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o tym si´ mówi

I pó∏rocze
Fiat Auto Poland
Od stycznia do koƒca czerwca br. Fiat Auto Poland sprzeda∏ 34.856 samochodów osobowych marki Fiat, Alfa Romeo
i Lancia oraz 4.411 samochodów dostawczych marki Fiat.
Sprzeda˝ samochodów osobowych Fiata wynios∏a 34.207
szt., co stanowi∏o prawie 19% wzrost w stosunku do tego
samego okresu roku ubieg∏ego. Dzi´ki popularnoÊci modelu Panda, poprawi∏ si´ udzia∏ Fiata w rynku o 0,9% w stosunku do roku ubieg∏ego i wyniós∏ 17,7%, dzi´ki czemu
marka zachowa∏a pozycj´ lidera.
W ciàgu pierwszych 6 miesi´cy br. Fiata Pand´ kupi∏o
18.172 nabywców, co da∏o modelowi pozycj´ NR 1 w klasyfikacji najlepiej sprzedawanych samochodów. Du˝à popularnoÊcià cieszy∏y si´ tak˝e Fiat Punto i Seicento z wynikami kolejno: 6.118 szt. i 5.487 szt. – oba modele uplasowa∏y si´ w gronie 10 najlepiej sprzedawanych aut w Polsce.
Na rynku samochodów dostawczych auta Fiata cieszà si´
nie mniejszà popularnoÊcià. Marka sprzedajàc 4.411 szt.
pozosta∏a tak˝e liderem tej cz´Êci rynku i osiàgn´∏a
26% udzia∏ oraz dynamik´ na poziomie 27% wzrostu
w stosunku do tego samego okresu roku ubieg∏ego.
Niezmiennà popularnoÊcià cieszà si´ samochody Pan-

da i Seicento VAN, których ∏àcznie sprzedano 2.825 szt.,
z czego prawie 1.400 szt. stanowi∏ najnowszy produkt, tj.
Panda VAN. Na uwag´ zas∏ugujà dwa pozosta∏e modele:
Doblò – dynamika sprzeda˝y tego modelu wynios∏a + 65%
(841 szt.) w stosunku do roku ubieg∏ego i plasuje go w gronie modeli, które zanotowa∏y najwi´kszy wzrost sprzeda˝y,
oraz Ducato – jego sprzeda˝ zamkn´∏a si´ liczbà 719 egzemplarzy. Samochody Alfa Romeo znalaz∏y 559 nabywców, co stanowi 5% wzrost sprzeda˝y, natomiast sprzeda˝
samochodów marki Lancia wynios∏a 90 szt., co stanowi 50% wzrost w stosunku do roku ub.

foto: I. Kaêmierczak
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LCV Tour rusza w tras´!
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Tychy sà pierwszym z 19 miast, do których
zawita∏o LCV Tour! Zaplanowany na ponad cztery
miesiàce ogólnopolski projekt Fiat Auto Poland
jest jedynà szansà zobaczenia wyjàtkowej floty
samochodów dostawczych Fiata
o specjalistycznych zabudowach.
Fiat Auto Poland jest obecnie wiodàcym
producentem samochodów dostawczych nie tylko
w Polsce, lecz równie˝ w Europie. Jego silna
pozycja jest mocno ugruntowana na ponad 80
rynkach ca∏ego Êwiata. Sukces ten Fiat zawdzi´cza
przede wszystkim pojazdom o Êredniej ∏adownoÊci
tj. zbudowanym na bazie Doblò Cargo i Ducato.
W wybranych salonach dealerskich b´dzie
mo˝na zobaczyç m.in. ambulans ratunkowy
wyposa˝ony w lampy pulsacyjne i skutecznà
sygnalizacj´ uprzywilejowania, Ducato pogotowie
energetyczne, ze specjalnym mocowaniem
sk∏adanej drabiny i dodatkowym oÊwietleniem
miejsca akcji. WÊród prezentowanych samochodów
b´dzie mo˝na zobaczyç równie˝ ca∏à gam´

foto: Satiz Poland
zabudów na bazie Fiata Doblò, takich jak
przystosowany do przewozu ˝ywnoÊci i lekarstw,
Doblò Izoterma czy Doblò dla banków.
W tym roku wÊród zró˝nicowanej gamy
samochodów specjalistycznych Fiata, odwiedzajàcy
salon b´dà mogli zobaczyç równie˝ ci´˝arowà
wersj´ „Samochodu Roku 2004” Fiata Pand´
w policyjnej zabudowie Van „OK – Pies”
– przystosowane do przewo˝enia psa policyjnego.

Nowa Alfa Crosswagon
Q4 i Sportwagon Q4

Porozumienie
FIAT AUTO i MICROSOFT

Po niedawnym debiucie Fiata Multipla i Lancii Musa, przyszed∏ czas na Alf´ Crosswagon Q4 (foto poni˝ej) i Alf´ Sportwagon Q4, które oznaczajà powrót Alfa Romeo do Êwiata
samochodów z nap´dem na cztery ko∏a. Premiera modeli Alfa Crosswagon Q4 i Alfa Sportwagon Q4 odby∏a si´ 5 lipca
w Porto Cervo na Sardynii. Obydwa samochody oferujà sta∏y nap´d na cztery ko∏a. Choç sà podobne z wyglàdu
i pod wzgl´dem mechaniki, ró˝nià si´ osobowoÊcià: praktyczna i wielofunkcyjna Q4 Crosswagon, jest przeznaczona zw∏aszcza do jazdy po trudnych nawierzchniach; sportowa i zadziorna Q4 Sportwagon posiada zintegrowany nap´d,
co dodaje jej jeszcze wi´cej dynamiki i bezpieczeƒstwa. Obydwie majà mocny silnik turbodiesel 1.9 JTD Multijet 150 KM
w komplecie z 6-biegowà skrzynià i sta∏ym nap´dem
na cztery ko∏a. Obydwa modele dost´pne b´dà na rynku
w∏oskim w paêdzierniku, a nast´pnie w innych krajach.

Fiat Auto i Business Unit Automotive Microsoft
zawarli w lipcu strategiczne d∏ugoterminowe
porozumienie majàce na celu opracowanie
innowacyjnych rozwiàzaƒ teleinformatycznych
w motoryzacji. Nowatorskie podejÊcie Fiata Auto
i Microsoftu w projektowaniu systemów teleinformatycznych przeznaczonych do samochodów wynika
z po∏àczenia doÊwiadczenia i badaƒ Fiata Auto w tej
dziedzinie z know-how Microsoftu w dostarczaniu
platform, us∏ug i standardowych aplikacji
w zakresie oprogramowania.
Celem porozumienia jest stworzenie prostych
w u˝yciu systemów teleinformatycznych, które
umo˝liwià zmotoryzowanym komunikacj´, czyli
korzystanie z us∏ug informatycznych, a tak˝e
z sieci. W samochodzie b´dzie wi´c mo˝liwe
zainstalowanie m.in. pocket PC czy aplikacji
Windows Mobile, dost´pne b´dà tak˝e us∏ugi
oferowane przez bConnect. Po∏àczony system Fiat
Auto – Microsoft oparty na systemie operacyjnym
Windows Automotive pozwoli firmie Fiat Auto
na opracowanie oprogramowania, które
mo˝na dostosowaç i zmodyfikowaç zgodnie
z preferencjami ka˝dego klienta. System b´dzie
móg∏ wspó∏dzia∏aç z siecià komunikacyjnà pomi´dzy
poszczególnymi centralkami elektronicznymi
pojazdu samochodowego (Controller Area Network
– CAN) i w ten sposób otworzy nowe mo˝liwoÊci
zdalnego zarzàdzania diagnostykà samochodu.

foto: I. Kaêmierczak

W Tychach od kilku lat grupa osób skupiona wokó∏ Kolarskiego Towarzystwa Sportowego prowadzi dzia∏alnoÊç majàcà na celu rozwijanie ciekawej dyscypliny sportowej, jakà
jest kolarstwo szosowe. Osobà, która mobilizuje wszystkich
do pracy i coraz wi´kszego zaanga˝owania jest mieszkaniec
Tych, jeden z bardziej znanych w przesz∏oÊci kolarzy polskich
- Zygmunt Hanusik. To dzi´ki jego wysi∏kowi dzia∏a klub pracujàcy z m∏odzie˝à i propagujàcy kolarstwo wÊród m∏odych.
17 lipca Kolarskie Towarzystwo Sportowe przygotowa∏o drugà ju˝ edycj´ wyÊcigu kolarskiego pod nazwà Tyskie Kryterium Fiata. Wzi´∏y w niej udzia∏ 25 ekip, w tym 2 z Czech.
¸àcznie 150 zawodników.
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II WyÊcig Kolarski
„Tyskie Kryterium Fiata”
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Sport bez barier
Na poczàtku czerwca w Turynie ju˝ po raz trzeci odby∏a si´
„Paralympic Day”, impreza sportowa, której bohaterami sà
niepe∏nosprawni sportowcy z ca∏ej Europy. Program obejmowa∏ turnieje i zawody w ró˝nych dyscyplinach, m.in.
w koszykówce, tenisie, strzelaniu z ∏uku, szermierce, golfie
i kajakarstwie. W imprezie uczestniczy∏ tak˝e Fiat Auto
z Programem Autonomy, inicjatywà na rzecz osób o ograniczonych mo˝liwoÊciach ruchowych. Na terenie wystawowym o ponad 200 metrach kwadratowych, publicznoÊç
i sportowcy mogli zobaczyç ró˝ne modele Fiata i Lancii wyposa˝one w specjalne urzàdzenia najlepszych producentów z bran˝y, przeznaczone dla niepe∏nosprawnych kierowców. W tym sportowym dniu nie mog∏o zabraknàç kierowcy rajdowego, Alfreda Di Cosmo (na zdj´ciu obok). Choç
od wypadku w 1995 roku jest niepe∏nosprawny, nigdy nie

porzuci∏ sportu samochodowego. Di Cosmo jest jedynym
niepe∏nosprawnym kierowcà, który uczestniczy w Mistrzostwach W∏och w klasie turystycznej.
Podczas imprezy rozegrano tak˝e turniej tenisa na wózkach
inwalidzkich „Trofeum Mole” (Mole Antonelliana to najwy˝sza wie˝a w Turynie, symbol miasta), w który udzia∏ wzi´li
mi´dzynarodowi zawodnicy walczàcych o nagrod´ w wysokoÊci 7 tysi´cy euro.

Lato w czerwieni
Z inicjatywy Alfy Romeo, podczas tegorocznych
wakacji, mieszkaƒcy W∏och oraz turyÊci b´dà
mieli okazj´ podziwiaç, dotknàç, a przede
wszystkim wypróbowaç ca∏à gam´ modeli Alfa,
która prezentowana b´dzie na wszystkich
placach W∏och. Do zapoznania si´
z samochodami b´dà zach´cali zawodowi
kierowcy z Mi´dzynarodowego Centrum
Bezpiecznej Jazdy Andrea de Adamich. Ka˝dy
b´dzie mia∏ tak˝e szans´ wygraç bezp∏atny kurs
w centrum, próbujàc swoich si∏ na symulatorze
jazdy – tzw. Virtual Test Drive.
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Centrum Badawcze
na Politechnice
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Wizje samochodów przysz∏oÊci autorstwa
studentów sta∏y si´ g∏ównymi bohaterami
„Mikrosalonu innowacji”, zorganizowanego
na dziedziƒcu Politechniki Turyƒskiej przez
Centrum Badawcze Fiata we wspó∏pracy ze
Stowarzyszeniem Techniki Motoryzacyjnej.
Wystawa zosta∏a zainaugurowana przez rektora
politechniki Giovanniego Del Tin, który
powiedzia∏: „W naszym kraju uniwersytet
i przemys∏ mogà stworzyç sojusz na rzecz
wyjÊcia z kryzysu. W naszych r´kach spoczywa
ogromny majàtek kompetencji i wiedzy”.

Szko∏a jazdy z Ferrari
UsiàÊç za kierownicà Ferrari – to marzenie wielu osób, które spe∏ni∏o si´ kilku niemieckim ch∏opcom, zdajàcym
egzamin na prawo jazdy. Niektóre szko∏y umo˝liwi∏y bowiem uczniom przeja˝d˝k´ Ferrari 360 Modena, bolidzie
o 400 KM, 8 cylindrach i osiàgajàcym pr´dkoÊç 295 km/h.
„Kto prowadzi∏ choç raz naprawd´ dynamiczny samochód
staje si´ Êwiadom niebezpieczeƒstw wynikajàcych z nadmiernej pr´dkoÊci”- mówi Stefan Fischer, odpowiedzialny
za projekt. Celem inicjatywy jest nak∏onienie m∏odych ludzi
do zachowania bezpieczeƒstwa na drodze.

Kurs Master
na torze dla dealerów
W maju na torze wyÊcigowym w Varano de Melegari odby∏ si´ „Master for new dealers”, kurs szkoleniowy dla
dealerów Alfy Romeo. W spotkaniach i w grach typu business, udzia∏ wzi´∏o czterdziestu uczestników, którzy próbowali swych si∏ w dziedzinie zarzàdzania, przywództwa

oraz umiej´tnoÊci budowania lojalnoÊci klienta. Dealerzy
mogli równie˝ przetestowaç na torze nowe modele Alfy,
takie jak GTA i coupe GTA. Podczas jazdy towarzyszyli im
instruktorzy z Mi´dzynarodowego Centrum Bezpiecznej
Jazdy Andrea de Adamich. W inicjatywie zorganizowanej
przez Training and Salesforce Organization Alfa Romeo
uczestniczy∏ m.in. Isvor Fiat. Na zdj´ciu: dealerzy na torze wyÊcigowym w Varano.

Ferrari i Maserati
w Szanghaju
5 i 6 czerwca Ferrari i Maserati uczestniczy∏y w Szanghaju
(Chiny) w otwarciu nowoczesnego toru F1 (na zdj´ciu),
gdzie 26 wrzeÊnia zostanie rozegrana I edycja Grand Prix
Chin. Przed ponad 35 tysiàcami osób, siedemdziesiàt samochodów spod znaku obu marek z ca∏ej Azji Po∏udniowo-Wschodniej, zrobi∏o rund´ na nowym torze. Towarzyszy∏y
im modele F2003-GA – zwyci´zca mistrzostw Êwiata, którego prowadzi∏ Gerhard Berger, model Ferrari Enzo, prowadzony przez Luk´ Badoera oraz Maserati MC12 Stradale
i Trofeo, za kierownicà których zasiedli Andrea Bertolini testujàcy pojazdy Maserati oraz chiƒski kierowca Jiang Tengy.

Niemcom podoba si´ Alfa Romeo
„Alfa 147 to najpi´kniejszy samochód nale˝àcy
do segmentu C”. Tak stwierdzi∏o prawie milion
niemieckich mi∏oÊników motoryzacji i zarazem
czytelników najwa˝niejszych czasopism bran˝y
motoryzacyjnej: AUTOStrassenverkehr
i Die Autozeitschrift.
Ju˝ piàty rok z kolei Autonis, wydawca obydwu
nadzwyczaj popularnych w Niemczech tytu∏ów,

poprosi∏ swoich czytelników o ocen´
i porównanie prawie trzystu pi´çdziesi´ciu
modeli samochodów, które podzielono
na dwanaÊcie kategorii.
W segmencie pojazdów kompaktowych drugie
miejsce w swoich kategoriach zdoby∏y dwie Alfy
Romeo: model 156, 166 oraz samochód
koncepcyjny 8C Competizione.

notowa∏a: T. B´tkowska

Wszystkie drogi
prowadzà
do Aten

fot. T. B´tkowska

chwila refleksji

Historia igrzysk – zrodzona w Olimpii
– jest stara jak Grecja. Niestety, czyste
amatorstwo – credo Coubertina – nie
przetrwa∏o. DziÊ króluje zawodowstwo,
komercja. Igrzyska, jak soczewka, skupiajà
obraz wspó∏czesnego sportu.
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JAN FRANDOFERT
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Dziennikarz od 50 lat zwiàzany
z wieloma tytu∏ami prasowymi,
najd∏u˝ej z krakowskim
„Tempem”. Sprawozdawca
z siedmiu igrzysk olimpijskich.
Laureat licznych nagród,
m.in. „Z∏otego Pióra”
przyznanego przez
Stowarzyszenie
Dziennikarzy Polskich.

W latach czynnego uprawiania
sportu nie dane mi by∏o trafiç do reprezentacji olimpijskiej. Z racji swego
zawodu uczestniczy∏em w Igrzyskach
– letnich i zimowych. Pierwsze dla
mnie – rzymskie – zapami´ta∏em dlatego, ˝e Polska uplasowa∏a si´ a˝ na
6 pozycji na liÊcie 84 krajów – z dorobkiem 21 medali, w tym 4 z∏otych!
Oklaskiwa∏em wtedy na ringu Paêdziora (z∏oto) i Pietrzykowskiego (srebro),
po przegranej z póêniejszym mistrzem
Êwiata zawodowców Cassiusem
Clay’em, emocjonowa∏em si´ trójskokiem Józefa Szmita, podziwia∏em Paliƒskiego w podnoszeniu ci´˝arów,
trzyma∏em kciuki za Krzyszkowiaka,
który wygra∏ bieg na 3 tys. metrów
z przeszkodami a póêniej udzieli∏ mi
wywiadu. RadoÊç wielkà (bràz) sprawi∏a mi jeszcze sztafeta paƒ: Teresa Ciep∏y, Halina Górecka, Celina Jesionowska, Barbara Janiszewska. Dziennikarze akredytowani na Igrzyskach uznali
wtedy Basi´ (znanà nam ze zwiàzku
z aktorem, Janem Nowickim) za królowà wioski olimpijskiej. Frajd´ (bràz)

sprawi∏ mi w Rzymie jeszcze przyjaciel
z dzieciƒstwa, Leszek Drogosz.
Olimpiad´ w Rzymie wspominam jeszcze dlatego, ˝e tam, po raz pierwszy
w historii igrzysk, pad∏o nazwisko twórcy nowoczesnego olimpizmu. Przewodniczàcy MKOl, Brundage, zwracajàc si´ do Gronchiego na oficjalnym
otwarciu imprezy powiedzia∏: „Mam
zaszczyt prosiç Pana Prezydenta
o proklamowanie otwarcia Igrzysk
XVII Olimpiady ery nowo˝ytnej, wznowionych przez barona Pierre’a de
Coubertina w 1896 roku”. Tym sposobem arystokrata, który w 1894 r.
w paryskiej Sorbonie na kongresie
„dla wskrzeszenia Igrzysk Olimpijskich”, rzuci∏ szlachetnà ide´ rywalizacji sportowców-amatorów (a zrealizowa∏ jà ju˝ w dwa lata póêniej w Atenach – po 2672 latach przerwy od
I zarejestrowanej olimpiady helleƒskiej), zosta∏ przypomniany w obecnoÊci 5396 zawodników i milionów
obserwatorów igrzysk!
Na nast´pnà Olimpiad´, do Tokio, jecha∏em pociàgiem przez ca∏e ZSRR,

Moskwy. SzliÊmy Êrodkiem ulic,
wzd∏u˝ kordonu policji z psami
i nie tylko wiwatowali na czeÊç
bohatera dnia, ale Êpiewali te˝
patriotyczne pieÊni. Na drugi
dzieƒ w hotelu „Rosija” a˝ 100
dolarów p∏acono za egzemplarz
paryskiego pisma „L’Monde”,
które zamieÊci∏o zdj´cie Kozakiewicza ze zgi´tym ∏okciem na tle
pochodu kroczàcego pod mur
kremlowski. Podpis brzmia∏: „Polska powtórka z 1610 roku”. Analogia niemi∏a dla gospodarzy
Igrzysk. Przypomina∏a bowiem
zaj´cie Moskwy przez hetmana
Stanis∏awa ˚ó∏kiewskiego.
Kiedy zadzwoni∏em z biura prasowego do Krakowa, kolega odezwa∏ si´
w s∏uchawce: „A jak tam Ruscy w Kabulu, dostajà w cztery litery czy uciekli?”. W Polsce zacz´∏y si´ wtedy strajki 1980 roku – wi´c go ponosi∏o, nie
wzià∏ pod uwag´, ˝e ja dzwoni´
z ZSRR. W niespe∏na minut´ przy ciep∏ej jeszcze s∏uchawce zjawili si´ dwaj
panowie w czarnych garniturach i zacz´li mnie pytaç: kto rozmawia∏? Nie
dowiedzieli si´. Po sprawdzeniu linii
papilarnych kilku osób wynieÊli si´
równie szybko jak przyszli. Czy to zdarzenie s∏usznie ∏àcz´ z rewizjà w pokoju hotelowym, jakà mia∏em nazajutrz
– kto wie? Za to wiem na pewno, ˝e
absencja Amerykanów i Niemców pomog∏a Polakom zdobyç a˝ 32 medale
i zajàç 5 miejsce w klasyfikacji.
Polak, który w Atenach zdob´dzie z∏oty medal dostanie dodatkowo 120
tys. z∏otych i Fiata. JeÊli srebrny – 80
tys. z∏otych. Za zaj´cie VIII miejsca
„kapnie” mu 6 tysi´cy. Dawniej, np.
Kulej za zwyci´stwo w Tokio dosta∏ zegarek „Tissot”, 30 dolarów i przydzia∏
na mieszkanie od premiera Cyrankiewicza. Ale w staro˝ytnoÊci te˝ gratyfikowano zwyci´zców – w Atenach zdobywców laurowego wieƒca utrzymywa∏o paƒstwo do koƒca ˝ycia.

fot. Agencja Forum

póêniej p∏ynà∏em statkiem,
z którego na sportowe areny dowo˝ono nas busem. Igrzyska
w Japonii – pierwsze w Azji, choç
pod znakiem ultranowoczesnej
techniki (telewizja satelitarna,
dziennikarze na stadionie mieli
do dyspozycji telewizory, by mogli Êledziç imprezy równie˝ na innych obiektach) – okaza∏y si´
jeszcze bardziej obfite w medale
dla Polaków – wywieêli 7 z∏otych,
6 srebrnych i 10 bràzowych.
Tam objawi∏ si´ talent 18-letniej
Ireny Kirszenstein, która si´gn´∏a po trzy medale. Furor´ zrobili
bokserzy – Grudzieƒ, Kasprzyk
i Kulej. Dla mnie najwi´kszym
bohaterem by∏ jednak filigranowy biegacz, Andrzej Badeƒski, który wdar∏
si´ na podium zajmowane do tej pory
przez czarnoskóre gwiazdy.
W 1972 r. Igrzyska znów powróci∏y do
Europy. Do Monachium przyby∏o
7147 sportowców ze 121 krajów. Ale
Pierre de Coubertin pewnie przewróci∏
si´ w swym grobie w Lozannie – nigdy
dotàd nie dochodzi∏o przecie˝ do zak∏ócenia „Âwi´tego pokoju”! Tymczasem w stolicy Bawarii 5 wrzeÊnia
o godz. 5.20 terroryÊci palestyƒscy
wtargn´li do wioski olimpijskiej i napadli na kwater´ ekipy Izraela. Ten zamach prze˝y∏em dotkliwie tak˝e dlatego, ˝e zginà∏ w nim mój kolega ze
studiów, zast´pca szefa ekipy ˝ydowskiej, Jakub Sprinter.
JeÊli w Rzymie czy Tokio ze Êwiecà
w r´ku mog∏em na stadionach szukaç policjanta (bezpieczeƒstwa pilnowa∏y g∏ównie s∏u˝by cywilne), to od
krwawych zajÊç w Niemczech, na
olimpiadach jest ich tysiàce! Do
sztambucha w∏o˝´ wspomnienia
z czasów, gdy jako dziennikarz swobodnie porusza∏em si´ po terenie
igrzysk, mog∏em do woli spotykaç si´
ze sportowcami i rozmawiaç z nimi
bez obstawy.

Na Igrzyskach w Montrealu mo˝na si´
by∏o przekonaç, jak idea∏y olimpijskie
oddalajà si´ od rzeczywistoÊci, jak do
sportu wkracza polityka. Wtedy premier kanadyjskiego rzàdu sprzeciwi∏
si´ obecnoÊci reprezentacji Tajwanu,
wtedy te˝ 20 ekip afrykaƒskich, na
znak protestu przeciw Nowej Zelandii,
wycofa∏o si´ z Igrzysk. Na Olimpiadzie
w Moskwie by∏o jeszcze gorzej. Nie
stawili si´ tam sportowcy USA, Kanady i RFN. Powodem absencji by∏a „sàsiedzka pomoc”, czyli napaÊç Sowietów na Afganistan.
19 lipca 1980 by∏em na otwarciu
Igrzysk XXII Olimpiady. Na ¸u˝nikach
70 tys. widzów, w lo˝y honorowej
Bre˝niew, Kosygin, dygnitarze z satelickich krajów – bez Gierka, bo tego
zatrzyma∏y strajki. Wielka pompa trwa∏a 5 godzin. Cieƒ Afganistanu wisia∏
jednak nad Moskwà... Nie ukrywam,
˝e wydarzeniem nr 1 tych Igrzysk nie
by∏a dla mnie ani celebra, ani imponujàce zwyci´stwo Bronka Malinowskiego (3 tys. m z przeszkodami), ale
triumf W∏adys∏awa Kozakiewicza. Jego
zwyci´stwo – na przekór moskiewskiej
gwi˝d˝àcej widowni – i ten s∏ynny gest,
który da∏ powód polskim widzom do
spontanicznej manifestacji ulicami

Tomasz Libich

firma

Sukcesy,

ambicje
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Doskona∏e wyniki w nauce, osiàgane
przez dzieci, sà dla rodziców i dla nich
samych zas∏u˝onym powodem do dumy.
A cieszà one tym bardziej, kiedy
docenia je ktoÊ jeszcze.

Nagrody dla dzieci pracowników
spó∏ek Grupy Fiat w Polsce odebra∏o
w tym roku 201 absolwentów szkó∏
Êrednich i studiów wy˝szych.
Pod uwag´ brane by∏y wyniki w nauce
osiàgni´te w roku szkolnym 20022003. M∏odym ludziom gratulowa∏
Michelangelo Pagliano, przedstawiciel dyrekcji grupy Fiat SpA i Enrico
Pavoni, prezes zarzàdu Fiat Polska.
Nagrody przyznano w trzech kategoriach: Êwiadectw maturalnych (44
osoby), licencjatów i dyplomów in˝yniera (40 osób) oraz dyplomów ukoƒczenia studiów wy˝szych z tytu∏em
magistra lub lekarza (117 osób).
Warunkiem ubiegania si´ o nagrod´
by∏o otrzymanie oceny nie ni˝szej
ni˝ 4,75 z egzaminu dojrza∏oÊci, bardzo dobrej na dyplomie ukoƒczenia
studiów licencjackich i dobrej na dyplomie ukoƒczenia studiów magisterskich, medycznych i in˝ynierskich.
¸àczna wartoÊç przyznanych nagród

Michelangelo Pagliano,
odpowiedzialny w Grupie Fiat
za Komunikacj´ Wewn´trznà
oraz Kontakty ze Zrzeszeniami
i Placówkami OÊwiatowymi
„Grupa Fiat uwa˝a, ˝e kontakt, jaki utrzymuje z m∏odymi ludêmi, jest
bardzo wa˝ny. Fiat zawsze stawia∏
na m∏odych, ich entuzjazm i pasj´,
a dzieci naszych pracowników zajmujà wÊród nich uprzywilejowanà
pozycj´. To dlatego, ˝e od najm∏odszych lat, patrzàc ka˝dego
dnia na swoich rodziców, s∏uchajàc ich rozmów, przyswajajà sobie
pewne nawyki i kultur´ pracy, tak
potrzebnà w nowoczesnej firmie”.

Micha∏
Zió∏kowski
Od najm∏odszych lat mojego dzieciƒstwa
chcia∏em si´ zajmowaç zwierz´tami. Stàd w∏aÊnie wybór studiów medycznych i specjalnoÊç weterynarza. To bardzo ciekawa praca,
a tym bardziej satysfakcjonujàca, ˝e
istniejà teraz mo˝liwoÊci leczenia zwierzàt niemal porównywalne do leczenia

ludzi. Co prawda brak s∏ownego kontaktu ze zwierz´ciem jest tu pewnà
barierà, ale pomaga doÊwiadczenie
zawodowe, intuicja i szeroki zakres
badaƒ diagnostycznych. Co jest najtrudniejsze? MyÊl´, ˝e nienormowany
czas pracy – miewam nieraz wezwania
do chorych zwierzàt o 2:00 – 3:00
w nocy. Jednak zaufanie, jakie pok∏ada
we mnie w∏aÊciciel zwierz´cia, w pe∏ni
to rekompensuje. JeÊli ktoÊ wraca,
uznajàc mnie za swojego „jedynego
zaufanego lekarza” – to ogromna satysfakcja. OczywiÊcie najcz´Êciej zajmuj´ si´ psami i kotami. Ale ostatnio
cz´Êciej tak˝e gadami, bo w Polsce
pojawi∏a si´ moda na ich hodowanie.
Stàd „przychodzà” do mnie w´˝e,
jaszczurki, ˝ó∏wie, legwany. Cieszy
mnie to, bo gady zawsze mnie pasjonowa∏y. Moim najwi´kszym marzeniem jest wyjazd do Australii, gdzie
chcia∏bym zobaczyç i byç mo˝e zajmowaç si´ tamtejszymi gadami.
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si´gn´∏a prawie 700 tysi´cy z∏otych.
Prócz Polski i W∏och, uhonorowano
tak˝e uczniów w Brazylii, Francji, Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych, a wszystkich nagród by∏o w sumie 585.
Dotychczas w Polsce w oÊmiu edycjach konkursu przyznano 1306 nagród na ∏àcznà wartoÊç przekraczajàcà 5.000.000 z∏otych.
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Sylwia
Wrzecionko
W∏aÊciwie in˝ynieria ochrony
Êrodowiska to
kierunek wybrany przeze mnie
z przypadku,
ale w trakcie
trwania studiów spodoba∏ mi si´
i z nim chcia∏abym zwiàzaç przysz∏oÊç.
Interesuj´ si´ ekologià, tematem mojej pracy dyplomowej by∏a waloryzacja
przyrodnicza drzew. Jest to wbrew pozorom bardzo powa˝ny problem – wiele starych drzew wycina si´ dzisiaj
praktycznie bez wi´kszej kontroli, tak
naprawd´ w wielu rejonach nie ma solidnej gospodarki zasobami. Co nale˝a∏oby zrobiç, by temu przeciwdzia∏aç?
Potrzeba nam wi´kszej iloÊci parków
w miastach, sadzenia nowych drzew,
dbania o ten drzewostan, który istnieje
obecnie. Przecie˝ drzewa majà bardzo
korzystny wp∏yw na ludzi – nie tylko
oczyszczajà powietrze z zanieczyszczeƒ
i filtrujà spaliny, ale ich obecnoÊç poprawia nasze samopoczucie.
W wolnym czasie uprawiam aerobik,
je˝d˝´ na rowerze i p∏ywam. Prócz te-

go, mojà pasjà jest malowanie
na szkle – najcz´Êciej sà to wzory geometryczne. Maluj´ przede wszystkim
dla znajomych, cz´sto rozdaj´. Ale te˝
czasem uda si´ coÊ sprzedaç.
Mariusz
Wasiluk
Zosta∏em in˝ynierem telekomunikacji w du˝ej mierze dlatego, ˝e interesuj´ si´ informatykà, a to
bardzo pokrewny kierunek. Co daje takie wykszta∏cenie? Na przyk∏ad mo˝liwoÊç podj´cia pracy w telefonii stacjonarnej, czy komórkowej. I w∏aÊnie taka
praca, w du˝ej firmie telekomunikacyjnej jest teraz moim marzeniem. Zanim
jà znajd´, próbuj´ ∏àczyç umiej´tnoÊci
zdobyte na studiach z pasjà, a wi´c telekomunikacj´ z informatykà. Podobnie by∏o w przypadku mojej pracy dyplomowej, w której zajà∏em si´ stworzeniem symulatora analizatora bitmap.
JeÊli chodzi o hobby, jest nim tak zwane „wolne oprogramowanie”, czyli
na przyk∏ad systemy operacyjne Linux.

Kondycj´ fizycznà poprawiam je˝d˝àc
na rowerze górskim.
Katarzyna
Arlet-Adolph
Nagrod´ otrzyma∏am za dyplom magistra
na
kierunku
pedagogika nauczania j´zyka
obcego. KtoÊ
móg∏by powiedzieç, ˝e do uczenia kogoÊ j´zyka wystarcza jego znajomoÊç.
To nieprawda. Niezwykle wa˝ne jest
podejÊcie psychologiczne - by przekazaç wiedz´, trzeba poznaç osobowoÊç ka˝dego ucznia i poznaç potrzeby grupy jako ca∏oÊci. To nie sztuka wprowadziç dyscyplin´ na zaj´ciach. Sztukà jest wprowadziç takà
atmosfer´, by wszyscy chcieli na nie
przychodziç. Nie mo˝na dostarczaç
powodów do stresu, potrzebny jest
odpowiedni nastrój, dopasowanie
metod i indywidualnego podejÊcia
do ucznia. I w∏aÊnie te zagadnienia
sà od dawna mojà pasjà.
Obecnie ucz´ j´zyka angielskiego.
Moim marzeniem jest w∏asna szko∏a

Lista nagrodzonych
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MATURZYÂCI
Automotive Lighting Polska sp. z o.o.: Kamil Kozera, Business Solutions Polska Sp. z o.o.: Agata Polubiec, CNH Polska Sp. z o.o.:
Ma∏gorzata Wochowska, Comau Poland Sp. z o. o.: Adam G∏adysz, El˝bieta Paluch, Fiat Auto Poland SA: Krzysztof Bednarz, Aneta Bojdo,
Aneta Domaga∏a, Tomasz Drapa∏a, Magdalena Dudek, Katarzyna Dzikot, Marta Fender, Andrzej Ficek, Krzysztof K´pa, Karolina Kosmala,
Magdalena Kózka, Ma∏gorzata Krajewska, Adam Kuçmierz, Piotr Kupka, Mateusz Madeja, Karolina Mielniczuk, Seweryn Modrakowski, El˝bieta
Murach, Jakub Muszyƒski, Krzysztof Myalski, Cezary Pietraszko, Marcin Syzdek, El˝bieta Szulc, Krzysztof Woênica, Agnieszka Wróbel, Agnieszka
Wy˝ykowska, Fiat-GM Powertrain Polska Sp. z o.o.: Rafa∏ Dràg, Joanna Fedior, Anna Grz´da, Katarzyna Jagie∏∏o, Alicja Struga∏a, Artur Tanistra,
Damian Trela, GM-Fiat Worldwide Purchasing Poland Sp. z o.o.: Izabela Kaszyƒska, Agnieszka Lewko, Magneti Marelli Suspension
Systems Poland Sp. z o.o.: Aleksandra Cendrowska, Jacek Januszczak, Teksid Iron Poland Sp. z o.o.: Tomasz Gaƒczarczyk, Renata Tomaszko
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LICENCJACI - IN˚YNIEROWIE
Automotive Lighting Polska sp. z o.o.: Monika KuÊmierek, Business Solutions Polska Sp. z o.o.: Szymon Bobkiewicz, Pawe∏ Domaƒski,
Anna P´dziwiatr, CNH Polska Sp. z o.o.: Tomasz Gawliƒski, Aneta Morze, Fiat Auto Poland SA: Bartosz Ba∏on, Magdalena Biela, Szymon Ficek,
Jacek Kaleta, Anna Kielmas, Monika Kóska, Marta Król, Maciej Maciejewski, ¸ukasz Rakowicz, Marek Ry∏ko, Anna Âliwka, Marcin Âwiàtoniowski,
Ma∏gorzata Tomankiewicz, Ewa Znamirowska, Fiat-GM Powertrain Polska Sp. z o.o.: Bart∏omiej Brylewski, Wojciech Górywoda, Bartosz
Korczyk, Agnieszka Kubica, Sylwia ¸aƒko, Iwona Paluch, Patryk Polaƒski, Maciej Tarasewicz, Krzysztof Wiatr, Anna Wyskiel, GM-Fiat Worldwide
Purchasing Poland Sp. z o.o.: Mateusz PawluÊ, Ingest Facility Polska Sp. z o.o.: Krzysztof Prochot, Sirio Polska Sp. z o.o.: ¸ukasz
Daczkowski, Agata KoÊcielniak, Joanna Siuda, Teksid Iron Poland Sp. z o.o.: Anna Car, Pawe∏ Podskarbi, Anna Wrzecionko, Sylwia Wrzecionko

Mateusz
PawluÊ
Towaroznawstwo
to z ca∏à pewnoÊcià kierunek
przysz∏oÊciowy.
Obejmuje bowiem sprawy
zwiàzane z jakoÊcià i zarzàdzaniem jakoÊcià – a to
ostatnio temat bardzo na czasie. Firmy przeÊcigajà si´ w zdobywaniu
wszelkiego rodzaju certyfikatów, dlatego majàc takie wykszta∏cenie i planujàc zostanie audytorem jakoÊci mo˝na byç raczej spokojnym o przysz∏oÊç.
I nie jest wa˝ne, czy dana firma jest
producentem w bran˝y spo˝ywczej,
czy motoryzacyjnej. Dla audytora liczà

si´ bowiem procesy, jakie zachodzà
w danej firmie, a nie jej produkty.
Stwierdzenie, ˝e mo˝na zostaç audytorem gdziekolwiek jest oczywiÊcie
nieco na wyrost, ale o wszystkim
w efekcie i tak zdecyduje rynek.
Moim hobby jest muzyka – i to nie s∏uchana, a komponowana. Zw∏aszcza
blues i jazz. Równolegle ucz´ si´
w szkole jazzowej – gram na instrumentach klawiszowych, z ró˝nymi zespo∏ami, ostatnio eksperymentuj´ nawet z hip-hopowym. Gra∏em na ró˝nych festiwalach, na przyk∏ad na Famie, czy w Olsztyƒskich Nocach Bluesowych – gdzie z kolegami zdobywaliÊmy miejsca w czo∏ówce.
Anna
Âwierczek
Nagrod´ odebra∏am za dyplom magisterski w dziedzinie
ekonomii, ukoƒczy∏am Zarzàdzanie i Marketing. Poczàtkowo nie∏atwo by∏o mi si´
zdecydowaç, którà specjalizacj´ wybraç – jednak zdecydowa∏am si´ na

teori´ konkurencji i zarzàdzanie strategiczne. Zawsze pasjonowa∏o mnie
tworzenie pewnej wizji rozwoju firmy,
opracowywanie strategii rozwoju
i wdra˝anie jej kolejnych etapów. Z∏o˝y∏am podanie na kolejne studia
– psychologi´ i filologi´ rosyjskà. J´zyk rosyjski lubi∏am od czasów szkolnych, otwarcie rynków wschodnich to
du˝a szansa dla biznesu i myÊl´, ˝e
du˝a szansa dla tych, którzy chcieliby
swojà przysz∏oÊç zwiàzaç z tak w∏aÊnie
ukierunkowanà dzia∏alnoÊcià. Psychologia natomiast, to bardziej moja
pasja, te˝ ju˝ wieloletnia – interesuj´
si´ zw∏aszcza badaniem zachowaƒ
zwierzàt, g∏ównie najwierniejszych
przyjació∏ cz∏owieka, czyli psów. Te zainteresowania wià˝à si´ z psiakiem,
którego mieliÊmy w domu – kiedyÊ
przeczyta∏am, ˝e du˝o trudniejszà
metodà wytresowania psa, ale dajàcà
o wiele lepsze efekty, jest nie dyscyplina, ale próba zrozumienia jego j´zyka i zachowaƒ.
Na co przeznacz´ nagrod´? Na pewno cz´Êç przeznacz´ na wspomniane
studia, a cz´Êç na jakieÊ wyposa˝enie
mieszkania, ale nie zastanawia∏am si´
jeszcze, co to konkretnie b´dzie.

MAGISTROWIE - LEKARZE
Automotive Lighting Polska sp. z o.o.: Ma∏gorzata Hat, Anna Sroga, Maja Szewczyk, Mariusz Wasiluk, Mariusz Wróbel, Anna Zachariasz,
Business Solutions Polska Sp. z o.o.: Jaros∏aw Banasik, Jaros∏aw Juraszek, Tomasz Ko∏odziej, Anna Kozak, Danuta Lalorna, Krzysztof
Szczepanik, Aneta Zieliƒska, CNH Polska Sp. z o.o.: Monika Boczek, Anna Cybula, Paulina D´bska, Wojciech Jastrz´bski, Magdalena Litkowska,
Andrzej Okrasko, Tomasz Piechowski, Beata Rakowska, Ma∏gorzata S´drowska, Anna Siedlecka, Anna Suchodolska, Marcin Tokarczuk, Micha∏
Zió∏kowski, Comau Poland Sp. z o.o.: Joanna Golec, Anna Goêdziewska, Beata Sikorska, Waldemar Skowroƒski, Renata Wójcicka, Fiat Auto
Poland SA: Katarzyna Arlet-Adolph, Izabela Belczyk, ¸ukasz Bia∏owàs, Luiza Bilska, Daniel Bobrowski, Joanna Bochenek, Adrianna Bogacz,
Joanna Chaj´cka, Magdalena Czardybon, Ma∏gorzata Gendera, Gabriela Gordon, Ma∏gorzata Hankus, Sylwia Hermyt, Grzegorz Janczyk, Honorata
Kalimon, Magdalena Kasperska, Anna Kocoƒ, Maciej Kornecki, Ma∏gorzata Koszowska, Krzysztof Krawiec, Edyta Krentusz, Ma∏gorzata
¸ukawiecka, Dominika Marcinek, Magdalena Mazur, Maciej Mikotowicz, Aneta Modrakowska, Ireneusz Niedba∏a, Renata Niezbecka, Piotr
Ogrocki, Izabela Olempiejuk, Damian Oracz, Zuzanna Pelczarska, Monika Piwko, Marta Pluta, Sylwia P∏atacz, Agnieszka Ponicka, Grzegorz
Przybylski, Anna Puchaczewska, Katarzyna Spyra, Aleksandra Stawiƒska, Aleksandra St´pieƒ, Rados∏aw Szymaƒski, Agnieszka Uchy∏a, Katarzyna
Wanatowicz, Marek Wardziƒski, Magdalena WiÊniewska, Joanna ˚abiƒska, Ma∏gorzata ˚urek, Fiat-GM Powertrain Polska Sp. z o.o.: Renata
Borowska, Bogumi∏a Brycz, Piotr Brzózka, Szymon Czarkowski, Kamila Gilowska, Giza Tomasz, Marcin Greƒ, Iwona K´dzierska, Monika Kmiecik,
Piotr M∏yƒski, Dominika Paszek, Rafa∏ Prus, Katarzyna S∏owiak, El˝bieta Szypu∏a, Anna Âwierczek, Artur Zaczek, Fiat Ubezpieczenia Sp. z o.o.:
Aleksandra Braƒska, GM-Fiat Worldwide Purchasing Poland Sp. z o.o.: Magdalena Nizio∏ek, Aleksandra Pabis, Dorota Szydlik, Ingest Facility
Polska Sp. z o.o.: Marek Wzorek, Magneti Marelli Exhaust Systems Polska Sp. z o.o.: Katarzyna ChruÊciel, Sadi Polska Sp. z o.o.: Joanna
Czereszewska, Arkadiusz Gniewek, Anna Wójcik, Sirio Polska Sp. z o.o.: Katarzyna Hankus, Anna MaÊlanka, Teksid Iron Poland Sp. z o.o.:
Patrycja Cholewa, Joanna Jankowska, Patrycja Klimeczko, Ma∏gorzata Konarzewska, Monika Majewska, Ma∏gorzata Marek, Dominika Osm´da,
Agnieszka Pliszczyƒska, Ewa Stanna, Ewelina Szarzec, Justyna Szyndler, Patrycja Waleczek
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j´zykowa. I kto wie, bardzo mo˝liwe, i˝
od nowego roku akademickiego,
spróbujemy z dwójkà przyjació∏ zrealizowaç takie przedsi´wzi´cie i stanàç
„na w∏asnych nogach”.
Na hobby poza naukà i pracà czasu
nie pozostaje wiele – kiedy jednak
mam takà mo˝liwoÊç, ch´tnie je˝d˝´
na wycieczki rowerowe, p∏ywam. Lubi´
s∏uchaç muzyki.
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Francesca Rech

Nowy Fiat Multipla

Sprytna

i pi´kna

Zmieni∏ si´ design, ale pozosta∏o
rewolucyjne rozwiàzanie przestrzeni
pojazdu o d∏ugoÊci zaledwie czterech
metrów. Do tego innowacyjny
bezprzewodowy zestaw g∏oÊnomówiàcy,
wykorzystujàcy technologi´ Bluetooth.
Fiat Multipla ponownie zjawia si´ na rynku w ca∏kowicie zmodernizowanym
kszta∏cie. Jego konstruktorzy nie zrezygnowali jednak z podstawowej i niepowtarzalnej cechy tego pojazdu: formule szeÊciu wygodnych siedzeƒ u∏o˝onych w dwóch rz´dach, oferujàcej ca∏à gam´ ró˝nych zastosowaƒ.
„ChcieliÊmy nadaç Multipli taki design, który bardziej zbli˝a∏by model do pozosta∏ych naszych najnowszych wyrobów, chcieliÊmy aby bardziej nawiàzywa∏
do tak zwanego family feeling Fiata” – mówi Nevio Di Giusto, dyrektor Rozwoju Wyrobów Fiat / Lancia. – Dlatego skorzystaliÊmy z okazji i oczyÊciliÊmy
sylwetk´ tego modelu ze zbyt oryginalnych elementów, które w pierwszej
wersji prawdopodobnie onieÊmieli∏y troch´ klientów. Pozosta∏y natomiast te
cechy, które zadecydowa∏y o niepowtarzalnoÊci Multipli w swoim segmencie”.
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Multipla zaprojektowana w Centrum Badaƒ Fiata (Centro Ricerche Fiat) dla
szeÊciu pasa˝erów, siedzàcych w dwóch rz´dach foteli i podró˝ujàcych z baga˝em, zapewnia wysoki komfort oraz maksimum bezpieczeƒstwa – nadal
pozostaje jedynym modelem 3+3 w segmencie C. „Najtrafniejszym wyborem okaza∏o si´ zrezygnowanie z klasycznego uk∏adu MPV – mówi Di Giusto
– czyli z samochodu jednobry∏owego, opierajàcego si´ na trzech rz´dach podwójnych foteli, i zastàpienie go nowà formu∏à szeÊciu jednakowo komfortowych siedzeƒ w dwóch rz´dach. Dzi´ki temu rozwiàzaniu d∏ugoÊç pojazdu
pozosta∏a niewielka (4,09 m.), a pojemnoÊç baga˝nika mo˝na regulowaç
od 430 do 1300 litrów, w zale˝noÊci od u∏o˝enia tylnych siedzeƒ”. Poza tym

pod∏oga jest idealnie równa. Zosta∏a ona zawieszona na tyle wysoko, ˝e wszystkie komponenty mechaniczne, schowane sà w∏aÊnie pod pod∏ogà.
JeÊli chodzi o kszta∏t nadwozia, zmieni∏a si´ przede wszystkim przednia jego
cz´Êç: dynamiczna, nie pretensjonalna, o wyraênym rysie rodziny Fiata, na który sk∏adajà si´ reflektory przednie w stylu techno, okràg∏e logo umieszczone
na kalandrze z kratkà w kszta∏cie plastra miodu. W dolnej cz´Êci maski w obszernym zderzaku rozciàgajàcym si´ na ca∏ej poprzecznej d∏ugoÊci, umieszczono trójdzielnà kratk´ wlotu powietrza. Ten sam jednolity styl zachowano równie˝
w tylnej cz´Êci pojazdu, gdzie na uwag´ zas∏ugujà nowe Êwiat∏a oraz masywne
i okalajàce zderzaki. W centralnej cz´Êci drzwi tylnych umieszczono tak˝e du˝ych rozmiarów logo Fiata.
Obszerna przeszklona powierzchnia nadwozia daje poczucie panowania
nad drogà oraz zatopienia si´ w otaczajàcym Êrodowisku. Umo˝liwia tak˝e percepcj´ rzeczywistych wymiarów samochodu. To wa˝ny element bezpieczeƒstwa
majàcy szczególne znaczenie w ruchu miejskim oraz podczas wykonywania manewru parkowania. Trzeba w tym miejscu przypomnieç o podwójnych lusterkach wstecznych, których dolna cz´Êç pozwala na kontrolowanie tzw. „martwego punktu”. „To takie ma∏e sprytne rozwiàzanie, które bardzo przydaje si´ podczas jazdy – dodaje Di Giusto”.
„Od samego poczàtku Multipl´ zaprojektowano tak, aby codziennie zaskakiwa∏a
– oczywiÊcie w sensie pozytywnym – swego u˝ytkownika, by rozpieszcza∏a go
swymi licznymi mo˝liwoÊciami i uprzyjemnia∏a mu podró˝. Dzi´ki tej filozofii projektu wÊród klientów zanotowano wysoki poziom zadowolenia z u˝ytkowania pojazdu, prawdopodobnie najwy˝szy wÊród u˝ytkowników modeli marki Fiat”.
Nowa wersja zawiera wiele ciekawych rozwiàzaƒ, zarówno wewnàtrz jak i na zewnàtrz pojazdu. Podczas deszczowych dni, na przyk∏ad, mo˝na swobodnie otworzyç okno nie ryzykujàc, ˝e kapiàca z dachu woda dostanie si´ na siedzenia. ZaÊ
w ciàgu upalnych s∏onecznych dni samochód nie nagrzewa si´ wewnàtrz tak, jak
pozosta∏e auta, poniewa˝ jego szyby nachylone sà prawie pod kàtem prostym.
Siedzàc wewnàtrz pojazdu mo˝na obserwowaç drog´ praktycznie a˝ do brzegów
nadwozia. To zas∏uga obni˝onej pod∏ogi pojazdu oraz nisko osadzonych okien,
schodzàcych do po∏owy wysokoÊci nadwozia.
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Wewnàtrz nowa Multipla zachowuje wszystkie cechy, dzi´ki którym pojazd ten zyska∏ miano niezwykle przestronnego i wszechstronnego pojazdu o charakterystycznym kompaktowym kszta∏cie; samochodu wygodnego i przystosowanego
do d∏ugich, jak i krótkich podró˝y. To jakby wiele samochodów w jednym, dlatego, ˝e nowy model mo˝na kszta∏towaç w zale˝noÊci od potrzeb i nadawaç mu
cechy np. auta jednobry∏owego, kombi, limuzyny lub samochodu dostawczego.
Jak skazuje na to sama nazwa pojazdu, mo˝emy „multiplikowaç” jego mo˝liwoÊci aran˝acji przestrzeni wewn´trznej. W tym wzgl´dzie zastosowano tak˝e kilka
sprytnych rozwiàzaƒ. Na poczàtek klamka ustawiona pionowo: kiedy samochód
jest zamkni´ty, ∏atwo jà zauwa˝yç przez szyb´. To ∏atwe i funkcjonalne rozwiàzanie. Dalej, uwag´ zwraca mo˝liwoÊç szybkiego przesuwania, wyjmowania i regulowania foteli w zale˝noÊci od potrzeb i upodobaƒ, co pozwala na uzyskanie wielu ró˝nych konfiguracji, ∏àcznie z poszerzeniem obj´toÊci baga˝nika, który osià-

To prawdziwe dzie∏o sztuki. W 1999 roku jeden z pierwszych egzemplarzy
Multipli zosta∏ wystawiony w Muzeum Sztuki Wspó∏czesnej w Nowym Jorku (MoMa). Ze wzgl´du na swoje nowatorskie rozwiàzania techniczne
i stylistyczne, prezentowano go jako przyk∏ad auta przysz∏oÊci.
Wystawa przygotowana w najs∏ynniejszym muzeum sztuki wspó∏czesnej
na Êwiecie nosi∏a tytu∏ „Automobiles for the next Century” i prezentowa∏a ca∏y zestaw pojazdów, bioràc pod uwag´ oryginalnoÊç ich designu i zaawansowanie technologiczne, przedstawia∏a tak˝e przyk∏ady samochodów, które wyznacza∏yby kierunki przysz∏ego rozwoju motoryzacji.
Na stronie internetowej nowojorskiego muzeum (www.moma.org) mo˝na
znaleêç informacje o wystawach, które odby∏y si´ w roku 1999
(www.moma.org/exhibitions/1999/differentroads/cars/fiat_multipla) oraz
przes∏anki, które zdecydowa∏y o wyborze Multipli za przyk∏ad samochodu
przysz∏oÊci.

fiat wokó∏ nas SIERPIEŃ / WRZESIEŃ 2004

Multipla na wystawie

17

ga nawet 1300 litrów. Nie zapominajmy tak˝e, ˝e obj´toÊç przestrzeni wewn´trznej jest najwy˝sza w tym segmencie i wynosi prawie cztery metry szeÊcienne.
Do wszechstronnoÊci zastosowaƒ oraz przestrzennoÊci dodaç nale˝y jeszcze doskona∏e cechy dynamiczne oraz wielkà przyjemnoÊç jazdy. Sà to wszystko bardzo inteligentne rozwiàzania, które sprawiajà, ˝e nowa Multipla ma bardzo towarzyski charakter oraz zapewnia dobre samopoczucie wewnàtrz pojazdu. „To idealne auto do podró˝y z przyjació∏mi – mówi Di Giusto, – kiedy potrzeba nam szeÊciu miejsc oraz obszernego baga˝nika. Ale nadaje si´ równie˝ do sp´dzania
wolnego czasu i uprawiania sportów, poniewa˝ przystosowane zosta∏o do transportu przedmiotów du˝ej wielkoÊci lub o nietypowych kszta∏tach, takich jak rowery czy deska surfingowa. Na koniec, dzi´ki ogromnej ∏atwoÊci prowadzenia
i zwrotnoÊci, pojazd ten nadaje si´ doskonale do jazdy w mieÊcie”.
W nowej Multipli swoboda i przestrzeƒ przek∏ada si´ tak˝e na ca∏kowite bezpieczeƒstwo jazdy, g∏ównie dzi´ki zestawowi g∏oÊnomówiàcemu opartemu na technologii Bluetooth (zobacz ramka na nast´pnej stronie). Deska rozdzielcza zosta∏a zaprojektowania przy za∏o˝eniu trójwymiarowoÊci. Pozioma powierzchnia wydaje si´ sto∏em roboczym, rodzajem biurka, na którym u∏o˝ono narz´dzia w najbardziej wygodnych i naj∏atwiej dost´pnych miejscach, ∏àcznie z wykorzystaniem
samego Êrodka deski. W efekcie sterowanie i kontrola wszystkich elementów
stajà si´ niezwykle ∏atwe i intuicyjne.
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Nowa Multipla, umiej´tnie dostosowuje si´ do wymagaƒ klientów, pozwala ka˝demu z nich na pe∏ne wyra˝enie osobowoÊci. U˝ytkownik mo˝e wybraç jeden
spoÊród dwóch zestawów wyposa˝enia (Active i Dynamic), dwóch rodzajów silnika oraz dziesi´ciu kolorów karoserii, do których dodaç nale˝y jeszcze szeroki
wybór tapicerki wewn´trznej oraz opcji i akcesoriów.
JeÊli chodzi o silniki, w nowym modelu dost´pne sà dwa zespo∏y nap´dowe:
benzynowy 1,6 Torque 16V o mocy 103 KM oraz turbodiesel 1,9 JTD o mocy 115 koni – obydwa gwarantujà niskie zu˝ycie paliwa, wysokie osiàgi, oraz
du˝à przyjemnoÊç jazdy.
Nowa Multipla oferuje jeden z najpe∏niejszych zestawów urzàdzeƒ bezpieczeƒstwa, poczàwszy od ABS i ESP, a˝ do szeÊciu poduszek powietrznych, które uruchamiajà si´ w ró˝ny sposób w zale˝noÊci od rodzaju zderzenia. Mo˝na zamówiç
tak˝e poduszki okienne, które rozk∏adajà si´ wzd∏u˝ szyb bocznych pojazdu, aby
chroniç g∏owy podró˝nych w czasie zderzenia bocznego. Aby bezpiecznie zamontowaç foteliki dzieci´ce nowa Multipla zaopatrzona zosta∏a w zaczepy typu isofix.
Uzupe∏nieniem tego sympatycznego i oryginalnego projektu jest niewàtpliwie
szeroka gama kolorów nadwozia. WÊród pastelowych barw wyró˝niamy: Bia∏y, Niebieski Jump, zaÊ wÊród metalików oferujàcych szczególny rodzaj po∏ysku: Czerwony Bright, Zielony Cristallo, B∏´kitny Lagoon, Niebieski Canarie,
˚ó∏ty Pareo, Pomaraƒczowy Batik, Czarny i Srebrny Steel. Do wyboru pozostajà dwa rodzaje tapicerki wewn´trznej: w nowej Multipli Active zastosowano materia∏ „falso unito” (Nettuno) w dwóch kolorach czerwonym i niebieskim, który pokrywa zarówno siedzenia, jak i desk´ rozdzielczà oraz panele
drzwiowe. W wersji Dynamic materia∏ o nazwie „Zircone” ma dwa kolory, szary i niebieski. W obu modelach mo˝na oczywiÊcie zamówiç desk´ rozdzielczà
z PVC zamiast pokrytej materia∏em.

Nowa Multipla jest pierwszym modelem Fiata, w którym jest dost´pny
zestaw g∏oÊnomówiàcy oparty na awangardowej technologii Bluetooth.
Ten nowoczesny system, dost´pny w Lineaccessori (akcesoriach Fiata),
pozwala mi´dzy innymi na korzystanie z telefonu (wyposa˝onego w technologi´ Bluetooth) nawet wtedy, gdy znajduje si´ on w kieszeni marynarki lub w torebce. Gdy telefon zadzwoni, radio automatycznie przycisza
si´, a g∏os rozmówcy mo˝na us∏yszeç przez g∏oÊniki radiowe. To jeszcze
nie wszystkie mo˝liwoÊci, jakie oferuje ten nowoczesny sytem. Urzàdzenie zosta∏o zintegrowane z deskà rozdzielczà i dzia∏a tak˝e z samym tylko przystosowaniem do monta˝u radia. Klientowi pozostawia si´ swobod´ wyboru ulubionego radia samochodowego. System mo˝e ponadto
obs∏ugiwaç jednoczeÊnie a˝ trzy telefony komórkowe, czyli poza kierowcà, z zestawu mogà tak˝e korzystaç pasa˝erowie samochodu.
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JakoÊç
w
Tychach
Zanim nowy Fiat Panda wyjedzie z fabryki
w Tychach, gdzie produkowany jest na rynek
europejski i Êwiatowy, musi przejÊç seri´
kontroli, pomiarów i testów. Ale koƒcowa,
wysoka jakoÊç auta nie zale˝y tylko od
w∏aÊciwie przeprowadzanej kontroli – tak˝e
od podejÊcia pracowników, którzy pracujàc
w systemie autocertyfikacji sà jednoczeÊnie
wykonawcami i kontrolerami swojej pracy.
Up∏ynà∏ zaledwie rok od uruchomienia produkcji, a ju˝ ponad 230.000
klientów z ca∏ej Europy (i nie tylko) z∏o˝y∏o zamówienie na nowego Fiata
Panda. Po sukcesie, jakim by∏o zdobycie tytu∏u Car of the Year 2004, teraz
sam rynek wystawia dowód powodzenia modelu – a zatem samochód zda∏
swój najwa˝niejszy egzamin. Mia∏a tu znaczenie, oprócz projektu i designu,
równie˝ wysoka jakoÊç produkcji Zak∏adu w Tychach.
Na ten temat rozmawiamy z dyrektorem i kilku in˝ynierami z fabryki.
„Sukces nowej Pandy nie jest dzie∏em przypadku
– mówi dyrektor Zak∏adu Zdzis∏aw Arlet – tak samo jak
nieprzypadkowo nasz zak∏ad zosta∏ wybrany przez Turyn jako miejsce produkcji tego modelu, w którym
Grupa pok∏ada tyle nadziei. W ciàgu ostatnich dziesi´cioleci fabryka w Tychach stworzy∏a swojà w∏asnà kultur´ oraz, powiedzia∏bym, pewnà „atmosfer´ technicznà”, dzi´ki której wyznaczono nam tak wa˝ne zadanie.
Zdzis∏aw Arlet

W wi´kszoÊci jest to zas∏uga podejÊcia
naszych pracowników, osób ambitnych,
lubiàcych trudne wyzwania”.
Specjalnie dla nowej Pandy zmieniono
organizacj´ fabryki w taki sposób, aby
ka˝dy pracownik czu∏ si´ zaanga˝owany w realizacj´ zadania i odpowiedzialny za jego wynik. „ZdecydowaliÊmy si´
podzieliç ich na ma∏e grupy – t∏umaczy
dyrektor – ka˝dy zespó∏, z∏o˝ony z nie
wi´cej ni˝ dziesi´ciu osób, ma swojego lidera odpowiedzialnego za jakoÊç,
za szkolenie, za profesjonalizm powierzonych mu kolegów. Najwa˝niejsza

z produkcji, zdobyte najpierw przy Cinquecento, a potem przy Seicento,
okaza∏o si´ bardzo cenne i pozwoli∏o
uniknàç pomy∏ek technicznych i zastosowaç rozwiàzania usprawniajàce
proces monta˝u, a zatem bezpoÊrednio jakoÊç koƒcowego wyrobu”.
Tychy sà zak∏adem, który „produkuje
jakoÊç” dzi´ki szerokiemu zastosowaniu Zintegrowanego Systemu Zarzàdzania JakoÊcià (norma ISO 9001),
Ochrony Ârodowiska (ISO 14001)
oraz Bezpieczeƒstwa i Higieny Pracy
(PN-N-18001). – JakoÊç rodzi si´ ju˝
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by∏a zmiana mentalnoÊci. Ka˝dy pra- ality Engineering – czego wyniki zobacownik ma poczucie odpowiedzialno- czyliÊmy ju˝ w fazie produkcyjnej. WyÊci za to, co robi. I rozumie,
brano w∏aÊciwà drog´,
tzn. Êcis∏à wspó∏prac´ po˝e koƒcowy wynik zale˝y
mi´dzy designerem i prood jakoÊci jego pracy. Sukjektantami z jednej stroces nowej Pandy jest zas∏uny, a zak∏adem produkcyjgà takiego w∏aÊnie, nowego
nym z drugiej – nie zapopodejÊcia do pracy wszystminajàc te˝ o dostawkich naszych pracowników”.
cach, którzy uczestniczà
„Wszystko zacz´∏o od dow projektowaniu poszczeskona∏ego „wirtualnego”
gólnych komponentów
projektu in˝ynierów z Turysamochodu. DoÊwiadczenu – podkreÊla Józef KoJózef Kosek
nie naszych kolegów
sek, odpowiedzialny za Qu-

21

Wskaêniki jakoÊci
w Fiat Auto Poland
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W celu zapewnienia jak najwy˝szej
jakoÊci koƒcowego produktu, którym
jest samochód, FAP pos∏uguje si´
szeregiem wskaêników, które dajà
firmie wiedz´ na temat zalet i wad
produkowanych aut oraz oczekiwaƒ
klientów. Oto najwa˝niejsze z nich:
– Quality Tracking – zbieranie
i przetwarzanie informacji o wyrobie
poprzez niezale˝nà firm´ drogà
wywiadów telefonicznych z klientami
– Initial Customer Perception (ICP)
– model oceny samochodu
symulujàcy jego odbiór przez
klienta w salonie sprzeda˝y
– TOC – testy funkcjonowania
samochodu w optyce klienta,
mini-testy drogowe
– Statistical Process Control (SPC)
– statystyczne metody kontroli
procesu
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na zewnàtrz, tzn. u dostawców – kontynuuje Józef Kosek. – Oprócz kontroli
procesu bezpoÊrednio u nich, oprócz
audytów wyrobu przeprowadzanych
na detalach, dostawcy dokonujà certyfikacji w∏asnego wyrobu i majà w naszych zak∏adach „sta∏ych rezydentów”,
których zadaniem jest nadzorowanie detali
pod wzgl´dem
jakoÊci, jak i ich
dostosowania
do procesu produkcyjnego”.
„Nast´pnie przychodzi kolej na
nas – mówi szef
Zenon Raczyƒski
Monta˝u Zenon
Raczyƒski. – Zaanga˝owanie naszych
pracowników jest podstawà systemu
jakoÊci stawiajàcego bardziej na zapobieganie, ni˝ dzia∏ania poprodukcyjne.

Je˝eli pojawia si´ usterka, najpierw
staramy si´ zrozumieç, gdzie i dlaczego powsta∏a oraz przeÊledziç ca∏y proces produkcyjny w celu wyeliminowania jej przyczyn”.
Zanim wyjedzie z Zak∏adu w Tychach,
nowy Fiat Panda przechodzi ca∏à seri´
kontroli, pomiarów i testów. Ale jakoÊç
nie zale˝y tyle od kontroli, ile od podejÊcia pracowników z linii, którzy sà
jednoczeÊnie wykonawcami i kontrolerami swojej pracy. „Zanim samochód
przejdzie do nast´pnej fazy produkcji
– mówi Raczyƒski – ka˝dy pracownik
sam certyfikuje swojà prac´. Kolega
z nast´pnego odcinka jest dla niego
jakby wewn´trznym klientem, który ze
swojej strony, zaraz po otrzymaniu samochodu, przeistacza si´ w dostawc´. Proces ten powtarza si´ dziesiàtki
razy i od jego w∏aÊciwego przebiegu
zale˝y jakoÊç wyrobu koƒcowego.
Ostateczna ocena z punktu widzenia

klienta nale˝y natomiast do kontrolerów audytu wyrobu i procesu”.
„Nie zapominamy tak˝e o zaleceniach klienta
koƒcowego, które traktujemy jak
rodzaj biblii – dodaje Andrzej Kamiƒski, odpowiedzialny za audyt
procesu. Fabryka
Andrzej Kamiƒski Êledzi na bie˝àco
informacje od
klienta finalnego otrzymywane poÊrednio poprzez stacje obs∏ugi gwarancyjnej (system TESIS) oraz bezpoÊrednio
poprzez ankietowanie naszych klientów (np. badania New Car Buyers, Quality Tracking). Nie koƒczà na biurku
dyrektora, ale znajà je równie˝ pracownicy linii. To tak˝e sk∏ada si´ na wysokà jakoÊç nowego Fiata Panda”.

FILOZOFIA JAKOÂCI
Dla specjalistów z tyskiej
fabryki, jakoÊç to równie˝
kszta∏towanie sposobu
myÊlenia pracowników
oraz ich ogólnego, cz´sto
równie˝ psychologicznego
i emocjonalnego
podejÊcia do zagadnieƒ
i procesów, którymi
zajmujà si´ na co dzieƒ.
Bardzo du˝à uwag´
przywiàzuje si´
do umiej´tnoÊci pracy
w grupie. Obejmuje to
równie˝ kszta∏towanie
relacji dostawca – klient,
gdzie ka˝dy uczestnik
procesu jest jednoczeÊnie
jednym i drugim.
Wa˝nym elementem
w∏aÊciwego podejÊcia

do spraw jakoÊci
sà szkolenia
autocertyfikacyjne,
których celem jest
przej´cie przez
pracowników
odpowiedzialnoÊci za
jakoÊç wykonywanych
operacji i potwierdzenie
ich zgodnoÊci
z technologià. Szkoleniom
autocertyfikacyjnym
poddaje si´ ca∏à za∏og´.
Na najlepszà jakoÊç
sk∏ada si´ nie tylko praca
samego producenta, ale
tak˝e dostawców
i sprzedawców
samochodów. Wi´kszoÊci
firm zaopatrzeniowych
Fiat Auto Poland przyzna∏

prawo do autocertyfikacji.
Oznacza to dostarczanie
wyrobów bezpoÊrednio
na linie produkcyjne,
bez koniecznoÊci ich
wczeÊniejszego
sprawdzania. To kwestia
niezb´dnego zaufania
i konsekwencja rozwoju
dostawców oraz wspólnej
polityki jakoÊciowej.
JakoÊç dla Fiat Auto
Poland to tak˝e sposób
obs∏ugi klienta,
terminowoÊç realizacji
jego zamówienia,
obszerna informacja
o samochodzie i pe∏na
gotowoÊç spe∏nienia
wymagaƒ potencjalnego
nabywcy.

SPAWALNIA
– kontrola 5 wyrywkowych
karoserii co 2 godziny
(przy produkcji 350 sztuk
podczas zmiany)
– tolerancja w geometrii ± 0,5
milimetra na ca∏ej d∏ugoÊci
nadwozia
– automatyzacja procesu – roboty
zapewniajà najwy˝szà precyzj´
wykonania i powtarzalnoÊç,
nieosiàgalnà dla ludzkich ràk
LAKIERNIA
– do nak∏adania pow∏ok stosuje
si´ rozmaite technologie:
zanurzeniowà do fosforanów,
kataforetycznà do pierwszej
warstwy organicznej, natryskowe
pneumatyczne,
hydrodynamiczne, elektrostyczne
– wszystkie parametry procesu
(np. temperatury, przep∏ywy,
w∏asnoÊci fizyko-chemiczne
kàpieli, wyrobów lakierowych)
sà monitorowane w celu
prowadzenia procesu w Êcis∏ych
granicach
– jakoÊç uzyskiwanych pow∏ok jest
ustawicznie mierzona
MONTA˝
– bie˝àce monitorowanie procesu
monta˝u – elektroniczny System
Sygnalizowania Usterek
– bardzo niski w skali Europy
wskaênik dotyczàcy braków
– Êrednio 0,1 na samochód
– 15 egzemplarzy PANDY w ciàgu
zmiany kontrolowanych
w specjalistycznych testach ICP
i 20 szt. w teÊcie TOC
– analizowanie wykonania
ka˝dego egzemplarza z punktu
widzenia klienta (ocena
statyczna) i mini-próba drogowa
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JakoÊç
na poszczególnych
etapach produkcji

23

Filippo Gallino
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Okres

rozwoju

Zaufanie Grupy, niezb´dne Êrodki finansowe
oraz pewna przysz∏oÊç umo˝liwi∏y spó∏ce
Magneti Marelli powrót na drog´ rozwoju.
Polska stanie si´ oÊrodkiem produkcji
komponentów na poziomie europejskim.
Wywiad z Adriano Fontanà, Prezesem
spó∏ek Magneti Marelli w Polsce.
Polityka Grupy zwiàzana z produkcjà komponentów uleg∏a zmianie.
Dzisiaj przysz∏oÊç spó∏ki nie budzi ju˝ obaw...
Plan odbudowy Fiata potwierdzi∏ ca∏kowite zaufanie Grupy do planów biznemicznego punktu widzenia, jest niesowych Magneti Marelli; okreÊli∏ równie˝ Êrodki konieczne do ponownego
op∏acalny – powierzchnia tira wype∏rozwoju firmy. Tego w∏aÊnie potrzebowaliÊmy, by zapewniç sobie nowe zamónionego zawieszeniami jest wykorzywienia. Niepewna przysz∏oÊç naszej spó∏ki powodowa∏a tylko niepotrzebne
stana w niewielkim stopniu.
napi´cia wÊród naszych potencjalnych klientów. Pi´ç polskich spó∏ek
Magneti Marelli
Magneti Marelli nale˝y w 100% do Magneti Marelli Holding SpA, któzawsze
rej 100% udzia∏ów posiada Grupa Fiat.
charakteryzowa∏a
ró˝norodnoÊç
Co produkuje si´ w Polsce?
klientów. Pracujecie
W Polsce produkujemy zawieszenia (Magneti Marelli Suspension Sysprzecie˝ dla wielu
tems Polska), uk∏ady wydechowe (Magneti Marelli Exhaust Systems
producentów
Polska) oraz reflektory i lampy (Automotive Lighting Polska). Poza tym,
europejskich, nie
w Warszawie mamy niewielkà sieç serwisu posprzeda˝nego i sprzedatylko dla Fiata.
˝y cz´Êci zamiennych, dzia∏ajàcà pod firmà Midas. Ogó∏em Magneti
Marelli zatrudnia w Polsce ponad 900 pracowników, a obroty spó∏ki
Adriano Fontana
Je˝eli chodzi o Business
wynoszà oko∏o 700 milionów z∏otych rocznie, z czego ponad 30% poOÊwietlenia oprócz wychodzi z eksportu (wg. danych z 2003 roku).
robów dla Fiata Auto produkujemy reflektory i lampy – oryginalne wyposa˝eNa jaki typ produkcji jest najwi´ksze zapotrzebowanie za granicà?
nie oraz cz´Êci zamienne – dla VolksNa pewno na reflektory i lampy. Sà to wyroby ∏atwe do przewo˝enia. Zawiewagena, Opla, Mercedesa, Forda, Toszenia i uk∏ady wydechowe muszà byç produkowane blisko klienta lub wr´cz
yoty, Skody i innych. Dla lepszego zobezpoÊrednio u niego, dlatego, ˝e transport tych komponentów, z ekono-

szech. Chodzi o produkcj´ reflektorów
i lamp dla wielu europejskich marek.
Mo˝na powiedzieç, ˝e to
decydujàcy rok dla zak∏adów
Magneti Marelli w Polsce...
Na pewno. I bardzo entuzjastycznie
podchodzimy do tych wszystkich wydarzeƒ. Rozwijamy naszà dzia∏alnoÊç
w Polsce z trzech g∏ównych powodów:
dogodna lokalizacja geograficzna (w samym Êrodku Europy), konkurencyjnoÊç Polski pod wzgl´dem kosztów, wreszcie niezwyk∏e zdolnoÊci polskich pracowników do przejmowania
nowych wyrobów, czyli do ich przygotowania, wdro˝enia i produkowania. Ludzie tutaj majà wielkà umiej´tnoÊç
„uruchamiania” nowych rodzajów dzia∏alnoÊci. I w∏aÊnie z tych trzech powodów zadecydowano, aby Polska sta∏a

si´ jednym z oÊrodków produkcyjnych
na poziomie europejskim w zakresie
produkcji amortyzatorów i oÊwietlenia.
Nie chcia∏bym rozmawiaç dzisiaj
o jakoÊci, bo to bardzo rozleg∏y
temat, certyfikaty ISO TS 16949
i ISO 14001 widniejàce
na Êcianach biura mówià same
za siebie i sà najlepszym
dowodem jakoÊciowego poziomu,
jaki osiàgn´∏y wasze spó∏ki...
Ja jednak chcia∏bym poruszyç kwesti´
jakoÊci, choç od nieco innej strony ni˝
ta, zwiàzana z certyfikatami oprawionymi w ramki. JakoÊç jest jednym z tych
zagadnieƒ, które ciàgle trzeba nadzorowaç. Z jednej strony oczywiÊcie jestem zadowolony z osiàgni´tych wyników. Wskaêniki jakoÊciowe sà coraz
lepsze pomimo trudnoÊci, wynikajà-
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brazowania, powiem tylko, ˝e dwa
g∏ówne wyroby uruchomione w zesz∏ym roku to lampa i reflektor do nowej Pandy oraz do najnowszej wersji
Golfa A5. W tym roku uruchomimy
produkcj´ do nowych modeli samochodów wytwarzanych w zak∏adzie
w Czechach przez spó∏k´ Joint Venture
Toyoty i PSA. Chodzi o du˝à produkcj´.
Czy planuje Pan jeszcze inne istotne
przedsi´wzi´cia w 2004 roku?
Dywizja Uk∏adów Zawieszeƒ przygotowuje si´ do uruchomienia w 2005 roku nowego zak∏adu, na terenie FAP
w Bielsku, gdzie b´dà wytwarzane
amortyzatory. JeÊli chodzi o Business
OÊwietlenia – zakoƒczymy przenoszenie do Polski ro˝nych wyrobów z angielskiego zak∏adu w Cannock, niedaleko
Birmingham, oraz z zak∏adów we W∏o-
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cych z coraz wi´kszych wymogów technicznych i estetycznych w bran˝y motoryzacyjnej oraz z coraz wi´kszej surowoÊci norm jakoÊciowych. Z drugiej
zaÊ strony musimy nadal nad sobà
pracowaç, i tu zwracam si´ do wszystkich naszych pracowników – musimy
dà˝yç do ciàg∏ej poprawy. Chc´ tutaj
nawiàzaç do kwestii utrzymania porzàdku i czystoÊci w miejscu pracy. Nie
powinna si´ ona byç celem samym
w sobie. Ma ona podstawowe znaczenie w zdobywaniu nowych klientów
i nowych zamówieƒ. Wszystkie wyroby
Magneti Marelli reprezentujà wysoki

Projekt
„Arcobaleno”
Arcobaleno to po w∏osku
t´cza. Dlaczego projektowi
realizowanemu
w Automotive Lighting
Polska w Sosnowcu, który
zak∏ada popraw´
Êrodowiska pracy, nadano
takà nazw´. „Logo, które
wybraliÊmy jest bardzo
wyraziste, dzi´ki czemu
dzia∏ania zwiàzane
z projektem sà od razu
rozpoznawalne – mówi
Agata Bochniak z dzia∏u
personalnego. – Rzucajàca
si´ w oczy kolorowa t´cza
i jej czystoÊç barw kojarzy
nam si´ z czystoÊcià
w naszej fabryce”.
Autorem projektu jest
prezes Adriano Fontana,

poziom techniczny, a reflektory i lampy
muszà dodatkowo spe∏niaç wymogi
estetyczne dopasowujàc si´ do estetyki ca∏ego pojazdu. I nie trzeba nawet
mówiç jak wa˝ny dzisiaj dla klienta jest
aspekt techniczny i wyglàd auta. Nie
ukrywam, ˝e jakoÊç naszych wyrobów
jest ÊciÊle zwiàzana z rygorystycznym
przestrzeganiem porzàdku i czystoÊci
w Êrodowisku pracy.
Faktycznie, zwiedzajàc zak∏ad
w Sosnowcu, nie zauwa˝y∏em
nieporzàdku czy ba∏aganu, wr´cz
przeciwnie. Ale rozumiem, ˝e
wa˝ne sà szczegó∏y, nawet

któremu zawsze przyÊwieca
zasada ciàg∏ej poprawy:
„Chcemy wdra˝aç nowe
wyroby i nowe technologie
a to wià˝e si´ z powa˝nymi
inwestycjami i z coraz
wy˝szymi wymaganiami
jakoÊciowymi. Aby tak si´
sta∏o, aby zrealizowaç
nasze plany, Êrodowisko
pracy musi byç bez zarzutu
i to w∏aÊnie pracownicy,
którzy na co dzieƒ w nim
dzia∏ajà, mogà zmieniç jego
wizerunek i codziennie
dbaç o niego. Nie chodzi
o to, aby sprzàtaç, ale o to
aby nie brudziç, nie o to
aby robiç porzàdki, ale aby
nie robiç ba∏aganu. Musimy
si´ tego nauczyç a potem
nauczyç innych – je˝eli
naprawd´ chcemy coÊ
zmieniç. CzystoÊç

najmniejsze nieprawid∏owoÊci.
Wystarczy troch´ kurzu, ˝eby
zniszczyç lamp´...
No w∏aÊnie. Dlatego musimy ciàgle
si´ staraç i uwra˝liwiaç na te kwestie
naszych pracowników. Tu nie ma terminów, zewn´trznych nacisków, które
zmusza∏yby nas do takiego post´powania. Chodzi o samodyscyplin´ i determinacj´, o ogólnà postaw´, kultur´
bycia a nie tylko wykonywanà prac´.
W celu przyswojenia sobie tego sposobu myÊlenia wprowadziliÊmy nowatorski projekt o nazwie „Arcobaleno”
(szczegó∏y w ramce).

i porzàdek to podstawa
jakoÊci i bezpieczeƒstwa.
Staramy si´, by projekt
trwa∏ nieprzerwanie i aby
w jego realizacj´
zaanga˝owana by∏a jak
najwi´ksza iloÊç
pracowników”- mówi prezes
Fontana.
W celu realizacji projektu,
zak∏ad podzielono na 5
g∏ównych stref (za ka˝dà
odpowiedzialny jest team
leader), strefy z kolei dzielà
si´ na podstrefy (tutaj
odpowiedzialnymi sà
pracownicy danej linii,
których wspierajà
wspó∏odpowiedzialni, co
wynika z trzyzmianowego
systemu pracy).
Dla ka˝dej strefy
przygotowano
– opracowany w formie

graficznej – plan dzia∏aƒ
doskonalàcych, który
zawiera problem, sposób
rozwiàzania, ewentualny
koszt, osob´
odpowiedzialnà
za realizacj´, oraz termin
wykonania.
Graficzne opracowanie
programu Arcobaleno jest
bardzo przejrzyste.
„Wykorzystujemy ró˝ne
kolory, aby zaznaczyç stan
zaawansowania realizacji
danego dzia∏ania
doskonalàcego – dodaje
A. Bochniak. – Posi∏kujemy
si´ tak˝e zdj´ciami, które
robimy przed i po
wykonaniu zadania
naprawczego. Dzi´ki temu
mamy czytelny obraz
efektów naszych dzia∏aƒ”.
(MM)

Andrzej Wiatr,
Kierownik
JakoÊci,
Pe∏nomocnik
Dyrektora ds.
Zintegrowanego
Systemu
Zarzàdzania
JakoÊcià
Mówiàc najproÊciej – w swojej pracy jestem odpowiedzialny za zgodnoÊç funkcjonujàcego w naszej spó∏ce systemu
z wymaganiami normy ISO/TS 16949
oraz wdro˝enie wszystkich procedur
Fiat-GM Powertrain. Obecnie, w∏aÊciwie ca∏oÊç prac nad wdra˝aniem tych˝e procedur jest ju˝ zakoƒczona, teraz
pozostajà tylko bie˝àce aktualizacje
i modyfikacje. Stàd „Êrodek ci´˝koÊci”
w codziennych obowiàzkach przesuwa
si´ w stron´ nadzoru nad dzia∏alnoÊcià
w zakresie diagnozowania i rozwiàzywania bie˝àcych spraw.
W tym zakresie wspó∏pracujemy z dostawcami w celu doskonalenia jakoÊci
dostarczonych przez nich komponentów oraz prowadzimy proces audytu
wewn´trznego, który obejmuje ca∏y
proces produkcyjny.

Ka˝dy dzieƒ rozpoczyna si´ od narady
jakoÊciowej, na której spotykam si´
wraz z kierownikami funkcjonalnymi
dzia∏u jakoÊci, przedstawicielami dostawców i osobami wspó∏pracujàcymi. I omawiamy wszystkie tematy jakoÊciowe z dnia poprzedniego. Podczas
takich narad podejmowane mogà byç
ró˝nego rodzaju decyzje jak np.
dotyczàce ewentualnych zatrzymaƒ
na linii, selekcji i zwrotu detali. Prócz tego przekazujemy informacje na temat
zagadnieƒ jakoÊciowych do naszej centrali w Turynie i uczestniczymy w codziennych telekonferencjach.
W kierowanym przeze mnie dziale
pracuje 12 pracowników
umys∏owych i 53 fizycznych. Co uwa˝am za nasz najwi´kszy sukces?
MyÊl´, ˝e termi-

Tomasz Libich

Kontynuujemy nasz cykl, w którym
przedstawiamy pracowników Fiat-GM
Powertrain Polska. W dzisiejszym numerze
prezentujemy sylwetk´ Andrzeja Wiatra.

firma

Kreatorzy
dobrego
image’u

nowe uruchomienie produkcji silnika 1.3 SDE oraz utrzymanie wskaêników jakoÊci w za∏o˝eniowych limitach
projektowych. Prócz tego uda∏o nam
si´ wykreowaç dobry image silnika
u naszych klientów – co te˝ jest niewàtpliwym sukcesem.
Silniki, przemys∏ – zawsze stanowi∏y
dla mnie ciekawostk´, od m∏odoÊci
interesowa∏em si´ sprawami technicznymi. Moim hobby by∏y zagadnienia wykorzystania matematyki i statystyki w dzia∏alnoÊci przemys∏owej
– w latach ‘90 uda∏o mi si´ zajmowaç
tymi sprawami równie˝ zawodowo. Teraz to bardzo si´ przydaje, to w∏aÊciwie podstawa dzia∏alnoÊci w nowoczesnym zarzàdzaniu procesami.
JeÊli chodzi o moje obecne hobby,
w∏aÊciwie brakuje mi czasu, by móc
o nim myÊleç – praca absorbuje bowiem 100% mojego czasu, cz´sto
wymaga pracy w soboty, niedziele,
Êwi´ta – a nawet w wolne dni myÊli
same do niej w´drujà.
KiedyÊ pasjonowa∏a mnie turystyka
górska, gra∏em na pianinie ju˝ od m∏odych lat (chodzi∏em nawet do ko∏a
muzycznego przy Domu Kultury), czyta∏em du˝o ksià˝ek.

Tomasz Libich

firma
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CNH
- lider
z silnà
pozycjà
O obecnej pozycji marek New Holland
i Case IH na polskim rynku, zamierzeniach
i planach na przysz∏oÊç rozmawiamy
z Andreasem Klauserem, dyrektorem
handlowym CNH Polska.

która nie tylko zajmuje si´ sprzeda˝à
produktów, ale równie˝ dzia∏alnoÊcià
serwisowà i posprzeda˝nà. Na bardzo
dobrych warunkach wspó∏pracujemy
z bankami, które pomagajà nam
wspieraç sprzeda˝ detalicznà i oferujà
naszym klientom dobre
Jakie zmiany czekajà nas po wejÊciu do Unii Europejskiej?
schematy finansowe.
– martwi∏o si´ przed 1 maja 2004 wielu polskich rolników.
Okaza∏o si´, ˝e rzeczywistoÊç nie tylko nie jest tak straszna, jak
FWN: Marka New Holland
prorokowali eurosceptycy, ale w wielu aspektach ju˝ zauwa˝yç
staje si´ wÊród polskich
mo˝na pozytywne zmiany. Odczuwajà je np. firmy, które w∏aÊnie
rolników coraz bardziej
na rolnictwie opierajà swoje funkcjonowanie.
znana i rozpoznawana...
Fiat Wokó∏ Nas: Czy jest Pan zadowolony z pozycji, jakà
A.K.: To efekt prowadzenia
wypracowa∏a w naszym kraju spó∏ka CNH Polska?
przez nas szeregu akcji i imprez promocyjnych – zresztà,
Andreas Klauser: Zdecydowanie tak, jesteÊmy bardzo dumni – ja
jako lider na rynku jesteÊmy
i grupa moich wspó∏pracowników – ˝e uda∏o nam si´ osiàgnàç
Andreas Klauser
do nich zobligowani. Organitak dobre wyniki. W sprzeda˝y kombajnów zbo˝owych nasz udzia∏
zujemy szereg spotkaƒ z dziennikarzaw polskim rynku wynosi oko∏o 45%, natomiast jeÊli chodzi o traktory – pomi, czy imprez typu „Dzieƒ Kluczowenad 25%. Nasza dzia∏alnoÊç skupia si´ w∏aÊciwie w dwóch sferach: produkgo Klienta”, bierzemy udzia∏ w pokacji i sprzeda˝y. Sprzedajemy produkowane w Polsce kombajny i prasy oraz
zach i targach rolniczych. Z jednej
produkty importowane z fabryk CNH na ca∏ym Êwiecie.
strony wi´c mamy doskona∏e rezultaty
FWN: Co przyczyni∏o si´ do osiàgni´cia takich rezultatów?
handlowe, z drugiej strony wyraêne akA.K.: Tak dobre wyniki w du˝ej mierze pochodzà ze sprzeda˝y produktów New
cje marketingowe i promocyjne, a jedHolland. Powodów jest kilka – przede wszystkim jednak mamy produkty dono z drugim jest ÊciÊle zwiàzane.
skona∏ej jakoÊci oraz bardzo silnà, rozbudowanà sieç dealerskà. Jest to sieç,

FWN: Wielu rolników obawia∏o
si´ zmian, jakie czekajà polskie
rolnictwo po wejÊciu do Unii.
Czy CNH Polska w jakiÊ wyraêny
sposób ten moment odczu∏o?
A.K.: OczywiÊcie tak, poniewa˝ nasza
dzia∏alnoÊç ÊciÊle zwiàzana jest z dzia∏alnoÊcià rolników. 1 maja 2004
oznacza∏ dla nich wprowadzenie pe∏nego, 22%-wego podatku VAT na maszyny rolnicze. Dlatego wielu rolników
postanowi∏o wczeÊniej dokonaç planowanych na ten rok zakupów, a my
w pierwszych miesiàcach odnotowaliÊmy znaczny wzrost sprzeda˝y. Póêniej
by∏ lekki spadek, ale poniewa˝ skoƒczy∏a si´ niepewnoÊç i okaza∏o si´, ˝e
Êwiat po wejÊciu Polski do Unii nie
zmieni∏ si´ a˝ tak bardzo, nasza sprzeda˝ wróci∏a do normy i obecnie realizowana jest na stabilnym poziomie.
FWN: Jakie perspektywy rozwoju
widzi pan dla polskiego rolnictwa?
A.K.: Bardzo du˝e – z czego jesteÊmy
oczywiÊcie zadowoleni. Polska jest

najwi´kszym rynkiem wÊród krajów,
które wstàpi∏y do UE – moim zdaniem
tak˝e pod wzgl´dem potencja∏u, jaki
w sobie kryje. Stàd kierownictwo naszej firmy skupia si´ na rynku polskim.
FWN: Zapewne w tej dziedzinie jest
jeszcze wiele do zrobienia – nasze
rolnictwo nie nale˝y przecie˝
do najnowoczeÊniejszych w Europie.
A.K.: To prawda, ale te˝ nie mo˝na przesadzaç w drugà stron´. Polskie
rolnictwo unowoczeÊnia si´ ju˝ od 10
lat – i widaç tego efekty. Proces ruszy∏
na dobre i z ca∏à pewnoÊcià b´dzie
trwa∏. Produkcja ˝ywnoÊci zawsze by∏a
i b´dzie potrzebna. My skupiamy si´
przede wszystkim na Êrednich i du˝ych
gospodarstwach – i widzimy pozytywne zmiany, jakie si´ tam dokonujà.
Dlatego zapewniajàc naszym klientom
najwy˝szà jakoÊç produktów oraz dobry serwis, zyskujemy gwarancj´, ˝e
nasza sprzeda˝ b´dzie si´ utrzymywa∏a na dobrym poziomie. A gdy dochodzi do po∏àczenia nowoczesnych, wy-
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Dzi´ki doskona∏ej
jakoÊci produktów
oraz rozwini´tej
sieci dealerów CNH
Polska osiàgn´∏a
na polskim rynku
pozycj´ lidera.

sokowydajnych maszyn z wiedzà rolników – nie ma wàtpliwoÊci, ˝e polskie
rolnictwo b´dzie si´ szybko rozwija∏o.
FWN: Mówi pan o utrzymywaniu
sprzeda˝y na obecnym poziomie.
Czy to oznacza, ˝e nie planujecie
paƒstwo zwi´kszania udzia∏u w rynku?
A.K.: W istocie zainteresowani jesteÊmy stabilizacjà owego udzia∏u – je˝eli
bowiem sprawdzà si´ nasze prognozy
i rynek ten b´dzie si´ rozwija∏, to przecie˝ zwi´kszy si´ nie tylko import maszyn naszej konkurencji, ale tak˝e
i nasza sprzeda˝. A na obecnà chwil´
to nam wystarczy. Najwa˝niejsze jest
dla nas utrzymanie udzia∏u w rynku
i ustabilizowanie naszej pozycji.
FWN: Ostatnio CNH Polska sta∏a si´
równie˝ importerem maszyn marki
Case IH. WczeÊniej zajmowa∏a si´
tym niezale˝nie toruƒska firma
Interhandler. Skàd taka zmiana?
A.K.: Firma Interhandler, to aktualnie
megadealer z w∏asnà siecià subdealerów i jest odpowiedzialna za sprzeda˝ produktów Case IH w Polsce. My
natomiast, jako importer mamy ambicje, by oferowaç dealerom i klientom marki Case IH pe∏en wachlarz
maszyn i urzàdzeƒ, które mogà byç
im potrzebne w codziennej pracy
i osiàgnàç w bie˝àcym roku udzia∏
w rynku na poziomie 10%. Nasza
sprzeda˝ w du˝ej mierze opiera si´
na ró˝norodnoÊci produktów – oferujemy zarówno ma∏e ciàgniki specjalistyczne (sadownictwo, ogrodnictwo),
uniwersalne o mocy 80-120 KM, jak
równie˝ przeznaczone dla gospodarstw wielkoobszarowych ciàgniki
o mocy ponad 250 KM. Maszyny
marki Case IH, to poszerzenie oferty
handlowej CNH Polska. Mo˝na powiedzieç, ˝e jako firma dominujàca
na rynku zobligowani jesteÊmy, by posiadaç zarówno maszyny sprzedawane w iloÊci kilkuset sztuk, jak równie˝
takie, których w ciàgu roku sprzedajemy maksymalnie 2-3 sztuki.
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firma

DoÊwiadczeni
i efektywni
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Czuwajà przez ca∏à dob´, siedem dni
w tygodniu. Nie zawsze sà widoczni,
ale nieustannie pozostajà w gotowoÊci,
by zapewniç bezpieczeƒstwo lub stawiç
czo∏a zagro˝eniu po˝arowemu.
Prezentujemy dzia∏alnoÊç i funkcjonowanie
spó∏ki Sirio Polska.
Spó∏ka Sirio Polska powsta∏a w 2001 roku w ramach Grupy Fiat. Zajmuje si´ ochronà mienia przedsi´biorstwa oraz bezpieczeƒstwem aktywnym
i pasywnym dóbr powierzonych jej przez firmy trzecie.
Z jej 235 pracownikami, wchodzàcymi w sk∏ad specjalistycznego personelu
technicznego, zarzàdzajàcego oraz operacyjnego, mo˝na uznaç jà za jednà
z najwi´kszych spó∏ek Grupy Fiat w Polsce.
Obecnie firma rozwija kompleksowo swojà dzia∏alnoÊç, Êwiadczàc us∏ugi dla
49 klientów - spó∏ek Grupy Fiat i spoza niej.
Struktura Sirio dzieli si´ na cztery podstawowe linie: Us∏ugi Ochrony Osób
i Mienia, Us∏ugi Ratownictwa, Risk Management oraz
Us∏ugi Transportowe.
Choç poszczególne obszary dzia∏alnoÊci ÊciÊle ze sobà
wspó∏pracujà, to posiadajà one jednak odr´bnà to˝samoÊç oraz specyfik´ poszczególnych specjalizacji.
Taki podzia∏ strukturalny firmy uwarunkowany jest koniecznoÊcià podejmowania natychmiastowych interwencji, wynikajàcych z odmiennych i ka˝dorazowo
zg∏aszanych potrzeb poszczególnych spó∏ek-klientów.
ZapytaliÊmy Enza Santoro, Security Managera firmy
Fiat Auto Poland, pe∏niàcego jednoczeÊnie funkcj´ dyEnzo Santoro
rektora spó∏ki Sirio, na czym polega sukces jego firmy?
„... duch wspó∏pracy i ch´ç wspólnego dzia∏ania w celu dynamicznego przezwyci´˝ania codziennych trudnoÊci jest niewàtpliwie jednà z najsilniejszych

Sirio Polska - siedziba w Tychach
stron pracowników spó∏ki Sirio Polska.
Ch´ç ciàg∏ej poprawy i osiàgania jak
najlepszych standardów us∏ug zadecydowa∏y o tym, ˝e Grupa Fiat zdecydowa∏a si´ zainwestowaç zarówno
w Êrodki techniczne, jak i w szkolenie
personelu firmy. Ca∏y zysk spó∏ki wypracowany w 2003 roku zosta∏ powtórnie zainwestowany, co dowodzi
w bardzo praktyczny sposób, ˝e Grupa
jest przekonana co do potrzeby dzia∏alnoÊci na rzecz wspólnych dóbr oraz
ich bezpieczeƒstwa. Idàc dalej w tym
kierunku spó∏ka wdra˝a obecnie wymogi standardów
ISO 9001, 14001
i 18001. Proces
ten zostanie sfinalizowany pod
koniec tego roku”.
Jan Szmit, kierownik Us∏ug Ochrony
Osób i Mienia
podkreÊla, ˝e zastosowanie najJan Szmit
nowszych techno-

ca na stanowisku Kierownika Us∏ug
Przeciwpo˝arowych zawiera w sobie
element ryzyka nieroz∏àcznie zwiàzany
– ju˝ przez samà specyfik´ tego zawodu – z koniecznoÊcià bliskiego kontaktu z ludêmi, wtedy kiedy znajdujà si´
w najwi´kszej potrzebie. Ale jest to
praca satysfakcjonujàca, która stale
zmusza nas do dynamicznego i natychmiastowego reagowania zarówno
prewencyjnego, jak i operacyjnego”.
Krzysztof Poci´giel, kierownik Risk Managment, t∏umaczy nam, ˝e
wraz z up∏ywem
czasu czynniki
ryzyka w zak∏adach przemys∏owych stale
Krzysztof Poci´giel wzrastajà, dlatego te˝ spó∏ki
produkcyjne zwracajà coraz wi´kszà
uwag´ na dzia∏anie prewencyjne oraz
opracowywanie schematów interwen-
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logii u∏atwi∏o w wyraêny sposób wykonywanie zadaƒ ochrony mienia oraz
kontroli personelu wchodzàcego na
tereny chronione. „Codziennie sprawdzamy wejÊcia oko∏o 12.000 osób
i 1.000 pojazdów transportujàcych
narz´dzia i Êrodki produkcji dla ponad 50 spó∏ek – pokreÊla Szmit. – Cieszymy si´, ˝e mo˝emy liczyç na prac´
kamer przemys∏owych przy ochronie
obszarów trudno dost´pnych oraz peryferyjnych, a tak˝e wykrywaczy metalu, czytników
optycznych itp”.
Teresa Hernas,
kierownik S∏u˝b
Ratownictwa Przedsi´biorstwa, zajmuje si´ Ochronà
Przeciwpo˝arowà,
Pogotowiem Ratunkowym oraz
zwyk∏ymi i nadTeresa Hernas
zwyczajnymi cyklami konserwacji instalacji przeciwpo˝arowej. O swojej pracy mówi: „Pra-

cyjnych, umo˝liwiajàcych wyeliminowanie lub kontrol´ niebezpiecznych
wypadków. „Sirio, spó∏ka w której pracuj´ od momentu jej powstania, jest
naprawd´ najbardziej zaawansowana
pod tym wzgl´dem – mówi. – Coroczne kontrole przeprowadzane przez
Risk Managment Fiat S.p.A., Factory
Mutual i AXA Insurance oraz przez audytorów innych spó∏ek s∏u˝à pomiarowi istniejàcych w zak∏adzie parametrów prewencji i ochrony. Chc´ podkreÊliç, ˝e na dzieƒ dzisiejszy raporty
wykazujà bardziej, ni˝ zadawalajàcy
poziom bezpieczeƒstwa, ale i tak pracujemy nad poprawà tego wyniku”.
Krzysztof Koz∏owski, jako kierownik
us∏ug transportowych, zajmuje si´
ca∏à dokumentacjà zwiàzanà z zarzàdzaniem parkiem samochodowym, b´dàcym
w przewa˝ajàcej
wi´kszoÊci w∏aKrzysztof Koz∏owski
snoÊcià spó∏ek
Grupy Fiat, a tak˝e koordynuje i nadzoruje prac´ zespo∏u kierowców.
O swojej pracy mówi: „Traktuj´ t´ prac´ jak cz´Êç swojego ˝ycia, dlatego, ˝e
codziennie mam mo˝liwoÊç kontaktowania si´ mened˝erami ró˝nych narodowoÊci. A ju˝ sam fakt, ˝e ktoÊ docenia to, co robisz i uwa˝a ci´ za partnera, od którego zale˝y powodzenie jakiegoÊ przedsi´wzi´cia, jest zawsze êród∏em du˝ej satysfakcji. Utrzymywanie
dobrych relacji zawodowych i umiej´tne zarzàdzanie pracownikami niewàtpliwie te˝ majà wp∏yw na poczucie zadowolenia i spe∏nienia w zawodzie”.
Jak podkreÊla dyrektor Santoro, g∏ównà ideà, która przyÊwieca spó∏ce Sirio
Polska i wszystkim jej pracownikom
w codziennej dzia∏alnoÊci, jest myÊl
Wolfganga Letza – „Gdy czuj´ si´
ochraniany, mog´ si´ rozwijaç”.
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bezpieczna
i przyjazna
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Oryginalny, przyciàgajàcy uwag´ styl,
zaawansowana technologia, a tak˝e
systemy gwarantujàce bezpieczeƒstwo.
Z Fiatem Panda firma postanowi∏a uczyniç
krok naprzód nie tylko pod wzgl´dem
jakoÊci, komfortu i wyposa˝enia, ale
tak˝e w dziedzinie bezpieczeƒstwa.
Projektanci Fiata realizujàc nowy samochód kompaktowy wykorzystali
gromadzone przez lata bogate dziedzictwo w zakresie techniki i projektowania oraz kompetencje, które mo˝e posiadaç tylko lider tego segmentu.
Pod wzgl´dem bezpieczeƒstwa czynnego, Fiat Panda (w wyposa˝eniu wersji Dynamic) proponuje seryjnie ABS, który gwarantuje odpowiednià si∏´ hamowania wszystkich kó∏, zanim któreÊ z nich ulegnie zablokowaniu. System
pozwala na zachowanie pe∏nej kontroli nad kierunkiem jazdy w sytuacjach
awaryjnych. Jego mocnym punktem sà aktywne czujniki, które same kontrolujà pr´dkoÊç obrotowà kó∏ i sà mniej wra˝liwe na zak∏ócenia wywo∏ane
polem elektromagnetycznym. Dope∏nieniem systemu ABS jest funkcja
EBD, która rozk∏ada si∏´ hamowania równomiernie na cztery ko∏a, przystosowujàc ponadto dzia∏anie systemu do warunków przyczepnoÊci opon
do pod∏o˝a i si∏y hamowania.
W celu zagwarantowania jeszcze lepszej kontroli, Fiat Panda (na zamówienie), jako jedyne auto w swojej kategorii, proponuje wysublimowany system
ESP. System interweniuje w sytuacjach ekstremalnych, gdy zagro˝ona jest
stabilnoÊç pojazdu, i pomaga kierowcy w panowaniu nad autem. W przypadku ograniczonej przyczepnoÊci, w celu zmniejszenia poÊlizgu kó∏ nap´dowych, Fiat Panda dysponuje zaawansowanym rozwiàzaniem automatycznej
kontroli nap´du. Chodzi tu o system ASR, montowany seryjnie we wszystkich

wersjach wyposa˝onych w ESP. System ASR dzia∏a przy ka˝dej pr´dkoÊci
i steruje momentem nap´dowym
w zale˝noÊci od rozpoznanego wspó∏czynnika przyczepnoÊci.
JeÊli w warunkach obni˝onej przyczepnoÊci kierowca gwa∏townie redukuje bieg, w∏àcza si´ system MSR,
który steruje obrotami silnika zapobiegajàc poÊlizgowi wywo∏anemu nag∏ym zablokowaniem kó∏. Fiat Panda
stosuje urzàdzenie wspomagajàce
awaryjne hamowanie. W samochodach z systemem ESP jest to funkcja
sterowana elektronicznie przez centralk´ ABS i nazywa si´ HBA. Nale˝y
pami´taç jeszcze o systemie Hill Holder, który wspomaga ponadto kierowc´ w sprawnym ruszaniu pod gór´.
Fiat Panda stanowi tak˝e najbardziej
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Rama o wysokiej zdolnoÊci
poch∏aniania energii, wzmocniona
konstrukcja nadwozia, stalowe belki
zabezpieczajàce o wyjàtkowo
wysokiej wytrzyma∏oÊci w desce
rozdzielczej oraz w drzwiach – dzi´ki
swoim w∏aÊciwoÊciom konstrukcyjnym
nowy Fiat Panda pomyÊlnie zda∏
wyjàtkowo rygorystyczne
mi´dzynarodowe próby zderzeniowe.

zaawansowany projekt w dziedzinie
systemów bezpieczeƒstwa biernego.
Dowodem na to jest pi´tnaÊcie tysi´cy godzin obliczeƒ, osiemdziesiàt
crash testów, siedemdziesiàt symulacji z poÊlizgiem HyGe oraz sto czterdzieÊci prób na komponentach i podsystemach. Cyfry te Êwiadczà o zaanga˝owaniu firmy w uczynienie z Fiata
Panda jednego z najbezpieczniejszych
pojazdów w tym segmencie. W modelu zastosowano nadwozie zaprojektowane wed∏ug najnowoczeÊniejszych
kryteriów wytrzyma∏oÊci na zderzenia,
wzmocnione w cz´Êci kabiny, chroniàce u˝ytkowników i wyposa˝one w strefy o podwy˝szonej zdolnoÊci poch∏aniania energii w cz´Êciach zewn´trznych. Nowy Fiat Panda to pierwszy samochód tej kategorii, który oferuje
a˝ 6 poduszek powietrznych: dwie

z przodu, dwie boczne i dwie kurtyny
powietrzne. Ponadto seryjnie montowane sà: przednie pasy bezpieczeƒstwa z napinaczami i ogranicznikami
obcià˝enia, tylne pasy bezpieczeƒstwa
trzypunktowe, regulowane zag∏ówki,
kierownica poch∏aniajàca energi´
i siedzenia, które w razie zderzenia
uniemo˝liwiajà pasa˝erowi wyÊlizgniecie si´ spod pasów bezpieczeƒstwa
(antisubmarining), a tak˝e system
przeciwpo˝arowy FPS. Ponadto, tylne
siedzenia dzielone majà zaczepy ISOFIX do fotelików dzieci´cych. Dalej
mamy nowà ram´ podwozia, zaprojektowanà tak˝e pod kàtem skutecznego poch∏aniania energii w razie zderzenia. I wreszcie karoseria, os∏ona silnika, drzwi, belka deski rozdzielczej,
które majà wp∏yw na bezpieczeƒstwo.
Nale˝y tak˝e pami´taç o tym, i˝ istotnym elementem bezpieczeƒstwa biernego sà fotele i panele drzwi, które
pomimo innych funkcji, zosta∏y opracowane z uwzgl´dnieniem ich zachowania równie˝ w trakcie zderzenia.
Aby sprawdziç w praktyce dzia∏anie
zintegrowanego systemu bezpieczeƒstwa nowego Fiata Panda, specjaliÊci
z Centrum Bezpieczeƒstwa Fiata poddali nowy model testom we wszystkich
mo˝liwych wypadkach i kolizjach
przy du˝ej pr´dkoÊci (zderzenia czo∏owe, boczne i tylne oraz dachowanie).
Wyniki tych˝e testów zmierzono nast´pnie wed∏ug strukturalnych i biomechanicznych parametrów, które
przewidujà najsurowsze Êwiatowe normy. We wszystkich wymienionych testach Fiat Panda gwarantowa∏ ca∏kowite bezpieczeƒstwo pasa˝erów, nawet jeÊli symulowane kolizje nale˝a∏y
do bardzo niebezpiecznych.
Panda poddana zosta∏a tak˝e testom
wymaganym przez niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe, które klasyfikujà modele wed∏ug najmniejszych
uszkodzeƒ po st∏uczkach i uzyska∏a
najwy˝sze noty w swojej kategorii.
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„Nie mów do mnie ci´˝ki, nie mów do mnie s∏aby...”
Poziom bezpieczeƒstwa
nowej Pandy zwi´kszajà
tak˝e blachy
wysokowytrzyma∏e.
Mo˝liwoÊç ich
zastosowania zacz´to
rozpatrywaç na poczàtku
lat 80., kiedy ceny paliw
i surowsze normy
w zakresie emisji spalin
zacz´∏y zmuszaç
motoryzacyjnych
potentatów
do minimalizowania
poziomów zu˝ycia, co
przy jednoczesnym
dà˝eniu do zachowania
dotychczasowych osiàgów

48%

obni˝ajàcych ci´˝ar
nadwozia, by∏y jednym
z g∏ównych czynników,
które wp∏yn´∏y
na odnotowanà
w latach 1980-2000
redukcj´ poziomu emisji
CO2 w pojazdach. Komisja
Europejska zobowiàza∏a
jednak konstruktorów
do realizacji kolejnego,
równie ambitnego celu:
produkowania
od roku 2008
samochodów, które
na ka˝dy przebyty kilometr
emitujà nie wi´cej ni˝ 140
gramów CO2. Osiàgni´cie

52%

stal niskow´glowa (LOW CARBON)
stal niskostopowa o podwy˝szonej wytrzyma∏oÊci (HSLA)

przek∏ada∏o si´
na koniecznoÊç obni˝enia
ci´˝aru samochodów.
Zrodzi∏a si´ zatem
potrzeba stosowania
w nadwoziach blach
o przekroju mniejszym
od tradycyjnego, ale
pod wzgl´dem
wytrzyma∏oÊci nie
ust´pujàcych swym
„grubszym” poprzedniczkom.
Zastosowanie blach
wysokowytrzyma∏ych,

tego wyniku powinno
do roku 2010 zaowocowaç
stopniowym zmniejszaniem
si´ liczby silników
benzynowych na korzyÊç
diesli oraz silników
nap´dzanych metanem
i gazem p∏ynnym, jak
i wi´kszà liczbà pojazdów
elektrycznych.
– Jednym z dzia∏aƒ, jakie
zostanà podj´te w tym
kierunku, b´dzie dalsze
poszukiwanie „lekkiego”

nadwozia – mówi Claudio
Federici z In˝ynierii
Materia∏ów Fiata Auto.
– Pierwszym rozwiàzaniem
jest przestawienie si´
na materia∏y typu
aluminium, jednak˝e
szersze spojrzenie
na zagadnienie emisji
prowadzi do odmiennych
wniosków. Gdyby porównaç
energi´ zawartà w paliwie,
które s∏u˝y do nap´dzania
dwóch pojazdów
o zbli˝onych osiàgach
– jednego ze stali,
drugiego z aluminium
– okaza∏oby si´, ˝e ta dla
aluminium jest znacznie
ni˝sza. Co wi´cej,
w przypadku samochodu
z tego materia∏u wi´kszy
jest odzysk energii,
uzyskiwany na koniec jego
eksploatacji.
Jednak w odró˝nieniu
od innych konstruktorów,
którzy stosujà aluminium
w swoich modelach,
w Fiacie rozwa˝ania te
majà szerszy zasi´g i jeÊli
weêmiemy pod uwag´
energi´ zu˝ytkowanà
na wytworzenie ka˝dego
z materia∏ów (stali
i aluminium) niezb´dnych
do skonstruowania obu
pojazdów, stwierdzimy ˝e
jest ona znacznie ni˝sza
w przypadku samochodu
ze stali. Dlatego w∏aÊnie
bilans obu materia∏ów jest
porównywalny, a w takim
uk∏adzie decydujà wzgl´dy
ekonomiczne, w których
stal wygrywa w sposób
zdecydowany.

Wskaênik udzia∏u stali
wysokowytrzyma∏ej
w modelach z ni˝szych
segmentów wynosi∏
w latach 90. zaledwie 3%,
natomiast w Pandzie
blisko 52%. Blachy, jakie
pojawià si´ w przysz∏ych
modelach Fiata, b´dà
zapewne jeszcze bardziej
wyrafinowane, ale nie
zmienia to faktu, ˝e to, co
uda∏o si´ osiàgnàç w nowej
Pandzie w kwestii
zastosowania stali
wysokowytrzyma∏ej i ultrawysokowytrzyma∏ej, jest
rezultatem doprawdy
imponujàcym.
Odchudzanie nadwozia to
temat wcià˝ aktualny,
jednak˝e ostatnio dzia∏ania
producentów koncentrujà
si´ tak˝e
na bezpieczeƒstwie.
Przy wyborze nowego
samochodu potencjalni
nabywcy coraz cz´Êciej
zwracajà uwag´ na ocen´
odpornoÊci danego modelu
na uderzenia wed∏ug norm
Euro NCAP, przywo∏ywanych
przez najwi´ksze magazyny
specjalistyczne.
Konstruktor nie mo˝e wi´c
zaniedbywaç tej kwestii,
podobnie jak nie
do pomyÊlenia jest, by
producent stali nie
dysponowa∏ materia∏em
o maksymalnej zdolnoÊci
do absorpcji energii.
W Pandzie uzyskano
zarówno redukcj´ ci´˝aru,
jak i wysokà odpornoÊç
na uderzenia.
(Qualitas)

tekst i fot. z Ch∏apowa Marek Kowalski
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Lato
nad
Ba∏tykiem

Ch∏apowo - kolonie dla dzieci pracowników FAP i s

Wspania∏e okolice, czyste powietrze
wype∏nione zapachem jodu i lasów
sosnowych, piaszczyste pla˝e i mo˝liwoÊç
kàpieli w morzu powodujà, ˝e nadba∏tyckie
kurorty stwarzajà doskona∏e warunki
do letniego wypoczynku dla dzieci.
W Ch∏apowie powita∏a mnie ch∏odna i deszczowa pogoda. Pe∏en obaw uda∏em si´ na spotkanie z wychowawcami i dzieçmi pracowników Fiat Auto Poland oraz spó∏ek Fiata w Polsce oraz joint-venture, które przebywajà tutaj
na II turnusie kolonii zorganizowanych na zlecenie tych firm przez Ingest Facility Polska. Moje obawy okaza∏y si´ niepotrzebne. Szcz´Êliwe i uÊmiechni´te
buzie dzieciaków mówi∏y wszystko. – Super jest, fajnie jest. Deszcz nie jest dla
nas ˝adnym problemem, a na potwierdzenie tych s∏ów zaÊpiewa∏y piosenk´:
By∏o ciep∏e lato, choç czasem pada∏o,
Du˝o glonów si´ jad∏o i ma∏o si´ spa∏o...
– Codziennie jesteÊmy na pla˝y – powiedzia∏a kierownik kolonii, Aleksandra
Sutkowska. – Dzieci oczywiÊcie nie p∏ywajà w takà pogod´. Biorà jednak aktywny udzia∏ w takich zaj´ciach sportowych, jak aerobik na pla˝y, czy te˝ konkursy, np. rzeêby w piasku. Wyrzeêbi∏y zarówno du˝y statek, jak i... Pand´.
Motywem tegorocznych kolonii jest, majàca odbyç si´ w tym roku, Olimpiada
w Atenach. Na stadionie OÊrodka Przygotowaƒ Olimpijskich w Cetniewie koloniÊci przygotowali otwarcie Ma∏ej Olimpiady. By∏o m. in. zapalenie znicza
olimpijskiego, wciàgni´cie flagi na maszt, ka˝da dru˝yna nagradzana te˝ by∏a
brawami przez swoich kibiców. Odby∏y si´ pokazy sportowe, a ka˝dy ich uczestnik móg∏ si´ poczuç jak prawdziwy sportowiec – cz∏onek kadry olimpijskiej.
Rozgrywki olimpijskie odbywaç si´ b´dà przez ca∏y okres trwania kolonii. B´dzie quiz z wiadomoÊci o olimpiadzie oraz turnieje siatkówki i tenisa sto∏owego. B´dà te˝ biegi i inne konkurencje sportowe. Sportowych wra˝eƒ wi´c
nie zabraknie. Czynny wypoczynek ponadto sprawia, ˝e najm∏odsze dzieci

nie majà czasu na to, aby t´skniç
za rodzicami i domem. Bawià si´
Êwietnie, starajàc si´ dorównaç swoim starszym rówieÊnikom.
Prócz rozgrywek sportowych i konkursów atrakcjà sà wycieczki, np. do Trójmiasta, gdzie dzieci pop∏ynà statkiem
po morzu oraz zwiedzà oceanarium.
Przygotowano te˝ wyjazd do Pracowni
Bursztynów, gdzie poza informacjami
o powstawaniu bursztynów, dzieci zapoznajà si´ z niezwykle ciekawà technikà produkcji bi˝uterii bursztynowej.

Ch∏apowo
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Magneti Marelli wys∏a∏o dzieci do Krynicy Morskiej

spó∏ek Fiata

Ch∏apowo

Ch∏apowo

Ch∏apowo

Ch∏apowo

Opiekunowie chwalà dzieci za kultur´ i dobre
wychowanie, te zaÊ nie szcz´dzà pochwa∏ dla
swoich wychowawców: – ... to debeÊciarska
babka... hm... ta Pani Anna.
Apetyty i humory dopisujà wszystkim. Dzieciom
nie brakuje ruchu, aktywnie wypoczywajà i majà sporo rozrywki. Wszyscy jednak z ut´sknieniem wypatrujà s∏oƒca. Kiedy wyje˝d˝a∏em
z Ch∏apowa niebo jakby zacz´∏o si´ przejaÊniaç.
Dar∏ówek - tu wypoczywa∏y dzieci z Teksidu

Fiat Auto Poland, spó∏ki
Grupy Fiat w Polsce,
joint-venture (Fiat
GM-Powertrain Polska
i GM-Fiat Purchasing
Poland) oraz spó∏ki
wspó∏pracujàce z Fiatem
(w tym Fenice Poland

i Denso Thermal System),
zorganizowa∏y dla 549
dzieci kolonie letnie
w Ch∏apowie, Ko∏obrzegu
i Dêwi˝ynie.
W miejscowoÊciach tych
wypoczywa∏o tak˝e
8 dzieci z Domów Dziecka

w Bielsku-Bia∏ej i Orzeszu.
Pobyt ufundowa∏y im Fiat
Auto Poland i Fiat-GM
Powertrain Polska.
52 dzieci pracowników
Automotive Lighting
i Magneti Marelli Exhaust
System Polska wypoczywa∏o

w Krynicy Morskiej, a 58
dzieci pracowników Teksid
Iron Poland przebywa∏o
na koloniach letnich
w Dar∏ówku. CNH Polska
jak co roku dop∏aca∏a
rodzicom do wyjazdów
letnich dzieci.

Miros∏awa Malich, fot. I. Kaêmierczak
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W rodzinnej
atmosferze
Zak∏ad Fiat Auto Poland w Tychach prze˝ywa∏
w niedziel´, 18 lipca, prawdziwe obl´˝enie.
Dzieƒ Rodzinny zgromadzi∏ bowiem ponad
16 tys. pracowników FAP, Grupy Fiat oraz
dostawców, którzy przybyli do zak∏adu
z rodzinami, by – jak podkreÊli∏ dyrektor
zak∏adu Zdzis∏aw Arlet – pochwaliç si´ swoim
miejscem pracy oraz pokazaç nowoczesne
linie produkcyjne, na których wytwarzany
jest Car of the Year 2004 – Fiat Panda.
Uczestnikom Dnia Rodzinnego czas umilali znani polscy artyÊci: kabaret
„Rak” ze s∏ynnym Bercikiem, legendarny zespó∏ Perfect oraz prowadzàca
konferansjerk´ – Katarzyna Dowbor.
Atrakcjà dla m∏odzie˝y by∏a wystawa samochodów Fiata. „To jedyna okazja,
by obejrzeç Ferrari i Maserati coupé, ale podoba∏a nam si´ tak˝e Panda
w wersji dla policji – przekrzykujà si´ m∏odzi ludzie, ¸ukasz Swatowski, Mariusz Gil, ¸ukasz Karpiƒski i Przemys∏aw Gardias. – PrzyjechaliÊmy tu tak˝e
z ciekawoÊci, bo mo˝e kiedyÊ, tak jak nasi rodzice, b´dziemy tutaj pracowaç”.
Ch∏opcy czekali te˝ z niecierpliwoÊcià na losowanie nagród, wÊród których by∏
m.in. rower górski oraz sprz´t radiowo-telewizyjny.
6-letniej Magdzie Czarneckiej, która przyjecha∏a wraz z tatà Dariuszem, pracownikiem Sistema Poland, najbardziej podoba∏o si´ rysowanie na asfalcie.
Dzieci, poza udzia∏em w konkursach z nagrodami, czas najch´tniej sp´dza∏y
w specjalnie przygotowanych dla nich miejscach zabaw.
„Dzieƒ Rodzinny to Êwi´to, dlatego wzià∏em rodzin´ i znajomych, by sp´dziç
mile czas” – mówi Pawe∏ Urbaƒczyk, stra˝ak z Sirio Polska, który na festyn
zaprosi∏ koleg´ Staszka oraz dzieci znajomych – Karolink´, Magd´, Monik´,
¸ukasza, Marcina i Piotrka. – Dzieci zachwycone sà ró˝norodnoÊcià propozy-

Na wystawie hobbystów

Linia produkcyjna Fiata Panda

Denso Thermal System

Grzegorz Markowski

Wystawa samochodów

Kabaret „Rak” Kim jest dzisiaj dziewczynka?

cji, w tym tak˝e mo˝liwoÊcià obejrzenia robotów na linii” – dodaje.
Ma∏gorzata Stolarczyk wraz z m´˝em
Grzegorzem i synami Szczepanem i Miko∏ajem tyski zak∏ad zwiedza∏a po raz
pierwszy. Ojciec Andrzej, obecnie emeryt, pracowa∏ wczeÊniej w bielskiej ciep∏owni. „Rodzice mówili nam, ˝e b´dzie
tu mnóstwo atrakcji, ale nie spodziewaliÊmy si´ a˝ tylu. Niesamowita jest
te˝ atmosfera pikniku, o której z pewnoÊcià warto opowiedzieç znajomym”.

W show roomie jak co roku mo˝na by∏o podziwiaç wystaw´ hobbystów,
a tak˝e slajdy „Dni Rodzinnych” z lat
ubieg∏ych. Jeden z nich przedstawia∏
zdj´cie 6-7 letniej uczestniczki Dnia
Rodzinnego w 1997 roku (zdj´cie powy˝ej). „Kim jest dzisiaj ta dziewczynka?” – spróbujmy jà odnaleêç. Mo˝e
ktoÊ rozpozna na zdj´ciu swojà córk´
lub kole˝ank´ córki. Dziewczynka
otrzyma atrakcyjnà nagrod´. A inicjatorem konkursu jest dyrektor Arlet.

Zabawy i konkursy dla dzieci

Tomasz Libich, fot. archiwum FGPP
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Rodzinnie
po raz
drugi
Koncerty gwiazd, imprezy
sportowo-rekreacyjne, konkursy
i wspólna biesiada a˝ do wieczora – druga
edycja Dnia Rodzinnego spó∏ki Fiat-GM
Powertrain Polska uda∏a si´ znakomicie.
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Czwartego lipca, na specjalnie
przygotowanych terenach za budynkiem hali, w której na co dzieƒ powstajà jedne z najnowoczeÊniejszych
silników diesla na Êwiecie, bawi∏o si´
wspólnie ponad trzy i pó∏ tysiàca
osób. Impreza zgromadzi∏a pracowników spó∏ki oraz cz∏onków ich rodzin,
którzy prócz dobrej zabawy mieli niepowtarzalnà okazj´ zobaczyç miejsce, w którym pracujà ich bliscy. UroczystoÊç otworzy∏ Dyrektor Generalny
spó∏ki Tadeusz Âwierczek. GoÊci
na estradzie bawi∏a grupa „Pod Budà” oraz „Tercet, czyli Kwartet”
w sk∏adzie Hanna Âleszyƒska, Piotr
Gàsowski, Wojciech Kaleta i Robert
Rozmus. Poza estradà natomiast

do woli wyszaleç mog∏y si´ dzieciaki
– zje˝d˝alnie, suchy basen z pi∏eczkami, trampolina, tor przeszkód i statek
piracki przyciàgn´∏y mnóstwo ch´tnych do zabawy milusiƒskich. Uzupe∏nieniem by∏a mo˝liwoÊç wykonania sobie pamiàtkowych zdj´ç na tle
fotoplanszy, malowane twarzy w najrozmaitsze, fantazyjne wzory oraz
konkurs Wielkiego Rysowania. Konkursy nie omin´∏y tak˝e doros∏ych
– du˝à popularnoÊcià cieszy∏ si´
zw∏aszcza turniej karaoke. Najwi´cej
emocji dostarczy∏y jednak dwie edycje loterii fantowej, w której wylosowaç mo˝na by∏o bardzo atrakcyjne
i wartoÊciowe nagrody, w tym m.in.
sprz´t RTV.
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Emanuela Chiappero, wspó∏praca Miros∏awa Malich

danie specjalne

Pies na
goràco
czyli
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Pijemy drinki, chodzimy na lunch i mówimy, ˝e wszystko jest OK.
W Polsce nastaje moda na s∏owa zapo˝yczone z j´zyka angielskiego.
Promowane przez telewizj´, upowszechniane przez Internet
i lansowane przez znane osobistoÊci ˝ycia publicznego, szybko
znajdujà miejsce w naszym s∏owniku. Czasami mo˝emy si´ bez nich
obejÊç, ale stajà si´ nieodzowne, gdy chcemy byç „trendy”.

Buszujàc po Internecie ciàgle jesteÊmy n´kani pytaniami o „nickname” i „passworda”. Gdy wychodzimy w czasie
przerwy obiadowej, wszyscy pytajà, czy idziemy na „lunch”.
By zrzuciç kilka zb´dnych kilogramów i poprawiç kondycj´
udajemy si´ do Fitness Clubu. W kobiecych gazetach przeczytaç mo˝na o propozycjach „make–up” na sezon letni.
A ju˝ absolutnie ˝aden piàtek nie mo˝e si´ obejÊç bez
sztandarowej formu∏ki: „Co robisz w ten weekend?”.
Rzadko ju˝ spotyka si´ tradycjonalistów, którzy „meeting”
lub „convention” wcià˝ uparcie nazywajà spotkaniem roboczym, „cocktail party” – przyj´ciem w gronie przyjació∏,
a „lunch” – obiadem. Mówienie o ulubionych rozrywkach to
coÊ w sam raz dla wapniaków, dzisiaj mamy przecie˝ „hobby”, które kiedyÊ próbowano zastàpiç „konikiem”. Podob-

nie nie nale˝y u˝ywaç terminu „koszulka”, bo przecie˝
„t-shirt” brzmi o wiele lepiej (czytaj modniej). Ba, z naszych
ulic, sklepów i barów znik∏o ju˝ nawet s∏owo „tak”, czy te˝
„wszystko w porzàdku”, które zosta∏o zastàpione przez
wszechobecne „OK”. Coraz cz´Êciej mówimy tak˝e „sorry”
zamiast „przepraszam”, czy „hello” zamiast „czeÊç”.
Sztuka mówienia pi´knà polszczyznà si∏à rzeczy odchodzi
powoli do lamusa. Dawniej zjawisko to wynika∏o z procesu przemian kulturowych oraz spowszednienia nauki i literatury. DziÊ jego katalizatorem sà media, które karmià
nasze umys∏y nowymi obcoj´zycznymi terminami, przede
wszystkim angielskimi, które rozpleni∏y si´ niczym „makaronizmy” w XVII wieku. Spróbujcie zrozumieç „Pami´tniki”
Paska nie znajàc ∏aciny, która w j´zyku polskim tamtych
czasów by∏a wszechobecna.
Inwazja s∏ów angielskich, której jesteÊmy Êwiadkami,
ogromnie martwi j´zykowych purystów, wra˝liwych na „czystoÊç” mowy, chocia˝ s∏owo „puryzm” te˝ nie ma piastowskich korzeni. I nie chodzi im o to, ˝e angielszczyzna znajduje sobie coraz to nowe przestrzenie – i to nie tylko na polu naukowym i informatycznym – ale, ˝e dzieje si´ to kosztem j´zyka polskiego. Dlatego ich usilne starania doprowadzi∏y do uchwalenia w 1999 roku Ustawy o ochronie j´zyka
polskiego, która zak∏ada dba∏oÊç o poprawne u˝ycie naszego j´zyka. Nowa ustawa obowiàzuje przede wszystkim w ˝yciu publicznym. Przywiàzuje np. wag´ do tego, by j´zyk polski stosowany by∏ w nazewnictwie instytucji, towarów
i us∏ug (lub by mia∏ polskie t∏umaczenie), w reklamie, rachunkach, itp. Przepisy ustawy nak∏adajà obowiàzek informowania w j´zyku polskim konsumentów o produktach
oferowanych do sprzeda˝y na terenie Polski. Tak˝e napisy
na szyldach, obok np. angielszczyzny, muszà mieç umieszczone polskie t∏umaczenie. A jaka jest rzeczywistoÊç?
O tym, czy ustawa jest skuteczna Êwiadczà np. nazwy placówek us∏ugowych: „Media Markt”, „Fashion House”,
„Sunset Suits”, „Fitness Club”, Iguana Pub”, „Hipermarket”, „Express Cafe”... itd. Ile w tym snobizmu, ile pró˝noÊci umys∏owej – nie nam oceniaç.
Fascynacji j´zykiem Szekspira nie oparli si´ tak˝e pasjonaci tradycyjnej kuchni, którzy, w proteÊcie przeciwko amerykanizacji niezdrowej konsumpcji, postanowili
nowà kulinarnà tendencj´ ochrzciç angielskà nazwà
„Slow Ford”. Tak wi´c w naszym kraju angielski zyskuje
status drugiego j´zyka. Nie oznacza to wcale, ˝e nagle
staliÊmy si´ dwuj´zyczni (bynajmniej!), a jedynie to, ˝e
angielszczyzna z powodzeniem szturmuje naszà mow´
potocznà, i to w ka˝dej grupie spo∏ecznej i zawodowej
nie omijajàc tych, którzy czystoÊci mowy polskiej powinni niejako pilnowaç z urz´du.
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„NO PROBLEM”
ATAKUJE
Jak przestrzega wielu lingwistów, inwazja terminów angloj´zycznych grozi
kalkami j´zykowymi, czyli tworzeniem
polskich odpowiedników dla terminów
lub sformu∏owaƒ anglo-amerykaƒskich. Kalkà takà jest na przyk∏ad
„czas rzeczywisty” (real time), czy te˝
s∏owo „dok∏adnie” (exactly). Po-

Au
ien
PO˝EGNANIE Z FRANCUSKIM

Czy obawy przed inwazjà
angielszczyzny sà przesadzone?
Opinie j´zykoznawców sà jak
zwykle podzielone. Internet
prze∏ama∏ wszelkie bariery
w komunikowaniu si´ ze
Êwiatem, dlatego nale˝y
pos∏ugiwaç si´ nowymi s∏owami,
by wymiana informacji odbywa∏a
si´ bez przeszkód. J´zyk
Szekspira zajà∏ miejsce
melodyjnej francuszczyzny,

Ful
Sin
Go
Ga
Hit
pa
Ho

która wczeÊniej, a˝ do lat
poprzedzajàcych II wojnà
Êwiatowà, atakowa∏a jeszcze
zacieklej, przede wszystkim
europejskie salony. A to
wskazuje na pewnà prawid∏owoÊç
– na naszà mow´ najwi´kszy
wp∏yw wywiera∏y zwykle j´zyki
tych paƒstw, które w danym
okresie dominowa∏y w sferze
kulturowej.
W wiekach XVIII i XIX by∏a to
Francja, a w XX i obecnie
– Stany Zjednoczone.

Jogging

John Foxx Images

JESTEM
SINGLEM
Uniwersalny s∏ownik j´zyka polskiego
pod red. prof. Stanis∏awa Dubisza oraz
Wielki s∏ownik ortograficzny pod red.
prof. Edwarda Polaƒskiego to zaopiniowane przez Rad´ J´zyka Polskiego
tytu∏y, które uwzgl´dniajà najnowsze
rozstrzygni´cia j´zykowe. Obie pozycje, liczàce po ponad 100 tysi´cy hase∏, zawierajà kilkanaÊcie tysi´cy nowych wyrazów, w tym najnowsze zapo˝yczenia z j´zyka angielskiego (np.
czat, stringi, mobbing, e-book, catering, deweloper, serfowaç), które
na sta∏e wesz∏y do powszechnego
u˝ytku. U˝ywanie takich wyrazów wed∏ug niektórych j´zykoznawców jest
zjawiskiem normalnym we wspó∏czesnej polszczyênie, poniewa˝ powinno
si´ u˝ywaç s∏ów i terminów jak najbardziej precyzyjnych. Bezsensowne by∏oby szukanie polskich odpowiedników
dla tych s∏ów. Do grupy takich przydatnych wyrazów z pewnoÊcià zaliczyç
mo˝na: „biznes”, „marketing”, „dealer”,
„leader”, „monitoring”.
Warto jednak zwróciç uwag´, ˝e nieodwracalnym nast´pstwem tej sytuacji jest znikanie z codziennego s∏ownika poj´ç od wieków zakorzenionych
w naszym j´zyku. DziÊ na przyk∏ad coraz rzadziej u˝ywa si´ wyrazu „bez˝enny”, który mo˝na przecie˝ zastàpiç
modniejszym „single” i gdyby nie koniecznoÊç wype∏niania urz´dowych
ankiet, dawno byÊmy zapomnieli, co
znaczà s∏owa „kawaler” lub „panna”.

Audience
Babysitter
Badybuildin
g
Briefing
Call center
Coffe-break
Check-in
Checkpoint
Single
Full time
Gadget
Gossip
Gap
Hit parade
Hobby

S

LaPresse/Karwai.Tang/Alpha

Digital Stock
LaPresse/Profimedia

Ticket

Baby-sitter

hop

fiat wokó∏ nas SIERPIEŃ / WRZESIEŃ 2004

d
nc

ll time
ngle
ossip
ap
t
rade
obby

wszechnie stosowany dzisiaj zwrot
„mi∏ego dnia”, obcy jeszcze naszym
dziadkom, jest tak˝e kalkà angielskiego „have a nice day”.
Podobnà etymologi´ majà „adresowaç problem” (address a problem)
w znaczeniu „zrobiç coÊ w zwiàzku
z problemem” i „dzieƒ po dniu” (day
after day), ˝eby ju˝ nie wspominaç
o okropnym, a niestety wszechobecnym „nie ma problemu” (no problem).
Ci, którzy nadu˝ywajà terminów angloj´zycznych, twierdzà, ˝e stosujà je tylko dlatego, ˝e w wi´kszoÊci przypadków sà one nieprzet∏umaczalne. To
prawda, ale tylko cz´Êciowa. S∏owa,
których rzeczywiÊcie nie da si´ prze∏o˝yç na j´zyk polski, stanowià znikomy
odsetek terminów obcoj´zycznych
i wyst´pujà zazwyczaj wy∏àcznie w ˝argonie specjalistycznym. Gdyby w okresie mi´dzywojennym panowa∏o podobne lenistwo w wymyÊlaniu s∏ów
polskich dla narodu, który powsta∏ ze
zlepienia spo∏ecznoÊci trzech zaborów,
pewnie nadal latalibyÊmy „aeroplanem” zamiast „samolotem”, a za kierownicà „automobilu” (nie samochodu) siedzia∏by „szofer” zamiast kierowcy. Rzecz w tym, ˝e j´zyk rozwija si´
równie˝ poprzez zapo˝yczenia, byle tylko nie by∏o to zwyk∏e naÊladownictwo
Êwiadczàce o niewydolnoÊci naszych
szarych komórek.
Rozstrzyganie kwestii j´zykowych nale˝y do powo∏anej w 1996 roku Rady
J´zyka Polskiego, która od 2000 r.
dzia∏a na mocy Ustawy o j´zyku polskim. W sk∏ad 38-osobowej Rady
wchodzà ludzie nauki i kultury. Przewodniczàcym Rady jest prof. dr hab.
Andrzej Markowski.
Rada, jako „instytucja opiniodawczodoradcza w sprawach u˝ywania j´zyka
polskiego” zakresem swego dzia∏ania
obejmuje wszelkie sprawy dotyczàce
u˝ywania i rozwoju j´zyka polskiego.
Do zadaƒ Rady nale˝y m.in. sta∏a dba∏oÊç o j´zyk polski i jego ochrona jako
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CZATOWAÇ,
BY OPTYMALIZOWAÇ
DziÊ najpopularniejszà formà porozumiewania si´ jest „czatowanie”. Ci, którzy komunikujà si´ za pomocà ust, sà
osobnikami przedpotopowymi. „Czatujàcy” to rasa komputerowych maniaków spod znaku „mouse”, którzy
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w wolnym t∏um. spoko, w porzàdku
piwiarnia, bar
dzier˝awa
nowoÊç
najcz´Êciej jako napój alkoholowy
makija˝
poÊrednik
popo∏udniowe przyj´cie towarzyskie
pe∏na obs∏uga
upominek
koszulka
sala widowiskowa
przepraszam
ulubione zaj´cie, konik, pasja
spotkanie
obiad
podró˝nik
szef projektu, planista
bez przerwy, nieustannie
w porzàdku
osobistoÊç
koniec tygodnia

Lunch

ULUBIONA ANGIELSZCZYZNA POLAKÓW
Poni˝ej prezentujemy kilkanaÊcie
terminów angloj´zycznych oraz ich
rodzime odpowiedniki. Gwiazdkami
zaznaczymy s∏owa, z którymi walk´ sami
uznajemy za beznadziejnà.

Corbis Images

Masi

dobra kultury i dziedzictwa narodowego oraz upowszechnianie wiedzy
o polszczyênie w prasie, radiu i telewizji, a tak˝e na konferencjach naukowych, itp. Rada wypowiada si´ we
wszystkich istotnych kwestiach dotyczàcych wspó∏czesnej polszczyzny,
wspó∏tworzy polityk´ j´zykowà paƒstwa, analizuje i ocenia polszczyzn´
u˝ywanà publicznie. Rada wydaje opinie i formu∏uje ekspertyzy dotyczàce
u˝ywania j´zyka polskiego w dzia∏alnoÊci publicznej, a zw∏aszcza w reklamie,
prasie, radiu, telewizji i administracji.
Opiniuje nazwy dla firm, towarów
i us∏ug, ocenia j´zyk czasopism i publikacji prasowych. W wielu wypadkach dzi´ki opiniom Rady uda∏o si´
nie upowszechniç wiele okreÊleƒ niepoprawnych. Do tej pory cz∏onkowie
Rady udzielili oko∏o 1000 takich opinii. Opinie i orzeczenia Rady, a tak˝e
informacje o jej dzia∏alnoÊci og∏aszane
sà m.in. pod adresem www.rjp.pl.
Efektem pracy Rady jest opracowanie
„Polszczyzna 2000. Or´dzie o stanie
j´zyka polskiego na prze∏omie tysiàcleci”, informujàce o stanie polszczyzny w ró˝nych dziedzinach ˝ycia. Rada w∏àczy∏a si´ tak˝e w reform´ systemu edukacji: zaj´∏a stanowisko wobec programów w zakresie nauki o j´zyku polskim. Jednym z wa˝niejszych
zadaƒ Rady jest ustalanie zasad polskiej ortografii i interpunkcji. To w∏aÊnie Rada wprowadzi∏a w 1998 roku
zasad´ ∏àcznej pisowni nie z imies∏owami odmiennymi. W perspektywie
myÊli o uporzàdkowaniu ogó∏u zasad
polskiej ortografii.
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witajà ci´ pytaniem „a ty masz XP-eka?”, gdzie tylko si´ da
stosujà czasownik „klikaç” i robià zakupy „on-line” w poszukiwaniu nowego „hardware” i „software”. Kiedy wi´c komputerowcy mówià na temat menu, nie myÊlà o zestawie potraw kulinarnych, tylko o dysku, a poj´cie narz´dzi nagminnie zast´pujà angielskim „tools”. Niestety, ich j´zyk wcià˝
si´ rozrasta, tote˝ pr´dzej czy póêniej nawet najbardziej
oporni b´dà musieli zaprzyjaêniç si´ z takimi terminami, jak
„password”, „off-line” czy „home page”, w przeciwnym razie wypadnà z obiegu. Bo przecie˝ pani, która przedstawia
si´ „nickiem” „mariella”, nie wypada odpowiedzieç „ksi´gowy Albert, bardzo mi mi∏o”.
WIRUS
NA J´ZYKU
Na przestrzeni lat stajemy si´ coraz bardziej tolerancyjni,
a wyra˝enia, które jeszcze wczoraj razi∏y nas niemi∏osiernie,
dziÊ zagoÊci∏y na dobre w mowie.
A niby dlaczego nie? To dobrze, ˝e j´zyk si´ zmienia i nie
ma nic z∏ego w tym, ˝e transformacja ta nast´puje
pod wp∏ywem innych j´zyków. Tym bardziej, ˝e niejednokrotnie przebiega ona w obu kierunkach, równie˝ w krajach angloj´zycznych zapo˝yczenia sà na porzàdku dziennym. Chocia˝ np. Francuzi dokonujà cudów, aby j´zyka
Wiktora Hugo i Balzaka, nie zadeptali konsumenci hamburgerów. Najwi´kszà bowiem aktywnoÊç, zarówno
w eksporcie, jak i imporcie nowych wyra˝eƒ, przejawiajà
Amerykanie. Tego by tylko brakowa∏o, byÊmy zamiast
o „filmach” ciàgle jeszcze mówili o „b∏onach fotograficznych”, a „komputery” wcià˝ nazywali „maszynami liczàcymi”. J´zyki obce to nie zaraza przenoszàca Êmiertelnego wirusa. Jest zjawiskiem zupe∏nie normalnym, ˝e
przedmiotom i mechanizmom pochodzenia zagranicznego przypisane sà obcoj´zyczne nazwy. W przeciwnym razie w restauracji McDonald’s musielibyÊmy poprosiç
o „Du˝ego Maka” zamiast „Big Maca” lub „goràcego psa”
zamiast „hot doga”, a w drogerii kupowalibyÊmy kosmetyki Ma∏gorzaty, a nie Margaret Astor.
Ale sporo jest tak˝e przypadków, w których termin polski
wypar∏ swojego zagranicznego poprzednika, bo j´zyk, który przestaje si´ rozwijaç, staje si´ j´zykiem martwym.
Przyk∏adem mo˝e byç s∏owo „kierowca”, które zastàpi∏o
nazywanego z francuska „szofera”. Pozostawmy zatem
sprawy swojemu biegowi. J´zykoznawcy ze swej strony te˝
powinni uruchomiç wyobraêni´, a nie tylko ganiç naród,
˝e nie potrafi wymyÊlaç s∏ów konkurencyjnych dla tych,
które atakujà nas za poÊrednictwem „mediów”. Akurat to
ostatnie zapo˝yczenie jest krótkie i brzmi lepiej od „Êrodków masowego przekazu”.
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Tanie

latanie

Wi´kszoÊç osób wyjecha∏a ju˝
na urlop w∏asnym samochodem, nara˝ajàc cz´sto siebie i swoich bliskich
na wielogodzinnà, m´czàcà jazd´.
Czy zatem nie lepiej – wybierajàc si´
do niektórych miejsc Europy – pomyÊleç o samolocie. Dzi´ki tanim liniom
lotniczym taka podró˝ powoli przestaje byç luksusem.
Na „tanie latanie” wielu Polaków czeka∏o z niecierpliwoÊcià. I warto by∏o.
Min´∏o zaledwie kilka miesi´cy,
a oferta tanich linii lotniczych obejmuje dziÊ przeloty do kilkudziesi´ciu
miast europejskich, m.in. Londynu,
Pary˝a, Madrytu, Aten, itd. Wi´kszoÊç
przewoêników deklaruje ponadto
zwi´kszenie liczby po∏àczeƒ, a tak˝e
uruchomienie zupe∏nie nowych tras,
które po∏àczà lotniska regionalne (np.
w Gdaƒsku, Katowicach, czy Szczecinie) z metropoliami europejskimi.
Równie˝ w przysz∏oÊci tanie linie lotnicze b´dà si´ interesowaç szczególnie
lotniskami regionalnymi.

Z „taniego latania” korzystajà najcz´Êciej biznesmeni, dla których – oprócz
mo˝liwoÊci taniego, szybkiego i wygodnego przemieszczenia si´ – liczy si´
równie˝ bezpoÊredni kontakt z partnerem zagranicznym. Niebagatelnà rol´
odgrywajà tak˝e dogodne po∏àczenia
(rano wylot, wieczorem powrót).
Klientami linii lotniczych sà równie˝
osoby poszukujàce pracy za granicà
lub ci, którzy ju˝ tam pracujà, a tak˝e
osoby, które za granicà chcà wypoczàç – tu du˝ym wzi´ciem cieszà si´
lotniska znajdujàce si´ blisko nadmorskich miejscowoÊci. Nie mówimy
tutaj o weekendowych wypadach lub
wyprawach na zakupy do europejskich centrów mody, bo na takie kaprysy pozwoliç sobie mo˝e jeszcze
niewielu Polaków.
Cena biletu lotniczego z Polski w obie
strony na po∏àczeniach europejskich
wynosi od 55 z∏ w jednà stron´, zale˝nie od przewoênika i miejsca lotu.
Jest tylko jednak warunek: im wcze-

Êniej – zgodnie z zasadà low costów
– rezerwuje si´ bilet, tym ni˝sza jest
jego cena. Gdy chcielibyÊmy kupiç bilet w dniu odlotu, jego cena by∏aby
prawdopodobnie wysoka.
Bilet tanich linii kupiç mo˝na nie tylko
poprzez Internet lub w Call Center, ale
równie˝ na lotniskach krajowych i zagranicznych lub w biurach podró˝y
wspó∏pracujàcych z tanimi liniami.
Warto jednak wiedzieç, ˝e do biletów
doliczana jest op∏ata lotniskowa. Tani
przewoênicy oferujà tak˝e ró˝nego rodzaju promocje, ich liczba jest jednak
ograniczona.
Do tej pory podró˝owanie samolotem
zaliczano do luksusu. Tanie linie lotnicze w pewien sposób obali∏y ten mit.
Jednak obni˝enie ceny biletów
za przelot spowodowa∏o obni˝enie
standardu. Tak wi´c tani przewoênicy,
na przyk∏ad, nie oferujà darmowych
posi∏ków, korzystajà tak˝e z taƒszych
lotnisk, cz´sto znacznie oddalonych

ADRESY INTERNETOWE
TANICH PRZEWOÊNIKÓW:
www. airpolonia. com
www.airberlin.com
www.germanwings.com
www.skyeurope.com
www.wizzair.com

od centrum miasta. Za dodatkowe
us∏ugi Êwiadczone podczas przelotu
trzeba dodatkowo p∏aciç. Mo˝na by
powiedzieç – coÊ za coÊ.
Pierwszà polskà tanià linià lotniczà
jest Air Polonia, która podaje, ˝e
w pierwszym pó∏roczu przewioz∏a 120
tys. pasa˝erów i wykona∏a 1144 rejsów. To kilkakrotnie wi´cej ni˝ inni ra-

zem wzi´ci tani przewoênicy, oferujàcy
po∏àczenia z Polskà. Âredni wskaênik
wykorzystania miejsc w samolotach
tej firmy wyniós∏ 65%. co zdaniem
ekspertów jest bardzo dobrym wynikiem dla przewoênika, który dzia∏a
na polskim rynku zaledwie kilka miesi´cy. Do wyników Air Polonii przyczyni∏a si´ m.in. wspó∏praca z jednà
z najwi´kszych europejskich linii lotniczych, w∏oskà Volareweb.com.
W czerwcu firma nawiàza∏a tak˝e porozumienie z niemieckim przewoênikiem Hapag-Lloyd Express. Wspó∏praca z tymi partnerami zaowocowa∏a
zwi´kszeniem liczby po∏àczeƒ, dzi´ki
czemu Air Polonia obs∏uguje teraz
przeloty z Warszawy, Katowic, Krakowa, Poznania, Bydgoszczy, Gdaƒska,
Szczecina i Wroc∏awia do 10 miast
europejskich, tj. Aten, Brukseli, Londynu, Frankfurtu, Kolonii, Madrytu,
Mediolanu, Pary˝a, Rzymu i Wenecji.
W lipcu firma og∏osi∏a nowy rozk∏ad
rejsów na sezon zimowy 2004/2005,
rozpoczynajàcy si´ ju˝ na prze∏omie

paêdziernika i listopada. W tym okresie oferuje tygodniowo ponad 60 regularnych po∏àczeƒ mi´dzynarodowych. Rozk∏ad przewiduje ponadto
uruchomienie nowych po∏àczeƒ, np.
ze Szczecina, Bydgoszczy i Wroc∏awia
do Londynu oraz z Warszawy
do Sztokholmu. Zwi´kszona zostanie
tak˝e cz´stotliwoÊç rejsów do Londynu i Pary˝a. Trwajà równie˝ prace
nad uruchomieniem po∏àczeƒ z Warszawy do Moskwy i Monachium.
Na rynku polskim obecni sà tak˝e:
s∏owacki przewoênik Sky Europe (wyloty tylko z Warszawy), w´gierski Wizz
Air (loty z Katowic i Krakowa), niemiecki German Wings (z Krakowa)
i Air Berlin (z Warszawy). Jesienià na
polski rynek wejdà EasyJet nale˝àce
do najwi´kszych tanich linii (Warszawa/Kraków) oraz Ryan Air (Szczecin).
Mapy po∏àczeƒ lotniczych oraz informacje dotyczàce kupna biletów, ich
rezerwacji i form p∏atnoÊci, znaleêç
mo˝na na stronach internetowych
przewoêników (wykaz na str. obok).

KONKURS!!!
Zapraszamy do wzi´cia udzia∏u w konkursie, którego organizatorem
i sponsorem jest pierwsza w Polsce tania linia lotnicza. Air Polonia
ufundowa∏a 4 przeloty dla 2 osób (dla zwyci´zcy wraz z osobà towarzyszàcà),
czyli na „podró˝ tam i z powrotem” do wybranego miasta w Europie
wed∏ug aktualnego rozk∏adu lotów, w terminie do 31 grudnia br.
Warunkiem wzi´cia udzia∏u w konkursie jest udzielenie odpowiedzi
na poni˝sze pytanie:
Czy Twoim zdaniem tania linia lotnicza Air Polonia ma przed sobà przysz∏oÊç i dlaczego?
Zasady uczestnictwa:
Konkurs przeznaczony jest dla pracowników Grupy Fiat, spó∏ek joint-venture (Fiat-GM Powertrain Polska i Worldwide Purchasing)
oraz ich rodzin.
Zwyci´zca konkursu zostanie wy∏oniony spoÊród osób, które udzielà najciekawszej odpowiedzi na powy˝sze pytanie.
Listy z odpowiedziami powinny zostaç nades∏ane na adres redakcji „Fiata Wokó∏ Nas” oraz byç opatrzone imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu, numerem telefonu oraz informacjà na temat miejsca pracy (w przypadku rodzin pracowników – miejsca pracy rodzica).
Listy wraz z poprawnymi odpowiedziami nale˝y nadsy∏aç do 30 wrzeÊnia br. na adres Satiz Poland, ul. 11 Listopada 60/62,
43-300 Bielsko-Bia∏a. Rozwiàzanie konkursu oraz nazwisko zwyci´zcy opublikowane zostanie na ∏amach magazynu.

Joanna Polak

filmy

Zobaczcie

póki czas
Wprawdzie okres wakacyjny nie sprzyja siedzeniu
przed ekranem telewizora,
ale na wypadek niepogody,
warto pomyÊleç o zorganizowaniu sobie wolnego
czasu. Relaks na Êwie˝ym
powietrzu to bardziej kuszàca alternatywa, ale klimat lubi czasem p∏ataç niezbyt przyjemne niespodzianki. Na ch∏odniejsze
wieczory warto wybraç coÊ z klasyki.
„Serpico” Sidneya Lumeta to film,
który na sta∏e wpisa∏ si´ do kanonu
tzw. kina policyjnego (obok „Francuskiego ∏àcznika” czy „Bullita”). Niestety, historia Êwie˝o upieczonego
policjanta, granego przez znakomitego Ala Pacino, nie nale˝y najbardziej
optymistycznych. Âwiat, w jakim znalaz∏ si´ m∏ody idealista, nie pozostawia ˝adnej nadziei. Serpico nie potrafi i nie chce poddaç si´ wszechobecnej korupcji, która ogarnia
wszystkie szczeble policyjnej machiny. Biorà wszyscy – od szeregowego
policjanta, do najwy˝szych stopniem
i stanowiskiem. Zgodnie z zasadà
PREMIERY
„Pozew o mi∏oÊç”.
Zabawna komedia
o perypetiach
uczuciowych
dwojga
prawników.
Oboje zajmujà si´
rozwodami

„kto nie jest z nami,
ten przeciw nam” - zaczyna si´ polowanie na
upartego Serpico.
Seria przygód dzielnego
Johna Rambo cieszy si´
na ca∏ym Êwiecie nies∏abnàcà popularnoÊcià. JeÊli ktoÊ lubi takie
kino, nie zawiedzie si´ na pewno.
„Pierwsza krew” to inauguracja cyklu. Weteran z Wietnamu musi stawiç
czo∏o nieuczciwemu szeryfowi, który
dybie na ˝ycie naszego bohatera. Ma∏e, amerykaƒskie miasteczko staje si´
prawdziwà arenà zmagaƒ by∏ego komandosa z ca∏à miejscowà policjà.
Prywatna wojna, jakà toczy Rambo,
to si´ przede wszystkim
niezmiernie efektowne
sceny walki, okraszone
popisami pos∏ugiwania
si´ najbardziej wyszukanà bronià. „Rambo” to
film dla du˝ych ch∏opców, którzy ciàgle marzà
o prze˝yciu przygody i lubià przyp∏yw adrenaliny.

i rywalizujà ze sobà na sali
sàdowej. Okazuje si´
jednak, ˝e prywatnie

Zupe∏nie przeciwny biegun
emocjonalny reprezentuje
legendarny ju˝ film Mike’a Nicholsa „Absolwent”. JeÊli komuÊ jakimÊ
cudem nie uda∏o si´ do tej
pory zobaczyç Dustina Hoffmana w roli m∏okosa romansujàcego
ze starszà od siebie kobietà, musi to
czym pr´dzej zrobiç. Owa rola to debiut Hoffmana i s∏usznie otwar∏a mu
drog´ do dalszej, b∏yskotliwej kariery.
M∏ody Benjamin ulega urokowi apetycznej, starszej pani Robinson, która
wprowadza ch∏opaka w tajniki ˝ycia
erotycznego. Okazuje si´ jednak, ˝e
jeszcze bardziej podoba mu si´ przeÊliczna córka mentorki. Scena, w której Benjamin wpada do
koÊcio∏a i przerywa ceremoni´ Êlubnà, po czym
razem z pannà m∏odà
wsiadajà do autobusu,
przesz∏a do kanonu najs∏ynniejszych scen w historii kina. Warto znaç
ten film, na pewno zapadnie w pami´ç na d∏ugo.

stanowià zupe∏nie
dobranà par´. Pytanie, czy
po Êlubie potrafià nie
przenosiç animozji
s∏u˝bowych na grunt
rodzinny?
Wyst´pujà:
J. Moore i P. Brosnan.
Re˝.: P. Howitt.

„Godsend”. Dystrybutorzy
zafundowali nam na
wakacje nowy,
przera˝ajàcy thriller
podejmujàcy aktualny
i kontrowersyjny temat
klonowania. W wypadku
ginie ukochany syn pary
g∏ównych bohaterów.

Środkowa

Rodzice nie mogà si´
pogodziç ze stratà, wi´c
kiedy zg∏asza si´ do nich
tajemniczy naukowiec
(R. de Niro), z ochotà
przystajà na eksperyment.
Ma∏y Adam w wyniku
klonowania wraca do nich,
nie jest jednak tym

samym, mi∏ym
ch∏opczykiem. Wyglàda
na to, ˝e coÊ posz∏o nie
tak. Re˝.: N. Hamm,
wyst.: R. de Niro,
R. Romijn- Stamos,
G. Kinnear.
„Pr´gi”. Jeden
z najbardziej

„Portrety godziwe” to
wspomnienia re˝ysera
o ludziach bliskich jego
sercu. Pi´knie napisane,
niemal czu∏e portrety sà
niestety ho∏dem poÊmiertnym. Kutz nie buduje pomników, pokazuje czytelnikowi normalnych ludzi, którym uda∏o
si´ byç wybitnie utalentowanymi lub obdarzonymi niezwyk∏à charyzmà. Zbigniew Cybulski,
Stanis∏aw Dygat, Tadeusz ¸omnicki
zyskujà w s∏owach Kutza zupe∏nie inny wymiar. Majà swoje s∏aboÊci, bolàczki, strachy. DoÊç du˝ym zaskoczeniem jest umieszczenie wÊród
portretowanych Edwarda Gierka.
Kutz ma jednak
dla niego bardzo
du˝o ciep∏a, uwa˝a go za przegranego idealist´,
któremu nie uda∏o si´ dostosowaç do epoki,
w której ˝y∏.
Mi∏ej lektury!

oczekiwanych filmów
polskich. Autorem scenariusza jest W. Kuczok.
Ze wspomnianym wy˝ej
scenariuszem powstawa∏a
jednoczeÊnie powieÊç
„Gnój”, która zyska∏a
uznanie zarówno krytyki,
jak i czytelników. Fabu∏a

opowiada o skomplikowanych relacjach mi´dzy
ojcem i synem, a tak˝e
o tym, jak prze˝ycia
z dzieciƒstwa determinujà
ca∏e nasze, doros∏e ˝ycie.
Re˝.: M. Piekorz, wyst.:
J. Frycz, M. ˚ebrowski,
A. Grochowska.

ksià˝ki

Ka˝dy, kto choç troch´
interesuje si´ historià
i jest mi∏oÊnikiem biografii, ch´tnie zabierze
pod namiot „Lukrecj´
Borgi´”. Ta najs∏ynniejsza z trucicielek by∏a
córkà papie˝a i jednà
z najpi´kniejszych kobiet
epoki. Ciekawie ujmuje
temat autor – Amerykanin John Faunce. Pisze bowiem w pierwszej osobie,
a narratorem jest sama Lukrecja. Poznajemy wi´c jej
dorastanie, pierwsze fascynacje erotyczne i moment,
kiedy osiàga niespotykanà,
jak na kobiet´, w∏adz´.
Faunce, jak na debiutanta, stworzy∏ bardzo
interesujàce tekst.
Innà, bardzo wartoÊciowà, a zarazem przyjemnà w czytaniu ksià˝kà
jest najnowsza pozycja
autorstwa Kazimierza
Kutza, wydana przez wydawnictwo Znak.
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W wakacyjnym podejÊciu do
ksià˝ek mo˝liwe sà dwie opcje: albo
pa∏a si´ do nich nagle niech´cià,
wolny czas sp´dzajàc na b∏ogim leniuchowaniu, albo rzuca si´ na tekst
po ca∏orocznym unikaniu lektury
z powodu braku czasu. W wakacje
proponujemy ksià˝ki z tzw. „Êrodkowej pó∏ki”.
Warto zaznajomiç si´ na przyk∏ad
z postacià major Nastazji Kamienskiej, która jest bohaterkà serii krymina∏ów autorstwa Aleksandry Maryniny. Pisarka, która wiele
lat sp´dzi∏a w wydziale
dochodzeniowym moskiewskiej milicji i jest
doktorem prawa, ma
niezwyk∏y dar oddawania
realiów przest´pczej Moskwy. U nas, nak∏adem
wydawnictwa WAB, ukaza∏y si´ dwie z ca∏ego
ciàgu ksià˝ek „Ukradziony sen” i „M´skie
gry”. Obie sà równie
wciàgajàce i misternie
skonstruowane.

Joanna Polak

pó∏ka
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nowoÊci

Joanna Polak

Mysz wśród

52

monitorów

Firma Amica to jeden z najbardziej
renomowanych producentów wyposa˝enia kuchennego. Nowy, obiecujàcy produkt to wielofunkcyjna kuchenka elektryczna HK 3603. Nowoczesny design odpowiada wymaganiom
modnego, futurystycznego stylu. Wyglàd to nie jedyny plus urzàdzenia.
Pola grzewcze sà tak skonstruowane,
˝e mo˝na na nie k∏aÊç naczynia ró˝nej
wielkoÊci. Prawdziwy skarb to piekarnik z cyfrowym programatorem, ro˝nem obrotowym i funkcjà elektrycznego czyszczenia. Czas pieczenia dla
kilkunastu wybranych potraw zaprogramowano na sta∏e.

Seria Q10 Kolastyny to
gama kosmetyków
przeznaczona do
piel´gnacji skóry po 25
roku ˝ycia. Zosta∏a
opracowana
przy u˝yciu
koenzymu

Philips proponuje nam dwa nowe,
niezb´dne w domu urzàdzenia. Robot Essence Smart Chef to produkt
nowej generacji, maksymalnie nastawiony na wygod´ swego w∏aÊciciela. Wyposa˝ony w tak zwany System Inteligentnego Sterowania Procesami, wymaga jedynie naciÊni´cia
odpowiedniego przycisku na panelu.
Ma funkcje malaksera, blendera,
posiada nawet nasadk´ do robienia
w´dlin. Pr´dkoÊç i d∏ugoÊç
dzia∏ania dostosowuje
sobie sam. Posiada
ponadto wyciskark´ do cytrusów.
Innym, debiutujàcym na
naszym
rynku produktem jest ˝elazko Elance 3100.
Oryginalny, pomaraƒczowy kolor jest
uk∏onem w stron´ niekonwencjonalnego wzornictwa. System ciàg∏ej
dystrybucji pary powoduje, ˝e prasuje si´ bez zagnieceƒ, nat´˝enie pary
mo˝na dowolnie ustawiaç, w zale˝noÊci od stanu materia∏u.

Q10, witamin i alg
morskich. Zawiera
preparaty myjàce,
nawil˝ajàce
i piel´gnujàce.
Sk∏adniki
dobrano tak,
aby nie

podra˝nia∏y nawet
najbardziej wra˝liwej
skóry. Poziom
dotlenienia podczas
u˝ywania roÊnie, przez
co skóra wyglàda
m∏odziej i bardziej
promiennie. S∏oƒce,

s∏ona woda nie dzia∏ajà
na cer´ najlepiej, dlatego
latem warto postawiç
na sprawdzone i dobrej
jakoÊci kosmetyki.

Projektory to urzàdzenia niezb´dne w dzisiejszym biznesie. Nie obejdà si´
bez nich ˝adne sympozja czy szkolenia. Firma Casio wyprodukowa∏a
dwa nowe modele, Êwietnie dostosowane nawet do niezbyt komfortowych warunków. Dzi´ki elastycznemu zoomowi i automatycznemu dostrajaniu si´ ostroÊci, nie ma znaczenia nat´˝enia Êwiat∏a w sali, ani odleg∏oÊç projektora od ekranu.
Modele XJ-350 i XJ-450 sà lekkie, wa˝à jedynie oko∏o
2 kilogramów.

Nowa mysz firmy
Kensington – PilotMouse
Optical Wireless dzia∏a
bezprzewodowo, jest wi´c
∏atwiejsza w u˝yciu.
Wyposa˝ona w pi´ç
przycisków i rolk´
scrollujàcà, ma idealnà

rozdzielczoÊç
do precyzyjnej pracy.
Aby wielogodzinne
u˝ywanie by∏o jak
najbardziej komfortowe,
boki myszki pokryte sà
specjalnym rodzajem
gumy.

Oprócz tego
zadbano
równie˝
o estetyk´
urzàdzenia.
Firma daje na swój
produkt a˝ pi´ç lat
gwarancji.

czynià u˝ytkowanie maksymalnie
komfortowym.
Monitor ten jest w stanie wyÊwietlaç
jednoczeÊnie dwie strony formatu
A-4 bez k∏opotliwego przewijania.
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Przemys∏ akcesoriów komputerowych zmierza do maksymalnego
u∏atwienia pracy swoim u˝ytkownikom. Rynek monitorów to jedna
z najbardziej dynamicznych ga∏´zi
przemys∏u komputerowego. Kszta∏t,
wielkoÊç, funkcjonalnoÊç zmieniajà
si´ tak szybko, ˝e trudno za tymi
zmianami nadà˝yç.
MultiSync LCD 206 ONX to produkt
firmy Nec Mitsubishi. Poprzedni
model tego koncernu by∏ przeznaczony dla najbardziej specjalistycznych biur, MultiSync natomiast, zosta∏ zaprojektowany równie˝ z myÊlà
o pracy w domu. 20 calowy ekran,
mo˝liwoÊç dowolnego ustawienia,
odchylania i obracania monitora
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Dom naszych

marzeƒ

Pragnieniem ka˝dego z nas jest
dom pe∏en harmonii i urody. Taki,
w którym b´dziemy mogli odpoczywaç i czuç si´ bezpiecznie. Mo˝na
to osiàgnàç dzi´ki sztuce feng shui.
Feng shui jest symbolem po∏àczenia
dwóch pier wiast ków jang (wiatr),
któ re ma swo je êró d∏o w nie bie
i jin (woda), które ma swoje êród∏o
w ziemi. Te dwa pierwiastki, b´dàce
w ciàg∏ym ruchu i nieustannie wp∏ywa jà ce na sie bie,
tworzà energi´ chi.
Utrzy mu je ona
w równowadze ca∏y
nasz Êwiat.
Zgodnie z tà filozofià zdrowie, szcz´Êcie i harmoni´ w ˝yciu gwarantuje w∏aÊnie
równomierny przep∏yw chi
przez nasze cia∏a i przez
nasze najbli˝sze otoczenie. Szcz´Êliwy dom czy
miesz ka nie, zgod nie
z feng shui, powinno byç
rodzajem bezpiecznego,
otulajàcego nas kokona.
KUCHNIA MARZE¡
To niezwykle wa˝na
cz´Êç domu. Przyrzàdza
si´ tam posi∏ki
i przebywa z rodzinà.
PowieÊmy na
Êcianach obrazki
przedstawiajàce

W pokoju dziennym odpoczywamy,
spotykamy si´ z rodzinà, przyjació∏mi
i znajomymi. RozmieÊçmy w nim kilka akcentów kolorystycznych jak bukiety, poduszki czy obrazy, które go
o˝ywià i wp∏ynà twórczo na domowników oraz goÊci. Lampy skierujmy
ku górze, aby ich mi´kkie i rozproszone Êwiat∏o stworzy∏o atmosfer´
odpr´˝enia. W lewym górnym rogu
– patrzàc od drzwi wejÊciowych, po-

martwà natur´,
owoce i warzywa.
Nape∏nijmy miseczki
i inne naczynia
orzechami, ziarnem
i przyprawami – to
symbol obfitoÊci.
Kuchenka na której

staw my ma ∏à do mo wà fon tan n´,
która symbolizuje pieniàdze. Przyniesie to sporo szcz´Êcia i okazji do pomno˝enia majàtku, a plusk wody b´dzie dzia∏a∏ na nas kojàco. JeÊli na
Êcianach wieszamy obrazy, to postarajmy si´, aby nacechowane by∏y radoÊcià, optymizmem i pogodà oraz
podkreÊla∏y pozytywny stosunek do
˝ycia. Kanapy i fotele wymagajà solidnego i dajàcego poczucie stabilnoÊci za ple cza. Oprzyj my je za tem
o Êcian´ i ustawmy tak, by ci którzy
na nich siedzà, widzieli drzwi wejÊciowe. Ma∏y drewniany stolik
o za okrà glo nych brze gach,
umo˝ li wi har mo nij ny prze p∏yw chi. W pokoju dziennym nie mo˝e te˝ zabraknàç kwiatów. Sà symbolem ˝y cia. Ich li Êcie
powin ny mieç kszta∏t
zaokràglony. Feng shui
najwy˝ej ceni drzewko
szcz´ Êcia i skrzy d∏o kwiat, a odrzuca kaktusy. Je˝eli okna w pokoju
sà za du ˝e, co mo ˝e

gotujemy powinna
znajdowaç si´ poÊrodku
Êciany, naprzeciwko
drzwi wejÊciowych.
Nie mo˝e jednak
sàsiadowaç
bezpoÊrednio ze
zlewozmywakiem,

zmywarkà lub
lodówkà. Je˝eli
jednak urzàdzenia
te muszà znajdowaç
si´ obok siebie
to rozdzielmy
je symbolicznie
elementem drzewa

np. deskà do krojenia
albo drewnianà ∏y˝kà,
a na lodówce postawmy
doniczk´ z ma∏à,
˝ywà roÊlinà.
Na kuchennym
parapecie umieÊçmy
kwiaty. Najlepiej,

sobà. Ostre kraw´dzie szaf i stolików
nocnych nie powinny byç skierowane
na ∏ó˝ka. Lustro mo˝e byç przyczynà
zaburzeƒ snu, dlatego najlepiej umoco waç je na we wn´trz nej stro nie
drzwi szafy. Usuƒmy wszystkie ci´˝kie przedmioty znad ∏ó˝ka. Odnosi
si´ to tak samo do lamp, jak i do rega ∏ów z ksià˝ ka mi czy ob ra zów

w masywnych ramach. ÂwiadomoÊç
faktu, ˝e ka˝dy z tych ci´˝kich przedmio tów mo ˝e kie dyÊ spaÊç, nie
wp∏ynie korzystnie na nasz wypoczynek. W mia r´ mo˝ li wo Êci nie
umieszczajmy w sypialni telewizora
ani komputera.

by by∏y to roÊliny
pnàce, których
odnogi mo˝na puÊciç
poziomo po Êcianie.
Wzmocnià one wibracje
Êwiat∏a i dodadzà
pomieszczeniu
lekkoÊci i weso∏oÊci.

Nasza ∏azienka to cz´sto nieporzàdne po miesz cze nie, w któ rym nad
starà wannà suszy si´ bielizna, a na
pó∏kach walajà si´ sterty napocz´tych proszków, tubek i s∏oików. Wed∏ug feng shui ∏azienka to bardzo
wa˝ne miejsce, które powinno s∏u˝yç przy jem no Êci, od po czyn ko wi
i urodzie ˝ycia. Umieszczone tam
drew nia ne, po zio me szaf ki,
stworzà wra˝enie odpr´˝enia
zaÊ zas∏onka wokó∏ wanny
izoluje i da poczucie bezpieczeƒstwa. Bardzo dobre sà ∏azienkowe dywaniki, które zatrzymujà w pomiesz cze niu po zy tyw nà
energi´. Zmieƒmy, jeÊli to
mo˝liwe, akcesoria meta lo we na drew nia ne
i za in sta luj my lam py
skierowane do góry. Korzystajmy z kominka do
aromoterapii. Wybierajmy
zapachy owocowe. Unikajmy innych kolorów ni˝
niebieski, zielony turkusowy albo bia∏y oraz eksponowania urzàdzeƒ do trenin gu si ∏o we go, gdy˝
wbrew pozorom nie kojarzà
si´ one z relaksem.
Pami´tajmy, aby wszelkie zmiany robiç w sposób przemyÊlany,
sys te ma tycz ny i stop nio wy. Nie
spieszmy si´ i w niczym nie przesadzaj my. We d∏ug feng shui ka˝ da
zmia na w jed nym po miesz cze niu
wp∏y wa te˝ na ca ∏e wn´ trze
– a w rezultacie na ca∏e nasze ˝ycie
i ˝ycie naszych najbli˝szych.

Lustro powieszone
na Êcianie za kuchenkà
stworzy nastrój
obfitoÊci, a stó∏
z lekko zaokràglonymi
brzegami i drewniane
meble u∏atwià
przep∏yw energii.

Najlepsze kolory
do kuchni to zielony,
˝ó∏ty, pomaraƒczowy
i be˝. Unikajmy Êcian
w kolorach niebieskim,
lila i szarym, bo
zwalniajà przep∏yw
energii chi.
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powodowaç nerwowoÊç – powieÊmy
na nich grube zas∏ony, a dla uzyskania efektu mi´kkiego Êwiat∏a tak˝e
firanki. Na pod∏odze roz∏ó˝my dywan.
Bardzo wa˝ne sà kolory. JeÊli cz´sto
po dej mu je my go Êci, umie Êç my
w pokoju akcenty ˝ó∏tego – co pobudzi wymian´ energii i pomaraƒczowego – co oznacza ruch oraz zmiany.
Nie bie ski u∏a twia me dy ta cj´,
zielony relaksuje i odÊwie˝a, zaÊ
kolor lawendy i jej zapach odpr´˝a. Unikajmy natomiast po∏à czeƒ brà zów i sza ro Êci, bo
prze szka dza jà w prze p∏y wie
energii i wywo∏ujà nastrój przygn´bienia. Unikajmy te˝ mieszania stylów, bo stworzy to at mos fe r´ cha osu, dalekà od harmonii,
na której nam zale˝y.
Sypialnia jest najwa˝niejszym po miesz cze niem
w naszym mieszkaniu, gdy˝
sp´dzamy tam jednà trzecià
naszego ˝ycia. Tam w∏aÊnie
∏adujemy co noc swoje baterie. Powinna byç zatem
pokojem najbardziej wyciszo nym i je Êli to mo˝ li we,
znajdowaç si´ z dala od drzwi
wejÊciowych, a w sytuacji idealnej
– na pi´trze. Wyposa˝enie sypialni,
zarówno pod wzgl´dem koloru, jak
i kszta∏tów, musi stwarzaç nastrój ∏agodnoÊci ciep∏a. Sugeruje si´ dobór
kolorów stonowanych i subtelnych
np. ró˝any, brzoskwiniowy, cytrynowy,
lila lub ró˝owy, które sà ciep∏e i odpr´˝ajàce. Unikajmy barw ˝ywych,
ci´˝kich i mocno kontrastujàcych ze
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Z notatnika

satyryka
RzeczywistoÊç
nagle przebudzona
Tej nocy Êni∏o mi si´, ˝e po przyjÊciu do
pracy szef przywita∏ si´ ze mnà bardzo
serdecznie i zaproponowa∏ mi wysokà
(wed∏ug niego) podwy˝k´. Zaskoczy∏
mnie tak bardzo, ˝e omal si´ nie obudzi∏em, ale nic po sobie nie da∏em poznaç. Zna∏em go nieêle z widzenia
i wiedzia∏em, ˝e lubi ˝artowaç. Pracowa∏em jak zawsze, a szef co chwil´
doglàda∏ i sprawdza∏, czy pracuj´ jak
zawsze. Pod koniec pracy zaproponowa∏ ˝ebyÊmy razem poszli do dobrej
restauracji na dobry, tani obiad. Ucieszy∏o mnie to bardziej ni˝ podwy˝ka,
bo ˝ona nie najlepiej gotuje i ka˝dy
obiad zjedzony poza domem jest dla
mnie szansà na ratowanie swojego
i tak nienajlepszego zdrowia.
Obiad by∏ obfity (wypiliÊmy po szeÊç
wódek i dwa piwa) a szef weso∏y. Mimo jego s∏abych protestów zap∏aci∏em rachunek i jeszcze go odwioz∏em
taksówkà do domu, po drodze kupujàc kwiaty dla jego ˝ony. Odebra∏ mi je
twierdzàc, ˝e wr´czy jej osobiÊcie, bo
inaczej ˝ona mu nie uwierzy, ˝e by∏ na
zebraniu dyrekcji. To mnie tak zdener-

wowa∏o, ˝e si´ natychmiast obudzi∏em! Niestety, by∏o dwadzieÊcia po
godzinie ósmej.
Kiedy zjawi∏em si´ w pracy, szef bez
s∏owa wr´czy∏ mi wymówienie ze
skutkiem natychmiastowym. Natychmiast wróci∏em do domu i do ∏ó˝ka.
Âni∏o mi si´, ˝e kiedy przyszed∏em do
pracy, sekretarka wezwa∏a mnie do
dyrektora, który przywita∏ mnie bardzo
uprzejmie i wr´czy∏ nominacj´ na szefa. Ju˝ mia∏em jà odebraç, kiedy ostry
zapach spalenizny przerwa∏ mój pi´kny i optymistyczny sen, przywracajàc
do szarej rzeczywistoÊci. RzeczywiÊcie, to moja w∏asna ˝ona gotowa∏a
dla mnie obiad.
Wsta∏em i bez s∏owa wr´czy∏em jej
wymówienie ze skutkiem natychmiastowym i wstecznà datà 4 czerwca
1987 roku, która to data oznacza∏a
dzieƒ naszego Êlubu. Teraz oboje jesteÊmy na jednym zasi∏ku dla bezrobotnych, a obiad jadamy w pobliskim
barze, zawsze o tych samych porach.
˚ona o 13, a ja o 13,30. Tyle, ˝e na
kwiaty ju˝ mi nie wystarcza, ale ˝ona
jest niezwykle oszcz´dna i zamiast
kompotu kupuje sobie kwiaty sama.

Marek Pacu∏a jest konferansjerem
i kierownikiem artystycznym
krakowskiej Piwnicy pod Baranami

Âpimy dalej razem, bo taniej i cieplej.
Ja, ˝eby nie zaspaç zawsze wstaj´
przed siódmà. Tylko po co?
Tam, gdzie kiedyÊ mnie zwolniono
z pracy, jest teraz multikino. Ale na to
mnie ju˝ nikt nie namówi. Wol´ swój
stary telewizor i mój ulubiony serial
warszawski z ulicy Wiejskiej. Nawet
jak czasem przeÊpi´ trzy, cztery odcinki to i tak dalej nie wiem o co chodzi… Ale czy ka˝dy cz∏owiek musi
wszystko wiedzieç? Dobranoc!
KIBICE PO GRÓB
Kiedy po awansie pi∏karzy Cracovii do
I ligi prezes klubu, Piotr Misior, powiedzia∏, aby po Êmierci pogrzebaç go na
polu bramkowym, przypomnia∏a si´
nam sentencja wielkiego Zygmunta
Nowakowskiego (po II wojnie znany
jako dziennikarz Radia Wolna Europa). Kiedy jeszcze by∏ felietonistà krakowskiego IKC (przed 1939), pisa∏:
„Kiedy umr´, pochowajcie mnie na
polu karnym Cracovii. Jeszcze po
Êmierci b´d´ jej broni∏”.
Do wykonania testamentu jeszcze nie
dosz∏o. Mo˝e wi´c ˝yczenie by∏ego
prezesa (obecnie ju˝ vice) doczeka
si´ realizacji…

KINO FORM NIEDU˚YCH przedstawia:
w´dkarze
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rozrywka

Marek Pacu∏a

(p o do

krzy˝ówka z Fiatem nr 2
POZIOMO: 1. kapelan 5. tu∏ów 7. Kali 8. Marrakech 9. Peck 11. Jaros∏aw 13. A∏taj 14. Turyn 15. Lionel 16. wiadro 18. Punciak 20.
inwazja 22. Argenta 24. manatki 27. Uderzo 29. piruet 30. efekt 31. nasyp 33. Di Caprio 35. Owen 36. Frankfurt 37. kret 38. pilot
39. radyjko PIONOWO: 1. Kormoran 2. Pra˝anki 3. akcja 4. nahajka 5. Tipo 6. wlew 8. Multipla 9. Panorama 10. król 12. salon 16.
wk∏ad 17. Ritmo 19. cherubin 21. adiutant 23. tutka 25. niepokój 26. Trepiuno 28. renifer 29. peso 32. aorta 33. Deep 34. pakt.

ROZWIÀZANIE ∏AMIG∏ÓWKI: Seicento - jazda próbna.
Do redakcji nie wp∏yn´∏a prawid∏owa odpowiedê. Mo˝e tym razem b´dzie ∏atwiej.

Ju˝ Boles∏aw Prus chcàc
powstrzymaç nap∏yw germanistów na
ziemie polskie napisa∏ „Placówk´”.
Matka nie pracuje, bo jest chora,
ojciec te˝, bo umar∏ (z podania
o przyznanie stypendium).

Rej by∏ pierwszym ojcem, który
zaczà∏ tworzyç na szerokà skal´.
Na lodzie trzeba byç ostro˝nym,
bo mo˝na wpaÊç pod lód, gdzie
czeka nas Êmierç lub szpital
powiatowy (z wypracowania
o prze˝yciach na feriach zimowych).
Wiatr powstaje w ten sposób,
˝e drzewa si´ ruszajà i pociskajà
powietrze.
JeÊli rycerz w Êredniowieczu
Êlubowa∏ damie, ˝e jej coÊ zrobi, to
zrobi∏, nawet jeÊli mia∏a m´˝a
(z wypracowania o „Krzy˝akach”).

PRAWY DO LEWEGO…
Wiadomo kolego, u nas ∏atwiej wypiç
ni˝ przemówiç. A Gruzini – odwrotnie,
nie wypijà zanim nie wzniosà toastu.
Dlatego podrzucamy znowu stosowny
toaÊcik, bo imienin ci u nas dostatek.
Liczymy na wzajemnoÊç Czytelników.
Czekamy na listy!
CÓ˝ WINIEN JEST…
Cóż winien jest nasz Czesio
(Władzio, Józio itd.), że jest taki śliczny?
Cóż winien jest nasz Czesio, że ma taki wdzięk?
Czy to jest zbrodnia taki wygląd estetyczny?
Na taki wygląd nawet kamień też by zmiękł!
(Śpiewane na nutę swojską)

fiat wokó∏ nas SIERPIEŃ / WRZESIEŃ 2004

HUMOR SZKOLNY NA WAKACJE
Z bardzo starych roczników krakowskiego „Przekroju” wybraliÊmy kilka
pere∏ek ze szkolnych wypracowaƒ.
Nie sprawiajà wra˝enia ramolek i nie
tracà urody. Zach´camy, by przysy∏aç do redakcji aktualnà literaturk´.

WÊród uczestników naszej zabawy rozlosujemy nagrody ksià˝kowe.
Czekamy w redakcji na odpowiedzi.

ROZWIÑZANIE KRZY˚ÓWKI Z NR 49
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150
150

6,0
6,0

kod

54
54

rodzaj nadwozia

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

1108
1108

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

moc silnika KM

22.525
24.735

3-drzwiowy
3-drzwiowy

187.143.2
187.243.2

• 009 – ABS z∏ 1.955 • 025 – Klimatyzacja z∏ 2.975 • 028 – Elektr. podnoÊnik szyb z∏ 595 • 030 – Przyciemniane szyby aterm. z∏ 255 • 082 – Przyst. pod radio z∏ 170 • 097 – Lampy przeciwmgielne z∏ 425 • 108 – Felgi alum. z∏ 1.062,50 •112 – Wpomaganie elektryczne kierownicy z∏ 1.615 • 174 – Szyby boczne tylne uchylane z∏ 212,50 • 195 – Siedz. tylne dzielone z∏ 340 • 197 – Fartuchy p. b∏otne kó∏ tyln. z∏ 42,50 • 210 – Lakier metaliz. z∏ 913,75 • 228 – Centralny zamek z∏ 297,50 • 313 – Autoradio z∏ 1.105 • 399 – Dach otwierany elektr. – d∏ugi z∏ 2.040 • 431 – Ko∏a ze stopu + opony poszerzone z∏ 1.232,50 • 457- Zderzaki w kolorze nadwozia z∏ 510 • 502 – Poduszka pow. pasa˝era z∏ 935 • 564 – Radio z CD z∏ 1.360 • 718 – System audio hi-fi z∏ 510 • 5B2 – Lakier sportowy z∏ 340 • 927 – Listwy ochronne drzwi z∏ 127,50 • 58H – Pakiet Estetyka z∏ 170

24.735
26.945
30.430
28.475

1108
1108
1242
1108

54
54
60
54

150
150
155
150

5,7
5,7
5,6
5,7

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

169.010.0
169.022.0
169.033.0
271.221.0

• 008 – Zamek centr. ster. pilotem z∏ 340 • 009 – ABS z∏ 1.785 • 011 – Reg. wys. kierow. z∏ 340 • 025 – Klimat. man. z∏ 3.060 • 041 – Elektr. ster. lusterka z∏ 425 • 082 – Instal. radia z∏ 297,50
• 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 425 •112 – Wpom. elektr. kierow. z∏ 1.487,50 • 140 – Klimat. automat. z∏ 4.675 • 182 – Dwa zag∏. tylne tapicerowane z∏ 127,50 • 195 – Siedz. tylne
dziel. 50/50 z∏ 340 • 198 – Regul. wys. pasa kierowcy z∏ 85 • 210 – Lakier metaliz. z∏ 1.020 • 245 – Ster. radiem z ko∏a kier. z∏ 340 • 295 – Siedz. pasa˝. ze zint. schowkiem z∏ 170 • 357 – Relingi dach. z∏ 510 • 392 – ESP z∏ 2.125 • 399 – Elektr. ster. szklany dach SKYDOME z∏ 2.465 • 407 – Skrzynia autom. Dualogic z∏ 5.100 • 428 – Elektr. ster. szyby przednie i centr. zamek z∏ 850 • 431
– Felgi alum. 14”, opony 165/65/14 z∏ 1.275 • 451 – Zintegr. radioodtwarzacz kasetowy z∏ 1.020 • 469 – Przes. i dzielona tylna kanapa z∏ 850 • 499 – Pakiet Fix&Go! z∏ 85 • 502 – Poduszka pow.
pasa˝. z∏ 935 • 505 – Boczne pod. pow. z∏ 850 • 508 – Czujn. park. z∏ 595 • 564 – Zint. radio z odtwarz. CD z∏ 1.275 • 565 – Zmieniarka CD z∏ 850 • 614 Kurtyny pow. z∏ 850 • 626 – Reg. wys.
siedz. kierowcy z∏ 340 • 665 – Zapalniczka z∏ 42,50 • 717 – Zintegr. radio z odtw. CD i MP3 z∏ 1.530 • 718 – System audio Hi-Fi (g∏oÊniki i subwoofer) z∏ 680 • 823 – Gniazdko 12V z∏ 42,50 • 876
– Zderzaki w kolorze nadwozia z∏ 510 • 927 – Ochronne listwy boczne z∏ 170 • 989 – Pakiet dla palàcych z∏ 85 • 50G – Pakiet Hi- Fi (zawiera opcje 008, 041, 097, 245, 357, 564, 718, 927) z∏ 2.975
• 50K – Pakiet Sky (zawiera opcje 008, 097, 357, 399, 50X, 927) z∏ 2.975 • 50Y – Pakiet Class (zawiera opcje 008, 025, 357, 50X, 927) z∏ 2.975 • 90A – Pakiet Estetyka z∏ 170 • 5B2 – Lakier
sportowy z∏ 340

1.2 ACTUAL
1.2 ACTIVE
1.3 MULTIJET 16V ACTIVE
1.2 8V SOUND (WER. SPECJALNA)
1.2 8V DYNAMIC
1.2 16V DYNAMIC
1.4 16V DYNAMIC
1.3 MULTIJET 16V DYNAMIC

29.665
31.875
41.820
34.425
34.425
36.805
38.675
44.200

1242
1242
1248
1242
1242
1242
1368
1248

60
60
70
60
60
80
95
70

155
155
164
155
155
172
178
164

5,7
5,7
4,5
5,7
5,7
6,0
6,1
4,5

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

188.010.4
188.110.4
188.111.4
188.120.4
188.210.4
188.213.4
188.219.4
188.211.4

1.2 ACTUAL
1.2 ACTIVE
1.3 MULTIJET 16V ACTIVE
1.2 8V DYNAMIC
1.2 16V DYNAMIC
1.4 16V DYNAMIC
1.3 MULTIJET 16V DYNAMIC

30.855
33.065
43.010
35.615
37.995
39.865
45.390

1242
1242
1248
1242
1242
1368
1248

60
60
70
60
80
95
70

155
155
164
155
172
178
164

5,7
5,7
4,5
5,7
6,0
6,1
4,5

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

188.040.4
188.140.4
188.141.4
188.240.4
188.243.4
188.249.4
188.241.4

• 007 – Sekw. autom. szkrz. biegów (tylko 1,2) z∏ 5.100 • 008 – Centralny zamek ster. z pilota z∏ 382,50 • 009 – ABS z∏ 1.700 • 025 – Klimatyzacja i filtr przeciwpy∏kowy z∏ 3.825 • 063 – Regul.
wys. kierownicy, reg. siedzenia kierowcy, reg. l´dêwiowa z∏ 467,50 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 425 • 112 – Wspomag. elektr. kierownicy Dual drive z∏ 1.615 • 140 – Auto. klimat. 2-stref. z∏ 4.675
• 195 – Tylna kanapa dziel. z∏ 340 • 210 – Lakier metaliz. z∏ 1.232,50 • 245 – Ster. radiem z kierownicy z∏ 382,50 • 263 – System CONNECT z∏ 5.015 • 269 – System nawigacji z∏ 5.525 • 286
– Dojazdowe ko∏o zapasowe z∏ 0 • 315 – Radio z CD z∏ 1.275 • 320 – Kierow. i dêwignia zmiany biegów pokryte skórà z∏ 340 • 347 – Czujnik deszczu z∏ 255 • 392 – ESP (tylko z 1.3 JTD 16v i 1.4 16v)
z∏ 2.465 • 400 – Dach otwierany elektr. z∏ 1.700 • 407 – Autom. skrz. biegów MTA (dot. 1.2 8v i 1.3 JTD 16v) z∏ 5.100 • 416 – CRUISE CONTROL (tylko 1.4 16v) z∏ 1.275 • 428 – Elektr. sterowane szyby przed. i centr. zamek z∏ 1.020 • 431 – Felgi alumin. Elegant 14” + opony 185/60/H14 z∏ 1.275 • 432 – Felgi alumin. Elegant 15” + opony 185/55/H15 (dla 1.2 16v i 1.4 16v) z∏ 1.870
• 433 – Felgi alumin. Sport 15” + opony 185/55/H15 z∏ 1.870 • 451 – Radiomagnetofon kasetowy z∏ 850 • 499 – Pakiet Fix&Go z∏ 42,50 • 505 – Boczne poduszki pow. z∏ 1.020 • 508 – Czujnik
parkowania z∏ 595 • 543 – Trzeci zag∏ówek tylny i 3-punkt. pas bezp. z∏ 510 • 565 – CD Changer z∏ 1.020 • 614 – Kurtyny pow. z∏ 1.700 • 717 – Autoradio CD MP3 + subwoofer z∏ 1.700 • 717
– Autoradio CD MP3 + subwoofer (dla wersji Sound) z∏ 425 • 718 – Subwoofer z∏ 425 • 5B2/4AS – Lakier sportowy z∏ 467,50 • 833 – Instalacja do telefonu z∏ 170 • 876 – Zderz. w kol. nadwozia
z∏ 510 • 923 – Spoiler dach. z∏ 340 • 927 – Listwy ochronne drzwi z∏ 170

ALBEA

fiat wokó∏ nas SIERPIEŃ / WRZESIEŃ 2004

58

pojemnoÊç cylindrów
cm3

PANDA

ACTUAL
ACTIVE
DYNAMIC
ACTUAL VAN (4-miejscowy)

CHARAKTERYSTYKA

cena (pln)
SEICENTO

ACTUAL
ACTIVE

PUNTO

ceny samochodów

CENA

1.2 16V ACTUAL (EL)
1.2 16V ACTIVE (HL)
1.6 16V ACTIVE (HL)

32.385
35.955
39.525

1242
1242
1596

80
80
103

162
162
180

7,0
7,0
8,3

4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy

172.263.0
172.273.0
172.274.0

• 009 – ABS z EBD z∏ 2.295 • 025 – Klimatyzacja z∏ 3.825 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 595 • 108 – Felgi aluminiowe z∏ 1.020 • 195 – Tylna kanapa dziel. z∏ 425 • 210 – Lakier metaliz.
z∏ 1.232,50 • 428 – Elektr. podnosz. szyb przednich drzwi + centr. zamek z∏ 1.275 • 502 – Poduszka pow. pasa˝era z∏ 1.275 • 507 – Wbud. radio z odtwarzaczem kaset. z∏ 1.105 • 626 – Regul.
mech. siedzenie kierowcy (z podparciem l´dêwiowym) z∏ 255

153
167
167
186
153
167
167
186

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

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

173.262.0
173.263.0
173.273.0
173.274.0
277.312.1
277.313.1
277.323.1
277.324.1

STILO

1.4 16V ACTUAL
1.9 JTD 80 ACTUAL
1.4 16V ACTIVE
1.6 16V ACTIVE
1.9 JTD 115 ACTIVE
1.6 16V DYNAMIC
1.9 JTD 115 DYNAMIC
1.9 MULTIJET 16V 140 DYN.
2.4 20V ABARTH
1.4 16V ACTUAL
1.9 JTD 80 ACTUAL
1.4 16V ACTIVE
1.6 16V ACTIVE
1.9 JTD 115 ACTIVE
1.6 16V DYNAMIC
1.9 JTD 115 DYNAMIC
1.9 MULTIJET 16V 140 DYN.

42.585
49.300
46.920
50.150
56.950
53.720
60.605
64.005
76.245
44.285
51.000
48.620
51.850
58.650
55.420
62.305
65.705

1368
1910
1368
1596
1910
1596
1910
1910
2446
1368
1910
1368
1596
1910
1596
1910
1910

95
80
95
103
115
103
115
140
170
95
80
95
103
115
103
115
140

180
172
180
185
192
185
192
203
215
178
170
176
183
190
183
190
200

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

3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

192.3VA.2
192.3V7.2
192.3JA.2
192.3JX.2
192.3J8.2
192.32X.2
192.328.2
192.32R.2
192.3EZ.2
192.5VA.2
192.5V7.2
192.5JA.2
192.5JX.2
192.5J8.2
192.54X.2
192.548.2
192.54R.2

STILO MW

• 009 – ABS z EBD z∏ 2.295 • 025 – Klimatyzacja z∏ 3.825 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 595 • 108 – Felgi aluminiowe z∏ 765 • 210 – Lakier metaliz. z∏ 1.232,50 • 357 – Relingi dachowe z∏ 425
• 428 – Elektr. podnosz. szyb przednich drzwi + centr. zamek z∏ 1.275 • 502 – Poduszka pow. pasa˝era z∏ 1.275 • 507 – Wbud. radio z odtwarzaczem kaset. z∏ 765 • 626 – Regul. mech. siedzenie
kierowcy (z podparciem l´dêwiowym) z∏ 255

1.4 16V ACTUAL
1.9 JTD 80 ACTUAL
1.4 16V ACTIVE
1.6 16V ACTIVE
1.8 16V ACTIVE
1.9 JTD 115 ACTIVE
1.6 16V DYNAMIC
1.8 16V DYNAMIC
1.9 JTD 115 DYNAMIC
1.9 MULTIJET 16V 140 DYN.

46.835
53.550
51.170
54.400
57.715
61.200
57.970
61.370
64.855
68.255

1368
1910
1368
1596
1747
1910
1596
1747
1910
1910

95
80
95
103
133
115
103
133
115
140

176
170
176
183
200
190
183
200
190
200

6,8
5,6
6,8
7,6
8,3
5,6
7,6
8,3
5,6
5,6

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

192.7VA.2
192.7V7.2
192.7JA.2
192.7JX.2
192.7J2.2
192.7J8.2
192.74X.2
192.742.2
192.748.2
192.74R.2

• 023 – Szyby elektr. podn. tylne z∏ 850 • 025 – Klimatyzacja z∏ 3.825 • 097 – Zintegrow. Êwiat∏a przeciwmgielne z∏ 340 • 108 – Felgi aluminiowe i opony 195/55/15 4 szt. z∏ 1.360• 140 – Automat.
klim. dwustrefowa z∏ 5.525 • 140 – Automat. klim. dwustref. (dop∏ata do OPT 025) z∏ 1.700 • 200 – Dod. podgrzewacz temp. wn´trza (dla silnika diesla) z∏ 425 • 205 – Autonom. ogrzewacz Webesto
z∏ 3.910 • 210 – Lakier metal. z∏ 1.445 • 211 – Tapicerka ze skóry z∏ 5.950 • 213 – Autoalarm z∏ 1.275 • 230 – Reflektory ksenonowe i sprys. reflektorów (eliminujà Êw. przeciwmgielne) z∏ 2.975
• 245 – Kierow. pokryta skórà z 6 przyciskami z∏ 595 • 256 – Pojemnik CARGO w baga˝niku (w wersji 5-drzw.) z∏ 170 • 270 – Lakier metaliz. „Lenticolari” (z dodatkiem miki) z∏ 1.785 • 295 – Siedzenie pasa˝. sk∏adane w stolik (w wersji 5-drzw.) z∏ 297,50 • 320 – Kierow. i dêwignia zmiany biegów pokryta skórà z∏ 382,50 • 350 – Pakiet zimowy I z∏ 1.275 • 43X – Pakiet zimowy II z∏ 6.205 • 392
– ESP + ASR + MSR + Brake Assist z∏ 2.465 • 400 – Dach otwierany elektr. SKY WINDOW z∏ 4.250 • 416 – Tempomat CRUISE CONTROL z∏ 1.275 • 431 – Felgi alumin. i poszerzone opony 205/55/16 91V 4 szt. (dla wersji 5-drzw.) z∏ 1.700 • 434 – Felgi alum. i poszerz. opony 205/55/16 91V 5 szt. z∏ 2.125 • 435 – Felgi alum. i poszerz. opony 215/45/17 87W z∏ 2.550 • 439 – Felgi alum. 205/55/16 91V 4 szt. (dla wersji 3-drzw.) z∏ 2.210 • 451 – Radioodtwarzacz kasetowy z∏ 1.105 • 469 – Siedzenia tylne pochyl. i przesuw. niezal. z∏ 1.360 • 499 – FIX&GO (eliminuje ko∏o zapasowe) z∏ 0 • 4C6 – Pakiet sportowy (felgi alum. i opony 215/45/17 87W + spojler tylny dachowy + spojlery boczne) – tylko dla wersji 3-drzwiowych z∏ 3.060• 501 – Elektr. ster. siedzenia przednie
z funkcjà pami´ci z∏ 5.355 • 505 – Boczne poduszki pow. z∏ 1.105 • 508 – Czujnik parkowania z∏ 850 • 5B2 – Lakier pastelowy z∏ 510 • 510 – Tylne boczne poduszki pow. z∏ 1.275 • 564 – Radio
z CD z∏ 1.530 • 41A – Radio z CD i MP3 z∏ 2.040 • 41A – Radio z CD i MP3 (dop∏ata do radia z CD) z∏ 510 • 565 – Zmieniacz CD w schowku przed pasa˝erem z∏ 1.190 • 579 – Easy Go z∏ 2.295
• 614 – Kurtyny pow. z∏ 1.105 •709 – Kierow. pokryta skórà z 11 przyciskami z∏ 680 • 711 – Sterowanie g∏osem systemem audio z∏ 850 • 718 – System Hi-Fi z subwooferem z∏ 1.275 • 727 – Wn´trze Extra seria (dla wersji 3-drzw.) z∏ 0 • 732 – Tapicerka skórzana dla opcji 727 z∏ 5.950 • 803 – Zapasowe ko∏o dojazdowe (eliminuje ko∏o zapasowe pe∏nowymiarowe) z∏ 0 • 903 – System CONNECT
NAV z∏ 5.525 • 904 – System CONNECT NAV+ z wyÊwietl. kolorowym 7” z∏ 7.225 • 914 – Pakiet COMFORT 1 (czujnik parkowania, deszczu, i automat. Êwiat∏a) z∏ 1.105 • 923 – Spoiler tylny dachowy
z∏ 425 • 926 – Spoilery boczne (tylko do wersji 3-drzw.) z∏ 425 • 982 – Ko∏o zapasowe z felgà alumin. z∏ 510 • 57X – Norma emisji spalin “EOBD” z∏ 0 • 59A – KIT estetyczny „Kiron” z∏ 212,50 • 40K
– Otwierana tylna szyba (dla Multi Wagon) z∏ 765 • 070 – Zaciemniane tylne szyby (od tylnych drzwi + baga˝nik dla Multi Wagon) z∏ 680 • 356* – Mapa Portugalii z∏ 1.190 • 530* – Mapa W∏och z∏ 1.190
• 533* – Mapa Niemiec z∏ 1.190 • 537* – Mapa Francji z∏ 1.190 • 538* – Mapa Belgii z∏ 1.190 • 540* – Mapa Holandii z∏ 1.190 • 542* – Mapa Szwajcarii z∏ 1.190 • 548* – Mapa Austrii z∏ 1.190
• 554* – Mapa Wlk. Brytanii z∏ 1.190 • 574* – Mapa Hiszpanii z∏ 1.190
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904)

CENNIK SAMOCHODÓW obowiàzujàcy od 1 lipca 2004 r. Ceny z 15% upustem dla pracowników spó∏ek Grupy Fiat w Polsce, którzy mogà alternatywnie skorzystaç z opcji 10% upustu i darmowego pakietu ubezpieczeniowego.
Wa˝ne w chwili oddania dwumiesi´cznika do druku. Ceny dotyczà modeli w wykonaniu standardowym i sà cenami maksymalnymi w sieci sprzeda˝y. Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposa˝eniem obowiàzujà dop∏aty wg cennika opcji.

60
80
80
103
60
80
80
103

kod

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

1242
1242
1242
1596
1242
1242
1242
1596

rodzaj nadwozia

moc silnika KM

33.745
35.445
38.845
41.395
34.765
36.465
39.865
42.415

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

pojemnoÊç cylindrów
cm3

1.2 ACTUAL (EL)
1.2 16V ACTUAL (EL)
1.2 16V ACTIVE (HL)
1.6 16V ACTIVE (HL)
1.2 ACTUAL (EL) VAN
1.2 16V ACTUAL (EL) VAN
1.2 16V ACTIVE (HL) VAN
1.6 16V ACTIVE (HL) VAN

CHARAKTERYSTYKA

cena (pln)
PALI0 WEEKEND

CENA

60

DOBLÒ

130

200

8,4

kod

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

1747

rodzaj nadwozia

moc silnika KM

73.865

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

pojemnoÊç cylindrów
cm3

CHARAKTERYSTYKA

cena (pln)
1.8 DYNAMIC

2-drzwiowy

183.520.1

• 025 – Klimatyzacja z∏ 3.995 • 097 – Przednie Êwiat∏a przeciwmgielne z∏ 595 • 105 – Dach metal. z tylnym oknem atermicznym z∏ 5.780 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.190 • 211 – Tapicerka ze
skóry z∏ 4.845 • 213 – Autoalarm z∏ 1.445 • 320 – Kierownica i ga∏ka zmiany biegów pokryta skórà z∏ 467,50 • 382 – Dach metalowy w kolorze nadwozia z∏ 6.502,50 • 767 – Centralny zamek i elektr. sterowane lusterka zewn. z∏ 765 • 833 – Przystosowanie do monta˝u telefonu z∏ 807,50 • 925 – Wind stop z∏ 935

1.2 BZ ACTUAL
1.6 16V ACTUAL
1.9 JTD ACTUAL
1.3 MULTIJET ACTUAL
1.2 BZ ACTIVE
1.6 16V ACTIVE
1.9 JTD ACTIVE
1.3 MULTIJET ACTIVE
1.6 16V FAMILY
1.9 JTD FAMILY
1.6 16V DYNAMIC
1.9 JTD DYNAMIC
1.3 MULTIJET DYNAMIC
1.9 JTD MALIBU

38.760
43.265
47.770
44.880
40.545
45.050
49.555
46.665
49.980
54.485
47.770
52.275
49.385
63.070

1242
1580
1910
1248
1242
1580
1910
1248
1580
1910
1596
1910
1248
1910

65
103
100
70
65
103
100
70
103
105
103
105
70
105

142
168
168
145
142
168
168
145
168
168
168
168
145
168

7,5
8,6
5,8
5,5
7,5
8,6
5,8
5,5
8,6
5,8
8,6
5,8
5,5
5,8

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

119.410.1
119.411.1
119.413.1
119.417.1
119.510.1
119.511.1
119.513.1
119.517.1
119.521.1
119.523.1
119.711.1
119.713.1
119.717.1
119.813.1

MULTIPLA

• 008 – Zdalne sterowanie otw./zam. drzwi z∏ 586,50 • 009 – ABS z∏ 3.017,50 • 025 – Klimatyzacja z∏ 4.165 • 041 – Elektryczne podgrz. lusterka z∏ 442 • 055 – Dod. drzwi boczne przesuwne
z∏ 1.190 • 072 – Przyst. pod radio (bez g∏oÊników) z∏ 170 • 082 – Przyst. pod radio z∏ 399,50 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 552,50 • 108 – Felgi aluminiowe 14” z∏ 1.147,50 • 193 – Norma
emisji spalin „EOBD” z∏ 0 • 197 – Fartuchy przeciwb∏otne tylne z∏ 51 • 209 – Pó∏ka nad przestrzenià baga˝. z∏ 212,50 • 210 – Lakier metal. z∏ 1.232,50 • 313 – Radioodtw. kas. z∏ 1.317,50 • 352
– Korek wlewu paliwa zam. na klucz z∏ 102 • 360 – Podw. dach (zawiera 519) z∏ 3.485 • 428 – Elektr. opuszczane szyby + centr. zamek z∏ 1.257 • 453 – Ogrz. siedzenie kierowcy (tylko z opt. 627)
z∏ 467,50 • 502 – Poduszka pow. pasa˝era z∏ 1.020 • 505 – Poduszki pow. boczne z∏ 1.147,50 • 508 – Systemy wspom. przy parkowaniu z∏ 850 • 519 – Tylne drzwi boczne, dwuskrzyd∏owe asymetryczne z∏ 272 • 547 – MP3 + sterow. g∏osowe GSM z∏ 1.105 • 564 – Radio z odtwarzaczem CD z∏ 1.615 • 585 – Przes. dach nad baga˝. z∏ 1.317,50 • 627 – Siedz. kierowcy z pod∏ok. z∏ 382,50
• 678 – Fartuchy przeciwb∏otne tylne z∏ 51 • 748 – Fartuchy przeciwb∏otne przednie z∏ 170 • 833 – Przyst. do telefonu z∏ 272 • 854 – KIT van (homologacja ci´˝arowa na 4 osoby) z∏ 1.700 • 876
– Zderzaki w kolorze nadwozia z∏ 425 • 903 – CONNECT NAV (radinawigator, CD, CDR, TEL. SIM) piktogramowy z∏ 6.630 • 904 – CONNECT NAV+ (radinawigator MAPA, CD, CDR, TEL. SIM) kartograficzny z∏ 8.500 • 356* – Mapa Portugalii z∏ 1.190 • 530* – Mapa W∏och z∏ 1.190 • 533* – Mapa Niemiec z∏ 1.190 • 537* – Mapa Francji z∏ 1.190 • 538* – Mapa Belgii z∏ 1.190 • 540* – Mapa
Holandii z∏ 1.190 • 542* – Mapa Szwajcarii z∏ 1.190 • 548* – Mapa Austrii z∏ 1.190 • 549* – Mapa Danii i Szwecji z∏ 1.190 • 574* – Mapa Hiszpanii z∏ 1.190
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904)

1.6 16V ACTIVE
1.9 JTD ACTIVE
1.9 JTD DYNAMIC

ULYSSE

fiat wokó∏ nas SIERPIEŃ / WRZESIEŃ 2004

ceny samochodów

BARCHETTA

CENA

ACTIVE 2.0 16V
ACTIVE 2.0 JTD 16V
DYNAMIC 2.2 JTD 16V
ADMIRAL 3.0 V6 24V

54.315
61.115
63.665

1581
1910
1910

103
110
110

170
173
173

9,0
6,4
6,4

5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

186.211.1
186.231.1
186.431.1

• 023 – Szyby tylne ster. elektr. z∏ 765 • 125 – Âwiat∏a przeciwmgielne + sprysk. reflekt. z∏ 680 • 205 – Dod. ogrzew. ster. pilotem z∏ 3.400 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.530 • 213 – Autoalarm
z pilotem z∏ 1.020 • 245 – Ster. radiem z kierow. z∏ 595 • 263 – System Connect z∏ 4.675 • 269 – System NAV z∏ 5.525 • 320 – Kierow. i ga∏ka zmiany biegów obszyte skórà z∏ 425 • 392 – ESP
z∏ 2.125 • 431 – Felgi aluminiowe i opony 195/60 15” z∏ 1.530 • 441 – Lusterka zew. sk∏adane z∏ 340 • 465 – Lodówka (5 siedzeƒ) z∏ 340 • 499 – Pakiet Fix&Go z∏ 85 • 505 – Poduszki pow. boczne przednie z∏ 1.020 • 508 – Czujnik parkowania z∏ 680 • 553 – Stopieƒ u∏atw. wsiadanie z∏ 340 • 563 – Zmieniarka CD z∏ 1.190 • 564 – Radio z CD (dop∏. do radia CC) z∏ 510 • 576 – Podwójny
otwierany elektr. dach z∏ 3.825 • 614 – Poduszki chron. g∏ow´ (przed.) z∏ 1.020 • 671 – Pakiet Wszechstronny (zawiera op. 339, 469, 658) z∏ 425 • 903 – Connect Nav z∏ 9.350 • 980 – Pe∏nowymiarowe ko∏o zapas. z∏ 85 • 989 – Pakiet dla palàcych (popielniczka i zapalniczka) z∏ 42,50

87.465
95.200
118.575
138.125

1997
1997
2179
2946

136
109
128
204

185
174
182
205

9,1
7,0
7,4
11,5

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

179.111.0
179.115.0
179.657.0
179.743.0

• 064 – Superblokada z∏ 255 • 070 – Zaciemniane tylne szyby (tylko z pakietem SuperwidocznoÊç) z∏ 765 • 087 – 3 rzàd siedzieƒ (2+3+2 razem 7 miejsc) z∏ 2.465 • 102 – Spryskiwacze reflektorów z∏ 850 • 108 – Felgi aluminiowe 15” z∏ 1.700 • 119 – Siedzenie kierownicy elektr. regul. podgrzew. z pami´cià z∏ 3.825 • 131 – Sztywna pó∏ka z ty∏u (dla 6, 7 lub 8 miejsc) z∏ 425 • 140 – Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z∏ 1.360 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.785 • 211 – Skórzane siedzenia przed. obrotowe i podgrzewane (w po∏. z opcjà 659) z∏ 9.350 • 224 – Superblokada
+ alarm z∏ 1.020 • 230 – Reflektory ksenonowe z∏ 2.465 • 320 – Kierownica i dêwignia zmiany biegów pokryte skórà z∏ 425 • 359 – Relingi dachowe poprzeczne z∏ 850 • 365 – Czujnik ciÊnienia powietrza (tylko z felgami alum.) z∏ 425 • 381 – Zabezpieczenie przestrzeni baga˝owej z∏ 425 • 392 – ESP + ASR + MSR z∏ 2.465 • 416 – Tempomat CRUISE CONTROL z∏ 765 • 433 – Felgi aluminowe 16” z∏ 2.125 • 440 – Fotele przednie obrotowe z∏ 1.020 • 447 – Czujnik ciÊnienia powietrza (tylko z felgami alum.) z∏ 425 • 452 – Przednie fotele podgrzewane z∏ 680 • 493 – Elektrycznie regulowane drzwi boczne z∏ 2.975 • 508 – Czujnik parkowania z∏ 1.870 • 565 – Zmieniarka CD z∏ 1.275 • 628 – Potrójne elektr. okno dachowe (zawiera lusterko do kontroli dzieci, z opcjà 632 z∏ 5.015
• 632 – Szyby elektr. ster. dla 2 rz´du, elektr. blokada drzwi, os∏ony przeciws∏oneczne 2 rz´du z∏ 1.275 • 659 – Zas∏ona przeciws∏oneczna dla 3 rz´du i tylnej szyby z∏ 212,50 • 897 – Fotele lotnicze
(2+2+2 razem 6 miejsc) z∏ 2.125 • 903 – System CONNECT NAV z∏ 4.675 • 904 – System CONNECT NAV+ z wyÊwietlaczem kolorowym 7” z∏ 7.715 • 965 – Kanapa w 3 rz´dzie siedzeƒ (2+3+3
razem 8 miejsc) z∏ 2.465 • 40E – Pakiet SuperwidocznoÊç z∏ 1.275 • 40F – Pakiet skórzano-elektryczny z∏ 12.750 • 356* – Mapa Portugalii z∏ 1.190 • 530* – Mapa W∏och z∏ 1.190 • 533* – Mapa
Niemiec z∏ 1.190 • 537* – Mapa Francji z∏ 1.190 • 538* – Mapa Belgii z∏ 1.190 • 540* – Mapa Holandii z∏ 1.190 • 542* – Mapa Szwajcarii z∏ 1.190 • 548* – Mapa Austrii z∏ 1.190 • 549* – Mapa Danii i Szwecji z∏ 1.190 • 574* – Mapa Hiszpanii z∏ 1.190
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904)

150

6,0

3-drzwiowy

287.970.2

PANDA VAN

1.1 2-osobowy
1.1 2-osobowy
1.3 JTD 2-osobowy

PUNTO VAN

• 009 – ABS z∏ 1.955 • 025 – Klimatyzacja z∏ 2.975 • 028 – Elektr. podnoÊnik szyb bocznych przed. z∏ 595 • 030 – Szyby atermiczne z∏ 255 • 082 – Przyst. pod radio z∏ 170 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 425 • 112 – Wspomaganie elektr. kierownicy 1.615 • 197 – Fartuchy przeciwb∏otne tylne z∏ 76.50 • 210 – Lakier metaliz. z∏ 913,75 • 228 – Centralny zamek z∏ 297,50 • 313 – Radio
z odtwarzaczem kasetowym z∏ 1.105 • 363 – Szyby przyciemniane z∏ 85 • 500 – Poduszka pow. kierowcy z∏ 765 • 502 – Poduszka powietrzna pasa˝era z∏ 935 • 927 – Ochronne listwy boczne z∏ 127,50

1.2 BZ 2-osobowy
1.3 JTD 2-osobowy
1.9 JTD 2-osobowy

1.2
1.9 D
1.9 JTD
1.3 JTD
1.6 16V SX
1.9 JTD SX
1.3 JTD SX
COMBI 1.6 16V
COMBI 1.9 D
COMBI 1.9 JTD
COMBI 1.3 JTD
1.2 SER SPECJ. – BUSINESS (OPT 973)

27.455
29.155
36.805

1108
1242
1248

54
60
70

150
155
160

5,7
5,6
4,3

5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

271.091.0
271.093.0
271.094.0

• 008 – Zamek centr. ster. pilotem z∏ 340 • 011 – Reg. wys. kierownicy z∏ 340 • 025 – Klimat. manualna z∏ 3.060 • 041 – Elektr. ster. lusterka z∏ 425 • 082 – Instalacja radia z∏ 297,50 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 425 • 112 – Wpom. elektr. kierownicy z∏ 1.487,50 • 210 – Lakier metaliz. z∏ 1.020 • 295 – Fotel pasa˝era ze zintegr. schowkiem z∏ 170 • 357 – Relingi dachowe z∏ 510 • 365
– Czujnik ciÊnienia w oponach (TMPS) z∏ 297.50 • 428 – Elektr. ster. szyby przednie i centralny zamek z∏ 850 • 451 – Zintegrowane radio kasetowe z∏ 1.020 • 502 – Poduszka powietrzna pasa˝era
z∏ 935 • 508 – Czujniki parkowania z∏ 595 • 564 – Zintegrowane radio z odtwarzaczem CD z∏ 1.275 • 626 – Regulacja wysokoÊci siedzenia kierowcy z∏ 340 • 823 – Gniazdko 12V z∏ 42,50 • 833 – Instalacja do monta˝u telefonu z∏ 255 • 876 – Zderz. w kolorze nadw. z∏ 510 • 927 – Ochronne listwy boczne z∏ 170 • 989 – Pakiet dla palàcych z∏ 85

33.065
41.565
43.265

1242
1248
1910

60
70
86

155
164
173

5,7
4,5
4,9

3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy

288.010.1
288.011.1
288.017.1

• 008 – Zamek centr. ster. pilotem z∏ 382,50 • 009 – ABS z∏ 1.700 • 025 – Klimatyzacja i filtr przeciwpy∏kowy z∏ 3.825 • 044 – Obrotomierz z∏ 170 • 063 – Regulacja wys. kierownicy i siedz. kierowcy z∏ 467,50 • 082 – Przystosow. do mont. radia z∏ 170 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 425 • 104 – Os∏ona przestrz. baga˝owej z∏ 552,50 • 108 – Felgi aluminiowe 15” z∏ 850 • 149 – Âciana oddzielajàca kabin´ z∏ 170 • 197 – Fartuchy przeciwb∏otne tylne z∏ 102 • 210 – Lakier metaliz. z∏ 1.232,50 • 315 – Autoradio CD Extraseria z∏ 1.275 • 428 – Elektryczny podnoÊnik szyb przed. + centr.
zamek z∏ 1.020 • 431 – Felgi alum. + opony poszerzane z∏ 1.275 • 451 – Radiomagnetofon kasetowy z∏ 850 • 502 – Poduszka powietrzna pasa˝era z∏ 850 • 524 – ZaÊlepka okien bocz. w kolorze
sam. z∏ 467,50 • 526 – ZaÊlepka okien bocz. z∏ 212,50 • 876 – Zderzaki w kolorze nadw. z∏ 510 • 878 – Ko∏paki z∏ 85 • 927 – Listwy ochr. drzwi z∏ 170

38.207,50
43.265
47.685
44.625
44.625
50.065
47.515
46.325
47.260
51.765
49.215
35.317,50

1242
1910
1910
1248
1596
1910
1248
1596
1910
1910
1248
1242

65
63
100
70
103
100
70
103
63
100
70
65

142
138
165
142
168
165
142
168
141
168
142
142

7,7
7,9
6,7
5,7
8,6
6,7
5,7
8,6
7,7
6,4
5,8
7,5

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

223.110.1
223.112.1
223.113.1
223.117.1
223.311.1
223.313.1
223.317.1
223.611.1*
223.612.1*
223.613.1*
223.617.1*
223.110.1

DUCATO

• 008 – Centr. zamek z∏ 586,50 • 009 – ABS z czterema czujnikami z∏ 3.017,50 • 011 – Regul. wys. kol. kierow. z∏ 297,50 • 025 – Klimat. manualna z∏ 4.165 • 041 – Elektr. reg. podgrzew. lust. zew. z∏ 442
• 055 – Dod. drzwi boczne przes. z∏ 1.190 • 070 – Przyciem. szyby z∏ 170 • 072 – Przystos. do mont. radia z∏ 170 • 082 – Przystos. pod radio z∏ 399,50 • 097 – Âwiat∏a przed. przecimg. z∏ 552,50 • 139
– Krótkie prze∏. szkrzyni biegów z∏ 0 • 148 – Tylna klapa podnoszana z∏ 357 • 193 – Norma emisji spalin z∏ 0 • 194 Krata zabezp. kierowc´ przed przem. si´ ∏adunkiem z∏ 340 • 195 – Kanapa dziel. 1/3 – 3/3 z∏
(od 1 marca standard) z∏ 0 • 199 – Trwa∏a przegroda z szybà z∏ 0 • 201 – Ruchoma, dziel. przegroda do wys. pasa bezp. z∏ 612 • 210 – Lakier metal. z∏ 1.232,50 • 297 – Siedz. przed. pasa˝. z regul. z∏ 425
• 313 – Autoradio AM/FM z odtwarz. kaset z∏ 1.317,50 • 352 – Korek wlewu paliwa zamykany na klucz z∏ 102 • 360 – Podwy˝sz. dach z∏ 3.485 • 428 – Elektr. opuszczane szyby (028) + centr. zamek (228)
z∏ 1.275 • 453 – Ogrzew. siedz. kier. z∏ 467,50 • 502 – Pod. pow. pasa˝. z∏ 1.020 • 505 – Poduszki pow. boczne z∏ 1.147,50 • 508 – Systemy wspom. przy park. z∏ 850 • 519 – Tylne drzwi boczne, dwuskrzyd∏., asymetr., oszkl. z∏ 272 • 520 – Szyba do drzwi bocz. przes. (do opt. 523) z∏ 127,50 • 523 – Drzwi boczne przes. z∏ 997,50 • 547 – MP3 + komendy g∏osowe do GSM z∏ 1.105 • 564 – Autoradio
z odtw. p∏yt kompakt. z∏ 1.615 • 585 – Przesuwny dach nad przestrz. za∏adowczà z∏ 1.317,50 • 621 – Sk∏adane siedz. pasa˝. z oparciem, po z∏o˝eniu tworzàce stolik z∏ 399,50 • 627 – Siedz. kierowcy z pod∏okietn. (dawniej opcje 132 + 626) z∏ 382,50 • 748 – Fartuchy przeciwb∏. przed. z∏ 170 • 798 – Wyk∏adz. przestrz. ∏adunk. z∏ 272 • 833 – Przyst. do telefonu z∏ 272 • 876 – Zderzaki w kol. nadw. z∏ 425 • 878
– Ko∏paki z∏ 85 • 903 – CONNECT NAV z∏ 6.630 • 904 – CONNECT NAV+ z∏ 8.500 • 943 – Zwi´ksz. ∏adown. 800 kg dla Cargo i 735 kg dla Combi z∏ 935 • 55D – KIT – Wersja przeszklona z∏ 1.105
* Combi 5-miejscowy VAN z homologacjà ci´˝arowà i powy˝szonà ∏adownoÊcià do 735 kg

FURGON

2.0 BZ 11Q KRÓTKI 2.85m
2.0 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m
2.3 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m
2.0 JTD 11Q ÂREDNI 3.2m
2.3 JTD 11Q ÂREDNI 3.2m
2.0 JTD 11Q P. DACH ÂR. 3.2m

62.815
66.215
70.295
69.020
72.845
71.740

1998
1997
2286
1997
2286
1997

110
84
110
84
110
84

144
136
149
136
149
130

13,0
13,0
13,0
9,0
7,8
9,0

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

243.3L1.0
243.3L2.0
243.3L3.0
243.4L2.0
243.4L3.0
243.4G2.0

CENNIK SAMOCHODÓW obowiàzujàcy od 1 lipca 2004 r. Ceny z 15% upustem dla pracowników spó∏ek Grupy Fiat w Polsce, którzy mogà alternatywnie skorzystaç z opcji 10% upustu i darmowego pakietu ubezpieczeniowego.
Wa˝ne w chwili oddania dwumiesi´cznika do druku. Ceny dotyczà modeli w wykonaniu standardowym i sà cenami maksymalnymi w sieci sprzeda˝y. Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposa˝eniem obowiàzujà dop∏aty wg cennika opcji.

54

kod

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

1108

rodzaj nadwozia

moc silnika KM

23.545

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

pojemnoÊç cylindrów
cm3

CHARAKTERYSTYKA

cena (pln)
1.1 2-osobowy

DOBLÒ CARGO

SEICENTO VAN

CENA

pojemnoÊç cylindrów
cm3

moc silnika KM

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

rodzaj nadwozia

kod

CHARAKTERYSTYKA

cena (pln)

ceny samochodów

DUCATO

CENA

75.565
67.320
71.145
74.970
70.040
73.865
77.690
80.240
84.490
72.590
80.240
82.790
87.040
81.855
83.640
87.890
84.405
85.680
89.930

2286
1998
1997
2286
1998
1997
2286
2800
2800
1998
2286
2800
2800
2286
2800
2800
2286
2800
2800

110
110
84
110
110
84
110
127
146
110
110
127
146
110
127
146
110
127
146

147
144
136
149
144
130
147
150
159
140
145
150
159
143
150
159
145
150
159

8,3
13,0
9,0
7,8
13,0
9,0
8,3
9,6
9,8
13,0
8,3
9,6
9,8
8,6
9,6
9,8
8,4
9,6
9,8

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

243.4G3.0
244.4L1.0
244.4L2.0
244.4L3.0
244.4G1.0
244.4G2.0
244.4G3.0
244.4G5.0
244.4GA.0
244.5G1.0
244.5G3.0
244.5G5.0
244.5GA.0
245.4G3.0
245.4G5.0
245.4GA.0
245.5G3.0
245.5G5.0
245.5GA.0

59.925
62.475
65.365
69.190
68.085
73.185
73.355
75.735
79.985
78.710
77.502

1997
1997
1997
2286
2286
2800
2286
2800
2800
2800
2800

84
84
84
110
110
129
110
127
146
127
127

128
128
128
145
143
148
143
148
159
148
148

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

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

243.3C2.0
243.4C2.0
244.4C2.0
244.4C3.0
245.3C3.0
245.4C5.0
245.5C3.0
245.5C5.0
245.5CA.0
245.5D5.0
245.6C5.0

2.3 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 8/9 os.
93.330
2.8 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 8/9 os.
96.730
2.3 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 8/9 os.
106.845
2.8 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 8/9 os.
110.245
2.8 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m
79.815
2.0 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 5/6 os. N1
71.740
2.0 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 5/6 os. N1 opt.571 75.310
2.3 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 5/6 os. N1
75.565
2.3 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 5/6 os. N1 opt.571 79.135
2.8 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 5/6 os. N1
77.945
2.8 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 5/6 os. N1 opt.571 81.515
2.3 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 5/6 os. N1
82.365
2.3 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 5/6 os. N1 opt.571 85.935
2.8 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 5/6 os. N1
84.915
2.8 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 5/6 os. N1 opt.571 88.485
2.3 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 5/6 os. N1 85.170
2.3 JTD 15Q P.DACH ÂR.3.2m5/6os.N1opt.571 88.740
2.8 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 5/6 os. N1 87.720
2.8 JTD 15Q P.DACH ÂR.3.2m5/6os.N1opt.571 91.290
2.3 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 5/6 os.
84.915
2.3 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 5/6 os. opt.571 88.485
2.8 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 5/6 os.
87.465
2.8 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 5/6 os. opt.571 91.035
2.3 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 5/6 os.
89.505
2.3 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 5/6 os. opt.571 93.075
2.8 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 5/6 os.
92.905
2.8 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 5/6 os. opt.571 96.475
2.8 JTD MAXI 3.7m*
110.075
2.8 JTD MAXI 3.7m opt.969*
116.195

2286
2800
2286
2800
2800
1997
1997
2286
2286
2800
2800
2286
2286
2800
2800
2286
2286
2800
2800
2286
2286
2800
2800
2286
2286
2800
2800
2800
2800

110
127
110
127
127
84
84
110
110
127
127
110
110
127
127
110
110
127
127
110
110
127
127
110
110
127
127
127
127

149
152
147
150
150
136
136
149
149
152
152
149
149
152
152
149
149
152
152
149
149
150
150
147
147
152
152
150
150

8,1
9,6
8,4
9,8
9,6
8,7
8,7
7,8
7,8
9,3
9,3
7,8
7,8
9,3
9,3
7,8
7,8
9,3
9,3
7,8
7,8
9,5
9,5
8,1
8,1
9,6
9,6
9,2
9,2

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

243.3P4.0
243.3P6.0
244.4Q4.0
244.4Q6.0
244.4Y6.0
243.372.0
243.372.0
243.374.0
243.374.0
243.376.0
243.376.0
244.474.0
244.474.0
244.476.0
244.476.0
244.484.0
244.484.0
244.486.0
244.486.0
244.4K4.0
244.4K4.0
244.4K6.0
244.4K6.0
244.4J4.0
244.4J4.0
244.4J6.0
244.4J6.0
245.5M6.0
245.5M6.0

2800
2800
2800

127
127
127

152
152
152

9,6
9,8
9,8

4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy

247.3L5.0
247.4G6.0
247.4H6.0

1997

84

136

13,0

4-drzwiowy

243.3L2.0

2.3 JTD 11Q P. DACH ÂR. 3.2m
2.0 BZ 15Q ÂREDNI 3.2m
2.0 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m
2.3 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m
2.0 BZ 15Q P. DACH ÂR. 3.2m
2.0 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m
2.3 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m
2.8 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m
2.8 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m
2.0 BZ 15Q P. DACH D¸UGI 3.7m
2.3 JTD 15Q P. DACH D¸UGI 3.7m
2.8 JTD 15Q P. DACH D¸UGI 3.7m
2.8 JTD 15Q P. DACH D¸UGI 3.7m
2.3 JTD MAXI P. DACH ÂR. 3.2m
2.8 JTD MAXI P. DACH ÂR. 3.2m
2.8 JTD MAXI P. DACH ÂR. 3.2m
2.3 JTD MAXI P. DACH D¸UGI 3.7m
2.8 JTD MAXI P. DACH D¸UGI 3.7m
2.8 JTD MAXI P. DACH D¸UGI 3.7m
KABINOWY

2.0 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m
2.0 JTD 11Q ÂREDNI 3.2m
2.0 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m
2.3 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m
2.3 JTD MAXI KRÓTKI 2.85m
2.8 JTD MAXI ÂREDNI 3.2m
2.3 JTD MAXI D¸UGI 3.7m
2.8 JTD MAXI D¸UGI 3.7m
2.8 JTD MAXI D¸UGI 3.7m
2.8 JTD P. KABINA MAXI D¸UGI 3.7m
2.8 JTD MAXI PRZED¸U˚. 4.05m
OSOBOWY/AMBULANS

fiat wokó∏ nas SIERPIEŃ / WRZESIEŃ 2004

4x4
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2.8 JTD KRÓTKI 2.85m
2.8 JTD 15Q P. DACH ÂR. 4x4 3.2m
2.8 JTD PRZESZKL. P. DACH ÂR. 3.2m

109.650
113.815
115.515

SERIA SPECJALNA – BUSINESS (OPT 973)

2.0 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m
60.265
* 13+1 miejsc (14+1 miejsc z OPT 274 lub 293); (15+1 miejsc z OPT 274 i 293)

• 007 – Aut. skrz. bieg. z∏ 10.625 • 008 – Ster. zdalne otw./zam. z∏ 425 • 015 – ASR z∏ 680 • 016 – ABS z∏ 2.210 • 025 – Klimat. man. z∏ 4.420 • 025 – Klimat. man. dla wersji osob. (025+204) z∏ 8.840 • 028 – Elektr.
podn. szyb drzwi przed. z∏ 680 • 029 – Szyba tylna ogrzew. z∏ 510 • 030 – Szyby aterm. z∏ 297,50 • 033 – Wskaê. poz. oleju silnik. z∏ 170 • 036 – Zwi´kszony rozstaw lusterek (2509 mm) z∏ 170 • 041 – Boczne lusterka reg.
elektr. i podgrz. z∏ 765 • 042 – Zwi´ksz. rozstaw lusterek (2657 mm) z∏ 212,50 • 50B – Klimat. do wer. Minibus z∏ 13.260 • 50E – Siedzenie CARTER z∏ 170 • 52Q – Wyd∏u˝one pó∏osie do Camping Car z∏ 170 • 055 – Drzwi
boczne przes. po stronie kier. z∏ 1.105 • 062 – Zawiesz. tylne ze wzmoc. resorami z∏ 552,50 • 077 – Zaw. tylne z podwójn. resorami z∏ 680 • 081 – Przyst. do mont. dod. akumul. + skrzynka na bezp. z∏ 212,50 • 082 – Inst.
do radia (kable+antena+g∏oÊniki) z∏ 306 • 089 – Alternator wzmoc. + HEAT FLANGE z∏ 595 • 097 – Âwiat∏a przed. p.mgiel. z∏ 535,50 • 102 – Sprysk. refl. z∏ 535,50 • 108 – Felgi alum. 15” z∏ 2.082,50 • 133 – Autonom.
ogrz. WEBASTO (automat.) z∏ 2.210 • 141 – Opony wzmoc. (do trans. ci´˝k.) z∏ 382,50 • 143 – Opony do CAMPING CAR z∏ 680 • 169 – Red. biegów z∏ 6.885 • 200 – Dod. ogrz. z∏ 807,50 • 204 – Dod. klim. z∏ 4.420 • 205
– Auton. ogrz. WEBESTO z programat. z∏ 3.060 • 208 – Felgi alum. 16” z∏ 2.252,50 • 210 – Lakier metal. z∏ 1.232,50 • 213 – Autoalarm wolum. z∏ 1.020 • 245 – Sterow. radiem w kierow. z∏ 348,50 • 288 – Skrz. do Cabinato
(wersja pick-up) z∏ 5.695 • 297 – Pojed. siedz. pasa˝. z reg. podparcia i pod∏okietn. z∏ 255 • 309 – Wy∏. akum. z∏ 629 • 316 – Kamera do widoku wst. z∏ 1.402,50 • 358 – Cow Bar (orurowanie ochronne) z∏ 510 • 360 – Podw.
dach z∏ 2.550 • 381 – Zabez. przest. ∏ad. z∏ 1.360 • 414 – Autoradio HIGH z∏ 1.317,50 • 416 – Cruise control z∏ 1.105 • 428 – Elektr. podn. szyb + centr. zamek z∏ 1.105 • 451 – Autoradio podst. z∏ 1.062,50 • 453 – Podg.
siedz. kier. 391 • 465 – Lodówka z∏ 1.232,50 • 467 – Dod. schow. pom. siedz. kier. i pas. z∏ 433,50 • 475 – Uchwyt na drab. i os∏. szyb tyl. z∏ 382,50 • 502 – Poduszka pow. pasa˝erów z∏ 1.105 • 505 – Bocz. pod. pow.
(w siedzeniach) z∏ 1.105 • 508 – Syst. wsp. przy park. (czujnik + syg. akust.) z∏ 807,50 • 519 – Tylne oszklone drzwi dwuskrzyd∏. z∏ 170 • 520 – Drzwi bocz. przes. i oszkl. po str. pasa˝. z∏ 187 • 526 – Wyp. okien bocz. z∏ 187
• 553 – Chow. stopieƒ dla pr. drzwi bocz. przes. z∏ 1.700 • 571 – Tylna kanapa do kombi z 3-pkt. pasami bezp. (wym. prawne EU) z∏ 3.570 • 619 – Drzwi tylne otw. pod kàtem 270º z∏ 765 • 633 – Szyby bocz. przesuwne (3
rzàd) z∏ 680 • 640 – Siedz. kier. amort. z∏ 1.700 • 644 – Szyby bocz. przesuwne (2 rzàd) z∏ 340 • 650 – Tachograf z∏ 2.210 • 728 – Tapicerka welurowa z∏ 425 • 747 – Fart. przeciwb∏ot. przed. z∏ 153 • 782 – Akum. wzm.
z∏ 85 • 802 – Lakier Extraseria do zamów. flotowych z∏ 850 • 823 – Gniazdo 12V w przest. ∏ad. z∏ 42,50 • 833 – Inst. pod tel. kom. z∏ 170 • 839 – Kieszeƒ po str. pas. z∏ 42,50 • 845 – Zam. schow. w des. rozdz. z∏ 85 • 878
– Ko∏paki z∏ 153 • 903 – Syst. teleinfo. z nawig. piktogramowym (L3) z∏ 6.630 • 904 – Syst. teleinfo. z nawig. kartograficznym (L4) z∏ 8.500 • 916 – Ogranicznik przes. z∏ 127,50 • 939 – Blokada dyfer. z∏ 2.550 • 965 – 3
rzàd siedz. z poch. oparciem z∏ 1.700 • 969 – Nowy minibus z∏ 6.120• 983 – Drà˝ek stab. z∏ 170

N1 - kombi z homologacjà pojazdu ci´˝arowego

155
164
155
178
164
178
164

5,7
4,5
5,7
6,1
4,5
6,1
4,5

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

101.030.0
101.031.0
101.230.0
101.233.0
101.231.0
101.333.0
101.331.0

LANCIA LYBRA

• 025 – Klimatyzacja z∏ 3.825 • 041 – Lusterka zewn. elektr. ust. i podgrz. z∏ 442 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 476 • 102 – Sprysk. refl. z∏ 680 • 140 – Autom. klimat. z∏ 4.675 • 241 – Lakier
met. z∏ 935 • 245 – Przyciski ster. radiem na kier. z∏ 765 • 273 – Kanapa tylna trzymiejscowa z∏ 0 • 320 – Ko∏o kier. i ga∏ka dêwigni zm. biegów w skórze z∏ 425 • 347 – Czujnik deszczu z∏ 510
• 356 – Mapa Portugalii z∏ 1 360 • 392 – System stab. toru jazdy ESP z∏ 2.040 • 40Y – Reg. l´dê. fotela kier. z∏ 127,50 • 400 – Elektr. otwier. szklany dach Sky window z∏ 2.550 • 416 – Tempomat
z∏ 1.020 • 431 – Ko∏a ze stop. lekkich + opony posz. Extra Serie1 z∏ 1.445 • 432 – Ko∏a ze stop. lekkich + opony posz. Extra Serie2 z∏ 1.700 • 505 – Bocz. pod. pow. z∏ 1.190 • 508 – Czuj.
parkowania z∏ 595 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1 360• 563 – Zmien. CD w baga˝. z∏ 1.870 • 564 – Radioodtw. CD z∏ 1.530 • 58B – Lakier opalizujàcy z∏ 595 • 717 – Radioodtw. CD MP3 z∏ 1.445
• 718 – System audio HiFi Bose z∏ 2.975 • 727 – Tapicerka Alcantara z∏ 1.360 • 728 – Tapicerka Microfibra Madras z∏ 1.190 • 802 – Lakier Extraserie (koÊç s∏oniowa pastel) z∏ 510 • 803 – Ma∏e
ko∏o zapasowe z∏ 127,50 • 904 – Connect Nav+ z∏ 6 800 • 927 – Listwy przeciwuderzeniowe z∏ 170 • 989 – Kit dla palàcych z∏ 170

LYBRA 1.6 LS PLUS
LYBRA 1.8 LS PLUS
LYBRA 1.9 JTD LS PLUS
LYBRA 2.0 EMBLEMA
LYBRA 1.9 JTD EMBLEMA
LYBRA 2.4 JTD EMBLEMA
SW 1.6 LS PLUS
SW 1.8 LS PLUS
SW 1.9 JTD LS PLUS
SW 2.0 EMBLEMA
SW 1.9 JTD EMBLEMA
SW 2.4 JTD EMBLEMA

78.115
79.985
87.975
94.350
100.470
116.110
80.325
82.195
90.185
96.560
102.680
118.320

1581
1747
1910
1998
1910
2387
1581
1747
1910
1998
1910
2387

103
130
115
150
115
150
103
130
115
150
115
150

185
201
187
210
190
212
185
201
187
210
187
212

8,4
8,3
5,9
9,8
5,9
6,6
8,6
8,7
6,1
10,0
6,1
6,8

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

109.321.1
109.322.1
109.337.1
109.225.1
109.295.1
109.255.1
109.661.1
109.662.1
109.677.1
109.825.1
109.895.1
109.855.1

LANCIA THESIS

• 006 – Tylne zaw. samopoz. Nivomat (Lybra SW) z∏ 1.700 • 030 – Szyby aterm. z∏ 0 • 070 – Tylne szyby przyciem. z∏ 425 • 102 – Spryskiwacze refl. z∏ 765 • 108 – Ko∏a ze stopów lekkich z∏ 1.275
• 117 – Relingi dachowe (Lybra SW) z∏ 1.020 • 140 – Autom. klimat. z∏ 2.805 • 195 – Tylne siedz. dziel. (sedan) z∏ 680 • 205 – Dod. ogrzew. Webasto z∏ 2.295 • 211 – Tapic. skórz. z∏ 6.375
• 213 – Alarm z czujn. podn. z∏ 1.360 • 230 – Refl. ksen. z∏ 3.740 • 241 – Lakier metal. z∏ 1.700 • 303 – Ster. radiood. na kier. z∏ 510 • 347 – Czuj. deszczu reg. szybkoÊç pracy wycier. z∏ 510
• 351 – Nawigacja sat. + telefon GSM wbud. w desk´ rozdz. z∏ 8.075 • 381 – Siatka rozdz. cz´Êç pasa˝. od baga˝. (Lybra SW) z∏ 552,50 • 385 – Czujnik zapar. szyb z∏ 510 • 392 – ESP – system
stabilizacji toru jazdy z∏ 2.550 • 400 – Przeszkl. dach otwierany elektr. z∏ 2.890 • 410 – Wewn. lusterko autom. przyciemn. z∏ 425 • 416 – Tempomat z∏ 1.360 • 441 – Lusterka boczne sk∏adane
elektr. z∏ 595 • 452 – Fotele przednie podgrz. elektr. z∏ 850 • 501 – Pami´ç ustaw. fotela kierowcy i lusterek z∏ 6.205 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.530 • 537 – Mapa
Francji z∏ 1.530 • 538 – Mapa Belgii z∏ 1.530 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.530 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.530 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.530 • 549 – Mapa Danii z∏ 1.530 • 574 – Mapa
Hiszpanii z∏ 1.530 • 563 – Zmieniarka CD z∏ 1.870 • 58B – Lakier opalizujàcy z∏ 765 • 631 – Uchwyty fotelika dla dzieci ISOFIX z∏ 102 • 718 – System audio Hi-Fi BOSE z∏ 2.380 • 732 – Tapicerka
Suhara z∏ 2.125 • 802 – Lakier dwukol. z∏ 1.955 • 833 – Gniazdo radiotel. z∏ 416,50 • 980 – Ko∏o zapasowe pe∏nowymiarowe z∏ 170 • 982 – Ko∏o zap. z felgà alum. z∏ 510

2.0 TURBO 20V EXECUTIVE 6M
2.4 20V EMBLEMA A/T
2.4 JTD 20V EXECUTIVE
2.4 JTD 10V EMBLEMA A/T
3.2 V6 EMBLEMA A/T

163.965
202.215
185.810
203.490
214.115

1998
2446
2387
2387
3179

185
170
110
110
230

224
217
206
206
240

11,1
10,9
8,2
8,2
14,9

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

115.368.0
115.474.0
115.363.0
115.473.0
115.472.0

• 070 – Przyciemniane tylne szyby boczne z∏ 850 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 1.020 • 103 – Os∏ona tylna sterowana elektrycznie z∏ 1.530 • 108 – Ko∏a ze stopu 215/60/16”, styl elegancki
z∏ 1.530 • 205 – Dodatkowe ogrzewanie programowane, zdalnie sterowane* z∏ 4.675 • 223 – Zabezpieczenie przeciwkradzie˝owe wolumetryczne, z czujnikiem podnoszenia i alarmem z∏ 2.040 • 241
– Lakier metalizowany z∏ 2.125 • 291 – Pokrowiec na narty z∏ 680 • 317 – Telewizor z wykorzystaniem wyÊwietlacza CONNECT z∏ 5.525 • 356 – Mapa Portugalii z∏ 1.785 • 368 – Ogrzewanie foteli tylnych z∏ 2.125 • 386 – Dynamiczny system nawigacji z∏ 5.950 • 400 – Dach otwierany z ogniwami s∏onecznymi z∏ 5.950 • 412 – Cruise control adaptacyjny* z∏ 5.950 • 435 – Ko∏a ze stopu 225/55/17”,
styl sportowy z∏ 2.550 • 452 – Ogrzewanie foteli przednich z∏ 2.125 • 496 – S∏uchawka telefonu z klawiaturà i wyÊwietlaczem z∏ 1.275 • 4G8 – Baga˝nik z oprzyrzàdowaniem (gniazdko 12V, siatka)
z∏ 510 • 501 – Pami´ç ustawieƒ i ogrzewanie foteli przednich z∏ 5.950 • 503 – Panel sterowania klimatyzacjà dla pasa˝erów z ty∏u z∏ 1.360 • 508 – Czujniki parkingowe przednie/tylne z∏ 2.550 • 525
– Lusterka wewn´trzne/zewn´trzne elektrochromatyczne z∏ 1.870 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.785 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.785 • 534 – Fotele przednie Comfort z∏ 17.425 • 535 – Fotele tylne
Comfort z∏ 12.325 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.785 • 538 – Mapa Belgii z∏ 1.785 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.785 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.785 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.785 • 549 – Mapa Danii
z∏ 1.785 • 560 – Szyby antyw∏amaniowe z∏ 2.550 • 563 – Zmieniarka CD z∏ 1.870 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.785 • 579 – PASSIVE ENTRY I KEY/LESS GO z∏ 1.870 • 58B – Lakier opalizujàcy z∏ 850
• 718 – System Hi-Fi BOSE z∏ 4.250 • 732 – Tapicerka skórzana Poltrona Frau z∏ 11.900
* – opcja chwilowo niedost´pna dla wersji 3.2 A/T A/T – tylko z automatycznà skrzynià biegów

CENNIK SAMOCHODÓW obowiàzujàcy od 1 lipca 2004 r. Ceny z 15% upustem dla pracowników spó∏ek Grupy Fiat w Polsce, którzy mogà alternatywnie skorzystaç z opcji 10% upustu i darmowego pakietu ubezpieczeniowego.
Wa˝ne w chwili oddania dwumiesi´cznika do druku. Ceny dotyczà modeli w wykonaniu standardowym i sà cenami maksymalnymi w sieci sprzeda˝y. Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposa˝eniem obowiàzujà dop∏aty wg cennika opcji.

60 KM
70 KM
60 KM
95 KM
70 KM
95 KM
70 KM

kod

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

1242
1248
1242
1368
1248
1368
1248

rodzaj nadwozia

moc silnika KM

41.905
51.935
44.115
47.515
54.145
53.805
60.435

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

pojemnoÊç cylindrów
cm3

1.2 8V
1.3 JTD
1.2 8V ARGENTO
1.4 16V ARGENTO
1.3 JTD ARGENTO
1.4 16V PLATINO
1.3 JTD PLATINO

CHARAKTERYSTYKA

cena (pln)
LANCIA Y

CENA

64

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

136
109
107
128
204

185
174
167
182
205

9,1
7,2
8
7,3
11,5

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

kod

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

1997
1997
1997
2179
2946

rodzaj nadwozia

moc silnika KM

110.415
118.915
129.965
145.265
159.715

pojemnoÊç cylindrów
cm3

LANCIA PHEDRA
ALFA ROMEO 147

2.0 16V EXECUTIVE
2.0 JTD 16V EXECUTIVE
2.0 JTD 16V EMBLEMA A/T
2.2 JTD 16V EMBLEMA 6 biegów
3.0 24V EMBLEMA A/T

CHARAKTERYSTYKA

180.311.0
180.315.0
180.445.0
180.457.0
180.443.0

• 064 – Superblokada z∏ 425 • 087 – 7 miejsc z∏ 2.975 • 103 – Zas∏ona przeciws∏oneczna na tylnych drzwiach bag. z∏ 510 • 119 – Przednie fotele podgrzew., fotel kier. z pami´cià z∏ 3.570 • 210
– Lakier metalizowany z∏ 2.125 • 211 – Skórzana tapicerka + obrotowe siedzenia podgrzewane z∏ 5.525 • 224 – Superblokada + system antynapadowy z∏ 1.275 • 230 – Reflektory ksenonowe z∏ 2.720
• 359 – Relingi dachowe z∏ 1.020 • 365 – Czujnik nis. ciÊnienia w oponach z∏ 595 • 381 – Zabezpieczenie przestrzeni baga˝. z∏ 595 • 433 – Felgi aluminowe 16” z∏ 2.380 • 452 – Przednie fotele podgrzewane z∏ 1.020 • 460 – 6 miejsc z∏ 2.210 • 493 – Elektrycznie przesuwane drzwi boczne z∏ 3.230 • 565 – Zmieniarka CD z∏ 1.700 • 628 – Potrójne elektryczne okno dachowe z∏ 4.675 • 40F – Pakiet skórzano-elektryczny z∏ 8.075

147 1.6 TS IMPRESSION
147 1.6 TS PROGRESSION
147 1.6 TS DISTINCTIVE
147 1.6 TS DISTINCTIVE
147 2.0 TS DISTINCTIVE
147 2.0 TS SELESPEED DISTINCTIVE
147 1.9 JTD IMPRESSION
147 1.9 JTD PROGRESSION
147 1.9 JTD DISTINCTIVE
147 1.9 JTD 16V PROGRESSION
147 1.9 JTD 16V DISTINCTIVE
147 1.6 TS IMPRESSION
147 1.6 TS PROGRESSION
147 1.6 TS DISTINCTIVE
147 1.6 TS DISTINCTIVE
147 2.0 TS DISTINCTIVE
147 2.0 TS SELESPEED DISTINCTIVE
147 1.9 JTD IMPRESSION
147 1.9 JTD PROGRESSION
147 1.9 JTD DISTINCTIVE
147 1.9 JTD 16V PROGRESSION
147 1.9 JTD 16V DISTINCTIVE

52.870
57.290
62.220
64.855
75.480
81.345
62.645
69.105
73.355
72.165
76.415
54.570
58.990
64.005
66.555
77.180
83.130
64.430
70.890
75.140
73.865
78.115

1598
1598
1598
1598
1970
1970
1910
1910
1910
1910
1910
1598
1598
1598
1598
1970
1970
1910
1910
1910
1910
1910

105
105
105
120
150
150
100
115
115
140
140
105
105
105
120
150
150
100
115
115
140
140

185
185
185
195
208
208
183
191
191
206
206
185
185
185
195
208
208
183
191
191
206
206

8,1
8,1
8,1
8,2
8,9
8,9
5,8
5,8
5,8
5,9
5,9
8,1
8,1
8,1
8,2
8,9
8,9
5,8
5,8
5,8
5,9
5,9

3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

190.531.0
190.031.0
190.231.0
190.431.0
190.335.0
190.835.0
190.533.0
190.134.0
190.434.0
190.136.0
190.436.0
190.551.0
190.051.0
190.251.0
190.451.0
190.355.0
190.855.0
190.553.0
190.154.0
190.454.0
190.156.0
190.456.0

• 015 – ASR z∏ 850 • 025 – Klimatyzacja manualna z∏ 4.675 • 058 – Pakiet Ti dla wersji Progression z∏ 10.200 / Pakiet Ti dla wersji Distinctive z∏ 8.415 • 082 – Przystosowanie do monta˝u radia
z∏ 425 • 205 – Ogrzewanie dodatkowe (tylko JTD) z∏ 850 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.530 • 211 – Tapicerka skórzana z∏ 3.825 • 213 – Alarm z∏ 1.275 • 230 – Reflektory ksenonowe z∏ 2.380
• 270 – Lakier per∏owy z∏ 6.375 • 277 – Connect Nav z∏ 6.800 • 302 – G∏oÊniki wysokotonowe tylne z∏ 255 • 303 – Przyciski sterujàce radiem w kierownicy z∏ 510 • 320 – Kierownica i dêwignia zmiany biegów obszyta skórà z∏ 510 • 321 – Kierownica i dêwignia zmiany biegów wykoƒczona drewnem z∏ 765 • 51Y – Pakiet Komfort z∏ 595 • 56B – Pakiet Zimowy z∏ 1.530 • 392 – VDC dla wersji 190.136/ 436/156/456 z∏ 1.615 dla wersji 190.431/134/434/451/154/454 z∏ 2.465 • 400 – Dach otwierany elektrycznie z∏ 2.550 • 415 – Felgi aluminiowe Sport 15” opony 195/60/15” dla wersji 190.031/ 051/134/154/136/156 z∏ 1.870 dla wersji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 oraz wersji 190.335/355/835/855 – bez dop∏aty • 416 – Tempomat (dost. tylko dla wer. Distinctive) z∏ 850 • 431 – Felgi aluminiowe Elegant 15” opony 195/60/15” dla wersji 190.031/051/134/154/136/156/531/551/533/553 z∏ 1.870 dla wersji 190.335/190.355 – bez dop∏aty • 432 – Felgi
aluminiowe Sport 16” opony 205/55/16” dla wersji 190.031/051/134/154/136/156/531/551/533/553 z∏ 2.550 dla wersji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 z∏ 850 dla wersji 190.335/355
– bez dop∏aty • 433 – Felgi aluminiowe Selespeed 17” opony 215/45/17” dla wersji 190.031/051/134/154/136/156/531/551/533/553 z∏ 2.975 dla wersji 190.231/251/431/451/434/454/436/456
z∏ 2.125 dla wersji 190.335/355/835/855 z∏ 1.700 • 435 – Felgi aluminiowe Elegant 16” opony 205/55/16” dla wersji 190.031/051/134/154/136/156/531/551/533/553 z∏ 2.550 dla wersji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 z∏ 850 • 439 – Felgi aluminiowe Supersport 17” opony 215/45/17” dla wersji 190.031/051/134/154/136/156/531/551/533/553 z∏ 2.975 dla wersji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 z∏ 2.125 dla wersji 190.335/355/835/855 z∏ 1.700 • 451 – Radio z odtwarzaczem CC dla wersji Distinctive – bez dop∏aty, dla wersji 190.531/551/533/553
z∏ 1.275 • 563 – Zmieniarka CD z∏ 1.275 • 564 – Radio z odtwarzaczem CD z∏ 510, dla wersji 190.531/551/533/553 z∏ 1.785 • 709 – Przyciski w kierownicy sterujàce telefonem z∏ 680 • 711 – Modu∏ obs∏ugi g∏osowej telefonu z Voice Memo z∏ 425 • 712 – Connect Nav+ z∏ 7.650 • 718 – BOSE System z∏ 2.210 • 732 – Fotele sportowe, skórzane z∏ 4.250 • 740 – Pakiet Klimatyzacja z∏ 1.105
• 833 – Przystosowanie do monta˝u telefonu komórkowego z∏ 680 • 980 – Ko∏o zapasowe pe∏nowymiarowe z∏ 170 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.530 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.530 • 538 – Mapa Belgii z∏ 1.530 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.530 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.530 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.530 • 549 – Mapa Danii z∏ 1.530• 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.530

ALFA ROMEO 147 GTA

fiat wokó∏ nas SIERPIEŃ / WRZESIEŃ 2004

ceny samochodów

cena (pln)

CENA

147 GTA
147 GTA SELESPEED

123.930
132.600

3179
3179

250
250

246
246

12,1
12,1

3-drzwiowy
3-drzwiowy

190.638.0
190.938.0

• 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.530 • 211 – Tapicerka skórzana z∏ 3.825 • 213 – Alarm z∏ 1.275 • 230 – Reflektory ksenonowe z∏ 1.870 • 270 – Lakier per∏owy z∏ 6.375 • 277 – Connect Nav
z∏ 6.800 • 56A – Pakiet Komfort z∏ 595 • 56B – Pakiet Zimowy z∏ 1.020 • 400 – Dach otwierany elektrycznie z∏ 2.550 • 499 – Zestaw do naprawy opon – bez dop∏aty • 563 – Zmieniarka CD z∏ 1.275
• 709 – Przyciski w kierownicy sterujàce telefonem z∏ 680 • 711 – Modu∏ obs∏ugi g∏osowej telefonu z Voice Memo z∏ 425 • 712 – Connect Nav+ z∏ 7.650 • 718 – BOSE System z∏ 2.210 • 740 – Pakiet Klimatyzacja z∏ 1.105 • 833 – Przystosowanie do monta˝u telefonu komórkowego z∏ 680 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.530 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.530 • 538
– Mapa Belgii z∏ 1.530 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.530 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.530 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.530 • 549 – Mapa Danii z∏ 1.530• 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.530

pojemnoÊç cylindrów
cm3

moc silnika KM

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

rodzaj nadwozia

kod

1.6 TS IMPRESSION
1.6 TS PROGRESSION
1.8 TS IMPRESSION
1.8 TS PROGRESSION
2.0 JTS PROGRESSION
2.0 JTS DISTINCTIVE
2.0 JTS SELESPEED PROGRESSION
2.0 JTS SELESPEED DISTINCTIVE
2.5 V6 DISTINCTIVE
2.5 V6 Q-SYSTEM DISTINCTIVE
1.9 JTD IMPRESSION
1.9 JTD PROGRESSION
1.9 JTD DISTINCTIVE
1.9 JTD 16V IMPRESSION
1.9 JTD 16V PROGRESSION
1.9 JTD 16V DISTINCTIVE
2.4 JTD 20V PROGRESSION
2.4 JTD 20V DISTINCTIVE

64.430
71.230
66.470
73.270
78.370
89.505
82.280
93.415
112.200
118.235
69.530
76.330
87.465
73.015
79.730
90.950
98.515
109.650

1598
1598
1747
1747
1970
1970
1970
1970
2492
2492
1910
1910
1910
1910
1910
1910
2387
2387

120
120
140
140
165
165
165
165
192
192
115
115
115
140
140
140
150
150

200
200
208
208
220
220
220
220
230
227
191
191
191
209
209
209
212
212

8,2
8,2
8,5
8,5
8,6
8,6
8,6
8,6
11,8
11,9
5,8
5,8
5,8
5,9
5,9
5,9
6,6
6,6

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

116.121.2
116.221.2
116.123.2
116.223.2
116.375.2
116.075.2
116.374.2
116.074.2
116.429.2
116.439.2
116.146.2
116.246.2
116.286.2
116.156.2
116.546.2
116.586.2
116.257.2
116.457.2

1.6 TS IMPRESSION
1.6 TS PROGRESSION
1.8 TS IMPRESSION
1.8 TS PROGRESSION
2.0 JTS PROGRESSION
2.0 JTS DISTINCTIVE
2.0 JTS SELESPEED PROGRESSION
2.0 JTS SELESPEED DISTINCTIVE
2.5 V6 DISTINCTIVE
2.5 V6 Q-SYSTEM DISTINCTIVE
1.9 JTD IMPRESSION
1.9 JTD PROGRESSION
1.9 JTD DISTINCTIVE
1.9 JTD 16V IMPRESSION
1.9 JTD 16V PROGRESSION
1.9 JTD 16V DISTINCTIVE
2.4 JTD 20V PROGRESSION
2.4 JTD 20V DISTINCTIVE

67.830
74.630
69.870
76.670
81.770
92.905
85.680
96.815
115.600
121.635
72.930
79.730
90.865
76.415
83.130
94.350
101.915
113.050

1598
1598
1747
1747
1970
1970
1970
1970
2492
2492
1910
1910
1910
1910
1910
1910
2387
2387

120
120
140
140
165
165
165
165
192
192
115
115
115
140
140
140
150
150

200
200
208
208
220
220
220
220
230
227
191
191
191
209
209
209
212
212

8,3
8,3
8,6
8,6
8,9
8,9
8,9
8,9
11,8
11,9
6,0
6,0
6,0
6,1
6,1
6,1
6,7
6,7

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

116.721.2
116.621.2
116.773.2
116.723.2
116.675.2
116.175.2
116.674.2
116.174.2
116.929.2
116.939.2
116.746.2
116.646.2
116.686.2
116.756.2
116.846.2
116.886.2
116.657.2
116.847.2

• Pakiet Impression I (opcje 097, 320, 564) z∏ 2.337,50 • Pakiet Impression II (opcje 320, 431, 890) z∏ 2.337,50 • Pakiet Progression (opcje 245, 421) z∏ 2.337,50 • 023 – Elektryczne podnoÊniki szyb tylnych z∏ 765 • 058 – Pakiet Ti (dla wersji Progression) z∏ 8.500/Pakiet Ti (dla wersji Distinctive) z∏ 4.250 • 075 – Tylne zawieszenie NIVOMAT z∏ 1.360 • 082 – Przystosowanie do mont. radia
z∏ 425 • 097 – Reflekt. przeciwmgielne z∏ 595 • 102 – Spryskiwacze reflektorów z∏ 595 • 104 – Roleta baga˝nika z∏ 425 • 108 – Felgi alum. 15”, dla wersji 116.375/374/257/675/674/657 z∏ 1.530
• 200 – Ogrzewanie dod. (tylko JTD) z∏ 1.700 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.700 • 211 – Tapicerka skórzana z∏ 3.825 • 213 – Alarm z∏ 1.275 • 230 – Reflektory ksenonowe z∏ 2.550 • 231 – Fotelik dla dziecka Isofix z∏ 935 • 245 – Przyciski w kierownicy sterujàce radiem z∏ 510 • 263 – Connect z∏ 5.950 • 269 – Radionawigator z∏ 4.250 • 270 – Lakier per∏owy z∏ 7.225 • 320 – Kierownica
i dêwignia zmiany biegów w skórze z∏ 510 • 321 – Kierownica i dêwignia zmiany biegów w drewnie z∏ 765 • 357 – Relingi dachowe z∏ 1.020 • 375 – Relingi dachowe aluminiowe z∏ 1.275 • 392 – VDC
z∏ 2.465 • 400 – Elektr. otwierany dach z∏ 2.550 • 416 – Tempomat z∏ 850 • 415 – Felgi aluminiowe 16” opony 205/55/16 dla wersji 116.221/223/246/257/375/374/546/621/657/646/674/675/723/846
z∏ 2.550 dla wersji 116.074/075/286/429/439/586/457/174/175/686/847/886/929/939 z∏ 425 • 421 – Felgi aluminiowe 16” opony 205/55/16 dla wersji 116.221/223/246/257/375/374/546/621/
657/646/674/675/723/846 z∏ 2.550 • 431 – Felgi aluminiowe 15” opony 205/60/15 dla wersji 116.121/123/146/156/221/223/246/546/621/646/721/723/746/756/773/846 z∏ 1.700 • 432 – Felgi aluminiowe 15” opony 205/60/15 dla wersji 116.121/123/146/156/221/223/246/546/621/646/721/723/746/756/773/846 z∏ 2.125 dla wersji 116.374/375/257/675/674/657 z∏ 1.870
• 433 – Felgi aluminiowe 16” opony 205/55/16 dla wersji 116.221/223/246/257/375/374/546/621/657/646/674/675/723/846 z∏ 2.550 dla wersji 116.074/075/286/429/439/586/457/174/175/
686/847/886/929/939 z∏ 425 • 435 – Felgi aluminiowe 16” opony 205/55/16 dla wersji 116.221/223/246/257/375/374/546/621/657/646/674/675/723/846 z∏ 2.550 dla wersji 116.074/075/286/
429/439/586/457/174/175/686/847/886/929/939 z∏ 425 • 439 – Felgi aluminiowe 17” opony 215/45/17 dla wersji 116.221/223/246/257/375/374/546/621/657/646/674/675/723/846 z∏ 3.400
dla wersji 116.074/075/286/429/439/586/457/174/175/686/847/886/929/939 z∏ 1.700 • 451 – Radio z odtwarzaczem CC dla wersji Impression z∏ 1.275 • 451 – Radio z odtwarzaczem CC dla wersji Progression/Distincive – bez dop∏aty • 499 – Zestaw do naprawy opon z∏ 0 • 508 – Czujniki parkowania tylne z∏ 850 • 511 – Trzeci tylny zag∏ówek z∏ 425 • 55X – Pakiet Leisure z∏ 850 • 563 – Zmieniarka CD z∏ 1.530 • 564 – Radio z odtwarzaczem CD dla wersji Impression z∏ 1.785 • 587 – Pakiet zimowy z∏ 1.360 • 718 – BOSE system z∏ 2.550 • 728 – Tapicerka Alfatex z∏ 425 • 751 – Pakiet
Sport z∏ 2.550 • 762 – Siatka trzymajàca baga˝e z∏ 425 • 788 – Fotele sportowe skórzane z∏ 4.250 • 833 – Przystosowanie do monta˝u telefonu komórkowego z∏ 680 • 890 – Pakiet Komfort z∏ 680
• 903 – Connect Nav z∏ 9.265 • 923 – Tylny spoiler z∏ 680 • 980 – Ko∏o zapasowe pe∏nowymiarowe z∏ 170 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.530 • 537 – Mapa Francji
z∏ 1.530 • 538 – Mapa Belgii z∏ 1.530 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.530 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.530• 548 – Mapa Austrii z∏ 1.530 • 549 – Mapa Danii z∏ 1.530 • 554 – Mapa Wielkiej Brytanii
z∏ 1.530 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.530

CENNIK SAMOCHODÓW obowiàzujàcy od 1 lipca 2004 r. Ceny z 15% upustem dla pracowników spó∏ek Grupy Fiat w Polsce, którzy mogà alternatywnie skorzystaç z opcji 10% upustu i darmowego pakietu ubezpieczeniowego.
Wa˝ne w chwili oddania dwumiesi´cznika do druku. Ceny dotyczà modeli w wykonaniu standardowym i sà cenami maksymalnymi w sieci sprzeda˝y. Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposa˝eniem obowiàzujà dop∏aty wg cennika opcji.

cena (pln)
ALFA ROMEO 156

CHARAKTERYSTYKA

ALFA ROMEO 156 SW

CENA

cena (pln)

pojemnoÊç cylindrów
cm3

moc silnika KM

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

rodzaj nadwozia

kod

ALFA ROMEO 156 GTA/SW GTA
ALFA ROMEO 166
ALFA ROMEO GT

fiat wokó∏ nas SIERPIEŃ / WRZESIEŃ 2004

66

CHARAKTERYSTYKA

GTA
GTA SELESPEED

144.330
153.000

3179
3179

250
250

250
250

12,1
12,1

4-drzwiowy
4-drzwiowy

116.042.1
116.048.1

SW GTA
SW GTA SELESPEED

148.580
157.250

3179
3179

250
250

250
250

12,1
12,1

5-drzwiowy
5-drzwiowy

116.192.1
116.198.1

• 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.700 • 231 – Fotelik dla dziecka Isofix z∏ 935 • 263 – Connect z∏ 5.950 • 269 – Radionawigator z∏ 4.250 • 270 – Lakier per∏owy z∏ 7.225 • 400 – Elektrycznie otwierany dach z∏ 2.550 • 416 – Tempomat z∏ 850 • 563 – Zmieniarka CD z∏ 1.530 • 833 – Przystosowanie do monta˝u telefonu komórkowego z∏ 680 • 903 – Connect Nav z∏ 9.265 • 530 – Mapa W∏och
z∏ 1.530 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.530 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.530 • 538 – Mapa Belgii z∏ 1.530 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.530 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.530 • 548 – Mapa Austrii
z∏ 1.530 • 549 – Mapa Danii z∏ 1.530 • 554 – Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 1.530 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.530

2.0 TS IMPRESSION
2.4 JTD IMPRESSION
2.4 JTD PROGRESSION
2.4 JTD 20V PROGRESSION
2.4 JTD 20V PROGRESSION A/T
2.5 V6 24V PROGRESSION
3.2 V6 24V PROGRESSION
3.0 V6 PROGRESSION

118.150
133.025
137.275
146.625
153.425
141.015
160.310
166.260

1970
2387
2387
2387
2387
2492
3179
2959

150
150
150
175
175
188
239
220

211
204
204
222
222
245
245
241

9,7
7,6
7,6
7,5
7,5
11,9
12,5
12,5

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

136.020.1
136.024.1
136.102.1
136.101.1
136.104.1
136.156.1
136.103.1
136.105.1

• 058 – Pakiet Ti z∏ 6.800 • 102 – Spryskiwacze reflektorów z∏ 0 • 103 – Zas∏ony przeciws∏oneczne z∏ 340 • 108 – Felgi aluminiowe 16”, opony 205/55/16” do wersji 136.354/156/356/757/857
– bez dop∏aty • 113 – Przednie siedzenia podgrzewane z∏ 2.975 • 135 – Przednie siedzenia elektrycznie regulowane i podgrzewane z∏ 5.100 • 205 – Dodatkowe ogrzewanie z∏ 2.975 • 210 – Lakier
metalizowany z∏ 2.380 • 211 – Tapicerka ze skóry z∏ 4.845 • 213 – Alarm z∏ 1.870 • 230 – Reflektory ksenonowe z∏ 0 • 253 – Ogrzewanie cz´Êci przedniej szyby przy wycieraczkach z∏ 765 • 270
– Lakier per∏owy z∏ 8.925 • 321 – Kierownica i dêwignia zmiany biegów wykoƒczona drewnem z∏ 850 • 321 – Czujnik deszczu z∏ 425 • 386 – System nawigacji z∏ 6.800 • 392 – VDC + Brake Assistance z∏ 2.975 • 400 – Elektrycznie otwierany dach z∏ 3.400 • 410 – Lusterko wewn´trzne elektrochromatyczne z∏ 425 • 416 – Tempomat z∏ 850 • 431 – Felgi aluminiowe 16”, opony 215/55/16”
do wersji 136.020/024 z∏ 850 • 432 – Felgi aluminiowe 17”, opony 225/45/17” do wersji 136.020/024 z∏ 1.700 do wersji 136.102/101/104/156/103/105 z∏ 1.105 • 435 – Felgi aluminiowe 18”,
opony 235/40/18” do wersji 136.020/024 z∏ 2.125 do wersji 136.102/101/104/156/103/105 z∏ 1.275 • 441 – Podwójne lusterko elektr. z odszraniaczem z∏ 425 • 508 – Czujnik parkowania z∏ 1.700
• 563 – Zmieniarka CD z∏ 1.700 • 564 – Radio HI-FI, zmieniarka CD z∏ 3.825 • 709 – Sterowanie radiem na promieniach kierownicy z∏ 850 • 728 – Tapicerka skórzana Blue/Red Style z∏ 6.545
• 833 – Przygotowanie dla tel. komórkowego z∏ 425 • 863 Wbudowany tel. komórkowy z∏ 2.550 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.530 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.530
• 538 – Mapa Belgii z∏ 1.530 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.530 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.530 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.530 • 549 – Mapa Danii z∏ 1.530 • 554 – Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 1.530
• 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.530

ALFA ROMEO SPIDER ALFA ROMEO GTV

ceny samochodów

CENA

GTV 2.0 JTS
GTV 3.2 V6 24V

111.265
132.515

1970
3179

165
240

220
255

9,2
13,2

2-drzwiowy
2-drzwiowy

163.515.1
163.516.1

SPIDER 2.0 JTS
SPIDER 3.2 V6 24V

119.765
141.015

1970
3179

165
240

215
242

9,2
13,2

2-drzwiowy
2-drzwiowy

163.315.1
163.316.1

• 109 – Dach sk∏adany elektrycznie z∏ 8.500 • 113 – Siedzenia regulowane elektrycznie z∏ 4.675 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.700 • 211 – Tapicerka skórzana z∏ 3.825 • 269 – System nawigacji z∏ 5.100 • 270 – Lakier per∏owy z∏ 6.800 • 321 – Kierownica i dêwignia zmiany biegów wykoƒczona drewnem z∏ 680 • 435 – Felgi aluminiowe 17”, opony 225/45/17” do wersji 163.515/315 z∏ 1.275
do wersji 163.516/316 – bez dop∏aty • 439 – Felgi aluminiowe 17”, opony 225/45/17” do wersji 163.515/315 z∏ 1.275 • 499 – Zestaw do naprawy opon – bez dop∏aty • 563 – Zmieniarka CD
z∏ 1.700 • 728 – Tapicerka skórzana Blue/Red Style do wersji 163.515/315 z∏ 5.525 do wersji 163.516/316 z∏ 1.700 • 751 – Pakiet aerodynamiczny z∏ 2.550 • 803 – Ko∏o zapasowe dojazdowe
– bez dop∏aty • 833 – Przystosowanie do monta˝u telefonu komórkowego z∏ 850 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.530 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.530• 538 – Mapa Belgii
z∏ 1.530 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.530 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.530 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.530• 549 – Mapa Danii z∏ 1.530 • 554 – Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 1.530 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.530 • 356 – Mapa Portugalii z∏ 1.530

1.9 JTD 16V PROGRESSION
2.0 JTS PROGRESSION
2.0 JTS SELESPEED DISTINCTIVE
3.2 V6 24V DISTINCTIVE

106.250
102.850
112.200
127.500

1910
1970
1970
3179

150
165
165
240

209
216
216
243

6,7
8,7
8,7
12,4

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

125.133.0
125.335.0
125.436.0
125.437.0

• 070 – Szyby privacy z∏ 1.360 • 102 – Wycieraczka i spryskiwacz reflektorów z∏ 595 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.700 • 211 – Siedzenia ze skóry z∏ 3.825 • 213 – Alarm z∏ 1.275 • 230 – Reflektory ksenonowe z∏ 2.550 • 240 – Fotelik dla dzieci Isofix z∏ 255 • 270 – Lakier opalizujàcy z∏ 7.225 • 303 – Sterowanie radiem na kierownicy z∏ 680 • 350 – Pakiet zimowy z∏ 1.360 • 415 – Felgi alum. stop sport 195/60/15 dla wersji 125.133/335/436 z∏ 1.275 • 420 – Felgi alum. GTA 205/55/16 dla wersji 125.437 z∏ 425 • 433 – Felgi alum. 17” 215/45/17 rys. specjalny dla wersji 125.133/335/436 z∏ 1.530 • 439 – Felgi alum. 17” 215/45/17 specjalne GTA dla wersji 125.133/335/436 z∏ 1.870 • 454 – Podnoszenie siedzenia od strony pasa˝. z∏ 425 • 499 – Zestaw do naprawy opon z∏ 0 • 508 – Czujnik parkowania tylny z∏ 850 • 563 – CD Changer w baga˝niku z∏ 1.530 • 709 – Sterowanie radiotel. na kierownicy z∏ 850 • 708 – Radio CD, MP3 (dop∏ata do wer. 133, 335)
z∏ 425 • 718 – Instalacja Hi-Fi Bose z subwooferem z∏ 2.550 • 740 – Pakiet Klimatyzacja z∏ 1.105 • 833 – Przystosowanie do monta˝u tel. komórkowego z∏ 680 • 903 – Connect Nav z∏ 10.200 • 530
– Mapa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.530 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.530• 538 – Mapa Belgii z∏ 1.530 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.530 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.530 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.530 • 549 – Mapa Danii, Szwecji, Finlandii, Norwegii z∏ 1.530 • 554 – Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 1.530 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.530 • 356 – Mapa Portugalii z∏ 1.530 • 762 – Siatka mocujàca baga˝ z∏ 425

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce

stan na 31 lipca 2004 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) 8538200, 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
Dyrekcja Generalna

produkcja
maszyn rolniczych

5. Magneti Marelli Poland SA

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

koordynacja dzia∏alnoÊci Magneti
Marelli w Polsce

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

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

produkcja cz´Êci samochodowych
– oÊwietlenie

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

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

produkcja
cz´Êci samochodowych
– uk∏ady wydechowe

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

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

produkcja
cz´Êci samochodowych
– zawieszenia

9. 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. 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

11. 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

12. Ingest Facility 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

13. 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: Enrico Pavoni

us∏ugi celne

14. Fidis Finance Polska Sp. z o.o.

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074900, Fax (0-22) 6074854
Prezes Zarzàdu: Bernardo Gandolfo

us∏ugi
finansowe i leasingowe

15. Fidis Faktoring Polska Sp. z o.o.

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074921, Fax (0-22) 6074853
Prezes Zarzàdu: Bernardo Gandolfo

us∏ugi faktoringowe

16. 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

17. MIDAS Polska Sp. z o. o.

ul. ˚wirki i Wigury 81, 02-091 Warszawa
Tel. (0-22) 6686431, Fax (0-22) 6686437
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

naprawa samochodów
i sprzeda˝ cz´Êci zamiennych

Joint Ventures
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

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: Ralf Hünerfeld

produkcja
silników i skrzyƒ biegów
do samochodów
zakupy materia∏ów poÊrednich
i bezpoÊrednich do produkcji
samochodów

3. 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

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074973-74, Fax (0-22) 6074982
Prezes Zarzàdu: Bernardo Gandolfo

us∏ugi leasingowe

Biuro Handlowe • ul. Browarna 2, 43-300 Bielsko-Bia∏a
4. Fidis Leasing Polska Sp. z o.o.
tel. (33) 812 60 49, fax (33) 812 33 20 • www.radiodelta.pl •

