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O tym się mówi
Zgromadzenie Akcjonariuszy FAP
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fiat Auto Poland S.A. zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok ubiegły. W 2002 roku FAP
wyprodukował 158 516 samochodów, w tym: Seicento (143 923), Uno i Palio Weekend. Na rynki 41 krajów świata wyekspor towano
119 755 samochodów, w tym najwięcej Seicento – 114 104 szt. Udział ekspor tu w produkcji wyniósł ponad 75%. Na rynku polskim
sprzedano 60 687 samochodów – 38 823 produkcji Fiat Auto Poland S.A. Wśród wszystkich marek obecnych na rynku samochodów
osobowych w Polsce, Fiat zajmuje pozycję lidera.
Pomimo, że rok 2002 był kolejnym rokiem spadku popytu na rynku krajowym i w eksporcie, dzięki wzrostowi wydajności pracy,
oszczędnościom w kosztach, korzystniejszemu dla ekspor terów (szczególnie w drugim półroczu u. br.) kursowi waluty polskiej
i objęciu kompleksowym zarządzaniem wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa, Spółka osiągnęła zysk netto
89,9 mln zł oraz dodatnią pozycję finansową, wyrażającą się kwotą 418,8 mln zł.
W 2002 roku Fiat Auto Poland zainwestował (z własnych środków finansowych, bez potrzeby zaciągania kredytów bankowych)
w uruchomienie w Tychach produkcji samochodu „Gingo”.

X Grand Prix Fiat Auto Poland
Po raz dziesiąty na Torze Kielce odbyło się Grand Prix Fiat Auto Poland.
Impreza organizowana jest dla wszystkich dziennikarzy, którzy zamierzają
spróbować za kierownicą swoich sił na specjalnie przygotowanych przez
Automobilklub kielecki próbach spor towych. W tym roku dziennikarze
star towali na samochodach marki Alfa Romeo.
W klasyfikacji generalnej 1. miejsce zajął Jacek Jurecki z Dziennika Polskiego
(Kraków), 2. miejsce – Jerzy Dyszy z Motoru i 3. – Witold Blady.
W klasyfikacji zespołowej zwyciężyła drużyna reprezentująca „Motor”, w skład
której weszli: Hanna Jarosz Jałowiecka, Jerzy Dyszy i Jarosław Horodecki.
Zwycięzcą klasyfikacji generalnej pań została Hanna Jarosz Jałowiecka.
Podczas spotkania dziennikarzy z kierownictwem FAP, dyrektor handlowy, Josè Soriano, przedstawił politykę handlowomarketingową w 2003 roku, a dyrektor finansów, Czesław Świstak, mówił o sytuacji spółki i jej perspektywach w roku bieżącym.

Dobrodziej spor tu
Prezydent Bielska-Białej przyznał środowisku spor towców i działaczy
kultury fizycznej nagrody w 12. kategoriach. Tytuł Spor towca 2002 roku uzyskała Aleksandra Przybysz – siatkarka z BKS Stal; Klubem roku
2002 został BKS Stal; za najlepszą Spor tową imprezę 2002 roku uznano
„Międzynarodowy turniej piłkarski z okazji: Jubileuszu 80. lecia BKS
Stal”. Tytuł Dobrodzieja Spor tu 2002 roku, przyznawany za czynne
wspieranie w naszym regionie spor tu profesjonalnego oraz imprez
spor towych, otrzymał Fiat Auto Poland,. Statuetkę od przedstawicieli
władz miejskich odebrał Bogusław Cieślar z Biura Prasowego FAP.
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Milionowe Seicento
15 kwietnia br. z linii montażowych zakładu w Tychach zjechał milionowy Fiat
Seicento. Na wielkość tą składa się 754.067 szt. przeznaczonych na eksport
i 245.933 – na rynek Polski. Produkcja Seicento ruszyła w grudniu 1997,
ale oficjalna prezentacja modelu odbyła się 25.03.1998. Od początku model ten
był najlepiej sprzedającym się samochodem na polskim rynku. Model ekspor towany
był do wielu krajów świata, głownie do Włoch, Niemiec, Holandii i Wlk. Brytanii.
9 maja 2000 roku z linii montażowej zjechał 500-tysięczny egzemplarz Seicento (był to Young, trafił do Wielkiej Brytanii;
egz. nr 499.999 do Włoch, a 500.001 został w Polsce). Więcej na ten temat w kolejnym numerze FWN.

Fiat-GM Power train
„Wybitny Inwestor”

Audyt kontrolny
wypadł pozytywnie

Za poniesione przez zakład wielkie nakłady finansowe, spółka
Fiat-GM Power train otrzymała nagrodę : „Wybitny Partner
Inwestycyjny Polski”. Nagroda przyznawana jest przez Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz czasopismo Rynki
Zagraniczne. Nagrodę odebrał dyrektor generalny spółki, Tadeusz
Świerczek, podczas uroczystości w Teatrze Polskim w Warszawie.

W spółce Fiat-GM Power train w Bielsku-Białej odbył się audyt
kontrolny w zakresie ISO 14001, który przeprowadziła TÜV-CERT
z Niemiec. Kontrolerzy nie dopatrzyli się nieprawidłowości
w działającym systemie. Audytorzy wyszczególnili także mocne
strony, do których zaliczyli operowanie faktami i danymi, monitoring, zaangażowanie i ciągłe doskonalenie systemu.

Iveco jest wszędzie
Rok 2002 dla koncernu Iveco, obecnego w 110 krajach świata, to
160 000 sprzedanych samochodów ciężarowych, 500 000 silników,
obrót w wysokości 6 mld i zdobycie przez Iveco Stralis prestiżowego tytułu „Truck of the Year 2003”. W ciągu ostatnich 10 lat lider
rynku samochodów ciężarowych zainwestował 5 mld, przeznaczając 7% swoich dochodów na rozwój technologii i zmianę gamy
produktów. Aby osiągnąć cel strategicznej obecności w Polsce
i satysfacji klientów Iveco wybrało operatora logistycznego,
który będąc światowym liderem logistyki jest gwarantem
sprawnego działania i wysokiej jakości usług.

3 mln sprzedanych samochodów

Nowa siedziba Denso

Od 16 października 1992 roku, tj. od dnia rozpoczęcia działalności Fiat
Auto Poland SA w Polsce do 9 kwietnia spółka sprzedała już 3 mln
samochodów marki Fiat, Alfa Romeo, Lancia. Liczba ta obejmuje
wszystkie samochody produkcji Fiat Auto Poland sprzedane w Polsce
oraz wyeksportowane, a także sprzedane w naszym kraju samochody
marki Fiat, Alfa Romeo I Lancia importowane z Włoch.
Trzymilionowym samochodem jest Fiat Seicento Actual w kolorze
srebrnym metalizowanym, przeznaczony na rynek włoski.

16 kwietnia otwar to w Tychach nową siedzibę
Denso Thermal System Polska. Spółka, należąca
do japońskiej Denso Corporation, specjalizuje się
w produkcji systemów grzewczych, klimatyzacji
i podzespołów elektronicznych. Zajmuje się też
m. in. produkcją i montażem deski rozdzielczej
do Seicento, nowego Palio Weekend, a obecnie
również do nowego modelu Gingo.

kwiecień 2003 f i a t wo kó ł n a s
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Chwila
refleksji
Andrzej Grabowski

Nie jestem

kiepski

Aktorstwo, według mnie, to nie jest misja tylko praca związana z zarabianiem
pieniędzy na utrzymanie siebie i rodziny. Ta jedna rola zamknęła mi jednak
na długo drogę do teatru, który się mnie prawie wyparł...

T

rzeba mieç odpornoÊç s∏onia, wra˝liwoÊç s∏owika”
– naprawd´ tak kiedyÊ powiedzia∏em?! Ró˝ne rzeczy mówi´, nie pami´tam. Ale z tym powiedzeniem
to akurat si´ zgadzam. OdpornoÊç fizyczna i psychiczna
by∏y mi rzeczywiÊcie bardzo potrzebne. Zw∏aszcza gdy
zbiera∏em baty, gdy recenzje druzgota∏y, a niektórzy koledzy nawet pluli w mojà stron´. Za Kiepskiego. Za przyj´cie roli w serialu, którego 150 odcinków wyemitowano
dotàd w telewizji.
Niewyobra˝alne ci´gi zebra∏em jednak nie tylko za to,
˝e gram Ferdka Kiepskiego, ale równie˝ za udzia∏ w „Bo˝ej podszewce” – filmie artystycznym, z pi´knymi zdj´ciami, pi´knà muzykà, nakr´conym na porzàdnej taÊmie
i wyre˝yserowanym przez dobrà re˝yserk´; po emisji kilku pierwszych odcinków serialu odsàdzono nas od czci
i wiary, dostaliÊmy (atak nie tylko mnie dotyczy∏!) tyle
pogró˝ek od ró˝nych ludzi, organizacji, stowarzyszeƒ
emigracyjnych za „skrzywiony obraz Kresów”, ˝e nawet
trudno to sobie wyobraziç. List z proÊbà o natychmiastowe zdj´cie filmu z ekranu trafi∏ nawet do prezydenta
KwaÊniewskiego. Ciekawe: w ubieg∏ym roku, po pi´ciu
latach od premiery, telewizja „Bo˝à Podszewk´” poka-

„

fot. Agencja Forum

Urodził się w 1952 r. w Chrzanowie,
aktorstwa uczył się w krakowskiej PWST,
podobnie jak brat, Mikołaj. Znamy go
m. in. z: „Blisko, coraz bliżej”,
„Sławy i chwały”, „Ogniem i mieczem”,
„Szabli od komendanta” „Bożej
podszewki”, „Świata według Kiepskich”.
Jest zodiakalną Rybą. Hobby: jazda
konna lub samochodem.
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za∏a ponownie i nie by∏o ju˝ ani jednego protestu...
˚ycie posz∏o do przodu. DziÊ egzystujemy w Êwiecie seriali, sitcomów i telenowel. Ludzie przywykli do tych produkcji, inne sà te˝ ich reakcje ni˝ dawniej. Dlatego pewnie
i na „Kiepskich” przestano pluç, a film Êrednio oglàda 56 milionów telewidzów, co pozwala mówiç o tzw. dobrej
oglàdalnoÊci. Czy jest dobry? Nie oglàdam go na bie˝àco.
Wtedy, gdy pokazujà „Âwiat wed∏ug Kiepskich”, zwykle
gram w teatrze, albo jestem w drodze. W ka˝dym razie
film na pewno nie jest wulgarny, co niektórzy mu zarzucajà. Bardzo si´ wszyscy pilnujemy, by nie przekraczaç granic, nie nadu˝ywaç przekleƒstw. A jeÊli idzie o mnie, to
jeszcze dbam o to, by postaç Ferdka by∏a ciekawsza. By nie
by∏ on g∏upkiem a tylko g∏uptasem, który Êmieszy swym
zachowaniem, ale w ˝adnym razie nikomu nie szkodzi –
bo nie kradnie, nie bije, nie jest pijakiem i na dodatek zawsze chodzi w czystych strojach, choç czasem sà to najzwyklejsze podkoszulki, pi˝amy czy jakieÊ tam lejbiki.
Nie od razu polubi∏em Kiepskiego, nie by∏ to bohater
z mojej bajki. Trzy pierwsze odcinki serialu potraktowa∏em nawet doÊç oboj´tnie. Tyle, ˝e zawodowo, bo aktorstwo, wed∏ug mnie, to nie misja a praca zwiàzana z zarabianiem pieni´dzy na utrzymanie siebie i rodziny. I z pewnym zaciekawieniem. Zdecydowa∏em si´ przecie˝ spróbowaç coÊ nowego, coÊ czego nigdy dotàd nie robi∏em! Dlatego od samego poczàtku stara∏em si´ zadbaç o swego bohatera. Zamieni∏em mu np. od razu imi´ – w scenariuszu
nazywa∏ si´ Ludwik, ja przemianowa∏em go na Ferdynanda. Dlaczego? Zainspirowa∏ mnie portret, który przedstawia niby mojego dziadka i wisi na Êcianie w pokoju
Kiepskich. Patrzàc naƒ zastanawia∏em si´: jakby te˝ móg∏
mieç na imi´ ten „mój” wàsaty dziadek? I wymyÊli∏em:

fot. Agencja Forum

Ferdynand. Jest „Ferdynand Wspania∏y” – pomyÊla∏em –
to mo˝e byç i Ferdynad Kiepski. No i tak ju˝ zosta∏o.
Nie przypuszcza∏em, ˝e serial nabierze takiego a˝ rozp´du, ˝e po pierwszych dziesi´ciu odcinkach nakr´cimy kolejne dziesi´ç, jeszcze dwadzieÊcia, itd. Fakt: ta rola na d∏ugo zamkn´∏a mi drog´ do teatru, który si´ mnie prawie wypar∏. Zresztà i film si´ oddali∏. Syndrom kapitana Klosa?
DziÊ nie mam ju˝ tych k∏opotów. Gram znów na tyle
du˝o, ˝e musz´ nawet walczyç o to, by jak najmniej kr´cono ju˝ Kiepskich. W „Na dobre i na z∏e” powierzono
mi rol´ kapucyna – d∏uga broda, posiwia∏e w∏osy, zaÊpiew
lwowski odmieni∏y mój aktorski wizerunek powiàzany
z Ferdkiem – z czego si´ bardzo ciesz´. Odmiana „twarzy” by∏a i jest mi potrzebna. Nie ukrywam: najwi´kszà
pu∏apkà telewizyjnych seriali jest uto˝samianie aktora
z postacià, w którà si´ wciela. Zaszufladowanie. Ca∏e
szcz´Êcie, ˝e wielu re˝yserów ju˝ pojmuje, ba – wie, ˝e nie
szuflada a aktor i jego umiej´tnoÊci powinny decydowaç
przy wyborze obsady. To ich podejÊcie wymusi∏o zresztà
samo ˝ycie – coraz wi´cej znanych, dobrych i cenionych
aktorów „daje swà twarz” w rozmaitych telenowelach
i sitcomach. Nawet ci, którzy kilka lat temu obsmarowywali mnie w prasie, wytykali palcem – jak choçby Janek
Nowicki, który sam zagra∏ bodaj w dziesi´ciu odcinkach
„Króla przedmieÊcia”.
Lubiane seriale dajà popularnoÊç. Nominacja do „Telekamer”, moje uplasowanie si´ tu˝ po Arturze ˚mijew-

skim, który zdoby∏ w tym roku ów laur, jest tego dowodem. Ta popularnoÊç – choç cieszy – ma jednak i kiepskà
stron´. Ludzie, gdy spotykajà mnie na ulicy, widzà nie Andrzeja Grabowskiego-aktora a Ferdka Kiepskiego. Z tym
ostatnim chcà si´ sfotografowaç i pewnie dlatego zwracajà si´ do mnie: Te, Ferdek, zrobisz se ze mnà zdj´cie?
Wi´kszoÊç takich sytuacji staram si´ roz∏adowaç, mówi´
˝e jestem zm´czony i odchodz´. Ale zdarza mi si´ odpowiedzieç te˝ twardo: nie. Raz nawet dosta∏em sza∏u, gdy
na stacji benzynowej, gdzie zatrzyma∏em si´, by coÊ
w drodze na szybko przekàsiç, grupa ma∏olatów za moimi
plecami komentowa∏a: patrz, Ferdek teraz je, teraz czyta,
teraz si´ oglàda, itp. Zruga∏em gromko tych uczniów,
tak˝e ich nauczyciela (bo by∏a to wycieczka) – czego póêniej nawet ˝a∏owa∏em. Ale nie wytrzyma∏em, naprawd´.
Nie cierpi´ bowiem jak ktoÊ traktuje mnie jak przedmiot,
jak coÊ nierzeczywistego, do czego nale˝y podejÊç,
dotknàç tego palcem.
Czy mam czas dla ˝ony (aktorka, Anna Tomaszewska –
dop. TB), dla córki Zuzy, która ma lat 20 i te˝ uczy si´ aktorstwa oraz dla m∏odszej od niej o osiem lat Kasi? Niewiele. Ale mam fart i niech on trwa póki mam zdrowie,
si∏´ i ch´ci – gram du˝o, wcià˝ jestem w drodze pomi´dzy
Krakowem, Wroc∏awiem, Warszawà. Na szcz´Êcie podró˝e mnie nie m´czà. Lubi´ prowadziç samochód i podczas
jazdy odpoczywam.
Notowa∏a: Teresa B´tkowska
kwiecień 2003 f i a t wo kó ł n a s

7

Drużyna prowadząca
• Zadanie uzdrowienia Fiata
powierzono nowemu zespołowi
pod przewodnictwem Umberto
Agnellego na stanowisku prezesa.
Jego współpracownicy to
Alessandro Barberis – wiceprezes
oraz Giuseppe Morchio
– dyrektor zarządzający.
W skład Zarządu wszedł również
Luca Cordero di Montezemolo.
• Sprzedaż niektórych działalności
oraz podwyższenie kapitału
o pięć miliardów dla Fiat Auto,
to główne decyzje podjęte przez
Zarząd pod koniec lutego.
• Rok 2002 zamknięto ogólnym
wynikiem ujemnym, ale ostatni
kwartał przyniósł poprawę wyniku
operacyjnego oraz zdecydowane
ograniczenie zadłużenia.
• Nowy prezes zwrócił się do
pracowników Fiata:
„Starajmy się odzyskać sympatię
i szacunek świata, działając
z pokorą i wytrwałością”.
8

F

iat na zakr´cie. Zamkni´to ostatecznie negatywny
pod wzgl´dem wyników rok 2002, nad którym
cià˝y∏o widmo nieudanej próby osiàgni´cia progu
rentownoÊci sektora Auto. Teraz Grupa wkroczy∏a na
drog´ ku uzdrowieniu. W odnowionym sk∏adzie. Na
zebraniu Zarzàdu w dniu 28 lutego Umberto Agnelli
zastàpi∏ Paolo Fresco na stanowisku prezesa.
Nowym dyrektorem zarzàdzajàcym Grupy zosta∏
Giuseppe Morchio, podczas gdy Alessandro Barberis
objà∏ stanowisko wiceprezesa. W sk∏ad Zarzàdu wszed∏
równie˝ prezes Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo.

Umberto Agnelli, urodzony

ku odnowie

w Lozannie w 1934 roku,
nowy prezes Fiata.
Prawnik
z wykształcenia,

w 1968 roku objął kierownictwo
Gruppo Affari Internazionali
Fiat/Grupy Działalności

Międzynarodowych Fiata/. Pełnił
stanowisko dyrektora zarządzającego od 1970 do 1980 roku
i wiceprezesa do 1993. To ostatnie
stanowisko opuścił, aby objąć
kierownictwo spółek finansowych
Ifi i Ifil. W okresie od 1976 do 1979
piastował funkcję senatora.

Alessandro Barberis został
mianowany wiceprezesem Fiata.
Turyńczyk, inżynier górnik, pełnił
stanowiska dyrektora
zarządzającego Magneti Marelli,
głównego dyrektora Fiat Auto,
wicedyrektora generalnego
Istituto Bancario San Paolo
i prezesa firmy Piaggio. Następnie
został mianowany dyrektorem
generalnym, a poźniej dyrektorem
zarządzającym Fiata.

Giuseppe Morchio to nowy
dyrektor zarządzający Fiata.
Urodzony w Rapallo w 1947 roku,

Rok 2002 mia∏ kluczowe znaczenie w historii przedsi´biorstwa. By∏ rokiem inicjatyw i poÊwi´ceƒ, które po∏o˝y∏y niezb´dne fundamenty pod uzdrowienie przedsi´biorstwa. Na pierwszy rzut oka wyniki za ten okres sà
bardzo negatywne. Obrót skonsolidowany Grupy wyniós∏ 55,6 miliardów euro, o cztery procent mniej ni˝
w roku poprzednim. Wynik operacyjny wykaza∏ strat´
na 762 miliony spowodowanà g∏ównie wynikami Fiata
Auto (-1,34 miliardy). Wynik netto ca∏ej Grupy jest
ujemny na ponad 4,2 miliardy. Je˝eli jednak przyjrzymy
si´ uwa˝niej, zauwa˝ymy, ˝e cyfry te wskazujà na

inżynier mechanik, rozpoczął
działalność zawodową w sektorze
kabli Grupy Manuti. Następnie
przeszedł do firmy Pirelli, gdzie
pracował przez 21 lat, awansując
na stanowisko dyrektora
zarządzającego Oddziału Kabli
i Systemów. Był również doradcą
Enel /Krajowego Przedsiębiorstwa
Energii Elektrycznej/ oraz banków
Banco Desio i Biranza.
kwiecień 2003 f i a t wo kó ł n a s
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List od Prezesa Grupy Fiat
Bardzo serdecznie pozdrawiam
wszystkich pracowników Grupy Fiat.
Wracam do Fiata, wracam do Was, przyjmując
na siebie bezpośrednią odpowiedzialność za kierowanie
przedsiębiorstwem. W tak trudnym czasie czuję, iż objęcie
tego stanowiska jest moim osobistym obowiązkiem.
Jak wiecie, przeżywamy obecnie trudne chwile. Pokonanie
trudności wymaga czasu. Będziemy ciężko pracować w pełni
świadomi tego, że uzdrowienie Fiata jest dużym i ambitnym
projektem. Będziemy go realizować, wyznaczając średnioi długoterminowe cele i pracując tak długo, jak to będzie
konieczne. Liczę na współpracę wszystkich naszych partnerów
przemysłowych i finansowych, jeśli oczywiście uda nam się

pewien prze∏om w ciàgu roku. W czwartym kwartale
sprzeda˝ utrzyma∏a si´ bowiem na tym samym poziomie
co w 2001 roku. Nastàpi∏a znaczàca poprawa efektywnoÊci Grupy, a wynik operacyjny osiàgnà∏ poziom równowagi przychodów i kosztów. Ta poprawa jest zwiàzana przede wszystkim ze znaczàcym zmniejszeniem
zad∏u˝enia Fiat Auto, ponad dwukrotnym w ciàgu ostatnich miesi´cy. To znak, ˝e podj´te dzia∏ania przynoszà
oczekiwane efekty. Wszystkie inne sektory uzyska∏y
dodatnie wyniki. CNH Global zwi´kszy∏ sprzeda˝ maszyn rolniczych, osiàgajàc obroty prawie 10 miliardów
dolarów i wynik operacyjny (154 miliardy), którego
znaczàcy wzrost odnotowano szczególnie w ostatnim
kwartale. Iveco, dzi´ki nowym wyrobom, uzyska∏o
wspania∏e wyniki handlowe, a jego obroty przekroczy∏y
9 miliardów euro. Równie dobrze spisa∏o si´ FiatAvio
i Toro, podczas gdy Teksid i Magneti Marelli z jednej
strony odnotowa∏y obni˝enie przychodów, a z drugiej –
popraw´ zarzàdzania operacyjnego.
Dobre wieÊci nadchodzà równie˝ z frontu finansowego, gdzie podwy˝ka kapita∏u i sprzeda˝ niektórych dzia∏alnoÊci pozwoli∏y ograniczyç o prawie 40% zad∏u˝enie
netto Grupy, które na poczàtku roku si´ga∏o 6 miliardów euro, a w ciàgu czwartego kwarta∏u drastycznie
spad∏o z 5,8 miliardów we wrzeÊniu do 3,8 miliardów
na koniec roku. Ta znaczna poprawa jest skutkiem nie
tylko operacji nadzwyczajnych, takich jak podwy˝szenie
kapita∏u Fiat SpA i CNH Global czy sprzeda˝ udzia∏ów,
ale równie˝ ograniczenia kapita∏u obrotowego.
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zaoferować im solidną i przekonującą strategię. Potrzebne środki
uzyskamy również z zaplanowanych już sprzedaży i – jakkolwiek
bolesne – są one niezbędne do zmniejszenia zadłużenia
i finansowego wsparcia naszej firmy.
Takie zadanie czeka Zarząd Grupy pod przewodnictwem nowo
mianowanego Giuseppe Morchio. Jest to zespół ludzi mających
odpowiednie doświadczenie, umiejętności oraz entuzjazm.
Chcemy, aby Fiat stał się grupą przemysłową o „odchudzonej”
i mniej skomplikowanej strukturze, lecz jednocześnie bardziej
solidnej i przygotowanej do dalszego rozwoju.
Bardzo dużo będzie jednak zależeć od Waszego stanu ducha;
od tego, jak bardzo wierzycie w Waszą pracę.
Wyniki bardzo często nie dorównują Waszemu zaangażowaniu.
Musimy to zmienić tak, aby móc znowu czerpać satysfakcję,
na którą z całą pewnością zasługują nasze starania.

Jeśli ktokolwiek spoza firmy stracił wiarę w nas i w nasze wyroby,
zróbmy wszystko, aby tę wiarę odzyskał: niech nasza
determinacja przyniesie korzyści naszym klientom; zaangażujmy
w nasze działania tych, którzy dla nas pracują – dostawców
i partnerów handlowych. Starajmy się odzyskać sympatię
i szacunek świata, działając z pokorą i wytrwałością.
Będziemy pracować, aby wielkie bogactwo naszej Grupy w postaci
wiedzy, technologii i innowacji, zostało w pełni docenione.
Będziemy pracować, aby każdy z Was mógł poczuć się dumnym
z tego, że jest częścią Fiata, podobnie jak minione pokolenia
naszych kolegów, którzy przyczynili się do rozwoju firmy
w jej ponad stuletniej historii.
Moje zaangażowanie będzie towarzyszyć Wam
w realizacji tych celów.
Umberto Agnelli

Podczas gdy nadal prowadzone sà rozmowy z General Motors w celu wzmocnienia ju˝ i tak owocnej
wspó∏pracy na polu przemys∏owym i finansowym,
Zarzàd wyrazi∏ pozytywnà opini´ na temat dokapitalizowania Fiat Auto Holding. Planowane jest podniesienie kapita∏u zak∏adowego o 5 miliardów euro w ciàgu
nast´pnych 18 miesi´cy i natychmiastowe obj´cie
3 miliardów euro przez Grup´ Fiata. W uzdrowieniu
Sektora Samochodowego, który w 2002 odnotowa∏
spadek sprzeda˝y o 11 procent, ma równie˝ pomóc
wprowadzenie na rynek nowych modeli. Niektóre
z nich zaprezentowano z wyprzedzeniem podczas Salonu Samochodowego w Genewie.
kwiecień 2003 f i a t wo kó ł n a s
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Więcej miejsca
dla Stilo!
Stefania Castano
fot. Satiz-LaPresse/D’Alberto

Przestrzenny, funkcjonalny, o szerokim zastosowaniu. Taki jest najnowszy,
środkowy model Fiata Stilo Multi Wagon, dostępny z czterema rodzajami
silnika w trzech wersjach wyposażenia: Actual, Active i Dynamic.

N

areszcie pojawi∏ si´ Fiat Stilo Multi Wagon, ∏àczàcy cechy dwóch typów samochodów: Station Wagon i Multi Purpose Vehicle (MPV), tak zwanych
aut jednobry∏owych. Pierwszy z nich zosta∏ zaprojektowany jako wygodny i szykowny samochód „do pracy”, i od
kilku ju˝ lat z powodzeniem zast´puje klasyczne limuzyny.
Tego typu pojazdy kojarzà si´ najcz´Êciej z rozrywkà i sp´12

dzaniem wolnego czasu. Pojazdy MPV pojawi∏y si´ stosunkowo niedawno. Zdoby∏y sukces dzi´ki temu, ˝e sà szalenie praktyczne, przestrzenne, wygodne. Dla czterech osób
b´dà wygodnym salonikiem na czterech kó∏kach, ale nadajà si´ tak˝e do przewo˝enia sprz´tu sportowego.
Fiat Stilo jest zatem po∏àczeniem tych dwóch pomys∏ów motoryzacyjnych. To samochód, który dopasowuje

(510 litrów, po z∏o˝eniu siedzeƒ 1480 litrów). Nowy Fiat
Stilo to tak˝e Station Wagon. Nie tylko pod wzgl´dem
wymiarów (4,5 m d∏ugoÊci i 1,75 m szerokoÊci), ale
przede wszystkim jakoÊci, wyposa˝enia, sposobu prowadzenia. Krótko mówiàc: auto, które kojarzy si´ z dalekimi podró˝ami z rodzinà i przyjació∏mi. Zapewnia komfort, bezpieczeƒstwo oraz innowacyjne rozwiàzania
uprzyjemniajàce jazd´.

Design
Fiat Stilo Multi Wagon ma w∏asny, silny charakter,
napi´ta linia nadwozia nadaje mu elegancki, ale równoczeÊnie solidny wyglàd. Przód pojazdu zosta∏ rozbudowany
w poprzek, poprzez szeroki i opasujàcy zderzak, stanowiàcy gwarancj´ klasy i bezpieczeƒstwa. Podobne wra˝enie
sprawia linia boczna pojazdu, która biegnàc wzd∏u˝ boku
schodzi w kierunku zderzaka i splata si´ na wysokoÊci
tablicy rejestracyjnej. Obszerne przeszklone powierzchnie,
tylne szyby boczne i podgrzewana szyba drzwi baga˝nika,
w nieco innym kolorze od pozosta∏ych.
Cechà wyró˝niajàcà nowy model jest przede wszystkim
tylna cz´Êç pojazdu, poszerzona optycznie przez obszerny
zderzak. Zamierzeniem projektantów by∏o stworzenie
pojazdu o silnym i solidnym wyglàdzie, dodatkowo podkreÊlonym przez kszta∏t tylnych drzwi, które w zale˝noÊci
od wyposa˝enia, mogà mieç ni˝sze oparcie, albo zamykaç
si´ na podwy˝szonym progu, na którym mo˝na oprzeç
walizk´ lub torb´ z zakupami.
Baga˝nik Stilo Multi Wagon jest ∏atwiej dost´pny ni˝
w wi´kszoÊci samochodów tego typu, ma obni˝ony próg
za∏adunku oraz p∏askà pod∏og´, co pozwala maksymalnie
wykorzystaç przestrzeƒ. Drzwi baga˝nika otwierajà si´
∏atwo, bo pod tablicà rejestracyjnà znajduje si´ wygodna
dêwignia. Bardzo praktyczna jest otwierana tylna szyba
pojazdu; wystarczy nacisnàç przycisk nad Êwiat∏ami tablicy rejestracyjnej, by dostaç si´ do baga˝nika, bez koniecznoÊci otwierania tylnych drzwi.

Wnętrze
si´ do u˝ytkownika, nadaje si´ na ka˝dà okazj´. Podobnie
jak MPV, ma szerokie zastosowanie, jest nieco wy˝szy ni˝
normalne auta, ∏atwiej zatem dostaç si´ do wn´trza, ma
wy˝szy wewn´trzny rozk∏ad, tak˝e pozycj´ kierowcy, co
daje wra˝enie lepszego panowania nad drogà. Siedzenia
przesuwajà si´ do przodu i do ty∏u, sk∏adajà si´ niezale˝nie, zwi´kszajàc obj´toÊç i tak ju˝ ∏adownego baga˝nika

Wn´trze pojazdu jest przestrzenne i przytulne. Wp∏ywa
na to innowacyjny design, jakoÊç materia∏ów oraz bogate
wyposa˝enie. Obie cz´Êci dzielonej i przesuwanej tylnej
kanapy, mo˝na sk∏adaç i opuszczaç niezale˝nie. W ten
sposób, zale˝nie od potrzeb, reguluje si´ przestrzeƒ za∏adunkowà pojazdu.
Panel sterowania, sk∏adajàcy si´ z czterech analogowych
urzàdzeƒ, dobrze komponuje si´ ze stylem deski rozdzielczej i podkreÊla zaawansowany technologicznie wyglàd
kwiecień 2003 f i a t wo kó ł n a s
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pojazdu, podobnie zresztà jak centralna konsola, gdzie
mieÊci si´ radio (albo system Connect) oraz klimatyzacja.
Do wysokoÊci kolana deska rozdzielcza jest mi´kka w dotyku. To zas∏uga technologii slush moulding, która nadaje
powierzchni bardziej jednolity i szykowny wyglàd.
Wra˝enie to podkreÊla tak˝e tapicerka wn´trza, dost´pna w dwóch kolorach o gofrowanej na powierzchni, co
daje wra˝enie trójwymiarowoÊci. Na uwag´ zas∏uguje
tak˝e po∏yskliwa, lakierowana skóra obiç na siedzeniach.
W ni˝szej partii zmienia si´ materia∏, ale wra˝enie mi´kkoÊci pozostaje nadal, poniewa˝ dolna cz´Êç deski
rozdzielczej pokryta jest warstwà soft-touch, podobnie
zresztà jak przyciski.
Idea tych rozwiàzaƒ polega na tym, ˝e wszystko, co
widzimy wewnàtrz, by∏o mi∏e w dotyku. Dlatego w∏aÊnie
zastosowano naturalnà tkanin´ do wy∏o˝enia sufitu s∏upków przednich, oraz skór´ do obicia foteli. Materia∏y te
wyst´pujà w klasycznych kolorach, takich jak granat,
popiel, antracyt oraz be˝.

Silniki
Nowa gama silników Stilo sk∏ada si´ z czterech zespo∏ów nap´dowych: dwóch benzynowych i dwóch turbodiesli Common Rail. Silniki 1.6 16 V o mocy 103 KM (przy
5750 obrotach na minut´), rozwijajà pr´dkoÊç
183 km/h i przyspieszajà do 100km/h w 11,4 sekundy.
Jeszcze lepszy jest silnik 1.8 16V (133 KM przy 6400
obrotach), o osiàgach zupe∏nie niez∏ych: pr´dkoÊç maks.
200 km/h i 100 km/h w 10,8 sekund. Dwa diesle, obydwa
o pojemnoÊci 1.9 JTD, ró˝nià si´ mocà i osobowoÊcià, ale
wersja o mocy 115 KM ma zamontowany intercooler oraz
turbin´ o zmiennym kszta∏cie.

Wspinaczka
po drabinie rynku
Fiat Stilo nie mia∏ ∏atwego debiutu. Za∏amanie si´ rynku
po wydarzeniach 11 wrzeÊnia nie sprzyja∏o sprzeda˝y, nie
od razu te˝ zosta∏ zaakceptowany nowatorski design pojazdu. Po okresie poczàtkowych trudnoÊci, model odzyska∏ powoli stracone pozycje. Obecnie Fiat Stilo jest liderem na w∏oskim rynku segmentu C samochodów
3 i 5 drzwiowych, w którym wa˝nà pozycj´ zajmujà
Station Wagon. Oznacza to, ˝e klienci oswoili si´ nareszcie z nowoczesnym stylem pojazdu. Nowy Stilo to jednak
nie tylko kwestia image’u. Pod wzgl´dem jakoÊci, osiàgów
i wyposa˝enia porównywalny jest z najlepszà ofertà niemieckà w tej klasie. W przysz∏oÊci mo˝e osiàgnàç jeszcze
wi´cej w∏aÊnie dzi´ki wersji Multi Wagon.
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Nowoczesna i elegancka linia Fiata Stilo Multi Wagon.
Poniżej: Deska rozdzielcza, duży wielofunkcyjny
display i wnętrze pojazdu z regulowanymi siedzeniami.

Bezpieczeństwo
Pi´tnaÊcie tysi´cy godzin testów, 120 prób uderzeniowych, sto symulacji na wózku HyGe, dwieÊcie testów
podzespo∏ów i podsystemów. Dane te Êwiadczà o wielkim wysi∏ku, jaki w∏o˝ono, aby Fiat Stilo sta∏ si´ jednym
z najbezpieczniejszych aut, nie tylko w swoim segmencie,
ale tak˝e na tle ca∏ej panoramy rynku motoryzacyjnego.
W nowym Multi Wagon zadbano o ca∏kowità ochron´
– osiem poduszek powietrznych (szeÊç w standardzie),
w tym dwie dwustopniowe, wysuwane pasy bezpieczeƒstwa trzypunktowe, pi´ç zag∏ówków, zaczepy Isofix do
fotelika dla dzieci oraz czujnik przeciwpo˝arowy FPS.
Pod wzgl´dem aktywnego bezpieczeƒstwa, Fiat Stilo
wyposa˝ony zosta∏ w najnowoczeÊniejsze urzàdzenia
elektroniczne do dynamicznej kontroli pojazdu. Mamy
tu wi´c kompletny ABS, korektor hamowania EBD,
ASR, który przeciwdzia∏a Êlizganiu si´ kó∏ w momencie
przyspieszania, MSR regulujàcy moment hamowania,
Esp kontrolujàcy stabilnoÊç dynamicznà na zakr´cie,
Brake Assist przeciwdzia∏a blokowaniu kó∏ w wypadku
nag∏ego hamowania.
Fiat Stilo Multi Wagon posiada rozwiàzania umo˝liwiajàce ca∏kowicie bezpieczne przewo˝enie dzieci. Zatrzaskowe zaczepy Isofix, po dwie pary (umieszczone
u podstawy oparcia siedzeƒ tylnych), które pozwalajà na
∏atwe i szybkie zainstalowanie i zdj´cie fotelików.
Urzàdzeniom bezpieczeƒstwa s∏u˝y „system czujników”, sterowany elektronicznà centralkà znajdujàcà si´
w tunelu przednim. Otrzymuje ona sygna∏y z ró˝nych
czujników rozmieszczonych w pojeêdzie i decyduje, jakie
mechanizmy i gdzie zostanà uruchomione. System ten

jest rozwiàzaniem „inteligentnym”, nie uaktywnia si´, jeÊli w razie st∏uczki nie by∏o niebezpieczeƒstwa uderzenia
o Êciany samochodu. Rozró˝nia sygna∏y nie b´dàce
wynikiem uderzenia. Dzia∏a nawet w przypadku awarii
ca∏ego systemu elektronicznego.
Dla zapobie˝eniu w∏amaniom i kradzie˝om, we Fiacie
Stilo mo˝na wybraç poszczególne funkcje z menu My
Car, np. otwieranie drzwi tylko po stronie kierowcy,
równoczesne odblokowanie wszystkich zamków, tak˝e
tylnych drzwi, automatyczne zamykanie drzwi po przekroczeniu 20 km/h (po przekroczeniu tej pr´dkoÊci
wszystkie drzwi blokujà si´ automatycznie).
Osoby siedzàce wewnàtrz, mogà w ka˝dej chwili otworzyç drzwi, ale podczas postoju na Êwiat∏ach nikt z zewnàtrz nie mo˝e dostaç si´ baga˝nika. Aby odblokowaç
drzwi i wpuÊciç przyjació∏ do Êrodka, wystarczy wcisnàç
przycisk automatycznego centralnego systemu otwierania drzwi. Dead lock z kolei pozwala na ja∏owe ustawienie wszystkich dêwigni po∏àczonych z zamkami, dzi´ki
czemu z∏odzieje usi∏ujàcy dostaç si´ do Êrodka, nie mogà
podwa˝yç ˝adnego elementu drzwi ani mechanizmów
wewn´trznych. Wreszcie pilot do Stilo pozwala na wyeliminowanie b∏´dów b´dàcych wynikiem nieuwagi. JeÊli,
na przyk∏ad, po zamkni´ciu drzwi, odblokujemy je niechcàcy bawiàc si´ pilotem, po up∏ywie 30 sek., jeÊli nikt
ich nie otworzy, system automatycznie zamknie ponownie wszystkie zamki.

Wyposażenie
Fiat Stilo posiada wi´kszoÊç najlepszych rozwiàzaƒ
technologicznych zapewniajàcych bezpieczeƒstwo i wygod´ jazdy. Mo˝na indywidualnie dostosowaç wi´kszoÊç
poleceƒ w ramach systemu My Car. Ale to jeszcze nie
wszystko. Kiedy wje˝d˝amy do tunelu, Êwiat∏a zapalajà
si´ automatycznie. Pierwsze krople deszczu sprawiajà, ˝e
wycieraczki same zaczynajà dzia∏aç. W chwili parkowania, wszystkie manewry stajà si´ ∏atwiejsze dzi´ki odpowiednim czujnikom. Ofert´ wyposa˝enia dope∏nia: niezale˝ne otwieranie tylnej szyby, przeszklony Sky Window
– nowoÊç w tym segmencie i reflektory Xenon, dajàce
lepszà jakoÊç Êwiat∏a we wszystkich warunkach atmosferycznych.
We Fiacie Stilo mo˝na s∏uchaç muzyki z plików MP3,
w formacie cyfrowym, który umo˝liwia skompresowanie
na jednej p∏ycie ponad stu piosenek. Pliki MP3 mo˝na
Êciàgaç tak˝e z Internetu i zachowaç na CD-romie.
Dost´pny jest równie˝ system g∏osowego wybierania
numerów oraz zmieniania stacji radiowych.
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Pojemność
cylindrów

Moc

1.6 16v

1596

103 KM (76 kW)

1.8 16v

1747

133 KM (98 kW)

1.9 Jtd

1910

80 KM (59 kW)

1.9 Jtd

1910

115 KM (85 kW)

Dodatkowe wyposażenie
i kolorystyka

Prędkość

Przyspieszenie
0-100 km/h

Zużycie paliwa
w cyklu mieszanym

183

11,4 sekundy

7,6

200

10,8 sekundy

8,3

170

13,8 sekundy

5,6

190

11,2 sekundy

5,6

Cztery silniki, trzy wersje wyposa˝enia, siedem kolorów
nadwozia i szeÊç kolorów tapicerki. W tej gamie ka˝dy
znajdzie swojego ulubionego Fiata Stilo Multi wagon i wyposa˝y go we wszystkie dost´pne urzàdzenia.
Podstawowa wersja wyposa˝enia o nazwie Actual, dost´pna jest z wszystkimi czterema silnikami. W standardzie
posiada nast´pujàce systemy bezpieczeƒstwa: ABS, EBD,
szeÊç poduszek powietrznych (dwie z nich na ˝àdanie),
system przeciw∏amaniowy Fiat Code II.
Poza tym wspomaganie kierownicy Dualdrive, regulowanà wysokoÊç siedzenia kierowcy, przystosowanie do
monta˝u radia i szeÊç g∏oÊników, My Car (zindywidualizowany system sterowania pojazdem), trip computer, regulowanie kierownicy w poziomie i w pionie. Oprócz tego
podgrzewany i ch∏odzony schowek w desce rozdzielczej
(jeÊli jest klimatyzacja), centralny zamek z dead lockiem
i dodatkowym automatycznym systemem zamykania
drzwi, pilot, elektrycznie podnoszone przednie szyby
z systemem zabezpieczajàcym przez przyciÊni´ciem obiektu znajdujàcego si´ ponad szybà, sterowane elektrycznie
i podgrzewane lusterka wsteczne. Druga wersja wyposa˝enia, tak˝e dost´pna z czterema ró˝nymi silnikami, nazywa
si´ Active. Oprócz elementów wymienionych w wersji
Actual, posiada jeszcze radio samochodowe i klimatyzacj´.
Wersja Dynamic ma podÊwietlane wewn´trzne lusterka po
stronie pasa˝era, zamykany schowek pod siedzeniem
kierowcy, przednie oparcie przedramienia, elektrycznie
podnoszone tylne szyby z systemem zabezpieczajàcym
przez przyciÊni´ciem obiektu znajdujàcego si´ ponad
szybà, zewn´trzne klamki w kolorze nadwozia.
Obicia wewn´trzne dla wersji Actual i Active dost´pne
sà w dwóch kolorach, popielatym i granatowym, o ciekawych wzorach. Wersja Dynamic ma luksusowà i eleganckà tapicerk´, tak˝e w kolorze popieli i granatu. Skórzane
obicia siedzeƒ, be˝owe i antracytowe. Do tej bogatej gamy
trzech wersji wyposa˝enia dodaç jeszcze nale˝y ca∏y szereg
opcji: szyb´ dachowà Sky Window, system Connect, dwustrefowà klimatyzacj´, otwieranà tylnà szyb´. Przygotowujàc kolorystycznà gam´ nadwozia pracownicy OÊrodka
Projektów Fiata Stilo przeanalizowali najnowsze tendencje
w tej dziedzinie, i opracowali palet´ siedmiu barw, w podziale na pastelowe i metaliczne. W pierwszej grupie
znajdziemy Rosso Tiziano i Bianco. A wÊród metalicznych:
Blu Navy, Blu Jet, Grigio Steel, Grigio Orione i Verde
Cristallo.
kwiecień 2003 f i a t wo kó ł n a s
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Salon pełen
nowości

Cztery absolutne premiery światowe, niespotykane dotąd silniki, interesujące
prototypy oraz restyling pojazdów już znanych. Na Salonie Samochodowym
w Genewie, marki Grupy odzyskały należną sobie witalność.

W

szystkie Êwiat∏a zwrócone sà na innowacyjny
city car – Fiat Gingo, który we wrzeÊniu pojawi si´ w sprzeda˝y. Nowy, jednobry∏owy
kompaktowy model o nazwie Idea, zmieni w segmencie
B poj´cie o tym, czym mo˝e byç samochód. Fascynujàca
Lancia Ypsilon, wyra˝a nowe, bardziej przyjazne podejÊcie do Êwiata ni˝ czyni∏a to doÊç ekskluzywna marka
Lancii. Alfa Romeo prezentuje typowo sportowy model,
czteroosobowy GT Coup¯.
18

To ju˝ historia: najpierw Balilla, potem 600, nowe
Cinquecento i Panda. A przecie˝ ma∏e samochody zawsze
by∏y domenà Fiata. Z tej tradycji dzisiaj zrodzi∏o si´
Gingo, nowe super kompaktowe auto, zaprezentowane
po raz pierwszy podczas Salonu Samochodowego w Genewie. Doskona∏e auto dla kogoÊ, kto pragnie pojazdu
o stosunkowo niewielkich wymiarach, ale o komforcie porównywalnym z wi´kszymi modelami.
Gingo zosta∏o zaprojektowane w myÊl najnowszych tendencji: niskie zu˝ycie paliwa, wcale nie wp∏ywajàce na dynamik´ pojazdu, doskona∏e dla ruchu miejskiego i do d∏ugich podró˝y. Prosta linia, bezpretensjonalny styl, dba∏oÊç
o szczegó∏y. Ma∏y, sympatyczny i zwinny samochód, a równoczeÊnie solidny i bezpieczny. To coÊ wi´cej ni˝ mo˝na by
si´ by∏o spodziewaç po samochodzie tej kategorii.
Przestronne, wygodne i funkcjonalne wn´trze nie odbiega niczym od wn´trza samochodów ze Êredniego segmentu. Majàc tylko 3,54 m. d∏ugoÊci, Gingo z ∏atwoÊcià mieÊci 5 osób, zapewnia najlepszy w swej kategorii komfort,
zaÊ jego baga˝nik nale˝y do najwi´kszych w ca∏ym segmencie (ponad 200 litrów).
Nowy model oferuje na rynku to, co zawsze by∏o domenà ma∏ych modeli Fiata, ale w ramach segmentu, dokonuje ogromnego skoku jakoÊciowego pod wzgl´dem komfortu, bezpieczeƒstwa, techniki i wyposa˝enia. Pi´ciodrzwiowe auto, którego mocnym punktem jest ogromna
elastycznoÊç, czego dowodem chocia˝by dzielona, sk∏adana i przesuwna tylna kanapa. Ale nie tylko. Na uwag´ zas∏uguje ∏atwoÊç obs∏ugi oraz bardzo dobra widocznoÊç,
najlepsza w tej klasie pojazdów. Ponadto dêwignia zmiany
biegów umieszczona w pozycji ergonomicznej w Êrodku
deski rozdzielczej (zupe∏na nowoÊç w segmencie),
elektryczne wspomaganie kierownicy Dualdrive (montowane w standardzie w bardziej bogatych wersjach),

warto wiedzieć

Małe Gingo na dobry początek

W chwilach wolnych
Fiat Marrakech
Na targach Motorshow w Bolonii zadebiutował
Fiat Simba, mały pojazd z napędem na cztery
koła, doskonale spisujący się zarówno
w terenie, jak i w miejskiej dżungli.
W Genewie zaś po raz pierwszy zaprezentowano
kolejny concept car, powstały, podobnie jak
Simba, na bazie Gingo (to dowód wielkiej
wszechstronności nowego kompaktowego
modelu). Nosi nazwę Fiat Marrakech,
przywodzącą na myśl pustynię, wydmy lub
po prostu wakacje. Może właśnie ze względu
na swoje wymiary (3,57 m. długości, 1,61
szerokości, 1,48 wysokości i rozstawie osi
2,3 m.) lub na swój „wydmowy” charakter,
natychmiast wzbudza sympatię.
Jest to pojazd przystosowany do jazdy
terenowej, ale także do wąskich dróg
na Capri lub nadmorskich traktów.
Nowy, prototypowy model Fiata, stylem

nawiązuje do słynnej „pchły wydmowej” z lat
sześćdziesiątych – odkryta karoseria, niskie
drzwi bez szyb (łatwiej je przeskoczyć niż
otworzyć), pałąki chroniące pasażerów i napęd
na cztery koła (o obręczach 16’’ z oponami
205/50). Bardzo terenowy wygląd nie
pozostawia wątpliwości – Fiat Marrakech,
w którym swobodnie mieszczą się cztery osoby,
może być idealnym towarzyszem podróży.

podwy˝szona pozycja kierowcy, co poprawia widocznoÊç
i daje wra˝enie lepszego panowania nad drogà.
Trzy silniki, w jakie wyposa˝one b´dzie Gingo, gwarantujà bardzo dobre osiàgi i niewielkie zu˝ycie paliwa,
co ma du˝e znaczenie zarówno w ruchu miejskim, jak
i poza miastem. NowoÊcià jest przede wszystkim diesel
1.3 multijet 16 v o mocy 70 koni mechanicznych (b´dzie
dost´pny kilka miesi´cy po wprowadzeniu Gingo na rynek). Oprócz tego znane ju˝ silniki: benzynowy
1.1 o mocy 55 koni mechanicznych oraz 1.2 8v o mocy
60 koni mechanicznych . Do tego dochodzà jeszcze dwa
typy skrzyni biegów, jedna r´czna, pi´ciobiegowa, a druga nowa Dualogic, z systemem sekwencyjnym i automatycznym. SpoÊród opcji mo˝na wybraç du˝ych rozmiarów przezroczysty dach Skydome, klimatyzacj´ r´cznà
lub automatycznà, czujnik parkowania, system Hi-Fi
z odtwarzaczem CD, sub-wooferem i sterowaniem radia
bezpoÊrednio z kierownicy.
Bezpieczeƒstwo na najwy˝szym poziomie – w wyposa˝eniu seryjnym lub w opcji (w zale˝noÊci
od wersji) – szeÊç poduszek powietrznych, ESP ABS i EBD.

Idealny pojazd jednobryłowy
Wymiary auta kompaktowego i wszechstronnoÊç zastosowaƒ, jak w klasycznych pojazdach MPV (Multi Purpose
Vehicle). Taka myÊl przyÊwieca∏a twórcom nowej idei,
samochodu, który w Europie trafi do sprzeda˝y jesienià
i na poczàtku 2004 roku.
Choç d∏ugoÊç nowego samochodu nie przekracza czterech metrów, to jego wn´trze jest niezwykle przestronne
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Muszelkowy kształt małego wozu MPV,
oferuje komfort samochodów
z wyższego segmentu.

i wygodne, a co wa˝ne – daje si´ regulowaç w zale˝noÊci
od potrzeb. Choç samochód jest wy˝szy ni˝ klasyczne pojazdy z segmentu B i C, wysokoÊç siedzenia kierowcy mo˝na regulowaç, z korzyÊcià dla widocznoÊci i panowania

nad drogà. Wystarczy wsiàÊç do nowego kompaktowego
samochodu MPV by przekonaç si´ o jego komforcie.
W fotelach poczujemy, jak otacza nas mi∏a atmosfera.
Wyposa˝enie wn´trza jest bardzo bogate; automatyczna

klimatyzacja dwustrefowa i cruise control. Przestronne
wn´trze zaplanowano inteligentnie. Podwójny schowek
w Êrodkowej cz´Êci deski rozdzielczej, dwie zamykane
pó∏ki, szerokie kieszenie w drzwiach oraz schowek pod
sufitem, jeszcze jeden mi´dzy przednimi siedzeniami
i wreszcie ostatni, w oparciu przednich siedzeƒ.
Siedzenia, wygodne i ergonomiczne, mogà byç szybko
ustawiane w ró˝nych konfiguracjach. W po∏o˝eniu „relaks”, przednie siedzenia sk∏adajà si´ w pozycj´ „stolik”,
zaÊ tylne mo˝na przesuwaç i odchyliç o ponad 45 stopni.
Wewn´trznà przestrzeƒ oraz pojemnoÊç baga˝nika mo˝na
tak˝e regulowaç w zale˝noÊci od potrzeb. A wszystko to
w pojeêdzie o wymiarach znacznie mniejszych ni˝ klasyczny pojazd MPV.
Fiat Idea jest elegancki i nieformalny w stylu. Daje wra˝enie solidnoÊci i bezpieczeƒstwa. Wn´trze ma form´
przyjaznej i wygodnej muszli. Wra˝enia wizualne poparte
sà nowoczesnymi rozwiàzaniami technicznymi. Pod
wzgl´dem bezpieczeƒstwa Idea jest najlepsza
w swoim segmencie. Posiada a˝ szeÊç poduszek
powietrznych (przednie dwustopniowe,
boczne, window bag, które chronià pasa˝erów siedzàcych z ty∏u), regulowane przednie pasy
bezpieczeƒstwa (z napinaczami i ogranicznikami
obcià˝enia) oraz tylne
o trzech punktach mocowania (∏àcznie ze
Êrodkowym miejscem), zaczepy fotelika Isofix dla bezpiecznego przewo˝enia dzieci. W standardzie znajdziemy
tak˝e ABS, EBD,
Brake Assist, zaÊ
w opcji ESP wraz
z Hill Holder, u∏atwiajàce ruszanie pod gór´.
Z chwilà wejÊcia na rynek,
nowa Idea dost´pna b´dzie
w dwóch wersjach silnika: benzynowy
1.4 16V oraz diesel 1.3 multijet 16V, obydwa po∏àczone
z r´cznà skrzynià biegów lub dualdrive, która dzia∏a zarówno w systemie sekwencyjnym, jak i automatycznym.
W kolejnych miesiàcach pojawià si´ tak˝e wersje z silnikiem 1.2 16V oraz 1.9 JTD Multijet.
kwiecień 2003 f i a t wo kó ł n a s
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Lancia Ypsilon, połączenie
luksusu i technologii
Ypsilon – nazwa b´dàca synonimem wyszukanego stylu,
czaru i typowo w∏oskiej elegancji. Jest tak˝e symbolem
dojrza∏oÊci designu oraz wyposa˝enia w stosunku
do poprzedniej Lancii Y. Zewn´trzna linia
czerpie du˝o z niezapomnianej Lancii Ardea, ale naturalnie odzwierciedla
typowo wspó∏czesne tendencje.
W przedniej „rzeêbionej” cz´Êci
samochodu, na uwag´ zas∏uguje pionowa kratka wlotu
powietrza, która – poczàwszy od Lancii Thesis i Phedry – sta∏a si´
obowiàzkowym elementem charakterystycznym Lancii.
Boczna linia biegnie
poziomo ponad nadkolami doskonale ∏àczàc
przednià i tylnà cz´Êç
nadwozia.
Rozwiàzanie to daje wra˝enie du˝ej spójnoÊci samochodu. Ypsilon ∏àczy kompaktowy i dynamiczny charakter
wozu. Do ∏ask wracajà typowe cechy marki, wÊród nich
przednie reflektory umieszczone wysoko po obu stronach
maski. Elementem nadajàcym nowej Lancii charakter solidnego i bezpiecznego auta sà masywne przednie i tylne
zderzaki, których linie zbiegajà si´ w jednym punkcie z ty-

Dolce Vita według Lancii
Pewnego wieczoru, gdzieś u schyłku sierpnia 1958 roku, Federico
Fellini zaprosił na kolację gotowych na wszystko fotoreporterów,
pragnących zdobyć sensacyjne zdjęcia będące dobrą pożywką dla
gazet. To z tego spotkania zrodził się pomysł filmu Dolce vita.
Schyłek lat 50., Rzym jest stolicą kina oraz międzynarodowej elity,
via Veneto pulsuje życiem, luksusowe lokale oraz hotele wypełnione
są po brzegi przez słynnych aktorów i pisarzy, tuzy
świata polityki i interesów umawiają się na spotkania
w modnych kafejkach. Taki właśnie obraz Włoch poznał
świat, a był to kraj, który z trudem wychodził
z ciężkiego, powojennego okresu swojej historii.
To także okres boomu gospodarczego. Postępujące bogacenie się społeczeństwa skłania ludzi do korzystania
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∏u samochodu.
Lancia Ypsilon o d∏ugoÊci 376
cm,
szerokoÊci
169 cm, wysokoÊci 152
i rozstawie osi 239 cm, jest zatem
wi´ksza od swojej poprzedniczki
Lancii Y. Ale to przede wszystkim
wn´trze sprawia, ˝e Ypsilon stanie si´
flagowym ma∏ym modelem marki. Widaç to po wzornictwie, wytrzyma∏ych materia∏ach wysokiej klasy, wyszukanych po∏àczeniach powierzchni chromowanych z kolorem nadwozia oraz tapicerkà, mo˝liwoÊciach dostosowania do wymagaƒ indywidualnych klienta (535 mo˝liwych
kombinacji). Wygodne i eleganckie wn´trze sprawia, ˝e
nowa Lancia Ypsilon jest samochodem miejskim najwy˝-

z radości życia i eksperymentowania w zakresie sztuki, wzornictwa,
telewizji, i mody. Wtedy właśnie kształtuje się włoski styl „italian
glamour”. Dolce vita odzwierciedla wartości, które stały się podstawą tożsamości Włoch: piękna codziennego życia, dobrego jedzenia
i wina, narodowego gustu i fantazji. Ale przede wszystkim klasy, szyku i elegancji. Mowa o elegancji, która od lat jest wizytówką i podstawową wartością Lancii. W historii Lancii lata 50. odcisnęły swoje
niezapomniane piętno. Pamiętamy wszyscy model Ardea, Aurelia
i Appia, które na europejskich drogach wyróżniały się wyrafinowanym stylem. Dzisiaj, po
prawie 40 latach, powracamy do tych czasów

Kompaktowe
wymiary czynią
z tego pojazdu flagowy
model marki.

szej klasy. Âwiadczà o tym tak˝e inne elementy wyposa˝enia, takie jak np. szeroki przezroczysty dach Skydome, zestaw stereo hi-fi Sound System Bose, automatyczna klimatyzacja dwustrefowa.
Przezroczysty dach zajmuje a˝ 70% górnej powierzchni.
Sk∏ada si´ z dwóch paneli, z których jeden jest ruchomy,
oraz dwóch zas∏on przesuwanych niezale˝nie. To rozwiàzanie, ca∏kowicie nowe w tym segmencie, umo˝liwia dowol-

za sprawą Lancii Ypsilon. Samochód ten jest odpowiedzią marki na
zarysowujące się potrzeby młodych, wykształconych i świadomych
ludzi, którzy cenią sobie tradycję, nowatorstwo, rozsądek i szaleństwo. Mowa o klientach, pragnących prowadzić ekskluzywny i indywidualny tryb życia. Styl ten nie polega wcale na posiadaniu drogich
przedmiotów, ale na czerpaniu indywidualnej przyjemności. Odpowiedzią na nowe tendencje jest Lancia Ypsilon. To nie przypadek, że
włoska marka, która zawsze wyprzedzała swój czas, właśnie teraz lansuje
nowy model na ryku. Dzisiaj powracają

ne modelowanie pojazdu: jeêdzimy albo z przezroczystym
zamkni´tym dachem, albo z otwartym, jak w kabriolecie.
Sound System Bose to zestaw stereo zapewniajàcy doskona∏à harmoni´ mi´dzy technicznymi w∏aÊciwoÊciami
sprz´tu i pojazdu. Wynik – idealna jakoÊç dêwi´ku na ka˝dym nawet najni˝szym biegu. Muzyka otacza wszystkich
pasa˝erów budujàc doko∏a dêwi´kowà przestrzeƒ.
Automatyczna klimatyzacja zdalnie sterowana dostosowuje ˝àdanà temperatur´ wewnàtrz nadwozia. Poszczególne czujniki mierzà temperatur´ wewnàtrz i na zewnàtrz pojazdu, obliczajà wymian´ ciep∏a, rozpoznajà parametry takie jak wilgotnoÊç oraz iloÊç ch∏odzonego lub
podgrzewanego powietrza. Kolejny czujnik, umieszczony
u podstawy przedniej szyby, rejestruje nadmierny wzrost
temperatury w wyniku oddzia∏ywania promieni s∏onecznych. Wszystkie te parametry s∏u˝à w∏aÊciwej regulacji
mieszania, wentylacji, oraz rozdzia∏u nawiewanego
powietrza.. W wyniku tych zabiegów, wewnàtrz panuje
sta∏y klimat niezale˝nie od zmieniajàcych si´ warunków
zewn´trznych. Klimatyzacj´ mo˝na ponadto regulowaç
po stronie pasa˝era i kierowcy, jako ˝e w Lancii Ypsilon
zastosowano uk∏ad dwustrefowy. Pojazd dostarcza tak˝e
du˝o przyjemnoÊci podczas jazdy, gdy˝ zaprojektowano
go do sprawnego poruszania si´ po mieÊcie oraz do wygodnej podró˝y pozamiejskiej.
Nowa Lancia wyst´puje w czterech wersjach silnikowych, o sprawdzonych parametrach technicznych i niskim
zu˝yciu paliwa: 1.2 60 KM, 1.2 16V 80 KM, nowy
1.4 16V 95KM oraz rewolucyjny system nap´dowy turbodiesel 1.3 multijet 16V 70 KM. Ostatni z wymienionych
silników montowany jest z automatycznà skrzynià bie-

lata 50., zwłaszcza w modzie: suknie wieczorowe bez pleców,
czerwony kolor, kwiaty, dekolty w kształcie serca, wysokie szpilki,
„niezapomniany symbol czasów, kiedy kobiece biodra bujały się
w rytmie, za którym inne obuwia nie były w stanie nadążyć”
(jak mówił Marcello Mastroiani, bohater Dolce vita).
Do tego dochodzi jeszcze muzyka, kino, sztuka użytkowa.
Wystarczy przysłuchać się nowym aranżacjom muzycznym lub
utworom służącym jako ścieżka dźwiękowa do filmów lub przy okazji
najróżniejszych hit parade (jak Something Stupid Robina Williamsa).
Lub obejrzeć współczesne kino, które nawiązuje do mitów przeszłości takich jak Catherine Deneuve w Ośmiu kobietach, czy Julian
Moore w Far from heaven, czy wreszcie Fanny Ardant w Callas
Forever). Na koniec warto wspomnieć jeszcze o skuterach,
odświeżonej Vespie, „opływowych” kolorowych lodówek, lampach
o geometrycznych kształtach, które dzisiaj są bardzo modne.
kwiecień 2003 f i a t wo kó ł n a s
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Sportowe auto dla czworga
Cztery wygodne siedzenia, dynamiczny wyglàd, esencja
myÊli technologicznej Alfy Romeo w zakresie zespo∏ów
nap´dowych. To nowa GT Alfa Coup¯, która wejdzie na
rynek pod koniec tego roku. Ten wóz, skonstruowany na
bazie Alfy 156 i zaprojektowany w Centrum Stylistyki
Bertone, wyró˝nia si´ oryginalnym stylem, nadzwyczajnymi osiàgami i wyra˝a niespotykanego dotàd sportowego
ducha, ∏àczàcego komfort z elegancjà. Przede wszystkim
zapewnia przyjemnoÊç podczas jazdy i Êwietne osiàgi.
D∏uga na 4,48 m Alfa GT Coup¯ sprawia wra˝enia
agresywnego i kompaktowego samochodu (rozstaw osi
2.596 mm).

Przedni znak firmowy jest najwa˝niejszym elementem
designu. Umieszczona frontalnie tarcza u do∏u ∏àczy si´ ze
zderzakiem, u góry zaÊ z przednià czarnà kratkà. W rezultacie odzwierciedla si∏´ i agresywny charakter ostatnich
produktów Alfy. Wra˝enie to pot´gujà rozbudowane i specjalnie zaprojektowane reflektory. Poza tym przednia kratka wlotu powietrza przypomina wielkà czarnà „paszcz´”,
która zdaje si´ po∏ykaç drog´.
Niemniejsze wra˝enie robi tak˝e profil boczny samochodu, niezwykle elastyczny, solidny i bezpieczny. G∏ównie dzi´ki charakterystycznym wyt∏oczeniom blach, które
poprawiajà dynamik´ pojazdu.
Ty∏ Alfy GT nosi typowe cechy marki, jednak nie pomija aspektów praktycznych, takich jak szeroka pokrywa
baga˝nika u∏atwiajàca za∏adowanie baga˝u. Tylna cz´Êç
pojazdu jest kompaktowa, nieco rozszerzana ku bokom,
zintegrowana z du˝ym zderzakiem. Tylna szyba ma wypuk∏y, op∏ywowy kszta∏t, zaÊ tylne lampy zespolone umieszczone sà wzd∏u˝nie i poziomo po bokach i zbiegajà si´
z linià bocznego przet∏oczenia. Do dyspozycji oddano trzy
doskona∏e zespo∏y nap´dowe: 1.8 T. Spark i mocy
140 KM, 2.0 JTS i mocy 165 KM i 1.9 JTD Multijet 16V
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i mocy 140 KM. Nowy GT Coup¯ jest samochodem dynamicznym, który ∏atwo poddaje si´ woli kierowcy i dostarcza wielkiej przyjemnoÊci podczas jazdy. Klient, któremu szczególnie zale˝y na wysokich osiàgach, b´dzie mia∏
jeszcze do dyspozycji wersj´ GTA, wyposa˝onà w pot´˝ny
silnik 3.2 V6 24 V o mocy 250 KM.

Kamal 4x4 – zrywny pojazd
z napędem na cztery koła
Wyobraêmy sobie model, który ∏àczy osiàgi auta terenowego typu SUV (Sport Utility Vehicle), przyjemnoÊç prowadzenia i wszechstronnoÊç pojazdu kompaktowego
oraz wygod´, i funkcjonalnoÊç MPV. To
jest w∏aÊnie Kamal. Prototypowy model Alfy Romeo, który otwiera przed
markà nowe mo˝liwoÊci i stwarza
okazj´ do powstania nowego segmentu, w którym Alfa odgrywa∏aby
wiodàcà rol´. Po arabsku Kamal
oznacza doskona∏oÊç, a jednoczeÊnie syntez´ przeciwieƒstw. Nazwa
doskonale oddaje natur´ tego wozu.

warto wiedzieć
Poprzez szereg skomplikowanych i wyszukanych aluzji,
Kamal z jednej strony nawiàzuje do sportowej tradycji
wozów z Biscione, z drugiej zaÊ proponuje rozwiàzania
przysz∏oÊciowe.
Nowy samochód, wyposa˝ono w najnowoczeÊniejsze
zdobycze technki Alfy Romeo: silnik 3.2 V6 24V o mocy
250 KM, skrzyni´ biegów Selespeed, sta∏y zintegrowany
nap´d sterowany elektronicznie oraz system Torsen,
wreszcie czworoboczne zawieszenie przednie i tylne.
Nadwozie jest doskona∏ym po∏àczeniem elegancji
i wszechstronnoÊci zastosowania. Drzwi otwierajà si´ jak
ok∏adki ksià˝ki, u∏atwiajàc dost´p do wn´trza. Tylna szyba
otwiera si´ niezale˝nie od pozycji pokrywy baga˝nika. PojemnoÊç baga˝nika wynosi oko∏o 4000 litrów, zaÊ w Êrodkowym tunelu znajduje si´ mnóstwo wygodnych pó∏ek
i schowków. Z nowoÊci du˝y przezroczysty dach otwierany oraz ca∏kowicie sk∏adajàce si´ tylne siedzenia, które
tworzà p∏askà i ∏atwo dost´pnà powierzchni´ ∏adunkowà.
Stylistyka Kamala nawiàzuje do tradycyjnych cech marki Alfa Romeo. Typowy przód samochodu z trójkàtnym
wlotem i kratkami powietrza, wewnàtrz których umieszczono Êwiat∏a przeciwmgielne. D∏uga maska odzwierciedla pot´g´ silnika, po czym ∏agodnie ∏àczy si´
z przednià szybà i dalej z przezroczystym
dachem. Rozwiàzanie to nadaje
ca∏oÊci bardzo lekki charakter. Na koniec, du˝e ko∏a
o Êrednicy 20” z oponami Pirelli Skorpion, podkreÊlajàce terenowy charakter samochodu.

Nowy wygląd
Alfy Spider i GTV
Światowa premiera nowej Alfy Spider i Alfy GTV
– w sprzedaży od początku maja. Wygląd
obydwu modeli został solidnie odnowiony
zarówno pod względem wyposażenia, jak
i zespołów napędowych. Zmienił się przód
pojazdu, zaprojektowany ponownie w Centro
Stile Pininfarina, uwzględnia teraz współczesne
trendy marki. Trójkątny znak u góry łączy się
z maską po czym ostro zmierza w dół zakrywając
zderzak. W centralnej części, u góry tarczy,
umieszczono logo firmy w delikatnej
chromowanej obwódce. Na czarnym tle
szczególnie rzucają się w oczy chromowane
poprzeczne linie, które idealnie łączą się
z poprzecznymi przetłoczeniami, sprawiając
wrażenie dużej przyczepności pojazdu. U dołu,
kratki wlotu powietrza zakończone są światłami
przeciwmgielnymi o trapezowym kształcie, wraz
z trójkątną tarczą tworzą charakterystyczną
różę z Biscione. Typowe linie przetłoczenia
zbiegają się w literę V, podkreślając wypukły
i narzucający się kształt maski, pod którą kryje
się potężny silnik. Nowy jest także projekt kół
z lekkimi alufelgami o średnicy 16” oraz
kolory nadwozia (Rosso Brunello,
Verde racing, Blu Cobalto).
Nowa Spider i GTV wyposażone są w silniki,
które cieszą się dużą popularnością także
w innych modelach: 2.0 JTS o mocy 165 KM oraz
3.2 V6 24 V o mocy 240 KM. GTV z tym ostatnim
silnikiem osiąga prędkość 255 km/h, stając się
najszybszym autem w historii Alfy Romeo.
Dostępny jest także 2.0 T. Spark o mocy 150 KM,
który jest kwintesencją technologii Twin Spark
opracowanej przez Alfę Romeo.

Comau
pełną parą

Tomasz Libich
fot. I. Kaźmierczak

Ostatnie zmiany na liniach montażowych silnika 1,3 SDE w bielskiej fabryce
Fiat-GM Powertrain oraz przygotowania do uruchomienia seryjnej produkcji
Fiata Gingo w Tychach prowadzone są pełną parą.

I

nwestycje zwiàzane z uruchomieniem produkcji
osiàgn´∏y ogromnà skal´. W Tychach powsta∏a prawie ca∏kowicie nowa Spawalnia, na Lakierni i Monta˝u wprowadzono du˝e zmiany i modernizacje systemów
technologicznych, w Bielsku-Bia∏ej zaÊ powsta∏ najnowoczeÊniejszy zak∏ad produkcji silników diesel.
Comau Poland uczestniczy w tym procesie od samego
poczàtku. Pracownicy firmy z jednej strony uruchamiajà
nowe linie produkcyjne, z drugiej zaÊ w praktyce uczà si´
przy tym zupe∏nie nowych, o wiele bardziej zaawansowa26

nych technicznie rozwiàzaƒ i systemów sterowania procesem technologicznym.
Pierwsze preserie: samochodów (24 sztuki) i silnika
(500 sztuk) zesz∏y z linii w grudniu ubieg∏ego roku. W tym
czasie przetestowane i skontrolowane zosta∏y pod wzgl´dem technicznym i funkcjonalnym zarówno produkty
(samochód i silnik), jak maszyny, urzàdzenia i linie. JednoczeÊnie pracownicy firmy wcià˝ dokonujà ustawieƒ i drobnych modyfikacji, a tak˝e biorà udzia∏ w szkoleniach s∏u˝b
produkcyjnych i utrzymania ruchu.

Linie produkcyjne Fiata Gingo i silnika 1,3 SDE
przygotowali do pracy najwyższej klasy specjaliści.

Instalacja nowych linii produkcyjnych i ich komponentów przebiega∏a dotàd zgodnie z ustalonymi harmonogramami oraz przewidywaniami technicznymi. Nowe
linie monta˝owe budowane by∏y od podstaw, a tempo
prac nale˝y uznaç za bardzo dobre – prace instalacyjne
w Bielsku-Bia∏ej rozpocz´∏y si´ w lutym, w Tychach
w sierpniu 2002 r.
W Tychach rozpoczà∏ si´ ostatni etap modyfikacji linii
technologicznych, w Bielsku – Bia∏ej natomiast trwa obecnie proces uruchomienia produkcji (Job One).

Nowe maszyny, urzàdzenia i linie zainstalowane w Tychach i Bielsku stanowià dla
obydwu zak∏adów wyraêny post´p w zakresie wydajnoÊci produkcji i zaawansowania
technicznego. Dla przyk∏adu w Tychach zainstalowano ponad 300 robotów, zaÊ w Bielsku-Bia∏ej 527 najnowoczeÊniejszych maszyn
i urzàdzeƒ.
Ta nowa technologia, co oczywiste, wymaga od s∏u˝b Utrzymania Ruchu najwy˝szych
kwalifikacji. Dlatego te˝ dla swoich pracowników w Powertrain Bielsko-Bia∏a Comau Poland zaplanowa∏a 32.000, a w Tychach 20.000 godzin specjalistycznego szkolenia, z czego w obu przypadkach ponad 70% zosta∏o ju˝ zrealizowanych.
Ponadto, wychodzàc naprzeciw wysokim wymaganiom
nowoczesnej technologii, a w zwiàzku z tym koniecznoÊci
sprostania nowym wyzwaniom technicznym, spó∏ka
Comau Poland przyj´∏a w ostatnim czasie do pracy
nowych in˝ynierów i techników oraz zainwestowa∏a
w oprzyrzàdowanie.
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PRZYJDè I POZNAJ
WYJÑTKOWE PROMOCJE
Dla pracowników FIAT,
Dostawców FIAT
i Zak∏adów Tercjalizacji

SEICENTO
ju˝ za 19.900 z∏
z lakierem metalic
+ pakiet ubezpieczeniowy gratis

INTERMOT
41-914 Bytom ul. Strzelców Bytomskich 60
tel. (032) 389-00-66; (032) 386-98-22; (32) 387-37-61
e-mail: F75420s@dealer.fiat.pl

Rozmowa z Hubertem Gerono,
dyrektorem spółki Comau Poland:
FWN: Jakie sà korzenie spó∏ki Comau Poland?
Nasza firma wywodzi si´ ze s∏u˝b utrzymania ruchu
Fiata. Powsta∏a w 1998 r. przejmujàc personel, maszyny
oraz dzia∏alnoÊç Narz´dziowni i Produkcji T∏oczników.
W paêdzierniku 1999 r. poszerzyliÊmy naszà dzia∏alnoÊç
o s∏u˝by Utrzymania Ruchu. Tym samym przej´liÊmy ca∏e
bogate know – how fiatowskich s∏u˝b Utrzymania Ruchu
i Produkcji T∏oczników.
Na ile dzia∏alnoÊç Spó∏ki zwiàzana jest z Grupà Fiata?
Fiat i Powertrain sà i z ca∏à pewnoÊcià pozostanà naszymi najwa˝niejszymi partnerami. Mo˝na w∏aÊciwie powiedzieç, ˝e jedziemy na jednym wózku – je˝eli Fiat i Powertrain np. przechodzà trudnoÊci, my te˝ je odczuwamy.
Ponadto wspó∏pracujemy m. in. z Magneti Marelli, Fiat
Avio, Delfo oraz Valeo.
Czy Comau Poland podejmuje jakieÊ dzia∏ania w celu
znalezienia nowych „pozafiatowskich” klientów?
OczywiÊcie, obecna sytuacja na rynku wymusza na nas
koniecznoÊç jego penetrowania i poszukiwania nowych
klientów. Dzia∏ania nasze wynikajà z koniecznoÊci zadbania o pracowników – ludzi nie mo˝na przecie˝ zwolniç tylko dlatego, ˝e trwa bessa na rynku samochodowym. Tym bardziej, ˝e jest to wysoko wykwalifikowany
per- sonel, a jego szkolenie wymaga∏o sporych inwestycji
i d∏ugiego czasu.
Nowi klienci to z ca∏à pewnoÊcià nowe rozwiàzania
technologiczne...

Zgadza si´, ju˝ dawno dostrzegliÊmy, ˝e przygotowanie konkurencyjnej oferty wymaga od nas ciàg∏ego
rozwoju i poszerzania zakresu wykonywanych prac.
Typowe, znane nam od lat utrzymanie ruchu, okazuje si´
cz´sto niewystarczajàce dla zaspokojenia potrzeb i oczekiwaƒ klientów. Co wa˝ne, mamy tutaj wsparcie ze
strony naszych kolegów (Comau Service), a to przecie˝
oko∏o dziesi´ç tysi´cy osób zatrudnionych w s∏u˝bach
utrzymania ruchu na ca∏ym Êwiecie. Korzystamy ze
wspólnego doÊwiadczenia.
Poza tym rozpocz´liÊmy system szkoleƒ przygotowujàcy naszych pracowników do realizacji zadaƒ, których
wczeÊniej nie wykonywali, chocia˝by w zakresie prac modernizacyjnych, czy remontów urzàdzeƒ. UruchomiliÊmy
nowe specjalnoÊci, wÊród nich Instalacje Systemów Transportowych (na terenie tyskiego Zak∏adu FAP wykonaliÊmy na przyk∏ad transport podwieszony dla karoserii).
UzyskaliÊmy tak˝e uprawnienia do obs∏ugi urzàdzeƒ
dêwigowych i dozoru technicznego, a tak˝e certyfikat
UDT, który pozwala nam wykonywaç prace na suwnicach, dêwignicach i podobnych urzàdzeniach do podnoszenia. Dzi´ki temu znacznie poszerzyliÊmy naszà ofert´.
Jaki jest cel firmy na najbli˝sze lata?
H. G: Stale rozwijamy nasze s∏u˝by handlowe. Ich
zadaniem jest wyszukiwanie i oferowanie naszych us∏ug
potencjalnym klientom. W tym roku naszym g∏ównym
zadaniem jest w∏aÊciwe przygotowanie si´ do Êwiadczenia
us∏ug utrzymania ruchu w Fiat-GM Powertrain dla
produkcji silników oraz w Fiat Auto Poland w Tychach
dla nowego modelu Gingo.
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Fiat-GM Power train Polska uroczyście uruchomił produkcję nowego silnika
1.3 SDE (small diesel engine). Po wykonanych wcześniej preseriach
przyszedł czas na masową produkcję, która osiągnie pół miliona sztuk.

Perełka
Powertraina
Tomasz Libich, fot. B. Ziarko

N

aszym celem by∏o stworzenie silnika diesla o zredukowanych wymiarach, którego konstrukcja
by∏aby odpowiednia zarówno dla samochodów
z segmentu B (kompaktowe), jak równie˝ z segmentu A
(samochody miejskie) – mówi Tadeusz Âwierczek, dyrektor generalny Fiat-GM Powertrain Polska – a wi´c silnika
ma∏ego i lekkiego (o masie ∏àcznej 130 kg ze wszystkimi
uk∏adami pomocniczymi), posiadajàcego cztery cylindry,
zapewniajàce cichà i przyjemnà prac´ oraz niski poziom
drgaƒ. Chodzi∏o równie˝ o to, aby silnik by∏ ekonomiczny
pod wzgl´dem zakupu, a póêniej eksploatacji. Du˝e znaczenie mia∏y dla nas tak˝e zastosowane w nim wyszukane
technologie – tak, aby mia∏y znaczàcy wp∏yw na obni˝enie
poziomu zu˝ycia paliwa i uzyskanie dobrych osiàgów
z równoczesnym poszanowaniem Êrodowiska naturalnego. I takà w∏aÊnie pere∏k´ uda∏o si´ stworzyç in˝ynierom
z naszego koncernu.
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W uroczystoÊci uruchomienia produkcji udzia∏ wzi´li
m.in. Nunzio Pulvirenti, prezes zarzàdu Fiat-GM Powertrain i Daniel Hancock, dyrektor wykonawczy spó∏ki.
Zaproszeni goÊcie, a wÊród nich minister Dariusz Szymczycha, ambasador republiki w∏oskiej, radca handlowy
ambasady USA, parlamentarzyÊci i przedstawiciele w∏adz
województwa i miasta oraz przedstawiciele Fiata Auto
Poland i GM Poland mieli okazj´ zapoznaç si´ z parametrami technicznymi nowego small diesla oraz obejrzeç
fabryk´ i linie produkcyjne. Oficjalnie rozpocz´tà produkcj´, maszyny i pracowników pob∏ogos∏awi∏ ordynariusz
diecezji bielsko-˝ywieckiej, ks. bp Tadeusz Rakoczy.
Podczas konferencji prasowej przedstawiciele spó∏ki
podkreÊlali, ˝e nowy silnik posiada te same zalety, które
cechujà silniki wi´ksze – a to dlatego, i˝ nie jest on po
prostu mniejszy, lecz zminiaturyzowany. Co wa˝ne, uda∏o
si´ to osiàgnàç bez szkody dla jego doskona∏oÊci i jakoÊci

technicznej. Konstrukcyjne wyzwanie, przed którym stan´li in˝ynierowie FIAT-GM Powertrain, by∏o wi´c ogromne.
Najwi´cej uwagi przy projektowaniu silnika 1.3 SDE
skupiono na jego sprawnoÊci i niezawodnoÊci, a wi´c
cechach, które dla klienta oznaczajà konkurencyjnà cen´,
doskona∏e osiàgi i trwa∏oÊç bez potrzeby jakiejkolwiek
ingerencji. 1.3 SDE mieÊci najnowoczeÊniejszà technologi´
zamkni´tà w bryle o d∏ugoÊci mniejszej ni˝ 50 cm i wysokoÊci 65 cm. Wymiary te czynià go najmniejszym czterocylindrowym silnikiem diesla z systemem common rail
dost´pnym na rynku. Jest jedynà jednostkà, która w cylindrze o Êrednicy niespe∏na 70 mm mieÊci szeÊç komponen-

D. Hancock, D. Szymczycha, N. Pulvirenti i T. Świerczek
przecinają wstęgę.
D. Hancock prezentuje zalety small diesla 1.3 SDE.

tów o „normalnych” rozmiarach – innymi s∏owy mieszczà
si´ tam cztery zawory, wtryskiwacz i Êwieca ˝arowa
„Rekordowa miniaturyzacja, dzi´ki której jednostka ta
mo˝e byç montowana zarówno w super kompaktowych
autach z segmentu B, jak i autach miejskich z segmentu A –
podkreÊla Marek Ramczewski, odpowiedzialny za relacje
zewn´trzne i komunikacje Fiat-GM Powertrain Polska –
oferuje jeszcze innà zalet´, a mianowicie tà, i˝ silnik jest
wielozaworowy i wyposa˝ony w Multijet (czyli system
wielu wtrysków). Tym samym jest najbardziej zaawansowanym z wszystkich dost´pnych na rynku silników z common rail drugiej generacji.”
Jak przekonujà specjaliÊci, ów zastosowany system wtrysku paliwa Multijet w ma∏ej 16-zaworowej jednostce
1.3 SDE, stanowi rozwini´cie zasady stosowanej w uk∏adzie common rail. W nowym silniku zastosowane zosta∏y
bardziej zaawansowane wtryskiwacze i system sterowania

wtryskiem poprzez elektronicznà jednostk´ sterujàcà –
tak, aby uzyskaç w ciàgu ka˝dego cyklu pracy silnika wi´cej wtrysków w stosunku do obecnie wykonywanych
dwóch. Dzi´ki temu spalanie sta∏o si´ bardziej p∏ynne –
przebieg ciÊnieƒ i temperatur pozostajàcych w komorze
spalania i powietrze zasysane do cylindra sà jeszcze lepiej
wykorzystywane.
Jeszcze niedawno jednostki nap´dowe wykonane
w technologii common rail stanowi∏y „ostateczne” mo˝liwoÊci osiàgni´ç w rozwoju in˝ynierii diesla. W rozwiàza-

niu tym mo˝liwe jest zastosowanie dwukrotnego wtrysku
paliwa do komory spalania w ciàgu jednego cyklu (ma∏ego poczàtkowego i wi´kszego g∏ównego wtrysku). Tymczasem in˝ynierowie z FIAT-GM Powertrain opracowali
drugà generacj´ uk∏adu common rail typu Multijet, pozwalajàcà na kilka wtrysków (od 3 do 5).
Zasada dzia∏ania obydwu systemów jest taka sama. Nawet w poprzedniej wersji pierwszy wtrysk podwy˝sza∏
temperatur´ i ciÊnienie w cylindrze, aby poprawiç spalanie
w czasie suwu. Teraz wtrysk g∏ówny podzieliç mo˝na na
kilka mniejszych wtrysków, a iloÊç oleju nap´dowego spalanego w cylindrze pozostaje taka sama (przy czym proces
ten jest pe∏niejszy i bardziej p∏ynny). Pozwala to na dalszà
progresj´, której celem jest bardziej ciche spalanie, obni˝enie poziomu emisji spalin i zwi´kszenie osiàgów silnika.
Silniki common rail Multijet ró˝nià si´ wi´c zasadniczo od
poprzedników dwoma podstawowymi elementami: wtryskiwaczami i elektronicznà jednostkà sterujàcà.
Produkcja small diesla ma wed∏ug planów osiàgnàç
rocznie 500 tysi´cy sztuk. Bielski zak∏ad FGP jest jednym
z siedemnastu zak∏adów nale˝àcych do spó∏ki joint-venture Fiata i General Motors. Inwestycja zwiàzana z uruchomieniem produkcji nowego silnika poch∏on´∏a blisko 400
milionów euro.
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Współpraca
na piątkę
Tomasz Libich

Współpraca pomiędzy uczelniami wyższymi a przemysłem coraz wyraźniej
wskazuje na sens usuwania barier między podręcznikową wiedzą akademicką,
a praktyczną mądrością rządzącą realnym biznesem i procesami produkcji.

W

spó∏praca Fiat Auto Poland z uczelniami wy˝szymi w Polsce trwa od lat. Na ich przestrzeni bardzo bliskie kontakty zosta∏y nawiàzane z Politechnikà Âlàskà i Warszawskà oraz Akademià Techniczno-Humanistycznà w Bielsku-Bia∏ej (wczeÊniej by∏a to autonomiczna filia Politechniki ¸ódzkiej). Utworzenie przedsi´biorstwa Fiat Auto Poland na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych poskutkowa∏o wyraênym zacieÊnieniem wspó∏pracy
i nada∏o jej jeszcze wi´kszà dynamik´. Post´pujàcy outsourcing i pojawianie si´ na rynku kolejnych spó∏ek Grupy Fiat
(wÊród nich Magneti Marelli, Teksidu, Comau, Avio) pozwoli∏y na po˝àdane przez ka˝dà ze stron ukierunkowanie
i wyspecjalizowanie owych kontaktów.
Wspó∏praca FAP z wymienionymi wy˝ej uczelniami uj´ta jest w ramy dwóch typów porozumieƒ: jednym z nich
jest „Porozumienie ramowe” z Politechnikami Warszawskà i Âlàskà oraz ATH, drugim natomiast – regionalne
(mi´dzy Politechnikà Âlàskà a FAP).
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Ramowe porozumienie o wspó∏pracy, zawarte przed szeÊcioma laty pomi´dzy obu politechnikami i ATH, a spó∏kà
Fiat Polska i CRF (Centrum Badawcze Fiat) w Turynie pozwala na uzgadnianie oraz realizacj´ priorytetowych projektów wspó∏pracy naukowej oraz badawczo-rozwojowej
i organizowanie konferencji oraz seminariów z tym zwiàzanych. W ramach tej umowy co roku uczelnie og∏aszajà konkurs na prace dyplomowe i doktorskie zwiàzane z tematykà motoryzacyjnà. Tematy owych prac sugerowane sà przez
CRF. W corocznej edycji tego konkursu, sponsorowanego
przez Grup´ Fiat, analizowane sà przez obustronnà komisj´
zg∏oszone do konkursu prace i wybierane te najwybitniejsze, ich autorzy zaÊ otrzymujà nagrody finansowe w kategorii najlepszych prac dyplomowych i doktorskich.
Przed dwoma miesiàcami nagrody takie z ràk Carlo Vittorio Folonari, wiceprezesa Centrum Badawczego Fiat
w Turynie odebra∏o najlepszych czterech doktorów i dziesi´ciu magistrów z ATH i Politechniki Âlàskiej. By∏a to ju˝

szósta edycja tego konkursu, którego koordynatorem jest
w∏aÊnie CRF.
„To oczywiste, ˝e jako centrum badawcze chcemy byç
obecni wsz´dzie tam, gdzie obecna jest Grupa Fiat – podkreÊla Carlo Folonari – Ka˝dy kraj ma swojà w∏asnà kultur´, ale równie˝ w∏asne osiàgni´cia naukowe i sposób
myÊlenia. Niejednokrotnie ju˝ mieliÊmy dowody na to, i˝
po∏àczenie ca∏ej tej wiedzy i czerpanie z niej tego, co najlepsze, to doskona∏a metoda na stymulowanie rozwoju”.
Zarówno przedstawiciele uczelni, jak i spó∏ek przekonujà, ˝e wspó∏praca rozwija si´ doskonale i ma dla obu stron
ogromne znaczenie. Sà nià tak˝e zainteresowani studenci,
co wyraênie daje si´ zaobserwowaç podczas spotkaƒ
z przedstawicielami FAP.
Dyrektor Mario Liberale i rektor Wojciech Zieliński
w trakcie podpisywania umowy o współpracy.

„Wspó∏praca z firmami opartymi o kapita∏ zagraniczny
jest zdecydowanie ∏atwiejsza, ni˝ w przypadku firm rdzennie polskich – przyznaje Marek Trombski, rektor ATH –
Ich w∏adze po prostu wyraêniej rozumiejà potrzeb´ badaƒ
i to, ˝e bez nich nie mo˝e byç mowy o jakimkolwiek
dalszym rozwoju”.
Regionalne porozumienie o wspó∏pracy mi´dzy Politechnikà Âlàskà, a Fiatem Auto Poland zosta∏o po raz
pierwszy podpisane przed czterema laty i jest sukcesywnie,
corocznie odnawiane. Jego celem jest wykorzystanie doÊwiadczeƒ i dorobku naukowego Politechniki Âlàskiej oraz
potencja∏u i pozycji FAP dla dzia∏aƒ s∏u˝àcych obu stronom oraz rozwojowi ca∏ego regionu.
„Bardzo sobie cenimy mo˝liwoÊç wspó∏pracy z Fiatem
Auto Poland – mówi rektor Politechniki Âlàskiej, prof.
dr hab. Wojciech Zieliƒski. Jest ona prowadzona ju˝ od
wielu lat, gdy˝ ju˝ z FSM-em wspó∏pracowaliÊmy bardzo
intensywnie, a póêniej, kiedy fabryk´ przejà∏ Fiat, nastàpi∏

okres budowania nowych struktur i przemian organizacyjnych – i si∏à rzeczy kontakt sta∏ si´ nieco utrudniony. Teraz, kiedy FAP mocno zakorzeni∏ si´ w regionalnym Êrodowisku przemys∏owym, nasza wspó∏praca wyraênie si´
o˝ywi∏a i na sta∏e zadomowi∏a na polu badawczym, dydaktycznym i naukowym. DziÊ naszym zadaniem jest tworzenie solidnego „europejskiego obszaru edukacji na poziomie wy˝szym” – podkreÊla rektor Zieliƒski – Przygotowujemy bowiem kadr´ nie tylko dla Polski; sà to przecie˝ ludzie, którzy wkrótce zasilà rynek europejski”.
Czego dotyczà kierunki wspó∏pracy? Uzgadnianiu tematów prac badawczych i magisterskich, a tak˝e wzajemnego
prezentowania i propagowania osiàgni´ç. Wspó∏dzia∏anie
dotyczy równie˝ promowania doskonalenia przez najlepszych studentów znajomoÊci j´zyka w∏oskiego, równie˝
w zakresie terminologii technicznej.
Wspó∏praca pomi´dzy uczelniami wy˝szymi, a fabrykà
coraz wyraêniej wskazuje na sens usuwania barier mi´dzy
podr´cznikowym Êwiatem wiedzy akademickiej, a praktycznà màdroÊcià rzàdzàcà realnym biznesem i procesami
produkcji.
Dla studentów wydzia∏ów zwiàzanych z organizacjà
i zarzàdzaniem mo˝liwoÊç obserwowania i analizowania
prawdziwych zjawisk zachodzàcych w przedsi´biorstwie,
stosowanych tu metodologii zarzàdzania i rozwoju personelu, komunikacji mi´dzyludzkiej oraz metod pracy zespo∏owej, to doskona∏y sposób na poszerzenie swej wiedzy
tak˝e w wymiarze praktycznym.
Wielu obecnych pracowników FAP wywodzàcych si´
z szeregów absolwentów uczelni, z którymi wspó∏pracuje
firma, zajmuje w niej dzisiaj kierownicze stanowiska,
a 80% z nich nale˝y do elitarnej grupy professionals.
Kilkudziesi´ciu znalaz∏o w ostatnich latach zatrudnienie
w strukturach spó∏ek Grupy Fiat (np. Fiat Avio) oraz
w ramach mi´dzynarodowego, wielofunkcyjnego i wielosektorowego projektu Fiat Gra. De (Fiat Graduate Development Programme). Oznacza to, ˝e nowych in˝ynierów
ciàgle jednak potrzeba.
„Przemys∏ powinien zabiegaç o tych dobrych, aktywnych
i ambitnych absolwentów – przyznaje Mario Liberale,
dyrektor personalny FAP – Przedsi´biorstwa narzekajà, ˝e
programy nauczania na wy˝szych uczelniach cz´sto nie
podà˝ajà w tym kierunku, w którym podà˝a rozwój
przemys∏u, stàd studenci nie sà do koƒca przygotowani
do wymagaƒ rynku i firma musi póêniej du˝o inwestowaç
w szkolenia. Nasza wspó∏praca, ju˝ na tak wczesnym
etapie nauczania, jest kluczem do rozwiàzania tego
problemu”.
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Tomasz Libich, fot. M. Feodorów

Przywrócić

wiarygodność
Skoczowskim Teksidem od połowy stycznia zarządza nowy dyrektor, którego
Fiat Wokół Nas poprosił o wypowiedź na temat kondycji firmy, prognoz
rynkowych i planów na przyszłość.
FWN: W jakiej kondycji zasta∏ pan zak∏ad obejmujàc stanowisko dyrektora?
Marek Kanafek, dyrektor generalny Teksid Iron Poland:
Firma by∏a w dobrej sytuacji, rok 2002 by∏ dla nas rokiem
wielkich przemian. Wdro˝ony zosta∏ bardzo znaczàcy program oszcz´dnoÊciowy i zak∏ad doprowadzony zosta∏ do
stanu, w którym ponownie zarabia pieniàdze. A przy tym
okazuje si´, ˝e nie musimy ju˝ produkowaç ponad 50 tys.
ton rocznie (chodzi o mas´ gotowych wyrobów), ˝eby
uzyskaç pozytywny wynik finansowy – w obecnej chwili
wystarczy 41 tys.
Czy iloÊç zamówieƒ, jakie otrzymuje Teksid, wykorzystuje
pe∏ne moce przerobowe zak∏adu?
Nie, jeszcze nie. Sytuacja rynkowa wcià˝ nie jest tak korzystna, jak byÊmy chcieli, poniewa˝ nowych zamówieƒ
wcià˝ nie ma – ani z Grupy Fiata, ani z pozosta∏ych sektorów rynku. Dla przyk∏adu: w 2002 roku z∏o˝yliÊmy odpowiedzi na zapytania ofertowe na ponad 70 tys., a pozyskaliÊmy oko∏o 3 tys. ton nowych produktów.
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Jakie zatem cele stawia pan przed sobà na najbli˝sze
miesiàce?
Najwa˝niejsze jest przywrócenie wiarygodnoÊci zak∏adu
w oczach naszego szefostwa i oczywiÊcie poszukiwanie
nowych zamówieƒ.
Gdzie przede wszystkim firma b´dzie próbowa∏a je
znaleêç?
Nale˝àc do Grupy Fiat jesteÊmy naturalnie zobowiàzani
do pozytywnego odpowiadania na wszelkie zapytania ofertowe, które otrzymujemy ze strony koncernu. Obecnie ponad po∏ow´ naszej produkcji stanowià wyroby dla potrzeb
Grupy Fiat. Ale b´dziemy oczywiÊcie starali si´ wychodziç
tak˝e na zewnàtrz – do klientów „pozafiatowskich”. I na
tym chcielibyÊmy si´ w najbli˝szych miesiàcach skupiç.
Produkcjà jakich wyrobów zajmuje si´ obecnie Teksid Iron
Poland?
Sà to odlewy ˝eliwne przede wszystkim dla potrzeb przemys∏u motoryzacyjnego (za wyjàtkiem kad∏ubów do silników) – a wi´c g∏ównie zwrotnice i wa∏ki rozrzàdu. To jest

nasz podstawowy asortyment, do tego dochodzà jeszcze
tarcze hamulcowe pe∏ne i wentylowane oraz ca∏a gama innych produktów. W sumie program produkcji na ten rok
przewiduje ponad 300 pozycji.
Czy jest to liczba w miar´ sta∏a, czy te˝ ulega zmianom
w zale˝noÊci od wahaƒ rynku?
OczywiÊcie do pewnego momentu chcielibyÊmy, aby
ewoluowa∏a w gór´, aczkolwiek zbyt du˝y asortyment przy
niewielkich seriach nie jest dla nas zbyt korzystny. I na razie
tak si´ dzieje. Trwa obecnie uruchomienie produkcji dwudziestu czterech nowych detali, która rozpocznie si´ na
prze∏omie 2003/2004 roku. – g∏ównie dla przemys∏u motoryzacyjnego, ale nie tylko dla Grupy Fiata, tak˝e dla Toyoty i Daimlera-Chryslera.
Czy jesteÊcie paƒstwo zainteresowani innym sektorem rynku – poza motoryzacyjnym?
Nasz zak∏ad jest technicznie przygotowany do produkcji
masowej – a nie ma innej bran˝y (ni˝ w∏aÊnie motoryzacyjna), która potrzebowa∏aby odlewów w tak du˝ych iloÊciach. Nasza zdolnoÊç produkcyjna to 65 tys. ton i takà
iloÊç, choç oczywiÊcie zale˝y to od asortymentu, mo˝emy
spokojnie produkowaç. Nasz plan pi´cioletni przewiduje
natomiast dalszy rozwój i produkcj´ 60 tys. ton odlewów –
a opieramy go na prognozach dotyczàcych rozwoju rynku,
w tym tak˝e motoryzacyjnego.
Wróçmy do wspominanych przez pana dzia∏aƒ oszcz´dnoÊciowych. O jakiego rz´du kwoty tutaj chodzi?
W ubieg∏ym roku ostatecznie przenieÊliÊmy koƒcowà obróbk´ odlewów (szlifowanie zalewek) z firm zewn´trznych
do naszego zak∏adu. To pozwoli∏o nam zaoszcz´dziç oko∏o
6 mln z∏otych rocznie – bo tyle kosztowa∏a nas wspó∏praca
z naszymi kontrahentami w tym zakresie. Prócz tego realizujemy drugà edycj´ programu oszcz´dnoÊciowego Sei
Sigma, o którym by∏a ju˝ mowa w jednym z poprzednich
numerów Fiata Wokó∏ Nas. W pierwszej, która zakoƒczy∏a
si´ w 2002 roku, nasz zak∏ad ze wzgl´du na osiàgni´te wyniki sklasyfikowano na pierwszym miejscu w Grupie Teksida. I nic dziwnego – pierwsza edycja programu Sei Sigma
przynios∏a firmie oko∏o 400 tys. euro oszcz´dnoÊci. Teraz
pracujemy nad kolejnymi pi´cioma zadaniami, które, jak
liczymy, walnie przyczynià si´ do rozwoju i zwi´kszenia
zysków zak∏adu – a zak∏adamy, ˝e dzi´ki drugiej edycji uda
si´ zaoszcz´dziç kolejnych 300 tys. euro.
Czy i na ile te wszystkie dzia∏ania oszcz´dnoÊciowe
odczuwalne by∏y dla pracowników?
Przede wszystkim od d∏u˝szego ju˝ czasu pracujemy
w uk∏adzie 6-dniowym bez godzin nadliczbowych – choç
zachowany zosta∏ czterdziestogodzinny tydzieƒ pracy, ˝eby

wszystko pozosta∏o zgodnie z prawem. Codziennie pracujà
dwie linie i dwa piece topiàce i dzi´ki tym zmianom uda∏o
nam si´ obni˝yç zamówienie na energi´ elektrycznà. OczywiÊcie poskutkowa∏o to tak˝e nadwy˝kà si∏y roboczej i, aby
uniknàç zwolnieƒ, skierowaliÊmy wolnà za∏og´ do pracy
przy przej´tej na powrót obróbce odlewów.
Jakie by∏y reakcje pracowników?
Wszystkie te zmiany wprowadzaliÊmy w pe∏nym porozumieniu ze zwiàzkami zawodowymi. Chc´ przy tym podkre-

Marek Kanafek chce szukać nowych klientów poza Grupą Fiat.

Êliç, ˝e w ubieg∏ym roku nie zwolniliÊmy ˝adnego pracownika, a i w tym przyjmujemy sobie za cel chroniç miejsca
pracy naszych ludzi – jednoczeÊnie korzystajàc z pe∏nych
mocy przerobowych zak∏adu.
Jest pan pracownikiem Teksidu od lat – czy i w jaki
sposób na ich przestrzeni zak∏ad si´ zmienia∏?
W skoczowskim Teksidzie rozpoczà∏em prac´ w 1980 roku, najpierw w s∏u˝bach utrzymania ruchu, a póêniej jako
dyrektor techniczny i dyrektor ds. zarzàdzania produkcjà.
DziÊ widz´ wyraênie, jak bardzo zmieni∏a si´ filozofia
pracujàcych tu ludzi – jest coraz wi´cej osób, które patrzà
na pieniàdz w kontekÊcie: wydaç jak najmniej, zarobiç jak
najwi´cej – a wi´c coraz wi´cej ludzi nauczy∏o si´ mentalnoÊci rynkowej. I coraz wi´cej ludzi nie pracuje tylko tak,
byle doczekaç emerytury, ale zale˝y im, by tak˝e ich potomkowie znaleêli tu zatrudnienie.
W jaki sposób postrzega pan przysz∏oÊç Teksidu Iron
Poland?
Jestem pewien, ˝e kiedy za dwa lata w tym zak∏adzie
zacznà si´ kolejne wielkie inwestycje w produkt (aby
poprawiç jego konkurencyjnoÊç na rynku), pójdà za tym
nowe zamówienia. A firma zacznie zarabiaç naprawd´
du˝e pieniàdze.
kwiecień 2003 f i a t wo kó ł n a s
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Nowa prasa

Tomasz Libich

New Holland
Płocki zakład CNH Polska Sp. z o. o. rozpoczyna produkcję nowych wyrobów
(prasy 544 i 548 CNH oraz Combi, to jest zespołu prasy typu 548 z owijarką)
do zwijania bel słomy lub siana oraz owijania ich folią.

U

ruchomienie produkcji pras w∏aÊnie w P∏ocku
nastàpi∏o na skutek decyzji o jej przeniesieniu
z fabryki w Breganze we W∏oszech. Ju˝ wczeÊniej, bo w 1999 roku p∏ocki zak∏ad CNH Polska przejà∏
od W∏ochów produkcj´ innego wyrobu – headerów do
zbioru kukurydzy. Wkrótce okaza∏o si´, ˝e by∏a to s∏uszna decyzja i w∏adze firmy postanowi∏y przenieÊç do Polski kolejny produkt. Zarówno headery, jak i prasa 548
CNH oraz combi charakteryzujà si´ wysokim poziomem
technicznym i najwy˝szà jakoÊcià, a dzi´ki temu sà w stanie konkurowaç z innymi na ca∏ym Êwiecie.
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„Z produkcjà urzàdzenia tego typu p∏ocki zak∏ad nie
mia∏ wczeÊniej do czynienia – mówi Zbigniew Pokorski,
Szef Operacji Przemys∏owych p∏ockiego zak∏adu. – Przygotowanie fabryki wymaga∏o wi´c odpowiedniej modernizacji technicznej – uruchomienia nowych linii monta˝owych, spawalni podzespo∏ów i cz´Êci. Jedynie kwestie
zarzàdzania produkcjà nie wymaga∏y du˝ych zmian –
niewiele si´ tutaj zmieni∏o w porównaniu z innymi,
wytwarzanymi dotàd dla potrzeb CNH, produktami”.
P∏ocki CNH przejà∏ niektórych dostawców od
poprzedniego producenta, znalaz∏ te˝ nowych w kilku

krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Nieustannie pracujàc na rzecz podniesienia jakoÊci wyrobów finalnych i redukcji kosztów, w∏adze spó∏ki prowadzà dzia∏ania majàce na celu nawiàzanie wspó∏pracy przede wszystkim
z dostawcami krajowymi.
„Dzienna produkcja pras wynieÊç ma wed∏ug planów
pi´ç sztuk – przynajmniej w 2003 roku – bo, jak podkreÊlajà przedstawiciele CNH Polska – wielkoÊç produkcji
w póêniejszym okresie uzale˝niona b´dzie od potrzeb
rynku. Produkt skierowany b´dzie na wszystkie rynki
obs∏ugiwane przez New Holland i Case (stàd w nazwie
prasy pojawiajà si´ obie marki) – a wi´c przede wszystkim na terenie Unii Europejskiej i Afryki Pó∏nocnej,
a tak˝e Europy Pó∏nocnej (gdzie trafi specjalna wersja
combi do zwijania bel siana folià)”.
Zadaniem nowej prasy New Holland jest zbieranie
i zwijanie pozostajàcej na polu s∏omy lub siana w bele.
Podczas pracy urzàdzenia, po sprasowaniu beli w komorze nast´puje jej owijanie folià na stole owijarki. Combi

– Wszystkie funkcje urzàdzenia obs∏ugiwane sà na panelu w kabinie traktora, a wszystkie informacje wyÊwietlane na monitorze”.
Ca∏y proces odbywaç si´ mo˝e automatycznie lub byç
obs∏ugiwany r´cznie. Ta druga metoda ma istotne

znaczenie w szczególnych przypadkach, np. podczas
pracy na pochyleniach terenu.
W Polsce nowa prasa i combi New Holland praktycznie nie majà konkurencji. Sà co prawda firmy w Lublinie
i S∏upsku zajmujàce si´ produkcjà podobnych wyrobów,
ale technologia wykorzystywana w prasie jest tak nowoczesna, ˝e pozostawia inne daleko w tyle. Pe∏na automatyzacja, wszystkie informacje o stanie urzàdzenia na monitorze, dopracowany software, serwis i sama obs∏uga
maszyny sprawiajà, ˝e produkt z ca∏à pewnoÊcià znajdzie
wielu odbiorców.

Prasa 548 CNH – Podstawowe dane techniczne

jest swoistym po∏àczeniem dotychczas wytwarzanej
prasy 548 z sieczkarnià i owijarkà folii, a fakt, i˝ zabudowana jest na tandemie (podwójnych ko∏ach) i do spe∏nienia swojej roli potrzebuje tylko jednego przejÊcia przez
pole, ma istotny wp∏yw m. in. na gleb´, która odczuwa
zdecydowanie mniejszy nacisk. Nie bez znaczenia jest
tak˝e fakt, ˝e dzi´ki temu wydatnie skraca si´ czas trwania zbioru s∏omy lub siana.
„Nowà pras´ i combi scharakteryzowaç mo˝na w∏aÊciwie jednym pasujàcym do nich okreÊleniem: pe∏na
elektronika – mówi Dariusz Rejniak, konstruktor CNH.

długość
szerokość
wysokość
waga (stand. opony)
wymagania elektryczne
wymiary beli
– szerokość
– objętość
– średnica
masa
– słoma
– siano
– kiszonka
układ napędowy – prędkość obrotowa WOM
moc na WOM
– minimalna
– zalecana

6.28 m
2.79 m
2.83 m
4580 kg
12 V
1,20 m
1,47 m3
1,25 m
120-200 kg
180-300 kg
350-800 kg
540 obr
37/50 kW/KM
52/70 kW/KM
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Wcho
dze
nie
do innego
świata

Tomasz Libich, fot: Eos Poland

Co kilka miesięcy Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
organizuje wy jazdowe spotkania robocze do największych zakładów przemysłowych w regionie. Tym razem wybrali Automotive Lighting Polska w Sosnowcu.

C

elem owych spotkaƒ jest nawiàzywanie kontaktu
z firmami i osobami, które tworzà wspó∏czesnà
technik´ i wykorzystujà w pracy nowoczesne
technologie. KorzyÊci sà wielostronne. Do SIMP-u nale˝à in˝ynierowie i mechanicy z ró˝nych przedsi´biorstw
przemys∏owych w regionie oraz przedstawiciele kadry
naukowej wy˝szych uczelni. Mo˝liwa staje si´ wi´c wymiana doÊwiadczeƒ w szerokim, niemal wielobran˝owym zakresie – na temat organizacji pracy, stosowanych
w praktyce rozwiàzaƒ technicznych, czy logistycznych.
„WyraziliÊmy zgod´ na wizyt´ cz∏onków Wojewódzkiego Oddzia∏u SIMP-u w naszej firmie, poniewa˝ uwa˝amy,
˝e mamy co zaprezentowaç – mówi Kazimierz Ordon, dyrektor zak∏adu Automotive Lighting Polska. – Do podob38

nego spotkania dosz∏o tutaj ju˝ przed czterema laty; od tego czasu wiele si´ u nas zmieni∏o, wdro˝yliÊmy nowe rozwiàzania. Ale tego typu przedsi´wzi´cia to równie˝ dobra
okazja do porozmawiania o naszych problemach, o tym,
z jakimi uczelniami warto nawiàzaç bli˝sze kontakty itd.”
Na spotkanie w Automotive Lighting Polska, zorganizowane przez osiem osób nale˝àcych tutaj do SIMP-u,
przyby∏o ponad pi´çdziesi´ciu in˝ynierów i mechaników
z ca∏ego województwa Êlàskiego. Podczas zwiedzania zak∏adu goÊcie oglàdali m. in. nowe wyroby, nowe linie
monta˝owe, zapoznawali si´ ze stosowanymi technologiami przetwarzania tworzyw sztucznych oraz metodami
obróbki powierzchniowej elementów funkcyjnych i dekoracyjnych przy produkcji lamp i reflektorów.

„Organizowane przez nas spotkania w najwi´kszych
zak∏adach przemys∏owych województwa Êlàskiego –
mówi Waldemar Osuch, prezes oddzia∏u SIMP w Katowicach – majà pe∏niç przede wszystkim rol´ szkoleniowà. Wybieramy przedsi´biorstwa nowoczesne i rozwojowe,
Adriano Fontana
chcemy pokazaç in˝ynierom
z innych zak∏adów, jak efektywnie gospodarowaç swoim mieniem.” Niektóre firmy odmawiajà organizowania spotkaƒ;
ich w∏adze obawiajà si´ najwyraêniej, ˝e zdobyte przez in˝ynierów informacje wykorzystane zostanà w celach konkurencyjnych. Nie przekonujà ich

problemy, które dotyczà ograniczania kosztów poprzez
zmniejszenie iloÊci braków, czy lepsze wykorzystanie surowca lub maszyn.

Członków SIMP-u szczególnie interesowały
zmiany wprowadzone w zakładzie od czasu ich
ostatniej wizyty.
Dyrektor Kazimierz Ordon prezentował
zwiedzającym nowoczesne rozwiązania
technologiczne na liniach montażowych.

zapewnienia, ˝e intencjà tych spotkaƒ jest wymiana doÊwiadczeƒ, które majà s∏u˝yç rozwojowi ca∏ego regionu.
„Nauka, innowacyjnoÊç, produkt, zysk – to jedyna
droga – podkreÊla prezes Êlàskiego SIMP. – Nasze spotkania w firmach, które osiàgn´∏y sukces, to jakby zap∏on
dla tej kadry, in˝ynierowie mogà powiedzieç swoim szefom, ˝e sà zak∏ady, które umiejà sobie radziç w tym trudnym Êwiecie. To bardzo wa˝ne dla kadry technicznej,
której najwa˝niejszym celem jest post´p.”
Automotive Lighting Polska aktywnie wspó∏pracuje
z uczelniami wy˝szymi: Uniwersytetem Âlàskim oraz politechnikami w Gliwicach, Katowicach i Warszawie.
Dzi´ki cz∏onkom SIMP-u ∏atwiejsze staje si´ pog∏´bianie
wspó∏pracy, a spó∏ka mo˝e konsultowaç ze specjalistami

„Zbli˝anie uczelni wy˝szych do Êwiata
pracy jest kluczem do sukcesu. Rynek wymusza na przedsi´biorstwach coraz szybszy
rozwój, musimy byç stale konkurencyjni –
a do tego wsparcie naukowców jest niezb´dne” – uwa˝a Adriano Fontana, prezes
zarzàdu Automotive Lighting Polska.
M∏odzi ludzie, Êwie˝o po studiach rozpoczynajàcy prac´, sà cz´sto zdezorientowani, poniewa˝ spotykajà si´ ze Êwiatem, w którym panuje zupe∏nie inny system i rytm pracy. Zdaniem prezesa
Fontany, wspó∏praca z uczelniami wy˝szymi jest niezb´dna, aby uzupe∏niç wykszta∏cenie tych m∏odych ludzi
i przygotowaç ich do wejÊcia w trudny Êwiat drapie˝nego biznesu.

Automotive Lighting Polska
Zatrudnionych: 529 osób;
Główni klienci: Fiat, Volkswagen,
Peugeot, Ford, Bosch
Produkty:

głównie lampy i reflektory samochodowe.
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TestIveco
Drive
Tomasz Libich
fot. M. Feodorów

Jazdę testową Iveco Daily z nowymi silnikami HPI zorganizowało Iveco Poland.
Do udziału zaproszono także przedstawicieli Fiata Wokół Nas. Auto prowadzi
się przyjemnie , wygodnie i efektywnie w każdych warunkach.

S

pod siedziby „Uni-Truck Warszawa” w Nadarzynie
wyjechaliÊmy kilka minut po godzinie 10:00.
Wyznaczona trasa wiod∏a z Warszawy do ˚ywca
przez Radom, Kielce i Kraków. W drog´ wyruszy∏y cztery
furgony Iveco Daily 35S10V i 35S12V – o mocy silników
odpowiednio 96 i 116 koni. Organizatorzy za∏adowali
samochody workami z piaskiem (po 850 i 900 kg) i zatankowali do pe∏na.
WybraliÊmy mocniejszy z furgonów. Ju˝ na pierwszych
skrzy˝owaniach, jeszcze przed wyjazdem na drog´ ekspresowà zauwa˝yliÊmy, ˝e zachowuje si´ doÊç dynamicznie
i to zarówno na drugim, trzecim, jak i czwartym biegu.
Kilka minut póêniej, przy pr´dkoÊciach rz´du 8090 km/h postanowiliÊmy sprawdziliÊmy jego elastycznoÊç
– samochód szybko reagowa∏ na nag∏e zmiany zachowania
kierowcy, gwa∏towniejsze skr´ty i hamowanie.
ObraliÊmy kurs na Radom. Mijajàc kolejne mniejsze
i wi´ksze miasteczka, postanowiliÊmy przyjrzeç si´ wn´trzu samochodu. UznaliÊmy, i˝ fotele – zarówno kierowcy,
jak i pasa˝erów – sà dobrze wyprofilowane i bardzo wygodne, a przy tym, co niezwykle wa˝ne, nieco sztywne.
Dzi´ki temu jednak organizm kierowcy mniej m´czy si´
w pozycji siedzàcej mimo wielu godzin sp´dzonych za kó∏kiem. Regulacja wysokoÊci i odleg∏oÊci fotela od kierownicy jest dosyç przyst´pna – dêwigni nie trzeba szukaç, ani
specjalnie odchylaç si´, by jej dosi´gnàç.
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Same siedzenia foteli mog∏yby byç troch´ d∏u˝sze,
ale jest to mankament raczej normalny w samochodach
dostawczych.
Spoglàdamy na desk´ rozdzielczà. Jest z ca∏à pewnoÊcià
ergonomiczna – wszystko znajduje si´ w zasi´gu r´ki.
W pierwszej chwili wydaje si´, ˝e ze wzgl´du na jej wyprofilowanie wyÊwietlacz z zegarem mo˝e byç niewidoczny
dla wysokiego kierowcy. Generalnie nie stanowi to jednak
wielkiego problemu, poniewa˝ nie ma koniecznoÊci jego
sta∏ego Êledzenia.
Wje˝d˝amy na drog´ Radom – Kielce. Samochód zyskuje u nas du˝y plus za skrzyni´ biegów – dobrze umiejscowionà i z krótkà dêwignià. Ta ostatnia jest bardzo funkcjonalna, p∏ynnie i elastycznie reaguje na naciski d∏oni pozwalajàc operowaç krótkimi ruchami, co zdecydowanie
uprzyjemnia jazd´. Spoglàdamy w elektrycznie regulowane lusterka boczne – sà ogromne i dajà bardzo du˝e pole
widzenia. Niestety, zimowa nawierzchnia sprawia, ˝e szybko si´ brudzà i ju˝ po przejechaniu 30-40 km o wiele
mniej w nich widaç. Niewielkie problemy sprawia schowek po prawej stronie – z ca∏à pewnoÊcià sposób otwierania móg∏by zostaç inaczej rozwiàzany, bo o ile pasa˝erowi
nie sprawia on ˝adnych k∏opotów, to dost´p dla kierowcy
nie jest ju˝ tak wygodny.
Po pierwszych stu kilkudziesi´ciu kilometrach nie ma
ju˝ wàtpliwoÊci, ˝e furgon dobrze trzyma si´ drogi, ale jest

Centralny Magazyn

warto wiedzieć

bardzo wra˝liwy na koleiny. Inna sprawa, ˝e to przecie˝
nie tyle wina samochodu, ile w∏aÊnie stanu nawierzchni na
polskich drogach.
Na postoju za Kielcami wymieniamy wra˝enia z innymi
kierowcami – okazuje si´, ˝e sà bardzo podobne.
Podczas wyprzedzania furgon „zbiera si´” g∏adko,
sprawnie i stosunkowo szybko – co ma du˝e znaczenie
zw∏aszcza przy takim ci´˝kim ∏adunku. Ogólne wra˝enia
z jazdy i prowadzenia samochodu sà bardzo przyjemne –
przy 110 km/h odg∏os silnika osiàgajàcego 2500 obrotów
znika w „ogólnym ha∏asie”. Furgon przyspiesza miarowo,
chocia˝ na dziurach nieco podskakuje. Wciskamy peda∏
gazu jeszcze troch´. Samochód dobrze trzyma si´ drogi
i na prostej idzie jak po sznurku.
Wyg∏uszenie kabiny jest poprawne, chocia˝ przy wy˝szych pr´dkoÊciach p´d powietrza powoduje zauwa˝alny
ha∏as. Silnik mruczy kiedy wspinamy si´ pod lekkà gór´,
ale wyraênie, delikatnie i stopniowo przyspiesza (na
„czwórce” zegar pokazuje 70-80km/h). W zakr´ty furgon
wchodzi p∏ynnie i nie jest wyrzucany, w czym z ca∏à pewnoÊcià pomaga ∏adunek.
Przeje˝d˝amy przez Kraków. Samochód nie sprawia k∏opotów – elastycznie reaguje na nag∏e przyspieszenia, hamowanie i skr´ty. Stojàc na Êwiat∏ach zauwa˝amy, ˝e mruczenie silnika w kabinie jest dosyç ciche i przyjemne,
a dzi´ki temu niezbyt ucià˝liwe – przychodzi nam do g∏owy, ˝e byç mo˝e jest to spowodowane zastosowaniem
nowej technologii common rail (UniJet) drugiej generacji.
Kierujemy si´ na ˚ywiec. Zaczyna padaç deszcz. Mamy
okazj´ do wypróbowania wycieraczek. Nie zauwa˝amy
nic szczególnego do momentu, gdy nadje˝d˝ajàcy z przeciwka samochód wje˝d˝a w ogromnà ka∏u˝´ i chlapie nam
na szyb´. Wycieraczki b∏yskawicznie reagujà na niewielki
nawet nacisk palców, a ich pierwszy ruch jest bardzo szybki – póêniej zwalniajà i pracujà ju˝ miarowo, a co tak˝e
wa˝ne – cicho. Bardzo dobrym pomys∏em jest umieszczenie otworów od spryskiwaczy na piórach (skrzyd∏ach) wycieraczek – zapewnia to zu˝ycie optymalnej iloÊci p∏ynu.
Dopiero kiedy robi si´ ciemno zauwa˝amy, ˝e kszta∏t,
wielkoÊç i wyprofilowanie szyb przez ca∏y czas zapewnia∏y nam doskona∏à widocznoÊç. W lewych drzwiach
dostrzegamy oparcie na ∏okieç, które niezauwa˝alnie,
ale bardzo pomaga w wygodnym trzymaniu kierownicy.
Ca∏à tras´ 320 km przejechaliÊmy mniej wi´cej w ciàgu
oÊmiu godzin, nasz furgon spala∏ oko∏o 10 l/100 km. Nie
mamy wàtpliwoÊci, ˝e dla osób na co dzieƒ poruszajàcych
si´ tego typu samochodami, Iveco Daily stanowi wartà
uwagi alternatyw´.

Otwarte przed kilku tygodniami Centrum Dystrybucji Części
Zamiennych Iveco w Bielsku-Białej stanowi centralny magazyn części zamiennych firmy w Polsce. Dzięki temu poprawi
się teraz dostępność części, a odbiorcy będą je mogli
otrzymywać w o wiele krótszym czasie, niż dotychczas.
Obiekt znajduje się w Bielsku-Białej, w kompleksie
logistycznym TNT Automotive Logistics Poland, filii
międzynarodowego koncernu TPG, będącego liderem
w zakresie usług Global Express, Logistics & Mail.
Magazynem o powierzchni 2000 m2 zarządza firma
TNT Automotive Logisitics,
która zapewnia magazynowanie,
konfekcjonowanie, transport części
z Turynu, a także dostawę do
dealerów w czasie krótszym, niż 24h.
Firmy TNT i Iveco współpracujące ze
sobą na forum globalnym, opracowały wspólnie projekt kompleksowej
obsługi logistycznej Iveco w Polsce.
Antonio Pagana –
Projekt ten doskonale obrazuje
dyr. gen. TNT Automotive
paletę usług logistycznych, jakie TNT
Logistics Poland
oferuje swoim klientom w ramach
strategii globalnej. Używając istniejących zasobów
i połączonych doświadczeń TNT Logistics, Express i CAT,
firma może oferować swoim klientom usługi o najwyższych
standardach jakości i rynkowych cenach.
Na 2000 m2 powierzchni magazynowej dedykowanej Iveco
składowanych będzie w okresie początkowym 7000 pozycji
katalogowych zarządzanych systemem informatycznym
umożliwiającym określenie dostępności części w czasie
rzeczywistym. Polskie centrum dystrybucji połączone jest
z magazynem wirtualnym Iveco, oferującym 175 000 pozycji
katalogowych i grupującym 5 fizycznych
magazynów w całej Europie.
Od prawej: Fausto Forti, prezes TNT Automotive Logistics,
Natale Rigano, prezes Iveco Poland (w tle)
oraz Franco Fenoglio wiceprezes Iveco SpA.
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Księgowość
wysokiej jakości

Mirosława Malich
fot. M. Feodorów

Business Solutions Polska – Oddział Gesco jest jedną z nielicznych spółek
z sektora księgowości, która otrzymała certyfikat jakości. Jego uzyskanie świadczy
o tym, że firma jest zarządzana zgodnie z międzynarodowymi normami.

W

ybór dostawców posiadajàcych
certyfikat jakoÊci staje si´ ju˝
w naszym kraju normà. Do niedawna wymóg ten dotyczy∏ g∏ównie dostawców nale˝àcych do bran˝y produkcyjnej,
teraz coraz cz´Êciej certyfikatu wymaga si´
tak˝e od spó∏ek us∏ugowych. Zw∏aszcza jeÊli
sà one dostawcà du˝ych firm, typu Fiat
Auto Poland, czy Fiat-GM Powertrain.
W przysz∏oÊci firmy takie z pewnoÊcià b´dà
preferowa∏y dostawców us∏ug legitymujàcych si´ certyfikatem, zapewniajàcym us∏ugi
na najwy˝szym poziomie.
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Podczas wr´czania certyfikatu w dniu
3 marca 2003 roku, Rafa∏ Kmiecik, reprezentujàcy norweskà firm´ certyfikujàcà Det Norske Veritas, zapewni∏, i˝
certyfikat ISO 9001:2000 jest potwierdzeniem, ˝e Gesco zarzàdzane jest
zgodnie z normami mi´dzynarodowymi, a certyfikat obejmuje us∏ugi ksi´gowo-finansowe i podatkowe na rynku
polskim oraz mi´dzynarodowym.
„Zdajemy sobie spraw´, ˝e uzyskanie
certyfikatu stanowi tylko pierwszy
krok w naszej pracy – mówi Gian

poÊwi´caliÊmy kwestii interpretacji wymagaƒ normy ISO
i dopasowanie ich do specyfiki naszej firmy. Na szkoleniach wpajaliÊmy je pracownikom i oswajaliÊmy z terminologià ISO-wskà. Potem by∏o oczywiÊcie mnóstwo pracy nad zdefiniowaniem procesów i stworzeniem dokumentacji podstawowej, operacyjnej. Zaanga˝owani byli
praktycznie wszyscy szefowie dzia∏ów. Obecnie naszym
celem jest dalsze doskonalenie systemu zarzàdzania jakoÊcià, czyli ulepszanie procesów us∏ugowych, w∏aÊciwe zarzàdzanie zasobami i wykorzystanie narz´dzi jakoÊci”.
Przed Gesco jeszcze du˝o pracy. Najwa˝niejszy jest,
oczywiÊcie, uzyskany certyfikat, ale doskonalenie
ca∏ego systemu i realizowanie polityki jakoÊci to
tylko Êrodek do osiàgni´cia g∏ównego celu, jakim
jest spe∏nienie wymagaƒ
i oczekiwaƒ klienta, który
wartoÊç certyfikatu ISO
mierzy poziomem swego
zadowolenia.
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Nicola Censi, wiceprezes spó∏ki Business Solutions. –
Najtrudniejsze jeszcze przed nami. Czekajà nas bowiem
du˝e zmiany w przepisach zwiàzanych z wejÊciem do Unii
Europejskiej. Musimy, poza ogromem pracy, do∏o˝yç
staraƒ, by certyfikat ten utrzymaç, a w Êwietle wspomnianych zmian w przepisach b´dzie to wymaga∏o naszego
du˝ego wysi∏ku”.
WejÊcie do UE to z drugiej strony zwi´kszenie konkurencji na rynku. Spó∏ki posiadajàce certyfikat jakoÊci majà
zapewnionà pewnà przewag´ nad konkurentami, certyfikat bowiem – dzi´ki wypracowaniu odpowiednich narz´dzi jakoÊci – jest gwarantem wysokiego poziomu us∏ug. Dlatego
Gian Nicola Censi
Gesco uznawane jest dziÊ za jedKatarzyna Matula
nego z najlepszych dostawców
na rynku. „Niewiele firm nale˝àcych do sektora ksi´gowego mo˝e poszczyciç si´ certyfikatem jakoÊci – podkreÊla Gian Nicola
Censi. Nasza spó∏ka jest jednà
z nielicznych, która go posiada.
To zas∏uga i sukces nas wszystkich. Uzyskanie certyfikatu nie
oznacza jednak spocz´cia na laurach. Nowe wyzwania niosà
przecie˝ korzyÊci dla klientów.
Dlatego b´dziemy rozwijaç nasz
profesjonalizm. B´dziemy starali si´ poszerzyç zakres naszych us∏ug i do∏o˝ymy staraƒ, by uzyskaç certyfikaty równie˝ na te nowe rodzaje dzia∏alnoÊci”.
Katarzyna Matula, odpowiedzialna za obs∏ug´ personelu w Europie dla Gesco przyznaje, ˝e w trakcie przygotowaƒ do uzyskania certyfikatu wszystkim przyby∏o obowiàzków, ale z drugiej strony certyfikat pomóg∏ pracownikom, bo dzi´ki niemu unormowano wykonywanà do tej
pory prac´ – opracowanie tomów instrukcji operacyjnych
i procedur b´dzie w przysz∏oÊci procentowa∏o w pracy.
„Przed nami – mówi – kolejne zadania wynikajàce ze
zmiany schematu organizacyjnego, który ukierunkowany
b´dzie w stron´ klienta. Czekajà nas szkolenia w tym zakresie, które stwarzajà pracownikom okazj´ do poszerzenia wiedzy i kompetencji”.
Decyzj´ o wdro˝eniu systemu jakoÊci i ubieganiu si´
o certyfikat podj´to w listopadzie 2001 roku. Na rynku
jest niewiele firm, którym uda∏o si´ w tak krótkim czasie
wdro˝yç system od podstaw. Urszula Polubiec (na fot.
na poprzedniej stronie), koordynator ds. zarzàdzania jakoÊcià w Gesco podkreÊla: „Na poczàtku du˝o uwagi

Kto jest kim
Fiat Gesco Poland powstał w 1998 roku w wyniku
outsourcing’u Fiat Auto Poland. Początkowo
podlegał Fiatowi Polska, obecnie Business
Solutions Sp. z o. o., która dzieli się na: Gesco
(działalność księgowa), Sedap (działalność
płacowa). Gesco pracuje w pięciu ośrodkach:
Bielsko-Biała, Tychy, Sosnowiec, Płock
i Warszawa. 85% działalności przypada na
Bielsko, gdzie znajduje się siedziba firmy.
Głównym spośród 25 klientów są:
Fiat Auto Poland, Fiat-GM Power train,
Magneti Marelli, Teksid i CNH Polska.
W 2000 roku w Gesco utworzono dział Polo Europa,
świadczący usługi dla spółek spoza Polski.
Gesco obsługuje klientów w siedmiu systemach
księgowych. Średnia wieku pracowników spółki
wynosi 37 lat. Wykształcenie średnie posiada 306
pracowników, wyższe – 192. W związku z obsługą
klientów spoza Polski, dużą uwagę przywiązuje
się do znajomości języków obcych: 148 osób
zna język angielski, 55 – włoski, 29 – niemiecki,
24 – francuski.

Fepeł
nina
ceenergii
Tomasz Libich, fot. EOS Poland

Zdobycie cer tyfikatu zarządzania jakością według norm ISO 9001:2000 to duży
wysiłek i trudne wyzwanie. Do grona firm mogących poszczycić się jakością
usług na najwyższym poziomie dołączyła niedawno spółka Fenice Poland.

F

irma Fenice powsta∏a w Turynie w 1992 roku
w wyniku restrukturyzacji Grupy Fiat. Jej g∏ównym zadaniem sta∏a si´ dostawa energii oraz zarzàdzanie utilities i ochronà Êrodowiska w koncernie.
Wkrótce rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç tak˝e poza Grupà Fiat.
Moment prze∏omowy dla spó∏ki nastàpi∏ w paêdzierniku 2001 roku, kiedy Fenice SpA znalaz∏a si´ w strukturach jednego z najwi´kszych koncernów energetycznych Êwiata – Electricité de France. Jak zgodnie podkreÊlajà przedstawiciele w∏adz spó∏ki, fakt ten niesie za sobà najwy˝sze gwarancje bezpieczeƒstwa energetycznego
i ekologicznego.
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W roku 1998 powsta∏a Fenice Poland. Wkrótce
w gronie jej klientów znalaz∏y si´ najwi´ksze spó∏ki
Grupy Fiat obecne w Polsce – m. in. Fiat Auto Poland,
Fiat-GM Powertrain, Business Solutions, Teksid, Denso
i Fiat Avio. Roczny obrót firmy wynosi oko∏o 100 mln
z∏otych, zatrudnienie przekracza 230 osób. Obecnie
Fenice Poland Êwiadczy us∏ugi dla ponad szeÊçdziesi´ciu
podmiotów.
„Od ponad czterech lat staramy si´ budowaç z naszymi klientami partnerskie stosunki – mówi∏ podczas uroczystoÊci wr´czenia certyfikatu ISO 9001: 2000 prezes
Fenice Poland, Franco Corazzari. – Twórcami naszego

sukcesu sà wszyscy: klienci, dostawcy, audytorzy i doradcy, przedstawiciele lokalnego biznesu i samorzàdu.”
Do najwa˝niejszych przedsi´wzi´ç zakoƒczonych
w ostatnim czasie w∏adze Fenice Poland zaliczajà m. in.
korzystne uzgodnienia taryfowe oraz wspólne plany inwestycyjne z bielskim Przedsi´biorstwem Komunalnym
„Therma”, a tak˝e popraw´ wspó∏pracy z GórnoÊlàskim Zak∏adem Elektroenergetycznym. W tym drugim
przypadku da∏o si´ zauwa˝yç znaczne zwi´kszenie pewnoÊci zasilania w energi´ elektrycznà, a co za tym idzie,
redukcj´ braków i strat w zak∏adzie FAP w Tychach.
W maju ubieg∏ego roku Fenice Poland odznaczono
Medalem Europejskim za us∏ug´ „outsourcing obszaru
energetyczno-ekologicznego w przedsi´biorstwach
przemys∏owych”. Nagrod´ przyznaje Komitet Integracji
Europejskiej oraz BCC najlepszym firmom, Êwiadczàcym us∏ugi na poziomie europejskim. Podczas ostatnich targów POLEKO, corocznie odbywajàcych si´
w Poznaniu, firma otrzyma∏a nagrod´ Panteon Polskiej

i wdra˝ane”. Zgodnie z zapisami certyfikatu, Fenice
Poland osiàgn´∏a najwy˝szy poziom us∏ug podczas
wprowadzania i stosowania systemu zarzàdzania jakoÊcià produkcji, dystrybucji i obrotu czynnikami energetycznymi, gospodarkà wodno-Êciekowà i gospodarkà
odpadami oraz utrzymywania ruchu urzàdzeƒ, sieci
energetycznych i ekologicznych.
„We W∏oszech Fenice nale˝y do czo∏ówki zarówno
pod wzgl´dem wielkoÊci, jak i kompleksowoÊci us∏ug
w zakresie zarzàdzania dzia∏alnoÊcià ekologicznà i energetycznà – mówi Franco Corazzari. Spó∏ka zatrudnia
1.500 osób, notuje ponad 400 mln euro przychodu
rocznie. W Polsce jest jeszcze m∏oda, ale rozmiary jakie
przybra∏a w tak krótkim czasie, sà bardzo du˝e. Dlatego
zamierzamy poszerzyç wachlarz us∏ug i szybko wejÊç na
inny rynek. Polska jest przez nas bowiem postrzegana jako kraj bardzo podatny na
przemys∏owe inwestycje”.
Podczas wielomiesi´cznych przygotowaƒ du˝o
pracy zaj´∏o firmie przygotowanie „Zasad polityki
jakoÊciowej” i innych dokumentów. Ju˝ dwa lata wczeÊniej du˝e nak∏ady inwestycyjne przeznaczono na
unowoczeÊnienie parku maszynowego.
Jadwiga Hańderek podkreśla, że uzyskanie certyfikatu
to dla firmy duże wyróżnienie.
Jerzy Prokopowicz dyrektor generalny i v-ce prezes Fenice
Poland oraz Stanisław Pater – przedstawiciel TÜV Cert.

Ekologii z ràk ministra ochrony Êrodowiska i od Polskiego Centrum Badaƒ i Certyfikacji za realizacj´ programu Êrodowiskowego.
„Naszym celem jest osiàgni´cie pozycji rynkowego
lidera w dziedzinie outsourcingu dzia∏alnoÊci energetyczno-ekologicznej w sektorze przedsi´biorstw przemys∏owych – podkreÊla Jadwiga Haƒderek, cz∏onek zarzàdu Fenice Poland. – Decyzje o rozpocz´ciu przygotowaƒ do certyfikacji podj´to jesienià 2001 roku. Od
tamtej pory dok∏adaliÊmy wszelkich staraƒ, by zasady
polityki jakoÊciowej pokrywa∏y si´ z konkretnymi
dzia∏aniami w firmie, aby by∏y powszechnie znane

Sam certyfikat, zdaniem prezesa Corazzari, to wspólny sukces wszystkich osób zatrudnionych w Fenice. To
równie˝ wa˝na informacja dla obecnych i przysz∏ych
klientów spó∏ki oraz gwarancja dzia∏alnoÊci zgodnej
z wymogami jakoÊci i politykà ekologicznà, a tak˝e
i wartoÊciami Grupy Electricité de France, w sk∏ad której Fenice obecnie wchodzi.
„Z ca∏à pewnoÊcià jest to ogromne wyró˝nienie – mówi Jadwiga Haƒderek – ale jednoczeÊnie mobilizacja do
dalszej pracy. Dlatego przygotowujemy si´ obecnie do
certyfikatu BHP PN-N-18001 i prowadzimy badania
ankietowe »Customer Satisfaction«, aby poznaç realne
opinie klientów o naszej dzia∏alnoÊci”.
kwiecień 2003 f i a t wo kó ł n a s
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Kiedyś była maszyna do pisania –
obowiązkowe wyposażenie każdego
biura i żelazny sprzęt dziennikarski.
Reporterzy podróżowali z małą
i hałaśliwą Olivetti Lettera 22,
ulubioną maszyną Inrego
Montarelliego. W latach
osiemdziesiątych pojawiły się
komputery osobiste, które zupełnie
zrewolucjonizowały sposób pracy.
Dzisiaj nawet dzieci mają peceta,
na którym odrabiają zadania domowe
lub czatują z przyjaciółmi. Rewolucja
technologiczna zmienia nasze
przyzwyczajenia i zachowania.
Płyty kompaktowa oraz odtwarzacze
MP3 zajęły miejsce dawnych płyt
winylowych, poczta elektroniczna
wypiera powoli faks, zaś powszechność użycia telefonów komórkowych
zredukowała zapotrzebowanie na
budki telefoniczne. Lista urządzeń
i przedmiotów odchodzących powoli
w zapomnienie mogłaby być długa.
Przypomnijmy chociażby wyrzutnię
elektronową nie stosowaną już
w ekranach ciekłokrystalicznych,
filmy fotograficzne i kasety VHS,
które już wkrótce zostaną zastąpione
coraz powszechniej stosowanymi
nośnikami, takimi jak DVD.
Spróbowaliśmy sporządzić listę
przedmiotów, naturalnie
niekompletną, które naszym zdaniem
w ciągu najbliższych kilku lat mogą
stać się ofiarami postępu.

Grazia Neri

Plaster do gojenia ran

Grazia Neri
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Tak, ju˝ istnieje. Zamiast szwów, do niedawna niezb´dnych przy leczeniu g∏´bokich
i rozleg∏ych ran, w wielu izbach przyj´ç wykorzystuje si´ specjalny plaster, który trzyma razem
brzegi rany. Nosi on nazw´ plastra tkankowego i jest prawdziwym zbawieniem dla oko∏o
szeÊciu milionów osób, które co roku udajà si´ do szpitala by zaleczyç rany. Plaster jest
niezwykle wytrzyma∏y, Êmia∏o mo˝na stosowaç go zamiast ig∏y i chirurgicznych nici, a poza tym
jest biologicznie kompatybilny i nie powoduje alergii. Bywa wreszcie stosowany w sali
operacyjnej, gdzie chirurdzy u˝ywajà go do zamykania ran po endoskopii. Po zagojeniu si´ rany
plaster po porostu rozpuszcza si´. W Stanach wynaleziono tak˝e Liquid Bandage, dzia∏ajàcy na
podobnej zasadzie co plaster – p∏ynny odporny na wod´ banda˝, który nak∏ada si´ na ran´ przy
pomocy aplikatora kropelkowego. Banda˝ rozpuszcza si´ po zagojeniu si´ rany. Zaletà tego
wynalazku jest mo˝liwoÊç leczenia trudno dost´pnych ran.

Żegnaj tupeciku!
Dobra wiadomoÊç dla milionów ∏ysiejàcych m´˝czyzn i nie tylko! Naukowcy z Howard
Hughes Medical Institut z Chicago odkryli bia∏ko, które stymuluje komórki skóry
odpowiedzialne za produkcj´ w∏osów. Praktycznie rzecz bioràc, kiedy komórka znajduje si´
jeszcze w stadium embrionalnym (nie wykszta∏ci∏a si´ w pe∏ni), mo˝na jà ponownie
zaprogramowaç, aby przekszta∏ci∏a si´ w cebulk´ w∏osowà, w którym zagnieêdzi si´ trzonek
w∏osa. Eksperymenty na myszach przynios∏y ju˝ dobre rezultaty, teraz sprawdza si´ metod´ na
owcach, aby zmusiç je do produkcji wi´kszej iloÊci we∏ny. JeÊli wszystko dobrze pójdzie to
w ciàgu najbli˝szych kilku lat producenci tupecików b´dà musieli zwinàç interes. Równolegle
z tymi badaniami, czynione sà powa˝ne kroki w kierunku zwalczenia siwizny, polegajàce na
stymulowaniu cebulek w∏osowych. Dzi´ki tej metodzie oryginalny kolor w∏osów powinien
utrzymywaç si´ przez ca∏e lata.
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Miłe borowanie

Koniec z panikà przez wizytà u dentysty. Najokropniejsze
z istniejàcych urzàdzeƒ, wiert∏o dentystyczne, zostanie
wkrótce zastàpione narz´dziem laserowym, które bezboleÊnie usunie wszelkie chorobowe stany z´bów. Tak naprawd´ laser wykorzystywano ju˝ od dawna w zabiegach na
dziàs∏ach lub mi´kkich cz´Êciach jamy ustnej, ale ostatnio
na rynku pojawi∏y si´ urzàdzenia, które z powodzeniem
mo˝na stosowaç do borowania z´bów. Mowa o wiertarkach hydrokinetycznych. Woda destylowana przekszta∏cona zostaje w maleƒkie kropelki, których wàski strumieƒ
dzia∏a jak frezarka. Urzàdzenie to jest na tyle precyzyjne, ˝e
po prostu nie odczuwamy bólu i nie trzeba pacjenta znieczulaç. Stosowane sà one ju˝ w Stanach Zjednoczonych.
My w Europie z niecierpliwoÊcià na nie czekamy. A przy
okazji, jeszcze jedna nowoÊç! Amerykaƒska badaczka Mary
McDougall, z Uniwersytetu w Teksasie, dwa lata temu zdo∏a∏a wyhodowaç w laboratoryjnych warunkach tkank´
kostnà z´bów, w przysz∏oÊci mo˝liwe b´dzie hodowanie z´bów metodà in vitro i wykorzystywanie ich potem w transplantologii zamiast sztucznych aparatów z´bowych.

Temperatura
na odległość

LaPresse/Zuma

Nie trzeba b´dzie biegaç za dzieçmi chowajàcymi si´ pod sto∏em
przed mamà i tatà z termometrem w r´ku! Dzisiaj ta skomplikowana operacja stanie si´ zabawnie ∏atwa. Istnieje ju˝ termometr na promienie podczerwone, pierwsze na Êwiecie urzàdzenie, które odczytuje temperatur´ bez kontaktu ze skórà. Podstawà jego funkcjonowania jest zasada, ˝e cia∏o ludzkie wysy∏a fale promieniowania podczerwonego o ró˝nej d∏ugoÊci, w zale˝noÊci od w∏aÊciwoÊci powierzchniowych cia∏a; im wy˝sza temperatura tym fale te sà d∏u˝sze.
Wystarczy zbli˝yç urzàdzenie na odleg∏oÊç 3 cm od cia∏a i nacisnàç
przycisk. Po sekundzie na displayu ukazuje si´ dok∏adny odczyt. Zasada funkcjonowania termometru jest taka sama jak narz´dzi satelitarnych u˝ywanych do pomiarów atmosferycznych Envisat, które
z odleg∏oÊci 800 kilometrów od powierzchni morza mierzà temperatur´ wody w oceanie z dok∏adnoÊcià do trzech dziesiàtych stopnia.

Beton zamiast stali
˚egnajcie stalowe druty, stosowane w zbrojeniach budowlanych. Wszystko
na to wskazuje, ˝e zostanà one zastàpione przez struktury betonowe o ogromnej wytrzyma∏oÊci, zdolne do podtrzymywania ci´˝aru pi´ciokrotnie wy˝szego. Nowy rodzaj betonu wykorzystano ju˝ w Szanghaju, gdzie budowany jest
najwy˝szy na Êwiecie wie˝owiec (o wysokoÊci 460 metrów i powierzchni 300
tys. metrów kwadratowych), który pomieÊci 20 tys. osób. Stosowanie betonu
o du˝ej wytrzyma∏oÊci pozwala na zwi´kszenie odpornoÊci budynku na wiejàcy wiatr oraz na trz´sienia ziemi, a tak˝e na obni˝enie kosztów konstrukcji.
Sà tak˝e zalety estetyczne. Poprawia si´ stan konserwacji powierzchni, dzi´ki
znacznemu zmniejszeniu iloÊci szczelin, które sprzyjajà chemicznej korozji
zbrojeƒ stalowych. Ale in˝ynierowie i fizycy ju˝ pracujà nad usprawnieniem
technologii budowlanych, opartych na tym materiale, mowa o specjalnych
moleku∏ach w´glowych, które ze wzgl´du na specyficzny kopulasty kszta∏t sà
bardziej wytrzyma∏e od stali i l˝ejsze od tytanu.

Tego akurat nie spodziewaliÊmy si´ – zniknà dezodoranty!
Kremy i p∏yny zapachowe zostanà wkrótce zastàpione samymi
ubraniami, które przez d∏ugi czas zachowywaç b´dà przyjemny
zapach Êwie˝oÊci. To zas∏uga Kuraray, antybakteryjnego poliestru, który wystawiony na oddzia∏ywanie Êwiat∏a wydziela
dodatkowo mi∏y zapach. To za sprawà specjalnych ceramid,
sztucznych moleku∏ dodanych do materia∏u w fazie obróbki,
które rozpoznajà przykre zapachy i zwalczajà je. Najprostsze
niemi∏e zapachy neutralizowane sà przez jony mechaniczne, te
bardziej trwa∏e (jak zapach tytoniu, potu, itp.) bywajà utleniane
przez promienie ultrafioletowe s∏oƒca lub niektórych ˝arówek.
Promienie s∏oneczne wyzwalajà tak˝e dzia∏anie antybakteryjne.
Kuraray ma wiele zastosowaƒ, w szpitalach (jako materia∏ z którego szyje si´ ubiór personelu medycznego i bielizn´ szpitalnà),
w obiciach (siedzeƒ samochodowych, foteli w pociàgach, samolotach i salach kinowych), do szycia ubiorów sportowych, bielizny, a tak˝e odzie˝y dla dzieci. Od pachnàcych materia∏ów a˝
do tych ratujàcych ˝ycie, jak w∏ókno do hamowania
krwotoków, dlatego, ˝e zawiera ono algi wykorzystywane w∏aÊnie przy tamowaniu krwi. Kolejny przyk∏ad, materia∏
zawierajàcy w∏ókna optyczne i czujniki, które przekazujà podstawowe informacje o noszàcej go osobie i kontrolujà stan
zdrowia pacjenta.

Retna/Grazia Neri
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Zapach pre^ t-a-porter

Bezbolesne zastrzyki
Strzykawki b´dà ju˝ tylko muzealnymi eksponatami. Od kilku
miesi´cy dost´pne sà urzàdzenia bez ig∏y, podobne do pistoletów na
spr´˝one powietrze, które wstrzeliwujà do organizmu lekarstwa
z pr´dkoÊcià naddêwi´kowà (ponad 1200 km/h). Cieniutki wtrysk
p∏ynu pod ciÊnieniem, przechodzi bezboleÊnie i skutecznie przez powierzchni´ skóry. Prosty sposób, nadajàcy si´ do ka˝dego specyfiku,
zw∏aszcza do wykonywania codziennych zastrzyków przez cukrzyków lub ludzi chorych na osteoporoz´. Ale ju˝ testuje si´ inne strzykawki bezig∏owe, które pozwolà na przedostawanie si´ leku przez
skór´, zmieniajàc struktur´ t∏uszczów, przez co stanie si´ ona bardziej przepuszczalna, zw∏aszcza dla niektórych moleku∏.
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Podłoga - Strefa mokra

Woda, przedostająca się
do przegród budowlanych
w pomieszczeniach mokrych (narażonych na
działanie wody, np. łazienkach), powoduje ich długotrwałe zawilgocenie oraz
związany z tym rozwój
grzybów i pleśni. Szczególnie wrażliwe na zawilgocenie są przegrody budowlane (ściany
i podłogi), wykonane w technologiach lekkich, np. płyty kartonowo-gipsowe, drewnopochodne itp. W przypadku stosowania
tych materiałów, oprócz rozwoju grzybów
i pleśni, może dojść do uszkodzenia, a nawet zniszczenia zastosowanych materiałów.
Płytki ceramiczne, jakie układamy w łazienkach, zwykle nie są wystarczającym
zabezpieczeniem znajdujących się pod nimi stropów oraz ścian. Wilgoć może przedostawać się przez spoiny pomiędzy płytkami ceramicznymi, a także przez wszelkiego rodzaju szczeliny wokół rur, w narożach, przy wannie oraz brodziku. Dlatego
chcąc zabezpieczyć nasze łazienki przed
zawilgoceniem, firma MIRA opracowała
prosty w zastosowaniu i niezwykle skuteczny system izolacji przeciwwodnej.
W skład systemu wchodzi pięć produktów:

‰ 4120 sealer

Rys. 1

‰ 4400 multicoat

‰ taśma dylatacyjna o szerokości
10 cm – mira safecoat,
‰ mata zbrojąca o szerokości 1 m – mira
safecoat,
‰ kołnierze uszczelniające przejścia rurowe i kratki ściekowe.
W każdej łazience są miejsca narażone
na bezpośredni kontakt z wodą, które koniecznie trzeba zabezpieczyć szczelną
izolacją. Takimi strefami są przede
wszystkim podłoga oraz ściany w pobliżu
kabiny prysznicowej i wanny. Pozostałe
powierzchnie to strefa wilgotna. Dokładny
podział stref pokazują rysunki na stronie
obok.
Po rozplanowaniu stref mokrych i wilgotnych przystępujemy do izolowania naszej łazienki. Najpierw gruntujemy podłoże. W tym celu użyjemy środka mira 4120
sealer, rozcieńczonego w stosunku
1 część 4120 na 3 części wody. Gruntujemy wszystkie podłoża chłonne
(tynk, beton, płyty kartonowo-gipsowe, wiórowo-gipsowe, bloczki z betonu lekkiego, gazobetony itp.) Wyjątek
stanowią płyty drewnopochodne,
których się nie gruntuje.
Po zagruntowaniu podłoża (grunt
schnie około 2 godzin) możemy przejść

do izolowania naroży ścian, przejść podłoga - ściana oraz łączeń płyt kartonowo-gipsowych. W tym celu nakłada się na
każdą płaszczyznę około 10 cm pas masy
4400 multicoat, na który rozwija się, składając na pół, taśmę dylatacyjną safecoat.
Taśmę safecoat pokrywa się drugą warstwą masy 4400 multicoat
(min. 10 cm na ścianie lub
podłodze). Taśma i jej brzegi muszą być całkowicie
przykryte masą. Należy pamiętać również o tym, aby
taśma była bardzo szczelnie wciśnięta w naroże. Po
zaizolowaniu naroży możemy przejść do wykonania
izolacji w strefie wilgotnej.
W tym celu bierzemy środek 4120 sealer skoncentrowany i 2 razy rozprowadzamy go na
ścianie, pamiętając o tym, aby druga warstwa była nanoszona po przeschnięciu
pierwszej, tj. po ok. 1 godzinie. Na ścianach w strefie mokrej wykonujemy izolację przeciwwodną z 4400 multicoat. Nanosimy ją pędzlem lub pacą. Ściany pokrywamy dwiema warstwami 4400 multicoat bez wkładki safecoat. Drugą warstwę nanosimy po przeschnięciu pierwszej, czyli zwykle po ok. 2 godzinach. Nakładając masę 4400 multicoat na ścianach w strefie mokrej należy pamiętać
o przykryciu masą jeszcze 5 cm strefy
wilgotnej.
Po zaizolowaniu ścian przystępujemy
do izolowania podłogi. Na podłożach pracujących, nierównych oraz drewnopochodnych należy stosować 4400 z matą
zbrojącą safecoat. Najpierw należy dopasować (dociąć) matę do wielkości podłoża. Następnie nanieść 1 warswę 4400
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łogowego,
‰ wylewki samopoziomujące, wylewane
bezpośrednio na podłoża drewniane
bez konieczności uprzedniego ich zrywania,
‰ izolacje przeciwwodne basenów,
‰ system środków do czyszczenia i pielęgnacji płytek ceramicznych i kamienia naturalnego.
W wykonaniu prac pomogą Wam nasze
broszurki lub doradcy techniczni.
Szczegółowych informacji udzielamy
pod numerem telefonu (0...32) 739 48 04
lub 05. Tam również znajdziecie Państwo
informacje o najbliższych punktach
handlowych.
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multicoat jednocześnie wtapiając w nią
matę safecoat i docisnąć ją do podłoża.
Drugą warstwę 4400 multicoat nanosi się
na matę safecoat sukcesywnie przy jej
rozwijaniu. Trzeba nanieść tyle masy, aby
mata była nasączona i całkowicie przykryta. Na przejściach rur montuje się kołnierz uszczelniający mira safecoat manchet. Wycina się koło w taki sposób, aby
jego średnica była nieco mniejsza od
średnicy rury. Po założeniu, kołnierz
uszczelniający należy dobrze docisnąć do
podłoża i posmarować masą 4400 multicoat, tak aby był nią całkowicie pokryty.
Czas schnięcia hydroizilacji zależy od
temperatury i wilgotności powietrza.
W normatywnych warunkach trwa
około 12 godz. Po tym
czasie można przystąpić do układania
płytek ceramicznych, pamiętając,
aby klej, którego będziemy używali do
montowania glazury,
był klejem fleksyjnym. Z oferty miry
będą to kleje 3100
unifix, 3110 unifix
ZESTAW
KABINOWY
oraz 3130 superfix.
System izolacji
zestaw zawiera niezbędne
produkty, umożliwiające samodzielne
przeciwwodnej mira
wykonanie izolacji przeciwwodnej we
po wyschnięciu daje
wnętrzu standardowej kabiny prysznicowej
100% wodoszczelw oparciu o system mira 4400 multicoat.
ną, elastyczną, bezszwową membranę.
Chroni ona przed wilgocią i wodą spływającą bez ciśnienia podłoża z betonu, tynku
betonu lekkiego, płyt kartonowo-gipsowych, drewnopochodnych oraz starych
okładzin ceramicznych. Stosuje się również na podłogach z ogrzewaniem podło-
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W naszej ofercie znajdziecie Państwo
ponadto:
‰ 26-kolorową paletę fug i silikonów,
‰ system wykończenia ogrzewania pod-

po

min.
25 cm

gowym. Nie wolno
stosować w basenach i zbiornikach
wodnych.
Mira 4400 multicoat nie zawiera
rozpuszczalników
i nie wydziela
min.
szkodliwych opa10 cm
rów. Środek jest
wodorozcieńczalny, a więc podłoże, na którym będzie stosowany,
musi być suche. Można go stosować również do izolacji tarasów i balkonów, gdyż
środek po wyschnięciu jest odporny na
mróz.
Któż z nas nie miał kiedyś problemów
z zalanym przez sąsiada sufitem w swojej
łazience lub – co gorsza – sam był sprawcą zalania z powodu np. pękniętej rurki.
Każdy, kto tego doświadczył, wie, ile kłopotów sprawia później wycena szkód
przez rzeczoznawcę.
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Kino w domu

Joanna Polak

Normalność
w domu wariatów
O

ferta filmów na video i dvd
jest obecnie osza∏amiajàca.
W tym gàszczu tytu∏ów ∏atwo si´ pogubiç, mo˝na tak˝e szcz´Êliwie wy∏uskaç prawdziwà pere∏k´.
W pierwszej kolejnoÊci warto obejrzeç filmy, które omin´∏y nas w kinie. Na szcz´Êcie 99 % produkcji kinowych pojawia si´ w krótkim czasie
na pó∏kach wypo˝yczalni. Obowiàzkowà lekturà jest najnowszy film
Marka Koterskiego „Dzieƒ Êwira”.
Wi´kszoÊç recenzentów podesz∏a do
tego filmu z niek∏amanym entuzjazmem. Doba z ˝ycia typowego, polskiego inteligenta to u∏amek szarej
rzeczywistoÊci, którà prze˝ywamy
codziennie. OczywiÊcie owa codziennoÊç bardzo umiej´tnie zosta∏a
nasycona absurdem i groteskà. Bohater, Adam Miauczyƒski, jest podstarza∏ym, niespe∏nionym uczuciowo
nauczycielem-polonistà. J´zyk, jakiego u˝ywa podczas lekcji, nijak nie
wspó∏gra z tym, jakim pos∏uguje si´
K-Pax

w swoich w∏asnych przemyÊleniach.
Idea∏y, w jakie niegdyÊ wierzy∏,
gdzieÊ si´ zapodzia∏y....
„K-Pax” to adaptacja ksià˝ki o tym
samym tytule, która za oceanem odnios∏a olbrzymi sukces. G∏ównym
atutem ekranizacji jest rola Kevina
Spacey’a jako pacjenta szpitala psychiatrycznego, który twierdzi, ˝e jest
kosmità i pochodzi z planety K-Pax.
Jest w owym przekonaniu bardzo
wiarygodny. Dochodzi do tego, ˝e
nawet leczàcy go psychiatra zaczyna
nieoczekiwanie dopuszczaç do siebie
t´ absurdalnà pozornie myÊl. Pytanie: kto w „domu wariatów” jest
najbardziej normalnà osobà pozostaje wi´c otwarte.
Realnych i istniejàcych naprawd´
prze˝yç dostarczy nam na pewno
Jack Nicholson w filmie „Obietnica”. Rola zas∏u˝onego, doÊwiadczonego i udajàcego si´ na zas∏u˝onà
emerytur´ policjanta dostarczy widzowi esencjonalnych emocji. Seria
morderstw dokonanych na ma∏ych
dziewczynkach to ostatnie wyzwanie
dla bohatera. Tytu∏owa obietnica
z∏o˝ona matce dziecka odmienia
ca∏e ˝ycie m´˝czyzny. Zaskakujàce
zakoƒczenie, szybka akcja i ciekawy
scenariusz gwarantujà rozrywk´
w dobrym stylu. JeÊli jednak ktoÊ
lubi happy-endy, zawiedzie si´.

Premiery
„Adaptacja”. Perypetie zakompleksionego scenarzysty, który boi się kontaktów z ludźmi. W wypełnianiu zadań zastępuje go więc brat-bliźniak. Ten z kolei jest pozbawionym talentu cwaniaczkiem. Wygląda na to, że razem tworzą
idealny duet. Przed nimi ciężka próba:
mają napisać scenariusz na podstawie
książki, która traktuje o pewnym miłośniku orchidei. Reż.: Spike Jonze, obsada: Nicholas Cage, Meryl Streep.
„Intacto”. To opowieść o czwórce ludzi,
którzy cudem uniknęli śmierci i starają
się dociec, czemu właśnie ich spotkało
ocalenie. Istotą „Intacto” jest motyw
przeplatania się metafizyki z twardymi
regułami życia. Twórcy filmu zadają
sobie i widzowi pytanie: co jest prawdziwym szczęściem i jak można je osiągnąć. Reż.: Juan Carlos Fresnadillo,
obsada: Leonardo Sbaraglia, Eusebio
Poncela.
„Muza”. Historia jednej z najbardziej
niesamowitych kobiet. Młoda kompozytorka zostaje żoną starszego o dwadzieścia lat Gustawa Mahlera, potem tworzy
niezbyt udany związek z Oscarem Kokoschką, by w końcu z nową miłością uciec
do Ameryki przed okrucieństwem faszyzmu. Piękna i bardzo uzdolniona Alma
była muzą przedwojennych ar tystów.
Reż.: Bruce Beresford, obsada: Sarah
Winter, Jonathan Pryce.

Książki

Joanna Polak

Anegdoty,
satyra i kryminał
„Pani Magdo, pani pierwszej to
powiem...” – tytu∏owa audycja w radiowej „Trójce” cieszy si´ tak du˝à
popularnoÊcià, ˝e autorka postanowi∏a wydaç anegdoty w formie ksià˝kowej. Konwencja programu polega
na pytaniu znanych ludzi w Polsce
o niezwyk∏e przygody, jakie zdarzy∏o
im si´ prze˝yç. Niektóre sà zabawne,
inne nieprawdopodobne, wszystkie
natomiast niezmiernie ciekawe.
Magda Jethon zaprosi∏a do rozmów
aktorów, dziennikarzy, polityków,
jednym s∏owem osoby z pierwszych
stron gazet. Ksià˝k´ czyta si´ jednym
tchem. Anegdota cieszy si´ niezmiennym powodzeniem od setek lat, a inteligentne i barwne jej
przekazywanie stanowi nie
lada sztuk´ i wymaga nadzwyczajnego talentu. Jej
magnes stanowi fakt, ˝e
dziwne zdarzenia przydarzajà si´ w ˝yciu ka˝demu.
U Magdy Jethon spotykamy si´ z ró˝nymi rodzajami opowieÊci, ka˝da utrzymana w innym tonie i nastroju. Wielkà zaletà ksià˝ki jest to, ˝e mo˝na jà
czytaç wybiórczo, na przyk∏ad zaczàç
od ulubionego aktora czy muzyka.
Magda Jethon: Pani Magdo, pani
pierwszej to powiem... Wydawnictwo Do, Warszawa 2002.

Jeden z b∏yskotliwych
debiutów zesz∏ego roku.
DwudziestoszeÊcioletnia
Zadie Smith to córka Jamajki i Anglika. Obraz
Êrodowiska sportretowane
go w „Bia∏ych z´bach”
opiera si´ na osobistych
obserwacjach autorki. Bohaterami
ksià˝ki sà trzy rodziny. Jonesowie –
rodzina jamajsko-angielska, Iqbalowie – emigranci z Bengalu i Chalfenowie – pó∏-˚ydzi, pó∏-Anglicy.
G∏ównym Êrodkiem u˝ywanym
przez autork´ jest zjadliwa satyra. Pisarka wyÊmiewa kultur´ Zachodu –
kolorowe czasopisma, kult pieniàdza
i pi´kna. Dostaje si´ te˝ spo∏ecznoÊciom emigranckim –
konserwatyzmowi, hierarchicznoÊci, zaÊciankowoÊci.
Wydaj´ si´, ˝e g∏ównym przes∏aniem „Bia∏ych z´bów” jest
zdemaskowanie hipokryzji,
która nie omija nikogo, ca∏a
sztuka polega na przyznaniu
si´ do niewolniczego przywiàzania do norm spo∏ecznych i obyczajowych. Gorset, w którym tkwià bohaterowie ksià˝ki w koƒcu p´ka, ale
jest to owocem ca∏ej serii nieoczekiwanych zdarzeƒ.
Zadie Smith: Bia∏e z´by. Wydawnictwo Znak. Kraków 2002.

Jedna z najlepszych powieÊci kryminalnych, jakie ukaza∏y si´ na polskim rynku
w ubieg∏ym roku. Autor jest
re˝yserem teatralnym, który
zajmuje si´ tak˝e pisarstwem
(udaje mu si´ to ca∏kiem nieêle). Bohaterem serii krymina∏ów jest komisarz Montalbano, samotnik ˝yjàcy w którymÊ z sycylijskich miasteczek. Camilleri znakomicie obrazuje mentalnoÊç i koloryt
zamkni´tego, ma∏omiasteczkowego Êrodowiska.
˚ycie mieszkaƒców, jakby
oderwane od rzeczywistoÊci, to idealne t∏o dla dramatycznych wydarzeƒ, jaki majà miejsce na zapad∏ej prowincji. „Pies z terakoty” jest o tyle oryginalny i zaskakujàcy, ˝e dotyczy sprawy, która mia∏a
miejsce tu˝ po wojnie. Wydaje si´, ˝e
wspó∏czesny Êwiat niesie ze sobà tyle
natchnienia dla autorów krymina∏ów, ˝e z przesz∏oÊci (zw∏aszcza tak
odleg∏ej) nie ma sensu ju˝ zapo˝yczaç. Nic bardziej mylnego. Najlepszym dowodem na to jest powy˝sza
powieÊç.
Andrea Camilleri: Pies z terakoty.
Wydawnictwo Noir Sur Blanc. Warszawa 2002.
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Kuchnia

Robert Makłowicz , fot. Karina Łopieńska

Naw∏oskiej
zdrowie
kuchni!
Pobieżnemu badaczowi rzeczywistości zdawać się może, że ulice
naszych miast pełne są restauracji, proponujących włoskie jedzenie.
Co krok to pizzeria, spaghetteria, espresso na każdym rogu.

A

jednak rzeczywistoÊç nie jest tak pi´kna, bowiem
wi´kszoÊç z rzeczonych przedsi´wzi´ç z Italià
wspólne ma jedynie nazwy. Z kuchnià w∏oskà sta∏a si´ rzecz dziwna. Jej Êwiatowa ekspansja, tak ostatnimi
laty wyraêna, za punkt wyjÊcia nie mia∏a swej ojczyzny,
W∏och, lecz Stany Zjednoczone Ameryki Pó∏nocnej.
W∏oscy emigranci w Stanach zachowali swe zwyczaje kulinarne, a ich kuchni´ szybko podpatrzyli Anglosasi. Wi´kszoÊç daƒ przerobili po swojemu i zalali nimi Êwiat. Pizza
z bekonem, ananasem czy pieczarkami, rozgotowane

Tagliatelle z krewetkami i cukinią
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spaghetti z keczupem i tym podobne kulinarne potworki
„zawdzi´czamy” w∏aÊnie Amerykanom. Lecz jednak sà adresy, i to adresy coraz cz´Êciej spotykane, gdzie karmià
prawdziwie po w∏osku. Nale˝y do nich z pewnoÊcià warszawska trattoria „Chianti”. Jej si∏a to oparcie kuchni na
najlepszych, wy∏àcznie w∏oskich produktach. Oliwa
z pierwszego t∏oczenia, trufle z Alby, na miejscu wyrabiane makarony, ry˝ z Piemontu, ocet balsamiczny z Modeny,
w∏oskie wina, Êwie˝e zio∏a, oryginalne w´dliny – to
wszystko tworzy niepowtarzalny, nieporównywalny z niczym innym bukiet zapachów, stanowi o istocie w∏oskiego
smaku. Nie jest to kuchnia bardzo skomplikowana – w∏oscy kucharze, w przeciwieƒstwie do swych francuskich
kolegów, nie muszà sp´dzaç ca∏ych godzin w kuchni, by
przygotowaç jedno danie. Menu, które proponuje dzisiaj
pan Giancarlo Russo, Êwietnie pokazuje, dlaczego to W∏osi grajà dziÊ pierwsze skrzypce w Êwiatowej orkiestrze
kulinarnej. Szparagi po parmeƒsku to taki sam klasyk, jak
opery Rossiniego. Pewnie zielone (bo W∏osi wy˝ej cenià
zielone szparagi od bia∏ych), ugotowane, polane doskona∏à oliwà z Toskanii lub Umbrii, posypane ugotowanymi na
twardo jajkami i Êwie˝o startym parmezanem cieszà
nieodmiennie me podniebienie.
Tagliatelle to szerokie wstà˝ki, specjalnoÊç prowincji
Emilia Romania, gdzie wyrabia si´ masowo pasta fresca –
Êwie˝e makarony z ciasta z dodatkiem ˝ó∏tek. Szparagi
i krewetki to dodatek szlachetny i delikatny pozwalajàcy
te˝ cieszyç si´ smakiem klusek.

Carpaccio z łososia, tuńczyka i miecznika

Dziękujemy za przygotowanie potraw
i umożliwienie wykonania zdjeć
Włoskiej Trattorii CHIANTI
Warszawa, ul . Foksal 17, tel. (22) 828 02 22
www.siesta.com.pl, e-mail: chianti@siesta.com.pl

Lody waniliowe czy Êwie˝e truskawki skropione kilkoma
kroplami aceto balsamico nabieraja zupe∏nie nowego
wyrazu. Jednak mym ulubionym deserem, prawdziwym
zwieƒczeniem posi∏ku, jest kieliszek grappy, destylatu
z winogronowych wyt∏oków. Nim to w∏aÊnie chcia∏bym
wznieÊç zdrowie wszystkich, którzy kochajà w∏oskà
kuchni´.

Tagliatelle zielone z karczochami i łososiem

Marynowanie mi´s w occie balsamicznym i dodawanie go do sosu podpatrzy∏o wiele kuchni, ale tylko
w Modenie i jej okolicach powstaje prawdziwe aceto
balsamico tradizonale, obiekt westchnieƒ smakoszy na
ca∏ym globie. Ocet balsamiczny jest tak s∏odki i ekstraktywny, ˝e mo˝na go dodawaç nawet do deserów.
kwiecień 2003 f i a t wo kó ł n a s
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Osobliwości

Jerzy Bąk, rys. Janusz Stefaniak

MyÊlmy pozytywnie
i... zwyciężajmy!

N

a dzia∏aniach zespo∏owych
suma poszczególnych indywidualnych dzia∏aƒ i umiej´tnoÊci sk∏ada si´ na wynik ca∏ej
grupy. Jest jednak pewien element
rzadko zauwa˝any oraz doceniany
przez szefów. Chodzi o indywidualnà samokontrol´ myÊli poszczególnych uczestników realizujàcych
wspólne zadania.
Ka˝dy dobry szef wie, ˝e im
bardziej zgrany i zaprzyjaêniony jest zespó∏, tym wi´ksze szanse ma na dobre
wyniki. Zastanówmy
si´ jednak, co tak naprawd´ ten termin znaczy. Je˝eli Janusz z Adamem
si´ nie lubià, ale w pracy dobrze wspó∏pracujà i wzajemnie
si´ dopingujà – szef jest usatysfakcjonowany. Pozornie istnieje
w grupie idealna harmonia. Czy
jednak na pewno?
Pracownicy w trakcie realizacji
zadaƒ prowadzà ze sobà indywidualne dialogi wewn´trzne, obserwujàc jednoczeÊnie post´py w pracy
swoich kolegów. Wewn´trzny dialog Janusza mo˝e przyk∏adowo wyglàdaç tak: „Mam nadziej´, ˝e
Adam da sobie z tym rad´... ale tak
naprawd´ to nie ma ˝adnych
szans... to jest dla niego zbyt trudne
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zadanie... dobrze by by∏o, ˝eby nie
da∏ rady, wtedy ja pokaza∏bym co
potrafi´...”, itp. Ten wewn´trzny,
uÊwiadomiony lub nieuÊwiadomiony, dialog mo˝e mieç niebagatelny,
a nawet decydujàcy, wp∏yw na przebieg i wynik wspólnie podj´tych
dzia∏aƒ.

Wyniki badaƒ naukowych, dowodzà, ˝e komunikacja mi´dzy ludêmi
odbywa si´ na wielu poziomach,
z czego trzy najwa˝niejsze to: poziom fizyczny, poziom psychiczny
i poziom duchowy.
Komunikacja na poziomie fizycznym jest podstawowym sposobem
komunikowania si´ mi´dzy ludêmi
za pomocà gestów, ruchów oraz
mowy cia∏a. Wzajemne zach´canie
si´ s∏owami, gestami, krytykowanie
z∏ych posuni´ç, chwalenie dobrych

poczynaƒ, uwagi szefa – to w∏aÊnie
komunikacja fizyczna.
Komunikacja na poziomie psychicznym nast´puje za pomocà myÊli Êwiadomych. Ka˝dy cz∏owiek
otoczony jest indywidualnym polem bioenergetycznym,
zwanym aurà, która promieniuje z nas na du˝à
odleg∏oÊç. W czasie pracy zespo∏owej wspó∏pracownicy przez wi´kszoÊç
czasu znajdujà si´ w obr´bie swoich pól bioenergetycznych. Ich aury
nieustannie nak∏adajà si´
na siebie i coÊ co mo˝emy
nazwaç aurà ca∏ej grupy
jest wypadkowà myÊli
i emocji jej poszczególnych
uczestników. Pozytywne lub negatywne uczucia poszczególnych
osób przekazywane sà innym i mogà wp∏ywaç na ich w∏asne myÊli, odczucia, emocje i wol´ walki. Je˝eli
ktoÊ w grupie czuje antypati´ do
któregoÊ z kolegów, to wprawdzie
jego gesty i s∏owa zach´ty na poziomie fizycznym mogà sugerowaç pe∏nà harmoni´, ale taki ktoÊ mo˝e
mieç ca∏kiem Êwiadomà nadziej´, ˝e
kolega np. pope∏ni b∏àd w realizowanym projekcie. Taka negatywna
myÊl i zwiàzane z nià emocje os∏abià

nie tylko jej adresata, ale spowodujà te˝ zmian´ jakoÊci ca∏ego wspólnego biopola i wp∏ynà na os∏abienie
potencja∏u ca∏ej grupy. Im intensywniejsza emocja, im bardziej negatywne myÊli – tym silniejszy jest
ich wp∏yw na pozosta∏ych. Dlatego
uÊwiadomienie podw∏adnym wagi
tego, co si´ w czasie dzia∏aƒ grupowych myÊli i czuje, oraz sta∏e çwiczenie umiej´tnoÊci kontroli swoich
myÊli, jest sprawà niezwykle wa˝nà
i mo˝e mieç niebagatelny, a byç mo˝e podstawowy wp∏yw na wynik ca∏ego przedsi´wzi´cia. Praca zespo∏owa to nie tylko wzajemna wspó∏praca. To równie˝ przep∏yw i nieustanne przetwarzanie pozytywnych i negatywnych myÊli i emocji.
Komunikacja na poziomie duchowym wyra˝a si´ poprzez podÊwiadome postawy i przekonania.
Je˝eli ktoÊ w grupie ma uwarunkowane wczeÊniej podÊwiadome
przekonanie, ˝e jego zespó∏ nie jest
w stanie podo∏aç podj´temu wezwaniu, mo˝e to u niego spowodowaç oczekiwanie pora˝ki, co z kolei wp∏ynie na jakoÊç aury ca∏ej grupy i jej os∏abienie, lub w przypadku
oczekiwania zwyci´stwa – na jej
wzmocnienie.

Okres realizacji zadaƒ, zw∏aszcza trudnych, jest ogromnym
prze˝yciem emocjonalnym
i psychicznym dla wi´kszoÊci
pracowników. Te stany u∏atwiajà tzw. komunikacj´ subiektywnà, czyli przesy∏anie
informacji ze ÊwiadomoÊci
lub podÊwiadomoÊci jednego
cz∏owieka do podÊwiadomoÊci cz∏owieka drugiego. Znaczy to, ˝e je˝eli u kogoÊ pojawi si´ myÊl: „nie damy rady...” – to b´dzie ona przekazana i pojawi si´ u innych.
Wspó∏pracownicy mogà jà odrzuciç – je˝eli rzeczywiÊcie wierzà
w zwyci´stwo, lub jà zaakceptowaç
– je˝eli istnieje u nich Êwiadome
lub nieÊwiadome oczekiwanie pora˝ki. Im wi´cej wspó∏pracowników zaakceptuje takà myÊl – tym
s∏absza stanie si´ aura grupy i tym
mniejsze b´dà szanse na zwyci´stwo. Wzmocnienie myÊli o zwyci´stwie da oczywiÊcie odwrotny –
pozytywny skutek. W komunikacji
subiektywnej odleg∏oÊç nadawcy
od odbiorcy oraz czas nie odgrywajà roli. Znaczy to, ˝e informacja
przekazywana jest w tym samym
momencie, w którym jest nadawa-

na, niezale˝nie od fizycznej odleg∏oÊci mi´dzy nimi. Jest to zgodne
z teorià pola morfogenetycznego
R. Sheldreake’a, który twierdzi, i˝
wszystkie ˝yjàce istoty sà po∏àczone ze sobà swoistym polem, stanowiàcym zarówno wzorzec, jak
i noÊnik informacji.
Ogólnie mo˝na powiedzieç, ˝e
istnieje coÊ takiego jak prawo weIm
wi´ksza jest wewn´trzna harmonia
grupy, tym bardziej zbli˝a si´ ona do
osiàgni´cia swojego maksymalnego
potencja∏u – aby odnieÊç sukces.
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Podróże

Elżbieta i Andrzej Lisowscy, zdjecia: Andrzej Lisowski

Alternatywa

i Formuła 1

W

prawdzie Avenida Diagonal – najd∏u˝sza ulica stolicy Katalonii – ma 12 kilometrów d∏ugoÊci, to jednak serce
miasta skrojone jest na miar´ piechura. Nawet kilkakrotne przemierzenie
dwukilometrowego, legendarnego
deptaku Las Ramblas nie powoduje
specjalnego zm´czenia. Zawsze posuwamy si´ wolno, odkrywajàc
szczegó∏y jakiejÊ secesyjnej fasady,
a to mi∏à knajpk´, zabytkowà, ale
i pe∏nà ˝ycia hal´ targowà czy wreszcie zatrzymujemy si´ dos∏ownie na
dziele sztuki Joana Miró, depczàc po
jego kamiennej mozaice...
Las Ramblas stanowià wa˝nà lini´
podzia∏ów miasta. Prawie na ty∏ach
nobliwego Gran Teatre del Liceu, po
stronie zachodniej deptaku, mo˝emy
ju˝ smakowaç ducha prawdziwej
alternatywy. WÊród mieszkaƒców
Bario Chino przewa˝ajà imigranci.
Pe∏no orientalnych sklepików i knajpek. Jest te˝ jedna uliczka przypominajàca czasy rozkwitu tutejszej dzielnicy czerwonych latarni...
Po drugiej stronie Ramblas – w bliskim sàsiedztwie Placu Georga
Orwella, inny jest duch alternatywy,
bardziej u∏adzony i zdecydowanie
muzyczny, choç tu i ówdzie sàczy si´
z okien tak˝e zapach „trawki”.
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W „Harlem Jazz Club” za jedyne
5 euro mamy ma∏e piwo i wspania∏y
koncert, bo nawet program w maleƒkich klubach wspó∏ sponsoruje rzàd
Katalonii. A w programie niezwyk∏y
koncert: po∏àczenie jazzu i gnaua –
muzyki sufich z Maroka. Wspólnie
grajà instrumentaliÊci z Argentyny,
Senegalu, Maroka, Hiszpanii i Holandii. KtoÊ szkicuje wyst´pujàcych
artystów, ktoÊ próbuje taƒczyç...
Po koncercie, nie oddalajàc si´
zbytnio od „Harlem Jazz Clubu”,
trafiamy na kolacj´ do bardzo lokalnej i malowniczej knajpki na rogu
ulic La Plata i Ampla. Szklaneczka

domowego wina z beczki za jedyne
euro. Do tego sma˝one rybki i inne
przekàski. Próbujemy – jak miejscowi, ale nie z tak dobrym skutkiem –
piç wino ze specjalnego szklanego
naczynia przypominajàcego ni to
menzurk´, ni to czajniczek. To porron ze specyficznym „dziubkiem”.
Trzeba tak nim umiej´tnie poruszaç,
by oddalajàc coraz bardziej od ust,
nie uroniç ani kropli wina...
Rano jeszcze inna twarz stolicy Katalonii. Muzeum Futbolu i spotkanie
ze Êwiatowà legendà klubu FC Barcelona. Mamy szcz´Êcie byç Êwiadkami treningu na ma∏ym, szczelnie
i wysoko ogrodzonym boisku sàsiadujàcym z g∏ównym stadionem. Na
pi´tnaÊcie minut unoszà si´ klapy
ogrodzenia tworzàc szczelin´ umo˝liwiajàcà fotografowanie i filmowanie. Skwapliwie korzysta z tej okazji
t∏um wyczekujàcych tu ju˝ od rana
fotoreporterów. Tymczasem grupa
za grupà zwiedzajà stadion FC Barcelona turyÊci z ca∏ego Êwiata. Podziwiajà puchary, robià sobie zdj´cia
przy koszulkach najs∏ynniejszych pi∏karzy. Potem kupujà pamiàtkowe gad˝ety. Zbudowany w 1957 roku stadion mieÊci dziÊ na trybunach ponad
100 tysi´cy widzów. Pracuje na siebie
i przynosi dochody non-stop. WÊród

klubów pi∏karskich Êwiata szczyci si´
najwi´kszà liczbà cz∏onków (podobno ponad 100 tysi´cy), wÊród których znalaz∏ si´ nawet papie˝ Jan
Pawe∏ II, któremu zaproponowano
cz∏onkostwo w czasie pielgrzymki
do Hiszpanii w 1982 roku.
Jeszcze chyba wi´kszà atrakcjà dla
turystów odwiedzajàcych Barcelon´
jest zwiedzanie oddalonego od niej
o ponad 20 kilometrów toru Formu∏y 1 – Circuit de Catalunya. Kataloƒski tor – jeden z siedemnastu na
Êwiecie – to idealna wypadkowa tras
wyznaczonych przez samych kierowców Formu∏y 1. Bo najpierw 11
lat temu wybrano miejsce. DziÊ tor
nale˝y do najbezpieczniejszych na
Êwiecie. Jego d∏ugoÊç wynosi 4730
metrów, ró˝nica poziomów – 50 metrów, a gruboÊç asfaltowego pod∏o˝a
dochodzi do jednego metra. Wymiana ca∏ego asfaltu zaj´∏aby do dwóch
miesi´cy. Najd∏u˝sza prosta ma tutaj
1100 metrów. Najwi´kszà pr´dkoÊç
osiàgnà∏ na niej podczas zawodów
Michael Schumacher. 310 kilometrów na godzin´! Trybuny mieszczà
do 100 tysi´cy widzów. Choç zawody bywajà tylko od czasu do czasu,
kompleks pracuje przez ca∏y rok.
Codziennie trenujà tutaj rozmaite

ekipy, odbywajà si´ ró˝ne prezentacje. Z bliska mogà si´ wszystkiemu
przypatrywaç zorganizowane grupy
turystów. Prowadzi si´ ich, choç na
chwil´ i w bardzo ma∏ych grupkach,
pod same gara˝e zawodników... Tor
pracuje na siebie szkolàc tak˝e zwyk∏ych kierowców na specjalnym
placu poÊlizgowym. To istna szklanka a opony naszego samochodu zupe∏nie normalne. Zaraz za barierkà
Êmigajà samochody Formu∏y 1. Kierowca instruktor robi z nami nawet
obroty samochodu o 360 stopni,
zatrzymujàc si´ potem spokojnie
w miejscu wczeÊniej wskazanym.
Kiedy patrzymy na próby innych

kursantów zdaje nam si´, ˝e to prawdziwy balet na lodzie. Po takim kursie instruktorzy wyje˝d˝ajà z kursantami na najbardziej ruchliwe ulice
Barcelony.
W stolicy Katalonii niczego si´ nie
marnuje i wszystko mo˝e s∏u˝yç promocji turystyki, a ta musi w koƒcu
przynosiç dochody. Jest w tym chyba
coÊ ze Êredniowiecznego kataloƒskiego taƒca sardana. Taƒczà go po
dziÊ dzieƒ – w niektóre niedziele, na
ty∏ach gotyckiej katedry – mieszkaƒcy Barcelony. Z∏oÊliwi twierdzà, ˝e
w∏aÊnie tak a nie inaczej taƒczà, gdy˝
z natury oszcz´dni Kataloƒczycy
nawet kiedy taƒczà – liczà kroki...

Ceny

150
150
150
150

6,0
6,0
6,0
6,0

3- drzwiowy
3- drzwiowy
3- drzwiowy
3- drzwiowy

cena (pln)

1108/54
1108/54
1108/54
1108/54

nadwozie

prędkość
maksymalna
km/h

187.143.1
187.243.1
187.741.1
187.244.1

CENA
zużycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

pojemność
cylindrów cm3/
moc KM

Actual
Active
ACTIVE BRUSH
DYNAMIC

kod

SEICENTO

CHARAKTERYSTYKA

21.510,00
23.760,00
23.760,00
25.560,00

09 - ABS zł 1.890,00 • 025 - Klimatyzacja zł 3.150,00 • 028 - Elektr. podnośnik szyb zł 405,00 • 030 - Przyciemniane szyby aterm. zł
270,00 • 082 - Przyst. pod radio zł 135,00 • 097 - Lampy p. mgielne zł 450,00 • 108 - Felgi alum. zł 1.125,00 •112 - Wpomaganie
elektryczne kierownicy zł 1440 • 174 - Szyby boczne odchyl. zł 180,00 • 195 - Siedz. tylne dzielone zł 360,00 • 197 - Fartuchy p. błotne
kół tyln. zł 45,00 • 210 - Lakier metaliz. zł 923 • 213 - Autoalarm zł 900,00 • 228 - Elektr. blokada drzwi zł 315,00 • 313 - Autoradio
zł 1.170,00 • 380 - Dach otwierany ręcznie zł 882,00 • 399 - Dach otwierany elektr. - długi zł 1.890,00 • 431 - Koła ze stopu + opony
poszerzone zł 1.305,00 • 457- Zderzaki w kolorze nadwozia zł 450,00 •500 - Poduszka powietrzna kierowcy zł 810,00• 502 - Poduszka
pow. pasażera zł 990,00 • 564 - Radio z CD zł 1.440,00 • 718 - System audio hi - fi zł 540,00 • 802 - Lakier sportowy zł. 360
• 833 - Przystos. do telefonu zł 270,00 • 927 - Listwy ochronne drzwi zł 135
* w standardzie zawiera opcje: 380,457, 564, 718

PUNTO

nowa gama 2002

1,2 ACTUAL
1,9 D ACTUAL
1,2 ACTIVE
1,9 JTD ACTIVE
1,2 SOUND (wersja specjalna)
1,2 8v DYNAMIC
1,2 16v DYNAMIC

188.010.2
188.011.2
188.510.2
188.517.2
188.120.2
188.210.2
188.213.2

1242/60
1910/60
1242/60
1910/85
1242/60
1242/60
1242/80

155
155
155
173
155
155
165

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

3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy

26.910,00
36.810,00
30.870,00
41.391,00
33.030,00
33.030,00
35.370,00

1,2 ACTUAL
1,9 D ACTUAL
1,2 ACTIVE
1,9 JTD ACTIVE
1,2 8v DYNAMIC
1,2 16v DYNAMIC
1,2 CLASS (wersja specjalna)

188.040.2
188.041.2
188.540.2
188.547.2
188.240.2
188.243.2
188.290.2

1242/60
1910/60
1242/60
1910/85
1242/60
1242/80
1242/60

155
155
155
172
155
165
155

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

5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

28.071,00
37.971,00
32.031,00
42.552,00
34.191,00
36.531,00
34.191,00

• 008 - Sterowanie zdalne otwier./zamyk. zł 405,00 • 009 - ABS zł 1.980,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 063 - Regul. układ kierow. +
reg. siedzenia kierow. mechanicznie zł 495,00 • 097 - Dodat. reflektory p. mgielne zł 585,00 • 112 - Wspomag. elektr. kierownicy zł 1.710,00
• 195 - Tylna kanapa dzielona zł 360,00 • 210 - Lakier metaliz. zł 1.305,00 • 213 - Autoalarm zł 1.440,00 • 286 - Dojazdowe koło zapasowe
(zamiast opcji 980) • 313 - Autoradio Blaupunkt HiFi zł 1.485,00 • 315 - Radio z CD zł 1.620,00• 386 - Wbud. nawigator zł 5.535,00 • 400 Dach otwierany elektr. zł 1.980,00 • 428 - Elektr. podnosz. szyb boczn. drzwi przed. + zamek centralny zł 1.350,00 • 431 - Felgi alumin. +
poszerz. opony zł 1.485,00 • 451 - Autoradio kasetowe Blaupunkt Hi-Fi zł 1.260,00 • 472 - System nawig. bazowy zł 4.950,00 • 499 - Pakiet
Fix&Go (zamiast opcji 980) • 502 - Poduszka pow. pasażera zł 990,00 • 505 - Poduszki boczne zł 990,00 • 543 - Trzeci zagłówek i 3. pas bezp.
zł 450,00 • 564 - Radio z CD zł 1.845,00* • 565 - Zmieniarka CD zł 1.148 • 614 - Boczne poduszki pow. i chron. głowę zł 990,00 • 802 - Kolory
sportowe zł 495,00 • 833 - Przystosowanie do montażu telefonu zł 324,00 • 927 - Listwy ochronne drzwi zł 239
* cena opcji jestpomniejszana o cene niniejszego radia, jeśli wchodzi ono w skład wyposażenia standardowego danej wersji

STILO MW

1,6 16v ACTUAL
1,9 JTD 80 ACTUAL
1,6 16v ACTIVE
1,9 JTD 115 ACTIVE
1,6 16v DYNAMIC
1,8 16v DYNAMIC
1,9 JTD 115 DYNAMIC

192.7VX.1
192.7V7.1
192.7JX.1
192.7J8.1
192.74X.1
192.742.1
192.748.1

1596/103
1910/80
1596/103
1910/115
1596/103
1747/133
1910/ 115

185
172
183
190
183
200
190

7,3
5,4
7,5
5,4
7,5
8,1
5,4

5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

49.140,00
53.010,00
53.640,00
60.750,00
57.240,00
61.020,00
64.350,00

153
167
167
186

6,8
6,8
6,8
8,0

5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

34.830,00
36.810,00
40.410,00
42.660,00

• 40K - Niezleżnie otwierana szyba bagażnika zł 800

PALI0 WEEKEND

PALI0 WEEKEND 1,2 EL
PALI0 WEEKEND 1,2 16v EL
PALI0 WEEKEND 1,2 16v HL
PALI0 WEEKEND 1,6 16v HL

173.262.2
173.263.2
173.273.0
173.274.0

1242/60
1242/80
1243/80
1596/103

• 009 - ABS z EBD zł 2.430,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 097 - Światła p.mgielne zł 630,00 • 108 - Koła ze stopu zł 810,00
• 210 - Lakier metalizowany dla Palio zł 1.305,00 • 357 - Bagażnik dachowy (relingi dachowe) zł 450,00 • 428 - Elektr. podnoszenie
szyb przednich drzwi + centr. zamek zł 1.350,00 • 502 - Poduszka pow. pasażera zł 1.350,00 • 507 - Wbudowane radio (dod. do
głośników w standardzie) zł 810,00 • 626 - Regul. mech. siedzenie kierowcy (z podparciem lędźwiowym) zł 270,00
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SAMOCHODÓW PRODUKOWANYCH PRZEZ FIAT AUTO POLAND S.A. obowiązujący od 1 kwietnia 2003 r.
Ceny z upustami dla pracowników spółek Grupy Fiat w Polsce. Ważne w chwili oddania dwumiesięcznika do druku
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.

zużycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

nadwozie

172.263.0
172.273.0
172.274.0

1242/80
1242/80
1596/103

167
167
186

6,8
6,8
8,0

4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy

cena (pln)

prędkość
maksymalna
km/h

1,2 16v EL
1,2 16v HL
1,6 16v HL

pojemność
cylindrów cm3/
moc KM

ALBEA

CENA

kod

CHARAKTERYSTYKA

32.310,00
35.820,00
38.430,00

• 009 - ABS z EBD zł 2.430,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 097 - Światła p. mgielne zł 630,00 • 108 - Koła ze stopu zł 810,00 •
195 - Tylna kanapa dziel. zł 450,00 • 210 - Lakier metaliz. zł 1.305,00 • 428 - Elektr. podnosz. szyb przednich drzwi + centr. zamek zł
1.350,00 • 502 - Poduszka pow. pasażera zł 1.350,00 • 507 - Wbud. radio (dod. do głośników w standardzie) zł 810,00 • 626 - Regul.
mech. siedzenie kierowcy (z podparciem lędźwiowym) zł 270,00

BARCHETTA

NAXOS 1,8

183.500.0

1747/130

200

8,4

2-drzwiowy

71.910,00

• 025 - klimatyzacja zł 4.230,00 • 097 - Światła przeciwmgielne zł 630,00 • 105 - Dach metal. z tylnym oknem atermicznym zł 6.120,00
• 210 - Lakier metalizowany zł 1.260,00 • 211 - Tapicerka ze skóry zł 5.130,00 • 213 - Autoalarm zł 1.530,00 • 320 - Kierownica pokryta
skórą zł 495,00 • 382 - Dach metalowy w kolorze nadwozia zł 6.885,00 • 767 - Centralny zamek i elektr. sterowane lusterko zewn.
zł 810,00 • 833 - Przystosowanie do montażu telefonu zł 855,00 • 925 - Wind stop zł 990,00

DOBLÒ

1,2 Bz SX
1,6 16v SX
1,9 D SX
1,9 JTD SX
1,6 16v ELX
1,9 D ELX
1,9 JTD ELX
1,9 JTD Malibu

119.510.0
119.511.0
119.512.0
119.513.0
119.711.0
119.712.0
119.713.0
119.813.0

1242/65
1596/103
1910/63
1910/63
1596/103
1910/63
1910/100
1910/100

142
168
141
141
168
141
141
141

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

4-drzwiowy
4-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

39.510,00
44.010,00
44.910,00
48.510,00
46.710,00
47.610,00
51.210,00
61.110,00

• 008 - Zdalne sterowanie otw./zam. drzwi zł 621,00 • 009 - ABS zł 3.195,00 • 011 - Reg. wysokość kolumny kier.
zł 315,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.410,00 • 041 - Elektryczne podgrzewanie lusterka zł 468,00 • 044 - Obrotomierz zł 225,00 • 055 Dodatkowe drzwi boczne przesuwane zł 1.260,00 • 082 - Przyst. pod radio zł 423,00 • 097 - Lampy przeciwmgielne zł 585,00 • 108 Felgi aluminiowe 14“ zł 1.215,00 • 148 - Tylna lampa podn. do góry (z wycieraczką szyby tylnej) zł 378,00 • 195 - Siedzenie tylne
dzielone zł 513,00 • 210 - Lakier metalizowany zł 1.305,00 • 297 - Siedz. przed.z reg. zł 450,00 • 313 - Autoradio Blaupunkt HiFi zł
1.395,00 • 453 - Ogrzewane siedzenie kierowcy zł 423,00 • 502 - Poduszka powietrzna pasażera zł 1.080,00 • 505 - Poduszka
powietrzna boczna zł 1.215,00 • 508 - Systemy wspomagające przy parkowaniu zł 900,00 • 564 - Autoradio z odtwarzaczem płyt
kompaktowych zł 1.710,00 • 585 - Przes. dach zł 1.395,00 • 627 - Siedzenie przednie kierowcy z podłokietnikiem zł 405,00 • 747 Fartuchy p. błotne przed. zł 180,00 • 747 - Fartuchy p. błotne przed. zł 162,00 • 833 - Przyst. do telefonu zł 288,00 • 997 - Podwyższony
dach zł 3.690,00

MULTIPLA

1.6 16v ACTIVE
1.9 JTD ACTIVE
1.9 JTD DYNAMIC

186.211.0
186.231.0
186.431.1

1581/103
1910/105
1910/105

170
170
170

8,6
6,4
6.4

5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

55.710,00
62.910,00
65.610,00

• 023 - Szyby tylne ster. elektr. zł 800,00 • 125 - Światła p. mgielne + sprysk. reflekt. zł 720,00 • 205 - Dod. ogrzew. ster. pilotem zł
3.600,00 • 210 - Lakier metalizowany zł 1.620,00 • 213 - Autoalarm z pilotem zł 1.080,00 • 245 - Ster. radiem z kierow. zł 630,00
• 263 - Connect zł 4.950,00 • 269 - Nawigacja sateliterna zł 5.850,00 • 320 - Kierow. i gałka biegów obszyte skórą zł 450,00 • 392 ESP zł 2.250,00 zł 765,00 • 431 - Felgi aluminiowe + poszerzone opony zł 1.620,00 • 441 - Lusterka zew. składane zł 360,00 • 465 Lodówka (zamiast środkowego fotela w I rzędzie) zł 360,00 • 499 - Pakiet Fix&Go zł 90,00 • 505 - Poduszki pow. boczne przed. zł
1.080,00 • 508 - Czujnik parkowania zł 720,00 • 553 - Stopień ułatw. wsiadanie zł 360,00 • 563 - Zmieniarka CD zł 1.260,00 • 564 Radio z CD (dopł. do radia CC) zł 540,00 • 576 - Podwójny otwierany el. dach zł 4.050,00 • 614 - Poduszki chron. głowę (przed.) zł
1.080,00 • 671 - Pakiet wielofunkc. (zawiera op. 339, 469, 658) zł 450,00 • 903 - Connect NAV zł 9.900,00 • 980 - Pełnowym. koło
zapas. zł 90,00 • 989 - Pakiet dla palących (popieln. i zapaln.) zł 45,00

ULYSSE

ULYSSE ACTIVE 2.0 16v
ULYSSE ACTIVE 2,0 JTD 16v
ULYSSE DYNAMIC 2,2 JTD 16v
ULYSSE ADMIRAL 3.0 V6 24v

179.111.0
179.115.0
179.617.0
179.743.0

1997/136
1997/109
2179/128
2179/128

185
174
182
182

9,1
7,0
7,4
7,4

5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

87.210,00
95.310,00
119.250,00
137.610,00

• 064 - Superblokada zł 270,00 • 070 - Zaciemniane tylne szyby zł 450,00 • 087 - 3 rząd siedzień (2+3+2 razem 7 miejsc) zł 2.340,00 • 102
- Spryskiwacze reflektorów zł 900,00 • 108 - Felgi aluminiowe 15” zł 1.350,00 • 119 - Siedzenie kierownicy el. regul. podgrzew. z pamięcią zł
1.440,00 • 131 - Sztywna półka z tyłu (dla 6,7 lub 8 miejsc) zł 450,00 • 140 - Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa zł 1.170,00 • 210 Lakier metalizowany zł 1.800,00 • 211 - Skórzane siedzenia - przed. obrotowe i podgrzewane zł 5.400,00 • 224 - Superblokada + system
antynapadowy zł 990,00 • 230 - Reflektory ksenonowe i spryskiwacze reflektorów zł 2.610,00 • 320 - Kierownica i gałka zmiany biegów pkryta
skórą zł 270,00 • 359 - Relingi dachowe poprzeczne zł 630,00 • 381 - Zabezpieczenie przestrzeni bagażowej zł 450,00 • 392 - ESP - kontrola
stabilności pojazdu + ASR + MSR zł 2.250,00 • 416 - Tempomat CRUISE CONTROL zł 720,00 • 433 - Felgi aluminowe 15” zł 2.250,00 • 440 Fotele przednie obrotowe zł 990,00 • 447 - Czujnik ciśnienia powietrza (tylko z felgami aluminiowymi) zł 450,00 • 452 - Przednie fotele
podgrzewane zł 540,00 • 493 - Elektrycznie regulowane drzwi boczne zł 2.700,00 • 508 - Czujnik parkowania zł 1.800,00 • 565 - Zmieniarka
CD zł 1.350,00 • 628 - Potrójne elektryczne okno dachowe zł 4.950,00 • 632 - Szyby elektryczne dla 2 rzędu, elektr. blokada drzwi zł 810,00
• 659 - Zasłona przeciwsłoneczna dla 3 rzędu i dla tylnej szyby zł 180,00 • 897 - Fotele lotnicze (2+2+2 razem 6 miejsc) zł 2.070,00 • 903 System CONNECT NAV zł 4.050,00 • 904 - System CONNECT NAV z wyświetlaczem kolorowym 7” zł 6.300,050 • 965 - Kanapa w 3 rzędzie siedzeń
(2+3+3 razem 8 miejsc) zł 2.340,00* • 40E - Pakiet superwidoczność zł 1.350,00 • 40F - Pakiet skórzano-elektyczny zł 6.300,00
*dostępne w późniejszym terminie
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1242/80
1596/103
1910/80
1596/103
1910/80
1910/115
1596/103
1910/115
2446/170

172
185
172
185
172
192
185
192
215

6,3
7,3
5,4
7,3
5,4
5,3
7,3
5,3
9,7

3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy

41.040,00
44.640,00
48.510,00
49.140,00
53.010,00
56.250,00
52.740,00
59.850,00
83.880,00

1,2 16v ACTUAL
1,6 16v ACTUAL
1,9 JTD 80 ACTUAL
1,6 16v ACTIVE
1,9 JTD 80 ACTIVE
1,9 JTD 115 ACTIVE
1,6 16v DYNAMIC
1,8 16v DYNAMIC
1,9 JTD 115 DYNAMIC

192.5VY.1
192.5VX.1
192.5V7.1
192.5JX.1
192.5J7.1
192.5J8.1
192.54X.1
192.542.1
192.548.1

1242/80
1596/103
1910/80
1596/103
1910/80
1910/115
1596/103
1747/133
1910/ 115

172
185
172
183
172
190
183
200
190

6,3
7,3
5,4
7,5
5,4
5,4
7,5
8,1
5,4

5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

42.840,00
46.440,00
50.310,00
50.940,00
54.810,00
58.050,00
54.540,00
54.360,00
61.650,00

cena (pln)

192.3VY.1
192.3VX.1
192.3V7.1
192.3JX.1
192.3J7.1
192.3J8.1
192.32X.1
192.328.1
192.334.1

nadwozie

prędkość
maksymalna
km/h

1,2 16v ACTUAL
1,6 16v ACTUAL
1,9 JTD 80 ACTUAL
1,6 16v ACTIVE
1,9 JTD 80 ACTIVE
1,9 JTD 115 ACTIVE
1,6 16v DYNAMIC
1,9 JTD 115 DYNAMIC
2,4 20v ABARTH

zużycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

pojemność
cylindrów cm3/
moc KM

STILO

CENA

kod

CHARAKTERYSTYKA

• 023 - Klimatyzacja/ Szyby elektr. podnoszone tylne zł 810,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 140 - Atomat. klim. dwustrefowa zł 5.850,00 •
140 - Atomat. klim. dwustref. (dopłata do OPT 025) zł 1.800,00 • 200 - Dodatkowy podgrzewacz temp. wnętrza /dla silnika diesla/ zł 450,00 • 205
- Autonom. ogrzewacz Webesto zł 3.600,00 • 210 - Lakier metalizowany zł 1.791,00 • 211 - Tapicerka ze skóry zł 5.400,00 • 213 - Autoalarm zł
1.350,00 • 230 - Reflektory ksenonowe zł 2.700,00 • 245 - Skórzana kierow. z 6 przyciskami zł 540,00 • 256 - Pojemnik CARGO w bagażn.zł 135,00
• 278 - 2 zintegr. foteliki dziec. zł 900,00 • 295 - Sidzenie pasaż. składane w stolik zł 315,00 • 320 - Kierow. pokryta skórą zł 405,00 • 350 - Pakiet
zimowy 1.080,00 • 43X - Pakiet zimowy II (elektrycznie sterowany, podgrzewany fotel kierowcy z funkcją pamięci + podgrzewane przednie fotele,
podgrzewane spryskiwacze szyby przedniej oraz spryskiwacze reflektorów) zł 4.950,00• 392 - ESP – kontrola stabilności poj. zł 2.610,00 • 400 Dach otwierany elektr. SKY WINDOW zł 3.600,00 • 412 - Tempomat radarowy CRUISE CONTROL zł 3.600,00 • 416 - Tempomat CRUISE CONTROL zł
1.800,00 • 431 - Felgi alumin. i poszerzone opony 205/55/16 zł 1.800,00 • 434 - Felgi alum. i poszerz. opony 205/55/16 91V 5 szt. zł 2.250,00
• 435 - Felgi alum. i poszerz. opony 215/45/17 zł 2.700,00 • 451 - Radioodtwarzacz kasetowy zł 1.170,00 • 469 - Siedzenia tylne pochyl. i
przesuw. niezal. zł 1.440,00 • 4C6 - Pakiet sportowy (felgi alum. i opony 215/45/17 87W + spojler tylny dachowy + spojlery boczne) – tylko dla
wersji 3-drzwiowych zł 3.240,00• 501 - Elektr. ster. siedzenia przednie z funkcją pamięci zł 4.320,00 • 505 - Boczne poduszki pow. zł 1.170,00 •
510 - Tylne poduszki boczne zł 1.350,00 • 564 - Radio z CD zł 1.620,00 • 41A - Radio z CD i MP3 zł 2.070,00 • 41A - Radio z CD i MP3 (dopłata do
radia z CD) zł 450,00 • 565 - Zmieniacz CD w schowku przed pasażerem zł 1.260,00 • 579 - Easy Go zł 1.530,00 • 614 - Kurtyny pow. zł 1.170,00
•709 - Skórzana kierownica z 11 przyciskami zł 720,00 • 711 - Sterowanie głosem systemem audio zł 900,00 • 718 - System Hi-Fi z subwooferem
zł 1.350,00 • 802 - Lakier sportowy zł 540,00 • 903 - System CONNECT NAV zł 5.400,00 • 904 - System CONNECT NAV z wyświetl. kolorowym 7“
zł 7.200,00 • 914 - Pakiet COMFORT 1/czujnik parkowania, deszczu, i automat. światła zł 1.170,00 • 923 - Spoilery tylny dachowy zł 450,00 • 926
- Spoilery boczne (tylko do wersji 3-drzwiowej) zł 450,00

SEICENTO VAN

1100 MPI

287.970.1

1108/54

145

5,6

3-drzwiowy

23.760,00

• 025 - Klimatyzacja zł 3.150,00 • 028 - Elektryczny podnośnik szyb bocznych zł 405,00 • 030 - Szyby atermiczne zł 270,00 • 082 - Przyst. pod
radio zł 135,00 • 097 - Lampy przeciwmgielne zł 450,00 • 112 - Wspomaganie elektr. kierownicy 1.440,00 • 213 - Autoalarm zł 900,00 • 228 Elektryczna blokada drzwi zł 315,00 • 313 - Autoradio zł 1.170,00 • 500 - Poduszka powietrzna kierowcy zł 810,00 • 502 - Poduszka powietrzna
pasażera zł 990,00 • 833 - Przystosowanie do montażu telefonu zł 270,00

PUNTO VAN

1,2 Bz
1,9 D
1,9 JTD

288.830.0
288.831.0
288.837.0

1242/60
1910/60
1910 /85

155
155
173

5,7
5,7
4,9

3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy

30.690,00
37.710,00
40.410,00

• 009 - ABS zł 1.980,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 063 - Regulowany układ kierownicy + reg. siedz. kierow. mechanicznie zł 495,00 • 097 Dod. reflektory p. mgielne zł 585,00 • 104 - Wspom. elektr. kierownicy zł 585,00 • 112 - Wspom. elektr. kierownicy 1.710,00 • 197 - Fartuchy
przeciwbłotne tylne zł 45,00 • 210 - Lakier metaliz. zł 1.305,00 • 213 - Autoalarm zł 1.440,00 • 414 - Radio samochodowe zł 1.080,00 • 428 Elektryczny podnośnik szyb + centr. zamek zł 1.350,00 • 472 - System nawigacji bazowy zł 4.950 • 502 - Poduszka powietrzna pasażera zł 990,00
• 505 - Poduszka powietrzna boczna zł 990,00 • 524 - Zaślepka w kolorze sam. zł 585,00 • 526 - Zaślepka okien bocz. zł 405,00 • 927 - Listwy ochr.
drzwi zł 238,50

64

zużycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

nadwozie

277.312.1
277.313.1
277.323.1
277.324.0

1242/60
1242/80
1243/80
1596/103

153
167
167
186

6,8
6,8
6,8
8,0

5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

cena (pln)

prędkość
maksymalna
km/h

1,2 EL van 4 miej.
1,2 16v EL van 4 miej.
1,2 16v HL van 4 miej.
1,6 16v HL van 4 miej.

pojemność
cylindrów cm3/
moc KM

PALI0 WEEKEND
VAN

CENA

kod

CHARAKTERYSTYKA

35.910,00
37.890,00
41.580,00
43.920,00

• 009 - ABSz EBD zł 2.430,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 097 - Światła p.mgielne zł 630,00 • 108 - Koła ze stopu zł 810,00 • 210 - Lakier
metalizowany zł 1.305,00 • 357 - Bagażnik dachowy (relingi) zł 450,00 • 428 - Elektr. podnoszenie szyb przednich drzwi + centr. zamek zł 1.350,00
• 502 - Poduszka powietrzna pasażera zł 1.350,00• 626 - Siedzenie kierowcy regulowane mech. zł 270,00

DOBLÒ CARGO

1,2
1,2 przeszklony
1,9 D
1,9 JTD
1,9 D przeszklony
1,6 16v SX
1,9 D SX
1,9 JTD SX
1,6 16v SX przeszklony
1,9 D SX przeszklony
1,9 JTD SX przeszklony
Combi 1,6 16v SX
Combi 1,9 D SX
Combi 1,9 JTD SX
* Combi 5 - miejsc. VAN
z komologacją ciężarową
i powyższoną ładownością
do 675 kg

SCUDO

223.110.0
223.210.0
223.112.0
223.113.0
223.212.0
223.311.0
223.312.0
223.313.0
223.411.0
223.412.0
223.413.0
223.611.0 *
223.612.0 *
223.613.0 *

1242/65
1242/65
1910/63
1910/100
1910/63
1596/103
1910/63
1910/100
1596/103
1910/63
1910/100
1596/103
1910/63
1910/100

142
142
141
168
141
168
141
168
168
141
168
168
141
168

7,7
7,7
7,2
6,4
7,2
8,6
7,7
6,4
8,6
7,7
6,4
8,6
7,7
6,4

3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy

38.970,00
40.140,00
44.100,00
47.710,00
45.270,00
45.810,00
46.710,00
50.400,00
46.980,00
47.880,00
51.570,00
46.710,00
47.790,00
51.480,00

• 008 - Zdalne ster. otw./zam. drzwi zł 621,00 • 009 - ABS zł 3.195,00 • 011 - Regul. wys. kol.y kierow. zł 315,00 • 025 - Klimat. zł 4.410,00 • 041 Elektr. podgrzew. lusterka zł 468,00 • 044 - Obrotomierz zł 225,00 • 055 - Dod. drzwi boczne przes. zł 1.260,00 • 082 - Przystos. pod radio zł 423,00
• 097 - Lampy p. mgielne zł 585,00 • 139 - Krótkie przeł. szkrzyni biegów zł 0,00 • 148 - Tylna klapa podn. o góry (z wyc. tylej szyby i podgrzew.) zł 378
• 194 Krata zabezp. kierowcę przed przem. się ładunk. zł 360,00 • 197 lub 678 - Fartuchy p. błotne tylne zł 45,00 • 201 - Ruchoma, dziel. przegroda do
wys. pasa bezp. zł 648,00 • 210 - Lakier metal. zł 1.080,00 • 297 - Siedz. przed. pasaż. z regul. zł 450,00 • 313 - Autoradio AM/FM z odtwarz. kaset zł
1.395,00 • 360 - Podwyższ. dach zł 3.690,00 • 428 - Elektr. opuszczane szyby (028) + centr. zamek (228) zł 990,00 • 453 - Ogrzewane siedz. kierowcy
(tylko dla siedz. opt. 627) zł 423,00 • 502 - Poduszka pow. pasaż. zł 1.080,00 • 505 - Poduszka pow. boczna zł 1.215,00 • 508 - Systemy wspom. przy
parkowaniu zł 900,00 • 519 - Tylne drzwi boczne, dwuskrzydł., asymetr., oszkl. zł 288,00 • 523 - Drzwi boczne przes. zł 1.035,00 • 564 - Autoradio
z odtw. płyt kompakt. zł 1.710,00 • 585 - Przes. dach zł 1.395,00 • 621 - Składane siedz. pasaż. z oparciem, po złożeniu, tworzące stolik zł 423,00 • 627
- Siedz. kierowcy z podłokietn. (dawniej opcje 132 + 626) zł 405,00• 748 - Fartuchy p. błotne przed. zł 180 • 798 - Wykładz. przestrz. ładunk. zł 288,00
• 833 - Przyst. do telefonu zł 288,00 • 876 - Zderzaki w kol. nadw. zł 360,00 • 943 - Zwiększ. ładown. 800 kg zł 990,00

FURGON 1,9 D EL
FURGON przeszklony 1,9 D EL
FURGON 2,0 JTD
FURGON przeszkl. 2,0 16v EL

222.245.0
222.445.0
222.284.0
222.415.0

1867/69
1867/69
1997/109
1997/136

138
138
165
175

8,0
8,0
6,4
9,0

10q furgone
10q furgone
10q furgone
10q furgone

61.650,00
63.810,00
71.550,00
63.810,00

• 008 - Zdalne sterow. otw./zam. drzwi zł 405,00 • 009 - ABS zł 4.500,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 028 - Elektr. podnośnik szyb przednich
zł 648,00 • 029 - Szyba tylna ogrzew. zł 495,00 • 041 - Elektr. podnośnik szyb + lusterka boczne elektr. i podn. zł 1.125,00 • 102 - Spryskiwacz
reflekt. zł 513,00 • 186 - 3 miejsce w kabinie zł 450,00 • 205 - Auton.ogrzewacz WEBASTO zł 2.340,00 • 210 - Lakier metaliz. zł 630,00 • 415 Cruise Control zł 1.170,00 • 451 - Autoradio zł 1.170,00 • 452 - Przed. siedz. podgrzew. zł 378,00 • 500 - Pod. pow. kierowcy zł 1.440,00 • 502 Poduszka pow. kier. i pasażera/ów zł 1.170,00 • 513 - Drugie drzwi boczne przes. zł 1.305,00 • 519 - Tylne podw. drzwi oszkl. zł 198,00 • 520 Prawe drzwi boczne przes. i oszklone zł 198,00 • 521 - Para bocznych drzwi przes. i oszkl. zł 1.440,00 • 627 - Siedzenie kier. z podłokiet. zł 342,00•
647 - Szyby boczne przes. zł 243,00 • 717 - Autoradio Extraseria zł 1.485,00 • 747 - Fartuchy p. błotne kół przed. zł 162,00 • 950 - Regul. poj.
siedz. pasaż. zł 198,00 • 963 - Stałe szyby boczne w przedn. części przestrz. ładunk. zł 198,00

DUCATO

FURGON

2,0
2,0
2,3
2,0
2,3
2,0
2,3
2,0
2,0
2,3
2,0
2,0

BZ 11Q KRÓTKI 2850mm
JTD 11Q KRÓTKI 2850mm
JTD 11Q KRÓTKI 2850mm
JTD 11Q ŚREDNI 3200mm
JTD 11Q ŚREDNI 3200mm
JTD 11Q PODW.DACH ŚREDNI 3200mm
JTD 11Q PODW.DACH ŚREDNI 3200mm
BZ 15Q ŚREDNI 3200mm
JTD 15Q ŚREDNI 3200mm
JTD 15Q ŚREDNI 3200mm
BZ 15Q PODW. DACH ŚREDNI 3200mm
JTD 15Q PODW. DACH ŚREDNI 3200mm

244.3L1.0
244.3L2.0
244.3L3.0
244.4L2.0
244.4L3.0
244.4G2.0
244.4G3.0
244.4L1.0
244.4L2.0
244.4L3.0
244.4G1.0
244.4G2.0

1998/110
1997/84
2286/110
1997/84
2286/110
1997/84
2286/110
1998/110
1997/84
2286/110
1998/110
1997/84

135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135

13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0

4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
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63 720,00
67 770,00
72 630,00
71 280,00
75 330,00
74 160,00
78 210,00
69 480,00
73 530,00
77 580,00
72 360,00
76 410,00

65

prędkość
maksymalna
km/h

zużycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

nadwozie

2,3 JTD 15Q PODW.DACH ŚREDNI 3200mm
2,8 JTD 15Q PODW. DACH ŚREDNI 3200mm

244.4G3.0
245.4G5.0

2286/110
2800/127

135
152

13,0
9,6

4-drzwiowy
4-drzwiowy

80 460,00
83 160,00

2,8
2,0
2,3
2,8
2,3
2,8
2,3
2,8

245.4G6.0
244.5G1.0
244.5G3.0
244.5G5.0
245.4G3.0
245.4G5.0
245.5G3.0
245.5G5.0

2800/127
1998/110
2286/110
2800/127
2286/110
2800/127
2286/110
2800/127

152
135
149
152
149
152
152
152

9,6
13,0
8,1
9,6
9,6
9,6
9,6
9,6

4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy

109 620,00
75 060,00
83 160,00
85 860,00
84 870,00
86 760,00
87 570,00
88 920,00

243.3C2.0
243.4C2.0
244.4C2.0
244.4C3.0
245.5C3.0
245.5C5.0
245.5D5.0
245.6C5.0

1997/84
1997/84
1997/84
2286/110
2286/110
2800/127
2800/127
2800/127

128
128
128
143
143
148
148
148

8,7
8,7
9,0
8,1
9,6

2-drzwiowy
2-drzwiowy
2-drzwiowy
2-drzwiowy
2-drzwiowy
2-drzwiowy
2-drzwiowy
2-drzwiowy

61 650,00
64 350,00
67 410,00
71 460,00
75 870,00
78 390,00
81 540,00
80 280,00

243.3P4.0
243.3P6.0
244.4Q4.0
244.4Q6.0
244.4Y6.0
244.4K4.0
244.4K6.0
244.4J4.0
244.4J6.0
245.5M6.0

2286/110
2800/127
2286/110
2800/127
2800/127
2286/110
2800/127
2286/110
2800/127
2800/127

149
152
149
152
152
149
152
149
152
152

7,8
9,3
8,1
9,6
9,6
8,1
9,6
8,1
9,6
-

4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy

83 250,00
85 680,00
91 080,00
93 510,00
82 710,00
83 160,00
85 680,00
85 230,00
87 750,00
106 200,00

cena (pln)

pojemność
cylindrów cm3/
moc KM

DUCATO

CENA

kod

CHARAKTERYSTYKA

FURGON

JTD 15Q POD. DACH 4x4 ŚREDNI 3200mm
BZ 15Q PODW. DACH DŁUGI 3700mm
JTD 15Q PODW. DACH DŁUGI 3700mm
JTD 15Q PODW. DACH DŁUGI 3700mm
JTD MAXI PODW. DACH ŚREDNI 3200mm
JTD MAXI PODW. DACH ŚREDNI 3200mm
JTD MAXI PODW. DACH DŁUGI 3700mm
JTD MAXI PODW. DACH DŁUGI 3700mm

CABINATO

2,0
2,0
2,0
2,3
2,3
2,8
2,8
2,8

JTD
JTD
JTD
JTD
JTD
JTD
JTD
JTD

11Q KRÓTKI 2850 mm
11Q ŚREDNI 3200 mm
15Q ŚREDNI 3200 mm
15Q ŚREDNI 3200 mm
MAXI DŁUGI 3700 mm
MAXI DŁUGI 3700 mm
DOPPIA CABINA MAXI DŁUGI 3700 mm
MAXI PRZEDŁUŻONY 4050 mm

Powyższe ceny dotyczą modeli w wykonaniu standardowym i są cenami maksymalnymi w sieci sprzedaży.
Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposażeniem obowiązują dopłaty wg cennika opcji.

OSOBOWY/AMBULANS

66

2,3 JTD 11Q KRÓTKI 2850 mm 8/9 os.
2,8 JTD 11Q KRÓTKI 2850 mm 8/9 os.
2,3 JTD 15Q POD. DACH ŚREDNI 3200 mm 8/9os.
2,8 JTD 15Q POD. DACH ŚREDNI 3200 mm 8/9os.
2,8 JTD 15Q ŚREDNI 3200 mm
2,3 JTD 15Q ŚREDNI 3200 mm 5/6 os.
2,8 JTD 15Q ŚREDNI 3200 mm 5/6 os.
2,3 JTD PODW. DACH ŚREDNI 3200 mm 5/6 os.
2,8 JTD PODW. DACH ŚREDNI 3200 mm 5/6 os.
2,8 JTD MAXI 3700 mm 15 os.
BUSINESS

FURGON 2,0 JTD KRÓTKI 2850mm
243.3L2.0
1997/84
128
8,7
4-drzwiowy
60 570,00
• 007 Aut. skrz. bieg. zł 8.955,00 • 008 Ster. zdalne otw./zam. zł 450,00 • 015 ASR zł 540,00 • 016 ABS zł 2.205,00 • 025 Klimat. man. zł 4.500,00 •
CABINATO 2,0 JTD 15Q ŚREDNI 3200
244.4C2.0
1997/84
128
9,0
4-drzwiowy
61 110,00
025mm
Klimat. man.
dla wers. osob. zł 9.000,00
• 028 Elektr. podn. szyb
drzwi przed. zł 657,00
• 029 Szyba tylna
ogrzew. zł 495,00 • 030
Szyby aterm.
zł 315,00 • 033 Wskaź. poz. oleju silnik. zł 135,00 • 036 Kit mont. 2200 mm zł 180,00 • 041 Dwa lust. elektr. reg. zł 810,00 • 042 Kit mont. 2350 mm
zł 180,00 • 50B Klimatyzacja do wer. Minibus zł 13.500,00 • 50E Siedzenie CARTER zł 180,00 • 055 Drzwi boczne przes. po stronie kier. zł 1.125,00 •
062 Zaw. tylne extra seria zł 540,00 • 065 Wzmocniony alternator zł 0,00 • 077 Zaw. tylne z podw. resorami zł 720,00 • 078 Czujnik martwego pola w
lust. bocz. zł 1.350,00 • 081 Przyst. do mont. dodatk. akumul. zł 225,00 • 082 Ins. do radia /kable+antena+głośnik/ zł 324,00 • 089 Alternator wzmoc.
+ HEAT FLANGE zł 630,00 • 097 Światła przeciwmg. zł 558,00 • 102 Sprysk. refl. zł 558,00 • 108 Felgi alum 15“ zł 2.205,00 • 133 Autom. ogrz. WEBASTO
z progr. zł 2.340,00 • 141 Opony wzmoc./do trans. ciężk./ zł 369,00 • 143 Opony do CAMPING CAR zł 720,00 • 169 Red. biegów zł 7.290,00 • 197 Fart.
przeciwbł. kół tyln. 45,00 • 200 Dod. ogrz. zł 684,00 • 204 Dod. klim. zł 4.500,00 • 205 Ogrz. WEBESTO zł 3.240,00 • 208 Felgi alum. 16“ zł 2.385,00
• 210 Lakier metal. zł 1.125,00 • 213 Autoalarm wol. zł 1.080,00 • 245 Ster. radioodt. w kierow. zł 369,00 • 263 Syst. telemat. /L1/ zł 5.130,00 • 269
Radionaw. /L2/ zł 6.120,00 • 288 Skrz. do CABINATO zł 5.940,00 • 309 Wył. akum. 666,00 • 316 Kamera do widoku wst. zł 1.485,00 • 358 Cow Bar
(orurowanie ochronne) zł 450,00 • 360 Podw. dach zł 2.700,00 • 381 Zab. przest. ład. zł 1.440,00 • 414 Autoradio HIGH zł 1.395,00 • 416 Cruise
control zł 1.170,00 • 428 Elektr. podn. szyb przed. + centr. zamek zł 1.170,00 • 451 Autoradio podst. zł 1.125,00 • 453 Podg. siedz. kier. 414,00 • 465
Lodówka zł 1.305,00 • 467 Dod. schow. pom. siedz. kier. i pas. zł 459,00 • 475 Uchwyt na drab. i osł. szyb tyl. zł 405,00 • 502 Pod. pow. pas. zł 1.170,00
• 505 Bocz. pod. pow. zł 1.170,00 • 508 Syst. wsp. przy park. zł 855,00 • 520 Drzwi bocz. przes. i oszkl. zł 189,00 • 526 Wyp. okien bocz. zł 189,00 •
527 Drzwi bocz. przes. elektr. zł 2.700,00 • 553 Chow. st. dla p. drzwi bocz. przes. zł 1.800,00 • 619 Drzwi tylne otw. 270o zł 720,00 • 633 Szyby bocz.
przes. /3 rząd/ zł 720,00 • 640 Siedz. kier. amort. zł 1.800,00 • 644 Szyby bocz. przes. /2 rząd/ zł 360,00 • 650 Tachograf zł 2.295,00 • 728 Tapic.
wel. zł 450,00 • 747 Fart. p. błot. kół przed. zł 162,00 • 782 Akum. wzm. zł 90,00 • 802 Lakier extraseria do zam. flot. zł 900,00 • 923 Gniazdo 12V w
przes. ład. zł 45,00 • 833 Inst. pod tel. kom. zł 180,00 • 839 Kieszeń po str. pas. zł 45,00 • 845 Zam. schow. w des. rozd. zł 90,00 • 878 Kołpaki zł
162,00 • 903 Syst. tel. z naw. pikt. /L3/ zł 7.020,00 • 904 Syst. tel. z naw. kartogr. /L4/ zł 9.000,00 • 916 Ogran. przes. zł 135,00 • 939 Blokada dyf.
zł 2.700,00 • 965 3 rząd siedz. z poch. oparc. zł 1.800,00 • 983 Drążek stab. zł 180,00

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce

stan na 30 marca 2003 r.

1. Fiat Polska Sp. z o.o.

Ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6075350, Fax (0-22) 6074352
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

reprezentacja i koordynacja
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

2. Fiat Auto Poland SA

Ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8134002, Fax (0-33) 8132834
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

produkcja
samochodów osobowych

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

Ul. Ci´˝arowa 49, Skoczów
Tel. (0-33) 8538215, Fax (0-33) 8532964
Prezes: Giovanni Sella

produkcja odlewów ˝eliwnych
dla przemys∏u samochodowego

4. CNH Polska Sp. z o.o.

Ul. Otoliƒska 25, 09-407 P∏ock
Tel. (0-24) 2679600, Fax (0-24) 2679605
Dyrektor Generalny: Janusz Majchrzak

produkcja
maszyn rolniczych

5. Magneti Marelli Poland SA

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

produkcja
cz´Êci samochodowych

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

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

joint venture z firmà Bosch;
produkcja cz´Êci
samochodowych

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

Ul. Chopina 72, 41-300 Dàbrowa Górnicza
Tel. (0-32) 7627057, Fax (0-32) 7627058
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

produkcja
cz´Êci samochodowych

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

Ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 2960111, Fax (0-32) 2636618
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

produkcja
cz´Êci samochodowych

9. Comau Poland Sp. z o.o.

Ul. Turyƒska 100, 43-100 Tychy
Tel. (0-32) 2179404, Fax (0-32) 2179440
Dyrektor, Wiceprezes: Hubert Gerono

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ
dla przemys∏u samochodowego

10. FiatAvio Polska Sp. z o.o.

Ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8134012, Fax (0-33) 8132128
Prezes Zarzàdu: Leonardo Caroni

prace rozwojowo-badawcze
w zakresie produktów lotniczych

11. Iveco Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa
Tel. (0-22) 5784300, Fax (0-22) 5784318
Prezes Zarzàdu: Natale Rigano

import i sprzeda˝ samochodów
dostawczych i ci´˝arowych

12. Business Solutions Polska Sp. z o.o.

Ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33)8134222, Fax (0-33) 8134108
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

administracja ksi´gowa,
personalna i p∏ace

13. ITS-GSA Polska Sp. z o.o.

Ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8134044, Fax (0-33) 8134043
Prezes Zarzàdu: Gian Nicola Censi

us∏ugi
softwarowe i hardwarowe

14. Ingest Segim Polska Sp. z o.o.

Ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8134018, Fax (0-33) 8135444
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

zarzàdzanie i utrzymanie
nieruchomoÊci

15. Sadi Polska Sp. z o.o.

Ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8135323, Fax (0-33) 8134113
Prezes Zarzàdu: Carlo Gatto

us∏ugi celne

16. Fiat Bank Polska SA

Ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074941, Fax (0-22) 6074849
Prezes Zarzàdu: Andrzej Bàk

us∏ugi bankowe

17. Fiat Finance Polska SA

Ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074825, Fax (0-22) 6074853-54
Prezes Zarzàdu: Bernardo Gandolfo

us∏ugi
faktoringowe i leasingowe

18. Fiat Ubezpieczenia Majàtkowe SA

Ul. Pu∏awska 405, 02-801 Warszawa
Tel. (0-22) 5441400/01, Fax (0-22) 5441451
Prezes Zarzàdu: Pawe∏ Bisek

ubezpieczenia
majàtkowe

19. Fiat Ubezpieczenia ˚yciowe SA

Ul. Pu∏awska 405, 02-801 Warszawa
Tel. (0-22) 5441400/01, Fax (0-22) 5441451
Prezes Zarzàdu: Pawe∏ Bisek

ubezpieczenia
na ˝ycie

20. SIRIO Polska Sp. z o. o.

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

ochrona osób, mienia
i ochrona przeciwpo˝arowa
oraz transport sanitarny

21. MIDAS Polska Sp. z o. o.

Ul. ˚wirki i Wigury 81, 02-091 Warszawa
Tel. (0-22) 6686431, Fax (0-22) 6686437
Prezes Zarzàdu: Jerzy Kaczmarek

naprawa samochodów
i sprzeda˝ cz´Êci zamiennych

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

Ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132452, Fax (0-33) 8132451
Dyrektor Generalny: Tadeusz Âwierczek

produkcja
silników i skrzyƒ biegów
do samochodów

2. GM-Fiat Worldwide Purchasing Poland Sp. z o.o.

Ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132549, Fax (0-33) 8126988
Dyrektor: Giancarlo Motto

zakupy materia∏ów poÊrednich
i bezpoÊrednich do produkcji
samochodów

Joint Ventures

