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ZE ŚWIATA FCA

USA

Nowa wersja modelu 500X
Odświeżono najlepiej sprzedającą się na rynku Stanów
Zjednoczonych wersję Fiata 500X – Trekking. Jej nowa odsłona
nosi nazwę Urbana Edition, a wyróżniają ją metalowe czarne
wykończenia z zewnątrz i detale wewnętrzne w kolorze miedzi.
Nowa wersja dostępna jest w czterech odcieniach karoserii: Szary
Grafite, Niebieski Sky Metallic, Biały Gelato i Czarny Cinema.

MEKSYK

RAM Meksyk
sponsorem Grill Master

NIEMCY

Maserati bohaterem
salonu we Frankfurcie
Na niemieckim salonie samochodowym marka spod
znaku trójzębu zaprezentowała po raz pierwszy nową
wersję Ghibli oraz kompletnie odświeżoną gamę
swoich pojazdów. Wszystkie modele charakteryzują się
wysokim poziomem zaawansowania technologicznego,
które obejmuje m.in. adaptacyjne reflektory Full LED
opracowane we współpracy z Magneti Marelli
Automotive Lighting oraz system Integrated Vehicle
Control (IVC) w przypadku modeli Ghibli i Quattroporte
lub elektryczne wspomaganie kierownicy (EPS), które
sprawia, że Ghibli, Quattroporte i Levante zapewniają
jeszcze doskonalsze osiągi. W przypadku Ghibli
i Levante przewidziano też nowe wersje wyposażenia
GranLusso i GranSport, nastawione odpowiednio na
elegancję i sportowy charakter. Restylingu strony
zewnętrznej i aktualizacji wnętrza dokonano również
w modelach GranTurismo i GranCabrio.

W hali widowiskowo-sportowej w Monterrey odbył się trzeci etap
imprezy o nazwie Grill Master Circuit 2017, najważniejszych
w Ameryce Łacińskiej mistrzostw w grillowaniu. Sponsorem tej
przyciągającej tłumy imprezy był RAM Mexico, który na Grill
Master zaprezentował nowy model Ram R/T Crew Cab 2018.
Posiada on wiele nowości, m.in. drugi rząd siedzeń, sportowe
czarne koła z oponami 20-calowymi, elektrycznie sterowany
dach otwierany, wysokiej klasy system audio oraz radio
z ekranem dotykowym o przekątnej 8,4 cala.

BRAZYLIA

Fiat Toro „gra” w Blackjacka
Cały czarny, zarówno z zewnątrz, jak i w środku, czarne są nawet jego aluminiowe
17-calowe felgi, lusterka i relingi dachowe. Tak prezentuje się nowy pickup Fiat
Toro Blackjack, wyposażony w silnik 2.4 Tigershark MultiAir Flex o mocy 186 KM
i automatyczną, dziewięciostopniową skrzynię biegów. Do wyboru są dwie opcje
czerni na karoserii: Ombra (pastelowa) i Carbonio (metalizowana).
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przygotowane przez redakcję

WŁOCHY

Nagroda dla Comau

WŁOCHY

Cairoli mistrzem świata
Tony Cairoli dziewiąty raz z rzędu został
mistrzem świata w FIM Motocross World
Championship MXGP. Rekord ten zapisuje
tego sycylijskiego motocyklistę na kartach
historii tej dyscypliny sportu tuż za Belgiem
Stefanem Evertsem, który zdobył ten tytuł
dziesięciokrotnie. Tony’ego w zmaganiach
przez cały czas wspierają marki Fiat
Professional, Oficjalny Sponsor FIM Motocross
World Championship MXGP, oraz Magneti
Marelli Checkstar, których jest ambasadorem.

Spółka Comau zdobyła tytuł „Bronze Winner” na
odbywającej się w Turynie International Rational Process
Achievement Awards 2017. Wyróżnienie to wręczono
spółce za opracowanie metody PA – Problem Analysis –
w ramach realizacji nowej stacji montażu karoserii –
dzięki której zwiększono jej niezawodność. Opracowany
przez Comau system, zgodny z koncepcją „Industry 4.0”,
nadaje się do każdej istniejącej instalacji i może być
wykorzystywany do montażu pojazdów dowolnego typu
i o dowolnych rozmiarach. Jego wprowadzenie na rynek
planuje się na ostatni kwartał 2017 roku.

JAPONIA

Debiut Giulii
INDIE

Nowy salon w Bengaluru
W Bengaluru, w stanie Karnataka, w Indiach otwarto
drugi punkt dealerski. Dzięki sukcesowi modelu Jeep
Compass spółka FCA India rozszerza swoją sieć
sprzedaży i usług, co stanowi strategiczną kwestię,
jeśli chodzi o ekspansję tamtejszego rynku.

W Tokio zadebiutowały cztery wersje Alfy Romeo Giulia.
Sprzedaż marki odnotowuje w tym kraju spory wzrost,
dlatego do 2018 roku planuje się tam otworzyć ok. 60
ekskluzywnych salonów. Japonia staje się znaczącym
rynkiem dla FCA. Na przykład dla Abartha kraj ten
stanowi trzeci rynek na świecie. Zachęcające sygnały
docierają również od Jeepa. Na koniec 2017 roku
marka planuje sprzedać tam ok. 10 tys. egzemplarzy.
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FIAT TIPO S-DESIGN:
WYRÓŻNISZ SIĘ
Z TŁUMU
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To wersja specjalna, dostępna
w odmianie hatchback i Station Wagon.
Posiada silniki Diesla i benzynowe
(także LPG) o mocy 120 KM.
Filippo Gallino

T

o, że sprzedaż samochodów marki Fiat na rynku
polskim w pierwszym półroczu 2017 roku wzrosła aż o 72
procent (w sumie 7425 sztuk), to
w dużej mierze zasługa Fiata Tipo,
który stanowi 60% sprzedaży
tej marki i jest jednym z najbardziej pożądanych samochodów
wśród klientów prywatnych:

według danych instytutu SAMAR,
który opracowuje rankingi w oparciu o bazę danych CEPiK, Fiat Tipo
był w tym roku dwukrotnie –
w maju i we wrześniu – najchętniej kupowanym przez Polaków samochodem.
Jak zwykł powtarzać Rafał Grzanecki, Country Manager marki:
„Polacy pokochali Fiata Tipo”. I wy-

jaśnia: „Na sukces modelu nad Wisłą składa się wiele czynników –
oprócz oczywistych, głównie tego,
że jest to doskonały produkt, świetnie dopasowany do potrzeb
klientów i z odpowiednim pozycjonowaniem cenowym, dochodzą
atrakcyjne akcje marketingowe.
Ostatnim takim działaniem była odbywająca się tylko raz w roku Noc
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Cudów, podczas której nasze salony były czynne do północy, a na
klientów czekały wyjątkowo korzystne oferty. Z salonów wyjechało
wtedy ponad 700 nowych Fiatów, z czego połowę stanowiły
modele Tipo. Nie spoczywamy na
laurach i, chcąc rozwijać sprzedaż
Tipo w kraju, już teraz uruchomiliśmy wyprzedaż i zaoferowaliśmy
nowe promocje, dzięki którym nowy
Tipo można kupić już od 43 900 zł”.
Za sukcesem tego modelu stoi
duża możliwość wyboru różnych
opcji, a także styl, bogactwo wy-

Fiat Tipo
to jeden
z najchętniej
kupowanych
samochodów
przez Polaków
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posażenia, różnorodność gamy (trzy
wersje: sedan, kombi i hatchback),
a przede wszystkim niezwykle
konkurencyjne ceny. We Włoszech Fiat Tipo to jeden z bestsellerów rynku, plasujący się tuż za
Pandą, a w Europie jest to trzeci
najchętniej kupowany model Fiata
po Pandzie i Fiacie 500. Zgodnie
z przewidywaniami w 2017 r. będzie w pierwszej siódemce najlepiej sprzedających się modeli
w europejskim trudnym segmencie
samochodów kompaktowych (segment C).
Teraz Tipo ma jeszcze więcej
do zaoferowania. Nadciąga bowiem wersja S-Design, dostępna
w odmianie 5-drzwiowej lub Station
Wagon. Jest ona najwyżej plasowaną wersją w gamie, czymś
w rodzaju serii specjalnej, która
wcześniej przewidziana była tylko
dla bardziej „wysoko postawionego” Fiata – model 500X. Ewidentnie Tipo zasłużył na pewien
awans. Model dostępny jest w nowym, unikatowym kolorze szarym

Metropoli. Ale do wyboru jest też
czerń Cinema, czerwień Amore, biel
Gelato i kolor szary Colosseo.
Z przodu trudno nie dostrzec wielkiej osłony chłodnicy z poziomymi,
połyskującymi czernią liniami. Po
raz pierwszy w modelu Tipo zastosowano reflektory bi-ksenonowe, które zapewniają o 30%
lepszą widoczność niż lampy
standardowe. W wersji S-Design
jest wiele detali wykończonych
czarnym błyszczącym kolorem,
między innymi obudowy lusterek
oraz nowe, również czarne, felgi
aluminiowe w rozmiarze 17 lub 18
cali, z charakterystycznym diamentowym szlifem. Szyby tylne są
przyciemnione, a niektóre elementy, w tym klamki drzwi, polakierowano na taki sam kolor jak
nadwozie.

W środku znajdziemy siedzenia
ze skóry i tkaniny. Podwójne
przeszycia siedzeń ze skóry i materiału Airtex doskonale korespondują z krzyżykowymi szwami na
kierownicy i gałce dźwigni zmiany
biegów obitej skórą Techno. Detale
z błyszczącej czerni zagościły również na desce rozdzielczej.
Poza licznymi nowościami estetycznymi nowa wersja Fiata Tipo dysponuje również zaawansowanymi
systemami technologicznymi. Seryjnie w całej gamie S-Design występuje najnowszej generacji system Uconnect 7" HD LIVE. Posiada on wysokiej rozdzielczości
ekran dotykowy, typu pojemnościowego, o przekątnej 7", dzięki
czemu można go obsługiwać jak
typowy tablet. W wersji bazowej do
dyspozycji jest również system
UConnect Link obsługujący aplikacje Apple CarPlay i Android (na tę
chwilę nie zawiera on języka polskiego).
Jeśli chodzi o silniki Tipo S-Design,
do wyboru są dwie odmiany,
obie o mocy 120 KM: silnik benzynowy 1.4 T-Jet, dostępny również
w wersji LPG-benzyna, a także turbodiesel 1.6 Multijet, który można
zamówić w połączeniu ze skrzynią
manualną lub dwusprzęgłowym automatem typu DCT.

LPG w całej rodzinie Tipo
Fabryczna instalacja LPG w modelach Tipo Hatchback
i Station Wagon cieszy się dużą popularnością na
polskim rynku. Samochody wykorzystujące to
rozwiązanie stanowią bowiem aż 10% sprzedaży tego
modelu. Fakt ten sprawił, że do oferty aut zasilanych
gazem dołączył Fiat Tipo Sedan oraz S-Design.
Główną zaletą fabrycznej instalacji LPG jest idealne
dopasowanie jej parametrów do rodzaju silnika,
z którym będzie współpracować. Dzięki temu
samochody objęte są pełną gwarancją producenta,
bez wykluczeń, jakie zazwyczaj związane są
z eksploatacją pojazdu na paliwie LPG. W przypadku
modelu Tipo instalacja gazowa zespolona jest
z silnikiem 1.4 T-Jet 120 KM we wszystkich
poziomach wyposażenia. Dopłata do niej
wynosi 3500 zł brutto. Zakładając miesięczny przebieg
samochodu 1500 km miesięcznie, koszt tej instalacji
zwróci się po zaledwie 25 miesiącach. Fiat Tipo z LPG
posiada dwa układy zasilania: benzynowy oraz przy
użyciu gazu płynnego. Są one sterowane centralką
kontroli silnika, która razem z centralką LPG kontroluje
wtrysk paliwa w dwóch przewidzianych trybach
funkcjonowania. Silnik podczas działania w trybie
zasilania LPG utrzymuje te same parametry
momentu/mocy jak podczas działania w trybie
zasilania benzyną, a w konsekwencji uzyskiwane
przez samochód osiągi są porównywalne.
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FIAT 500

ANNIVERSARIO

Z okazji 60. urodzin Fiata 500
marka przygotowała kolejną
specjalną serię wzbogaconą
o ekskluzywne elementy.
Filippo Gallino
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P

o limitowanej, urodzinowej
serii 60th, zaprezentowanej
na Salonie Samochodowym w Genewie, marka proponuje
Fiata 500 Anniversario, kolejną
odsłonę prawdziwej legendy
motoryzacji, która w ciągu 60 lat
zdobyła serca miłośników piękna
i oryginalności.
„Wielki, mały samochód” Fiata zaprezentowano w Turynie 4 lipca
1957 roku. Ponowny sukces model
odniósł w 2007 roku (odnowiono
go w 2015 roku), a jego sprzedaż
przekroczyła w tym roku granicę
2 mln egzemplarzy, wliczając
w to produkcję zza oceanu.
Biorąc pod uwagę prekursora
z 1957 roku, który znalazł ponad
4 mln nabywców, w ciągu 60 lat
mamy do czynienia z imponującą liczbą 6 mln sprzedanych
egzemplarzy: świadczy to o wpływie
Fiata 500 na rozwój motoryzacji
i o tym, że zagościł on w zbiorowej
wyobraźni, przemawiając aż do
czterech pokoleń kierowców.

500 pokochały
cztery pokolenia
kierowców
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Nowa seria specjalna, dostępna zarówno w wersji hatchback, jak
i kabriolet, charakteryzuje się
wyglądem nawiązującym do lat
sześćdziesiątych, przywołującym
niektóre cechy szczególne tego legendarnego samochodu, między innymi dwa nowe, specjalne kolory zainspirowane barwami legendarnej poprzedniczki, chromowane elementy na pokrywie komory silnika i obudowach lusterek,
dawne logo Fiata oraz 16-calowe
felgi aluminiowe w stylu vintage lub
do wyboru felgi z diamentowym
szlifem przypominające koła aut
z tamtej epoki. Elegancji dopełnia
chromowane logo „Anniversario” na
pokrywie bagażnika.

Z żywą kolorystyką lat sześćdziesiątych doskonale koresponduje
najnowszej generacji technologia:
nowy Fiat 500 Anniversario oferuje
to, co najlepsze w zakresie
komfortu i łączności ze światem. Dostępny jest bowiem pakiet
Uconnect™ Link Plus, który obejmuje cyfrowy zestaw wskaźników
z 7-calowym wyświetlaczem TFT,
system Uconnect 7” HD LIVE, przystosowanie do obsługi aplikacji Apple Car Play i Android Auto™ , a na
zamówienie także zintegrowaną nawigację z mapami TomTom.
Sprzedawany w ponad 100 krajach
świata Fiat 500 to numer 1
w segmencie samochodów
miejskich w Europie, lider

Wiecznie młody mit
Mimo że najstarsze egzemplarze eksploatowane są od 40 do 60 lat, po drogach
Europy ciągle jeździ ponad 400 tysięcy legendarnych Fiatów 500. Większość z nich
we Włoszech, gdzie starych Fiatów 500 jest więcej niż samochodów z napędem
elektrycznym (ponad 388 tysięcy). W eksploatacji jest więc ciągle około 10%
produkowanych „Pięćsetek” sprzed lat (4 097 908). Aby zrozumieć fenomen
popularności tego małego modelu, wystarczy na niego popatrzeć: jest piękny,
sympatyczny i jest częścią historii Włoch. Ale to nie wszystko: „stara Pięćsetka” jest
także wszechobecna ze względu na małe gabaryty, przez co w mieście można ją
dosłownie wszędzie zaparkować. Rzeczywiście jej wymiary robią wrażenie, zwłaszcza
gdy pod uwagę weźmiemy fakt, iż posiada ona homologację na 5 osób: ma 1,3 metra
wysokości, 1,3 metra szerokości i 2,9 metra długości. To z pewnością magia dawnych
homologacji, ale również mistrzowskie wykorzystanie przestrzeni.
Ale to nie wszystko: pomimo mocy, która dziś wydaje się śmieszna (między 13 a 18 KM
w zależności od modelu), wielu kierowców w dalszym ciągu ją eksploatuje, jakby nic
innego nie było do wyboru: liczba zarejestrowanych „starych Pięćsetek” pozostała
w dużej mierze niezmieniona w porównaniu z rokiem 2010, co ma nie lada znaczenie,
jeśli mowa o samochodzie, którego produkcja zakończyła się w 1977 roku. Jest to
model pełen rekordów: żadne auto nie może pochwalić się tak długotrwałą
popularnością, która w dodatku ciągle rośnie.
Dawne modele 500 nie są już złomowane. Wręcz przeciwnie, zauważa się tendencję
do renowacji również egzemplarzy w gorszym stanie. „Zachowywanie i docenianie
Fiata 500 jako zjawiska społecznego i zwyczaju jest misją wielu jego pasjonatów” –
wyjaśnia Stelio Yannoulis, prezes Fiat 500 Club Italia, największego na świecie
zrzeszenia tej autentycznej włoskiej legendy.
w ośmiu krajach, sytuujący się na
podium w kolejnych sześciu, ze
stałą wielkością sprzedaży od 2007 r.
do dziś i sprzedażą poza rynkiem
macierzystym na poziomie 80%.
Zainteresowanie Fiatem 500 wynika z ciągłych zmian wyglądu
modelu widocznego w seriach
specjalnych, wśród których warto
wspomnieć o wersjach „500C by
Gucci”, „500 by Diesel” czy o najnowszej „500 Riva”. W sukces tego
sympatycznego, entuzjastycznie
przyjmowanego i zaskakującego samochodu swój udział wnosiły więc
różne środowiska twórcze. Dzięki
temu Fiat 500 jest zawsze na czasie
i zagościł w wyobraźni wielu ludzi
z całego świata.
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FIAT FULLBACK

ZWIZYTĄ
WWINNICACH
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Jazda po piaszczystych wzgórzach
regionu Roero w Piemoncie niedaleko
Turynu, wśród winnic i zapierających dech
w piersiach widoków, to dla Fullbacka
test zintegrowanego napędu,
przyczepności i komfortu.
Paola Ravizza, zdjęcia: Alessandro Lercara
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Fiat Fullback
wśród winnic
Roero. Na
stronie
powyżej:
Castellinaldo
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N

iewiele samochodów daje
kierowcy taką przyjemność jazdy, poczucie wolności, otwartości na nowe wyzwania, a jednocześnie bezpieczeństwa
jak pick-up Fiat Fullback. Wsiadamy do przestronnej kabiny modelu, pojazdu o pojemności 2.4 litra
i mocy 180 KM, żeby wybrać się
na krótką wycieczkę za miasto. Czekają na nas fascynujące zakręty
wśród winnic Canale i wizyta u zaprzyjaźnionych producentów wina
w Cascina Ca’ Rossa. Na autostradzie Turyn-Savona pierwsze miłe
zaskoczenie. Pomimo swoich sporych rozmiarów (wysokość pojazdu
wynosi 178 centymetrów, a długość
ponad 5 metrów) oraz obszernej
skrzyni ładunkowej, w której można
przewozić także sprzęt roboczy,
Fullback gwarantuje komfort
i osiągi porównywalne z luksusową limuzyną. Można w nim regulować zarówno głębokość, jak
i wysokość kierownicy, podczas gdy
fotele regulowane są elektronicznie
za pomocą przycisków znajdujących
się z boku siedziska. Włączamy
tempomat z ogranicznikiem prędkości i pokonujemy całkowicie zrelaksowani 20 minut autostrady. Zamykamy jeszcze okna i nastawiamy
dwustrefową klimatyzację, by całkowicie wyciszyć wnętrze pojazdu.
Najlepsze dopiero przed nami. Po

opuszczeniu autostrady i minięciu
kilku wiosek, docieramy do regionu
Roero. Wzgórza są piaszczyste,
strome, niebezpieczne, z licznymi
uskokami i turniami, które wyrastają
pomiędzy winoroślą, zagajnikami
i lasami. To wymarzone miejsce
trekkingowe dla pasjonatów rowerów górskich, geologii oraz poszukiwaczy skamieniałości morskich,
bo tysiące lat temu na tych terenach
zalegało morze. Najbliższe kilka kilometrów to łagodne serpentyny.
Podjazd prowadzi nas do Cisterna
d’Asti, do miejsca, w którym wzgórza Alfieri dell’Astigiano stykają się
ze wzgórzami Roero. Fullback pokonuje tę
nawierzchnię

pewnie i wręcz przykleja się do asfaltu. Jazda jest przyjemna; mimo
że auto waży ponad 1800 kg,
prowadzi się go z olbrzymią
lekkością. Teraz jednak musimy
zachować większą kontrolę, bo gdy
tylko docieramy do Cisterny, skręcamy ostro w prawo do Canale
i wjeżdżamy wprost na wąską
dróżkę między zabudowaniami. Jadąc wolno, możemy lepiej podziwiać krajobraz. Jest fantastyczna
pogoda i widać nawet wzgórza Alp
Liguryjskich. Zjeżdżając do Canale,
Fullback precyzyjnie wchodzi
w każdy zakręt, po czym przyspiesza i zwalnia niczym dużych
rozmiarów limuzyna. Kiedy docieramy do miasteczka, skręcamy
w lewo, a na końcu zjeżdżamy
z głównej drogi i polną ścieżką
„wspinamy się” do Cascina Ca’ Rossa.

W GÓRĘ I W DÓŁ
PRZEZ WINNICE
Razem z właścicielem winnicy udajemy się na przejażdżkę po polnych
drogach między uprawami winorośli
odmiany Nebbiolo, która tu nazywa
się po prostu Roero. Za kilka dni
rozpocznie się winobranie, kiście są
nabrzmiałe i dojrzałe. To będzie wyjątkowy rocznik. Nareszcie spadł
deszcz i słodziutkie grona wypełniły
się po ciepłym i suchym lecie sokiem. Mocne nachylenie piaszczystego terenu zmusza nas do włączenia napędu na cztery koła. Przekręcamy pokrętło umieszczone między przednimi fotelami. Za jego pomocą można ustawić napęd na koła
tylne (2H), napęd na cztery koła
(4H), a także pozycję 4HLC (z blokadą dyferencjału i równomiernym
rozłożeniem momentu obrotowego
między koła przednie i tylne) oraz
4LLC (w którym dodatkowo włączane są biegi zredukowane). Tuż
po włączeniu napędu na cztery koła
wrażenia za kierownicą radykalnie
się zmieniają i piaszczysty teren nie
stanowi już żadnego problemu.
„Przyklejony” do podłoża Fullback bez najmniejszego wysi-

łku dociera na szczyt wzgórza:
po prawej stronie znajduje się mur
z tufu wulkanicznego, po lewej winnica Roero Audinaggio, jedna ze
szlachetnych odmian DocG z Ca’
Rossa, a poniżej rozpościera się
spektakularny krajobraz. Koniecznie
musimy zrobić zdjęcie. Ale jak zawrócimy? Nie ma zbyt wiele miejsca
na manewr, wystarczy go zaledwie
na jedno auto, a w dodatku teren
jest pochyły. Pomaga nam jednak
reduktor, doskonała moc silnika, przyczepność pojazdu do
nawierzchni oraz dobrej jakości
obraz z kamery cofania z wyświetlanymi na ekranie dwoma liniami zielonymi i jedną czerwoną,
który dokładnie wskazuje pozycję
skrzyni ładunkowej oraz granice,
których przekroczyć nie wolno. Teraz nasz pick-up stoi dumnie, jakby
też chciał zapozować do zdjęcia:
piękny, połyskujący czernią, która
jednak, już za chwilę, niemal cała
zostanie zakryta tumanami kurzu.
Jesteśmy gotowi, by wjechać między rzędy odmian barbera. Zabawa
trwa, zjeżdżamy ze stromego wzniesienia, nie martwiąc się o piasek
i dziury w drodze, których prawie

nie odczuwamy dzięki amortyzatorom i wygodnym, mocno trzymającym, skórzanym siedzeniom Fullbacka. Jeszcze krótki odcinek drogi
krajowej, potem znowu jazda między łąkami.
Wracamy do Cisterna d’Asti na posiłek w tradycyjnej trattorii „Garibaldi”. Tu można zasmakować
prawdziwej piemonckiej kuchni
i wybrać trunek z bogatej karty win,
gdzie znajdziemy także butelki z Ca’
Rossa (niestety kierowca nie może
pić). Parkujemy przed wejściem
do restauracji. Mimo iż samochód
jest dosyć wysoki, wygodnie się
z niego wysiada dzięki uchwytom
zamontowanym na słupkach bocznych oraz chromowanym stopniom.
Jeden przycisk w pilocie blokuje
wszystkie zamki i składa elektrycznie sterowane lusterka. Zanim wrócimy do Turynu, czeka nas degustacja piemonckiej kuchni: grzyby
i trufle z piemonckim makaronem
„tajarin” (drobno posiekane tagliattelle), mięso „all’albese”, czyli rodzaj
tatara lub carpaccio, ciętego na plasterki lub siekanego, doprawionego
płatkami parmezanu, pieprzem,
gałką muszkatołową i olejem.
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CORAZ WIĘCEJ

„AUTOMATÓW”

J

ednym z elementów, który
jeszcze do niedawna odróżniał Amerykę od Europy był,
poza rozmiarami samochodów i pojemnością skokową silników, typ
stosowanych w nich skrzyń biegów:
za oceanem przeważały „automaty”, a u nas przekładnie manualne. Teraz również pod tym
względem świat się zmienia i na
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Starym Kontynencie jest coraz więcej kierowców, którzy wolą pierwsze
z wymienionych rozwiązań. I mają
ku temu powody. Zacznijmy od
liczb, które najlepiej to odzwierciedlają, bo nigdy nie kłamią. I tak, we
Włoszech w ostatnich latach odnotowano wzrost rynku samochodów
z automatyczną skrzynią biegów
o sześć procent, z czego aż cztery

procent w ciągu ostatnich dwóch
lat. Wzrost ten spowodowany był
przede wszystkim segmentem samochodów rodzinnych, zarówno
kompaktowych, jak i z klasy wyższej, a także SUV-ów. Przykładowo
w segmencie C liczba zwolenników
„automatów” wzrosła o ponad 16
punktów w latach 2012 – 2016,
wynosząc 27 procent zamiast 10,9.

Wielu kierowców wybiera samochody
wyposażone w taki właśnie system, bo
zapewniają komfort, bezpieczeństwo
i niższe zużycie paliwa. Gama FCA
dysponuje różnymi rozwiązaniami
pod tym względem.
Francesco Novo

Jest ona jeszcze bardziej widoczna
w przypadku flot, których zarządcy
są szczególnie wrażliwi na całkowite
koszty eksploatacji samochodu. Teraz już niemal wszyscy mają świadomość, że samochód wyposażony
w automatyczną skrzynię biegów
jest nie tylko wygodniejszy i bezpieczniejszy, ale zmniejsza też
znacznie zużycie paliwa, ponieważ

dzięki niej silnik pracuje optymalnie.
Rynek ten zatem ciągle ewoluuje,
zwłaszcza w przypadku firm, w których szybka praca przekładni ma
duże znaczenie. Dlatego FCA od zawsze wprowadza na rynek nowinki
technologiczne, które zapisują się na
kartach historii motoryzacji. Mamy
na myśli takie patenty, jak Common
Rail, Multijet, Fire czy MultiAir. Rów-

nież dziś firma odgrywa w tym zakresie główną rolę, oferując w coraz
większej liczbie modeli skrzynię automatyczną, ale w taki sposób, by
podkreślać wymogi każdej marki.
Strategia ta jest możliwa dzięki mozolnej pracy nad rozwojem technologicznym, w wyniki którego różne
skrzynie biegów idealnie pasują do
przeznaczenia poszczególnych mo-
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Powyżej
elementy
sterujące
skrzynią
automatyczną
w modelu
Alfa 4C,
a po prawej
w Fiacie Tipo.
Na pierwszej
stronie modele
FCA na torze
Lingotto

deli, w których są montowane. O ile
bowiem w przypadku marki Fiat
przekładnia automatyczna ma zapewniać maksymalną praktyczność i efektywność, jeśli chodzi
o zużycie paliwa oraz przyjemność
z jazdy, o tyle w Alfie Romeo zastosowanie skrzyni automatycznej ma
potęgować sportowy charakter
marki, a także komfort typowy dla
modeli premium, takich jak Giulia
czy Stelvio. Ten ostatni jest dostępny

wyłącznie z silnikami pracującymi
w parze z automatyczną skrzynią
biegów. Dopasowana do samochodu skrzynia biegów ma podkreślać również jego osiągi, jak w przypadku Abarthów, albo przeznaczenie do jazdy w terenie i nie tylko,
jak w przypadku SUV-ów marki
Jeep. Nie zapominając o niezbędnym wsparciu w codziennej pracy,
typowym dla pojazdów z logo Fiata
Professional.

Zasilanie gazem: „naturalny” to lepszy
Poza coraz większym zainteresowaniem skrzyniami automatycznymi klienci wykazują
się coraz większą dbałością o zrównoważony rozwój. Nie bez powodu więc FCA od lat
pracuje nad rozwojem silników zasilanych paliwami alternatywnymi. W tym roku Grupa
świętuje 20-lecie powstania pierwszego samochodu na metan produkowanego seryjnie
z układem dwupaliwowym: był nim Fiat Marea 1.6 BiPower. Według firmy zasilanie
gazem to jeden z najodpowiedniejszych wyborów technologicznych, by przyczyniać się
do zmniejszania zanieczyszczenia w obszarach miejskich i ograniczać emisje
zanieczyszczeń. Metan bowiem jest przyjazny środowisku, bezpieczny, praktyczny
i ekonomiczny. Nieprzypadkowo np. we Włoszech porusza się wiele samochodów
z takim rodzajem zasilania, a w stosunku do początku tego dziesięciolecia przybyło ich
niemal 40 procent. To spory wzrost, między innymi dzięki temu, iż FCA oferuje gamę
obejmującą aż 12 modeli spełniających wszystkie wymogi mobilności i transportu.
Oczywiście, o ile popyt nadal będzie wzrastał, konieczne będzie poszerzanie również
sieci dystrybucji metanu. W tym celu kilka miesięcy temu FCA, IVECO i Snam, przy
wsparciu włoskiego Ministerstwa Rozwoju Gospodarki i Transportu, podpisały
porozumienie na temat powstawania stacji oferujących ten rodzaj gazu.
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W sumie więc każdy model może
mieć idealnie dopasowaną do
siebie skrzynię automatyczną.
Jest to możliwe dzięki temu, iż
FCA umiejętnie wdraża najlepsze
technologie oraz rozwiązania
konfiguracyjne, by – w zależności
od danej marki i modelu – podkreślać zalety komfortu, dynamiki
i efektywności pojazdów. Oferta
obejmuje cztery rodzaje skrzyń
biegów: 8-stopniową skrzynię ZF
oraz 6-stopniowy model AISIN
w modelach z układem wzdłużnym
oraz ZF z 9 biegami w modelach
z układem poprzecznym. Poza tymi
rozwiązaniami, określanymi jako
„zewnętrzne”, do dyspozycji jest
technologia Dual Clutch Trasmission: skrzynia dwusprzęgłowa całkowicie zaprojektowana i wykonana przez FCA, produkowana
w zakładzie w Verrone (Biella), jednym z najlepszych na świecie
w produkcji skrzyń biegów, o czym
świadczy m.in. „Złoto” uzyskane
w metodologii WCM.
O ile w segmentach premium skrzynia automatyczna jest powszechnie
stosowanym rozwiązaniem, o tyle
w innych cały czas jeszcze drzemie
potencjał jej zastosowania. Dlatego
w imię „demokratyzacji” skrzyni
biegów FCA chce zapewnić
wszystkim możliwość korzystania
z „automatów”.

NA PIERWSZYM PLANIE

Debiut w MoMA

Razem na rzecz
jazdy autonomicznej

Są samochody, które są nie tylko pojazdami, ale
również prawdziwymi dziełami sztuki na czterech
kołach. Mają tak bogatą historię i fascynują do tego
stopnia, że postanowiono zaprezentować je
w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku.
Fiat 500 Serii F, najbardziej popularny w historii
model, produkowany od 1965 do 1972 roku, jest
eksponowany w salach MoMA podobnie jak dzieła
Van Gogha, Picassa czy Moneta.
„Fiat 500 jest ikoną historii motoryzacji, która na
zawsze zmieniła sposób projektowania i produkcji
samochodu” – mówi Martino Stierli, Kurator w Dziale
Architektury i Wzornictwa muzeum MoMA”.
Dlatego włoski „eksponat” dołączył do innych
7 ponadczasowych samochodów znajdujących się
w posiadaniu Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

„By technologia jazdy autonomicznej była coraz doskonalsza,
konieczna jest współpraca między producentami pojazdów
i dostawcami technologii oraz komponentów”. Tak stwierdził Sergio
Marchionne, Chief Executive Officer FCA, komentując podpisane
niedawno porozumienie pomiędzy FCA i Grupą BMW oraz firmami
Intel Corporation i Mobileye (spółka Intela) w sprawie opracowania
awangardowej platformy do jazdy autonomicznej, która będzie
wdrożona na poziomie globalnym. FCA udostępni wiedzę swoich
inżynierów oraz zasoby techniczne i doświadczenie, ale ważna też
będzie wielkość sprzedaży pojazdów Grupy, jej zasięg geograficzny
i wieloletnie doświadczenie na rynku północnoamerykańskim.

Bezpieczna praca
w FCA Powertrain Poland
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24 października pracownicy zakładu FCA Powertrain
w Bielsku-Białej świętowali 10 lat bezwypadkowej pracy.
Ostatni wypadek miał tam bowiem miejsce 24.10.2007 r.
Na ten doskonały wynik, który jest zasługą całego
zespołu, złożyło się wiele czynników. Przede wszystkim
każdy z pracowników bielskiej fabryki zaangażowany jest
w promowaną przez tamtejszy dział BHP kulturę
bezpiecznej pracy. Jej rozwój możliwy jest dzięki
wieloletniemu doświadczeniu załogi, która w znaczący
sposób wspiera procesy poprawy warunków pracy,
co przekłada się bezpośrednio na stały wzrost
bezpieczeństwa.
Takie podejście sprzyja ciągłemu rozwojowi filaru
bezpieczeństwa będącego częścią stosowanej
w FCA Powertrain Poland metodologii WCM.
Umożliwiła ona dzięki współpracy z pozostałymi filarami,
m.in. poprawę ergonomii pracy. W jej ramach organizuje
się także cykliczne akcje prozdrowotne oraz promujące
bezpieczną pracę, co przyczynia się również do poprawy
poziomu bezpieczeństwa w fabryce.

przygotowane przez redakcję

Abarth i Alfa Romeo
podbijają serca fanów w Niemczech
Głosami czytelników słynnego niemieckiego magazynu „Sport
Auto” Alfa Romeo Giulia została uznana za najlepszy samochód
sportowy 2017 roku aż w dwóch kategoriach: Alfa Romeo
Giulia Quadrifoglio z silnikiem benzynowym V6 turbo
o mocy 510 KM wygrała w kategorii seryjnych sedanów
z importu w cenie do 100 tys. euro, a Alfa Romeo Giulia 2.0
Turbo Veloce, z silnikiem benzynowym o mocy 280 KM, do 50
tys. euro. Wśród importowanych małych aut sportowych
triumfował Abarth 695 biposto. W 25. edycji „Sport Auto
AWARD” udział wzięły 234 modele. Z kolei ponad 16 tys.
czytelników niemieckiego magazynu „Auto Motor und Sport”
drugi rok z rzędu nominowało markę Alfa Romeo do tytułu
„Design Brand of the Year”, czyli marki wyróżniającej się
najlepszym wzornictwem w branży, a nową Alfę Romeo Stelvio
uznało za najlepszy model w kategorii „Large SUVs”.

Stelvio Quadrifoglio
na torze Nürburgring

Fiat 500X
– model Roku 2018
Fiat 500X przeszedł metamorfozę. Odnowiono w nim elementy
estetyczne i technologiczne, dzięki którym model będzie nadal
jednym z pięciu najlepiej sprzedawanych samochodów
w Europie w swoim segmencie. Wśród licznych innowacji na
uwagę zasługuje zaawansowany system UconnectTM HD Live
z 7" ekranem dotykowym o wysokiej rozdzielczości, który
będzie dostępny w standardzie od wersji Pop Star. System
oferuje Apple CarPlay, inteligentniejszy i bezpieczniejszy
sposób korzystania z iPhone’a w samochodzie. UconnectTM
7" HD Live jest również kompatybilny z Android AutoTM.
Model zyskał też nowe lakiery: brązowy Donatello Bronze
i zielony Alpi Matte Green. Nowościom estetycznym towarzyszy
nowa strategia komunikacji, która poprzez nowe nazwy
handlowe podkreśla dwie różne „dusze” Fiata 500X:
duszę miejską („Urban Look”) oraz crossover („Cross Look”).

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio zdobyła tytuł najszybszego
SUV-a świata, ustanawiając nowy rekord kategorii na
legendarnym niemieckim torze Nürburgring.
Stelvio Quadrifoglio pokonała ponad 20-kilometrową
północną pętlę w rekordowym czasie 7 minut, 51 sekund
i 7 dziesiątych, poprawiając o 8 sekund poprzedni rekord
w kategorii SUV-ów. Rekord został ustanowiony przez
Fabio Francię, tego samego kierowcę, który pokonał tor
Nürburgring z czasem 7 minut i 32 sekundy za kierownicą
Giulii Quadrifoglio. Ustanowienie rekordu było możliwe
dzięki zastosowaniu w modelu Alfy Romeo
najnowocześniejszych technologii, w tym innowacyjnego
układu napędowego 4x4 Q4 po raz pierwszy zestawionego
z silnikiem 2.9 V6 Twin-Turbo o mocy 510 KM.
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Bogata historia
Wszystko zaczęło się w 1977 r. Wówczas
placówka przy ul. Katowickiej, jeszcze pod
marką Polmozbyt, została oddana do użytku.
Z czasem została przejęta przez Fabrykę
Samochodów Małolitrażowych (FSM).
W 1992 r. salon wszedł natomiast w struktury
Fiat Auto Poland i w ten sposób działa do dziś,
będąc jednocześnie flagowym salonem
Grupy FCA w Polsce.

WIELKIE ŚWIĘTO
FLAGOWEGO SALONU

Jakub Wężyk, zdjęcia: M. Feodorów

Istniejący od 40 lat firmowy
salon FCA przeszedł gruntowny remont.
Uroczyste otwarcie rozpoczęło nowy
rozdział jego działalności.

Pełna gama
Aktualnie Centrum Sprzedaży FCA Poland
oferuje wszystkie marki FCA sprzedawane na
rynku polskim, czyli: Fiata, Lancię, Alfę Romeo,
Fiata Professional, Jeepa oraz, od momentu
ponownego otwarcia placówki – markę Abarth.
W salonie klienci mogą zapoznać się z pełną
gamą modeli wszystkich marek, począwszy od
najtańszej Pandy za 36,5 tys. zł, przez Jeepa
Grand Cherokee za 295 tys. zł, skończywszy na
Alfie Romeo Giulia QV – za niecałe 400 tys. zł.

Zróżnicowana oferta
W Centrum FCA w Bielsku-Białej klienci
mogą nie tylko zakupić nowe i używane auta
(obecnie w ofercie można znaleźć głównie
auta roczne i dwuletnie, m.in. Alfę Romeo 4C
Spider oraz szeroki wybór modeli 500X
i Giulietta), ale także skorzystać z oferty
FCA Banku oraz pełnego wachlarza ofert firm
ubezpieczeniowych. Ponadto Centrum oferuje
kompleksową obsługę serwisową i blacharskolakierniczą, a także bezgotówkowe rozliczenia
szkód komunikacyjnych.

Popularne modele

Zadowoleni klienci

Najpopularniejsze marki wśród
klientów salonu firmowego FCA
w Bielsku-Białej to Fiat (673
sprzedane auta w 2016 roku),
Alfa Romeo (60) i Lancia (22),
a także Fiat Professional (904)
i Jeep (91). Najlepiej sprzedające
się modele w 2017 roku to
Fiat Tipo (224 sztuki) i Fiat 500
(180), a także Ducato
(280 egzemplarzy).

Centrum Sprzedaży ma imponujące wyniki w badaniu
satysfakcji klientów (przeprowadzonym dla marki
Fiat). Wskaźnik polecenia klienta (NPS) wynosi 90%
dla salonu sprzedaży i 84,9% dla serwisu. Wskaźnik
usunięcia usterki przy pierwszej wizycie w serwisie
to... aż 98,5%! Klienci indywidualni to głównie
mieszkańcy Bielska-Białej i okolic. Salon obsługuje
również pracowników FCA i innych spółek Grupy.
Sprzedaż dla nich stanowi ok. 9-11% wolumenu
samochodów osobowych. Oprócz tego Centrum
Sprzedaży obsługuje floty Fiata Professional.

JAK WIELKA

RODZINA

Deszczowa aura nie przeszkodziła
w wyśmienitej zabawie pracowniczej
rodzinie FCA Poland, która wraz z bliskimi
wspólnie świętowała w tyskim zakładzie.
Za nami 20. Dzień Rodzinny. Było to
prawdziwe święto radości i zabawy.
Anna Szafrańska, zdjęcia: I. Kaźmierczak, M. Feodorów

C

hoć tym razem ubrać trzeba się było nieco
cieplej, a wielu uczestników zabawy zabrało
ze sobą parasole, we wrześniowe, sobotnie
popołudnie aleje i hale tyskiego zakładu FCA Poland
wypełniły się radosnym gwarem. Tysiące pracowników i tysiące ich bliskich wspólnie się bawiło i korzystało z mnóstwa przygotowanych dla nich atrakcji. Tym
razem Dzień Rodzinny był jednak szczególny, bo jubileuszowy. Spotkaliśmy się na nim po raz 20.
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ŚLADEM FOTOGRAFII SPRZED LAT
Po raz pierwszy Dzień Rodzinny pracownicy spółek
Fiata (obecnie FCA) świętowali w czerwcu 1995 r. Była
to zupełna nowość. Żadna firma w Polsce nie organizowała takich spotkań. 22 lata temu zakład wypełnił
się nie tylko pracownikami, ale i ich bliskimi, którzy
mogli zobaczyć jak powstaje samochód i wspólnie
spędzić czas na zabawie. Wtedy na liniach produkcyjnych dominowały jeszcze Fiaty Cinquecento, a na

ulicach popularne „Maluchy”. W tym pierwszym rodzinnym święcie uczestniczył Marian Danielczyk z Lakierni z żoną Barbarą i córką Bogusławą oraz synem Piotrem, co uwiecznił na zdjęciach zakładowy
fotograf, Ireneusz Kaźmierczak. „To ja! Białe spodnie,
koszulka. Hm… Tylko 22 lata młodszy” – mówi pan
Marian patrząc na zdjęcie z pierwszej edycji Dnia Rodzinnego. Na widok rodzinnej fotografii sprzed ponad
dwóch dziesięcioleci uśmiecha się także jego żona
Barbara. „Dzieci były jeszcze małe i spędzałam całe
dnie, siedząc z nimi w domu. Kiedy mąż mi powiedział,
że zakład organizuje Dzień Rodzinny, byłam zaskoczona.
Do dziś pamiętam, że pogoda była piękna. Bogusia
i Piotr z radością korzystali z różnych atrakcji, podziwiali
miejsce pracy ojca, a ja byłam zadowolona, że mam
odskocznię od codziennych obowiązków” – podkreśla.
Uczestnictwo w kolejnych dniach rodzinnych stało się
tradycją familii Danielczyków. Wspólnie bawili się na
19 imprezach. Podczas jubileuszowego święta panu
Marianowi i jego żonie także towarzyszyli Bogusia i Piotr,
wyżsi i poważniejsi niż na zdjęciu sprzed lat. Oboje już
pracują, ale wciąż mają ogromny sentyment do tyskiego
zakładu. Piotr Danielczyk pamięta, że w dzieciństwie
uwielbiał wsiadać do samochodów i naciskać klaksony.
Obecnie patrzy na zakład pod kątem wykonywanej
pracy. Z zawodu jest technikiem narzędziowni. „Jedno
się tylko nie zmieniło. Kiedy byłem chłopcem wyjątkowe
wrażenie robił na mnie ogrom fabryki. I tak zostało do
dziś” – śmieje się.
Wizyty w fabryce sprawiły, że Bogusława Danielczyk
chciała od podszewki poznać przemysł motoryzacyjny.
Z zawodu jest inżynierem jakości. Podczas praktyk,
które odbyła w FCA Poland, mogła skonfrontować wiedzę teoretyczną ze standardami obowiązującymi w zakładzie o światowej renomie. „Pamiętam, że będąc
małą dziewczynką najchętniej spędzałam
czas w specjalnych strefach
zabaw. Gdy byłam trochę starsza, czekałam
niecierpliwie na
koncerty zespołów.
Teraz skupiam się
na prezentowanych
podczas Dnia Rodzinnego autach, bo
właśnie modele FCA
interesują mnie najbardziej” – dodaje Bo-

gusława Danielczyk, która mieszka i pracuje w Toruniu.
Jubileuszowe spotkanie na terenie FCA Poland nie było
dla rodziny Danielczyków ostatnim. „W końcu nasze
dzieci dorastały razem z tą fabryką” – podkreśla pani
Barbara.

POZYTYWNE EMOCJE
Dla Agnieszki Pasternak obecność na Dniu Rodzinnym to wręcz obowiązek. Świętować zaczęła od hali
montażu. Na Dniach Rodzinnych bywa od dziecka, bo
w fabryce pracowali jej rodzice. „Wśród prezentów,
jakie otrzymałam kilkanaście lat temu, były małe modele
samochodów, które tutaj wtedy produkowano. Do dziś
mam takie zielone Punto, którym teraz bawią się już
moje dzieci” – opowiada pani Agnieszka. Na Dzień Rodzinny przychodzi z mężem Tomaszem i dziećmi. Od
kilku lat wycieczki do fabryki mają szczególny charakter. To wspomnienie ojca pani Agnieszki, który zmarł
trzy lata temu. „Przypominamy sobie teścia, pokazujemy
dzieciom, gdzie pracował” – podkreśla pan Tomasz.
Linia montażowa wywarła ogromne wrażenie na ich
synku, Mikołaju Pasternaku. Choć na podjęcie decyzji,

Marian
Danielczyk
z żoną Barbarą,
córką
Bogusławą
i synem
Piotrem na
pierwszym
i dwudziestym
Dniu
Rodzinnym
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Powyżej:
Danuta Idzik
z mężem
Adamem
i córkami
Małgosią
i Ewą.
U góry,
po prawej:
Agnieszka
Pasternak
z mężem
Tomaszem
i dziećmi oraz
kuzynką
Izabelą Ważną,
niżej:
Grzegorz
Modrzejewski
z synem.
Obok:
Stefan Gryc
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Dwadzieścia lat minęło…

kim będzie w przyszłości ma jeszcze czas, od pewnego
czasu intensywnie myśli o tym, aby zostać mechanikiem
samochodowym. „Fascynują mnie te wszystkie elementy aut, które mogę tutaj z bliska oglądać i na końcu
zobaczyć, jak powstaje z nich nowy samochód” – mówi
podekscytowany chłopak.
Rodzinie Pasternaków towarzyszyła kuzynka Izabela
Ważna. Jej rodzice jeszcze pracują w FCA Poland.
Pani Izabela pamięta, że kiedy była dzieckiem, ojciec
oprowadzając ją po fabryce, szczególną wagę przywiązywał do wydziałów, gdzie pracował. „Czuję się jakbym zwiedzała fabrykę taty, bo jako mechanik, wszędzie
tu był” – śmieje się pani Izabela.
Bohaterem linii montażu był niewątpliwie tego dnia
Stefan Gryc, który prezentował gościom wyjątkowe
możliwości robota klejącego szyby. W FCA Poland pra-

Pierwszy Dzień Rodzinny odbył się
w czerwcu 1995 roku. W gazetce zakładowej
z maja tamtego roku ukazała się informacja, że
„celem imprezy jest nawiązanie bliższych więzi
pomiędzy spółką a pracownikami, którzy wśród
swoich najbliższych miło spędzą dzień. Rodziny
naszych pracowników będą mogły poznać ich
miejsca pracy, zobaczyć z bliska zakład, a także
poznać rzeczywistość Fiat Auto Poland” –
napisano. W dalszej części zapowiedzi przeczytać
można m.in. o tym, że w fabryce pracuje wielu
uzdolnionych plastyków – amatorów,
kolekcjonerów gromadzących od lat różnego
rodzaju stare przedmioty, znaczki, monety,
modele samolotów. „W programie Dnia
Rodzinnego pragnęlibyśmy stworzyć
pracownikom możliwość publicznego
zaprezentowania swojego hobby”. Ciekawostką
jest także to, że wśród osób zatrudnionych
w zakładzie poszukiwano pań, „które przyjęłyby

cuje od 11 lat. Syn Dawid skończył właśnie 11 lat
i dla niego największą atrakcją są gry w plenerze.
Lena, córeczka państwa Gryców ma dopiero sześć
miesięcy, więc towarzyszyła rodzicom w wózku. „My
z żoną natomiast najbardziej lubimy koncerty” – dodaje
pan Stefan.
Kilkuletnia Małgosia Idzik nie mogła oderwać oczu
od robotów pracujących przy klejeniu szyb. Na Ewie,
starszej siostrze Małgosi wrażenie robiło dosłownie
wszystko, od modeli samochodów po wielkość fabryki.
Danuta Idzik, mama Ewy i Małgosi z zawodu jest
informatykiem. FCA Poland zwiedzała już z rodziną
podczas ubiegłorocznego Dnia Rodzinnego, ale jak
wyjaśnia, kolejna taka okazja, to atrakcja, której nie
można przegapić. „Dziewczynki poza Dniem Rodzinnym
nie mają szans zobaczyć, jak budowane są samochody
i jak działa taka fabryka. Interesuje nas cała technologia. Mimo że już tu byliśmy, warto sobie tę wiedzę
odświeżyć, bo jest fascynująca” – opowiada pani Danuta. Dla Adama Idzika, który na co dzień pracuje
w Dyrekcji Handlowej FCA Poland w Bielsku-Białej,
Dzień Rodzinny to także jedna z niewielu okazji, by
spokojnie zobaczyć zakład.
Wśród zwiedzających spotkać można było także Grze-

na siebie w tym dniu rolę hostess,
służących wyjaśnieniami i pomocą
zwiedzającym zakład pracownikom i ich
rodzinom”.
Eugeniusz Skrzyński (zdj. poniżej)
przyznaje, że informacja o organizacji
Dnia Rodzinnego była dla niego
ogromnym zaskoczeniem. „Pamiętam,
że tego dnia panował upał. To była
niedziela. Wtedy można było zwiedzać
tylko jedną halę produkcyjną, dzisiejszy
Montaż. Dowiedziałem, że Family Day to
tradycyjne święto w zakładach Fiata we

W sobotę, 23 września,
aleje i hale tyskiego
zakładu FCA Poland
wypełniły się radosnym
gwarem
gorza Modrzejewskiego, pracownika kooperującej
z FCA Poland firmy Delfo Polska. „Chciałem, żeby syn
zobaczył, jak montowane są samochody. Widząc jego
reakcję, cieszę się, że mogłem mu zaproponować taką
ciekawą wycieczkę” – podkreśla Grzegorz Modrzejewski. Jego synowi Igorowi najbardziej podobały się czarne
Fiaty 500.
Ryszard Kufel jest kierowcą sanitarki zakładowej.
„Pracuję tu od 1979 roku, spędziłem więc w tym zakładzie sporą część swojego życia: 20 lat na produkcji,
a teraz jestem zatrudniony w Sirio Polska” – podkreśla.
Widok gości bawiących się na Dniu Rodzinnym sprawił,
że Ryszard Kufel na chwilę wrócił pamięcią do pierw-

Włoszech. Dla nas to była nowość” –
mówi Eugeniusz Skrzyński. Od tego
momentu w Family Day uczestniczy co
roku. Żona pana Eugeniusza – Halina
(po lewej) – związana jest zawodowo
z tyską fabryką od 1978 roku.
„Myśmy nie wiedzieli, czego się
spodziewać podczas pierwszej imprezy.
Było fantastycznie. Mnóstwo atrakcji
i bardzo dużo ludzi” – wspomina
Halina Skrzyńska.
Na jubileuszowy, XX Dzień Rodzinny
pan Eugeniusz zaprosił siostrę –
Danutę Luczyn (po prawej). Pani Danuta
wyjechała z Polski 28 lat temu do USA.
Wcześniej pracowała w tyskim
zakładzie. Nie kryła zaskoczenia na
widok panującej obecnie
w zakładzie sterylnej czystości,
a także rozmaitych
robotów. „Kiedy tu

pracowałam, to jeszcze ręcznie kleiło się
fartuchy do drzwi maluchów. Brat chciał,
żebym zobaczyła, co się zmieniło
w fabryce od mojego wyjazdu. Jestem
pozytywnie zaskoczona. To jest zakład
na światowym poziomie” – podkreśla
pani Danuta.
„Family Day to dzień rodzinny, Family
Day jest trochę inny. Konkursów, zabaw
różnych w bród, Ciekawych spotkań,
atrakcji cud” – to refren piosenki pt.
„Family Day”. Autorem słów jest Marian
Szeląg. Muzykę skomponował Zbigniew
Buchta, a utwór wykonał podczas
pierwszego Dnia Rodzinnego zespół
„Oskar”. Słowa piosenki: „Czy słońce
świeci, Czy deszczyk pada przy boku
zawsze mam sąsiada, I dalej razem
hejże ha, Niechaj zabawa ciągle trwa,
Niechaj zabawa trwa…” – wciąż
oddają ducha Dnia Rodzinnego.
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Po prawej:
Ryszard Kufel
z pielęgniarką
Katarzyną
Padół
i chirurgiem
Jerzym
Próchnickim.
Poniżej,
od lewej:
Norbert Wątor
oraz Maria
Bylina z Mają
i Justynką

Po prawej:
Kamil Jagiełło.
Na dole:
Krzysztof
Respondek
prowadzący
imprezę
i konkursy

szego Dnia Rodzinnego. „Taka integracja zakładu z pracownikami była wtedy nowością. Pamiętam, jak oprowadzałem po fabryce syna. Dziś ma 33 lata i wciąż
wspomina to z sentymentem. Nadal tutaj przyjeżdża,
ale teraz z żoną” – podkreśla pan Ryszard. Dodaje, że
często odwiedzała go rodzina z całej Polski. Przyjeżdżali
specjalnie, aby zobaczyć zakład w Tychach.

RADOŚĆ I ZABAWA
„Nie mogę uwierzyć. To ja!” – Maria Bylina z FCA Poland była zaskoczona, gdy zobaczyła swoją fotografię
na zdjęciu granatowego Fiata 500, które zrobiono
z wielu mniejszych ujęć osób, zatrudnionych w FCA

Poland. Pod ogromnym wizerunkiem samochodu gromadził się tłum pracowników.
„Mnie znalazła żona brata. Cieszę się, że
moje zdjęcie jest wśród fotografii innych
koleżanek i kolegów. Pracuję tu już 28 lat
i czuje się w ten sposób wyróżniona” – cieszy się pani Maria.
Tradycyjnie już przy wejściu na Spawalnię
ustawiono symulator jazdy Hexapod. I tak
jak w poprzednich latach do stanowiska
tworzyła się ogromna kolejka. Emocje
towarzyszące kierowcom rajdowym
chcieli poczuć i duzi, i mali. Wszyscy
jechali szybko, ale nie

wszystkim udawało się sprawnie pokonać ostre zakręty.
Norbert Wątor po raz pierwszy wcielił się w rolę kierowcy rajdowego. „Było ciężko, bo auto ślizgało się na
zakrętach i kilka razy wypadłem z trasy. Dla mnie to
super doświadczenie, bo chciałbym w przyszłości być
jak Robert Kubica” – mówi chłopak.
Teren zakładu zamienił się w wielkie wesołe miasteczko. Najmłodsi już przy wejściu otrzymywali worki
z upominkami. FCA Poland zadbał w ten sposób także
o bezpieczeństwo młodych gości, bo torby miały naszyte
specjalne, odblaskowe paski. Dzięki takiemu prezentowi
dzieci będą lepiej widoczne podczas jesiennej szarugi.
Tę, która panowała podczas jubileuszowego Dnia Rodzinnego, rozweselały girlandy z setek kolorowych balonów, rozwieszone między budynkami fabryki, a także
dmuchane, kolorowe zamki-zjeżdżalnie, tory przeszkód,
ścianki wspinaczkowe i dziesiątki innych atrakcji.
Kamil Jagiełło w roli pasażera spróbował przejażdżki
Jeepem po torze do jazdy off-road. Przyznał, że choć
uważa się za dobrego kierowcę, w tym wypadku mógłby
mieć problemy z prowadzeniem samochodu. „Kierowca
Jeepa musi być skupiony i opanowany. Największe wrażenie zrobił na mnie wjazd na pierwszą, najwyższą rampę.
To duży zastrzyk emocji” – wyjaśnia pan Kamil. Od 10
lat pracuje na Montażu. Na Dzień Rodzinny zaprosił
szwagra i jego dziewczynę. Oboje chcieli zobaczyć jak
wygląda FCA Poland w Tychach, jedna z najlepszych
fabryk przemysłu motoryzacyjnego w Europie.
Uczestnicy jubileuszowego spotkania mogli skosztować
rozmaitych smakołyków, wśród których były m.in. prawdziwe oscypki z Koniakowa. Dzień pełen wrażeń zakończył koncert Ani Wyszkoni i pokaz sztucznych ogni.

ZNÓW SIĘ SPOTKAMY
Pod ogromnym wrażeniem Dnia Rodzinnego była Henryka Bochniarz, członek Rady Nadzorczej FCA Poland.
„W przyszłości konkurencyjne będą te przedsiębiorstwa,
których pracownicy nie będą czuli się wyłącznie osobami wynajmowanymi na kilka godzin do wykonywania
jakichś zajęć. Dlatego cieszę się, że więź, którą FCA
Poland stara się budować podczas Dni Rodzinnych,
dotyczy nie tylko pracowników, ale także ich rodzin
i przyjaciół” – uważa Henryka Bochniarz.
Antoni Greń, dyrektor FCA Poland dodał, że
ludzie są skarbem zakładu. „Kiedy pracownik może pokazać rodzinie i przyjaciołom swoje miejsce zatrudnienia i pochwalić się tym co robi, to czuje się
dumny. Jesteśmy jak wielka rodzina, dlatego dalej będziemy podtrzymywać tę
dobrą i potrzebną tradycję Dni Rodzinnych” – zapowiedział Antoni Greń.
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WYKORZYSTAJ

SWÓJ TALENT!
Przedstawiciele FCA Poland zorganizowali
dla dzieci pracowników spółek FCA
warsztaty mające ułatwić im w przyszłości
odnalezienie się na rynku pracy.
Jakub Wężyk, zdjęcia I. Kaźmierczak

T

alent Days, bo taką nazwę
miała ta inicjatywa, odbył się
6 października w zakładzie
FCA Poland w Tychach. Współorganizatorami tego wydarzenia byli
przedstawiciele HRC Group, organizacji zajmującej się zarządzaniem
zasobami ludzkimi. Celem spotkania
była wymiana doświadczeń między pracodawcami, a studiującymi dziećmi pracowników
Grupy FCA, którzy w przyszłości
będą starać się o zatrudnienie. Dlatego w warsztatach wzięły udział
osoby zajmujące się rekrutacją pracowników w takich firmach, jak Comau, Teksid Iron, FCA Powertrain
Poland, Sistema Poland, Orange,
Ikea, Hilton Food Group, czy, rzecz
jasna, FCA Poland.
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WARTOŚCIOWA IDEA
Niezwykle bogaty program tej imprezy obejmował takie zagadnienia,
jak: wykorzystywanie mediów społecznościowych do szukania pracy,
prawidłowe tworzenie CV, poprawne
zachowanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej itp. Każdy z punktów

TALENT

DAYS

spotkania miał na celu uświadomić
młodych ludzi, zwanych dziś popularnie „millenialsami”, o możliwościach i narzędziach, z jakich
mogą korzystać, by znaleźć
wymarzoną pracę. Dlatego

uczestniczący w spotkaniu wspomniani przedstawiciele firm zajmujących się różnymi gałęziami przemysłu przekazywali uczestnikom
swoje doświadczenie oraz spostrzeżenia dotyczące procedur rekrutacyjnych. Młodzi ludzie mogli natomiast zadawać im pytania oraz
dzielić się swoimi wątpliwościami
czy przemyśleniami związanymi
z powyższymi zagadnieniami. Całość odbywała się w atmosferze zachęcającej do otwartego dialogu.
„Pierwszą rzeczą, jaką musi zrobić
młody człowiek, wchodząc na rynek
pracy, jest wzbudzenie zainteresowania jego osobą u potencjalnego
pracodawcy – mówi Stefano Le
Pera, International Advisor w HRC
Group – współorganizator Talent

Days. – Z naszych obserwacji wynika, że młodzi ludzie doskonale radzą sobie w tzw. cyfrowej rzeczywistości, ale nie mają świadomości,
że np. media społecznościowe,
które wykorzystują głównie do rozrywki, mogą być narzędziem pomocnym w znalezieniu wymarzonej pracy. Nie wiedzą także, że
pracodawcy również wykorzystują
Internet i funkcjonujące w nim media do poszukiwania nowych pracowników i pozyskiwania informacji
na ich temat. Często jest zatem tak,
że osoba szukająca pracy ma znikomą wiedzę na temat mechanizmów, jakimi posługuje się pracodawca i vice versa. Dlatego inicjatywa taka jak Talent Days jest bardzo ważna dla przedstawicieli obu
tych światów. Umożliwia ona bo-

wiem wymianę cennych informacji,
wiedzy i doświadczeń pomiędzy
nimi” – wyjaśnia.
Ostatnim punktem spotkania były
symulacje rozmów kwalifikacyjnych. Uczestnicy zostali w tym
celu podzieleni na grupy. W każdej
z nich znalazł się także mentor, czyli
jeden z prowadzących warsztaty.
Rozmowy, które przeprowadzał
z poszczególnymi osobami, opierały
się na tych samych mechanizmach,
jakie wykorzystują firmy podczas

rekrutacji pracowników. Po zakończonej symulacji mentor udzielał
poszczególnym członkom grupy
cennych wskazówek związanych
z przeprowadzoną rozmową. „Te
symulacje były bardzo ważną częścią dzisiejszego spotkania – mówi
Tomasz Skudlik, HR Manager
w Hilton Food Group. – Mogą one
wiele dać tym młodym ludziom, ponieważ człowiek uczy się w sposób
najbardziej efektywny podczas ćwiczeń praktycznych, a takimi były te
rozmowy. Dzisiejsze spotkanie to
dla większości jego uczestników
pierwsze zetknięcie się z rynkiem
pracy. Myślę, że łatwiej im będzie
wchodzić na ten rynek, jeśli
dostaną porady od osób, które
się na nim znają. Tym bardziej
cieszę się że mogłem wesprzeć

swoją wiedzą wspaniałych młodych
ludzi, którzy chcą się uczyć. Jestem
bardzo zadowolony z ich postawy.
Gdybym mógł, zatrudniłbym ich
wszystkich w mojej firmie” – przyznaje.

OCZAMI UCZESTNIKÓW
Krzysztof Jagosz, syn Władysława, pracownika FCA Poland
„Jako uczestnik warsztatów w ramach Talent Days jestem pod
wrażeniem poziomu, na jakim zos-

Stefano
Le Pera,
Tomasz
Skudlik
i Krzysztof
Jagosz

tały one zorganizowane i przeprowadzone. W sposób szczególny
cenię sobie jednak fakt, że w programie tej imprezy przewidziano
pracę w grupach. To nie tylko urozmaiciło spotkanie, ale także ożywiło jego atmosferę. W grupach
mogliśmy bowiem wymieniać się
poglądami, własnymi doświadczeniami oraz zadawać sobie pytania
– a to wszystko pod czujnym
okiem doświadczonych mentorów,
którzy udzielali każdemu z nas
cenne wskazówki dotyczące naszej
obecności na rynku pracy. To naprawdę bardzo dobra lekcja, która
z pewnością będzie procentować
w przyszłości”.
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Na dole,
od lewej:
Paulina Kubica
i Joanna Jopek

Joanna Jopek, córka pracownika FCA Powertrain Poland
Warsztaty, które odbyły się w ramach Talent Days, zrobiły na mnie
duże wrażenie. Szczególnie cenię
sobie możliwość rozmowy z mentorami, od których otrzymałam
praktyczne wskazówki, jak np. tworzyć swoje CV czy jak przygotować
się do rozmowy kwalifikacyjnej. Myślę, że bezpośredni kontakt z takimi
specjalistami dał nam dużo więcej
niż suchy wykład. Nie mam wątpliwości, że wiedza, którą wyniosłam
z tego spotkania znacznie ułatwi mi
poszukiwanie pracy w przyszłości”.
Kamil Greń, syn Zdzisława, pracownika FCA Poland
„Nigdy wcześniej nie miałem
styczności z taką inicjatywą jak
Talent Days. Tym bardziej cieszę
się że mogłem uczestniczyć
w warsztatach, które po raz
pierwszy zorganizowano w tyskim zakładzie. Szczególne wrażenie zrobiła
na mnie formuła tego
spotkania, która
opierała się na
otwartej relacji
z prowadzącymi.
Dzięki temu mog-
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łem zobaczyć, jak wygląda praca
HR-owca „od kuchni”. Ponadto
uważam, że nasi mentorzy przekazywali nam tak dużą ilość informacji, że każda sekunda dzisiejszego
wydarzenia była bezcenna –
zwłaszcza, że wiedza, którą dziś
pozyskaliśmy może znacząco wpłynąć na naszą przyszłość”.
Przemysław Cichy, syn Marzeny, pracownicy FCA Poland
„Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w dzisiejszych warsztatach,
ponieważ spotkałem tu ludzi prezentujących wysoki poziom wiedzy
i kultury – zarówno po stronie pro-

wanych jest poprzez złożenie CV.
Dzisiaj dowiedziałam się także, że
warto poprawnie uzupełnić swój
profil na Facebooku, czyli np. podać
informacje na temat naszego wykształcenia, bo nigdy nie wiadomo,
czy jakiś pracodawca tam nie zajrzy
i nie zainteresuje się nami jako potencjalnymi pracownikami”.

wadzących, jak i uczestników. Ważnym dla mnie punktem tego spotkania były pytania do HR-owców.
Jestem zaskoczony ich różnorodnością i zagadnieniami, jakich dotyczyły. Uważam też, że bardzo
wiele wniosły symulacje rozmów
kwalifikacyjnych. One z pewnością
dodały mi odwagi oraz chęci do
aktywnego szukania pracy, w której
będę mógł się rozwinąć i realizować swoje zainteresowania. Skoro
prowadzącym udało się zaszczepić
w uczestnikach tego wydarzenia
tak pozytywne emocje – można

Kamil Greń
i Przemysław
Cichy

stwierdzić, że cel tego spotkania
został osiągnięty”.
Paulina Kubica, córka pracowników FCA Powertrain Poland
„Osoby, które prowadziły dzisiejsze
spotkanie przekazały nam, uczestnikom wiele cennych informacji.
Muszę przyznać, że duża ich część
mocno mnie zaskoczyła. Przede
wszystkim nie miałam do tej pory
świadomości, że tak wiele, bo
aż 75% pracowników, poszukiwanych jest przez firmy za pośrednictwem serwisów internetowych, podczas gdy tylko 10% osób rekruto-
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NOWA ERA
AUTOMATYZACJI
Giancarlo Riolfo

Innowacje Comau
zmieniają fabrykę i nie tylko. To
rewolucja stawiająca człowieka
w samym centrum środowiska
pracy, w którym ludzie i roboty
pracują ramię w ramię.
36 FCA
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półka Comau poprzez swoje najnowsze produkty pokazuje, jaki potencjał drzemie w „nowej
erze automatyzacji”. W fabryce „smart”, czyli
fabryce inteligentnej, ludzie i roboty nie są już – jak
do tej pory, oddzieleni barierkami, ale pracują ze sobą
ramię w ramię. Ludzie posługują się w niej maszynami
w bezpieczny i synergiczny sposób. To rodzaj
współpracy określanej przez Comau mianem HUMANfacturing, powstałej z połączenia słów: „human”
(ludzki) i „manufacturing” (produkcja). Między innymi
dzięki zastosowaniu aplikacji opracowanych do obsługi
współpracujących ze sobą urządzeń mobilnych w procesie produkcyjnym ludzie mogą pracować w ścisłej
współpracy z robotami.
Wszystkie te nowości spółka Comau zaprezentowała
w Hanowerze, gdzie pokazała m.in. linię montażową,
na której pracownicy pracują tuż obok robota AURA.
W ich pobliżu znajduje się specjalne centrum robocze
SmartRob i wózek autonomiczny Agile 1500, całość
połączona w trybie bezprzewodowym. AURA to robot
unikalny na rynku dzięki jego parametrom technologicznym i stworzony z myślą o w pełni bezpiecznej
wspólnej pracy z operatorami. Posiada między innymi
specjalne poszycie, które w rzeczywistości jest syste-

mem sensorycznym. „Wyczuwa” wokół siebie obecność osób oraz innych maszyn, dostosowując odpowiednio swoje ruchy, by w razie potrzeby zatrzymać się.
Kolejną nowością Comau jest e.DO: sześcioosiowy
robot antropomorficzny bazujący na platformie hardware i software, które działają całkowicie w tzw. trybie
otwartego źródła (open source). Praktycznie rzecz
biorąc to maszyna modułowa, którą można zmontować
i spersonalizować w zależności od potrzeb. Idealna do
użytku dydaktycznego i rozrywkowego, jak zastosowania
handlowe i konsumenckie.
e.DO może z pełną elastycznością wykonać dowolną
operację, od prostych manipulacji po działania bardziej
skomplikowane. Jedyne ograniczenia związane są z parametrami szybkości i maksymalnego udźwigu. Jest to
robot o parametrach podobnych do tych, jakie posiadają
kosztowne maszyny przemysłowe, ale łatwo może go
zaprogramować nawet osoba nastoletnia, a sterować
nim można za pomocą zwykłego tabletu. Być może
jest on początkiem rewolucji podobnej do tej, która
spowodowała, że komputery opuściły laboratoria pełne
osób w białych fartuchach i stały się niewielkim, ale tak
ważnym przedmiotem codziennego użytku i pomocnym
sprzymierzeńcem w pracy oraz czasie wolnym.

Fabryka
przyszłości
według Comau:
osoby
bezpiecznie
pracują razem
z maszynami.
Robot e.DO.
i AURA oraz
modele
i systemy
Comau, które
zaprezentowano
na targach
w Hanowerze
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MATE

NADAJĄCE

Wraz z projektantką Rosellą Guasco
odkrywamy trendy, które dają
inspirację do tworzenia wyposażenia
samochodów Grupy.
Francesca Rech
zdjęcia: Alessandro Lercara
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RIAŁY I KOLORY

OSOBOWOŚĆ
Z

Rosellą Guasco, „kolorową damą”, odpowiedzialną w Design FCA za dział Colors&Materials
w regionie EMEA spotykamy się w biurze 83.
Właściwie to nie jest biuro, a raczej rodzaj salonu wystawowego w zakładzie krawieckim, w którym roi się
od kolorowych skrawków, próbek materiałów i różnych
surowców: skóry, elementów samochodu, na przykład
foteli i tapicerowanych desek rozdzielczych z różnych
materiałów, a także mnóstwo tablic, na których widnieją
pomysły, wycinki z gazet oraz zdjęcia mody kobiecej
i męskiej. „To nasza kopalnia pomysłów – mówi Rosella

– które nabierają potem odpowiednich kształtów, by
nadać osobowość samochodom, które produkuje FCA”.
Kolorowa dama wraz ze swoim 18-osobowym zespołem
architektów i projektantów, zajmuje się w regionie EMEA
estetycznym wyglądem wszystkich pojazdów – ich kolorystyką, materiałami, wykończeniem wewnętrznym
i zewnętrznym. To działalność polegająca na poszukiwaniu pomysłów i inspiracji, które pomogą wykorzystać
w sektorze samochodowym wszystkie trendy i nowości
modowe, technologiczne, designerskie, przemysłowe,
sportowe i aktualnie dominujący w świecie „głos ulicy”.

Zespół Design
Colors
& Materials
na Region
EMEA,
kierowany
przez Rossellę
Guasco
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Biuro,
w którym
pracują
projektanci
z zespołu
Colors &
Materials –
prawdziwa
przestrzeń
kreatywności
i badań.
Poniżej Rosella
Guasco, Head
of Colors &
Materials
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To praca, która łączy zadania trendsettera, globtrotera i dyrektora kreatywnego. Może tu pracować jedynie ktoś, kto
potrafi wszystkie otaczające go kierunki skonfrontować
z potrzebami przemysłu samochodowego. Nie wszystko
bowiem co jest aktualnie modne, nadaje się do samochodu.
Umiejętność eksperymentowania i nowatorskość musi iść
w parze z potrzebami, które charakteryzują konkretny model,
takimi jak bezpieczeństwo, wygoda, osiągi, zrównoważony
rozwój. Z drugiej strony trzeba mieć na uwadze wymogi
marketingu i sprzedaży. „Nasza praca dotyczy aspektów
emocjonalnych samochodu, ubieramy go od wewnątrz i na
zewnątrz w jakiś kolor i materiał, by wyrażały jego charakter
i osobowość” – wyjaśnia projektantka.
Skąd pani czerpie inspiracje?
„Pomysły wpadają mi do głowy zarówno podczas zwiedzania
targów wzornictwa przemysłowego, jak i pokazów mody.
Inspiracje płyną z różnych środowisk, ale najważniejsza jest
ich interpretacja oraz to, jak chcemy je przemycić do wnętrza
samochodu. W ciągu ostatnich 20 lat szybko zmieniały się
materiały i właściwie stały się pierwszoplanowymi bohaterami designu. W Centro Stile intensywnie nad nimi pracowaliśmy i proponowaliśmy rozwiązania prawdziwie rewolucyjne. Pomyślmy tylko o rodzinie samochodów Fiat 500
i różnorodności oferowanego wyposażenia. Wnętrze pojazdu
projektuje się z myślą o potrzebach określonej grupy klientów. Niemniej jednak jest ono wypadkową pewnych pomysłów, które są wspólne i bazowe dla wszystkich, jak: nawiązania do przeszłości, zmysłowe materiały, współczesne
wzornictwo. We Fiacie 500L wprowadziliśmy na przykład
nowatorskie materiały, takie jak poliuretanowe aplikacje na
tkaninie, które nadają trójwymiarowość i wytrzymałość,
z kolei w Lancii Ypsilon w wersji Mya zaproponowaliśmy
jeansową tkaninę dla klientów ceniących aktualną modę”.
Skoro mówimy o materiałach, jakie trendy będą obowiązywały w najnowszych modelach?
„Jednym z powszechnie panujących trendów jest z całą
pewnością hybrydyzacja materiałów, czyli umiejętność łączenia materiałów naturalnych z syntetycznymi. Kolejnym
obszarem naszego zainteresowania jest „zdejmowanie” kolejnych warstw po to, by odsłonić esencję pojazdu, jego
strukturę, doceniając takie materiały jak plastik. W wyższych
segmentach, takich jak Maserati, czerpaliśmy inspirację
z aktualnej mody odzieżowej oraz pracy rzemieślniczej”.
A jakich kolorów powinniśmy oczekiwać?
„Mija już moda na lakier matowy i perłowy, które Grupa
FCA wprowadziła jako pierwsza, dlatego obecnie pracujemy nad zapewnianiem większej głębi i pełni
lakierów kolorowych, a także nad pigmentami
aluminiowymi, które są delikatniejsze i bardziej
soczewkowate, pozwalając uzyskiwać jeszcze
bardziej metaliczny połysk. Bo kolory wpływają
na nasz wybór pojazdu”.

O czasach, kiedy w modzie
i samochodach stosowano
te same materiały

Dawniej w samochodach marki Fiat i Alfa
Romeo wykorzystywane były luksusowe
materiały pochodzące z Manufaktury Tollegno
w prowincji Biella. Firma ta dostarczała swoje
wyroby dla dworu królewskiego z dynastii
Savoia, a dzisiaj jest liderem na rynku
w swoim sektorze. Dzięki mozolnej pracy
obecnych właścicieli Tollegno 1900, którym
udało się odzyskać sporą liczbę materiałów
archiwalnych firmy, okazało się też, że wełny
oraz szara pepitka i szkocka krata
wykorzystywane były jako tapicerka w Fiacie
Coupé 519 i 514 Spider, a także później
w specjalnej serii Alfy Romeo. Odnalezione
materiały pozwoliły jednocześnie na
odtworzenie historii całego regionu, który od
połowy dziewiętnastego wieku specjalizuje
się w produkcji wełny i innych tkanin.
Z dokumentów tych wynika, że początki
przemysłu włókienniczego, budowa fabryk,
przędzalni oraz zakładów tkackich miała
miejsce w tych samych latach, kiedy
w Turynie powstawał Fiat. A w 1900 roku
podpisano akt założycielski spółki Anonima
Filatura z Tollegno, która dzisiaj jest
międzynarodową potęgą w zakresie przędzy
i tkanin wełnianych oraz innych materiałów.
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FORZA ITALIA
W SMOSZEWIE

To było prawdziwe święto miłośników
włoskiej motoryzacji. Na szósty zlot
Forza Italia 2017, który odbył się
2 września w Smoszewie niedaleko
Nowego Dworu Mazowieckiego,
przyjechało ponad 320 pojazdów
o włoskim rodowodzie.
Anna Borsukiewicz, zdjęcia: Piotr Ciechomski, Jerzy Kozierkiewicz
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a dziedzińcu zabytkowego
pałacu w Smoszewie zaparkowały takie motoryzacyjne perełki jak 56-letnia Lancia Flavia, Ferrari Dino 246 GT
z 1971 roku czy Polski Fiat 127p
z 1974 r. Najliczniej były reprezentowane Alfy Romeo, ale wielkie zainteresowanie budziły też ustawione
w „urodzinowej strefie” pięćsetki.
Stanowiły pełny przekrój dziejów
tego modelu, od pojazdów zabytkowych, takich jak najstarszy prezentowany Fiacik, rocznik 1964, po
najnowsze, wyprodukowane przed
kilkoma miesiącami.

Większość uczestniczących w zlocie
aut była wręcz wypielęgnowana.
Oglądających samochody przyciągała np. czarna Alfa Romeo 164,
która pod otwartą maską prezentowała silnik wyglądający tak, jakby
przed chwilą opuścił fabryczną linię
produkcyjną. „2 września przyszłego roku samochód skończy 25
lat” – chwalił się właściciel Alfy.
Zainteresowanie wzbudzała również
– i to mimo kiepskiego na zewnątrz
stanu technicznego – Argenta
z 1980 roku. Luksusowa niegdyś
limuzyna Fiata jest u nas modelem
mało znanym. Prawdziwą sensacją
stał się jednak głośny wjazd na teren zlotu Vespy 400 – jej dwusuwowy, 12-konny silnik słychać było
z daleka. Vespa ta nie była zresztą
skuterem, lecz samochodzikiem
wyprodukowanym w 1959 roku.
Właściciel, Bogusław Bieńkowski
z Ostrołęki, kupił ją we Francji
i przejechał już autkiem 1,5 tys.
km. Innym unikatem był zielony
busik Fiat 900 T, rocznik
1979, który z Otwocka przyprowadził na zlot Rafał Baranowski. Ten 8-osobowy pojazd, z silni-

kiem o mocy 40 KM umieszczonym
z tyłu, budowany był we Włoszech
przy wykorzystaniu podwozia i zawieszenia słynnej sześćsetki Multipli. Osobliwością, budzącą
ogromne zdziwienie oglądających,
było usytuowanie koła zapasowego, przykręconego tuż przed
prawym przednim fotelem. „Tak
było również w Multipli z lat sześćdziesiątych” – informował ciekawskich pan Baranowski.
Rozmowy, porównania, wymiana
doświadczeń to bardzo ważna część
imprezy w Smoszewie. Spotkania
– w wielu przypadkach – starych,
dobrych znajomych i nie tylko dla-
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tego, że zlot Forza Italia odbywał
się już po raz szósty. Uczestniczyli
w nich członkowie licznych klubów i grup skupiających miłośników włoskich marek samochodów, takich jak m.in. Alfaholicy,
Warszawscy Alfaholicy, Alfaholicy
Mazowsze, Alfaholicy Podkarpacie,
Alfaholicy Szczecin, Classic Cars
Łódź, AbarthForum.pl, Lancia Klub
Polska, Alfisti Łódź, Barchetta Club
Poland czy Alfa Romeo Górny Śląsk.
W zlocie brały udział całe ich rodziny, z dziećmi, a nawet z psami.
Jeden z nich, 8-miesięczny labrador
nazywał się... Stelvio! „Kupiliśmy
go, gdy ten model wchodził na rynek, więc imię dla psa było dla nas
oczywistością – tłumaczył właściciel
Stelvia, Daniel Machałowski z Łodzi.
– Jest to jedyny Stelvio w naszej
rodzinie, jeździmy bowiem Alfą 159”.
W tłumie uczestników zlotu było
również sporo debiutantów, co
dało się zauważyć podczas odprawy przed rajdem nawigacyjnym,
prowadzącym malowniczymi drogami ziemi zakroczymskiej. „Kto
startuje po raz pierwszy?” – spytał
dyrektor sportowy imprezy, Maciej
Słupecki (już po raz szósty organizujący ten rajd). Podniosło się więc
wiele rąk i to tym osobom tłumaczył
dokładnie, co to jest itinerer, jak
wypełniać kartę drogową, a także
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odpowiadać na pytania dotyczące
zdjęć obiektów, które trzeba było
odnaleźć na trasie.
Następnie wraz z komandorem
zlotu Jakubem Strzemżalskim przeprowadzali przed pałacem start 50
załóg uczestniczących w rajdzie, przedstawiając kolejne z nich
i ich pojazdy. Załogi często były rodzinne, ale największą sensacją stał
się... start pieszy. Zgłosiła się do
niego grupa reprezentująca
Lancia Klub Polska, która chwilę
potem wyruszyła na rajd piętrowym
autobusem marki Lancia, stojącym
(ze względu na rozmiary) przed
wjazdem do smoszewskiego parku.
Zanim zawodnicy wrócili z ponad
50-kilometrowej trasy rajdu, pozos-

tali uczestnicy zlotu mogli wziąć
udział w innych atrakcjach. FCA
Poland umożliwiła na przykład zapoznanie się ze swoją ofertą, pokazując m.in. Fiata 500 Abarth i 124
Spider, pierwszego SUV-a w historii
tej marki, czyli Alfę Romeo Stelvio.
Dużym zainteresowaniem cieszyła
się też możliwość odbycia jazdy
Alfami Giulią i Stelvio lub Fiatem
Tipo, które zorganizowała firma
Carserwis, dealer FCA. Chętnych
było tak dużo, że czekając na jazdę
trzeba było postać w kolejkach.
Liczną publiczność zgromadziły wykłady na temat historii włoskich
samochodów, a także konkursy
wiedzy motoryzacyjnej oraz o Włoszech. Oglądano też jednoślady
partnerujących zlotowi marek Ducati i Vespa, próbowano włoskich
specjałów na stoiskach kulinarnych.
Konkurencje zlotowe zakończył tradycyjnie konkurs elegancji, podczas
którego jury wybrało najpiękniejsze
auto. Nie było to łatwe zadanie –
ostatecznie zwycięzcą została załoga Fiata 850 Coupé Sport
z 1968 roku.
Wszystko było więc „po włosku”.
Poza... pogodą. Przez cały czas
zlotu siąpił deszcz. Ale to nie przeszkadzało uczestnikom, którzy na
koniec już umawiali się na kolejny
zlot Forza Italia.
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POGROMCA REKLAM
Jakub Wężyk,
zdjęcia: arch. AdBustera

IJEGO JEEP

Dziś wielu ludzi dla rozrywki nagrywa filmy
i umieszcza je w Internecie. Są jednak i tacy,
którzy dostrzegli w tej czynności potencjał
i sprawili, że stała się ich sposobem na życie.
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a 34 lata. Jest popularnym twórcą internetowym. Posiada kanał na
YouTube o nazwie AdBuster (z ang.
pogromca reklam), który śledzi
ponad milion stałych widzów. Powszechnie uważany jest za specjalistę od reklam. Marek Hoffmann,
bo o nim mowa, opowiada jak
rozpoczęła się jego przygoda
z YouTubem, czym są dla niego reklamy, dlaczego jeździ Jeepem
i skąd wzięło się nowe hobby, jakim
jest off-road.
Jest 2012 rok. Marek Hoffmann
„wrzuca” do Internetu film,
w którym wytyka przekłamanie
w reklamie pewnego proszku
do prania. Co skłoniło cię do nagrania tego materiału i umieszczenia go w serwisie YouTube?
Myślę, że to był impuls. W pewnym
momencie mojego życia stwierdziłem, że muszę zacząć komentować
to, co dzieje się z reklamami w telewizji. Okazało się, że ten spontanicznie nagrany materiał wywołał
w Internecie lawinę, która toczy się
do dziś.
Czy kiedy nagrywałeś pierwszy
film zakładałeś, że zostanie on
tak entuzjastycznie odebrany
przez widzów, a tworzenie tego
typu materiałów stanie się
twoim sposobem na życie?
W ogóle o tym wówczas nie myślałem. Nie miałem też żadnych
planów, żeby nagrywać kolejne
filmy i umieszczać je w sieci.
Szczerze mówiąc, do dalszych działań zmobilizowali mnie pierwsi widzowie, którzy, komentując moje
nagranie, sugerowali, że chcą
więcej podobnych materiałów.
Nagrałem wówczas kolejny film,
który również spotkał się z pozytywnym odbiorem. Z każdą kolejną
produkcją było podobnie. Mi z kolei
przygotowywanie ich sprawiało
ogromną przyjemność. Postanowiłem zatem przekuć to zainteresowanie w pełnoetatową pracę.

Czy wg ciebie twoje materiały
wpływają na sposób tworzenia
reklam?
Z moich obserwacji wynika, że
w pewnej reklamie wyeliminowano
rażący błąd, który wytknąłem w jednym z filmów. Niedawno wyraziłem
także swoje oburzenie dotyczące
kampanii reklamowej pewnej firmy,
w ramach której pojawiły się malunki w miejscu historycznym,
w którym, ze względu na jego powagę, być ich nie powinno. Krótko
po umieszczeniu w Internecie materiału na ten temat miejsce to zostało oczyszczone z tych reklam.
Chciałbym, żeby takich przykładów
było więcej. Jeśli filmy wpływają na
branżę reklamową, to oznacza, że
kanał, który prowadzę odnosi pełny
sukces.
Spośród wielu tematów związanych z branżą reklamową,
jakie poruszasz na swoim kanale, największą popularnością
cieszą się wśród widzów konfrontacje reklam z rzeczywistością. Skąd bierzesz na nie
pomysły i jak się do nich przygotowujesz?
Tego typu materiały są moją ulubioną formą działalności na YouTube. Lubię odtwarzać eksperymenty prezentowane w poszczególnych reklamach, jak np. wkładanie
brudnej koszulki do akwarium z danym preparatem i wyciąganie czystej. Tego typu filmy są najciekawsze,
bo najłatwiej sprawdzić w nich wiarygodność tych doświadczeń. Na
początku mojej działalności wiele
reklam, opierając się na powyższym
schemacie, zdawało się prowokować mnie do nagrywania takich
konfrontacji. Dziś branża reklamowa
podchodzi do swoich produkcji
w inny sposób, więc znalezienie podobnych materiałów wymaga ode
mnie zarówno czasu, jak i wysiłku.
Na szczęście moi widzowie przysyłają mi drogą mailową lub za pośrednictwem facebooka propozycje

ciekawych konfrontacji. Nakręciłem
kilka filmów o wielomilionowych odsłonach, które opierały się właśnie
na propozycjach widzów.
Zrobiłeś wiele konfrontacji,
które wykazały przekłamania
w konkretnych reklamach. Na
twoim kanale można jednak
znaleźć również takie konfrontacje, podczas których testowany produkt zachował się tak
samo, jak w jego reklamie. Jak
tego typu filmy odbierane są
przez widzów?
Niestety, większość woli oglądać te
konfrontacje, w których dany produkt zachował się inaczej niż w reklamie. Dlatego za każdym razem,
kiedy moja konfrontacja wykazuje
wiarygodność reklamy, mam mie-

Marek
Hoffmann
podczas jednej
ze swoich
podróży
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Wrangler jest
towarzyszem
wielu wypraw
AdBustera

szane uczucia. Zdarzały się sytuacje, kiedy testowany przez mnie
produkt zachował się identycznie,
jak w materiale reklamowym. Kiedy
umieszczam taki film w Internecie,
boję się, że zostanę posądzony
o kryptoreklamę czy manipulowanie
widzami. A przecież ja nie mam
wpływu na to, jak zachowa się produkt, ponieważ staram się przeprowadzać moje konfrontacje tak, żeby
przypominały eksperymenty zaprezentowane w konkretnych materiałach reklamowych.
„Bohaterami” niektórych filmów, które umieściłeś w sieci,
są twoje prywatne auta. Do
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pewnego momentu były to zwyczajne samochody kompaktowe, jakich wiele na polskich
drogach, aż tu nagle zamiast
nich pojawił się Jeep Wrangler.
Czyżby tak charakterystyczny
samochód wszedł w posiadanie
AdBustera?
Owszem, choć sam do końca nie
wiem, jak do tego doszło (śmiech).
A mówiąc poważnie, moje poprzednie samochody faktycznie nie wyróżniały się niczym specjalnym, ale
niestety, były dosyć awaryjne.
Jeepa zawsze postrzegałem natomiast jako producenta solidnych
aut. Uznałem zatem, że jeśli kupię

samochód tej marki, będę mógł go
spokojnie eksploatować przez kolejne 10 lat. Muszę jednak przyznać, że decyzji o zakupie tego auta
towarzyszyły silne emocje. Wrangler jest bowiem wyjątkowy na tle
innych modeli Jeepa. Świadczy
o tym chociażby fakt, że właściciele
tych samochodów pozdrawiają się
gestem uniesionej ręki, kiedy mijają
się na drodze. Poza tym wystarczy
zajrzeć pod spód tego auta, by
uświadomić sobie, jak solidna to
konstrukcja. Wrangler jest zbudowany tak, że podczas prawidłowej
jego eksploatacji nie ma prawa nic
się z nim stać. To samo tyczy się
silnika, w jaki wyposażony jest mój
egzemplarz – 3.6L V6 Pentastar.
Ta jednostka nie tylko dysponuje
dużą mocą, ale też jest powszechnie ceniona za ponadprzeciętną
trwałość. Model ten, ze względu na
swój wyrazisty charakter, doskonale
sprawdza się zatem także jako
„rekwizyt” w moich filmach –
zwłaszcza, gdy pojawia się konieczność przeprowadzenia konfrontacji
w terenie.

A’propos terenu: czy posiadanie
rasowej terenówki nie prowokuje do zjeżdżania z dróg
utwardzonych i udawania się
w miejsca, gdzie nie wjadą
zwyczajne samochody?
Tak się właśnie dzieje, choć ja
w pierwszym półroczu użytkowania
Jeepa praktycznie nie zjeżdżałem
nim z asfaltu w obawie, że uszkodzę
nowy samochód. Dopiero z czasem
zacząłem eksploatować Wranglera
jako prawdziwą terenówkę. Wiosną
br. zmieniłem opony na bardziej terenowe. Obecnie mój Jeep posiada
w związku z tym 33" koła. Ponadto
doszedł mały lift zawieszenia, 2.5".
Po wprowadzeniu tych modyfikacji
zacząłem swoją przygodę z off-roadem. Co ciekawe, jazdy po bezdrożach uczyłem się… z YouTube’a.
Stamtąd wyniosłem sporą dawkę
cennej wiedzy, zanim jeszcze zasiadłem za kierownicą Wranglera
i ruszyłem poza szlak.
O różnorodności twojego kanału świadczy chociażby fakt,
że niedawno pojawiła się na
nim relacja z wyprawy, którą

odbyłeś motocyklem do Portugalii. Czy istnieje szansa, że
kiedyś odbędziesz podobną
wyprawę Wranglerem?
Bardzo bym tego chciał. Decyzja
o długiej wyprawie samochodem
nie może być jednak podejmowana
spontanicznie. Taka podróż wymaga
skrzętnego jej zaplanowania –
zwłaszcza że marzy mi się dotarcie
Jeepem na Nordkapp. Wiem jednak, że Wrangler doskonale sprawdziłby się jako samochód wyprawowy. Jakiś czas temu wybraliśmy
się nim bowiem z żoną na tydzień
nad morze. Żartobliwie nazywamy
ten wyjazd pobytem w „hotelu
Jeep”, ponieważ nocowaliśmy
w samochodzie. Wrangler jest tak
skonstruowany, że po złożeniu tylnej
kanapy tworzy się całkowicie płaska
powierzchnia. Nawet ja, mimo że
jestem wysoki, wysypiałem się tam
doskonale. Myślę, że skoro pierwsza próba wyprawy Jeepem się powiodła, doskonale sprawdzi się
w dużo dłuższej i bardziej wymagającej podróży. Jeśli to marzenie
uda się zrealizować, z pewnością
na moim kanale pojawi się materiał
na ten temat.

Kim jest youtuber?
Youtuber to osoba, która posiada własny kanał
w serwisie YouTube, gdzie umieszcza tworzone
przez siebie filmy. Większość youtuberów tworzy
materiały o ściśle określonej tematyce. Można tam
zatem znaleźć kanały kulinarne, technologiczne,
motoryzacyjne, modowe, medyczne, lifestylowe itp.
Choć kategorie te przypominają schemat, na jakim
od lat bazuje telewizja, w rzeczywistości YouTube
znacząco się od niej różni. Przede wszystkim
działalność youtuberów opiera się na interakcji ze
swoimi widzami, którzy mogą komentować treść
oglądanych materiałów, a nawet sugerować twórcy
kolejne ich tematy. Ponadto większość autorów
zaczyna swoją przygodę, kręcąc filmy samodzielnie
przy użyciu amatorskiego sprzętu. Wraz ze
wzrostem liczby stałych widzów, wyłania się
możliwość zarabiania pieniędzy z reklam, jakie
pojawiają się podczas wyświetlania filmu.
Ponadto popularni twórcy otrzymują propozycje
współpracy od różnych firm, co jest najbardziej
dochodową gałęzią ich działalności. Szacuje się,
że najbardziej znani youtuberzy zarabiają nawet
50 tys. zł miesięcznie.
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O RANY,

ZNOWU ŚWIĘTA…
Przed nami Boże Narodzenie, najbardziej
wyczekiwane święta w polskiej tradycji.
Jak co roku spędzimy je w gronie
najbliższych i przyjaciół. Przygotowanie
świąt wymaga jednak niemałego
wysiłku. Dlatego dla wielu osób święta
to duże wyzwanie i stres. Jak stawić
temu czoła i jakoś przeżyć ten
bożonarodzeniowy
maraton?
Mirosława Malich
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B

oże Narodzenie to jedno z najważniejszych
świąt w tradycji chrześcijańskiej i jeden z najcudowniejszych okresów w roku. To czas, kiedy
wiele rzeczy nabiera innego wymiaru, kiedy jesteśmy
przepełnieni radością, ale i zadumą. Wyjątkowa atmosfera bożonarodzeniowych świąt, pachnących piernikami i choinką ozdobioną bombkami i kolorowymi światełkami sprawia, że ulegamy niezwykle magicznemu
nastrojowi. Jesteśmy radośni, mili dla otoczenia, troszczymy się o prezenty dla najbliższych i znajomych.
Ale święta, zwłaszcza okres przedświąteczny, wielu
osobom kojarzy się również z mnóstwem dodatkowych
obowiązków i tysiącem spraw do załatwienia: sprzątaniem domu, gotowaniem, wysyłaniem życzeń, staniem
w wielokilometrowych kolejkach, wybieraniem i zakupem prezentów, planowaniem wyjazdu, przystrojeniem
choinki i mieszkania. To także czas stania w korkach
ulicznych i nieustannego poszukiwania wolnego miejsca
na parkingu, a nawet przeciskania się wózkami wypełnionymi zakupami w supermarketowych alejkach. A do
tego dochodzi jeszcze ustalanie menu, a potem biesiadowanie przy suto zastawionym stole, przy którym
nie wystarczą dobre maniery, by podtrzymać radosny
nastrój. Zamiast radości wielu więc odczuwa w tym
czasie stres i niepokój. Zwłaszcza kobietom te najbardziej wyczekiwane święta Bożego Narodzenia zaczynają
coraz częściej kojarzyć się z napięciem i podenerwowaniem. I zamiast wypatrywać ich z niecierpliwością,
z utęsknieniem czekają na Trzech Króli kończących ten
szczególny okres.Jak to wszystko przetrwać?

ŚWIĄTECZNA FRUSTRACJA
Badania statystyczne TNS OBOP pokazują, że 38% Polaków cieszy się ze świąt Bożego Narodzenia ze względu
na możliwość spędzenia ich z rodziną. 30% czas ten
kojarzy przede wszystkim z dniami wolnymi od pracy,
chociaż stres związany z przygotowaniami do świąt nie
pozwala im się zrelaksować i odpocząć. Podobne dane
pochodzą z ankiety przeprowadzonej w grudniu ubiegłego roku przez e-delikatesy Frisco.pl, według której
u 45% Polaków święta wywołują odczucie dyskomfortu
i podenerwowania.
Źródeł stresu jest wiele. Poza zwiększoną ilością dodatkowych obowiązków przyczyn napięcia upatruje się
w przesadnym wydawaniu pieniędzy. Wszak zakupy
prezentów, łakoci i frykasów na świąteczny stół w szybkim tempie pustoszą nasze portfele, a wydawanie pieniędzy boli i jest często przyczyną niepokoju.
Frustrację może również powodować
syndrom dnia następnego, kiedy musimy uporać się z resztkami jedzenia
oraz niechcianymi lub nietrafionymi
prezentami gwiazdkowymi, którymi jesteśmy uszczęśliwiani na siłę, a które lądują najczęściej w koszu
lub posłużą nam jako prezenty dla
innych. Mówimy wtedy, całe szczęście, że mamy to już za sobą i odczuwamy najwyżej żal wynikający
głównie z zawiedzionych oczekiwań.
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PO PIERWSZE DOBRY PLAN
Czy mimo wszystko można przetrwać święta bez niepotrzebnego zdenerwowania? Nie zawsze jest to łatwe,
ale stres towarzyszący przygotowaniom do Bożego Narodzenia warto z pewnością ograniczyć do minimum.
Wystarczy znaleźć właściwe proporcje między swoimi
potrzebami a potrzebami innych, tak aby okres ten nie
przywodził nam negatywnych skojarzeń. Po pierwsze
należy w miarę sprawnie rozplanować czas, by go efektywnie wykorzystać i nie zostawiać wszystkiego na
ostatnią chwilę. A to oznacza, że o prezentach oraz
jadłospisie trzeba pomyśleć ze znacznym wyprzedzeniem. Na początek warto przygotować listę osób, którym
chcemy sprawić prezent, i oczywiście listę prezentów.
Dobrze jest też przygotować wykaz przynajmniej kilku
rezerwowych upominków, by nie zaskoczyły nas jakieś
nieprzewidziane sytuacje. Opracowania odpowiedniej
listy wymaga również menu. Oba zestawienia należy
zacząć przygotowywać co najmniej dwa tygodnie przed
świętami.

KAŻDY MA COŚ DO ZROBIENIA
A przecież okres świąteczny, który obecnie bardziej
przypomina gorączkę zakupów, jest przede wszystkim
czasem oczekiwania.
Wielu decyduje się więc na spędzanie świąt gdzieś
poza domem, gdzie nie trzeba obawiać się spotkania
z teściową lub nielubianymi krewnymi, gdzie nikt nas
nie zmusza do siedzenia przy stole z osobami zupełnie
nam obojętnymi lub nowymi członkami rodzin patchworkowych, w towarzystwie których
robimy raczej dobrą minę do złej gry.
Coraz więcej Polaków ucieka więc
w tym czasie do ciepłych krajów,
np. na Karaiby, lub wyjeżdża
w góry. W polskich kurortach zimowych jest wiele ofert turnusów świątecznych połączonych
z kolacją wigilijną i wieloma innymi
atrakcjami: kolędowaniem przy
muzyce kapeli góralskiej, kuligiem
z pochodniami i ogniskiem, regionalnymi imprezami góralskimi
i góralskim jadłem, basenami termalnymi, spotkaniem z Mikołajem itp. Oferty kierowane są zarówno do osób oczekujących
podczas świąt spokoju, jak
i chcących spędzić aktywnie
Boże Narodzenie.
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Czynnikiem potęgującym stres i nieporozumienia podczas przygotowań do świąt jest niedostateczny podział
obowiązków w rodzinie. Nadmiar zajęć może prowadzić
do spiętrzenia złych emocji i w konsekwencji do przedświątecznej awantury. By uniknąć niepotrzebnych kłótni
i nerwowej atmosfery, nauczmy się prosić o pomoc.
Nie odgrywajmy roli męczennicy. Dwojenie się i trojenie
w przedświątecznej gorączce niczemu dobremu nie
służy. Większość zadań można bowiem delegować
i z powodzeniem rozdzielić na kilka osób. Na przykład
zakup prezentów i innych produktów
można spokojnie powierzyć wszystkim członkom rodziny. Aby nie biegać po domu w Wigilię z rozwianym włosem i obłędem w oczach,
podobne rozwiązanie warto zastosować również w przypadku
sprzątania. Nie trzeba bać się prosić i przede wszystkim należy zaufać bliskim, że spełnią naszą prośbę i dobrze wykonają powierzone
im zadania.

PREZENTY NA MIARĘ
Trudno o oryginalność, zwłaszcza
gdy problem dotyczy prezentów
świątecznych. Ale jeśli zaczniemy
o nich myśleć z wyprzedzeniem, nie
stracimy czasu na bieganie za byle
jakim prezentem i coś pomysłowego na

Symbolika ryby ma
podwójne znaczenie:
odwołuje się z jednej strony
do chrztu (jej żywiołem jest
przecież woda), z drugiej
zaś jest symbolem
Eucharystii. Trudno więc
wyobrazić sobie bez niej
wieczerzę w Wigilię Bożego
Narodzenia.

pewno wpadnie nam do głowy. Obecnie bowiem na
rynku prezentów nie brakuje. Brakuje raczej znajomości
osoby, którą chcemy nimi obdarować i jej pragnień.
Dlatego tak ważne jest wsłuchiwanie się w potrzeby
bliskich, a nie kierowanie się swoim gustem. Nie trzeba
wydawać też mnóstwa pieniędzy, by sprawić komuś
przyjemność. Świetnym rozwiązaniem na przykład mogą
się okazać własnoręcznie przygotowane musujące kulki
do kąpieli przypominające bombki na choinkę. W obdarowywaniu liczy się przede wszystkim pomysłowość. Czasami prezenty szyte na miarę, nawet
drobne, ale wykonane własnoręcznie i ładnie
opakowane, sprawią naszym bliskim więcej satysfakcji niż na przykład pierścionek z brylantem (sic!). Dlatego nie jest ważna kwota, jaką
wydamy na prezenty, ważne jest to, by upominki
sprawiały im radość i dostarczyły wzruszeń.

MAGIA ŚWIĄT
W czasie Bożego Narodzenia chcemy w swoich domach
stworzyć niepowtarzalną atmosferę. Nic tak nie wpływa
na świąteczny nastrój, jak bożonarodzeniowa choinka
z kolorowymi bombkami i lampkami. Warto w jej dekorowanie zaangażować wszystkich domowników, zwłaszcza dzieci, które mają zazwyczaj pomysły na przygotowanie swoich własnych ozdób, łańcuchów itp., dzięki
czemu świąteczne drzewko może być jedyne w swoim
rodzaju. Warto też zadbać o wykonanie lub zakup de-

Mikołaj dla dzieci
W tym roku Mikołaj odwiedzi dzieci pracowników spółek Grupy FCA
w Polsce 3 grudnia. Spotkania połączone z projekcją filmu „Pierwsza
Gwiazdka” odbędą się dla dzieci z roczników 2006-2013: w Tychach
w Multikinie, a w Bielsku-Białej i Sosnowcu (spółki Magneti Marelli)
w kinie Helios. Upominki dla najmłodszych i dzieci starszych rodzice
odbiorą w zakładach pracy. W akcji mikołajkowej zorganizowanej
przez Gestin Polska obdarowanych zostanie ogółem 8200 dzieci.

PRZEDE WSZYSTKIM PROSTOTA
Prostota pozwala na szybsze i satysfakcjonujące osiągnięcie celu. Upraszczanie nie musi wcale bowiem kojarzyć się z zaniedbaniem, wręcz przeciwnie – można
dzięki niemu uzyskać większą skuteczność, a przy okazji
zapewnić sobie spokojne spędzenie świąt.
Jeśli zatem chcemy zaprosić do siebie na Wigilię lub
świąteczny obiad liczne grono gości, zamiast się stresować i w biegu przygotowywać menu, możemy wcześniej poprosić każdego ze współbiesiadników o przygotowanie ustalonej, jednej potrawy. Dzięki takiemu podziałowi obowiązków każdy ma też szansę przyrządzić
swoje ulubione danie, w którym się specjalizuje. Asertywność może więc okazać się w tym przypadku rozwiązaniem, które pozwoli także naszym krewnym lub
przyjaciołom pochwalić się swoimi umiejętnościami kulinarnymi i zaprezentować na przykład świątecznego
karpia według swojego przepisu, czy też pierogi, barszcz
z uszkami, a może bigos, śledzie, makowiec albo sałatkę
ziemniaczaną…

TROCHĘ ELASTYCZNOŚCI

koracji ozdabiających wnętrza pomieszczeń oraz stołu,
przy którym będziemy biesiadowali. Możemy więc kupić
gwiazdę betlejemską albo jemiołę, a z niepotrzebnych
gałązek choinki samodzielnie wykonać stroiki świąteczne. Do tego warto jeszcze dobrać pachnące świece,
ustawić je w kilku pokojach i koniecznie pamiętać
o przygotowaniu płyt ze świąteczną muzyką
oraz kolędami – nieodzownym elementem wpływającym na wyjątkową atmosferę Bożego Narodzenia. Pozostaje
jeszcze upieczenie i udekorowanie cudownie pachnących ciastek i pierników,
które również warto
przygotować wspólnie
z dziećmi. Święta to przecież światła, ciepło i zapachy.

54 FCA wokół Nas

Kiedy już ustalimy, co chcemy ugotować i zakupimy
potrzebne produkty, niektóre z nich można bez problemu
wcześniej przygotować i przechować w zamrażalniku.
Pierogi lub mrożone uszka albo mięso ugotowane kilka
dni wcześniej wcale na tym nie ucierpią, podobnie jak
warzywa, które wystarczy sparzyć przed włożeniem
w woreczkach do zamrażalnika. Mrożony bigos czy kapusta są zdaniem niektórych wręcz smaczniejsze niż
przygotowane bezpośrednio przed podaniem. W ten
sposób unikniemy stresu przed wizytą gości oraz kilometrowych kolejek do sklepów mięsnych lub stoisk
garmażeryjnych. A w dniu obiadu pozostanie nam zrobić
tylko to co niezbędne, na przykład surówki lub inne
dania wymagające przygotowania tuż przed ich podaniem. Zamrażanie świetnie się też sprawdzi po świętach,
kiedy w lodówce zostaje pełno niezjedzonych smakołyków. Aby nie wyrzucić ich do kosza albo nie jeść tych
samych dań przez kilka dni, warto je zamrozić.
I pamiętajmy, że Boże Narodzenie to również czas odpoczynku. Nie musimy więc koniecznie
sprzątać domu, zakupy możemy zamówić przez Internet, w świąteczny
poranek pospać nieco dłużej niż
zwykle, a po południu uciąć sobie krótką drzemkę albo
pobawić się z dziećmi.
Święta spędza się
przecież z rodziną.
A jakie one będą, zależy
głównie od nas.

Być piękną w ten
wyjątkowy wieczór

Przepis na świątecznego karpia
Choinka, opłatek, uszka z grzybami, karp – bez nich nie wyobrażamy
sobie świąt Bożego Narodzenia. Zjedzone podczas Wigilii zapewniają
zdrowie i pomyślność na cały kolejny rok. Według wierzeń ludowych
przechowywana w portfelu co najmniej jedna łuska z wigilijnego karpia
gwarantuje, że nasz portfel nigdy nie będzie pusty.
Poniżej przepis na karpia w sosie chrzanowym.
Składniki: 60 dag karpia
Na wywar: 1 i ½ litra wody, włoszczyzna (marchew, seler, cebula,
czosnek, pietruszka), liść laurowy, kilka ziaren pieprzu, sól
Na sos chrzanowy: łyżka chrzanu, pół łyżeczki masła,
pół łyżeczki mąki, 125 ml śmietany, 125 ml wywaru,
2 jajka ugotowane na twardo, sól, cukier, ocet lub
kwasek cytrynowy do smaku
Przygotować wywar, gotując oczyszczone i zalane wodą warzywa wraz
z przyprawami. Rybę sprawić, opłukać i całą ułożyć np. na
wkładce do gotowania ryb, zalać gorącym, przecedzonym
wywarem. Gotować na wolnym ogniu około 30 minut.
Oczyszczony chrzan zetrzeć na drobnej tarce, skropić
octem, by nie sczerniał (można też użyć gotowego
chrzanu, najlepiej ekologicznego). Z masła i mąki
przygotować zasmażkę. Rozprowadzić zimnym
wywarem, dodać chrzan, sól, cukier i ocet. Zagotować,
wymieszać ze śmietaną i drobno posiekanymi jajkami.
Ugotowaną rybę pozostawić w wywarze do ostygnięcia,
po czym wyjąć łyżką cedzakową, dokładnie
odsączyć, ułożyć na długim półmisku. Położyć
np. na liściach sałaty polaną zimnym sosem
chrzanowym. Przybrać gałązkami
zielonego koperku.

Delikatny makijaż, zadbane dłonie, ułożona fryzura.
Tego dnia prawie wszystkie kobiety chcą wyglądać
pięknie. Czasami wystarczy kilku prostych czynności,
by efekt był zaskakujący. Zacznijmy dzień od herbaty
oczyszczającej z czerwonej koniczyny, pokrzywy
i melisy, która usuwa także toksyny ze skóry. Na
twarz nałóżmy na przykład maseczkę winogronową
oczyszczającą i zwężającą pory. Aby ją przygotować,
widelcem należy rozgnieść dziesięć winogron,
a odciśnięty lekko mus nałożyć na twarz i szyję
i pozostawić na 20-25 minut. Po tym czasie usunąć
maseczkę szpatułką lub chusteczką, a resztę zmyć
letnią wodą.
Warto zadbać też o ciało, przygotowując ciepłą,
relaksującą kąpiel. W tym celu dodajmy do wanny
z wodą trzy krople olejku z werbeny i melisy oraz
dwie krople olejku z tymianku. Świetnie sprawdzi się
też lawenda i rumianek. Jeśli mamy tylko prysznic,
te same aromaty możemy dodać do żelu i umyć nim
całe ciało. Warto też zadbać o włosy. Długie po
wymyciu i wysuszeniu spróbujmy upiąć przy pomocy
ozdobnych wsuwek. Jeśli są krótkie, można pokusić
się o artystyczny nieład, używając do ułożenia
fryzury żelu, pianki i lakieru do włosów. Pozostaje
jeszcze makijaż. Świetnie utrwala go sypki puder,
a blasku cerze doda rozświetlający puder
z mieniącymi się drobinkami. Aby
cienie do oczu nie gromadziły się
w załamaniu powiek, posypmy
je niewielką ilością pudru
i dopiero nałóżmy cień. Jeśli
natomiast chcemy, by
nasze spojrzenie miało
więcej głębi,
podkreślmy górną
powiekę brązowym,
fioletowym lub
zielonym eyelinerem
i rozprowadźmy go
w stronę zewnętrznych
kącików oka.

KSIĄŻKI

JAK NAUCZYĆ SIĘ
JEŹDZIĆ NA NARTACH?

PORADNIK DLA NARCIARZY

Książka jest dedykowana
wszystkim narciarzom bez
względu na poziom
zaawansowania. Autor
przystępnym językiem
przybliża techniczne
szczegóły ewolucji
narciarskich – pokazuje
poszczególne fazy skrętu
i ułożenia w nich zarówno
dolnej, jak i górnej części
ciała. Wyjaśnia, jak
zachowywać się po wjechaniu
na lód. Ron LeMaster jest
instruktorem z 25-letnim doświadczeniem, obecnie uczy
praktyki i wykłada w Aspen Ski School. Ukończył również
studia z zakresu informatyki i mechaniki. Zagadnienia są
ilustrowane zdjęciami i rysunkami (schematami).
Narciarz doskonały
Ron LeMaster
Wydawnictwo Landie. pl
Czarny Las 2011

Polska przeżywa prawdziwy renesans narciarstwa biegowego.
Zainteresowanie tym sportem jest oczywiście związane przede
wszystkim z sukcesami odnoszonymi przez Justynę Kowalczyk.
Powód jest jednak
nieważny, ważny jest wynik.
Narty biegowe sprzedają
się świetnie, coraz więcej
jest także tras
przygotowanych pod
„biegówki”. „Na nartach
biegowych” to poradnik
skierowany do
początkujących i średnio
zaawansowanych narciarzy.
Podpowie, jak zaplanować
treningi, a także zdradzi
szczegóły techniczne samej
jazdy.
Na nartach biegowych
Grzegorz Sadowski
Wydawnictwo Sklepu Podróżnika
Warszawa 2011

NAUKA JAZDY

NA NARTACH Z DZIEĆMI

LEKTURA
NA ZIMOWE WIECZORY

Doskonały poradnik pisany
w zabawny i przejrzysty
sposób. Można zabrać się za
tę lekturę nawet, kiedy dziecko
nie potrafi jeszcze czytać.
Czytanie na głos przez rodzica
rozbudzi w dzieciach
ciekawość narciarstwa
zjazdowego. Rysunki
stworzone przez
Mike’a Clellanda, jak zwykle,
są trafione w punkt –
zabawne, czasami dosadne
i inteligentne. Pozycja
obowiązkowa dla rodzin uprawiających sporty zimowe.
Sztuczki narciarskie, czyli nauka jazdy na nartach
z dziećmi
Mike Clelland, Alex Everett
Sklep Podróżnika
Warszawa 2015

Ulica Czereśniowa jest już
doskonale znana
najmłodszym czytelnikom
i ich rodzicom. Przy dużych
tekturowych planszach
bobasy rozwijają wyobraźnię
i umiejętność opowiadania
historii. Tym razem
mieszkańcy ulicy
Czereśniowej powoli
wchodzą w okres
przygotowań do świąt
Bożego Narodzenia.
Przywdziali też ciepłe
płaszcze i ocieplane rękawice. Doskonała książka na chłodne
wieczory spędzone z dzieckiem. Zabawa dla obu stron!
Zima na ulicy Czereśniowej
Rotraut Susanne Berner
Wydawnictwo Dwie Siostry
Warszawa 2015
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BIEGOWYCH

Joanna Lasek

PORADNIK

SŁODKOŚCI
NA ZIMOWĄ AURĘ
Zima to czas, kiedy
szczególnie trzeba zadbać
o nasze organizmy. Paweł
Ochman, autor bloga
Weganon. pl, od 26 lat
stosuje dietę wegańską
i właśnie wydał książkę
poświęconą wegańskim
słodyczom. Z publikacji tej
dowiemy się między innymi,
czym zastąpić produkty
mleczne i jajka. W przepisach
– pełna klasyka: słynne
„szyszki” kojarzące się nam
z dzieciństwem,
„pischingery”, babeczki z kremem waniliowym i wiele innych
receptur na pyszności, którymi możemy się raczyć w zimowe
dni. Przepisom towarzyszą przepiękne zdjęcia.
Pyszności z roślin
Paweł Ochman
Wydawnictwo Znak
Kraków 2017

Z WIZYTĄ NA KOLE
PODBIEGUNOWYM
Nela jest ciekawską małą dziewczynką, która zwiedziła już
prawie cały świat. Tym razem odwiedza krainę wiecznego
śniegu, ale temperatura wydaje się nie mieć dla niej
żadnego znaczenia. Nela odwiedza foki, obserwuje
maskonury, jedzie psim
zaprzęgiem i szuka
niedźwiedzia polarnego!
Książki Neli
to wartościowe
i rozbudzające ciekawość
świata pozycje. Dzięki nim
dzieci mogą oderwać się od
komputerów i zobaczyć, jak
wygląda świat w odległych
zakątkach naszego globu.
Nela na kole
podbiegunowym
Nela Mała Reporterka
Wydawnictwo National Geographic
Warszawa 2016

VADEMECUM NARCIARZA
Przed rozpoczęciem sezonu narciarskiego obowiązkowo
zadbaj o kondycję (siłownia, bieganie itp.)
 przed sezonem oddaj sprzęt do serwisu, aby był odpowiednio
przygotowany przez specjalistów,
 zawsze na stoku miej przy sobie telefon komórkowy, upewnij się,
że masz w nim wpisane obowiązujące numery alarmowe,
 na stok ubieraj się tylko w specjalnie do tego przeznaczoną odzież,
 zadbaj o bezpieczeństwo głowy, w Polsce kask jest obowiązkowy
w przypadku dzieci (do 16 roku życia za jego brak grozi mandat
w wysokości 500 zł),
 dobierz odpowiednie gogle, jazda w śnieżycy bez ochrony oczu jest
szkodliwa i niebezpieczna,
 zadbaj o odpowiednią rozgrzewkę,
 w czasie zjazdu obserwuj stok przed sobą, a w czasie skrętu obróć
głowę w jego kierunku, jeśli ruszasz po zatrzymaniu, spójrz także
w górę – zderzenia z innymi narciarzami bywają bardzo niebezpieczne,
 wybieraj trasę na miarę swoich możliwości, jeśli uczysz się jeździć,
czarna trasa nie jest dla ciebie,
 nie zjeżdżaj po alkoholu, ponieważ każda ilość alkoholu we krwi
zaburza zdolność koncentracji i reakcji (na polskich stokach
dopuszczalne jest 0,5 promila)
 osoba pod wyraźnym wpływem alkoholu może być wyproszona ze stoku
przez obsługę, która ma także prawo wezwać policję – ta często wysyła
na trasy specjalne patrole – mandat za jazdę po pijanemu może
wynieść nawet kilka tysięcy złotych,
 absolutnie nie siadaj w miejscu, gdzie inni cię nie widzą,
 nie zjeżdżaj z wyznaczonych tras,
 niech zawsze ktoś wie, gdzie obecnie się znajdujesz,
 jeśli jesteś świadkiem wypadku, udziel poszkodowanemu niezbędnej
pierwszej pomocy, oznacz miejsce wypadku np. poprzez wbicie nart
i zawiadom GOPR tel. 985 lub 601 100 300 (w każdym ośrodku
narciarskim przy stacjach wyciągu są podane numery telefonów do
odpowiednich jednostek GOPR, wpisz je zawsze do telefonu).

PODSTAWOWE ZNAKI NARCIARSKIE

!
Zwężenie na trasie

Skrzyżowanie

Zakręty

Inne
niebezpieczeństwo

Teren zagrożony
lawinami

RATOWNICTWO NARCIARSKIE
Oprócz GOPR-u i TOPR-u na terenie każdej stacji narciarskiej musi
znajdować się ratownik narciarski.
Ratownikiem może być osoba, która przeszła kurs pierwszej pomocy
oraz kurs transportu na stoku narciarskim.
W górach posługujemy się tzw. Kodeksem FIS (International Ski
Federation) – to podstawowy dekalog narciarza:
1. Uważaj na innych na stoku
2. Panuj nad prędkością
3. Właściwie wybierz trasę
4.
5.
6.
7.
8.

Ostrożnie wyprzedzaj
Włączaj się do ruchu z głową
Umiejętnie się zatrzymuj
Bezpiecznie podchodź i schodź
Patrz na znaki

9. Zadbaj o innych
10. Pokaż dokument niezależnie od tego, czy jesteś uczestnikiem,
czy świadkiem zdarzenia.

PRZEWOŻENIE SPRZĘTU
– najbezpieczniejsze są specjalne relingi do przewożenia nart i desek
snowboardowych montowane na bagażnikach dachowych,
– narty powinny być zamocowane tyłem do kierunku jazdy, dzięki czemu
opory aerodynamiczne są mniejsze,
– właściciele aut, które nie posiadają relingów dachowych mogą skorzystać
z tzw. bagażników magnetycznych, należy pamiętać, aby powierzchnia
pod płytą magnetyczną była dokładnie wyczyszczona,
– najlepszym rozwiązaniem jest tzw. box dachowy, gdzie zmieści się nie
tylko sprzęt narciarski,
– jeśli przewozimy narty wewnątrz samochodu, muszą być one
umieszczone bezpiecznie, bez możliwości przesuwania się.
Źle zabezpieczony sprzęt w przypadku gwałtownego hamowania staje się
śmiertelnym niebezpieczeństwem. Nie w każdym kraju przewożenie nart
w środku auta jest dozwolone (jest zabronione na przykład w Austrii),
zawsze sprawdźmy przepisy kraju, do którego udajemy się na narty.

GADŻETY

OCHRONNE KASKI
NARCIARSKIE
Uvex od lat dba o nasze głowy oraz oczy. Do wyboru jest
wiele modeli, ale od nowej serii „Chrome” nie sposób
oderwać wzroku. Chromowana powierzchnia odbija promienie
słoneczne, powodując efekt „lustra”. Kaski ważą jedynie
410 g, a specjalne wywietrzniki eliminują pocenie się skóry
głowy. Można też kupić luksusową wersję kasku ze
zintegrowanymi goglami i nausznikami wykończonymi skórą.
W ofercie jest też komfortowa
para gogli:
Uvex downhill 2000 FM
chrome to
wyposażone
w lustrzaną szybkę
okulary narciarskie,
które zapewniają
komfort widzenia
w każdych
warunkach. System
przeciwdziałający
zaparowaniu sprawia,
że nigdy nie stracimy
stoku z oczu.

KREMY OCHRONNE
NA ZIMĘ
Chroniąc skórę naszych najmłodszych, warto
przyjrzeć się składom chemicznym
kosmetyków. Kremy na mróz nie powinny mieć
w sobie wody, bo może to dodatkowo
podrażnić wrażliwą skórę dzieci na policzkach.
Skład powinien być jak najprostszy, aby
uniknąć ryzyka wystąpienia alergii. Hipp – krem
ochronny na wiatr
i niepogodę to kosmetyk
odpowiadający tym
wymaganiom. Zawiera
olej ze słodkich migdałów,
który ma działanie
natłuszczające, tlenek
cynku o działaniu antybakteryjnym oraz
witaminę E. Podobnie działa Nivea Baby
– krem na każdą pogodę. Zawiera
dodatkowo prowitaminę B5, panthenol
oraz wyciąg z nagietka.

Joanna Lasek

GRY PLANSZOWE
NA DŁUGIE WIECZORY

HERBATKI
ROZGRZEWAJĄCE
Zimowe wieczory „dają popalić” chłodem, dlatego trzeba
rozgrzewać nasze organizmy od środka, szczególnie po
wysiłku fizycznym na świeżym powietrzu. Rodzime Dary
Natury, jak zawsze niezawodne, mają w swojej ofercie
specjalną herbatkę rozgrzewającą, która przywróci ciepło
w naszym organizmie. W składzie znajduje się malina, czarny
bez, tarnina, jabłko leśne, lipa i tawuła. Napar z niej pomoże
również w pierwszej fazie przeziębienia. Warto spróbować
także ekspresową wersję herbaty z kurkumą, która świetnie
zadziała na nas w zimowe chłodne dni. A dodany do niej
plasterek świeżego imbiru rozgrzeje nawet najbardziej
zmarzniętego narciarza.

PODKOLANÓWKI
NARCIARSKIE

Zima to także czas leniuchowania, to świetna okazja, aby całą
rodziną lub ze znajomymi spędzić chłodne wieczory, grając
w coraz bardziej popularne „planszówki”. Dixit to doskonale
znana na świecie gra, przepięknie rozwiązana graficznie,
w którą mogą grać zarówno dzieci, jak i dorośli. Zasady nie są
skomplikowane, przyda się za to mocno rozwinięta wyobraźnia.
Gra opiera się na skojarzeniach, a karty są tak piękne, że
trudno od nich oderwać wzrok. Do kupienia jest już kilka wersji
i sporo dodatków, im więcej kart w grze, tym lepsza zabawa.
Gry planszowe z impetem wkraczają na salony, grają całe
rodziny i „paczki” znajomych.

SUSZENIE BUTÓW
NARCIARSKICH

W trakcie jazdy na nartach warto zadbać o komfort i ciepło
naszych stóp. Na szczęście oferta podkolanówek
narciarskich jest bardzo bogata. Do wyboru są modele
w różnych cenach i z różnych materiałów. Można kupić
wersję z wełną merynosów, ale też wersję bardziej
ekonomiczną, na przykład w Decathlonie (cena około 20 zł).
W nowoczesnych skarpetach narciarskich potliwość stopy
jest ograniczona do minimum, a właściwości utrzymujące
ciepło do maksimum. Inwestycja w komfort naszych stóp
z pewnością się więc opłaci.
Firma Elektrowarm to polski producent innowacyjnych suszarek
do butów narciarskich. Ciekawy design i niewątpliwy aspekt
praktyczny czyni ten gadżet pożądanym przez każdego narciarza.
Suszarka z funkcją ozonowania działa nie tylko w przypadku
butów, ale można ją używać do „odkażania” szaf, spiżarni,
a nawet całych pomieszczeń. Ozon działa bakteriobójczo
i grzybobójczo, co pozwoli uniknąć przykrego zapachu wewnątrz
buta. Suszarki przydadzą się nie tylko w przypadku butów
narciarskich, ale również trekkingowych czy codziennego użytku.
Sprawdzą się także w procesie suszenia rękawic.
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KUCHNIA
Katowice, ul. Roździeńskiego 191A
www.terramare.pl

GOTUJEMY
KASZE!

Agnieszka Kudłacik, zdjęcia: Dino Trentin

Kasze są ostatnio w modzie... To dobra moda, bo kasze są bardzo zdrowe i dobrze, że produkt
ten ma swoje 5 minut. Chociaż kasze są obecne w Polsce od stuleci, były podstawowym
pożywieniem naszych przodków: kasze gryczana palona i niepalona, kasza jaglana, kasza
owsiana, orkiszowa, kukurydziana. I wreszcie te obce: kuskus, bulgur, quinoa biała i czarna,
amarantus. Kocham kasze i pokochał je mój mąż Włoch. Przedstawię je Państwu
w niecodziennych zestawieniach, bo połączę kasze z kiszonkami, które również pokochałam.
 JARMUŻ Z POMIDORAMI, KASZĄ MAZURSKĄ, SMAŻONYMI PIECZARKAMI I CHIPSAMI Z BOCZKU
200 g jarmużu, 2 pomidory
4 pieczarki, można użyć też boczniaków
pół szklanki bułki tartej
2 łyżki kaszy manny, 1 szklanka kaszy mazurskiej
2 ząbki czosnku, 1 jajko
sól, pieprz, odrobina octu jabłkowego
olej do smażenia.
Jarmuż rwiemy na mniejsze kawałki i smażymy przez dwie minuty na oleju. Grzyby czyścimy i obtaczamy
w jajku i mieszance bułki z kaszą manną, smażymy. Gotujemy kaszę na sypko. Z oliwy, czosnku, soli, pieprzu
i octu przygotowujemy sos. Jarmuż układamy na talerzu, wysypujemy na niego kaszę, układamy grzyby,
pomidory pokrojone na kawałki i polewamy sosem.
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 KREM ZE ŚWIEŻYCH I KISZONYCH PORÓW Z KLUSECZKAMI
Z KASZY JAGLANEJ I ZIOŁAMI
0,5 l wywaru warzywnego plus warzywa z wywaru
2 świeże pory,
3 kawałki kiszonego pora, 1 ziemniak
1 kubek śmietany, kasza jaglana, masło
świeże zioła: tymianek, bazylia, oregano, pietruszka, co tylko
mamy, olej do smażenia, sól, pieprz.
Świeże pory kroimy w półplastry i podsmażamy na maśle.
Dodajemy kilka ziaren ziela angielskiego, pieprzu i liść laurowy.
Zalewamy wywarem warzywnym i dodajemy 1 ziemniaka.
Gotujemy do miękkości. Pod koniec gotowania dodajemy kiszone
pory i warzywa z wywaru. Wszystko miksujemy i zabielamy
śmietaną. Doprawiamy solą i pieprzem. Przygotowujemy
kluseczki: kaszę jaglaną gotujemy wg przepisu na opakowaniu.
Po wystudzeniu przyprawiamy i dodajemy zioła. Formujemy
kluseczki i smażymy na oleju. Podajemy z kremem.

 SAŁATKA Z CZARNEJ QUINOI Z POMARAŃCZĄ,
MARYNOWANYM SELEREM, MIĘTĄ I KOLENDRĄ
1 szklanka czarnej kaszy quinoa
2 pomarańcze
pół słoiczka marynowanego selera
sól, pieprz, oliwa, ocet winny pomarańczowy.
Quinoę gotujemy wg przepisu na opakowaniu.
Z pomarańczy wykrawamy cząstki. Łączymy składniki sałatki
doprawiając do smaku i posypując ziołami.

 KASZOTTO Z PIECZONĄ MARCHEWKĄ I CEBULĄ,
KISZONĄ GRUSZKĄ I KURCZAKIEM
2 udka z kurczaka
3 cebule, 3 marchewki
1 szklanka kaszy pęczak
oliwa z oliwek
przyprawy: korzeń imbiru, kurkumy, gorczyca, kolendra, lubczyk,
sól, pieprz.
Udka kroimy na mniejsze kawałki, marynujemy w przyprawach
i oliwie przez co najmniej kilka godzin. Kaszę gotujemy na sypko.
Marchew i cebulę kroimy na kawałki. Kurczaka pieczemy razem
z warzywami ok. 1 godziny w temperaturze 180 st. Oddzielamy
mięso od kości i łączymy wszystkie składniki
sałatki. Doprawiamy oliwą, solą, pieprzem
i świeżą pietruszką.

 PIECZONE JABŁKO NADZIEWANE KASZĄ JAGLANĄ
Z ŻURAWINĄ I KONFITURĄ JABŁKOWO-RODZYNKOWĄ
1 jabłko na osobę,
suszona żurawina
1 szklanka kaszy jaglanej ugotowanej na sypko
2 łyżki masła
1 łyżka konfitury na osobę
miód, cynamon.
Z jabłka delikatnie odcinamy tzw. czapeczkę i wydrążamy
środek. Napełniamy go kaszą wymieszaną z miodem
i żurawiną, doprawiamy cynamonem.
Na wierzch kładziemy łyżkę masła
i nakrywamy czapeczką.
Pieczemy w temperaturze
180 st. około 25 min.
Podajemy z konfiturą.
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CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FCA

WYMIARY (cm)
365/164/155

Nowa Panda
RABAT 15%
1.2 8V FRESH
1.2 8V EASY
1.3 MJET 16V EASY
1.2 8V LOUNGE
0.9 8V TWINAIR 4X4
1.3 MJET 16V 4X4
1.2 8V CITY CROSS 4X2

PLN
29 410
33 915
46 665
38 165
55 165
59 415
46 665

500 1.2 8V POP
500 1.2 8V MIRROR
500 1.2 8V LOUNGE
500 0.9 TWINAIR 8v LOUNGE 85KM
500 0.9 TWINAIR 8v LOUNGE 105KM
500S 1.2 8V
500S 0.9 8V TWINAIR 85KM
500S 0.9 8V TWINAIR 105KM
500 1.2 8V ANNIVERSARIO
500 1.2 8V RIVA
500C 1.2 8V POP
500C 1.2 8V LOUNGE
500C 0.9 8V TWINAIR LOUNGE
500C 1.2 8V ANNIVERSARIO
500C 1.2 8V RIVA
500C 1.2 8V 60th – seria limitowana

PLN
38 165
40 290
42 415
47 515
49 215
43 265
48 365
50 065
44 965
62 730
49 215
53 465
60 265
56 015
73 780
73 780

1.2 8V EASY
1.4 8V EASY

poj.
1242
1242
1242
875
875
1242
875
875
1242
1242
1242
1242
875
1242
1242
1242

PLN
36 550
38 590

poj.
1242
1368

BAGAŻNIK
275 LITRÓW

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

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

KM km/h l/100km miejsca
69 160 4,9
4
69 160 4,9
4
69 160 4,9
4
85 173 3,8
4
105 188 4,2
4
69 160 5,1
4
85 173 4,1
4
105 188 4,2
4
69 160 4,9
4
69 160 5,1
4
69 160 4,9
4
69 160 5,1
4
105 188 4,2
4
69 160 4,9
4
69 160 5,1
4
69 160 4,9
4

WYMIARY (cm)
406/169/149

Punto
RABAT 15%

KM km/h l/100km miejsca
69 164 5,2 4/5
69 164 5,2 4/5
75 168 3,6 4/5
69 164 5,2 4/5
85 166 4,9 4/5
95 167 4,4 4/5
69 164 5,2 4/5

WYMIARY (cm)
357/163/149

500/500C
RABAT 15%

poj.
1242
1242
1248
1242
875
1248
1242

BAGAŻNIK
225 LITRÓW

WYMIARY (cm)
425/180/160

500X CITY LOOK
RABAT 12%
1.6 E-TORQ 16V 4X2 POP
1.6 E-TORQ 16V 4X2 POP STAR
1.4 MAIR II 16V 4X2 DDCT POP STAR
1.4 MAIR II 16V 4X2 POP STAR
1.6 MJET II 16V 4X2 POP STAR
1.3 MJET II 16V 4X2 POP STAR
1.6 MJET II 16V 4X2 DDCT POP STAR
1.4 T-JET 16V LPG 4X2 POP STAR
1.6 E-TORQ 16V 4X2 S-DESIGN
1.4 MAIR II 16V 4X2 DDCT S-DESIGN
1.4 MAIR II 16V 4X2 S-DESIGN
1.6 E-TORQ 16V 4X2 LOUNGE
1.4 MAIR II 16V 4X2 DDCT LOUNGE
1.4 MAIR II 16V 4X2 LOUNGE
1.6 MJET II 16V 4X2 LOUNGE
1.3 MJET II 16V 4X2 LOUNGE
1.6 MJET II 16V 4X2 DDCT LOUNGE
1.4 T-JET 16V LPG 4X2 LOUNGE

PLN
50 952
59 400
73 040
67 320
69 960
66 440
75 680
65 560
64 680
78 320
72 600
66 440
80 080
74 360
77 000
73 480
82 720
72 600

500X OFF ROAD LOOK
RABAT 12%
1.6 E-TORQ 16V 4X2 CROSS
1.4 MAIR II 16V 4X2 DDCT CROSS
1.4 MAIR II 16V 4X2 CROSS
1.6 MJET II 16V 4X2 CROSS
1.6 MJET II 16V 4X2 DDCT CROSS
1.4 T-JET 16V LPG 4X2 CROSS
1.6 E-TORQ 16V 4X2 S-DESIGN CROSS
1.4 M-AIR II 16V 4X2 DDCT S-DES. CROSS
1.4 M-AIR II 16V 4X2 S-DESIGN CROSS
1.6 E-TORQ 16V 4X2 CROSS PLUS
1.4 MAIR II 16V 4X2 DDCT CROSS PLUS
1.4 MAIR II 16V 4X2 CROSS PLUS
1.4 MAIR II 16V 4X4 AT9 CROSS PLUS
2.0 MJET II 16V 4X4 CROSS PLUS
2.0 MJET II 16V 4X4 AT9 CROSS PLUS
1.4 T-JET 16V LPG 4X2 CROSS PLUS

PLN
62 920
76 560
70 840
73 480
79 200
71 720
68 200
81 840
76 120
69 960
83 600
77 880
91 520
86 680
95 480
76 120

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

KM km/h l/100km miejsca
110 180 6,4
5
110 180 6,4
5
140 190 5,7
5
140 190 6,0
5
120 186 4,1
5
95 172 4,1
5
120 186 4,3
5
140 190 6,0
5
120 180 6,4
5
140 190 5,7
5
140 190 6,0
5
110 180 6,4
5
140 190 5,7
5
140 180 6,0
5
120 186 4,1
5
95 172 4,1
5
120 186 4,3
5
140 190 6,0
5

WYMIARY (cm)
427/180/161

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

BAGAŻNIK
350 LITRÓW

BAGAŻNIK
350 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
110 180 6,4
5
140 190 5,7
5
140 190 6,0
5
120 186 4,1
5
120 186 4,3
5
140 190 7,8
5
120 180 8,7
5
140 190 7,2
5
140 190 7,8
5
110 180 6,4
5
140 190 5,7
5
140 190 6,0
5
170 200 5,7
5
140 190 4,9
5
140 190 5,5
5
140 190 7,8
5

SERIA 4

500 L/500 L TREKKING
RABAT 12%
1.4 16V POP
1.4 16V T-JET POP
1.4 16V POP STAR
0.9 8V TWINAIR POP STAR
1.4 16V T-JET POP STAR
1.6 MULTIJET II 16V POP STAR
1.4 16V LOUNGE
0.9 8V TWINAIR LOUNGE
1.4 16V T-JET LOUNGE
1.6 MULTIJET II 16V LOUNGE
1.4 16V TREKKING LITE
1.4 16V TREKKING
0.9 8V TWINAIR TREKKING
1.4 16V T-JET TREKKING
1.6 MJET II 16V TREKKING

PLN
47 520
52 800
51 480
54 120
56 760
64 680
57 640
60 280
62 920
70 840
55 000
58 520
61 160
63 800
71 720

WYMIARY (cm)
415/178/166

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

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
95 178 6,1
5
120 189 6,7
5
95 178 6,1
5
105 180 4,8
5
120 189 6,7
5
120 189 4,2
5
95 178 6,1
5
105 180 4,8
5
120 189 6,7
5
120 189 4,2
5
95 165 6,2
5
95 165 6,2
5
105 173 4,9
5
120 183 6,7
5
120 183 4,3
5

SERIA 5

500 L/500 L CROSS
RABAT 12%
1.4 16V POP
1.4 16V POP STAR
0.9 8V TWINAIR POP STAR
1.4 16V T-JET POP STAR
1.6 MULTIJET II 16V POP STAR
1.4 16V LOUNGE
0.9 8V TWINAIR LOUNGE
1.4 16V T-JET LOUNGE
1.6 MULTIJET II 16V LOUNGE
1.4 16V CROSS
0.9 8V TWINAIR CROSS
1.4 16V T-JET CROSS
1.6 MULTIJET II 16V CROSS

PLN
48 840
52 360
55 000
57 640
65 560
58 520
61 160
63 800
71 720
59 400
62 040
64 680
72 600

WYMIARY (cm)
424/178/166

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

BAGAŻNIK
455 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
95 178 6,1
5
95 178 6,1
5
105 180 4,8
5
120 189 6,7
5
105 189 4,2
5
95 178 6,1
5
105 180 4,8
5
120 189 6,7
5
120 189 4,2
5
95 165 6,2
5
105 173 4,9
5
120 183 6,7
5
120 183 4,3
5

WYMIARY (cm)
396/172/174

Qubo
RABAT 15%
1.4 8V EASY
1.3 MULTIJET 16V EASY
1.4 8V LOUNGE
1.3 MULTIJET 16V LOUNGE
1.3 MULTIJET 16V TREKKING

PLN
40 035
50 235
45 135
55 335
59 585

1.4 16V POP
1.4 16V EASY
1.4 T-JET 16V EASY
1.6 MULTIJET 16V EASY 95KM
1.6 MULTIJET 16V EASY 120KM
1.4 T-JET 16V LOUNGE
1.6 MULTIJET 16V LOUNGE
1.6 MULTIJET 16V TREKKING 95KM
1.6 MULTIJET 16V TREKKING 120KM

KM km/h l/100km miejsca
77 155 6,9
5
80 155 4,5
5
77 155 6,9
5
80 155 4,5
5
80 155 4,5
5

WYMIARY (cm)
440/183/184

Nowy Doblò
RABAT 15%

poj.
1368
1248
1368
1248
1248

PLN
54 655
58 055
63 155
72 505
73 355
67 405
77 605
79 305
80 155

poj.
1368
1368
1368
1598
1598
1368
1598
1598
1598

BAGAŻNIK
330 LITRÓW

BAGAŻNIK
750 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
95 161 7,4
5
95 161 7,4
5
120 172 7,2
5
95 160 5,2
5
120 172 5,2
5
120 172 7,2
5
120 172 5,2
5
95 156 5,5
5
120 168 5,5
5

S&S – system Start&Stop
Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym.
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.

Oferta jest dostępna w Centrum Sprzedaży FCA Poland, ul. Katowicka 24, Bielsko-Biała.
Centrum Sprzedaży FCA Poland • tel. 033 813 44 42
Ceny z rabatem dla pracowników Grupy FCA i CNH Industrial zawierają VAT i są aktualne w momencie zamknięcia numeru. Firma zastrzega sobie
możliwość dokonania w każdej chwili zmiany cen i wyposażenia. Poniższe ceny dotyczą modeli w wykonaniu standardowym i są cenami
maksymalnymi w sieci sprzedaży. Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposażeniem obowiązują dopłaty wg cennika opcji.
Pracownicy spółek Grupy FCA i CNH Industrial mogą alternatywnie skorzystać z opcji z darmowym pakietem ubezpieczeniowym.
Kompletny wykaz wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach sprzedaży. Oferta nie łączy się z innymi promocjami.
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CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FCA

WYMIARY (cm)
453/179/150

Tipo SEDAN
RABAT 8/10/15%
1.4 16v TIPO
1.6 E-TORQ 16v AT6 TIPO
1.3 MULTIJET 16v TIPO
1.6 MULTIJET 16v TIPO
1.4 16v POP
1.6 E-TORQ 16v AT6 POP
1.3 MULTIJET 16v POP
1.6 MULTIJET 16v POP
1.4 16v EASY
1.6 E-TORQ 16v AT6 EASY
1.3 MULTIJET 16v EASY
1.6 MULTIJET 16v EASY
1.4 16v LOUNGE
1.6 E-TORQ 16v AT6 LOUNGE
1.3 MULTIJET 16v LOUNGE
1.6 MULTIJET 16v LOUNGE

PLN
40 035
45 985
48 535
53 635
43 435
49 385
51 935
57 035
46 835
52 785
55 335
60 435
51 085
57 035
59 585
64 685

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

BAGAŻNIK
520 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
95 185 5,7
5
110 192 6,3
5
95 180 4,1
5
120 199 4,2
5
95 185 5,7
5
110 192 6,3
5
95 180 4,1
5
120 199 4,2
5
95 185 5,7
5
110 192 6,3
5
95 180 4,1
5
120 199 4,2
5
95 185 5,7
5
110 192 6,3
5
95 180 4,1
5
120 199 4,2
5

WYMIARY (cm)
437/179/150

Tipo HATCHBACK
RABAT 10/15%
1.4 16v POP
1.6 E-TORQ 16v AT POP
1.4 16v T-JET POP
1.3 MULTIJET 16v POP
1.6 MULTIJET 16v POP
1.6 MULTIJET 16v DDCT POP
1.4 16v EASY
1.6 E-TORQ 16v AT EASY
1.4 16v T-JET EASY
1.3 MULTIJET 16v EASY
1.6 MULTIJET 16v EASY
1.6 MULTIJET 16v DDCT EASY
1.4 16v LOUNGE
1.6 E-TORQ 16v AT LOUNGE
1.4 16v T-JET LOUNGE
1.3 MULTIJET 16v LOUNGE
1.6 MULTIJET 16v LOUNGE
1.6 MULTIJET 16v DDCT LOUNGE

PLN
48 600
56 700
54 000
57 600
61 200
66 600
50 150
57 800
55 250
58 650
62 050
67 150
54 400
62 050
59 500
62 900
66 300
71 400

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

KM km/h l/100km miejsca
95 185 5,7
5
110 192 6,3
5
120 200 6,0
5
95 180 3,7
5
120 200 3,7
5
120 200 3,8
5
95 185 5,7
5
110 192 6,3
5
120 200 6,0
5
95 180 3,7
5
120 200 3,7
5
120 200 3,8
5
95 185 5,7
5
110 192 6,3
5
120 200 6,0
5
95 180 3,7
5
120 200 3,7
5
120 200 3,8
5

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

Tipo STATION WAGON
RABAT 10/15%
1.4 16v POP
1.6 E-TORQ 16v AT POP
1.4 16v T-JET POP
1.3 MULTIJET 16v POP
1.6 MULTIJET 16v POP
1.6 MULTIJET 16v DDCT POP
1.4 16v EASY
1.6 E-TORQ 16v AT EASY
1.4 16v T-JET EASY
1.3 MULTIJET 16v EASY
1.6 MULTIJET 16v EASY
1.6 MULTIJET 16v DDCT EASY
1.4 16v LOUNGE
1.6 E-TORQ 16v AT LOUNGE
1.4 16v T-JET LOUNGE
1.3 MULTIJET 16v LOUNGE
1.6 MULTIJET 16v LOUNGE
1.6 MULTIJET 16v DDCT LOUNGE
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PLN
48 875
56 525
53 975
57 375
60 775
65 875
53 125
60 775
58 225
61 625
65 025
70 125
57 375
65 025
62 475
65 875
69 275
74 375

WYMIARY (cm)
457/179/151

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

BAGAŻNIK
550 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
95 185 5,7
5
110 192 6,3
5
120 200 6,0
5
95 180 3,7
5
120 200 3,7
5
120 200 3,9
5
95 185 5,7
5
110 192 6,3
5
120 200 6,0
5
95 180 3,7
5
120 200 3,7
5
120 200 3,9
5
95 185 5,7
5
110 192 6,3
5
120 200 6,0
5
95 180 3,7
5
120 200 3,7
5
120 200 3,9
5

BAGAŻNIK
440 LITRÓW

WYMIARY (cm)
406/172/145

MiTo
RABAT 15%
1.4 8v T-JET MITO
0.9 TB TWINAIR MITO
1.3 MJET 16v MITO
1.4 8v T-JET SUPER
0.9 TB TWINAIR SUPER
1.4 TB MAIR 16v SUPER TCT
1.3 TURBO DIESEL MJET SUPER
1.4 TB MAIR 16v TCT VELOCE

PLN
48 875
54 825
61 625
55 250
61 200
72 250
68 000
78 200

poj.
1368
875
1248
1368
875
1368
1248
1368

BAGAŻNIK
270 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
78 165 5,6 4/5
105 184 4,2 4/5
95 174 3,5 4/5
78 165 5,6 4/5
105 184 4,2 4/5
140 209 5,4 4/5
95 174 3,5 4/5
170 219 5,4 4/5

TCT – automatyczna skrzynia biegów Alfa TCT
Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym.
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.

WYMIARY (cm)
464/202/144

Giulia
RABAT 12/15%
2.0 TB 16V AT8 RWD GIULIA
2.2 TD 16V MT6 RWD GIULIA
2.2 TD 16V AT8 RWD GIULIA
2.0 TB 16V AT8 RWD SUPER
2.2 TD 16V MT6 RWD SUPER
2.2 TD 16V AT8 RWD SUPER
2.2 TD 16V MT6 RWD SUPER
2.2 TD 16V AT8 RWD SUPER
2.2 TD 16V AT8 AWD SUPER
2.0 TB 16V AT8 AWD VELOCE
2.2 TD 16V AT8 AWD VELOCE
2.9 BTB 24V V6 MT6 RWD QUADRIFOGLIO
2.9 BTB 24V V6 AT8 RWD QUADRIFOGLIO

PLN
134 640
127 336
136 136
133 450
130 856
139 656
137 720
146 520
157 960
167 280
170 368
308 380
316 880

poj.
1995
2143
2143
1995
2143
2143
2143
2143
2143
1995
2143
2891
2891

BAGAŻNIK
480 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
200 235 6,0
5
150 220 4,2
5
150 220 4,2
5
200 235 6,0
5
150 220 4,2
5
150 220 4,2
5
180 230 4,2
5
180 230 4,2
5
180 230 4,2
5
280 240 6,4
5
210 235 4,7
5
510 307 8,5
5
510 307 8,2
5

WYMIARY (cm)
435/180/147

Giulietta
RABAT 15%
1.4 TB 16v GIULIETTA
1.4 TB MULTIAIR 16v GIULIETTA
1.4 TB MULTIAIR 16v TCT GIULIETTA
1.6 JTDM 16v GIULIETTA
1.6 JTDM 16v TCT GIULIETTA
2.0 JTDM 16v GIULIETTA
1.4 TB 16v SUPER
1.4 TB MULTIAIR 16v SUPER
1.4 TB MULTIAIR 16v TCT SUPER
1.6 JTDM 16v SUPER
1.6 JTDM 16v TCT SUPER
2.0 JTDM 16v SUPER
2.0 JTDM 16v TCT SUPER
1750 TBI 16v TCT VELOCE

PLN
65 110
67 745
77 265
75 310
82 110
78 965
71 485
74 120
83 980
82 025
88 825
85 680
95 030
104 550

2.2 JTDM TD AT8 RWD STELVIO
2.2 JTDM TD AT8 RWD STELVIO
2.0 GME TB AT8 AWD STELVIO
2.2 JTDM TD AT8 AWD STELVIO
2.2 JTDM TD AT8 RWD SUPER
2.2 JTDM TD AT8 RWD SUPER
2.0 GME TB AT8 AWD SUPER
2.2 JTDM TD AT8 RWD SUPER
2.2 JTDM TD AT8 RWD SUPER
2.0 GME TB AT8 AWD SUPER
2.0 GME TB AT8 AWD EXECUTIVE
2.0 GME TB AT8 AWD FIRST EDITION

KM km/h l/100km miejsca
120 195 6,2
5
150 210 5,5
5
170 218 4,9
5
120 195 3,9
5
120 195 3,9
5
150 210 4,2
5
120 195 6,2
5
150 210 5,5
5
170 218 4,9
5
120 195 3,9
5
120 195 3,9
5
150 210 4,2
5
175 219 4,3
5
240 244 6,8
5

WYMIARY (cm)
469/190/167

Stelvio
RABAT 12/15%

poj.
1368
1368
1368
1598
1598
1956
1368
1368
1368
1598
1598
1956
1956
1742

PLN
149 336
150 875
146 115
158 695
158 136
159 375
154 615
167 195
169 745
175 015
188 700
197 625

poj.
2143
2143
1995
2143
2143
2143
1995
2143
2143
1995
1995
1995

BAGAŻNIK
350 LITRÓW

BAGAŻNIK
525 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
150
4,7
5
180 210 4,7
5
200 215 7,0
5
180 210 4,8
5
150
4,7
5
180 210 4,7
5
200 215 7,0
5
180 210 4,7
5
210 215 4,8
5
280 230 7,0
5
280 230 7,0
5
280 230 7,0
5

Oferta jest dostępna w Centrum Sprzedaży FCA Poland, ul. Katowicka 24, Bielsko-Biała.
Centrum Sprzedaży FCA Poland • tel. 033 813 44 42
Ceny z rabatem dla pracowników Grupy FCA i CNH Industrial zawierają VAT i są aktualne w momencie zamknięcia numeru. Firma zastrzega sobie
możliwość dokonania w każdej chwili zmiany cen i wyposażenia. Poniższe ceny dotyczą modeli w wykonaniu standardowym i są cenami
maksymalnymi w sieci sprzedaży. Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposażeniem obowiązują dopłaty wg cennika opcji.
Pracownicy spółek Grupy FCA i CNH Industrial mogą alternatywnie skorzystać z opcji z darmowym pakietem ubezpieczeniowym.
Kompletny wykaz wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach sprzedaży. Oferta nie łączy się z innymi promocjami.
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CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FCA

WYMIARY (cm) BAGAŻNIK
462/186/167
412 LITRÓW

Cherokee MY2017
RABAT 12%
2.0 MJD M6 FWD Longitude
2.0 MJD M6 AWD Limited
2.2 MJD A9 AWD Limited
2.2 MJD A9 4WD Limited
V6 3.2L Pentastar A9 AWD Limited
2.2 MJD A9 AWD Overland
V6 3.2L Pentastar A9 AWD Overland
V6 3.2L Pentastar A9 4WD Trailhawk

PLN
127 952
157 432
177 848
184 008
177 848
192 192
192 192
172 568

Grand Cherokee
RABAT 15%
V6 3.0 CRD A8 Laredo
V6 3.0 CRD A8 Limited
V6 3.0 CRD A8 Night Eagle
V6 3.0 CRD A8 Trailhawk
V6 3.0 CRD A8 Overland
V6 3.0 CRD A8 Overland Summit
V6 3.6 A8 Trailhawk
V6 3.6 A8 Overland
V6 3.6 A8 Overland Summit
V8 5.7 A8 Overland
V8 5.7 A8 Overland Summit
V8 6.4 A8 SRT8

PLN
201 110
215 900
232 050
234 685
250 665
268 940
230 860
246 840
265 115
275 400
293 675
319 345

poj.
1956
1956
2184
2184
3239
2184
3239
3239

PLN
1.4 TMair M6 FWD S&S Sport
87 824
1.6 Mjet M6 FWD S&S EU6 Longitude 100 232
2.0 Mjet M6 4WD S&S Longitude
112 552
1.4 TMair AT9 4WD S&S Limited
126 632
2.0 Mjet M6 4WD S&S Limited
124 080
2.0 Mjet AT9 4WD S&S Limited
131 208
1.4 TMair AT9 4WD S&S Opening Edit. 137 280
2.0 Mjet AT9 4WD S&S Opening Edition 141 856

km/h
187
187
204
203
206
204
206
180

WYMIARY (cm)
MY2017 461/184/176

poj.
2987
2987
2987
2987
2987
2987
3604
3604
3604
5654
5654
6424

KM
190
250
250
250
250
250
286
286
286
352
352
468

km/h
191
202
202
190
202
202
190
206
206
225
225
257

poj.
1368
1598
1956
1368
1956
1956
1368
1956

KM
140
120
140
170
140
140
170
140

km/h
195
188
192
200
192
190
200
190

S&S – system Start&Stop
Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym.
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.
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l/100km miejsca

5,3
5,6
5,7
6,1
9,3
5,7
9,3
9,6

5
5
5
5
5
5
5
5

BAGAŻNIK
1104 LITRY

RABAT 12%
PLN
1.6 E-TORQ SPORT M5 FWD
61 512
1.6 E-TORQ LONGITUDE M5 FWD
68 552
1.4 TMAIR LONGITUDE M6 FWD S&S
74 272
1.4 TMAIR LONGITUDE A6 DDCT FWD S&S 81 224
1.6 MJET LONGITUDE M6 FWD S&S EU6 81 048
1.6 MJET LONGIT. DDCT FWD S&S EU6 88 000
2.0 MJET LONGITUDE M6 4WD S&S
88 088
1.4 TMAIR LIMITED M6 FWD S&S
80 344
1.4 TMAIR LIMITED A6 DDCT FWD S&S 87 296
1.4 TMAIR LIMITED AT9 4WD S&S
99 968
1.6 MJET LIMITED M6 FWD S&S EU6
87 120
1.6 MJET LIMITED DDCT FWD S&S EU6 94 072
2.0 MJET LIMITED M6 4WD S&S
97 944
2.0 MJET LIMITED AT9 4WD LOW S&S 107 272
2.0 MJET TRAILHAWK AT9 4WD LOW S&S 112 992

WYMIARY (cm)
424/180/167

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

BAGAŻNIK
351 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
110 178 6,0
5
110 178 6,0
5
140 181 6,0
5
140 181 5,9
5
120 178 4,6
5
120 178 4,5
5
120 178 5,1
5
140 181 6,0
5
140 181 5,9
5
170 196 6,9
5
120 178 4,6
5
120 178 4,5
5
140 182 5,1
5
140 182 5,7
5
170 196 5,8
5

l/100km miejsca

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
10,4
10,4
10,4
13,0
13,0
14,0

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

WYMIARY (cm) BAGAŻNIK
422/187/183
142 LITRY

Wrangler MY2017
RABAT 15%
2.8 CRD A5 Sport
2.8 CRD A5 Sahara
V6 3.6 A5 Sahara
2.8 CRD A5 Rubicon
V6 3.6 A5 Rubicon
2.8 CRD A5 Night Eagle
V6 3.6 A5 Night Eagle
2.8 CRD A5 Rubicon Recon
V6 3.6 A5 Rubicon Recon

PLN
132 685
156 910
154 445
165 920
163 455
176 885
174 420
196 265
193 800

poj.
2777
2777
3605
2777
3605
2777
3605
2777
3605

KM
200
200
284
200
284
200
284
200
284

km/h l/100km miejsca
8,1
5
8,1
5
11,2 5
172 8,6
5
180 11,6 5
8,1
5
11,2 5
172 8,6
5
180 11,6 5

WYMIARY (cm) BAGAŻNIK
462/186/167
412 LITRÓW

Compass MY2017
RABAT 12%

KM
140
140
200
200
272
200
272
272

Renegade MY2017

l/100km miejsca

6,2
4,4
5,2
6,9
5,2
5,7
6,9
5,7

5
5
5
5
5
5
5
5

(cm)
Wrangler Unlimited MY2017 WYMIARY
475/188/183

RABAT 15%
2.8 CRD A5 Sport
2.8 CRD A5 Sahara
V6 3.6 A5 Sahara
2.8 CRD A5 Rubicon
V6 3.6 A5 Rubicon
2.8 CRD A5 Night Eagle
V6 3.6 A5 Night Eagle
2.8 CRD A5 Rubicon Recon
V6 3.6 A5 Rubicon Recon

PLN
147 305
171 530
169 065
180 540
178 075
191 505
189 040
209 525
208 420

poj.
2777
2777
3605
2777
3605
2777
3605
2777
3605

KM
200
200
284
200
284
200
284
200
284

BAGAŻNIK
498 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
8,8
5
8,8
5
11,4 5
172 8,8
5
180 11,9 5
8,8
5
11,4 5
172 8,8
5
180 11,9 5

stan na 31 października 2017 r.

Spółki Grupy Fiat Chrysler Automobiles
1. Fiat Chrysler Polska Sp. z o.o.

al. Wyścigowa 6 (Catalina Bldg., VII piętro)
02-681 Warszawa, tel. (22) 6074350
Prezes Zarządu: Alfredo Altavilla

reprezentacja i koordynacja
działalności Grupy FCA w Polsce

2. FCA Poland S.A.

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

produkcja
samochodów osobowych

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

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

produkcja odlewów żeliwnych
dla przemysłu samochodowego

4. Magneti Marelli Poland Sp. z o.o.
5. Magneti Marelli Suspension Systems
Bielsko Sp. z o.o.

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 2960111, Fax (32) 2960333
Prezes Zarządu: Adriano Fontana
ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132199, Fax (33) 8132955
Prezes Zarządu: Adriano Fontana

6. Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.

Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice
Tel. (32) 6036107, Fax (32) 6036108

7. Plastic Components and Modules
Poland S.A.

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

produkcja komponentów
samochodowych z tworzyw sztucznych
– deska rozdzielcza, zderzaki

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

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

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

9. Comau Poland Sp. z o.o.

ul. Turyńska 100, 43-100 Tychy
Tel. (32) 2179404, Fax (32) 2179440
Prezes Zarządu: Andrew Lloyd

produkcja i obsługa urządzeń
dla przemysłu samochodowego

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

administracja księgowa,
personalna i płace

produkcja części samochodowych
– oświetlenie i układy wydechowe
produkcja części samochodowych
– zawieszenia

handel częściami zamiennymi

10. FCA Services Polska Sp. z o.o.
11. FCA Group Purchasing Poland Sp. z o.o.
12. Sadi Polska – Agencja Celna Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132549, Fax (33) 8126988
Członek Zarządu: Roberto Barge
ul. Konwojowa 51, 43-346 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8135323, Fax (33) 8134113
Wiceprezes Zarządu: Ettore Actis Goretta

zakupy materiałów pośrednich
i bezpośrednich do produkcji
samochodów

usługi celne

13. Sirio Polska Sp. z o.o.

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

ochrona osób, mienia i ochrona
przeciwpożarowa oraz transport

14. FCA Powertrain Poland Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132452, Fax (33) 8132451
Dyrektor Generalny: Davide Guerra

produkcja silników do samochodów

15. Gestin Polska Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132272
Prezes Zarządu: Jan Maślorz

zarządzanie i utrzymanie nieruchomości,
usługi

1. FCA-Group Bank Polska S.A.

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

usługi bankowe

2. FCA Leasing Polska Sp. z o.o.

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

leasing samochodów, usługi finansowe
i leasingowe

1. CNH Industrial Polska Sp. z o.o.

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

produkcja
maszyn rolniczych

2. Iveco Poland Sp. z o.o.

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

import i sprzedaż samochodów
dostawczych i ciężarowych

3. CNH Industrial Kutno Polska Sp. z o.o.

ul. Metalowa 15, 99-300 Kutno
Tel. (24) 355 96 15, fax: (24) 355 96 35
Dyrektor Operacyjny: Dariusz Błaszczyk

produkcja
maszyn rolniczych

Spółki joint venture

Spółki koncernu CNH Industrial

