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ZE ŚWIATA FCA

USA

Alfa Romeo Giulia
zdobywcą tytułu
„Samochód Roku”
WŁOCHY

Comau i egzoszkielety
robotyczne
Comau i Össur, islandzka grupa będąca
liderem w bioinżynierii, stworzyły spółkę joint
venture, która będzie inwestować w IUVO,
firmę wydzieloną z Instytutu Biorobotyki Szkoły
Wyższej im. Świętej Anny w Pizie, składającą
się z zespołu profesorów i badaczy. IUVO
będzie zajmować się przede wszystkim
badaniami i rozwojem, a także wdrażaniem
nowych technologii głównie w zakresie
egzoszkieletów robotycznych. Mają one
ułatwić i poprawić sposób pracy operatorów
w sektorze przemysłowym i usługowym,
a także poprawią standard życia pacjentów
z problemami ruchowymi. „Spółka ta stanowi
ważny etap, jeśli chodzi o tworzenie
zrobotyzowanych egzoszkieletów, które można
na siebie założyć, poprawiając w ten sposób
mobilność i jakość życia ludzkiego”, podkreślił
Mauro Fenzi, CEO Comau.

Limuzyna Alfy Romeo zdystansowała konkurencję
pod względem stylu, osiągnięć, technologii, czyli
typowych włoskich cech marki, i zdobyła tytuł „Car of
the Year” przyznawany co roku przez czasopismo
Motor Trend. To jedno z najbardziej prestiżowych
wyróżnień w przemyśle samochodowym w Stanach
Zjednoczonych. W 70. edycji konkursu startowało 26
modeli w 46 wersjach, a jurorzy uznali, że Alfa Giulia
najlepiej świadczy o postępie w zakresie wzornictwa,
myśli inżynierskiej, bezpieczeństwa, wydajności,
wartości i oczekiwanych osiągów. To jeszcze nie
wszystko. Wydawcy czasopisma „Car and Driver”
umieścili z kolei Alfę na liście 10 Best Cars 2018
roku. Listę tę sporządzono po przeprowadzeniu
dziesięciodniowych testów pojazdów na dystansie
26.000 mil, w których wzięło udział 65 pojazdów
w cenie nie przekraczającej 80.000 dolarów.

ARGENTYNA

Fiat ujawnia pierwsze zdjęcia Fiata Cronos
Właśnie ukazały się pierwsze oficjalne zdjęcia Fiata Cronos, długo oczekiwanej
limuzyny, która pojawi się w sprzedaży na rynkach Ameryki Łacińskiej
w pierwszym kwartale 2018 roku. Pod względem sportowego stylu oraz
opływowych kształtów pojazd ten sytuuje się w tym samym segmencie co Mobi,
Toro i Argo. Cronos sprzedawany będzie z silnikami o pojemności 1.3 i 1.8 litra,
które zapewniają wysokie osiągi przy niskim zużyciu paliwa, a także dużą
przyjemność jazdy. Pojazd będzie produkowany w Argentynie na nowej platformie
MP-S (Modular Platform Sedan), zaprojektowanej specjalnie do tego modelu.
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przygotowane przez redakcję

WIELKA BRYTANIA

Alfa Romeo najbardziej
niezawodną marką
Brytyjski portal motoryzacyjny What Car opublikował wyniki rankingu
niezawodności samochodów w wieku od 0 do 3 lat. W badaniu wzięło
udział przeszło 14 tysięcy respondentów, którzy na podstawie własnych
doświadczeń ocenili łącznie 169 modeli aut 32 producentów. Badani
przyznali, że najbardziej niezawodną marką spośród producentów
spoza Japonii jest Alfa Romeo. Marka uplasowała się na piątym
miejscu w klasyfikacji. Tak wysokie miejsce w rankingu jest dowodem
potwierdzającym najwyższą jakość włoskiej inżynierii czerpiącej
z przeszło 100-letniej tradycji.

CHINY

Chrysler Pacifica PHEV,
czysta alternatywna energia
USA I WŁOCHY

Fiat 500 pojawił się w MoMA
i od razu zdobył nagrodę
Zakup Fiata 500 przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej
MoMA w Nowym Jorku umożliwiło marce Fiat zdobycie
prestiżowej nagrody „Corporate Art. Award 2017”. Dzięki
tej inicjatywie, samochód, będący ambasadorem marki
w świecie i ikoną wynalazczości włoskiej, stał się
w kontekście globalnym prawdziwym dziełem sztuki
współczesnej. W tegorocznej edycji „Corporate Awards”
udział wzięło 80 firm z 18 krajów z całego świata. Olivier
Francois, szef marki Fiat powiedział: „Jesteśmy
zaszczyceni tą prestiżową nagrodą. Jest to dowód, że Fiat
500 jest nie tylko wielkim dziełem przemysłu z 60-letnią
historią, ale też symbolem włoskiej kreatywności, który
zdobył ważne miejsce w masowej wyobraźni”.

Chrysler Pacifica PHEV zadebiutował na New Auto
Show w Szanghaju w ramach China International
Industry Fair, imprezie, która stawia sobie za cel
prezentowanie stanu zaawansowania przemysłu
i technologii. Samochód ten otrzymał także specjalną
rejestrację, którą miasto przyznaje pojazdom
wykorzystującym alternatywne źródła energii. PHEV,
piąty model, który otrzymał tego typu licencję, powinien
pojawić się na rynku chińskim pod koniec roku.
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POWRÓT
ALFY ROMEO

DO FORMUŁY 1
Filippo Gallino
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Po 30 latach do F1 wraca zespół,
który jako pierwszy zdobył
mistrzostwo świata. To efekt
umowy o współpracy handlowej
i technologicznej Alfy Romeo
i teamu Sauber. Bolidy ekipy
Alfy Romeo Sauber F1 Team
będą wyposażone w silniki
Ferrari 2018.
„Za każdym razem, kiedy widzę
przejeżdżającą Alfę Romeo, zdejmuję kapelusz z głowy” – mawiał
Henry Ford, założyciel słynnego
koncernu samochodowego. I jako
znawca automobilistyki musiał mieć
ku temu wyraźne powody.
Mediolański producent spod znaku
Biscione (z zielonym wężem morskim w koronie w logo firmy) najlepiej uosabia włoską tradycję przemysłu: wyjątkowość, najwyższe
osiągi, innowacyjność technologiczną i charakterystyczny dźwięk
koni mechanicznych pod maską.
Alfa Romeo to legendarne „cuore
sportivo” (sportowe serce) motory-

zacji, które napędza wyobraźnię
pasjonatów samochodów.
Legenda Alfy Romeo pozostawiła
po sobie ślad, wygrywając Mille
Miglia, Targa Florio oraz światowe
mistrzostwa Formuły 1, a za jej kierownicą zasiadali najwięksi kierowcy wyścigowi, tacy jak Tazio Nuvolari czy Manuel Fangio. Ale także
tak znane postacie motoryzacji jak
Enzo Ferrari, który w Mediolanie
rozpoczął swoje zmagania w wyścigach samochodowych za kierownicą Alfy, a z rywalizacji tej narodził się pomysł stworzenia własnego zespołu z Maranello. Wtedy
Quadrifoglio Verde, czterolistna
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U góry:
Juan Manuel
Fangio w Alfie
Romeo 159
(1951 r.)
Na dole:
startujący
w sezonie
2018 Charles
Leclerc
i Marcus
Ericsson z Alfa
Romeo Sauber
F1 Team
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koniczyna stała się przynoszącym
szczęście emblematem zespołu,
który zanotował na swoim koncie
wiele historycznych zwycięstw.

NOWY ROZDZIAŁ
LEGENDARNEJ HISTORII
Prezes Zarządu FCA Sergio Marchionne zaskoczył pasjonatów Alfy
Romeo na całym świecie, informując
o „otwarciu nowego rozdziału jedynej w swoim rodzaju legendarnej
historii sportu”. Alfa Romeo we
współpracy z Sauberem wraca
bowiem do Formuły 1, gdzie
triumfowała na początku
tych rozgrywek. Inaczej
mówiąc marka przywołuje w pamięci
rok 1950, gdy za
kierownicą siedział
Nino Farina,
a także 1951

rok, kiedy Argentyńczyk Juan
Manuel Fangio, dzięki swojemu zwycięstwu, zdobył
sławę mistrza.
Mediolańska marka w XX
wieku zapisała się złotymi zgłoskami w historii światowych imprez
sportowych. Jej kolejne
samochody świadczyły o boomie ekonomicznym, nowatorstwie tech-

nologicznym i stylistyce, która ustanawiała nowe trendy we wzornictwie, jak choćby model „Duetto”
z filmu „Absolwent”, z Dustinem
Hoffmanem w roli głównej.
W 1952 roku państwowe przedsiębiorstwo IRI, które zarządzało wtedy
marką Alfy Romeo, podjęło decyzję
o opuszczeniu wyścigów F1, ponieważ nie chciało inwestować publicznych pieniędzy w zawody sportowe. W połowie lat 60. ograniczyło
się jedynie do dostarczania silników
innym startującym zespołom. Jednak w latach 1979-85 Alfa Romeo
ponownie pojawia się w Formule 1
w roli konstruktora.

Po wprowadzeniu na rynek nowych
modeli Alfy Giulia i Alfy Stelvio
(w kolejnych latach przewiduje się
także inne nowe modele) współpraca z Sauberem wydaje się znaczącym krokiem na drodze rekonstrukcji brandu. Wracając do Formuły 1 po trzydziestu dwóch latach
nieobecności, Alfa Romeo sięga
do korzeni tego wyścigu i marek, które składają się na historię tego sportu.
Brand, mówiąc słowami Marchionne, osiągnie wymierne korzyści z wymiany technicznej i strategicznej z tak doświadczonym partnerem jak Sauber F1 Team. Natomiast inżynierowie i technicy Alfy
Romeo, którzy dali już dowód swoich umiejętności projektowania nowych modeli takich jak Giulia i Stelvio, będą mogli dodatkowo rozszerzyć swoje doświadczenie, korzystając z nowatorskich kompetencji
technicznych zespołu.

FORMUŁA 1 I ALFA ROMEO:
NARODZINY LEGENDY
Był rok 1950. Rozegrano pierwsze
oficjalne Światowe Mistrzostwa Formuły 1 zorganizowane na bazie tak
zwanej Formuły A, której regulamin
opracowano w 1946 r. na podstawie Grand Prix z lat dwudziestych.
Jednoosobowy bolid – 158 „Alfetta” – powstał wiele lat wcześniej, bo w 1937 roku. Pojazd wyposażony był w 8-cylindowy silnik
jednorzędowy o pojemności 1.5 litra
z doładowaniem i kompresorem.
Od liczb tego silnika wziął swoją
nazwę cały model 158 i od razu
okazał się bardzo konkurencyjny
dzięki udanemu połączeniu wysokiej
mocy i umiarkowanej masy. Niestety wybuch II wojny światowej
zgasił apetyt na zwycięstwa w wyścigach. Modele 158 zostały rozmontowane i zabezpieczone przed
kradzieżą w okolicach Mediolanu.
Po wojnie wyścigi Formuły Grand
Prix wznowiono w 1946 roku. Alfa

Romeo natychmiast wystawiła
w nich swój model 158. Pełen sukcesów dla marki był zwłaszcza rok
1950. Alfa Romeo wystartowała
wtedy ze swoją najnowszą wersją
modelu 158, o mocy 350 KM i masie zaledwie 700 kilogramów. 13
maja, podczas pierwszych wyścigów
z serii mundialowej, rozgrywanych
w Silverstone, triumfowały trzy 158ki, zajmując trzy czołowe pozycje. Przewaga Alfy Romeo utrzymała
się w kolejnych etapach rozgrywek
Grand Prix. Marka spod znaku Biscione triumfowała przez cały sezon,
wygrywając sześć z siedmiu wyścigów. Na ostatnim z nich, w Monzy,
trzech kierowców Alfy Romeo konkurowało ze sobą w walce o tytuł
mistrza. Wygrał Farina, wyprzedzając o trzy punkty Fangio. Włoski kierowca zdobył zwycięstwo za kierownicą debiutującej wtedy Alfy 159
ze wzmocnionym silnikiem o mocy
do 420 KM, do której karoserię wykonał warsztat Zagato.
Na mistrzostwach rozgrywanych
w 1951 roku Alfa Romeo po raz
kolejny stanęła na starcie, ale na
horyzoncie pojawił się nowy, silny
przeciwnik. Ferrari wystawił do boju
nowe modele 375 F1 z silnikiem
zasysającym o pojemności 4.5 litra.
Alfa Romeo zwyciężyła w pierwszych trzech wyścigach, ale wygrane Ferrari w kolejnych rozgrywkach (Silverstone, Norymberga
i Monza) sprawiły, że ostateczny wynik pozostawał otwarty aż do ostatniego starcia w Hiszpanii. Na torze
w Pedralbes Alfa 159 prowadzona przez Argentyńczyka wyprzedziła Ferrari i zdobyła pierwszy
ze swoich pięciu tytułów dla
najlepszego kierowcy. Alfa Romeo wygrała po raz kolejny z rzędu.
Niezależnie od tego państwowe
konsorcjum IRI – które było właścicielem Alfy Romeo od lat trzydziestych XX wieku – ogłosiło, że nie
będzie startować w wyścigach
w 1952 roku.

Sauber Motorsport
Pascal Picci, prezes Sauber Holding AG (na zdjęciu
poniżej razem z Sergio Marchionne i Jeanem
Todtem): „Alfa Romeo ma za sobą długą tradycję
zwycięstw w wyścigach Grand Prix, jesteśmy więc
dumni z tego, że przedsiębiorstwo tego kalibru
zechciało współpracować właśnie z nami, by
powrócić na tor wyścigowy w mistrzostwach
świata. Ścisły kontakt z Alfą Romeo jest wielką
okazją dla Grupy Sauber do dalszego rozwoju
projektów technologicznych i inżynieryjnych.
Rozpoczynamy długotrwałą współpracę obliczoną
na sukces i wierzymy, że razem doprowadzimy
zespół Alfa Romeo Sauber F1 Team do osiągnięcia
upragnionego celu”.
***
Peter Sauber założył swoją firmę w 1970 roku,
a pierwszy samochód wyścigowy skonstruował
w piwnicy domu rodziców. Jego zespół w ciągu
następnych lat powoli się rozwijał, odnotowując
pierwsze sukcesy międzynarodowe pod koniec
lat 80. W 1993 roku Sauber wkracza do Formuły 1.
Od tamtego czasu do końca 2016 roku team wziął
udział w 424 wyścigach Grand Prix Formuły 1.
Główna siedziba Saubera znajduje się w Hinwil,
w szwajcarskim kantonie Zurich, gdzie mieści się
jego nowoczesny zakład i biura, które zajmują
powierzchnię 15.600 metrów kwadratowych
oraz jeden z najnowocześniejszych tuneli
aerodynamicznych Formuły 1.

PRZECIEŻ TO

WRANGLER!
Maciej Pertyński

Jeep Wrangler to więcej niż model
samochodu off-roadowego. Ba!
To więcej niż symbol czy legenda.
Świat motoryzacji w ogóle, a fani Jeepa
w szczególności, go uwielbiają. Zawsze
o tym wiedziałem. Ale… ale żeby aż tak?!
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Nowy Jeep
Wrangler
zadebiutował
podczas salonu
samochodowego
w Los Angeles
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D

wa lata temu odbywająca się podczas salonu
samochodowego w Los Angeles prezentacja
nowego modelu Fiata 124 Spider zgromadziła
takie tłumy dziennikarzy i fanów, którzy jakimś cudem
zdołali się wedrzeć na „zamknięte dni prasowe”, że
klimatyzacja hali wystawowej salonu samochodowego
w Los Angeles nie dawała rady i zarówno prowadzący
prezentację globalny szef marki Fiat, Olivier François,
jak i zgromadzeni ledwie dyszeli z upału i niedostatków
tlenu. Rok temu, nauczeni tym doświadczeniem, szefowie FCA wynajęli dla potrzeb premiery nowego Jeepa,
modelu Compass, monstrualny namiot, ustawiony na
zewnątrz zabudowań salonu samochodowego – Centrum Kongresowego Figueroa St. Namiot był dobrym
pomysłem – mógł pomieścić lekko licząc tysiąc osób
(liczba po prostu niewyobrażalna na konferencji prasowej podczas salonu samochodowego), co było oczywi-

ście na wyrost, ale za to gwarantowało przyzwoite
warunki pracy dla obu stron – i gości, i gospodarzy.
Okazało się, że to „na wyrost” nie było nawet „na styk”,
bo nawet zaproszenia VIP-owskie nie wystarczyły, by
dopchać się przez zbity tłum do rampy, gdzie pokazywano wszystkie cechy następcy aż dwóch modeli, bo
przecież także modelu Patriot. Dało mi to wiele do myślenia – zawsze wiedziałem, że Jeep to dla Amerykanów ikona. I że go bardzo cenią. Ale żeby aż tak?
Jednak nawet te dwa doświadczenia nie zdołały mnie
przygotować na to, co miało miejsce o godzinie 12:50
29 listopada 2017 r. na salonie samochodowym w Los
Angeles. Pomysł z wielkim namiotem twórczo rozwinięto, zajmując czymś w rodzaju przenośnej hali do
koszykówki niemal całą wolną przestrzeń między LA
Convention Center a centralą Staples California, co
oznacza także wielki kawał parkingu, specjalnie wydzierżawiony od Staples. Pewnie normalnie nikt by na
to nie poszedł, ale przecież chodziło o samego nowego
Jeepa Wranglera! Jasne, Staples produkuje i sprzedaje wyroby związane z biurem i księgowością, więc
Jeep to nie ich bajka. No ale to Wrangler! No tak, wiedziałem, że Amerykanie są gotowi do poświęceń
dla swoich symboli. Ale żeby aż tak?
A jednak! I wiecie co? Nie mogę nawet uczciwie powiedzieć, że byłem na prezentacji nowego Wranglera.
Bo owszem, udało mi się wedrzeć do namiotu, choć
to, przez co musiałem się przedostać, przypominało
zamieszki jak nie przymierzając przed koncertem Rammsteinu w Rosji. Nie twierdzę, że i tu było prawie 700

tysięcy chętnych, ale… Ale skończyło się na tym, że
po prostu uciekłem tylnym wyjściem. I tak bym nic nie
widział. A każdy bardzo chciał. Ale żeby aż tak?
A serio mówiąc, byłem w tym namiocie już przed otwarciem Dnia Prasowego. Od zeszłego roku pamiętałem,
że to jest wykonalne – i wciąż było. Dokładnie obejrzałem i scenę, i nowy samochód. Udało się tym
razem nikomu nie podpaść (rok wcześniej omal mnie
nie aresztowano…), więc kiedy w 5 godzin później
zbliżała się prezentacja, ja oglądałem ją w komfortowych
warunkach świetnie klimatyzowanej kabiny reżyserskiej
na tyłach namiotu. Na ekranie, ale przekaz na żywo.
I zbaraniały patrzyłem na pracujących przy obsłudze
komputerów i konsolet ludzi, którzy żywiołowo reagowali na kolejne zdania wypowiadane przez
Mike’a Manleya, szefa marek Jeep i Ram. A przecież
kto jak kto, ale oni musieli to już widzieć i słyszeć kilka
razy na próbach – a jednak! Wyjaśnienie jest tylko
jedno: przecież to Wrangler!
Wychodzi na to, że Wrangler to już nawet nie ikona,
symbol czy legenda – to po prostu zjawisko socjologiczne. I to o zasięgu globalnym, bo na podglądzie kamer w reżyserce

widziałem twarze wyławiane z publiczności – twarze,
które znam z codziennej pracy i spotkań na międzynarodowych prezentacjach. Dziennikarzy z całego świata.
I wszyscy byli rozentuzjazmowani, zupełnie jak
moi amerykańscy gospodarze w reżyserce. Prawdę
mówiąc, ja też wyraźnie czułem, że biorę udział niemalże
w misterium. Nie jeżdżę off-roadowo i niespecjalnie
mnie to kręci. Ale… Przecież to nowy Wrangler!
W dodatku – a mimo sporej już przecież przedpremierowej wiedzy o nowym Jeepie przeżyłem tu, jak i inni,
potężne zaskoczenie – Wrangler 2018 okazał się tyleż

Jeep Wrangler 2018
to ultranowoczesny
samochód
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Wnętrze
nowego
Wranglera
łączy w sobie
styl, precyzję
wykonania
i wysokiej
jakości
materiały, które
zapewniają
komfort
kierowcy
i pasażerom
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godnym następcą wszystkich swych „praojców”
z ostatnich 76 lat historii Jeepa w sensie zdolności terenowych, co prawdziwym samochodem XXI wieku.
Wyliczanie wszystkich cech czyniących zeń tego jedynego Imperatora Wszech-offroadu, zajmuje w książce
specyfikacji (udało mi się ją zdobyć, nie dam nikomu!)
„zaledwie” 149 stron. Dowiedzieć się tu można m.in.,
że nie istnieje i nie istniał nigdy seryjnie produkowany
samochód osobowy o „cywilnej” homologacji drogowej,
który by miał tak ogromne przełożenie terenowe,
tak niesamowity wykrzyż, kąty natarcia, zejścia i rampowe, tak ogromny prześwit czy tak nieprawdopodobne
zdolności wspinania i brodzenia bez dodatkowego,
opcjonalnego, specjalistycznego osprzętu. Ale i tak na
koniec człowiek czuje się jak uderzony w głowę, bo

dotąd mowa była o wersjach Sport/Sport S i Sahara
– a przecież jest jeszcze „zupełnie seryjna” wersja
Rubicon, przy której Sport i Sahara to niemalże zabawki
dla dzieci… Nie będę podawać nawet tytułów podrozdziałów, bo to nie ma sensu. Ale wierzcie mi: może
marsjański łazik potrafi choć połowę tego, co nowy
Wrangler Rubicon.
Ale wiecie co? Księga specyfikacyjna ma przeszło 230
stron. Owszem, sporo w tym stron pokazujących na
zdjęciach historyczne modele, jest też 21 stron opisujących ostatnie 76 lat marki, ale poza tym aż 40 stron
poświęcono na opis czegoś, co sprawia, że Jeep
Wrangler 2018 jest także ultranowoczesnym samochodem, również maniaków nieprzerwanej łączności internetowej czy maksymalizacji bezpieczeństwa
jazdy. I nie tylko nie traci w związku z tym choćby odrobiny swych ikonicznych możliwości terenowych, ale
wręcz staje się w tej dziedzinie jeszcze lepszy. Inteligentna elektronika wspiera bowiem – na życzenie! –
kierowcę zarówno na jezdni, jak i poza nią, pozwalając
na jeszcze więcej – oraz jeszcze bezpieczniej. Systemy
wsparcia kierowcy na szosie obejmują niemal
wszystko, co wymyślono w tej dziedzinie, w tym
i ochronę pieszych czy najlepsze reflektory diodowe
LED bądź nadzór nad ruchem za samochodem, by cofanie było w pełni bezpieczne. I tu też nie ma sensu
wchodzić w szczegóły – to każdy może sobie sprawdzić
sam. Ale warto wspomnieć o tym, że wciąż jest to auto
skonstruowane na ramie (ultranowoczesnej, ultralekkiej
i ultrasztywnej), że elementy nadwozia wykonano z aluminium lub magnezu, by były jak najlżejsze i jak
najłatwiejsze w demontażu, że przednia szyba składa

się w przód jak u „pradziadka” z 1941 roku – i że do
napędzania auta służą 2 jednostki napędowe: legendarny silnik benzynowy V6 3.6 Pentastar i zupełnie
nowa benzynowa jednostka 2-litrowa turbo o mocy
280 KM. A od 2019 roku do palety dojdzie też zupełnie
nowy turbodiesel V6. I że w każdej wersji seryjnie mamy
dwustopniową skrzynkę rozdzielczą i nowej konstrukcji,
wysokowytrzymałą skrzynię manualną o 6 przełożeniach, a opcjonalnie znaną już z innych modeli koncernu, ale wzmocnioną przeszło dwukrotnie automatyczną przekładnię 8-stopniową. Oczywiście, osie są nadal sztywne, choć prowadzone wielowahaczowo (po 5
wahaczy i drążków prowadzących oraz ukośnych
na koło), a sta-

bilizator przedniej osi jest elektrycznie odczepiany. Aha,
a napęd jest permanentnie doprowadzany do 4 kół,
tyle że rozdział momentu obrotowego odbywa się elektronicznie. Niemniej kierowca może wybrać tryb jazdy
z napędem o stałym rozdziale – w tym ze zblokowaniem
wszystkich 3 mechanizmów różnicowych naraz albo
pojedynczo. No, ale przecież to Wrangler!
Jest jeszcze jeden aspekt, który w przypadku off-roaderów zwykle bywa pomijany. Kwestia estetyki. Po
pierwsze, nowy Wrangler wygląda znakomicie. Ma jak
zwykle doskonałe proporcje dla samochodu terenowego, ale przy tym dopracowano jego stylistykę tak, że
robi świetne wrażenie po prostu jako samochód. Doskonały stosunek wielkości kół do karoserii, niebywale
bojowy wygląd, pozbawiony zarazem niepotrzebnych
upiększeń czy „prężenia anabolicznych muskułów”.
A i w kabinie mamy do czynienia z zupełnie nową jakością wykończenia. Nie, nie bójcie się: wciąż jest to
miejsce, które można wyczyścić z użyciem strumienia
wody z węża ogrodowego – ale wszystko wygląda po
prostu nowocześnie i jest dopracowane designersko.
A projektanci nowego Wranglera stanęli przed poważnym wyzwaniem na tym polu, bo w kokpicie nowego
Jeepa znalazły się wszystkie multimedialne rozwiązania, jakie znaleźć można w innych, zupełnie cywilnych modelach. W tym, i znakomity system nagłośnienia, łączność bezprzewodowa i dedykowana dla systemów operacyjnych smartfonów.
Tak, to Wrangler, bez wątpienia. Ale gotów
na wszelkie wyzwania, w tym
te typowe dla ery connectivity.

Samochód
łączy
tradycyjne
możliwości
terenowe
i wzornictwo
z wieloma
innowacyjnymi
funkcjami
bezpieczeństwa
i zaawansowanymi
technologiami

FCA wokół Nas 15

WCAMARGUE NA POKŁADZIE FIATA TIPO S-DESIGN

KIEDY PODRÓŻ
MOŻE CIĘ
ZASKOCZYĆ
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Na naszą podróż wybieramy
rezerwat przyrody położony we
Francji między Arles a deltą rzeki
Rodan. Za kierownicą Fiata Tipo
podziwiamy krajobrazy, które stały
się inspiracją dla Van Gogha,
stanowiące otoczenie nieskazitelnie
czystej natury krainy Camargue.
Francesca Rech, zdjęcia: Alessandro Lercara
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Nowy Fiat Tipo S-Design
cechuje się jeszcze większą
osobowością i stylem,
a jednocześnie wysokim
komfortem i funkcjonalnością

Fiat Tipo
w krainie
Camargue:
powyżej
na drodze
prowadzącej
z Salin de
Giraud do plaży
Pièmanson.
Na pierwszej
stronie oba
samochody,
hatchback
w kolorze
białym Gelato
i SW w kolorze
szarym
Metropoli na
tle rezerwatu
przyrody
Camargue.
Po prawej
typowe dla
krajobrazu
Camargue
konie
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W

ystarczyło 48 godzin,
aby docenić liczne zalety Fiata Tipo SDesign, nowej dynamicznej wersji
wyposażenia o sportowym duchu,
i odkryć zakątek Francji, który na
długo zapadnie nam w pamięci
dzięki zaskakującym krajobrazom
i niesamowitym kolorom. Podróż
rozpoczynamy w Turynie, gdzie
udostępniono nam dwa samochody
marki w wersji hatchback i Station Wagon, które będą nam towarzyszyć przez najbliższe 1500 km.
Już na początku czekała na nas
niezwykle przyjemna niespodzianka:
olbrzymia przestrzeń bagażowa
i pasażerska, jaką dysponują te dwa
Fiaty Tipo. Wersja 5-drzwiowa, czyli
„hatchback” ma długość 4,37 m,
jest wysoka na 1,50 m i dysponuje
największą w klasie pojemnością bagażnika, wynoszącą aż
440 litrów. Na dodatek po całkowi-

tym złożeniu siedzeń użytkownikowi
oferowany jest pokaźny obszar załadunkowy o regularnych kształtach.
Przestronne jest również wnętrze,
w którym może wygodnie podróżować pięciu pasażerów. Niemal całkowity brak tunelu zapewnia przestrzeń na nogi i głowę, a wygodne
i ergonomiczne siedzenia przednie
czynią ten samochód idealnym na
dalsze i bliższe podróże.
Spory komfort to również cecha
wersji Station Wagon, czyli odmiany
Tipo stworzonej z myślą o prawdziwych miłośnikach turystyki: jej długość to 4,57 m – o 20 cm więcej
niż w wersji hatchback – rozstaw
osi jest taki sam, ale koniecznie należy wspomnieć o imponującej pojemności bagażnika: aż 550 litrów.
Po załadowaniu walizek i sprzętu
fotograficznego ruszamy w drogę.
W porównaniu z wersją wyposażenia Lounge nowe Tipo S-Design wy-

różnia się jeszcze większą osobowością dzięki unikalnej osłonie
chłodnicy, klamkom drzwi w kolorze
nadwozia, detalom zewnętrznym
z połyskującej czerni i 17-calowym
obręczom aluminiowym w kolorze
czarnym błyszczącym, a także 18calowym felgom z tzw. „diamentowym szlifem”. W nowym wnętrzu
uwagę przyciągają siedzenia obite
skórą i tkaniną Airtex z podwójnymi
szarymi przeszyciami oraz czarnymi
błyszczącymi detalami na zestawie
wskaźników, kierownicy, ramce
ekranu systemu Uconnect oraz na
konsoli środkowej deski rozdzielczej. To wnętrze, w którym nikomu
nie zabraknie naprawdę niczego.
W nawigacji ustawiamy jako miejsce
docelowe Arles, historyczne miasto
Prowansji i drugie najważniejsze
miasto w departamencie Delty Rodanu, czyli na całym zajmowanym
przez deltę tej rzeki terenie o nazwie
Camargue. Doceniamy montowany
w Tipo nowy system multimedialny

Arles i urok Camargue jesienią
Kolorowe okiennice, domy z kamienia, kwiaty na balkonach i atmosfera – wszystko to
jakby było zawieszone w czasie. Gdy dojeżdża się do Arles, wydaje się, że powietrze jest
tutaj jakieś inne, takie ponadczasowe. I nie tylko ze względu na rzymską arenę i amfiteatr
czy fasady średniowiecznych i renesansowych kościołów, które po prostu trzeba
odwiedzić. Całe tutejsze otoczenie ma w sobie coś specjalnego. Dlatego wcześnie rano
warto przejść się uliczkami, by poczuć uroki tego miasteczka. I zdziwcie się, jeśli pewne
elementy wydadzą się wam znane. Z Arles pochodził bowiem Vincent Van Gogh. To tutaj
namalował ponad 200 obrazów. My mieliśmy okazję przechadzać się po miejscach, które
były jego inspiracją, jak Place du Forum z kafejką, która widnieje na obrazie „La terrasse
du Café, la Nuit” (1888); plac Victora Hugo, na którym artysta groził swojemu przyjacielowi
Paulowi Gauguinowi brzytwą; Alyscamps,
aleję z drzewami, która prowadzi do
kościoła świętego Honorata z Arles; szpital
psychiatryczny, w którym artysta
przebywał po petycji podpisanej przez
swoich sąsiadów, a który obecnie
przekształcono na „Espace Van Gogh”.
Widzieliśmy także słynny Pont de Langlois,
który znajduje się nad kanałem łączącym
Arles z Port-de-Bouc oraz opactwo-fortecę
Montmajour, znajdujące się kilka
kilometrów od miasta, które malarz
również uwiecznił na swoich obrazach.
Po Arles kierujemy się do Camargue,
niezwykłego miejsca, w których woda
miesza się z ziemią, solą i listopadowym
słońcem. To prawdziwe sanktuarium
natury, w którym można podziwiać
flamingi, poznawać roślinność oraz przyglądać się dzikim koniom. Podczas pokonywania
terenów i dróg położonych w delcie Rodanu, które często urywają się i prowadzą do
promu umożliwiającego przedostanie się na drugi brzeg rzeki, mogliśmy jeszcze bardziej
docenić niezwykłą funkcjonalność Fiata Tipo, jego prostotę obsługi i doskonałe własności
jezdne: silnik sprawia, że model ten prowadzi się przyjemnie również na zróżnicowanych
drogach, a generowany przez niego moment jest uważany za jeden z najlepszych
w klasie. Po zwiedzeniu obszaru naturalnego Etang de Vaccarès ostatnim etapem naszej
podróży jest miejscowość Salin-de-Giraud, niewielka wioska z domkami z czerwonej
cegły, otoczona salinami i dziką plażą Pièmanson. Jest to krajobraz, który przy zachodzie
słońca mieni się wspaniałymi, niemal surrealistycznymi barwami. Zupełnie taki, jakim
oddycha się w Cafè des Sports, gdzie swoje obrazy malował Vincent Van Gogh.
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Powyżej
nieskazitelnie
czysta plaża
Pièmanson.
Obok słynny
Most Langlois
w Arles
namalowany
przez Van Gogha.
Po II wojnie
światowej most
przeniesiono
3 km dalej od
pierwotnej
lokalizacji
i obecnie
znajduje się na
kanale, który
łączy Arles
z Port-de-Bouc.
Po prawej trasa
prowadząca
do dawnego
Opactwa Św.
Piotra
w Montmajour,
otoczonego
niezwykle bujną
przyrodą
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z Uconnect HD Live i ekranem
o przekątnej 7 cali: inteligentny,
funkcjonalny, łatwy w obsłudze, i co
równie ważne – obsługiwany bez
konieczności odrywania wzroku od
tego, co dzieje się na drodze. Posiada wiele wbudowanych aplikacji,
a dzięki usłudze Apple CarPlay zintegrowanej z aplikacją Android
Auto, można przez niego nawiązywać i odbierać połączenia telefoniczne, przekazywać wiadomości
i wybierać ulubiony utwór lub całą
listę utworów, a także korzystać
z aplikacji jak na własnym smartfonie i cały czas być w kontakcie ze
światem, nie odrywając przy tym rąk
od kierownicy. Po ponad pięciogodzinnej jeździe żegnamy się z Morzem Liguryjskim i Lazurowym Wybrzeżem, aby zagłębić się jeszcze
bardziej w zielone tereny Prowansji, spowite ciepłym i przyjemnym
światłem, będącym źródłem inspiracji dla wielkich mistrzów impresjonizmu, którzy – właśnie
w tych okolicach malowali swoje

najsłynniejsze dzieła: od Matisse’a
po Cezanne’a, od Renoira po Van
Gogha. Swoje dzieła tworzyli zazwyczaj w pracowniach lub, jeszcze
chętniej, na otwartym powietrzu
(stąd nazwa techniki malarstwa
słynnych impresjonistów – „en plein
air”). Cesanne tak pisał o Prowansji:
„Światło słońca jest tu tak intensywne, że wydaje się, iż obiekty są
nie tylko białe i czarne, lecz także
błękitne, czerwone, brązowe i fioletowe. Każdego dnia zanurzam się
w ten krajobraz. Piękno, które widzę,
uprzyjemnia mi każdy dzień bardziej
niż w jakimkolwiek innym miejscu”.
Zapewne właśnie ze względu na to
specyficzne światło tego zakątka
Francji i niezwykłe krajobrazy, jakie
mijamy po drodze, nasza podróż
jest tak wygodna i relaksująca. Ale
główna zasługa leży jednak po stronie dwóch Fiatów Tipo i zapewnianej przez nie wygody i przyjemności prowadzenia. Siedzenia są
przytulnie wyściełane i wyposażone
w regulację odcinka lędźwiowego,

wnętrze jest dobrze wygłuszone,
a zawieszenie pracuje cicho i dobrze tłumi wszelkie nierówności
drogi. Drgania są mało odczuwalne,
a układ kierowniczy zapewnia przyjemne prowadzenie: lekki i precyzyjny, w trybie City znacznie ułatwia
parkowanie. Silnik 1.6 Multijet
o mocy 120 KM, który mieliśmy
okazję wypróbować, ma niezłego
„kopa”: żwawo rozpędza samochód
zarówno w wersji hatchback, jak
i w Station Wagon. Generuje rekordowy moment – aż 320 Nm, dzięki
czemu swobodnie rozpędza samochód przy 2000-2500 obr./min
i stopniowo pokazuje swój „charakterek” aż do około 4500 obrotów.
Mile zaskakuje również fakt, jak niewiele zużywa paliwa. Naprawdę zaskoczył nas wynik poniżej 5,9 l na
100 km na autostradzie i 5,5 litra
w cyklu mieszanym. Gdybyśmy
mieli podsumować Fiata Tipo
w trzech słowach, powiedzielibyśmy: to samochód wygodny,
stabilny i zapewniający niskie

Sprzedaż pełną parą
Fiat Tipo jest we Włoszech liderem sprzedaży
w segmencie C, z udziałem w rynku aż 20%.
W Polsce model stanowi 60% sprzedaży marki
Fiat i do końca listopada był drugim najchętniej
kupowanym przez prywatne osoby samochodem
kompaktowym. Uwzględniając także sprzedaż
flotową, od początku roku znalazł prawie osiem
tysięcy nabywców. Ta pozytywna tendencja
zauważalna jest w całej Europie, w którym
rodzina Tipo odnotowuje doskonałe wyniki:
dotychczas na ponad 50 rynkach sprzedano
260 tysięcy sztuk tych samochodów.
zużycie paliwa. Wersja wyposażenia S-Design dostępna jest również z silnikiem 1.4 T-Jet o mocy
120 KM zasilanym benzyną lub
benzyną i gazem LPG. Silnik 1.6
Multijet może być również łączony
z automatyczną dwusprzęgłową
skrzynią biegów DCT.
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NA PIERWSZYM PLANIE

Marka Fiat
w rankingu
TOP 10 Marek

Audyt WCM
w FCA Powertrain
W dniach 13-14 listopada w zakładzie FCA Powertrain Poland w Bielsku-Białej
miał miejsce audyt WCM, który przeprowadzony został przez Carlo Materazzo.
Uczestniczyli w nim także Luciano Massone, szef WCM na region EMEA oraz
Stefano Lorenzin, były dyrektor bielskiej fabryki. Całość przebiegła w przyjaznej
atmosferze, a projekty zaprezentowane przez poszczególnych pracowników
z entuzjazmem zostały przyjęte przez audytora. Ostatecznie zakładowi
przyznano dodatkowe dwa punkty (otrzymały je filary focus improvement oraz
quality). Obecnie posiada on zatem 81 pkt., co jest najlepszym wynikiem
w Grupie FCA i mocno zbliża bielską fabrykę do poziomu World Class. Wynik
ten jest także potwierdzeniem, że załoga FCA Powertrain Poland w efektywny
sposób rozwija metodologię WCM w fabryce, co ma bezpośrednie przełożenie
na jakość produkowanych tam silników.

Silnik
dla Toma Hanksa
W serwisie Centrum Sprzedaży FCA fachowcy przygotowali silnik
do „Malucha”, który bielszczanie, wspierający pomysł Moniki
Jaskólskiej, ofiarowali hollywoodzkiemu gwiazdorowi Tomowi
Hanksowi. Grzegorz Majcherczyk poświęcił na rozebranie silnika
i jego remont trzy tygodnie, ale efekt przeszedł najśmielsze
oczekiwania. Jednostka napędowa w 43-letnim aucie jest
jak nowa. Łatwo nie było. Brakowało dawno już wycofanych
z produkcji części. Organizatorzy akcji dołożyli jednak wszelkich
starań, by dostarczyć mechanikowi wszystkie potrzebne
podzespoły. Serwis doskonale sobie poradził z odbudową
jednostki, która otrzymała zupełnie nowy wałek i łańcuch
rozrządu, szklanki popychacza, a także sprzęgło. Dodatkowo do
malucha trafił nowy alternator i rozrusznik. Śmiało można zatem
powiedzieć, że po wykonanej odbudowie silnik tego samochodu
niczym nie rożni się od tych, które wyjeżdżały z fabryki.
Nowy właściciel będzie mógł się cieszyć tym autem wiele lat.
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Uznany miesięcznik branżowy PRESS
jak co roku opublikował ranking
najbardziej popularnych i najczęściej
obecnych marek w polskich mediach.
To już 10. edycja tego prestiżowego
badania. Raport objął doniesienia
medialne, które ukazały się od
1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017 roku
(publikacje, teksty prasowe, materiały
internetowe, wpisy, komentarze

z mediów społecznościowych). W branży
Motoryzacja w TOP 10 Marek – marka
Fiat, tak jak w roku ubiegłym, zajęła
czwarte miejsce pod względem
największej liczby publikacji oraz czwarte
w ogólnym Rankingu Marek.

przygotowane przez redakcję

Mikołaj 2017
Jak co roku Mikołaj pamiętał o dzieciach
pracowników spółek Grupy FCA w Polsce.
3 grudnia zawitał do Bielska-Białej, Tych
i Sosnowca, gdzie podczas spotkania
zorganizowanego przez Gestin Polska, które
połączono z projekcją filmu „Pierwsza
Gwiazdka”, obdarował upominkami i słodyczami
prawie 8 tys. dzieci pracowników: FCA Poland,
FCA Powertrain Poland, FCA Services Polska,
FCA Group Purchasing Poland, Sadi Polska,
Sirio Polska, Comau Poland, Magneti Marelli
Suspension Systems Bielsko, Magneti Marelli
Poland, Magneti Marelli Aftermarket, Plastic
Components Fuel Systems Poland, Plastic
Components and Modules Poland, Gestin
Polska, a także dzieci niektórych dostawców
(upominki dla dzieci starszych i najmłodszych
rodzice odebrali w miejscu pracy).
W Teksid Iron w Skoczowie imprezę mikołajkową
dla 319 dzieci pracowników tej spółki
zorganizowano natomiast 10 grudnia. Pociechy
otrzymały bon do różnych sklepów oraz paczkę
ze słodyczami. Starsze dzieci obejrzały także film
„Biegnij Amelio”, młodsze bajki „Niedoparki”
i „Mała, wielka stopa”, a najmłodsze krótkie
przedstawienie aktorów z Katowic.

Bielsko-Biała

Skoczów

Tychy
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WSPÓŁPRACA

NA WAGĘ ZŁOTA

Przedstawiciele zakładu FCA Poland
i Politechniki Śląskiej podpisali kolejne, 19.
już porozumienie o współpracy. To nie tylko
wyraz zadowolenia z dotychczasowych
wspólnych osiągnięć, ale także deklaracja
chęci dalszego partnerstwa.
Jakub Wężyk, zdjęcia: I. Kaźmierczak

Na stronie
obok, od lewej:
Antoni Greń
dyr. Zakładu
Tychy FCA
Poland,
Arkadiusz
Mężyk rektor
Politechniki
Śląskiej,
Andrzej Piętka
dyr. Personelu
i Organizacji
FCA Poland
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ierwsza umowa tyskiego
zakładu z Politechniką
Śląską została podpisana
w 1998 roku. Od tamtej pory obie
strony rokrocznie potwierdzają
chęć kooperacji. Dzięki niej możliwe jest przenikanie się świata
nauki i przemysłu, co z kolei
przynosi wymierne korzyści ich
przedstawicielom. Jak można przeczytać w umowie, głównym jej celem jest bowiem „wykorzystanie
doświadczeń i dorobku naukowego Politechniki Śląskiej oraz
potencjału i pozycji przedsiębiorstwa FCA Poland dla dalszych dzia-

łań służących dobru obu stron i rozwojowi regionu”.
Do tej pory w oparciu o to porozumienie powstało kilkaset prac dyplomowych i kilkadziesiąt doktoratów, a w fabryce wdrożono szereg
nowoczesnych rozwiązań. To najlepszy dowód na to, że współpraca
pomiędzy tymi dwoma podmiotami
przynosi realne efekty.
„Porozumienie to przede wszystkim
umożliwia naszym studentom odbycie praktyk bądź stażu w zakładzie, dzięki czemu będą mogli bezpośrednio zapoznać się z charakterystyką ich przyszłego środowiska

pracy, ponieważ sporo naszych absolwentów znajduje zatrudnienie
w branży samochodowej –
mówi prof. dr hab. inż. Arkadiusz
Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej
w Gliwicach. – Dzięki tej umowie
możemy także czerpać ze znakomitych doświadczeń tyskiego zakładu, np. w zakresie polepszania
jakości produkcji czy wskaźników
ekonomicznych. Tego chcemy się
nauczyć od FCA Poland i przenieść na nasz grunt. Politechnika
Śląska umożliwia natomiast pracownikom fabryki zapoznanie się
z najnowszymi technologiami, które

pracownikami, ponieważ identyfikują się z firmą i chcą wykorzystać
w niej swoje kompetencje” – podkreśla rektor.
„Korzyści, jakie daje zakładowi
współpraca z Politechniką Śląską
mają nie tylko czysto materialny
charakter. Dzięki niej nasi pracownicy mogą bowiem pozyskać
z uczelni wiedzę, która jest dla nas
niezwykle cenna – tłumaczy Antoni Greń, dyrektor zakładu FCA Poland w Tychach. – Dobrym tego
przykładem jest druk 3D. Zaczęliśmy niedawno produkować poszczególne komponenty przy użyciu
drukarki, ale nie posiadaliśmy wystarczających informacji na temat
tej technologii oraz materiałów,

są dostępne i rozwijane w laboratoriach naszych naukowców. Oczywiście widzę wiele obszarów w fabryce, jak chociażby Akademia
FCA czy Przemysł 4.0, w których
moglibyśmy w przyszłości prowadzić wspólne prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożeniowe. My
z kolei rozwijamy obecnie kilka nowoczesnych technologii, które
można by zaimplementować w zakładzie. Umowa ta pozwala także
wyłonić najzdolniejszych i najbardziej kreatywnych studentów – to oni w są wielu przypadkach najmocniej zaangażowanymi

które ona wykorzystuje. Dzięki
współpracy z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Śląskiej udało
nam się określić, jakie części zamienne możemy drukować w 3D
i jakich materiałów należy użyć
w tym celu. Uruchomiliśmy zatem
ten proces i odnieśliśmy konkretny
zysk. W zakładzie bowiem każda
czynność musi przynosić realny dochód. Oprócz tego, dzięki współpracy z politechniką nasi pracownicy poszerzają swoje kompetencje znacznie szybciej, niż
gdyby musieli to robić bez jej
wsparcia” – zaznacza dyrektor.

Autorski system studenta
Podczas spotkania władz uczelni
z przedstawicielami zakładu zaprezentowano
nowoczesne rozwiązanie, które w najbliższym
czasie zostanie wdrożone w Jednostce
Produkcyjnej Montaż. Jego autorem jest Adam
Rozkoszny, student Wydziału Mechanicznego
Technologicznego Politechniki Śląskiej, który
obecnie odbywa staż w tyskim zakładzie.
„Zaprezentowany przeze mnie system dotyczy
monitoringu ścieżki kleju, który ma być
zaimplementowany na stanowisku
zrobotyzowanym klejenia szyb: przedniej, tylnej
oraz bocznej. System ten ma za zadanie
dokonywać pomiaru wysokości oraz szerokości
ścieżki kleju, a także prezentować status pomiaru
na panelu operatorskim w celu łatwiejszego
zdiagnozowania miejsc, które wymagają
poprawki. Pełen koszt wykonania takiego projektu
przez specjalistyczną firmę zewnętrzną
wyniósłby 17 tys. euro. Koszt całkowity projektu
wykonanego przeze mnie wyniósł natomiast
ok. 4,5 tys. euro. Zakład zaoszczędził zatem aż
ok. 12,5 tys. euro. Jednocześnie warto zaznaczyć,
że to rozwiązanie można teraz zastosować
na wielu innych stanowiskach, nie ponosząc
przy tym wysokich kosztów” – tłumaczy autor.
Na zdjęciu, od prawej: Adam Rozkoszny,
Michał Lach – opiekun studenta
w czasie stażu oraz przedstawiciele
Politechniki Śląskiej
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EWOLUCJA

RYNKU FLOTOWEGO
Już po raz dziewiąty odbyły się
w Warszawie targi motoryzacyjnobiznesowe Fleet Market, największa tego
typu branżowa impreza w Europie
Środkowo-Wschodniej.
Anna Borsukiewicz, zdjęcia: Jerzy Kozierkiewicz
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rezentowane podczas targów samochody oraz specjalne stoiska związane
z różnorodną obsługą pojazdów i ich
użytkowników zajęły powierzchnię
aż 10 tysięcy metrów kwadratowych w trzech wielkich halach Centrum EXPO XXI, a i tak było w nich
ciasno. Tym bardziej że gości przybyło wielu i to nie przypadkowych
„oglądaczy” pojazdów. Wśród zaproszonych na targi byli głównie fachowcy – zarówno właściciele
i managerowie z firm posiadających wielkie floty samochodowe,
jak i dysponujących kilkoma lub nawet jednym pojazdem służącym do
prowadzenia działalności biznesowej. Byli wśród nich zainteresowani
kupnem aut, a także ich obsługą,
którą zapewniały obecne na targach
firmy leasingowe, telematyczne, zarządzające flotami samochodowymi,
niezależne sieci warsztatów, koncerny oponiarskie oraz wypożyczalnie pojazdów.
Grupa FCA Poland, która w targach
Fleet Market uczestniczy od początku ich istnienia, zajęła w pomieszczeniach EXPO „strategiczne”
miejsce – tuż przy wejściu do największej hali nr 1. Tak więc każdy
z wchodzących do niej musiał
przejść przez stoisko FCA i obejrzeć
prezentowane na nim samochody.
A ekspozycja była bogata i różnorodna. Przedstawiono na niej Fiaty
Tipo w wersjach kombi i hatchback, Alfy Romeo Stelvio oraz
Giulię, Jeepy Compass i Grand
Cherokee, a także Fiata Talento
służącego do przewozu osób
i Abartha 695 w limitowanej wersji
Yamaha. Koncepcję stoiska przygotował Tomasz Chojecki zajmujący się marketingiem handlowym.
Chodziło w niej o to, by przedstawić
na targach gamę pojazdów Grupy
FCA mogących zaspokoić oczekiwania najróżniejszych klientów i aby
mogli się z nią zapoznać w jednym
miejscu.

GAMA Z WYRÓŻNIENIAMI
Gama samochodów została w ciągu
ostatnich miesięcy znacząco uzupełniona, tak więc w każdym segmencie rynku grupa FCA ma swój
model samochodu. Dotyczy to
zwłaszcza najważniejszego Fiata,
czyli Tipo, oferowanego z trzema
rodzajami nadwozi. To prawdziwy
przebój flotowy – od stycznia do
października br. sprzedano w tym
kanale sprzedażowym 2200 tych
samochodów (dla porównania:
w 2016 roku sprzedano 500 sztuk
Tipo z jedynym wówczas nadwoziem sedan).
W Alfie Romeo wprowadzenie
w połowie roku Stelvio, czyli pierw-

szego SUV-a tej marki, spowodowało znaczny wzrost sprzedaży,
a model Giulia w wersji z silnikiem
benzynowym znalazł się na czwartym miejscu z segmencie D. Coraz
większe zainteresowanie „flotowiczów” budzi też Jeep Compass,
a Abarth 500 wyróżnia się wśród
konkurencji. „To taka „wisienka na
torcie”, która pozwala podnieść wizerunek FCA” – mówi Bartłomiej
Brzozowski, szef sprzedaży flotowej FCA Poland.
Atrakcyjność oferty
FCA na rynku flotowym wyraża się również w uznaniu dla
Fiata Tipo, któremu
redakcja magazynu
Fleet, organizatora
targów Fleet Market,
przyznała wyróżnienie Fleet Leader
2017 i certyfikat
Długodystansowego Testu Flotowego. „To ważne
świadectwo, bo wystawione przez fachowców – mówi
Bartłomiej Brzo-

Goście mogli
obejrzeć na
targach pełną
gamę
samochodów.
Po lewej
Bartłomiej
Brzozowski
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NAJWAŻNIEJSZE
SĄ KONTAKTY

zowski. – My przekazaliśmy do
testu Tipo hatchback, którym 8 managerów flotowych przejechało
przez 3 miesiące 30 tys. km i wystawiło autu swoje oceny. Teraz podobny, półroczny test długodystansowy prowadzi magazyn Flota.
Uczestniczy w nim również Tipo,
tym razem w wersji kombi. Przy
okazji chciałbym powiedzieć o innym profesjonalnym teście drogowym, prowadzonym przez bardzo
opiniotwórcze środowisko, Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych. To oni zdecydowali, że w kategorii SUV Premium
Alfa Stelvio zajęła pierwsze miejsce”.
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Przez cały dzień listopadowych targów na stoisku FCA Poland dyżurowała siedmioosobowa załoga
działu sprzedaży flotowej, zaangażowana w obsługę klientów. „Tych
stałych, kluczowych, a także potencjalnych zaprosiliśmy do naszego
stoiska na tę imprezę już na dwa
tygodnie przed jej rozpoczęciem –
dodaje Bartłomiej Brzozowski. –
I warto tu dodać, że przyszli niemal
wszyscy. Przygotowaliśmy dla nich
pakiety z folderami, cennikami, materiałami informacyjnymi, ale najważniejsze były osobiste rozmowy
z klientami. Ich efekty poznamy
w ciągu najbliższych kilku miesięcy”.
Targi to także okazja do nawiązania
nowych kontaktów. Dyżurujący
na stoisku pracownicy FCA rozmawiali z każdym, kto zatrzymywał się
przy prezentowanych samochodach, przedstawiali, do jakich zastosowań i potrzeb mogą najlepiej
służyć. „A potem, w ciągu dwóch,
trzech tygodni mamy gorący okres,
podczas którego trzeba skontaktować się z każdym klientem,
pojechać do niego, pomóc dobrać
pojazdy najbardziej odpowiadające

jego potrzebom” – wyjaśnia szef
sprzedaży flotowej FCA Poland.
Na wielkim ekranie znajdującym się
nad stoiskiem FCA wyświetlano informacje dotyczące przedstawianych samochodów, prezentowano
też specjalną ofertę „Dni Przedsiębiorców” dotyczącą leasingu
100% dla marek Fiat, Alfa Romeo
i Jeep. Jak podkreślał Bartłomiej
Brzozowski, jest to najatrakcyjniejsza oferta na rynku, a jej
efekty handlowe, czyli zwiększona
sprzedaż Jeepów i Alf, już są widoczne. To spowodowało, że ofertę
tę powtórzono w pierwszym tygodniu grudnia.

FLOTA – ZMIANA DEFINICJI
Oferta była skierowana przede
wszystkim do małych i średnich
przedsiębiorstw, których rola
w rynku flotowym zdecydowanie
rośnie. „Na świecie panuje tendencja, że rynek klienta indywidualnego
maleje, a rośnie, nawet do 70%,
rynek klienta firmowego – wyjaśnia
Bartłomiej Brzozowski. – To samo

innych kosztów, takich jak serwisowanie auta, nabycie opon zimowych czy ubezpieczenie, ani ryzyka
utraty wartości pojazdu, a po okresie określonym w umowie po prostu
zwraca samochód. Dlatego w przyszłym roku będziemy bardzo mocno
premiować takie programy wynajmu jak Fiat Abonament”.

CO PO TARGACH
Efekty targów Fleet Market poznamy w przyszłości. Już teraz jednak w dziale sprzedaży flotowej
ocenia się wstępnie wyniki tegorocznej pracy i formułuje plany na
przyszłość. Zeszłoroczne zamierzenia udało się zrealizować. Wzrosła

można zauważyć również w Polsce,
a więc wszystkie firmy motoryzacyjne zaczęły się mocno interesować tzw. klientami małymi i średnimi. Ich potrzeby i wymagania
są zaś inne niż w przypadku
dużych flot, w których nie jeżdżą
zwykle auta z wyższych segmentów.
Np. biznesmen, lekarz, prawnik czy
artysta prowadzący działalność gospodarczą chce mieć samochód,
który im się podoba, podkreślający
jego status i wybiera np. Alfę Romeo
lub Jeepa, a my możemy im zaoferować Giulię lub Stelvio, albo Compassa czy Grand Cherokee. Warto
dodać, że np. nabywcami Abartha
są w 80% osoby prowadzące działalność gospodarczą.
A taki „mały klient” jest zwykle
wierny – przywiązuje się do marki
samochodu, dealera, obsługi”.
To nie jedyna zmiana w motoryzacyjnych tendencjach rynkowych.
Coraz większym zainteresowaniem
cieszy się wynajem długoterminowy i w FCA trwają prace nad
przygotowaniem oferty wynajmu
samochodów. Są one prowadzone
wspólnie z FCA Bank, FCA Leasing
i ALD Automotive. Również na targach Fleet Market wsparcia w roz-

mowach z firmami zajmującymi się
wynajmem udzielał Francesco Colonnese z Turynu, opiekun polskiego rynku flotowego w FCA, odpowiadający za współpracę z wielkimi międzynarodowymi firmami
wynajmu długoterminowego, takimi
jak Arval czy Avis. Uzgodniono, że
następne spotkania odbędą się
w połowie stycznia przyszłego roku.
„Tendencja, że nie trzeba samochodu kupować, a wystarczy go
użytkować, staje się u nas coraz
bardziej popularna – mówi Bartłomiej Brzozowski. – Klient płacąc
miesięczną ratę, np. 650 zł brutto
w przypadku Fiata 500, nie ponosi

sprzedaż flotowa z 3400 samochodów w 2016 r. do 6300 sprzedanych w okresie od stycznia do
października br. Zwiększyła się obsada działu o 2 osoby, których zadaniem jest wdrażanie programu
Fleet Business Center (w 2018 r.
będzie w nim działać 25 dealerów)
i odbudowa, a właściwie skonstruowanie od nowa programu Autoexpert, poświęconego sprzedaży samochodów używanych. Ma on zacząć działać w I kwartale 2018 r.
Najważniejszym i najbardziej ambitnym zadaniem jest jednak zwiększenie sprzedaży flotowej o kolejne
niemal 100%.

FCA wokół Nas 29

GORĄCY SEZON
W 2017 roku
marka spod znaku
skorpiona wzięła
udział w niemal
wszystkich
kategoriach
sportów
samochodowych,
od Europy
Północnej po
Zjednoczone
Emiraty Arabskie.
Giorgio Gianuzzi
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ajdy, tory wyścigowe,
historyczne zwycięstwa. To był niezwykle intensywny sezon dla Abartha. Sporą
nowością w tym roku była impreza
„Trofeo Abarth 124 rally Selenia”, która dołączyła do dziewiątego
sezonu „Pucharu Abarth Selenia na
torze” i do „Klasycznego Pucharu
Abartha”. To zawody mające promować markę za sprawą samochodu będącego absolutną nowością. Puchar, składający się z siedmiu rajdów, z czego sześć w ramach
Mistrzostw Włoch, był dla kierowców
okazją do rywalizacji o zupełnie
nowy włoski tytuł w kategorii
R-GT, który przypadł młodemu Liguryjczykowi Fabrizio Andolfiemu
Jr. Wygrał on zarówno w mistrzostwach jednej marki, jak i w Mistrzostwach Włoch R-GT. Z kolei zwycięzcą w klasyfikacji Under 23 został pochodzący z Lombardii Andrea
Modanesi, który w Rajdzie Monza
2017 wziął udział, jadąc oficjalnym
samochodem 124 Rally Abarth.

Dziewiąty rok z rzędu, poprzez „Puchar Abarth Selenia na torze”,
zarezerwowany dla modeli Abarth
695 Assetto Corse Evoluzione
i Abarth 595 OT, marka dała wielu
młodym adeptom tego sportu możliwość współzawodnictwa na najważniejszych torach wyścigowych
i dopracowania swoich umiejętności. 695 Assetto Corse Evoluzione
to model napędzany mocnym silnikiem turbo o mocy 215 KM, wyposażony w sekwencyjną, sześciostopniową skrzynię biegów, specyficznie zestrojone zawieszenia i elementy aerodynamiczne, które zapewniają mu doskonałe osiągi.
Puchar ten obejmował siedem wyścigów. Zdobywcą sezonu został
Włoch Cosimo Barberini, który
wyprzedził Fina Juuso Pajuranta,
Szweda Joakima Darboma oraz pochodzącego z Turcji Kuzeya Eroldu.
Wyścig ten od zawsze miał międzynarodowy charakter dzięki
uczestnictwie w nim wielu kierowców pochodzących z różnych za-

Międzynarodowe sukcesy
modelu Abarth 124 Rally

kątków Europy – przede wszystkim
ze Skandynawii i z Wysp – a także
za sprawą mocnej drużyny Turków.
Średnio w ostatnich edycjach brało
udział około dwudziestu samochodów. Ale to nie wszystko. Na kanwie
olbrzymiego sukcesu odniesionego we Włoszech i w Niemczech
w ostatnich sezonach producent
spod znaku skorpiona postanowił
zorganizować czwartą już edycję
„Italian F4 Championship” (będzie sponsorem imprezy i oficjalnym
dostawcą silników) oraz trzecie
mistrzostwa F4 w Niemczech.
Silnik 1.4 Turbo T-Jet, o mocy
160 KM, wywodzący się ze standardowych modeli 595 i montowany również w Abarthach biorących udział w Pucharach Abartha,
będzie nadal napędzał wszystkie jadące w tych zawodach bolidy, które
produkowane są przez włoską firmę
Tatuus. W 2017 roku ponad 40
młodych kierowców wzięło udział
w serii niemieckiej i ponad 30 we
włoskiej. A pod koniec sezonu ten

sam bolid weźmie również udział
w United Arab Emirates Champioship: to cykl sześciu imprez od 15
grudnia do 3 marca na torach w Yas
Marina i Dubaju.
W minionym sezonie odbyła się
również impreza o nazwie „Coppa
Abarth Classiche Michelin”,
w której producent spod znaku
skorpiona szczyci się licznymi sukcesami międzynarodowymi, uzyskanymi wraz z marką Abarth, jak
i z Lanciami, kiedy zarządzała nimi
drużyna Corse Abarth. Zdobyto
dziesięć tytułów w kategorii producentów i sześć w kategorii kierowców. Wśród zwycięzców należy wymienić takie osoby, jak: Luca Delle
Costa i Franca Regis Milano za
kierownicą Fiata Ritmo 75, zwycięzców 3. zgrupowania, a także Cesare Bianco ze Stefano Casazzą,
zwycięzców 1. zgrupowania, którzy
wyprzedzili Bruno Graglię i Roberto Barbero. Te dwa ostatnie
duety wystąpiły w modelu Fiat 124
Abarth Rally.

Dla Abartha 124 Rally (na zdjęciu) to dopiero
pierwszy sezon wyścigów, a model ten już zdobył
szereg ważnych wyróżnień o charakterze
międzynarodowym. Po pozytywnym występie
w Rajdzie Monte Carlo, w którym udział wzięli
Francuz Francois Delecour, młody Włoch Fabio
Andolfi i „gentleman driver” Gabriele Noberasco,
model ze skorpionem na masce „ścigał się”
w Rajdowych Mistrzostwach Hiszpanii na asfalcie
i – prowadzony przez Álvaro Muiza i Antonio
Solórzano – walczył o tytuł z samochodem zespołu
SMC Junior Motorsport. W Czechach, w Rajdzie
Vsetin, pojechał po raz pierwszy Abarth 124 Rally
zespołu Agrotec Abarth. Martin Rada i Jaroslav
Jugas ukończyli wyścig, poprawiając stopniowo
swoje wyniki: był to więc dobry sprawdzian przed
kolejnym sezonem, w którym czeski zespół
zamierza osiągnąć ambitne cele. W prestiżowym
rajdzie „Mistrzostw Świata FIA R-GT” Włoch
Fabrizio Andolfi, mimo iż rywalizował tylko w 2 z 5
przewidzianych w kalendarzu etapach, zajął
w ogólnej klasyfikacji drugie miejsce dzięki
sukcesowi w Rajdzie Roma Capitale i 3. miejscu
w Rally du Valais. Abarth 124 Rally osiągnął też
doskonałe rezultaty w Stanach Zjednoczonych,
w rozgrywającym się na dystansie około 8 mil
(12 km) spektakularnym rajdzie górskim MT
Washington Hillclimb. Amerykanin Kevin Wesley,
jadąc włoskim spiderem, zdobył dobre szóste
miejsce w ogólnej klasyfikacji kategorii specjalnie
przygotowanych pojazdów. Pokazał w ten sposób,
do czego zdolny jest ten pojazd dysponujący mocą
i zwinnością, która pozwala kierowcom zajmować
wysokie miejsca w klasyfikacji oraz wyprzedzać
mocniejsze samochody posiadające napęd na
cztery koła. Świetny wynik odnotował również
drugi Abarth 124 Rally, prowadzony przez Sarę
Price, która była pierwsza w kategorii kobiet
i trzydziesta ósma w klasyfikacji ogólnej.
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GOTOWI

DO POMAGANIA
Honorowi dawcy krwi to ludzie tacy sami,
jak my. Coś ich jednak wyróżnia. Tą cechą
jest chęć do niesienia pomocy, którą
doceniamy zwłaszcza, gdy ktoś z naszych
bliskich lub my sami potrzebujemy
niezastąpionego leku, jakim jest krew.
Mirosława Malich, zdj. M. Feodorów

O

kazją do podziękowania
oraz uhonorowania członków koła PCK i klubu
HDK przy FCA Poland w Tychach za
ich bezinteresowne robienie czegoś
dla innych ludzi były przypadające
co roku w listopadzie Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK.
„Każda kropla bezcennej krwi – mówił do zebranych podczas uroczystego spotkania inaugurującego te
obchody Andrzej Lis, prezes koła,
– jest źródłem nadziei i życia dla
tych, którzy jej potrzebują. Wasza
postawa i zaangażowanie sprawiają,
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że świat staje się lepszy. To dzięki
wam ktoś będzie mógł świętować
kolejne urodziny, wakacje czy po
prostu kolejny dzień swojego życia”.

LUDZIE O „WIELKICH
SERCACH”
O zaangażowaniu i podejściu do promowania idei krwiodawstwa świadczy ilość oddanej krwi. Od początku
2017 roku członkowie klubu HDK
przy FCA Poland oddali ponad 400
litrów krwi. Wśród nich był Mariusz
Laski pracujący w tyskim zakładzie
przy budowie tłoczników, który został

wyróżniony odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia za
oddanie 18 litrów krwi. „Krew oddaję co 2 miesiące – mówi. – Mam
już na swoim koncie około 20 litrów.
Wszystko zaczęło się w 2001 roku,
gdy krew potrzebna była koledze.
Po krótkiej przerwie postanowiłem
się nią dzielić z potrzebującymi i już
od dłuższego czasu oddaję ją regularnie. W rzeczywistości nie zdaję
sobie z tego sprawy, ilu ludziom
mogłem uratować życie, bo o tym
się nie myśli, pokazuje to dopiero
ilość oddanej krwi”.

Marcin Mnich, pracujący w FCA
Poland również przy budowie tłoczników otrzymał odznakę Zasłużony
Honorowy Dawca Krwi III stopnia
za oddanie 6 litrów krwi. „Krew zacząłem oddawać w wojsku,
w 1998 roku – mówi. – Od tego
czasu staram się nieść pomoc innym ludziom zawsze, kiedy tylko
mogę. Biorę m.in. udział w akcjach
oddawania krwi, jestem też zarejestrowany w DKMS-ie jako potencjalny dawca szpiku kostnego.
Mam nadzieję, że dzięki temu prędzej czy późnej uratuję komuś życie. Tym bardziej że teraz ciężko
jest o dawców. A przecież nas,
zdrowych ludzi, oddawanie
krwi nic nie kosztuje i nie boli.
Musimy poświęcić na to raptem 10
minut, nie wpływa to też negatywnie na zdrowie, bo wbrew obiegowym opiniom organizm produkuje
tyle krwi, ile mu potrzeba. Owszem,
bezpośrednio po jej oddaniu jesteśmy lekko osłabieni, ale jest to
tylko chwilowe uczucie, które
szybko mija, i wtedy pozostaje tylko
świadomość, że jednak ratujemy
komuś życie”.

Odznakę III stopnia (5,4 litra krwi)
otrzymała również Weronika Chomać (na zdj. po prawej z tatą) na
co dzień pracująca w przychodni
zdrowia i w tyskim hospicjum.
„Krew oddaję już 10 lat – mówi. –
To w naszej rodzinie tradycja, którą
wprowadził mój tata Piotr Maciaszczyk, pracownik Spawalni FCA Poland. Tłumaczył nam, że to jest
ważne, że nic na tym nie tracimy,
a możemy komuś pomóc. Poza tatą
i mną krew oddaje również mama,
brat i siostra. Czasami umawiamy
się i całą rodziną jedziemy do
punktu krwiodawstwa. Na moje
podejście do krwiodawstwa wpłynął
zapewne także fakt, że ukończyłam
studia medyczne, na których podkreślano, że krew to jedyna
ciecz, której nie można uzyskać
w żaden inny sposób. Krew może
oddać każdy zdrowy człowiek. Ja
jestem drobnej postury, dlatego oddaję ją tylko 2-3, a nie 4 razy do
roku. Jeżeli się źle czujemy, można
bowiem oddawać rzadziej. Ważne,
żeby w ogóle oddawać”.
Piotr Maciaszczyk, tata p. Weroniki oddał około 25 litrów. „Namówiłem do honorowego krwiodawstwa całą moją rodzinę, a mnie
i mojego brata z kolei zachęcił do
tego mój ojciec. Wszyscy oddaliśmy
już sporo krwi: żona i syn po
około 10 litrów, a obie córki po 5.
Cieszę się, że moi bliscy myślą
o drugim człowieku i chcą ideę
krwiodawstwa kontynuować”.
Andrzej Czerniak, wiceprezes
koła PCK i klubu HDK, przebywający
od 3 lat na emeryturze, oddał prawie 40 litrów krwi. Podczas uroczystości wyróżniony został za
całokształt działalności Odznaką Honorową PCK
I stopnia. „Miałem 18
lat, gdy zostałem
krwiodawcą. To była
spontaniczna decyzja. W ubiegłym
roku, ze względu na

Nagrodzeni krwiodawcy
W czasie spotkania wyróżniającym się
krwiodawcom wręczono wyróżnienia. Odznakę
„Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia”
po oddaniu 18 litrów krwi otrzymali:
Piotr Maciaszczyk i Mariusz Laski; II stopnia
po oddaniu 12 litrów: Marek Działoszyński,
Marceli Eliasz i Dariusz Drozdek; a III stopnia
po oddaniu 6 litrów krwi: Mariusz Działoszyński,
Weronika Chomać, Daniel Dziedzic, Roman
Kurzok, Marcin Mnich i Andrzej Ferenc.
Wyróżnienia przyznano również krwiodawcom
biorącym udział w Rajdzie Samochodowym
w Sławie. Natomiast Ryszard Jabłoński, Maciej
Podolski, Włodzimierz Erling i Jacek Dobies
wyróżnienia Honorowy Dawca Krwi
„Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
odbiorą w Urzędzie
Wojewódzkim w Katowicach.

Od góry:
Mariusz Laski,
Andrzej
Czerniak
i Marcin Mnich.
Na poprzedniej
stronie,
na dole:
Andrzj Lis
wręcza
Odznakę
Kryształowe
Serce
Zbigniewowi
Kierasowi

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI
KOŁA
Koło PCK i klub HDK przy FCA Poland działa już 42 lata. Od 35 lat
kieruje nim Andrzej Lis, obecnie
przebywający na emeryturze. „Zajmuję się tym kołem od lat, bo młodzi mają teraz więcej dodatkowych
zajęć, brak im więc czasu na tego
typu działalność – mówi. – I staram
się, aby przynajmniej raz w roku
spotkać się ze wszystkimi krwiodawcami i podziękować im za ich
postawę. Bo w naszym kole jest naprawdę dużo osób, które mają na
swoim koncie oddanych 6, 12 i 18
litrów krwi. Dobrze, że Minister
Zdrowia wprowadził dla takich ludzi
odznaczenie Honorowy Dawca Krwi
Zasłużony dla Zdrowia Narodu,
przyznawane obligatoryjnie dla tych,
który oddali przynajmniej 20 litrów.
Nasze koło liczy obecnie ponad
300 osób, nie jest to mało, ale i nie
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TO CIESZY, ŻE JEST ICH
TAK DUŻO

wiek, krew oddałem po raz ostatni.
Przygotowywałem się do tego już
od kilku lat, oddając stopniowo jej
coraz mniej, by organizm przyzwyczaił się do tej zmiany i nie produkował już tak dużych jej ilości”.
Zbigniew Kieras, pracownik Utrzymania Ruchu na Spawalni, wyróżniony został za pomoc w organizowaniu akcji pobierania krwi i za propagowanie krwiodawstwa Kryształowym Sercem. „Krew potrzebna
była mojej bratowej, a potem to
kontynuowałem, bo jednak wspaniałą rzecz jest dawać cząstkę siebie innym. Oddaję krew co 2 miesiące, dzięki temu mam już na
swoim koncie 40 l. Takie regularne
oddawanie jest możliwe dzięki
temu, że dyrekcja naszej firmy i kierownicy wydziałów patrzą na nas
bardzo przychylnie. To cieszy,
bo zapotrzebowanie na krew
zwiększa się z każdym rokiem,
ponieważ wykonuje się coraz więcej
przeszczepów, a ich przeprowadzenie bez krwi nie jest możliwe”.

„W Tychach są trzy kluby HDK
i wszystkie trzy są bardzo pozytywnie przez nas oceniane – mówi Dariusz Grelowski (na zdj. poniżej)
z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Katowicach. – Zawsze gdy
przyjeżdżamy tutaj na akcje ambulansami, możemy liczyć na krew od
około 30-40 osób. Natomiast
o działalności koła przy FCA Poland
najlepiej świadczy chyba liczba odznaczonych dzisiaj osób. Cieszymy
się, że jest ich tak dużo. Mamy szeroko zakrojoną akcję promocyjną kierowaną zarówno dla ludzi
młodych, jak i tych, którzy już wielokrotnie oddali krew. Współpracujemy w tej kwestii z Ministerstwem
Zdrowia, ale też prowadzimy swoje
akcje promocyjne. Jesienią na przykład zorganizowaliśmy „Wampiriadę”, współpracujemy z Wielką
Orkiestrą Świątecznej Pomocy, jeździmy na różne wystawy, konferencje organizowane na terenie wojedużo, biorąc pod uwagę, że kiedyś
do klubu należało ponad tysiąc
pięćset krwiodawców, w tym niewielki odsetek stanowią członkowie
rodzin pracowników oddający również krew. Nie jest zła w naszym
kole również średnia wieku. Ciągle
przybywa nam trochę młodych,
choć nie jest to liczba, która by nas
satysfakcjonowała. Staramy się
w różny sposób zachęcać ich do
idei krwiodawstwa, a przede
wszystkim informować, np. przez
Zakładowy Radiowęzeł, że przy
FCA działa koło zrzeszające honorowych krwiodawców, bo
młodzi ludzie często o tym nawet
nie wiedzą. Wywieszamy też na tablicach informacyjnych plakaty o terminie i miejscu akcji oddawania
krwi. Organizujemy akcje pobierania
krwi i spotykamy się w szkołach
z młodzieżą. Myślę więc, że dobrze
spełniamy swoją rolę”.

wództwa. Jednym słowem staramy
się w każdy możliwy sposób promować ideę honorowego krwiodawstwo, jak i oddawania szpiku.
I to przynosi efekty – zgłasza się
do nas coraz więcej młodych ludzi, dzięki czemu zmniejsza się
średnia wieku. Choć mogłoby być
oczywiście jeszcze lepiej, ale odczuwamy na naszym terenie
problemy takie same jak w całej
Polsce”.

TWARDZIEL

WŚRÓD TWARDZIELI
Kampania reklamowa marki Fiat Professional,
w której główną rolę odgrywa Chuck Norris
z hasłem „Be Chuck or be Pro”, nie mogła
być bardziej trafna. Niezniszczalny bohater
wczuwa się w rolę i z poczuciem humoru
wyraża typowe dla tej marki wartości.
Carola Popaiz

D

eterminacja, solidność, niezawodność,
dynamizm to główne cechy wyróżniające
modele marki Fiat Professional. Kto mógł je
lepiej uosabiać niż sam Chuck Norris? W kampanii
komunikacyjnej marki, realizowanej obecnie w telewizji,
Internecie, radiu i na plakatach na obszarze całej Europy,
ten niezniszczalny bohater pojawia się z dużą dozą humoru w różnych sytuacjach i miejscach.
Chuck zyskał popularność jako bohater, dla którego
nie ma rzeczy niemożliwych, a dzięki takim modelom
jak Ducato, Talento, Doblò, Fiorino i Fullback, może
sprostać wszystkim wyzwaniom rynku. Sama jego obecność sprawia, że osiągany jest każdy cel zawodowy,
o jakim tylko można zamarzyć. Wystarczy na przykład
jego mrożący krew w żyłach wzrok, by kran przestał
cieknąć, bo „kran Chucka Norrisa nigdy nie cieknie,
jest zawsze niezawodny”.
Jeśli dokonamy twórczej interpretacji tej sytuacji, pra-
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cownik, który nie dysponuje ponadprzeciętnymi zdolnościami tego superbohatera, wie jednak, że może polegać na kompletnej gamie samochodów marki Fiat
Professional. Są to bowiem pojazdy potrafiące sprostać
każdemu zadaniu, gwarantujące zawsze pełną satysfakcję klienta. Kampania reklamowa oparta na haśle
„Be Chuck or be Pro” oznacza, że są dwie możliwości, by jako prawdziwy profesjonalista stanąć na wysokości zadania. Fiat Professional po raz pierwszy uruchamia kampanię tworzoną z myślą o całym obszarze
EMEA. Potrzebna była więc bardzo znana osobowość,
która najlepiej oddałaby wartości marki. Po dogłębnej
analizie Chuck Norris okazał się najlepszym ambasadorem marki, jeśli chodzi o autorytet, sympatię
i upodobania „profesjonalnych” klientów.
Ten amerykański aktor zyskał sławę dzięki wyświetlanym na całym świecie filmom telewizyjnym i kinowym.
Ale prawdziwy sukces przyniosła mu sieć, w której za-

częły pojawiać się żarty, tak zwane „Chuck Norris
facts”, które uczyniły z niego bohatera Internetu. Jest
to fenomen na skalę światową, który wzbudza sympatię widzów w różnym wieku. W filmie poświęconym
gamie Ducato, poza nawiązaniami do memów o aktorze można dostrzec także sceny z filmów akcji, dzięki
którym Norris stał się znany. W ten sposób podkreślana
jest pozycja samochodu jako lidera, który stał się już
legendą w świecie pojazdów dostawczych. W jednym
z filmów ironia dochodzi aż do punktu, w którym bohater sam staje się samochodem: wciela się w Ducato, bestsellera w gamie i lidera na wielu rynkach. To
jedyny samochód, na którym może polegać Chuck Norris, kiedy musi osiągnąć cel. Reklamę zrealizowano na
wzór filmów akcji: wszystkie przedstawione w niej
wersje Ducato są ścigane przez gang motocyklistów,
a te ekstremalne sytuacje pokazują wszechstronność
tego pojazdu.

Na schemacie
przedstawiono
pełny zakres tej
międzynarodowej
kampanii, którą
zdążyła już
docenić
zarówno prasa
włoska, jak
i zagraniczna
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SENIOR RODU

NA SPACERZE

„London to Brighton Veteran Car Run” to
impreza, w której biorą udział zabytkowe
pojazdy wyprodukowane przed 1905 r.
W tym roku do tego szacownego grona
dołączył 118-letni Fiat 3½ HP.

Jakub Wężyk, zdjęcia: veterancarrun.com, archiwum FCA

S

iwe włosy, okulary, zegarek z dewizką, elegancki
płaszcz i wypastowane buty. To atrybuty starszego pana, seniora, który, ze względu na
wiek i życiowe doświadczenie cieszy się szacunkiem ze strony rodziny, sąsiadów i znajomych. W życiu
widział wiele, więc trudno go czymś zaskoczyć. Jako
emeryt, nie musi się nigdzie spieszyć. Najbardziej lubi
jesienne popołudnia, kiedy to spokojnym, acz zdecydowanym krokiem przechadza się po alejkach pobliskiego parku... Trudno nie snuć podobnych wyobrażeń,
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kiedy patrzy się na Fiata 3½ HP, pierwszy i jednocześnie najrzadszy samochód wyprodukowany przez
turyńskie przedsiębiorstwo. To pojazd, który wzbudza
respekt i podziw dla motoryzacji sprzed ponad 100 lat.
Podziw dla tego samochodu uzasadnia również fakt, że
spośród 26 sztuk, które opuściły fabrykę, zaledwie
4 przetrwały do dziś. Jeden z nich, który na co dzień
stanowi część ekspozycji brytyjskiego muzeum
w Beaulieu, w pewne listopadowe popołudnie udał się
wraz z „kolegami” w podobnym wieku na przejażdżkę.

ESENCJA MOTORYZACJI
60 mil: tyle właśnie dzieli Hyde Park w Londynie od
Madeira Drive w Brighton. Taki też dystans muszą pokonać pojazdy biorące udział w „London to Brighton
Veteran Car Run”. Przejechanie go z „miejską” prędkością powinno zająć około godzinę. Jednak większość
z uczestniczących w imprezie aut nie jest w stanie
przekroczyć nawet 50 km/h, podobnie jak Fiat 3½ HP
wyposażony w malutki dwucylindrowy silnik o pojemności 679 cm³ i mocy 3,5 KM, który pozwala
rozpędzić auto do zaledwie 35 km/h. Niska moc samochodów produkowanych na przełomie XVIII i XIX
wieku jest jednak dziś, wbrew pozorom, ich ogromną
zaletą. Powolna jazda pozwala bowiem smakować
motoryzację dawnych lat oraz cieszyć się każdym metrem pokonywanej trasy. Podróż samochodem w takim
wydaniu przypomina zatem nieco górską wyprawę,
w której istotne jest nie tyle zdobycie szczytu, ile samo
podążanie w jego kierunku. Taki właśnie charakter
ma brytyjski rajd pojazdów zabytkowych.

NAJSTARSZY RAJD NA ŚWIECIE
Przejazd samochodów z Londynu do Brighton zorganizowano po raz pierwszy 14 listopada 1986 r. dla upamiętnienia „Locomotives on the Highway Act” – ustawy,
która podniosła dopuszczalną prędkość samochodów
z 4 mph do 14 mph oraz zniosła obowiązek informowania o zbliżającym się pojeździe przez osobę, która
szła przed nim. Od 1927 r. impreza ta odbywa się
rokrocznie w pierwszą niedzielę listopada. W tegorocznej
jej edycji, odbywającej się 5 listopada, wzięło udział
ok. 400 niezwykłych pojazdów, które w znacznej
mierze przyczyniły się do rozwoju motoryzacji i nadania

jej współczesnego kształtu. Przemierzające brytyjskie
uliczki samochody wyprodukowane pod koniec
XIX wieku wzbudzały uśmiech zarówno na twarzach
przechodniów, jak i osób nimi podróżujących. W tej
ciepłej atmosferze Fiat ½ HP pokonał całą trasę
rajdu, pokazując tym samym, że, mimo swojego wieku,
serce ma jak dzwon.

Protoplasta Fiata
Pierwsze egzemplarze modelu 3 ½ HP (znanego również jako 4 HP)
zjechały z linii montażowej w 1899, roku założenia firmy Fabbrica
Italiana Automobili Torino (FIAT). Ten niewielki dwu- lub
trzyosobowy samochód typu „vis-à-vis”, zaprojektowany został
przez inżyniera Aristide
Faccioli. Zastosowano
w nim dwucylindrowy
silnik o pojemności 679
cm³ i mocy 3,5 KM, który
został ułożony poziomo.
Charakterystyczna
skrzynia biegów ze stale
zazębionymi kołami
zębatymi i brakiem
przełożenia wstecznego
była oddzielona od
silnika, a za przenoszenie napędu na koła odpowiadały łańcuchy.
Karoserię typu „Duc” (powóz dwuosobowy) wykonał znany
turyński projektant karoserii Marcello Alessio. Łącznie
wyprodukowano dwadzieścia sześć egzemplarzy tego modelu,
z których do dziś zachowały się jedynie cztery: dwa znajdują się
w Turynie (jeden w Muzeum Samochodów, drugi w Centrum Stylu
Fiata), trzeci w Stanach Zjednoczonych (w muzeum Forda),
a czwarty w Wielkiej Brytanii. Jest to zatem nie tylko najstarszy, ale
także jeden z najrzadziej występujących obecnie modeli Fiata.
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JUBILEUSZOWA
JAZZOWA JESIEŃ
WBIELSKU-BIAŁEJ

Ambitna, z charakterem, otwarta
i poszukująca. Jazzowa Jesień w BielskuBiałej właśnie obchodziła 15. urodziny. Jej
ojcem chrzestnym jest Tomasz Stańko, a na
urodzinowych koncertach publiczność
szczelnie wypełniła salę Domu Muzyki.

Marek Kamiński, zdjęcia: Lucjusz Cykarski

O

becnie to jeden z najbardziej znanych i cenionych
festiwali jazzowych nie
tylko w Polsce, ale w skali europejskiej. Przyciąga widzów wysokim
poziomem artystycznym i charakterem. Prezentuje najciekawsze
jazzowe zjawiska z całego świata.
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Nie stroni od projektów ambitnych,
choć trudnych w odbiorze. Na kilka
tygodni przed festiwalem wyprzedano ostatnie bilety na koncert Jana
Garbarka. Norweski mistrz saksofonu wystąpił z nieprawdopodobnym, zdaniem niektórych, najlepszym na świecie perkusjonistą Tri-

lokiem Gurtu (ma na swoim koncie współpracę z takimi gigantami
jazzu jak Joe Zawinul czy Miles Davies). Na Jazzowej Jesieni nawet
wypadki losowe zmieniają się w dużej klasy wydarzenia artystyczne.
W tym roku tuż przed swoim występem zachorował pianista Tigran

Hamasyan. Zastępstwo udało się
znaleźć w ciągu kilku godzin. Określenie „zastępstwo” jest w tym wypadku nadużyciem, bo zamiast Hamasyana w Bielsku-Białej pojawiło
się elektryzujące fanów jazzu nazwisko – John Medeski. Jego
koncert należał do najmocniejszych
punktów tegorocznego programu.
Medeski czarował dźwiękami swojego Hammonda. Dużą atrakcją
tego koncertu był muzyk grający na
suzafonie – ogromnej trąbie, która
– dzięki zestawowi efektów modulujących dźwięk – zastąpiła kontrabas i gitarę basową. „Błyskawicznie
uruchomiłam swoją sieć kontaktów.
Oni byli akurat w Czechach, mieli
jeden dzień przerwy. O 8 rano,
w przeddzień koncertu dowiedziałam się, że Tigran zachorował,
a o godzinie 16.00 koncert John
Medeski Group był już potwierdzony” – wspomina Anna Stańko,
córka Tomasza Stańko i jednocześnie jego managerka, organizująca
festiwal od jego trzeciej edycji
(w 2005 roku).
Pierwsza Jazzowa Jesień odbyła się
w 2003 roku. Na pierwszym koncercie wystąpił świeżo mianowany
dyrektor artystyczny Tomasz Stańko:
„Pamiętam znakomicie tą dyskotekę (koncert odbył się w nieistniejącym już dzisiaj SilverClubie).
Wtedy miałem projekt z Niewinnymi
Czarodziejami i chyba to był taki
pierwszy większy występ. Jako gość
występował perkusjonista z Wietnamu Nippy Noa”. Tomasz Stańko
nie tylko zaprasza na festiwal artystów, ale co roku występuje na
Jazzowej Jesieni, zawsze przygotowując nowy projekt. W jaki sposób
najbardziej znany polski jazzman
został dyrektorem artystycznym festiwalu, wspomina dyrektor Bielskiego Centrum Kultury, Władysław
Szczotka: „Tomasz Stańko ze
swoimi muzykami zagrał w BCK-u
Litanię Komedy. Zostawił wtedy
wizytówkę. Po jakimś czasie za-

dzwoniłem, mówiąc że powstaje
nowy festiwal i czy zechciałby tworzyć jego program. Zaskoczony powiedział, że potrzebuje kilku dni do
namysłu. Dodał, że są takie przypadki, że muzycy przygotowują festiwale. Za kilka dni oddzwonił z pozytywną odpowiedzią”.
Festiwal miał uzupełniać ofertę kulturalną miasta, w którym odbywał
się już Festiwal Kompozytorów Polskich i Sacrum in Musica. Miał być
ambitny, autorski i stworzony nie
na zasadzie przypadku. Osoba Tomasza Stańko miała zagwarantować najwyższy poziom artystyczny.
I tak się stało. W minionych latach
na Jazzowej Jesieni w Bielsku-Białej występowali m.in. Chick Corea,
John Scofield, Ornette Coleman,
Cecil Taylor, John McLaughlin
i wielu innych znakomitych artystów.
Prace nad kolejną edycją zaczynają
się tuż po zakończeniu poprzedniej.
„Na początku trzeba rozesłać wici,
kto planuje trasy, jakie płyty ECM
chce wydać jesienią. To jest ten
pierwszy szkic programowy. Szkielet
kształtuje się gdzieś do maja następnego roku. Prace ułatwia nam
to, że Bielskie Centrum Kultury jest
fantastycznie wyposażoną salą koncertową” – mówi Anna Stańko, podając przykład: „Dwa różne koncerty jednego dnia: Tarkovski
Quartet i koncert taty. Według ridera (specjalna książka z wymaganiami technicznymi wykonawcy)
dwa różne strojenia. Tarkowski –
442, tata – 440. A co się robi
w Bielskim Centrum Kultury? Spod
sceny wyjeżdża jeden fortepian, zza
sceny drugi i tylko je wymieniamy.
W niewielu salach koncertowych
jest taka możliwość”.
Bielski festiwal bez kompleksów
równa do najważniejszych europejskich festiwali jazzowych, zarówno
na scenie, jak i poza kulisami. „Po
jednym z koncertów na zapleczu
zebrało się pół jazzowego Nowego
Jorku. Grupa Johna Medeskiego,

zespół Dave’a Hollanda, córka Hollanda – Louise Holland, zespół
Chrisa Pottera, grupa Davida Virellesa. Gdyby spojrzeć na backstage
jakiegoś nowojorskiego klubu, który
ma swój festiwal, to przenosimy tutaj do Bialska-Białej w skali jeden
do jeden – tę atmosferę i to towarzystwo” – mówi Anna Stańko.
Kolejne spotkanie z jazzem na najwyższym poziomie w Bielskim Centrum Kultury odbędzie się w listopadzie 2018 roku.
Prace już się
rozpoczęły.

Anja Lechner
- Tarkovsky
Quartet.
Poniżej
Tomasz Stańko
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REKSIO

I JEGO EKIPA
Najpopularniejszy pies w Polsce jest nie
tylko bohaterem animowanego serialu,
ale także patronem bielskiego
schroniska dla zwierząt. Nawiązanie do
tej postaci nie było przypadkowe.
Jakub Wężyk

P
Powyżej:
Zabieg
sterylizacji
kota.
Po prawej:
Zdzisław
Szwabowicz
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ostać Reksia, bohaterskiego psa o radosnym
usposobieniu, znana jest
bez wątpienia każdemu Polakowi
– bez względu na wiek i status
społeczny. Animowany serial opowiadający o przygodach tego sympatycznego psiaka powstał pod koniec lat 60. w bielskim Studiu Filmów Rysunkowych i produkowany
był aż do 1990 roku. Mający swoich fanów wśród małych i dużych
Reksio stał się po latach, wraz
z Bolkiem i Lolkiem, symbolem
Bielska-Białej. Z tego właśnie po-

wodu w centrum miasta umieszczono pomniki tych postaci, które
przypominają jego mieszkańcom
oraz gościom o tym, jak wiele pozytywnych emocji wniosły do minionej rzeczywistości. Pomnik Reksia nie jest jednak jedynym elementem przypominającym
o jego istnieniu. Jedenaście
lat temu jedna z ulic Bielska-Białej została nazwana
jego imieniem. To na niej
właśnie mieści się Miejskie
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt.

POD SKRZYDŁAMI REKSIA
„Nasze schronisko istnieje od 2006
roku. Wówczas w listopadzie przewieziono tu pierwsze psy ze starego
obiektu, który mieścił się przy ulicy
Kazimierza Wielkiego – opowiada
Zdzisław Szwabowicz, dyrektor
schroniska. – Tamten obiekt, choć
istniał od wielu lat, ze względu na
fakt, że mieścił się w ścisłym centrum miasta, był powodem niezadowolenia mieszkających w pobliżu
bielszczan, którzy narzekali na
szczekające psy. Również zwierzęta,
które się tam znajdowały, nie miały
zapewnionych odpowiednich warunków. Prezydent miasta zdecydował zatem o budowie zupełnie nowego schroniska.
Z powodzeniem funkcjonuje ono już jedenasty rok,
mieszcząc się na ulicy
Reksia. Oczywiście nazwa
nie jest przypadkowa. Została
nam użyczona przez panią Halinę
Filek-Marszałek, żonę twórcy tej postaci, która posiada prawa autorskie
do niej. Ten sympatyczny pies znajduje się także w logo naszego
schroniska wraz z dwoma swoimi
towarzyszami z bajki: psem i kotem.
Przesłanie tego znaku graficznego
ma wskazywać na fakt, że Reksio
nie tylko patronuje naszej instytucji, ale także „wyprowadza”
z niej przebywające tu psy i koty.
Taki jest bowiem nasz cel: żeby jak
najwięcej mieszkających u nas zwierząt znalazło szczęśliwy dom” –
podkreśla Zdzisław Szwabowicz.
Bielskie schronisko, choć podobnie
jak inne obiekty tego typu zajmuje
się głównie psami i kotami, jest gotowe przyjąć także inne zwierzęta
– zwłaszcza te, które uległy różnego
rodzaju wypadkom. Schronisko
czynne jest całą dobę, dzięki
czemu jego pracownicy są w stanie
sprawnie reagować na wszelkie
zgłoszenia – również te dotyczące
dziko żyjących poszkodowanych
zwierząt.

BY ZWIERZĘTOM ŻYŁO SIĘ
LEPIEJ
„Obecnie nasze schronisko zatrudnia dwadzieścia osób: wśród nich
są pracownicy administracji i księgowości; mamy także trzech lekarzy,
pięciu kierowców oraz ludzi, którzy
karmią zwierzęta i sprzątają ich pomieszczenia. Oprócz tego towarzyszą nam również wolontariusze,
których liczba wynosi obecnie 30
osób. Do ich obowiązków należy wyprowadzanie zwierząt na spacer
oraz ich pielęgnacja. Rola tych ludzi
jest zatem dla nas niezwykle istotna,
ponieważ przede wszystkim dotrzymują oni zwierzętom towarzystwa, którego tak bardzo
potrzebują, czekając na
nowy dom. Co kilka
miesięcy przeprowadzamy ponadto szko-

lenie dla nowych wolontariuszy –
chętnych do pomocy nie brakuje.
Przez nasze schronisko, od momentu jego powstania, przewinęło
się bowiem aż ok. 500 osób, które
w bezinteresowny sposób pomagały nam w opiece nad zwierzętami” – tłumaczy Zdzisław
Szwabowicz. Dyrektor bielskiego
schroniska podkreśla także, że instytucja ta ciągle się rozwija, a co
za tym idzie polepszają się warunki
życia zwierząt, które do niej trafiają.
Doskonałym tego przykładem jest
zakup znajdującej się w bezpośred-

NOWY SAMOCHÓD
DLA SCHRONISKA
Pojazd zakupiony przez bielskie schronisko to
Fiat Doblò XL wyposażony w silnik 1.6 Multijet
o mocy 120 KM. Samochód ten tuż po zakupie
został poddany szeregowi modyfikacji mających
dostosować go do aktualnych potrzeb schroniska.
O rozwiązaniach zastosowanych w tym aucie
opowiada Zdzisław Szwabowicz. „Nasz nowy
samochód służyć będzie m.in. do przewozu
zwierząt, które uległy wypadkom drogowym.
Zamontowano w nim zatem specjalną otwieraną
rampę oraz wyciągarkę, która umożliwi
wciągnięcie nawet dużego dzikiego zwierzęcia
do samochodu. Od strony bocznych drzwi
zainstalowano natomiast dwie klatki:
do przewozu małych i dużych psów.

Cała przestrzeń ładunkowa została pokryta
specjalnym poliuretanowym tworzywem Line-X,
które nakładane było metodą natryskową.
Cechuje je wysoka odporność na uszkodzenia
mechaniczne. Ponadto dzięki jego zastosowaniu
wnętrze samochodu można wyczyścić przy
użyciu myjki ciśnieniowej. Dlatego też zarówno
klatki dla zwierząt, jak i pozostała aparatura
zostały zamontowane na specjalnych nóżkach,
żeby móc usunąć zabrudzenia z całej podłogi
oraz by woda miała swobodny przepływ”.
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wnątrz. A otrzymujemy je na różne
sposoby. Jedną z najistotniejszych
form pomocy jest przekazanie
1% podatku na rzecz schroniska. Dzięki tej inicjatywie udało
nam się m.in. trzykrotnie powiększyć wybieg dla kotów gotowych do
adopcji oraz zainstalować ogrzewanie we wszystkich pawilonach dla
psów. Uzyskane w ten sposób
środki pozwolą także stworzyć

Lokatorzy
schroniska mogą w
spokoju oczekiwać
na nowy dom
nim sąsiedztwie działki o powierzchni 0,5 ha. Dzięki temu powierzchnia całkowita obiektu wynosi obecnie aż 1,5 ha. Na nowo zakupionej
ziemi powstaną dodatkowe wybiegi
dla psów. Nie jest to jednak jedyny
sposób jej zagospodarowania. „Na
wiosnę mamy zamiar wybudować
tam specjalistyczny tor agility.
To trasa z różnego rodzaju przeszkodami, które pies musi pokonać w jak
najszybszym czasie, wykonując komendy swojego opiekuna. Dzięki
temu rozwiązaniu nasze psy będą
mogły odpowiednio spożytkować
swoją energię, co z pewnością korzystnie wpłynie na ich ogólne samopoczucie. Ostatnio nabyliśmy
także nowy samochód, Fiata
Doblò, który będzie służyć m.in. do
wyłapywania i przewozu zwierząt,
które zgubiły się ich właścicielom
oraz innych czynności związanych
z działalnością schroniska” – wyjaśnia dyrektor.

POMOC, KTÓRĄ WIDAĆ
Oddzielne boksy, ogrzewane pomieszczenia, duże wybiegi, ciepłe
posiłki: to rzeczy, o których może
pomarzyć wiele psów przebywają-
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cych na wolności. Warunki panujące
w bielskim schronisku pozwalają
jego lokatorom w spokoju oczekiwać na wymarzony dom. Podobnie
rzecz się ma w przypadku kotów.
„Koci świat”, bo tak nazywa się
ogrzewane pomieszczenie dla tych
zwierząt, wyposażony jest we
wszelkiego rodzaju akcesoria pozwalające kotom zachowywać się
w naturalny dla siebie sposób.
Zwierzaki te mogą także w każdej
chwili wyjść przez specjalny otwór
na zewnątrz, gdzie również nie brakuje miejsca dla ich aktywności.
„Chcemy sprawić, żeby pobyt w naszym schronisku był dla każdego
zwierzaka możliwie najmniej bolesny – mówi Zdzisław Szwabowicz. – Rozwój naszego schroniska
w tym kierunku nie byłby jednak
możliwy bez wsparcia ludzi z ze-

wspomniany tor agility. Oczywiście
najlepszą formą pomocy jest adopcja zwierzaka. Widzimy jednak, że
w ostatnich latach ludzie zaczęli rozumieć, że przygarnięcie psa czy
kota ze schroniska nie jest powodem do wstydu – przeciwnie, to
powód do dumy, tym bardziej że
te zwierzęta szybko odwdzięczają
się swoim właścicielom posłuszeństwem i bezgranicznym przywiązaniem. Oczywiście ta tendencja znajduje swoje odzwierciedlenie w naszym schronisku. Jeszcze bowiem
kilka lat temu w naszych boksach
znajdowało się ok. 300 psów. Teraz
ich liczba wynosi ok. 130 i wciąż
maleje. Wyraźnie zatem widzimy, że
schronisko spełnia swój cel: jest
bezpiecznym miejscem dla
zwierząt, które prędzej czy później
odnajdują swój szczęśliwy dom”.

NA KARUZELI ŻYCIA…
Dziennikarz motoryzacyjny,
producent telewizyjny, prezenter, kierowca
wyścigowy. Adam Kornacki w tematach
motoryzacyjnych jest powiernikiem połowy
Polski, najbardziej kojarzony z programem
„Zakup kontrolowany” w TVN TURBO.
Anna Lubertowicz-Sztorc

Podobno zaczynałeś swoją
karierę jako pracownik infolinii w znanej firmie motoryzacyjnej?
To były szalone lata 90., zaczynałem
wówczas studia, pracowaliśmy
z kolegami na dwóch zmianach. To
była centrala dużej firmy motoryzacyjnej. Naszym zadaniem było
opowiadanie o samochodach tej
firmy i odpowiadanie na pytania.
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Teraz firmy zgłaszają się do ciebie, żebyś prowadził prestiżowe
imprezy, został ambasadorem
marki, ludzie na ulicy robią sobie z tobą zdjęcia. Trudna była
twoja zawodowa droga?
Znalezienie się w miejscu, w którym
teraz jestem, nie było takie proste.
Przede wszystkim nie mam żadnych
motoryzacyjnych tradycji w rodzinie.
Mój ojciec jest inżynierem elektro-

nikiem, mama ekonomistą, a ja
w klasie maturalnej podjąłem decyzję, że będę dziennikarzem motoryzacyjnym. Poszedłem do pierwszej napotkanej redakcji – był to
„Motoexpress”, same znane nazwiska. Zostałem przyjęty, to był
chyba 93 rok. Chciałem mieć jakiś
dorobek, bo za to były dodatkowe
punkty podczas przyjęcia na studia
dziennikarskie. Po jakimś czasie zos-

tałem dziennikarzem tygodnika „Motor”, gdzie pracowałem pod czujną
obserwacją dziennikarskich motoryzacyjnych sław. Wiele się tam nauczyłem. Potem bywało różnie: jak
mnie z jednej redakcji wyrzucali to
szedłem do drugiej, ale wtedy takie
były czasy. Redakcji i tytułów motoryzacyjnych było zaledwie kilka...
Ciągle ci było mało i miałeś marzenia o...
Marzyłem, żeby pracować dla studia
filmowego Marcina Kwiatkowskiego
– jedynego wówczas producenta
programów telewizyjnych o sportach motorowych („Motowiadomości” w Polsacie i „Motowizja”
w Wizja TV). Jak zawsze wszedłem,
powiedziałem: dzień dobry, chcę dla
pana pracować, mogę robić
wszystko. I robiłem wszystko. Produkowaliśmy wtedy godzinny program o sportach motorowych. Tutaj
nauczyłem się telewizyjnego warsztatu. Wtedy równocześnie studiowałem, zaczynałem swoją przygodę
w wyścigach, więc żyłem intensywnie. Potem przez jakiś czas byłem
rzecznikiem Polskiego Związku Motorowego, pracowałem w dziale
ekonomicznym gazety codziennej.
Zaczęły rodzić się moje dzieci i zrobiło się niewesoło, głównie pod
względem finansowym.
Aż wreszcie doczekałeś się. Kto
tym razem zaprosił cię do
współpracy?
Zadzwonił do mnie członek zarządu
TVN i powiedział, że powstaje coś
dużego, nowego, o samochodach.
Wiedziałem, że jak pójdę na tę rozmowę, to już nie wypuszczę tej
pracy z rąk. Znałem języki, miałem
skończone studia dziennikarskie,
poznałem warsztat telewizyjny. Dostałem propozycję stworzenia
dwóch programów do nowego kanału – TVN Turbo. To była wymarzona praca dla mnie. Dopiero nieco
później zacząłem pojawiać się na
wizji. I tak z TVN jestem związany
już od prawie 15 lat.

Program, z którym najbardziej
jesteś kojarzony to „Zakup
kontrolowany” w TVN Turbo.
Powstał około 12 lat temu, gdy
weszliśmy do UE. Do Polski napłynęło wówczas prawie milion samochodów używanych i trzeba było jakoś na ten fakt zareagować. To był
nasz własny autorski pomysł na program. Początkowo miałem być jego
producentem, ale wziąłem udział
w zdjęciach próbnych i ze wszystkich kandydatów na prowadzącego
spodobałem się najbardziej.
Teraz jesteś doradcą połowy
Polski w temacie motoryzacja.
Tak wyszło, że każdy chce pogadać
ze mną o samochodach. Podchodzą, pytają, ale tak naprawdę chcą
poopowiadać o swoich samochodach. Od 12 lat słucham i odpowiadam.

Jak już rozmawiamy z takim
ekspertem, to powiedz, czym
się kierować kupując używany
samochód?
Przede wszystkim kierować się
własnym gustem, poczytać, pooglądać, zapoznać się z samochodem
osobiście. Usiąść za kierownicą –
musi nam się podobać wnętrze
auta, musimy się w nim czuć dobrze. Zwracajmy uwagę na stan danego egzemplarza samochodu, jego
historię, a nie na markę i model.
Auto przede wszystkim musi nam
się podobać, a nie sąsiadowi.
Porozmawiajmy trochę o twoim
ściganiu. Startujesz jeszcze?
Ustąpiłem miejsca młodszym i od
4 lat się nie ścigam. Po 16 latach
spędzonych na torze stwierdziłem,
że fajnie jest podziwiać takie zawody z pozycji arbitra. Ale okazjo-

Adam Kornacki
uwielbiał
wyścigi
samochodowe.
Teraz na torze
pojawia się
okazjonalnie
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Ma wiele
zajęć, pasji i
zainteresowań.
Jedną z nich,
oprócz
oczywiście
samochodów,
jest gra na
perkusji
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nalnie pojawiam się na torach wyścigowych, bo wciąż kocham uczucie klejenia się opony wyścigowej
do asfaltu.
Miałeś jakieś obawy przed startami do wyścigów?
Dla mnie najgorszy moment podczas wyścigu to zakładanie kombinezonu i tych wszystkich elementów stroju, jak niepalna bielizna,
kask itp. Zastanawiałem się wtedy,
co ja tutaj robię, po co mi w życiu
te szalone wyścigi. Ale poza tym,
miałem z tego zwierzęcą przyjemność. Uwielbiałem to robić. W ten
sposób budowałem też swoją wiarygodność – przydaje się nawet
w takim programie jak „Zakup kontrolowany”. Widz wie, że znam się
na tym, o czym mówię, że jestem
licencjonowanym kierowcą, mistrzem Polski w klasyfikacji generalnej z 2009 roku.
Swoje wielkie ściganie zaczynałeś od pucharu Fiata Cinqecento. To były Twoje początki
i chyba nie bardzo się udało?
Marzyłem o ściganiu się. Rodzice
kupili mi auto i zacząłem przygotowywać je do wyścigów. 11 maja

1997 roku stanąłem na starcie
Mistrzostw Polski za kierownicą pucharowego Fiata Cinquecento Sporting. Byłem totalnie początkującym kierowcą i naśladując tych, co
byli przede mną, swój pierwszy wyścig zakończyłem spektakularnym
dachowaniem. Reprezentowałem
wówczas tygodnik „Motor” i opisałem to wydarzenie w artykule pt.:
„Pilotowałem latające CC”. Do dziś
pamiętam widok tych małych autek

na torze, które cały czas chodziły
lekkim bokiem, w lekkim uślizgu –
niesamowity widok.
Wylądowałeś wreszcie w samochodzie stworzonym do ścigania się – Porsche.
Najpierw kupiłem Ducato, który był
moim wozem serwisowym, bo
wtedy sami serwisowaliśmy samochody i rozkładaliśmy je na części.
Po pracy spędzałem po kilka godzin
w garażu, brudny od smarów. W ko-

zasługuję! Ta Alfa 156 też wtedy
była powyżej moich możliwości finansowych.
Widziałam twoje zdjęcia, jak
grasz na perkusji. Przy tylu zajęciach, pasjach, zainteresowaniach twoje życie rodzinne jest
chyba w rozsypce?
Wcale nie. Mam wspaniałą żonę,
czworo dzieci. Najstarsza córka ma
18 lat, najmłodszy synek 4 lata.
Dzieci do samochodów na razie nie
lgną, a ja nie namawiam. Zawsze
dobrze jest mieć dokąd wracać.
Wiesz jak jest – jak wracasz z końca
świata do domu na kilka dni, to bez
reszty poświęcasz się rodzinie. I to
jest super. A ja jeszcze sobie postanowiłem, że te wszystkie piękne
miejsca, które odwiedzam służbowo, pokażę kiedyś rodzinie. I czalejnych latach w Rayllycrossie wróciłem do Fiata Seicento Sporting,
bo ta klasa w tych zawodach rozwijała się dynamicznie. Wreszcie
zapragnąłem startować wymarzonym autem wyścigowym – załatwiłem sobie sponsora i wystartowałem w Porsche 911 GT3 Cup.
6 lat ścigałem się tym samochodem, zdobyłem tytuł Mistrza Polski
w klasyfikacji generalnej.
Czy starty w 24-godzinnych wyścigach w Dubaju były twoim
największym przeżyciem w karierze kierowcy wyścigowego?
Zdecydowanie tak. To była przygoda
życia. Były sukcesy, ale były i porażki, bo np. podczas jednego
z okrążeń, na nocnej zmianie, rozbiłem auto i nie ukończyliśmy wyścigu. Koledzy z teamu nie doczekali się więc swojej jazdy. Moje życie
w ogóle jest taką sinusoidą, ale porażki wiele mnie uczą. Na przykład
w trakcie wykonywania mojej pracy
wielokrotnie miałem złamaną rękę,
bark lub nogę. I to po kilka razy.
A jak facet z gipsem ma robić programy samochodowe? Trzeba było
nieźle się namęczyć i lawirować.

Policzyłeś kiedyś, iloma samochodami w życiu jeździłeś?
Nie byłbym w stanie. Rocznie objeżdżam około dwustu modeli samochodów, więc tygodniowo wsiadam statystycznie do trzech. Pierwszym moim samochodem testowym był Fiat Siena 1.6 16V
102 KM. Dostałem go od Bogusia
Cieślara, ówczesnego szefa
PR-u Fiata, na pierwszy samodzielny test. Był środek zimy i pojechałem do Zakopanego. Auto szło
jak przecinak, ale było na letnich
oponach i co chwilę lądowałem
w zaspie. Piękne czasy.
Wspominasz jakieś własne
auta z sympatią czy nostalgią?
Dwa moje takie naprawdę męskie
samochody to Alfy Romeo. Jedna
to 146 1.6 z silnikiem boxer, druga
Alfa 156. 1.8 Twin Spark w kolorze
butelkowej zieleni. Niedawno, po 20
latach zobaczyłam ją na ulicy, nawet
z tymi samymi naklejkami i na tych
samych felgach. Ogromnie mnie
ten widok ucieszył. To był piękny
wóz i z dużym rozrzewnieniem go
wspominam. Ja zresztą zawsze
mam lepsze samochody niż na nie

Żeby być tu,
gdzie jest teraz,
przeszedł – jak
mówi – długą
i niełatwą drogę
sami udaje się. Jestem wtedy dumnym przewodnikiem.
Jak teraz oceniasz siebie? Jesteś na fali wznoszącej?
Żeby być tu, gdzie jestem teraz,
przeszedłem długą i niełatwą
drogę. Teraz mam bardzo dobrą sytuację, nigdy nawet nie marzyłem,
że moje życie będzie tak wyglądało.
Dzisiaj może wydawać się, że
wszystko było mi podane na tacy.
Ale tak nie jest. Przez wiele lat,
drobnymi kroczkami dochodziłem
do celu i miejsca, w którym jestem.
Zawsze staram się być najlepszy
w tym, co robię. A teraz mam kolejną zasadę: byle tylko tego nie
spieprzyć.
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SMAK

SZCZĘŚCIA
Anna Lubertowicz-Sztorc, zdjęcia: Mediateca Sekretów Czekolady, Fotolia, Forum

Czekolada wzbudza emocje, poprawia
humor, daje radość, energię i ogromną
przyjemność. Świat szaleje za nią już
od 2500 lat. W starożytności ziarno
kakaowca było środkiem płatniczym,
darem składanym bogom, lekarstwem
i afrodyzjakiem. Rozwój cywilizacyjny
spopularyzował czekoladę, a czekoholicy
nie potrzebują argumentów, by stawiać ją
na piedestale wśród słodyczy.

C

zekolada to skarb ziem Ameryki Środkowej.
Za miejsce jej pochodzenia uważa się obszar
pomiędzy południowym Meksykiem i Gwatemalą. Starożytne cywilizacje środkowoamerykańskie
spożywały w tym rejonie napój otrzymywany z przetworzenia nasion kakaowca. Aztecka nazwa napitku
xocolatl znaczyła kwaśny, gorzki, korzenny. Najczęściej
podawano go w formie spienionego napoju z ziołami
lub papryczką peperoncino. Do przyrządzenia słodkiej
wersji wykorzystywano miód i wanilię, gdyż na tych
ziemiach nie znano cukru i mleka.

BOGATYM BYĆ, CZEKOLADĘ PIĆ
W Ameryce przedkolumbijskiej ziarna kakaowca oznaczały przede wszystkim bogactwo. Na jarmarkach i placach handlowych można było za nie kupić niemal
wszystkie towary. Majowie płacili ziarnami kakaowca
za sól, ubrania i niewolników. I tak na przykład za 4
ziarna owoców tego drzewa można było nabyć dynię,
za 10 królika, a za 100 niewolnika. Z biegiem lat wartość ziaren osłabła. Obecnie ma znaczenie bardziej
symboliczne. W niektórych rejonach Meksyku, na przykład, przetrwała tradycja wręczania w dzień zaślubin
pannie młodej czekoladowego napoju przez przyszłego
męża. Ma to zapewnić młodej parze powodzenie i dobrobyt w przyszłości.
Aromat i smak czekolady zależy od gatunku ziarna kakaowego, z którego jest wytwarzana. Występują trzy
główne grupy ziaren. Pierwsze criollo – pochodzą z Meksyku, a uprawiane są w Wenezueli i na Madagaskarze;
zawierają dużą ilość masła kakaowego i aromatyczny,
pozbawiony goryczy smak; z ziaren tych otrzymuje się

najlepszą gatunkowo czekoladę. Forastero – pokrywają
ponad 80 proc. światowej produkcji kakao, są gorzkie
i kwaskowate, a zbierane są w Afryce i Brazylii. Połączenie ziaren dwóch poprzednich gatunków to trinitario.
Posiadają odpowiednią zawartość masła kakaowego
i subtelny aromat, a uprawiane są w Ameryce Południowej i Środkowej, Indonezji i na Sri Lance.

CZEKOHOLICY SĄ WŚRÓD NAS
Fani czekolady łączą się w grupy, mają swoje strony
internetowe i blogi, dzielą się przepisami i nowinkami.
Udowodniono, że umiarkowane przegryzanie, przede
wszystkim gorzkich gatunków czekolady, nie jest obżarstwem i możemy sobie na to pozwolić. Gorzka czekolada nie tylko zawiera więcej kakao, a zatem proporcjonalnie mniej cukru i tłuszczu od mlecznej krewniaczki, ale także jest bogata w antyutleniacze zwane
flawonoidami. Okazuje się, że ciemne czekolady mogą
zawierać ich więcej niż inne znane i bogate w antyutleniacze produkty, jak np. czerwone wino. Dowiedziono, że flawonoidy zapobiegają nowotworom, chronią naczynia krwionośne przed miażdżycą, zapobiegają
chorobom serca oraz przeciwdziałają nadciśnieniu.
Nic tylko jeść! Przekonujące mogą być także wyniki
różnych badań, które jednoznacznie stwierdzają, że
wyroby z czekolady pomagają kontrolować poziom
cukru w organizmie oraz zmniejszają poziom stresu.
Dobroczynnie wpływają też na system nerwowy.
12 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Czekolady! Warto zapamiętać, bo w tym dniu bez wyrzutów sumienia i ograniczeń możemy pozwolić sobie
na tę wyjątkową słodycz.
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INDIANIN PRAWDĘ CI POWIE

Aromat i smak
czekolady
zależy
od gatunku
ziarna
kakaowego

Indianie nie lubili alkoholu, który mącił
umysł, natomiast zapijali się czekoladą, która działała wzmacniająco
i pobudzająco. Czekoladę podawano
głównie podczas spotkań i wystawnych uczt, zaraz po zakończeniu jedzenia i przed paleniem tytoniu. Ku
zdziwieniu tubylców wielu Europejczyków przybyłych do Ameryki, w tym także
Krzysztof Kolumb, nie podzielało entuzjazmu smakowania gorzkiej pitnej czekolady. Jednak widząc, jak czczona jest
przez Indian, postanowili sprowadzić ją
na stary kontynent. A dla Indian czekolada była cenniejsza niż klejnoty. Nosili ją w dzbanach do świątyń
i składali bogom w darze. W czasie chrztu Majowie
skraplali główki dziecięce mieszanką wody i rozpuszczonym kakao. Czekoladę składano także w grobach
w darze dla zmarłych, w naczyniach udekorowanych
rysunkami określającymi jej smak.
Napojowi z kakao przypisywano także właściwości medykamentu. Mieszano go z różnymi magicznymi składnikami np. zmielonym ogonem torbacza i leczono nim
kaszel. Wielu ulegało uzależnieniom od czekolady. Hiszpańskim damom, towarzyszącym kolonizatorom Meksyku

w XVII w., tak zasmakował ten napój, że
piły go nawet podczas mszy, twierdziły
bowiem, że tylko dzięki temu są w stanie
wytrzymać trudy związane z długą liturgią. Czekoladzie nie oparł się także
kler – podawana w formie napoju podobno nie łamała postu kościelnego...

KAKAOWIEC I KOLOROWE
DZIECI
Kakaowiec został przywieziony na
stary kontynent przez konkwistadora
Hernána Cortésa w darze dla Karola V, króla Hiszpanii. Jednak dopiero kilkadziesiąt
lat później zaczęto wysyłać transporty kakao do Europy.
Z Hiszpanii czekolada przywędrowała do pozostałych
części Europy. Dzięki misjonarzom i Katarzynie Austriaczce rozsmakowali się w niej Włosi. We Florencji
np. mieszano ją z jaśminem, skórką cytrynową i piżmem.
Florencka czekolada szybko więc stała się sławna na
całym świecie. We Francji czekolada rozpowszechniła
się po ślubie Ludwika XVI z Marią Teresą. Towarzyszyła
skandalom na dworze, ponieważ jej częstemu spożyciu
przypisywano rodzenie się… kolorowych dzieci. Nad
Wisłą modę na picie czekolady wprowadził prawdopodobnie August II Sas z dynastii Wettynów, który zasiadał
na polskim tronie. W Anglii czekolada przeszła prawdziwą
rewolucję. W 1650 roku w Oxfordzie otwarto pierwszą
kawiarnię, w której podawano czekoladę z mlekiem,
utartym jajkiem i cukrem. Jednak produkcję pierwszych
tabliczek czekolady rozpoczął dopiero Joseph Fry
w 1847 roku.

LEPSZE I NAJLEPSZE Z WŁOCH
W 1875 r. Daniel Peter wyprodukował pierwszą czekoladę mleczną, wykorzystując do tego skondensowane
mleko Henriego Nestlé. To otwarło drogę do dalszych
eksperymentów. Producenci zaczęli prześcigać się
w nowych pomysłach. Powstały czekolady nadziewane,
dmuchane, białe. Dziś lista wyrobów czekoladowych
liczy kilka tysięcy pozycji i co roku pojawiają się nowe.
Na czele producentów czekolady jest obecnie około 30
światowych firm, m.in. Nestlé, Cadbury, Lindt, Ferrero,
Campbells. Standardy przetworów czekoladowych od
lat utrzymują się na podobnym, wysokim poziomie,
choć zmieniają się nasze gusta i stajemy się bardziej
„czekoladowybredni”. Cenimy jakość i czekoladę z jednego rodzaju kakaowca, wytwarzaną ręcznie i według
starych receptur w różnego rodzaju manufakturach,
których w Polsce powstaje coraz więcej. Poszukiwana
jest czekolada z wysoką zawartością miazgi kakaowej
– minimum 50 proc. – i z dużą ilością masła kakao-
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Czekolada naturalna, gorzka, deserowa – o zawartości kakao
między 55 a 75 proc., zawiera tłuszcz kakaowy i cukier, lecytynę
sojową, emulgator poprawiający konsystencję.
Czekolada ekstra gorzka – o zawartości kakao pomiędzy 85
a 99 proc., jest używana zazwyczaj w kuchni oraz do
przygotowania słonych dań.
Czekolada mleczna – o zawartości nie mniej niż 25 proc. miazgi
kakaowej i 14 proc. mleka w proszku, posiada kremową
konsystencję. Jest uwielbiana przez dzieci, nie nadaje się do
wypieków.
Czekolada biała – nie jest prawdziwą czekoladą, jest mieszanką
tłuszczu kakaowego (20 do 45 proc.), cukru i mleka w proszku.
Nadaje się do glazurowania słodyczy i owoców oraz do
wytwarzania czekolad kolorowych.
Kuwertura – czekolada na polewę, wykorzystywana
w cukiernictwie do produkcji pralinek i czekoladek. Posiada
ponad 31proc. tłuszczu kakaowego, dzięki czemu jest błyszcząca
i łatwo rozpuszczalna.
Gianduja – włoski specjał, rodzaj praliny produkowanej w Turynie.
Wynalazł je Caffarel, najbardziej znany piemoncki cukiernik.
To mieszanka czekolady (20 do 40 proc.) z orzechami laskowymi,
posiadająca kremową konsystencję, dzięki czemu nadaje się jako
nadzienie lub krem.
Pralina – czekolada zmieszana z migdałami lub orzechami
laskowymi obtoczonymi skarmelizowanym cukrem, stosowana
w czekoladach nadziewanych.

wego, dzięki któremu jest aksamitna i rozpływa się
w ustach. Zdarza się, że smakosze tego specjału przemierzają kraje, aby spróbować gorzkiej, dawnej czekolady, bez mleka i cukru. Znajdą taką m.in. w miejscowości Modica na Sycylii, gdzie wielu cukierników produkuje czekoladę według starych azteckich metod:
grudkowatą, z aromatem peperoncino lub z takimi dodatkami jak sól, chili, imbir, bazylia czy jaśmin. Z wyśmienitej czekolady słynie też Toskania i jej znane na
całym świecie marki takie, jak Slitti, Amedei czy Mannori. Bliżej, w naszych sklepach, znajdziemy wykwintną
czekoladę francuską: Valrhona. Firma ta produkuje czekoladę z monokakao, czyli z ziaren pochodzących z jednej plantacji, tej samej jakości i tego samego rocznika.
Dzięki temu możemy delektować się czekoladą Manjari,
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Cudowne
właściwości
czekolady
znalazły
zastosowanie
także
w kosmetyce

produkowaną z ziaren criollo, jedną
z pierwszych z 70 proc. zawartością kakao. Valrhona to ulubiona marka szefów
kuchni w bardzo dobrych restauracjach
i jedna z najlepszych czekolad na świecie.

JAK TO UGRYŹĆ?
Czekoladę, podobnie jak szlachetne
wino, degustuje się. Nie jest to jednak
łatwa sztuka. Do oceny czekoladowego
wyrobu wykorzystujemy wszystkie zmysły – wzrok, węch, smak, dotyk, słuch. Podczas
degustacji najważniejszy jest smak czekolady. Aby go
w pełni doświadczyć, kostkę czekolady kładziemy na
języku i pozwalamy jej się powoli rozpuścić, wydychając
powietrze nosem. Podczas takiego rozpuszczania czekolady połączonego z wydychaniem powietrza nosem
powinniśmy odczuwać najwięcej nut smakowych czekolady, czyli samą jej esencję. Jeżeli próbujemy kilka
czekolad z rzędu, należy po każdym kawałeczku oczyścić kubki smakowe wodą lub białym pieczywem, które
zneutralizuje nam smak pozostały po zjedzonym kawałku słodkości. Natomiast węch podpowie nam, czy
czekolada jest wytwarzana z naturalnych składników,

Czekolada, zwłasza
gorzka, zawiera
flawonoidy, może więc
służyć zdrowiu
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czy też dodawana jest do niej różnego rodzaju „chemia”. Brak jakiegokolwiek zapachu oznacza często
brak smaku. Wygląd czekolady
świadczy o tym, czy jest świeża i czy
była dobrze przechowywana. Na powierzchni nie powinno być żadnych
pęknięć, białego nalotu czy zmian kolorystycznych – musi być błyszcząca
i całkowicie gładka. Po dotknięciu nie
powinien odcisnąć się na niej nasz
palec. Przełamując czekoladę powinniśmy usłyszeć charakterystyczny trzask – jest to
oznaka prawidłowego „zatemperowania” produktu.

JAK KLEOPATRA, CZYLI CZEKOLADOWA
PIĘKNOŚĆ
Kleopatra, by zadbać o swoją urodę i kondycję skóry,
kąpała się w mleku. Kilka wieków później my możemy
zażywać kąpieli w spienionym kakao. Cudowne właściwości czekolady znalazły bowiem zastosowanie
w kosmetyce. Stosuje się ją w kremach, okładach
i maseczkach, masłach do ciała, a także przy peelingach i masażach. Aby skorzystać z właściwości ziaren

kakaowca, jeździmy do SPA, by poddać się czekoladowym terapiom, bo wpływa ona na skórę ujędrniająco,
usprawnia przepływ krwi. Ekstrakt z kakaowca ma
właściwości silnie nawilżające, regenerujące i uelastyczniające. Składniki odżywcze czekolady, takie jak
flawonoidy, katechiny i procyjanidyny, opóźniają procesy
starzenia się skóry oraz spowalniają utratę kolagenu,
elastyny i innych protein. Naukowcy z Uniwersytetu
Münster w Niemczech odkryli, że składniki ziaren kakaowych mogą leczyć rany oraz stymulować wzrost
komórek skóry. W czekoladzie znajdziemy również
makroelementy: żelazo, cynk, wapń oraz magnez. Przyspieszają one krążenie krwi, likwidując tym samym
obrzęki. Kofeina zawarta w kakao ma również działanie
wyszczuplające, a dodatkowo oczyszcza skórę z toksyn.

DLA KAŻDEGO COŚ… SŁODKIEGO
Czekolada kusi nie tylko smakiem, przed swoimi fanami
stawia także różne wyzwania. Kilkakrotnie pobijano
rekordy, starając się zrobić największą na

świecie tabliczkę czekolady. W 2011 roku rekordowa
czekolada była kwadratem o boku 4 metrów, ważyła
5 ton i 792 kg i zawierała 29 milionów kalorii. Kilka lat
później w chorwackim Splicie ustanowiono nowy rekord
Guinnessa na największą tabliczkę czekolady na świecie. Zajęła ona powierzchnię 102,43 metrów kwadratowych. Do jej wykonania potrzebnych było ponad 800
kilogramów gorzkiej czekolady (70 procentowej). Większość tego dzieła powstała w fabryce nakładem pracy
aż piętnastu zespołów. Wyprodukowano w ten sposób
902 prostokąty, które przetransportowano do centrum
miasta, gdzie ułożono z nich tabliczkę czekolady.
O tym, że ten słodki przysmak może przynieść także
szczęście, przekonał się magnat czekoladowy Milton
Hershey, który w ostatniej chwili odwołał swoją rezerwację na dziewiczy rejs Titanikiem z powodu ważnych
spraw w swojej firmie produkującej… czekoladę! Inną

Domowe lody czekoladowe
Są puszyste, przypominają nieco mrożony mus czekoladowy.
Zrobienie takich lodów nie zajmuje więcej niż 15 min.
Składniki:
• 150 g połamanej czekolady
• 1/2 szklanki słodzonego skondensowanego mleka
• 1,25 szklanki zimnej śmietany kremówki
• 2 łyżki dowolnego alkoholu (np. amaretto albo likieru kawowego)
• szczypta soli.
Przygotowanie: czekoladę rozpuścić w kąpieli wodnej, dodać mleko
skondensowane i mieszać, aż składniki się połączą. Dodać alkohol
i sól. Odstawić do przestygnięcia. W tym czasie ubić kremówkę na
puszystą pianę. Następnie 1/3 ubitej śmietany dodać do masy
czekoladowej i wymieszać. Dodać resztę piany i ponownie
delikatnie wymieszać. Kiedy składniki połączą się, przełożyć masę
do pojemnika i wstawić do zamrażarki na co najmniej 6 godzin.

ciekawostką był niecodzienny pokaz mody, zorganizowany w ubiegłym roku w Moskwie podczas Salonu du
Chocolat, podczas którego modelki wystąpiły w czekoladowych kreacjach. Wyjątkowe suknie wykonane zostały w całości z czekolady. Jak je „uszyto”, jakie triki
zastosowano, aby utrzymały się one na ciałach modelek
– nie wiadomo. Ale warto było popatrzeć.
Czekolada zachęca również do eksperymentowania
kucharzy. Jeden z nich połączył ten słodki specyfik
z… mięsem wołowym i stworzył wyrafinowany deser.
Ci, którzy go degustowali, twierdzili, że powstało „wspaniałe połączenie”.
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KSIĄŻKI

ENCYKLOPEDIA ZDROWIA

NAUKA

Na uroczym filmie
animowanym „Było sobie
życie” wychowały się całe
pokolenia. Któż z nas nie
pamięta słynnych krwinek
niosących przez układ
krwionośny plecaczki
z tlenem? Seria jest nadal
aktualna i równie
pożyteczna. Dzieci
w maksymalnie prosty
sposób dowiadują się, jakie
są meandry działania
ludzkiego organizmu.
Wszystko potraktowane z zacięciem sensacyjnym
i niesamowitą dawką poczucia humoru. Dookoła serii powstał
cały przemysł – można sobie kupić komiks, gry, puzzle,
książki i filmy związane z „Było sobie życie”, które nic a nic
się nie zestarzało.
Było sobie życie
Wydawnictwo Hippocampus
Warszawa 2017

Ludzkie ciało to cud natury,
który zdecydowanie jest wart
poznania. „Gabinet” to
nowatorski album
z niezwykłymi ilustracjami.
Specjalna technika graficzna
sprawiła, iż ciało ludzkie
wygląda jak „prześwietlone”.
Album składa się z 10
rozdziałów, każdy poświęcony
jest poszczególnym częściom
ciała i narządom. Ilustracje
ogląda się przy pomocy specjalnych filtrów – przez czerwony
zobaczy się szkielet, przez zielony – mięśnie, a przez niebieski –
narządy wewnętrzne. W każdym rozdziale znajduje się zwięzły
opis działania poszczególnych organów, a przy opisach znajdują
się czarno-białe ryciny stylizowane na dawne ilustracje
z albumów anatomicznych.
Gabinet Anatomii
Kate Davies, Carnovsky
Wydawnictwo Dwie Siostry
Warszawa 2017

PROSTA I POŻYWNA
KUCHNIA WEGAŃSKA

DLA CENIĄCYCH
ZDROWY STYL ŻYCIA

Jedna z najgłośniejszych książek kulinarnych ostatnich lat.
Marta Dymek to uwielbiana autorka programu telewizyjnego
o tytule „Zielona Rewolucja Marty Dymek”. Jej wegańska
kuchnia jest prosta i bezpretensjonalna. Marta jest także
autorką bloga „Jadłonomia”. Przepisy nie są skomplikowane,
a autorka wykorzystuje dosłownie każdą jadalną część roślin,
np. nać marchewki. Coraz więcej osób postanawia odżywiać
się racjonalnie, a do tego ważny staje się aspekt etyczny.
Dieta wegańska jest zdrowa i pożywna, musi jednak być
zbilansowana. Stąd też warto
posiłkować się radami
ekspertów, a składników
w naszym kraju nie brakuje.
W książce znajdziemy ponad sto
przepisów okraszonych ślicznymi
ilustracjami.
Jadłonomia
Marta Dymek
Wydawnictwo Dwie Siostry
Warszawa 2017

Blog Agnieszki Maciąg jest niezwykle popularny wśród osób
ceniących zdrowy styl życia. Autorka przez wiele lat pracowała
jako modelka, by około czterdziestki przejść duchową
przemianę, która zaprowadziła ją do jogi, wegetarianizmu
i naturalnych terapii. „Smak zdrowia” to kolejna bestsellerowa
książka z serii. Co robić, aby uniknąć chorób, jak się odżywiać,
kiedy już infekcja przyjdzie…. Wszystko to jest bardzo
przydatne w codziennym życiu. Zamiast paracetamolu, może
lepiej wypić miksturę z czosnkiem, imbirem i cynamonem.
A może czas powrócić do stawiania
baniek? Agnieszka Maciąg namawia też
usilnie do korzystania z dobrodziejstw
pszczelich darów. Bardzo ciekawa
i inspirująca lektura, a do tego pięknie
zilustrowana fotografiami Roberta
Wolańskiego – prywatnie partnera autorki.
Smak Zdrowia
Agnieszka Maciąg
Wydawnictwo Znak
Kraków 2017

DLA DZIECI
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ANATOMII

Joanna Lasek

PORADNIK

NAUKA HIGIENICZNEGO
TRYBU ŻYCIA
Maluchy od pierwszych dni
są bardzo ciekawe świata,
należy im umożliwić rozwój
i zaspokajać ich głód
wiedzy. Jest to też świetna
okazja, aby wyrobić zdrowe
nawyki, które zostaną na
całe życie. „Dbaj
o zdrowie. Obrazki dla
maluchów” to pierwsza
książka w życiu dziecka
poświęcona higienie dnia
codziennego. Dzieci
dowiedzą się więc, dlaczego trzeba się wysypiać, czemu
trzeba uprawiać sport, jak należy się ubierać stosowanie do
pogody za oknem. „Obrazki” to seria książeczek obrazkowych
przeznaczona dla malutkich dzieci, świetna okazja do
wspólnego czytania z dorosłymi.
Dbaj o zdrowie. Obrazki dla maluchów
Emilie Beaumont, Nathalie Belineau
Wydawnictwo Olesiejuk
Warszawa 2016

KOSMETYKI
NATURALNE
Unikatowy na polskim rynku
przewodnik po naturalnej domowej
pielęgnacji ciała. Autorka uczy, jak do
„chałupniczego” wyrobu kosmetyków
wykorzystać powszechnie dostępne
składniki – oleje, masła, olejki
eteryczne, miód, sodę, a także zioła
rosnące na rodzimych łąkach –
nagietek, dziurawiec, nawłoć.
Znajdziemy tu zarówno receptury
tradycyjne, jak i bardzo nowoczesne – wykorzystujące jedwab
czy kwas hialuronowy. Z pomocą Katarzyny Hebdy wykonamy
więc pieniste babeczki do kąpieli, balsamy do ciała i ust, lekkie
kremy do twarzy, oczyszczające toniki, a nawet żel do włosów.
Autorka świetnie połączyła dwa trendy – na ekologię oraz DIY
(Do It Yourself).
Ziołowy zakątek. Kosmetyki, które zrobisz w domu
Katarzyna Hebda
Wydawnictwo Nasza Księgarnia
Warszawa 2017

PORADNIK DLA
POCZĄTKUJĄCEGO
KRWIODAWCY
Zostań dawcą krwi!
Oddając krew, możesz kogoś uratować. Krew jest
bowiem lekiem podawanym w stanach zagrożenia
życia, którego niczym nie można zastąpić.
• średnio 1 na 10 osób leczonych w szpitalu potrzebuje krwi
• na 1000 mieszkańców przypadają 32 jednostki krwi
• 32 na 1000 osób, czyli 3,2% oddaje w Polsce krew.

ILE POTRZEBA KRWI, BY OCALIĆ
KOMUŚ ŻYCIE?
• od 4 do 6 jednostek krwi
(1 jednostka = 450 ml) potrzebne jest podczas operacji
kardiochirurgicznych
• 15 jednostek krwi wymaga przeszczep szpiku kostnego
• 10-15 jednostek krwi potrzebnych jest do przeszczepu wątroby
• 5-15 jednostek krwi przeznacza się do ofiar wypadków
samochodowych.

KAŻDA GRUPA KRWI JEST POTRZEBNA
Według bazy danych statystycznych na temat krwi:
• 39 proc. Polaków ma grupę krwi A Rh (+/−)
• 33 proc. grupę 0 Rh (+)
• ok. 20 proc. grupę B Rh (+/−)
• ok. 6 proc. 0 Rh (−)
• mniej niż 9 proc. ma grupę
AB Rh (+)
• tylko 1 proc. AB Rh (−).
Łącznie jest więc osiem grup krwi:
A+, A−, B+, B−, AB+, AB−, 0+ i 0−.
Oddać można każdą z nich, ponieważ
potencjalni biorcy mają różne grupy krwi.
Najbardziej przydatna jest krew grupy 0 Rh−, gdyż przy braku krwi
właściwej grupy, może być przetoczona każdej osobie, która
potrzebuje krwi w nagłym wypadku.

JAK ROZPOCZĄĆ ODDAWANIE KRWI?

GADŻETY

• jeżeli jesteś osobą pełnoletnią, a nie przekroczyłeś 60. roku życia
• czujesz się zdrowy
• ważysz nie mniej niż 50 kg
• pragniesz pomóc drugiemu człowiekowi

to
• zjedz lekki posiłek z niską zawartością tłuszczu
• wypij około 1 litra wody
• zabierz dokument ze zdjęciem i numerem PESEL,
pozwalającym na stwierdzenie tożsamości
• zgłoś się do rejestracji w punkcie poboru krwi, dokładnie
przeczytaj i wypełnij otrzymany kwestionariusz
• oddaj w laboratorium próbkę krwi w celu oceny stanu
zdrowia
• przejdź do lekarza, który oceni wyniki badań i zakwalifikuje
cię do oddania krwi.
W pracowni pobierania krwi:
• jednorazowo oddasz 450 ml krwi
• czas oddania krwi wynosi od 7 do 10 min.
• częstotliwość oddawania: co 8 tygodni
• mężczyźni nie częściej niż 6 razy w roku
• kobiety nie częściej niż 4 razy w roku.

NATURALNE
CZARNE MYDŁO
Czarne mydło jest wytwarzane w Maroku, a jego podstawą są
oliwki. W skład kosmetyku wchodzą czarne oliwki, olej
z oliwek, woda i wodorotlenek potasu, który jest niezbędny
w procesie zmydlania. Savon Noir ma wygląd ciemnej pasty,
której odcień jest zależny całkowicie od koloru oliwek. Dzięki
zawartości oliwy czarne mydło ma właściwości łagodzące
podrażnienia. Poleca się go także osobom z problemem
trądzikowej cery, oliwa z oliwek ma bowiem zdolność
regulacji wydzielania sebum. Sklep
internetowy marokosklep.
com posiada w swojej
ofercie wersje z olejkiem
arganowym, lawendowym,
z mięty pieprzowej,
werbeny, eukaliptusowym
i różanym. Mydło nakłada
się pod prysznicem
i pozostawia na 5 minut,
po upływie tego czasu
spłukujemy ciało, a nasza
skóra jest oczyszczona
i nawilżona.

KOSMETYKI APTECZNE
DLA DZIECI

PRZYWILEJE KRWIODAWCÓW
Każdemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje:
• zwolnienie od pracy, nauki w dniu, w którym oddaje krew
• posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników
o wartości kalorycznej 4.500 kalorii
• ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych na cele
krwiodawstwa
• zwrot kosztów dojazdu do najbliższego punktu poboru krwi
• karta identyfikacyjna grupy krwi
• każdy krwiodawca może uzyskać bezpłatnie wyniki swoich badań
laboratoryjnych.

Wzrasta świadomość konsumentów w zakresie pielęgnacji
skóry, a zaczyna się to już od okresu niemowlęctwa. Coraz
częściej maluszki cierpią na atopię, co powoduje nieznośny
świąd i niepokój. Do kąpieli należy więc obowiązkowo używać
emolientów – środków natłuszczających wlewanych
bezpośrednio do wanienki, po kąpieli
natomiast dodatkowo nasmarować skórkę
niemowlaka odpowiednim kremem. Firma
Dermedic to polski producent kosmetyków
aptecznych, a seria
Linum Baby
przeznaczona jest dla
najmłodszych.
Kosmetyki nie
zawierają barwników
i parabenów, mają
natomiast w swoim
składzie masło shea,
witaminę E, alantoinę
i kwasy omega.

Joanna Lasek

DO PORUSZANIA SIĘ
W POZYCJI STOJĄCEJ

HIGIENICZNA

Torqway to „wynalazek”, którym bardzo interesują się seniorzy
i dzięki któremu można uprawiać tzw. nordic driving.
Urządzenie jest jednocześnie środkiem
transportu i sprzętem do uprawiania
ruchu na świeżym powietrzu. Jedzie
z prędkością 6-12 km na godzinę. Aby
jeszcze bardziej dostosować torqway'a do
wymagań ludzi starszych, firma pracuje
nad dodaniem napędu, tak, aby można
było bez problemu wjechać pod górkę.
Wszyscy prowadzący zdrowy tryb życia
wiedzą, jak ważny jest ruch, dlatego
urządzenie jest miłym połączeniem
przyjemnego z pożytecznym. Aby
poruszać się torqway'em, należy po
prostu stanąć na platformie
i poruszać obiema dźwigniami.
Obsługi można się nauczyć
dosłownie w kilka minut.
Sprzęt spokojnie można
wykorzystać jako formę
aktywnej rehabilitacji.

System Franke Easysort pozwala na komfortowe i higieniczne
segregowanie odpadów domowych bez konieczności
inwestowania w drogie i skomplikowane rozwiązania. System
jest przeznaczony dla standardowych szafek z wysuwanym
frontem o szerokości 45
i 60 cm. System Easysort to
14 różnych kombinacji
i pojemników, które
pozwalają na sortowanie
do 6 rodzajów odpadków.
Pojemniki są wykonane
z antyseptycznego materiału
pochodzącego z recyclingu,
który redukuje rozwój
bakterii do 99%. Wbrew
obiegowym stereotypom
segregowanie odpadów jest
proste, a po pewnym czasie
wchodzi w nawyk. Wystarczy
dobra organizacja
i „czytelne” rozwiązanie dot.
pojemników na odpady.

DLA DOKONUJĄCYCH

ŚWIADOMYCH ZAKUPÓW

PROZDROWOTNY
OLEJ

Nowa seria kosmetyków Garnier
Botanical charakteryzuje się prostym
i zrozumiałym składem. Produkty
micelarne z serii zawierają aż 96%
składników pochodzenia
naturalnego. Płyny micelarne mają
trzy wersje – z wodą różaną dla
skóry suchej i wrażliwej,
z ekstraktem z winogron – do
skóry normalnej i mieszanej,
z miodem kwiatowym – do cery
suchej i bardzo suchej. Zgodnie
z najnowszym trendem na bycie
eko wszystkie pojemniki w 100%
nadają się do recyclingu. Wszystkie
składniki wymienione na etykiecie
mają podane pochodzenie oraz
działanie na skórę. To idealny
wybór dla klientek dokonujących
świadomych zakupów.

Polacy coraz lepiej się odżywiają,
a wokoło zapanowała prawdziwa
moda na zdrowe jedzenie.
O oleju lnianym mówi się od dawna,
jest on najlepszym źródłem kwasów
Omega-3. Ma ich 5 razy więcej niż
olej rzepakowy i około 50 razy więcej
niż oliwa z oliwek. Kwasy Omega-3
są niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania naszego mózgu
i serca. Zaznaczyć jednak trzeba, iż
oleju lnianego używa się wyłącznie na
zimno, można na przykład polać nim
sałatki. Warunkiem świeżości oleju
jest stałe przetrzymywanie go
w lodówce. Oleje Oleofarm są znane
na polskim rynku od dobrych kilku lat,
parę łyżek oleju dziennie zapewni
nam odpowiednią dawkę kwasów
Omega-3.

SEGREGACJA ODPADÓW
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KUCHNIA
Katowice, ul. Roździeńskiego 191A
www.terramare.pl

KARNAWAŁOWE
PRZYSMAKI

Agnieszka Kudłacik, zdjęcia: Dino Trentin

Postanowiłam przedstawić Państwu kilka przepisów na
małe co nieco..., wykwintne, ale do przygotowania
wcześniej, po to, aby bawić się, a nie przejmować
kuchnią. Wszak mamy karnawał!! Więc do dzieła!

 INVOLTINI, czyli zraziki,
Z BRESAOLI Z RICOTTĄ I ZIOŁAMI
Kilka plastrów bresaoli,
250 g ricotty,
świeże zioła: tymianek, bazylia,
oregano, rozmaryn, rukola
sól, pieprz, oliwa z oliwek,
płatki parmezanu.
Ricottę mieszamy z ziołami, solą
i pieprzem. Zwijamy zraziki, układamy
na rukoli, polewamy oliwą
i posypujemy płatkami parmezanu.
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 KAWIOR Z BAKŁAŻANA,
RICOTTY I SZYNKI PARMEŃSKIEJ
1 bakłażan,
1 cebula,
1 ząbek czosnku,
1 łyżeczka koncentratu pomidorowego,
oliwa z oliwek, sól, pieprz,
100 g ricotty,
kilka plastrów szynki parmeńskiej, a najlepiej coppy.
Bakłażana kroimy wzdłuż, nacinamy na krzyż, skrapiamy
oliwą, solimy, pieprzymy, posypujemy płatkami cebuli
i czosnku. Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 200 st.
ok. 25 minut. Studzimy, wybieramy pulpę, dodajemy
koncentrat, oliwę i miksujemy. Do szklanek nakładamy
kawior z bakłażana, na to ricottę i plaster szynki lub coppy.

 ŚLEDZIE W KAWIE
kilka filetów śledziowych namoczonych wcześniej w mleku,
2 łyżki musztardy,
2 łyżki miodu,
płaska łyżka zmielonej kawy,
sól, pieprz,
kilka kawałków kiszonej gruszki.
Z musztardy, miodu i kawy przygotowujemy zalewę.
Mieszamy delikatnie ze śledziami pokrojonymi na kawałki
i kiszoną gruszką, doprawiamy do smaku. Odstawiamy na
kilka godzin. Są przepyszne!
 KOZI SER CHEVRE Z KARMELIZOWANYMI
ORZECHAMI I GRANATEM
1 ser kozi pleśniowy Chevre,
2 łyżeczki miodu akacjowego,
1 łyżeczka octu jabłkowego,
2 łyżeczki orzechów,
3 łyżki owoców granatu,
sól, pieprz.
Orzechy mieszamy z miodem i octem. Ser grillujemy.
Na talerz kładziemy ser, polewamy orzechami z miodem,
posypujemy granatem, delikatnie solimy i pieprzymy.
Ser podajemy na ciepło.
 KROKIECIKI ZIEMNIACZANE
500 g ugotowanych ziemniaków,
80 g żółtka, 60 g sera grana padano,
sól, pieprz,
200 g ciasta na ptysie,
Ciasto na ptysie:
185 g wody, 165 g masła,
25 g mleka, 270 g jajek,
180 g mąki, sól.
Ciasto na ptysie: gotujemy wodę z masłem i mlekiem,
dodajemy mąkę, solimy. Ubijamy, dodając pojedynczo jajka.
Mieszamy z przeciśniętymi przez praskę ziemniakami,
żółtkami i serem. Formujemy krokieciki, obtaczamy w jajku
i bułce i smażymy na głębokim tłuszczu.

 TIRAMISU Z POZIOMKAMI
250 g mascarpone, 3 żółtka, 1 białko,
30 g cukru, biszkopty Savoiardi, 2 kawy espresso,
poziomki, ale mogą być inne owoce.
Żółtka ucieramy z cukrem, dodajemy mascarpone,
mieszamy, dodajemy ubite białka. Do szklanek
wkładamy biszkopty namoczone w espresso, na to
masę z mascarpone i znów biszkopty i krem.
Posypujemy owocami.
 PRZEKĄSKI DROŻDŻOWE
350 g mąki,
1 opakowanie suszonych
drożdży, szczypta soli i cukru,
4 łyżki oliwy, pół szkl. ciepłej wody,
farsze do wyboru:
przesmażone pieczarki, szynka, ser,
oliwki, cebula, salami itp.
Przygotowujemy ciasto drożdżowe, po wyrośnięciu
rozwałkowujemy je i nadziewamy dodatkami, zwijamy
w rulon, kroimy na plastry. Pieczemy w piekarniku w 180 st.
ok. 20 minut.
Mam nadzieję, że dania, które Państwu zaprezentowałam,
będą smakowały... i miłej zabawy!
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CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FCA
Oferta dotyczy pojazdów wyprodukowanych w roku 2017

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

poj.
1242
1242
1248
1242
875
1248
1242

BAGAŻNIK
225 LITRÓW

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

Seria 4
WYMIARY (cm)
357/163/149

500/500C
RABAT 15%
500 1.2 8V POP
500 1.2 8V MIRROR
500 1.2 8V LOUNGE
500 0.9 TWINAIR 8v LOUNGE
500 0.9 TWINAIR 8v LOUNGE
500S 1.2 8V
500S 0.9 8V TWINAIR
500S 0.9 8V TWINAIR
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

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%

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

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

Seria 1
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

poj.
1368
1248
1368
1248
1248

BAGAŻNIK
330 LITRÓW

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

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

WYMIARY (cm)
440/183/184

Doblò
RABAT 15%
1.4 16V POP
1.4 16V EASY
1.4 T-JET 16V EASY
1.6 MULTIJET 16V EASY
1.6 MULTIJET 16V EASY
1.4 T-JET 16V LOUNGE
1.6 MULTIJET 16V LOUNGE
1.6 MULTIJET 16V TREKKING
1.6 MULTIJET 16V TREKKING

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
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

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
Oferta dotyczy pojazdów wyprodukowanych w roku 2017

Seria 0
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
43 332
49 772
52 532
58 052
45 990
52 290
54 990
60 390
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

Seria 0
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.

Seria 0

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
51 750
59 850
57 150
60 750
64 350
69 750
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

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

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
270 LITRÓW

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

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

BAGAŻNIK
350 LITRÓW

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

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

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

WYMIARY (cm)
435/180/147

Giulietta

WYMIARY (cm)
469/190/167

Stelvio
RABAT 12/15%
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

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
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
Oferta dotyczy pojazdów wyprodukowanych w roku 2017

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.
66 FCA wokół Nas

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
–
–
–
172
180
–
–
172
180

l/100km miejsca

8,1
8,1
11,2
8,6
11,6
8,1
11,2
8,6
11,6

5
5
5
5
5
5
5
5
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

km/h
–
–
–
172
180
–
–
172
180

BAGAŻNIK
498 LITRÓW

l/100km miejsca

8,8
8,8
11,4
8,8
11,9
8,8
11,4
8,8
11,9

5
5
5
5
5
5
5
5
5

stan na 15 grudnia 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

