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Grande Punto
u Harrodsa

Fabryka w Jesi koƒczy
dwadzieÊcia lat

Grande Punto jest sprzedawane równie˝ w Wielkiej Brytanii. Samochód wprowadzono na brytyjski rynek wraz z nietypowà promocjà. Dwa modele Grande Punto wystawiono
mianowicie w witrynach s∏ynnego londyƒskiego sklepu
Harrod’s przy Hampton Road, w sercu City. Ciekawscy,
przyciàgani do domu towarowego plakatami i plazmowymi
ekranami, mogà zobaczyç samochody z bliska, usiàÊç
za kierownicà i odbyç jazd´ próbnà.

Fabryka CNH w Jesi Êwi´towa∏a sukcesy w dwudziestolecie
swej dzia∏alnoÊci. Fabryka zaczynajàca dzia∏alnoÊç od produkcji modelu traktora Fiat 70-65 KM na gàsienicach, dorobi∏a si´ w mi´dzyczasie 21 rodzin ciàgnika, 255 wersji
i 12 tys. konfiguracji. Z 9 tysi´cy traktorów wyprodukowanych w pierwszym roku wielkoÊç sprzeda˝y osiàgn´∏a
33 tysiàce pojazdów ko∏owych i gàsienicowych, sprzedawanych w 86 krajach Êwiata.

LUKSUSOWA
PANDA
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Fiat Panda by∏ jednym z bohaterów dorocznego, elitarnego Salonu Luksusu w Weronie, podczas którego
prezentowana jest bi˝uteria, moda od najlepszych
projektantów, sztuka i technologia stworzone przez
najlepsze w Êwiecie firmy i najlepszych projektantów.
W tym przypadku chodzi o show car Panda Luxury
w srebrnym kolorze, wykoƒczony cennymi metalami.
W Êrodku (na zdj´ciu) znajduje si´ tapicerka z zamszu
Jewel i ze skóry z per∏owymi wykoƒczeniami.
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W Termini Imerese
wyprodukowano
4 miliony samochodów
Zak∏ad Fiat Auto w Termini Imerese osiàgnà∏ zamierzony
plan i wyprodukowa∏ 4 mln samochodów. Czteromilionowym autem by∏a Lancia Epsilon Momo Design zamówiona przez Fabrizio Quartararo z Palermo, który podczas sympatycznej uroczystoÊci odebra∏ swój nowy samochód bezpoÊrednio w fabryce.
Sycylijski zak∏ad, dzia∏ajàcy od 1970 roku, ma powierzchni´ ponad 400 tys. m2 i zatrudnia oko∏o 1.400 osób.

Zginà∏
Angelo
d’Arrigo

Zaraz po prezentacji w Genewie, Alfa Romeo Spider otrzyma∏a nagrod´ „Cabrio Roku 2006”, przyznanà przez jury
z∏o˝one z 23 dziennikarzy bran˝owych z 12 krajów. Na zdj´ciu: Antonio Baravalle, szef marki Alfa Romeo (po prawej).
Z lewej: Andrea Pininfarina i prezes genewskiego salonu
Luc Argand (stoi).

Stulecie Lancii
Lancia koƒczy sto lat. Z tej okazji na salonie w Genewie zaprezentowano logo, które ma uczciç rocznic´, a tak˝e nowe wersje Musa i Ypsilon Centenario. Wyró˝niajà si´ one
oryginalnym, dwukolorowym nadwoziem i sà wyposa˝one
w silnik turbodiesel 1.3 Multijet po∏àczony ze skomputeryzowanà skrzynià DFN. Na wyposa˝eniu znajduje si´ równie˝
dach Gran Luce i zestaw audio Bose. NowoÊci dotyczà równie˝ Thesis, proponowanej z jeszcze bardziej wyrafinowanymi wn´trzami oraz z nowym silnikiem 2.4 Multijet 185 KM.
Na wystawie pokazano równie˝ cztery s∏ynne modele
z przesz∏oÊci: Beta Torpedo 15Hp (1909), Aurelia Spider
(1955), Fulvia Coupé (1965) i Delta HF z nap´dem integralnym (1992).

ODÂWIE˚ONY
FIAT STILO
Stilo – ju˝ docenione ze wzgl´du na komfort, wielofunkcyjnoÊç i korzystny stosunek jakoÊci do ceny,
wzbogaci∏o si´ o premierowà, limitowanà seri´ „Uproad”, zaprezentowanà w Genewie. Wyró˝nia jà os∏ona
ch∏odnicy (nawiàzujàca do family feeling najnowszych
modeli Fiata), nowe 16” felgi z lekkiego stopu, klamki w kolorze nadwozia (pi´ç kolorów), listwa na tylnej
klapie w wersji Dynamic. Ma lepszej jakoÊci tapicerk´. Wskaêniki na tablicy przyrzàdów majà bia∏e t∏o,
natomiast klamki, ga∏ka dêwigni zmiany biegów i wloty powietrza pomalowano na szaro. NowoÊci dotyczà
równie˝ wyposa˝enia. Stilo Active, Dynamic i GT ma
w wersji standardowej radio z odtwarzaczem CD
i szeÊç g∏oÊników, natomiast 2.4 20v Abarth Salespeed nie posiada w standardzie Connect Nav+, co
wyraênie obni˝y∏o jego cen´. WÊród wyposa˝enia
opcjonalnego dost´pny jest zestaw g∏oÊnomówiàcy
Bluetooth i filtr czàstek sta∏ych. Specjalna seria Stilo
Multiwagon „Uproad”, przewidziana dla osób, które
poszukujà auta o wyglàdzie „terenówki”, charakteryzuje si´ os∏onami zintegrowanymi w zderzaku w kontrastowym kolorze, powi´kszonymi ko∏ami z 17” felgami i poszerzonymi oponami, podniesionym zawieszeniem i relingami dachowymi. Model dost´pny jest
w dwóch kolorach – Sabbia i Grigio Sofisticato, obydwa metalizowane. Limitowana seria proponuje we
wn´trzu premierowe odcienie i wstawki w kolorze stali na desce rozdzielczej i na panelach drzwi. Do wyboru sà dwa silniki 1.9 Multijet o mocy 120 i 150 KM.
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Alfa Spider
- „Cabrio Roku”

W∏oskiego podró˝nika, Angelo d’Arrigo, znali nasi czytelnicy.
W numerze 53 FWN pisaliÊmy o jego przelocie lotnià
nad Mount Ewerestem. Towarzyszy∏y mu wtedy samochody
Panda 4x4, wje˝d˝ajàc na wysokoÊç ponad 5000 metrów.
Niedawno w wyprawie na Aconcagu´ jecha∏ Fiatem Sedici,
którego testowa∏ te˝ na Etnie. Zginà∏ w katastrofie lotniczej.
By∏ niezwyk∏ym cz∏owiekiem dzia∏ajàcym cz´sto na granicy
mo˝liwoÊci, ale nie dla s∏awy, a dla pasji, która kruszy∏a
wszelkie przeszkody. Stawia∏ przed sobà trudne wyzwania,
choç nie lubi∏ niepotrzebnie ryzykowaç.
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Zwyci´stwo Alfy
na torze w Monza

Kobuz dla Fiat-GM
Powertrain

Pierwszy weekend wyÊcigów Mistrzostw Âwiata Samochodów Turystycznych i pierwsze zwyci´stwo Alfy 156 Super 2000 Teamu NTechnologies. Na torze wyÊcigowym
w Monza 22- letni Brazylijczyk Augusto Farfus dojecha∏
swoim samochodem na najwy˝szy stopieƒ podium WyÊcigu 2. Mia∏ udany start i utrzyma∏ czo∏owà pozycj´ a˝
do ukazania si´ flagi w szachownic´. Farfus wytrzyma∏ atak
przeciwników, w tym najgroêniejszego Alessandro Zanardi
na BMW, z którym stoczy∏ emocjonujàcy pojedynek.

Pod koniec lutego br. w bielskim Ratuszu odby∏o si´ uroczyste podsumowanie 10. edycji konkursu Firma Roku, który
jest wyrazem uznania w∏adz samorzàdowych dla wysokiego
poziomu przedsi´biorstw dzia∏ajàcych na terenie Bielska-Bia∏ej. Eksporterem Roku 2005 zosta∏a firma Fiat-GM Powertrain Polska. Kobuza, statuetk´ przestawiajàcà drapie˝nego ptaka symbolizujàcego gospodarczà ekspansj´, odebra∏ z ràk prezydenta miasta Jacka Krywulta, prezes zarzàdu spó∏ki, Tadeusz Âwierczek.
„Du˝o ju˝ odbiera∏em statuetek – mówi∏ T. Âwierczek – ale
najbardziej cieszy ta lokalna, bo tu ˝yjemy, stàd pochodzà
ludzie, których przyjmujemy do pracy. W ciàgu ostatnich
dwóch lat zatrudniliÊmy ponad 550 pracowników, a w najbli˝szym czasie przyjmiemy nast´pnych 300”.
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NOWE SILNIKI
W FIACIE CROMA
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Do gamy Fiata Croma do∏àczajà nowe silniki spe∏niajàce wymogi normy Euro 4: pierwszy to 1.8 benzynowy 16-zaworowy o mocy 140 KM, z maksymalnym
momentem obrotowym 175 Nm przy 3800 obr./min.
W po∏àczeniu ze skrzynià z 5 prze∏o˝eniami, silnik ten
rozp´dza samochód do pr´dkoÊci 206 km/h (100
km/h w ciàgu 10,2 s). Osiàgi uzyskuje przy niskim zu˝yciu paliwa: 7,5 l na 100 km w cyklu mieszanym.
Kolejna jednostka nap´dowa w nowej Cromie to silnik 2,2 benzynowy MPI 16v o mocy 147 KM,
z maksymalnym momentem obrotowym 203 Nm przy 4000 obr. Silnik,
wspó∏pracujàcy ze skrzynià biegów z 5
prze∏o˝eniami, umo˝liwia osiàgni´cie
pr´dkoÊci 210 km/h i ma przyspieszenie
od 0 – 100 km/h w 10,1 sekundy, zu˝ycie
paliwa w cyklu mieszanym wynosi 8,6 l. Silnik 2.2 ze skrzynià manualnà lub automatycznà jest dost´pny w Polsce tylko dla wersji Emotion.

New Holland nagrodzony
New Holland zdoby∏ trzy nagrody za innowacje technologiczne na Mi´dzynarodowych Targach Maszyn Rolniczych
w Saragossie. Uznanie zdoby∏y maszyna do zbioru winogron VM i VI, system SmartSteer w kombajnach CX i CRX
oraz ostatnia wersja systemu FastSteer montowana w nowym ciàgniku TS-A. Maszyny do winobrania zosta∏y zaprojektowane tak, by umo˝liwiç zbiór z ró˝nej wysokoÊci winoroÊli, system SmartSteer pozwala na zwi´kszanie jakoÊci i iloÊci
zebranego produktu, a FastSteer pozwala na redukcj´ czasu pracy podczas zbiorów.

PRZEZ INTEGRACJ¢
DO JAKOÂCI

Redakcja gazety „Rzeczpospolita” od kilku lat przygotowuje
List´ 500 Najwi´kszych Firm, która uznawana jest za najbardziej presti˝owy ranking polskich przedsi´biorstw.
Oprócz prezentacji wybierane sà tak˝e najefektywniejsze firmy, które wyró˝nia wysoka efektywnoÊç dzia∏ania, stabilnoÊç i bezpieczeƒstwo obrotu oraz zdolnoÊç do rozwoju.
Przedsi´biorstwom tym redakcja pisma co roku przyznaje
Nagrod´ Or∏ów „Rzeczpospolitej”. W tym roku laureatem
nagrody dla „Najlepszego Eksportera” zosta∏a spó∏ka Fiat-GM Powertrain Polska z Bielska-Bia∏ej. Og∏oszenie wyniku
rankingu „Lista 500” oraz wr´czenie Or∏ów odby∏o si´ 25
kwietnia w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie, a nagrod´
odebra∏ prezes zarzàdu spó∏ki, Tadeusz Âwierczek.

W Zak∏adzie Tychy Fiat Auto Poland od kilku lat organizowany jest konkurs pn. „Przez integracj´ do jakoÊci”. JakoÊç zale˝y bowiem w du˝ym stopniu od zaanga˝owania i integracji zespo∏ów technologicznych.
Konkurs z za∏o˝enia integruje za∏og´ i podnosi jej
umiej´tnoÊci zawodowe. Wspólna dba∏oÊç o wizerunek w∏asnego zespo∏u ma pozytywny wp∏yw na relacje
mi´dzyludzkie wewnàtrz grupy, a wysoka jakoÊç wyrobów ma zasadnicze znaczenie dla firmy.
O prymat w utrzymaniu i sta∏ym podnoszeniu jakoÊci
poczàtkowo rywalizowa∏y zespo∏y technologiczne
Monta˝u i Koƒcówki. W ubieg∏ym roku po raz pierwszy
do rywalizacji w∏àczy∏y si´ zespo∏y Lakierni, a od marca tego roku tak˝e Spawalni.
A oto zwyci´zcy konkursu: Jednostka Produkcyjna Monta˝ i Koƒcówka: I miejsce Zespó∏ Technologiczny Tadeusza Hajdasa, II Kazimierza Malcharka,
a III Stanis∏awa Jeszke.
J. P Lakiernia: I miesjce po∏àczone Zespo∏y Technologiczne Rajmunda Tomczyka, Ludwika Sosny i Eugeniusza ˚∏obiƒskiego, II Jerzego Janza, III Andrzeja
Szkolaka. J. P. Spawalnia: I miejsce Zespó∏ Technologiczny Zbigniewa Pawlusia, II Jana Ró˝yckiego, III Tadeusza Stojanowskiego.
Zwyci´skie dru˝yny otrzyma∏y puchary ufundowane
przez Dyrekcj´ Fiat Auto Poland. Wr´czyli je dyrektor
Zak∏adu Karoserii FAP Zdzis∏aw Arlet i dyrektor personelu i organizacji FAP Andrzej Pi´tka. „Niezale˝nie
od zaj´tych miejsc – stwierdzi∏ dyrektor zak∏adu Zdzis∏aw Arlet – wszyscy uczestnicy tego konkursu zas∏u˝yli na pochwa∏´, gdy˝ ka˝dy na swoim stanowisku
pracy dba o profesjonalizm a to ma zasadniczy wp∏yw
na koƒcowà jakoÊç naszego produktu, którym jest samochód”.

Fiat Grande Punto
na rajdowych trasach
Po zdominowaniu klasyfikacji Super 1600 w Rajdowych Mistrzostwach W∏och w sezonie 2005, Fiat gotów jest w tym
sezonie do podj´cia wi´kszego wyzwania. Fiat Grande Punto bierze udzia∏ w Rajdowych Mistrzostwach W∏och (10 eliminacji) oraz Europy (9 rajdów). Barwy Fiata reprezentujà
trzy samochody i trzy oficjalne za∏ogi. Fiat Grande Punto zosta∏ skonstruowany wg nowych zasad regulaminu FIA Super 2000, przewidujàcego starty samochodów z nap´dem
na cztery ko∏a, wyposa˝onych w silniki o pojemnoÊci 2000
cm3. Zbudowany na bazie wersji produkcyjnej osiàga maksymalnà moc ok. 270 KM przy 8.250 obr./min. Fiat Grande Punto S 2000 prezentuje si´ jako auto konkurencyjne
zarówno na nawierzchniach asfaltowych jak i na szutrach.
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Fiat-GM Powertrain
Or∏em „Rzeczpospolitej”

7

z widzem…
Nie mizdrz´ si´, ˝e robi´ teatr dla siebie czy
dla sztuki, tylko robi´ go dla widza. Ma to dla
mnie sens tylko wtedy, gdy publicznoÊç
reaguje na to, co robi´. Je˝eli z tego, co jest
dla mnie Êmieszne, widz si´ równie˝ Êmieje
– jestem szcz´Êliwy.
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foto: Jan Zych

chwila refleksji

notowa∏: Jerzy Piekarczyk

Prowadz´ dialog
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Janusz Józefowicz – re˝yser,
aktor, choreograf, absolwent
warszawskiej PWST.
Spektaklem dyplomowym „Z∏e
zachowanie” zdoby∏ w 1984
roku du˝y rozg∏os a jego
najbardziej znany musical,
„Metro”, wystawiany by∏
w Warszawie, Nowym Jorku
i Moskwie. Inne oryginalne
realizacje to m.in. „PiotruÊ
Pan” i „Romeo i Julia”.
Od 1992 r. jest dyrektorem
artystycznym warszawskiego
Teatru Studio Buffo, gdzie
wykszta∏ci∏ od podstaw zespó∏
musicalowy, w którym
debiutowa∏y, znane póêniej
z estrady, m.in. Edyta Górniak
i Katarzyna Groniec.

Zazwyczaj spektakle, pod którymi si´
podpisuj´, sà sukcesem artystycznym
i komercyjnym. Je˝eli tym mierzyç
sukces, to pewnie jestem cz∏owiekiem, który go osiàgnà∏. Kryteria sà
proste: albo si´ robi spektakl, który
przynosi sukces komercyjny, albo nie.
PoÊrednie sytuacje nie istniejà, bo jeÊli widownia jest wype∏niona w mniej
ni˝ 60-70 procentach, spektakl zdejmuje si´ z afisza, bo w prywatnym teatrze nie ma komu do tego dop∏acaç.
A Studio Buffo, w którym realizuj´ ró˝ne spektakle, nie korzysta z dotacji
publicznych. Kryteria sà wi´c proste
i klarowne. Czy do sukcesu wystarczy
tylko pe∏na widownia? Jest najistotniejsza, to pewne, chocia˝ mo˝na jà
zape∏niç na ró˝ne sposoby. Staram si´
robiç spektakle, które mi si´ podobajà i trafiaç w gust publicznoÊci. Najlepiej jest wtedy, gdy udaje mi si´ te cele po∏àczyç, ale nie mam na swoim
koncie spektaklu, który uwa˝a∏bym
za bliski idea∏u. Odnosz´ wra˝enie, ˝e
ten najlepszy spektakl jest wcià˝
przede mnà.

Nie mam swoich mistrzów, ale te˝ nie
popadam w kompleksy. ArtyÊci, którzy
sà dla mnie wzorem, tacy jak Bob
Foss czy Jerome Robins – ju˝ nie ˝yjà,
a pozostawili po sobie kamienie milowe musicalu. W Polsce te˝ wielu ludzi
zajmuje si´ musicalami, wi´c nie jest
tak, ˝e jest Józefowicz a potem d∏ugo,
d∏ugo nic. Teatry coraz cz´Êciej si´gajà po ten gatunek, bo jest zapotrzebowanie publicznoÊci. Musical jest bardziej przyst´pny ni˝ opera, przez to
cieszy si´ wi´kszà popularnoÊcià. Pojawi∏a si´ klasa Êrednia, którà staç
na kupno biletu, nie taniego przecie˝,
bo ceny biletów sà u nas z koniecznoÊci wysokie, gdy˝ sama produkcja musicalu sporo kosztuje.
Szukam pieni´dzy na wyprodukowanie jakiegoÊ spektaklu, ale potem on
sam musi na siebie zarobiç. Taka jest
generalna zasada, wed∏ug której istniejemy od dwunastu lat. Studio Buffo konkuruje w tej chwili z teatrami dotowanymi ze Êrodków publicznych.
Mo˝na powiedzieç, ˝e dzia∏amy w warunkach nieuczciwej konkurencji. Kie-

dy decydowaliÊmy si´ na takà dzia∏alnoÊç wydawa∏o nam si´, ˝e wyprzedzamy rzeczywistoÊç o dwa, trzy lata,
˝e dojdzie do momentu, gdy wi´kszoÊç teatrów zostanie sprywatyzowana, a dotacje publiczne trafià tylko
do instytucji, które nie majà szansy
na zdobycie pieni´dzy inaczej. Nic si´
takiego nie sta∏o do tej pory wi´c dla
nas jest to sytuacja bardzo trudna. Rywalizujemy z teatrami, które robià dok∏adnie to samo co my, ale majà dotacje i dlatego mogà mieç taƒsze bilety, i mniej k∏opotów. Urz´dnicy t∏umaczà, ˝e skoro jesteÊmy spó∏kà, nie
mo˝emy korzystaç z pieni´dzy publicznych, co uwa˝am za kompletnà bzdur´. By∏y takie chwile, gdy z Januszem
Stok∏osà, nosiliÊmy si´ z zamiarem zamkni´cia Studia Buffo. Je˝eli w koƒcu
dojdzie do tego, du˝o czasu up∏ynie
zanim ktoÊ si´ odwa˝y znowu wystàpiç
z takà jak nasza inicjatywà.
– W ka˝dym spektaklu sà rzeczy, które
uwa˝am za udane i takie, których
do udanych nie nale˝à. Efekt koƒcowy
jest zazwyczaj wynikiem jakiegoÊ kompromisu. W „Romeo i Julii” musicalu
zrobionym wspólnie z Januszem Stok∏osà, do dnia premiery mia∏em problemy techniczne, tekstowe, ale ostatecznie uwa˝am, ˝e ten musical spe∏ni∏ zamierzonà rol´ trafiajàc do adresa-

ta, jakim jest nastoletnia publicznoÊç.
GraliÊmy go na Torwarze, przy pe∏nej
widowni, na spektakle o 15-tej, przychodzi∏a sama m∏odzie˝ i reakcje by∏y
fantastyczne. Widzia∏o ten spektakl
par´ osób z tzw. Êwiata i w ich opinii
ma on szans´ zaistnieç nawet w Stanach Zjednoczonych i Londynie. Mo˝na wi´c powiedzieç, ˝e to si´ sprawdzi∏o niezale˝nie od tego, co mo˝na by∏o
na ten temat przeczytaç. Ustalono
gdzieÊ, ˝e ka˝dy widz ze swojà opinià
dociera Êrednio do 12 osób. Je˝eli
z mojego teatru wychodzi 350 zadowolonych osób, to w przeciàgu paru
dni 3-4 tysiàce ludzi dowie si´, ˝e
w Buffo jest coÊ, co warto zobaczyç.
Wielokrotnie, wbrew krytyce i malkontentom prasowym, spektakle, o których pisano êle, by∏y grane latami
przy pe∏nej widowni. Ja prowadz´ dialog z widzem, on mnie interesuje najbardziej, bo dzi´ki niemu istniej´.
W naszej wersji dramatu Szekspira, ludzie nie majà czasu porozmawiaç
z najbli˝szymi, szczególnie dotyczy to
relacji miedzy rodzicami i nastolatkami, co staje si´ przyczynà tragedii
i warto o tym mówiç. Wydaje mi si´,
˝e uwspó∏czeÊnienie przybli˝a. Nie ja
pierwszy to zauwa˝y∏em.
Nie wszystko wymaga uwspó∏czeÊniania. Niezale˝nie od gatunku, dziel´ te-
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Romeo i Julia, foto: Kamila Józefowicz

atr na dobry i z∏y. Ciesz´ si´ je˝eli coÊ,
co mnie wzrusza, wywo∏uje podobna reakcje u widzów. Mo˝e dlatego
zajmuje si´ teatrem komercyjnym, bo
wol´ dawaç ludziom radoÊç ni˝ g∏´bokà, ale pos´pnà refleksj´. Jestem
ch∏opak od rozrywki i staram si´ to robiç najlepiej jak umiem. Ludzie majà
na co dzieƒ tyle stresów i problemów.
A to, ˝e zajmuj´ si´ lekkà muzà…Nie,
to jest bardzo konkretna umiej´tnoÊç
wymagajàca
naprawd´
sporej
wszechstronnoÊci, wiedzy i talentu.
Zdarza si´ czasami, jak to by∏o w przypadku „Piotrusia Pana”, ˝e krytyka
podnosi rang´ spektaklu uznajàc go
za coÊ wi´cej ni˝ zwyk∏y musical, ale
mo˝e to tekst Jeremiego Przybory wtedy sprawi∏, ˝e ze sceny powia∏o „prawdziwà sztukà”.
Wychowa∏em ca∏e pokolenie artystów,
którzy dzisiaj w Polsce grajà g∏ówne role w musicalach. Obsad´ kompletuj´
najcz´Êciej metodà castingów. Potem
zostaje grupa ludzi, z którà wspó∏pracuj´ na sta∏e. Sam majàc du˝o propozycji artystycznych, nie musia∏bym si´
zajmowaç prowadzeniem teatru i cz´sto myÊla∏em, aby daç sobie z tym
spokój, bo to jest czasoch∏onne i wyczerpujàce. Ale mam grup´ ludzi, których wciàgnà∏em w t´ zabaw´ i czuje
si´ za nich odpowiedzialny.
Trudno zrobiç dobry spektakl muzyczny, ale jeszcze trudniej utrzymaç go
na w∏aÊciwym poziomie. „Metro” gramy 1250 razy i widz, który przyjdzie
na spektakl jutro, czy pojutrze, zobaczy spektakl grany z takà samà Êwie˝oÊcià i energià. Nie da∏oby si´ jednak
tego zrobiç gdyby wykonawcy nie czuli na plecach oddechu konkurencji.
Tutaj nie ma zwiàzków zawodowych
a jeÊli pojawi si´ ktoÊ lepszy od ciebie,
to zajmuje twoje miejsce. To jest uk∏ad
czysty, uczciwy i ci ludzie go rozumiejà
i szanujà. EtatowoÊç jest wrogiem teatru, a na pewno wrogiem takiego teatru, jaki mnie interesuje.
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Rok 2005
by∏ pe∏en
sukcesów
Enrico Pavoni przedstawia bilans
dzia∏alnoÊci Sektorów. Panda nadal
Êwi´ci sukcesy, trwajà przygotowania
do uruchomienia linii pod nowy „ma∏y
samochód”. Polskie spó∏ki Grupy inwestujà,
przyjmujà pracowników i rozwijajà si´
na rynku europejskim.
„To by∏ dobry rok”. Enrico Pavoni, odpowiedzialny za dzia∏alnoÊç Fiata w Polsce, jest zadowolony z wyników Grupy za rok 2005.
„Grupa Fiat – dodaje – jest w kraju czwartym
koncernem i pierwszym w przemyÊle. Wyniki
Sektorów, które wchodzà w jego sk∏ad odnotowujà wzrost. To zas∏uga Fiata Auto Poland,
który umocni∏ swojà pozycj´ leadership wÊród
zagranicznych firm dzia∏ajàcych w Polsce i pociàgnà∏ za sobà inne spó∏ki. W 2005 roku obroty Grupy w Polsce, ∏àcznie z trzema spó∏kami joint-venture, przekroczy∏y 15 miliardów
z∏otych, w tym ponad 70% pochodzi∏o z eksportu”.
2005 rok dla Fiat Auto Poland kojarzy si´ z konkretnà nazwà: Panda. Ten
ma∏y samochód Grupy, montowany w Zak∏adzie Tychy, zosta∏ wyprodukowany w liczbie 232 tys. egzemplarzy. Do tego nale˝y dodaç oko∏o 55 tys. Fiatów Seicento. 92% produkcji (prawie 8.000 sztuk wi´cej ni˝ w poprzednim
roku) wyeksportowano do wszystkich najwa˝niejszych krajów Êwiata:
od W∏och po Japoni´. By sprostaç olbrzymiemu zapotrzebowaniu rynku na ten
model, na poczàtku 2006 roku spó∏ka zatrudni∏a oko∏o 150 pracowników.
W stosunku do ogólnych obrotów na poziomie oko∏o 8,6 miliardów z∏otych,
wartoÊç samochodów sprzedanych za granic´ wynosi 7,4 miliarda, tj. 2,5%
ca∏ego polskiego eksportu.

Pavoni dodaje: „Dzi´ki stosowaniu
metod takich jak TPM lub Six Sigma,
a przede wszystkim dzi´ki olbrzymiemu zaanga˝owaniu za∏ogi i kierownictwa, zak∏ad Fiat Auto Poland w Tychach osiàgnà∏ jeden z najwy˝szych
poziomów jakoÊci w Europie, do tego
stopnia, ˝e bierze udzia∏ w presti˝owym konkursie o europejskà nagrod´
jakoÊci EFQM. Teraz przygotowuje si´
do produkcji nowego Fiata 500 oraz
odpowiednika „ma∏ego” Forda, co
przewidziano w 2007 roku. By uruchomiç prace zostanà przyj´te kolejne
setki pracowników”.
Rok 2005 by∏ dobry równie˝ dla spó∏ki joint-venture Fiat-GM Powertrain
Polska (Fiat Powertrain Technologies): 3,7 miliarda z∏otych obrotów,
w tym 75% produkcji na eksport
i 535.000 silników wyprodukowanych
dla Fiata i innych firm motoryzacyjnych. Ma∏y silnik Multijet 1.3 SDE na-

dal jest najbardziej rozchwytywanym
silnikiem wysokopr´˝nym na rynku europejskim. Fabryka w Bielsku, przygotowuje si´ zatem do zwi´kszenia produkcji poprzez nowe inwestycje, nowe
przyj´cia i innà organizacj´ pracy, która pozwoli na pe∏ne wykorzystanie
efektywnoÊci maszyn.
Dobrze ma si´ równie˝ Magneti Marelli, która ze swoimi czterema polskimi spó∏kami i 1200 pracownikami,
uzyska∏a w 2005 roku obroty na poziomie ponad 1,3 miliarda z∏otych.
Du˝a ich cz´Êç pochodzi spoza Grupy
Fiat, dzi´ki wspó∏pracy praktycznie ze
wszystkimi producentami samochodów na Êwiecie. 70% produkcji Automotive Lighting Polska w Sosnowcu
(systemy oÊwietleniowe) trafia na eksport. I wreszcie, dzi´ki du˝ym inwestycjom w Bielsku-Bia∏ej, nied∏ugo uruchomiona zostanie produkcja amortyzatorów do Grande Punto.

Teksid Iron Poland w Skoczowie,
w 2005 roku zwi´kszy∏ produkcj´ o
24%. Wspó∏pracuje z najwi´kszymi
producentami na Êwiecie, dzi´ki którym osiàgnà∏ prawie 60% obrotów (233
mln z∏otych, w tym 120 z eksportu).
To samo dotyczy Comau Poland, która wspó∏pracuje z powodzeniem równie˝ ze spó∏kami spoza Grupy. Zatrudnianie specjalistów i du˝o szkoleƒ: to
strategia Comau w Polsce. Potwierdza
to fakt, i˝ in˝ynierowie i specjaliÊci ze
spó∏ki, na zaproszenie wa˝nych europejskich producentów samochodowych, uczestniczà w uruchomieniach
produkcji samochodów w innych krajach, w tym w Rumunii i Rosji.
2005 rok by∏ kolejnym bardzo pozytywnym rokiem dla najwi´kszego producenta kombajnów w Europie Ârodkowej, CNH Polska, który osiàgnà∏
obroty na poziomie oko∏o 650 milionów z∏otych, w tym ponad 65% z eks-
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W 2005 roku obroty Grupy w Polsce, ∏àcznie z trzema
spó∏kami joint-venture, przekroczy∏y 15 miliardów z∏otych,
w tym ponad 70% pochodzi∏o z eksportu.

portu. Sprzeda˝ kombajnów wzros∏a
o 37% w porównaniu z poprzednim
rokiem. Ponad 80% produkcji zak∏adu
w P∏ocku (przede wszystkim kombajny
i prasy) by∏o przeznaczone na eksport.
Ponadto, co czwarty zagraniczny traktor sprzedawany na polskim rynku nosi mark´ New Holland i Case IH.
W 2005 roku Iveco Poland sprzeda∏o 2.240 pojazdów. Âwietne wyniki
uzyska∏o zw∏aszcza Daily, dzi´ki czemu
Iveco Poland zwi´kszy∏o sprzeda˝
o ponad 12% w segmencie lekkich
samochodów dostawczych. Doskona∏e wyniki uzyskano równie˝ w sektorze
samochodów ci´˝arowych, dzi´ki dobrej sprzeda˝y modeli Trakker (terenowy pojazd przeznaczony do robót in˝ynierii cywilnej) i Stralis.
Dzia∏alnoÊç tych firm by∏a wspierana przez spó∏ki us∏ugowe. Dla nich
rok 2005 by∏ równie˝ pozytywny.
Szczególnie dla Business Solutions,
która w pe∏ni przej´∏a rol´ europejskiego centrum weryfikacji faktur. Dzisiaj pracuje tam oko∏o 650 osób.
„2005 rok – koƒczy Pavoni – zaznaczy∏ si´ o˝ywieniem Grupy Fiat.
Na wyniki te w znaczàcy sposób wp∏yn´∏a Polska ze wszystkimi firmami,
które tutaj dzia∏ajà. Ca∏a Grupa i nale˝àce do niej polskie spó∏ki mogà
patrzeç w przysz∏oÊç ze spokojem
i zaufaniem”.
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Mówcie mi

Wojtek

Pierwszy Polak na stanowisku dyrektora
handlowego ma 33 lata, jest niepoprawnym
optymistà, reaguje alergicznie na wszelkie
przejawy formalizmu we wzajemnych
kontaktach, a ze swoim zespo∏em chce
osiàgnàç ÊciÊle okreÊlony cel, jakim jest
zwi´kszenie udzia∏u marek Fiata
na trudnym polskim rynku.
Na wywiad przychodzimy spóênieni, ale Wojciech Halarewicz, nowy dyrektor handlowy Fiat Auto Poland, przyjmuje nas z szerokim uÊmiechem i nie
pozwala czekaç. „Wchodêcie, wchodêcie. Nog´ mam jeszcze w gipsie, ale
siadajcie. Czy mog´ Wam zaproponowaç kaw´, choç oczywiÊcie nie takà
prawdziwie neapolitaƒskà…” Jak si´ nie poddaç serdecznoÊci i bezpoÊrednioÊci Wojtka, skoro pierwsze s∏owa, z jakimi si´ do nas zwraca, to: „Mówcie mi po imieniu. Czy mo˝emy byç na ty?”.
We W∏oszech sp´dzi∏ pi´ç lat i spoÊród wielu kaw, jakie pija∏ na Pó∏wyspie Apeniƒskim, w pami´ci najbardziej utkwi∏ mu smak tej neapolitaƒskiej: „Je˝eli b´dziecie w Neapolu, koniecznie wstàpcie do Caffé del Professore na Piazza del
Plebiscito. Tamtejszej caffé alla nocciola po prostu nie da si´ zapomnieç...”.
Itali´ nosi g∏´boko w sercu – ludzi, kuchni´, si∏´ wi´zi rodzinnych – i wcale nie
kryje, ˝e czasami t´skni.
Wojciech Halarewicz jest d∏ugo oczekiwanym „pierwszym polskim dyrektorem
handlowym FAP”: „Nie przypuszcza∏em, ˝e w 33. roku ˝ycia zostan´ dyrektorem handlowym tak wa˝nego przedsi´biorstwa. Nie planowa∏em tego. Prawd´
mówiàc ten, kto koncentruje si´ na celu, jakim jest posada dyrektora, z pewnoÊcià nigdy go nie osiàgnie. Ja skoncentrowa∏em si´ przede wszystkim
na pracy, na dzia∏aniu, które z roku na rok stawa∏o si´ coraz bardziej interesujàce i absorbujàce. I nie jest istotne czy chodzi∏o o robienie fotokopii kontraktów z koncesjonariuszami, od czego zaczyna∏em swojà karier´, czy realizowanie strategii handlowych Fiata w Polsce. Merytorycznie te dzia∏ania sà oczywiÊcie ró˝ne, ale anga˝uj´ si´ w to, co robi´, zawsze z jednakowà pasjà.”

Nikt nie jest prorokiem we w∏asnym kraju, ale mo˝e w przypadku dyrektorów
handlowych jest dok∏adnie na odwrót?
„KorzyÊci sà wyraêne. Jest bardziej bezpoÊredni kontakt zarówno z kolegami,
jak i prasà oraz pracownikami. Przyj´cie ze strony dziennikarzy by∏o fantastyczne. Nie brakuje oczywiÊcie krytyki,
ale ta jest konstruktywna i dlatego cenna. Poza tym Polak lepiej zna realia naszego rynku i potrzeby konsumenta.
Strategia dyrekcji handlowej b´dzie zatem bardziej lokalna, a mniej centralna, tak aby w∏aÊciwie korzystaç
z wszystkich szans, jakie pojawiajà si´
na naszym rynku”.
Ale sytuacja nie jest ∏atwa, bo w przeciàgu dwóch lat popyt na nowe samochody zmniejszy∏ si´ o ponad po∏ow´
i w dalszym ciàgu notuje tendencj´
zni˝kowà. Na to pytanie Wojciech Halarewicz odpowiada z w∏aÊciwym sobie
optymizmem: „Musimy byç przygoto-

wani na wzrost rynku i atakowaç go
ju˝ dzisiaj, byç konkurencyjnymi, ulepszaç marketing. Chodzi mi przede
wszystkim o zdefiniowanie wyposa˝enia i ceny wersji „flagowej”, która
w Polsce ma ogromne znaczenie”.
Bioràc pod uwag´ samochody osobowe
i dostawcze, Fiat zamknà∏ rok 2005
pierwszym miejscem w Polsce, ale
na rynku aut osobowych by∏ trzeci
z udzia∏em wynoszàcym 10,65%. Ce-

lem jest uzyskanie z koƒcem roku 2006
dwunastoprocentowego udzia∏u.
„Aby ten cel osiàgnàç, musimy zajàç
si´ siecià sprzeda˝y, odm∏odziç jej wyglàd. To sà znaczàce inwestycje,
w których kosztach partycypuje równie˝ Fiat Auto Poland. DziÊ nowy wyglàd ma zaledwie 50% salonów,
a chcemy, by za dwa lata dotyczy∏o to
wszystkich. Wiemy, ˝e w tej chwili dochodowoÊç naszych koncesjonariuszy
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„Nasze
dzisiejsze
motto brzmi:
Pi´ç nowoÊci
w pi´ç
miesi´cy!
Oferujemy
jakoÊç
i stawiamy
na design”.

jest niska, ale musimy wytrwaç. Musimy byç wcià˝ bli˝ej ludzi”.
Mówiàc o rynku Wojtek liczy przede
wszystkim na coraz bardziej entuzjastyczne opinie o w∏oskich markach, jakie panujà wÊród klientów i dziennikarzy.
„Fiat nie jest ju˝ uznawany za mark´
konserwatywnà, tradycyjnà, jest markà
m∏odà i innowacyjnà. Dzisiejsze motto
brzmi: Pi´ç nowoÊci w pi´ç miesi´cy!
Oferujemy jakoÊç, ale stawiamy na design. Dzisiaj jakoÊç nie jest ju˝ dodatkowà zaletà, ale niezb´dnym warunkiem
przetrwania na rynku. DorównaliÊmy innym wielkim markom, wystarczy wymieniç Pand´, Crom´ i Grande Punto. Naszà zaletà jest wspania∏y w∏oski styl, ceniony na ca∏ym Êwiecie. Poza tym jest
to marka dost´pna, osiàgalna, po prostu bliska ludziom. Alfa Romeo jest
markà silnà, sportowà, to styl, moda,
presti˝. Jej gama pachnie nowoÊcià,
a sukces na naszym rynku zale˝y
przede wszystkim od ustanowienia ceny
poszczególnych modeli w stosunku
do konkurencji. Lancia jest w Polsce
prawie nieznana. Ta nieobecnoÊç mo˝e
jednak staç si´ jej atutem, bo mo˝emy
wylansowaç jà na nowo. Lancia Ypsilon
i Musa sà po prostu fantastyczne.
A wkrótce pojawi si´ kolejna nowoÊç
w segmencie C, którym swego czasu
rzàdzi∏a niezapomniana Lancia Delta.
Nale˝y znaleêç równowag´ pomi´dzy
elitarnà markà a cennikiem, wykorzystaç wszechobecnoÊç sieci sprzeda˝y
za pomocà „Lancia corner” i wylansowaç nowe modele bioràc pod uwag´ to,
co si´ podoba paniom, bo w∏aÊnie one
stanowià w Polsce przysz∏oÊciowy target,
do którego kierujemy naszà ofert´”.
W dyrekcji handlowej panuje wielki entuzjazm, choç czeka jà sporo pracy.
„Swoim wspó∏pracownikom chcia∏bym
przypomnieç, i˝ musimy dzia∏aç nawet
majàc ÊwiadomoÊç, ˝e b∏´dów uniknàç
nie sposób. Nie mo˝na pozostaç pasywnym, bo najwi´cej ryzykuje ten, kto
nie ryzykuje wcale”.
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Wraz z Alfà 159 Sportwagon,
zaprezentowanà prasie pod koniec lutego,
marka rewolucjonizuje koncepcj´ auta
rodzinnego. Nowy samochód ∏àczy styl
i sportowy charakter z bardzo obszernym
wn´trzem i przestrzenià ∏adunkowà oraz
olbrzymià wszechstronnoÊcià.
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Nie nazywajcie
jej

kombi

2.2 JTS

3.2 V6 Q4

1.9 JTDM 16v 2.4 JTDM

4 w rz´dzie
160
210
8,8

4 w rz´dzie
185
220
9,5

V6
260
237
11,6

4 w rz´dzie
150
208
6,1

5 w rz´dzie
200
226
7,0
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IloÊç cylindrów
Moc KM
Pr´dkoÊç maksymalna km/h
Cykl mieszany litry/100 km

1.9 JTS
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Siedem miesi´cy od premiery wersji sedan gam´ Alfy 159 uzupe∏niono
o Sportwagon. OkreÊlenie tego modelu jako kombi jest niewystarczajàce,
samochód prezentuje bowiem w∏asnà
indywidualnoÊç i jest bardzo charakterystyczny, co dobrze oddaje nazwa
podkreÊlajàca po∏àczenie sportowego
charakteru i funkcjonalnoÊci.
Wraz z Alfà 159 Sportwagon, marka
Alfa zrewolucjonizowa∏a koncepcj´
„auta rodzinnego”, interpretujàc
w optymalny sposób wymogi zwiàzane z wielofunkcyjnoÊcià, nie rezygnujàc przy tym ze stylu i smaku.
Alfa 159 potwierdza, ˝e epoka kombi
nawiàzujàcych od powi´kszonych nieco z ty∏u wersji sedan ju˝ przemin´∏a.
Giugiaro, we wspó∏pracy z projektantami z Centrum Stylu Alfa Romeo, zaprojektowa∏ samochód, w którym
przestrzeƒ staje si´ wa˝nym elementem projektu. Nowy samochód o d∏ugoÊci identycznej jak sedan (4,66 metrów), charakteryzuje si´ p∏ynnymi liniami, biegnàcymi wzd∏u˝ ca∏ego sa-

mochodu, które nadajà modelowi
sportowego rysu i nie pozwalajà na
ustalenie miejsca, w którym koƒczy
si´ oryginalny profil sedana a zaczyna dodatkowa bry∏a kombi. Alfa Sportwagon jest najbardziej atrakcyjna dok∏adnie tam, gdzie inne auta rodzinne
wykazujà najwi´cej ograniczeƒ.
Silna i wyrazista linia z przet∏oczeniem
dodaje lekkoÊci i smuk∏oÊci ca∏emu
samochodowi. Poszukiwania styli-
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STRATEGICZNY SEGMENT
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Segment D cechuje zaci´ta walka, w której konkurujà wszystkie firmy
samochodowe. Od dzisiaj jednym z jej g∏ównych uczestników jest nowa
Alfa 159 Sportwagon. Samochód wchodzi do niszowej kategorii aut
luksusowych i sportowych „Premium”, majàc na celu zwi´kszenie
udzia∏u marki w rynku. „Ten segment – mówi Antonio Baravalle, Szef
marki Alfa Romeo – ma istotne znaczenie strategiczne, poniewa˝ sà
w nim obecni prawie wszyscy producenci. W styczniu, tylko z Alfà 159
w wersji sedan, dotarliÊmy we W∏oszech do 11% udzia∏u pokonujàc
wa˝nych przeciwników”.

styczne nie wp∏yn´∏y na przestrzeƒ:
baga˝nik obszerny i ∏atwo dost´pny
dzi´ki znajdujàcemu si´ na wysokoÊci
80 cm progowi za∏adunku oraz wygodnej w obs∏udze pokrywie baga˝nika, posiada pojemnoÊç 445 litrów,
czyli wi´kszà o 85 litrów od Alfy 156
Sportwagon.
ZACHOWANIE
Nowy model oferuje niebywa∏à przyjemnoÊç jazdy, dzi´ki precyzyjnemu
uk∏adowi kierowniczemu i nowym typom zawieszeƒ – z przodu czterowahaczowym, a z ty∏u typu Multilink.
Wp∏ywajà one na zwi´kszenie zdolnoÊci do amortyzowania nierównoÊci jezdni i precyzji w reakcji uk∏adu kierowniczego
– najlepszej wÊród sedanów
produkowanych seryjnie
– i doskona∏à przyczepnoÊç do jezdni.
Do tego dochodzi
maksymalna stabilnoÊç podczas
manewrów
z du˝à pr´dkoÊcià
i optymalna zwinnoÊç
na wàskich
lub mieszanych trasach.

Oprócz wyjàtkowo skutecznego uk∏adu hamulcowego, tak tradycyjnego
dla Alfy, w samochodzie nie brakuje
oczywiÊcie wszystkich, najbardziej zaawansowanych systemów elektronicznych z zakresu bezpieczeƒstwa,
które obejmujà system ABS wraz
z EBD, VDC do kontroli stabilnoÊci
i ASR zapobiegajàcy Êlizganiu si´ kó∏
podczas przyspieszania. WÊród urzàdzeƒ nowego modelu na uwag´ zas∏uguje Hill Holder, który blokuje ko∏a
podczas ruszania pod gór´, uniemo˝liwiajàc cofni´cie si´ samochodu.
SILNIKI
Zgodnie z koncepcjà sportowego charakteru, nowy model oferuje na rynku
polskim pi´ç jednostek nap´dowych:
trzy benzynowe i dwa Diesle. Najmocniejsza jest jednostka z szeÊcioma cylindrami w uk∏adzie V: 3.2 Q4 (z inte-

gralnym nap´dem na 4 ko∏a), 24-zaworowa, która rozwija moc 260 KM
przy 6000 obrotów/min. Samochód
rozwija pr´dkoÊç od 0 do 100 km/h
w 7,2 sekundy i osiàga maksymalnà
pr´dkoÊç 237 km/h. Pozosta∏ym jednostkom równie˝ nie brakuje koni mechanicznych: silniki 2.2 o mocy
185 KM, 1.9 160 KM i 1.8 140 KM
(b´dzie dost´pny póêniej) uzupe∏niajà
gam´ jednostek benzynowych, natomiast wÊród turbodiesli Multijet dost´pne sà silniki 2.4. JTDM 20-zaworowy o mocy 200 KM i 1.9 o mocy
150 KM. Wszystkie spe∏niajà limity
normy emisji spalin Euro 4 (Diesle oferujà w standardzie filtr czàstek sta∏ych)
i wspó∏pracujà seryjnie z nowymi skrzyniami mechanicznymi z 6 prze∏o˝eniami, a w niektórych wersjach silników
dost´pna jest skrzynia automatyczna lub skomputeryzowana Selespeed.

BEZPIECZE¡STWO
Innowacyjne systemy bezpieczeƒstwa, a˝ do oÊmiu poduszek powietrznych i siedzenia chroniàce
przed zerwaniem kr´gów szyjnych,
które w przypadku zderzenia przybli˝ajà zag∏ówki do karku pasa˝erów. Alfa 159 Sportwagon jest kwintesencjà
najnowszych rozwiàzaƒ z dziedziny
bezpieczeƒstwa pasywnego. Zresztà
nieprzypadkowo Alfa 159 w wersji
sedan zdoby∏a pi´ç gwiazdek w klasyfikacji EuroNCAP. Nadwozie auta, nowej generacji, zosta∏o zaprojektowane z zastosowaniem innowacyjnych
materia∏ów, stali o wysokiej wytrzyma∏oÊci, blach o zmiennej gruboÊci
i zgrzewania laserowego. Budowa
nadwozia gwarantuje doskona∏à
sztywnoÊç skr´tnà, która doskonale
wp∏ywa na przyczepnoÊç do jezdni
i komfort jazdy.

opracowanie: Miros∏awa Malich

firma
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Nowy Fiat

Albea

Jeden z popularnych modeli Fiata – Albea,
poddano face-liftingowi. Zmiany, jakie
wprowadzono sprawi∏y, i˝ model ten
wyraênie przewy˝sza atrakcyjnoÊcià
swojego poprzednika.

Nowy Fiat Albea, produkowany w zak∏adzie TOFAS (Turk Otomobil Fabrikasi
A. S.) w Bursie, projektowany by∏ g∏ównie z myÊlà o rodzinach z dzieçmi, które cenià sobie przestronne i komfortowe wn´trze oraz pojemny baga˝nik (515
litrów). I w∏aÊnie tych atutów pozazdroÊciç mo˝e Fiatowi Albea niejeden przedstawiciel innej marki, nawet z wy˝szej klasy. Teraz model, autorstwa s∏ynnego
w∏oskiego projektanta Giorgio Giugiaro poddano face-liftingowi. Najwi´ksze
zmiany w wyglàdzie dotyczà przede wszystkim przedniej cz´Êci nadwozia – model ma bardziej proporcjonalne kszta∏ty i „solidny” przód, pasujàcy do masywnego ty∏u. PodkreÊlajà go reflektory i zderzak o nowym kszta∏cie oraz nowa,
masywana kratka wlotu powietrza. Z kolei z ty∏u, na klapie baga˝nika, dodano
nowe, okràg∏e logo Fiata. Wzbogacono równie˝ gam´ kolorów nadwozia. Nowa
Albea dost´pna jest teraz w 15 kolorach: 4 pastelowych i 11 metalizowanych.
Wn´trze nowego Fiata Albea jest przestronne i przytulne. W wersjach z wn´trzem standardowym tapicerka jest w kolorze szarym. W opcji, dla Klientów,
którzy chcà poczuç si´ bardziej komfortowo, dost´pne jest estetyczne dwukolorowe wn´trze w tonacji be˝owoszarej lub jasnoszarej. Wra˝enie komfortu
podkreÊla te˝ nowa elegancka i funkcjonalna deska rozdzielcza z zestawem
wskaêników, który wzbogacono o komputer pok∏adowy.
Nowy Fiat Albea oferowany jest w trzech ró˝nych wersjach: Fresh, Active i Dynamic – ka˝da dost´pna jest z hydraulicznym wspomaganiem uk∏adu kierowniczego i kierownicà o regulowanej wysokoÊci. Ponadto, wyposa˝enie obejmuje, m.in. fotel kierowcy z regulacjà wysokoÊci oraz regulacjà podparcia cz´Êci

l´dêwiowej kr´gos∏upa (w wersji Dynamic standardowo), tylnà kanap´ z trzypunktowymi pasami bezpieczeƒstwa.
Jako wyposa˝enie dodatkowe (w wersji
Dynamic w standardzie) oferowana jest r´czna klimatyzacja (uk∏ad wyposa˝ony jest w filtr przeciwpy∏owy
i elektrowentylator o czterech pr´dkoÊciach), ju˝ od wersji Active dost´pne
sà elektrycznie sterowane lusterka zewn´trzne w kolorze nadwozia. Korek
wlewu paliwa oraz baga˝nik otwierajà
si´ z wn´trza samochodu. Âwiat∏a mijania wyposa˝ono w funkcj´ „Follow
me home”, którà uruchomiç mo˝na za pomocà dêwigni prze∏àcznika
pod kierownicà.
Nowy Fiat Albea wyposa˝ono te˝ w poduszk´ powietrznà kierowcy i pasa˝era
(ostatnia w wersji FRESH opcjonalnie),
bezw∏adnoÊciowe pasy bezpieczeƒstwa
z napinaczami i regulacjà wysokoÊci,

Komfort jazdy

regulowane zag∏ówki siedzeƒ przednich
i dwa zag∏ówki siedzeƒ tylnych. Wszystkie fotele zabezpieczajà kierowc´ i pasa˝erów przed ewentualnym wysuni´ciem spod zapi´tych pasów bezpieczeƒstwa podczas np. zderzenia czo∏owego. Ko∏o kierownicy i dzielonà kolumn´ skonstruowano w taki sposób,
aby poch∏ania∏y energi´ zderzenia.
Nowy Fiat Albea wyposa˝ony jest te˝

w nowoczesne rozwiàzania technologiczne, które stawiajà go na równi z najlepszymi pojazdami firm konkurencyjnych. Dysponuje mi´dzy innymi systemem FPS, zabezpieczajàcym przed powstaniem po˝aru w momencie zderzenia, we wszystkich wersjach w opcji dost´pny jest system ABS (Antilock Braking System) i EBD (Electronic Brakeforce Distributor), który zapobiega blo-

kowaniu si´ kó∏ podczas hamowania.
ABS zintegrowany jest z elektronicznym
systemem EBD, który rozdziela si∏´ hamowania pomi´dzy przednià i tylnà oÊ
w zale˝noÊci od obcià˝enia samochodu
i przyczepnoÊci kó∏ do drogi. Od wersji
Active model dost´pny jest z halogenowymi Êwiat∏ami przeciwmgielnymi, które polepszajà widocznoÊç w trudnych
warunkach atmosferycznych.
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Nowy dla tego modelu jest równie˝
silnik 1.4 o mocy 77 KM, który
spe∏nia wymagania normy emisji
spalin Euro IV. Jednostk´ wyró˝nia
maksymalny moment obrotowy ju˝
przy 3000 obr. / min., mniejsze
zu˝ycie paliwa (g∏ównie w mieÊcie),
a do tego mozliwoÊç zastosowania
instalacji LPG w niskej cenie.
Komfort podró˝owania zapewniajà
zawieszenie McPherson z przodu
i drà˝ek skr´tny z ty∏u. Ten typ
zawieszeƒ maksymalnie t∏umi
drgania w∏asne pojazdu i te,
spowodowane nierównà
nawierzchnià.
Samochód wyposa˝ono w sprz´g∏o
suche tarczowe (bez skoku
ja∏owego), sterowane hydraulicznie.
Rozwiàzanie to wyeliminowa∏o
ha∏as i wibracje, które
w mechanicznych uk∏adach
przenoszone by∏y poprzez ci´gno
z komory silnika do kabiny.
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Francesco Novo

Silniki
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na ca∏y Êwiat
Fiat Powertrain Technologies obchodzi
pierwsze urodziny. Domenico Bordone,
dyrektor pe∏nomocny Sektora, dokonuje
bilansu prowadzonej dzia∏alnoÊci
i przedstawia jej przysz∏e cele:
odÊwie˝enie gamy, rozwój nap´dów
alternatywnych, internacjonalizacja
i przede wszystkim badania prowadzàce
do uzyskania przewagi nad konkurencjà.
Dwa i pó∏ miliona silników rocznie, o mocy od 55 do 2.400 koni mechanicznych. Obroty na poziomie 5,5 miliardów euro, z czego blisko 11% inwestowanych w badania, rozwój i technologi´ produkcji. Oko∏o 19 tysi´cy zatrudnionych, w tym 650 in˝ynierów zajmujàcych si´ wy∏àcznie zaawansowanymi badaniami i 2500 techników pracujàcych nad innowacjami. To cyfry obrazujàce dzia∏alnoÊç Fiat Powertrain Technologies, Sektora, który powsta∏ rok
temu po to, by wspieraç Grup´ Fiat w obszarze silników i skrzyƒ biegów.
Na czele nowej spó∏ki stanà∏ Domenico Bordone, od lat piastujàcy wysokie
stanowiska w Grupie Fiat i posiadajàcy du˝e doÊwiadczenia nabyte przy ekspansji Magneti Marelli na rynki zagraniczne. Z dyrektorem pe∏nomocnym,
który przedstawi bilans pierwszego roku dzia∏alnoÊci, spotykamy si´ w Orbassano ko∏o Turynu, gdzie w pobli˝u Centro Ricerche Fiat mieszczà si´ struktury centralne spó∏ki.
Panie in˝ynierze, jak minà∏ pierwszy rok?
„Bardzo dobrze. Tworzenie nowej rzeczywistoÊci przemys∏owej jest skomplikowanà operacjà: trzeba zebraç i zintegrowaç osoby oraz urzàdzenia pochodzàce z ró˝nych sektorów i ró˝nych krajów. DziÊ przedsi´biorstwo jest ju˝ ukonstytuowane, co wi´cej, zdo∏a∏o osiàgnàç swoje cele ekonomiczne i finansowe. Obecnie prowadzimy intensywne dzia∏ania zmierzajàce do ujednolicenia
procesów pracy i zarzàdzania”.
Co sk∏oni∏o Grup´ do utworzenia Fiat Powertrain Technologies?
„Jednym z mocnych punktów Fiata jest umiej´tnoÊç projektowania i konstruowania silników oraz skrzyƒ biegów. Podj´liÊmy decyzj´, ˝eby te ró˝ne
rodzaje dzia∏alnoÊci, wczeÊniej rozproszone w kilku Sektorach (produkcyjne

w Auto i Iveco, a badawcze w Centro
Ricerche Fiat i Elasis) po∏àczyç w jednà spó∏k´. Po∏àczyç nie znaczy zsumowaç, ale raczej pomno˝yç dzi´ki
efektowi synergii. W rezultacie zdolnoÊci innowacyjne Grupy Fiat znacznie wzros∏y. FPT wniós∏ na rynek dziesi´ç oÊrodków badawczo-rozwojowych oraz obszernà gam´ wyrobów,
posiada zatem ogromny potencja∏
do rozwoju, i to nie tylko wobec naszych klientów wewn´trznych, ale
i na rynkach zewn´trznych: ju˝ teraz 20 procent naszych silników
sprzedawana jest podmiotom trzecim. Tym sposobem, oprócz czynienia bardziej konkurencyjnymi wyrobów Fiat Auto, Iveco i CNH, mo˝emy
demonstrowaç naszà doskona∏oÊç
równie˝ na zewnàtrz”.
Mówiàc o silnikach mamy na myÊli ciàgle ewoluujàcà technologi´.
Jakie dzia∏ania prowadzi FPT
w tym zakresie?

raç istotne innowacje technologiczne, które umo˝liwià przede wszystkim
zmniejszenie poziomu zu˝ycia paliwa.
JeÊli chodzi o technologi´ silników
diesel, to Fiat ju˝ dziÊ jest Êwiatowym
liderem, zawdzi´czajàc ten sukces
tak udanym systemom jako common

Domenico Bordone,
dyrektor pe∏nomocny
Fiat Powertrain
Technologies.
U góry: Próby
laboratoryjne nowego
silnika. Badaniami
i rozwojem zajmuje si´
w Sektorze ponad
3 tysiàce osób.
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„Czynnikiem determinujàcym sukces
wyrobu jest jego innowacyjnoÊç, zarówno w aspekcie parametrów, jak
i zu˝ycia oraz zgodnoÊci z normami
ekologicznymi. Z tego powodu przeprojektowujemy przysz∏e silniki benzynowe. Niektóre z nich b´dà zawie-

rail i Multijet. W 2008 r. powstanie
nowa generacja tych jednostek nap´dowych, która pozwoli na skonsolidowanie owej supremacji. Innym
obszarem, w którym mo˝emy pochwaliç si´ najwy˝szymi kompetencjami, sà paliwa alternatywne: w Brazylii, na przyk∏ad, opracowaliÊmy
wspólnie z Magneti Marelli system
tetra-fuel, który umo˝liwia funkcjonowanie tego samego samochodu
na alkohol, benzyn´ lub metan”.
Czy na któreÊ z tych paliw stawiacie w sposób szczególny?
„W Brazylii z pewnoÊcià na alkohol.
Metan stanowi alternatyw´ gwarantujàcà niski poziom zu˝ycia i emisji
spalin. Wybiegajàc nieco dalej
w przysz∏oÊç, mamy w planach mieszank´ metanu i wodoru. Zaprezentowana ostatnio Panda nap´dzana
wodorem (zob. str. 30) powsta∏a
równie˝ w naszych laboratoriach. Nie
zaniedbujemy
tak˝e
biodiesli,
zw∏aszcza na rozwijajàcych si´ rynkach motoryzacyjnych”.
Fiat Powertrain Technologies jest
jednym z najbardziej mi´dzynarodowych sektorów Grupy. Jaka jest
strategia ekspansji na rynkach
zagranicznych?
„JesteÊmy z naszymi najwa˝niejszymi klientami bezpoÊrednio tam,
gdzie tworzà i sprzedajà swoje wyroby: mamy zak∏ady we W∏oszech,
Francji, Polsce, Hiszpanii, Brazylii,
Argentynie i Turcji. Prowadzimy aktywne dzia∏ania w celu poszerzenia
naszej obecnoÊci na innych rozwijajàcych si´ rynkach, jak Chiny czy Indie. JednoczeÊnie pracujemy nad
zwi´kszeniem z 540 do 800 tysi´cy
sztuk rocznie produkcji silników Multijet w polskim zak∏adzie w BielskuBia∏ej”.
A w dziedzinie jakoÊci?
„Przy okazji odÊwie˝ania gamy dokonamy kolejnych ulepszeƒ pod kàtem
zgodnoÊci naszych nap´dów z nor-
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Filarami rozwoju Fiat Powertrain Technologies sà badania i projektowanie.
Powy˝ej: zak∏ady (na ˝ó∏to), oÊrodki badawcze (na niebiesko) i przedstawicielstwa handlowe
(na czerwono) nowego przedsi´biorstwa. Poni˝ej: laboratorium analiz materia∏ów.
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mami Êrodowiskowymi i jakoÊciowymi. Naszym celem jest wejÊcie
w 2008 r. do grona Êwiatowych liderów na tym polu”.
Slogan towarzyszàcy narodzinom
FPT brzmia∏ „myÊl jest motorem”.
Co on oznacza?
„Oznacza, ˝e po∏àczenie wszystkich
kompetencji, poczàwszy od nap´dów do ma∏ych samochodów,
a skoƒczywszy na silnikach do jednostek p∏ywajàcych, pozwoli∏o przedsi´biorstwu na maksymalizacj´ wyni-

ków, dajàc mu przewag´ nad konkurencjà. W rzeczy samej, mo˝liwoÊç
zintegrowania dzia∏aƒ zwiàzanych
z badaniami, rozwojem i innowacjami stwarza nam mo˝liwoÊç si´gania
po idee i projekty (innymi s∏owy myÊli) wczeÊniej rozproszone w ró˝nych
rzeczywistoÊciach Grupy. W ten sposób jesteÊmy w stanie oferowaç
klientom rozwiàzania technologiczne
awangardowe i o wysokim poziomie
jakoÊci. I w∏aÊnie w tym sensie nasza myÊl jest motorem nap´dowym

rozwoju i konkurencyjnoÊci naszych
klientów”.
Co chcia∏by Pan przekazaç swoim
wspó∏pracownikom za poÊrednictwem tego czasopisma?
„Mamy dobry zespó∏: Êwietne kompetencje i entuzjastycznie nastawionych ludzi na wszystkich poziomach.
Ta pasja pozwoli∏a nam osiàgnàç dobre wyniki. MyÊl´, ˝e jakoÊç przedsi´biorstwa zale˝y od jakoÊci kompetencji i jakoÊci samych osób. Wynika
zatem z inteligencji zbiorowej, a ta
powinna w nadchodzàcych latach
rosnàç równolegle z obrotami”.
A jak wp∏ynàç na ten wzrost?
„Poprzez delegowanie i przypisywanie odpowiedzialnoÊci. Wiara w badania i innowacje sprzyja, wr´cz stymuluje do kreatywnoÊci i zaanga˝owania. Poza tym trzeba umieç s∏uchaç. Ka˝dy z naszych pracowników
przedstawia Êrednio oko∏o dziesi´ciu
propozycji ulepszeƒ rocznie, a wi´kszoÊç z nich zostaje zrealizowana. To
wskazuje, jak ogromna jest liczba
osób, które myÊlà o sposobach poprawy przedsi´biorstwa. My bardzo
w to wierzymy”.

Decyzj´ o realizacji nowych inwestycji w Fiat-GM Powertrain Polska
w Bielsku-Bia∏ej akcjonariusze spó∏ki
podj´li w po∏owie marca br. WartoÊç
tych inwestycji wyniesie 81 mln euro,
a obejmowaç one b´dà m. in.: zwi´kszenie zdolnoÊci produkcyjnej do poziomu 740.000 sztuk silników rocznie, dostosowanie silnika 1.3 SDE
do europejskiej normy Euro 5 i jednoczesnego zwi´kszenia jego mocy
do 95 KM, a tak˝e budow´ nowej linii produkcyjnej w hali 3D o wartoÊci 50 mln euro, co pozwoli dodatkowo zwi´kszyç rocznà zdolnoÊç produkcyjnà do ponad 800 tys. sztuk.
„To dla nas bardzo dobra wiadomoÊç

„Inwestycje i nowy system
pracy zapewnià nam
konkurencyjnà pozycj´
na rynku”.

Miros∏awa Malich

W Fiat-GM Powertrain Polska podj´to decyzj´
o realizacji inwestycji. Dzi´ki nim, a tak˝e
podpisanemu porozumieniu z wi´kszoÊcià
organizacji zwiàzkowych dzia∏ajàcych
w spó∏ce o wdro˝eniu nowego systemu pracy,
mo˝liwe b´dzie zatrudnienie pracowników.

firma

inwestycje

– mówi Tadeusz Âwierczek, Prezes
Zarzàdu Fiat-GM Powertrain Polska,
– dzi´ki tej decyzji mo˝liwe bowiem
b´dzie nie tylko zwi´kszenie produkcji. Niezwykle wa˝ny jest dla nas
fakt, ˝e ten nowoczesny silnik 1.3
SDE, okrzykni´ty niedawno „Silnikiem Roku 2005”, b´dzie produkowany tylko w naszym zak∏adzie. To
dla nas du˝e wyzwanie, ale zarazem
przysz∏oÊç zak∏adu. Obecny plan
przewiduje bowiem produkcj´ gamy
wyrobu a˝ do 2015 roku”.
Dzi´ki inwestycji oraz osiàgni´temu
ostatecznie porozumieniu z wi´kszoÊcià organizacji zwiàzkowych dzia∏ajàcych na terenie zak∏adu o wdro˝eniu nowego systemu pracy, spó∏ka
zatrudni do bezpoÊredniej produkcji
ponad 300 nowych pracowników.
System pracy 18/20, polegajàcy
na wprowadzeniu szóstego dnia pracy maszyn przy zachowaniu Êrednio 5 dni pracy za∏ogi w tygodniu,
gwarantowaç b´dzie pe∏ne wykorzystanie pracy urzàdzeƒ.
„Wielokrotnie podkreÊla∏em, ˝e system taki wiàzaç si´ b´dzie z pewnymi
utrudnieniami dla pracowników – dodaje Tadeusz Âwierczek. – Ale tylko jego wprowadzenie mo˝e nam zapewniç
zwi´kszenie produkcji, a tym samym
osiàgni´cie konkurencyjnej pozycji
na rynku. Tym bardziej, ˝e czeka nas
tak˝e rozszerzenie gamy produktu.
Z drugiej strony, wprowadzajàc taki
system b´dziemy mogli zaoferowaç
m∏odym ludziom prac´, a przecie˝
w naszym regionie wielu ludzi czeka
na takà szans´. Przyj´cia rozpocznà
si´ ju˝ za kilka miesi´cy, bo do stycznia musimy ich jeszcze wyszkoliç. Naszà za∏og´ stanowiç muszà bowiem
wysoko wykwalifikowani pracownicy,
którzy sà w stanie zapewniç produkt
o naprawd´ wysokiej jakoÊci”.
Nowy system pracy zacznie obowiàzywaç w spó∏ce Fiat-GM Powertrain Polska od stycznia 2007 roku.
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Rok 2006
b´dzie
rekordowy

Po trudnym okresie firma Teksid Iron
Poland ze Skoczowa znowu spoglàda
w przysz∏oÊç z optymizmem. „2005 rok
by∏ bardzo dobry, a w roku 2006 mamy
mo˝liwoÊç pobicia, dawno ju˝
ustanowionego, rekordu produkcji” – mówi
dyrektor generalny Marek Kanafek.
W chwili obecnej dojazd do Skoczowa nie jest naj∏atwiejszy. Praktycznie
wsz´dzie napotykamy na trwajàce roboty drogowe, czego konsekwencjà sà
liczne objazdy i korki na drodze. Jednak cierpliwoÊç si´ op∏aca, bo w koƒcu
mo˝na dojrzeç coÊ, co przypomina od dawna oczekiwanà drog´ ekspresowà
do Cieszyna i ten fakt daje pocieszenie, ˝e ju˝ nied∏ugo b´dzie lepiej! Post´p
prac jest coraz bardziej widoczny. Podobnie jest w Teksid Iron Poland, firmie,
która po trudnym okresie i koniecznoÊci zmniejszenia produkcji znalaz∏a rozwiàzania umo˝liwiajàce rozwój i dajàce nowe miejsca pracy.
„W naszym obszarze dzia∏alnoÊci – wyjaÊnia Marek Kanafek – nie mo˝na spodziewaç si´ olbrzymich zysków. RentownoÊç odlewni ˝eliwa, której
produkcja przeznaczona jest na potrzeby przemys∏u samochodowego, jest
zasadniczo niska, poniewa˝ stanowimy poczàtkowe ogniwo ∏aƒcucha produkcyjnego. JednoczeÊnie jednak nasza praca ma cz´sto niebagatelny
wp∏yw na jakoÊç i niezawodnoÊç samochodów. W zwiàzku z tym dla Grupy
Fiat jest rzeczà bardzo istotnà, aby w jej obr´bie by∏a firma oferujàca odlewy
wysokiej jakoÊci po konkurencyjnych cenach”.
Fakt, ˝e w zak∏adzie najwi´ksze znaczenie przypisuje si´ jakoÊci i konkurencyjnoÊci potwierdzajà zarówno dane jak i wykaz nowo pozyskanych klientów:
„W 2005 roku nasza produkcja osiàgn´∏a poziom prawie 50.000 ton odlewów ˝eliwnych. W porównaniu do poprzedniego roku produkcja wzros∏a
o ok. 25%. Jest to w du˝ej mierze wynikiem naszych przedsi´wzi´ç handlowych
podejmowanych na poziomie zak∏adu i centralnym, które pozwoli∏y nam albo na rozpocz´cie albo na zacieÊnienie wspó∏pracy z du˝ymi koncernami sa-

mochodowymi takimi, jak Daimler Chrysler, GM Opel, Isuzu, Renault, Toyota
i BMW. W sumie, w 2005 roku uruchomiliÊmy produkcj´ 26 nowych detali”.
Niewiele ponad 40% produkcji roku 2005 by∏o przeznaczone dla zak∏adów Grupy Fiat. W roku 2006 ten
wskaênik procentowy b´dzie wi´kszy,
ale nie dlatego, ˝e klienci zewn´trzni
z∏o˝à mniejsze zamówienia, a dlatego, ˝e zamówienia Fiata b´dà wi´ksze: „Firma Teksid Iron Poland ma
w obr´bie Grupy du˝à przewag´
w zakresie konkurencyjnoÊci i to zarówno pod wzgl´dem kosztów jak i jakoÊci. Dlatego uwa˝ana jest w Europie
za najlepsze z mo˝liwych miejsc produkcji dla ca∏ego szeregu wyrobów.
W 2006 roku zamówienia sk∏adane
przez spó∏ki Grupy Fiat b´dà wi´ksze
dzi´ki uruchomieniu nowej produkcji
(zwiàzanej, mi´dzy innymi, z modelami Ducato i Grande Punto), a przede

593 pracowników
ponad 233 mln PLN sprzeda˝y w 2005 r.
w tym eksport: prawie 120 mln PLN
50.000 ton wyprodukowanych odlewów (+ 24%)

Marek Kanafek - dyrektor
generalny Teksid Iron Poland
wszystkim dzi´ki przeniesieniu produkcji z innych europejskich zak∏adów
Teksidu. Chodzi tu w szczególnoÊci
o wahacze, wa∏ki rozrzàdu, zwrotnice
oraz wa∏y korbowe do silników FIRE.
Dysponujemy ju˝ portfelem zamó-

wieƒ, który pozwala nam przypuszczaç, ˝e produkcja w roku 2006 osiàgnie poziom 60.000 ton odlewów ˝eliwnych. Oznacza∏oby to przekroczenie
maksymalnego poziomu produkcji, jaki do tej pory uda∏o si´ osiàgnàç, tzn.
55.000 ton, co mia∏o miejsce w 1998
roku. Aby mo˝na by∏o lepiej doceniç
rozmiary naszej dzia∏alnoÊci i naszego
rozwoju, chcia∏bym przypomnieç, ˝e
w 1992 r., czyli w momencie przej´cia zak∏adu przez Teksid, produkowaliÊmy 20.000 ton wyrobów ˝eliwnych...”
Wzrost produkcji nie by∏by mo˝liwy bez
odpowiedniego doboru kadr i restrukturyzacji systemu pracy. Firma ze Skoczowa zatrudnia obecnie prawie 600
pracowników. „W styczniu przyj´liÊmy
do pracy 80 osób. Sta∏o si´ to mo˝liwe przede wszystkim dzi´ki zawarciu
porozumienia ze zwiàzkami zawodowymi, które pozwoli na rozwój przedsi´biorstwa w najbli˝szych latach.

Grupa Teksid
Grupa Teksid jest jednym
z najwi´kszych producentów
na Êwiecie wyrobów metalurgicznych
przeznaczonych dla przemys∏u
motoryzacyjnego i prowadzi
dzia∏alnoÊç w dwóch g∏ównych
obszarach: odlewy z ˝eliwa i odlewy
z magnezu. WÊród jej klientów sà
najwi´ksi Êwiatowi producenci
samochodów, mi´dzy innymi GM,
Ford, Chrysler, Fiat, Volkswagen,
Toyota, itd. Obszar ˚eliwa stanowi,
jednà z najwi´kszych na Êwiecie,
grup´ niezale˝nych odlewni
z zak∏adami we W∏oszech, Francji,
Portugalii, Polsce, Brazylii, Meksyku
i Chinach. ZdolnoÊç produkcyjna
grupy wynosi oko∏o 780.000
ton/rocznie (759 mln euro obrotów
rocznie). Produkcja obejmuje bloki
cylindrów, g∏owice cylindrów,
kolektory wydechowe, wa∏y korbowe,
wa∏y krzywkowe oraz elementy
zawieszenia.
W rzeczywistoÊci wypracowaliÊmy nowy system pracy w zak∏adzie: przy pi´ciu dniach roboczych w tygodniu dla
naszych pracowników, maszyny i urzàdzenia b´dà pracowa∏y szeÊç dni tygodniowo na trzy zmiany (w sobot´
– tylko dwie zmiany). Nowy system
pozwala nam na lepsze wykorzystanie
maszyn i urzàdzeƒ, zwi´kszenie zdolnoÊci produkcyjnych i przede wszystkim na stworzenie nowych miejsc pracy. Przy dokonywaniu wyboru staraliÊmy si´ zwracaç uwag´ przede
wszystkim na kwalifikacje, ale równie
wa˝ne by∏o dla nas pokrewieƒstwo
kandydatów z pracownikami ju˝ zatrudnionymi. Z jednej strony jest to zasada przyj´ta przez Fiata na ca∏ym
Êwiecie, a z drugiej strony stanowi to
swoistego rodzaju uznanie dla wielu
rodzin ze Skoczowa i okolic, które tak
wiele da∏y i nadal dajà naszemu
przedsi´biorstwu”.
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Si∏a

w tradycji
Najnowszà wersj´ ciàgnika Magnum
pokazano Europejczykom w listopadzie
ub. r. na mi´dzynarodowej wystawie
maszyn rolniczych AGRITECHNICA
w Hanowerze. Polska premiera odby∏a
si´ na targach AGROTECH w Kielcach
w marcu bie˝àcego roku.
Dzi´ki staraniom Piotra Szewczuka, szefa sprzeda˝y CASE IH w Polsce oraz
Jerzego Wróbla, szefa promocji CNH Polska, okaza∏e stoisko w Kielcach przyciàgn´∏o t∏umy zwiedzajàcych, w tym rolników zajmujàcych si´ wielkotowarowà produkcjà. Konferencj´ prasowà dla dziennikarzy, zajmujàcych si´ tematykà rolniczà, prowadzili Andeas Klauser, dyrektor biznesowy CNH na Europ´
Centralnà oraz S∏awomir Sikora, szef marketingu CNH Polska; dodatkowych
informacji udzielali Józef D´bski i Henryk Jakubowski z dzia∏u marketingu.
Na wystawie w Kielcach pokazano model Magnum 310 o mocy 345 KM,
który wchodzi w sk∏ad serii ciàgników o mocy 257, 285, 314 i 345 KM, zaprojektowanych w USA w oparciu o najnowsze osiàgni´cia nauki i techniki.
SzeÊciocylindrowe silniki Common Rail z czteroma zaworami na ka˝dy cylinder, turbo i intercoolerem o pojemnoÊci 8,3 l i 9,0 l, spe∏niajà wymagania
norm emisji spalin tier3 (Euro 3). Silniki potrzebujà tyle paliwa, ile wynika z
aktualnego bilansu mocy potrzebnej do uciàgu narz´dzia lub przyczepy. Charakteryzujà si´ nie tylko obni˝onym jednostkowym zu˝yciem paliwa i niskà
emisjà spalin, ale tak˝e lepszymi osiàgami podczas pracy. Sta∏a moc jest dost´pna w zakresie 600 obrotów wa∏u korbowego silnika, co w praktyce oznacza spadek obrotów w ekstremalnych warunkach przy zachowaniu pe∏nej mocy. Magnum ∏atwo przyÊpiesza w trudnych warunkach, dzi´ki zastosowaniu
przek∏adni Full Powershift z szybkà przek∏adnià nawrotnà Power Shuttle,
umo˝liwiajàcà p∏ynnà zmian´ prze∏o˝eƒ i zmian´ kierunku jazdy bez u˝ycia
sprz´g∏a. W zale˝noÊci od potrzeb mo˝na zastosowaç jednà z czterech wersji
tej prostej w u˝yciu przek∏adni o nast´pujàcej liczbie prze∏o˝eƒ przód/ty∏: 18/4,

19/4/, 23/6 (z reduktorem biegów pe∏zajàcych) o maksymalnej pr´dkoÊci
homologowanej do 40 km/h., oraz tzw.
szybkà przek∏adni´ 19/4 o pr´dkoÊci
homologowanej do 50 km/h, oferowanà na rynki europejskie, gdzie przepisy
ruchu drogowego zezwalajà ciàgnikom
na rozwijanie takich pr´dkoÊci na drogach publicznych.
Nowe ciàgniki Magnum, poza wyjàtkowymi walorami eksploatacyjnymi, zapewniajà najwy˝szy komfort pracy. Obszerna, dobrze wyt∏umiona i klimatyzowana kabina, oraz amortyzowany
fotel z wielop∏aszczyznowà regulacjà
po∏o˝enia, zaspokojà wymagania ka˝dego klienta. Konstruktorzy pomyÊleli
o osobach o ograniczonej sprawnoÊci
ruchowej - u∏atwiono im wejÊcie do
kabiny i manewrowanie ciàgnikiem
przy pomocy ergonomicznie rozmieszczonych sterowników. Pulpit operatora
jest czytelny i przejrzysty. Oprócz re-

Jak powsta∏a
marka CASE
W 1842 r. Jerome Increase Case
za∏o˝y∏ w USA firm´ produkujàcà
i sprzedajàcà m∏ocarnie. W 1869
wyprodukowa∏a ona swój pierwszy
silnik parowy, w 1886 roku by∏a ju˝
najwi´kszym na Êwiecie producentem
tych silników, które sprawi∏y, ˝e
ciàgniki CASE sta∏y si´ hitem
eksportowym. W 1924 roku CASE
rewolucjonizowa∏a rynek
wprowadzajàc zwrotny trójko∏owy
ciàgnik o zwartej konstrukcji, dzi´ki
zastosowaniu pojedynczego ko∏a
skr´tnego w osi przedniej. Od 1999
roku, CASE po po∏àczeniu si´ z NEW
HOLLAND N.V. stworzy∏o koncern
CNH, Êwiatowego lidera na rynku
maszyn budowlanych i rolniczych.
Marki CASE (maszyny budowlane)
oraz CASE IH (maszyny rolnicze) sà
na polskim rynku od ponad 15 lat.

Andreas Klauser, dyrektor handlowy CNH Polska (z lewej),
Tadeusz Adamski, dyrektor handlowy Interhandler Toruƒ.
umo˝liwia wykorzystanie ciàgnika Magnum w rolnictwie korzystajàcym z satelitarnego systemu DGPS (Differential
Global Positioning System). Technologie gwarantujàce wysokie plony, wymagajà wysokiego re˝imu agrotechnicznego, dost´pnego dzi´ki tak nowoczesnym ciàgnikom jak Magnum.

Obecnie importerem ciàgników
i maszyn rolniczych jest CNH
Polska Sp. z o.o. w P∏ocku, a sieç
handlowà tworzy firma Interhandler
z Torunia wraz z siedmioma
oddzia∏ami regionalnymi w Brzegu,
Gdaƒsku, Olsztynie, Poznaniu,
Rzeszowie, Szczecinie i Warszawie.
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flektorów drogowych, ciàgnik posiada
oÊwietlenie boczne, oÊwietlajàce pracujàcà maszyn´ nie tylko z ty∏u, ale
równie˝ pobocze, schody ciàgnika,
itd., co podnosi bezpieczeƒstwo pracy.
OÊwietlenie czasowe tzw. „Follow me”,
wy∏àczajàce si´ po kilku minutach,
pozwala operatorowi dojÊç do domu
przy pe∏nym oÊwietleniu ciàgnika.
Nowe ciàgniki Magnum wyró˝nia wysoki poziom automatyzacji. Automatyczne funkcje przek∏adni, podnoÊnika,
zaworów hydrauliki i wa∏ka odbioru
mocy, umo˝liwiajà zaprogramowanie
do 30 powtarzajàcych si´ sekwencji
czynnoÊci i dowolne ich odtwarzanie.
Zintegrowany wyÊwietlacz ciek∏okrystaliczny (AFS virtual terminal) umieszczony na s∏upku na wysokoÊci oczu, u∏atwia orientacj´ i obserwacj´ parametrów pracy ciàgnika i narz´dzi, np. g∏´bokoÊç orki itp. Zastosowanie sieci ultra szybkich procesorów ISO-bus
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Czysta
energia
W Turynie zaprezentowano prototypowà
Pand´ Hydrogen, zasilanà wodorem typu
fuel cell. Marzenia o samochodach
nap´dzanych wodorem, które nie emitujà
spalin, stajà si´ zatem rzeczywistoÊcià,
przynajmniej z technicznego punktu
widzenia.
W przysz∏oÊci auta takie pojawià si´ byç mo˝e tak˝e na ulicach, ale na razie trudno stwierdziç kiedy. Konieczna jest bowiem infrastruktura przemys∏owa, która zaj´∏aby si´ produkcjà i dystrybucjà wodoru po przyst´pnych cenach i z minimalnym wp∏ywem na Êrodowisko naturalne. Trzeba jeszcze ponadto popracowaç nad zmniejszeniem kosztów technologii, by samochody
nap´dzane wodorem by∏y dost´pne dla ka˝dego.
Prowadzàc badania nad nap´dem fuel cell Fiat pracuje nie tylko nad przysz∏oÊcià transportu, ale i Êrodowiska, które ju˝ dzisiaj jest powa˝nie zagro˝one. I w∏aÊnie dlatego coraz cz´Êciej myÊli o rozwiàzaniach technologicznych
pozwalajàcych na redukcj´ poziomu emisji zanieczyszczeƒ znacznie poni˝ej
obowiàzujàcych obecnie surowszych norm. Mowa na przyk∏ad o pojazdach
hybrydowych, które majà podwójne zasilanie – elektryczne i tradycyjne. Mowa tak˝e o pojazdach na metan. Ju˝ teraz Fiat, ale tak˝e Iveco, nie majà sobie równych je˝eli chodzi o silniki na gaz naturalny, co wi´cej, w swej bogatej gamie oferujà modele zaspakajajàce najbardziej nietypowe potrzeby.
Samochody przysz∏oÊci b´dà nap´dzane wodorem? Na pewno trzeba nad
tym pracowaç, bo jest to paliwo czyste (podczas spalania wytwarza si´ jedynie para wodna) i bardzo wydajne. Dlatego w∏aÊnie Fiat i region Piemontu
zawar∏y porozumienie o badaniach i rozwoju nap´dów wodorowych, które
stosowanoby w miejskich Êrodkach transportu.
Jeden z takich prototypowych modeli - Pand´ Hydrogen - mo˝na oglàdaç w
Hy Park w Turynie, który powsta∏ z okazji zimowych Igrzysk Olimpijskich. Model jest owocem wspólnych prac Fiat Auto, Centro Ricerche Fiat oraz Fiat Po-

wertrain Research & Technology, prowadzonych pod auspicjami ministerstw Badaƒ i Ârodowiska W∏och.
Prototyp reprezentuje trzecià generacj´ nap´dów wodorowych. Parametry
techniczne sà porównywalne do tych
charakteryzujàcych samochody produkowane seryjnie: przy mocy 60 KW
jednostka osiàga maksymalnà pr´dkoÊç 140 km/godz., przyÊpieszajàc
od 0 do 50 km/h w pi´ç sekund i pokonujàc pochy∏oÊci si´gajàce 23%.
PojemnoÊç zbiornika wodoru gwarantuje przejechanie ponad 220 km, a
czas tankowania nie przekracza 5 minut. Niestety koszt wcià˝ pozostaje
wysoki: 600 tysi´cy euro, z czego po∏ow´ poch∏ania sam system fuel cell.
Produkcja seryjna mog∏aby zmniejszyç
t´ kwot´ do jednej dziesiàtej. Jeden
kilowat mocy uzyskany poprzez fuel
cell kosztowa∏by wtedy 500 euro,
dziesi´ç razy wi´cej ni˝ wytwarzany
poprzez silnik konwencjonalny. To
wcià˝ du˝o, ale nale˝y pami´taç, ˝e
pierwsze floty samochodów i autobu-

Kosmiczna
technologia
Wodór mo˝na stosowaç w pojazdach
mechanicznych dwoma sposobami:
spalaç go zamiast benzyny w silniku
o zap∏onie iskrowym albo
wykorzystaç do produkcji energii
elektrycznej za pomocà ogniw
paliwowych (z angielskiego fuel
cell), tworzàc tym samym pojazd
elektryczny zasilany wodorem.
Projektujàc Pand´ Hydrogen Fiat
wybra∏ w∏aÊnie t´ drugà Êcie˝k´.
Historia systemu fuel cell jest
bardzo ciekawa. Na poczàtku lat 60.
NASA poszukiwa∏a pojemniejszych
akumulatorów do misji
ksi´˝ycowych Apollo. Pad∏ pomys∏,
by zastosowaç proces chemiczny
odwrotny do elektrolizy, czyli

Deska
rozdzielcza fuel
cell. Ró˝nice
w stosunku
do seryjnej Pandy
sà minimalne.
Zauwa˝alny jest
jedynie brak
dêwigni zmiany
biegów.

energia elektryczna poprzez po∏àczenie wodoru z tlenem) znajduje si´ pod
pod∏ogà pojazdu i sk∏ada z ogniw paliwowych, a te tworzà kilka po∏àczonych szeregowo cel, z których ka˝da
daje napi´cie 1,2 V. Silnik elektryczny
i przek∏adnia nap´du umieszczone sà
pomi´dzy przednimi ko∏ami, natomiast zbiornik wodoru znajdujàcy si´
pod baga˝nikiem, skompresowano
do 350 atmosfer. W ten sposób Panda nie traci nic ze swojej przestronnoÊci i gwarantuje wygodne podró˝owanie czterem osobom.

po∏àczyç w specjalnych celach
atomy tlenu i wodoru, otrzymujàc
w ten sposób wod´, elektrycznoÊç
i ciep∏o. Ogniwa paliwowe – bo tak
nazwano te cele – zosta∏y
przetestowane w 1965 r. podczas
misji Gemini 5, pierwszego lotu
kosmicznego. Obecnie technologia
ta znajduje zastosowanie przy
produkcji energii na wahad∏owcach
kosmicznych. Warto te˝ wiedzieç, ˝e
woda wytwarzana w trakcie procesu
s∏u˝y astronautom do picia
i przygotowywania posi∏ków.

fiat wokó∏ nas KWIECIE¡ / MAJ 2006

sów z tym nap´dem sà przewidziane
na 2010 r., budowa sieci dystrybucyjnej w 2015 r., w 2020 r. nastàpi przemys∏owa komercjalizacja pojazdów tego typu. Ale w badania nale˝y inwestowaç ju˝ teraz. Dlatego Fiat od kilku
lat prowadzi aktywne prace nad rozwojem i stosowaniem systemów fuel
cell: w 2001 r. zadebiutowa∏o Seicento Elettra H2 Fuel Cell, w 2003 r. Seicento Hydrogen, a dziÊ Panda, która
sygnalizuje przejÊcie z fazy laboratoryjnej do prób drogowych. Fiat i region
Piemontu planujà bowiem utworzenie
floty pi´ciu, szeÊciu Pand Hydrogen,
które b´dà sprawdzane w codziennym
ruchu miejskim.
W odró˝nieniu od poprzednich prototypów Panda Hydrogen reprezentuje
konstrukcj´ typu „full power”, charakteryzujàcà si´ brakiem akumulatorów,
s∏u˝àcych do gromadzenia energii
elektrycznej. Nowy Fuel Cell System
jest bowiem w stanie wytworzyç ca∏à
moc elektrycznà niezb´dnà dla silnika. Serce systemu (gdzie generuje si´

29

fiat wokó∏ nas KWIECIE¡ / MAJ 2006

Ekologiczne Iveco

30

Z okazji XX Olimpiady Iveco wspar∏o Transport Miejski w Turynie dwoma pojazdami Daily Ecodriver o hybrydowym systemie zasilania: silnikiem diesla i elektrycznym. Oba nap´dy mogà pracowaç zamiennie lub jednoczeÊnie, umo˝liwiajàc znacznà redukcj´ poziomów zu˝ycia paliwa i emisji
spalin. System ten pozwala równie˝ na odzyskiwanie energii podczas hamowania, przetwarzanie jej na elektrycznoÊç
i magazynowanie w akumulatorach. Technologi´ t´ przetestowano w 120 autobusach we W∏oszech i Hiszpanii, które pokona∏y ju˝ ∏àcznie ponad osiem milionów kilometrów.
Iveco przyk∏ada wag´ do Êrodowiska, od lat inwestujàc
w rozwiàzania redukujàce poziom zanieczyszczeƒ i ha∏asu,
które stosuje w praktyce przy konstruowaniu „czystych” silników o du˝ej mocy, a niskim poziomie zu˝ycia paliwa.
Dlatego wszystkie pojazdy, od Daily po Eurocargo i od Stralisa po autobusy Irisbus, spe∏niajà unormowania europejskie w zakresie ochrony Êrodowiska. Pojazdy samochodowe sà zgodne z nowà normà Euro 4, która wymaga od konstruktorów redukcji emisji czàstek sta∏ych o 80%, a tlenków azotu o 30%. Iveco i Irisbus mieszczà si´ ju˝ w limitach norm Euro 5, zobowiàzujàcych projektantów do opracowania do roku 2009 jeszcze czystszych silników (to znaczy obni˝enia poziomu emisji tlenku azotu o dalszych 13%).
Aby sprostaç wymogom norm Euro 4 i Euro 5 producenci
zastosowali w swych silnikach diesel technologie Egr
(Exhaust Gas Recirculation) i Scr (Selective Catalytic Reduction). Pierwsza, charakterystyczna dla gamy Daily (furgony i mikrobusy), ogranicza emisj´ tlenków azotu poprzez
zmniejszenie temperatury spalania dzi´ki kontrolowanej recyrkulacji gazów spalinowych, ponownie wprowadzanych
do kolektora ssàcego dopiero po sch∏odzeniu. Czàstki sta∏e sà natomiast wychwytywane przez filtr t∏umika uk∏adu
wydechowego. System Scr, który znajduje zastosowanie
w samochodach dostawczych Êrednich i ci´˝kich oraz w autobusach,
wy∏apuje czàstki sta∏e ju˝ w fazie
spalania, a poprzez wtrysk
wodnego roztworu mocznika
zamienia tlenki azotu
w niegroênà par´ wodnà
i azot. W autobusach
montuje si´ dodatkowo

filtr aktywnej regeneracji o regulowanej elektronicznie temperaturze, który pozwala na uzyskiwanie poziomów emisji
narzucanych przez normy EEV (Enhanced Environmental
Vehicle), jeszcze surowsze ni˝ Euro 5.
Jak widaç silniki diesla sà wcià˝ udoskonalane, ale w biurach projektowych Iveco myÊli si´ tak˝e o nap´dach alternatywnych w pojazdach przewo˝àcych osoby lub towary
w ruchu miejskim. Dlatego asortyment Iveco poszerza si´
o autobusy i samochody dostawcze hybrydowe, na wodór
i na metan. Je˝eli chodzi o produkcj´ pojazdów zasilanych
gazem ziemnym, Iveco i Irisbus nie majà sobie równych
w ca∏ej Europie, oferujàc klientom obszernà gam´ wyrobów z takim nap´dem, od autobusów przez ci´˝kie pojazdy u˝ytkowe (na przyk∏ad Êmieciarki) po lekkie furgonetki.
Najm∏odszym dzieckiem w rodzinie Irisbus, do której nale˝à tak˝e mikrobusy Daily i Europolis, jest City-Class (w wersji 18-metrowej pojawi∏ si´ on najpierw na ulicach Turynu
i Barcelony), wyposa˝ony w silnik Cursor 8 na metan. Iveco jest jedynym konstruktorem, jaki uzyska∏ homologacj´
EEV na gam´ swoich wyrobów.

oddajemy samochody
w dobre rêce

Wyj¹tkowo atrakcyjne oferty kredytowe dla pracowników!
Formu³a pracownicza – to unikalne po³¹czenie atrakcyjnego oprocentowania i upustów na samochody oraz idealna
propozycja dla osób, które co kilka lat chc¹ wymieniaæ samochód na nowy. Oferujemy raty dostosowane do Pañstwa
mo¿liwoœci oraz gwarantujemy odkup samochodu po 3 lub 4 latach jego eksploatacji.

Kredyt 4,9%

– to kredyt z atrakcyjnym, niezale¿nym od okresu i kwoty udzielonego kredytu oprocentowaniem, bez

wp³aty w³asnej i dodatkowych op³at. Ponadto oferujemy upust na wymarzony samochód.

Panda ju¿ za 199 z³ miesiêcznie!
Centrum Sprzeda¿y w Bielsku-Bia³ej 033 813 44 42, Centrum Obs³ugi Klienta Fiat Bank 022 607 49 90, www.fiatbank.pl

Aldona Górna, fot. I. Kaêmierczak
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Klucz

do sukcesu
zespo∏u
Kreowaç dobry wizerunek firmy, motywowaç
i inspirowaç zespó∏, dawaç dobry przyk∏ad
– to tylko niektóre zadania lidera grupy.
Nie jesteÊmy ju˝ tradycyjnymi
brygadzistami, spoczywajà na nas nowe
obowiàzki”- mówià liderzy grup z Zak∏adu
Fiat Auto Poland w Tychach.
Wedle koncepcji Deminga (twórca teorii TQM, o której pisaliÊmy w ostatnim numerze Fiata Wokó∏ Nas) si∏à dobrze prosperujàcego przedsi´biorstwa
sà ludzie. Fiat Auto Poland sukcesywnie podà˝a za zmianami i kieruje si´
ideà dà˝enia do doskona∏oÊci, dlatego w∏aÊnie w zak∏adzie propagowana jest
hierarchia odwróconej piramidy, na której szczycie znajdujà si´ pracownicy
produkcyjni, podzieleni na grupy w poszczególnych Jednostkach Produkcyjnych. Ka˝da taka grupa (team) posiada swojego Lidera Grupy (Team Leader)
– osob´, która dba o zapewnienie jakoÊci, poprzez kreowanie dobrej atmosfery w zespole, pobudzanie pracowników do kreatywnego myÊlenia oraz bycia wzorem post´powania. „Przeobra˝enia na linii brygadzista – lider by∏y
wynikiem zmian organizacyjnych, które Fiat Auto Poland wprowadzi∏ trzy lata
temu – mówi Bogdan Gaw´da, kierownik zespo∏u technologicznego
w Jednostce Produkcyjnej Monta˝ i Koƒcówka, aktywny uczestnik projektu
Zmiana organizacji Zespo∏u Technologicznego, w którym zdefiniowano nowà
rol´ lidera. – G∏ównym za∏o˝eniem tego projektu by∏o wyeliminowanie problemów w procesie produkcji i scedowanie kompetencji na pracowników, co
jest zwiàzane z wi´kszà odpowiedzialnoÊcià grup za swojà prac´. Mylne by∏oby stwierdzenie, ˝e uleg∏a zmianie tylko nazwa stanowiska (brygadzista – lider). Wspó∏czesny lider posiada znacznie szerszy zakres kompetencji, a tym
samym wi´cej obowiàzków. Przede wszystkim oczekujemy od niego motywowania swojego zespo∏u do pracy, rozstrzygania problemów i przej´cia odpowiedzialnoÊci za swoich kolegów. Liderzy cz´sto zast´pujà kierowników zespo∏ów technologicznych, zg∏aszajà pomys∏y poprawy przedsi´biorstwa i ma-

jà decydujàcy g∏os, podczas wprowadzania tych pomys∏ów w ˝ycie. Dobry
lider to osoba, która ca∏y czas dà˝y
do pozytywnych zmian, nie stoi
w miejscu, jest kreatywna i chce byç
doskona∏a w tym, co robi. A zatem,
zasadniczà cechà lidera powinno byç
zaanga˝owanie i ÊwiadomoÊç koniecznoÊci nieustannego rozwoju”.
Liderzy, których rola uleg∏a znacznemu
przeobra˝eniu, nie ukrywajà, ˝e odczuli znaczàce zmiany. Odnoszà si´
do nich bardzo pozytywnie, mówiàc,
˝e ich nowa rola daje im wi´cej satysfakcji i sprzyja samodoskonaleniu. Jako brygadziÊci nie byliÊmy zobowiàzani
do motywowania i inspirowania za∏ogi,
nasza rola koƒczy∏a si´ na wydawaniu
poleceƒ – mówi Krzysztof Kumorowski, lider 10-osobowego zespo∏u
w Jednostce Produkcyjnej Lakiernia
– mo˝na wi´c powiedzieç, ˝e rola brygadzisty mia∏a charakter formalny,

Bogdan Gaw´da

Krzysztof Kumorowski

a rola lidera znaczy zdecydowanie wi´cej. Jestem liderem od czterech lat,
wczeÊniej pracowa∏em jako brygadzista i dostrzegam bardzo du˝e zmiany
w zakresie moich obowiàzków. KiedyÊ
ka˝dy pracowa∏ dla siebie, wykonywa∏
tylko swoje zadania; teraz jest inaczej,
musimy wspó∏dzia∏aç w zespole, rozmawiaç ze sobà, omawiaç problemy.
Jest to szczególnie wa˝ne w moim wydziale. To w∏aÊnie Lakiernia odpowia-

Jerzy Pala

wszystkim wprowadzenie do naszych
codziennych obowiàzków nowoczesnych technologii. W moim wydziale
dosz∏o przede wszystkim do utworzenia linii monta˝owej, na której odbywa si´ proces zgrzewania elementów
– wczeÊniej te zadania za∏oga musia∏a wykonywaç sama na zgrzewaczach
podwieszanych. Zdecydowanie u∏atwia to prac´, tym bardziej, ˝e wi´kszoÊç obowiàzków przejà∏ komputer.

Komputeryzacja wymaga od nas ciàg∏ego samodoskonalenia, podnoszenia kwalifikacji. Wszyscy jesteÊmy jednak zgodni, ˝e tylko praca zespo∏owa
mo˝e zagwarantowaç nam osiàgni´cie wspólnego celu, dlatego te˝ ciàg∏y
kontakt z innymi zespo∏ami jest dla
mnie niezwykle wa˝ny”.
Jerzy Pala, lider w Jednostce Produkcyjnej Monta˝ i Koƒcówka dostrzega
inne zalety zmian. – „Nasza praca jest
teraz bardziej klarowna – mówi.
– Na poczàtku ka˝dego roku okreÊlamy sobie cele na kolejne 12 miesi´cy pracy, omawiamy je w zespole
i wspólnie zastanawiamy si´, jak najefektywniej je zrealizowaç. Musimy
wi´c pracowaç w grupie i wspólnie
rozwiàzywaç problemy. Nie musimy
ju˝ traciç czasu na zamawianie detali, co w moim wydziale by∏o kiedyÊ
chlebem powszednim. Teraz wszystko
jest dostarczane bezpoÊrednio z magazynów, co pozwala nam pracowaç

Robert Perak
szybciej i lepiej. Mo˝emy sobie pozwoliç na koncentrowanie si´ na jakoÊci i tworzenia pozytywnej atmosfery,
co jest dla mnie niezwykle wa˝ne. Innà, równie istotnà zmianà, jest
zmniejszenie liczebnoÊci zespo∏ów.
Brygadzista by∏ czasami odpowiedzialny za 30-osobowy zespó∏. Lider kieruje grupà maksymalnie 17-osobowà,
co pozwala na indywidualne podejÊcie do ka˝dego pracownika”.
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da za koƒcowy efekt wizualny samochodu oddawanego do sprzeda˝y; nasza dobrze wykonana praca gwarantuje wi´c zadowolenie klientów, a do tego przecie˝ dà˝ymy”.
Zmiana zakresu obowiàzków lidera
nie ogranicza si´ tylko do skutecznego wspó∏dzia∏ania w dru˝ynie, równie
wa˝na jest wspó∏praca pomi´dzy poszczególnymi wydzia∏ami. Spotkania,
które majà na celu konfrontowanie
problemów poszczególnych jednostek, sà wi´c kolejnym wyznacznikiem sukcesu nowoczesnego przedsi´biorstwa i sà cyklicznie organizowane w FAP. „Na tego typu spotkaniach mo˝emy wymieniaç si´ doÊwiadczeniami z kolegami z innych
wydzia∏ów – mówi Robert Perak, lider 17-osobowego zespo∏u w Jednostce Produkcyjnej Spawalnia. – Mamy
te˝ szans´ omówiç zmiany w naszej
pracy, a wiele si´ zmieni∏o od czasów
„brygadzisty”. Mam tu na myÊli przede
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Jednym z podstawowych
wyznaczników dobrego
przedsi´biorstwa jest
systematyczne podnoszenie
kwalifikacji pracowników. Nowa rola
lidera wymaga równie˝ nowych
umiej´tnoÊci i Fiat Auto Poland
stara si´ wspomagaç rozwój
kompetencji liderów organizujàc dla

wyk∏ada teori´ – reszta s∏ucha).
Nasze szkolenie obejmuje szereg
çwiczeƒ interaktywnych,
uk∏adajàcych si´ kaskadowo
(od prostych do coraz trudniejszych
zadaƒ zespo∏owych). Kurs odbywa
si´ w warunkach „laboratoryjnych”
– uczestnicy przez ca∏y czas sà
nagrywani przez kamer´,

nich specjalistyczne kursy. Jednym
z nich by∏o szkolenie efektywnej
komunikacji, które odbywa∏o si´
w bielskim OÊrodku Szkoleƒ
„Rekord”, a zaprojektowane
i prowadzone by∏o przez ISVOR
Fiat. „Ka˝de szkolenie efektywnej
komunikacji sk∏ada si´ z cz´Êci
teoretycznej, która stanowi
zaledwie 1/4 zaj´ç i cz´Êci
praktycznej, podczas której
çwiczymy komunikacj´ w grupie
– mówi prowadzàcy kurs Miros∏aw
J´kot. – Najbardziej zale˝y nam
na tym, aby ka˝dy uczestnik
indywidualnie przeszed∏ przez ca∏y
zestaw çwiczeƒ. W∏aÊnie dlatego
odeszliÊmy od standardowej
formu∏y kursu (czyli: prowadzàcy

na zasadzie „okràg∏ego sto∏u”, co
sprzyja kooperacji w zespole.
Podstawowym celem tego typu
kursów jest uÊwiadomienie
uczestnikom, ˝e ka˝dy z nich
posiada niezb´dne instrumenty
do skutecznego przekazywania
informacji swoim podw∏adnym.
Chodzi o to, aby te instrumenty
wykorzystaç do korzystnej
wspó∏pracy w grupie i osiàgni´cia
indywidualnej satysfakcji jej
cz∏onków”.
Uczestnicy szkolenia sà przekonani,
˝e tego typu warsztaty przyniosà im
wiele korzyÊci i u∏atwià
wykonywanie codziennych
obowiàzków. „Jestem liderem grupy
w Jednostce Produkcyjnej

Lakiernia, na Linii Uszczelniania
– mówi Andrzej Wojciech – nasza
praca polega na uszczelnianiu
nadwozia, wszystkich ∏àczy,
zabezpieczeniu antykorozyjnemu
i wyciszaniu wn´trza. W zwiàzku
z tak du˝ym zakresem czynnoÊci
musimy pracowaç zespo∏owo
i sprawnie. Dzi´ki tym warsztatom
mam szans´ zastanowiç si´, w jaki
sposób skutecznie komunikowaç si´
ze swojà grupà w pracy, jak docieraç
do poszczególnych jej cz∏onków
w sposób indywidualny. Wierz´,
˝e wiedz´ zdobytà na szkoleniu
prze∏o˝´ na praktyk´”.
Podobnego zdania jest Tadeusz
Rydzik – lider grupy Utrzymania
Ruchu w Jednostce Produkcyjnej
Monta˝ i Koƒcówka. „Pracuj´ w 10osobowej grupie mechaników.
Do naszych obowiàzków nale˝à m.in.
kontrola sprawnoÊci urzàdzeƒ oraz
usuwanie awarii. Najwi´cej
obowiàzków spada na nas wtedy,
gdy inni majà dni wolne od pracy.
I oczywiÊcie na tym polu pojawiajà
si´ problemy. Ja jestem osobà
impulsywnà. Dzi´ki temu szkoleniu
∏atwiej mi b´dzie panowaç
nad moimi emocjami w kontaktach
z podw∏adnymi. Pomimo, i˝ pracuj´
o wielu lat i bardzo dobrze znam
swój zespó∏, to myÊl´, ˝e ten kurs
pozwoli mi na jeszcze lepsze
motywowanie za∏ogi do pracy
i efektywniejszà komunikacj´. Forma
tego kursu bardzo mi odpowiada.
Uczestniczy∏em wczeÊniej w wielu
szkoleniach np. technicznych.
Zawsze by∏o tak samo: prowadzàcy
wyk∏ada∏ teori´, a uczestnicy
notowali i zdawali egzamin, albo
odpowiadali na pytania kontrolne.
Tutaj jest ciekawie, jest inaczej
i bardzo mi si´ podoba to szkolenie”.

Tychy identyfikujà si´ z fabrykà
samochodów i jest to tak oczywiste,
jak to, ˝e dwa i dwa jest cztery. Efektem owej wspó∏pracy, której pozazdroÊciç mo˝e niejedno miasto w Polsce, jest podpisane w tym roku z w∏adzami Tychów porozumienie dotyczàce sponsoringu regionalnego. Podobne Fiat Auto Poland zawar∏ równie˝
z Bielskiem-Bia∏à.
W obydwu przypadkach porozumienie
z Urz´dami Miast formalizuje wspó∏prac´ trwajàcà od lat, w praktyce
od momentu zbudowania w Tychach
fabryki samochodów. Wtedy zaczà∏
si´ nowy etap w historii polskiej motoryzacji a Tychy, poprzez Fiata, okreÊli∏y swojà nowà to˝samoÊç. Gdyby

Firma interesowa∏a si´ wy∏àcznie produkcjà, by∏aby jednym z wielu potentatów, zainteresowanych tylko rachunkiem ekonomicznym. Fiat jednak
wszed∏ w ˝ycie spo∏ecznoÊci tyskiej
majàc ÊwiadomoÊç, ˝e co prawda rola pracodawcy koƒczy si´ za bramà fabryki, ale jego obecnoÊç w ró˝nych
sferach aktywnoÊci spo∏ecznej jest inwestycjà, która procentuje. Stàd jednym z podstawowych za∏o˝eƒ sponsoringowych Fiata Auto Poland jest
wspieranie wa˝nych inicjatyw kulturalnych, sportowych i charytatywnych
o zasi´gu ogólnokrajowym, ze szczególnym uwzgl´dnieniem imprez organizowanych na poziomie lokalnym,
w miastach gdzie mieÊci si´ siedziba

Aldona Górna, fot.: I. Kaêmierczak, Satiz Poland

Nowe bilboardy, które pojawi∏y si´ w tym roku
w kilku wa˝nych punktach Tychów przedstawiajà
nie tylko uroki tego miasta. Po∏ow´ ka˝dej
planszy zajmuje reklama Fiata Auto Poland.
Ten nowy projekt jest wynikiem dobrej
wspó∏pracy miasta z Fiatem i Fiata z miastem.

firma

dla przysz∏oÊci

i zak∏ad spó∏ki (a zatem w Tychach
i Bielsku – Bia∏ej). Konsekwencjà takiej decyzji jest wspó∏praca z lokalnymi instytucjami a tym samym aktywny wspó∏udzia∏ w ˝yciu kulturalnym regionu z korzyÊcià dla pracowników firmy i lokalnej spo∏ecznoÊci. Sponsorowanie wa˝nych i zwiàzanych z tradycjà
wydarzeƒ sk∏ada si´ na wizerunek firmy nie tylko stabilnej, ale równie˝
mocno zakorzenionej w rzeczywistoÊci
lokalnej. Poza tym w∏adze spó∏ki nie
ukrywajà, ˝e ∏àczenie nazwy Fiat z kulturà i sportem sprzyja pozytywnemu
obrazowi firmy i jej wyrobom.
Spo∏eczne zaanga˝owanie biznesu to
temat dziÊ modny i wa˝ny. Fiat Auto
Poland od lat go podejmuje uwzgl´dniajàc w swoich dzia∏aniach relacje
firmy z otoczeniem i realizujàc szereg
dobrowolnych, ró˝norodnych inicjatyw
skierowanych do spo∏ecznoÊci lokalnej znacznie wykraczajàcych poza wszelkie zobowiàzania. W 2006
roku w myÊl podpisanych porozumieƒ
z Bielskiem-Bia∏à i Tychami Fiat Auto
Poland b´dzie nadal sponsorowa∏
dzia∏alnoÊç sportowà, kulturalnà
i charytatywnà. W Tychach finansowe
wsparcie ze strony spó∏ki otrzymajà
Dni Tyskie (24 – 25 czerwca), WyÊcig
Kolarski „Tyskie Kryterium FIATA” (16
lipca), Mi´dzynarodowy Festiwal „Âlàska Jesieƒ Gitarowa” (7-14 paêdziernika), GórnoÊlàski Klub Sportowy Tychy (dotyczy to szczególnie dru˝yny
hokejowej) oraz OÊrodek Us∏ug Opiekuƒczo – Wychowawczych „Dom
Dziecka” (fundowanie wyjazdów
na kolonie i prezentów noworocznych). Zgodnie z corocznà tradycjà
na terenie Bielska – Bia∏ej FAP b´dzie
wspó∏finansowa∏ Bieg Fiata (4 czerwca). Spó∏ka udzieli pomocy finansowej bielskiej dru˝ynie siatkarek, Zespo∏owi Placówek Opiekuƒczo – Wychowawczych „Dom Dziecka” w Bielsku – Bia∏ej (tak jak w przypadku Tychów pomoc b´dzie polega∏a na fun-
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Andrzej Dziuba, Prezydent Miasta
Tychy: „Wspó∏praca naszego miasta
z Fiatem rozpocz´∏a
si´ ju˝ w okresie
istnienia Fabryki
Samochodów
Ma∏olitra˝owych.
Urzàd Miasta udzieli∏
zak∏adowi pomocy
w okresie trudnej
sytuacji na rynku
motoryzacyjnym, co
nast´pnie
zaowocowa∏o
umocnieniem obustronnego
zaufania. Od tamtego czasu
jesteÊmy partnerami na dobre
i na z∏e. Fiat Auto Poland wspiera
finansowo inicjatywy miasta
na trzech obszarach. W sferze
kultury wspó∏finansuje mi´dzy

innymi Dni Tyskie, organizowane co
roku w ostatni weekend czerwca
oraz Âlàskà Jesieƒ
Gitarowà. Sponsoruje
równie˝ lokalne
inicjatywy sportowe,
czyli m.in. zawody
kolarskie i dru˝yn´
hokeja. Spó∏ka udziela
si´ tak˝e w sferze
spo∏ecznej; nale˝y tu
wymieniç stypendia
naukowe dla uzdolnionej
m∏odzie˝y z rodzin
pracowników Fiata (wi´kszoÊç to
mieszkaƒcy Tychów) oraz kolonie
i obozy dla wychowanków OÊrodka
Us∏ug Opiekuƒczo-Wychowawczych.
Nasza wspó∏praca uk∏ada si´
modelowo, ˝yczy∏bym sobie, aby
by∏o tak równie˝ w przysz∏oÊci”.

dowaniu wyjazdów letnich i upominków Êwiàtecznych dla podopiecznych)
oraz Fundacji na Rzecz Bezpieczeƒstwa Ruchu Drogowego.
ObecnoÊç Fiata w ˝yciu lokalnym spotka∏a si´ z uznaniem mieszkaƒców regionu uczestniczàcych w ankiecie,
przygotowanej przez zespó∏ badawczy
Katedry Stosowanych Nauk Spo∏ecznych Wydzia∏u Organizacji i Zarzàdzania Politechniki Âlàskiej. Sonda˝ stanowi pierwszy etap wieloletniego planu
badawczego, który skupia si´ na obserwacji wp∏ywu firmy na otoczenie,
oraz postrzeganiu przez otoczenie jej
wizerunku. Badaniami ankietowymi
obj´to szerokà grup´ respondentów
wywodzàcych si´ ze spo∏ecznoÊci Górnego Âlàska. Co wynika z tych badaƒ?
Otó˝ Fiat Auto Poland jest postrzegany
jako czo∏owy pracodawca, który swoim
dzia∏aniem promuje miasto jako siedzib´ znanej firmy oraz oddzia∏uje na nie
pozytywnie w zakresie finansowym

gdy˝ wp∏ywy z podatków umacniajà
bud˝et miasta. Fiat jest postrzegany
nie tylko jako podmiot gospodarczy,
który tworzy miejsca pracy, dba o pracowników i otoczenie, ale równie˝ jako
animator ˝ycia kulturalnego i sportowego spo∏ecznoÊci lokalnej. Respondenci wyrazili te˝ przeÊwiadczenie, ˝e
zak∏ady Fiata nie oddzia∏ywujà negatywnie na Êrodowisko naturalne. Przeciwnie: dba∏oÊç o jakoÊç tego Êrodowiska jest postrzegana w dzia∏alnoÊci
Fiata jako obszar szczególnej troski.
Uczestnicy sonda˝u doceniajà w znaczàcy sposób spo∏ecznà rol´ kapita∏u
FAP i zdecydowanie odczuwajà jego
istotny wp∏yw na ich ˝ycie. Uzyskane
podczas ankiety wyniki pozwalajà
stwierdziç, ˝e Fiat Auto Poland dok∏ada
staraƒ, aby jego znak firmowy kojarzy∏
si´ nie tylko z produkowanymi tutaj samochodami, ale aby by∏ równie˝ pozytywnie odbierany przez spo∏ecznoÊç lokalnà. Wi´kszoÊç tyskich i bielskich in-

bli˝u FAP, ale nie tylko. Jestem bardzo
zadowolony z wyników, poniewa˝ spo∏ecznoÊç lokalna widzi w nas dobry zak∏ad, dbajàcy o pracowników i wyró˝niajàcy si´ wysokim presti˝em pracy. Dobre
sà te˝ oceny naszych inicjatyw. Jednym
z celów ankiety jest zweryfikowanie potrzeb spo∏ecznoÊci lokalnej w zakresie
inicjatyw kulturalnych sportowych i spo∏ecznych, w których Fiat Auto Poland
móg∏by uczestniczyç finansowo. Zlecone przez nas badania si´gajà odleg∏ych
horyzontów co wymaga zaanga˝owania
si´ w ten program na d∏ugie lata. Jednak priorytetowym wyznacznikiem naszej wizji jest „byç wzorem w relacjach
ze Êrodowiskiem”. Do∏o˝ymy wi´c
wszelkich staraƒ, aby budowaç wizerunek firmy przyjaznej w aspekcie ekonomicznym i kulturalnym, firmy szanujàcej
Êrodowisko naturalne, dzia∏ajàcej wed∏ug najwy˝szych standardów bezpieczeƒstwa dla dobra w∏asnych pracowników, partnerów i spo∏eczeƒstwa”.

Wa˝ny etap
wspó∏pracy

Jacek Krywult, Prezydent Miasta
Bielsko – Bia∏a: „Podpisanie
porozumienia pomi´dzy Fiat
Auto Poland i naszym miastem
to bardzo wa˝ny etap
wspó∏pracy obu jednostek. Fiat
Auto Poland jest jednym
z czo∏owych pracodawców
na terenie Bielska-Bia∏ej i jest
uto˝samiany z miastem
od czasów istnienia Fabryki
Samochodów Ma∏olitra˝owych.
Uwa˝am, ˝e ka˝da du˝a i dobrze
prosperujàca firma powinna
wychodziç naprzeciw
mieszkaƒcom i aktywnie
anga˝owaç si´ w sponsoring
wa˝nych przedsi´wzi´ç
kulturalnych, sportowych
i spo∏ecznych. W przypadku Fiat
Auto Poland tak si´ w∏aÊnie
sta∏o. Spó∏ka wspó∏finansuje
lokalny sport (mam tu na myÊli
dru˝yn´ siatkarek BKS Stal)
i wspomaga miasto
w organizacji imprez
kulturalnych z „najwy˝szej pó∏ki”
(Festiwal Kompozytorów
Polskich, Dni Bielska-Bia∏ej,
Jazzowa Jesieƒ). Licz´ na to, ˝e
nasza wspó∏praca w przysz∏oÊci
przyniesie jeszcze wi´cej
korzyÊci i b´dzie si´ uk∏ada∏a
pozytywnie”.
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ternautów uwa˝a nawet, ˝e ich rodzinne
miasta mogà pretendowaç do zaszczytnego tytu∏u „stolicy przemys∏u samochodowego”. W takim kontekÊcie
umieszczenia logo spó∏ki na nowym bilboardzie „Tychy – dobre miejsce” jest
ca∏kowicie uzasadnionym.
„Do badaƒ, dotyczàcych wp∏ywu Fiata
Auto Poland na spo∏ecznoÊç lokalnà
przygotowywaliÊmy si´ d∏ugo – mówi
Zdzis∏aw Arlet, dyrektor FAP w Tychach.
– Pierwszy ich etap uda∏o si´ sfinalizowaç dzi´ki zaanga˝owaniu Politechniki
Âlàskiej. Do ankiety wybraliÊmy przede
wszystkim osoby, które mieszkajà w po-
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Nagrody
za wiedz´

Ju˝ od wielu lat Grupa Fiat wspiera nauk´,
wspó∏pracujàc z trzema polskimi uczelniami
w opracowywaniu i realizacji inicjatyw
naukowo – badawczych. Wspó∏praca
przewiduje te˝ nagradzanie najlepszych prac
dyplomowych i doktorskich, wy∏onionych
w drodze konkursu.
Jednym z etapów wspó∏dzia∏ania Grupy Fiat w Polsce oraz Centrum Badawczego Fiata w Turynie (Centro Ricerche Fiat – CRF) i trzech polskich uczelni technicznych jest przedstawianie przez CRF propozycji tematów prac dyplomowych i doktorskich. Studenci i doktoranci uczelni, którzy realizujà te prace
mogà liczyç na udzia∏ w praktykach organizowanych przez Grup´ Fiat w Polsce i w Centrach Badawczych we W∏oszech. Co roku komisje z∏o˝one z przedstawicieli uczelni wy∏aniajà najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz
prace magisterskie, a propozycje te przedk∏adajà do akceptacji CRF. Autorom
prac wr´czane sà nagrody pieni´˝ne, sponsorowane przez spó∏ki Grupy Fiat.
„Wspó∏praca Fiata z polskimi uczelniami cieszy si´ d∏ugà ju˝ tradycjà – mówi
Carlo Vittorio Folonari, wiceprezes S∏u˝by Technologicznej CRF – pierwsza
umowa, dotyczàca przyznawania nagród zosta∏a podpisana w 1997 r. MyÊl´,
˝e premiowanie najlepszych prac nagrodami pieni´˝nymi jest znakomità zach´tà dla m∏odych ludzi do podnoszenia swoich kwalifikacji. Dodatkowo dajemy studentom szans´ na wspó∏prac´ z naszym OÊrodkiem Badawczym, co
przek∏ada si´ na ich umiej´tnoÊci praktyczne. Wspó∏prac´ t´ oceniam bardzo
pozytywnie i czekam z niecierpliwoÊcià na dalsze inicjatywy”.
Grupa Fiat wspó∏pracuje z trzema uczelniami: Politechnikà Warszawskà, Politechnikà Âlàskà w Gliwicach i Akademià Techniczno – Humanistycznà w Bielsku-Bia∏ej. Przyznanie nagród pieni´˝nych absolwentom Politechniki Warszawskiej mia∏o miejsce w styczniu br. ZaÊ uroczyste premiowanie najlepszych
prac dyplomowych z Politechniki Âlàskiej i Akademii Techniczno-Humanistycznej, odby∏o si´ 23 lutego w Sali Senatu gliwickiej Politechniki.

„Coroczna uroczystoÊç wr´czania nagród to podsumowanie owocnej
wspó∏pracy, która trwa ju˝ od lat – mówi Wojciech Zieliƒski, Rektor Politechniki Âlàskiej. – Dzi´ki niej mo˝emy znaleêç wspólnà palet´ tematów, które sà
interesujàce zarówno dla Politechniki,
jak i dla Fiata. Dodatkowo nasi studenci mogà wspó∏pracowaç z CRF Fiata
w Orbassano. Równie wa˝ne jest
wspó∏dzia∏anie z zak∏adami Fiata
w Polsce, w szczególnoÊci na terenie
naszego regionu, gdzie p∏aszczyzny
wspó∏pracy w naturalny sposób sà
znacznie szersze, ze wzgl´du na ich bliskà lokalizacj´. Dzi´ki temu nasi studenci sà w bezpoÊrednim kontakcie
z nowoczesnymi technologiami i, w jakimÊ sensie, majà te˝ wp∏yw na dalszy
ich rozwój. MyÊl´, ˝e nasze kontakty
z Fiat Auto Poland to wzór wspó∏pracy
mi´dzy przemys∏em a uczelnià”.
Na mocy trójstronnej umowy od
1997 roku nagrodzono ∏àcznie 176
osób (tj. 108 nagrodzonych w kategorii prac magisterskich, 66 – w kategorii prac doktorskich i 2 nagrody

8. porozumienie
o wspó∏pracy

za prace habilitacyjne). Na liÊcie nagrodzonych w tym roku znalaz∏o
si´ 18 osób: po 3 absolwentów studiów magisterskich i doktoranckich
z Politechniki Âlàskiej oraz ATH, a tak˝e 2 magisterów i 4 doktorów z Politechniki Warszawskiej (nagrody po 4
tys. z∏ ka˝da).
Laureaci konkursu, oprócz satysfakcji
z otrzymania nagrody, nie kryli zadowolenia z faktu, ˝e ich badania znajdà
praktyczne zastosowanie w przemyÊle.
„Niezmiernie si´ ciesz´, ˝e moje badania zosta∏y zauwa˝one – mówi Erwin
Maciak, Êwie˝o upieczony doktor in˝ynier Politechniki Âlàskiej, autor pracy
„Wykorzystanie sensorowych struktur
warstwowych metal – dielektryk – metal do optycznej detekcji wodoru”.
– Moja praca wychodzi naprzeciw planom Fiata w kwestii wykorzystania alternatywnych êróde∏ energii, co podkreÊli∏ dzisiaj w swoim przemówieniu
Carlo Folonari. Zamierzam kontynuowaç ten temat i zwiàzaç swoje dalsze
˝ycie zawodowe z pracà na uczelni”.
„Jestem jedynà dziewczynà wÊród lau-

reatów tego konkursu – dodaje Agata
Michalec, mgr in˝. Akademii Techniczno-Humanistycznej, autorka pracy
„Dokumentacja pracy standaryzowanej
na wydziale monta˝u w przemyÊle motoryzacyjnym.” – Nagroda, którà otrzyma∏am to dla mnie bodziec do dalszej
nauki. Licz´ na to, ˝e b´d´ mog∏a wykorzystaç swojà wiedz´ w pracy, którà
zamierzam podjàç; byç mo˝e w Fiacie?”
Podczas wy∏aniania laureatów konkursu brano pod uwag´ prace poÊwi´cone nowoczesnym technologiom, które
mogà znaleêç zastosowanie w przemyÊle. Do najciekawszych prac przedstawiciele Komisji Uczelnianych zaliczyli rozpraw´ mgr in˝. Adama Karwana z Wydzia∏u RAU Politechniki Âlàskiej. „Nie spodziewa∏em si´ tej nagrody, choç uwa˝am temat mojej pracy („Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych na obrazach cyfrowych”) za ciekawy. Inspiracjà do rozprawy by∏y systemy rozpoznawania tablic rejestracyjnych, z którymi zetknà∏em si´ podczas
stypendium w Anglii. Zamierzam kontynuowaç studia i badania”.

uwzgl´dnieniem problematyki rozwoju
kompetencji (tak˝e w ramach
projektu „Fiat Accademy”). Z kolei
dla wielu studentów Politechniki
Âlàskiej bardzo istotnym elementem
jest mo˝liwoÊç odbywania praktyk
studenckich przewidzianych
programem studiów oraz pisania prac
dyplomowych na tematy wskazane
przez FAP. Podczas ich
przygotowywania studenci majà
okazj´ do przyjrzenia si´
funkcjonowaniu firmy, zarówno
w zakresie produkcji samochodów,
jak i wprowadzanych metod
zarzàdzania, organizacji oraz rozwoju
technologicznego.
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Uroczyste wr´czenie nagród w Sali Senatu Politechniki Âlàskiej.
Foto obok: od lewej Zdzis∏aw Arlet, dyrektor Zak∏adu Tychy,
Wojciech Zieliƒski, Rektor Politechniki Âlàskiej i Andrzej Pi´tka,
dyrektor Personalny FAP

W marcu przedstawiciele dyrekcji FAP
podpisali kolejne, ósme ju˝,
Porozumienie o wspó∏pracy
z Politechnikà Âlàskà. W tekÊcie
corocznego porozumienia
przedstawiono – szerzej ni˝ w latach
ubieg∏ych – g∏ówne cele i kierunki
wspó∏dzia∏ania. Do najwa˝niejszych
nale˝y wspó∏praca, dotyczàca
opracowywania i propagowania
nowych metodologii z zakresu nauk
technicznych i zarzàdzania oraz
technologii przemys∏owych.
Naukowcy z Politechniki Âlàskiej
b´dà uczestniczyç w pracach
zespo∏ów powo∏ywanych dla wymiany
doÊwiadczeƒ w zakresie knowledge
management ze szczególnym
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Lepsze

zarzàdzanie
procesami
Racjonalizacja procesów i systemów, szybki
i ∏atwy dost´p do informacji, to czynniki
niezb´dne w przemyÊle samochodowym.
Dlatego w 2005 roku w Fiat Auto w Turynie
opracowano program SAPiens integrujàcy,
upraszczajàcy i racjonalizujàcy wiele
procesów przedsi´biorstwa.
SAP to kompletny, modu∏owy i zintegrowany system informatyczny, zarzàdzajàcy najwa˝niejszymi obszarami i procesami przedsi´biorstwa. Stopniowo
wymieni on stare, aktualnie stosowane w firmie systemy informatyczne.
Program SAPiens, zbudowany w oparciu o system SAP nale˝àcy do grupy
systemów ERP (Planowanie Zasobów Przedsi´biorstwa) i w przeciwieƒstwie
do innych, aktualnie stosowanych w spó∏ce systemów, mo˝e obs∏ugiwaç zarówno dzia∏alnoÊç bie˝àcà, jak i planowanà w przysz∏oÊci, której nie op∏aca
si´ prowadziç (bàdê nie mo˝na prowadziç) przy u˝yciu obecnych systemów.
We W∏oszech program SAPiens wdro˝ono w styczniu br. w nast´pujàcych
spó∏kach Sektora Auto: Fiat Auto, Sata, Sevel, Fiat Auto Var, Aftersales i Fiat
Center. Obecnie SAPiens u˝ytkowany jest przez oko∏o 5 tysi´cy pracowników.
W Fiat Auto Poland b´dzie z niego korzysta∏o oko∏o 400 osób.
Do momentu uaktywnienia nowego systemu program SAPiens podzielono
na poszczególne fazy, okreÊlone jako „Wave” (z ang. fala). Faza pierwsza, tj.
„Wave 1”, to faza obejmujàca swym zasi´giem nast´pujàce obszary: w ca∏oÊci obszar finansowy spó∏ki, kontrol´ inwestycji, zaopatrzenie w materia∏y
poÊrednie i zakupy us∏ug zewn´trznych, zarzàdzanie projektami, utrzymanie
ruchu maszyn, kontrol´ zarzàdzania (ksi´gowoÊç analityczna). Uruchomienie
nowego systemu w tym kszta∏cie przewidziano dla Polski na styczeƒ 2007 r.
W Turynie, w zak∏adzie Mirafiori, dzia∏a g∏ówny zespó∏ wdro˝eniowy, który pomaga w uruchamianiu programu SAPiens tak˝e w Polsce. Nale˝y do niego
ponad 100 osób. Z zespo∏em tym wspó∏pracuje równie˝ ponad 100 pracowników spó∏ek Fiat Auto Poland, Gesco Polska i Fiat Purchasing Poland. Pol-

ski zespó∏ wdro˝eniowy, zajmujàcy si´
tym projektem w FAP, powo∏ano ju˝
w listopadzie ub.r. Ostateczny kszta∏t
teamom roboczym nadano w marcu
br. (szczegó∏y – patrz intranet: Personel i Organizacja / Akty Normatywne
FAP 2006 – Komunikat Organizacyjny
nr 1/2006 z dn. 05.04.2006 r., a tak˝e zak∏adka: Technologie Informatyczne i Komunikacyjne). W ka˝dym teamie znajdujà si´ osoby z biznesu FAP,
Gesco, ICT FAP i FA oraz konsultanci
wdro˝eniowi z W∏och.
Rozpocz´cie realizacji pierwszej fazy
(„Wave 1”) wieloletniego planu dla
FAP nastàpi∏o w styczniu br. Pod koniec lutego, podczas wizyty w∏oskiej
grupy projektowej, odby∏y si´ spotkania z pracownikami, którzy w przysz∏oÊci b´dà u˝ytkowaç nowy system.
Podczas spotkaƒ porównywano i oceniano, na ile model, o który oparto
program SAPiens opracowany dla Fiat
Auto we W∏oszech, jest spójny z procesami stosowanymi w spó∏ce Fiat
Auto Poland. Po wyodr´bnieniu i ana-

Konrad
Janusz,
szef ICT FAP

lizie ró˝nic, rozpocznie si´ w FAP uruchamianie, ocena i akceptacja pierwszego prototypu systemu, dostosowanego ju˝ do polskich wymagaƒ prawnych i podatkowych. Wspó∏praca polsko-w∏oskich teamów roboczych potrwa do momentu ca∏kowitego przejÊcia na nowy system. Ponadto zakres
programu SAPiens b´dzie w kolejnych
fazach projektu sukcesywnie poszerzany, zarówno o dalsze obszary dzia∏alnoÊci, jak i geograficznie, wed∏ug
planu opracowanego przez centralny
zespó∏ projektowy.
Wprowadzenie, w tak krótkim czasie,
nowego systemu w Fiat Auto Poland,
to przedsi´wzi´cie ogromne, wymagajàce wysi∏ku wszystkich pracowników
w∏àczonych do projektu. Jednak dzi´ki
nowemu systemowi mo˝liwa b´dzie
optymalizacja wielu funkcji operacyjnych, na wszystkich stanowiskach
pracy obj´tych programem SAPiens.
O post´pach prac b´dziemy Paƒstwa
informowali na bie˝àco na ∏amach
gazetki „WiadomoÊci” FAP.

FWN:
W jakich
spó∏kach,
poza FAP, funkcjonowa∏ b´dzie
program SAPiens?
Oprócz Fiat Auto Poland, tak˝e
w Purchasingu i SIRIO, jednak
wed∏ug znacznie prostszego
modelu, ze wzgl´du na specyfik´
tych spó∏ek. Z punktu widzenia
systemów ksi´gowych, SAPiens ma
ca∏kowicie zastàpiç system
MASTERPIECE w tych spó∏kach.
– W jakim obszarze system
przyniesie najwi´cej korzyÊci?
SAP jest to system zintegrowany,
w którym poszczególne obszary
zastosowania wzajemnie na siebie
wp∏ywajà, powinien wi´c jednakowo
dobrze sprawdzaç si´ w ka˝dym
obszarze. SAP ma jednak t´
w∏aÊciwoÊç, ˝e ze wzgl´du na swojà
integracj´ modu∏ów pozwala
dok∏adnie i na bie˝àco „trzymaç
pod lupà” finanse przedsi´biorstwa.
Nasz program SAPiens, jako
produkt bazujàcy na SAP, równie˝
b´dzie posiada∏ takà cech´.
– Jakie sà trudnoÊci w adaptacji
systemu w Polsce?
FAP, jako spó∏ka z Sektora Auto,
pracuje w wi´kszoÊci wg takich
samych procesów jak zak∏ady
w∏oskie i taki model procesowy
b´dzie prze∏o˝ony na nowy system
w Polsce. Najwa˝niejsze ró˝nice
wystàpià w obszarze finansów tam,
gdzie obowiàzujà specyficzne
polskie procedury prawnopodatkowe. Opis procesów
i prototyp systemu dla Polski ju˝

wkrótce b´dzie poddany ocenie
teamów wdro˝eniowych.
– Czy przy wprowadzeniu systemu
konieczne b´dà szkolenia?
Proces szkoleniowy powinien
rozpoczàç si´ ju˝ w paêdzierniku br.
i potrwa przez kolejne 4 miesiàce.
Zostanà przeszkoleni wszyscy
przyszli u˝ytkownicy SAP, ∏àcznie
ok. 400 osób. Wa˝nym elementem
b´dà tzw. szkolenia przy pracy, tzn.
obecnoÊç konsultantów
przy stanowiskach u˝ytkowników,
s∏u˝àcych pomocà w pierwszych
tygodniach funkcjonowania systemu.
– Czy wprowadzenie systemu wià˝e
si´ z jakimiÊ inwestycjami?
Wi´kszoÊç kosztów poniesie ICT
Sektora Auto. B´dà to inwestycje
zwiàzane z dostosowaniem SAPiens
dla FAP oraz z programamiinterfejsami i konwersjami. FAP
poniesie tylko konieczne koszty
zmian w obecnych systemach
lokalnych legacy i dostosowania
stanowisk pracy.
– Jaki jest harmonogram
wprowadzenia nowego systemu?
Ostateczne i ca∏kowite przejÊcie
na SAPiens jest planowane
na 2010 rok. Szczegó∏owy
harmonogram wdro˝enia jest
opublikowany w intranecie. Obecnie
jesteÊmy na etapie analizy modelu
w∏oskiego i porównania go
z polskim dla „Wave 1”. Polski
model zostanie opisany pod nazwà
Detailed Business Blueprint FAP
i pos∏u˝y do zbudowania prototypu
systemu dla naszej spó∏ki. Tak
zbudowany prototyp, po akceptacji
zespo∏ów Ekspertów Procesów
i U˝ytkowników Kluczowych
w poszczególnych obszarach
stanowi∏ b´dzie podstaw´
do zbudowania w∏aÊciwego
systemu.
(M. Malich)
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JakoÊç

na wysokim
poziomie
SzeÊciomiesi´czne starania
o udoskonalenie systemu zarzàdzania
zaowocowa∏y przyznaniem certyfikatu
ISO 9001:2001 firmie Sadi Polska.
„Wprowadzenie tej normy stanie si´ naszà
si∏à nap´dowà do dalszego rozwoju” – mówi
Stanis∏aw ¸usiƒski, pe∏nomocnik spó∏ki.
Sadi Polska Agencja Celna Sp. z o.o. jest obecna na polskim rynku
od 2000 roku. Spó∏ka jest cz∏onkiem Grupy Fiat w Polsce. Zosta∏a wyodr´bniona i ukierunkowana na zaspokojenie potrzeb Grupy w sektorach: celno-podatkowym i logistyczno-spedycyjnym. Filozofià zarzàdu spó∏ki od poczàtku istnienia, by∏o stworzenie pakietu kompleksowej obs∏ugi firm, dokonujàcych mi´dzynarodowego obrotu towarowego (równie˝ spoza Grupy
Fiat). Pierwsze oddzia∏y powsta∏y w Bielsku-Bia∏ej i Tychach. Nast´pnie
spó∏ka rozszerzy∏a pole dzia∏alnoÊci o Sosnowiec i P∏ock, a w 2004 roku powsta∏ ostatni punkt w S∏awkowie. Pierwsze cztery lata pracy skierowano
na odprawy celne i spedycj´, jednak˝e wejÊcie Polski w struktury Unii Europejskiej postawi∏o przed Sadi Polska nowe zadania. Konieczne by∏o wprowadzenie nowego systemu podatkowego, informatycznego i uruchomienie
nowych linii transportowych, co pozwoli∏o na p∏ynne wejÊcie w nowy uk∏ad
ekonomiczny. Te wszystkie dzia∏ania doprowadzi∏y z kolei do podj´cia decyzji o wdro˝eniu normy ISO 9001:2001. Procedura wprowadzenia tej normy
mia∏a na celu ujednolicenie systemu informacyjnego dla wszystkich oddzia∏ów. Nowy system nie opiera si´ na ˝adnych dokumentach pisanych, ale
na bazie informatycznej, tak aby ka˝da obs∏ugiwana przez Sadi firma mia∏a
pe∏ny dost´p do bazy oferowanych us∏ug i mog∏a w ka˝dej chwili zweryfikowaç swoje dane bez wype∏niania stert dokumentów. Pozwala to na zagwarantowanie najwy˝szego poziomu us∏ug. „Wprowadzenie tej normy wymaga∏o od nas inwentaryzacji wszystkich przeprowadzanych operacji, w czym bardzo pomogli nam pracownicy firm VOLVOX i DGA – mówi Stanis∏aw ¸usiƒ-

ski, pe∏nomocnik Sadi Polska. – Procedura ISO 9001 opiera si´
na wszystkich za∏o˝eniach, które
od poczàtku istnienia propagujemy.
Na naszej drodze do uzyskania certyfikatu, napotkaliÊmy na problemy organizacyjne, zwiàzane z wdro˝eniem
jednolitego systemu informatycznego
(jeden serwer, jeden system on-line);
co wymaga∏o od nas równie˝ wymiany sprz´tu. Je˝eli chodzi o wspó∏prac´
ca∏ej za∏ogi to jestem z niej bardzo zadowolony, wszyscy bardzo aktywnie
pracowali na ten sukces”. Stanis∏aw
¸usiƒski nie ukrywa, ˝e otrzymanie
certyfikatu nie oznacza dla pracowników Sadi Polska zaprzestania dà˝enia
do ciàg∏ego rozwoju. Norma
ISO 9001 zobowiàzuje firm´ do przestrzegania oÊmiu zasad, które gwarantujà osiàgni´cie zamierzonych celów. Chodzi tu przede wszystkim
o koncentracj´ na kliencie, wycho-

Od lewej: Enrico Verri i Stanis∏aw ¸usiƒski z Sadi Polska

Doskonalenie systemu i procesów
jest w normie ISO 9001:2001
dzia∏aniem ciàg∏ym i podstawowà
miarà wartoÊci systemu zarzàdzania
w organizacji. Proces doskonalenia
polega na ciàg∏ej analizie i ocenie
przebiegu procesów oraz realizacji
ustalonych celów, z wykorzystaniem
wszelkich êróde∏ jak np.: pomiary
satysfakcji klientów, audyty
wewn´trzne, dzia∏ania korygujàce
i zapobiegawcze, przeglàdy
kierownictwa, reklamacje klientów
itd. Umo˝liwia to podejmowanie
decyzji usprawniajàcych przebieg
procesu jakich jak: redukcja
kosztów, poprawa jakoÊci pracy,
wzrost jakoÊci wyrobów i us∏ug,
umocnienie pozycji na rynku.
Podstawowym wyznacznikiem
skutecznoÊci funkcjonowania

dzenie naprzeciw jego potrzebom
i wyprzedzanie jego oczekiwaƒ. Inne
zasady dotykajà kwestii: przywództwa
(powinno uwzgl´dniaç cele i kierunek
dzia∏ania oraz kreowaç wewn´trzne
Êrodowisko organizacji), zaanga˝owania ludzi (maksymalne wykorzystanie
zdolnoÊci za∏ogi do nieustannego rozwoju), podejÊcia procesowego i systemowego do zarzàdzania (oznacza
to, ˝e za∏o˝ony wynik osiàga si´ bardziej efektywnie, gdy zasoby i dzia∏ania sà zarzàdzane jako proces
a umiej´tne zarzàdzanie z kolei przek∏ada si´ na koƒcowy sukces). Sta∏ym celem spó∏ki, która przestrzega
zasad ISO 9001 jest ciàg∏e doskonalenie i opieranie si´ na faktach
przy podejmowaniu wszelkich decyzji.
„Najwa˝niejszym naszym celem
na przysz∏oÊç, zwiàzanym z wprowadzeniem normy, jest podtrzymywanie
dobrych kontaktów z korzystajàcymi

systemu jest spe∏nienie oczekiwaƒ
klienta. Podstawà systemu
zarzàdzania jakoÊcià jest orientacja
na procesy. Aby wdro˝yç efektywnie
system zarzàdzania, nale˝y
posiadaç wiedz´ dotyczàcà
podstawowych procesów
biznesowych w organizacji.

z naszych us∏ug firmami. Chcemy rozwijaç nowo powsta∏e magazyny a zatem udoskonalaç dzia∏alnoÊç logistyczno – spedycyjnà, planujemy
otwarcie sk∏adu celnego, nawiàzanie
kontaktów z firmami, które zajmujà
si´ dystrybucjà towarów z USA” – mówi Stanis∏aw ¸usiƒski.
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Wiosenna
Kiedy przyroda budzi si´
z zimowego snu, nasz organizm
równie˝ dostaje zastrzyk
energii. W tym okresie dzieci
rosnà szybciej, a krew krà˝y
w ˝y∏ach intensywniej. Jednak
pomimo tego radosnego
oczekiwania na odnow´ nasza
zdolnoÊç do adaptacji zostaje
poddana ci´˝kiej próbie przez
drobne, acz liczne dolegliwoÊci
zwiàzane ze zmianà pory roku:
od przezi´bienia i kataru
siennego po depresj´
i problemy trawienne.

Zw∏aszcza wiosnà
organizm sygnalizuje
nam zwi´kszone
zapotrzebowanie
na energi´, aby
stawiç czo∏a zmianie
pory roku.

Wczesnà wiosnà bardzo lubimy
swoje ∏ó˝ka i dlatego z trudem
opuszczamy rankiem domowe
pielesze. Wiele osób zaraz
po przebudzeniu odczuwa zdenerwowanie, niepokój, a nawet
zm´czenie. Ospa∏oÊç i niech´ç
do aktywnoÊci sà zatem zupe∏nie
normalnym zjawiskiem, które
mo˝na ujarzmiç, ˝yjàc w zgodzie
z naturà. Organizm ˝àdajàc odpoczynku sygnalizuje nam zwi´kszone zapotrzebowanie na energi´. Je˝eli jej nie otrzyma, wydajnoÊç pracy spada, wzrasta za to
roztargnienie i sk∏onnoÊç do konfliktów. Dlatego sen jest najbardziej naturalnym sposobem
na n´kajàcy, nie tylko ludzi, problem zmiany pory roku.
W walce z uczuciem sennoÊci
pomo˝e siedem, osiem godzin
nocnego odpoczynku, zw∏aszcza
jeÊli – jak zalecajà lekarze – b´dziemy si´ stosowaç do swojego
cyklu fizjologicznego i po∏o˝ymy
si´ ∏ó˝ka przed godzinà 23.00.
JakoÊç czekajàcego nas snu mo˝emy poprawiç goràcà kàpielà
lub masa˝em, skropieniem poduszki relaksujàcymi esencjami
(z lawendy lub melisy) lub wype∏nieniem sypialni aromatem mandarynek lub pomaraƒczy. Dla
wzmo˝enia dziennej energii fitoterapia, chroniàc nas przed wydawaniem pieni´dzy na psychoterapeutów, poleca antidotum
stworzone przez natur´, czyli
kompresy z ró˝eƒca górskiego,
poprawiajàcego sprawnoÊç umys∏owà i – w odró˝nieniu od guarany – zwi´kszajàcego odpornoÊç na stresy bez ˝adnych skutków ubocznych.
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Wiosna pobudza nie tylko cia∏o,
ale i sfer´ emocjonalnà, czyniàc
nas – z jednej strony – weselszymi i b∏yskotliwymi, a z drugiej
– bardziej podatnymi na wahania nastrojów. Z tego wzgl´du
wiele osób narzeka na rozdra˝nienie, niepokój i stany depresyjne. Ta pora roku wp∏ywa
szczególnie negatywnie na meteopatów, czyli osoby odczuwajàce na sobie zmiany pogodowe.
Wyjàtkowo kapryÊna aura, s∏oƒce i ciep∏o na zmian´ z przejmujàcym ch∏odem i deszczem, mo˝e wywo∏ywaç problemy natury
fizycznej i psychicznej, bo organizm jest zmuszony do ciàg∏ego
poszukiwania równowagi, szybko
si´ m´czy, w zwiàzku z czym ma
mniej si∏y do odpierania agresji
z innej strony. I w∏aÊnie dlatego
niemal bez przerwy n´kajà go
stany podgoràczkowe, bóle g∏owy i inne dolegliwoÊci, powodowane zmianami neurologicznymi
i fizycznymi. Zjawiska atmosferyczne wp∏ywajà na system endokrynologiczno-hormonalny
(nadnercza, tarczyca, gruczo∏y
p∏ciowe) i ÊciÊle z nim zwiàzany
uk∏ad nerwowy, czego efektem
jest emocjonalna huÊtawka,
od euforii po depresj´.
Jak si´ przed tym broniç?
Przede wszystkim zrównowa˝onà
dietà (posi∏ki powinny sk∏adaç
si´ z bia∏ek, w´glowodanów,
t∏uszczów, a tak˝e z witamin
i minera∏ów), wzbogaconà w razie potrzeby o naturalne produkty lecznicze typu ˝eƒ-szeƒ czy
pszczele mleczko. Poza tym nie
nale˝y ˝àdaç od os∏abionego
organizmu zbyt wiele: sen i lek-

John Foxx Images

HuÊtawka
emocjonalna

ka aktywnoÊç fizyczna to najlepsze sposoby na przezwyci´˝enie dolegliwoÊci wywo∏ywanych niestabilnà pogodà, równie˝ tych natury duchowej. Spokoju psychosomatycznego mo˝na szukaç równie˝ w technikach
relaksacyjnych i oddechowych,
na przyk∏ad çwiczàc jog´, ale
najlepiej po prostu sp´dzaç wi´cej czasu na Êwie˝ym powietrzu
– spacery, ∏aweczka w parku
z dobrà ksià˝kà…

Nasiona sezamu,
dyni, s∏onecznika,
a do tego algi,
ry˝ pe∏noziarnisty
i jogurt. Nie ma
lepszej pory roku
na przyswajanie
substancji
zwalczajàcych
groêne wolne
rodniki.

Ch∏opska
màdroÊç
Nie ma lepszej pory roku na przyswajanie substancji zwalczajàcych
groêne wolne rodniki, odpowiedzialne mi´dzy innymi za starzenie
si´ tkanki. W pe∏ni wiosny nasz organizm koniecznie chce pozbyç si´
Êmieci nagromadzonych podczas
zimy na skutek spowolnionego
metabolizmu, a jednoczeÊnie

ch∏onàç jak najwi´cej naturalnych
Êrodków odtruwajàcych, obecnych
tylko w niektórych produktach
spo˝ywczych. Poszukujàc zdrowej
˝ywnoÊci wcià˝ odkrywamy „nowe”
produkty, znane od wieków przez
medycyn´ ludowà, choç najwyraêniej zapomniane przez mieszczuchów. W tym okresie powinniÊmy
jeÊç nasionami sezamu, dyni i s∏onecznika, które dostarczajà energii
niezb´dnej do przezwyci´˝enia
wiosennego zm´czenia i dolegli-

woÊci towarzyszàcych zmianie pory roku. Dietetycy zach´cajà te˝
bardzo do zjadania orzechów,
a zw∏aszcza migda∏ów, b´dàcych
êród∏em cennych sk∏adników od˝ywczych. Ka˝dej wiosny zaleca si´
te˝ picie mieszanek zio∏owych, by
oczyÊciç uk∏ad trawienny z toksyn
i zwi´kszyç odpornoÊç organizmu
na czynniki zewn´trzne. Ostatnie
odkrycia podkreÊlajà równie˝ od˝ywcze walory produktów pochodzàcych z kuchni orientalnej: bogatej w bia∏ko soi oraz sezamu
z jego kwasami t∏uszczowymi (m.
in. omega 3), usprawniajàcymi
prac´ serca i uk∏adu limfatycznego. Coraz cz´Êciej docenia si´ tak˝e algi, przeciwdzia∏ajàce niezdrowemu apetytowi, oraz pe∏noziarnisty ry˝, zmniejszajàcy poziom cholesterolu i dostarczajàcy mnóstwo
witamin. Podczas wiosennej regeneracji nie powinno te˝ zabraknàç
jogurtów z ˝ywymi kulturami bakterii, które uodparniajà na alergie,
poprawiajà cyrkulacj´ krwi, wyglàd
skóry i wzrok. W tych miesiàcach
spróbujmy zdobyç si´ na drobne
poÊwi´cenie: wyeliminujmy z diety
mi´so, ograniczmy spo˝ywanie
ryb, zast´pujàc je sa∏atkami, nasionami (przede wszystkim sezamu, dyni i s∏onecznika), kie∏kami
i warzywami. W ten sposób zyskamy energi´, która pozwoli nam
na przetrwanie fazy przejÊciowej
mi´dzy porami roku.

Py∏ki w pe∏nej
gotowoÊci
Nasilenie si´ k∏opotów z uk∏adem
oddechowym to efekt zmasowanego ataku py∏ków roÊlin (trawy,
brzozy, leszczyny, itd.). U alergików
wra˝liwoÊç na te drobiny jest
znacznie wy˝sza od przeci´tnej.
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Wyjàtkowo kapryÊna
aura mo˝e
wywo∏ywaç problemy
natury fizycznej
i psychicznej. Z tego
wzgl´du wiosennà
porà wiele osób
narzeka
na rozdra˝nienie,
niepokój i stany
depresyjne.
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Forma
na lato
Diet´ mo˝na potraktowaç ambitnie i przystàpiç do niej z zapa∏em
oraz przekonaniem, albo te˝ nie

Kataru siennego
nie nale˝y
bagatelizowaç,
bo mo˝e
przerodziç si´
w astm´.
Ka˝dego roku
boryka si´ z nim
co czwarty
Polak. Terapia
opiera si´
na lekach antyhistaminowych
i kortyzonowych.

Dla
niemal 75%
Europejczyków
wiosna to
sygna∏
do rozpocz´cia
diety.

widzàc efektów, zakoƒczyç dietetyczne próby z poczuciem pora˝ki. Powody? èle obrana strategia.
MyÊl o zbli˝ajàcym si´ lecie sk∏ania 65-70 procent kobiet i 30
procent m´˝czyzn w wieku od 18
do 65 lat do pozbycia si´ zb´dnych kilogramów. Dane te wcale
nie sà zaskakujàce, skoro po∏owa
doros∏ych mieszkaƒców paƒstw
uprzemys∏owionych ma problemy
z nadmiernà masà cia∏a.

Banana Stock

W ramach obrony organizm wydziela histamin´, a tym samym
prowokuje reakcj´ alergicznà: kichanie, suchy kaszel, katar i ∏zawienie oczu. Wszystkie te objawy
znamionujà „katar sienny”, wyst´pujàcy wtedy, kiedy st´˝enie py∏ków przekracza 10-20 ziaren
na metr szeÊcienny. DolegliwoÊci
tej nie nale˝y bagatelizowaç nawet
jeÊli ma bardzo ∏agodny przebieg,
bo nieleczona mo˝e przerodziç si´
w astm´. Przede wszystkim nale˝y
poddaç si´ testowi, który wyodr´bni typ py∏ku powodujàcy reakcj´
alergicznà i umo˝liwi podj´cie ju˝
jesienià dzia∏aƒ profilaktycznych
w formie szczepieƒ ochronnych.
Terapia wiosenna opiera si´ natomiast na lekach przeciwhistaminowych i kortyzonowych (doustnych
lub w aerozolu), które nale˝y przyjmowaç przez dwa miesiàce, rozpoczynajàc na dwa, trzy tygodnie
przed przewidywanym wystàpieniem pe∏nych objawów alergii.
Preparaty te mogà jednak wywo∏ywaç skutki uboczne, np. sennoÊç,
dlatego przed ich u˝yciem nale˝y
poradziç si´ lekarza.
Medycyna homeopatyczna oferuje
leki alternatywne: na nie˝yt nosa
– cebul´ (Allium cepa), na wzd´cia brzucha – w´giel drzewny
(Carbo vegetabilis), a na zapalenie spojówek – Êwietlika (Euphrasia). Proponuje tak˝e antyhistaminy naturalne jak Rosa aurica lub
czarna porzeczka (Ribes nigrum),
sprzedawane w aptekach w postaci nalewek lub granulatu.

Perspektywa prezentacji w strojach kàpielowych zape∏nia si∏ownie i zmusza do okrojenia jad∏ospisu. Problem polega jednak
na tym, ˝e wi´kszoÊç osób decydujàcych si´ na diet´ wybiera metod´ „zrób to sam”, nieÊwiadomie
zapewniajàc sobie przytycie. Jak
wynika z sonda˝y, 90 procent
„wyszczuplonych” szybko wraca
do pierwotnej wagi utraconej
dzi´ki drastycznym dietom prze-
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prowadzonym jednak bez kontroli
lekarza. Co gorsza, odzyskiwany
w ten sposób t∏uszcz odk∏ada si´
w pierwszej kolejnoÊci na brzuchu, zwi´kszajàc ryzyko chorób
serca i uk∏adu krwionoÊnego.
Podstawowa zasada, niestety
rzadko stosowana w praktyce
przez wi´kszoÊç odchudzajàcych
si´, jest nast´pujàca: po∏àczyç
zdrowe od˝ywianie z regularnà
aktywnoÊcià fizycznà. Wizyta
na si∏owni co jakiÊ czas nie przyniesie po˝àdanych efektów. Ten,
kto chce zeszczupleç dzi´ki diecie i sportowi, powinien wiedzieç,
˝e godzina çwiczeƒ tygodniowo
pozwala na zgubienie zaledwie 100 gramów wi´cej. Dlatego
˝eby uzyskaç jakieÊ wymierne
efekty, ruch musi byç regularny.
Wysi∏ek z obcià˝eniem kszta∏tuje
mi´Ênie, ale nie przyczynia si´
do spalania t∏uszczu.
Intencje nie zawsze idà w parze
z czynami, bo mieszkaƒcy Europy
sà coraz bardziej leniwi. Wielu
z nich, a zw∏aszcza dzieci, zachowuje si´ jak „sfinksy”, pozostajàc
w ciàg∏ym bezruchu. Wysi∏ek fizyczny ogranicza si´ w praktyce
do przejÊcia z samochodu do windy, od sto∏u do kanapy. ˚eby powiedzieç „˝egnaj” kilogramom pozostawionym w spadku przez zim´, lepiej zrezygnowaç z metody
„zrób to sam” na rzecz zaleceƒ
specjalistów.
Podsumowujàc:
jeÊç mniej, ale ró˝norodnie,
skonsultowaç si´ z ekspertem ˝ywieniowym, który opracuje diet´
najbardziej odpowiednià do naszego wieku i stanu zdrowia,
a przede wszystkim wi´cej si´ ruszaç, przeznaczajàc na aktywnoÊç
fizycznà co najmniej pó∏ godziny
dziennie. Efekty nie pojawià si´
natychmiast, ale sà gwarantowane i d∏ugotrwa∏e.
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A. Borsukiewicz, fot. J. Kozierkiewicz

podró˝e

Bogactwo

osobliwoÊci

Pobyt w Karkonoszach mo˝e byç ciekawy równie˝, gdy z∏a pogoda uniemo˝liwia wybranie si´ w góry. Rejon
Karpacza, a tak˝e nieco dalsze okolice obfitujà bowiem w miejsca, które
zainteresujà zarówno mi∏oÊników przyrody jak i zabytków, sprawià radoÊç
oraz dostarczà atrakcji zarówno doros∏ym jak dzieciom. Kiedy buty i plecaki trzeba odstawiç w kàt, mo˝na wyruszyç na poszukiwanie innych przygód.

To naprawd´ dziwne, ˝e XII-wieczny
drewniany koÊció∏ek wikingów, stoi
w centrum Karkonoszy. Âwiàtynia,
która sta∏a si´ „znakiem firmowym”
Karpacza, pochodzi z norweskiej
miejscowoÊci Vang i przeniesiono jà
tu w 1844 r. Niesamowite wra˝enie
robi wn´trze ze Êredniowiecznymi nordyckimi zdobieniami Êcian i wiszàcy
na o∏tarzu krzy˝, wyrzeêbiony z jednego d´bowego pnia.
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Drewniany koÊció∏ek wikingów sta∏ si´ „znakiem firmowym” Karpacza
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BIA¸E DAMY
Aby zobaczyç Ksià˝
w naturze, trzeba si´
wybraç w okolice
Wa∏brzycha. Zamek
z basztami, bramami,
tarasami i ogrodami jest
bardzo malowniczy, ma
te˝ niezwyk∏à histori´.

Za∏o˝ony w XIII w. przez
ksi´cia Bolka I Âwidnickiego, by∏ potem w∏asnoÊcià
rodziny Hochbergów, która
w∏ada∏a nim do 1940 r.
W czasie ostatniej wojny
Niemcy rozbudowali
do gigantycznych
rozmiarów podziemia

Na sàsiednim cmentarzu znajduje si´
epitafium hrabiny Fryderyki von Reden,
dzi´ki której koÊció∏ trafi∏ do Karpacza.
Pochowany jest tu tak˝e Henryk Tomaszewski, s∏ynny twórca wroc∏awskiego
Teatru Pantonimy. W Karpaczu pozostawi∏ swà, zbieranà przez lata kolekcj´
zabawek, która sta∏a si´ podstawà tutejszego Muzeum Zabawek.
W Karpaczu mo˝na tez spe∏niç dzieci´ce marzenia i zostaç kowbojem.
By znaleêç si´ na amerykaƒskim Dzikim Zachodzie, wystarczy pojechaç
na obrze˝e miasta, do miejscowoÊci
Âci´gny. W tamtejszym Western City,
z traperskà chatà, kuênià, sklepem
kolonialnym, biurem szeryfa, mo˝na prze˝yç napad na bank z pot´˝nà
strzelaninà i najazd Indian.
Mo˝na te˝ spróbowaç si∏ w kowbojskich zaj´ciach – rzucaç lassem, wydoiç krow´, pojeêdziç konno lub zaimponowaç rodzinie, utrzymujàc si´
na grzbiecie elektrycznego byka. Dzieci na pewno przejadà si´ kolejkà westernowà, wszyscy obejrzà pokazy rodeo, trudno te˝ oprzeç si´ pokusie
wybicia pamiàtkowej monety lub sfo-

zamku. Podobno mia∏ byç
tam schron dla Hitlera, ale
byç mo˝e prowadzono
w nich równie˝ badania
nad tajnà bronià. Potem
zamek ograbili Rosjanie
i teraz o wspania∏oÊci
wn´trz Êwiadczy tylko sala
balowa z rzeêbami,

kominkami i kryszta∏owymi
lustrami, a tak˝e kilka
innych komnat.
Zamek ma swojà Bia∏à
Dam´. W jego wn´trzach
ukazuje si´ ponoç w jasnej
sukni duch Daisy
– angielskiej ˝ony ksi´cia
Jana Henryka XV.

Ksià˝ jest jednym z najbardziej malowniczych
i tajemniczych zamków w Polsce

Innà bia∏à damà, tym
razem o imieniu
Kunegunda, szczyci si´
nieodleg∏y od Karpacza
zamek Chojnik. Wed∏ug
legendy panienka owa
postanowi∏a, ˝e zostanie
˝onà rycerza, który
przejedzie konno

Skarbiec Walonów, czyli zbiór minera∏ów w dawnej kopalnianej sztolni

uranu – eksploracja ich trwa∏a
do 1973 r. Kowary majà wi´c swój
wk∏ad w rozwój atomistyki.
Teraz sztolnie sà atrakcjà turystycznà.
W´drujàc po chodnikach dawnych
wyrobisk, mo˝na obejrzeç Skarbiec
Walonów – zbiór minera∏ów, szlachetnych kamieni i kruszców, poznaç ich
narz´dzia i tajemne znaki. Mo˝na te˝
spróbowaç wody o nazwie „Potencja∏ka”, ze wzgl´du na swe w∏asnoÊci cenionej przez panów i panie.
W Kowarach warto te˝ obejrzeç Park
Miniatur Zabytków Dolnego Âlàska
utworzony na terenie fabryki dywanów. Modele pa∏aców, klasztorów i innych obiektów, odtworzone w skali 1:25 zimà ustawione sà w przestronnej hali, a w sezonie wiosenno-letnim w parku, wÊród zieleni. Oglàdajàc je, poczujemy si´ jak Guliwer
w krainie Liliputów.
Ekspozycja wcià˝ si´ rozrasta, w pracowniach Parku Miniatur nadal powstajà nowe dzie∏a. Najwi´kszym

po kraw´dzi zamkowych
murów. Liczni kandydaci
przep∏acili t´ prób´ ˝ycie,
a˝ uda∏o si´ to Adalbertowi
z Turyngii. Nie poprosi∏
jednak o r´k´ dziewczyny,
lecz odjecha∏. Upokorzona
dziewczyna rzuci∏a si´
z rozpaczy w przepaÊç.

i najnowszym z nich jest model budowli zamkowo-pa∏acowej w Ksià˝u.
WÊród turystów budzi on ogromne zainteresowanie.
Tu powsta∏ film „Gdzie jest genera∏?”

Warto równie˝ odwiedziç:
Muzeum Zabawek,
Karpacz, ul. Karkonoska 5,
gdzie zgromadzono
kolekcj´ lalek, zabawek
i szopek ze zbiorów
Henryka Tomaszewskiego,
letni tor saneczkowy i tor
bobslejowy w centrum

Karpacza, czynne przez
ca∏y rok, Zamek Czocha
w LeÊnej, gdzie nakr´cono
film „Gdzie jest genera∏?”
oraz Muzeum „Kargula
i Pawlaka”, bohaterów
s∏ynnego filmu „Sami swoi”
w Lubomierzu, gdzie
powsta∏o wiele scen.
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tografowania si´ w westernowych
strojach – wystarczy wsunàç g∏ow´
w otwór wyci´ty na planszy z odpowiednim wizerunkiem. Na zmarzni´tych i zg∏odnia∏ych czeka w miasteczku saloon z restauracjami podajàcymi
przysmaki kuchni kowbojskiej.
Karkonosze s∏ynà z licznych minera∏ów wydobywanych tu od wieków. Ju˝
w Âredniowieczu poszukiwali ich przybysze zwani Walonami, którzy zak∏adali liczne kopalnie. Sztolnie rud ˝elaza powsta∏y w niedalekich od Karpacza Kowarach w XIV w., w szeÊçset lat
póêniej zacz´to tu wydobywaç rudy
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nowoÊci

Joanna Polak

Czekajàc na komórk´
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z wodotryskiem
Firma Samsung zaprezentowa∏a nowy model
telefonu komórkowego
– A620. Producenci
zachwalajà zw∏aszcza aparat fotograficzny, w który wyposa˝ony jest telefon. Mo˝na sterowaç mi´dzy innymi
ustawieniem kolorów, aby
zdj´cie spe∏nia∏o oczekiwania nawet
najbardziej wybrednego u˝ytkownika.
Mo˝na tak˝e, na przyk∏ad, „oprawiç” foto w zabawne ramki. Ciekawostkà jest
mo˝liwoÊç dopasowania przechowywanych obrazów do spisu telefonów. W takim przypadku, kiedy ktoÊ do nas dzwoni, na wyÊwietlaczu pojawia si´ jego
zdj´cie. Aby maksymalnie
uproÊciç dzwonienie,
dano
klientowi
mo˝liwoÊç g∏osowego wybierania
numerów. Trzeba
po prostu wypowiedzieç nazw´,
jakà mamy wpiLogitech jest
jednym
z najbardziej znanych
producentów akcesoriów
komputerowych. Nowe
myszki G7 Laser
Cordless Mouse i G5
Laser Cordless Mouse

sanà w ksià˝ce telefonicznej,
bez powtarzania, a co najwa˝niejsze, bez wczeÊniejszego nagrywania! Tempo, w jakim rozwija
si´ rynek telekomunikacyjny sprawia, ˝e nied∏ugo telefony b´dà wymagaç minimalnej pomocy cz∏owieka, aby dzia∏aç efektywnie.
Firma Apple zaprezentowa∏a nowego
iPoda. iPod nano mieÊci oko∏o 1000
utworów albo 25000 fotografii, a jego
rozmiary sà jeszcze mniejsze ni˝ dotychczasowych modeli. Zamiarem producentów by∏o po∏àczenie oryginalnego
designu, ∏atwoÊci obs∏ugi i du˝ej pojemnoÊci. Dost´pne kolory to ró˝owy,
czerwony, niebieski, zielony, bia∏y i czarny. Mo˝na te˝ sprawiç swemu „pupilowi” gustowne etui.

przeznaczone sà
dla wymagajàcych graczy,
dla których liczy si´
szybkoÊç i precyzja
przekazu. Przesy∏ to

oko∏o 6,4 megapixeli
na sekund´. Firma
twierdzi, ˝e spe∏nia tym
samym marzenia milionów
graczy PC na ca∏ym

Êwiecie. Laser jest tak
szybki, ˝e nawet
najbardziej dynamiczne
gry zachowajà Êwietnà
jakoÊç. Nie ma opóênieƒ,
zak∏óceƒ, a gracz ma

do dyspozycji
wyÊwietlacz
informujàcy o stopniu
wyczerpania baterii. JeÊli
mysz jest u˝ywana bez
przerwy (na przyk∏ad
w wypadku turnieju),

Seria Velocity Blaupunkta to propozycja dla wymagajàcych, ceniàcych precyzj´ i czystoÊç
brzmienia. OdÊwie˝ona linia
zaspokoi tak˝e
estetyczne potrzeby potencjalnych klientów. W ofercie zestawów samochodowych pokaza∏y si´ g∏oÊniki niskotonowe i subwoofery w obudowach. Dzi´ki zastosowaniu wysokiej jakoÊci materia∏ów, dêwi´k jest bardzo precyzyjny, a monta˝ banalnie prosty. G∏oÊniki wyposa˝ono w lekkie,
sztywne i odporne
na rezonans

bateria
wytrzymuje oko∏o
siedmiu godzin bez
∏adowania. W normalnym
„biurowym”
wykorzystywaniu,
powinna starczyç
na cztery dni. Producenci

membrany z w∏ókna szklanego, które
zabezpieczajà dêwi´k przed zniekszta∏ceniem. Subwoofer posiada natomiast dodatkowy szew wzmacniajàcy. Nowa technologia, po raz pierwszy
zastosowana we wzmacniaczach, to
Thermal Throtlle, która zapobiega wy∏àczaniu si´ urzàdzania, nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach.
Comes – najwi´kszy producent notebooków w Polsce, zaprezentowa∏ swój
najnowszy
model
–
Aristo
Smart 400s. Jest on oparty o platform´ Intel Centrino, posiada panoramicznà matryc´ o przekàtnej 15,4.
Przy budowie ekranu zastosowano
technologi´ Glare, która gwarantuje
super krystaliczny obraz, niezale˝nie
od kàta widzenia. RozdzielczoÊç
to 1280 x 800 pikseli, co umo˝liwia
oglàdanie filmów dvd na pe∏nym
ekranie. Notebook wyposa˝ono w nagrywark´ DVD+/-RW. Dzi´ki zastosowaniu baterii 8-ogniwowej, osiàgni´to
bardzo dobre wyniki, jeÊli chodzi
o d∏ugoÊç czasu pracy.

wyposa˝yli
nawet myszk´ G5
w ruchome, miniaturowe
obcià˝niki, dzi´ki którym
mo˝na samemu sterowaç
wagà urzàdzenia. Aby
ca∏kowicie skorzystaç

z dobrodziejstw
technologii
laserowej, warto zakupiç
równie˝ bezprzewodowà
klawiatur´ MX 5000
LASER.
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Z nowego
produktu
firmy Bosch ucieszà si´ panowie, których
hobby to majsterkowanie. Pierwsza
na Êwiecie wiertarko-wkr´tarka udarowa – GSB 36 V-Li posiada bardzo
wydajny akumulator litowo-jonowy 36 V, co sprawia, ˝e urzàdzeniem
mo˝na pracowaç szybciej i d∏u˝ej.
Ca∏kowity ci´˝ar wiertarki to 3,2 kg.
Producent chwali si´, ˝e na jednym
cyklu ∏adowania wydajnoÊç roÊnie
o oko∏o 50 %. Obudow´ zaprojektowano tak, by nawet po upadku z wysokoÊci 2 metrów, nic si´ urzàdzeniu
nie sta∏o. Zastosowanie akumulatora litowo-jonowego sprawia, ˝e nawet
ostatnie wiercenie
jest wykonane
z takà samà
mocà, jak pozosta∏e. Diodowy wskaênik na∏adowania informuje
u˝ytkownika
o poziomie energii.

53

fiat wokó∏ nas KWIECIE¡ / MAJ 2006

filmy

Joanna Polak

Dla relaksu
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i do namys∏u
Tegoroczna gala oskarowa to prawdziwy triumf Reese Witherspoon, której
kariera zacz´∏a si´ od legendarnej ju˝
dziÊ „Legalnej blondynki”. Film
jest lekki i w zabawny sposób opowiada histori´, w której g∏upiutka (jak si´
okazuje w finale, nie do koƒca g∏upiutka), ale sympatyczna blondynka
robi równie niesamowità co nieoczekiwanà karier´. Typowe spe∏nienie
„american dream”, tyle, ˝e podane
w ca∏kiem strawnej formie. Z czystym
sumieniem mo˝na zajàç sobie dwie
godzinki na obejrzenie „Legalnej blondynki”. Tym bardziej, ˝e warto przeÊledziç drog´ kariery Reese Witherspoon, poprzez filmy, w których zdarzy∏o
jej si´ zagraç. Na pewno jeszcze
o niej us∏yszymy!

PREMIERY
„Modigliani-pasja
tworzenia”. Historia ˝ycia
Amadeo Modiglianiegogenialnego malarza sta∏a
si´ inspiracjà do filmu
Micka Davisa. Nie wszyscy
wiedzà, ˝e artysta by∏
wplàtany w jednà

Kto nie zna
jeszcze s∏ynnego „Pi´knego umys∏u”, musi
nadrobiç zaleg∏oÊci! To
Êwietny film.
Historia ˝ycia genialnego naukowca, który choruje na schizofreni´, by∏a idealnà kanwà dobrego
scenariusza. Tym bardziej, ˝e film nie
skupia si´ wy∏àcznie na osobie g∏ównego bohatera. Poznajemy te˝ losy
rodziny, na którà choroba dzia∏a najbardziej destrukcyjnie. Omamy, które
dr´czà Nasha, zosta∏y tak przedstawione, ˝e sami nie jesteÊmy pewni,
co jest rzeczywistoÊcià, a co wytworem chorego „pi´knego umys∏u”. Film
pokazuje schizofreni´ jako chorob´,
na którà mo˝e zapaÊç ka˝dy, nie
wmawia jednak widzowi, ˝e zetkni´cie
z nià jest ∏atwe i przyjemne. Destrukcja bohatera i jego otoczenia jest pokazana z bezwzgl´dnà szczeroÊcià.
Ale jest to lektura obowiàzkowa.

Trzecia propozycja to film z gatunku
science fiction, powsta∏y na bazie kultowego ju˝ pisarza Philipa K. Dicka.
„Impostor” to historia osaczenia.
G∏ówny bohater, amerykaƒski naukowiec, z dnia na dzieƒ staje si´ podejrzany o szpiegostwo. Ma∏o tego,
w zwiàzku z mo˝liwoÊciami, które daje
osadzenie akcji w roku 2079, mo˝na by∏o równie˝ zarzuciç bohaterowi,
˝e jego organizm to wytwór laboratoryjnej roboty – innymi s∏owy, ˝e nie jest
on cz∏owiekiem z krwi i koÊci. Trzeba
przyznaç, ˝e filmy nakr´cone na podstawie twórczoÊci Dicka tak budujà klimat osaczenia, ˝e widz czuje si´ z∏apany w pu∏apk´ razem z bohaterami.

W g∏ównej roli wystàpi∏ Êwietny Gary
Sinise, którego pami´tamy choçby
z kreacji w filmie „Forrest Gump”.

z najtragiczniejszych historii
mi∏osnych na przestrzeni
wieków. Jego ukochana,
b´dàc w ósmym miesiàcu
cià˝y, w dzieƒ po Êmierci
malarza, pope∏ni∏a
samobójstwo. Re˝.: Mick
Davis, wyst.: Andy Garcia,
Elsa Zylberstein.

Ostatnie lata przynios∏y fal´ zainteresowania literaturà i kinematografià japoƒskà. Byç mo˝e jest to zwyk∏a ludzka ciekawoÊç wywo∏ana przez skrajnie
obcà kultur´, byç mo˝e jednak odbiorcy docenili rodzaj specyficznej
drapie˝noÊci,
której brak literaturze europejskiej.
„Ostateczne
wyjÊcie” to
ksià˝ka pe∏na przemocy.
Nie nale˝y jej
czytaç przy jedzeniu, ale
warto po nià si´gnàç, bo to jedna z najbardziej interesujàcych fabu∏
koƒca zesz∏ego roku. Natsuo Kirino:
Ostateczne wyjÊcie. Wydawnictwo
Sonia Draga. Katowice 2005.
Pascala Brodnickiego znajà prawdopodobnie wszyscy, choç odrobin´ zajmujàcy si´ kuchnià. Ten sympatyczny
m∏ody cz∏owiek wniós∏ do „telewizyjnego gotowania” nowà jakoÊç. Pokaza∏, ˝e nie trzeba baç si´ przygotowy-

„Wszyscy jesteÊmy
Chrystusami”. Kolejna cz´Êç
przygód Adasia Miauczyƒskiego
(bohatera s∏ynnego „Dnia
Êwira”). Miejmy nadziej´, ˝e
najnowszy film Marka
Koterskiego dorównuje swojemu
poprzednikowi. Re˝.: Marek
Koterski, wyst.: Marek Kondrat.

wania nawet najbardziej egzotycznych potraw, wszystko mo˝e byç nie
tylko ∏atwe, ale i przyjemne, wystarczy
odpowiednie nastawienie. M∏odzi ludzie coraz cz´Êciej i ch´tniej interesujà si´ kuchnià, a wspólne „pichcenie”
staje si´ ulubionym sposobem
na sp´dzanie wolnego czasu. Nie pozostaje wi´c nic innego, jak zapoznanie si´ z przepisami Pascala i wprowadzenie zamiaru w czyn. Przepisy sà

∏atwe, a jednoczeÊnie odbiegajà
od monotonii ulubionego „schabowego”. Pascal Brodnicki: Po prostu gotuj! Wydawnictwo media.worxx. Warszawa 2005.
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S∏awomir Mro˝ek
to jedna z najwybitniejszych postaci polskiej kultury. Autobiografia
powsta∏a wskutek
niezwyk∏ych okolicznoÊci. W 2002
roku autor przeszed∏ udar mózgu, w konsekwencji
straci∏ cz´Êciowo zdolnoÊç do pos∏ugiwania si´ j´zykiem. Pisanie autobiografii sta∏o si´ wi´c formà terapii pozwalajàcej na powrót autora do pe∏nej
sprawnoÊci j´zykowej. Wspomnienia
dotyczà najrozmaitszych okresów z ˝ycia Mro˝ka – dzieciƒstwa, pobytu
w Meksyku, dorastania. Czyta si´
z zapartym tchem, szczególnie, ˝e
w czasie lektury powinno si´ pami´taç o terapeutycznej stronie tekstu.
Spojrzenie Mro˝ka-Baltazara jest
Êwie˝e i jasne, komentarze bywajà
ostre i b∏yskotliwe, mo˝na tu odnaleêç
wszystko, co od lat cenimy u autora.
S∏awomir Mro˝ek: Baltazar. Autobiogrfia. Wydawnictwo Noir Sur Blanc.
Warszawa 2006.

ksià˝ki

do Pascala

Joanna Polak

Od Mro˝ka
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Marek Pacu∏a, rys. Janusz Stefaniak

rozrywka

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

Z notatnika

satyryka
EROTYK SEJMOWY
Na klubowà le˝ank´, po∏o˝y∏ pose∏
pos∏ank´.
OczywiÊcie na pos∏aniu, po uprzednim rozebraniu.
I tak razem g∏osowali, choç nie by∏o
ich na sali,
a g∏oÊno przy tym sapali, z czego nale˝y wnioskowaç,
˝e nie∏atwo jest g∏osowaç, szczególnie w takiej pozycji,
gdy pos∏anka… z opozycji.

wych, bo pracujà na Êwie˝ym powietrzu, z wyjàtkiem tych, co siedzà w ich
imieniu w sejmie, senacie i w barach
dla parlamentarzystów, chocia˝ ja
bym tego s∏owa w tym przypadku nie
nadu˝ywa∏.
Robotnicy b´dà chodziç po domach
i zbieraç podpisy pod nowà ustawà
o bezrobociu, która ponoç po uchwaleniu zamieni nasze ˝ycie w koszmar.
Potem czekajà nas ju˝ tylko m´ki piekielne! A niech czekajà!!!

GDYBY WSZYSTKIE
S¸O¡CA ZGAS¸Y
Gdyby wszystkie elektrownie przesta∏y
w jednej chwili pracowaç.
Gdyby zgas∏y wszystkie Êwieczki nawet te nie zapalone.
I lampy naftowe pe∏ne nafty.
To nasta∏aby taka ciemnoÊç, ˝e mo˝e
nareszcie by∏by spokój w ca∏ym kraju!!!
Gdyby jednak nie zgas∏y, to:
Emeryci i renciÊci majà dalej przeràbane, zwyci´ska partia ma si´ lepiej
ni˝ dobrze, a minister zdrowia ˝yczy
wszystkim obywatelom szybkiego powrotu do zdrowia!
Rolników mamy na szcz´Êcie zdro-

KOMUNIKAT O STANIE
SEJMOWEGO BARU
Wódka z lodem 3.20 z∏.
Wódka z lodem i coca-colà 3.50
Coca-cola z lodem – gratis!
W tym samym czasie, gdy nasi pos∏owie pijà coca-col´ z lodem i dodatkami, lud idzie do pracy, je˝eli ma dokàd
iÊç! Wraca z pracy, je˝eli ma dokàd
wróciç, dorabia po nocach i zasypia
oglàdajàc relacje z sejmu i p∏aci…
p∏aci… podatki, ˝eby ju˝ w niedalekiej
przysz∏oÊci wódka z lodem i coca-colà kosztowa∏a na Wiejskiej tyle, co sama coca-cola z lodem.
LÓD JEST ZA i to jednog∏oÊnie!

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

Z archiwum Piwnicy pod Baranami
Wies∏aw Dymny
Co mnie to obchodzi (fragmenty)
Ludzie Êpiewajà, albo bimbajà
a ja si´ patrz´, nawet nie p∏acz´.
Co mnie obchodzi,
˝e s∏oƒce wschodzi tam, gdzie wschodzi
i ˝e zachodzi na zachodzie,
˝e ktoÊ umiera, ktoÊ si´ rodzi,
˝e Jonasz trzystu synów sp∏odzi∏…
Co mnie to obchodzi,
ja na rozbitej p∏yn´ ∏odzi.
Co mnie to obchodzi,
˝e bród jest po to, abym brodzi∏,
a brednie po to, abym bredzi∏,
˝e Êledê jest po to, abym Êledzi∏.
˝e g∏àb jest po to, abym zg∏´bia∏,
a dàb jest po to, abym zd´bia∏,
˝e j´k jest po to, abym j´cza∏,
a kl´k jest po to, abym kl´cza∏,
˝e g∏ód jest po to, ˝ebym g∏odzi∏,
a smród jest po to, ˝ebym smrodzi∏.
Co mnie to obchodzi,
Ja na rozbitej p∏yn´ ∏odzi.
Ja p∏yn´, p∏yn´, p∏yn´…
W nieznana mi krain´,
krain´ tych nadziei,
˝e mi si´ ∏ódka sama sklei!
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KINO FORM NIEDU ˚YCH przedstawia:
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1.

2.

krzy˝ówka z Fiatem nr 6
POZIOMO: 1. biograf 5. bolid 7. litr 8. bibliofil 9. Belg 11. Bobofrut 13. Kukiz 14. kwiat 15. kad∏ub 16. safari 18. Rozewie 20. dró˝nik
22. ba∏agan 24. estrada 27. Gorgoƒ 29. brzoza 30. stres 31. psiak 33. kalarepa 35. mirt 36. eksporter 37. Mars 38. go∏àb 39.
Tymbark.
PIONOWO: 1. Babinicz 2. obiektyw 3. alibi 4. filozof 5. Brno 6. duet 8. brakorób 9. buldo˝er 10. glob 12. fakir 16. sedno 17. rdzeƒ
19. elaborat 21. klajster 23. Agata 25. t´sknota 26. Adriatyk 28. Geppert 29. Bajm 32. saksy 33. kràg 34. romb.
˚aden z czytelników nie nades∏a∏ prawid∏owego rozwiàzania.

ROZWIÑZANIE MA¸EGO ZADANIA
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Rozwiàzaniem sà s∏owa w∏oskiego poety, Filippo Tommaso Marinettiego: Samochód [...] jest pi´kniejszy ni˝ Nike z Samotraki.
Kolumnami: syfon, teina, zjazd, j´tka, sitko, miech, remis, empik, stró˝, piana.
Rozwiàzanie tego zadania nades∏ali: Maria PawluÊ i Maria Bia∏ko. Zwyci´zcy otrzymujà nagrody ksiàzkowe.

WÊród uczestników naszej zabawy rozlosujemy nagrody ksià˝kowe.
Czekamy w redakcji na odpowiedzi.
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Jerzy Bàk, rys. Janusz Stefaniak

osobliwoÊci
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Stwórz sobie

sobowtóra

Bilokacja polega na równoczesnym
przebywaniu tej samej osoby w tym
samym czasie, w dwu lub wi´cej
miejscach, czasami oddalonych
od siebie o tysiàce kilometrów.
W przypadku bilokacji cz∏owiek wysy∏a
nie niewidoczne cia∏o astralne, lecz
swego ca∏kiem materialnego i widocznego dla innych sobowtóra.
Znany polski hipnoterapeuta, Wojciech Syroka, w swojej ksià˝ce „Hipnoterapia” opisuje przypadek bilokacji, jaki przydarzy∏ si´ dwunastoletniej
Hani. Otó˝ dziewczynka ta mia∏a problemy z zasypianiem. Rodzice faszerowali jà lekami nasennymi, ale skutek by∏ taki, ˝e dziewczynka zacz´∏a
mieç trudnoÊci w nauce, sta∏a si´ kapryÊna i coraz bardziej nerwowa. Pewnego dnia sàsiadka poradzi∏a im, aby
poszli z dzieckiem do hipnotyzera,
który popisywa∏ si´ swoimi umiej´tnoÊciami w miejscowej nocnej restauracji. Ten, bez konsultacji z lekarzem
i bez ˝adnych wst´pnych badaƒ, przystàpi∏ do dzie∏a. Hania odby∏a trzy
„lecznicze” seanse i – poprawi∏o si´.
Ale czy rzeczywiÊcie? Spa∏a dobrze
Zjawisko bilokacji
jest faktem
niezaprzeczalnym,
w sposób precyzyjny
przez parapsychologi´
udowodnionym, ale nie
znamy jeszcze
mechanizmów jego
powstawania. Ciekawe

– ale dziwnie. Robi∏a si´ bardzo blada, a kroplisty pot zalewa∏ jej czo∏o.
Co hipnotyzer zakodowa∏ w podÊwiadomoÊci dziecka – nie wiadomo. Jednak po pewnym czasie do rodziców
zacz´∏y docieraç pog∏oski, ˝e znajomi
widujà ich córk´ nocami w ró˝nych
cz´Êciach miasta. Nie wierzyli poczàtkowo w te rewelacje, bo Hania zawsze spa∏a w swoim ∏ó˝ku. Kiedy jednak coraz cz´Êciej donoszono im o nocnych wyprawach dziecka, oraz
kiedy pewnego dnia
dziewczynka oÊwiadczy∏a
matce, ˝e widzi siebie stojàcà na parapecie okna
– postanowili zwróciç si´
do psychiatry, a ten poprosi∏ o konsultacjà i pomoc hipnoterapeut´.
Dziecko wyglàda∏o fatalnie. By∏o blade, mia∏o
podkrà˝one oczy, dr˝a∏y
jej r´ce, by∏a p∏aczliwa
i wyczerpana psychicznie. W czasie rozmowy
zapyta∏a:

jest te˝, ˝e sobowtóry
majà na sobie ubrania
i pos∏ugujà si´
przedmiotami
nale˝àcymi do swych
orygina∏ów. Jest to
zastanawiajàce, bo
przecie˝ przedmioty
martwe nie posiadajà

„Czy Pan chce rozmawiaç „ze mnà”
tutaj, czy te˝ „ze mnà” na parapecie?”
To pytanie ostatecznie przekona∏o
hipnoterapeut´, ˝e dziewczynka doznaje samorzutnego rozdwojenia jaêni i bilokacji. Po wprowadzeniu
w trans „przyprowadzi∏” do uÊpionej
Hani tà z parapetu, a kiedy „stan´∏y”
naprzeciw siebie, kaza∏ im si´ objàç
i mocno przytuliç. Kiedy dziewczynka

duszy umo˝liwiajàcej
eksterioryzacj´, a tym
samym – bilokacj´. Jak
si´ to dzieje – nie
wiadomo. Wszak jedno
nie ulega wàtpliwoÊci:
dla duszy nie ma
˝adnych blokad
czy barier – ani

przestrzennych, ani
czasowych. Wystarczy
tylko chcieç oraz
odpowiednio zadzia∏aç
na w∏asnà
podÊwiadomoÊç si∏à
woli, aby swobodnie
przenosiç si´ w czasie
i przestrzeni.

kiedy Ossowiecki le˝a∏ na kanapie
sztywny i prawie zimny, w Wiedniu widziano go s∏uchajàcego referatu.
O jego obecnoÊci na kongresie zaÊwiadcza∏ te˝ podpis na liÊcie goÊci.
Polscy architekci, uczestnicy wyk∏adów, którzy widzieli Ossowieckiego,
nie chcieli wierzyç, ˝e go tam nie by∏o, ˝e oglàdali tylko jego zmaterializowanego sobowtóra. Takie rozdwojenie
przeprowadzi∏ jeszcze dwukrotnie.
Twierdzi∏ jednak, ˝e nie jest to ∏atwe
i bezpieczne. Jest te˝ bardzo wyczerpujàce fizycznie, psychicznie, nerwowo i duchowo. Obawia∏ si´, ˝e mo˝e
nie powróciç do swego cia∏a, mimo,
˝e w czasie bilokacji zachowuje pe∏nà
ÊwiadomoÊç i pami´ç tego, co robi.
Swojego sobowtóra potrafi∏ te˝ stworzyç i wys∏aç w okreÊlone miejsce
na kuli ziemskiej aby zrealizowaç jakiÊ
cel – ksiàdz Francesko Forgione, który do historii przeszed∏ jako Ojciec Pio.
Ten wizjoner i prorok, praktykowa∏ telekinez´, telepati´ i bilokacj´. Posiada∏ zdolnoÊç leczenia na odleg∏oÊç.
O ile jednak bilokacja polega zazwyczaj na rozdzieleniu si´ cia∏a materialnego na dwie identyczne osoby, to
przypadek Ojca Pio jest wyjàtkowy
o tyle, ˝e oprócz bilokacji klasycznej

potrafi∏ on dokonywaç teleportacji.
Przenosi∏ na spore odleg∏oÊci nie
swoje „drugie ja”, lecz samego siebie,
w mgnieniu oka i bez ˝adnych materialnych Êrodków transportu. Mia∏o to
miejsce najcz´Êciej wtedy, kiedy zale˝a∏o mu na niezauwa˝alnym przejÊciu
przez t∏um wiernych, czekajàcych
na niego przed bramà koÊcio∏a w San
Giovanni Rotondo.
Podczas bitwy o Angli´ lotnicy obydwu walczàcych stron opowiadali sobie, ˝e na przyrzàdach ukazuje si´ im
postaç tajemniczego mnicha, dajàcego niezrozumia∏e znaki. OpowieÊci
te sk∏adali na karb fantazji. Dopiero
po wojnie Ojciec Pio przyzna∏, ˝e to
on by∏ sprawcà tych wizji. Protestowa∏ w ten sposób przeciwko bezsensownej wojnie i przelewowi ludzkiej
krwi. Jak miniaturyzowa∏ swojego sobowtóra do rozmiarów odpowiadajàcych przyrzàdom nawigacyjnym, pozostanie ju˝ tylko jego tajemnicà.
Jest te˝ wiele udokumentowanych
przyk∏adów na to, ˝e kiedy na oczach
wielotysi´cznej rzeszy wiernych odprawia∏ msz´, jego sobowtór równoczeÊnie uzdrawia∏ chorych w ich w∏asnych mieszkaniach, nierzadko
na drugiej pó∏kuli.
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obudzi∏a si´ z transu, nie pami´ta∏a
ju˝, aby kiedykolwiek wyst´powa∏a
pod dwiema postaciami. Zosta∏a ca∏kowicie wyleczona.
Najs∏ynniejszy polski jasnowidz in˝.
Stefan Ossowiecki, by∏ jednym z nielicznych, którzy potrafili Êwiadomie
tworzyç swoje sobowtóry. A oto jeden
z eksperymentów, udokumentowany
i potwierdzony przez Êwiadków.
W roku 1922 otrzyma∏ zaproszenie
na kilkudniowy zjazd architektów
do Wiednia. Bardzo chcia∏ w nim
uczestniczyç, ale nie móg∏ w tym
czasie wyjechaç z Warszawy. Postanowi∏ wi´c skorzystaç ze swoich
umiej´tnoÊci. Przeczytawszy program zjazdu uzna∏, ˝e najciekawszy
wyk∏ad odb´dzie si´ nast´pnego
dnia o godz. 14.00. Na tà te˝ godzin´ zaprosi∏ do swego warszawskiego
mieszkania dwóch przyjació∏ – lekarza i adwokata.
„W kompletnej ciszy zaczà∏em si´
skupiaç i nat´˝aç wol´ – opowiada∏
póêniej. Osiàgnàwszy ju˝ maksimum
nat´˝enia, powoli os∏abi∏em t´tno
i oddech”. Potwierdzi∏ to zaproszony
lekarz, który stwierdzi∏, ˝e „t´tno i oddech usta∏y jakby zupe∏nie”. Eksperyment trwa∏ do godz. 17.00. W czasie,
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54
54

150
150

6,0
6,0

kod

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

1108
1108

rodzaj nadwozia

moc silnika KM

22.525
23.290

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

pojemnoÊç cylindrów
cm3

PANDA

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

CHARAKTERYSTYKA

cena (pln)
FIAT 600

ACTUAL
50th - wer. jubileuszowa

3-drzwiowy
3-drzwiowy

187.043.2
187.343.2

• 009 – ABS z∏ 1.955 • 025 – Klimatyzacja z∏ 2.975 • 028 – Elektrycznie sterowane szyby przednie z∏ 595 • 082 – Przystosowanie do monta˝u radia z∏ 170 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 425
• 112 – Wspomaganie elektryczne kierownicy z∏ 1.615 • 195 – Dzielona tylna kanapa z∏ 340 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 913,75 • 228 – Centralny zamek z∏ 297,50 • 313 – Radioodtwarzacz
kasetowy z∏ 1.105 • 320 – Skórzana kierownica i ga∏ka skrzyni biegów z∏ 340 • 431 – Felgi aluminiowe 13”, opony 165/65/13” z∏ 1.232,50 • 457 – Zderzaki w kolorze nadwozia z∏ 510 • 502 – Poduszka
powietrzna pasa˝era z∏ 935 • 564 – Radioodtwarzacz CD z∏ 1.360 • 5B2 – Lakier sportowy z∏ 212,5 • 890 – Pakiet Komfort z∏ 382,50

25.330
26.945
30.430
31.450
33.830
36.890
38.675
40.290
42.075

1108
1108
1242
1248
1248
1242
1242
1248
1248

54
54
60
70
70
60
60
70
70

150
150
155
160
160
145
145
150
150

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

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

169.010.0
169.022.0
169.033.0
169.014.0
169.034.0
169.063.0
169.073.0
169.064.0
169.074.0

• 008 – Zamek centralny 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 przeciwmg. z∏ 510 • 102 –
Spryskiwacze ref. z∏ 510 • 108 – Felgi alum. 14” + opony 185/65/14 z∏ 1.275 • 112 – Wpom. elektr. kierow. z∏ 1.487,50 • 140 – Klimatyzacja aut. z∏ 4.675 • 141 – Opony 165/70/14 (bie˝nik wysoki GRIP) z∏
0 • 182 – Cztery zag∏. tylne tapicerowane z∏ 127,50 • 195 – Dzielona tylna kanapa 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 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. radioodtwarzacz 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 kol. 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∏ 768,40 • 4HS* – Mapa Wschodniej Europy (m. in. Polski) z∏ 680 • 530* – Mapa W∏och z∏ 731 • 533* – Mapa Niemiec z∏ 768,40 • 537* – Mapa Francji z∏ 768,40 • 538*
– Mapa Belgii z∏ 768,40 • 540* – Mapa Holandii z∏ 768,40 • 542* – Mapa Szwajcarii z∏ 768,40 • 548* – Mapa Austrii z∏ 768,40 • 549* – Mapa Danii i Szwecji z∏ 768,40 • 574* – Mapa Hiszpanii z∏ 768,40
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904)

PUNTO

ceny samochodów

CENA

1.2 ACTUAL
1.2 ACTIVE
1.3 Multijet 16v ACTIVE

28.475
29.495
36.720

1242
1242
1248

60
60
70

155
155
164

5,7
5,7
4,5

3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy

188.010.4
188.110.4
188.111.4

1.2 ACTUAL
1.2 ACTIVE
1.3 Multijet 16v ACTUAL

29.750
30.770
37.995

1242
1242
1248

60
60
70

155
155
164

5,7
5,7
4,5

5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

188.040.4
188.140.4
188.141.4
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• 008 – Zdalnie sterowany centralny zamek z∏ 382,5 • 009 – ABS z∏ 1.700 • 025 – Klimatyzacja i filtr przeciwpy∏kowy z∏ 3.825 • 063 – Regulacja wysokoÊci kierownicy, fotela kierowcy z∏ 467,5 • 082
– Przystosowanie do monta˝u radia z∏ 340 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 425 • 112 – Elektryczne wspomaganie kierownicy dual drive z∏ 1.615 • 195 – Dzielone oparcie tylnej kanapy z∏ 340 • 210
– Lakier metalizowan z∏ 1.232,5 • 268 – Dojazdowe ko∏o zapasowe z∏ 255 • 315 – Radioodtwarzacz CD z∏ 1.275 • 329 – Skórzana kierownica z∏ 255 • 428 – Elektrycznie sterowane szyby przednie
i centralny zamek z∏ 1.020 • 431 – Felgi aluminiowe Elegant 14”, opony 185/60/H14” z∏ 1.275 • 502 – Poduszka powietrzna pasa˝era z∏ 935 • 505 – Boczne poduszki powietrzne z∏ 1.020 • 511
– Trzeci tylny zag∏ówek z∏ 425 • 614 – Kurtyny powietrzne z∏ 1.700 • 876 – Zderzaki w kolorze nadwozia z∏ 510 • 927 – Ochronne listwy boczne z∏ 170

60

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

rodzaj nadwozia

kod

32.980
33.830
40.205
36.040
44.540
41.140
54.315

1242
1368
1248
1368
1248
1368
1910

65
77
75
77
90
95
130

155
165
165
165
175
185
200

6,1
6,1
4,7
6,1
4,6
b.d.
5,8

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

199.130.0
199.133.0
199.131.0
199.233.0
199.237.0
199.234.0
199.436.0

1.2 8v ACTIVE
1.4 8v ACTIVE
1.3 Multijet 16v ACTIVE
1.4 8v ENERGY
1.3 Multijet 16v ENERGY
1.4 16v DYNAMIC

34.255
35.105
41.480
37.315
45.815
42.415

1242
1368
1248
1368
1248
1368

65
77
75
77
90
95

155
165
165
165
175
185

6,1
6,1
4,7
6,1
4,6
b.d.

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

199.150.0
199.153.0
199.151.0
199.253.0
199.257.0
199.254.0

IDEA

SERIA 1

ALBEA 2006

• PAKIET ACTIVE STYLE (041, 097, 927) z∏ 510 • PAKIET ACTIVE COMFORT (008, 195, 352, 450) z∏ 850 • PAKIET ENERGY STYLE (431, 923, 927) z∏ 1.360 •PAKIET ENERGY COMFORT
(025, 132, 564, 623) z∏ 3.825 • PAKIET SPORT GOLD (140, 347, 400, 508) z∏ 3.825 • PAKIET ENERGY/DYNAMIC GOLD (140, 347, 400, 508) z∏ 6.375 • 008 – Zdalnie sterowany centralny zamek
z∏ 382,50 • 011 – Regulowana kolumna kierownicy w dwóch p∏aszczyznach z∏ 425 • 023 – Elektrycznie sterowane szyby tylne z∏ 510 • 025 – Klimatyzacja manualna z∏ 3.825 • 041 – Lusterka podgrzewane, lakierowane, czujniki temperatury zewn´trznej z∏ 425 • 064 – Dead Locks z∏ 85 • 070 – Przyciemniane szyby tylne z∏ 340 • 082 – Instalacja radiowa – 6 g∏oÊników z∏ 467,50 • 097 – Lampy przeciwmgielne z∏ 510 • 102 – Spryskiwacze reflektorów z∏ 425* • 108 – Felgi aluminiowe 15” (5-ramienne) opony 185/65” z∏ 1275 • 132 – Pod∏okietnik przedni z∏ 425 • 140 – Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z∏ 4.675 • 150 – Kolanowa poduszka powietrzna z∏ 510* • 195 – Dzielona tylna kanapa 40/60 z∏ 425 • 208 – Felgi aluminiowe 15” (10-ramienne) opony 185/65” z∏ 1.275
• 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.232,50 • 211 – Skórzana tapicerka Elegant z∏ 3.400 • 212 – Skórzana tapicerka Sport z∏ 3.400 • 256 – Pojemnik w baga˝niku Cargo Box z∏ 255 • 320 – Skórzana kierownica i ga∏ka skrzyni biegów z∏ 382,50 • 347 – Czujnik deszczu z∏ 510 • 352 – Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk z∏ 212,50 • 365 – System kontroli ciÊnienia oponach z∏ 510* • 392
– ESP+ASR/MSR, HBA and Hill Holder z∏ 2.125 • 400 – Szklany dach Sky Dome z∏ 3.400 • 407 – Skrzynia biegów automatyczna MTA z∏ 4.250* • 4GE – Skrzynia 6-biegowa manualna z∏ 1.275*
• 41A – Radio CD/MP3 z przyciskami na kierownicy z∏ 1.700 • 416 – Tempomat z∏ 1.275 • 42F – Aktywne zag∏ówki antiWhiplash z∏ 340 • 431 – Felgi aluminiowe 16” (14-ramienne) opony 195/55
wersja ENERGY z∏ 1.530 • 432 – Felgi aluminiowe 15” (10-ramienne) opony 185/65 wersja ACTIVE, ENERGY z∏ 1.275 • 432 – Felgi aluminiowe 15” (10-ramienne) opony 185/65 wersja SPORT z∏ 0
• 435 – Felgi aluminiowe 17” (10-ramienne) opony 205/45 wersja SPORT z∏ 425 • 439 – Felgi aluminiowe 16” (18-ramienne) opony 195/55 wersja ENERGY z∏ 1.530 • 439 – Felgi aluminiowe 16”
(18-ramienne) opony 195/55 wersja DYNAMIC z∏ 0 • 450 – Regulacja wysokoÊci siedzenia kierowcy z∏ 510 • 452 – Podgrzewane siedzenia przednie z∏ 850* • 505 – Boczne poduszki powietrzne
z∏ 1.020 • 508 – Czujnik parkowania z∏ 850 • 511 – Trzeci zag∏ówek z∏ 340 • 55G – C1 – Bluetooth z∏ 850* • 4J3 – C2 – Bluetooth+USB z∏ 1.275* • 55Y – C3 – Bluetooth+USB+NAWIGACJA
z∏ 2.125 • 564 – Radio CD z przyciskami na kierownicy z∏ 1.275 • 565 – Instalacja do zmieniarki CD z∏ 850 • 614 – Kurtyny powietrzne z∏ 1.275 • 623 – Elektryczna regulacja l´dêwiowa siedzenia
kierowcy z∏ 595 • 718 – System Hi-Fi z subwoofer 100W z przyciskami na kierownicy z∏ 850 • 733 – Filtr czàstek sta∏ych DPF (dla silników Multijet) z∏ 2.550 • 802 – Lakier sportowy z∏ 1.232,5 • 823
– Gniazdo 12V w baga˝niku z∏ 170 • 923 – Tylny spoiler z∏ 510 • 926 – Spoilery boczne z∏ 680 • 927 – Listwy boczne z∏ 212,5 • 965 – Trzeci pas bezw∏adnoÊciowy z ty∏u (wersja 5-osobowa) z∏ 85
• 980 – Pe∏nowymiarowe ko∏o zapasowe 255
* szczegó∏y u sprzedawcy

1.4 8v ACTIVE
1.4 8v DYNAMIC

30.260
33.660

1368
1368

77
77

162
162

6,9
6,9

4-drzwiowy
4-drzwiowy

172.164.1
172.274.1

• 008 – Zdalne sterowanie centralnym zamkniem drzwi z∏ 382,5 • 009 – ABS (wymaga zamówienia klimatyzacji) z∏ 1.700 • 025 – Klimatyzacja z∏ 3.400 • 028 – Szyby przednie sterowane elektrycznie
z∏ 680 • 097 – Reflektory przeciwmgielne z∏ 595 • 108 – Ko∏a z lekkich stopów 14” z∏ 1.020 • 195 – Tylna kanapa dzielona z∏ 425 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.190 • 414 – Wbudowane radio
samochodowe z odtwarzaczem CD i RDS z∏ 1.190 • 502 – Poduszka powierzna pasa˝era z∏ 1.020 • 626 – Siedzenie kierowcy z regulacjà wysokoÊci oraz w cz´Êci l´dêwiowej z∏ 510 • 728 – Dwukolorowa
deska rozdzielcza z∏ 1.020

1.4 8v ENERGY
1.3 Multijet 16v ENERGY
1.4 8v DYNAMIC
1.4 16v DYNAMIC
1.3 Multijet 16v DYNAMIC

43.137,50
48.322,50
47.812,50
49.682,50
52.997,50

1368
1248
1368
1368
1248

77
70
77
95
70

163
159
163
175
159

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

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

135.011.1
135.015.1
135.511.1
135.512.1
135.515.1

• 023 – Elektrycznie sterowane szyby tylne z∏ 850 • 025 – Klimatyzacja z∏ 3.825 • 051 – Czujnik zmroku z∏ 255 • 070 – Przyciemniane szyby boczne i tylna z∏ 595 • 097 – Swiat∏a przeciwmgielne
z∏ 425 • 102 – Spryskiwacze reflektorów z∏ 595 • 108 – Ko∏a ze stopu 15”, opony 195/60 R15” z∏ 1.530 • 431 – Ko∏a ze stopu 15”, opony 195/60 R15” z∏ 1.700 • 432 – Ko∏a ze stopu 16”,
opony 205/50 R16” z∏ 2.550 • 406 – Ko∏a stalowe, opony 195/60 R15” z∏ 255 • 132 – Pod∏okietnik siedzenia kierowcy z∏ 170 • 140 – Klimatyzacja automatyczna, 2-dwustrefowa (dop∏ata do wersji
z klimatyzacjà manualnà) z∏ 2.550 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.530 • 245 – Sterowanie radiem na kierownicy (6 przycisków) z∏ 595 • 347 – Czujnik deszczu z∏ 255 • 357 – Relingi dachowe
z∏ 595 • 365 – TPMS (czujniki ciÊnienia powietrza w oponach) z∏ 595 • 392 – ESP (dynamiczna kontrola toru jazdy) z∏ 3.825 • 400 – Dwucz´Êciowy szklany dach otwierany elektrycznie z∏ 4.165 • 407
– Automatyczna skrzynia biegów (dost´pna z silnikami 1.4 16v i 1.3 JTD) z∏ 4.250 • 40X – Wielofunkcyjne siedzenie tylne (jak w wersji Dynamic) z∏ 850 • 40Y – Regulacja l´d˝wiowa siedzenia kierowcy
z∏ 170 • 416 – Cruise control z∏ 1.275 • 43H – Pod∏okietnik siedzenia pasa˝era z∏ 255 • 456 – Regulacja l´d˝wiowa siedzenia pasa˝era z∏ 170 • 499 – Zestaw do naprawy opon fix&go z∏ 85 • 505
– Poduszki powietrzne boczne z∏ 1.105 • 508 – Czujnik parkowania z∏ 850 • 563 – Zmieniarka p∏yt CD z∏ 1.190 • 564 – Radio z CD z∏ 1.530 • 614 – Kurtyny powietrzne boczne z∏ 1.275 • 709
– Sterowanie radiem i nawigacjà na kierownicy (8 przycisków +3) z∏ 595 • 717 – Radio z cd mp3 z∏ 1.530 • 718 – Instalacja audio hi-fi z sub-wooferem z∏ 850 • 823 – Gniazdo z zasilaniem 12V
w baga˝niku z∏ 85 • 833 – Przystosowanie do radiotelefonu z∏ 340 • 835 – Schowki na podsufitce z∏ 255 • 904 – System CONNECT NAV+ z∏ 6.715 • 989 – Zestaw dla palàcych z∏ 85 • 352 – Korek
wlewu paliwa zamykany na kluczyk z∏ 187 • 530* – Mapa W∏och z∏ 731 • 533* – Mapa Niemiec z∏ 768,4 • 537* – Mapa Francji z∏ 768,4 • 538* – Mapa Belgii z∏ 768,4 • 540* – Mapa Holandii
z∏ 768,4 • 542* – Mapa Szwajcarii z∏ 768,4 • 548* – Mapa Austrii z∏ 768,4 • 549* – Mapa Danii z∏ 768,4 • 356* – Mapa Portugalii z∏ 768,4 • 574* – Mapa Hiszpanii z∏ 768,4 • 554* – Mapa
Anglii z∏ 768,4 • 5B2 – Kolor pastelowy extraserie z∏ 680 • 802 – Kolor metalizowany extraserie z∏ 1.700 • 728 – Tapicerka z alcantary z∏ 2.975 • 129 – Pakiet zimowy z∏ 1.530 • 211 – Tapicerka
skórzana z∏ 5.100 • 218 – Elektrycznie sterowane lusterka z∏ 425 • 082 – Przystosowanie do instalacji radia z g∏oÊnikami i antenà z∏ 340 • 256 – Pojemnik Cargo Box do baga˝nika (opcja w wersji
Active) z∏ 170 • 320 – Skórzana kierownica i ga∏ka zmiany biegów z∏ 595 • 4DK – Dezaktywator poduszki powietrznej pasa˝era z∏ 170 • 923 – Spojler tylny z∏ 680
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904 – mapa musi byç zamówiona z nawigatorem)

CENNIK SAMOCHODÓW obowiàzujàcy od 23
11 marca
listopada
2006
2005
r. Ceny
r. Ceny
z 15%
z 15%
upustem
upustem
dladla
pracowników
pracowników
spó∏ek
spó∏ek
Grupy
Grupy
FiatFiat
w Polsce,
w Polsce,
którzy
którzy
mogà
mogà
alternatywnie
alternatywnie
skorzystaç
skorzystaç
z opcji
z opcji
10%
10%
upustu
upustu
i darmowego
i darmowego
pakietu
pakietu
ubezpieczeniowego.
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

1.2 8v ACTIVE
1.4 8v ACTIVE
1.3 Multijet 16v ACTIVE
1.4 8v ENERGY
1.3 Multijet 16v ENERGY
1.4 16v DYNAMIC
1.9 Multijet 8v SPORT

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

pojemnoÊç cylindrów
cm3

CHARAKTERYSTYKA

cena (pln)
GRANDE PUNTO

CENA

fiat wokó∏ nas KWIECIE¡ / MAJ 2006

62

pojemnoÊç cylindrów
cm3

moc silnika KM

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

rodzaj nadwozia

kod

1368
1910
1910
1910

95
120
120
150

180
194
194
209

6,5
5,3
5,3
5,6

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

192.3JA.2
192.3JL.2
192.32L.2
192.32M.2

1.4 16v ACTIVE
1.6 16v ACTIVE
1.9 Multijet 8v ACTIVE
1.9 Multijet 8v DYNAMIC
1.9 Multijet 16v DYNAMIC

47.940
52.190
57.035
61.285
67.065

1368
1598
1910
1910
1910

95
105
120
120
150

178
183
193
193
207

6,7
7,0
5,4
5,4
5,8

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

192.5JA.2
192.5JB.2
192.5JL.2
192.54L.2
192.54M.2

1.4 16v ACTIVE
1.6 16v ACTIVE
1.9 Multijet 8v ACTIVE
1.9 Multijet 8v DYNAMIC
1.9 Multijet 16v DYNAMIC

50.490
54.740
59.585
63.835
69.615

1368
1598
1910
1910
1910

95
105
120
120
150

176
183
193
193
207

6,8
7,2
5,6
5,6
5,8

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

192.7JA.2
192.7JB.2
192.7JL.2
192.74L.2
192.74M.2

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

cena (pln)
STILO EURO 4

47.090
56.185
60.435
66.215

STILO MW

CHARAKTERYSTYKA

1.4 16v ACTIVE
1.9 Multijet 8v ACTIVE
1.9 Multijet 8v DYNAMIC
1.9 Multijet 16v DYNAMIC

• 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 • 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. z 6 przyciskami i ga∏ka zmiany biegów pokryte skórà 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 pokryte 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 • 41I – Bluetooth z∏ 850 • 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 • 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 • 510 – Tylne boczne poduszki powietrzne z∏ 1.275 • 614 – Kurtyny powietrzne z∏ 1.105 • 5B2 – Lakier sportowy pastelowy z∏ 510 • 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 – Zmieniarka CD w schowku przed pasa˝erem z∏ 1.190 • 579 – Easy Go
z∏ 2.295 • 709 – Kierow. z 11 przyciskami i dêwignia zmiany biegów pokryte skórà z∏ 680 • 718 – System Hi-Fi z subwooferem z∏ 1.275 • 727 – Dwukolorowa deska rozdzielcza (dla wersji 3-drzw.) z∏ 0
• 732 – Tapicerka skórzana dla wn´trza 727 z∏ 5.950 • 733 – DPF Filtr czàstek sta∏ych dla silnika 1.9 Multijet 8v 120 KM z∏ 2.125 • 803 – Zapasowe ko∏o dojazdowe (eliminuje ko∏o zapasowe pe∏nowymiarowe) z∏ 0 • 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∏ 0 • 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∏ 768,40 • 4HS* – Mapa Wschodniej Europy (m. in. Polski) z∏ 680 • 530* – Mapa W∏och z∏ 731 • 533* – Mapa
Niemiec z∏ 768,40 • 537* – Mapa Francji z∏ 768,40 • 538* – Mapa Belgii z∏ 768,40 • 540* – Mapa Holandii z∏ 768,40 • 542* – Mapa Szwajcarii z∏ 768,40 • 548* – Mapa Austrii z∏ 768,40 • 554*
– Mapa Wlk. Brytanii z∏ 768,40 • 574* – Mapa Hiszpanii z∏ 768,40
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904)

NOWE DOBLÒ

ceny samochodów

CENA

1.4 8v ACTIVE
1.3 Multijet 16v z DPF** ACTIVE
1.9 Multijet 8v ACTIVE
Natural Power 1.6 16v/CNG (gaz) ACTIVE

38.165
46.665
48.365
55.165

1368
1248
1910
1596

77
85
105
103benz./92gaz

148
156
164
163/154

7,4
5,5
5,8
9,2/9m3

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

119.516.2
119.518.2
119.513.2
119.514.2

1.3 Multijet 16v z DPF** FAMILY
1.9 Multijet 8v z DPF** FAMILY
1.4 8v DYNAMIC
1.9 Multijet 8v DYNAMIC

51.552,50
56.057,50
41.565
51.765

1248
1910
1368
1910

85
120
77
105

156
174
148
164

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

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

119.528.2
119.529.2
119.716.2
119.713.2

• 008 – Centr. zamek ster. z pilota z∏ 510 • 011 – Reg. kolumny kier. na wys. z∏ 340 • 025 – Klimatyzacja man. z∏ 3.400 • 041 – Elektrycznie ster. i podgrz. lusterka z∏ 467,50 • 055 – Dod. drzwi
boczne przesuwne lewe z∏ 1.190 • 070 – Przyc. szyby boczne i tylne z∏ 425 • 072 – Przyst. pod radio (okablowanie + antena) z∏ 170 • 082 – Przyst. pod radio (okablowanie + antena + g∏oÊniki)
z∏ 425 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 552,50 • 108 – Felgi aluminiowe 15” (14” dla Natural Power) z∏ 1.190 • 148 – Drzwi tylne podnoszone do góry z∏ 382,50 • 197 – Fartuchy przeciwb∏otne
tylne z∏ 51 • 209 – Pó∏ka nad przestrzenià baga˝. z∏ 255 • 210 – Lakier metal. z∏ 1.232,50 • 357 Relingi dachowe z∏ 595 • 4BJ – Listwy bocz. w kol. nadwozia z∏ 340 • 360 – Podwy˝szony dach (zawiera 519) z∏ 3.485 • 428 – Elektr. opuszczane szyby + centr. zamek z∏ 1.275 • 451 – Radioodtw. kaset. z∏ 850 • 453 – Ogrz. siedzenie kierowcy (tylko z opcjà 627) z∏ 722,50 • 5BY – Czujnik temp.
zewn. z∏ 170 • 502 – Poduszka pow. pasa˝era z∏ 1.020 • 505 – Poduszki pow. boczne z∏ 1.020 • 508 – Czujnik parkowania z∏ 850 • 519 – Tylne drzwi boczne, dwuskrzyd∏owe asymetryczne z∏ 467,50
• 564 – Radio z odtwarzaczem CD z∏ 1.190 • 585 – Przesuwny dach nad baga˝. z∏ 1.317,50 • 627 – Siedz. kierowcy z pod∏., reg. wys. i l´dê. z∏ 382,50 • 678 – Fartuchy przeciwb∏otne tylne
(specyficzne) z∏ 68 • 711 – Sterowanie g∏osowe (dost. z 903) z∏ 1.105 • 833 – Przyst. do telefonu z∏ 297,50 • 876 – Zderzaki w kolorze nadwozia z∏ 510 • 903 – CONNECT NAV z∏ 6.630 • 904
– CONNECT NAV+ (radionawigator MAPA, CD, CDR, TEL. SIM) kartograficzny z∏ 8.500 • 980 – Zapasowe ko∏o pe∏nowymiarowe (dla Fresh) z∏ 170 • 990 – Fartuchy przeciwb∏otne przed. i tyl. z∏ 170
• 356* – Mapa Portugalii z∏ 768,40 • 530* – Mapa W∏och z∏ 731 • 533* – Mapa Niemiec z∏ 768,40 • 537* – Mapa Francji z∏ 768,40 • 538* – Mapa Belgii z∏ 768,40 • 540* – Mapa Holandii
z∏ 768,40 • 542* – Mapa Szwajcarii z∏ 768,40 • 548* – Mapa Austrii z∏ 768,40 • 549* – Mapa Danii i Szwecji z∏ 768,40 • 554 – Mapa Wlk. Brytanii z∏ 768,40 • 574* – Mapa Hiszpanii z∏ 768,40
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904 – mapa musi byç zamówiona z nawigatorem)
** DPF - filtr czàstek sta∏ych (dla silników diesla)

206
195
210
205
206
195
210
205
210
205
210
205
216

7,5
6,1
6,1
7,1
7,5
6,1
6,1
7,1
8,6
9,7
6,1
7,1
8,0

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

194.730.0
194.732.0z4HY
194.747.0z4HY
194.748.0
194.750.0
194.752.0z4HY
194.757.0z4HY
194.758.0
194.765.0
194.766.0
194.767.0z4HY
194.768.0
194.764.0

MULTIPLA

• brak opcji 4HY – brak opcji 4HY oznacza, ˝e samochód posiada DPF (filtr czàstek sta∏ych) – tylko dla silników diesla z∏ 1700 (dla samochodów Croma z automatycznà skrzynià biegów DPF standardowo
w cenie samochodu • 392 – ESP, ASR, Hill Holder z∏ 2.465 • 505 – Poduszki powietrzne boczne przednie z∏ 1.020 • 510 – Poduszki powietrzne boczne tylne z∏ 1.105 • 150 – Poduszka powietrzna
kolanowa kierowcy z∏ 850 • 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∏ 8075 • 4HS – CD Mapa Polski z∏ 680 • 530 – CD Mapa W∏och z∏ 731 • 533 – CD Mapa Niemiec z∏ 768,40 • 537
– CD Mapa Francji z∏ 768,40 • 574 – CD Mapa Hiszpanii z∏ 768,40 • 554 – CD Mapa Wielkiej Btrytanii z∏ 768,40 • 356 – CD Mapa Portugalii z∏ 768,40 • 538 – CD Mapa Belgii z∏ 768,40 • 540
– CD Mapa Holandii z∏ 768,40 • 542 – CD Mapa Szwajcarii z∏ 768,40 • 548 – CD Mapa Austrii z∏ 768,40 • 549 – CD Mapa Danii z∏ 768,40 • 369 – CD Mapa Finlandii z∏ 768,40 • 370 – CD Mapa
Szwecji z∏ 768,40 • 371 – CD Mapa Norwegii z∏ 768,40 • 718 – System Audio Hi-Fi z∏ 850 • 563 – Zmieniarka CD w desce rozdzielczej z∏ 1.020 • 441 – Lusterka zwn´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∏ 1.700 • 433 – Ko∏a ze stopu 225/45 R18 (Emotion) z∏ 1.275 • 439 – Ko∏a ze stopu 225/45 R18 10-ramienne (Dynamic) z∏ 2.125 • 439 – Ko∏a ze stopu 225/45 R18 10-ramienne
(Emotion) 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 czujnikiem grawitacyjnym z∏ 1.105 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.530 • 400 – Elektrycznie otwierany szklany dach z∏ 5.865 • 133 – Dodatkowa nagrzewnica firmy
Eberspacher (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

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

58.097,50
62.772,50
62.347,50
66.597,50

1580
1910
1580
1910

103
115
103
115

170
173
170
173

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

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

186.211.2
186.231.2
186.411.2
186.431.2

ULYSSE

• 009 – ABS z∏ 2.465 • 023 – Szyby tylne ster. elektr. z∏ 765 • 097 – Reflektory przeciwmgielne z∏ 425 • 025 – Klimatyzacja manualna z∏ 3.400 • 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 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)

2.0 JTD ACTIVE
2.2 JTD 16v DYNAMIC

97.920
116.280

1997
2179

109
128

174
182

7,0
7,4

5-drzwiowy
5-drzwiowy

179.115.0
179.957.0

• 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-os., 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)

CENNIK SAMOCHODÓW obowiàzujàcy od 23
11 marca
listopada
2006
2005
r. Ceny
r. Ceny
z 15%
z 15%
upustem
upustem
dladla
pracowników
pracowników
spó∏ek
spó∏ek
Grupy
Grupy
FiatFiat
w Polsce,
w Polsce,
którzy
którzy
mogà
mogà
alternatywnie
alternatywnie
skorzystaç
skorzystaç
z opcji
z opcji
10%
10%
upustu
upustu
i darmowego
i darmowego
pakietu
pakietu
ubezpieczeniowego.
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.

140
120
150
150
140
120
150
150
147
147
150
150
200

kod

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

1796
1910
1910
1910
1796
1910
1910
1910
2198
2198
1910
1910
2387

rodzaj nadwozia

moc silnika KM

63.665
69.955
77.095
82.620
69.615
75.905
82.195
87.720
85.510
89.760
85.595
91.120
110.415

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

pojemnoÊç cylindrów
cm3

1.8 16v BUSINESS
1.9 Multijet BEZ DPF BUSINESS
1.9 Multijet 16v BEZ DPF ACTIVE
1.9 Multijet 16v Z DPF ACTIVE AUT.
1.8 16v DYNAMIC
1.9 Multijet BEZ DPF DYNAMIC
1.9 Multijet 16v BEZ DPF DYNAMIC
1.9 Multijet 16v Z DPF DYNAMIC AUT.
2.2 16v EMOTION
2.2 16v EMOTION AUT.
1.9 Multijet 16v BEZ DPF EMOTION
1.9 Multijet 16v Z DPF EMOTION AUT.
2.4 Multijet 20v Z DPF EMOTION AUT.

CHARAKTERYSTYKA

cena (pln)
CROMA

CENA

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

105
120
120
120
120
150
120
150
150
150
105
120
120
120
120
150
120
150
150
150

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

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

kod

moc silnika KM

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

rodzaj nadwozia

pojemnoÊç cylindrów
cm3

59.900
62.900
69.900
61.965
67.915
73.015
65.875
70.975
76.925
82.875
61.900
64.900
71.900
63.665
69.615
74.715
67.575
72.675
78.625
84.575

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

cena (pln)
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1.6 TS 16v IMPRESSION
1.6 TS 16v IMPRESSION
1.9 JTD 8v IMPRESSION
1.6 TS 16v PROGRESSION
1.9 JTD 8v PROGRESSION
1.9 JTD 16v PROGRESSION
1.6 TS 16v DISTINCTIVE
2.0 TS 16v DISTINCTIVE
1.9 JTD 16v DISTINCTIVE
2.0 TS 16v SELESPEED DISTINCTIVE
1.6 TS 16v IMPRESSION
1.6 TS 16v IMPRESSION
1.9 JTD 8v IMPRESSION
1.6 TS 16v PROGRESSION
1.9 JTD 8v PROGRESSION
1.9 JTD 16v PROGRESSION
1.6 TS 16v DISTINCTIVE
2.0 TS 16v DISTINCTIVE
1.9 JTD 16v DISTINCTIVE
2.0 TS 16v SELESPEED DISTINCTIVE

CHARAKTERYSTYKA

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

190.521.2
190.621.2
190.535.2
190.021.2
190.135.2
190.127.2
190.421.2
190.325.2
190.427.2
190.825.2
190.571.2
190.671.2
190.555.2
190.171.2
190.155.2
190.177.2
190.471.2
190.375.2
190.477.2
190.875.2

• 015 – ASR z∏ 850 • 023 – Elektr. podn. szyb z ty∏u z∏ 765 • 025 – Klim. manualna z∏ 4.675 • 082 – Przyst. do mont. radia z∏ 425 • 097 – Âw. przeciwmg. z∏ 595 • 102 – Sprys. refl. z∏ 595 • 132
– Pod∏ok. z przodu z∏ 425 • 182 – Dwa zag∏. na kanapie tylnej z∏ 0 • 205 – Ogrz. dodat. (silniki Diesla) z∏ 850 • 210 – Lakier met. z∏ 1.530 • 211 – Tap. skórzana z∏ 3.825 • 213 – Autoalarm z∏ 1.275
• 230 – Refl. ksenonowe z∏ 2.890 • 270 – Lakier per∏owy z∏ 6.375 • 302 – G∏oÊniki tylne wysokotonowe z∏ 255 • 303 – Przyc. ster. radiem na kier. z∏ 510 • 320 – Kier. i dêw. zmiany biegów obszyte skórà z∏ 510 • 321 – Kier. i dêw. zmiany biegów ozdobione drewnem z∏ 765 • 392 – VDC (ESP) z∏ 1.615 (z ASR z∏ 2.465) • 400 – Dach otw. elektr. z∏ 2.550 • 410 – Lust. wew. Êciemniajàce si´
z∏ 340 • 415 – Felgi alum. 15” („Sport” 5-otw.), op. 195/60 z∏ 0 – 1.870* • 416 – Tempomat (Cruise Control) z∏ 850 • 420 Felgi alum. 17” („Sport II” wieloszprychowe), op. 215/45 z∏ 1.700 • 431
– Felgi alum. 15” („Elegant” 10-otw.), op. 195/55 z∏ 0 – 1.870* • 432 – Felgi alum. 16” („Sport” 5-otw.), op. 205/55 z∏ 0 – 2.550* • 433 – Felgi alum. 17” („Sport” 5-otw.), op. 215/45 z∏ 1.700
– 2.975* • 435 – Felgi alum. 16” („Sport II” wieloszprychowe), op. 205/55 z∏ 850 – 2.550* • 439 – Felgi alum. 17” („Supersport” 6-otw.), opony 215/45 z∏ 1.700 – 2.975* • 454 – Reg. wys. fotela pas. z∏ 340 • 508 – Czuj. park. z ty∏u z∏ 850 • 563 – Zmieniarka CD z∏ 1.275 • 564 – Radio z CD z∏ 1.785 • 709 – Przyc. ster. radiem i tel. na kier. z∏ 680 • 711 – Ster. g∏osowe z∏ 425 • 718
– System Hi-Fi BOSE z subwoof. z∏ 2.210 • 727 Tap. siedzeƒ z mat. sport. w kol. czarnym z∏ 0 • 728 – Tap. siedzeƒ z mat. AlfaTex z∏ 425 • 732 – Fotele sportowe – tap. skórzana z∏ 4.250 • 833
– Przyst. do mon. tel. GSM z∏ 680 • 903 – System teleinf. CONNECT NAV (piktogramy) z∏ 9.265 • 904 – System teleinf. CONNECT NAV+ (mapa) z∏ 12.750 • 976 – Lust. boczne lakier. w kol. nadw.
z∏ 0 – 680* • 980 – Ko∏o zap. pe∏nowym. z∏ 170 • 41A – Radio CD z mp3 z∏ 2.125 • 41I – Przyg. do monta˝u tel. GSM z funkcjà Bluetooth z∏ 1.020 • Pakiet Ti z∏ 6.800 • Pakiet Klimatyzacja z∏ 1.105
• 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 BRERA

ceny samochodów

CENA

2.2 JTS 16v
2.2 JTS 16v Sky View
2.4 JTDM 20v
2.4 JTDM 20v Sky View
3.2 JTS V6 Q4 24v Sky View

118.150
124.100
130.050
136.000
154.700

2198
2198
2387
2387
3195

185
185
200
200
260

222
222
228
228
240

9,4
9,4
6,8
6,8
11,5

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

177.111.0
177.211.0
177.113.0
177.213.0
177.237.0
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• 102 – Sprys. refl. z∏ 909,5 • 135 – Fotele przed. reg. elektr., podgrz. z∏ 4.800 • 151 – Pod. pow. chroniàca kolana pas. z∏ 416,50 • 156 – Elementy deski rozdz. z matowego aluminium z∏ 0 – 595*
• 210 – Lakier met. z∏ 2.465 • 211 – Tapicerka skórzana z∏ 3.655 • 213 – Autoalarm z∏ 1.734 • 230 – Refl. bi-ksenonowe z∏ 2.949,50 • 245 – Przyc. na kier. ster. radiem i tel. z∏ 0 – 527* • 341
– Lust. boczne sk∏. elektr. z∏ 0 – 765* • 396 – Dywaniki z przodu z∏ 221 • 416 – Tempomat (Cruise Control) z∏ 1.028,50 • 432 – Felgi alum. 17” 225/50 z∏ 0 – 1.615* • 433 – Felgi
alum. 17” 225/50 z∏ 170 – 1.785* • 439 – Felgi alum. 18” 235/40 z∏ 5.015 – 6.800* • 563 – Zmieniarka CD z∏ 1.445 • 718 – System Hi-Fi BOSE z subwoof. z∏ 2.890 • 728 – Tapicerka z mat.
Alfatex z∏ 0 – 450,50* • 732 – Tap. skórzana Frau Pieno Fiore z∏ 6.060,50 • 762 – Siatka zabezp. baga˝e w bag. z∏ 59,50 • 803 – Ko∏o zap. dojazdowe z∏ 382,50 • 833 – Przyg. do monta˝u tel.
GSM z∏ 909,50 • 904 – System teleinf. CONNECT NAV+ 9.477,50 • 41A – Radio CD z MP3 z∏ 1.360 • 4DK – Dezaktywacja pod. pow. po stronie pas. z∏ 331,50 • 55G – Przyg. do monta˝u tel. GSM
z sys. Bluetooth z∏ 1.275 • 57J – Szyba przed. z ciemnym pasem i ogrz. sfery wycier. z∏ 756,5 • 58J – Lusterka zew. sk∏. elektr., z pam. ustawieƒ z∏ 1.122 • 58X – System naw. sat. z tel. GSM z∏ 8.585
• 5B2 – Lakier pastelowy specjalny z∏ 510 • 4A6 – Pakiet WidocznoÊç 2 z∏ 629 • 4HS – Mapa Europy Wschodniej (Polska, Czechy, S∏owacja, W´gry, S∏owenia) z∏ 833 • 356 – Mapa Portugalii z∏ 833
• 369 – Mapa Finlandii z∏ 833 • 371 – Mapa Norwegii z∏ 833 • 530 – Mapa W∏och z∏ 833 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 833 • 537 – Mapa Francji z∏ 833 • 538 – Mapa Belgii z∏ 833 • 540 – Mapa
Holandii z∏ 833 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 833 • 548 – Mapa Austrii z∏ 833 •549 – Mapa Szwecji i Danii z∏ 833 • 554 – Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 833 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 833
* w zale˝noÊci od wersji

2.4 JTD 20v PROGRESSION
3.2 V6 24v PROGRESSION
2.4 JTD 20v DISTINCTIVE
3.2 V6 24v DISTINCTIVE
3.2 V6 24v LUXURY

151.130
162.350
157.080
168.300
170.850

2387
3179
2387
3179
3179

180
240
180
240
240

222
241
222
245
245

7,5
12,5
7,5
12,5
12,5

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

136.114.1
136.103.1
136.314.1
136.303.1
136.402.1

• 058 – Pakiet Ti z∏ 6.800 • 103 – Zas∏. przeciws∏. z∏ 340 • 113 – Przed. siedz. podgrz. z∏ 2.975 • 135 – Przed. siedz. elektr. reg. i podgrz. z pami´cià fot. kierowcy z∏ 5.100 • 205 – Dod. ogrzewanie
z∏ 2.975 • 210 – Lakier met. z∏ 2.380 • 211 – Tapic. ze skóry z∏ 4.845 • 213 – Autoalarm z∏ 1.870 • 253 – Ogrzew. cz´Êci przed. szyby przy wycieraczkach z∏ 765 • 347 – Czuj. deszczu z∏ 500 • 386
– Sys. nawigacji z∏ 6.800 • 392 – VDC uk∏ad stab. tor jazdy z∏ 2.975 • 400 – Dach otw. elektr. z∏ 3.400 • 410 – Lust. wew. aut. przyc. z∏ 425 • 416 – Tempomat z∏ 850 • 431 – Felgi alum. 16” 205/55
CLASSIC z∏ 850 • 432 – Felgi alum. 17” 225/45 SPORT z∏ 1.105 – 1.700* • 435 – Felgi alum. 18” 235/40 SPORT z∏ 1.275 – 2.125* • 441 – Podwójne lust. elektr. odszr. z∏ 425 • 508 – Czuj. park. z ty∏u
z∏ 1.700 • 563 – Zmieniarka CD w baga˝niku z∏ 1.700 • 564 – Radio Hi-Fi z CD i mag. na 3 CD z∏ 3.825 • 709 – Przyc. ster. radiem i tel. na kierownicy z∏ 850 • 728 – Tap. skórzana Blue/Red Style z∏ 6.545
• 833 – Przyg. do mont. tel. z∏ 425 • 863 Wbudowany tel. kom. 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 Wlk. Brytanii z∏ 1.530 • 574 – Mapa Hiszpanii i Portugalii z∏ 1.530
* w zale˝noÊci od wersji

pojemnoÊç cylindrów
cm3

moc silnika KM

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

rodzaj nadwozia

kod

1.8 MPI 16v IMPRESSION
1.9 JTS 16v IMPRESSION
1.9 JTDM 16v IMPRESSION
1.9 JTS 16v PROGRESSION
1.9 JTDM 16v PROGRESSION
2.2 JTS 16v PROGRESSION
2.4 JTDM 20v PROGRESSION
1.9 JTDM 16v DISTINCTIVE
2.2 JTS 16v DISTINCTIVE
2.4 JTDM 20v DISTINCTIVE
3.2 JTS V6 Q4 24v DISTINCTIVE

76.075
78.625
84.065
93.925
99.365
109.650
132.600
106.590
116.875
139.825
152.575

1859
1910
1859
1910
2198
2387
1910
2198
2387
3195

140
160
150
160
150
185
200
150
185
200
260

212
210
212
210
222
228
210
222
228
240

8,7
6,0
8,7
6,0
9,4
6,8
6,0
9,4
6,8
11,5

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

140.211.0
140.212.0
140.264.0
140.312.0
140.364.0
140.315.0
140.366.0
140.464.0
140.415.0
140.466.0
140.429.0

1.9 JTS 16v IMPRESSION
1.9 JTDM 16v IMPRESSION
1.9 JTS 16v PROGRESSION
1.9 JTDM 16v PROGRESSION
2.2 JTS 16v PROGRESSION
2.4 JTDM 20v PROGRESSION
1.9 JTDM 16v DISTINCTIVE
2.2 JTS 16v DISTINCTIVE
2.4 JTDM 20V DISTINCTIVE
3.2 JTS V6 Q4 24V DISTINCTIVE

84.575
90.015
99.875
105.315
115.600
138.550
112.540
122.825
145.775
158.525

1859
1910
1859
1910
2198
2387
1910
2198
2387
3195

160
150
160
150
185
200
150
185
200
260

212
210
212
210
222
228
210
222
228
240

8,7
6,0
8,7
6,0
9,4
6,8
6,0
9,4
6,8
11,5

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

140.712.0
140.764.0
140.812.0
140.864.0
140.815.0
140.866.0
140.964.0
140.915.0
140.966.0
140.929.0

ALFA 156
SW

73.525
80.325

1598
1910

120
150

200
209

8,3
6,1

5-drzwiowy
5-drzwiowy

116.621.3
116.846.3

1.9 JTD 16v PROGRESSION
1.9 JTD 16v DISTINCTIVE

99.450
107.950

1910
1910

150
150

192
192

7,1
7,1

5-drzwiowy
5-drzwiowy

116.026.3
116.076.3

ALFA ROMEO GT

1.6 TS 16v PROGRESSION
1.9 JTD 16v PROGRESSION

ALFA 156
CROSSWAGON Q4

• 102 – Sprys. reflek. z∏ 909,5 • 103- Zas∏. przeciws∏. na tylnà szyb´ z∏ 340 • 177 – Fotele przed. reg. elektr. z∏ 4.131 • 204 – Klimat. aut. trójstrefowa z∏ 935 • 210 – Lakier met. z∏ 2.465 • 211 – Tap. skórzana
z∏ 2.890 • 230 – Refl. bi-ksenonowe wraz ze sprys. refl. z∏ 2.949,5 • 245 – Przyc. na kier. ster. radiem i tel. z∏ 527 • 270 – Lakier per∏owy z∏ 3.825 • 420 – Felgi alum. 17” („SUPER SPORT” podw. szprycha)
z op. 225/50 z∏ 1.419,5 • 431 – Felgi alum. 16” („SPORT” prom.) z op. 215/55 z∏ 892,5 • 432 – Felgi alum. 17” („SPORT I” prom.) z op. 225/50 z∏ 2.992 • 433 – Felgi alum. 17” („ELEGANT I” diamentowe)
z op. 225/50 z∏ 2.992 • 439 – Felgi alum. 18” („SUPER SPORT I” prom.) z op. 235/45 z∏ 5.542 • 452 – Podgrz. fotele przed. z∏ 1.266,5 • 454 – Reg. wys. fotela pas. z∏ 331,5 • 508 – Czuj. park. z przodu i z ty∏u
z∏ 1.054 • 563 – Zmien. CD w bag. (10 p∏yt) z∏ 1.445 • 717 – Radio CD z MP3 z∏ 1.360 • 718 – System Hi-Fi BOSE z subwoof. z∏ 2.431 • 728 – Tap. z mat. AlfaTex z∏ 450,5 • 803 – Ko∏o zap. dojazd.z∏ 382,5
• 833 – Przyg. do monta˝u tel. GSM z∏ 909,5 • 904 – System teleinf. CONNECT NAV+ z∏ 9.477,5 • 980 – Ko∏o zap. pe∏nowym. stal. z∏ 476 • 982 – Ko∏o zap. pe∏nowym. alum. z∏ 680 • 44J – Fotel kier. i pas.
z mech. reg. z∏ 221 • 57J – Szyba przed. z ciemnym pasem i ogrz. strefy wycier. z∏ 527 • 52B – Czuj. park. z ty∏u z∏ 850 • 52Y – Ogrz. dod. (siln. Diesla) z∏ 238 • 58J – Lust. zew. sk∏. elektr., z pam. ustawieƒ z∏ 1122
• 58X – Sys. naw. sat. z tel. GSM z∏ 8.585 • 40D – Pakiet WIDOCZNOÂå 1 z∏ 340 • 4A6 – Pakiet WIDOCZNOÂå 2 z∏ 629 • 4HS – Mapa Europy Wschodniej (Polska, Czechy, S∏owacja, W´gry, S∏owenia) z∏ 833 • 356
– Mapa Portugalii z∏ 833 • 359 – Mapa Finlandii z∏ 833 • 371 – Mapa Norwegii z∏ 833 • 530 – Mapa W∏och z∏ 833 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 833 • 537 – Ma-pa Francji z∏ 833 • 538 – Mapa Belgii z∏ 833 • 540
– Mapa Holandii z∏ 833 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 833 • 548 – Mapa Austrii z∏ 833 • 549 – Mapa Szwecji i Danii z∏ 833 • 554 – Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 833 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 833

102 – Sprys. refl. z∏ 595 • 104 – Roleta bag. z∏ 425 • 200 – Ogrz. dod. (tylko JTD) z∏ 1.700 • 208 – Felgi alum. 17” (podw. szprycha) chrom. z∏ 2.550 • 210 – Lakier met. z∏ 1.700 • 211 – Tapicerka
skórzana z∏ 3.825 • 213 – Autoalarm z∏ 1.275 • 230 – Refl. ksenonowe z∏ 2.550 • 231 – Fotelik dla dziecka Isofix z∏ 935 • 245 – Przyc. w kier. sterujàce radiem z∏ 510 • 263 – Connect z∏ 5.950
• 269 – Radionawigator z∏ 4.250 • 270 – Lakier per∏owy z∏ 7.225 • 357 – Relingi dachowe alum. z∏ 1.275 • 400 – Elektr. otwierany dach z∏ 2550 • 416 – Tempomat z∏ 850 • 41l – System Bluetooth
z∏ 1360 • 508 – Czujnik park. 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 – Przyst. do monta˝u tel. 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

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

84.150
92.650
97.750
102.850
112.200
127.500

1747
1910
1910
1970
1970
3179

140
150
150
165
165
240

200
209
209
216
216
243

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

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

125.432.0
125.533.0
125.333.0
125.335.0
125.436.0
125.437.0

• 070 – Szyby privacy z∏ 1.360 • 102 – Sprysk. refl. z∏ 595 • 132 – Pod∏ok. z przodu z∏ 425 • 140 – Klimat. aut. dwustrefowa z∏ 4.675 • 210 – Lakier met. z∏ 1.700 • 211 – Siedz. ze skóry z∏ 4.500
• 213 – Autoalarm z∏ 1.275 • 230 – Refl. ksenonowe z∏ 2.550 • 270 – Lakier per∏owy z∏ 7.225 • 303 – Przyciski na kier. ster. 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 bag. 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 – Tapic. z mat. Alfatex z∏ 680 • 732 – Tapic. 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

CENNIK SAMOCHODÓW obowiàzujàcy od 23 marca 2006 r. Ceny z 15% upustem dla pracowników spó∏ek Grupy Fiat w Polsce, którzy mogà alternatywnie skorzystaç z opcji 10% upustu i darmowego pakietu ubezpieczeniowego.
Wa˝ne w chwili oddania dwumiesi´cznika do druku. Ceny dotyczà modeli w wykonaniu standardowym i sà cenami maksymalnymi w sieci sprzeda˝y. Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposa˝eniem obowiàzujà dop∏aty wg cennika opcji.

cena (pln)
ALFA ROMEO 159

CHARAKTERYSTYKA

ALFA ROMEO 159 SW

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 KWIECIE¡ / MAJ 2006

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 kwietnia 2006 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, 43-346 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: Bronis∏aw Bartosik

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 - Agencja Celna Sp. z o.o.

ul. Konwojowa 57, 43-346 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) 6074821, 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) 6074800, Fax (0-22) 6074962
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) 6074939, Fax (0-22) 6074982
Prezes Zarzàdu: Giuseppe Tammaro

us∏ugi leasingowe

Joint Ventures

