skomplikowanych funkcji, spodoba
się więc miłośnikom gadżetów elektronicznych.
Oprócz rozpoznawania twarzy aż 12 osób
jednocześnie, wykonuje do 7 zdjęć na sekundę.
Tryb slow motion umożliwia nagrywanie filmów
na poziomie 300 klatek na sekundę.
Urządzenie posiada większą czułość, co wpływa
pozytywnie na poziom szumu. Nagrywanie
video odbywa się w wysokiej rozdzielczości
1080i. Produkt wyposażony jest w obiektyw
o jasności f/1.8.-2.5. i dziesięciokrotnym
zoomie optycznym. Xacti dysponuje stabilizacją
obrazu, wyjściem HDMI, 2,7 – calowym
ekranem LCD oraz możliwością edytowania
filmów bezpośrednio w kamerze.

klientów z problemami skórnymi
takimi jak alergie, łuszczyca,
pękające naczynka. Najnowszym
produktem w serii jest cała
gama szamponów, które mają
za zadanie łagodne mycie głowy.
Ekstrakt z mięty i olej rzepakowy
skutecznie koją podrażnienia,
a wyciąg z lnu i witamina
E regenerują naskórek.
Wysokie stężenie witaminy P
i składnik zawierający liście
czerwonych winorośli,
zapobiegają wypadaniu włosów
i wzmacniają cebulki.

NOKIA DLA LENIWYCH
Nokia przedstawiła nowy model telefonu komórkowego
oznaczony jako 1508. Wbrew obowiązującym trendom, firma
postanowiła maksymalnie uprościć aparat tak, aby był naprawdę łatwy
w obsłudze. Urządzenie charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami i niewygórowaną ceną.
Za pomocą tego telefonu można jedynie prowadzić rozmowy i wysyłać lub odbierać
wiadomości tekstowe. Jedynym „luksusem” jest odbiornik radiowy. Pamięć komórki
pomieści około 500 tysięcy wpisów w książce adresowej oraz 400 sms-ów.
Krok Nokii jest wbrew wszystkiemu bardzo nowatorski, wielu klientów ma dość
skomplikowanych aparatów i niepotrzebnych funkcji, z których nie potrafią lub
nie chcą korzystać. Nowa Nokia pojawi się w sklepach prawdopodobnie
w trzecim kwartale roku, dokładna cena jest jeszcze nieznana,
producent zapewnia jednak, że urządzenie nie będzie kosztowne.

WYCISZONA MOC
Rowenta szczyci się wyprodukowaniem
najcichszego odkurzacza na polskim rynku.
Silence Force wychodzi naprzeciw oczekiwaniom
klientów, którzy wymagają od urządzenia
maksymalnej mocy przy minimalnym hałasie.
Producent zapewnia, że ten „cud techniki” jest
tylko trochę głośniejszy od zwykłej rozmowy,
emituje o sześć razy słabsze dźwięki niż
przeciętny odkurzacz. Moc Silence Force to
aż 2200W. Odkurzanie kojarzy się
konsumentom przede wszystkim
z niesamowitym rumorem, porozumienie się
z kimkolwiek w trakcie wykonywania tej
czynności graniczy z cudem. Hałas jest tak
wszechobecny w naszym życiu, że wysiłki
Rowenty powinny zostać docenione przez
potencjalnych klientów pragnących spokoju.
W trosce o alergików, poziom zanieczyszczeń
mechanicznych, wirusów i bakterii zniwelowano
przy pomocy filtru powietrza HEPA. W skład
serii wchodzą trzy modele – Silence Force
RO4541, Silence Force Compact
RO4449 oraz Silence Force
Compact RO4427.
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Filmy

nie dla kina
kinach wakacje są tzw.
„sezonem ogórkowym”,
na szczęście nie dotyczy to pozycji,
które możemy wypożyczyć
w wypożyczalniach czy kupić
w sklepach. Wiele z tytułów, które
proponują nam dystrybutorzy, nigdy
nie ukazało się na dużym ekranie.
Pokaźna część produkcji filmowej jest
przeznaczona specjalnie na rynek
dvd. Trzeba być
zorientowanym w ofercie,
aby nie pogubić się w tym
gąszczu.
„Kamienny anioł” to
poruszająca historia,
w sam raz na letni wieczór.
Któż z nas nie lubi się
czasem wzruszyć, a kiedy
nikt nie patrzy, uronić
łezkę? Bohaterka „Anioła”
zawsze lubiła iść pod prąd. Jako
młoda 19 letnia dziewczyna poślubiła
mężczyznę, którego nie
zaakceptowała jej rodzina.
W konsekwencji własny ojciec zerwał
z nią kontakty. Życie Hagar zaczęło się
komplikować. Kiedy spotykamy
główną bohaterkę, jest już ona 90letnią staruszką, nadal jednak pełną
buntu. Nagle dochodzi do niej, że syn
zamierza oddać ją do domu spokojnej
starości, a Hagar czuje, że to
kompletnie nie jej miejsce. Podejmuje
więc ostatnią w swym życiu próbę
buntu i stara się wymknąć
nieuchronnemu. Czy dzielnej
staruszce udaje się ucieczka? Warto
przekonać się osobiście.
Wielbiciele sensacji na pewno
na pewno odnajdą się w tematyce,
której dotyka „Eliminator”.
Bohaterowie na własną rękę
wymierzający sprawiedliwość zawsze
byli obecni w kinie, mało tego, cieszyli

W
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się ogromną sympatią widzów.
Tam, gdzie kończy się pojęcie
sprawiedliwości reprezentowane
przez stróżów prawa, tam zaczyna się
działalność bohaterów „Eliminatora”.
Były komandos powracający z wojny
w Iraku postanawia wziąć sprawy
w swoje ręce i zbiera wokół siebie
grupkę sfrustrowanych, którzy pragną
pomścić własne krzywdy. Bandyci,
którzy do tej pory unikali
wymiaru sprawiedliwości,
mogą czuć się zagrożeni
przez żądne zemsty ofiary.
W mieście zaczyna się dziać
coś dziwnego... Dostrzega to
także londyński inspektor
Lewis, który, ku swojemu
zdziwieniu, odkrywa, że
w półświatku wybucha
panika. Lewis wpada na trop
byłego komandosa z Iraku. Zaczyna
się pełna napięcia rozgrywka między
bohaterami.
„Zemsta nieboszczyka” to
wyśmienita czarna komedia.
Zarzewiem fabuły jest typowy motyw
kłopotliwego gościa, który miał
przebywać w domu „tylko na jedną
chwilę”. Główny bohater – John
Vandermark uwielbia pomagać
ludziom, co tym razem wpędza go
w nie lada kłopoty. Proponuje
gościnę początkującemu pisarzowi,
który pracuje nad swą debiutancką
powieścią. Niestety, pisarz okazuje
się niewdzięcznikiem i staje się coraz
bardziej męczący. Rozwiązanie owej
sytuacji okazuje się niezbyt proste,
tym bardziej, że finał kończy się bójką
i przypadkową śmiercią natręta. Co
robi nasz bohater? Wydaje książkę
pod własnym nazwiskiem i odnosi
sukces. Na jego nieszczęście,
w okolicy pojawia się duch zmarłego...

PREMIERY

Martwa
rzeka

Nie dajmy się
upałom
i wykorzystajmy
ten czas
pożytecznie,
w towarzystwie
dobrej książki
lub filmu.

Oparta na faktach
przerażająca opowieść
na granicy horroru
i thrillera psychologicznego.
Trójka przyjaciół – Grace,
jej chłopak Adam i młodsza
siostra Lee – postanawia
wybrać się na wycieczkę
po bagnistej rzece Północnej
Australii. Jednak to,
co zapowiadało się jako
wakacje ich życia, przeradza
się w prawdziwy koszmar.
W najmniej oczekiwanym
momencie zostają
zaatakowani, ich łódź
wywraca się do góry dnem,
a przewodnik Jim znika.
Okazuje się, że grozi im
śmiertelne niebezpieczeństwo
ze strony krokodyla ludożercy.
Reż.: Andrew Traucki,
wyst.: Diana Glenn,
Maeve Dermody.

Ró˝ne klimaty
KINOWE

Afryki

enninga Mankella znamy przede
wszystkim jako znakomitego
i uznanego autora powieści
kryminalnych z inspektorem
Wallanderem w roli głównej. Mało
kto wie, że pisarz jest znawcą
problematyki afrykańskiej,
sześć miesięcy w roku spędza
w Mozambiku. Wspiera
tamtejszych artystów, propaguje
w świecie walkę z Aids i jest
walczącym przeciwnikiem min
lądowych, które w Afryce zebrały
olbrzymie żniwo. Książka ma
niesamowity klimat. Głównym
bohaterem jest mały Nelio,
9 latek będący hersztem bandy
ulicznej, uznawany za proroka
i wizjonera. Nelio zostaje ranny, trafia
na dach piekarni, gdzie opiekuje się
nim narrator. W ciągu 9 dni i nocy
opowiada swą wstrząsającą historię,
która wzruszy nawet najbardziej
odpornego czytelnika.
Henning Mankell: Comedia infantil,
Wydawnictwo WAB,
Warszawa 2008.

H
Jak ˝yç
Nowa polska komedia
obyczajowa o dorastaniu.
Głównego bohatera
poznajemy w więzieniu,
gdzie trafił po zdemolowaniu
szpitala. Tam opowiada
historię swojego życia
i związku koledze z celi
(Andrzej Grabowski). Razem
dochodzą do wniosku, że jest
wiele do naprawienia zarówno
w życiu, jak i w związku.
Reż.: Szymon Jakubowski,
wyst.: Anna Cieślak,
Krzysztof Ogłoza.

„Seria z miotłą” to jedna
z najbardziej interesujących inicjatyw
na rynku księgarskim. Adresowana
przede wszystkim do kobiet
i opowiadająca o kobietach. Nie jest
to jednak seria „czytadeł”, większość
tytułów to ambitne i wciągające
lektury. „Kamienie
przodków” zaczynają się
od tajemniczego listu,
który główna bohaterka
dostaje z kraju swojego
pochodzenia. Okazuje się,
że odziedziczyła plantację
kawy po swoich przodkach.
Opuszcza więc
cywilizowany Londyn

i udaje się
w sentymentalną
podróż do Afryki.
Tam poznaje
fascynujące losy
swojej rodziny,
opowiedziane
ustami kilku ciotek
– czterech
z jedenastu żon
dziadka dziewczyny.
Piękna powieść o dojrzewaniu
do pogodzenia się z własną
przeszłością.
Aminatta Forna: Kamienie
przodków. Wydawnictwo WAB.
Warszawa 208.
„Rodzina Soprano” to jeden
z najlepszych seriali telewizyjnych
ostatnich lat. Przyzna to każdy, kogo
wciągnęły losy sfrustrowanego
mafiosa Tony’ego Soprano. Ukazanie
się książki kucharskiej zawierającej
przepisy podane przez bohaterów
serialu to świetny pomysł na
pogłębienie swojej wiedzy
o specyficznym włoskim światku
osadzonym w samym środku Stanów
Zjednoczonych. Przepisy okraszone są
plotkami i zabawnymi anegdotami,
a także uroczymi wspomnieniami
z dzieciństwa. Receptury są
różnorodnego stopnia trudności,
od bardzo łatwych do niemal nie do
wykonania. Wszystkie
mają jedną rzecz
wspólną – brzmią
naprawdę pysznie!
Allen Rucker,
Michelle Scicolone:
Książka kucharska
rodziny Soprano.
Świat Książki.
Warszawa 2008.
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Temperament
– czyli z kim
nam po drodze
szyscy urodziliśmy się
z pewnymi własnymi cechami
temperamentu. Gdy wiemy, kim
jesteśmy i dlaczego zachowujemy się
właśnie tak, a nie inaczej, budujemy
harmonijne relacje z ludźmi.
Natomiast zrozumienie
podstawowych różnić między
temperamentami uwalnia nasze
stosunki z innymi od niepotrzebnych
napięć. Nie próbujemy wtedy wpływać
na kogoś, aby stał się podobnym
do nas. Skłonni jesteśmy natomiast
zaakceptować jego odmienny sposób
postępowania. Znając temperament
drugiego człowieka, możemy też
przewidzieć jego reakcje
w określonych sytuacjach. Warto więc
przyjrzeć się bliżej kim sami jesteśmy,
jakiego towarzystwa powinniśmy
szukać, a jakiego unikać.
Sangwinik uwielbia towarzystwo
innych ludzi, jest wylewny i chętny
do zabawy w każdej chwili. Lubi być
w centrum zainteresowania. Dlatego
też często zabiera głos i zachowuje się
hałaśliwie. Sprawia wrażenie osoby
naiwnej, ale jest po prostu
prostoduszny jak dziecko. Z łatwością
znajduje sobie przyjaciół, a oni też nie
mogą oprzeć się jego wesołości
i entuzjazmowi. Potrafi zaskakiwać
innych swoimi pomysłami i inspirować
do działania. Sam nie ma jednak
ochoty zajmować się realizacją
własnych projektów. W ogóle to
nie przepada za pracą. Lubi,
gdy coś się dzieje, jest
wesoło, inni prawią
mu komplementy
i bawią się z nim dobrze.
Nie znosi jednak zwykłych,

W
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Bąk
Stefaniak

RYS. Janusz

rutynowych czynności. Trudno jest
zrozumieć takie zachowanie
obowiązkowemu melancholikowi, ale
z pewnością zaakceptuje słabe strony
sangwinika flegmatyk, bo ma on
cierpliwość i tolerancję dla innych.
Związek sangwinika z cholerykiem
może być ciekawy, ale trudny,
ponieważ z tego układu najczęściej
wynika wojna o władzę w sprawach
dotyczących życia
domowego
i planów
rodzinnych.
Melancholik ceni
sobie życie spokojne
i zorganizowane. Nadmiernie też
przywiązuje wagę do porządku.
Chętnie wykonuje codzienne, zwykłe

W kontaktach damsko-męskich
pociągają nas przeciwieństwa.
Na początku znajomości stanowią one
zawsze atrakcję dla każdego.
Odczuwamy wtedy, jak nas pozytywnie
ładują i wzbogacają. Jednak w miarę
upływu czasu przeciwieństwa i wady
u partnera stają się nie do zniesienia.
Większość ludzi próbuje wtedy zmienić
bliską osobę według własnego
„widzi mi się”. Jak im się to nie udaje
– po prostu uciekają. Będąc w nowym
związku działają według tego samego
schematu, narzekając potem
na niepowodzenie i okrutny los.
Gdyby w porę uświadomili siebie,
że wszyscy jesteśmy posiadaczami
i mocnych i słabych stron, życie byłoby
o wiele prostsze. Wady to po prostu
skrajności, nad którymi można
pracować. A zalety, to bezcenny
skarb szczególnie, gdy połączymy je
odpowiednio z cechami naszego
partnera. Dopiero wtedy razem
stanowić będziemy pełnię i realizować
się w życiu, kochając i szanując
wzajemnie.

czynności, ale zdarza się, że popada
w pedanterię. Istotna jest dla niego
praca umysłowa, twórczość
i oddawanie się rozmyślaniom.
Dlatego też potrzebuje odpowiedniej
dawki samotności. Stawia sobie
dalekosiężne cele i konsekwentnie je
realizuje. W życiu osobistym ostrożnie
dobiera sobie przyjaciół
przedkładając jakość nad ilość.
Potrafi spokojnie słuchać innych
i troszczyć się o nich. Jednak
w wyborze partnera na życie
przeszkadza mu perfekcjonizm.
Jego nadmierne wymagania
powodują, że każdemu dużo brakuje
do ideału. Dlatego najczęściej zostaje
sam. Wtedy wpada w depresję. Może
się rozweselić przy boku radosnego
sangwinika, pod warunkiem, że
przymruży oczy na jego roztargnienie.
Flegmatyk spełnia jego oczekiwania,
ale w tym związku może być trochę
nudno. Choleryk nie będzie rozumiał
minorowych nastrojów melancholika,
jednak razem mogą dużo zrobić.
Flegmatyk jest spokojny i opanowany

do tego stopnia, że w każdej sytuacji
zachowuje zimną krew. Nie spieszy się
i nie wchodzi w drogę innym. Oni zaś
czują się dobrze w jego obecności.
Potrafi zostawić wszystko, aby
wysłuchać swoich przyjaciół,
poświęcić im trochę czasu.
Świetnie też radzi sobie z wszelkimi
konfliktami. Jego ogromną zaletą
jest cierpliwość i umiejętność
dotrzymywania tajemnicy. Jest osobą
na tyle zrównoważoną, że potrafi żyć
z człowiekiem o każdym
temperamencie. Tonuje szalone
pomysły sangwinika, nie przejmuje się
mocno krytyką choleryka i nie stara
się sprostać wszystkim wymaganiom
melancholika. Jest realistą i nie
oczekuje związku idealnego. Ponieważ
ma tendencję do zaniedbywania
obowiązków potrzebuje kogoś, kto by
go delikatnie inspirował do działania.
Melancholik zrobi to lepiej niż
choleryk, bo ten będzie wywierał
na niego zbyt silny nacisk.
Życie z sangwinikiem może okazać się
dla flegmatyka sielanką, oby tylko
mogła ona trwać wiecznie.
Choleryk uważa, że zawsze ma rację.
Jego ogromna energia nie pozwala
mu na odpoczynek. Jest najbardziej
zapracowaną osobą na świecie.
Posiada też zdolność kierowania
innymi. Nie znosi sprzeciwu ani
ludzkich słabości. To powoduje, że
grono jego znajomych stanowią osoby
podobne do niego, a więc cholerycy.
Ludzi o innych temperamentach nie
zauważa lub nie toleruje, uważając ich
za nieudaczników. Jeśli już znajdzie
przyjaciół, to wytyka im ich błędy
i daje odpowiednie instrukcje jak
mają postępować. Sam z kolei nie
pozwala im na udzielanie porad sobie
i innym. Prawdę mówiąc trudno jest
żyć z cholerykiem, a atrakcyjny może
być tylko dla spokojnego flegmatyka.
Jego władcza natura utrudnia
porozumiewanie się z osobami
o innych temperamentach. Ponieważ
jednak zawsze potrafi znaleźć logiczne
rozwiązanie, ma szansę być w związku
z każdym partnerem pod warunkiem,
że oboje ustalą obszar działania,
za który każdy z nich będzie
odpowiedzialny.
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GRUPA

LUDZIE

PRODUKT
CENNIK

AKTUALNOÂCI

CZAS WOLNY

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

Panda

WYMIARY
354/158/154

RABAT 15%
1.1 ACTIVE
1.2 DYNAMIC
1.3 M-JET 16v ACTUAL
1.3 M-JET 16v DYNAMIC
1.4 16v 100 HP
1.2 4X4
1.2 4X4 CLIMBING
1.3 MULTIJET 16v 4X4
1.3 M-JET 16v 4X4 CLIMBING
CROSS

PLN
29.147
31.697
33.397
36.797
42.747
38.497
40.197
43.597
45.297
52.947

500

poj.
1108
1242
1248
1248
1368
1242
1242
1248
1248
1248

BAGAŻNIK
206 LITRÓW

kW km/h l/100km
40 150 5,7
44 155 5,6
51 160 4,3
51 160 4,3
74 160 6,5
44 145 6,6
44 145 6,6
51 150 5,3
51 150 5,3
51 150 5,3

WYMIARY
355/163/149

RABAT 15%

PLN

1.2 69 KM POP

poj.

ZBIORNIK
PALIWA 35 L

CO2 miejsca
135 4/5
133 4/5
114 4/5
114 4/5
154 4/5
156 4/5
156 4/5
135 4/5
135 4/5
141 4/5

Grande Punto
RABAT 15%

WYMIARY
403/169/149

BAGAŻNIK
275 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 45 L

1.2 65KM ACTIVE 3D
1.4 77KM ACTIVE 3D
1.3 MJT 16v 75KM ACTIVE 3D
1.4 77KM ENERGY 3D
1.4 77KM DYNAMIC 3D
1.4 STARJET 16v 95KM DYN. 3D
1.3 MJT 16v 90KM DYN. 3D
1.4TURBOT-JET 16v120KM SPORT 3D
1.9 MJT 130KM SPORT 3D

PLN
33.567
34.417
40.367
36.967
38.667
41.217
46.317
52.267
55.667

poj.
1242
1368
1248
1368
1368
1368
1248
1368
1910

kW km/h l/100km
48 155 6,1
57 165 6,1
55 165 4,7
57 165 6,1
57 165 6,1
70 177 6,1
66 165 4,7
88 195 6,6
95 200 5,8

CO2 miejsca
145 4/5
145 4/5
123 4/5
145 4/5
145 4/5
145 4/5
123 4/5
155 4/5
150 4/5

1.4 77KM ENERGY 5D
1.4 STARJET 16v95KM ENERGY 5D
1.3 MJT 16v 75KM ENERGY 5D
1.4 77KM DYNAMIC 5D
1.4 STARJET 16v 95KM DYN. 5D
1.3 MJT 16v 90KM DYN. 5D
1.4 STARJET 16v95KM EMOT. 5D
1.4TURBOT-JET 16v120KM EMOT. 5D

38.242
40.792
44.192
39.942
42.492
47.592
45.042
49.292

1368
1368
1248
1368
1368
1248
1368
1368

57
70
55
57
70
66
70
88

145
145
123
145
145
122
145
155

165
177
165
165
177
175
177
195

6,1
6,1
4,7
6,1
6,1
4,6
6,1
6,6

BAGAŻNIK
185 LITRÓW

kW km/h l/100km CO2 miejsca

33.575 1242 51

160

5,1

119

4

1.2 69 KM SPORT

40.375 1242 51

160

5,1

119

4

1.2 69 KM LOUNGE

40.375 1242 51

160

5,1

119

4

1.4 16V 100 KM POP

40.375 1368 73,5 182

6,3

149

4

1.4 16V 100 KM SPORT

47.175 1368 73,5 182

6,3

149

4

1.4 16V 100 KM LOUNGE

47.175 1368 73,5 182

6,3

149

4

1.3 M-JET 16V Z DPF 75KM POP

40.375 1248 55

165

4,2

111

4

Sedici

1.3 M-JET 16V Z DPF 75KM SPORT 47.175 1248 55

165

4,2

111

4

RABAT 15%

1.3 M-JET 16V 75KM LOUNGE 47.175 1248 55

165

4,2

111

4
1.6 16v DYNAMIC 4X4
1.9 MTJ Z DPF DYNAMIC 4X4
1.6 16v EMOTION 4X4
1.9 MTJ Z DPF EMOTION 4X4

WYMIARY
411/175/162

PLN

poj.

50.142
60.342
54.392
64.592

1586
1910
1586
1910

BAGAŻNIK
270 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 50 L

kW km/h l/100km CO2 miejsca
79
88
79
88

170
180
170
180

7,1
6,8
7,1
6,8

173
174
173
174

Oferta jest dostępna w Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland, ul. Katowicka 24, Bielsko-Biała.
Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland • tel. 033 813 44 40
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5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5

Croma

WYMIARY
475/177/160

RABAT 15%

PLN
1.8 16v 140KM DYNAMIC
73.092
1.9 MJT 120KM DYNAMIC
79.892
1.9 MJT 16v Z DPF 150KM DYNAMIC 86.692
1.9 MJT16v Z DPF 150KM AUT.DYN. 92.642
1.9 MJT 16v 150KM EMOTION 90.942
1.9 MJT16v Z DPF 150KM AUT.EMOT. 96.892
2.4 MJT20v200KM AUT.EMOT. 114.742

Bravo
RABAT 15%
1.4 16v 90KM ACTIVE
1.4 T-JET 16v 120KM DYN.
1.6 MJT 16v 105KM ACTIVE
1.6 MJT 16v Z DPF 120KM ACTIVE
1.9 MJT 120KM ACTIVE
1.4 16v 90KM DYNAMIC
1.4 T-JET 16v 120KM DYN.
1.4 T-JET 16v 150KM DYN.
1.6 MJT 16v 105KM DYN.
1.6 MJT 16v Z DPF 120KM DYN.
1.9 MJT 120KM DYNAMIC
1.9 MJT 16v150KM DYNAMIC
1.4 T-JET 16v 120KM EMOT.
1.4 T-JET 16v 150KM EMOT.
1.6 MJT 16v Z DPF 120KM EMOT.
1.9 MJT 120KM EMOTION
1.9 MJT16v150KM EMOTION
1.4 T-JET 16v 150KM SPORT
1.9 MJT16v150KM SPORT

poj.
1796
1910
1910
1910
1910
1910
2387

kW km/h l/100km
103 200 8,5
88 195 6,1
110 210 6,1
110 210 6,1
110 210 6,1
110 210 6,1
147 216 8,0

WYMIARY
434/179/149

PLN
44.192
47.592
52.692
54.392
52.692
47.592
50.992
55.667
56.092
57.792
56.092
60.767
58.642
62.042
65.442
63.742
67.142
62.042
67.142

poj.
1368
1368
1598
1598
1910
1368
1368
1368
1598
1598
1910
1910
1368
1368
1598
1910
1910
1368
1910

BAGAŻNIK
500 LITRÓW

kW
66
88
77
88
88
66
88
110
77
88
88
110
88
110
88
88
110
110
110

ZBIORNIK
PALIWA 62 L

Linea

CO2 miejsca
200 5
160 5
161 5
161 5
161 5
161 5
212 5

RABAT 15%

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 58 L

km/h l/100km
179 6,7
197 6,7
187 4,9
195 4,9
194 5,3
179 6,7
197 6,7
212 7,1
187 4,9
195 4,9
194 5,3
209 5,6
197 6,7
212 7,1
195 4,9
194 5,3
209 5,6
212 7,1
209 5,6

CO2 miejsca
158 5
158 5
129 5
129 5
139 5
158 5
158 5
167 5
129 5
129 5
139 5
149 5
158 5
167 5
129 5
139 5
149 5
167 5
149 5

1.4 77KM ACTIVE
1.3 MJT 16v 90KM ACTIVE
1.4 77KM DYNAMIC
1.3 MJT 16v 90KM DYNAMIC
1.4 TURBO T-JET 16v 120KM DYN.
1.3 MJT 16v 90KM DYN. DUALOGIC
1.3 MJT 16v 90KM EMOTION
1.4 TURBO T-JET 16v 120KM EMOT.
1.3 MJT 16v 90KM EMOT. DUALOGIC

WYMIARY
456/173/150

PLN
37.817
46.317
42.917
51.417
50.567
56.092
56.092
54.817
60.767

Doblò
RABAT 15%
1.4 77KM ACTIVE
1.3 M-JET 16v Z DPF 85KM ACTIVE
1.9 M-JET 105KM ACTIVE
1.6 16v NATURAL POWER/
CNG (gaz ziemny) ACTIVE
1.4 77KM FAMILY
1.3 M-JET 16v Z DPF 85KM FAMILY
1.9 M-JET 120KM FAMILY
1.4 77KM DYNAMIC
1.3 M-JET 16v 85KM DYN.
1.9 M-JET 105KM DYNAMIC
1.4 77KM MALIBU
1.3 M-JET 16v 85KM MALIBU
1.9 M-JET 120KM MALIBU

poj.
1368
1248
1368
1248
1368
1248
1248
1368
1248

ZBIORNIK
BAGAŻNIK
500 LITRÓW PALIWA 45 L

kW km/h l/100km
57 165 6,3
66 170 4,9
57 165 6,3
66 170 4,9
88 195 6,8
66 170 4,9
66 170 4,9
88 195 6,8
66 170 4,9

WYMIARY
425/172/182

BAGAŻNIK
750 LITRÓW

CO2 miejsca
148 5
129 5
148 5
129 5
159 5
123 5
129 5
159 5
123 5

ZBIORNIK
PALIWA 60 L

PLN
poj. kW km/h l/100km
40.367 1368 57 148 7,4
48.867 1248 62 156 5,5
50.567 1910 77 164 5,8

CO2 miejsca
174 5
145 5
153 5

56.517
45.467
53.967
58.217
43.767
52.267
53.967
49.717
58.217
62.467

171
174
145
160
174
145
153
174
145
160

1596 76/68
1368 57
1248 62
1910 88
1368 57
1248 62
1910 77
1368 57
1248 62
1910 88

163
148
153
174
148
153
164
148
153
174

9,2
7,4
5,5
6,1
7,4
5,5
5,8
7,4
5,5
6,1

Ceny z 15% rabatem dla pracowników Grupy Fiat zawierają VAT i są aktualne w momencie zamknięcia numeru. Firma zastrzega sobie
możliwość dokonania w każdej chwili zmiany cen i wyposażenia.
Pracownicy spółek Grupy Fiat mogą alternatywnie skorzystać z opcji 10% rabatu i darmowego pakietu ubezpieczeniowego. Kompletny
wykaz wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach sprzedaży.
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5
7
7
5
7
5
5
7
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GRUPA

LUDZIE

Brera

PRODUKT
CENNIK

WYMIARY
475/186/175

RABAT 15%

PLN
120.615
127.415
135.915
142.715
156.315
149.515
162.265

2.2 JTS 185KM
2.2 JTS 185KM SELESPEED
2.4 JTDM 210KM
2.4 JTDM 200KM Q-TRONIC
3.2 JTS V6 Q4 260KM
3.2 JTS V6 Q2 260KM
3.2 V6 Q4 260KM Q-TRONIC

159 Sportwagon
RABAT 15%
PLN
1.8 MPI 140KM PROGRESSION
91.715
1.9 JTS 160KM PROGRESSION
97.665
1.9 JTDM 120KM PROGRESSION 95.965
1.9 JTDM 150KM PROGRESSION 100.215
2.2 JTS 185KM PROGRESSION
105.315
2.4 JTDM 210KM PROGRESSION 125.715
3.2 JTS 260KM 4X2 PROGRESSION 141.865
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE
107.015
2.2 JTS 185KM DISTINCTIVE
118.065
2.2 JTS 185KM DIST. SELESPEED 124.865
2.4 JTDM 210KM DISTINCTIVE
138.465
2.4 JTDM 210KM 4X4 DISTINCT. 146.115
3.2 JTS 260KM 4X2 DISTINCTIVE 154.615
3.2 JTS 260KM 4X4 DISTINCTIVE 162.265
1.9 JTDM 150KM DIST. Q-TRONIC 113.815
2.4 JTDM 200KM DIST. Q-TRONIC 145.265
3.2 JTS 260KM 4X4 DIST. Q-TRONIC 169.065
2.4 JTDM 210KM SPORTIVA
142.715
2.4 JTDM 210KM 4X4 SPORTIVA 150.365
3.2 JTS 260KM 4X2 SPORTIVA
158.865
3.2 JTS 260KM 4X4 SPORTIVA
166.515
2.4 JTDM 210KM TI
144.415
2.4 JTDM 210KM 4X4 TI
152.065
3.2 JTS 260KM 4X2 TI
160.565
3.2 JTS 260KM 4X4 TI
168.215

64

poj.
2198
2198
2387
2387
3195
3195
3195

kW
136
136
154
147
191
191
191

WYMIARY
439/183/132

poj.
1796
1859
1910
1910
2198
2387
3195
1910
2198
2198
2387
2387
3195
3195
1910
2387
3195
2387
2387
3195
3195
2387
2387
3195
3195

kW
103
118
88
110
136
154
191
110
136
136
154
154
191
191
110
147
191
154
154
191
191
154
154
191
191

AKTUALNOÂCI

BAGAŻNIK
324 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 70 L

km/h
224
224
231
225
244
250
244

218
214
179
208
270
260
286

l/100km CO2 miejsca

9,2
9,1
6,8
7,9
11,4
11,0
12,1

2
2
2
2
2
2
2

BAGAŻNIK
445 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 70 L

km/h
206
212
192
210
222
229
248
210
222
222
229
225
248
242
207
223
242
229
225
248
242
229
225
248
242

183
207
159
159
220
181
262
159
220
216
181
194
262
288
190
210
288
181
194
262
272
181
194
262
272

l/100km CO2 miejsca

7,8
8,8
6,0
6,0
9,3
6,9
11,1
6,0
9,3
9,2
6,9
7,4
11,1
11,5
7,2
8,0
12,2
6,9
7,4
11,1
11,5
6,9
7,4
11,1
11,5

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

CZAS WOLNY

159

WYMIARY
466/182/141

RABAT 15%
PLN
1.8 MPI 140KM PROGRESSION
84.915
1.9 JTS 160KM PROGRESSION
90.865
1.9 JTDM 120KM PROGRESSION 89.165
1.9 JTDM 150KM PROGRESSION 93.415
2.2 JTS 185KM PROGRESSION
98.515
2.4 JTDM 210KM PROGRESSION 118.915
3.2 JTS 260KM 4X2 PROGRESSION 135.065
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE
100.215
2.2 JTS 185KM DISTINCTIVE
111.265
2.2 JTS 185KM DIST. SELESPEED 118.065
2.4 JTDM 210KM DISTINCTIVE
131.665
2.4 JTDM 210KM 4X4 DISTINCT. 139.315
3.2 JTS 260KM 4X2 DISTINCTIVE 147.815
3.2 JTS 260KM 4X4 DISTINCTIVE 155.465
1.9 JTDM 150KM DIST. Q-TRONIC 107.015
2.4 JTDM 200KM DIST. Q-TRONIC 138.465
3.2 JTS 260KM 4X4 DIST. Q-TRONIC 162.265
2.4 JTDM 210KM SPORTIVA
135.915
2.4 JTDM 210KM 4X4 SPORTIVA 143.565
3.2 JTS 260KM 4X2 SPORTIVA
152.065
3.2 JTS 260KM 4X4 SPORTIVA
159.715
2.4 JTDM 210KM TI
137.615
2.4 JTDM 210KM 4X4 TI
145.265
3.2 JTS 260KM 4X2 TI
153.765
3.2 JTS 260KM 4X4 TI
161.415

Spider
RABAT 15%
2.2 JTS 185KM
2.2 JTS 185KM SELESPEED
2.4 JTDM 210KM
2.4 JTDM 200KM Q-TRONIC
3.2 JTS V6 Q4 260KM
3.2 JTS V6 Q2 260KM
3.2 V6 Q4 260KM Q-TRONIC

poj.
1796
1859
1910
1910
2198
2387
3195
1910
2198
2198
2387
2387
3195
3195
1910
2387
3195
2387
2387
3195
3195
2387
2387
3195
3195

kW
103
118
88
110
136
154
191
110
136
136
154
154
191
191
110
147
191
154
154
191
191
154
154
191
191

WYMIARY
439/183/132

PLN
127.415
134.215
142.715
149.515
163.115
156.315
169.065

poj.
2198
2198
2387
2387
3195
3195
3195

kW
136
136
154
147
191
191
191

BAGAŻNIK
405 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 70 L

km/h
208
214
193
212
224
231
250
212
224
224
231
227
250
244
209
225
244
231
227
250
244
229
227
250
244

179
205
157
159
218
179
260
157
218
214
179
192
260
270
187
208
286
179
192
260
270
181
192
260
270

l/100km CO2 miejsca

7,6
8,7
5,9
5,9
9,2
6,8
11,0
5,9
9,2
9,1
6,8
7,2
11,0
11,4
7,1
7,9
12,1
6,8
7,2
11,0
11,4
6,9
7,2
11,0
11,4

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

BAGAŻNIK
253 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 70 L

km/h
224
224
231
225
244
250
224

218
214
179
208
272
262
288

l/100km CO2 miejsca

9,2
9,1
6,8
7,9
11,5
11,1
12,2

2
2
2
2
2
2
2

147

WYMIARY
475/186/175

RABAT 15%

BAGAŻNIK
324 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 60 L

PLN
61.625
64.175
70.125
75.225
69.275
75.225
82.875
80.325
82.875

poj.
1598
1598
1910
1910
1598
1970
1970
1910
1910

kW
77
88
88
110
88
110
110
110
110

km/h
185
195
193
208
195
208
208
208
208

l/100km CO2 miejsca

3D 1.6 TS 105KM PROGRESSION
3D 1.6 TS 120KM PROGRESSION
3D 1.9 JTDM 120KM PROGRESSION
3D 1.9 JTDM 150KM PROGRESSION
3D 1.6 TS 120KM DISTINCTIVE
3D 2.0 TS 150KM DISTINCTIVE
3D 2.0 TS 150KM SELESPEED DIST.
3D 1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE
3D 1.9 JTDM 150KM Q2
5D 1.6 TS 105KM PROGRESSION
5D 1.6 TS 120KM PROGRESSION
5D 1.9 JTDM 120KM PROG.
5D 1.9 JTDM 150KM PROG.
5D 1.6 TS 120KM DISTINCTIVE
5D 2.0 TS 150KM DISTINCTIVE
5D 2.0 TS SELESPEED 150KM DIST.
5D 1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE
5D 1.9 JTDM 150KM Q2

63.325
65.875
71.825
76.925
70.975
76.925
84.575
82.025
84.575

1598
1598
1910
1910
1598
1970
1970
1910
1910

77
88
88
110
88
110
110
110
110

185
195
193
208
195
208
208
208
208

8,2 196 5
8,2 194 5
5,8 153 5
5,9 157 5
8,2 194 5
8,9 210,9 5
8,9 210,9 5
5,9 157 5
5,9 157 5

GT

WYMIARY
449/176/136

RABAT 15%
2.0 JTS 165KM PROGRESSION
1.9 JTDM 150KM PROGRESSION
2.0 JTS 165KM DISTINCTIVE
2.0 JTS 165KM SELESPEED DIST.
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE
1.9 JTDM 150KM Q2

PLN
97.325
100.725
102.425
108.375
105.825
109.225

poj.
1970
1910
1970
1970
1910
1910

kW
122
110
122
122
110
110

8,2 196 5
8,2 194 5
5,8 153 5
5,9 157 5
8,2 194 5
8,9 210,9 5
8,9 210,9 5
5,9 157 5
5,9 157 5

BAGAŻNIK
320 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 63 L

km/h
216
209
216
216
209
209

208
165
208
208
165
165

l/100km CO2 miejsca

8,7
6,2
8,7
8,7
6,2
6,2

5
5
5
5
5
5

MiTo

WYMIARY
BAGAŻNIK
406/148 /145 270 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 45

RABAT 15%

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 TB 16V 155KM DISTINCTIVE 61.965 1368 114 215 6,5 153 4/5
1.6 JTDM 16V 120KM DISTIN. 62.815 1598 88 198 4,8 126 4/5

Ypsilon

WYMIARY
378/170/153

RABAT 15%

PLN
1.4 8v 77KM ORO
42.415
1.4 16v 95KM ORO
44.965
1.3 MULTIJET 16v 90KM ORO 50.915
1.4 8v 77KM PLATINO
46.325
1.4 16v 95KM PLATINO
48.875
1.3 MULTIJET 16v90KM PLATINO 53.975
1.416v 95 KM SPORT MOMO DESIGN 50.575
1.3 M-JET 16v 105 KM SPORT MOMO DES. 57.375

Musa
RABAT 15%
1.4 16v 95KM ORO
1.3 M-JET 16v 70KM ORO
1.4 16v 95KM PLATINO
1.6 M-JET 16v 120KM PLAT.

poj.
1368
1368
1248
1368
1368
1248
1368
1368

kW km/h l/100km
57 163 6,2
70 175 6,7
66 173 4,9
57 163 6,2
70 175 6,7
55 167 4,5
70 175 6,7
77 177 4,7

WYMIARY
378/170/153

PLN
51.765
54.315
60.265
72.165

poj.
1368
1228
1368
1598

BAGAŻNIK
215 LITRÓW

BAGAŻNIK
215 LITRÓW

kW km/h l/100km
70 175 6,6
51 159 4,9
70 175 6,6
88 190 4,9

ZBIORNIK
PALIWA 47 L

CO2 miejsca
146 4
159 4
123 4
146 4
159 4
119 4
159 4
123 4

ZBIORNIK
PALIWA 47 L

CO2 miejsca
157 5
129 5
157 5
129 5

Ceny z 15% rabatem dla pracowników Grupy Fiat zawierają VAT i są aktualne w momencie zamknięcia numeru. Firma zastrzega sobie
możliwość dokonania w każdej chwili zmiany cen i wyposażenia.
Pracownicy spółek Grupy Fiat mogą alternatywnie skorzystać z opcji 10% rabatu i darmowego pakietu ubezpieczeniowego. Kompletny
wykaz wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach sprzedaży.

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

LUDZIE
FIAT TO MY

p

POCZTA

AKTUALNOÂCI

CZAS WOLNY

NASZE ¸AMY DLA WAS
Jak przygotowaç si´

DO PODRÓ˚Y?

.
W ka˝dym numerze gazety
staramy si´ udost´pniç
strony dla pracowników
Grupy Fiat, która
nazwaliÊmy „Fiat to my”.
To właÊnie w tej rubryce
mo˝ecie wyraziç swoje
opinie, podzieliç si´
radoÊciami, opowiedzieç
o swoich problemach,
spostrze˝eniach,
wymarzonych wakacjach itp.
Zach´camy do pisania
listów. Piszcie do nas!

Nasz adres:
Redakcja FWN,
Satiz Poland,
43-300 Bielsko-Bia∏a,
ul. 11 Listopada 60/62
e-mail: redakcja@satiz.pl
Tym, którzy do nas napisali,
dzi´kujemy za maile i kartki.
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PRODUKT

Co roku przed wyjazdem na urlop (najcz´Êciej
samochodem, w tym roku b´dzie to Francja) wraca ten
sam problem, co zabraç ze sobà, by urlop przebiegał bez
nieprzyjemnych niespodzianek. Ale w tym roku
postanowiłem si´ przygotowaç i troch´ poszperaç
w ró˝nych publikacjach, by zminimalizowaç towarzyszàcy
mi co roku stres przed podró˝à. Informacjami tymi
postanowiłem podzieliç si´ z innymi czytelnikami gazety.
Udajàc si´ w podró˝, zwłaszcza samochodem, powinniÊmy
pami´taç o przygotowaniu i zabraniu ze sobà apteczki,
której skład powinien w du˝ej mierze zale˝eç od potrzeb,
jakich mo˝emy si´ spodziewaç w czasie podró˝y jak
i w miejscu wakacyjnego pobytu.
Generalnie wyposa˝enie apteczki powinno obejmowaç:
Êrodki opatrunkowe i dezynfekcyjne (kompresy jałowe,
opaski opatrunkowe, banda˝e, gaziki, plastry, woda
utleniona, Altacet itp.), Êrodki przeciw oparzeniom, w tym
słonecznym (np. Panthenol), leki przeciwbólowe
i przeciwbiegunkowe, leki przeciwgoràczkowe, a tak˝e
na przezi´bienie i ból gardła (wskazane jest tak˝e zabranie
ze sobà antybiotyku). Osoby skłonne do alergii nie mogà
zapominaç o lekach przeciwalergicznych, a uczuleni na jad
owadów o specjalnej dla nich adrenalinie. Dobrze jest
wziàç tak˝e maÊci przeciw zaka˝eniom skórnym np.
Tribiotic, Êrodki przeciw ukàszeniom owadów i komarów,
a tak˝e maÊci lub ˝ele przeciwbólowe i przeciwzapalne,
typu Voltaren. W apteczce podró˝nika nie powinno
zabraknàç ponadto materiałów potrzebnych
do opatrywania ran, na przykład: no˝yczek, p´sety, małej
szklaneczki, jednorazowych strzykawek z igłami, r´kawiczek
lateksowych itp.
Ja wybieram si´ tylko w podró˝
po Europie, ale osoby
wyje˝d˝ajàce w tropikalne rejony

powinny dowiedzieç si´, czy
przed wyjazdem do tych krajów
obowiàzujà szczepienia ochronne, jak
ochroniç si´ przed ewentualnymi
infekcjami bakteryjnymi (np. słynnà
„zemstà faraona”) itp.
Przed wyjazdem nie zapomnijmy
o wykupieniu ubezpieczenia
zdrowotnego, które mo˝e si´ przydaç
w razie nieprzewidzianych problemów
w podró˝y. W krajach Unii
Europejskiej Polacy majà prawo
do korzystania z lokalnej opieki
zdrowotnej w postaci Europejskiej
Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego,
która od 2006 roku uprawnia do
korzystania ze Êwiadczeƒ zdrowotnych
podczas pobytu w krajach Unii,
Szwajcarii i Norwegii, a jest
wydawana w wojewódzkim NFZ.
Natomiast przed wyjazdem do krajów
spoza Unii warto wykupiç
odpowiednià polis´ ubezpieczeniowà.
Po spełnieniu tych wszystkich
uwarunkowaƒ wystarczy ju˝ tylko
spakowaç walizki z ubraniami
i w drog´… Szcz´Êliwej podró˝y
i niezapomnianych wra˝eƒ!
Stały czytelnik FWN

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce

stan na 30 czerwca 2008 r.

1. Fiat Polska Sp. z o.o.

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074350, Fax (0-22) 6074352
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

reprezentacja i koordynacja
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

2. Fiat Auto Poland SA

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132100, Fax (0-33) 8132036
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

produkcja
samochodów osobowych

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

ul. Ci ˝arowa 49, 43-430 Skoczów
Tel. (0-33) 8538200, Fax (0-33) 8532964
Wiceprezes Zarzàdu: Marek Kanafek

produkcja odlewów ˝eliwnych
dla przemys∏u samochodowego

4. CNH Polska Sp. z o.o.

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

produkcja
maszyn rolniczych

5. Magneti Marelli Poland SA

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

koordynacja dzia∏alnoÊci Magneti Marelli
w Polsce

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

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

produkcja cz Êci samochodowych
– oÊwietlenie

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

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

produkcja cz Êci samochodowych
– uk∏ady wydechowe

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

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

produkcja cz Êci samochodowych
– zawieszenia

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

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

produkcja cz Êci samochodowych
– zawieszenia

10. Comau Poland Sp. z o.o.

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

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ
dla przemys∏u samochodowego

11. Iveco Poland Sp. z o.o.

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

import i sprzeda˝ samochodów
dostawczych i ci ˝arowych

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

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

administracja ksi gowa,
personalna i p∏ace

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

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

zakupy materia∏ów poÊrednich
i bezpoÊrednich do produkcji
samochodów

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

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

us∏ugi celne

15. Sirio Polska Sp. z o.o.

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

ochrona osób, mienia i ochrona
przeciwpo˝arowa oraz transport

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

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132452, Fax (0-33) 8132451
Prezes Zarzàdu: Maurizio Emo

produkcja silników i skrzyƒ biegów
do samochodów

2. Fiat Bank Polska SA

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

us∏ugi bankowe

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

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

leasing samochodów

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

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

usługi finansowe i leasingowe

Joint Ventures

