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7 paêdziernika z linii produkcyjnych Fiat Auto Poland w Tychach zjecha∏ 500 tysi´czny Fiat Panda. Jubileuszowy samochód z silnikiem 1,3 Multijet w wersji Emotions i kolorze niebieskim Azzurro Frizzante przeznaczony jest na rynek
w∏oski. Na polski rynek przeznaczono dotychczas 59.130
nowych Pand, a 440.870 wyeksportowano na rynki 55
paƒstw, w tym m.in. do: W∏och 264.918, Francji
– 31.738, Niemiec – 31.320, Hiszpanii – 20.471, Holandii – 17.905, Wielkiej Brytanii – 17.001, Grecji – 10.992,
Austrii – 5.858, Danii – 4.716, Belgii – 4.676, Japonii
– 1.831, pozosta∏e rynki – 29.444 sztuk. Fiaty Panda je˝d˝à tak˝e po drogach tak egzotycznych krajów, jak: Gwadelupa, Malezja, Tajwan czy Martynika.

Family Day Teksidu
10 wrzeÊnia br. Stadion KS „Beskid” Skoczów zape∏ni∏ si´
cz∏onkami rodzin i pracownikami Teksid Iron Polska, którzy
podczas wspólnej zabawy odchodzili swój Dzieƒ Rodzinny.
W tym roku w imprezie uczestniczy∏o 1400 osób,
w tym 600 dzieci. Przygotowano dla nich wiele atrakcyjnych
zabaw, konkursy, karuzele, a tak˝e stoiska gastronomiczne
z gulaszem, kie∏baskami, ciastem regionalnym i napojami.
Przed po∏udniem rodziny pracowników mia∏y mo˝liwoÊç
zwiedzenia zak∏adu i obejrzenia miejsc pracy swoich najbli˝szych, z czego skorzysta∏o ponad 150 osób. Sympatycznej
atmosferze sprzyja∏a pogoda, która ostatnimi laty nie rozpieszcza∏a uczestników tej integracyjnej imprezy.

fot. M. Buffa
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Fiat Auto Poland
wyprodukowa∏ 500.000
Fiatów Panda
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Spó∏ka Fiat Auto Poland otrzyma∏a wyrazy uznania
od w∏adz miasta za wieloletnie wsparcie organizatorów
Festiwalu Kompozytorów Polskich w Bielsku-Bia∏ej i propagowanie dzie∏ wspó∏czesnej muzyki polskiej.
Jest to najwa˝niejsza impreza muzyczna organizowana w stolicy Podbeskidzia ka˝dego roku, z roku na rok
cieszàca si´ cora wi´kszà renomà nie tylko w Polsce, ale
i poza jej granicami.
W tym roku dziesiàta, jubileuszowa edycja Festiwalu poÊwi´cona by∏a twórczoÊci Krzysztofa Pendereckiego.
Du˝e uznanie zyska∏o tak˝e wykonanie III Symfonii Henryka Miko∏aja Góreckiego przez Kronos Quartet.
Podzi´kowania i dyplom z ràk prezydenta miasta odebra∏
Czes∏aw Âwistak, cz∏onek zarzàdu Fiat Auto Poland.

fot. Marek Kowalski
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Fiat Auto Poland
przyjacielem muzyki

˚eglarskie
Mistrzostwa Polski
Po raz dziesiàty ˚eglarskim Mistrzem Polski w klasie Laser
zosta∏ w po∏owie wrzeÊnia Maciej Grabowski, wspierany
w przygotowaniach olimpijskich przez Alf´ Romeo. Zawody,
rozegrane w Zatoce Gdaƒskiej w okolicach Pucka, trwa∏y
w sumie cztery dni. – Tegoroczne Mistrzostwa Polski to dla
mnie wyjàtkowe wydarzenie – mówi Grabowski. – Regaty
by∏y tym razem du˝o ci´˝sze, ni˝ mogà wskazywaç na to
wyniki. Wymaga∏y ode mnie du˝ego zaanga˝owania i koncentracji do samego koƒca rywalizacji.

Brytyjskie laury
dla Iveco Daily
W presti˝owym konkursie transportu motoryzacyjnego
w Wielkiej Brytanii Iveco Daily zosta∏o wybrane flotowym
samochodem dostawczym 2005 roku. Daily wybrano
spoÊród trzech konkurentów, którzy dostali si´ do ostatniego etapu konkursu. Werdykt zosta∏ wydany przez najbardziej wp∏ywowych i powa˝anych ludzi z bran˝y.
Pod uwag´ brano zu˝ycie paliwa, niezawodnoÊç, ∏adownoÊç, koszty u˝ytkowania oraz wsparcie udzielone klientowi przez producenta. Iveco Daily oferuje gam´ ponad 3000 konfiguracji o masie ca∏kowitej od 3,2 do
6,5 t. Specyfikacja furgonów obejmuje osiem ró˝nych
rodzajów przestrzeni ∏adunkowej – od 7 do 17,2 m3.

Wicemistrzostwo dla Fiat Selenia Rally Team
Za nami koniec rajdowych emocji – sezon RSMP
2005 przeszed∏ do historii. Przed startem w Rajdzie
Wawelskim Sebastian Frycz i Maciej Wodniak prowadzili w tabeli Super 1600. Ale wypadni´cie
na pierwszym odcinku „Wawelskiego” z drogi,
a póêniej problemy z nadwer´˝onà podczas dachowania skrzynià biegów sprawi∏y, ˝e skoƒczy∏y si´
marzenia o mistrzostwie. Sebastian Frycz i Maciej
Wodniak zostali rajdowymi wicemistrzami Polski
w klasyfikacji Super 1600 (Sebastian Frycz wywalczy∏ drugie miejsce tak˝e w kategorii F-2 – samochodów z nap´dem na jednà oÊ).
W ca∏ym sezonie za∏oga „Fiat Selenia Rally Team”
w swojej klasie wygra∏a trzy z szeÊciu rajdów (Polski,
Nikon, Warszawski), raz plasujàc si´ na trzeciej
pozycji (Rajd Rzeszowski).

Z Turynu do Pekinu
za kierownicà „500”
16 tys. km Fiatem 500 z Turynu do Pekinu – tak zakoƒczy∏a si´ podró˝ m∏odych W∏ochów Danilo Elia i Fabrizio Bonserio. Pokonujàc t´ tras´ chcieli po∏àczyç dwa miasta,
w których odb´dà si´ najbli˝sze zimowe i letnie Igrzyska
Olimpijskie. Przejechali t´ tras´ w niespe∏na trzy miesiàce
za kierownicà ponad 30-letniego samochodu, który – choç
w bardzo dobrym stanie – musia∏ jednak pokonaç bardzo
trudne warunki terenowe, w tym pustynie, góry i lasy.

o tym si´ mówi

Fiat nagradza za jakoÊç
Ka˝dego roku Fiat przyznaje swoim najlepszym dostawcom nagrod´ Qualitas. W tym roku laureatami zosta∏a
spó∏ka Comau Robotics nagrodzona za nowà gam´ robotów z zastosowaniem zgrzewania laserowego, spó∏ka
Automotive Lighting za wsparcie techniczno-projektowe
przy uruchomieniu produkcji tylnych Êwiate∏ do Grande
Punto, a uk∏ady Wydechowe Magneti Marelli wyró˝nione
zosta∏y za wysoki poziom obs∏ugi, najlepsze rozwiàzania
w redukcji kosztów oraz wysokà niezawodnoÊç wyrobów.

POTRÓJNE ZWYCI¢STWO

MASERATI MC12
Dzi´ki sukcesom w trzech ostatnich wyÊcigach, marka Maserati zdoby∏a Puchar Konstruktorów w Mistrzostwach FIA
GT. Samochody Maserati MC12 zdominowa∏y ostatni wyÊcig rozegrany na torze w Istambule (Turcja), monopolizujàc podium wyÊcigu. Pierwsze miejsce zajà∏ bowiem Maserati MC12 prowadzony przez Niemców Michaela Bartelsa
i Timo Scheidera, drugie i trzecie inne samochody spod
znaku Trójz´bu, prowadzone przez Fabio Bacini i Thomasa
Biagi oraz Andre´ Bertoliniego i Karla Wendlingera.
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Dwa samochody Ferrari 612 Scaglietti przemierzajà Chiny,
pokonujàc tras´ wynoszàcà 15 tysi´cy kilometrów. Celem
przedsi´wzi´cia jest stworzenie swoistego pomostu ∏àczàcego dwie wielkie imprezy: zimowe igrzyska w Turynie
w 2006 roku i igrzyska letnie w Pekinie w 2008 roku. Oba
samochody zatrzymujà si´ w najbardziej fascynujàcych
miejscach tego wielkiego kraju: na pustyni Gobi, w Mand˝urii, w regionie Kanton. Za kierownicà samochodów
zmienia si´ trzydziestu dziennikarzy.

Irisbus podbija Hiszpani´
Irisbusy Iveco odnotowa∏y w Hiszpanii podwójny sukces:
tytu∏ „Autobus roku 2005” i „Coach roku 2005”. Jeden
z tytu∏ów zosta∏ przyznany autobusowi przegubowemu
CityClass, a drugi – EuroRider C 43 Sri. W sk∏ad wchodzili
nie tylko dziennikarze specjalizujàcy si´ w tej dziedzinie, ale
równie˝ przedstawiciele najwa˝niejszych hiszpaƒskich firm
transportowych. W 2004 roku Irisbus zarejestrowa∏ w Hiszpanii 1033 autobusów. Przy 29-procentowym udziale
w rynku firma zajmuje pozycj´ lidera w kraju.

Nowe strony Iveco
W sieci pojawi∏y si´ nowe strony Iveco. Oprócz strony instytucjonalnej www.iveco.com aktywne sà tak˝e strony uzupe∏niajàce informacje o wyrobach i inicjatywach firmy.
W Australii np. dost´pna jest strona www.iveco.co.au, we
W∏oszech www.iveco.it. Podobne inicjatywy przewidziano
w Wielkiej Brytanii, Polsce (pod koniec paêdziernika uruchomiona b´dzie tak˝e odnowiona strona www.iveco.pl),
Hiszpanii, Francji i Niemczech. Nowe strony zawierajà oczywiÊcie link do strony instytucjonalnej.

„Konkurs i Tour Elegance” w Pebble Beach w Kalifornii zgromadzi∏ w miejscowym Klubie Golfowym 200 samochodów
nale˝àcych do kolekcjonerów z 15 krajów. Alfa Romeo,
honorowy goÊç imprezy, konkurowa∏a z 62 zabytkowymi
samochodami, z których siedem na co dzieƒ wystawionych
jest w Muzeum Historycznym Alfa Romeo w Arese. Atrakcjà 55. edycji konkursu by∏ przejazd na dystansie 17 mil
wzd∏u˝ Scenic Drive – trasy widokowej wzd∏u˝ wybrze˝a
mi´dzy Monterey i Carmel oraz wystawa samochodów i wybory najpi´kniejszych modeli.

Alfa Romeo i Luna Rossa
Za∏oga jachtu, której sponsorem jest Alfa Romeo, osiàga doskona∏e wyniki w regatach „Louis Vuitton Act 8 i 9” zaliczanych do Pucharu Ameryki 2007, w których jeden z etapów
rozgrywa∏ si´ na w∏oskich wodach w Trapani. Mo˝e to w∏aÊnie w∏oskie morze i pó∏nocno-wschodni wiatr sprawi∏o, ˝e
jacht Luna Rossa zajà∏ trzecie miejsce po 66 spotkaniach
bezpoÊrednich Act 8. Sukcesowi towarzyszy∏a marka Alfa
Romeo, która w Trapani, zaprezentowa∏a model 159. Widzowie mogli nie tylko podziwiaç samochód, lecz tak˝e wypróbowaç go na drogach ∏àczàcych Trapani z Marsalà i Erice.
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Foto Vigliero

W Kalifornii Alfy z epoki
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baç si´ marzeƒ
Jestem specjalistkà od wytyczania sobie
trudnych celów, wchodzenia tam gdzie jest
inaczej ni˝ w normalnym Êwiecie. Je˝eli jednak
ju˝ znajd´ si´ w ekstremalnej sytuacji,
to z determinacjà szukam wyjÊcia. Tak by∏o,
gdy si´ wspina∏am w górach, gdy penetrowa∏am
jaskinie – tak jest, gdy pracuj´ na lodowcach.
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chwila refleksji

notowa∏a: T. B´tkowska

Nie wolno
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Prof. dr hab.
Agata Maria Olech jest
cz∏onkiem The Explorers Club.
Odkry∏a dla nauki prawie
sto nieznanych gatunków
porostów, grzybów i glonów.
Jest autorkà 250 publikacji
naukowych i pierwszà w Polsce
kobietà-kierownikiem polarnej
wyprawy. Pod koniec lat 80.
uratowa∏a przed likwidacjà
stacj´ naukowà
im. Arctowskiego
na Antarktydzie.
W Antarktyce do tej pory
sp´dzi∏a osiem sezonów
letnich i dwa „zimowania”.
Nowy Rok 2006 b´dzie tam
obchodziç po raz dziewiàty.

Jest miejsce, które goràco pokocha∏am. Nie od pierwszego wejrzenia, bo
przywita∏o mnie lodowatym wiatrem.
Urod´ polskiej stacji naukowej im.
Henryka Arctowskiego na Wyspie Króla Jerzego zacz´∏am doceniaç jednak
doÊç szybko. Udobrucha∏y mnie ptaki,
foki, s∏onie morskie. I gapowate pingwiny, zbierajàce si´ obok naszej siedziby. Mam s∏aboÊç do pingwinów
od czasu, gdy w dzieciƒstwie obejrza∏am o nich film i zacz´∏am marzyç, aby
kiedyÊ pojechaç na wyspy, gdzie one
mieszkajà. Marzenia si´ spe∏ni∏y. Dlatego wiem, ˝e marzeƒ nie wolno si´
baç! Moja najwi´ksza pasja – praca
przyrodnika w rejonach polarnych –
zacz´∏a si´ od zaproszenia mnie przez
profesora Zdzis∏awa Czeppego do interdyscyplinarnych badaƒ.
Na pierwszà znaczàcà wypraw´ polarnà wyruszy∏am w 1982 roku. Zamieszka∏am w domku traperskim –
bez elektrycznoÊci, wody, wygód. Pracowa∏am prawie 24 godziny na dob´,
bo podczas arktycznego lata s∏oƒce

nie zachodzi. Rok 1985, a w∏aÊciwie
jeden tylko sezon arktyczny sp´dzi∏am
ju˝ w innej „bazie” – na Breinesflyi.
W domku raczej dla krasnali ni˝ traperów. Niemniej oba wyjazdy uwa˝am
za udane. Badania nad wyst´powaniem i rozmieszczeniem porostów,
mszaków i grzybów wnios∏y bowiem
wiele nowego do nauki. Prowadzi∏am
te badania, ale nie opuszcza∏y mnie
marzenia o sp´dzeniu nie sezonu
a roku w Arktyce. Roczny pobyt w bazie PAN by∏ wtedy niemo˝liwy dla kobiet, Akademia docenia∏a m´˝czyzn.
Mnie si´ to nie podoba∏o. Skoro nie
mog´ mieszkaç z kolegami, przezimuj´ samotnie w domku traperskim. Mojà desperackà decyzj´ zaakceptowa∏
prof. Stanis∏aw Siedlecki. W 1986 roku, gdy moje przygotowania ruszy∏y,
nieoczekiwanie przysz∏o zaproszenie
od Stanis∏awa Rakusa-Suszczewskiego. Profesor chcia∏, abym wzi´∏a
udzia∏ w XI Wyprawie Polarnej Polskiej
Akademii Nauk do stacji im. Arctowskiego na Antarktydzie. Polska baza

kierowaç grupà osiemdziesi´ciu Hindusów. Obyczaje i mentalnoÊç mieszkaƒców Indii zna∏am wczeÊniej tylko z ksià˝ek. Co zadecydowa∏o, ˝e zgodzi∏am
si´ nimi wtedy przewodziç? Los. Chcia∏am pracowaç w innych rejonach Antarktyki, wi´c ucieszy∏am si´, gdy zaproponowano mi stacj´ rosyjskà. W∏aÊnie z Hindusami, którzy potraktowali
mnie z rezerwà. MyÊla∏am, ˝e zwariuj´
– sama wÊród obcych! Na szcz´Êcie
wszystko odmieni∏o si´ po pierwszej
wspólnej wyprawie w teren. Hindusi
zobaczyli mnie przy pracy, docenili
doÊwiadczenie, zyska∏am ich szacunek
i miano... eksperta numer jeden.
Wyprawa dooko∏a Bieguna Pó∏nocnego
po nocach Êni∏a si´ Januszowi Kurbielowi i jego ˝onie Joelle – chcieli si´ skupiç na badaniach naukowych, ale te˝
udowodniç, ˝e jako pierwsi pokonajà
akweny wokó∏ Arktyki na drewnianej ∏odzi. Nie wiedzia∏am, ˝e i mnie ich „szaleƒstwo” si´ udzieli. Zaprosili mnie
do Pary˝a (Janusz wyk∏ada∏ na Sorbonie) – potem goÊci∏am ich w Krakowie.
W 1999 znalaz∏am si´ na jachcie „Vagabond’elle” dowodzonym przez kpt.
Kurbiela. JeÊli jednak trzech cz∏onków
za∏ogi ciekawi∏o to, co w wodzie i powietrzu – ja pontonowym „bàczkiem”
dociera∏am do làdu i tam, poÊród lodów, szuka∏am porostów. Okazy wniesione na pok∏ad starannie suszy∏am,
potem konserwowa∏am w formalinie;
koperty z porostami wiesza∏am na
sznurku, wreszcie umieszcza∏am
w wodoszczelnych beczkach, aby dotar∏y do uniwersyteckiego zielnika
– dziÊ bodaj najwi´kszego na Êwiecie.
Klimat w ciàgu ostatnich dziesi´ciu lat
ociepli∏ si´ o 1,5oC. Lodowce wycofujà
si´, topniejà – i to w sposób widoczny
dla ludzkiego oka. Wokó∏ stacji im. Arctowskiego sama dostrzegam wyraêne
ju˝ zmiany. Kraw´dê lodowca rocznie
przesuwa si´ prawie o 50 metrów. Jak
tak dalej pójdzie, Warszawa b´dzie le˝a∏a nad Ba∏tykiem....
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kiem hiszpaƒskim z 15 uczestnikami
ekspedycji, nie mia∏am sygna∏ów, ˝e
w Zatoce Admiralicji spotka mnie a˝ tyle niespodzianek! Z ràk kierownika XV wyprawy odebra∏am spokojnie
symboliczny klucz od placówki, a tu si´
zacz´∏o! A w∏aÊciwie – koƒczy∏o. Brak
paliwa grozi∏ unicestwieniem pracy,
a nawet ˝ycia w stacji. Ten problem
uda∏o si´ rozwiàzaç dzi´ki pomocy kapitana rosyjskiego statku. Z Warszawy
dosta∏am jednak polecenie, aby odes∏aç ludzi do kraju a stacj´ porzuciç.
Do Polski wróci∏y cztery osoby. Pozosta∏e postanowi∏y zostaç, gdy us∏ysza∏y
moje oÊwiadczenie, ˝e jestem gotowa
samotnie zimowaç na stacji. Rozpocz´∏am z nimi ostrà kampani´ w sprawie ratowania stacji. Listy protestujàce
przeciwko jej zamkni´ciu otrzyma∏am
od wielu naukowców pracujàcych
wówczas w Antarktyce. S∏a∏am tak˝e listy do rodaków w USA… Musia∏am
zmierzyç si´ z sobà i nauczyç szybko
podejmowaç decyzje. Musia∏am byç
stanowcza. Bez wytrzyma∏oÊci fizycznej
i odpornoÊci psychicznej cz∏owiek nie
ma czego szukaç na wyprawie. Najtrudniejsze dla mnie wyzwanie trwa∏o 3
miesiàce na prze∏omie 2003-2004 roku – podczas indyjskiej ekspedycji
na Antarktyd´, kiedy zgodzi∏am si´ po-

LaPresse/Coleman

antarktyczna sta∏a si´ od tego czasu
moim drugim domem...
Lubi´ powracaç na to najwi´ksze lodowisko Ziemi. Dlatego ciesz´ si´, ˝e
jeszcze w tym roku – razem z wyprawà
naukowców, którà mam kierowaç
– dotr´ do hoteliku i zasiàd´ do sto∏u
w jadalni urzàdzonej w stylu schroniska górskiego. Do stojàcej poÊród ska∏
przeÊlicznej kapliczki d∏uta Krzysia
Zubka; do „swoich” (choç nie oswajalnych) pingwinów a przede wszystkim
– do porostów. Bo Antarktyka, królestwo roÊlin zarodnikowych, odkrywa
przede mnà wcià˝ nowe ich gatunki
i rodzaje. Zimà penetruj´ Êciany skalne w „kominiarce” os∏aniajàcej twarz
od wiatru k∏ujàcego kryszta∏kami lodu,
z plecakiem wspinam si´ w miejsca
trudno dost´pne i skuwam m∏otkiem
ze ska∏ bezcenne dla nauki skarby,
aby je po powrocie do kraju umieÊciç
w Herbarium porostów, które za∏o˝y∏am w Zak∏adzie Badaƒ Polarnych Uniwersytetu Jagielloƒskiego.
W 1991 roku jako pierwsza kobieta
w Polsce, mo˝e i w Êwiecie, zosta∏am
wyznaczona do kierowania ca∏orocznà
wyprawà arktycznà. Po raz kolejny znalaz∏am si´ wi´c na Wyspie Króla Jerzego. Wylatujàc samolotem do Ameryki
Po∏udniowej a stamtàd p∏ynàc stat-

9

fot. I. Kaêmierczak

firma

Fiat
w natarciu
Zakoƒczenie pierwszego pó∏rocza
zbieg∏o si´ z przyspieszeniem
procesu o˝ywienia we wszystkich
obszarach Grupy.
Dzi´ki zdecydowanej poprawie
wyników ekonomicznych za drugi
kwarta∏, Grupa postanawia umocniç
swojà pozycj´ na rynku proponujàc
nowe modele. Premiera Grande
Punto, o której piszemy
na kolejnych stronach,
jest tylko cz´Êcià szerokiego
Planu rozwoju Fiata Auto.

Dla tej wa˝nej strategii okreÊlono
cele, inwestycje, lokalizacje
produkcyjne i zasady realizacji.
Uwaga Fiata skierowana na Turyn
doprowadzi∏a do porozumienia
z lokalnymi instytucjami
piemonckimi, co pozwoli
na podniesienie znaczenia
obszaru przemys∏owego Mirafiori,
wsparcie sektora samochodowego
i b´dzie sprzyjaç szkoleniom
personelu i dzia∏alnoÊci w zakresie
badaƒ i rozwoju technologii.

GRUPA
Zdecydowana poprawa
Fiat ma si´ coraz lepiej. W pierwszym pó∏roczu 2005
roku wynik Grupy by∏ dodani. Rezultat uzyskany z zarzàdu
zwyczajnego podwoi∏ si´ do poziomu 407 mln euro pomimo spadku obrotów o 1% w stosunku do analogicznego
okresu 2004 roku. Zysk netto wyniós∏ 510 mln euro,
w porównaniu do straty 638 mln z ubieg∏ego roku. Wzrost
jest wynikiem poprawy w zarzàdzie zwyczajnym, mniejszych zobowiàzaƒ finansowych i odszkodowania w wysokoÊci 857 mln po opodatkowaniu uzyskanego od GM.
Dobre wyniki w pierwszej po∏owie roku sà efektem zdecydowanego przyspieszenia, jakie Grupa odnotowa∏a w drugim kwartale 2005 roku. O ile obroty w tym okresie pozosta∏y niezmienione (nieco powy˝ej 12 mld euro), to wynik
z zarzàdu zwyczajnego wzrós∏ podwójnie w stosunku
do tego samego okresu poprzedniego roku (z 181 do 360
mln euro). Lepszy o 463 mln euro jest tak˝e wynik netto,
który – dzi´ki nadzwyczajnym wp∏ywom w wysokoÊci 254
mln euro – ze straty 246 mln w ubieg∏ym roku zmieni∏ si´
w zysk wynoszàcy 217 mln. Do 9,2 mld euro zmala∏o zad∏u˝enie przemys∏owe netto, które w stosunku do sytuacji
z 31 marca ubieg∏ego roku, spad∏o do 900 mln.
Wyniki te uzyskano dzi´ki poprawie we wszystkich
sektorach oraz kontynuacji procesu o˝ywienia sektora Fiat
Auto, który w drugim kwartale 2005 roku zmniejszy∏ o 2/3

strat´ z zarzàdu zwyczajnego: z –238 do –88 milionów.
To oznacza, ˝e Sektor jest na dobrej drodze, by w 2005
roku zredukowaç straty z zarzàdu zwyczajnego o 500 milionów euro.
Sektor CNH uzyska∏ w drugim kwartale obroty w wysokoÊci 2,8 mld euro utrzymujàc poziom z ubieg∏ego roku.
Wynik z zarzàdu zwyczajnego wyniós∏ 10% przychodów,
o 33 mln euro wi´cej w porównaniu do ubieg∏ego roku.
W drugim z rz´du kwartale wzrost odnotowa∏ równie˝ sektor Iveco, zarówno pod wzgl´dem przychodów (+2,6%),
jak i zarzàdu zwyczajnego (+23,6%), gdzie wynik jest
dodatni na 110 mln, co stanowi 4,5% przychodów.
Sektor Produkcji Komponentów zwolni∏ tempo z powodu
zmian zakresu dzia∏alnoÊci w Magneti Marelli i Comau, dla
których cz´Êciowà przeciwwagà by∏a dobra passa Teksidu.
Grupa mo˝e patrzeç na przysz∏oÊç z ostro˝nym optymizmem. Fiat Auto ma jeszcze du˝o do zrobienia, a w pozosta∏ych sektorach sà jeszcze spore mo˝liwoÊci poprawy.
Premiera nowej Cromy, oczekiwania zwiàzane z wejÊciem na rynek Alfy 159 i przekonanie, ˝e Grande Punto
(które zaprezentowano niedawno w Europie a w Polsce
do sprzeda˝y trafi w styczniu przysz∏ego roku) oraz Alfa
Brera zdob´dà sobie europejskich klientów, potwierdzajà te przewidywania.

NOWA GAMA WYROBÓW FIAT AUTO
CROMA
GRANDE PUNTO
SUV
DOBLÒ PANORAMA FL

2006

2007

2008

PRZYSZ¸Y MODEL SEGM. C
MULTIPLA MY

NOWY SAMOCHÓD SEGMENTU A (500)
D200
PANDA FL
IDEA FL

SUV
YPSILON FL

NOWY MODEL SEGMENTU C/D
MODEL NISZOWY
PHEDRA MY
MUSA FL

159 BERLINA
BRERA
159 SPORTWAGON
BRERA SPIDER

GT FL

PRZYSZ¸Y MODEL SEGMENTU C

PRZYSZ¸Y SAM. Z NAJWY˝. SEGMENTU
159 BERLINA i SW FL
BRERA FL
BRERA SPIDER FL

IDEA VAN
DOBLÒ CARGO FL

PRZYSZ¸E SCUDO
PRZYSZ¸E DUCATO
GRANDE PUNTO VAN
STRADA FL
MULTIPLA VAN MY

PRZYSZ¸Y MODEL SEGMENTU C VAN
MINICARGO
PANDA VAN FL
IDEA VAN FL

PRZYSZ¸Y VAN JEDNOBRY¸OWY
GRANDE PUNTO VAN FL

NOWE MODELE

MODELE JESZCZE NIE ZAPOWIEDZIANE

PRZYSZ¸Y MODEL JEDNOBRY∏OWY
MINICARGO PANORAMA
GRANDE PUNTO FL
CROMA FL
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FIAT AUTO
Plan rozwoju
DwadzieÊcia nowych modeli i 23 operacje restylingu do koƒca 2008 roku, 10 miliardów na inwestycje, w tym 4 na
badania i rozwój, podj´cie decyzji o nie zamykaniu ˝àdnego
zak∏adu we W∏oszech. Oto kluczowe elementy Planu Fiata
Auto, który rzàdowi, organizacjom zwiàzkowym i instytucjom
lokalnym przedstawi∏ na poczàtku sierpnia dyrektor generalny i pe∏nomocny Fiata, Sergio Marchionne.
Program mówi o nowych modelach, okreÊla zak∏ady, w których b´dà produkowane, informuje o niezb´dnych inwestycjach i warunkach realizacji.
Zacznijmy od celów produkcyjnych poszczególnych zak∏adów,
które – dla wygody czytelników – przedstawione zosta∏y w tabeli. Dotyczà jedynie 2005 i 2006 roku, poniewa˝ decyzje
zwiàzane z dzia∏alnoÊcià Fiat Auto w kolejnych latach podj´te zostanà w przysz∏oÊci. Tylko wtedy b´dzie bowiem mo˝liwe
uwzgl´dnienie takich czynników jak stopieƒ wykorzystania
zak∏adów, poziom konkurencyjnoÊci, podobieƒstwa mi´dzy
platformami, optymalizacja inwestycji i lepsze wykorzystanie
si∏y roboczej. Firma zapowiedzia∏a, ˝e jeden z modeli produkowany b´dzie w 2008 roku w zak∏adzie Mirafiori, a przysz∏y
samochód z segmentu A (500) powstanie w Tychach.
Fiat Auto zainwestuje ponadto 150 mln euro w modernizacj´ linii lakierniczych, co obni˝y ogólnà zdolnoÊç produkcyjnà, która utrzyma si´ jednak na poziomie wystarczajàcym
do zaspokojenia potrzeb rynku.
Firma z determinacjà buduje swojà przysz∏oÊç – taki wniosek
mo˝na wysnuç z Planu gamy wyrobów na lata 2005-2008,
który obejmuje marki Fiat, Lancia, Alfa Romeo i Fiat/ Samochody dostawcze. Przewidziano a˝ 20 ca∏kowicie premierowych lub w∏aÊnie wylansowanych modeli, a oprócz tego 23
restylingi istniejàcych samochodów. Ponadto pi´ç nowoÊci
zaplanowano ju˝ wczeÊniej.

By wesprzeç te intensywne prace rozwojowe Fiat Auto zainwestuje w ciàgu czterech lat oko∏o dziesi´ç miliardów euro,
z czego cztery przeznaczy na badania i rozwój. Liczba ta jest
tym bardziej znaczàca, gdy weêmiemy pod uwag´, ˝e w tym
samym okresie (2005-2008) ogólne inwestycje Grupy wyniosà oko∏o 18 miliardów.
Na rynku pojawià si´ nie tylko nowe modele, ale tak˝e nowe silniki. Fiat Powertrain Technologies opracuje bowiem
nowà jednostk´ nap´dowà Fire 1.4 16v, która od 2007 roku produkowana b´dzie w Termoli. Oprócz tego pojawi si´
silnik Diesla wyposa˝ony w cztery cylindry, który od 2007
roku produkowany b´dzie w Pratola Serra i szeÊciobiegowa
skrzynia biegów do samochodów dostawczych, której produkcja rozpocznie si´ w 2006 roku w Termoli. Obecnie
trwajà tak˝e prace nad ekologicznym silnikiem z dwoma lub
trzema cylindrami i zastosowaniem technologii Multair
z elektronicznym sterowaniem zaworów, co zmniejszy zu˝ycie paliwa i poziom emisji spalin. Jak widaç proces integra-

DZIA∏ALNOÊÇ ZAK∏ADÓW FIATA AUTO W 2005-2006 ROKU
MIRAFIORI (IT)
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MELFI (IT)
CASSINO (IT)
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POMIGLIANO (IT)

TERMINI IMERESE (IT)
SEVEL Val di Sangro (IT)
TYCHY (PL)

• ZATWIERDZENIE PRODUKCJI JEDNOBRY∏OWEGO AUTA RODZINNEGO L0/L1 I PRODUKCJA AUT Z „GÓRNEGO SEGMENTU GAMY”
• KONTYNUACJA PRODUKCJI OBECNEGO PUNTO
• WPROWADZENIE GRANDE PUNTO (W ZWIÀZKU Z REALIZACJÀ POROZUMIENIA ZAWARTEGO Z LOKALNYMI INSTYTUCJAMI)
• URUCHOMIONA PRODUKCJA GRANDE PUNTO
• URUCHOMIONA PRODUKCJA CROMY
• KONTYNUACJA PRODUKCJI STILO
• ZATWIERDZENIE PRODUKCJI PRZYSZ∏EGO MODELU MARKI FIAT Z SEGMENTU C
• ZATWIERDZENIE PRODUKCJI ALFY 147 I ALFY GT
• URUCHOMIONA PRODUKCJA ALFY 159 BERLINA
• ZATWIERDZENIE PRODUKCJI ALFY 159 SPORTWAGON
• POTWIERDZONA PRODUKCJA YPSILON
• ZATWIERDZONA PRODUKCJA PRZYSZ∏EGO DUCATO
• PRODUKCJA SEICENTO
• PRODUKCJA PANDY

POLSKA

cji Fiata Auto z nowym sektorem, w którym zgromadzono
wiedz´ z zakresu projektowania i produkcji silników i skrzyƒ
biegów, b´dzie przebiegaç etapami.
Chcàc w pe∏ni zrealizowaç Plan trzeba poszukiwaç rozwiàzaƒ
organizacyjnych pozwolajàcych zoptymalizowaç zatrudnienie
oraz zak∏adów, które jak najlepiej wykorzystajà istniejàce
struktury. Uruchomienie Planu rozwoju wymaga ponadto ca∏ej serii czynników ekonomicznych i operacyjnych oraz ingerencji wi´kszej iloÊci podmiotów. Z punktu widzenia pozyskiwania zasobów finansowych, wszystko zale˝y od zdolnoÊci
Grupy do generowania rentownoÊci niezb´dnej do uzyskania
dost´pu do kredytów, dotacji paƒstwowych oraz realizacji
specjalnych programów, tak jak w przypadku Mirafiori.
Aby stawiç czo∏a konkurencji, firma zastosuje rozwiàzania
zwi´kszajàce konkurencyjnoÊç pod wzgl´dem ograniczenia
kosztów, elastycznoÊci w wykorzystaniu zak∏adów i produktywnoÊci. Do osiàgni´cia tych celów niezb´dne jest wsparcie
zwiàzków zawodowych.

Nowa wersja Fiata 500 produkowana b´dzie w fabryce
w Tychach. Decyzja w tej sprawie zosta∏a ju˝ podj´ta przez
najwy˝sze w∏adze w Turynie i przekazana do publicznej wiadomoÊci przez Sergio Marchionne, dyrektora pe∏nomocnego Fiat Auto SpA.
Nie tylko wÊród kadry zarzàdzajàcej, ale i pracowników linii
produkcyjnej z Tychów us∏yszeç mo˝na wyrazy zadowolenia
z tego powodu. Podj´ta decyzja oznacza bowiem nie tylko
utrzymanie obecnego stanu zatrudnienia i produkcji, ale ich
dalszy rozwój i perspektywy na przysz∏oÊç.
„Ostatnio us∏yszeç mo˝na opini´, i˝ nasz zak∏ad wybrany zosta∏ do produkcji nast´pcy Seicento ze wzgl´du na stosunkowo niski koszt robocizny – mówi Zdzis∏aw Arlet, dyrektor
Zak∏adu Fiat Auto Poland w Tychach. – Tyle, ˝e przecie˝
mo˝na by produkowaç jeszcze taniej, tak pewnie by∏oby
w innych krajach rozwijajàcych si´ – ale samochodów takich
nikt nie chcia∏by kupowaç. Dlatego te˝ chcia∏bym wyraênie
podkreÊliç, ˝e to nie jedyny czynnik – w ogromnej mierze
decyduje tak˝e wysoka jakoÊç wykonania i niezawodnoÊç
powstajàcych w Tychach aut. Produkujàc Seicento i Pand´
wyrobiliÊmy sobie mark´ firmy, w której powstajà wyroby
o wysokim stopniu niezawodnoÊci, porównywalne pod tym
wzgl´dem nie tylko z Europà Zachodnià, ale i Japonià”.
Zak∏ad produkuje oko∏o 1200 samochodów na dob´, przy
czym maksymalne moce produkcyjne fabryki to tylko
o pi´çdziesiàt egzemplarzy wi´cej. Jak podkreÊlajà specjaliÊci od statystyki, nie ma drugiego takiego zak∏adu, który
w trzecim roku produkcji danego modelu notowa∏by tak
wysokà jego sprzeda˝. Decydujà o tym z ca∏à pewnoÊcià
cechy samej Pandy – auta wygodnego, niezawodnego i wysoce u˝ytecznego.
Obecnie zamówienia sp∏ywajàce do tyskiej fabryki wyprzedzajà produkcj´ o oko∏o pó∏tora miesiàca. Weryfikacja rynkowa jest zdaniem dyrekcji najlepszym dowodem najwy˝szej
jakoÊci powstajàcych w tym zak∏adzie samochodów.
„Produkcja nowego modelu Fiata z pewnoÊcià trafi w dobre
r´ce, niezawodne i sprawdzone – dodaje Zdzis∏aw Arlet.
– Dla mnie to przede wszystkim dowód, ˝e starania tej
za∏ogi o jak najwy˝szà jakoÊç koƒcowà produktu zosta∏y dostrze˝one. A przy okazji swoisty stabilizator dla ca∏ej fabryki,
poniewa˝ w 2007 roku b´dziemy tu produkowaç i Seicento, i Pand´, i nowà »pi´çsetk´«”.
Zapytany o wyglàd nowego samochodu, dyrektor Arlet nie
chcia∏ za wczeÊnie zdradzaç szczegó∏ów. „Mog´ tylko powiedzieç – za˝artowa∏ – ˝e o ile Panda jest bardzo ∏adna,
o tyle nowa »pi´çsetka« b´dzie samochodem Êlicznym”.
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porozumieƒ
Zawarte ostatnio porozumienia z Fordem
w sprawie produkcji przysz∏ego modelu 500
oraz z indyjskà firmà Tata Motors Limited w celu
zbadania mo˝liwoÊci wspó∏pracy w produkcji
samochodów, sà cz´Êcià polityki przewidujàcej
dla Fiata partnerów, wÊród których sà równie˝
PSA Peugeot Citroën, Tofas i Suzuki.
Celem tej strategii jest wzmocnienie Sektora
Samochodowego Grupy poprzez ukierunkowane
sojusze przemys∏owe.

Najpierw by∏a d∏uga i intensywna kuracja uzdrawiajàcà. Potem, by o˝ywiç
firm´, opracowano Plan Rozwoju, który przewiduje wprowadzenie do 2008
roku 20 nowych modeli i 23 operacje restylingu marek Fiat, Lancia i Alfa
Romeo. Trzecim obszarem jest zawieranie porozumieƒ dla wzmocnienia
strategicznych segmentów. Plan, dzi´ki któremu Fiat Auto wychodzi z kryzysu, realizowany jest na kilku p∏aszczyznach w oparciu o 10-miliardowe inwestycje (w tym 4 miliardy przeznaczone na badania i rozwój).
Potwierdzi∏ to ostatnio dyrektor generalny i pe∏nomocny Sergio Marchionne,
który nawiàzujàc do sytuacji ca∏ej Grupy powiedzia∏: „Teraz, z majàtkiem
w wysokoÊci 10 miliardów i 5-miliardowym zad∏u˝eniem przemys∏owym,
sytuacja jest ca∏kowicie odmienna od tej sprzed zaledwie kilku miesi´cy. Dlatego mo˝emy skoncentrowaç si´ na rozwoju przemys∏u i na samym wyrobie”.
W kwestii sojuszy droga, jakà wybra∏ sektor Fiat Auto, oparta jest na ukierunkowanych umowach: „Fiat Auto – twierdzi Marchionne – b´dzie samodzielnie
dzia∏ajàcym przedsi´biorstwem zawierajàcym sojusze dotyczàce pojedynczych
projektów tam, gdzie jest to przydatne i mo˝liwe do zrealizowania”. Ta precyzyjnie opracowana strategia w centrum uwagi stawia nowe wyroby, takie jak
Croma i Grande Punto. Cz´Êcià tego programu intensywnego odnowienia
gamy jest tak˝e model z segmentu A, który b´dzie produkowany razem
z Fordem. W tym celu, prowadzone sà dalece zaawansowane rozmowy mi´dzy in˝ynierami i szefami obydwu spó∏ek. Wzajemne kontakty doprowadzi∏y
do podpisania memorandum, które okreÊla ogólnà charakterystyk´ projektu.

W 2007 roku Fiat i Ford zacznà produkowaç w Tychach dwa ma∏e modele wyraênie ró˝niàce si´ stylem,
gdy˝ dla Fiata b´dzie to przysz∏y model 500, a dla Forda spadkobierca
Ka. Synergie uzyskane z projektów
w fazie opracowania dotyczà redukcji
kosztów rozwoju, wyposa˝enia zak∏adu i materia∏ów. Obie firmy b´dà
mia∏y zatem wi´ksze mo˝liwoÊci oferowania wyrobów po bardziej konkurencyjnych cenach.
Podstawowà motywacjà sk∏aniajàcà
firm´ do zawierania umów przemys∏owych jest mo˝liwoÊç uzyskania synergii, które z kolei przek∏adajà si´
na korzyÊci technologiczne i ekonomiczne. Wp∏yw majà tak˝e potencjalne korzyÊci handlowe i mo˝liwoÊci zdobycia nowych rynków. W tej
szerszej perspektywie mieÊci si´ kolejna wa˝na umowa zawarta w ostat-

Zak∏ad Fiat Auto Poland
w Tychach zatrudnia
ponad 3,5 tysiàca osób.
DziÊ produkuje Pand´
i Seicento. Za dwa lata
z taÊm fabryki ma zjechaç
Fiat 500 oraz nast´pca
Forda Ka.

Citroën i Suzuki oraz memorandum
zawarte z Fordem”.
Zawieranie sojuszy przemys∏owych
rozpocz´to kilka miesi´cy temu poprzez porozumienie popisane z francuskà grupà PSA Peugeot Citroën i z tureckà firmà Tofas w sprawie wspólnego opracowania i produkcji lekkiego
samochodu dostawczego. Natomiast
porozumienie z Suzuki przewiduje

wspólne prace nad produkcjà ma∏ego
modelu typu SUV, który zadebiutuje
na Zimowej Olimpiadzie w Turynie
w 2006 roku. Niedawno Fiat Auto
zawar∏ tak˝e porozumienie z firmà
Zastava dotyczàce monta˝u modelu
na licencji Punto w zak∏adzie w Kragujevac, po∏o˝onym na po∏udniowy-wschód od Belgradu i jego sprzeda˝y
w krajach Europy Wschodniej.
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nich tygodniach. Fiat Auto podpisa∏
memorandum z indyjskim koncernem Tata Motors Limited na temat
zbadania mo˝liwoÊci wspó∏pracy
w zakresie rozwoju, produkcji, komponentów, zakupów i dystrybucji.
W oparciu o to porozumienie obie
spó∏ki utworzà grup´ roboczà, która
ustali mo˝liwoÊci oraz szczegó∏y
wspó∏pracy, zarówno krótko jak
i d∏ugoterminowej. W wypadku pozytywnego wyniku, w najbli˝szych miesiàcach zostanà podpisane ostateczne umowy.
Dyrektor Sergio Marchionne, komentujàc te przedsi´wzi´cia powiedzia∏: „Porozumienie zawarte z koncernem Tata jest kolejnym krokiem
w naszej strategii poszukiwania ukierunkowanych porozumieƒ dla sektora
samochodowego. Jej wyrazem jest
owocna wspó∏praca z PSA Peugeot
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Pierwsze kroki
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Oficjalna premiera w Turynie i debiut
na Salonie we Frankfurcie: wrzesieƒ
okreÊli przysz∏oÊç Fiata Grande Punto.
W oczekiwaniu na pojawienie si´
na polskich drogach, przedstawiamy jego
pierwsze kroki na Êwiatowym rynku.

Nazywa si´ Grande Punto i od razu widaç dlaczego: wystarczy spojrzeç
na dane techniczne pojazdu, by przekonaç si´, ˝e nast´pca najlepiej
sprzedajàcego si´ pojazdu w Europie ma 403 cm d∏ugoÊci, 168 cm szerokoÊci, 149 cm wysokoÊci oraz rozstaw osi liczàcy 2,51 m. JeÊli nie
przemawiajà do was liczby, dodamy jeszcze, ˝e sà to wymiary porównywalne z Multiplà, znacznie przekraczajàce Êrednià wielkoÊç modeli dawnego segmentu C.
„Dzisiaj nareszcie mo˝emy powiedzieç g∏oÊno: Fiat powróci∏ na Êwiatowe
rynki w wielkim stylu. To zas∏uga Grande Punto, wyjàtkowej technologii
produkcji zak∏adu w Melfi oraz najstarszej siedziby Fiata w Mirafiori”.
Tymi s∏owami rozpoczà∏ swe przemówienie na deskach sceny Palavela
w Turynie Luca Cordero di Montezemolo, prezes Grupy Fiat, rozpoczynajàc prezentacj´ nowego modelu Grande Punto szacownemu gronu 1000
osób, wÊród których znalaz∏o si´ a˝ 800 dziennikarzy z ca∏ego Êwiata.
Montezemolo ujà∏ to zwi´êle: „To pojazd rewolucyjny”. W tym momencie
na ekranie pojawi∏y si´ obrazy video w systemie 3D Eyeliner (najwi´kszym na Êwiecie systemie trójwymiarowej projekcji, z ekranem o powierzchni 128 metrów kwadratowych), które wzbudzi∏y u goÊci niek∏amany

zachwyt. Montezemolo wyjaÊnia: „To
pojazd niezwykle wa˝ny dla wszystkich, którzy poÊrednio lub bezpoÊrednio zwiàzani sà z wielkà rodzinà
Fiata. W czasach, gdy tyle mówi si´
o globalizacji, zale˝a∏o nam na tym,
aby nowy model zaprezentowano
w∏aÊnie w Turynie, w sercu w∏oskiego przemys∏u. I myÊl´, ˝e ˝adna inna marka na Êwiecie, oprócz Fiata,
nie mo˝e poszczyciç si´ tak silnym
zwiàzkiem z jednym konkretnym
miastem”.
Po kolacji, na której podawano piemonckie przysmaki (menu wypisane
by∏o na biletach w formie Fiata Grande Punto), odby∏ si´ ciàg dalszy prezentacji. „Dzisiaj rynek domaga si´

przede wszystkim pi´knego wyrobu –
mówi Montezemolo. – MyÊl´, ˝e
w motoryzacji naszà uwag´ przyciàga najpierw uroda pojazdu. A Fiat
Grande Punto jest jak urodziwa w∏oska kobieta, pi´kna dama ubrana
przez wielkiego w∏oskiego projektanta mody, Giorgetto Giugiaro. Grande
Punto, oprócz zalet estetycznych,
posiada jeszcze ca∏y szereg innych
wa˝nych cech. Mam na myÊli jego
w∏aÊciwoÊci techniczne, osiàgi, zu˝ycie paliwa, a przede wszystkim jakoÊç i bezpieczeƒstwo. I mo˝emy
czuç si´ dodatkowo usatysfakcjonowani, bo w∏aÊnie dzisiaj rano otrzymaliÊmy pi´ç gwiazdek bezpieczeƒstwa od EuroNCAP”.
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Poni˝ej: Luca Cordero di Montezemolo, dyrektor generalny i pe∏nomocny Grupy Fiat.
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O Grande Punto napisali:
AUTOZEITUNG
Powszechnie wiadomo, ˝e W∏osi uwielbiajà
rzeczy wyjàtkowe. Dlatego wÊród wielu nacji wiodà prym
w nowatorskim designie. Ale gdy pojawi si´ na rynku
nowy Fiat Grande Punto, trzeba b´dzie wziàç pod uwag´
jeszcze jednà wa˝nà w∏oskà cech´: jakoÊç”.
THE DAILY TELEGRAPH
W∏oska firma pokaza∏a,
˝e potrafi produkowaç Êwietne samochody.
Fiat Grande Punto, powsta∏y we wspó∏pracy Giugiaro
z Centro Stile Fiat, wyglàda jak ma∏e Maserati”.
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AUTOCAR
Nowy Fiat Grande Punto to auto
godne zaufania – mówi Richard Bremner. „Whump”
– taki dêwi´k wydajà przy zamykaniu drzwi nowego
Grande Punto. I jeÊli najlepsza jakoÊç nie dêwi´czy
jak „whump”, to moja wina, ˝e nie wybra∏em w tym celu
lepszego okreÊlenia. Bo to naprawd´ solidny, dobrze
zrobiony wóz, który od razu wzbudza zaufanie. Ale kiedy
po raz pierwszy znajdziecie si´ w Êrodku Grande Punto,
jeszcze inna rzecz przyjdzie wam do g∏owy, porwie was
jego wielki, czysto w∏oski i sportowy styl.
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AUTO ÂWIAT
Samochód, który przez ca∏y okres produkcji
zdoby∏ ponad 25 nagród, doczeka∏ si´ nast´pcy
– auta, które ma definitywnie zakoƒczyç
problemy finansowe koncernu. Nadwozie pojazdu
zosta∏o opracowane wspólnie przez Centro Stile Fiata
i znanego projektanta Giorgetto Giugiaro. Z przodu
Grande Punto jest bardzo podobne do Maserati
z charakterystycznym, zaokràglonym wlotem powietrza
w dolnej cz´Êci zderzaka oraz ∏ezkowatymi reflektorami.
Ale d∏ugi, pozbawiony jakichkolwiek za∏amaƒ przód to
nie tylko efekt zamys∏u projektanta, lecz tak˝e
koniecznoÊç spe∏nienia norm ochrony pieszego podczas
kolizji. Trzeba przyznaç designerom, ˝e zabieg
pogodzenia modnej stylistyki z wymogami technicznymi
powiód∏ si´ doskonale, a w teÊcie zderzeniowym
Euro-NCAP Punto otrzyma∏o 5 gwiazdek. /.../ Pierwsze
wra˝enia z jazd wskazujà, ˝e nadzieje pok∏adane
w Grande Punto nie sà p∏onne. Koncernowi rzeczywiÊcie
uda∏o si´ zbudowaç pojazd, który ma szans´ na silnà
pozycj´ w segmencie.
(Rafa∏ S´kalski)

MOTOR
Nie szukaj ∏adniejszego auta tej
klasy. I tak nie znajdziesz. Ju˝ samo lusterko wsteczne
mo˝na spokojnie eksponowaç w presti˝owym
nowojorskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej. /.../
Zawieszenie spr´˝yÊcie t∏umi niedoskona∏oÊci dróg,
uk∏ad kierowniczy jest z tych precyzyjniejszych.
Owacja na stojàco za fantastycznie wyprofilowanà
kierownicà. Zw∏aszcza na godzinie 10.10.
(Krzysztof Wojciechowski)

SUPER EXPRESS
Nowe punto rzeczywiÊcie zas∏uguje
na dodanie wyró˝nika grande, bowiem rozmiarami
przewy˝sza wszystkich swoich konkurentów.
Uwa˝am, ˝e jest te˝ naj∏adniejszym samochodem tego
segmentu. /.../ Pod wzgl´dem technicznym, wykoƒczenia
i wyposa˝enia jest porównywalny z najgroêniejszymi
rywalami. /.../ Szkoda, ˝e punto nie mog∏o znaleêç si´
na liÊcie tegorocznej edycji konkursu Car of the Year.
(Wojciech Sierpowski, cz∏onek jury „Car of the Year”)

DZIENNIK BA∏TYCKI
W∏osi uznali, ˝e b´dzie to wielki
samochód, chocia˝ jest ma∏y. Fiat
mo˝e spodziewaç si´ handlowego
sukcesu.
Po Pandzie by∏by to drugi sukces. /.../
Tak wi´c Fiat wraca do Êwiatowej czo∏ówki producentów.
(Jerzy Iwaszkiewicz)

DZIENNIK ZACHODNI
Trzeba przyznaç, ˝e grande punto
ma sportowà lini´, ale i wiele elegancji.
Co wa˝ne, elegancja i pi´kno to tak˝e pierwsze
wra˝enia z jego wn´trza. /.../. Atutem jest niebywa∏a
ró˝norodnoÊç materia∏ów, faktur i kolorów
tapicerki i ozdobnych elementów wykoƒczenia.
W sumie mamy do dyspozycji 35 wersji wn´trza,
a do tego 13 kolorów nadwozia, 7 silników i dwie
wersje nadwozia. Takiej mo˝liwoÊci wyboru nie dajà
nawet wielki, drogie limuzyny.
(Piotr Myszor)

Van of the Year 2006

Auto, zachwyci∏ jury swoimi niezwyk∏ymi osiàgami w stosunku do niewielkich rozmiarów. W programie na
przysz∏y rok przewidziane sà nast´pne
nowoÊci, jak na przyk∏ad wprowadzenie nowych silników Multijet wyposa˝onych w turbospr´˝ark´ o zmiennej
geometrii (b´dzie to pierwszy przypadek ich zastosowania w samochodach dostawczych).
Fiat Doblò Cargo – do dziÊ wyprodukowany w iloÊci oko∏o 310.000 szt.
– plasuje si´ na szczycie w swojej

kategorii dzi´ki wygodnemu dost´powi do przestrzeni ∏adunkowej, wydajnoÊci i du˝ej ∏adownoÊci u˝ytkowej, a równie˝ dzi´ki wysokiemu poziomowi bezpieczeƒstwa, komfortowi, ergonomii, ekonomicznemu zu˝yciu paliwa i kosztom eksploatacji.
A wszystko to za bardzo konkurencyjnà cen´. Jury podkreÊli∏o równie˝
wielkie doÊwiadczenie i profesjonalizm fiatowskiej Sieci Sprzeda˝y i Obs∏ugi, które sà uznawane za jedne
z najlepszych w Europie.
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Wr´czenie nagrody odby∏o si´
podczas inauguracji „The European
Road Transport Show 2005” w Amsterdamie, w czasie której przewodniczàcy jury Pieter Wieman wr´czy∏
to presti˝owe trofeum szefowi Brandu Samochodów Dostawczych Fiata,
Lorenzo Sistino (na zdj´ciu powy˝ej).
W nowym samochodzie dostawczym
Fiata, zaprezentowanym po raz
pierwszy w∏aÊnie podczas holenderskiego Salonu, na uznanie zas∏ugujà
przede wszystkim liczne i wa˝ne nowoÊci techniczne, jak: nowy design,
zwi´kszona ∏adownoÊç, nowe wersje
z d∏ugim rozstawem osi, wspania∏e
silniki diesel Multijet oraz specjalna wersja Natural Power o minimalnym wp∏ywie na Êrodowisko.
Uwag´ jury przyciagn´∏y tak˝e dwa
silniki turbo diesel: 1.9 Multijet o mocy 105 KM oraz rewolucyjny, 16-zaworowy 1.3 Multijet o mocy 75 KM.
Ten ostatni, pere∏ka in˝ynierów z Fiat

firma

Mi´dzynarodowe jury, z∏o˝one
z dziennikarzy pochodzàcych
z 19 krajów europejskich,
13 paêdziernika przyzna∏o
samochodowi Fiat Doblò Cargo
tytu∏ „International Van
of the Year 2006”.

Joanna Polak

Doblò Cargo
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Stefania Castano

Samochód, który u wielu pasjonatów aut sportowych
wzbudzi mi∏oÊç od pierwszego wejrzenia, mo˝na oglàdaç
u dealerów ju˝ od paêdziernika. Nowa Alfa 159 styl i projekt odziedziczy∏a po 156, a „zadziorny” wyglàd od dawniejszych Alf Romeo, podobnie jak urok, hamulce i silnik.
Ale to w∏aÊnie dzi´ki tym cechom nowy model wraz
z awangardowymi rozwiàzaniami technicznymi zajmuje
miejsce na szczycie segmentu i oferuje prowadzàcemu
maksymalnà jakoÊç, komfort i bezpieczeƒstwo. Przy tym
w ˝adnej dziedzinie nie idzie na kompromis.
„Dziewi´çset milionów euro na inwestycje i 300 osób zatrudnionych na pe∏nym etacie przez prawie 50 miesi´cy.
W takich warunkach narodzi∏ si´ samochód Alfa 159
– mówi Carlo Fugazza, dyrektor techniczny marki. – Od po-

czàtku staraliÊmy si´ stworzyç samochód, który móg∏by
zdominowaç górnà cz´Êç segmentu D (znajdujà si´ w nim
samochody Audi A4 i BMW seria 3), do którego nale˝à
klienci wymagajàcy nie tylko pi´knego stylu i du˝ej mocy
silników, ale równie˝ komfortu pod wzgl´dem akustyki,
temperatury oraz dynamiki. A ponadto bezpieczeƒstwa pasywnego, jakoÊci i niezawodnoÊci. JesteÊmy przekonani,
˝e Alfa 159 ma wszystkie atuty, by konkurowaç z samochodami niemieckimi. Miejsce europejskiej prezentacji
nowego modelu, w Monachium w Bawarii, ojczyênie BMW,
nie jest wi´c przypadkowe”.
Wprowadzajàc model na rynek, rzuciliÊmy wyzwanie najbardziej renomowanym konkurentom. Zobaczmy, jakà
bronià Alfa 159 zamierza z nimi wygraç.
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Alfa 159
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Auto bez kom
Nowy samochód, którego celem jest zdobycie klientów z górnej
pó∏ki w segmencie D, zamierza pobiç konkurencj´ z tego sektora
dzi´ki zastosowaniu wyrafinowanych rozwiàzaƒ technicznych
oraz urzàdzeƒ zapewniajàcych maksymalny komfort,
bezpieczeƒstwo i niezawodnoÊç.
Uwag´ przywiàzywano tak˝e do dynamicznej linii
i ∏atwoÊci prowadzenia samochodu.

Trzy lata
bez trosk
Wylansowanie Alfy 159
na terenie ca∏ej Polski
odby∏o si´ w po∏owie
paêdziernika.
Cena samochodu zawiera
super gwarancj´ obejmujàcà
pierwsze trzy lata
lub 120 tysi´cy
przejechanych kilometrów.

Mocny
jak ska∏a
Alfa 159 powsta∏a na ca∏kowicie nowej platformie, opracowanej wspólnie z General Motors,
dla samochodów z segmentu D i E marek Alfa
Romeo, Saab i Cadillac. Póêniej, od 2002 roku, Alfa Romeo ju˝ sama rozwija∏a projekt.
Pierwszym krokiem prowadzàcym do powstania samochodu cichego i bezpiecznego jest
zaprojektowanie wytrzyma∏ego nadwozia.
„Alfa 159 – mówi Fugazza – charakteryzuje si´
doskona∏à sztywnoÊcià skr´tnà (180 tysi´cy
daNm/rad), która czyni z niej samochód mocny, cichy i pewnie trzymajàcy si´ drogi. Aby uzyskaç takie wyniki zastosowaliÊmy materia∏y
o wysokiej wytrzyma∏oÊci. Nale˝y do nich stal
„dual phase”, która podczas walcowania jest
ponownie hartowana dla zwi´kszenia
jej wytrzyma∏oÊci. Ponadto korzystanie
z blach o zró˝nicowanej gruboÊci, laserowe po∏àczenia dachu z bokami
i szkieletem drzwi oraz zwi´kszenie
liczby punktów skoncentrowanych w pobli˝u
w´z∏ów strukturalnych spowodowa∏o, ˝e samochód sta∏ si´ l˝ejszy; poprawi∏a si´ te˝ relacja
masa-sztywnoÊç skr´tna nadwozia”.
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Komfort na
wysokim poziomie
SpecjaliÊci Alfy skupili si´ równie˝ na
aerodynamice oraz wyciszeniu wn´trza. W rezultacie „wspó∏czynnik g∏oÊnoÊci” osiàgnà∏ najlepszy wynik
w segmencie (75 na sto przy 120
km/h), co oznacza, ˝e nawet przy jeêdzie z du˝à pr´dkoÊcià, mo˝na rozmawiaç nie podnoszàc g∏osu.
Ale komfort to tak˝e, na przyk∏ad, cieszenie si´ du˝à przestronnoÊcià wewnàtrz samochodu. W tym wzgl´dzie
Alfa 159 jest wyjàtkowa. Aby zrozumieç o czym mówimy, nale˝y wyobraziç sobie Alf´ 156 i dodaç 22 cm do
d∏ugoÊci, prawie dziewi´ç do szerokoÊci i powi´kszyç rozstaw osi o dziesi´ç
centymetrów. Otrzymamy wtedy samochód Alfa 159, berlin´, w której na
przednich fotelach mogà siedzieç osoby o wzroÊcie oko∏o 190 cm, a na tylnych 180 cm. Równie˝ baga˝nik jest
wi´kszy: 400 litrów w porównaniu
z 320 litrami w starej berlinie.
Tak˝e temperatura w samochodzie zapewnia dobre samopoczucie kierowcy
i pasa˝erów. Dlatego wybrano dwu
– i trzystrefowà automatycznà klimaty-

Alfa 159 wyposa˝ona
jest w osiem poduszek
powietrznych i wiele innych
urzàdzeƒ z zakresu
bezpieczeƒstwa.

zacj´, dzi´ki której bardzo szybko osiàgana jest ˝àdana temperatura. Nowa
Alfa jest ponadto pierwszym samochodem w Europie, w którym zastosowano technologi´ „film valve”: rodzaj
„fali”, która pozwala na regulacj´ dystrybucji powietrza.

Maksymalne
bezpieczeƒstwo
Od komfortu do bezpieczeƒstwa pasywnego – równie˝ w tej dziedzinie
Alfa 159 nie jest sk∏onna do ust´pstw,
dlatego ubiega si´ o pi´ç gwiazdek
przyznanych przez EuroNCAP (New Car
Assessment Programme), zunifikowany europejski program crash-test,
do którego w∏àczyli si´ wszyscy producenci samochodów. To zas∏uga nowego nadwozia oraz wielu urzàdzeƒ zabezpieczajàcych pasa˝erów. Nale˝à
do nich: osiem poduszek powietrznych
– z czego dwie chronià kolana oraz
pasy bezpieczeƒstwa najnowszej generacji z napinaczami w zaczepach i ogranicznikami obcià˝enia w celu zmniejszenia do minimum nacisku na klatk´
piersiowà. Siedzenia przednie tak
skonstruowano, by zminimalizowaç

wysuni´cie si´ pasa˝era podczas zderzenia czo∏owego; zadbano te˝ o to, by
w tym momencie nastàpi∏o od∏àczenie
zespo∏u peda∏ów, nie dopuszczajàce
do kontuzji stopy i kostki.

PrzyjemnoÊç
prowadzenia
„Komfort, jakoÊç i bezpieczeƒstwo
pasywne – kontynuuje Fugazza – sà
sprawami wa˝nymi dla Alfy Romeo.
Ale nie mo˝emy zapominaç o elementach, które zawsze by∏y mocnymi
punktami Marki, a wi´c przede
wszystkim o dynamicznym zachowaniu. Ogólnie rzecz bioràc, aby uzyskaç optymalne parametry prowadzenia, trzeba si´ dostosowaç do
niezbyt komfortowych zawieszeƒ ze
spr´˝ynami i amortyzatorami sztywnymi. Natomiast w samochodzie
Alfa 159 uda∏o nam si´ pogodziç
wysoki komfort ze zdolnoÊcià do manewrowania na pierwszym miejscu.
Dla mostu przedniego wybraliÊmy
schemat wysokiego czworoboku –
typ zawieszenia z pewnoÊcià dro˝szy
od stosowanego w samochodach
produkowanych seryjnie, lecz idealny
do precyzyjnego sterowania ruchem
kó∏ (tym bardziej, ˝e stosowany jest
w Formule 1). Natomiast dla mostu
tylnego wybraliÊmy schemat multilink, który pozwala na przeciwstawienie si´ w sposób zró˝nicowany si∏om
dzia∏ajàcym na ko∏a. Dzi´ki temu,
na przyk∏ad, mo˝na uzyskaç du˝à
sztywnoÊç przy ruchach poprzecznych
dla zapewnienia doskona∏ego trzymania si´ drogi, przy jednoczesnym utrzymaniu wystarczajàco mi´kkich spr´˝yn, zapewniajàcych komfort na odpowiednim poziomie”.
Potwierdzeniem dokonania optymalnego wyboru by∏ test na torze: maksymalna pr´dkoÊç, z jakà mo˝liwa
by∏a nag∏a zmiana kierunku jazdy,
przy zachowaniu pe∏nego bezpieczeƒstwa, wynosi∏a 135 km/h. Ponadto Alfa 159, najlepszy samochód
w segmencie, mo˝e osiàgnàç prawie
1g przyspieszenia bocznego na zakr´cie, podobnie jak najlepsze
samochody klasy granturismo.

Bezpieczeƒstwo i przyjemnoÊç prowadzenia stanowi∏y równie˝ kryterium wyboru nap´du zintegrowanego, który
b´dzie dost´pny w samochodzie Alfa
159 ju˝ niebawem. W tym przypadku
specjaliÊci Alfy Romeo mieli przed
sobà wybór. W pierwszym rozwiàzaniu
– stosowanym w prawie wszystkich samochodach z nap´dem zintegrowanym – przewiduje si´ dwa ko∏a stale
nap´dzane z przegubem hydraulicznym sterowanym elektronicznie, który
przekazuje moment na drugà oÊ
w przypadku utraty przyczepnoÊci.
Drugà mo˝liwoÊcià by∏o zastosowanie
czterech kó∏ stale nap´dzanych oraz
jednego centralnego mechanizmu ró˝nicowego Torsen. Urzàdzenie to, ca∏kowicie mechaniczne, pozwala na rozdzielenie momentu na most przedni
i tylny zgodnie z ustalonym wst´pnie
prze∏o˝eniem. Jednak podczas jazdy
rozdzia∏ ten jest automatycznie zmieniany w zale˝noÊci od przyczepnoÊci
kó∏ i przy zmianie procentowego rozdzia∏u momentu nap´dowego na ko∏a
przednie i tylne, urzàdzenie Torsen
automatycznie koryguje podsterownoÊç i nadsterownoÊç.
„Dla samochodu Alfa 159 – mówi
Fugazza – wybraliÊmy drugi schemat,
który sprawdzi∏ si´ ju˝ doskonale

w samochodzie Alfa Crosswagon. Mimo ˝e rozwiàzanie jest zdecydowanie
dro˝sze, pozwala na uzyskanie lepszego dynamicznego zachowania si´ zarówno na asfalcie, jak i na pod∏o˝ach
o ma∏ej przyczepnoÊci. Samochód traci niewiele na maksymalnej pr´dkoÊci
i zu˝yciu paliwa, ale w zamian zyskuje
bardzo wiele na przyjemnoÊci prowadzenia i bezpieczeƒstwie. I nie tylko.
W normalnych warunkach, 57% momentu nap´dowego przekazywane
jest na most tylny. I dzi´ki temu berlina charakteryzuje si´ lekkà nadsterownoÊcià, cenionà przez kierowców
doÊwiadczonych i kierowców samochodów sportowych”.

Nowy silnik 3.2 V6
ma rekordowà moc 260 KM.
Poni˝ej: Carlo Fugazza,
dyrektor techniczny
Alfa Romeo.

Duma Alfy
Bezpieczeƒstwo dynamiczne samochodów Alfa Romeo jest przys∏owiowe.
Podobnie jak, od zawsze, powodem
dumy jest technologia silników. Silniki
Alfy 159 zosta∏y zaprojektowane, aby
zapewniç maksymalnà przyjemnoÊç
prowadzenia: zdolnoÊç do ruszenia bez
koniecznoÊci korzystania ze skrzyni biegów oraz du˝y zapas mocy, który jest
potrzebny zw∏aszcza przy bezpiecznym
wyprzedzaniu. Mo˝na je podzieliç na
trzy rodziny: cztero- i pi´ciocylindrowe
silniki diesla, czterocylindrowe silniki
benzynowe i szeÊciocylindrowe silniki
benzynowe. „W dziedzinie silników

diesla – mówi Fugazza – Fiat Auto jest
liderem. W samochodzie Alfa 159 zastosowaliÊmy czterocylindrowe silniki 1.9 JTDM z 8 i 16 zaworami oraz silniki 2.4 JTDM z 20 zaworami i pi´cioma cylindrami w uk∏adzie rz´dowym,
które majà rekordowà moc 200 KM.
We wszystkich tych silnikach stosowany jest system Multijet najnowszej
generacji oraz filtr czàsteczek sta∏ych
DPF „for life”, który nie wymaga ani
konserwacji, ani nie musi byç wymieniany. Jest to urzàdzenie, które jest
zgodne z przysz∏à normà Euro 5. JeÊli
chodzi o silniki benzynowe, w czterocylindrowych silnikach 1.9 i 2.2 zastosowano korpus z aluminium, produkcji General Motors, lecz pozosta∏e
elementy sà produkcji Alfy Romeo
i zosta∏y zaprojektowane w Arese.
Podobnie w przypadku silnika 3.2 V6,
skonstruowanego w Australii przez
firm´ Holden. Ca∏a technologia jest
wy∏àcznà w∏asnoÊcià Alfy Romeo, od
wtrysku bezpowietrznego stechiometrycznego do podwójnego regulatora
faz, który pozwala na uzyskanie du˝ych mocy przy wyjàtkowej elastycznoÊci jazdy”.
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Przyklejona
do asfaltu
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Kilka rodzajów wyspecjalizowanych
traktorów i wielki kombajn pracujàcy
w polu. Spó∏ka CNH Polska zorganizowa∏a
dla swoich pracowników efektownà
prezentacj´ produktów.

Product Day

w szczerym polu
By∏a to jedna z cyklu podobnych imprez organizowanych we wszystkich
zak∏adach zwiàzanych z markami Case i New Holland w ca∏ej Europie.
„G∏ównà ideà naszego Product Day jest zapoznanie pracowników zak∏adów
produkcyjnych z wyrobami, na rzecz których codziennie pracujà – wyjaÊnia
Serena Bisacca z Dzia∏u Komunikacji Wewn´trznej koncernu CNH.
– Okazuje si´ bowiem, ˝e zapatrzeni w swoje monitory, cyferki, tabelki nie
zawsze zdajemy sobie do koƒca spraw´ z tego, jak wyglàda koƒcowy
produkt, któremu s∏u˝ymy. Ka˝da impreza z tego cyklu jest oczywiÊcie
zindywidualizowana pod kàtem danego zak∏adu”.
Polska edycja zorganizowana zosta∏a w miejscowoÊci Osi´ciny, niedaleko
W∏oc∏awka. To tutaj mieÊci si´ OÊrodek Hodowli Zarodowej „Osi´ciny”
– jedno z najwi´kszych polskich gospodarstw rolnych, a zarazem wa˝ny
klient spó∏ki CNH Polska. Najpierw pracownicy p∏ockiego zak∏adu,
oprowadzani przez prezesa Stanis∏awa Wyr´bskiego, mieli mo˝liwoÊç
zwiedzenia gospodarstwa oraz zapoznania si´ mi´dzy innymi z najnowoczeÊniejszymi metodami hodowli krów. Nast´pnie, na jednym z pól,
wszyscy obecni obejrzeç mogli kombajn pracujàcy przy zbiorze kukurydzy
oraz samodzielnie przetestowaç jeden z kilku specjalistycznych ciàgników
z oferty handlowej CNH Polska.

„W ka˝dym kraju jest naturalnie bardzo wielu ch´tnych do wzi´cia udzia∏u w tej prezentacji – potwierdza
Sonia Piccablotto z CNH Wielka Brytania, pomys∏odawczyni Product Day.
– Ale staramy si´ zawsze, by nie by∏o
to wi´cej, ni˝ 50 osób. A˝eby naprawd´ ka˝dy uczestnik imprezy mia∏
mo˝liwoÊç wypróbowania przynajmniej jednej maszyny”.
Podczas kilkugodzinnego wyk∏adu,
pracownicy spó∏ki, którzy na co dzieƒ
zapewne rzadko zaglàdajà do hali
produkcyjnej fabryki, mieli okazj´ zapoznaç si´ dok∏adnie z asortymentem produktów oferowanych obecnie na naszym rynku przez CNH Polska. Przedstawiciele dyrekcji omówili
równie˝ pokrótce polityk´ handlowà
spó∏ki oraz plany na najbli˝szà przysz∏oÊç.
„Bardzo si´ cieszymy, ˝e mo˝emy
was tutaj dzisiaj goÊciç – powiedzia∏
Pawe∏ Tomaszewski, dyrektor ds.
zasobów ludzkich CNH Polska. – To
naprawd´ doskona∏a okazja do tego,
by nie tylko wypróbowaç produkty,
na sukces których wszyscy codziennie pracujemy, lecz tak˝e zobaczyç je
w nieco innej scenerii. Nie stojàcych
w jednym rz´dzie w salonie sprzeda˝y, ale w sytuacji, do której
zosta∏y stworzone, czyli
pracy w polu”.

Sonia
Piccablotto

Osi´ciny najlepsze w Polsce
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OÊrodek Hodowli Zarodowej
„Osi´ciny” Sp. z o.o. jest laureatem
Nagrody Gospodarczej Prezydenta
Rzeczypospolitej dla Najlepszego
Gospodarstwa Rolnego w Polsce
z 2002 roku. Po∏o˝ony w centralnej
cz´Êci Kujaw, na trasie W∏oc∏awek
– Radziejów, gospodaruje
na obszarze 3016 ha u˝ytków
rolnych. Spó∏ka nale˝y
do przodujàcych w kraju w zakresie
hodowli byd∏a i trzody chlewnej.
O kontaktach z CNH Polska prezes
OHZ Stanis∏aw Wyr´bski wyra˝a si´
bardzo pozytywnie:
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„Wspó∏pracujemy od kilku lat,
coraz wi´cej sprz´tu tej marki
pracuje w naszym gospodarstwie.
Mamy ju˝ kilkanaÊcie New
Hollandów. O wyborze tej marki
decyduje przede wszystkim
charakterystyka sprz´tu, ale nie
ukrywam, ˝e równie˝ cena. A tak˝e
to, ˝e New Holland ma swojà
siedzib´ w Polsce, du˝o ∏atwiej
wi´c o cz´Êci, szybkà likwidacj´
awarii itp. Z ca∏à pewnoÊcià
bardzo pomaga to w codziennym
zarzàdzaniu tak du˝ym
gospodarstwem, jak nasze”.

Marek Lau

Zbigniew Grzelka

Marta Lipiƒska

Ca∏e spotkanie zwieƒczy∏ wspólny
piknik, podczas którego dla wszystkich ch´tnych zorganizowane zosta∏y
m.in. zawody w przejeêdzie ciàgnikiem na czas, po specjalnie wyznaczonym torze.
Zdecydowanym zwyci´zcà okaza∏ si´
Marek Lau, kierowca z dzia∏u Human
Resources w CNH Polska. „Zosta∏em
zawodowym kierowcà, bo cztery kó∏ka mam we krwi – mówi∏ sam o sobie Êmiejàc si´, w chwil´ po odebraniu g∏ównej nagrody. – Widocznie
mia∏em to ju˝ od wieków zapisane
w gwiazdach, bo urodzi∏em si´ w karetce pogotowia. Jazda to moja pasja. Startowa∏em m.in. w amatorskich
rajdach samochodowych, mi´dzy innymi Mistrzostwach Okr´gu Warszawskiego. Inicjatywa taka, jak Product
Day, to naprawd´ Êwietny pomys∏ –
dodaje. Oby organizowano ich wi´cej, bo to naprawd´ bardzo atrakcyjna mo˝liwoÊç dla wszystkich tych,
którzy pracujà w zak∏adzie, a nie majà kontaktu z tymi maszynami.
Na mnie najwi´ksze wra˝enie robià
ciàgniki – technika posz∏a niesamowicie do przodu. I nie tylko chodzi mi
o klimatyzacj´ w kabinie, czy radio
stereofoniczne, ale na przyk∏ad odpi´cie „∏y˝ki” od ciàgnika trwa dziÊ
mo˝e ze dwie minuty, podczas gdy
jeszcze kilka lat temu potrzeba by∏o
ponad kwadrans”.
„Jestem kierownikiem Malarni
– mówi Zbigniew Grzelka, który zajà∏ drugie miejsce. – Prezentacja
taka jak ta, to szansa na z∏apanie dobrego kontaktu mi´dzy
ludêmi z produkcji, a pracownikami umys∏owymi.
W swoich zawodowych
zainteresowaniach ∏àczà si´, poznajà, integrujà. Wreszcie mogliÊmy oderwaç si´
od pracy i w tym samym towarzystwie,

w którym na co dzieƒ pracujemy, troch´ si´ odpr´˝yç. Du˝e wra˝enie zrobi∏
na mnie kombajn w akcji. Znam
szczegó∏y techniczne, ale tylko w teorii – teraz widzia∏em go w polu. A efekt
jego pracy to coÊ, czego nie da si´ zobaczyç w fabryce”.
Marta Lipiƒska z dzia∏u handlowego
d∏ugo by∏a faworytkà wyÊcigu,
w efekcie zaj´∏a jednak trzecie miejsce. Jej zdaniem uczestnictwo w Product Day motywuje do pracy.
„Na pewno dzi´ki temu mamy wi´ksze poj´cie o wyglàdzie kombajnu,
∏atwiej póêniej rozmawiaç z klientem
i nie daç si´ zaskoczyç jakimÊ szczegó∏owym pytaniem. To szansa na
spojrzenie z innej strony. Pracuj´
w dziale sprzeda˝y, zajmuj´ si´ Êciàganiem nale˝noÊci z sieci dealerskiej.
Z tego wzgl´du mój kontakt z tym
sprz´tem nie jest cz´sty, dziÊ jeêdzi∏am na traktorze bodaj drugi raz
(wczeÊniej na spotkaniu z dealerami
w Mràgowie). Czas, jaki uzyska∏am
w zawodach by∏ rzeczywiÊcie niez∏y,
ale przyznam, ˝e przyjecha∏am tu dziÊ
rano i troch´ çwiczy∏am”.

Tomasz Libich, fot. Satiz Poland

firma
fiat wokó∏ nas PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2005

28

Inwestycyjny
sukces

Teksidu

Du˝à modernizacj´ jednej z linii produkcyjnych
ma za sobà odlewnia ˝eliwa w Skoczowie.
Ta powa˝na inwestycja by∏a pierwszà
realizowanà przez pracowników Teksid Iron Poland
ca∏kowicie samodzielnie.
Modernizacji uleg∏a tzw. linia „B”.
Ca∏oÊç polega∏a na dobudowaniu specjalnego,
kilkupoziomowego magazynu na trasie konwejera,
czyli przenoÊnika transportujàcego zalane formy.
„Wymóg technologiczny mówi, ˝e od momentu
zalania ˝eliwem do wybicia formy musi minàç
odpowiednio d∏ugi czas – wyjaÊnia Andrzej
Lewandowski, g∏ówny specjalista ds. inwestycji
w Teksidzie. – Naszym g∏ównym za∏o˝eniem by∏o
powi´kszenie owego czasu „studzenia” ˝eliwa
bez wyd∏u˝ania linii. I to si´ uda∏o, nie ma tu
mniejszej szybkoÊci, ale zyskaliÊmy d∏u˝szy czas
przebywania detalu w formie, przy tej samej
d∏ugoÊci linii i nieco wi´kszej wydajnoÊci.
WczeÊniej detale przebywa∏y w formie trzydzieÊci
pi´ç minut, teraz ponad pi´çdziesiàt.
Pomimo, ˝e mo˝emy teraz zalewaç
do stu osiemdziesi´ciu form na godzin´,
ka˝da z nich przebywa w nowym magazynie
o prawie pó∏ godziny d∏u˝ej, zanim zostanie
przekazana do wybicia detali”.
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Powy˝ej: Andrzej Lewandowski i Karol Ka∏u˝a przez ca∏y czas
czuwali nad prawid∏owoÊcià realizacji inwestycji.
Obok: Fragmenty zmodernizowanej linii podczas zalewania form.
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Teraz stosowane tu rozwiàzania sà podobne jak na linii A, zmodernizowanej
w latach 1999-2000. Tam odlewane
jest g∏ównie ˝eliwo sferoidalne, cz´sto
w produkcie finalnym zast´pujàce stal,
a na linii B – szare, bardziej podatne
na obróbk´ ciernà. Ale ju˝ w przysz∏ym
roku i tu ˝eliwo sferoidalne stanowiç
b´dzie wi´kszoÊç.
„Musz´ przyznaç, ˝e czujemy du˝à satysfakcj´ – mówi Karol Ka∏u˝a, szef
s∏u˝b utrzymania ruchu i inwestycji –
bo rzeczywiÊcie dobrze nam to wysz∏o.
Termin (dwa i pó∏ miesiàca) by∏ od
poczàtku bardzo ambitny, a nie spóêniliÊmy si´ nawet o jeden dzieƒ.
Dyrektor zak∏adu nam zaufa∏ i analizujàc projekt inwestycji, zdecydowa∏ – robimy to sami. A to rzeczywiÊcie olbrzymie wyzwanie i pewnie nikt by si´ specjalnie nie zdziwi∏, gdyby Êciàgnà∏ specjalistów z W∏och. Dlatego du˝e podzi´kowania nale˝à si´ absolutnie
wszystkim – ca∏ej kadrze in˝ynieryjno-

-technicznej zak∏adu, poczàwszy od
kierowników i specjalistów po szeregowych pracowników linii ze s∏u˝b
utrzymania ruchu”.
G∏ównym wykonaw- Marek Kanafek
cà robót przy jej realizacji inwestycji by∏a spó∏ka Mostostal
Czechowice.
„Nie by∏a to typowa inwestycja nastawiona na odzyskanie Êrodków i szybkie
na niej zarobienie – podkreÊla Marek
Kanafek, dyrektor Teksid Iron Poland.
– Jej celem by∏o przygotowanie zak∏adu
do zwi´kszonej produkcji i zalewania
detali ci´˝szych, a zatem wymagajàcych d∏u˝szego czasu studzenia. Coraz
wi´cej klientów ˝àda bowiem, aby detal by∏ gotowy od razu z form i nie wymaga∏ dodatkowej obróbki cieplnej”.
Elementem poÊrednim, ale wartym
podkreÊlenia jest tak˝e wzrost wydaj-

Prócz tego zauwa˝amy tak˝e wzrost
zamówieƒ od naszych kooperantów.
Na przyk∏ad spó∏ka Magneti Marelli
sta∏a si´ ostatnio równie˝ bardzo konkurencyjna i dostarcza swoje wyroby
dla Suzuki. Ma zatem wi´cej klientów,
a poniewa˝ detale bierze od nas – my
na tym równie˝ korzystamy. Bardzo
wyraênie zacieÊnia si´ zatem wspó∏praca w Grupie”.
W ciàgu ostatnich dwóch lat spó∏ka
Teksid Iron Poland dokona∏a oko∏o siedemdziesi´ciu uruchomieƒ nowych
detali. I detale te zaczynajà dopiero
teraz wchodziç do masowej produkcji
(na przyk∏ad odlewy dla nowego Fiata
Grande Punto).
Wszystkie te elementy oznaczajà koniecznoÊç modernizowania linii produkcyjnych i ich dostosowywania do
rynkowych potrzeb oraz inwestowania
pod kàtem zamówieƒ, których pojawienie si´ nale˝y przewidywaç na kilka
miesi´cy, a nawet, lat naprzód.
Ca∏oÊç kosztów tej pierwszej samodzielnej inwestycji Teksidu Iron
Poland zamkn´∏a si´ kwotà jedenastu milionów z∏otych.
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noÊci o oko∏o 8% na ca∏ej linii. W tym
roku skoczowski Teksid sprzeda oko∏o 48 tys. ton odlewów, a bud˝et
na rok przysz∏y przewiduje 65 tys.
– a zatem wzrost o ponad 30%.
Wed∏ug planu, w latach 2007-2008
liczba ta wzroÊnie do oko∏o 70 tys. ton
i na dzieƒ dzisiejszy jest to maksymalna iloÊç, jakà wyprodukowaç mo˝e ta
odlewnia. Limitem jest bowiem tutaj
poda˝ ciek∏ego ˝eliwa.
„Wszystko wskazuje na to, ˝e do∏ek,
w jakim byliÊmy jeszcze dwa-trzy lata
temu, mamy ju˝ za sobà – mówi Marek Kanafek. – Coraz wi´cej klientów
pyta o detale ze Skoczowa. I co wa˝ne, coraz wi´cej nowych klientów
chce kupowaç u nas. Prócz Fiata sà to
m.in. BMW, Isuzu, prowadzimy te˝
zaawansowane rozmowy ze Scanià.
Z czego wynika wzrost zainteresowania naszymi wyrobami? Moim zdaniem z tego, ˝e w ostatnich latach
ugruntowaliÊmy swojà pozycj´ producenta detali bardzo dobrej jakoÊci.
A koszty produkcji w Polsce wcià˝ sà
atrakcyjne, zw∏aszcza w porównaniu
z Europà Zachodnià.
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Pasja

w zielonym
ubraniu
Elektronicy – specyficzna grupa
pracowników, którzy podobnie jak kapitan
statku, wchodzà na lini´ zawsze pierwsi
i schodzà z niej ostatni.

Nawet najlepiej zaprojektowany produkt nie
zostanie dobrze przyj´ty przez rynek, jeÊli nie b´dzie
wyprodukowany z najwy˝szà dba∏oÊcià o jakoÊç.
W bran˝y samochodowej jest to widoczne a˝ nadto.
A owa koƒcowa, wysoka jakoÊç wykonania zale˝y
od ludzi pracujàcych w jednym wielkim zespole,
z których ka˝dy jest tak naprawd´ indywidualnoÊcià.
Na ∏amach „Fiata Wokó∏ Nas” rozpoczynamy cykl
artyku∏ów o ludziach, pracujàcych w spó∏ce Fiat Auto Poland na ró˝nych
stanowiskach i w ró˝nych miastach.
Zaczynamy od Spawalni w Zak∏adzie w Tychach i od elektroników, których rola w procesie produkcyjnym na pewno jest nie do przecenienia.
Opowiadajàc o swojej pracy i o samych sobie dadzà niewàtpliwie du˝o
szerszy obraz poj´cia „za∏oga z Tychów”.
„Elektronicy odpowiadajà za nadzór nad pracà linii automatycznych, usuwanie awarii i parametry zgrzewania robotów – wyjaÊnia Mariusz Fender,
kierownik Systemu Technicznego Spawalni. – Realizujà prace naprawcze i prewencyjne, nadzorujà prace produkcyjne, a po ka˝dej wi´kszej awarii wykonywane sà przez nich szczegó∏owe analizy”.
Obecnie przekrój wiekowy elektroników pracujàcych na Spawalni
wynosi od 22 do 55 lat. Cz´Êç z nich pracuje tu praktycznie od poczàtku,

od startu produkcji Fiata 126p, niektórzy przyj´ci zostali do pracy przy
uruchomieniu produkcji Cinquecento, a cz´Êç dopiero przy Pandzie.
Jest ich na tym wydziale dwudziestu
czterech.
Grupa elektroników jest doÊç specyficzna, poniewa˝ ca∏y czas musi
si´ rozwijaç, nie mo˝e zatrzymaç
si´ przy swoich umiej´tnoÊciach
na jakimÊ poziomie. Ca∏y czas najliczniej bierze udzia∏ w ró˝nego rodzaju szkoleniach, które sà organizowane w zak∏adzie i poza nim.
Cecha charakterystyczna – nie wyró˝niajà si´, jak w wielu innych
zak∏adach, kolorem kasku. W tym
zak∏adzie wszyscy pracownicy systemów technicznych pracujà w podobnych ubraniach roboczych koloru zielonego.

MAREK ROLA,
ELEKTRONIK
Naszà najwa˝niejszà rolà jest usuwanie awarii i utrzymywanie wszystkich
urzàdzeƒ w sta∏ej
sprawnoÊci. A mo˝na powiedzieç, ˝e du˝o wa˝niejsza
jest nawet swoista profilaktyka, czy
prewencja – bo dzi´ki nim jesteÊmy
w stanie minimalizowaç ewentualne
mo˝liwoÊci wystàpienia awarii.
Mnie samego w tej pracy najbardziej
pociàga chyba mo˝liwoÊç codziennego kontaktu z komputerami, informatykà, silnych powiàzaƒ z programistami. Co warte podkreÊlenia i doÊç ciekawe – w nomenklaturze w∏oskiej nie
ma stanowiska „elektronik”. Sà tam
albo „software’yÊci”, albo „robotyÊci”.

Zatem specjalizacja jest u naszych
kolegów z Italii du˝o wi´ksza, ale my,
w naszej pracy musimy byç i jednym,
i drugim.
Co stanowi najwi´ksze obcià˝enie?
Chyba to, ˝e przez ca∏y czas trzeba
bardzo uwa˝aç, ˝eby czegoÊ nie
uszkodziç. Ponosimy naprawd´ du˝à
odpowiedzialnoÊç, ˝eby nie dosz∏o,
na przyk∏ad, do kolizji robota ze
zgrzewanà blachà. Trzeba nieustannie byç bardzo skupionym i precyzyjnym. I ca∏y czas mieç pe∏nà ÊwiadomoÊç tego, co si´ robi.
W odpoczynku od pracy i odstresowaniu si´ pomagajà mi ˝ona i dwoje
dzieci. Bardzo lubimy wszyscy chodziç po górach, to zapewne z powodu bliskoÊci Beskidów. ByliÊmy ju˝
i w Bieszczadach, i w Tatrach, gdzie
naszà dwuletnià córci´ nios∏em przez

ANDRZEJ NIEMIEC,
BRYGADZISTA
ELEKTRONIK
My, elektronicy,
jesteÊmy jak gdyby pierwszà instancjà w przypadku wszelkich problemów na linii.
Je˝eli wydarzy si´
coÊ niedobrego,
jesteÊmy pierwszymi osobami, które
podchodzà do uszkodzonej maszyny.
I to my rozpoczynamy diagnozowanie
przyczyn awarii.
Praca ta na pewno przynosi du˝à satysfakcj´, zw∏aszcza, ˝e mamy w wielu sprawach wolnà r´k´ i du˝o od nas
zale˝y. Potrafimy rozwiàzaç niemal
ka˝dy problem i jak kapitan statku,
zawsze wchodzimy pierwsi na lini´
i schodzimy ostatni.
To prawda, ˝e nie ma czasu na odpr´˝enie – nawet w czasie przerwy,
trzeba byç skoncentrowanym ca∏y
czas. Ale wiemy, jaka odpowiedzialnoÊç na nas cià˝y.
Chcia∏bym podkreÊliç, i˝ nie jesteÊmy
jakàÊ odosobnionà grupà – stanowimy cz´Êç du˝ego zespo∏u, mamy ró˝ne obowiàzki, ale pracujemy razem
z ca∏ym zak∏adem.
Po pracy staram si´ wypoczywaç
aktywnie – narty, p∏ywanie, rower.
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ca∏à tras´ na plecach. Mo˝na chyba
bez przesady stwierdziç, ˝e schodzi∏em wszystkie górskie szczyty w Beskidach. Najd∏u˝sza trasa, jakà pami´tam to chyba Babia Góra, najbardziej widokowa, a poniewa˝ naszà turystyk´ górskà uprawiamy zawsze
z dzieçmi, wi´c nie porywaliÊmy si´
na nic bardziej ekstremalnego. Najbardziej chcia∏bym chyba pojechaç
w Alpy. Mam te˝ oczywiÊcie inne marzenia – na ich czele stoi z pewnoÊcià
wi´ksze mieszkanie, najlepiej czteropokojowe.
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„My, elektronicy, jesteÊmy jak gdyby pierwszà instancjà w przypadku wszelkich problemów na linii.
Je˝eli wydarzy si´ coÊ niedobrego, jesteÊmy pierwszymi osobami, które podchodzà do uszkodzonej maszyny”.
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Wszystko to traktuj´
wy∏àcznie amatorsko,
dla zdrowia. Choç czasem zdarza si´ odwrotnie – jak w ubieg∏ym roku, kiedy zimà
w Szczyrku z∏ama∏em
na nartach obojczyk
i skoƒczy∏o si´ na trzymiesi´cznym
chorobowym.
KiedyÊ zajmowa∏em si´ naprawà
sprz´tu RTV, ale dziÊ technika posun´∏a si´ tak do przodu, ˝e skoƒczy∏y
si´ czasy „z∏otych ràczek” i moim
zdaniem bez specjalistycznego i drogiego sprz´tu nie ma co nawet zdejmowaç obudowy.
Interesowa∏em si´ te˝ fotografià, praca w ciemni mia∏a w sobie jakàÊ magi´ i dawa∏a du˝à satysfakcj´, teraz
wraz z boomem na aparaty cyfrowe,
prysnà∏ czar.
Drzewo ju˝ posadzi∏em, syna mam,
pozostaje jeszcze wybudowaç dom.

NORBERT PI´KOÊ,
EKSPERT
DS. UTRZYMANIA RUCHU
Nieustannie musimy si´ dokszta∏caç – jeÊli zmieniajà si´
myÊli technologiczne, do nas
nale˝y dokonywanie modyfikacji, na przyk∏ad zmian parametrów funkcjonowania robotów. Proces
produkcyjny nie polega bowiem tylko
na sta∏ym produkowaniu, ale równie˝
na poprawianiu jakoÊci produkcji (parametrów zgrzewania, dopracowanie
usytuowania punktów zgrzewczych,
itp.) i to zwykle robi si´ w∏aÊnie r´kami elektroników.
Sama nasza profesja i specyfika pracy
wymusza to, ˝e ciàgle trzeba byç
na bie˝àco z nowinkami.
Najwi´kszy stres pojawia si´ wtedy,
gdy awaryjnie zostaje zatrzymana linia
produkcyjna i trzeba jà jak najszybciej
uruchomiç, ˝eby straty by∏y jak najmniejsze.

JANUSZ SULMA,
ELEKTRONIK
Dzi´ki naszej pracy mamy
ogromnà szans´ stale „iÊç
do przodu”, w nasz rozwój
bardzo si´ inwestuje. Ka˝de
nowe urzàdzenie niesie ze
sobà nowe rozwiàzania, które musimy poznaç i nauczyç si´ obs∏ugiwaç oraz modyfikowaç. Przez to nasza wiedza stale si´ poszerza.
Pasja elektronika to oczywiÊcie…
elektronika. Mikrokontrolery, programowalne mikroprocesory – to jest to,
co mnie najbardziej pociàga. Ale to
bardziej zabawa, ni˝ jakieÊ powa˝ne
próby – bardziej na zasadzie „ciekawe
czy to zadzia∏a, czy nie”. Dotàd chyba

LESZEK ¸UKASIEWICZ,
BRYGADZISTA AUTOMATYK
Pracy jest rzeczywiÊcie bardzo du˝o,
wi´c zapewne przyda∏oby si´ nam
jeszcze paru kolegów do pomocy –
wszystko przez to,
i˝ zaawansowanie
elektroniczne linii
produkcyjnej Fiata Panda jest du˝o
wy˝sze, ni˝ w przypadku Cinquecento,
czy nawet Seicento, o „maluchu” ju˝
zupe∏nie nie wspominajàc.
Moje hobby to narty, ˝eglarstwo, tenis,
turystyka i p∏ywanie. Najwi´kszy dotychczasowy sukces, jakim mog´ si´

niczego nie wykorzysta∏em w praktyce.
Ale by podaç jakiÊ przyk∏ad – zaprogramowa∏em kiedyÊ sterownik mikroprocesora drzwi gara˝owych. Co prawda
nie mam gara˝u, niemniej to z ca∏à
pewnoÊcià dzia∏a!
Do moich najwa˝niejszych marzeƒ nale˝y teraz przeprowadzka. Chcia∏bym,
˝eby by∏o mnie staç na to, by przenieÊç si´ na przedmieÊcia. Mieszkanie
w bloku to ju˝ nie dla mnie, ˝ona i córka w pe∏ni podzielajà moje zdanie.

pochwaliç to patent sternika jachtowego zdobyty przed laty na Mazurach.
Od jakiegoÊ czasu marzy mi si´
d∏u˝szy rejs pod ˝aglami, najch´tniej
po Morzu Adriatyckim.
Mam te˝ kilka pucharów z CRiK,
na przyk∏ad w p∏ywaniu – 50 m crawlem i raz za styl grzbietowy. W wolnym
czasie staram si´ wspieraç tez´, i˝
najlepszymi kucharzami sà m´˝czyêni.
Du˝o gotuj´, a prócz tego sam wyrabiam swojskie kie∏basy.

fiat wokó∏ nas PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2005

DziÊ czasu na hobby jest
du˝o mniej, ni˝ kiedyÊ.
Swego czasu czynnie grywa∏em w amatorskiej lidze
pi∏ki no˝nej. ZdobyliÊmy
nawet mistrzostwo, a potem zosta∏em „królem
strzelców” za gole i ogólnie aktywnoÊç w grze. Sentyment
do pi∏ki pozosta∏, kibicuj´ Polonii Bytom i oczywiÊcie kadrze narodowej.
Prócz tego interesuj´ si´ gie∏dà
i zwiàzanymi z nià operacjami finansowymi. Mog´ si´ pochwaliç, ˝e moje inwestycje w ciàgu ostatnich
trzech miesi´cy przynios∏y a˝ 22
procent zysku. OczywiÊcie sà to kwoty niewielkie, ale najwa˝niejsze, ˝e
sprawdzajà si´ wypracowany przeze
mnie mechanizm i prognozy.
Wcià˝ jeszcze jestem kawalerem na
dorobku, wi´c marzy mi si´ mieszkanie i du˝y samochód.
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Czarne
pasy

w Tychach

Nazywani sà „black beltami”, co budzi
uzasadnione skojarzenia z mistrzowskimi
pasami wschodnich sztuk walki.
Ludzie, którzy ka˝dego dnia pracujà nad
doskonaleniem procesów, poprawà jakoÊci
wyrobów oraz wyników finansowych fabryki.
Realizacja programu Six Sigma pe∏nà parà ruszy∏a w tyskim zak∏adzie przed rokiem. Zacz´∏o si´ od wyboru odpowiednich osób, które
mia∏yby si´ tym zajmowaç, a nast´pnie uwag´ skierowano na zorganizowanie ca∏ego szeregu kompleksowych szkoleƒ.
Dzi´ki wykorzystaniu metody Six Sigma i zastosowaniu niezb´dnych narz´dzi statystycznych mo˝na bardzo precyzyjnie okreÊliç, co w danym
procesie jest problemem powodujàcym straty, na przyk∏ad niepotrzebne
koszty, gorszà jakoÊç, itd.
Najwa˝niejszymi osobami w realizacji tej˝e metody sà black belci – eksperci, których zadaniem jest przede wszystkim koordynacja i wykorzystanie najlepszych zasobów przedsi´biorstwa w celu najbardziej efektywnego rozwiàzania problemu.
Znajà wszystkie niuanse Six Sigma i sà w stanie zastosowaç jà w ka˝dym niemal punkcie funkcjonowania zak∏adu. To w∏aÊnie owi black
belci sà twórcami kilku niezwykle istotnych dla tyskiego zak∏adu Fiat
Auto Poland zmian w prowadzonych tu procesach.
W Fiat Auto Poland przeszkolono w sumie dwudziestu dwóch black
beltów, z czego obecnie w Tychach, we wszystkich dzia∏ach produkcji,
siedmioro z nich pracuje bezpoÊrednio w projektach. Przy ich wybieraniu
dyrekcja zak∏adu bra∏a pod uwag´ potencja∏ intelektualny, wiedz´,
leadership, umiej´tnoÊç pracy w grupie, motywacj´ i wiek (doÊwiadczenie i m∏odoÊç) ka˝dego kandydata oraz wczeÊniejsze sukcesy
w pracy zawodowej.

Od lewej: Andrzej Tokarz,
Jerzy Kramarczyk i Ewa Wyrobek.

EWA WYROBEK
Six Sigma to w du˝ym stopniu usystematyzowanie wszystkich narz´dzi, które stosowaliÊmy wczeÊniej. Co ciekawe, przy stosowaniu tej metody rezultaty sà niejednokrotnie niespodziewane, poniewa˝ wnioski wyciàgane przez
ekspertów „na oko” sà czasami skrajnie ró˝ne od rzeczywistoÊci.
W rozwiàzywanie naszych problemów
wciàgn´liÊmy tak˝e dostawców – to
nasz du˝y sukces, poniewa˝ anga˝ujà si´ równie mocno, jak my.
W wolnych chwilach bardzo lubi´
chodziç po górach – nie wspinaczkowo, ale rekreacyjnie.
Lubi´ tez podró˝owaç, poznawaç nowe miejsca i ludzi. Moim marzeniem
jest zwiedzenie Skandynawii. Jestem
mi∏oÊniczkà zwierzàt a najbardziej spoÊród nich lubi´ koty – za ich niezale˝noÊç. Mówi si´, ˝e to kot wybiera w∏aÊciciela, nie odwrotnie.

ANDRZEJ TOKARZ
Metoda Six Sigma jest ukierunkowana przede wszystkim na prac´ w grupie. Dobieram sobie wspó∏pracowników do grupy tak, aby mieç specjalistów z ka˝dej dziedziny, z której rozwiàzuj´ dany problem.
A poniewa˝ mamy do czynienia
z ludêmi – z nimi tak˝e musieliÊmy
si´ nauczyç rozmawiaç, kierowaç
i zarzàdzaç odpowiedzialnoÊcià.
Mamy pe∏ne zaufanie „góry”, czujemy
to w kaêdym momencie pracy. Wp∏ywa to na nas bardzo motywujàco.
Moje g∏ówne hobby to wykaƒczanie
domu i ogrodu. Wi´kszoÊç czasu
sp´dzam w∏aÊnie tam, zmieniam
aran˝acj´, piel´gnuj´ roÊliny.
Prócz tego staram si´ du˝o jeêdziç
na rowerze i grywam w tenisa ziemnego. A w wolnym czasie zabieram
˝on´ na mecz i kibicujemy Janinie
Libià˝.

Six Sigma to najproÊciej mówiàc
metoda doskonalenia procesów.
Problemy rozwiàzuje si´ przy pomocy
dotychczas stosowanych technik
oraz przy wykorzystaniu statystyki.
Nazwa pochodzi od greckiej litery
„sigma” (odchylenie standardowe
– parametr w statystyce okreÊlajàcy
zmiennoÊç procesu). Im wi´ksza
wartoÊç parametru sigma,
tym lepsza jakoÊç produktu,
czyli mniejsze prawdopodobieƒstwo
pojawienia si´ wady. Przy wartoÊci
sigma równej szeÊç, tj. proces
na poziomie Six Sigma, liczba wad
na milion mo˝liwoÊci wynosi
3,4 (produkcja praktycznie odbywa
si´ bez braków).
Metod´ stosuje si´ w celu
ulepszenia wyników finansowych
przedsi´biorstwa – m.in. poprzez
popraw´ jakoÊci, oszcz´dnoÊç
materia∏ów, ograniczenie kosztów

inwestycji, zwi´kszenie wydajnoÊci,
czy zdolnoÊci technicznej maszyn.
Osoby zaanga˝owane w stosowanie
tej metody:
sponsor – zapewnia finanse,
koordynuje i zarzàdza
rozwojem metodologii,
promuje i weryfikuje rozwój
zasobów ludzkich, zleca
prowadzenie projektów
owner – w∏aÊciciel procesu, którego
ten projekt dotyczy, wspiera
black belta
black belt – prowadzi projekt,
koordynuje prace zespo∏u
ekspertów
green belt – cz∏onek zespo∏u,
pomaga black beltowi,
czasami prowadzi mniejsze
projekty
eksperci procesu – powo∏ywani
do grupy roboczej jako
wsparcie specjalistyczne

JERZY KRAMARCZYK
˚elazna konsekwencja – to najwa˝niejsza cecha charakteryzujàca Six
Sigma i naszà prac´. Kiedy realizowaliÊmy pierwszy projekt prze∏oêeni postawili przed nami zadanie osiàgni´cia
takich wskaêników, ˝e wówczas wydawa∏y si´ nam praktycznie zupe∏nie nierealne. DziÊ wiemy, ˝e mieli racj´.
Mam dwójk´ dzieci – dwudziestotrzyletni syn koƒczy studia i jest rajdowcem, to jego ogromna pasja. Osiemnastoletnia córka ucz´szcza do liceum i w wolnych chwilach zaanga˝owa∏a si´ w wybory Miss. Ja sam kocham góry, znam je doskonale. NiegdyÊ by∏em przewodnikiem w Tatrach.
Drugim moim sta∏ym hobby jest dom
i ogród – mam ca∏kiem niez∏à kolekcj´ pacioreczników, a powodów
do dumy dostarcza mi w∏asna ogrodowa areukaria – rzadkie w Polsce
drzewo iglaste.

JANUSZ MIGALSKI
Moim osobistym, najwi´kszym sukcesem w pracy z wykorzystaniem
metody Six Sigma jest wynik realizacji programu zwi´kszenia ˝ywotnoÊci
elektrod na spawalni, przy produkcji
modelu Fiat Panda.
Pilota˝owo zastosowaliÊmy metod´
jedynie na pi´tnastu robotach.
Szybko jednak okaza∏o si´, ˝e wyniki sà nadzwyczaj dobre i spe∏niajà
oczekiwania zarówno nasze, jak
i naszych prze∏o˝onych. Dlatego
wkrótce po zakoƒczeniu tego projektu dyrektor Zdzis∏aw Arlet poleci∏
poszerzyç go na ca∏y obszar spawalni, czyli 209 robotów. Aby nie pozostaç go∏os∏ownym – o 30% zwi´kszy∏a si´ ˝ywotnoÊç elektrod, co da∏o oszcz´dnoÊç oko∏o 47 tysi´cy euro na rok. JeÊli chodzi o moje hobby,
interesuj´ si´ sportem, zw∏aszcza pi∏kà no˝nà.
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Co to jest Six Sigma?
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Inwestycje, nowi pracownicy,
2400 silników dziennie i kolejne nagrody.
Fiat-GM Powertrain Polska rozwija si´
niemal tak szybko, jak popyt na silniki
diesla na mi´dzynarodowych rynkach
motoryzacyjnych.

Co 30 sekund

nowy silnik
900 tys. silnik SDE zjecha∏ z linii monta˝owych spó∏ki Fiat-GM Powertrain
Polska z Bielska-Bia∏ej. Jak ka˝dy okràg∏y jubileusz to dobra okazja do
kilku s∏ów podsumowania minionego okresu, o które poprosiliÊmy Prezesa
Zarzàdu i Dyrektora Generalnego spó∏ki Tadeusza Âwierczka.
Fiat Wokó∏ Nas: Panie dyrektorze, przywykliÊmy ju˝ kolejne etapy
rozwoju spó∏ki Fiat-GM Powertrain Polska mierzyç nie w latach,
a kolejnych setkach tysi´cy wyprodukowanych silników. Jak bardzo
w Paƒskiej ocenie zmieni∏o si´ funkcjonowanie zak∏adu od czasu
pierwszych egzemplarzy SDE, które zjecha∏y z linii?
Tadeusz Âwierczek: To prawda, za nami kolejny „jubileuszowy” silnik.
A wielkie Êwi´to ju˝ za nied∏ugo, bo wed∏ug naszych obliczeƒ ju˝ w listopadzie pojawi si´ na naszej linii produkcyjnej jednostka z numerem 1 000 000.
Nasz zak∏ad rzeczywiÊcie zmieni∏ si´ bardzo, wystarczy przejÊç si´ po hali,
przyjrzeç si´ pracy maszyn i porozmawiaç z ludêmi, by bez najmniejszej wàtpliwoÊci to stwierdziç.
Co najwa˝niejsze, jeszcze kilka lat temu w procesie produkcyjnym o wiele
wi´cej by∏o pracy manualnej, o wiele wi´cej zale˝a∏o od zdolnoÊci ludzkich
ràk. DziÊ wi´kszoÊç zadaƒ realizowana jest automatycznie – dzi´ki robotom
i sterujàcym nimi komputerom. Przy obrabiarkach nie widaç olejów, wiórów
– wszystko jest ukryte w podziemiach, a hala fabryczna przypomina bardziej
laboratorium, ni˝ zak∏ad przemys∏owy.

A jeÊli chodzi o samà prac´?
I tu równie˝ zauwa˝yç mo˝na wiele
zmian. Przede wszystkim samo podejÊcie do produkcji jest inne – opieramy si´ teraz na zarzàdzaniu procesami, a to ma ogromny wp∏yw
na wszystkie aspekty pracy przy powstawaniu silnika. W naszym zak∏adzie wprowadziliÊmy tzw. Best Practice, czyli najlepsze rozwiàzania sprawdzone we wszystkich zak∏adach Grupy na ca∏ym Êwiecie. Co jednak najistotniejsze – zmienili si´ ludzie, ich
mentalnoÊç. Widaç wyraênie na ka˝dym kroku, jak bardzo uto˝samiajà
si´ z firmà. Nasi pracownicy doskonale wiedzà, ˝e nie ma innej drogi
na Êwiecie, ni˝ zarzàdzanie przez jakoÊç. Ciekawostka – rzecz nie do pomyÊlenia jeszcze kilka lat temu, czyli
naprawy na odleg∏oÊç. DziÊ 2000 km
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W ostatnich latach mustàd specjalista loguje si´
sieliÊmy zatrudniç okodo naszej maszyny tu,
∏o 500 nowych pracowniw Polsce i nastawia jà, reków i w najbli˝szym czaguluje na odleg∏oÊç parasie zatrudnimy kolejnych
metry za poÊrednictwem
ponad 250 nowych prasatelity. Mocno zmieni∏y
cowników. No, ale nie
si´ tak˝e nasze zdolnoÊci
produkcyjne – nie wytwa- Tadeusz Âwierczek ma co si´ dziwiç – w gronie naszych najwi´kszych
rzamy ju˝ 300-400 silników na dob´. Z naszych linii zje˝d˝a klientów znajdujà si´ Fiat, General
codziennie ponad 2400 egzempla- Motors i Suzuki.
rzy, czyli de facto co trzydzieÊci se- Co decyduje, paƒskim zdaniem
o wyborze w∏aÊnie polskiego
kund pojawia si´ nowy silnik.
zak∏adu przez tych klientów?
Naprawd´ jest a˝ tak du˝y popyt
Niewàtpliwie wyniki jakoÊciowe.
na te silniki?
Ogromny. Niemal trudno nam nadà- Przypomn´, ˝e nasz 1.3 Small Die˝yç z produkcjà. Nie ma co ukrywaç sel Engine zosta∏ Silnikiem Ro– odnieÊliÊmy wielki sukces w tym ku 2005. Nie tylko dlatego, ˝e jego
zakresie, sukces którego zapewne konstrukcja, projekt by∏y na najwy˝trzy lata temu nikt si´ jeszcze w ta- szym poziomie – ale równie˝ Êwietne
wykonanie w∏aÊnie tu, w Bielskukim kszta∏cie nie spodziewa∏.

-Bia∏ej. Bo jedno z drugim nierozerwalnie si´ wià˝e.
Projekt i wykonanie na najwy˝szym poziomie to atrakcyjne
parametry silnika...
OczywiÊcie – i to w∏aÊnie sà elementy, na które w g∏ównej mierze zwraca
uwag´ klient koƒcowy, czyli u˝ytkownik samochodu. A owe parametry
u˝ytkowe naszego silnika sà naprawd´ rewelacyjne. To, co najbardziej interesuje klienta to zapewne moment
obrotowy, moc i zu˝ycie paliwa. Ju˝
teraz wyprzedzamy konkurencj´,
a przed nami przecie˝ jeszcze lepsze
wyniki silników 75, 85 i 90 KM...
przy tej samej pojemnoÊci.
No w∏aÊnie – jakie plany
na najbli˝szà przysz∏oÊç?
Ciàg∏y rozwój produktów, co ju˝ toczy
si´ na deskach projektowych. Silniki,
o których wspomnia∏em, czyli 75-,
85- i 90-konne ju˝ wesz∏y do produkcji. Planujemy jej sta∏e zwi´kszanie,
mniej wi´cej do poziomu 700 tys. egzemplarzy rocznie. Obecnie zak∏ad
osiàgnà∏ pe∏nà zdolnoÊç produkcyjnà
(2400 silników na dzieƒ).
Kolejne kilkaset tysi´cy to
naprawd´ du˝y wzrost i niema∏e
obcià˝enie dla fabryki...
To prawda, z tego te˝ powodu nie
mieliÊmy innego wyjÊcia, jak rozwa˝yç
wprowadzenie szóstego dnia pracy
w tygodniu. B´dziemy te˝ prowadziç
intensywne szkolenia pracowników
– prosz´ zwróciç uwag´, ˝e ze wzgl´du na stopieƒ skomplikowania stosowanych przez nas systemów, czas potrzebny na przygotowanie pracownika
do pracy wg specjalnego matrix i nabycie przez niego wiedzy o nowoczesnych technologiach we wszystkich
obszarach to mniej wi´cej pó∏ roku.
Tyle najbli˝sze plany, a jakieÊ
marzenia dotyczàce rozwoju
zak∏adu?
Tak, ale to musi pozostaç dzisiaj
jeszcze sekretem...
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Filippo Gallino i Miros∏awa Malich, fot. Satiz Poland

firma
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Polo Europa
da si´ lubiç

Zajmuje si´ zarzàdzaniem pasywnymi
fakturami Grupy Fiat w Europie. W przysz∏ym
roku liczba pracowników firmy wzroÊnie
do 360. Wszyscy majà dwie wspólne cechy:
umiej´tnoÊç prowadzenia rachunków
oraz p∏ynnà znajomoÊç j´zyków obcych.

Pomys∏ by∏ prosty i zarazem genialny. Stworzenie europejskiego
oÊrodka ksi´gowoÊci, który móg∏by zajàç si´ zarzàdzaniem wszystkimi
pasywnymi fakturami Grupy, inaczej mówiàc fakturami, które europejscy
dostawcy wystawiajà za swe us∏ugi i towary spó∏kom Grupy Fiat. Czy istnieje kraj bardziej nadajàcy si´ do tego celu ni˝ Polska? Paƒstwo niezwykle
konkurencyjne (np. ulgi podatkowe w Specjalnej Strefie Ekonomicznej),
infrastruktura odpowiadajàca standardom europejskim, potencja∏ ludzki
na najwy˝szym poziomie. I wreszcie, rzecz nie bez znaczenia, wielka
∏atwoÊç, z jakà Polacy przyswajajà sobie j´zyki obce, o wiele wi´ksza ni˝
u mieszkaƒców innych krajów europejskich. „To proste i genialne rozwiàzanie – mówi dyrektor generalny firmy Polo Europa, Gian Nicola Censi – ale
nie takie znowu ∏atwe do zrealizowania. Chocia˝by z uwagi na logistyk´.
Koncentracja ca∏ej dzia∏alnoÊci w Polsce nastr´cza∏a wiele problemów.
Poza tym przyjmowanie nowych osób, cz´sto m∏odych ludzi bez doÊwiadczenia zawodowego, ich szkolenie. Na decyzj´ o inwestowaniu w Polsce
ostateczny wp∏yw mia∏y ulgi podatkowe, ale nie tylko one zadecydowa∏y.
Ulgi sà przecie˝ tymczasowe zaÊ nasza inwestycja d∏ugoterminowa”.
Znaczenie „operacji Polo Europa” jest ogromne bioràc pod uwag´, ˝e od
2001 do 2005 roku zatrudnienie w firmie wzros∏o z 35 do 338 osób
(w 2006 roku najprawdopodobniej b´dzie ju˝ 360 osób). Przyj´cia nowych
pracowników to jednak dopiero poczàtek. Potem nast´puje niezwykle wa˝ny etap wdro˝enia ich do pracy, szkolenie, poznanie specyfiki dostawców.

Praca na tym etapie wià˝e si´ z cz´stymi wyjazdami za granic´ oraz z kursami pog∏´biajàcymi znajomoÊç j´zyków obcych. Na wyjazdy s∏u˝bowe
oraz szkolenie firma przeznacza Êrednio oko∏o 5% wartoÊci swych obrotów. „Ta dosyç znaczàca suma daje
wyobra˝enie o tym, jak wa˝ne dla firmy jest nie tylko znalezienie personelu o odpowiednich kwalifikacjach, ale
tak˝e najszybsze wprowadzenie go
w rytm naszej pracy, zwiàzanie tych
ludzi z Grupà Fiat oraz wyzwolenia
w nich zaanga˝owania do osiàgania
jak najlepszych wyników” – wyjaÊnia
Gian Nicola Censi.
Polo Europa w krótkim czasie okaza∏a
si´ êród∏em najwi´kszych przychodów
Business Solutions Polska (sekcja
GESCO) – w 2005 roku 57% ogólnej
wielkoÊci sprzeda˝y pochodzi∏o z tej
w∏aÊnie dzia∏alnoÊci, zaÊ pozosta∏e
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Powy˝ej: Gian Nicola Censi (piàty z lewej) i Marco Lisa (trzeci z lewej)
wraz z niewielkà cz´Êcià za∏ogi Polo Europa.

43% z us∏ug ksi´gowoÊci ogólnej
Êwiadczonych dla Fiata Auto Poland
oraz innych spó∏ek z Grupy Fiat
w Polsce. Nale˝y wspomnieç, ˝e
w ramach Business Solutions dzia∏a
tak˝e Sedap, posiadajàca oko∏o 90
pracowników spó∏ka, która zarzàdza
naszymi p∏acami.
Wróçmy jednak do Polo Europa.
Marco Lisa, szef spó∏ki Polo oraz
Katarzyna Matula, jej szef personalny, czekajà na nas w budynku BOT
Bis, ustawieni do grupowego zdj´cia.
Korzystamy z krótkiej przerwy na popraw´ makija˝u, aby spytaç o szczegó∏y pracy w firmie.
„Obowiàzki naszych pracowników podzielone sà wed∏ug znaczàcych klientów jak Iveco, Fiat Auto, CNH oraz kilku innych – wyjaÊnia Lisa. – Potem
stopniowo ka˝dego klienta „dzieli si´”
wed∏ug krajów (W∏ochy, Francja,
Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania,
Portugalia, itd.)”.
„Uwa˝amy za wa˝ne, aby ka˝dy pracownik dobrze pozna∏ swojego interlokutora – dodaje Katarzyna Matula. –
Dostawcy naszych klientów, albo mówiàc inaczej – podmioty wystawiajàce
faktury naszym klientom, stosujà swoje procedury oraz dzia∏ajà w myÊl swoich w∏asnych regu∏ operacyjnych, cz´sto bardzo ró˝niàcych si´ mi´dzy sobà.
Staramy si´ przeprowadzaç rotacj´
pracowników mi´dzy biurami, by stale
zdobywali nowe doÊwiadczenia i wiedz´, ale to nie zawsze zdaje egzamin,
bowiem to my musimy dostosowywaç
si´ do dostawców a nie odwrotnie, i to
my musimy zrozumieç i oswoiç si´ z ich
sposobami zachowania i myÊlenia oraz
nauczyç si´ ich j´zyka. To cz´sto skomplikowany i czasoch∏onny proces. Kiedy
wreszcie wypracuje si´ pewne porozumienie, trudno je potem zerwaç i zaczynaç wszystko od poczàtku”. Polskie
Polo Europa da si´ lubiç, a europejscy
dostawcy spó∏ek Grupy Fiat zdajà si´
potwierdzaç t´ opini´.
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Nasza praca polega na...
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Polo Europa w liczbach

• iloÊç zatrudnionych – (razem – 576 osób,
„Nasza spó∏ka nale˝y do tych nielicznych, w których
w tym w Polo Europa – 333, a w GESCO 243 osoby)
kontakt z obcokrajowcami sta∏ si´ codziennoÊcià”
• Êrednia wieku pracowników – 34 lata
– mówi Gabriela Then, koordynator jednej z grup
• wykszta∏cenie:
wy˝sze
– 48%
obs∏ugujàcych Fiata Auto za granicà. Prac´ w Polo
Êrednie
– 52%
Europa zacz´∏a jeszcze podczas studiów w Wy˝szej
• j´zyki:
w∏oski
– 105 osób
Szkole Zarzàdzania Marketingowego i J´zyków
angielski
– 205
Obcych w Katowicach (specjalnoÊç – rachunkowoÊç
francuski
– 46
i informatyka). Po czterech
niemiecki
– 96
latach zwrócono uwag´
hiszpaƒski
–8
na jej zdolnoÊci
rosyjski
– 80
organizacyjne oraz
posiadanà wiedz´ na temat
Dobrze nam si´ razem pracuje
rachunkowoÊci w krajach Unii
i z czystym sumieniem mog´
Europejskiej. DziÊ Gabriela
powiedzieç, ˝e tworzymy zgranà
Then koordynuje prac´ 21
grup´”.
osobowej grupy, Êwiadczàcej
Ewelina zna Êwietnie angielski,
us∏ugi dla Fiat Auto
Gabriela Then
Ewelina Boƒczak
ale w Polo Europa nauczy∏a si´
w Niemczech, Belgii,
równie˝ w∏oskiego, bo grupa, w której
Szwajcarii, Wielkiej Brytanii,
wczeÊniej pracowa∏a, a którà teraz koordynuje, pracuje
Austrii, Holandii, Portugalii i Hiszpanii.
tylko dla w∏oskich spó∏ek Fiata. „To naprawd´ bardzo
„Nasza praca polega na weryfikacji faktur,
dobry pomys∏, ˝e nasza firma umo˝liwia pracownikom
przygotowaniu ich do p∏atnoÊci i wprowadzeniu
nauk´ j´zyków obcych. Korzysta z tego wiele osób,
do systemu. Poza kompleksowà wiedzà z tej dziedziny,
poniewa˝ kursy stwarzajà im mo˝liwoÊci rozwoju.
wymagana jest tak˝e skrupulatnoÊç i umiej´tnoÊç
Mo˝emy zdobyç podstawy znajomoÊci j´zyka, a potem
pracy w grupie. Dobra znajomoÊç j´zyków obcych,
spokojnie pog∏´biaç t´ znajomoÊç w praktyce”.
ze wzgl´du na ciàg∏e kontakty z klientami z ró˝nych
Wiele osób uwa˝a, ˝e praca w ksi´gowoÊci jest
krajów, jest – jeÊli nie obowiàzkowa – to na pewno
monotonnym zaj´ciem. „U nas jest zupe∏nie inaczej
po˝àdana. Prawie ze wszystkimi klientami, oprócz
– mówi Ewelina. – T´ prac´ mo˝na polubiç,
W∏ochów i Hiszpanów, porozumiewamy si´ na co dzieƒ
trzeba tylko jà dobrze poznaç, a wtedy staje si´
w j´zyku angielskim. Mnie osobiÊcie najlepiej pracuje
naprawd´ interesujàca. Poza tym umo˝liwia kontakt
si´ z Anglikami, mo˝e dlatego, ˝e mam w kontaktach
z zagranicznymi klientami, czasem wià˝e si´
z nimi najwi´ksze doÊwiadczenie. Wbrew obiegowej
z wyjazdami zagranicznymi, co daje nie tylko okazj´
opinii nie sà wcale tacy flegmatyczni. Z innym nacjami
do poznawania nowych ludzi, ale sprzyja nabywaniu
te˝ nie ma wi´kszych problemów, chocia˝ teraz
bieg∏oÊci w pos∏ugiwaniu si´ obcym j´zykiem.
mamy nowy dzia∏ niemiecki a Niemcy sà bardziej
Czy mo˝na oczekiwaç czegoÊ wi´cej?”.
zdystansowani i powÊciàgliwi, wi´c zadania,
które stojà przed nami mo˝na potraktowaç
jako pewnego rodzaju wyzwanie”.
Ewelina Boƒczak prac´ w Polo Europa rozpocz´∏a
przed pi´cioma laty jeszcze jako studentka tej samej
co Gabriela, katowickiej uczelni (specjalnoÊç
– finanse). Niedawno zosta∏a koordynatorem
11 osobowej grupy zajmujàcej si´ obs∏ugà rynku
w∏oskiego. „Poczàtkowo ba∏am si´ troch´
odpowiedzialnoÊci, ale obawy szybko min´∏y.
Mam ju˝ bowiem spore doÊwiadczenie w tej pracy,
a ponadto w naszym biurze kierujemy si´ taki
zasadami, jak wspó∏praca, inicjatywa i szacunek.

Jerzy Piekarczyk, fot. Jan Zych

danie specjalne
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Sztuka

projektowania
cudów
Gdyby nie odwaga projektantów,
ich wyobraênia i talent, pewnie samochody
postrzegalibyÊmy nie jako dzie∏a sztuki,
ale mniej lub bardziej ha∏aÊliwy Êrodek
do przemieszczania si´ z miejsca
na miejsce.

Kiedy w 1970 roku na salonie samochodowym w Turynie zaprezentowano
prototyp Lancii Stratos, nazwano go „owocem ksi´˝ycowej abstrakcji”. Dopiero rok póêniej Giuseppe „Nuccio” Bertone zdecydowa∏ si´ na realizacj´
swego projektu w wersji przeznaczonej do produkcji limitowanej i rajdowej.
W 1973 roku niedawna „ksi´˝ycowa abstrakcja” sta∏a si´ „numerem 1”
w niekoƒczàcych si´ sukcesach sportowych. W tym mniej wi´cej czasie podczas „okràg∏ego sto∏u” zorganizowanego na targach w Mediolanie, przedstawiciele Centro Stile Alfa Romeo postawili tez´ zawierajàcà w sobie sprzecznoÊç tylko pozornà. Powiedzieli tak: „Je˝eli nowy samochód podoba si´
w chwili jego premiery, to znaczy, ˝e ju˝ jest przestarza∏y”. Trudno to by∏o
uznaç za zasad´, od której nie ma odst´pstw, ale doÊwiadczenia wykazywa∏y, ˝e zawsze najbardziej wybrzydzano na nowatorskie rozwiàzania, które
ostatecznie poszerza∏y horyzonty wyobraêni na temat kszta∏tu samochodów.
Kontrowersje budzi∏a ka˝da nowa linia, ka˝de odst´pstwo od tego, co zdà˝y∏o staç si´ regu∏à. Âci´ty ty∏ Giulii zanim go uznano za kanon nowej mody,
zosta∏ zrecenzowany w taki sposób, ˝e gdyby autor nie mia∏ niezb´dnej
w swoim fachu odpornoÊci psychicznej, pewnie pogrà˝y∏by si´ w kompleksach, które nigdy nie pomaga∏y twórcom. Gdyby wi´c nie odwaga
projektantów, nie wyobraênia, talent, nie „iskra bo˝a”, pewnie na samochód
nie patrzylibyÊmy jak na dzie∏o sztuki, tylko na Êrodek do przemieszczania si´
w przestrzeni taki sam, jakim mo˝e byç nawet zaopatrzona w ko∏a deska
do prasowania.

„Samochód musi byç
skonstruowany jako funkcja
wychodzàca nie od silnika,
lecz od cz∏owieka. Od jego
oczekiwaƒ-˝yczeƒ, które
formu∏uje, ale i detali, z których
korzysta nawet nie uÊwiadamiajàc
sobie ich obecnoÊci i tego, jak sà
przemyÊlane pod wzgl´dem
bezpieczeƒstwa, ergonomii,
komfortu. Despotyzm silnika to ju˝
przesz∏oÊç. DziÊ zamyka si´ go
w coraz mniejszym przedziale,

a przestrzeƒ kszta∏tuje si´
pod kàtem kierowcy i pasa˝erów.
Ludzka przestrzeƒ ˝yciowa jest
punktem wyjÊcia. Designer musi
jà rozumieç, by wokó∏ niej
zredagowaç okrywajàcà jà form´.
A wi´c nie projektuje ju˝
od zewnàtrz, jak dziecko, które
rysuje samochód, lecz wychodzi
od wewnàtrz, od bry∏y przedzia∏u
pasa˝erskiego” – tak pisa∏ w 1972
roku na ∏amach „Il Quadrifoglio”,
Giorgetto Giugiaro.
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Koniec despotyzmu silnika
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Janek Zych, fotograf, z którym obejrzeliÊmy w krakowskim Muzeum In˝ynierii
Miejskiej wystaw´ poÊwi´conà w∏oskiej
sztuce projektowania samochodów,
szukajàc interesujàcego uj´cia, kl´knà∏
przed jednym z eksponatów. Nie by∏ to
Êwiadomy przejaw nabo˝nego uwielbienia, jednak w tym odruchu mo˝na by∏o
dostrzec coÊ symbolicznego, bo rzeczywiÊcie forma samochodu budzi∏a podziw dla twórcy, zdolnego ze zwyk∏ego
Êrodka transportu uczyniç zachwycajàce dzie∏o sztuki.

Ziemia ludzi
utalentowanych
Dlaczego w panoramie w∏oskiego przemys∏u Piemont od zawsze pe∏ni∏ rol´
lidera w bran˝y metalowo-mechanicznej – odpowiedzi niech szukajà historycy. „W∏oski samochód nie jest wy∏àcznie efektem kreatywnoÊci stylistów,
lecz owocem d∏ugiej, kulturowej tradycji, której wymogi u˝ytecznoÊci, funkcjonalnoÊci i bezpieczeƒstwa ∏àczà si´
z poszukiwaniem pi´kna i formy” –
stwierdzajà zgodnie Stanis∏aw Pochwa∏a

– dyrektor Muzeum In˝ynierii Miejskiej
oraz Giovanni Sciola – dyrektor W∏oskiego Instytutu Kultury, którzy sponsorowani m.in. przez Selenia Motor Oil,
FL Poland, zaprezentowali w Krakowie
wystaw´ poÊwi´conà w∏oskiej sztuce
projektowania samochodów.
Jest udokumentowanym faktem, ˝e zawód stylisty nadwozi ma êród∏a w Piemoncie, gdzie z powodzeniem parali si´
swoim rzemios∏em twórcy pojazdów
zaprz´gowych, ko∏odzieje, stolarze i tapicerzy. Z czasem przekazywali swà wiedz´ m∏odszym pokoleniom, tworzyli
warsztaty, szko∏y o ró˝nych specjalizacjach i doskonalàc swe umiej´tnoÊci
otwierali si´ na wszelkiego rodzaju nowoÊci. Mo˝na powiedzieç, ˝e gdy pojawi∏ si´ samochód, wystarczy∏o wyprz´gnàç „silniki” nap´dzane owsem i swoje umiej´tnoÊci sprawdzone w konnych
zaprz´gach dostosowaç do wymagaƒ
ryczàcej i dymiàcej maszyny, której kierowca by∏ zaledwie dodatkiem. Póêniej
role si´ odmieni∏y i od samochodu
zacz´to wymagaç wi´cej ponad to, ˝e
si´ porusza.

Wielka Czwórka z Piemontu
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Z ich nazwiskami kojarzone jest w∏oskie wzornictwo przemys∏owe. Swoim talentem rozs∏awili
Piemont, skàd si´ wywodzà. Dzi´ki ich talentowi Piemont zajà∏ w historii motoryzacji miejsce,
którego mu nikt nie odbierze, tak jak Italii „w∏oskiego stylu”.
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BERTONE
W 1912 roku Giovanni Bertone za∏o˝y∏ w Turynie
rzemieÊlniczy warsztat naprawczy i konstruktorski
wagonów kolejowych nieopodal fabryki Vincenzo
Lancia. Dwa lata póêniej urodzi∏ mu si´ syn, Giuseppe
zwany póêniej „Nuccio”. Po pierwszej wojnie Êwiatowej
Carrozzeria Bertone wyspecjalizowa∏a si´ w produkcji
samochodów. W 1920 r. Giovanni Bertone przeniós∏
swoje biura do nowej siedziby w pobli˝u fabryki
Vincenza Lanci. Ten od razu zorientowa∏ si´, ˝e m∏ody
rzemieÊlnik i projektant ma przed sobà wspania∏à
przysz∏oÊç, dlatego te˝ poleci∏ mu zaprojektowanie
i konstrukcj´ kilku nadwozi. Wkrótce brawura
i solidnoÊç pracy m∏odego designera przyciàgn´∏y

innych klientów: Fiata, Fasta, Chiribiri, Aure´, Scata
i Diatto. Pierwszym udanym modelem Bertone by∏
Torpedo z silnikiem SPA 23S, a zaraz po nim
Fiat 501 Sport Siluro o bardzo wyrazistym
sportowym charakterze.
W latach 30. pojawi∏ si´ Fiat 527
Ardita 2500, stajàc si´ punktem
zwrotnym w Êwiatowym
wzornictwie motoryzacyjnym
(przednie Êwiat∏a op∏ywowo
wkomponowano w mask´
pojazdu). Potem przyszed∏ czas
na Fiata 1500 Torpedo i Lanci´
Aprilia Cabriolet.

ArtyÊci i wizjonerzy
SpoÊród dwudziestu atelier istniejàcych
na terenie Turynu i Piemontu, cztery
z nich sta∏y si´ symbolami w∏oskiego
„car design”: Bertone, Pininfarina,
I. DE. A. (Institute Design Automotive)
i w∏aÊnie Italdesing Giugiaro. Czterech
wielkich, rozpoznawalnych ju˝ nie tylko
we W∏oszech, ale na ca∏ym Êwiecie.
Wielcy talentem i przedsi´biorczoÊcià,
oddajàcy swe umiej´tnoÊci ju˝ nie tylko
przemys∏owi samochodowemu lecz
wsz´dzie, gdzie wzornictwo ma wartoÊç
handlowà, a wizualnoÊç projektu decyduje o jego sukcesie rynkowym niezale˝nie od tego, czy mamy do czynienia
z samochodem, telefonem czy kamerà.
Wed∏ug Flavio Cinti, znawcy Êwiatowego „car design”, „linia w∏oska” narodzi∏a si´ po II wojnie Êwiatowej; jej emblematycznym produktem sta∏a si´ limuzyna Cisitalia skonstruowana w 1947 roku przez Pininfarin´, który swà firm´ za∏o˝y∏ w Turynie siedemnaÊcie lat wczeÊniej, projektujàc karoserie na specjalne
zamówienia. Rozmiary przemys∏owe
nada∏ jej dopiero po wojnie.

Prawdziwy prze∏om nastàpi∏ dzi´ki wspó∏pracy studia
projektowego Bertone z Alfà Romeo; Giulietta Sprint,
której prototyp zaprezentowano w 1951 r. na pokazie
w Turynie, odnios∏a sukces, który doprowadzi∏ do jej
masowej produkcji. Zlecenie wykonania karoserii
do aut przyjà∏ wówczas „Nuccio” Bertone.

Giulietta Sprint

Do czasów Pininfariny okreÊlenie „mi´dzynarodowy” w Êwiecie motoryzacyjnym sprowadza∏o si´ do tego, ˝e albo
konstruktor mieszka∏ kolejno w kilku
krajach, albo model samochodu mia∏
karoseri´ wykonanà na zamówienie
za granicà. Battista Farina spowodowa∏, ˝e przemys∏ motoryzacyjny pokona∏ granice. Mia∏ wizj´ samochodu idealnego i pi´knego. Auta uczyni∏y z niego gwiazd´ Êwiatowej skali. Stworzy∏
nie tylko „w∏oski styl”, ale mod´ na
design, aerodynamik´, pi´kno linii.
W latach przedwojennych jego projekty
wyprzedza∏y
stylistyk´
panujàcà
w Êwiatowej motoryzacji o 10-15 lat.
Kiedy si´ raz wejdzie na takà Êcie˝k´,
trudno z niej zboczyç.
Dzi´ki takim wizjonerom jak Giugiaro,
Bertone, Pininfarina czy zorientowanej
na architektur´ pojazdu I.DE.A., s∏yszàc
na widok samochodu okrzyk – che
bella...!, nie ma si´ pewnoÊci, czy chodzi o zawartoÊç wn´trza czy opakowanie skoro wcià˝ mo˝na si´ spieraç, czy
W∏osi podatni sà bardziej na kszta∏ty
kobiet czy design samochodów.

Studio opracowa∏o tak˝e dynamiczne modele BAT
z uk∏adem mechanicznym Alfy 1900 zaÊ dzi´ki
Fiatowi Abarth 750 Record, skonstruowanemu
na bazie Fiata 600, rekord Êwiata pr´dkoÊci na torze
w Monzy zosta∏ pobity przesz∏o dziesi´ciokrotnie.
W 1959 r. uroczyÊcie otwarto nowy zak∏ad produkcyjny
w Grugliasco. Zatrudnia∏ 550 pracowników.
To w∏aÊnie tam powsta∏y Giulietta Sprint Speciale,
Aston Martin DB 2/4 oraz Maserati 3500 GT.
AktywnoÊç Carrozzeria Bertone nie ma sobie równych.
Zaprojektowano tam wiele z najwa˝niejszych
samochodów w historii motoryzacji:
Alf´ Romeo 2000 Sportiva i Sprint, 2600 Sprint,
Giuli´ SS, Giuli´ GT, 1600 Sprint GTA i Junior,
1750 Berlin´, Montreal, Alf´ 6, Alf´ 90 i Alf´ GT.
Dla Fiata: 850 Spider, Dino Coupé, X1/9, 131,! 31
Abarth Rally, Ritmo Cabrio i Punto Cabrio.
Dla Ferrari: 250 GT, Dino Ferrari GT4, dla Maserati:
la 5000 GT. Biuro wspó∏pracuje ponadto z takimi
markami jak BMW, Opel i Aston Martin.

»

Giulietta Spider
PININFARINA
Battista Farina by∏
najm∏odszym dzieckiem
w 13 osobowej rodzinie.
W dzieciƒstwie przezwano
go „Pinin”. Swojà firm´
Carrozzeria Pinin Farina
za∏o˝y∏ w 1930 r. w Turynie
po wieloletniej pracy
w nale˝àcej do brata
Giovaniego spó∏ce
Stabilimenti Farina.
Jego zak∏ad ewoluowa∏
od rzemieÊlniczej budowy
pojedynczych nadwozi
do pó∏przemys∏owej produkcji
krótkich serii (jako
Pininfarina zaistnia∏ dopiero
od 1961). Battista, podobnie
jak Bertone, zaczà∏ zajmowaç
si´ samochodami w latach
trzydziestych, a jego
najwa˝niejszymi klientami
byli Lancia, Fiat i Alfa Romeo.
Modele takie jak Lancia
Dilambda, Astura Cabriolet,
Aprilia Coupé, Aprilia Bilux,
Fiat 518 Ardita oraz
wspania∏a Alfa Romeo
6C 2300 „Pescara”,
postawi∏y go w czo∏ówce
najwi´kszych projektantów samochodów.
W okresie powojennym powsta∏y Alfa Romeo
Sport 2500 i Lancia Aprilia Cabriolet.
Rewolucyjna Cisitalia 202 SC (z nadwoziem
z aluminium spawanym na stalowym szkielecie)
znalaz∏a si´ w sta∏ej ekspozycji Muzeum Sztuki
Wspó∏czesnej w Nowym Yorku.
W 1952 roku pojawia si´ Alfa Romeo 1900
Sprint Coupé a zaraz po niej Lancia Aurelia B24S.
Kluczowym dla historii biura projektowego sta∏ si´
dopiero rok 1955, konkretnie – powstanie
Giulietty Spider, a póêniej Spider 1600 „Duetto”
z 1966 r., Alfy 164 z 1987 i GTV z 2002.
Do najwa˝niejszych projektów firmowanych
przez Pininfarin´ nale˝à: Lancia Florida i Beta
Montecarlo, Ferrari 250 GT, Ferrari Dino 206
oraz Ferrari Competizione, Testarossa, Mythos,
550 Barchetta i 575M.

Grande Punto

Alfa 155

GIUGIARO
Trzeci z wielkich to Giorgetto
Giugiaro (urodzi∏ si´ w 1938
roku w Garessio). Na poczàtku
swej kariery pracowa∏ w Centro
Stile Fiat. W 1968 r. wraz
z Alfredem Mantovanim
utworzy∏ Italdesign, niezale˝nà
spó∏k´ oferujàcà us∏ugi
projektowe. Genialny i ceniony
w Êwiecie projektant posiada
liczne doktoraty honoris causa
oraz trzy „Compasso d’Oro”
(Z∏ote Kompasy przyznawane
przez W∏oskie Stowarzyszenie
Wzornictwa Przemys∏owego)
za projekty karoserii Fiata
Panda, Punto i Alfy Romeo
Brera. Giugiaro jest prezesem
Komitetu Promocyjnego XX
Zimowej Olimpiady w 2006 r.
Do najs∏ynniejszych projektów
Italdesign Giugiaro nale˝à
w porzàdku chronologicznym:
Alfa Sud, Passat, Golf, Audi 80,
Lancia Delta, Fiat Panda, Uno,
Croma, a wÊród najnowszych
Alf Romeo: Brera, Cross
i Sportwagon Q4 oraz d∏ugo
oczekiwane Grande Punto.

I. DE. A. INSTITUTE
I. DE. A. Institute, firm´ projektowà zatrudniajàcà dziÊ
oko∏o 350 pracowników, za∏o˝y∏ (1979 r.) w Turynie
Franco Mantegazza, by∏y w∏aÊciciel i dyrektor firmy
Rieter Automotive Systems. I. DE. A. Institut zas∏ynà∏
przede wszystkim dzi´ki dwóm modelom, opracowanym
we wspó∏pracy z markà Alfy Romeo: Alfa 155, pojazdowi
o zupe∏nie nowej stylistyce, nietypowej dla producenta
spod znaku Biscione i Grupy Fiat oraz niespotykanemu
dotàd chassis modelu „Nuvola” z 1997 r. WÊród innych
prac biura projektowego na uwag´ zas∏ugujà:
Nuova Delta, Tempra i Dedra SW, Lancia K.,
Palio, Siena oraz wn´trze nowej Pandy.
W 2000 r. I. DE. A., z której us∏ug korzystajà firmy
motoryzacyjne z ca∏ego Êwiata, sta∏a si´ cz´Êcià
szwajcarskiego mi´dzynarodowego koncernu Rieter.
Zajmuje si´ przede wszystkim projektowaniem karoserii
i produkcjà prototypów.

El˝bieta i Andrzej Lisowscy

podró˝e
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Mekka

podró˝ników
Od kilku miesi´cy Polska ma, po
raz pierwszy w historii, regularne po∏àczenie lotnicze z Lizbonà. Po czterech godzinach i dziesi´ciu minutach
lotu làduje si´ na ziemi Magellana i Kolumba. Tutaj koƒczy si´ Europa. Oddech Atlantyku czuje si´
w rozmowach, literaturze, koÊcio∏ach
i zau∏kach miasta o historii si´gajàcej dwóch tysi´cy lat. Nostalgi´
za czasami wielkich wypraw morskich i geograficznych odkryç podkreÊlajà w Lizbonie nawet charakterystyczne tramwaje.
Zepchni´ta nad ocean Portugalia wyglàda jak prostokàt odci´ty od Hiszpanii. Ale mimo geograficznej i historycz-

nej bliskoÊci, niewiele ma wspólnego
ze swà wi´kszà i cz´Êciej przez turystów odwiedzanà siostrà. Nie przypomina Hiszpanii ani w zwyczajach, ani
w kuchni, ani w muzyce. Lizbona jest
tak˝e z zupe∏nie innego wymiaru. ¸àczy w sobie cechy nowoczesnej metropolii i ducha prowincji a konserwatyzm
wspó∏brzmi z pràdami awangardy.
Knajpki z afrykaƒskà muzykà nie zag∏uszajà rzewnych pieÊni fado.
W plàtaninie ciemnych uliczek Alfamy
kolorowe jarzyny i owoce uk∏adajà si´
na straganach w najwspanialsze obrazy, nad g∏owami malowniczo powiewa suszàca si´ bielizna, a stare, nieco pokrzywione domy ozdabia mech,
kwiaty i przywiezione
z odleg∏ych làdów
muszle. To tutaj powsta∏o najwi´cej sekwencji filmu „Lisbon
story”. W jednej z kamienic (z pomaraƒczowymi drzwiami) nagrywano nieznany jeszcze
wtedy w Êwiecie zespó∏
Madredeus.

Ksià˝´ Henryk ˚eglarz,
Wielki Mistrz Zakonu
Chrystusowego,
portugalskiego od∏amu
Templariuszy, by∏
promotorem wielkich
wypraw zainicjowanych
na poczàtku XV wieku.

Tylko Alfama przetrwa∏a trz´sienie ziemi w 1755 roku. Na rua da Adica ze
êróde∏ka, które da∏o nazw´ ca∏ej dzielnicy, tryska Êwie˝a jak niegdyÊ woda,
w pobli˝u koÊcio∏a Êw. Micha∏a na turystów spoglàdajà okna w arabskim
stylu, ch´tnie obchodzi si´ tu Êwi´ta
i fiesty. Najbardziej uroczyÊcie jest
w czerwcu, gdy na ka˝dym rogu ulicy,
placu, schodach, ustawia si´ o∏tarzyki i kapliczki poÊwi´cone patronowi
miasta – Êw. Antoniemu. Drugim patronem Lizbony jest Êwi´ty Wincenty;
opiekuje si´ wprawdzie ˝eglarzami
i w∏aÊcicielami winnic, ale bardziej
popularny i kochany jest ten pierwszy
– opiekun tych, którzy szukajà ˝yciowego partnera. Nikt nie próbuje nazywaç go tutaj Padewskim, bo chocia˝
wyw´drowa∏ w Êwiat, urodzi∏ si´ w∏aÊnie w jednej z uliczek Alfamy, tu˝ ko∏o katedry.
M∏odzi lizboƒscy yuppies upodobali
sobie na miejsce klubowych spotkaƒ
i dyskotek dawnà dzielnic´ doków
portowych – Docas. Górnà cz´Êç miasta, Bairro Alto, wolà przedstawiciele
awangardy i kontestacji. Ci na dole

To w∏aÊnie on da∏ impuls
˝eglarzom i odkrywcom,
którzy najpierw dotarli
przybyli na Mader´
i Azory, potem na Wyspy
Zielonego Przylàdka
i wreszcie po˝eglowali
ku wybrze˝om Afryki.

w sztywno skrojonych garniturach zupe∏nie nie przystajà do tych na górze,
gdzie mo˝na spotkaç zarówno zafascynowanych starà Lizbonà Niemców,
portugalskich studentów, artystów,
jak i przybyszów z Angoli czy Brazylii.
Wychylanego ch´tnie na górze zielonkawego absyntu nie wypada podobno
zamawiaç w lepszych restauracjach
i hotelach...
Przynajmniej jednà noc warto poÊwi´ciç na w∏ócz´g´ od knajpki do knajpki,
na wypad na dyskotek´ regge, na spacer nocnymi uliczkami Alfamy. Pr´dzej
czy póêniej trafimy te˝ na pachnàcà
Êwie˝ym chlebem piekarni´. Mo˝na w niej nawet w Êrodku nocy kupiç
nie tylko goràcà bu∏k´, ale i tanià kanapk´ z szynkà. Jednak jeden wieczór
koniecznie trzeba sp´dziç w restauracyjce z fado. Najlepiej tam, gdzie najmniej zagranicznych goÊci. Bo tylko
wtedy przekonamy si´ o sile tej nie-

W 1497 roku Vasco
da Gama utorowa∏
morskà drog´
do Indii.
Jego wyprawa zosta∏a
opisana
w „Luzjadzie”,
tj. najwi´kszym

zwyk∏ej muzyki podchwytywanej ch´tnie przez miejscowà publicznoÊç, kelnerów, przewodników wycieczek. Kilkadziesiàt lizboƒskich restauracji ma
w swoich szyldach nazw´ fado. Na wyst´py znanych wykonawców przyje˝d˝a
si´ z najbardziej odleg∏ych dzielnic
miasta. Wystarczy wys∏uchaç choç
jednej pieÊni, aby zrozumieç, jak wiele
jest z ich nastroju w muzyce zespo∏u
Madredeus. Âpiewane przy akompaniamencie dwóch gitar pieÊni fado rozprzestrzeni∏y si´ po ca∏ym kraju
pod koniec XVIII wieku. Byç mo˝e przyw´drowa∏y z Brazylii – zrodzone ze
Êpiewu niewolników. A mo˝e narodzi∏y
si´ wÊród potomków muzu∏manów
w nieistniejàcej ju˝ dzisiaj dzielnicy
Maurari. Byç mo˝e Êpiewali je marynarze podczas dalekich podró˝y. Oboj´tnie skàd fado przyw´drowa∏o, doskonale splot∏o si´ z temperamentem
Portugalczyków, noszonà w ich sercach t´sknotà. PieÊni mówià o niespe∏nionych uczuciach, porzuconych
dziewczynach i niewiernych kochankach, o trudnej do wyra˝enia, ale znakomicie wyczuwalnej t´sknocie.
Tramwaje, symbol Lizbony, zdajà si´
ledwo przeciskaç przez wàskie uliczki
miasta. Pnà si´ w gór´ uliczkami Alfamy, mijajà plac Rossio – ulubione
miejsce spotkaƒ lizboƒczyków i plac
do Comercio po∏o˝ony tu˝ nad Tagiem, doje˝d˝ajà w okolice Pomnika Odkryç Geograficznych,
wie˝y Belém i zbudowanego
w XV wieku, z okazji podró˝y Vasco da Gamy do Indii, klasztoru
Dos Jeronimos, gdzie znajduje
si´ grób s∏ynnego ˝eglarza –

portugalskim
poemacie epickim.
W 1500 roku Pedro
Alvares Cabral
zacumowa∏
u brzegów Brazylii.
Odkrycia przynios∏y
miastu wielkie

bogactwo.
Z dalekich kolonii
portugalskie
statki przywozi∏y
z∏oto, diamenty,
jedwabie
i egzotyczne
przyprawy.

odkrywcy. Tramwajem dojechaç te˝
mo˝na do wspania∏ego Oceanarium,
którego wodà mo˝na by nape∏niç
cztery baseny olimpijskie. Zobaczymy
tu mieszkaƒców wszystkich oceanów
Êwiata – od najbardziej drapie˝nych
rekinów po delikatne, morskie koniki.
Na w∏asnej skórze poczujemy ch∏ód
Antarktydy, krainy pingwinów i upa∏
tropików. Oceanarium powsta∏o
w zwiàzku z EXPO, dzi´ki Targom Lizbona zyska∏a te˝ nowà dzielnic´
Urbe. Zanim zamieszka∏o tu 25 tysi´cy ludzi by∏o to zaniedbane nabrze˝e
pe∏ne starych hal i magazynów.
500 lat po Êmierci Henryka ˚eglarza
nad rzekà Tag stanà∏ (w 1960 roku)
wspania∏y pomnik w kszta∏cie karaweli. Henryk ˚eglarz stoi na dziobie
i wpatruje si´ w dal, tu˝ za nim przykl´knà∏ Alfonso V – patron pierwszych
odkrywców, jako trzeci stoi Vasco da
Gama, nieco dalej Magellan. Czy to
za sprawà pomnika, wiatru, wody rozbijajàcej si´ o brzeg, ale jest w tym
miejscu coÊ niezwyk∏ego, jakiÊ urok
i t´sknota – za tajemnicà i dalekim
Êwiatem, który wcià˝ kusi i wzywa.

Marek Pacu∏a, rys. Janusz Stefaniak

myÊl,
Czytajàc - po
z - nie czytaj.
jak nie myÊlis

Felieton

oszcz´dny
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i kierownikiem artystycznym
krakowskiej Piwnicy pod Baranami
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I znów kolejny paêdziernik – przed
laty znany jako miesiàc rewolucji
i oszcz´dzania. Obywatele karnie
stali na poczcie lub w PKO w d∏ugich kolejkach i wp∏acali te wymordowane, wymi´te, wyt∏uszczone stówki z nadziejà na lepsze
czasy. I one w koƒcu nadesz∏y,
ale z tych stówek zaoszcz´dzonych w tysiàcach pozosta∏y z∏otówki warte tyle co te opadajàce
jesienne liÊcie, które tak pi´knie
wyglàdajà mieniàc si´ wieloma
odmianami z∏ota i bràzu, tak
wdzi´cznie szeleszczà pod stopami, a jak to cz∏owiek w garÊç weêmie, to ma wra˝enie takie same,
jak Êciskajàc garÊç stówek po denominacji.
A teraz co tu oszcz´dzaç?! Chyba ˝on´, ˝eby tyle nie pracowa∏a,
teÊciowà ˝eby tyle nie gada∏a albo dzieci, ˝eby si´ tyle nie uczy-

∏y, bo przecie˝ tatuÊ si´ specjalnie do na uki nie przyk∏a da∏
a swoje wie... I wie, ˝e nie powodzi mu si´ najlepiej, bo on nie
kradnie, jak inni. Po prawdzie
tam gdzie pracuje nie ma co
ukraÊç, ale jakby si´ cz∏owiek
dobrze przy∏o˝y∏...
OczywiÊcie nie namawiam do
wyboru: kraÊç czy oszcz´dzaç?
Bo jest jeszcze trzecie wyjÊcie.
WsiàÊç do Fia ta i pojechaç
za miasto do lasu napatrzeç si´
na to pi´kne jesienne bogactwo
i od razu poczujemy si´ równie
bogaci. I tak trzymaç nie zapominajàc, ˝e po jesieni przyjdzie tak
zwana zima.
Ale co si´ martwiç na zapas,
jak spi˝arnia jest ju˝ pe∏na zapasów. I nie ma co oszcz´dzaç,
bo trzeba byç przede wszystkim
rozrzutnym.

DODATEK DARMOWY ZUPE¸NIE
Jesieƒ, jesieƒ cieszà si´ dzieci,
Posiedzà w szkole, czas szybko zleci.
A w domu starzy, jak „wielkie bonze”
k∏ócà si´ znów o ma∏e pieniàdze,
˝e ksià˝ki, zeszyty, pióra, o∏ówki,
˝e praca marna i bardzo êle p∏atna,
a przecie˝ wszystkie dzieci wiedzà,
˝e w pi´knej Polsce, jak nigdzie w Êwiecie
nauka jest c a ∏ k i e m b e z p ∏ a t n a!
Z tej zaÊ nauki mora∏ wynika:
najlepiej si´ uczyç na... czeladnika!

KINO FORM NIEDU˚YCH przedstawia:

krzy˝ówka z Fiatem nr 5
ROZWIÑZANIE KRZY˚ÓWKI NR 4 Z NR 56
POZIOMO: 1. buddyzm. 5. stró˝. 7. Niki. 8. staroÊcic. 9. ciàg.
11. Chiƒczyk. 13. n´dza. 14. ˝niwo. 15. luidor. 16. r˝ysko.
18. sztuçce. 20. or´dzie. 22. anio∏ki. 24. kierpce. 27. Rzecki.
29. Olkusz. 30. ruszt. 31. p∏uco. 33. skumbrie. 35. ˝uki.
36. smuteczek. 37. czek. 38. Kukiz. 39. kogutek. PIONOWO:
1. blankiet. 2. dro˝noÊç. 3. znicz. 4. Micha∏y. 5. sieƒ. 6. ˝bik.
8. sta˝ysta. 9. cylinder. 10. gofr. 12. chlor. 16. remiz. 17. korki.
19. ufoludki. 21. elektryk. 23. krzem. 25. eurocent. 26. puszczyk.
28. Cypisek. 29. or´˝. 32. ¸emko. 33. skok. 34. bicz.

Prawid∏owe rozwiàzania nades∏ali:
Zbigniew Stabulaniec i Urszula Grz´da

ROZWIÑZANIE MA¸EGO ZADANIA
Ballada o mi∏oÊci ma∏ego Fiata do syrenki (6. Defoe. 4. lilia.
29. s∏oma. 25. torba. 13. Êmiga. 14. cynia. 34. k∏oda)
Rozwiàzanie tego zadania przys∏ali:
Gabriela Handzlik i Krystyna Szafranek
Zwyci´zcy otrzymali nagrody ksià˝kowe.

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

PIONOWO: 32. specjalna butelka do przygotowywania napojów gazowanych. 12. zwiàzek
wyst´pujàcy w liÊciach herbaty. 22. klasowe spotkanie po latach. 20. owad znany z tego,
˝e bardzo krótko ˝yje. 1. do przecedzenia zió∏ek. 3. przyrzàd do t∏oczenia powietrza (np. do
kominka). 37. w sporcie: nierozegrana. 19. salon, w którym mo˝na kupiç – lub tylko
poczytaç – pras´ i ksià˝ki. 21. wartownik, dozorca. 13. ubijana z bia∏ek.
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Litery odgadywanych wyrazów,
przeniesione do prawego
diagramu zgodnie z numeracjà,
utworzà s∏owa w∏oskiego poety,
Filippo Tommaso Marinettiego.
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samopoczucia
Firma Bosch stawia na
higien´. Nowa seria ch∏odziarko-zamra˝arek otrzyma∏a pozytywnà opini´
Instytutu Matki i Dziecka.
Dzi´ki pow∏oce antybakteryjnej AntiBacteria, opartej na jonach srebra, ˝ywnoÊç jest przechowywana
w optymalnie higienicznych warunkach. Srebro
– jak zapewniajà producenci – jest nieszkodliwe
dla ludzkiego organizmu,
a podobno ju˝ w Chinach
przechowywano
wod´
w nim pokrytych zbiornikach. W czasach, kiedy
nie znano antybiotyków,
u˝ywano srebra do opatrywania ran i dezynfekcji.
Zastosowanie jonów srebra w lodówce Boscha zapewnia bezpieczeƒstwo, szczególnie wa˝ne
w przypadku obecnoÊci
w domu ma∏ego
dziecka.

Nowinki technologiczne
w dzisiejszych czasach potrafià
zaskoczyç niemal ka˝dego. Motorola
(przy wspó∏pracy producenta okularów
– firmy Oakley) stworzy∏a bezprzewodowe
s∏uchawki umieszczone na okularach
s∏onecznych – Razwire. Mo˝na wi´c spokojnie
jeêdziç na rowerze, prowadziç samochód lub biegaç.

Na mi´dzynarodowych targach IFA w Berlinie firma Sharp zaprezentowa∏a dwie nowe mikrowie˝e XL-MP9H i XL-DAB9H.
Ich niewielkie rozmiary (100x205x240 mm) sprawiajà, ˝e sà
idealnym sprz´tem grajàcym, mieszczàcym si´ w ma∏ych przestrzeniach. Mimo niewielkich gabarytów, jakoÊç dêwi´ku jest
zadowalajàca (dwa razy po pi´ç watów mocy sinusoidalnej,
niezale˝ne sterowanie tonów wysokich i niskich). Oprócz opisanych zalet, wie˝e sà ∏atwe w obs∏udze. Producent zadba∏
równie˝ o stylistyk´, w dzisiejszych czasach cech´ niezwykle
istotnà. Odtwarzacze CD mogà odczytaç p∏yty o standardach CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD. Zastosowano funkcj´
odtwarzania w przypadkowej kolejnoÊci, a tak˝e odtwarzania
ciàg∏ego. Odbiornik radiowy zapami´tuje 40 stacji. Dzi´ki zegarowi wie˝e mogà uprzyjemniç ranne wstawanie, co zapowiada kres tradycyjnych budzików.

Czas rozmowy bez zasilania to oko∏o 6
godzin, czas czuwania oko∏o 100 godzin.
Producenci liczà na zainteresowanie
m∏odych, aktywnych ludzi, lubiàcych
ekstremalny styl ˝ycia,
a jednoczeÊnie ceniàcych sobie
luksus. JeÊli ktoÊ posiada
zasobny portfel, wraz ze

Ale to nie koniec nowoÊci Sharpa. JeÊli chcesz mieç telewizor w ∏azience lub kuchni, Sharp proponuje AQUOS o przekàtnej ekranu 50 cm, dzi´ki czemu zmieÊci si´ prawie
wsz´dzie. Dzi´ki odpowiedniej funkcji urzàdzenie wyszukuje
automatycznie wszystkie stacje telewizyjne. W pami´ci mieÊci si´ do 99 programów. Wy∏àcznik czasowy przychodzi
z pomocà tym, którzy zasypiajà przy telewizorze. Projekt jest
bardzo nowatorski, du˝ym plusem sà tak˝e niewielkie rozmiary telewizora – 483 x 476 x 224 mm.

s∏uchawkami mo˝e nabyç nowy
model telefonu komórkowego
Motoroli – V 171 – lekki
i stylowy, o zadowalajàcych
mo˝liwoÊciach technicznych
(czas rozmowy przewidziano na
oko∏o 633 minuty, czas czuwania
na 155 – 340 godzin).

Mieszczàcy si´ w ka˝dej kieszeni
aparat jest przystosowany
do przesy∏ania obrazów,
dêwi´ków i animacji.
Posiada szybki dost´p
do Internetu oraz pakiet gier,
zbawienny podczas nudnych
spotkaƒ biznesowych.
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Nasze rodzime towary nie ust´pujà w niczym produktom zachodnim. Firma Ko∏o od lat cieszy si´ powodzeniem na rynku ceramiki ∏azienkowej. Warto zwróciç uwag´ zw∏aszcza na oryginalnà lini´ Quattro
∏àczàcà tradycj´ z nowoczesnoÊcià. W ofercie znajdujà si´ cztery rodzaje umywalek – 40, 60, 90
i 120 cm. Mo˝na je przymocowaç do Êciany, umieÊciç na szafce, bàdê kupiç w komplecie z postumentem. Umywalka o wymiarze 120 cm jest dost´pna w wariancie z dwiema bateriami. Do kompletu
mo˝na kupiç bidet i dwa rodzaje muszli. Do produkcji zastosowano wysokiej jakoÊci materia∏y,
dost´pna jest równie˝ opcja z pow∏okà Reflex Ko∏o, u∏atwiajàcà utrzymanie higieny.
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filmy

Joanna Polak

Jesienne wieczory przed

56

telewizorem

Na jesiennà melancholi´ najlepszy jest dobry film! Na poczàtek troch´ klasyki. Sporo jest w Êwiatowej
kinematografii dobrych ekranizacji
powieÊci Agathy Christie. Ta, z roku
1980, gdzie jednà z g∏ównych ról zagra∏a Elisabeth Taylor, nale˝y z pewnoÊcià do najbardziej udanych. „P´kni´te lustro” jest lubiane przez mi∏oÊników pisarki, szczególnie tych,
którzy wyjàtkowà atencjà darzà jednà
z bohaterek cyklu – Pann´ Marple.
Panny Marple nie da si´ nie lubiç.
Sympatyczna starsza pani, która nigdy nie wysz∏a za mà˝, ale za to para
si´ rozwiàzywaniem zagadek detektywistycznych, tym razem musi si´ uporaç z morderstwem gwiazdy filmowej.
W zwiàzku z „medialnoÊcià” sprawy
presja jest podwójna. OkolicznoÊci
sprawy sà bardzo
dziwne, prawdopodobnie dosz∏o do
przypadkowego
zabójstwa, umrzeç
mia∏a zupe∏nie inna osoba.
PREMIERY
„Dziadek do orzechów”.
Kolejny film animowany,
tym razem rozgrywajàcy si´
w Sankt Petersburgu.
Ma∏y Ksià˝e to kapryÊny
i niegrzeczny dzieciak,
który nieoczekiwanie zostaje
poddany ci´˝kiej próbie

„I twojà matk´ te˝” to jeden z najbardziej interesujàcych filmów ostatnich lat. Zdecydowanie nie jest to ∏atwy i lekki obraz, ale trzeba go zobaczyç! To film o ci´˝kiej sztuce dojrzewania, pozostawiajàcy niezatarte wra˝enie. Fabu∏a zaczyna si´ banalnie.
Dwójka lekkoduchów dla zabawy proponuje Êwie˝o poznanej kobiecie
wspólnà wypraw´ na wyimaginowanà
pla˝´ zwanà Niebiaƒskimi Ustami.
W jednej z g∏ównych
ról mo˝emy zobaczyç
Gabriela G. Bernala,
który dzi´ki filmowi
„Dobre wychowanie”
Pedro Almodovara
sta∏ si´ prawdziwà
gwiazdà. „I twojà
matk´ te˝” to obraz
o brutalnym koƒcu dzieciƒstwa, o pozbyciu si´ niewinnoÊci, o ci´˝kim
brzemieniu doros∏oÊci. Bohaterowie
po prze˝yciu podró˝y do Niebiaƒskich
Ust nigdy nie b´dà tymi samymi ludêmi. Podobnie jak widz po obejrzeniu
tego wstrzàsajàcego filmu.

– zostaje zamieniony w dziadka
do orzechów. Ma szans´ si´
zrehabilitowaç – czy uda mu
si´ przy pomocy ma∏ej Klary
uratowaç królestwo? Film
w polskiej wersji j´zykowej.
Re˝.: Michael Johnson,
Tatjana Ilyna,
scen.: Andy Hurst.

W podobnym klimacie utrzymany jest
„Intacto”. To niepokojàcy, ale bardzo
ciekawy obraz. Opowiada o grupie ludzi,
którzy cudem unikn´li Êmierci, co nieco
spaczy∏o ich poglàdy
na ˝ycie. Teraz bawià si´, nara˝ajàc
˝ycie i zdrowie, nie potrafià
bowiem egzystowaç bez poczucia bliskoÊci Êmierci. Podobne fabu∏y ju˝ spotykaliÊmy, choçby w „Linii ˝ycia”,
gdzie studenci medycyny zabawiali si´ igraniem ze Êmiercià klinicznà. Fakt, tematyka
troszk´ ponura jak na rozgrzewajàcy wieczór, ale „Intacto”
to na tyle oryginalny film, ˝e
warto poÊwi´ciç mu par´ minut.
W dobie codziennego poÊpiechu,
trzeba spróbowaç zatrzymaç si´ i nie
goniç, jak bohaterowie naszych
dwóch ostatnich filmów, za nieznanym. A sztuka potrafi si´ odwdzi´czyç. Mi∏ego sam na sam!

„Persona non grata”.
Nowy film Krzysztofa Zanussiego
sta∏ si´ bardzo znany jeszcze
przed oficjalnà polskà premierà,
by∏ jednym z pretendentów
do nagrody festiwalu w Wenecji.
Zbigniew Zapasiewicz,
jak zwykle, b∏yszczy rolà
zm´czonego ˝yciem

Warto by∏o czekaç na nowà ksià˝k´ Marka Krajewskiego. Autor jak
zwykle drobiazgowo przygotowa∏
si´ do opisania dalszych losów
Eberhardta Mocka. Klimat powieÊci jest depresyjny, ale jeÊli ktoÊ
lubi fabu∏y z dreszczykiem, do tego
w klimacie retro, nie b´dzie zawiedziony. Szkoda tylko, ˝e seria ma si´
ku koƒcowi, bo autor zapowiada, ˝e
powstanie jeszcze tylko jedna ksià˝ka
poÊwi´cona Mockowi. Âwiat przedstawiony w „Breslau” jest duszny,
pe∏en fatalizmu i nieszcz´Êcia. W zasadzie nie da si´ wymieniç choçby
jednego bohatera, któremu si´ w ˝yciu powiod∏o. Wszystkie postaci
w przesz∏oÊci zosta∏y jakoÊ skrzywdzone. W przypadku Mocka „skrzywienie”
jest skutkiem stycznoÊci z najbardziej
wynaturzonymi zbrodniami.
Praca staje si´ jego ˝yciem,
a ucieczkà od rzeczywistoÊci
wydaje si´ jedynie alkohol.
Marek Krajewski: Widma
w mieÊcie Breslau. Wydawnictwo WAB. Warszawa
2005.

ambasadora, który traci
ukochanà ma∏˝onk´. W ca∏à
histori´ jest dodatkowy wpisany
wàtek skomplikowanej przyjaêni
z Rosjaninem – Olegiem
(w tej roli Nikita Micha∏kow).
Re˝.: Krzysztof Zanussi,
wyst.: Zbigniew Zapasiewicz,
Nikita Micha∏kow, Andrzej Chyra.

Literatura latynoamerykaƒska uros∏a
w ostatnim czasie do prawdziwej pot´gi i s∏usznie, bo taka liczba zdolnych
autorów, jakà mo˝e si´ pochwaliç
„ga∏àê” hiszpaƒskoj´zyczna rzadko
si´ zdarza. Ksià˝ka Jorge Franco
w Kolumbii rozesz∏a si´ w rekordowym czasie, przygotowywana jest
tak˝e ekranizacja „Rosario”. Tematem jest mi∏oÊç dwóch zamo˝nych
m∏odzieniaszków do p∏atnej morderczyni zwanej Tijeras (No˝yczki). Sytuacja wydaje si´ co najmniej groteskowa i taka jest mniej wi´cej ca∏a prawie ksià˝ka balansujàca na pograniczu absurdu i ironii. Niesamowity klimat pomieszania fikcji z rzeczywistoÊcià, tragedii z komizmem na pewno
spodoba si´ nawet najbardziej wymagajàcym czytelnikom. Zresztà si´gajàc po literatur´ tego
wydawnictwa zawsze
mo˝na liczyç na satysfakcjonujàcà intelektualnie literatur´. Jorge
Franco: Rosario Tijeras.
Wydawnictwo Czarne.
Wo∏owiec 2005.

ksià˝ki

To ju˝ druga po „Talkach w wielkim mieÊcie|” ksià˝ka z sympatycznym ma∏˝eƒstwem w roli g∏ównej.
Sà tu zresztà wszyscy,
którzy pojawili si´
w cz´Êci poprzedniej
– Kazik z nieod∏àcznà narzeczonà,
paƒstwo Roszko, czy Edziu. Felietony
„Talków” ukazywa∏y si´ w „Gazecie
Wyborczej”, nakr´cono tak˝e serial tv
na podstawie ich scenariusza. Zapowiada si´ on zresztà na przebój ramówki. Lektura „Talków” to szalenia
zabawna i rozluêniajàca czynnoÊç.
SzaroÊç dnia codziennego, skomplikowane stosunki mi´dzyludzkie,
wszystko to dotyka tak˝e bohaterów,
którzy w magiczny sposób zamieniajà
smutne ˝ycie w seri´ zabawnych historyjek. Nic tak nie
poprawia nastroju, jak dobra
ksià˝ka czytana pod ciep∏ym
kocykiem. Monika Piàtkowska, Leszek K. Talko: Talki
z resztà. Wydawnictwo WAB.
Warszawa 2005.

fiat wokó∏ nas PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2005

na bezsennoÊç

Joanna Polak

Sposób
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Rewolucja

w komunikacji
Zyskuje coraz wi´kszà popularnoÊç, a specjaliÊci twierdzà, ˝e najprawdopodobniej za dwa-trzy lata
mo˝e staç si´ standardem dla ka˝dego internauty. Mowa tutaj o Skype – g∏osowym komunikatorze internetowym, który w ciàgu ostatnich
kilku miesi´cy bije kolejne rekordy
popularnoÊci.
Skype stworzony zosta∏ w 2002 roku przez Niklasa Zennströma i Janusa Friisa. Prócz wspomnianych wy˝ej, oprogramowanie oferuje tak˝e
mo˝liwoÊci dodatkowe – takie, jak
poczta g∏osowa, instant messaging,
przekazywanie po∏àczeƒ oraz rozmowy konferencyjne.
I to nie koniec, bowiem wed∏ug zapewnieƒ twórców nowe produkty b´dà rozwijane w kierunku obs∏ugi po∏àczeƒ wideotelefonicznych, wzbogacenia funkcjonalnoÊci oraz integracji
z popularnymi programami, jak
Outlook i Internet Explorer poprzez
wykorzystanie spersonalizowanych
pasków narz´dzi.
Skype Technologies SA z siedzibà
w Luksemburgu jest jednà z najJest z ca∏à pewnoÊcià
kilka elementów, które
decydujà o tym, i˝ to
w∏aÊnie Skype wybija si´
ponad inne, znane ju˝
wczeÊniej komunikatory.
Po pierwsze – jest
darmowy, ka˝dy mo˝e

szybciej rozwijajàcych si´ firm w internecie – ju˝ teraz w 225 krajach
na ca∏ym Êwiecie notuje 54 miliony
u˝ytkowników. Ka˝dego dnia liczba
ta zwi´ksza si´ o ok. 150 tys.
Firma Zennströma i Friisa stworzy∏a
te˝ doskonale prosperujàcy ekosystem produktów, us∏ug, producentów
oprogramowania oraz afiliowanych
serwisów. Skype jest uwa˝any za lidera rynku w praktycznie wszystkich
paƒstwach, w których dzia∏a. W samej tylko Ameryce Pó∏nocnej Skype
ma wi´cej u˝ytkowników i obs∏uguje
wi´cej czasu rozmów, ni˝ jakikolwiek
inny dostawca komunikacji g∏osowej
w Internecie.
Na czym polega technologia u˝ywana przez
Skype i jego najwi´kszych rywali (np. Vonage)? W du˝ym uproszczeniu na kodowaniu
rozmów i przesy∏aniu
ich jako cyfrowych danych wewnàtrz sieci.
Tzw. VoIP, czyli Voice
over Internet Protocol

Êciàgnàç go ze strony
internetowej
www.skype.com
i korzystaç do woli.
Po drugie – darmowe sà
tak˝e rozmowy
prowadzone za jego
poÊrednictwem,

(„G∏os za poÊrednictwem protoko∏u
internetowego”) umo˝liwia u˝ytkownikom sieci wyposa˝onym w s∏uchawki i mikrofony rozmawiaç tak,
jak za poÊrednictwem zwyk∏ego telefonu. Niektóre systemy umo˝liwiajà
nawet pod∏àczanie do komputera
tradycyjnych aparatów telefonicznych.
Wed∏ug szacunków samej firmy Skype w ka˝dej sekundzie z jego oprogramowania korzysta oko∏o dwóch
milionów u˝ytkowników.
Od 2003 roku, czyli odkàd program
jest dost´pny, Êciàgn´∏o go z internetu ju˝ ponad 151 milionów osób.

I to bez wzgl´du na to, czy wykonywane sà po∏àczenia krajowe, czy zagraniczne.
Co jest potrzebne, aby korzystaç
z tej formy komunikacji? Przede
wszystkim komputer z dost´pem
do internetu oraz minimum procesorem 400Mhz, 128Mb RAM
i 10MB wolnego miejsca na dysku.
Dodatkowo potrzebne b´dà s∏uchawki i mikrofon.
Skype dzia∏a na ka˝dym sta∏ym ∏àczu internetowym oraz prawie na
ka˝dym modemie.
Minimalna wymagana pr´dkoÊç modemu to 33,6Kb/s.
Powy˝sze parametry to niezb´dne
minimum, by móc rozmawiaç za poÊrednictwem komputera i internetu
z innà osobà u˝ywajàcà oprogramowania Skype.
Aby jednak mieç mo˝liwoÊç wykonywania po∏àczeƒ telefonicznych za
poÊrednictwem Skypeout (czyli na
telefony zewn´trznych operatorów
stacjonarnych i komórkowych) nale˝y zakupiç specjalnà kart´, dost´pnà na razie wy∏àcznie poprzez p∏atnoÊci kartà kredytowà bezpoÊrednio
w firmie Skype (mo˝na dokonaç
p∏atnoÊci w internecie). Najni˝szy
nomina∏ dost´pnej obecnie karty
to 10 EURO. Do ceny tej doliczane
jest 15% podatku VAT dla obywateli Unii Europejskiej, czyli w tym
tak˝e i nam.
Ci, którzy nie posiadajà karty kredytowej, a chcieliby przetestowaç tego
typu po∏àczenia przed zakupem,
bàdê potrzebujà za dokonane op∏aty
faktury VAT, mogà skorzystaç z ofer-

pod warunkiem, ˝e dwie osoby
dysponujà komputerem,
dost´pem do internetu i samym
programem. Po trzecie zaÊ
– za jego poÊrednictwem w wielu
krajach (w tym tak˝e w Polsce)
istnieje mo˝liwoÊç ∏àczenia si´
ze zwyk∏ymi numerami

operatorów stacjonarnych,
a nawet komórkowych,
a op∏aty sà zawsze
du˝o atrakcyjniejsze,
ni˝ w przypadku korzystania
z tradycyjnego telefonu.
Opcja taka dost´pna jest
poprzez tzw. SkypeOut.

ty firm, które oferujà takie us∏ugi,
np. TelcomNet, czy OnetSkype.
W ostatnim czasie firma Skype
Technologies SA zosta∏a przej´ta
przez innego internetowego potentata – eBay Inc, w∏aÊciciela m.in.
najpopularniejszego na Êwiecie portalu aukcyjnego www.ebay.com.
WartoÊç transakcji wynios∏a oko∏o 2,6 mld dolarów w gotówce p∏atne z góry oraz w akcjach eBay’a.
Uzgodniono te˝ mo˝liwoÊç wyp∏aty
akcjonariuszom dodatkowej premii
uzale˝nionej od wyników finansowych.
Wed∏ug ustaleƒ Niklas Zennström
i Janus Friis, wiceprezes ds. strategii zachowajà dotychczasowe stanowiska. Zenström do∏àczy do zespo∏u
wy˝szej kadry zarzàdzajàcej eBay’a
i b´dzie podlega∏ bezpoÊrednio szefowej eBay’a, Meg Whitman.
eBay od pewnego czasu skupuje
wiodàce firmy z bran˝y internetowej,
by w ten sposób zwi´kszyç iloÊç oferowanych przez siebie us∏ug.
Wszystkie dodatkowe informacje
i szczegó∏y na temat oprogramowania Skype i mo˝liwoÊci wynikajàcych
z jego u˝ytkowania znaleêç mo˝na
na stronie www.skype.com.
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Firma nie publikuje jednak danych
dotyczàcych zysków.
Vonage, najwi´ksza firma telefonii
internetowej i jednoczeÊnie najwi´kszy rywal rynkowy Skype’a, ma oko∏o miliona u˝ytkowników. W przypadku Vonage konieczne jest jednak
wnoszenie op∏at, klienci tej firmy
p∏acà jej 25 dolarów miesi´cznie.
Prócz najwa˝niejszej opcji, jakà
umo˝liwia, czyli rozmów g∏osowych,
w Skype wbudowany jest tak˝e tradycyjny komunikator tekstowy. Wielkà przewag´ nad Gadu-Gadu, czy
Tlenem ma dlatego, ˝e jest programem bardzo zaawansowanym –
dzia∏a prawie zawsze, niezale˝nie
od tego z jakiej sieci si´ korzysta,
ani jaki firewall zainstalowany jest
w komputerze.
Co najwa˝niejsze – w przypadku rozmów z numerami telefonii stacjonarnej i komórkowej nie ma obaw,
˝e dostawca po∏àczenia z internetem przeÊle osobie korzystajàcej ze
Skype wi´kszy rachunek. Op∏ata b´dzie zawsze taka sama, poniewa˝
operator nie wnika w to jakie dane
przesy∏ane sà do i z internetu.
A g∏os po zakodowaniu w Skype to
nic innego jak dane, przesy∏ane podobnie jak pliki jpg, czy html.
Tak przetworzona informacja przesy∏ana jest w postaci elektronicznej do
serwera Skypeout, a stamtàd ju˝ za
pomocà zwyk∏ych linii telefonicznych
przekazywana do osoby, której numer zosta∏ wybrany. A ceny po∏àczeƒ sà znacznie ni˝sze, ni˝ w przypadku Telekomunikacji Polskiej, czy
innych operatorów telefonicznych.
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150
150
150

6,0
6,0
6,0

kod

54
54
54

rodzaj nadwozia

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

1108
1108
1108

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

moc silnika KM

22.700**
22.525
23.290

pojemnoÊç cylindrów
cm3

FRESH
ACTUAL
50 th – wers. jubileuszowa

CHARAKTERYSTYKA

3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy

187.043.2z4JD
187.043.2
187.343.2

PANDA

• 009 – ABS z∏ 1.955 • 025 – Klimat. z∏ 2.975 • 028 – Elektr. ster. szyby przed. z∏ 595 • 082 – Przyst. pod radio z∏ 170 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 425 • 112 – Wpom. el. kierownicy z∏ 1.615
• 195 – Siedz. tylne dziel. z∏ 340 • 197 – Chlapacze z∏ 42,50 • 210 – Lakier metaliz. z∏ 913,75 • 228 – Cent. zamek z∏ 297,50 • 313 – Radioodt. kaset. z∏ 1.105 • 399 – Dach otw. elektr. – d∏ugi
z∏ 2.040 • 431 – Felgi alum. 13” + opony 165/65/13 z∏ 1.232,50 • 457- Zderzaki w kol. nadwozia z∏ 510 • 502 – Poduszka pow. pas. z∏ 935 • 564 – Radio z CD z∏ 1.360 • 5B2 – Lakier sportowy
z∏ 212,5 • 890 – Pakiet Komfort z∏ 382,5
** Cena wersji FRESH nie podlega upustom.

1.1 FRESH
1.1 ACTUAL
1.1 ACTIVE
1.2 DYNAMIC
1.3 Multijet 16v FRESH
1.3 Multijet 16v ACTUAL
1.3 Multijet 16v DYNAMIC
1.2 4x4
1.2 4x4 CLIMBING

27.800**
25.330
26.945
30.430
34.000**
30.600
32.980
38.165
39.950

1108
1108
1108
1242
1248
1248
1248
1242
1242

54
54
54
60
70
70
70
60
60

150
150
150
155
160
160
160
145
145

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

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

169.010.0z4JD
169.010.0
169.022.0
169.033.0
169.014.0z4JD
169.014.0
169.034.0
169.063.0
169.073.0

• 008 – Zamek centr. ster. pilotem z∏ 340 • 009 – ABS z∏ 1.785 • 011 – Reg. wys. kierow. z∏ 340 • 025 – Klimat. man. z∏ 3.655 • 082 – Przystos. do mont. radia z∏ 340 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 510 • 102 – Spryskiwacze reflek. z∏ 510 • 108 – Felgi alum. 14” + opony 185/65/14 z∏ 1.275 • 112 – Wpom. elektr. kierow. z∏ 1.487,50 • 141 – Opony 165/70/14 (bie˝nik wysoki GRIP)
z∏ 0 • 182 – Cztery zag∏. tylne tapicerowane z∏ 127,50 • 195 – Siedz. tylne dziel. 50/50 z∏ 340 • 210 – Lakier metaliz. z∏ 1.062,50 • 218 – Elektr. ster. lusterka z∏ 425 • 245 – Ster. radiem z ko∏a
kier. z∏ 382,50 • 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∏ 1.020 • 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∏ 1.020 • 508 – Czujn. park. z∏ 765 • 564 – Zint. radio z odtwarz. CD
z∏ 1.275 • 565 – Zmieniarka CD z∏ 1.020 • 614 Kurtyny pow. z∏ 1.700 • 626 – Reg. wys. siedz. kierowcy z∏ 340 • 665 – Zapalniczka z∏ 170 • 717 – Zintegr. radio z odtw. CD i MP3 z∏ 1.700 • 718
– System audio Hi-Fi (g∏oÊniki i subwoofer) z∏ 680 • 823 – Gniazdko 12V z∏ 85 • 876 – Zderzaki w kolorze nadwozia z∏ 510 • 890 – Pakiet Komfort (uchwyty nadokienne + reg. wys. przed. pasów.
bezp.) z∏ 127,50 • 904 – System Connect Nav+ z wyÊwietl. kolor. 7” z∏ 6.800 • 927 – Ochronne listwy boczne z∏ 170 • 989 – Pakiet dla palàcych z∏ 85 • 50G – Pakiet Hi-Fi (zawiera
opcje 008, 097, 218, 245, 357, 564, 718, 927) z∏ 3.145 • 50K – Pakiet Sky (zawiera opcje 008, 097, 357, 399, 50X, 927) z∏ 3.060 • 50Y – Pakiet Class (zawiera opcje 008, 025, 357, 50X, 927)
z∏ 3.570 • 59A – Pakiet Estetyka z∏ 170 • 5B2 – Lakier sportowy z∏ 340 • 4DM – Pakiet Clima (zawiera opcje 008, 025, 218, 50X) z∏ 3.740 • 4DN – Pakiet Panorama (zawiera opcje 008, 218, 399,
50X) z∏ 3.060 • 4DP – Pakiet Cult (zawiera opcje 008, 097, 218, 564, 245, 102, 108, 295, 626, 182, 140, 50X) z∏ 8.075 • 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) ** Cena wersji FRESH nie podlega upustom.

PUNTO

ceny samochodów

600

cena (pln)

CENA

1.2 FRESH
1.3 MULTIJET 16v FRESH
1.2 ACTUAL
1.3 MULTIJET 16v ACTUAL
1.2 ACTIVE
1.3 MULTIJET 16v ACTIVE
1.2 8v DYNAMIC
1.2 16v DYNAMIC
1.3 MULTIJET 16v DYNAMIC
1.2 FRESH
1.3 MULTIJET 16v FRESH
1.2 ACTUAL
1.3 MULTIJET 16v ACTUAL
1.2 ACTIVE
1.3 MULTIJET 16v ACTIVE
1.2 8v DYNAMIC
1.2 16v DYNAMIC
1.3 MULTIJET 16v DYNAMIC

31.500**
41.000**
30.600
38.675
32.810
40.035
35.105
37.485
42.330
32.500**
42.000**
31.450
39.525
33.660
40.885
35.955
38.335
43.180

1242
1248
1242
1248
1242
1248
1242
1242
1248
1242
1248
1242
1248
1242
1248
1242
1242
1248

60
70
60
70
60
70
60
80
70
60
70
60
70
60
70
60
80
70

155
164
155
164
155
164
155
172
164
155
164
155
164
155
164
155
172
164

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

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

188.010.4z4JD
188.011.4z4JD
188.010.4
188.011.4
188.110.4
188.111.4
188.210.4
188.213.4
188.211.4
188.040.4z4JD
188.041.4z4JD
188.040.4
188.141.4
188.140.4
188.141.4
188.240.4
188.243.4
188.241.4

008 – Centr. 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, fotela kierowcy z∏ 467,50 • 082 – Przyst. do mont.
radia z∏ 340 • 097 – Âwiat∏a przeciwmg. 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 • 315 – Radio z CD z∏ 1.275 • 329 – Kierownica pokryta skórà
z∏ 255 • 392 – ESP (tylko z 1.3 JTD 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 • 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) z∏ 1.870 • 451 – Radioodtwarzacz kaset. z∏ 850 • 499 – Pakiet Fix&Go z∏ 42,50 • 502 – Poduszki pow. pas. z∏ 935 • 505 – Boczne poduszki pow. z∏ 1.020 • 511 – Trzeci zag∏ówek tylny z∏ 425 • 614 – Kurtyny pow. z∏ 1.700 • 717
– Radioodtwarzacz CD MP3 + subwoofer z∏ 1.700 • 718 – Subwoofer z∏ 425 • 876 – Zderzaki w kol. nadwozia z∏ 510 • 927 – Ochronne listwy boczne z∏ 170
** Cena wersji FRESH nie podlega upustom.

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

rodzaj nadwozia

kod

1368
1910
1368
1368
1596
1910
1910
1910
1910
1910
1368
1910
1368
1596
1910
1910
1910
1910

95
100
95
95
103
100
115
115
140
140
95
100
95
103
100
115
115
140

180
183
180
180
185
183
192
192
203
203
178
181
178
183
181
190
190
200

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

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

192.3VA.2
192.3VS.2
192.3JA.2
192.3RA.2
192.3JX.2
192.3JS.2
192.3J8.2
192.328.2
192.32R.2
192.3SR.2
192.5VA.2
192.5VS.2
192.5JA.2
192.5JX.2
192.5JS.2
192.5J8.2
192.548.2
192.54R.2

1.4 16v FRESH
1.9 JTD 100 FRESH
1.4 16v ACTIVE
1.6 16v ACTIVE
1.9 JTD 100 ACTIVE
1.9 JTD 115 ACTIVE
1.9 JTD 115 DYNAMIC
1.9 MULTIJET 16v 140 DYNAMIC

49.400**
57.400**
50.065
53.465
56.865
58.565
62.390
67.490

1368
1910
1368
1596
1910
1910
1910
1910

95
100
95
103
100
115
115
140

176
181
176
183
181
190
190
200

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

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

192.7VA.2
192.7VS.2
192.7JA.2
192.7JX.2
192.7JS.2
192.7J8.2
192.748.2
192.74R.2

ALBEA 2005

• 023 – Szyby elektr. podn. tylne z∏ 850 • 025 – Klimatyzacja z∏ 4.250 • 097 – Zintegrow. Êwiat∏a przeciwmgielne z∏ 340 • 140 – Automat. klim. dwustrefowa z∏ 5.950 • 140 – Automat. klim. dwustref. (dop∏ata do opcji 025) z∏ 1.700 • 200 – Dod. podgrzewacz temp. wn´trza (dla silników diesla) z∏ 425 • 205 – Autonom. ogrzewacz Webasto z∏ 3.910 • 210 – Lakier metal. z∏ 1.445 • 211 – Tapicerka skórzana 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
• 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 • 108 – Felgi alum. i opony 195/55/15 4 szt. z∏ 1.360 • 431 – Felgi alum. 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. i poszerz. opony 205/55/16 91V 4 szt. (dla wersji 3-drzw.) z∏ 2.210
• 465 – Zamykany górny schowek przed pas. z∏ 170 • 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. podgrz. fotel kierowcy z funkcjà pami´ci z∏ 5.355 • 505 – Boczne poduszki
pow. z∏ 1.105 • 508 – Czujnik parkowania z∏ 850 • 5B2 – Lakier pastelowy z∏ 510 • 614 – Kurtyny pow. z∏ 1.105 • 510 – Tylne boczne poduszki pow. z∏ 1.275 • 451 – Radioodtwarzacz kasetowy
z∏ 1.105 • 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 • 709 – Kierow. pokryta skórà z 11 przyciskami z∏ 680 • 718 – System Hi-Fi z subwooferem z∏ 1.275 • 727 – Wn´trze Extra seria (dla wersji 3-drzw.) z∏ 0 • 732 – Tapicerka skórzana dla wn´trza 727 z∏ 5.950 • 803 – Zapasowe ko∏o dojazdowe (eliminuje ko∏o zapasowe pe∏nowymiarowe) z∏ 0 • 803 – Zapasowe ko∏o dojazdowe (dla wersji Fresh) z∏ 127.50 • 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 – Spojler tylny dachowy z∏ 425 • 926 – Spoilery boczne (tylko do wersji 3-drzw.) z∏ 425 • 980 – Ko∏o zapasowe pe∏nowymiarowe z∏ 340 • 989 – Pakiet dla palàcych z∏ 127,50 • 59A – KIT estetyczny „Kiron” z∏ 212,50 • 40K – Otwierana tylna szyba (dla Multi
Wagon) z∏ 765 • 356* – Mapa Portugalii z∏ 1.190 • 4HS* – Mapa Wschodniej Europy (m. in. Polski) 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)
** Cena wersji FRESH, RACING nie podlega upustom.

1.2 16v ACTIVE
1.2 16v DYNAMIC

29.741,50
32.291,50

1242
1242

80
80

162
162

7,0
7,0

4-drzwiowy
4-drzwiowy

172.164.0
172.166.0

• 008 – Zdalne sterowanie centralnym zamkiem z∏ 382,50 • 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. sterowane przed. szyby + centr. zamek z∏ 1.275 • 502 – Poduszka pow. pasa˝era z∏ 1.275 • 507 – Wbud. radio z odtwarzaczem kaset. z∏ 1.105 • 626 – Regul. mechanicznie siedzenie kierowcy (z podparciem l´dêwiowym) z∏ 255

CENNIK SAMOCHODÓW obowiàzujàcy od 01 wrzeÊnia 2005 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.

moc silnika KM

45.900**
53.900**
47.090
58.400**
50.490
53.890
55.590
59.415
64.515
74.715
45.900**
53.900**
47.090
50.490
53.890
55.590
59.415
64.515

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

pojemnoÊç cylindrów
cm3

1.4 16v FRESH
1.9 JTD 100 FRESH
1.4 16v ACTIVE
1.4 16v RACING
1.6 16v ACTIVE
1.9 JTD 100 ACTIVE
1.9 JTD 115 ACTIVE
1.9 JTD 115 DYNAMIC
1.9 MULTIJET 16v 140 DYNAMIC
1.9 MULTIJET 16v 140 SCHUMACHER
1.4 16v FRESH
1.9 JTD 100 FRESH
1.4 16v ACTIVE
1.6 16v ACTIVE
1.9 JTD 100 ACTIVE
1.9 JTD 115 ACTIVE
1.9 JTD 115 DYNAMIC
1.9 MULTIJET 16v 140 DYNAMIC

cena (pln)
STILO 2005

CHARAKTERYSTYKA

STILO MW

CENA

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

77
70
77
70
77
95
70

163
159
163
159
163
175
159

6,2
5,1
6,2
5,1
6,2
6,6
5,1

kod

moc silnika KM

1368
1248
1368
1248
1368
1368
1248

rodzaj nadwozia

pojemnoÊç cylindrów
cm3

46.210**
52.810**
44.888,50
50.498,50
48.798,50
50.668,50
54.408,50

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

cena (pln)
1.4 8v FRESH
1.3 Multijet 16v FRESH
1.4 8v ACTIVE
1.3 Multijet 16v ACTIVE
1.4 8v DYNAMIC
1.4 16v DYNAMIC
1.3 Multijet 16v DYNAMIC

CHARAKTERYSTYKA

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

135.811.0
135.815.0
135.011.0
135.015.0
135.511.0
135.512.0
135.515.0

• 023 – Szyby tylne ster. elektr. z∏ 850 • 025 – Klimatyzacja z∏ 3825 • 051 – Czujnik zmroku z∏ 255 • 070 – Szyby przyc. boczne i tylna z∏ 595 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 425 • 102 – Sprysk.
reflekt. z∏ 595 • 108 – Ko∏a ze stopu 15”, opony 195/60/15 z∏ 1.530
• 431 – Ko∏a ze stopu 15”, opony 195/60/15 z∏ 1.700 • 432 – Ko∏a ze stopu 16”, opony 205/50/16 z∏ 2.550 • 406 – Ko∏a stalowe 15”, opony 195/60 R15 z∏ 255 • 132 – Pod∏ok. siedzenia kier.
z∏ 170 • 140 – Klimatyzacja aut. dwust. (dop. do wer. z klim. man.) z∏ 2.550 • 210 – Lakier metal. z∏ 1.530 • 245 – Ster. radiem na kier. (6 przyc.) z∏ 595 • 347 – Czujnik deszczu z∏ 255 • 357
– Relingi dachowe z∏ 595 • 365 – TMPS (czuj. ciÊ. pow. w oponach) z∏ 595 • 392 – ESP z∏ 3.825 • 400 – Dwucz. szklany dach otw. elektr. z∏ 4.165 • 407 – Automat. skrzynia biegów (dost.
z silnikami 1.4 16v i 1.3 JTD) z∏ 4.250 • 40X – Wielofunk. siedz. tylne (jak w wersji Dynamic) z∏ 850 • 40Y – Regul. l´dêw. siedz. kierowcy z∏ 170 • 416 – Cruise Control z∏ 1.275 • 43H – Pod∏ok.
siedz. pasa˝. z∏ 255 • 456 – Regul. l´dê. siedz. pasa˝. z∏ 170 • 499 – Zestaw fix&go z∏ 85 • 505 – Poduszki pow. boczne z∏ 1.105 • 508 – Czujnik park. z∏ 850 • 563 – Zmien. p∏yt CD z∏ 1.190 • 564
– Radio z CD z∏ 1.530 • 614 – Kurtyny pow. boczne z∏ 1.275 • 709 – Ster. radiem i naw. na kier. (8 przyc. + 3) z∏ 595 • 717 – Radio z CD MP3 z∏ 1.530 • 718 – Instal. Hi-Fi z subwoof. z∏ 850 • 823
– Gniazdo 12V w bag. z∏ 85 • 833 – Przyst. do radiotelefonu z∏ 340 • 835 – Schowki na podsufitce z∏ 255 • 904 – System Connect Nav+ z∏ 6.715 • 989 – Zestaw dla palaczy z∏ 85 • 352 – Korek
wlewu paliwa zam. na kluczyk z∏ 187 • 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 • 549 – Mapa Danii* z∏ 1.190 • 356 – Mapa Portugalii* z∏ 1.190 • 574 – Mapa Hiszpanii*
z∏ 1.190 • 5B2 – Kolor pastelowy Extraserie z∏ 680 • 211 – Tapicerka skórzana z∏ 5.100 • 728 – Tapicerka z Alcantary z∏ 2.975 • 802 – Kolor met. Extraserie z∏ 1.700 • 129 – Pakiet zimowy z∏ 1.530
• 543 – Trzeci zag∏ówek tylnej kanapy z∏ 170 • 218 – Elektr. ster. lusterka z∏ 425 • 082 – Przystos. do instal. radia z g∏oÊ. i antenà z∏ 340 • 256 – Pojemnik Cargo Box do baga˝nika z∏ 170 • 320
– Skórzana kierownica i ga∏ka zmiany biegów z∏ 595 • 4DK – Dezak. poduszki pow. pas. z∏ 170 • 923 – Spojler tylny z∏ 680
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904 – mapa musi byç zamówiona z nawigatorem)
** Cena wersji FRESH nie podlega upustom.

CROMA

ceny samochodów

IDEA

CENA

ACTIVE 1.9 JTD MULTIJET 120KM
ACTIVE 1.9 JTD MULTIJET 150KM
ACTIVE 1.9 JTD MULTIJET 150KM AUT.
DYNAMIC 1.9 JTD MULTIJET 120KM
DYNAMIC 1.9 JTD MULTIJET 150KM
DYNAMIC 1.9 JTD MULTIJET 150KM AUT.
EMOTION 1.9 JTD MULTIJET 150KM
EMOTION 1.9 JTD MULTIJET 150KM AUT.
EMOTION 2.4 JTD MULTIJET 200KM AUT.

83.300**
77.945
82.195
76.755
83.045
87.295
86.445
90.695
110.415

1910
1910
1910
1910
1910
1910
1910
1910
2837

120
150
150
120
150
150
150
150
200

195
210
205
195
210
205
210
205
216

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

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

194.742.0
194.747.0
194.748.0
194.752.0
194.757.0
194.758.0
194.767.0
194.768.0
194.764.0
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• 392 – ESP, ASR, Hill Holder z∏ 2.465 • 510 – Airbag Boczne Tylne z∏ 1.105 • 347 – Czujnik Deszczu z∏ 425 • 051 – Czujnik Zmierzchu z∏ 425 • 416 – Cruise Control z∏ 1.615 • 564 – Radio z CD
z∏ 1.275 • 41A – Radio z CD MP3 (Active) z∏ 1.700 • 41A – Radio z CD MP3 (Dynamic, Emotion) z∏ 425 • 904 – Connect NAV+ z∏ 8.075 • 4HS – Mapa Polski z∏ 1.190 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.190
• 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.190 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.190 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.190 • 554 – Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 1.190 • 356 – Mapa Portugalii 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 z∏ 1.190 • 369 – Mapa Finlandii z∏ 1.190 • 370 – Mapa Szwecji z∏
1.190 • 371 – Mapa Norwegii z∏ 1.190 • 718 – System Audio Hi-Fi z∏ 850 • 563 – Zmieniarka CD w desce rozdzielczej z∏ 1.020 • 441 – Lusterka zewn´trzne sk∏adane elektrycznie z∏ 680 • 431
– Ko∏a ze stopu 215/55/R16 z∏ 1.700 • 432 – Ko∏a ze stopu 215/50/R17 (Active) z∏ 2.125 • 432 – Ko∏a ze stopu 215/50/R17 (Dynamic) z∏ 850 • 433 – Ko∏a ze stopu 225/45/R18 (Dynamic) z∏ 2.125
• 433 – Ko∏a ze stopu 225/45/R18 (Eotion) z∏ 1.700 • 980 – Ko∏o zapasowe pe∏nowymiarowe - 205/55 R16 z∏ 425 • 982 – Ko∏o zapasowe pe∏nowymiarowe, felga ze stopu 215/55 R16 z∏ 850 • 140
– Klimatyzacja Automatyczna Dwustrefowa z∏ 2.550 • 44J – Fotele przednie sk∏adane w stolik z∏ 765 • 501 – Regulacja foteli z pami´cià z∏ 4.165 • 452 – Siedzenia przednie podgrzewane z∏ 680 • 211
– Tapicerka skórzana z∏ 5.100 • 632 – Zas∏ony przeciws∏oneczne tylnych bocznych szyb z∏ 425 • 762 – Siatka ochronna baga˝y pionowa z∏ 255 • 070 – Przyciemniane szyby z∏ 595 • 508 – Czujnik
parkowania z∏ 595 • 525 – Lusterko wsteczne elektrochromatyczne z∏ 425 • 245 – Sterowanie radiem z ko∏a kierownicy (6 przycisków) z∏ 425 • 709 – Sterowanie radiem i nawigacjà z ko∏a kierownicy
(8+3) przycisków z∏ 850 • 320 – Skórzana kierownica i ga∏ka zmiany biegów z∏ 425 • 230 – Reflektory ksenonowe z∏ 3.400 • 097 – Reflektory przeciwmgielne z∏ 850 • 350 – Pakiet zimowy
102+110+452 z∏ 1.275 • 499 – Pakiet Fix&Go z∏ 255 • 213 – Alarm z czujn. graw. z∏ 1.105 • 210 – Lakier metaliz. z∏ 1.530 • 400 – El. otw. szklany dach z∏ 5.865 • 133 – Dodatkowa nagrzewnica
(wersje diesel) z∏ 2.975 • 357 – Relingi dachowe z∏ 1.020 • 365 – Czujnik ciÊnienia powietrza (TPMS) z∏ 680 • 44X – Baga˝nik o podwójnym dnie z∏ 850 • 927 – Listwy ochronne na progach (w kolorze
nadwozia) z∏ 425 • 55G – Bluetooth z∏ 680
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904 – mapa musi byç zamówiona z nawigatorem)

1.6 16v FRESH
1.9 JTD FRESH
1.6 16v ACTIVE
1.9 JTD ACTIVE
1.6 16v DYNAMIC
1.9 JTD DYNAMIC

59.950**
65.450**
58.097,50
62.772,50
62.347,50
66.597,50

1580
1910
1580
1910
1580
1910

103
115
103
115
103
115

170
173
170
173
170
173

8,6
6,4
8,6
6,4
8,6
6,4

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

186.211.2z4JD
186.231.2z4JD
186.211.2
186.231.2
186.411.2
186.431.2

• 009 – ABS z∏ 2.465 • 023 – Szyby tylne ster. elektr. z∏ 765 • 097 – Reflektory przeciwmgielne z∏ 425 • 025 – Klimatyzacja manualna z∏ 3400 • 140 – Klimatyzacja pó∏autom. z∏ 4.250 • 140
– Klimatyzacja pó∏autom. dop∏ata do wersji z klim. man. 025 - wersje 411, 431) z∏ 1.700 • 205 – Dodatkowe ogrzew. ster. pilotem dla wersji JTD z∏ 4.250 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.530 • 213
– Alarm z∏ 1.020 • 451 – Radioodtwarzacz kasetowy z∏ 1.105 • 413 – Pakiet AUDIO z∏ 680 • 980 – Pe∏nowymiarowe ko∏o zapasowe z∏ 85 • 431 – Felgi aluminiowe 15” i opony 195/60/15 4 szt. z∏ 1.700
• 435 – Felgi aluminiowe 17” i opony 205/45/17 4 szt. z∏ 2.125 • 982 – Ko∏o zapasowe – felga alum. 15”, opona 195/60/15 z∏ 680 • 441 – Elektrycznie ustaw. i sk∏adane lusterka z∏ 425 • 465
– Konsola z lodówkà z∏ 255 • 505 – Poduszki pow. boczne przednie z∏ 1.105 • 508 – Czujniki parkowania tylne z∏ 850 • 563 – Zmieniarka CD z∏ 1.190 • 576 – Podwójny dach otwierany elektr. z∏ 4.250
• 070 – Szyby tylne przyc. w kolorze niebieskim z∏ 595 • 564 – Radioodtwarzacz CD z∏ 1.530 • 499 – Pakiet Fix&Go z∏ 85 • 561 – Trzeci kluczyk z∏ 85 • 320 – Kierownica i ga∏ka zmiany biegów obszyte skórà z∏ 425 • 614 – Kurtyny powietrzne z∏ 1.275 • 245 – Ster. radiem na kierow. z∏ 595 • 269 – Nawigator z∏ 5.525 • 903 – Connect Nav z∏ 9.350 • 392 – ESP z∏ 3.825 • 469 – Fotel tylny Êrodkowy
przesuwany z∏ 170 • 658 – Schowek pod siedzeniem pasa˝era z∏ 255 • 672 – Pakiet Komfort z∏ 850 • 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 z∏ 1.190
• 554* – Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 1.190 • 574* – Mapa Hiszpanii z∏ 1.190 • 4AN* – Mapa Polski z∏ 1.190 • 220 – Tab. rozdzielcza wykonana z PCV (w stand. tab. pokryta tkan.) z∏ 0
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 269, 903 – mapa musi byç zamówiona z nawigatorem)
** Cena wersji FRESH nie podlega upustom.

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

7,5
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
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

119.410.1
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

ULYSSE

• 008 – Centr. zamek ster. z pilota 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
• 070 – Przyc. szyby boczne i tylne z∏ 765 • 072 – Przyst. pod radio (okablowanie + antena) z∏ 170 • 082 – Przyst. pod radio (okablowanie + antena + g∏oÊniki) 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. kaset. z∏ 1.317,50 • 352 – Korek wlewu paliwa zam. na kluczyk z∏ 102 • 360 – Podwy˝szony dach (zawiera 519) z∏ 3.485 • 428 – Elektr. opuszczane szyby + centr. zamek z∏ 1.275 • 453 – Ogrz. siedzenie kierowcy (tylko z opcjà 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
– Przesuwny dach nad baga˝. z∏ 1.317,50 • 58H – Obramowanie tylnych Êwiate∏ w kolorze nadwozia z∏ 212,5 • 627 – Siedz. kierowcy z pod∏ok. z∏ 382,50 • 678 – Fartuchy przeciwb∏otne tylne z∏ 51
• 748 – Fartuchy przeciwb∏otne przednie i tylne z∏ 170 • 833 – Przyst. do telefonu z∏ 272 • 876 – Zderzaki w kolorze nadwozia z∏ 425 • 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∏ 1.190 554 – Mapa Wlk. Brytanii z∏ 1.190 • 574* – Mapa Hiszpanii z∏ 1.190
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904 – mapa musi byç zamówiona z nawigatorem)

ACTIVE 2.0 16v
ACTIVE 2.0 JTD
DYNAMIC 2.2 JTD 16v

90.185
97.920
116.280

1997
1997
2179

136
109
128

185
174
182

9,1
7,0
7,4

5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

179.111.0
179.115.0
179.957.0

ALFA ROMEO GT

• 064 – Superblokada z∏ 595 • 070 – Przyciemniane tylne szyby (tylko z pakietem SuperwidocznoÊç) z∏ 850 • 087 – 3 rzàd siedzieƒ (2+3+2 razem 7 miejsc) z∏ 2.932,50 • 102 – Spryskiwacze reflektorów z∏ 850 • 108 – Felgi aluminiowe 15”, opony 215/65/15 z∏ 1.700 • 119 – Siedzenie kierowcy elektr. regul. podgrzew. z pami´cià z∏ 3.825 • 131 – Roleta baga˝nika (d∏uga) standard w wer.
5 osob. opcja w przyp. zamów. 087 lub 897 lub 965 z∏ 255 • 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∏ 10.625 • 224 – Superblokada + alarm z∏ 1.530 • 230 – Âwiat∏a ksenonowe z∏ 2.975 • 320 – Kierownica i dêwignia zmiany biegów pokryte skórà z∏ 425
• 359 – Relingi dachowe poprzeczne z∏ 1.020 • 365 – Czujnik ciÊnienia powietrza (tylko z felgami alum.) z∏ 425 • 381 – Zabezpieczenie przestrzeni baga˝owej (siatka pionowa) z∏ 425 • 392 – ESP +
ASR + MSR z∏ 2.465 • 406 – Felgi stalowe 16”, opony 215/60/16 z∏ 595 • 416 – Tempomat z∏ 765 • 440 – Fotele przednie obrotowe z∏ 1.020 • 452 – Przednie fotele podgrzewane z∏ 935 • 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 tylne elektr. ster., elektr. blokada drzwi, os∏ony przeciws∏oneczne dla 2 rz´du, elektr. ustaw. lust. zew. z∏ 1.530 • 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∏ 2.465 • 903 – System CONNECT NAV z∏ 5.100 • 904 – System CONNECT NAV+ z∏ 8.925 • 965 – Kanapa w 3 rz´dzie siedzeƒ (2+3+3 razem 8 miejsc) z∏ 4.250 • 40E – Pakiet SuperwidocznoÊç z∏ 1.275 • 40EK – Pakiet Professional (zawiera opcje 359, 381, 508) z∏ 2.720 • 40F – Pakiet skórzano-elektryczny z∏ 14.450
• 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 • 554* – Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 1.190 • 574* – Mapa Hiszpanii z∏ 1.190 • 5A1 – Felgi alum. opony 215/60/16 z∏ 2.125
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 903, 904 – mapa musi byç zamówiona z nawigatorem)

1.8 TS IMPRESSION
1.9 JTD 16v PROGRESSION
2.0 JTS PROGRESSION
2.0 JTS SELESPEED DISTINCTIVE
3.2 V6 24v DISTINCTIVE

92.650
106.250
102.850
112.200
127.500

1747
1910
1970
1970
3179

140
150
165
165
240

200
209
216
216
243

8,5
6,7
8,7
8,7
12,4

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

125.432.0
125.133.0
125.335.0
125.436.0
125.437.0

• 070 – Szyby privacy z∏ 1.360 • 102 – Spryskiwacze reflektorów z∏ 595 • 132 – Pod∏okietnik z przodu z∏ 425 • 140 – Klimatyzacja aut. dwustrefowa z∏ 4.675 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.700
• 211 – Siedzenia ze skóry z∏ 4.500 • 213 – Autoalarm z∏ 1.275 • 230 – Reflektory ksenonowe z∏ 2.550 • 270 – Lakier per∏owy z∏ 7.225 • 303 – Przyciski na kierownicy sterujàce radiem z∏ 680 •
350 – Pakiet zimowy z∏ 1.360 • 392 – VDC (ESP) uk∏. stab. tor jazdy z∏ 2.465 • 415 – Felgi alum. 15” 195/60 ELEGANT z∏ 1.275 • 420 – Felgi alum. 17” 215/45 SPORT z∏ 425 • 421 – Felgi alum.
16” 205/55 SPORT I z∏ 1.275 • 431 – Felgi alum. 17” 225/45 SUPER SPORT z∏ 425 • 433 – Felgi alum. 17” 215/45 SPORT z∏ 1.530 – 2.805* • 433 – Felgi alum. 17” 215/45 SPORT II z∏ 1.870
– 3.145* • 454 – Reg. wys. siedzenia pasa˝. z∏ 425 • 508 – Czujnik park. z ty∏u z∏ 850 • 563 – CD Changer w baga˝niku z∏ 1.530 • 564 – Radio z CD z∏ 1.785 • 709 – przyc. na kierow. ster. radiem
i tel. z∏ 850 • 717 – Radio z CD i MP3 z∏ 425 – 2.210* • 718 – System Hi-Fi Bose z subwooferem z∏ 2.550 • 728 – Tapicerka z mat. Alfatex z∏ 680 • 732 – Tapicerka siedzeƒ, deska roz. i obicia
drzwi obszyte skórà “Pieno Fiore” z∏ 18.275 • 740 – Pakiet Klimatyzacja z∏ 1.105 • 762 – Siatka zab. baga˝e z∏ 425 • 833 – Przyst. do monta˝u tel. z∏ 680 • 903 – Connect Nav+ (mapa) z∏ 12.750
• 980 – Ko∏o zap. pe∏nowym. z∏ 425 • 41l – System bluetooth z∏ 1.360 • 56J – Felgi alum. 18” 225/40 SPORT III z∏ 2.720 – 3.995*• 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 i Portugalii z∏ 1.530
* w zale˝noÊci od wersji

CENNIK SAMOCHODÓW obowiàzujàcy od 01 wrzeÊnia 2005 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.

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

kod

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

1242
1251
1242
1596
1910
1251
1596
1910
1596
1910
1251
1910

rodzaj nadwozia

moc silnika KM

37.995
44.115
39.780
43.350
48.790
45.900
48.280
53.720
46.070
51.510
48.620
62.305

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

pojemnoÊç cylindrów
cm3

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

CHARAKTERYSTYKA

cena (pln)
DOBLÒ

CENA
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pr´dkoÊç maksymalna
km/h

105
105
105
120
150
150
120
150
150
105
105
105
120
150
150
115
150
150

185
185
185
195
208
208
191
208
208
185
185
185
195
208
208
191
208
208

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

kod

moc silnika KM

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

rodzaj nadwozia

pojemnoÊç cylindrów
cm3

56.015
60.265
64.600
67.490
78.540
84.830
71.230
74.715
78.965
57.715
61.965
66.300
69.190
80.240
86.530
72.930
76.415
80.665

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

cena (pln)
ALFA ROMEO 147

147 1.6 TS 105 KM IMPRESSION
147 1.6 TS 105 KM PROGRESSION
147 1.6 TS 105 KM DISTINCTIVE
147 1.6 TS 120 KM DISTINCTIVE
147 2.0 TS DISTINCTIVE
147 2.0 TS SELESPEED DISTINCTIVE
147 1.9 JTD 120 KM PROGRESSION
147 1.9 JTD 150 KM PROGRESSION
147 1.9 JTD 150 KM DISTINCTIVE
147 1.6 TS 105 KM IMPRESSION
147 1.6 TS 105 KM PROGRESSION
147 1.6 TS 105 KM DISTINCTIVE
147 1.6 TS 120 KM DISTINCTIVE
147 2.0 TS DISTINCTIVE
147 2.0 TS SELESPEED DISTINCTIVE
147 1.9 JTD 120 KM PROGRESSION
147 1.9 JTD 150 KM PROGRESSION
147 1.9 JTD 150 KM DISTINCTIVE

CHARAKTERYSTYKA

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

190.521.1
190.021.1
190.221.1
190.421.1
190.325.1
190.825.1
190.135.1
190.127.1
190.427.1
190.571.1
190.071.1
190.271.1
190.471.1
190.375.1
190.875.1
190.155.1
190.157.1
190.457.1

• 015 – ASR z∏ 850 • 023 – Elektryczne podn. szyb z ty∏u z∏ 765 • 025 – Klimatyzacja manualna z∏ 4.675 • 082 – Przyst. do monta˝u radia z∏ 425 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 595 • 102
– Spryskiwacze reflektorów z∏ 595 • 132 – Pod∏ok. z przodu z∏ 425 • 205 – Ogrzewanie dodatkowe z∏ 850 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.530 • 211 – Tapicerka skórzana z∏ 3.825 • 213 – Autoalarm
z∏ 1.275 • 270 – Lakier per∏owy z∏ 6.375 • 302 – G∏oÊniki tylne wysokotonowe z∏ 255 • 303 – Przyciski sterujàce radiem na kierownicy z∏ 510 • 320 – Kierownica i dêwignia zmiany biegów obszyta
skórà z∏ 510 • 321 – Kierow. i dêwignia zmiany biegów ozdobiona drewnem z∏ 765 • 392 – VDC z∏ 1.615 – 2.465* • 400 – Dach otwierany elektrycznie z∏ 2.550 • 410 – Lust. wew. autom. przyc.
z∏ 340 • 415 – Felgi aluminiowe Sport 15” opony 195/60/15” z∏ 0 – 1.870* • 416 – Tempomat z∏ 850 • 431 – Felgi aluminiowe Eleganti 15” opony 195/55 z∏ 0 – 1.870* • 432 – Felgi aluminiowe
Sport 16” opony 205/55/16” z∏ 0 – 2.550* • 433 – Felgi aluminiowe Sport 17” opony 215/45/17” z∏ 1.700 – 2.975* • 435 – Felgi aluminiowe wieloszprychowe 16” opony 205/55(niemo˝liwy mont.
∏aƒc.) z∏ 850 – 2.550* • 439 – Felgi aluminiowe Supersport 17” opony 215/45 z∏ 1.700 – 2.975* • 454 – Regulacja wys. fotela pas. z∏ 340 • 508 – Czujnik parkow. z ty∏u z∏ 850 • 564 – Radio
z CD z∏ 1.785 • 709 – Przyciski sterujàce radiem i tel. na kier. z∏ 680 • 711 – Sterowanie g∏osowe z∏ 425 • 718 – System Hi-Fi BOSE z subwooferem z∏ 2.210 • 728 – Tapicerka siedzeƒ z materia∏u
ALFATEX z∏ 425 • 732 – Fotele sportowe - tapicerka skórzane z∏ 4.250 • 740 – Pakiet Klimatyzacja z∏ 1.105 • 833 – Przystosowanie do monta˝u telefonu komórkowego z∏ 680 • 903 – System CONNECT
NAV (piktogramy) z∏ 9.265 • 904 – System CONNECT NAV+ (mapa) z∏ 12.750 • 976 – Lust. boczne lakier. w kol. nadw. z∏ 0 – 680* • 980 – Ko∏o zapasowe pe∏nowymiarowe z∏ 170 • 41A – Autoradio
z mp3 z∏ 2.125 • 51Y – Pakiet Komfort z∏ 595 • 56B – Pakiet Zimowy z∏ 1.530 • 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 • 549 – Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 1.530 • 574 – Mapa Hiszpanii i Portugalii z∏ 1.530
* w zale˝noÊci od wersji

ALFA ROMEO 156

ceny samochodów

CENA

1.6 TS IMPRESSION
1.6 TS IMPRESSION BUSINESS
1.6 TS PROGRESSION
1.6 TS PROGRESSION CLASSIC
1.8 TS PROGRESSION CLASSIC
2.0 JTS PROGRESSION CLASSIC
2.0 JTS DISTINCTIVE
2.0 JTS DISTINCTIVE SPORT
2.0 JTS SELESPEED DISTINCTIVE
1.9 JTD IMPRESSION BUSINESS
1.9 JTD PROGRESSION CLASSIC
1.9 JTD DISTINCTIVE
1.9 JTD 16v IMPRESS. BUSINESS
1.9 JTD 16v PROGRESSION
1.9 JTD 16v PROGRESSION CLASS.
1.9 JTD 16v DISTINCTIVE
2.4 JTD 20v PROGRESSION CLASS.
2.4 JTD 20v DISTINCTIVE

69.615
71.315
75.225
77.605
79.730
85.255
93.160
98.175
97.155
76.755
83.045
91.035
79.475
84.235
86.615
94.605
106.420
114.070

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

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

200
200
200
200
208
220
220
220
220
191
191
191
209
209
209
209
212
212

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

116.121.3
116.121.3
116.221.3
116.221.3
116.223.3
116.375.3
116.075.3
116.075.3
116.074.3
116.146.3
116.246.3
116.286.3
116.156.3
116.546.3
116.546.3
116.586.3
116.257.3
116.457.3

moc silnika KM

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

rodzaj nadwozia

kod

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

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

200
200
200
200
208
220
220
220
220
191
191
191
209
209
209
209
212
212

8,3
8,3
8,3
8,3
8,6
8,9
8,9
8,9
8,9
6,0
6,0
6,0
6,1
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

116.721.3
116.721.3
116.621.3
116.621.3
116.723.3
116.675.3
116.175.3
116.175.3
116.174.3
116.746.3
116.646.3
116.686.3
116.756.3
116.846.3
116.846.3
116.886.3
116.657.3
116.847.3

1.9 JTD 150 KM STRADALE PROG.
1.9 JTD 150 KM PROGRESSION
1.9 JTD 150 KM DISTINCTIVE

110.500
119.000
127.500

1910
1910
1910

150
150
150

192
192
192

7,1
7,1
7,1

5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

116.056.3
116.046.3
116.086.3

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
3.0 V6 24v PROGRESSION A/T
3.0 V6 PROGRESSION
3.2 V6 24v DISTINCTIVE
3.2 V6 24v LUXURY

102 – Spryskiwacze reflektorów z∏ 595 • 104 – Roleta baga˝nika z∏ 425 • 200 – Ogrzewanie dod. (tylko JTD) z∏ 1.700 • 208 – Felgi aluminiowe 17” (podwójna szprycha) chromowane z∏ 2.550 • 210
– Lakier metalizowany z∏ 1.700 • 211 – Tapicerka skórzana z∏ 3.825 • 213 – Autoalarm 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 • 357 – Relingi dachowe aluminiowe z∏ 1.275 • 400 – Elektr. otwierany dach z∏ 2550 • 416 – Tempomat z∏ 850 • 41l – System Bluetooth z∏ 1360 • 508 – Czujnik parkowania z ty∏u z∏ 850 • 563 – Zmieniarka CD w baga˝niku z∏ 1.530 • 587 – Pakiet zimowy z∏ 1.360
• 718 – System Hi-Fi Bose z subwooferem z∏ 2.550 • 732 – Fotele obszyte skórà P. Fiore z∏ 5.950 • 762 – Siatka trzymajàca baga˝e z∏ 425 • 788 – Fotele sportowe skórzane z∏ 4.250 • 833 – Przystosowanie do monta˝u telefonu z∏ 680 • 890 – Pakiet Komfort z∏ 680 • 903 – Connect Nav (piktogramy) z∏ 9.265 • 976 – Lakier. lusterka bocz. z∏ 425 • 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

118.150
137.190
141.950
151.130
157.930
150.450
169.575
162.350
168.300
170.850

1970
2387
2387
2387
2387
2492
3179
2959
3179
3179

150
150
150
175
175
188
239
220
239
239

211
204
204
222
222
245
245
241
245
245

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

4-drzwiowy
4-drzwiowy
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
136.105.1
136.103.1
136.303.1
136.402.1

• 058 – Pakiet Ti z∏ 6.800 • 103 – Zas∏ony przeciws∏oneczne z∏ 340 • 113 – Przednie siedzenia podgrzewane z∏ 2.975 • 135 – Przednie siedzenia elektrycznie regulowane i podgrzewane z pam. fot.
kierowcy z∏ 5.100 • 205 – Dodatkowe ogrzewanie z∏ 2.975 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 2.380 • 211 – Tapicerka ze skóry z∏ 4.845 • 213 – Autoalarm z∏ 1.870 • 253 – Ogrzewanie cz´Êci przedniej szyby przy wycieraczkach z∏ 765 • 347 – Czujnik deszczu z∏ 500 • 386 – System nawigacji z∏ 6.800 • 392 – VDC uk∏ad stab. tor jazdy z∏ 2.975 • 400 – Dach otwierany elektrycznie z∏ 3.400 • 410
– Lusterko wewn´trzne aut. przyc. z∏ 425 • 416 – Tempomat z∏ 850 • 431 – Felgi aluminiowe 16” 205/55 CLASSIC z∏ 850 • 432 – Felgi aluminiowe 17” 225/45 SPORT z∏ 1.105 – 1.700* • 435
– Felgi aluminiowe 18” 235/40 SPORT z∏ 1.275 – 2.125* • 441 – Podwójne lusterko elektr. z odszraniaczem z∏ 425 • 508 – Czujnik parkowania z ty∏u z∏ 1.700 • 563 – Zmieniarka CD w baga˝niku
z∏ 1.700 • 564 – Radio Hi-Fi z CD i magazynkiem na 3 CD z∏ 3.825 • 709 – Przyciski sterujàce radiem i telefonem na kierownicy z∏ 850 • 728 – Tapicerka skórzana Blue/Red Style z∏ 6.545 • 833
– Przygotowanie do mont. telefonu 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 i Portugalii z∏ 1.530
* w zale˝noÊci od wersji

CENNIK SAMOCHODÓW obowiàzujàcy od 01 wrzeÊnia 2005 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.

pojemnoÊç cylindrów
cm3

73.780
75.480
78.795
81.175
83.300
88.825
96.730
101.745
100.725
80.325
86.615
94.605
83.045
87.805
90.185
98.175
109.990
117.640

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

cena (pln)
ALFA ROMEO 156 SW

1.6 TS IMPRESSION
1.6 TS IMPRESSION BUSINESS
1.6 TS PROGRESSION
1.6 TS PROGRESSION CLASSIC
1.8 TS PROGRESSION CLASSIC
2.0 JTS PROGRESSION CLASSIC
2.0 JTS DISTINCTIVE
2.0 JTS DISTINCTIVE SPORT
2.0 JTS SELESPEED DISTINCTIVE
1.9 JTD IMPRESSION BUSINESS
1.9 JTD PROGRESSION CLASSIC
1.9 JTD DISTINCTIVE
1.9 JTD 16v IMPRESSION BUSINESS
1.9 JTD 16v PROGRESSION
1.9 JTD 16v PROGRESSION CLASSIC
1.9 JTD 16v DISTINCTIVE
2.4 JTD 20v PROGRESSION CLASSIC
2.4 JTD 20v DISTINCTIVE

ALFA ROMEO CROSSWAGON Q4

CHARAKTERYSTYKA

ALFA ROMEO 166

CENA

66

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

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

155
164
155
178
164
178
164

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

kod

moc silnika KM

1242
1248
1242
1368
1248
1368
1248

rodzaj nadwozia

pojemnoÊç cylindrów
cm3

41.905
51.935
44.115
47.515
54.145
53.805
60.435

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

cena (pln)
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

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 MUSA

1.4 16v ORO
1.4 16v D.F.N ORO
1.3 MULTIJET ORO
1.3 MULTIJET D.F.N. ORO
1.3 MULTIJET ORO

LANCIA PHEDRA

• 025 – Klimatyzacja z∏ 3.825 • 041 – Lusterka zewn. elektr. ust. i podgrz. z∏ 442 • 097 – Âwiat∏a p.mgielne 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 3-miejsc. z∏ 0 • 320 – Ko∏o kier. i ga∏ka dêwigni zm. biegów w skórze z∏ 425 • 347 – Czujnik deszczu z∏ 510 • 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 – Pod. pow. boczna przednia z∏ 1.190 • 508 – Czuj. parkowania z∏ 595 • 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 • 365 – Mapa Portugalii z∏ 1.360 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.360 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.360 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.360 •
538 – Mapa Belgii z∏ 1.360 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.360 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.360 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.360 • 549 – Mapa Danii z∏ 1.360 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.360 • 4DL
– Dwukol nadw. i tapic. Glamour (koÊç s∏on+bràz lub koÊç s∏on. + czerw.) - wersja B-colore z∏ 2.270 • 4DL – Dwukol nadw. i tapic. Glamour (szary+bràz) - wersja B-colore z∏ 2.270

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

LANCIA THESIS

fiat wokó∏ nas PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2005

ceny samochodów

LANCIA Y

CENA

64.175,00
67.320,00
69.691,50
73.440,00
75.055,00

1368
1368
1248
1248
1910

95
95
70
70
100

175
175
159
159
179

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

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

184.112.0
184.152.0
184.115.0
184.155.0
184.117.0

• 023 – Tylne szyby ster. elektr. z∏ 1.190 • 051 – Czujnik zmierzchu z∏ 595 • 070 – Boczne szyby tylne i tylna szyba przyciem. z∏ 680 • 097 – Âwiat∏a p. mgielne z∏ 595 • 108 – ko∏a ze stpów lekkich
15“ z∏ 1.530 • 129 – Sziedz. przednie ogrzew., boczne pod. pow.* z∏ 2.210 • 140 – Autom. klimat. dwustref. z∏ 1.955 • 241 – Lakier met. z∏ 1.530 • 245 – Przyciski ster. radiem na kier. (6 przyc.)
z∏ 765 • 320 – Ko∏o kier. i ga∏ka dêwigni zm. biegów w skórze (w wer. z aut. skrz. bieg. tylko kierownica) z∏ 680 • 347 – Czujnik deszczu z∏ 680 • 357 – Relingi dach. z∏ 1.190 • 365 – Czujnik ciÊ. w
oponach TPMS* z∏ 1.445 • 392 – System stab. toru jazdy ESP z∏ 2.210 • 400 – Elektr. otw. szklany dach GranLuce z∏ 3.570 • 416 – Tempomat z∏ 1.190 • 432 – Ko∏a ze stop. lekkich 16“, posz. opony
205/50 z∏ 1.955 • 433 – Ko∏a ze stop. lekkich 16“, 2-kolor. posz. opony 205/50 z∏ 2.125 • 4CQ – Pakiet Dolce Far Poco: autom. klim. dwustr., przed. pod∏okietn., regulacja l´dêw. foteli przed., czujnik
zmierzchu, czujnik deszczu, czujnik parkowania, tempomat z∏ 4.675 • 4DK – Dezaktyw. pod. pow. pasa˝.* z∏ 255 • 4LG – Pod∏okiet. foteli przedn., reg. l´dêw. foteli przed. z∏ 680 • 4LK – Pakiet BOSE:
radioodtwarz. CD system Audio HiFi Bose, kier. i ga∏ka dêwigni zm. biegów w skórze, przyciski ster. radiem na kierown. (6 przycisków) z∏ 4.675 • 505 – Boczne pod. pow. z∏ 1.105 • 508 – Czujnik parkowania
z∏ 935 • 563 – Zmien. CD w baga˝. z∏ 1.700 • 564 – Radioodtw. CD z∏ 1.530 • 631 – Uchwyty tylne Isofix do mocow. fot. dla dzieci* z∏ 340 • 58B – Lakier opalizujàcy z∏ 850 • 709 – Ster. radiem na
kierow. do systemu nawig.* z∏ 850 • 707 – Radioodtwarzacz CD + MP3 z∏ 1.615 • 718 – System audio HiFi Bose z∏ 2.975 • 823 – Gniazdo 12V w baga˝. z∏ 340 • 833 – Przyst. do monta˝u telef. z∏
595 • 904 – Connect Nav+* z∏ 6.800 • 989 – Kit dla palàcych z∏ 340 • 365 – Mapa Portugalii z∏ 1.445 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.445 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.445 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.445
• 538 – Mapa Belgii z∏ 1.445 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.445 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.445 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.445 • 549 – Mapa Danii i Szwecji z∏ 1.445 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.445
* – opcja niedost´pna podczas premiery

110.415
118.915
129.965
145.265
159.715

1997
1997
1997
2179
2946

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

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∏. na tylnych drzwiach bag. z∏ 510 • 119 – Przednie fotele podgrzew., fotel kier. z pami´cià z∏ 3.570 • 210 – Lakier
metaliz. z∏ 2.125 • 211 – Skórzana tapicerka + obrotowe siedzenia podgrzewane z∏ 5.525 • 224 – Superblokada + system antyw∏am. 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 • 460 – 6 miejsc z∏ 2.210 • 493 – Elektr. przesuwane drzwi boczne z∏ 3.230
• 565 – Zmieniarka CD z∏ 1.700 • 628 – Potrójne elektr. otwierane okno dachowe z∏ 4.675 • 40F – Pakiet skórzano-elektryczny z∏ 8.075

2.0 TURBO 20v EXECUTIVE 6M
2.4 20v EMBLEMA A/T
2.4 JTD 20v EXECUTIVE
2.4 JTD 20v 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 tylneComfort 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 • 982 – Ko∏o zapasowe styl klasyczny z∏ 1.105 • 991 – Ko∏o zapasowe styl elegancki z∏ 1.105
* – opcja chwilowo niedost´pna dla wersji 3.2 A/T

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce

stan na 15 paêdziernika 2005 r.

1. Fiat Polska Sp. z o.o.

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074350, Fax (0-22) 6074352
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

reprezentacja i koordynacja
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

2. Fiat Auto Poland SA

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

produkcja
samochodów osobowych

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

ul. Ci´˝arowa 49, 43-430 Skoczów
Tel. (0-33) 8538200, Fax (0-33) 8532964
Wiceprezes Zarzàdu: Marek Kanafek

produkcja odlewów ˝eliwnych
dla przemys∏u samochodowego

4. CNH Polska Sp. z o.o.

ul. Otoliƒska 25, 09-407 P∏ock
Tel. (0-24) 2679600, Fax (0-24) 2679605
Dyrekcja Generalna

produkcja
maszyn rolniczych

5. Magneti Marelli Poland SA

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

koordynacja dzia∏alnoÊci Magneti
Marelli w Polsce

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

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

produkcja cz´Êci samochodowych
– oÊwietlenie

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

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

produkcja
cz´Êci samochodowych
– uk∏ady wydechowe

8. Magneti Marelli Suspension Systems 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
Wiceprezes Zarzàdu: Alfredo d’Errico

import i sprzeda˝ samochodów
dostawczych i ci´˝arowych

11. Business Solutions Polska Sp. z o.o.

ul. Konwojowa 51, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132242, 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. Fiat Purchasing Poland Sp. z o.o.

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132549, Fax (0-33) 8126988
Cz∏onek Zarzàdu: Tomasz Trombala

zakupy materia∏ów poÊrednich
i bezpoÊrednich do produkcji
samochodów

14. Sadi Polska Sp. z o.o.

ul. Konwojowa 57, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8135323, Fax (0-33) 8134113
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

us∏ugi celne

15. Fidis Finance Polska Sp. z o.o.

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

us∏ugi
finansowe i leasingowe

16. Fidis Faktoring Polska Sp. z o.o.

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

us∏ugi faktoringowe

17. SIRIO Polska Sp. z o. o.

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

ochrona osób, mienia
i ochrona przeciwpo˝arowa
oraz transport

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

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

produkcja
silników i skrzyƒ biegów
do samochodów

2. Fiat Bank Polska SA

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074941, Fax (0-22) 6074849
Prezes Zarzàdu: Gra˝yna Portas

us∏ugi bankowe

3. Fidis Leasing Polska Sp. z o.o.

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

us∏ugi leasingowe

Joint Ventures

