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Pami´tacie telewizyjnych Starszych
Panów? Młodszych roczników nie
pytam, bo to inna epoka kabaretowa,
ale pokolenie wieku Êredniego mo˝e
pami´ta, jak Przybora z Wasowskim
Êpiewali: „Rodzina nie cieszy,
nie cieszy gdy jest, lecz kiedy jej
ni ma, samotnyÊ jak pies”.

Z

utworu wynikało, ˝e człowiekowi
trudno dogodziç, bo zawsze chce byç
w sytuacji innej ni˝ ta, w jakiej si´
akurat znajduje. Je˝eli uwzgl´dniç
fakt, ˝e 27 lipca progi Zakładu FAP
w Tychach przekroczyło w sumie 31
tysi´cy osób, to znaczy, ˝e Family Day
– jakby powiedzieç w zglobalizowanym j´zyku – stał si´ imprezà, której
uczestnicy dobrze si´ czujà z sobà.
Dzieƒ Ro dzin ny, w tym ro ku zorga ni zo wa no
po raz dwunasty. Nie trzeba dodawaç, ˝e dobre
samopoczucie musi mieç równie˝ êródło w samej
fa bry ce, ina czej prze cie˝ zde gu sto wa ne go pra cow ni ka trak to rem nie da ło by si´ za cià gnàç
na uroczystoÊç fabrycznej Rodziny. Gdyby w tych
ludziach, którzy pokazywali krewnym i znajomym
miej sca swej pra cy, nie by ło po czu cia du my
z przynale˝noÊci do fiatowskiej wspólnoty, pewnie w tym ro ku nie by ło by mo wy o re kordo wej
ONI TAM BYLI

„To bardzo

fajny pomysł”
Krzysztof Oleksy, pracownik
montażu FAP, z żoną i córką:
Bawimy się bardzo dobrze, dawno
nie było tak fajnej okazji, aby
spotkać się i porozmawiać ze
znajomymi z pracy. Wszystkiemu
towarzyszy miła atmosfera.
Najbardziej podobają nam się
konkursy dla dzieci i naprawdę dobre zespoły
na scenie. Ponadto myślimy o zmianie samochodu
i taki dzień to dla nas możliwość dokładnego
obejrzenia modeli, spośród których być może jeden
zastąpi nasze Cinquecento. Skłaniamy się ku
Pandzie, bo to naprawdę świetny samochód.
Adam Kołoczek, pracownik lakierni
FAP, z rodzicami, siostrą i szwagrem:
Na Dniu Rodzinnym jestem po raz
drugi i tak jak poprzednim razem
tak i dziś bawię się bardzo dobrze.
Myślę, że taka inicjatywa to bardzo
fajny pomysł. Najbardziej podoba
się nam prezentacja
samochodów, każdemu modelowi można
przyjrzeć się z bliska. W przyszłości na pewno
będziemy myśleć o zmianie auta i kto wie,
może to będzie Fiat. Możliwość
oglądnięcia całej fabryki od podszewki
to także duża atrakcja.
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Motoryzacja
nie pyta o płeć,
nie pyta o wiek.
Jest
przedmiotem
zainteresowania
wszystkich
pokoleń

liczbie goÊci. W ten jeden dzieƒ
w roku fabryka pozwala zajrzeç
do swe go wn´ trza nie tyl ko
swoim pracownikom. Zaspokaja ciekawoÊç równie˝ goÊci, dla
których kontakt z producentem
samochodów z reguły zaczyna
si´ i koƒczy w salonie sprzeda˝y. Je ˝e li dy rek tor Za kła du,
Zdzisław Arlet mówił o zeszłorocz nych go Êciach, któ rzy nie
widzieli nowej lakierni, monta˝u, spawalni czy magazynów, to
znaczy, ˝e 27 lipca 2008 roku
zobaczyli zakład zupełnie inny
ni˝ przed rokiem. Dzienna produk cja osià gn´ ła 1900 sa mo cho dów, co 50 se kund z li nii
mon ta ˝o wej scho dzi je den sa mochód.
Je˝eli podczas tego Dnia Rodzinnego cz´stym widokiem były trzypokoleniowe rodziny, to
znaczy, ˝e ten dzieƒ stał si´ ju˝
cz´Êcià tradycji Fiata. Rol´ mi´-
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Tak, tak,
Maryla budziła
sporo emocji,
i u tych
starszych
i u tych
młodszych

dzypokoleniowego łàcznika pełniła tym razem Maryla Rodowicz, znana wszystkim bardziej
ni˝ elementarz Falskiego.
Maryla wie dobrze, czym kupiç
publicznoÊç. Âpiewała: „Bo mamy Tychy, a co tam jakieÊ Rio,
damy takiego czadu, ˝e w piekle
si´ nie Êniło”. I „dajàc czadu”
zbierała zasłu˝one, ponadpokoleniowe brawa.
Organizatorzy dobrze wiedzieli,
kogo zaprosiç. Wiadomo przecie˝, ˝e dobra marka nigdy si´
nie starzeje. Dotyczy to, jak widaç, nie tylko samochodów.
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Niesprzyjajàca pogoda
bynajmniej nie odstraszyła
uczestników 6. Dnia
Rodzinnego Fiat-GM
Powertrain. Impreza odbyła
si´ tradycyjnie na terenie
OÊrodka SportowoSzkoleniowego Rekord
w Bielsku-Białej, zaÊ
atrakcje zagwarantowane
przez jej organizatorów
były liczne.

STREFA

deszczowej
przygody

B

yło burzowo i deszczowo, nie przeszkodziło to jednak w dobrej zabawie.
Obok programu głównego, który obfitował w takie atrakcje jak: wyst´py
zespołu PieÊni i Taƒca Bielsko oraz
chóru Hejnał Mazaƒcowice, przygotowano trzy strefy zabaw: stref´ sportowych zmagaƒ w piłce no˝nej na wesoło, stref´ radosnej przygody dla
dzieci i dorosłych (obejmowała mi´dzy innymi: kosmicznà zje˝d˝alni´ Atlantis, tor Huragan, Êciank´
wspinaczkowà i quady) oraz stref´ zdobywców nagród (konkursy sprawnoÊciowe dla dzieci i dorosłych). Na gwóêdê programu, który stanowił koncert Urszuli, uczestnicy musieli troszk´ poczekaç –
burza zakłóciła planowany czas wyst´pu wokalistki.
Ci bardziej wytrwali mieli jednak okazj´ zakosztowaç próbki jej umiej´tnoÊci. Na 7. Dzieƒ Rodzinny,
miejmy nadziej´ w lepszych warunkach pogodowych, zapraszamy za rok!
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W repertuarze
Dnia Rodzinnego
znalazły się
atrakcje dla
uczestników we
wszystkich
przedziałach
wiekowych
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Młodsze, szybsze

i bezpieczniejsze

TEKST

Giancarlo Riolfo

Grande Punto
Model Year 2008.
Na stronie obok:
dzięki
opcjonalnym
ozdobnym
naklejkom można
spersonalizować
samochód na
wiele
niepowtarzalnych
sposobów

Nowa gama Grande Punto na 2008
rok to nowe serie specjalne, nowe
kolory nadwozia, nowe tapicerki oraz
jeszcze bogatsza oferta opcji.

W

niecałe trzy lata
od swego debiutu,
w kulminacyjnym
momencie swej
rynkowej kariery
– łàczna liczba
sprzedanych egzemplarzy modelu
przekroczyła właÊnie 850 tysi´cy – Fiat Grande
Punto wzbogaca si´ o nowe wersje i serie specjalne, nowe akcesoria, opracowane głównie z my-
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Êlà o nieco młodszej klienteli.
Gama Grande Punto Model Roku 2008 to dwie linie wyposa˝enia, dobrane specjalnie do ró˝nych wymagaƒ klienta. Do
klienta poszukujàcego komfortu,
kierowana jest Linia Komfortowa z wersjami wyposa˝eniowymi
Dynamic i Emotion oraz serià
specjalnà Estiva. Z kolei dla
klienta oczekujàcego sportowego ducha Grande Punto dost´pna jest bardzo atrakcyjna seria

specjalna Energy oraz wersja
Sport z silnikami o mocy od
120 KM. Ponadto nadal dost´pne sà dwie bazowe wersje wyposa˝eniowe: Fresh i Active.
OdÊwie˝eniu gamy towarzyszà
liczne nowoÊci na polu bezpieczeƒstwa i zaawansowanych
technologii. Przede wszystkim
do ka˝dej wersji silnikowej dost´pny jest teraz system elektronicznej stabilizacji toru jazdy
(ESP) najnowszej generacji,

współpracujàcy z systemem kontroli trakcji (ASR)
i urzàdzeniem hill holder, ułatwiajàcym ruszanie
na wzniesieniu. Według Komisji Europejskiej ESP
przyczynia si´ w najwi´kszym stopniu do zmniejszenia liczby wypadków drogowych jak i konsekwencji hamowania z u˝yciem ABS-u. Warto ju˝
teraz rozwa˝yç korzyÊci płynàce z posiadania systemu ESP w samochodzie, które oznaczajà nie
tylko popraw´ bezpieczeƒstwa ale tak˝e i np. komfort, zapewniany przez system hill holder na podjazdach. System ESP dost´pny b´dzie tak˝e w pakiecie opcji z poduszkami powietrznymi, tak by
zakup systemu był jeszcze bardziej przyst´pny cenowo dla klienta.
SpoÊród wersji na rok 2008 wyró˝niajà si´
zwłaszcza nowa seria specjalna Grande Punto
Energy. Zaprojektowana z myÊlà o młodszym
kliencie, oferuje sportowy wyglàd i bogate wyposa˝enie po bardzo okazyjnej cenie. Oferowana jest
z najpopularniejszymi wersjami silnikowymi (benzynowymi 1.4 77KM i 1.4 Starjet 16v 95KM oraz
Dieslem: 1.3 Multijet 16v 75KM) jako wersja
5 drzwiowa. Dodatkowo dost´pna jest te˝ wersja 3 drzwiowa z silnikiem o mocy 77 koni. Z zewnàtrz samochód zwraca na siebie uwag´ przednimi Êwiatłami z przyciemnionym lustrem, felgami
ze stopów lekkich 15 cali, spoilerem tylnym oraz
lusterkami w kolorze nadwozia. Wyposa˝enie wewn´trzne samochodu to tapicerka ze sportowym
profilowaniem przednich foteli, klimatyzacja manualna, skórzana kierownica i gałka zmiany biegów, komputer pokładowy z menu w j´z. polskim,
dzielona tylna kanapa (60/40) i regulacja wysokoÊci fotela kierowcy. Samochód posiada tak˝e lusterka podgrzewane i regulowane elektrycznie,
centralny zamek z pilotem w kluczyku oraz pełnowymiarowe koło zapasowe.
Cała gama 2008 zyskała nowe tkaniny i materiały
wykoƒczenia wn´trz (w tym wersje wyposa˝enia
Dynamic i Sport oraz serie specjalne Estiva
i Energy posiadajà przedni pas deski rozdzielczej
z materiału o fakturze włókna w´glowego – jak
w Fiacie Bravo), a paleta kolorystyczna wzbogaciła
si´ o cztery nowe odcienie: Bł´kitny Hillybilly,
Bràzowy Fado, Czerwony Ska i ˚ółty Rap.
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FOTOLIA

Pełnia
SŁO¡CA
Współpraca pomi´dzy
Regionem Piemonckim,
Grupà Fiat i Politechnikà
Turyƒskà zaowocowała
prototypowym
samochodem Phylla,
wykorzystujàcym,
oprócz akumulatorów
i ogniw paliwowych,
tak˝e energi´
słonecznà. Autko
b´dzie u˝ytkowane
na lotnisku
w Turynie.

TEKST

Giancarlo
Riolfo
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S

poÊród wszystkich marek samochodowych
Fiat odnotował w 2007 roku najni˝szà
wartoÊç emisji dwutlenku w´gla (Êrednia
wÊród samochodów sprzedanych na rynku
europejskim): zaledwie 137 gramów na kilometr. Ale to jeszcze nie jest ostatnie słowo, gdy˝ zgodnie z wolà koncernu, iloÊç ta
ma w kolejnych latach zostaç skutecznie
zmniejszona. Nie zadowalajàc si´ jedynie
myÊleniem o najbli˝szej przyszłoÊci Fiat, wspierany
przez system badaƒ i rozwoju, tworzony przez prawie
13 tysi´cy osób, 114 centrów rozsianych po całym
Êwiecie i ok. 1,7 miliardów euro nakładów inwestycyjnych rocznie, wdra˝a w ˝ycie bardzo innowacyjne,
awangardowe rozwiàzania. Na przykład te proponowa-

ne wraz z prototypem Phylla: samochodem-laboratorium o zerowym poziomie emisji, b´dàcym owocem współpracy pomi´dzy Regionem Piemonckim
(pomysłodawcà projektu) a Politechnikà Turyƒskà,
Environment Park i Centrum Badaƒ Fiata, które
zaprojektowało pojazd.
W j´zyku greckim phylla to „liÊç”. Nazwa ta nie
została wybrana przypadkowo. Tak jak liÊcie sà
zdolne do funkcjonowania w oparciu o energi´
słonecznà, tak ów samochód elektryczny korzysta
z ogniw fotowoltaicznych, aby naładowaç swoje
akumulatory. Sama energia słoneczna nie wystarcza, rzecz jasna, do ciàgłej jazdy, ale pozwala na
„darmowe” przebycie do 18 kilometrów dziennie, natomiast aby
wykorzystaç cały 220-kilometrowy
zasi´g, wystarczy wło˝yç wtyczk´
do gniazdka elektrycznego. Celem
jest równie˝ opracowanie rozwiàzaƒ, w ramach których połàczy si´
kilka êródeł alternatywnych dla
uzyskania taniej, czystej energii.
Projektanci pomyÊleli tak˝e o ogniwach paliwowych (fuel-cell), dzi´ki
którym pojazd jest w stanie wytwarzaç kilowaty energii bez najmniejszego uszczerbku dla Êrodowiska. Phylla, legitymujàca si´ około 3 metrami długoÊci i czteromiejscowym wn´trzem, swymi osiàgami nie odbiega od standardowych samochodów miejskich – jej maksymalna
pr´dkoÊç wynosi 130 km/godz. – ale koszt ka˝dego kilometra jest dziesi´ciokrotnie ni˝szy. Innowacje nie ograniczajà si´ jedynie do układu nap´dowego, w samochodzie zastosowano eksperymentalne rozwiàzania równie˝ w przypadku materiałów, opon i reflektorów. Cel: zredukowaç do
minimum opór powietrza, a w efekcie równie˝
straty energii. JeÊli nowe autko przejdzie pomyÊlnie wszystkie testy, do roku 2010 niewielka flota
trafi do u˝ytku na lotnisku Caselle.

Cztery koła
nap´dzajàce
i maks.
pr´dkoÊç
130
km/godz.

PHYLLA
DANE TECHNICZNE
Długość: 299 cm
Masa: 750 kg
L. miejsc: 2 + 2
Napęd: 4 x 4
Moc maksymalna: 54 kW (73,5 KM)
Prędkość maksymalna: 130 km/godz.
Zasięg: 220 km*
Zasięg na samej energii słonecznej: 12 – 18 km/dziennie
Moc generowana przez panele słoneczne: 340 W
Moc generowana przez ogniwa paliwowe: 100 W
Czas ładowania akumulatorów: 4 – 5 godzin
(*) z akumulatorami litowo-polimerowymi

INICJATYWY

Łàczymy

energie
N

owy samochód-laboratorium, opracowany we
współpracy z Fiatem i Politechniką Turyńską,
został zaprezentowany przy okazji kampanii
Regionu Piemonckiego zatytułowanej „Łączymy
energie”. Celem tej inicjatywy jest redukcja
zużycia energii pierwotnej o 20 procent, pokrycie
co najmniej 20 procent zapotrzebowania poprzez
zastosowanie źródeł odnawialnych, a także
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
o 20 procent w stosunku do roku 1990.

Fiat

na MoTechEco
G

rupa Fiat przedstawiła efekty swojej aktywności
w zakresie badań i rozwoju na MoTechEco,
pierwszym salonie zrównoważonej mobilności.
W targach, które odbyły się w Rzymie pod koniec
maja, wzięło udział 140 wystawców,
stu prelegentów i ponad 30 tysięcy zwiedzających.
Centrum Badań Fiata pokazało Pandę MultiEco,
prototypowy egzemplarz samochodu o minimalnym
wpływie na środowisko, wyposażony w silnik
o podwójnym zasilaniu (metan i benzyna) oraz całą
serię innowacyjnych rozwiązań technicznych
(alternator-starter, napęd, opony, materiały)
gwarantujących znaczą redukcję poziomów zużycia
paliwa i emisji spalin. Fiat Powertrain Technologies
zaprezentował prototyp HyperPanda, zasilany
mieszanką metan-wodór, a także różne rodzaje
jednostek napędowych, zarówno na gaz jak i na paliwa
konwencjonalne, gdzie wyróżniał się zwłaszcza nowy
turbodiesel 1.6 Multijet, zgodny z wymogami surowych
norm Euro 5 i bijący nowe rekordy, pod względem
zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla.
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Fiat 500

rok póêniej
TEKST

Stefania Castano

14

5 lipca miłoÊnicy
motoryzacji spotkali si´
na wyjàtkowym pikniku,
by wspólnie Êwi´towaç
pierwsze urodziny
najmodniejszego w tej
chwili samochodu
miejskiego.

F

iat 500 skoƒczył
dopiero
roczek,
a jest ju˝ mi´dzynarodowà gwiazdà.
Sprzedawany w 22
krajach, do tej pory
zebrał łàcznie (na
koniec czerwca)
222 tysiàce zamówieƒ, z czego 125 tysi´cy w samych tylko Włoszech. To wynik
przerastajàcy najÊmielsze oczekiwania. W rzeczy samej, aby sprostaç tak niewiarygodnemu popytowi, zakład w Tychach stopniowo zwi´ksza produkcj´ z pierwotnych 120 do 190 tysi´cy samochodów rocznie.
Główny bohater tego niewiarygodnego sukcesu zasłu˝ył zatem
na to, by swoje pierwsze urodziny obchodziç w iÊcie królewskim stylu. 5 lipca „samochód
dla ludzi, stworzony przez ludzi”

zdmuchiwał pierwszà Êwieczk´
na torcie w pokaênym gronie
swoich przyjaciół.
Pasjonaci „pi´çsetki” z całego
Êwiata, od Europy po Japoni´
i Republik´ Południowej Afryki,
zostali zaproszeni na wielki globalny piknik, w ramach którego
mogli wziàç udział w licznych
grach i zabawach, a przy okazji
posłuchaç dobrej muzyki, wykonywanej przez artystów wybranych w drodze konkursu zorganizowanego wspólnie z MTV.
A kandydatów było mnóstwo: na
stronie www.picnic.fiat500.com
zarejestrowało si´ ponad 33 tysiàce ch´tnych.
I nic w tym dziwnego, skoro
na zwyci´zców czekał Fiat 500
oraz legendarna gitara Fender,
opatrzona logo „500 1st Birthday Limited Edition”.
„Piknik 500-tki” odbywał si´
w parkach i na pla˝ach 16 miast
Êwiata. W Republice Południowej Afryki, gdzie celebrowano
jednoczeÊnie handlowà premier´
Fiata 500 na tamtejszym rynku,
pikniki odbyły si´ na tle niezwykle sugestywnej sylwetki Góry
Stołowej (Table Mountain),
winnicy Groot Costantia oraz
ogrodu zoologicznego w Johannesburgu. Tokio Êwi´towało nad
oceanem, a dokładnie w parku
Kasai Rinkai, ser wujàc swym
goÊciom m.in. „egzotyczny”
brunch z włoskimi potrawami.

Sprzedawany
w 22 krajach,
pozyskał
do tej pory
222 tysiàce
zamówieƒ
W Szwajcarii kawalkada Fiatów 500 przedefilowała nad Jeziorem Zurychskim. Londyn
goÊcił jubileuszowy model
w presti˝owym Alexandra Park,
Pary˝ w prywatnym Tir aux Pigeons w Lasku Buloƒskim, Monachium w Englischer Garten
na terenie galerii sztuki „Haus
der Kunst”, a Belgia podczas
jednego z odcinków rajdu
Li¯ge-Brescia-Li¯ge.

W Rotterdamie impreza odbyła
si´ na wodzie, w Polsce w strefie
Fiat Playa na Półwyspie Helskim, a w Atenach w ekskluzywnym lokalu Akanthus nad brzegiem morza. W Budapeszcie
w pikniku wzi´ły udział gwiazdy
najnowszego w´gierskiego programu o formule talent show,
w Walencji liczni muzycy i uliczni kuglarze, a w Kopenhadze –
za zgodà organizatorów – wolontariusze zbierajàcy fundusze
na rzecz UNICEF-u. Na urodzinowej imprezie nie mogło równie˝ oczywiÊcie zabraknàç Włochów, którzy bawili si´: w Mediolanie w IdroPark, w Rzymie
w Terme di Caracalla, a w Palermo w Parco Favorita.
Oto kilka fotek, zrobionych
podczas pikników w ró˝nych
zakàtkach Êwiata.
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Pomysł pikniku
był nawiązaniem
do pierwszego
Fiata 500,
lansowanego
za pomocą
plakatów,
obrazujących
rodzinną imprezę
na świeżym
powietrzu.
Powyżej:
„remake” tego
słynnego zdjęcia.
Poniżej, od lewej,
„pikniki 500-tki”
w Hiszpanii,
Szwajcarii, RPA,
Francji i Danii
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LUDZIE
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FIORINO QUBO
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Pomysłowy
do SZEÂCIANU
TEKST

Anna Borsukiewicz
FOTO

Marek Kowalski
Jerzy Kozierkiewicz

Do jakiego
segmentu rynku
zaliczyç
Fiorino Qubo?
– zastanawiał si´
dyrektor
handlowy FAP
Wojciech
Masalski,
podczas
prasowej
prezentacji
nowego
modelu Fiata,
odbywajàcej
si´ 15 lipca
w sopockim
hotelu
Sheraton.
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A

uto nie „mieÊci” si´ w ˝adnej z dotychczasowych klasyfikacji – ani
w segmencie aut kompaktowych, ani
typowych minivanów lub kombivanów. Raczej stanowi połàczenie
wszystkich tych trzech segmentów.
Kompaktowe z zewnàtrz, ale jednoczeÊnie przestronne i pojemne we
wn´trzu, odpowiednie dla osób prowadzàcych działalnoÊç gospodarczà, a tak˝e potrafiàce zaspokoiç potrzeby rodzin preferujàcych aktywny tryb ˝ycia. A przy tym oryginalne w swym
„kubicznym” kształcie, o dziewi´ciu wesołych kolorach nadwozia, z wyraênie wyeksponowanym logo
Fiata, powinno spodobaç si´ ka˝demu dla kogo
przy nabyciu samochodu liczy si´ atrakcyjny wyglàd
i styl samochodu. Te cechy – jak wynika z badaƒ
– w 27,4% sà powodem zakupu tego typu pojaz-

dów.
Za Fiorino Qubo przemawiajà
te˝ wzgl´dy praktyczne i racjonalne, którymi kierujà si´ klienci: wielkoÊç baga˝nika (25,2%
osób), cena (24,6%), praktyczne, wszechstronne wn´trze
(22%). Baga˝nik Qubo, majàcy 329 litrów, mo˝na powi´kszyç do pojemnoÊci a˝ 2500 l,
a szerokoÊç, mi´dzy nadkolami
wynoszàca 1,44 m, pozwala na
zapakowanie szerokich ładunków. Wysoka pozycja siedzenia
kierowcy ułatwia prowadzenie
samochodu i poprawia widocznoÊç, a Êrednica zawracania wynoszàca 9,95 m jest bardzo

wa˝na przy manewrowaniu
w ciasnych uliczkach. Boczne
przesuwne drzwi montowane
standardowo z obu stron samochodu sà praktyczne i coraz
bardziej doceniane przez u˝ytkowników. Trzy poziomy wyposa˝enia: Fresh, Active i Dynamic
z dwoma dodatkowymi pakietami (Look i Blue& Me), dwa silniki – benzynowy 1.4 o mocy
73 KM oraz 75-konny turbodiesel 1.3 Multijet pozwalajà dopasowaç Qubo do indywidualnych
potrzeb u˝ytkowników. Auto
jest rzeczywiÊcie „pomysłowe
do szeÊcianu”, jak głosiło hasło
umieszczone na „kubikach”
zdobiàcych sal´ konferencyjnà,
na której prezentowano najnowszego Fiata.
Wreszcie ceny cennikowe, które
zaczynajà si´ ju˝ od 39.990 zł
dla wersji Fresh z benzynowym
silnikiem 1.4 (ceny wersji dost´pnych z upustem pracowniczym zamieszczamy str. 62-65).
Kupno Fiorino Qubo mo˝e byç
finansowane w kredycie 50/50
lub leasingu 0%. Nie bez znaczenia z ekonomicznego punktu
widzenia sà te˝ 3-letnia gwarancja do 1.000.000 km i przeglàdy
okresowe, co 30 tys. km (lub 2
lata), co znaczàco obni˝a koszty
eksploatacji auta.

Podczas prezentacji porównywano Fiorino Qubo z modelami
samochodów, które mogà byç
dla niego konkurencjà na rynku,
zwłaszcza z popularnà Škodà
Roomster, od której najnowszy
Fiat jest krótszy, ale wy˝szy,
a zarazem ma wi´cej miejsca
w Êrodku. Jest te˝ taƒszy o ponad 5.700 zł od najtaƒszego
Roomstera z silnikiem 1.2, który kosztuje 45.700 zł.
To wszyst ko do brze wró ˝y
przyszłoÊci Fiorino Qubo, który
w Polsce i Francji został wprowadzony do sprzeda˝y najwczeÊniej, bo ju˝ w lipcu, a na pozosta łych ryn kach eu ro pej skich
po ja wi si´ za dwa mie sià ce.
Fiat Au to Po land za mie rza
sprzedaç w tym roku 600 sztuk
tego modelu.
Jako pierwsi mogli go nie tylko
obejrzeç, ale i wypróbowaç
dziennikarze motoryzacyjni,
którzy odbywali testowe jazdy
po terenie Trójmiasta. Prowadzone przez nich Fiorino Qubo
wzbudzały wielkie zainteresowanie innych kierowców. Podobnie było w Chałupach, gdzie
na popularnej wÊród wczasowiczów Fiat Playa, stanàł zielony
Qubo. Patronował „qubaƒskiemu” wieczorowi, który zorganizowano tam dla uczczenia pol-

ENRICO PAVONI:

Pół miliona

Fiorino Qubo,

Fiatów z Polski
T

en rok i poprzedni są dla Fiat
Auto Poland niezwykle ważne.
Inwestycje poczynione
w zakładzie w Tychach, a także
zwiększenie zatrudnienia o ponad
tysiąc osób spowodowały, że
znacznie wzrosły jego moce
produkcyjne. Z jego taśm
montażowych może schodzić
dziennie 2200 samochodów,
a tegoroczna produkcja
sięgnie 500 tysięcy – aż o 135
tysięcy sztuk więcej niż
w ubiegłym roku – powiedział
Enrico Pavoni, prezes zarządu
Fiat Auto Poland.
Przy tym, co podkreślam z dumą,
nasza fabryka jest jedną
z nielicznych w Europie, która
może się pochwalić pełnym
portfelem zamówień na ten rok
i następny. Niezmiennym
powodzeniem cieszy się model
Panda, którego wyprodukowaliśmy
już 1 mln 150 tys. sztuk.
Sukcesem jest też „pięćsetka”,
na którą mamy 220 tysięcy
zamówień.
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W drodze do celu nie mo˝na si´ wymawiaç brakiem
kompasu, szczególnie wtedy, gdy funkcjonuje on tak
sprawnie jak Cost Deployment. Nie bez powodu mówi
si´, ˝e ten filar World Class Manufacturing wyznacza
kierunek działania wszystkich innych obszarów
w zakładzie Tychy Fiat Auto Poland.

Kompas WCM
Największą siłą
WCM są ludzie,
którzy
z determinacją
dążą do
doskonałości

C

ost Deployment, czyli podział kosztów jest fi la rem ba zo wym, wo kół
któ re go kon cen tru je si´ pra ca
wszyst kich po zo sta łych ob sza rów
WCM. Zajmuje si´ on identyfikacjà
szkód we wszystkich obszarach zakładu, a jego skutecznoÊç mierzy si´
iloÊcià zredukowanych strat.
„Podział kosztów to swego rodzaju
kompas, który wskazuje kierunek działania poszczególnych filarów WCM – wyjaÊnia Andrzej
Tokarz (na zdj´ciu poni˝ej, w pierwszym rz´dzie,
trzeci z prawej), lider filaru Cost Deployment.
– Podstawowym (najwa˝niejszym) zało˝eniem idei
World Class Manufacturing jest spełniane strategicznych celów działalnoÊci zakładu, co w konsekwencji owocuje satysfakcjà pracowników, klien-
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tów i akcjonariuszy. Innymi słowy, powinniÊmy
produkowaç samochody najwy˝szej jakoÊci, przy
jak najni˝szych kosztach.
Z jed nej stro ny WCM opie ra si´ na za sa dzie
trzech zer (zero defektów, zero strat, zero wypadków), z drugiej strony filar Cost Deployment, łamiàc ste reo ty py, dà ˝y do iden ty fi ka cji jak naj wi´kszej iloÊci strat. SkutecznoÊç filaru Cost Deployment mierzy si´ poziomem identyfikacji strat
oraz poziomem ich redukcji. Zgodnie z regułami
WCM w za kła dzie ma jà cym do brze roz wi ni´ tà
ÊwiadomoÊç strat ich poziom powinien osiàgaç
minimum 30% całkowitych kosztów. Nie znaczy
to, ˝e po osiàgni´ciu tego poziomu nale˝y zakoƒczyç dalsze poszukiwania strat. Wr´cz przeciwnie. Straty ju˝ rozpoznane nale˝y zredukowaç –
je˝eli jest taka mo˝liwoÊç to do zera, a nast´pnie

nale˝y rozpoczàç wykrywanie nowych strat, „wyostrzajàc wzrok” – zgodnie z zaleceniami profesora Yamashiny.
Cost Deployment to metodologia, która w sposób
systematyczny i naukowy podchodzi do tematu
ob ni ˝a nia kosz tów pro duk cji po przez re duk cj´
strat. Na bazie tej metodologii zostały zwymiarowane straty w naszym zakładzie i jesteÊmy teraz
w stanie porównaç rodzaj i poziom strat z innymi
przedsi´biorstwami, w których równie˝ wdra˝any
jest WCM”.
Analiza Cost Deployment pokazujàc straty całego
zakładu schodzi z ich stratyfikacjà do Zespołów
Technologicznych, a nawet do stanowisk pracy.
Uła twia w ten spo sób po dej mo wa nie de cy zji,
gdzie i jakà strat´ nale˝y redukowaç w pierwszej
kolejnoÊci.
„W chwili obecnej wszystkie obszary sà jednakowo mocno zaanga˝owane w ten proces – dodaje
Andrzej Tokarz. – Notujemy ciàgłà redukcj´ strat
we wszystkich jednostkach.
W stosunku do roku 2006, w którym przeprowadziliÊmy pierwszà analiz´ Cost Deployment, planujemy zwi´kszyç o 130% redukcj´ strat w roku
2008. DziałalnoÊç Cost Deployment jest zgodna
z zasadami Deming∫ – ciàgłego doskonalenia.
Analiza jest wykonywana dwa razy do roku, ale
staramy si´, aby ka˝da nast´pna analiza była dokładniejsza, z nowymi stratami i aby poziom ich
redukcji był coraz wi´kszy. Zgodnie z zaleceniami
prof. Yamashiny w tym roku rozszerzamy naszà
działalnoÊç na obszary bezpieczeƒstwa, Êrodowiska i logistyki.
Praca filaru Cost Deployment jest ÊciÊle powiàzana z pozostałymi filarami. To właÊnie one wykorzystujàc specyficzne narz´dzia, właÊciwie dobrane, zajmujà si´ projektami redukcji strat. W zale˝noÊci od obszaru wyst´powania straty oraz jej
ro dza ju kie ro wa na jest ona do in nych fi la rów
w ce lu pod j´ cia pró by jej eli mi na cji. Fi lar Cost
Deployment to kompas, który wskazuje kierunki
działalnoÊci pozostałym filarom.
Sku tecz ne dzia ła nie fi lar Cost De ploy ment za wdzi´ cza rów nie˝ współ pra cy ze spe cja li sta mi
kontroli zarzàdzania, którzy oceniajà nasze post´py, certyfikuje je pod wzgl´dem ekonomicznym
i potwierdzajà ich wpływ na realizacj´ zakładowego bud˝etu.
Dla mnie naj istot niej szà kwe stià w co dzien nej
pra cy Cost De ploy ment jest wska zów ka prof.
Yamashiny, dotyczàca ostrego spojrzenie na nasz
cykl produkcyjny.
Tylko krytyczne spojrzenie na naszà codziennà
prac´ pozwali nam na dostrze˝enie obszarów wyst´powania nowych strat, a co za tym idzie, umo˝liwi zoptymalizowanie naszych procesów”.

SZKOLENIA

Pr´˝na

dru˝yna WCM
W

Ewa Kłodawska

czerwcu w zakładzie Tychy FAP miały miejsce
szkolenia dyfuzorów World Class Manufacturing,
dotyczące rozwiązywania problemów przy wykorzystaniu
innowacyjnych narzędzi i metod, które dostarcza nam
WCM. Dyrektor zakładu Zdzisław Arlet, wręczając
uczestnikom dyplomy powiedział: „Cieszę się, że
pozytywnie przechodzicie okres aklimatyzacji w naszej
organizacji. Przyszłość naszego zakładu leży w rękach
młodego pokolenia, czyli w waszych – kierujcie nią i idźcie
do przodu. Naszym priorytetowym zadaniem na dziś jest
sprawić, aby działalność naszej firmy była znana w Polsce
i na świecie – aby ludzie wiedzieli co produkujemy i że
prężnie się rozwijamy. Nie możemy zapominać, że
działamy w branży przemysłowej, która jest bardzo czuła
na koniunkturę i musimy się starać zawsze wyróżniać
spośród konkurencji”.

Komentarze
uczestników szkolenia

Bartłomiej
Borcel

Bartłomiej
Kaleciński

Artur
Kramarczyk

Ewa Kłodawska, lider Cost Deployment jednostki
produkcyjnej Spawalnia: „Na szkoleniu przedstawiono
nam materiał, związany z metodami i narzędziami WCM.
W ramach warsztatów realizowaliśmy także, w okresie
3 miesięcy, projekty poprawy – mój dotyczył reorganizacji
stanowiska pracy, czyli eliminacji działań niepotrzebnych;
jest on wprowadzany do działania”.
Bartłomiej Borcel, technik zespołu technologicznego:
„Dopiero startuję w WCM i to szkolenie było moim
pierwszym kontaktem z tą metodologią. Mój projekt
dotyczył wyeliminowania NVAA, czyli pracochłonności
nieprzynoszącej wartości dla klienta. Zaproponowałem
wyeliminowanie jednego z narzędzi w cyklu
produkcyjnym, co pozwoliło nam zaoszczędzić czas,
który przy takiej skali produkcji jest niezwykle cenny”.
Bartłomiej Kaleciński, ekspert do spraw
programowania utrzymania ruchu: „Pracuję w FAP
od września i od początku miałem do czynienia z WCM
i wszelkiego rodzaju projektami. Tematem mojego
projektu warsztatowego było zmniejszenie awaryjności
i zużycia głowicy urządzenia NKE do napełniania układu
chłodzenia. Te działania, które zaproponowałem zostały
do tej pory wdrożone na jedno urządzenie modelowe
i w tym miesiącu zostaną rozpowszechnione na 3 inne
urządzenia”.
Artur Kramarczyk, technolog na wydziale Spawalni:
„Mój projekt dotyczył obniżenia ilości awarii na operacji
60 w zespole technologicznym nr 8. Wszystko, czego
dowiedziałem się na szkoleniu było dla mnie nowe, gdyż
nie miałem wcześniej styczności z WCM – będzie to
bardzo przydatne w praktycznym aspekcie mojej pracy”.
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Pod maskami bolidów
włoskiej Formuły 3,
w której swe umiej´tnoÊci
szlifowało wielu
póêniejszych mistrzów
kierownicy, od tego roku
bije serce Fiat Powertrain
Technologies.

FPT Racing
wychodzi na
TEKST

Stefania
Castano
FOTO

Alessandro
Lercara

M

istrzostwa Włoch
Formuły 3, odbywajàce si´ na torze
Mugello (Florencja), sà prawdziwym wyzwaniem
dla młodych talentów motoryzacji.
To tutaj przeprowadzana jest pierwsza selekcja,
w ramach której włoska federacja
wyszukuje najbardziej obiecujàcych kierowców, startujàcych póêniej w GP2, a nawet w Formule 1.
W tym roku wszystkie bolidy po raz pierwszy wyposa˝one były wyłàcznie w silniki wyprodukowane
przez FPT Racing, obszar nale˝àcy do Fiat Powertrain Technologies, specjalizujàcy si´ w nap´dach
wyÊcigowych i w sportowych wersjach silników
produkowanych seryjnie. Zastosowanie identycznego silnika we wszystkich samochodach gwarantuje bowiem jeszcze wi´cej emocji, umo˝liwiajàc
kierowcom zademonstrowanie pełnej gamy swoich brawurowych manewrów.
„Wybrana jednostka – wyjaÊnia Eugenio Bizzocchi,
który, po dziewi´ciu latach sp´dzonych w zespole
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tor

Ferrari Formuły 1, zajmuje si´
obecnie projektowaniem i testowaniem nap´dów – pasuje do
tych mistrzostw jak ˝adna inna.
Mam tu na myÊli silnik 420 F3 –
cztery cylindry, dwa litry pojemnoÊci i 16 zaworów – uzyskujàcy
moc 220 koni przy 7000 obrotów: to doprawdy niewiarygodny
wynik, zwłaszcza w kontekÊcie
stosunkowo niewielkiej masy pojazdu, wynoszàcej wraz z kierowcà zaledwie 565 kilogramów. To
silnik elastyczny i progresywny,
gwarantujàcy liniowy przebieg momentu obrotowego od 3500 do 5500 obrotów. To silnik, który
zapewnia doskonałe
osiàgi i fantastyczne
wra˝enia z jazdy”.
Jednostka ta wywodzi si´ od zespołu nap´dowego
Super 2000, który

420 F3
to silnik
elastyczny,
progresywny,
niezawodny
i gwarantujàcy
doskonałe
osiàgi

wraz z Grande Punto przyczynił
si´ do triumfalnego powrotu marki
Abarth na rajdowà scen´. OczywiÊcie została dostosowana do wymogów sportu wyczynowego
i w efekcie znalazły si´ w niej takie
specyficzne elementy, jak układ
smarowania z suchà miskà olejowà, wykonanà z aluminium, pokrywa głowicy samonoÊnej, kolektor ssàcy o ograniczonej przepisami Êrednicy. Specjalnie do tego silnika zaprojektowano równie˝ wał
korbowy, korbowody, tłoki i wałki
rozrzàdu, jak równie˝ układ dolotowy z kilkoma przepustnicami.
Maksymalny moment obrotowy
wynosi 240 niutonometrów przy
5750 obrotów na minut´. Silnik
przeszedł jak burza wszystkie próby na stanowisku badawczym, jakim go poddawano przez kilka
miesi´cy i wymagał tylko minimalnych korekt ustawienia.
„W mistrzostwach takich jak Formuła 3 – kontynuuje Bizzocchi –
oprócz osiàgów liczy si´ równie˝
niezawodnoÊç. I na tym polu silnik 420 F3 te˝ nie ma sobie równych. Bolidy wyÊcigowe przeje˝d˝ajà podczas sezonu około pi´ciu
tysi´cy kilometrów. Po dwóch i pół
tysiàcach oferujemy bezpłatny
przeglàd, a pierwszy remont generalny zalecamy dopiero po zakoƒczeniu mistrzowskiego cyklu”.

Wszystkie zespoły bioràce udział
w zawodach mogà liczyç na pomoc technicznà FPT Racing, które
wspólnie z Magneti Marelli i Selenià gwarantuje pełnà dost´pnoÊç
zespołów nap´dowych i cz´Êci zamiennych.
Paolo Martinelli, do 2006 roku
Dyrektor Silników w Scuderii Ferrari Formuły 1, a obecnie wiceprezes platformy silników benzynowych i sektora FPT Racing dodaje:
„Nasz udział w zawodach włoskiej
Formuły 3 do roku 2010 w charakterze wyłàcznego dostawcy daje
nam mo˝liwoÊç podniesienia kwalifikacji na sportowym polu. Dla
naszych mechaników ka˝de z tych
zawodów sà doskonałà szkołà. Poza tym gł´boko wierzymy w to, ˝e
podczas tej imprezy objawi nam si´
talent na miar´ Michaela Schumachera”. A skoro słowa te padajà
z ust osoby, która przyczyniła si´
do zdobycia przez Ferrari 11 tytułów mistrzowskich (szeÊciu w kategorii konstruktorów i pi´ciu
w kategorii kierowców, wszystkich
z „Schumim”) oraz blisko 90 zwyci´stw w zawodach Grand Prix
Formuły 1, to po prostu nie sposób
w nie wàtpiç.

BOLIDY

Kwintesencja

technologii
P

odobnie jak bolidy Formuły 1, także i te
startujące w Formule 3 mają nadwozia
wykonane z włókien węglowych. Zawieszenia
są typu „push-rod”, co oznacza,
że amortyzator nie jest połączony
bezpośrednio z piastą koła, jak ma to miejsce
w samochodach produkowanych seryjnie, ale
jest popychany (po angielsku „push”) przez
korbowód („rod”) za pomocą trójkąta
pośredniego. Takie rozwiązanie, stosowane
również w Formule 1, pozwala na ulokowanie
amortyzatorów w środkowej części samochodu
i w obrębie nadwozia, ze znaczną korzyścią dla
właściwości aerodynamicznych. A właśnie
aerodynamika jest w przypadku bolidów
wyścigowych jednym z najbardziej
pieczołowicie doglądanych parametrów:
ich sylwetka charakteryzuje się formami
utworzonymi z przednich, tylnych i bocznych
profili lotniczych, będących owocem
długotrwałych badań. Cechy dynamiczne,
gwarantowane przez 220-konny silnik
i potęgowane przez stosunkowo niewielką
masę własną pojazdu, jak również liczne
możliwości ustawienia prześwitu i parametrów
aerodynamicznych stanowią najlepsze
„pomoce naukowe”
w procesie edukacji
technicznej młodych,
utalentowanych
kierowców myślących
o zawodowstwie.
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DziałalnoÊç
zainaugurował
sklep internetowy
z nowà linià
produktów
reklamowych
marki New
Holland.
TEKST

Francesca Rech

W stylu
New
Holland

N

ieprzemakalne kurtki, podkoszulki
z ba weł ny eko lo gicz nej, ko szul ki
po lo w naj mod niej szych ko lo rach
i paski z tkaniny. Nie sà to czołowe
elementy z naj nowszej kolekcji jakiegoÊ potentata odzie˝y sportowej,
a je dy nie nie któ re z po nad set ki
pro duk tów two rzà cych no wà li ni´
pro mo cyj nà mar ki New Hol land
Agriculture. Niemniej jednak poj´cie „kolekcji” jest
jak najbardziej na miejscu, bo internauci znajdà tu
coÊ i na lato i na zim´, dla paƒ, pa nów, a nawet
dzieci. To produkty przeznaczone dla publicznoÊci,
która, zarówno do pracy, jak i w czasie wolnym,
lubi ubieraç si´ w stylu „casual”, a jednoczeÊnie
nie chce ucho dziç za mo do wych igno ran tów.
To dynamiczny, radosny, nowoczesny styl, spójny
z war to Êcia mi oraz oso bo wo Êcià mar ki New
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Hol land, b´ dà cej „li de rem czy stej energii”
i w zwiàzku z tym oferujàcej swym klientom kompletnà gam´ silników kompatybilnych z biopaliwami. Stàd zatem nie tylko podkoszulki z ekologicznej ba weł ny, upra wia nej bez u˝y cia pe sty cy dów
i sztucznych nawozów, ale równie˝ ładowarki do
telefonu i latarki zasilane energià słonecznà.
Poza tym New Holland zawarło umow´ partnerskà z kalifornijskà firmà Patagonia, specjalizujàcà
si´ w odzie˝y sportowej wykonywanej z zastosowaniem surowców i technologii o mo˝liwie najmniejszym wpływie na Êrodowisko oraz przeznaczajàcej jeden procent swoich dochodów na projekty ekologiczne. W kolekcji, sygnowanej przez
New Holland, znalazły si´ równie˝, oprócz odzie˝y, liczne akcesoria dodatkowe, seria gad˝etów dla
zagorzałych kibiców Juventusu oraz linia vintage,
celebrujàca 90-lecie ciàgników Fiata. Ta ostatnia
obejmuje torby i portfele ze skóry ekologicznej
z obrazkami przedstawiajàcymi ka˝dà z marek od
roku 1918 po dzieƒ dzisiejszy, a tak˝e znaczki do
wpinania w odzie˝ i czapeczki z logo, które współtworzyły histori´ przemysłu agrarnego.
Chcàc przejrzeç katalog produktów New
Holland i wybraç te, które
podobajà nam si´ najbardziej, wystarczy odwiedziç stron´ internetowà marki lub www.
newhollandstyle.com

CIÑGNIK T7000

Perfekcyjny

do bólu!

by zaprezentować tzw. szerokiej publice „Ciągnik
roku 2008”, którym został model T7000 New
Holland, opracowano ad hoc stronę internetową
www.perfection-hurts.com, umieszczając na niej spot
reklamujący ten nowy produkt. Na stronie są trzy krótkie
filmy, wszystkie tchnące oryginalnością i okraszone sporą
dawką ironii, a ich fabuła opiera się na swoistej
„wojnie nerwów” pomiędzy nową maszyną T7000,
a pewnym szczególnie pedantycznym
obserwatorem, próbującym odnaleźć w niej
jakieś defekty. Niestety w tym nierównym boju
człowiek jest już z góry skazany na porażkę:
ciągnik New Holland jest pojazdem idealnym
w każdym calu, zgodnie z promującym go
sloganem „T7000 – perfekcyjny do bólu!”,
toteż wszelkie próby jego uszkodzenia przez
tego wyjątkowo złośliwego osobnika nie
robią na nim najmniejszego wrażenia.

A

MAGAZYN „CNH & YOU”
NAGRODZONY W USA

„

CNH & You”, czasopismo dla pracowników Case
New Holland, zdobyło w Stanach Zjednoczonych
nagrodę Communicator Award, która ocenia prasę
zakładową. Publikowane w ośmiu językach i trzech
edycjach (Ameryka Północna, Europa i Ameryka
Łacińska), „CNH & You” trafia do rąk blisko 28 tysięcy
pracowników Sektora, który jest obecny w 160 krajach
i ma swoje zakłady produkcyjne na czterech
kontynentach.
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Jaka jest recepta na sukces
handlowy w bran˝y motoryzacyjnej?
Recepta na sukces – bez wzgl´du na dziedzin´ – to ci´˝ka praca, poÊwi´cenie i sto procent
uwagi, koncentracji na tym, co
si´ robi. Sukces w bran˝y motoryzacyjnej ma kilka elementów
składowych. Zawsze powtarzam, ˝e najwa˝niejszy jest produkt, a Fiat dysponuje pot´˝nà
bronià w postaci bogatej oferty
handlowej.
Pozostałe elementy zale˝ne sà
od nas, od ludzi zajmujàcych si´
handlem i marketingiem. Mo˝emy tu wymieniç odpowiednie
do rynku pozycjonowanie ceno-

we, interesujàce kampanie promocyjne i reklamowe.
Ogromne znaczenie ma sieç dealerska i jej sprawne
funkcjonowanie.
Je˝eli połàczymy te wszystkie elementy i sprawnie
zadziałajà, to sukces handlowy jest gwarantowany.
Czy dzi´ki temu budowany jest nowy wizerunek
Fiata w Polsce?
Wizerunek Fiata jest dla nas zadaniem priorytetowym. JednoczeÊnie jest to jedno z trudniejszych zagadnieƒ i wyzwaƒ. Wydaje si´, ˝e nadal obarczani
je ste Êmy… na zwij my to „du cha mi prze szło Êci”.
Mam tu na myÊli cz´sto uto˝samiane z Fiatem poprzed nie pro duk ty. Zda rza si´, ˝e klien ci w dal szym ciàgu myÊlàc Fiat, uto˝samiajà mark´ z popularnym maluchem czy du˝ym Fiatem. JednoczeÊnie
poziom znajomoÊci naszej najnowszej gamy nie jest
a˝ tak wysoki.
Zmiana wizerunku to ewolucja. Przeszedł jà ju˝
Fiat, dostarczajàc całkowicie nowe technologicznie

JESTEÂMY

FOT. J. KOZIERKIEWICZ

dobrà dru˝ynà

produkty. PrzeszliÊmy tak˝e i my, stwarzajàc dobrze funkcjonujàcà sieç sprzeda˝y z profesjonalnà obsługà. Na wizerunek marki wpływajà nasze nowe, atrakcyjne modele, bezawaryjna eksploatacja, poziom i zakres Êwiadczonych usług.
Docieramy z naszà ofertà do młodszego pokolenia kierowców, które przyj´ło nas bardzo
˝yczliwie. Przykładem sà akcje marketingowe
skierowane do osób młodych, zarówno pod
wzgl´dem wieku, ale równie˝ duchem. Promujemy sportowy styl ˝ycia i sp´dzania wolnego
czasu, m.in. poprzez uczestnictwo marki Fiat
w cyklu imprez „Freestyle” – latem na wodzie
(np. pla˝a Fiata w Chałupach), zimà na Êniegu.
Uwa˝am, ˝e postrzeganie Fiata w Polsce bardzo
si´ zmienia i to na korzyÊç Fiata.
A nowy Fiat 500, nagrodzony tytułem Car of
The Year 2008 – jak si´ sprzedaje?
To jest samochód, który w Polsce nie ma tak „bogatej przeszłoÊci połàczonej z nutkà sentymentu”
jak w innych krajach europejskich. Włosi czy
Niemcy potrafià za 500 ustawiaç si´ w kolejkach.
W Polsce sprzedajemy około 100-150 sztuk miesi´cznie i wynika to przede wszystkim ze specyfiki
polskiego rynku. My w dalszym ciàgu – w absolutnie zdecydowanej wi´kszoÊci – mamy gospodarstwa domowe tylko z jednym autem. Powoli
zmienia si´ ta sytuacja, ale na to trzeba czasu.
Jest to w ka˝dym razie samochód, który bardzo
poprawia wyobra˝enie o produktach Fiata. Mo˝emy byç dumni z tego, ˝e zarówno o Pandzie, jak
i 500-tce, samochodach polskiej produkcji, tyle
dobrego mo˝na usłyszeç poza granicami Polski.
Obecny udział Fiata w rynku aut osobowych to
ok. 10,5%. Jakie sà plany na koniec roku?
Rynek samochodów osobowych jest trudny,
szczególnie w segmentach ni˝szych, gdzie mamy
najwi´cej swoich modeli i najmocniejszà pozycj´.
JesteÊmy na polskim rynku bardzo zadomowieni,
mamy atrakcyjnà ofert´. Trzeba jednak pami´taç,
˝e Fiat od lat ma w Polsce pewnà „sezonowoÊç”
sprzeda˝y, tzn. najlepsze wyniki osiàgamy
w pierwszej połowie roku. Naszym
zadaniem jest zmieniç te przyzwyczajenia i osiàgnàç
lepszy rezultat sprzeda˝y. Patrzàc jednak realnie, udział
w rynku na koniec roku na poziomie 10,5%
b´dzie dobrym
wynikiem.

Na wizerunek
marki wpływają
nasze nowe,
atrakcyjne
modele,
bezawaryjna
eksploatacja,
poziom i zakres
świadczonych
usług

Jaki model jest lokomotywà sprzeda˝y?
Mamy ich kilka. Jest nià Grande Punto z sprzeda˝à 4.375 sztuk po pierwszym półroczu. Podobne
wyniki osiàgn´ła Panda, którà zainteresowało
si´ 4.326 osób. Cieszymy si´ z wyników osiàgni´tych przez Bravo w bardzo trudnym segmencie C.
W pierwszych szeÊciu miesiàcach sprzedaliÊmy 2.295 egzemplarzy tego modelu. Dobrze,
choç troch´ słabiej, wyglàdajà wyniki Linei. 1.501
klientów do koƒca czerwca nas nie satysfakcjonuje. Kładziemy to na karb zbyt małej jeszcze popularnoÊci modelu na rynku. A wart jest tego zainteresowania dzi´ki bardzo ładnej linii nadwozia, obszernemu wn´trzu, ogromnemu baga˝nikowi
i atrakcyjnej cenie. Idealne auto rodzinne.
A jakie miejsce w ofercie zajmie Fiat Fiorino
Qubo?
Pojawiajàc si´ w lipcu na rynku z Qubo, byliÊmy
pierwsi w Europie. My pozycjonujemy model bardzo ambitnie, wÊród takiego towarzystwa jak Skoda Roomster, Opel Meriva, Nissan Note. Adresowany jest do osób prowadzàcych aktywny tryb ˝ycia, traktujàcych samochód nie tylko jako narz´dzie pracy, ale tak˝e towarzysza wypoczynku.
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Qubo to tak˝e auto dla młodych kierowców, ceniàcych sobie nie tylko parametry pojazdu, ale tak˝e
jego wyglàd zewn´trzny. Model wpisuje si´ swoimi
walorami u˝ytkowymi do grupy aut wczeÊniej
przez nas promowanych jak np. Sedici, Panda 4x4.
A jak na tle sprzeda˝y Fiata wyglàdajà Alfa Romeo i Lancia?
Alfa Romeo i Lancia to marki
i oferta kierowana do całkowicie
innej grupy klientów. Mniejsza
sprzeda˝ Alfy Romeo w pierwszym półroczu spowodowana
była modernizacjà zakładów we
Włoszech i ograniczonymi dostawami. Alfa stawia na rozwój
produktu. W przyszłym roku
mo˝na spodziewaç si´ nast´pcy
147. Dla nas wa˝nym wydarzeniem b´dzie jesienna premiera najmniejszego w rodzinie Alfy – modelu MiTo. MyÊl´, ˝e MiTo spowoduje ponowny
wzrost zainteresowania tà markà.
Sprzeda˝ Lancii w Polsce systematycznie roÊnie.
Premiera Delty spowodowała spore o˝ywienie
wÊród miłoÊników tej marki, wszak nazwa kojarzy
si´ z najwi´kszymi sukcesami handlowymi i sportowymi. Z naszej strony zadaniem na przyszłoÊç
jest tworzenie samodzielnej sieci Lancii. Wià˝e si´
to jednak nierozerwalnie z rachunkiem ekonomicznym, a o intensywnoÊci działaƒ b´dzie decydował rynek.
Czy doÊwiadczenie z innych firm samochodowych pomagajà Panu w zarzàdzaniem Fiatem?
Powiem zupełnie szczerze – jednym z takich doÊwiadczeƒ było przekonanie i stwierdzenie, ˝e inne firmy motoryzacyjne działajà na podobnych zasadach. Techniki zarzàdzania, narz´dzia marketin-

gowe, pewne koncepcje rynkowe sà takie same.
OczywiÊcie wyje˝d˝ajàc z kraju i pracujàc na innych rynkach zdobyłem nowe doÊwiadczenie. Zetknàłem si´ z innà kulturà, innym podejÊciem do
biznesu, do zarzàdzania. Jestem przekonany, ˝e
nie ma łatwych rynków. Na ka˝dym trzeba pokonywaç „miejscowe” przeszkody.
W dziedzinie marketingu wymyÊlono ju˝ chyba wszystko. Sztukà jest wykorzystanie tych pomysłów i ich kreatywna adaptacja w innych, zmieniajàcych si´
realiach. Tak było np. z naszà
„Nocà cudów” organizowanà
w sieci Fiata w czerwcu. Był to
udoskonalony przez nas pomysł
z innego rynku. Tam był to sukces. Ale wyniki polskiej „Nocy cudów” przerosły
nasze oczekiwania. Był to absolutny rekord sprzeda˝y zrealizowanej w ciàgu 24 godzin.
Czy planuje Pan zmiany w strukturach dyrekcji
handlowej FAP?
Fiat Auto Poland osiàga obecnie dobre wyniki
sprzeda˝y aut osobowych i dostawczych. JesteÊmy
niekwestionowanym liderem na rynku w łàcznej
sprzeda˝y samochodów. Mamy stabilnà i niekwestionowanà pozycj´ w segmencie samochodów
dostawczych. OczywiÊcie chcielibyÊmy sprzedawaç wi´cej. UruchomiliÊmy ostatnio nowe inicjatywy, jak np. Fiat Biznes, wprowadzamy nowe
modele. Po kilku miesiàcach zarzàdzania firmà
mam pewne przemyÊlenia, ale o tym b´d´ najpierw rozmawiał z zespołem.
To co ponownie sprowadziło mnie do Fiata, to
przeÊwiadczenie o bardzo dobrym zespole wiedzàcym jak sprzedawaç samochody. Jest taki zwyczaj,
˝e zwyci´skiej dru˝yny si´ nie zmienia. Zapewne
mo˝na udoskonaliç pewne formacje, ale do
tego potrzeba troch´ wi´cej czasu.
Dzi´kuj´ za rozmow´.

Fiat
dysponuje
pot´˝nà bronià
w postaci
bogatej oferty
handlowej
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Nowa
synteza pi´kna
i technologii
TEKST

Francesca Rech

Jest protoplastkà nowej generacji Lancii, a mimo to jej
skonstruowanie zaj´ło specjalistom zaledwie 15 miesi´cy.
Wyposa˝ona w nowe silniki i zaawansowane systemy elektroniczne,
gwarantujàce bezpieczeƒstwo i komfort, ma bardzo ambitny cel:
do 2010 roku osiàgnàç 300-tysi´czny próg sprzeda˝y.
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R

ozmiary, silniki, technologia, styl. Oto cztery „czynniki delta”, dzi´ki
którym Nowa Lancia mo˝e zachwycaç wszechstronnoÊcià, innowacyjnoÊcià i niezwykle atrakcyjnà estetykà. W dodatku jest autem ze wszech
miar niepowtarzalnym, od wymiarów poczynajàc. Ze swymi czterema
i pół metrami długoÊci sytuuje si´ na pograniczu segmentów C i D, czerpiàc z nich to, co najlepsze: zwinnoÊç samochodu kompaktowego i przestron noÊç li mu zy ny. Pod wzgl´ dem roz sta wu osi, od któ re go za le ˝y
dost´pna przestrzeƒ, Nowa Delta mo˝e byç porównywana z najmłodszymi przedstawicielami segmentu D. Nawet jeÊli z zewnàtrz wydaje si´
doÊç niepozorna, pod wzgl´dem wielkoÊci kabiny trudno jej cokolwiek zarzuciç, tym
bardziej ˝e dzi´ki przesuwnym tylnym fotelom gwarantuje maksymalnà elastycznoÊç
w gospodarowaniu wn´trzem. Składane oparcie tylnej kanapy (do 25 stopni) pozwala
na zwi´kszenie i tak ju˝ pojemnej wn´ki baga˝owej (380 litrów, 465 litrów przy przesuni´tej tylnej kanapie), ewentualnie na uzyskanie przestrzeni zapewniajàcej absolutny
komfort i takiej iloÊci miejsca na nogi, o jakiej pasa˝erowie innych pojazdów mogà tylko pomarzyç. To jedna z rozlicznych właÊciwoÊci Nowej Delty, które czynià jà samochodem emocjonujàcym i jedynym w swoim rodzaju, tak˝e w kontekÊcie designu.

Styl

„Made in Italy”
Nowoczesne, wyrafinowane kontury o typowo włoskiej kresce. Nowa Delta, zaprojektowana przez Centrum Stylu Lancii, uwodzi „od pierwszego wejrzenia”. Nadwozie jest
zdominowane przez ogromnà krat´ chłodnicy i niemniej imponujàcà mask´ przednià.
Aby nadaç tej ostatniej jeszcze bardziej dynamicznego wyglàdu, projektanci wprowadzili
okazały wlot powietrza, spójny z charakterem samochodu. Z kolei dla podkreÊlenia jego
technologicznej innowacyjnoÊci system oÊwietleniowy został oparty na reflektorach
z diodami LED. Agresywny wyraz nadwozia wynika równie˝ z wysokiej linii pasa, tylnego słupka w kształcie trapezu oraz dachu Granluce, koƒczàcego si´ na tylnym spojlerze. Z tyłu wzrok przykuwa oryginalna, łukowata szyba stapiajàca si´ ze spojlerem,
a tak˝e nietypowe słupki i pionowe reflektory z diodami LED.
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TOURNÉE
WIELKIEJ
GWIAZDY

DACH GRANLUCE
Projektując dach Delty styliści inspirowali się światem żeglugi.
W efekcie powstał dach przypominający jachtowy „flying bridge”,
przeszklony włącznie z elementami jego mocowania i przez to bardziej
ekskluzywny. Poza tym, dzięki blisko 0,7 m2 przejrzystej szklanej
powierzchni w kabinie jest bardzo dużo światła dziennego.

DWUKOLOROWY LAKIER
I CHROMOWANE WYKOŃCZENIA
Płynność linii Nowej Delty podkreślają dodatkowo chromowane listwy
boczne, perfekcyjnie integrujące się z uszczelnieniami okien i dachem
Granluce, a także kontrast pomiędzy jaśniejszym odcieniem boków
a matową szarością progów (część karoserii poniżej drzwi), tonacją
zbliżoną do ciemnej szyby dachu. Dwukolorowe nadwozie B-colore
jest ukłonem w stronę najwspanialszych modeli Lancii z przeszłości,
wyróżniających się właśnie taką dwukolorowością. Dwa odcienie
nadwozia powracają zatem w najnowszych modelach, będąc owocem
żmudnego procesu lakierniczego, który w stosunku do tradycyjnej
procedury wymaga dodatkowych sześciu godzin pracy.

REFLEKTORY HI-TECH
Nowatorska technologia świetlna i innowacyjny design dla obu par
reflektorów. I z przodu i z tyłu zastosowano diody LED, które
w porównaniu z żarówkami konwencjonalnymi oferują światło
o bardziej intensywnym natężeniu, a w efekcie większe
bezpieczeństwo, i są przy tym znacznie oszczędniejsze,
jeśli chodzi o zużycie energii. Wyłączone sprawiają wrażenie
monochromatycznych, natomiast po uruchomieniu mienią się
tysiącem barw. Reflektory przednie zostały wyposażone w funkcję
świateł dziennych (Adaptive Daytime LED), a światła pozycyjne
włączają się automatycznie w momencie uruchomienia silnika,
wyprzedzając normę europejską, która wejdzie w życie w 2012 r.
Reflektory są dostępne w dwóch wersjach: z żarówkami halogenowymi
lub ksenonowymi z funkcją „Adaptive Xenon Light”. Ta ostatnia
pozwala na automatyczne korygowanie ustawienia
reflektorów przednich w pionie, zapobiegające
oślepianiu innych kierowców, a także
w poziomie, dzięki czemu możliwe
jest lepsze doświetlenie
zakrętów.

Ekran witryny
internetowej
poświęconej
Nowej Lancii
i odwiedzonej
w przeciągu dwóch
miesięcy przez pół
miliona osób

eszcze nigdy w historii
debiutant na rynku
motoryzacyjnym nie był
zapowiadany przez taką masę
sieciowych tam-tamów
i „pantoflowej” poczty
elektronicznej. Nowa Lancia Delta
jest prawdziwym internetowym
fenomenem. W świecie
wirtualnym miała swą premierę
już 3 marca, czyli na 24 godziny
przed swym oficjalnym debiutem
na salonie w Genewie. Powitana
przez rozentuzjazmowany tłum
avatarów, zaserwowała im
multimedialny striptiz na stronie
www.thedeltaproject.eu,
odwiedzonej w przeciągu dwóch
miesięcy przez pół miliona
internatów i z dnia na dzień
wzbogacającej się o kolejne
atrakcje, takie jak samochodowy
konfigurator. Później był również
konkurs „Delta Time”, liczne filmy
reklamowe, galerie zdjęć
i sondaże. A potem pojawiła się
ona, Lancia Delta we własnej
osobie, zaprezentowana niczym
wielka gwiazda podczas
europejskiego tournée. W ramach
czteromiesięcznego Delta Tour
najmłodsze dziecko Lancii
zawitało do ambasad Włoch
w Paryżu, Lizbonie, Brukseli,
Madrycie, Monte Carlo, Wiedniu,
Berlinie i Atenach.

J
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Podróżować

pierwszà klasà

Deska
rozdzielcza
Nowej Delty
Powyżej: wnętrze
z siedzeniami
w skórze
Poltrona Frau
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DbałoÊç o szczegóły i wysoka jakoÊç materiałów sprawiajà, ˝e wn´trze Nowej Lancii
Delta jest z jednej strony wyrafinowane i ekskluzywne, a z drugiej ciche i przytulne.
Du˝a iloÊç przeszklonych powierzchni na bokach i dachu samochodu gwarantuje
intensywne nasłonecznienie kabiny. Dêwi´kochłonna podsufitka (Noise Absorbing
Roof) została wykonana z innowacyjnego materiału na bazie poliestru, który nie doÊç,
˝e zmniejsza o dwa decybele hałas wewnàtrz kabiny, to jeszcze gwarantuje Êwietne
wygłuszenie dêwi´ków docierajàcych spoza niej. Desk´ rozdzielczà obudowano tworzywem zwanym Benova – doskonałà imitacjà skóry, stosowanà dotàd przez Maserati.
JeÊli dach Granluce budzi skojarzenia ze Êwiatem jachtów, to w przypadku siedzeƒ
inspiracjà dla Centrum Stylu były najwyraêniej fotele „pierwszej klasy” w samolotach
latajàcych na trasach mi´dzykontynentalnych. Trudno bowiem uwierzyç, i˝ z czystego
przypadku Nowa Delta jest jedynym hatchbackiem oferujàcym mo˝liwoÊç regulowania
oparcia i przesuwania siedzenia tylnej kanapy.
Podobnie jak w ka˝dym modelu Lancii, tak i tu bezwzgl´dnym priorytetem jest komfort, nie dziwi zatem fakt, ˝e Nowa Delta to pierwszy samochód w segmencie, który
proponuje skór´ „pieno fiore” słynnej włoskiej marki Poltrona Frau. Tapicerka posiada
dodatkowo pi´kny szew, idealnie komponujàcy si´ z „chromowym połyskiem” Êrodkowej konsoli, kierownicà i gałkà dêwigni zmiany biegów. W ofercie jest równie˝ renomowana skóra Poltrona Frau w kolorze be˝owym z ekskluzywnà bordowà otoczkà.

MAGIC BACK BOX
Po całkowitym złożeniu
tylnych siedzeń uzyskuje się
idealnie równą, nieprzerwaną
płaszczyznę bagażową.
System może również służyć
do tworzenia ukrytej wnęki
do przewozu przedmiotów
szczególnie cennych lub
delikatnych.

NUTKA
WYRAFINOWANIA
Wartość każdego z siedzeń
Nowej Delty podnosi logo
Lancii na zagłówkach,
wytłoczone na gorąco poprzez
wtrysk ciekłego silikonu.
Taki sam zabieg stosowany
jest w samochodach Ferrari
i Maserati.
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Telematyka

w słu˝bie bezpieczeƒstwu
Nowa Delta została wyposa˝ona w Blue&Me Nav, system nawigacji piktogramowej
z dost´pem do rozlicznych usług telematycznych. Jednà z nich jest SOS Emergency,
dost´pna przez 24 godziny na dob´ i 365 dni w roku i uruchamiana za pomocà jednego dotkni´cia przycisku SOS. W ten sposób wysyła si´ do centrali operacyjnej wezwanie o pomoc wraz z SMS-em informujàcym o aktualnej pozycji samochodu. Usługa
(w Polsce niedost´pna) aktywuje si´ automatycznie w momencie eksplozji poduszek
powietrznych. Kierowca ma równie˝ do dyspozycji system Info Service i Drive Me,
uruchamiany za pomocà przycisku INFO – urzàdzenie to lokalizuje samochód i zapewnia werbalny kontakt z operatorem, który słu˝y informacjami o warsztatach mechanicznych, restauracjach, hotelach, warunkach drogowych i atmosferycznych w pi´ciu krajach europejskich (Włochy, Francja, Wielka Brytania, Niemcy i Hiszpania).
Po wprowadzeniu tych danych nawigator wyznacza optymalnà tras´ jazdy. W zakres
pakietu usługowego wchodzi tak˝e mo˝liwoÊç zawarcia umowy ubezpieczeniowej,
która dzi´ki systemowi lokalizacji satelitarnej oraz porozumieniom z najwi´kszymi towarzystwami ubezpieczeniowymi oferuje si´gajàce 20 procent zni˝ki na polisy OC
i nawet 50-procentowe rabaty na polisy AC (usługa w Polsce niedost´pna).
Innowacyjny Instant Nav to opracowany przez Magneti Marelli system infotelematyczny, łàczàcy w sobie nawigacj´ satelitarnà, radioodbiornik, czytnik płyt CD oraz odtwarzacz MP3. Co wi´cej, system ten jest w pełni kompatybilny z urzàdzeniem Blue&Me
i w jego obecnoÊci mo˝e odczytywaç pliki multimedialne (Mediaplayer), umo˝liwia
podłàczenie pendrive’a lub iPODa do portu USB, a tak˝e korzystanie z zestawu głoÊnomówiàcego Bluetooth do telefonów komórkowych. System znajduje si´ w Êrodkowej cz´Êci deski rozdzielczej i wyposa˝ony jest w kolorowy, 6,5-calowy ekran w formacie 16:9, którego rozdzielczoÊç i ostroÊç obrazu
gwarantuje optymalnà widocznoÊç w ka˝dych
warunkach oÊwietleniowych.

DANE TECHNICZNE
Fire 1.4 Turbo Jet
Fire 1.4 Turbo Jet
1.6 Multijet
1.9 Twin Turbo Multijet
2.0 Multijet
* cykl mieszany
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Pojemność
1368 cm3
1368 cm3
1598 cm3
1910 cm3
1956 cm3

Moc
120 KM
150 KM
120 KM
190 KM
165 KM

Maks. moment
206 Nm
206 Nm
300 Nm
400 Nm
360 Nm

Prędk. maks.
195
210
194
222
214

Przysp. 0-100
9,8 sec.
8,7 sec.
10,7 sec.
7,9 sec.
8,5 sec.

Zuż. paliwa
6,6*
7,0*
4,9*
5,7*
5,3*

DIABEŁ TKWI W… SILNIKACH
Pod maską Lancii Delta zadebiutują trzy absolutnie nowe
silniki: 2.0 Multijet o mocy 165 koni, 1.9 Twin turbo o mocy 190
koni oraz 200-konny benzynowy 1.8 DiTurbo Jet, sprzężony
z automatyczną skrzynią biegów. Pierwszy z nich, dostępny już
w chwili premiery modelu, jest nowym wcieleniem 150-konnej
jednostki 1.9 Multijet 16v.
Projektanci zadbali przede wszystkim o poprawę nominalnych
wartości momentu obrotowego i mocy, uzyskując ten efekt przez
wprowadzenie nowej turbosprężarki o zmiennej geometrii oraz
wtryskiwaczy najnowszej generacji. Przy okazji zdołali też
zmniejszyć zużycie paliwa, średnio aż o 6 procent. Jeśli chodzi
o emisję spalin, to dzięki zastosowaniu filtra cząstek stałych działającego w pętli zamkniętej (close-coupled)
oraz zaawansowanego systemu recyrkulacji gazów wydechowych, silnik jest w pełni kompatybilny z wymogami
przyszłej normy Euro 5. W najbliższych miesiącach dołączy do niego 16-zaworowy Twin Turbo Multijet
o mocy 190 koni, którego wyjątkowość polega na zastosowaniu dwóch turbosprężarek, w tym jednej
kompaktowej o niskiej bezwładności, zapewniającej zrywną, dynamiczną reakcję już na niskich obrotach.
W przedziale od 1800 do 3000 obrotów interweniuje również większa turbosprężarka, sprężając wstępnie
powietrze, które będzie przechodzić przez tę mniejszą, by tym samym gwarantować odpowiednie ciśnienie
doładowania i szybką odpowiedź. Po przekroczeniu 3000 obrotów mniejsza turbosprężarka zostaje wyłączona,
dzięki czemu większa ma lepsze warunki do pracy i może pokazać pełnię swoich możliwości. Efektem tej
strategii jest 30-procentowy wzrost maksymalnej mocy i 50-procentowy momentu obrotowego przy niskich
obrotach, z zachowaniem takich samych poziomów zużycia paliwa, jak poprzedni 150-konny silnik 1.9.
Ostatnią nowością w gamie napędów Nowej Delty będzie 16-zaworowy silnik 1.8 DiTurbo Jet o mocy 200 koni,
który dołączy do niej w duecie z automatyczną przekładnią sześciobiegową w lutym przyszłego roku. Aby
gwarantować wysoką moc, a jednocześnie doskonałą elastyczność, nowa jednostka zostanie wyposażona
w system bezpośredniego wtrysku benzyny, doładowanie za pomocą turbosprężarki oraz
dwie przetwornice fazowe na wejściu i wyjściu. Wysoka wydajność
przełoży się również na zaskakująco niskie wskaźniki
zużycia paliwa w stosunku do osiągów.
Do tych nowości dochodzi znana już
benzynowa jednostka 1.4 Turbo Jet
o mocy 120 lub 150 koni oraz 120konny turbodiesel 1.6 Multijet,
sprzężony z zaawansowaną
skrzynią zrobotyzowaną.
Wszystkie napędy są
produktami Fiat
Powertrain Technologies.
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Ochrona

absolutna

Lancia Delta została zaprojektowana tak, by zapewniç jak najlepszà ochron´ swoim
pasa˝erom – stàd w seryjnym wyposa˝eniu wszystkich wersji znalazło si´ siedem poduszek powietrznych, a tak˝e trzypunktowe pasy bezpieczeƒstwa z napinaczami
i ogranicznikami siły naciàgu. Jeszcze wi´cej do powiedzenia nowy model ma na polu
bezpieczeƒstwa aktywnego. Zacznijmy od Absolute Handling System, czyli bardziej
zaawansowanej wersji urzàdzenia ESP. System ten interweniuje w momencie zagro˝enia stabilnoÊci pojazdu, pomagajàc kierujàcemu w odzyskaniu nad nim pełnej kontroli.
Ten zastosowany w Lancii Delta, proponuje dodatkowo dwa innowacyjne rozwiàzania:
aktywny elektroniczny układ kierowniczy (DST), który dokonuje korekt automatycznie i kontroluje działanie układu wspomagania w warunkach niskiej przyczepnoÊci,
poprawiajàc trzymanie si´ drogi i bezpieczeƒstwo jazdy, a tak˝e „sugerujàc” kierowcy
odpowiednie w danej sytuacji manewry, oraz Torque Transfer Control, który zwi´ksza
ruchliwoÊç kół podczas skr´tu, dzi´ki czemu Delta zachowuje si´ nie tylko pewniej, ale
i bardziej sportowo. Kolejnym „plusem” modelu sà innowacyjne zawieszenia o zmiennej charakterystyce tłumienia, automatycznie dostosowujàce przeÊwit i ustawienia
amortyzatorów do nawierzchni drogi i stylu jazdy, gwarantujàc redukcj´ drgaƒ samochodu w ka˝dych warunkach. Gam´ urzàdzeƒ zwi´kszajàcych bezpieczeƒstwo dopełniajà Driving Advisor, oddziaływujàcy na kierownic´ w celu skupienia uwagi kierowcy
w sytuacji, gdy samochód jest bliski wyjechania poza pas ruchu, oraz Active Parking
System, przejmujàcy obowiàzki zwiàzane z parkowaniem.

36

PATRZĄC
W PRZYSZŁOŚĆ

L

ancia postawiła sobie bardzo
ambitny cel: do roku 2010
wywindować sprzedaż do
poziomu 300 tysięcy samochodów
rocznie. „Naszym asem w rękawie
jest Delta – wyjaśnił podczas
konferencji prasowej dyrektor
pełnomocny Olivier François.
„Mieliśmy świadomość tego, że
naszej gamie brakuje równowagi.
Pomiędzy samochodami „małymi”
a „dużymi” istniała luka, jaką
należało wypełnić i właśnie tam
znalazła się Nowa Delta”.
Najmłodsze dziecko Lancii chce
poprawić wskaźniki eksportowe
marki. Dlatego też dołożono
starań, polegających na otwarciu
jednych i reaktywacji innych
rynków, a także
uruchomieniu 185 nowych
koncesjonariuszy, dla
uzyskania łącznie 611
punktów sprzedaży.

DOSTAWCY
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Filippo Gallino,
Aldona Górna
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PrzyjechaliÊmy do Tychów z przekonaniem, ˝e b´dziemy
rozmawiaç o rozwoju przedsi´biorstwa, wzroÊcie
obrotów, zwi´kszaniu stanu zatrudnienia. Tymczasem,
ku naszemu zaskoczeniu, Antonio Fabbri, prezes Denso
Thermal Systems Polska, skupił si´ na inicjatywach
społecznych swojej firmy, zwłaszcza tej na rzecz dzieci
z oÊrodków wychowawczych w Tychach. A to powód
do niemniejszej dumy i satysfakcji.

Wi´cej ni˝

tylko suche cyfry...

S

półka Denso Thermal Systems Polska
cieszy si´ doskonałà kondycjà, pracujàc na pełnych obrotach i inwestujàc
w dalszy rozwój celem podołania ciàgle rosnàcym potrzebom zakładu Fiat
Auto Poland. „Staramy si´ maksymalnie wykorzystaç wzrost produkcji tyskiego zakładu, która w tym roku
przekroczy rekordowy próg pół miliona samochodów” – rozpoczyna Antonio Fabbri i po
chwili wyjaÊnia: „Na koniec roku 2008 b´dziemy
zatrudniaç w sumie szeÊciuset pracowników. To
niesamowity skok naprzód, zwa˝ywszy na fakt, ˝e

zaledwie pi´ç lat temu, w roku 2003, było nas zaledwie 120. Zakładamy, ˝e w bie˝àcym roku liczba
zamówieƒ wzroÊnie o 30%. W zwiàzku z tym kontynuujemy rozbudow´ zakładu i pomieszczeƒ socjalnych, zbli˝ajàc si´ powoli do maksimum naszych
potencjalnych mo˝liwoÊci rozwojowych. Je˝eli
w przyszłoÊci zajdzie koniecznoÊç wykroczenia poza
ich obr´b, byç mo˝e b´dziemy musieli szukaç nowych rozwiàzaƒ”.
Miarà rozwoju przedsi´biorstwa sà nie tylko wielkoÊci bezwzgl´dne (takie jak stan zatrudnienia,
liczba maszyn, liczba metrów kwadratowych powierzchni i tym podobne), ale równie˝ zdolnoÊci
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produkcyjne. I ostatnie inwestycje DTPO, niektóre
wcià˝ jeszcze w toku, zmierzajà właÊnie w tym kierunku: „Ju˝ wkrótce dotrà do nas nowe prasy, które umo˝liwià powi´kszanie naszych mocy przerobowych współmiernie do wzrostu siły roboczej.
Przede wszystkim jednak budujemy nowà hal´
obok tej ju˝ istniejàcej, aby móc wydłu˝yç linie
produkcyjne i usprawniç faz´ załadunku na ciàgniki. Wydłu˝enie linii produkcyjnej pozwoli na popraw´ ergonomii i komfortu pracy, zwłaszcza dla
osób zatrudnionych w bezpoÊredniej produkcji.
B´dà one miały wi´cej miejsca, a tym samym wi´kszà swobod´ działania na odcinku dłu˝szym ni˝
do tej pory. JeÊli chodzi o wspomnianà faz´ załadunku, docelowo b´dziemy mogli ładowaç jednoczeÊnie cztery ciàgniki. Tym samym b´dziemy
MISTRZOSTWA EUROPY DENSO

Integracja

poprzez sport

T

Powyżej:
A. Fabbri
z dziećmi
wyjeżdżającymi
do Gaety.
Poniżej:
Drużyna DTPO
z Tych cieszy się
ze zdobycia
pucharu po
zwycięskim
meczu z DNTS
z Avellino

fot. I. Kaźmierczak

aki właśnie cel przyświecał organizatorom
mistrzostw Europy Denso w piłce nożnej, w których
wzięło udział 11 drużyn reprezentujących europejskie
zakłady Grupy. Po przeprowadzonej w maju i czerwcu
fazie eliminacyjnej do finału, jaki miał miejsce 19 i 20
lipca w Tychach, zakwalifikowały się cztery zespoły:
dwa z Włoch (DNTS z Poirino i DNTS z Avellino), jeden
z Węgier (DMHU) i jeden z Polski (DTPO). Na stadionie
miejskim, na którym swe mecze rozgrywa zwykle GKS,
polska drużyna wykorzystała „atut własnego boiska”,
pokonując w finale zespół z Avellino (w stosunku 1:0)
i po raz drugi z rzędu zdobywając zwycięski puchar
i tytuł mistrza Europy Denso. W celach kronikarskich
należy odnotować, że decydującą bramkę zdobył Jacek
Kantor w drugiej połowie meczu. Turniej zakończył się
sympatycznym piknikiem na terenie parku wokół
małego zamku w Promnicach.

CZAS WOLNY
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fot. DTPO
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w stanie dostarczaç do Fiata jednà desk´ rozdzielczà Êrednio co minut´ i 50 sekund. DziÊ robimy to
w tempie około dwóch i pół minuty”.
Wywiad z Antonio Fabbrim jest zadaniem banalnie
prostym, bo nie wymaga nawet zadawania pytaƒ.
W tak zwanym mi´dzyczasie nasz rozmówca zarzàdza firmà, znajduje rozwiàzania jakichÊ niespodziewanych problemów produkcyjnych i przytacza
dziesiàtki anegdot z polskiego i włoskiego „podwórka”. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko
uwa˝nie wszystko notowaç. Antonio jest w ciàgłym
ruchu: w szufladzie po prawej szuka i znajduje płyt´ CD-ROM z filmem i zdj´ciami z piłkarskich mistrzostw Europy Grupy Denso (które odbyły si´
w Tychach i zakoƒczyły zwyci´stwem polskiego zespołu – zob. ramka obok), z szuflady po lewej wydobywa pendrive’a z firmowym logo i ofiaruje mi
go, ˝ebym mógł zachowaç na nim fotki i dokumenty, wreszcie z szafy za swymi plecami wyjmuje
płyt´ DVD z pozdrowieniami od dzieci z oÊrodków
wychowawczych w Tychach, przygotowanà specjalnie dla włoskich rodzin, w których dzieciaki te
sp´dziły swoje wakacje. I tu staje si´ powa˝ny. Pomimo natłoku obowiàzków znajduje czas na
wspólne obejrzenie filmu, który widział zapewne
ju˝ niejednokrotnie, i wzrusza si´ tak, jakby oglàdał go po raz pierwszy w ˝yciu. Nast´pnie prosi
do siebie Małgorzat´ Łukawieckà, która zajmuje
si´ organizacyjnymi aspektami inicjatywy, i wyjaÊnia: „Przedsi´biorstwo nie mo˝e składaç si´ wyłàcznie z suchych cyfr. Musi mieç równie˝ „serce”

PRACUJ¢ W DENSO OD...

Młode

enso Thermal Systems stawia na młodych.
Ci z kolei bardzo chętnie wybierają to
przedsiębiorstwo na swoje miejsce pracy,
jako że gwarantuje im nieustanny rozwój zawodowy.
Trzech członków „młodej załogi” dzieli się swoimi
spostrzeżeniami.
Jacek Gwóźdź, lat 32, dyrektor finansowy Denso: „Poza stanowiskiem
dyrektora finansowego, które piastuję, jestem także członkiem zarządu
firmy. Mówiąc o rozwoju przedsiębiorstwa nie sposób pominąć jego
historię. Firma Denso powstała w Japonii w 1949 roku, wydzielając się
z Toyota Motor Company. Jeżeli chodzi stricte o zakład w Tychach to
na początku funkcjonował jako Magneti Marelli Thermal Systems, później,
czyli w 2001 roku zostaliśmy przejęci przez japońską firmę Denso
Corporation. W praktyce od początku istnienia na rynku zakład prężnie się
rozwija. Dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na nasze produkty w Fiat Auto
Poland nasza firma została znacznie rozbudowana, za czym idzie rzecz
jasna sukcesywne zwiększanie zatrudnienia. Tylko od marca 2007 roku
ilość pracowników zwiększyła się z 244 do 497”.
Józef Kaszyca, lat 30, kierownik produkcji: „Pracuję
w Denso od 1998 roku, zaczynałem jako pracownik
fizyczny – monter na linii nagrzewnic. W 2002 roku
przeszedłem do kontroli jakości, a rok później zostałem
inżynierem jakości: byłem odpowiedzialny za działania
korygujące i kontakt z klientem. W 2004 roku zostałem
kierownikiem jakości, a w 2006 mianowano mnie
na stanowisko kierownika produkcji. W swojej
codziennej pracy odpowiadam za dwa wydziały: montażu
i produkcji – produkujemy elementy z tworzyw sztucznych, nagrzewnice,
wkłady grzewcze z aluminium, montujemy deski rozdzielcze
i frontendy. 90% naszych wyrobów trafia do Fiata Auto Poland. Mam tu
na myśli, między innymi: kompletne deski do Seicento, Fiata Pandy
i Fiat 500, a w tej chwili również do Forda Ka. Od czasu jak rozpocząłem
pracę w Denso wiele się zmieniło. Firma ma coraz stabilniejszą pozycję
na rynku, mamy więc gwarancję, że pracy nam nie zabraknie, co szczególnie
dla ludzi młodych stanowi doskonałą perspektywę na przyszłość”.
Tomasz Chylaszek, lat 30, kierownik jakości:
„W firmie Denso pracuję od 2005 roku. Na początku
jako specjalista do spraw systemu zarządzania jakością
i środowiskiem, zaś od 2007 roku jako kierownik
jakości. Codzienna praca mojego działu opiera się
ogólnie rzecz biorąc na kontroli jakości, produkowanych
przez nas wyrobów. Poza kontrolą detali bezpośrednio
w laboratorium i na produkcji przeprowadzamy także
audyty i statystyczną kontrolę procesu. Ze statystyk
wynika, że poziom jakości nieustannie wzrasta, co jest
związane nie tylko z coraz bardziej zaawansowaną technologią, ale przede
wszystkim z rosnącymi wymaganiami klientów. Kadra Denso to głównie
ludzie młodzi, bardzo dobrze się ze sobą porozumiewamy, codzienna
współpraca ma wymiar koleżeński. Dodatkowo firma gwarantuje nam
ogromne możliwości rozwoju umiejętności, a doskonała współpraca
z naszym głównym klientem sprawia, że czuję się tu na swoim miejscu”.

D

i chcieç przyjmowaç na siebie odpowiedzialnoÊç
za lokalnà społecznoÊç. Sponsorami imprez sportowych i kulturalnych jesteÊmy praktycznie od zawsze, ale ta inicjatywa idzie znacznie dalej i napawa mnie szczególnà dumà. W tyskich oÊrodkach
wychowawczych mieszka ponad pi´çdziesi´cioro
dzieci w ró˝nym wieku. Wspieramy t´ inicjatyw´
na wiele ró˝nych sposobów: przede wszystkim
przeznaczamy Êrodki finansowe na restrukturyzacj´ i administracj´ tych placówek, a dla dwudziestu
wychowanków (tych młodszych, do 15. roku ˝ycia) organizujemy wakacyjne pobyty u włoskich
rodzin w miejscowoÊci Gaeta w pobli˝u Neapolu”.
Filmy i zdj´cia sà naprawd´ bardzo wzruszajàce.
Na twarzach tych dzieciaków, którym nie dane
było poznaç smaku szcz´Êliwego dzieciƒstwa,
a które próbujà odzyskaç pogod´ ducha i równowag´, zanim wkroczà w dorosłoÊç, maluje si´ niewyobra˝alna radoÊç. Fabbri opowiada nam kilkanaÊcie ró˝nych historii, ale jedna z nich uderza
mnie w sposób szczególny. To historia mniej wi´cej dziesi´cioletniego chłopczyka, który na filmie
pozdrawiał po włosku, z niezwykłà tkliwoÊcià,
swoich przyjaciół z Gaety, a dzisiaj mieszka
w Mediolanie, adoptowany przez włoskà rodzin´.
Dla Antonio Fabbriego i jego spółki ten sukces to
kolejny dowód na to, ˝e warto dalej podà˝aç tà
drogà, bo nic nie przynosi wi´kszej satysfakcji ni˝
mo˝liwoÊç udzielania pomocy tym, którzy jej potrzebujà. Dla Denso w Tychach dzieci znaczà du˝o wi´cej ni˝ „suche cyfry”.
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W zbiorach polskiego
kolekcjonera zabytkowych
pojazdów znajduje si´ unikatowy
eksponat, autobus Polski Fiat 618
typ 118 A, jedyna na Êwiecie
wersja tego pojazdu Fiata,
wyprodukowana
w naszym kraju w 1939 r.

CZAS WOLNY
PASJONACI

A

utobus Polski Fiat 618 posiada polskie certyfikaty i jest wpisany do rejestru zabytków,
a odnalazł go i wyremontował nie˝yjàcy ju˝
Juliusz Siudziƒski z Warszawy, znany
w tym Êrodowisku mistrz renowacji zabytkowych pojazdów. W rekonstrukcjach mistrza Juliusza, spod r´ki którego wyszło
wiele historycznych pojazdów, znajdujàcych si´ w muzeach i prywatnych zbiorach
kolekcjonerów, dominuje dokładnoÊç odwzorowania
z oryginałem, serce i pasja wło˝ona w remont. Nie dziwi, ˝e poddany tak wiernej rekonstrukcji autobus eksponowany był w Muzeum Techniki w Warszawie, uczestniczył w zlotach, rajdach pojazdów zabytkowych, grał
w filmach, posiada wiele wyró˝nieƒ i dyplomów.

„JEDYNY NA ÂWIECIE!

Polski Fiat 618”
TEKS I FOTO

Edward Poskier
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Rodzina Siudziƒskich, poza autobusem Fiat 618,
w swoich zbiorach posiada kilkanaÊcie innych odrestaurowanych pojazdów zabytkowych, w tym
Êwiatowe perełki, jak chocia˝by mały Fiat 500 Topolino z 1937 roku. Obecnie piecz´ nad kolekcjà
sprawuje Tomasz Siudziƒski – syn mistrza Juliusza, który, po przygotowaniu praktycznym i zdobyciu wiedzy teoretycznej, poszedł w Êlady ojca
i zajàł si´ rekonstrukcjà zabytkowych pojazdów.
W latach 1935-1948 zakłady Fiata we Włoszech
produkowały 12 modeli autobusów, z których du˝à popularnoÊcià i niezawodnoÊcià cieszyły si´ te
oznaczone symbolami: 635, 656, 626, 666, 656
i 680, oferowane w ró˝nych odmianach. W Polsce, autobus Fiat 618 przed II wojnà Êwiatowà
produkowany był równolegle z samochodami ci´˝arowymi Polski Fiat 618 – oba pojazdy miały
wiele wspólnych podzespołów. Produkcja, w ramach umowy licencyjnej, miała miejsce w Paƒstwowych Zakładach In˝ynieryjnych (PZIn˝)
w Warszawie.
Jak na tamte czasy autobus Fiat 618 miał dobre
osiàgi. Wyposa˝ony był w silnik 4 cylindrowy rz´dowy z zapłonem iskrowym o pojemnoÊci skokowej 2000 cm3, mocy 40 KM, który zu˝ywał 15 l
benzyny. Juliusz Siudziƒski odnalazł jedyny egzemplarz tego modelu w latach 70. w jednym z gospodarstw rolnych na Mazowszu. Stał przywalony
słomà i rupieciami, stàd znikoma jego korozja
i prawie w pełni zachowana oryginalnoÊç. Autobus
był pozyskany z tzw. wojennego demobilu i jeêdził
w sektorze zarzàdu gospodarstw rolnych. W wyniku ˝mudnych poszukiwaƒ, natrafiono na oryginalnà dokumentacj´ technicznà modelu. W rekordowym czasie, pół roku, wykonano skrupulatny remont pojazdu. Barwy nadwozia ustalono na podstawie tzw. odkrywek i przekazów historycznych.
Autobus jest w 99% oryginalny, ma numer silnika
TO14041, numer podwozia 006934. Posiada
kompletny silnik wraz z osprz´tem, oryginalny,
chłodzony wodà, nap´dzajàcy koła tylne. Struktura
noÊna podwozia oparta jest na ramie stalowej –
kompletnej i oryginalnej, a zawieszenia tylne
i przednie „sztywne” na resorach piórowych. Autobus posiada wiele oryginalnych cz´Êci i podzespołów, na przykład mechanicznà skrzyni´ biegów
(4+1), układ hamulcowy hydrauliczny na cztery
koła, kompletny układ kierowniczy, a tak˝e desk´
rozdzielczà z kompletem oryginalnych wskaêników. Oryginalne jest równie˝ nadwozie, odnowione według pierwowzoru, które wyró˝nia si´ konstrukcjà z elementami drewnianymi (drewniany
szkielet) i poszyciem z blachy (ciekawostk´ stanowià przednie szyby uchylne, a tak˝e nadwozie z baga˝nikiem dachowym, drabinkà z tyłu oraz włazem
– unikatowe składane stopnie, stanowiàce patent

Autobus Polski
Fiat 618 to
unikatowy
pojazd,
prezentujący
włoską myśl
techniczną
i polskie
wykonawstwo

Fiata). Oryginalne sà ponadto ozdobny wlot chłodnicy, reflektory, lampa dodatkowa szperacz (u˝ywana w wersji dla wojska), instalacja 12V oraz
zderzak przedni wraz ze Êwiatłami pozycyjnymi
w komplecie. Pojazd wyposa˝ony jest w 18 calowe
koła (piasty oryginalne) z oponami Stomil 18x600.
Autobus mógł przewoziç 11+1 osób i posiadał
mo˝liwoÊç dostosowania foteli. Osiàgał maksymalnà pr´dkoÊç 77 km/h i – co ciekawe – jest dopuszczony obecnie do ruchu drogowego. Najwi´ksze
trudnoÊci w czasie remontu sprawiała wymiana
drewnianych elementów konstrukcji nadwozia.
Autobus wzbudza na polskich drogach du˝e zainteresowanie. Jest pozdrawiany przez innych u˝ytkowników dróg poprzez mrugni´cia Êwiatłami
i klaksony – to zapewne taka kurtuazja w stosunku do s´dziwego staruszka! WłaÊciciel autobusu,
Tomasz Siudziƒski, ch´tnie prezentuje swój po-

PASJONACI

Mistrz

rekonstrukcji

uliusz Siudziński (1932-2007) z zawodu mechanik,
pasjonat starych zabytkowych pojazdów, człowiek
szlachetny, skromny i uczynny, warszawiak, zakochany
w swoim mieście, historii. W czasie swojego bardzo
bogatego życia wykonał kilkadziesiąt rekonstrukcji
zabytkowych pojazdów w tym: pojazdy konne, tramwaje
konne i elektryczne, motocykle, samochody osobowe
różnych typów, ciężarówki, autobusy, repliki
zabytkowych pojazdów itp. Posiadał zbiory literatury
fachowej, był znany w światku kolekcjonerów starych
pojazdów. Za swoje prace został licznie odznaczany,
otrzymał wiele dyplomów i wyróżnień. Jego
rekonstrukcje są prezentowane w muzeach, a także
w zbiorach prywatnych kolekcjonerów, brały udział
w wielu rajdach, pokazach i wystawach.
Dla pasjonatów zabytkowych samochodów był
autorytetem w sprawach historii motoryzacji, wybitnym
fachowcem, człowiekiem prawym i uczynnym.

J

Artykuł ten dedykuję nieżyjącemu już Juliuszowi
Siudzińskiemu, wielkiemu polskiemu mistrzowi
rekonstrukcji zabytkowych pojazdów
(autor)
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NOWY DYREKTOR GENERALNY
IVECO POLAND
d 1 czerwca 2008 roku obowiązki dyrektora generalnego Iveco Poland
objął Mario Giagnoni, który pracuje w Iveco od kwietnia bieżącego roku.
Jego kariera zawodowa związana jest od początku z branżą motoryzacyjną
– w 1997 roku rozpoczął pracę w departamencie sprzedaży w Ford Italia S.p.A.
W latach 2001-2005 pełnił funkcję Dyrektora działu Komunikacji w Daimler
Chrysler Italia, a od roku 2006 Dyrektora Marketingu w firmie DAF Trucks Italia.
Mario Giagnoni ma 38 lat. Ukończył studia na uniwersytetach w Pizie (wydział
Ekonomii i Handlu) i w Sterling (wydział Marketingu).
Zainteresowania: enologia, kino i podróże.

O

200 WYJÑTKOWYCH

„PI¢åSETEK”
DLA SIECI SPRZEDA˚Y FERRARI

FIAT PANDA PANDA

NAJBARDZIEJ EKONOMICZNYM
SAMOCHODEM
iemiecki Automobilklub (ADAC) przeprowadził oryginalne testy
samochodów z różnych kategorii i o różnych rodzajach zasilania. W tym
celu starano się przejechać jak najdłuższy odcinek z paliwem o wartości 10
Euro. Z tej próby zwycięsko wyszedł Fiat Panda Panda, który przejechał 251 km,
czyli dystans równy odległości pomiędzy Berlinem i Hanowerem. Samochód
Fiata napędzany metanem może przejechać 1.500 km za zaledwie 60 €.
Oszczędność Fiata Panda Panda nie ogranicza jego osiągów: silnik 1.2 8V
Bipower rozpędza auto do prędkości 140 km/h przy zasilaniu gazem ziemnym
(a do 148 km/h przy zasilaniu benzynowym). Co ważne, Fiat Panda
Panda z napędem na gaz ziemny rejestruje 114 g/km poziomu emisji CO2.

N

iat 500 i Ferrari to prawdziwe ikony światowej
motoryzacji. Dlatego nie dziwi, że ta najsłynniejsza
na świecie sportowa marka wybrała model Fiata jako
„courtesy car” (pojazd zastępczy na czas naprawy) dla
swoich klientów doceniających włoski styl i otaczających się
wyjątkowymi produktami. Wyprodukowano zatem 200
wyjątkowych sztuk modelu Fiata 500 wyłącznie na potrzeby
sieci sprzedaży Ferrari w całej Europie.
Samochody, w kolorze czerwieni, powstały na bazie wersji
Sport i są wyposażone w silnik 1.4 16v o mocy 100 KM,
ze specjalnymi ustawieniami i wydechem, zgodnie
ze sportowym charakterem słynnego „Czarnego konika”:
te dwa rozwiązania opracowała firma Magneti Marelli,
główny dostawca komponentów, który od lat dostarcza
zaawansowane technologie dla Fiata i Ferrari.

F
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„AUTO LIDER 2008”
DLA SERGIO MARCHIONNE
restiżowe amerykańskie czasopismo Automotive News wyróżniło dyrektora
pełnomocnego Fiata, Sergio Marchionne, tytułem „Lidera Przemysłu
Samochodowego 2008”. Nagrodę tę otrzymał za wyjątkowe zdolności
menedżerskie, dzięki którym w zaledwie cztery lata zdołał odwrócić losy
włoskiego koncernu. Pod jego kierownictwem zostało zawartych ponad
30 sojuszy strategicznych, mających na celu zasilenie konta ekonomicznego
oraz potwierdzenie obecności marek Grupy na światowych rynkach.

P

MOODY’S AWANSUJE FIATA

NOWA PANDA ECO
poprzednim numerze FWN pisaliśmy
o ekologicznych modelach Fiata, a dziś informujemy,
że w sprzedaży jest już Fiat Panda ECO. Nowa wersja,
wyposażona w jednostkę napędową o pojemności 1.1
litra i o mocy 54 KM, emituje 119 g/km dwutlenku
węgla przy ograniczeniu zużycia paliwa rzędu 11%
w stosunku do wersji wyjściowej. Osiągnięcie takiego
wyniku było możliwe dzięki zastosowaniu licznych
usprawnień w silniku i w sferze aerodynamiki. Jest to owoc
współpracy Fiat Automobiles i FPT (Fiat Powertrain
Technologies).

W

gencja Moody’s podwyższyła rating Fiata do poziomu inwestycyjnego.
Ocena zadłużenia długoterminowego została podniesiona z poziomu
„Ba1” na „Baa3”, a krótkoterminowego z „Not prime” na „Prime-3”. Dla
dyrektora pełnomocnego Grupy, Sergio Marchionne, „decyzja o podniesieniu
ratingu Fiata do poziomu inwestycyjnego jest powodem do ogromnej
satysfakcji. Myślę, że to wyraz uznania za wysiłki kierownictwa w dążeniu
do osiągnięcia wyznaczonych celów i przywracaniu Fiatowi solidnej podstawy,
na której będzie mógł budować swoją przyszłość. Dla nas to bodziec
do dalszego zmierzania w kierunku coraz wyższej wiarygodności, aby
realizować ambitne cele, jakie postawiliśmy przed sobą na kolejne lata”.

A

FIAT LINEA

I SILNIKI DLA EUROPY WSCHODNIEJ
rupa Fiata i Sollers JSC (ex Severstal-auto) utworzą
dwie spółki joint-venture: jedną do produkcji
i dystrybucji samochodów Fiat, a drugą do produkcji silników
FPT. Sollers JV i FGA będą wytwarzać w zakładzie
w Tatarstanie 50 tysięcy Fiatów Linea rocznie. Spółka,
w której FGA i Sollers JV będą mieć po 50 procent udziałów,
zajmie się również sprzedażą samochodów Fiata
na rosyjskim rynku. Druga joint-venture, z równymi udziałami
FPT i Sollers JV, będzie produkować silniki do Ducato.

G

LIST INTENCYJNY
POMI¢DZY FIATEM A BMW
iat Group Automobiles (FGA) i BMW podpisały list intencyjny
o współpracy w zakresie komponentów i płyt podłogowych modeli
Alfa Romeo i Mini. W ramach porozumienia BMW wesprze FGA w dążeniach
do ponownego wprowadzenia marki Alfa Romeo na rynek
północnoamerykański.
Sergio Marchionne, dyrektor pełnomocny Fiat Group i Fiat Group
Automobiles, zadeklarował: „Prawdopodobna kooperacja z BMW jest
ważnym etapem obranej przez nas drogi sojuszy strategicznych.
Jesteśmy zaszczyceni możliwością współpracy z tak cenionym w przemyśle
samochodowym partnerem i wierzę, że przyczyni się ona do zwiększenia
konkurencyjności obu koncernów”.
Wyniki rozmów powinny zostać ujawnione do końca bieżącego roku.

F
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WAKACJI

nadszedł czas
TEKST I FOTO

Marek Kowalski

Okres letni to dla dzieci najmilszy czas. Kto tylko mo˝e
wyje˝d˝a do babci, ale tak˝e na kolonie letnie, gdzie wraz
z innymi rówieÊnikami mo˝na sp´dziç wakacje
na za˝ywaniu nie tylko kàpieli wodnych, ale i słonecznych.

F

iat Au to Po land
i spółki Fiata z Bielska-Białej i Tychów,
a tak˝e dostawcy
Grupy, m.in. Fenice
Po land i Den so
Ther mal Sys tems,
jak co roku postarały si´ uroz ma iciç
wa ka cje dzie ciom swo ich pra cowników. Tradycyjnie ju˝ pociechy wypoczywały nad polskim
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morzem, jeziorami i we Włoszech. W sumie w koloniach
w czasie wakacji uczestniczyło 675 dzieci. Relacje z niektórych krajowych turnusów kolonijnych były przekazywane w audycjach RozgłoÊni Zakładowej
FAP. Organizatorem kolonii dla
dzieci pracowników FAP i spółek
był Ingest Facility Polska.
O tym, ˝e to był dla dzie ci
wspaniały czas, nie trzeba niko-

go przekonywaç, wystarczy popatrzeç na załàczone zdj´cia.
Ram so wo po ło ˝o ne jest ok.
30 km od Olsz ty na nad je zio rem Dadaj. Dzieci majà do dyspozycji pokoje z pełnym w´złem
sa ni tar nym, a wol ny czas sp´ dza jà mi´ dzy in ny mi na grze
w tenisa stołowego, dwutorowej
kr´ giel ni, kry tym ba se nie
z ogrze wa nà wo dà, a tak ˝e
na przy sta ni wod nej ze sprz´ -

tem pływackim i oczywiÊcie na pla˝y – jest zatem
wiele mo˝liwoÊci do zrelaksowania si´. Wypoczywajàca tu młodzie˝ mo˝e pod okiem ratownika
w pełni korzystaç z kàpieli w jeziorze. „Mo˝emy
na uczyç si´ pły waç ka ja kiem, jest to wspa nia ła
przygoda” – mówià uczestnicy obozu. „Jestem tu
drugi raz – dodaje Kajetan z Tychów. – Dzisiaj
mieliÊmy bieg na orientacj´, podczas którego musie li Êmy wy ko naç wca le nie ła twe za da nia,
na przykład podbiç piłk´ dziesi´ç razy, odpowiedzieç na py ta nia do ty czà ce miej sco wo Êci, graç
w golfa oraz biegaç, bo to wszystko było na czas”.
Jastrz´bia Góra to nadmorska miejscowoÊç wypoczynkowa pi´knie poło˝ona na wysokim, klifowym urwi sku, oto czo na Nad mor skim Par kiem
Krajobrazowym. W tej miejscowoÊci równie˝ wypoczywały dzieci pracowników. Oprócz pla˝owania i za ˝y wa nia kà pie li mor skich, uczest ni czy ły
w olimpiadzie sportowej, grach i zabawach. Pi´kne, konkursowe rzeêby z piasku, wykonane przez
kolonistów, cieszyły si´ zainteresowaniem wczasowiczów na pla˝y.

W Chłapowie jest pi´kna pla˝a z wysokim klifem,
czysta woda, dziewicza przyroda i jednoczeÊnie
sàsiedztwo du˝ych kurortów nadmorskich, takich
jak Wła dy sła wo wo. „OÊro dek jest bardzo faj ny
mówià dzieci. – Dyskoteki sà dobrze zorganizowa ne, mu zy ka na wy so kim po zio mie, kr´ co na
przez niezłego did˝eja. Płyn´liÊmy statkiem „Wiking”, morze było wzburzone i niektórzy piszczeli. Dziewczyny bardzo lubià chłopaków, czasem
za nimi ganiajà, piszà do nich SMS-y. Chłopcy
te˝ zabiegajà o wzgl´dy tych dziewczyn. Taƒczà
z nimi na dyskotekach, na stołówce puszczajà do

Na sąsiedniej
stronie:
Jastrzębia Góra.
Po prawej:
Poddąbie
i Ramsowo.
Poniżej:
Chłapowo

nich tzw. „oczko”– to opinia dziewczyn. Adrian
z Biel ska -Bia łej zaÊ do da je: „No... dziew czy ny
ma my ład ne i nie trze ba si´ oglà daç na te z in nych kolonii, ˝eby znaleêç fajnà „lask´”. Mamy
bardzo miłych wychowawców, którzy sà wspaniale zorganizowani i potrafià cie kawie pro wadziç
zaj´cia grupowe”.
Poddàbie to mała wioska nad Morzem Bałtyckim
poło˝ona pomi´dzy Ustkà a Rowami.
Poło˝enie Poddàbia jest wyjàtkowe, przepi´kne
bukowo – sosnowe lasy, czyste pla˝e, cisza i spokój. To wspaniałe miejsce dla osób spragnionych
obcowania z naturà. Wysokie brzegi (klify), lasy
poło˝one na skraju Słowiƒskiego Parku Narodowego. Podczas gdy odwiedziłem koloni´, pogoda
nie do pi sy wa ła ko lo ni stom, dla te go te˝ dzie ci
bawiły si´ w ró˝ne gry i zabawy na terenie oÊrodka. Jednak gdy troch´ si´ wypogodziło pociechy
z wy cho waw ca mi uda li si´ na spa cer po pla ˝y.
„Atmosfera na kolonii w porzàdku, ładne pokoje,
jedzenie dobre, miłe panie, które zawsze wymyÊlà
i przy go tu jà wspa nia łe za ba wy i roz gryw ki” –
mówi Karolina.
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Kolonijny klimat

w innych spółkach
półka Teksid Iron Poland ze Skoczowa w lipcu
zorganizowała dla 38 dzieci swoich pracowników
wypoczynek w Jastrzębiej Górze. Program kulturalnooświatowy obfitował w wiele atrakcji, wśród których
znalazły się między innymi: wycieczka autokarowa
do Trójmiasta i Malborka, rejs statkiem, spartakiada
kolonijna, zajęcia sportowe i wiele innych. Automotive
Lightnig i spółki należące do Magneti Marelli
z Sosnowca przygotowały kolonie dla 62 dzieci
pracowników, którym zafundowano wypoczynek
w Rewalu. Tutaj również nie zabrakło atrakcji.
W programie była: wycieczka do Szczecina/
Kołobrzegu, nauka tańca, rejs statkiem po morzu,
neptulandia i wiele innych. Starsza młodzież
wyjechała na obóz do włoskiej miejscowości Marina di
Lesina. CNH Polska z Płocka jak co roku
dofinansowała letnie wyjazdy dzieci pracowników.

S

KOLONIE
WE WŁOSZECH
W miejscowoÊci Rimini młodzie˝ zakwaterowano
w hotelu „Marinella”, zlokalizowanym około 50 m
od pla˝y w pokojach 3, 4 i 5 osobowych z pełnym
w´złem sanitarnym W programie obozu było:
zwiedzanie najwa˝niejszych atrakcji Rzymu
z przewodnikiem w j. polskim, mi´dzy innymi:
Coloseum, Forum Romanum, Kapitolu, Ołtarza
Ojczyzny, Placu Weneckiego, Fontanny di Trevi,
Panteonu, Placu Navona, Placu i Schodów Hiszpaƒskich, Placu i Bazyliki Âw. Piotra. Pla˝owanie
i kàpiele w morzu odbywały si´ pod opiekà ratownika. W czasie kolonii nie zabrakło rozgrywek
sportowych, tj. siatkówki pla˝owej, piłki no˝nej,
gier i konkursów z nagrodami.
Ma ri na di Le si na dzie ci prze by wa ły w ho te lu
Maddalena Club poło˝onym w odległoÊci około
600 m od piasz czy stej pla ˝y. Do dys po zy cji
uczest ni ków obo zu by ły po ko je 4 i 5-oso bo we,
a tak˝e Êwietlice i otwarty basen z bezpłatnymi le˝akami i pa rasolami. Dla wypoczywajàcej młodzie˝y przygotowano równie˝ wiele atrakcji mi´dzy innymi: zwiedzanie Loretto: Bazyliki – Âwi´ty
Domek i cmentarza polskiego. Czas urozmaicajà
dzieciom animacje w hotelu (gry, turnieje), codzienne kàpiele w basenie i morzu pod opiekà ratow ni ka, a tak ˝e dys ko te ki przy ba se nie i wie czorne spacery po pla˝y. Zaj´cia sportowe obejmu jà: siat ków k´, pił k´ no˝ nà, gry i kon kur sy
z nagrodami.
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GIANLUIGI BUFFON

˚ycie
w czarno-białych
barwach

TEKST

Francesca
Rech
FOTO

LaPresse

Dla pasjonatów futbolu jeden z najlepszych bramkarzy
Êwiata, dla Juventusu opoka klubowego odrodzenia.
DziÊ, w wieku trzydziestu lat, czuje si´ spełniony nie tylko
zawodowo, ale i prywatnie: pół roku temu został ojcem.

„N

ikt, kto nosi t´ koszulk´, nie
mo˝e zadowalaç si´ byle czym,
musi ciàgle dà˝yç do tego, by
byç najlepszym”. Oto słowa
Gianluigiego Buffona, bramkarza reprezentacji i Juventusu,
który, decydujàc si´ na zachowanie wiernoÊci czarno-białym
bar wom do 2013 r., stał si´
symbolem odrodzenia Juventusu po aferze Calciopoli. Urodzony w Toskanii w 1978 r., pozostaje
obecny w Êwiecie zawodowego futbolu ju˝ od 15
lat, a mimo to do tej pory przywdziewał koszulki
tylko dwóch klubów: AC Parmy, a od 2001 Juventusu, zespołu jego marzeƒ, zespołu Dino Zoffa i Gaetano Scirei. Wychowany w rodzinie pierwszoligowych sportowców – jego matka Maria Stella była
mistrzynià w pchni´ciu kulà i rzucie dyskiem, ojciec Adriano Êwietnym kulomiotem, a siostry siatkarkami – pierwsze piłkarskie szlify zdobywał
w szkole Canaletto. Jako trampkarz dołàczył
do dru˝yny Perticata w swej rodzinnej miejscowoÊci Carrara, nast´pnie w wieku 12
lat przeniósł si´ do Bonascoli, a rok póêniej do Parmy. Kiedy miał 14 lat kontuzja obu klubowych bramkarzy zmusiła
go, by po raz pierwszy stanàç pomi´dzy słupkami. W zaledwie dwa
tygodnie wywalczył sobie

Gianluigi Buffon
w akcji.
W Serie A
zadebiutował
w 1995 r.
jako bramkarz
AC Parma

pozycj´ w podstawowym składzie, idàc w Êlady
swojego idola Thomasa N’Kono, legendarnego
bramkarza Kamerunu. Po przejÊciu do Parmy kariera Buffona nabrała niewiarygodnego rozp´du, owocujàc debiutem w wieku zaledwie 17 lat w rozgrywkach Pucharu UEFA i w meczu Serie A przeciwko
Milanowi. Gianluigi Buffon został „twarzà” nowego
Fiorino, gdy˝ obaj „docierajà tam, gdzie inni nie
potrafià” (slogan reklamowy Fiata Professional).
Jak wyglàdajà twoje relacje z trenerem Lippim?
A gdybyÊ miał go porównaç ze swoim klubowym
trenerem Ranierim?
„Z Lippim mam dobre relacje. Grupa stanowi monolit i tu widz´ jednoznacznà analogi´ do metod
pracy Ranieriego: obydwaj stawiajà przede wszystkim na poczucie wspólnoty i sił´ zespołu. A poza
tym ka˝dy z nich ma swoje specyficzne zasady
i swój własny warsztat trenerski”.
Jak si´ ˝yje „w odosobnieniu”?
„Owo odosobnienie jest momentem decydujàcym
o jakoÊci całej dru˝yny. To okres
trwajàcy około miesiàca, podczas
którego próbujesz całkowicie odizolowaç si´ od otoczenia zewn´trznego i skoncentrowaç wyłàcznie na czekajàcych ci´ meczach. To
idealny moment na scementowanie
przyjaêni”.
W jaki sposób lubicie wtedy sp´dzaç czas?
„To za le ˝y: jed ni lu bià ba wiç si´
grami wideo, inni czytajà lub oglàda jà fil my. Krót ko mó wiàc, czas
wolny sp´dzamy podobnie jak na
co dzieƒ”.
Wróçmy do Juventusu. Przedłu˝yłeÊ kontrakt z tym klubem do
2013 r. Czy to oznacza, ˝e wybrałeÊ ˝ycie w czarno -białym stylu?
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„Tak. Uto˝samiałem si´ z planami klubu na przyszłoÊç. MyÊl, by w nim pozostaç, pomimo wszystkich problemów, napawała mnie entuzjazmem.
Miałem ÊwiadomoÊç tego, ˝e je˝eli zostan´ i znów
zaczn´ wygrywaç, zasłu˝´ sobie – wraz z moimi
pozostałymi kolegami – na miejsce w jak˝e chwalebnej historii Juventusu. I ta myÊl bardzo mi si´
podobała”.
Jaki jest rachunek? Ile dałeÊ zespołowi, a ile od
niego otrzymałeÊ?
„Jestem przekonany, ˝e aby zachowywaç pogod´
ducha trzeba w ka˝dym aspekcie ˝ycia dawaç
z siebie wszystko to, co ma si´ najlepszego. A ja
jestem osobà bardzo pogodnà. To, co otrzymujesz,
jest proporcjonalne do tego, co dajesz, a ja zawsze
czułem si´ usatysfakcjonowany tym, ile dawali mi
koledzy, klub i kibice”.
Co dla Ciebie znaczy powrót do Ligi Mistrzów?
„Bardzo du˝o. To powrót do gry na pierwszym
planie, a na takà Juventus naprawd´ zasługuje,
i powrót do rywalizacji w najwa˝niejszym turnieju dla europejskich klubów”.
„Gracze Juventusu sà Marsjanami na papierze, ale na boisku stajà si´ tylko ludêmi”.
SłyszałeÊ t´ wypowiedê trenera
Chievo?
„W tych mi strzo stwach gra li Êmy jak Mar sja nie. Ra nie ri
wie lo krot nie pod kre Êlał, ˝e
przy ka˝dej okazji musimy dawaç z siebie 120 procent. MyÊl´, ˝e z polecenia tego wywiàzał si´ wzo ro wo ca ły ze spół,
bez ˝adnego wyjàtku. Owszem,
stra ci li Êmy pa r´ punk tów ze
słab szy mi dru ˝y na mi, ale to
nie od łàcz ny ele ment tej gry,

a przede wszystkim element procesu dojrzewania
zespołu. W przyszłym roku b´dziemy mieli okazj´
sprawdziç, ile jesteÊmy warci”.
Jak przygotowujesz si´ do meczu?
„Mojà siłà jest pogoda ducha, koncentracja i wola
zwyci´stwa”.
Który z trenerów pomógł ci w karierze?
„Było ich bardzo wielu i absolutnie nie jestem
w stanie uło˝yç ich w jakimkolwiek porzàdku chronologicznym. Ka˝dy trener przynosi ze sobà wielki
baga˝ doÊwiadczeƒ, pracowaç z trenerem to znaczy braç z tego baga˝u wszystko to, co najlepsze”.
A w czym mógłbyÊ si´ jeszcze poprawiç?
„Wiele razy przyłapuj´ si´ na tym, ˝e kiedy oglàdam parady innych bramkarzy, zadaj´ sobie pytanie, czy ja równie˝ byłbym zdolny do wykonywania
tak wspaniałych akrobacji jak te widziane w telewizji. Siła mistrzów tkwi w nieustajàcym pragnieniu
poprawy i doskonalenia swojego warsztatu”.
A z czym jeszcze wià˝e si´ Twoja przyszłoÊç?
„Przede wszystkim z mojà rodzinà. Poza tym chc´
poznaç smak nowych zwyci´stw i zobaczyç, jak ta
przyszłoÊç b´dzie wyglàdała”.
Gdyby Buffon nie został bramkarzem, to co robiłby w ˝yciu?
„Zawsze wierzyłem w wartoÊci, jakie niesie ze sobà sport, równie˝ dlatego, ˝e wychowałem si´
w rodzinie sportowców. Gdybym nie został profesjonalnym piłkarzem, zajmowałbym si´ czymÊ innym, ale na pewno na sportowej niwie”.
MyÊlisz, ˝e piłkarze sà pozytywnym przykładem
dla innych?
„Muszà byç pozytywnym przykładem. JesteÊmy
obserwowani przez miliony oczu. Nasze zachowania sà powielane przez młodzie˝. Stajemy si´
czymÊ w rodzaju Êrodka przekazu. A przesłanie,

jakie niesiemy, musi byç pozytywne”.
Coraz cz´Êciej sportowcy stajà si´ ikonami mody
i bohaterami kampanii reklamowych, a ich sylwetki to symbole m´skiego pi´kna. Czy czujecie
si´ wzorami do naÊladowania czy te˝ ludêmi
traktowanymi po trosze przedmiotowo?
„Ja nie czuj´ si´ ˝adnym wzorem. Jestem piłkarzem, któ ry sta ra si´ jak naj le piej wy ko ny waç
swo jà pra c´. Mia łem oka zj´ spró bo waç swych
sił jako model i było to bardzo ciekawe doÊwiadczenie, jednak moja praca polega na czymÊ zupełnie innym”.
Twoja najwi´ksza zaleta?
„UczciwoÊç”.
Najwa˝niejsza wartoÊç w ˝yciu?
„Rodzina, którà tworz´ z Alenà i małym
Louisem Thomasem. Dla mnie to
nowe, niewiarygodne doÊwiadczenie, napawajàce mnie uczuciem

KARTA ZAWODNIKA
Pozycja: Bramkarz
Numer na koszulce: 1
Data i miejsce urodzenia: 28/01/1978, Carrara
Wzrost: 1,90
Preferowana noga: prawa
Obecny klub: Juventus
Kontrakt ważny do: 2013
Debiut w Serie A: 19/11/1995 w bar wach AC Parma w meczu przeciwko Milanowi
Kluby: AC Parma (1994 – 2001) i Juventus (2001-2013)

ZDOBYTE TROFEA
1 Puchar UEFA (1999, AC Parma)
2 Mistrzostwa Włoch (2002 i 2003, Juventus)
1 Puchar Włoch (1999, AC Parma)
2 Superpuchary Włoch (2002 i 2003, Juventus)
1 Puchar Świata (2006, reprezentacja narodowa Włoch)

Buffon z żoną
Aleną w swoim
domu w Turynie
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El˝bieta i Andrzej
Lisowscy
FOTO

Andrzej Lisowski

Ukraiƒskie
ÂCIE˚KI
Bezkres pól, łàk,
stepu... Jak w sennych
marzeniach. Jak u Sienkiewicza
i Mickiewicza. Albo morze słoneczników
dotykajàcych – z obu stron szosy – linii horyzontu...
Takà Ukrain´ te˝ zobaczyliÊmy, zaczynajàc w´drówk´
w Kijowie, a koƒczàc tam gdzie diabeł mówi dobranoc – we
wsi Wiłkowo, w Delcie Dunaju. SpaliÊmy w luksusowych
hotelach, na kempingach i w prowincjonalnych hotelikach
z wychodkami na podwórku. WidzieliÊmy wielkà bied´
i jeszcze wi´ksze bogactwo. Dawno nie spotkaliÊmy ju˝
w Êwiecie tylu przyjaznych gestów ludzi. Nawet w czasie
obrz´dów religijnych nie czuliÊmy si´ intruzami.

EL˚BIETA I ANDRZEJ LISOWSCY
– krakowscy dziennikarze i podróżnicy, twórcy i gospodarze magazynu podróżników „Światowiec”
(w każdą niedzielę o godz. 9.00 na antenie TVP INFO), członkowie nowojorskiego The Explorers Club.

P

ełen dumy Kijów, nostalgiczno – galicyjski Lwów, dynamiczna i nowoczesna Winnica, niezale˝na i kipiàca humorem Odessa, oszałamiajàca dzikà
przyrodà ukraiƒska odnoga Delty Dunaju... Ka˝de z tych miejsc zaskakiwało nas czymÊ innym. W stolicy króluje
j´zyk ukraiƒski, we Lwowie miesza si´
on z polskim i rosyjskim, a w Odessie
nic nie przebije rosyjskiego. Wprawdzie paƒstwowy
dekret zabrania u˝ywania w urz´dach innego j´zyka
ni˝ ukraiƒski to jednak mieszkaƒcy czarnomorskiego portu nic sobie z tego nie robià. Nawet sklepowe
szyldy sà rosyjskie, bardziej słuchane sà rosyjskie
przeboje muzyki pop, a tylko nazwy ulic sà dwuj´zyczne. Na dodatek w Odessie wyczuwa si´ najwi´kszà swobod´ i otwartoÊç na Êwiat. Ale zarówno
w tych du˝ych miastach, jak i mniejszych kapitalizm
wdziera si´ we wszystkie sfery ˝ycia. Du˝o samochodów zachodnich marek, całodobowe sklepy,
nocne kluby, importowane produkty spo˝ywcze,
liczne bankomaty. JednoczeÊnie spacerowaliÊmy
wieczorem dziurawymi chodnikami Kamieƒca Podolskiego przy wygaszonych latarniach, a w wielu
hotelowych łazienkach zmywaliÊmy szampon z włosów wodà mineralnà, bo cz´sto w kranach zakr´cana jest ok. 23.00. Wsz´dzie jednak było bezpiecznie. Bezpieczne okazały si´ i bankomaty i nocne
spacery. Wprawdzie wi´cej kłopotów czeka na turystów na prowincji, ale tam mogà oni liczyç na atmosfer´, przyjazne odruchy, ˝yczliwoÊç jakie jeszcze dwadzieÊcia lat temu towarzyszyły w´drowcom
na Kaszubach czy w Bieszczadach.

FRESKI, BUŁHAKOW
I POMNIK KOTA
Tutaj niczym w soczewce ogniskuje si´ ˝ycie turystów i mieszkaƒców Kijowa, dawne przenika z nowym. Pełen historii i niezwykłych wibracji Andriejewski Zjazd. PoÊwi´cono mu nawet Muzeum Jednej Ulicy. Przez 6 lat mieszkał tutaj Bułhakow. To
dobre miejsce na rozpocz´cie lub zakoƒczenie w´drówki po Ukrainie. W kamienicy autora „Mistrza
i Małgorzaty” jest dziÊ muzeum, do którego warto
zajrzeç choçby po to, by porozmawiaç o literaturze z sympatycznà, mówiàcà po polsku przewodniczkà. Andriejewski Zjazd to ulubiona ulica turystów i mieszkaƒców Kijowa. Jedna z najstarszych,
długa, brukowana, stroma. Pełna artystów i kramików. Mo˝na kupiç reprodukcje ikon, niezłe i kiczowate pejza˝e, koszulki z podobiznà Gorbaczowa i Stalina. Mo˝na posłuchaç mistrzowskiej gry
na mandolinie albo sfotografowaç si´ u stóp pomnika ˝igolaka z popularnej ukraiƒskiej komedii
filmowej. A nad wszystkim dominuje monumen-

Ukraina zmienia
się, ale na
prowincji czas
się zatrzymał
Na poprzedniej
stronie:
Jedna
z najciekawszych
eklektycznych
kamienic
Odessy,
z pięknym
pasażem
handlowym
w środku

talna bryła barokowej cerkwi Êw. Andrzeja.
Tymczasem w mini parku, u stóp zrekonstruowanych „Carskich wrót”, jesteÊmy Êwiadkami niedzielnego spaceru z... kogutem. Starsza pani gałàzkà omiata nad jego głowà powietrze, wołajàc:
„Wasia, dlaczego mnie nie słuchasz? No chodê, bo
sobie pójd´. No ju˝. Chodê, wracamy do domu!”
Nieco dalej znajdujemy pomnik kota. Nikt nie wie
dlaczego jest właÊnie w tym miejscu. Dopiero opowieÊç kelnera z pobliskiej tawerny „Pantagruel”
wyjaÊnia zagadk´. To na ˝yczenie klientów i z ich
udziałem pochowano „koszk´” w sercu starego Kijowa. Kot był talizmanem restauracji, a zginàł zaczadzony dymem w czasie po˝aru w 1998 roku.
Teraz jest inny kot. PrzynieÊli go turyÊci a dyrekcja
zamieÊciła jego zdj´cie w mini – folderze z tableau
właÊcicieli i pracowników tawerny.
W stolicy Ukrainy nie mo˝emy jednak ominàç
skarbów sztuki sakralnej. Zachwyt przybyszów
wzbudza wyrastajàcy z Górnego Miasta, odnowiony pi´knie (a˝ na granicy lukru i kiczu),
zwieƒczony bł´kitnymi kopułami monastyr Michała Archanioła. Warto na jego dziedziƒcu prze˝yç
choç jeden zachód słoƒca. Jednak prawdziwe perły kryje inna – poło˝ona kilkaset metrów dalej –
Êwiàtynia. 260 metrów kwadratowych bezcennych
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mozaik i 3000 metrów kwadratowych fresków autorstwa artystów bizantyjskich i ruskich...
To najwi´kszy magnes dla turystów odwiedzajàcych Sobór Sofijski – najcenniejszy, wpisany na list´ Âwiatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO,
zabytek Kijowa. Tutaj działała pierwsza na Rusi
Kijowskiej biblioteka. Nazwa soboru pochodzi od
symbolu sztuki bizantyjskiej – Hagii Sophii
w Konstantynopolu. Na co dzieƒ jest tutaj muzeum a liturgia odbywa si´ tylko z okazji wielkich
Êwiàt i rocznic.
Pełna harmonii i artyzmu budowla wzniesiona
w latach 1017-1031, rozbudowana w XVII i XVIII
stuleciu, stała si´ wzorem dla architektury cerkiewnej całej Rusi. Jednak pierwsza chrzeÊcijaƒska
Êwiàtynia istniała w tym miejscu ju˝ w czasach
zmarłej w 969 roku Êw. Olgi. DziÊ głównà kopuł´
zdobi XI-wieczny wizerunek Chrystusa Pantokratora i apostołów – ewangelistów. Niestety, XI-wieczne freski zamalowano olejnymi farbami
w XVIII i XIX stuleciu. W latach 30 XX wieku niektóre z nich odsłoni´to, pozostawiajàc farb´ olejnà
tam, gdzie nie przetrwały oryginalne malowidła.
Religijne serce Kijowa i całej Ukrainy bije jednak
w Ławrze Kijowsko-Peczerskej. Dała jej poczàtek
pustelnia przybyłego tutaj ze Êw. Góry Athos
w 1050 roku Êw. Antoniusza. DziÊ na terenie ławry spoczywa 118 Êwi´tych m´˝ów. Tutaj mo˝na
pomedytowaç wspólnie z pielgrzymami i najbardziej odczuç rytm ˝ycia mnichów.

MONASTYR
ÂWI¢TEJ TRÓJCY
Pod prawosławnà katedrà w Winnicy jesteÊmy
Êwiadkami uroczystego Êwi´cenia płodów rolnych.
Przypomina to troch´ nasze obrz´dy Wielkanocne
i te zwiàzanie ze Êwi´tem Matki Boskiej Zielnej.
Jeszcze w innym miejscu – na rogatkach du˝ego,
ale nie turystycznego miasta – zatrzymujemy si´
by zrobiç zdj´cia z przekazania mu Êwi´tych ikon,
które pielgrzymowały ju˝ przez BiałoruÊ i Rosj´.
Wita je kilkadziesiàt tysi´cy wiernych. Sà orkiestry
i łzy wzruszenia. Ka˝dy z zebranych pragnie pocałowaç jeden z kilkunastu Êwi´tych obrazów…
W Êwiecie prawosławia Ukrainy jeszcze bardziej
niezwykła okazuje si´ wizyta w jednej ze wsi Podola. W Monastyrze Âwi´tej Trójcy. Iwan – nasz
zaprzyjaêniony Ukrainiec – wspomagał finansowo
jego rekonstrukcj´, bo sowieci mocno zniszczyli
kompleks w 1961 roku. Witajàcy nas ojciec Włodzimierz zaczàł jego odbudow´ swoimi r´kami
i własnymi Êrodkami. Iwan z grupà znajomych pomaga mu tak jak mo˝e, gdy˝ to miejsce wa˝ne jest
dla ukraiƒskiej religii, historii i kultury. Specjalnie
dla nas i dla kilku kuracjuszy z pobliskiego sana-
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Sobór Sofijski
– najcenniejszy
zabytek
Kijowa
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torium ojciec Włodzimierz odprawia msz´ Êwi´tà,
a jego ˝ona pomaga w liturgii, tak˝e pi´knie Êpiewajàc. Oboje nie tylko ratujà sàsiednià zrujnowanà
cerkiew jeszcze z czasów cara Piotra I, ale i doprowadzili do zbudowania tej nowej, jedynej
w okolicy prawosławnej cerkwi podległej Ławrze
Kijowsko-Peczerskiej.
Gospodarze zapraszajà nas by ich odwiedziç i kilka dni tu odpoczàç od cywilizacji. Na razie z ojcem Włodzimierzem, jego ˝onà, którà nazywa Batiuszkà, i trójkà ich dzieci siadamy na chwil´
pod rosłym kasztanowcem, delektujàc si´ pachnàcà Êwie˝o zerwanymi ziołami herbatà i wybornà
domowà nalewkà…

ÂLADAMI
WSPÓLNEJ HISTORII
Po prawej:
Twierdza
w Chocimiu
– przykład
historycznych
zawiłości
Ukrainy

Nigdy nie były to ziemie spokojne. Chocim jest
przykładem historycznych zawiłoÊci Ukrainy.
Przez kolejne stulecia tereny te nale˝ały do ksi´stwa kijowskiego, wołyƒskiego, halicko-włodzimierzowskiego. A tak˝e do Mołdawi, Turcji i Polski. Wznoszàce si´ wysoko nad brzegami rzeki
pot´˝ne baszty, bramy, ganki strzeleckie i mury
fortyfikacji broniły dost´pu obcym.
Dzisiaj ruiny fortyfikacji zapewniajà odwiedzajàcym je Polakom wiele sentymentalnych i historycznych refleksji. A wszystkim wspaniały widok
na rozciàgajàce si´ po drugiej stronie rzeki Podole.
Warto je odwiedziç choçby ze wzgl´du na Kamieniec Podolski – miasto legend´, nazywane: „stepowà stolicà” i „przedmurzem chrzeÊcijaƒstwa”.
Zwyci´stwa i wojny, tryumfy i kl´ski, zmagania
chrzeÊcijan z islamem – wszystko to mo˝na odczuç
w´drujàc ulicami miasta. Tu˝ przy wejÊciu do katedry stoi minaret (jego zachowanie było jednym
z warunków polsko-tureckiego
traktatu pokojowego z 1699 r.).
To jedyny przypadek w Êwiecie,
gdy minaret wieƒczy figurka
Matki Boskiej! W Kamieƒcu
obok koÊciołów katolickich mija
si´ cerkwie, domy modlitwy karaimów, koÊcioły ormiaƒskie.
Polacy odegrali wa˝nà rol´ w historii miasta, ale wyraêny jest
tak˝e wpływ innych kultur.
W tym tyglu ró˝nych narodów,
powstawały nowe pràdy, rodziła
si´ szczególna, nieuchwytna,
a jednak wyczuwalna tak˝e i dziÊ atmosfera miasta.
Brukowana ormiaƒska uliczka biegnie w dół. Popołudnie jest tu ciche i troch´ senne. Dochodzimy
nià do wysokiego brzegu Smotrycza. Gł´boki jar
otacza miasto. Widaç stàd słynnà dzi´ki Sienkiewiczowi fortec´ i niemniej słynny most.
Ale nie wszystkie polskie Êlady na Ukrainie wià˝à
si´ z walkà. Nad brzegami rzeki Kamionki, w okolicach Humania, Stanisław Szcz´sny Potocki zało˝ył najsłynniejszy obok Puław i Arkadii ogród sentymentalny. Ten wspaniały park swojà nazw´ i powstanie zawdzi´cza miłoÊci. Jest symbolem wielkiego uczucia hrabiego do Zofii Wittowej, uwa˝anej za najpi´kniejszà kobiet´ ówczesnej Europy.
Trafnym posuni´ciem projektanta – Ludwika Metzella było wykorzystanie 23-metrowej ró˝nicy poziomów terenu oraz rzeki, która wpływa do stawu
znajdujàcego si´ na poło˝onym ni˝ej wzniesieniu.
Staw zasila kaskady i wodospady oraz wypełniony
wodà tunel – nazwany Styksem. Ten sentymental-

ny park zajmuje 150 ha powierzchni i został tak zaprojektowany, by mógł budziç ró˝ne
wra˝enia i emocje. Wa˝nà rol´
odgrywa szmer wody i szum
drzew. W przyrod´ harmonijnie
wkomponowano białe marmurowe pomniki – wizerunki bóstw
greckich i postaci z historii staro˝ytnej. W´drówka po ogrodzie
jest metaforà drogi prowadzàcej
przez czyÊciec do raju. DziÊ dodatkowà atrakcjà dla turystów sà
przeja˝d˝ki statkiem po jeziorku, przeprawa łodzià
przez tunel, a nawet zdj´cia z w´˝em boa na szyi…
Po odpoczynku ruszamy dalej polskim tropem –
w kierunku Tarnopola. Do Ławry, w której kiedyÊ
modliło si´ wielu Polaków. Był wÊród nich tak˝e
Juliusz Słowacki. DziÊ słynàcy z cudownych
uzdrowieƒ klasztor przyciàga pielgrzymów, chorych i ˝ebraków.
Historia sanktuarium ma osiem wieków, ale obecny kształt otrzymało ono w drugiej połowie XVIII
stulecia. Zgodnie z projektem Êlàskiego architekta
Johanna Gottfrieda Hoffmana, sprowadzonego
tutaj przez starost´ kaniowskiego – Mikołaja Potockiego. Ten najwi´kszy oÊrodek kultu maryjnego
na Ukrainie wspólny był długo dla prawosławnych, grekokatolików i katolików. DziÊ pielgrzymujà tutaj głównie wyznawcy prawosławia
pod zwierzchnictwem Patriarchatu Moskiewskiego. A głównym celem pielgrzymek jest wypicie
wody z cudownego êródełka.

Na Ukrainie
krzy˝ujà si´
drogi wiernych
do Êwiàtyƒ
ró˝nych
wyznaƒ
i obrzàdków
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MIASTO
LWA
To właÊnie Êredniowieczny rynek – serce Lwowa,
wspaniała mozaika architektonicznych stylów –
i otaczajàce go perły architektury zapewniły miastu miej sce na li Êcie Êwia to we go dzie dzic twa
UNESCO. KiedyÊ mieszkali tutaj bogaci mieszczanie, generałowie, ksià˝´ta, królowie. Na placu
składano hołdy, dokonywa no straceƒ, odbywały
si´ wa˝ne ceremonie ˝ałobne. Tutaj Józef Piłsudski odbierał defilad´ z okazji przyznania miastu
Virtuti Militari…
Ma w sobie Lwów coÊ z Wiednia i Krakowa. Uwodzi urodà zabytków, pełnà nostalgii atmosferà i nagromadzeniem twórczych wibracji. Jest troch´ prowincjonalny, staroÊwiecki, ale jednoczeÊnie otwarty
na wszystko co nowe. Zanurzony w atmosferze
mistyki, legend, specyficznego humoru…
Podobnie jak Singapur jest miastem lwa. Ma go
w herbie od XIV wieku. Bo Lew to imi´ ruskiego
ksi´cia – zało˝yciela grodu. I tak jak w dalekim
Singapurze przeplatajà si´ tutaj Êcie˝ki ró˝nych religii, narodów, kultur. Nieco prowincjonalny, poło˝ony na uboczu Europy, a jednak Êwiatowy…
Lwiw, Lwów, Lemberg, Leopolis... Jeszcze w czasach ZSRR znalazł si´ na trasie naszej w´drówki
do Azji Centralnej. Nieliczne hotele p´kały
w szwach, wi´c całà noc spacerowaliÊmy po
mieÊcie Grottgera, Banacha, Konopnickiej, Zapolskiej, Hemara... PatrzyliÊmy na zniszczone
fasady wspaniałych koÊciołów, pałaców,
mieszczaƒskich kamienic. Ale ju˝ wtedy
ulegliÊmy magii Lwowa, urokowi jego oficyn i podwórek. Zwłaszcza, ˝e wyrastaliÊmy na Dolnym Âlàsku, gdzie Lwowiacy
stanowili po wojnie znaczàcà grup´.
Wracajàc po latach wielokrotnie do
Lwowa, piszàc przewodnik po tym
mieÊcie, zobaczyliÊmy zupełnie inny
Êwiat. Odnowionych i pi´knie iluminowanych zabytków, czynnych przez całà
dob´ knajpek.
Wypijemy tutaj prawdziwie ormiaƒskà kaw´, zjemy ukraiƒskie
– zapieczone w Êmietanie – pielmieny, zamówimy huculski kociołek, spróbujemy win prosto
z Krymu, kupimy na bazarze
prawdziwy sok z granatów z dalekiego Azerbejd˝anu. A jednoczeÊnie mo˝emy zamówiç torcik
Sachera i pachnàcà jak w Wiedniu kaw´, poczuç smak wykwintnej kuchni francuskiej czy zjeÊç
po prostu meksykaƒskie burito.
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DEJA VU
W ODESSIE
Kwitnie tu kapitalizm, ale nikt nie burzy kilkudziesi´ciometrowego pomnika Lenina, zbudowanego
w 1967 roku przez twórc´ moskiewskiego mauzoleum. Przynale˝noÊç do Ukrainy nie tłumi t´sknoty
za XIX wiekiem, gdy Odess´ nazywano Rosyjskà
Amerykà. Tutaj na co dzieƒ powaga Eisensteina –
twórcy filmu „Pancernik Potiomkin” – przeplata
si´ z humorem Juliusza Machulskiego i Jerzego
Stuhra. Bo Odessa to ciàgłe powroty na Schody
Potiomkinowskie i do sàsiadujàcej z nimi, otwartej
w czerwcu 2001 roku restauracji „De˝a wju”.
Przed wejÊciem zdj´cie dzier˝àcej w r´ce sierp
i młot Statuy WolnoÊci, a na drzwiach informacja:
„Osoby, które nie spodobajà si´ administracji lokalu mogà nie zostaç wpuszczone do Êrodka”.
Dost´pu broni tak˝e odêwierny w takiej samej liberii jak ten z filmu Machulskiego „Déjà vu”. Boimy si´, ˝e poprosi o „propusk”, ale w koƒcu
usłu˝nie otwiera drzwi. A w sieni wita du˝e popiersie Lenina z pełnà optymizmu sentencjà: „Na
rowerze do Êwietlanej przyszłoÊci!”. Nad wszystkim góruje wymachujàcy szablà Jerzy Stuhr
w mundurze białogwardzisty.

Wkraczamy w chroniony kiedyÊ ˝elaznà kurtynà
Êwiat agitacji i propagandy. W realnoÊç Zwiàzku
Radzieckiego. W toalecie mo˝emy zobaczyç aparatur´ do produkcji samogonu. Plakaty przypominajà, ˝e „Kto nie pracuje, ten nie je” a „Troszczy
si´ o nas na Kremlu towarzysz Stalin”. Bar to po
prostu wyj´ta z filmu Machulskiego „Bułocznaja”
z wycelowanym w goÊci ckm-em. Tym samym,
który widzowie oglàdali w filmie „Déjà vu”. Cz´Êç
stolików ustawiono poÊród okr´towych kominów
(ze znakiem sierpa i młota) – na pokładzie otoczonego wodà statku „Abchazja”...
Przebrani za pionierów i komsomolców kelnerzy
uwijajà si´ jak w ukropie, bo na brak goÊci restauracja nie narzeka. Nowo zatrudniani pracownicy
oglàdajà w ramach szkolenia film „Deja vu”. Najwi´ksze wra˝enie robi jednak menu – pełne reprodukcji agitacyjnych plakatów i nazw nie znanych
nigdzie indziej potraw. Mo˝na delektowaç si´
„Êwie˝à komsomołkà”, „karlmarksizmem”, „˝artem Pinocheta”, „zakàskà proletariackà”, czy daniem „Proletariusze wszystkich krajów łàczcie
si´!”. „Ateizm po chłopsku” to po prostu jesiotr
w warzywach, a sałatka z tuƒczyka – „Siódma
Flota USA”. My zamówiliÊmy coÊ l˝ejszego –
„Êniadanie komsomolca na dwie osoby”. DostaliÊmy kawał chleba, słoniny, puszk´ szprotek, cebul´ i czystà wódk´...
Na znudzonych sowieckà rzeczywistoÊcià czeka
amerykaƒskie skrzydło restauracji, przybli˝ajàce
czasy prohibicji w Chicago. Tak˝e warto zajrzeç
do toalety, by zobaczyç jak w Ameryce p´dzono
bimber. W samej restauracji jest bardziej nobliwie.

Na stronie obok:
W słynnym
odesskim hotelu
„Londynskij”
amerykańska
tancerka
Isadora Duncan
spotykała się
z rosyjskim
poetą
Siergiejem
Jesieninem.
Poniżej:
Adoracja
świętych ikon

Kontury zunifikowanych drapaczy chmur, Cadillac z epoki (a na nim atrapy pieczywa z butelkami
bimbru, który u Machulskiego w´drował saniami
na Alask´), mi´kkie fotele... No i zatopiony w misce z cementem mafioso...
Wszystko ju˝ było. I wszystko si´ powtarza. Déjà
vu, a raczej De˝a wju, jak to w Odessie – wielonarodowym tyglu, mieÊcie specyficznego humoru,
siedzibie najstarszej wytwórni filmowej nie tylko
Ukrainy i byłego ZSRR, ale i Rosji.
Ze Êwiata restauracji „De˝a wju” wychodzimy
wprost na legendarne Schody Primorskie, zwane
Potiomkinowskimi. Majà 192 stopnie, 136 metrów
długoÊci i 27 metrów wysokoÊci. Zbudowano je
w latach 1834-1841. Łàczà stare z nowym. Miasto
z portem. Restauracj´ „Deja Wju” z Dworcem
Morskim i hotelem Kempinski, który nie bez oporów mieszkaƒców wpisał si´ niedawno w pejza˝
portu i miasta (w nocnych Êwiatłach przypomina
nowojorski Emipre State Building). To na tych
schodach zgin´ło z ràk bałogwardzistów ponad
dwa tysiàce ludzi. Tutaj postawił kamery Eisenstein, a wiele lat póêniej Juliusz Machulski.
ArtyÊci zawsze lubili Odess´, choç niektórzy – jak
Puszkin i Mickiewicz – znaleêli si´ tutaj na przymusowym zesłaniu. Ludzi sztuki przyciàgała nie
tylko niezwykła atmosfera manifestujàcego niezale˝noÊç miasta, ale i najstarsza w Rosji i ZSRR
wytwórnia filmowa. To tutaj, w pokoju nr 326
Hotelu Londynskij, legendarna amerykaƒska tancerka Isadora Duncan spotykała si´ z rosyjskim
poetà Siergiejem Jesieninem. Ich zwiàzek pełen
nami´tnoÊci i cierpienia najłagodniej mo˝na
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W sieni
restauracji
„Deża wju”
w Odessie
wkraczamy
w świat realnego
socjalizmu
i filmu Juliusza
Machulskiego
„Deja vu”.

okreÊliç jako trudny. Czasami właÊnie do tego pokoju Jesienin zapraszał znajomych i prosił, albo
zmuszał Isador´, by dla nich taƒczyła. Nie mogła
mu odmówiç, ale jeÊli nie lubiła kogoÊ z goÊci, wyra˝ała to taƒcem. Isadora zgin´ła, gdy jej szal zaplàtał si´ w szprychy sportowego bugatti. Czy to,
˝e tak witalna, radosna, bywała tutaj, dało jakàÊ
czàstk´ energii Odessie? MyÊlimy o tym ˝egnajàc
w porcie brytyjski statek z dwoma tysiàcami turystów. Jak w czasach najlepszej ÊwietnoÊci, jak w filmie spontanicznie ˝egnajà ich mieszkaƒcy Odessy
przy dêwi´kach grajàcej troch´ uniesione, troch´
patriotyczne kawałki orkiestry... I zaraz pieÊni Miszy Szufutinskiego – uwielbianego odesskiego
barda, mieszkajàcego dziÊ w Filadelfii, nabrały dodatkowego waloru. Ale tylko pieÊni powstałe tutaj,
w Odessie, bo te najnowsze, amerykaƒskie sà ju˝
zupełnie z innego Êwiata.
To co zostawili po sobie artyÊci czuje si´ na słynnym deptaku Dieribasiwska. Jest on miejscem spotkaƒ zarówno mieszkaƒców Odessy jak i turystów.
Ka˝dy mo˝e poczuç si´ tutaj dobrze i na luzie.

WENECJA UKRAINY
Jeszcze nie tak dawno temu wsi Wiłkowo nie było
w ogóle na mapie, bo w czasach ZSRR stacjonowały tu tajne jednostki Czarnomorskiej Floty. DziÊ
nieÊmiało wkracza turystyka, ale zagraniczni goÊcie dowo˝eni sà zwykle tylko na kilka godzin autokarami z Kijowa i odległej o pi´ç godzin jazdy
samochodem Odessy. Wszystko po to, by zobaczyç z bliska pelikany, czaple, poczuç niczym
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Poniżej:
Chutor rybacki
w ukraińskiej
części Delty
Dunaju.

w pigułce smak dzikiej przyrody. To nasz sentymentalny powrót do poznanej przed 20 laty Delty
Dunaju – najwi´kszego rezerwatu przyrody Europy. Wtedy jednak byliÊmy po stronie rumuƒskiej,
teraz odwiedzamy zupełnie dziewiczà, prawie nie
opisanà, mniejszà, ale ciekawà cz´Êç ukraiƒskà.
KiedyÊ Wiłkowo nazwano słusznie „Wenecjà
Ukrainy”. Zało˝ona w XVIII wieku wioska jest
swoistà bramà do wodnego Êwiata. Dalej mo˝na
przemieszczaç si´ ju˝ tylko na łódkach i motorowych łodziach. Podglàdamy wi´c ptaki, fotografujemy zachody słoƒca i dzikie konie, słuchamy Êwistu powiewajàcych na wietrze, a ciàgnàcych si´ po
horyzont trzcinowych lasów… Trafiamy nawet do
rybackiego chutoru, gdzie w prymitywnych warunkach i w morzu atakujàcych non stop komarów – ˝yje przez 2 tygodnie ponad 20 rybaków
zmienianych póêniej przez kolegów. Na jednej
z wysepek poznajemy, mieszkajàce tam samotnie,
dwie siostry – ponad osiemdziesi´cioletnie kobiety. Jedna z nich nigdy nie opuÊciła tego miejsca,
druga – a˝ trzykrotnie – była we wsi Wiłkowo…
Majà swoje uprawne poletka, a reszt´ – jak trzeba
– dowo˝à im zaprzyjaênieni rybacy…Czujemy si´
jak we Ênie, jak w niedost´pnych zakàtkach Azji.
I nie dowierzamy, ˝e tam byliÊmy le˝àc – kilka dni
póêniej – na przepełnionej ludêmi czarnomorskiej
pla˝y, którà dzieli od wsi Wiłkowo tylko 20 minut
jazdy lokalnym autobusem…
Normalne miary nie przystajà do bogatego dziedzictwa religijnego, społecznego i kulturalnego
ukraiƒskiej ziemi. Ukraina jest jednoczeÊnie bliska
i daleka. Bliska wspólnà historià, wspomnieniami
ludzi, religià. I daleka. Bo inaczej rozkładajà si´ tutaj akcenty i inne sà proporcje. Na pewno ma na
nie tak˝e wpływ ten bezkres pól, łàk i stepu...

W Sedici

po drogach Ukrainy

P

i´ç ty si´ cy ki lo me trów, po autostradach
i bezdro˝ach Ukrainy,
w czterdzie sto stop niowym upale, z Kijowa na Krym i z powrotem. Niepowtarzalny test załogi i samochodu. Wszyscy zdali egzamin
na
piàt k´…
dzien ni karz
Krzysz tof Hipsz, fo to re por ter
Andrzej Heldwein i Fiat Sedici.
A wszystko to zaledwie w ciàgu
dziesi´ciu dni.
Wypraw´ zorganizowało Ukraiƒskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Motoryzacyjnych. Ju˝
po raz dziesiàty wzi´li w niej
udział dziennikarze z Austrii,
Turcji, Czech, Białorusi i Rosji.
DwadzieÊcia samochodów miało do pokonania tras´ liczàcà
około 3 tysi´cy kilometrów wiodàcà ze stolicy Ukrainy do najodleglejszych zakàtków Krymu.
Nasza załoga, dzi´ki wsparciu
Fiat Auto Poland, pojechała
Fiatem Sedici 1,9. Uroczysty
start miał miejsce w stacji Fiata
w Rzeszowie, gdzie po konferencji prasowej z miejscowymi
mediami wystartowaliÊmy do
naszego pierwszego odcinka, do
Kijowa. Tam nastàpił uroczysty
start sprzed ukraiƒskiego Parlamentu. W kolumnie, eskortowanej przez milicj´ (wszystko po
to, aby kilkusetkilometrowe odcinki pokonywaç jak najszybciej) ruszyliÊmy w stron´
Chmielnika, miejsca, gdzie swojà siedzib´ ustanowił Bohdan
Chmielnicki. Ten pierwszy etap
był jednoczeÊnie wa˝nym
sprawdzianem dla auta i nas
samych. Podró˝owanie w doÊç
ekstremalnych warunkach (temperatura) i ze Êrednià pr´dkoÊ-

cià ok. 100 km/h uÊwiadomił
nam, ˝e mimo niewielkich gabarytów i doÊç twardego zawieszenia auto jest nam bardzo przyjazne. Było to wa˝ne, bowiem
ka˝dego dnia program był niezwykle napi´ty: liczne spotkania, konferencje prasowe, zwiedzanie zabytkowych miejsc
i obiektów wymagały dobrej
kondycji, a tej, nawet po pokonaniu kilkusetkilometrowego
odcinka, nigdy nam nie brakowało. Jak choçby w Czarnym

Kamieniu, niezwykłym miejscu
na stepach Akermanu czy Bachczysaraju, stolicy imperium Tuhaj-beja. Jako ˝e marka Fiat jest
na Ukrainie mało znana, nasze
Sedici wzbudzało spore zainteresowanie, szczególnie jego nap´d 4x4, który sprawdza si´
tutaj znakomicie. Cz´Êç dróg
bowiem jest w stanie doÊç opłakanym i sprawne poruszanie si´,
zwłaszcza w centralnej Ukrainie, to sztuka nie lada. Drugim
wa˝nym argumentem było zu˝ycie paliwa, które nie ukrywam,
zaskoczyło tak˝e nas samych.
Oto bowiem samochód na całej
trasie przejazdu konsumował

K. Hipsz,
redaktor
naczelny
miesięcznika
poświęconego
ekstremalnym
sportom
samochodowym
„Speed”,
fotograf
A. Heldwein
i Fiat Sedici

Êrednio zaledwie 5,7 litra oleju
nap´dowego na sto kilometrów!
A ˝e ceny paliw na Ukrainie
równie˝ pow´drowały znaczàco
do góry, fakt ten wzbudzał
szczery podziw. Zwłaszcza u organizatorów, dla których byliÊmy najmniej paliwo˝ernà załogà, bowiem startujàce Mazdy,
BMW, SsangYongi, Daewoo,
Chevrolety czy Łady musiały
zatrzymywaç si´ na stacjach
benzynowych cz´Êciej ni˝ my.
Jedynym mankamentem była
zielenie jà ca ru ra wy de cho wa,
ale na to nie mieliÊmy ju˝ ˝adnego wpływu – to jedynie Êwiadectwo du˝ego zasiarczenia lanego do baku paliwa, co jednak
nie mia ło ˝ad ne go wpły wu
na prac´ silnika.
Ukraiƒski objazd, finansowany
przez miejscowych oligarchów,
odbywajàcy si´ pod patronatem
Ministerstwa Spraw Wewn´trznych, miał na celu przede
wszystkim prezentacj´ kraju, jego zabytków i osiàgni´ç gospodarczych. W ten sposób biznesmeni starajà si´ wyr´czyç paƒstwowe urz´dy, które nie zawsze w sposób skuteczny promujà swój kraj na zewnàtrz.
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TEKST Jerzy

Bąk
Stefaniak

RYS. Janusz

Nawiedzone miejsca
południowej Polski
rzed dwudziestu laty
na przedmieściach Nowego
Sącza urządzano park etnograficzny.
Z czterech regionów Ziemi Sądeckiej
przeniesiono tam najstarsze
i najbardziej charakterystyczne dla
ludowej architektury tych okolic
budowle. Wśród nich znalazła się
nawiedzona chata z Wierchomli.
Kiedy w izbach wszystko stanęło już
na swoim miejscu, chatę zamknięto
na klucz. Po kilku dniach pracownicy
skansenu weszli do wnętrza i ze
zdziwieniem zobaczyli, że meble są
odsunięte od ścian, a niektóre
drobne przedmioty leżą w nieładzie
na podłodze. W kilka dni potem stróż
nocny obchodząc zabytkową wioskę
zobaczył na kamiennych schodkach
przed chatą skulony ciemny kształt
zgarbionego człowieka, siedzącego
z twarzą ukrytą w dłoniach. Gdy
podszedł bliżej, usłyszał stłumiony
płacz, a kiedy odezwał się – zjawa
zniknęła. Podobno przed wieloma
laty, któryś z właścicieli popełnił w tej
chacie samobójstwo.
Na krużgankach i w korytarzach
renesansowego zamku w Suchej
Beskidzkiej pojawia się natomiast
widmowa postać damy w czarnym
stroju, jaki w XVIII w. nosiły owdowiałe
matrony wysokiego rodu.
Niewidzialna ręka otwiera drzwi
w amfiladzie komnat, a zimny
podmuch daje się odczuć, gdy ma się
pojawić. Zamkowa opowieść głosi, że
jest to widmo Anny Konstancji
z Lubomirskich Wielopolskiej
Małachowskiej, władającej kiedyś
tymi ziemiami. Była ona żoną dwóch
magnatów – Jana Kazimierza
Wielopolskiego, który wkrótce
po ślubie zmarł zapisując jej wielkie

P
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dobra zwane „państwem suskim”.
Zaś drugi mąż – Stanisław
Małachowski, uczynił Annę
Konstancję jeszcze bogatszą, ale
i z nim pozostała w małżeństwie
zaledwie trzy lata.
Ludzie równi jej stanem podziwiali
energię i rozsądek, z jakim młoda
jeszcze wdowa zarządzała majątkiem.
Ale poddani – mieszczanie i chłopi
– drżeli przed „srogą panią”. Anna
Konstancja ustanowiła kodeks praw
dla poddanych, a w Wieży Zegarowej
na zamku sama sprawowała sądy.
Nawet za drobne przewinienia
wymierzała karę chłosty i skazywała
na wtrącenie do lochu. Dożyła
sędziwego wieku. Pochowano ją
w krypcie miejscowego kościoła.
Poddani i służba odetchnęli, ale
jeszcze nie wypaliły się znicze
na grobowej płycie, kiedy
na cmentarzu zaczęło pojawiać się
jej widmo. Widywano zjawę
nawet wówczas, gdy
dobra suskie przeszły
na innych właścicieli
– Branickich, a później
Tarnowskich. Anna
Konstancja we wdowim
welonie prześladowała
nie tylko pałacowych
gości, ale również straż
obywatelską.
Z Pałacem Wielopolskich
w Krakowie wiąże się
opowieść o Czarnej
Damie zapisana przez
biskupa krakowskiego
Łętowskiego, który miał
słyszeć ją od pewnego
sędziwego księdza.
Ksiądz ów, jeszcze jako
wikary, uczestniczył

Zamek w Pieskowej Skale ma swoich
widmowych mieszkańców, którzy tylko
nocami odwiedzają jego mury. Błądzi
więc po dziedzińcu i korytarzach
mężczyzna w długiej czarnej opończy
z kapturem, który jakby skrywa ściętą
z królewskiego wyroku głowę. W takiej
właśnie postaci pojawia się dawny pan
na Pieskowej Skale, Krzysztof Szafraniec,
warchoł i pieniacz, występujący przeciw
królewskiej władzy. Został ścięty
na Rynku Krakowskim z wyroku Stefana
Batorego. Ciało jego pochowano
w podziemiach kościoła Dominikanów,
niedaleko miejsca kaźni, a jego duch
w postaci bezgłowego upiora powraca
nocami do swojej posiadłości.
Drugie widmo Pieskowej Skały to
nieszczęsna Dorota – za życia była żoną
jednego z kasztelanów zamku. Zazdrosny
mąż podsłuchał, jak spowiadała się
księdzu z miłości do nadwornego lutnisty,
i kazał wtrącić ją do lochu, skazując
na śmierć głodową. Zjawa Doroty nieraz
widywana jest na pierwszym piętrze,
w sieni, gdzie niegdyś była zamkowa
kaplica. Kobieta w ciemnej opończy
zarzuconej na suknię klęczy z twarzą
zwróconą ku ścianie. Gdy podejdzie się
blisko niej – rozwiewa się w powietrzu.

w przerażającym zdarzeniu.
Otóż w burzliwą noc jakiś człowiek
w płaszczu z kapturem zastukał
w okno wikarówki i poprosił go,
aby pojechał z nim do umierającego.
Ksiądz wraz z kościelnym wsiedli
do karety. Jechali długo skręcając
w coraz to inne ulice. Po przybyciu
na miejsce wprowadzono ich do
bogato urządzonej sali. Za stołem
pokrytym czarnym suknem siedział
starszy mężczyzna w masce, a obok
niego młoda zapłakana dziewczyna
w czarnej sukni. Mężczyzna kazał
wyspowiadać przerażoną dziewczynę
i przygotować ją na śmierć. Kiedy
ksiądz zaprotestował, mężczyzna
zagroził mu ścięciem. Przerażony
duchowny wyspowiadał pannę
i udzielił jej komunii, a wtedy kat ściął
jej głowę. Duchowny i kościelny byli
bliscy omdlenia, więc podano im
ku pokrzepieniu wino. Księdzu
jednak tak trzęsły się ręce, że rozlał
część wina, kościelny zaś wypił swój
kieliszek do dna. Kościelny jeszcze tej
nocy zmarł w męczarniach, ksiądz zaś
ciężko rozchorował się – wino bowiem
było zatrute. Nieszczęsną pannę
spotkał tak straszny los za to, że
pałała występną miłością do
pokojowca. Po latach, kiedy wezwano
księdza do pałacu Wielopolskich, by
oddał ostatnią posługę
umierającemu, rozpoznał salę, gdzie
odbyła się egzekucja. Odtąd na
rodzinie Wielopolskich zaciążyć miało
przekleństwo, zaś w Pałacu pojawiła
się Czarna Dama.
Z kolei wśród ruin gotyckiego zamku
w Ogrodzieńcu wieczorami lub nocą
można zobaczyć zjawę Czarnego Psa,
który ciągnie za sobą długi, brzęczący
łańcuch. Oczy jego płoną, sierść jest
smoliście czarna. Stara powieść
głosi, że tak po wsze czasy pokutuje
kasztelan Stanisław Warszycki. Ten
okrutny pan tu właśnie,
na zewnętrznym dziedzińcu zamku,
urządził grotę zwaną „Męczarnią
Warszyckiego”, gdzie torturowano
opornych poddanych.
Równie okrutnie poczynał sobie ze
służbą, a nawet z domownikami.
Podobno i własną żonę skazał
na publiczną chłostę.

Na dziedzińcu górnego zamku
w Niedzicy i w pobliżu zamkowej
kaplicy pojawia się w poszumie
wichru kobieca postać w bieli,
sięgająca sklepienia. Legenda głosi,
że to duch nieszczęsnej księżniczki
z kraju Inków Uminy, która tu żyła
przez lat kilka jako żona jednego
z właścicieli zamku.
W połowie XVIII w. potomek
węgierskiej rodziny Sebastian
Berzevicy wyruszył do Ameryki
Południowej w poszukiwaniu przygód
– i zapewne majątku. Po latach
osiadł w Peru i tam ożenił się
z Indianką ze szlachetnego rodu
z krwi dawnych władców państwa
Inków. Mieli jedną córkę imieniem
Umina, która w wieku 15 lat wyszła
za młodzieńca z równie świetnej
inkaskiej rodziny, imieniem Tupak
Amaru. Kiedy w Peru wybuchło
powstanie przeciwko Hiszpanom
na jego czele stanął krewny męża
Uminy. Po upadku powstania
Sebastian Berzevicy wraz z Uminą
i jej mężem uszli do Europy,
zabierając ze sobą część
legendarnego skarbu Inków,
przynależnego z mocy prawa rodzinie
Tupak Amaru. W Europie dosięgła ich
zemsta Hiszpanów – męża Uminy
zasztyletowano w weneckim zaułku.
Na krótko przed jego śmiercią Umina
urodziła syna. Stary Berzevicy
postanowił wraz z Uminą i wnukiem
powrócić do zamku nad Dunajcem.
Po roku w niedzickim zamku Uminę
zasztyletowano. Aby ocalić wnuka,
Berzevicy kazał go zaadoptować
swym dalekim kuzynom Beneszom,
przepisując na nich majątek.
Antoni – bo takie imię wymienia się
w akcie adopcji – znał tajemnicę
swego pochodzenia i skarbu Inków.
Na łożu śmierci zaklinał swych
synów, aby nie szukali bogactw
władców Peru, gdyż ciąży na nich
przekleństwo. Uminę podobno
pochowano pod kaplicą w srebrnej
trumnie, a pod całun włożono
dokument sporządzony pismem
węzełkowym „kipu” – może
testament Tupak Amaru,
a może wskazówkę, jak dotrzeć
do skarbu?
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Joanna Lasek

Zgrywa w domu
irma Manta Multimedia zaprezentowała DVD 080
X-Recorder – urządzenie będące odtwarzaczem DVD
z wbudowanym tunerem telewizyjnym, wzbogacone o różne
funkcje nagrywania. Manta umożliwia zgrywanie materiału
wprost do skompresowanego formatu DivX. Nowością
w tym modelu są rozszerzone możliwości napisów.
Do obsługi scen dialogowych dodano opcję narratora lub
krzyku, tzn. jeśli w pliku z napisami występują specjalne
znaczniki, urządzenie wyświetli tekst pochyłą lub
pogrubioną czcionką. Dostępne systemy video to: PAL/NTSC/AUTO. Opcja instalacji dysku twardego
przez złącze ATA pozwala użytkownikowi na montaż HDD w specjalnie do tego przeznaczonej kieszeni.
Materiały można nagrywać na HDD, pendrive czy na zewnętrzny dysk USB. Manta dtwarza:
DVD, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, CD, CD-R, CD-RW, CD-DA, MP3 i Picture CD.
Sugerowana cena producenta to około 399 zł.

F

SATELITA NIEZB¢DNY JEST
Sezon urlopowy trwa w najlepsze, nawigacja
samochodowa sprzedaje się więc doskonale. Naprzeciw
potrzebom podróżujących wyszedł Blaupunkt, tworząc
TravelPilot 300 PND (Portable Navigation Device). System
jest dostępny w dwóch wersjach – zawiera dane jedynie
z Europy Zachodniej (21 krajów) lub ze wszystkich państw
europejskich (ponad 40). Ekran dotykowy jest łatwy
w obsłudze, nawigacja ma funkcję ostrzegania o limitach
prędkości, korkach, a jeśli już ktoś natknie się na zator,
można za pomocą Pilota 300 umilać sobie czas grami,
słuchaniem muzyki lub przeglądaniem zdjęć.

LEKKA I WYGODNA

O CZYM
MARZÑ DELFINY

Tucano, włoski producent toreb, pokrowców
oraz akcesoriów do komputerów przenośnych
zaprezentował niedawno nową torbę
do notebooków PC oraz Apple MacBook Pro.
Tucano „Giorno work” jest lekka
i wygodna. Oprócz standardowych
ścianek zabezpieczających, torbę
wyposażono w dodatkowe wkłady
absorbujące uderzenia z zewnątrz.
System kieszeni pozwala na włożenie
nie tylko samego notebooka, ale
również dokumentów, wizytówek czy
przyborów do pisania. „Giorno work”
może być zamontowana do wózka. Na rynku
dostępne są trzy kolory: czarny, kawowy i bordo.
Produkt posiada 24 miesięczną gwarancję.

Produkty Casio wyróżniają się
ładnym designem
i funkcjonalnością. Tym razem
producent zadbał również
o środowisko. Dolphin &
Whale Eco-research
Network Baby G-watch
to zegarek przeznaczony
dla kobiet nowoczesnych,
lubiących estetyczne przedmioty
i wrażliwych na problemy
ekologii. Część dochodów ze
sprzedaży powyższego modelu
zostanie przeznaczona
na fundusz ochrony delfinów
i wielorybów.
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„JABŁKO” ZNOWU KUSI
Wielbicieli gadżetów ucieszy
wiadomość, że na rynku pojawił się
nowy model iPhone’a. iPhone 3G jest
dwa razy szybszy i dwa razy tańszy niż
pierwsze iPhony. Dostęp do Internetu
jest błyskawiczny, przy czym można go
używać nawet podczas rozmowy
telefonicznej. Telefon zapewnia
możliwość korzystania z Apple Store,
skąd użytkownicy mogą ściągać gry,
wiadomości biznesowe, sportowe
i dotyczące zdrowia. Telefon na razie
jest dostępny jedynie w Stanach
Zjednoczonych, cena sugerowana to
około 199 $. Miejmy jednak nadzieję,
że Apple zdecyduje się wprowadzić
iPhone’a na rynek polski.

G-watch jest wodoodporny
(głębokość 200 m), można więc
spokojnie nurkować z delfinami
i wielorybami, mając go na
nadgarstku. Dolphin & Whale Ecoresearch to organizacja zajmująca
się propagowaniem wiedzy
na temat delfinów i wielorybów.
Dla mężczyzn Casio stworzyło
elegancką i nowoczesną linię
zegarków Oceanus. Ciekawostką
jest wykorzystanie baterii
słonecznych, które pozwalają na
samoczynne ładowanie się
zegarka. Oceanus jest
wodoszczelny (głębokość 100 m),
ma szkiełko odporne
na zadrapania.

SUPEREKSPRES
Po długiej podróży przyda się dobra kawa, o co zadba Bosch, który wprowadził na rynek
ekskluzywną linię ekspresów Tassimo. Nie ma potrzeby czekać, aż maszyna się rozgrzeje,
Tassimo jest gotowy do użycia natychmiast po włączeniu. Za pomocą jednego guzika możemy
przygotować ulubiony rodzaj „czarnego napoju” – od Latte Macchiatto do klasycznego
mocnego Espresso. Ekspresy są energooszczędne, mimo swojej mocy, zbiornik na wodę ma
maksymalną pojemność 2 l i jest bardzo łatwy w napełnianiu.
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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
50.142
60.342
54.392
64.592

poj.
1586
1910
1586
1910

BAGAŻNIK
270 LITRÓW

kW km/h l/100km
79 170 7,1
88 180 6,8
79 170 7,1
88 180 6,8

ZBIORNIK
PALIWA 50 L

CO2 miejsca
173 5
174 5
173 5
174 5

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

62

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 MJT16v150KM 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
5
7
7
5
7
5
5
7
7

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
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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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Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce

stan na 31 lipca 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: Mario Giagnoni

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

