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o tym si´ mówi

MARCHIONNE
KAWALEREM PRACY
Dyrektor pe∏nomocny
Fiata Sergio Marchionne
znalaz∏ si´ wÊród 25 osobistoÊci ze Êwiata gospodarki i przemys∏u, którym
nadano tytu∏ Kawalera
Pracy Prezydenta Republiki Giorgio Napolitano.
To najwa˝niejsze w∏oskie
odznaczenie dla przedsi´biorców i managerów
prezydent wr´czy wyró˝nionym jesienià.

Fiat-GM Powertrain
„Misterem Eksportu”
20 czerwca br. podczas inauguracji Mi´dzynarodowych
Targów Innowacji, Energii i Nowych Technologii wr´czono
nagrody Ministra Gospodarki, Krajowej Izby Gospodarczej
i Redakcji „Rynków Zagranicznych”. Tytu∏ „Mistera Eksportu 2006” otrzyma∏a firma Fiat-GM Powertrain Polska
za sprzeda˝ supernowoczesnego, pod wzgl´dem technologicznym i zastosowanych innowacji, turbo diesla 1.3 SDE.
Nagrod´ odebra∏ prezes firmy Tadeusz Âwierczek (na foto).

Sprostowanie
W poprzednim wydaniu Fiata Wokó∏ Nas w informacji „Poprzez integracj´ do jakoÊci”, zamieszczonej na stronach
„O tym si´ mówi”, pomy∏kowo opublikowaliÊmy zdj´cie
z ubieg∏orocznej edycji. Zwyci´zców tegorocznego konkursu
przepraszamy, a przypomnijmy, ˝e sà nimi: Jednostka Produkcyjna Monta˝ i Koƒcówka: I miejsce Zespó∏ Technologiczny Tadeusza Hajdasa (na zdj´ciu), II – Kazimierza Malcharka, III – Stanis∏awa Jeszke. JP Lakiernia: I miejsce po∏àczone Zespo∏y Technologiczne Rajmunda Tomczyka, Ludwika Sosny i Eugeniusza ˚∏obiƒskiego, II – Jerzego Janza, III – Andrzeja Szkolaka. JP Spawalnia: I miejsce Zespó∏
Technologiczny Zbigniewa Pawlusia, II – Jana Ró˝yckiego, III – Tadeusza Stojanowskiego.
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Dwumilionowy egzemplarz Palio zosta∏ wyprodukowany w brazylijskiej fabryce Fiat Automòveis w Betim. Jest to wa˝ne wydarzenie w historii tego „world
car”, wytwarzanego dziÊ w pi´ciu krajach – Brazylii,
Indiach, Chinach, Turcji i RPA – i dost´pnego w sprzeda˝y na czterech kontynentach. Inne modele z rodziny „178” (Siena i Strada) tak˝e cieszà si´ du˝ym powodzeniem, o czym Êwiadczy prawie 3,5 miliona nabywców tych aut na ca∏ym Êwiecie.

Tak b´dzie nazywa∏a si´ rubryka, która znalaz∏a si´
wÊród propozycji nades∏anych na konkurs z okazji 10lecia Fiata Wokó∏ Nas. Rubryka poÊwi´cona b´dzie pracownikom spó∏ek Grupy Fiat, którzy zechcà opowiedzieç
nam o swoich sukcesach prywatnych i zawodowych,
przys∏aç do nas zdj´cia dokumentujàce wa˝ne wydarzenia rodzinne i aktywnie uczestniczyç w redagowaniu naszego czasopisma. Dlatego poczàwszy od nast´pnego
numeru otworzymy strony dla naszych czytelników, aby
byç bli˝ej ich ma∏ych i wielkich radoÊci i problemów.
Ju˝ dziÊ zach´camy wszystkich do wspó∏redagowania
pisma poprzez listy do redakcji. Piszcie do nas. To b´dà
Wasze strony, bo Fiat to pracownicy jego spó∏ek.

Case IH i Ferrari
∏àczà si∏y w Grand Prix
Lider produkcji pojazdów rolniczych Case IH i firma Ferrari po raz pierwszy po∏àczy∏y swoje si∏y podczas wyÊcigów
Formu∏y 1, które odby∏y si´ w USA. Team Ferrari pos∏ugiwa∏
si´ znakiem firmowym Case IH podczas Grand Prix Kanady
w Montrealu 25 czerwca oraz w Indianapolis 2 lipca.
Obie marki sà uto˝samiane z wysokiej jakoÊci produktami,
obie te˝ do oznaczania swoich wyrobów u˝ywajà logo w kolorze czerwonym (w ten sposób podkreÊlajà swojà wiodàcà
pozycj´ w reprezentowanych dziedzinach przemys∏u oraz
wysoki standard produktów).
„JesteÊmy bardzo zadowoleni z faktu, ˝e Ferrari zgodzi∏o si´
zastàpiç znak swojej firmy w samochodach Formu∏y 1
na logo Case IH. Jest to dla nas wyraêna informacja o tym,
jak wa˝nà rol´ odgrywa Case IH, która jest cz∏onkiem Grupy Fiat”- mówi∏ Mario Ferla dyrektor Case IH.

Fiat i Ducati
razem na torze
Fiat i Ducati: dwie ró˝ne firmy – samochodowa i motocyklowa – ∏àczy wspólna pasja do silników, której wyrazem jest trzydniowa impreza „Mad for motors” dla mi∏oÊników nap´dów na dwa i cztery ko∏a. Na torze w Misano Adriatico spotkali si´ kierowcy rajdowi, którzy na Ducati
i w Grande Punto Rally brali udzia∏ w kursie bezpiecznej jazdy, sprawdzali motocykle i testowali Pand´ 4x4. Wydarzenie to by∏o równie˝ okazjà do zaprezentowania szerszej publicznoÊci Pandy Monster, limitowanej serii ma∏ego Fiata
o zintegrowanym nap´dzie, inspirowanej s∏ynnym Ducati
Monster 695 (wi´cej na stronie 26).
Wspó∏praca pomi´dzy Fiatem a boloƒskim producentem
motocykli doprowadzi∏a do powstania niestandardowego
egzemplarza nowego Ducato, zaprojektowanego specjalnie do udzielania techniczne pomocy na motocyklowych
torach wyÊcigowych.

Akademia Jazdy Iveco
Po raz kolejny Iveco Poland zorganizowa∏o w dniach
19 – 21 czerwca Akademi´ Jazdy IVECO. Dziennikarze motoryzacyjni mogli si´ zapoznaç ze specyfikà szkolenia kierowców u˝ytkujàcych pojazdy pozadrogowe. Celem tej inicjatywy, b´dàcej swego rodzaju autorskim projektem szkolenia, jest poprawa bezpieczeƒstwa ruchu i podnoszenie
umiej´tnoÊci kierowców.
Program szkoleƒ Iveco podzielono na dwa etapy. Pierwszy
z nich obejmuje zagadnienia prawid∏owej techniki jazdy
w terenie i w∏aÊciwej dba∏oÊci o stan techniczny ci´˝arówek IVECO, a drugi – testy terenowe na ci´˝arówkach Eurocargo 4x4 oraz Iveco Trakker w konfiguracjach
osi: 8x8, 6x6, 4x4 (ciàgnik).
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¸atwe do zapami´tania, takie same w ca∏ej Europie, umo˝liwiajà klientowi wezwanie pomocy drogowej, dost´p do informacji o wyrobach i inicjatywach
handlowych,
rezerwacj´
prób drogowych u koncesjonariuszy,
itp. Za pomocà trzech nowych numerów
mo˝na uzyskaç kontakt z Fiatem, Lancià i Alfà Romeo.
Fiat Auto jest pierwszym producentem samochodowym na Êwiecie, który oddaje do dyspozycji swoich
klientów a˝ trzy „uniwersalne” numery, umo˝liwiajàce
europejskim kierowcom porozumienie z centralà telefonicznà w ich w∏asnym j´zyku, niezale˝nie od aktualnego miejsca pobytu. Sà to numery, których po prostu
nie sposób zapomnieç, albowiem do uzyskania po∏àczenia wystarczy wystukanie
na klawiaturze
nazw´ marki.
W przypadku Fiata po prefiksie 00800 (mi´dzynarodowa identyfikacja Zielonej Linii) nale˝y wcisnàç cztery
przyciski z literami F, I, A, T, którym odpowiadajà cyfry 3428. Ca∏y numer Fiata to 00800-3428-0000.
Podobna zasada ma zastosowanie u Lancii (00800526242-00) i Alfy Romeo (00800-2532-0000).
Nowe numery
oraz identyfikowane z nimi
us∏ugi Ciao
Fiat, Everywhere Lancia
i Alfa InfoMore
sà ju˝ aktywne
we W∏oszech. W pozosta∏ych krajach europejskich,
tak˝e w Polsce, b´dzie mo˝na z nich korzystaç w najbli˝szych miesiàcach.

Najcenniejsi wed∏ug
Newsweeka
Po raz trzeci tygodnik Newsweek we wspó∏pracy z firmà
doradztwa strategicznego A.T. Kearney og∏osi∏ ranking „100
najcenniejszych firm w Polsce w roku 2005”. Najbardziej
wartoÊciowe polskie spó∏ki ub. roku wy∏oniono na podstawie porównania firm o najwy˝szych przychodach. W bran˝y
motoryzacyjnej II miejsce zajà∏ Fiat Auto Poland, a III Fiat-GM Powertrain Polska. W uroczystej gali uczestniczyli prezes Fiat Auto Poland Enrico Pavoni i prezes Fiat-GM Powertrain Polska Tadeusz Âwierczek (na foto).

Paul Newman
z wizytà w Ferrari
Paul Newman jest nie tyle pasjonatem, co prawdziwym fanatykiem silników i samochodów sportowych. Ten
amerykaƒski aktor i Êwietny kierowca-amator od lat Êciga
si´ na torach, ch´tnie zamieniajàc plan filmowy na boksy
mechaników. Podczas swojej ostatniej wizyty we W∏oszech,
gdzie anga˝uje si´ od lat w akcj´ pomocy chorym dzieciom, Newman odwiedzi∏ Ferrari, by w towarzystwie dyrektora generalnego firmy Jeana Todta, zwiedziç zak∏ad i przetestowaç na torze najnowszy 599 GTB Fiorano.

Autobusy z silnikami
Fiata w Pekinie
Fiat Powertrain Technologies dostarczy do Pekinu tysiàc silników zasilanych metanem, w które b´dà wyposa˝one autobusy komunikacji miejskiej. Kontrakt dotyczy
wspó∏pracy mi´dzy w∏oskim i chiƒskim Ministerstwem
Ochrony Ârodowiska. Dostawa z Fiat Powertrain Technologies jest najwi´kszym realizowanym dotàd przez Grup´ zleceniem na du˝e silniki zasilane gazem ziemnym.
W latach 2002-2004 Fiat dostarczy∏ ju˝ do Pekinu 320 silników na metan, które nale˝à do najczystszych jednostek
na rynku i spe∏niajà najsurowsze normy nawet europejskiego Enhanced Environment-friendly Vehicle (EEV), które zacznà obowiàzywaç dopiero po 2010 r.

Âwi´ta miast
Ju˝ od wielu lat Bielsko-Bia∏a i Tychy, z którymi Fiat Auto
Poland, a w przypadku pierwszego tak˝e Fiat-GM Powertrain Polska, wspó∏pracujà w ramach sponsoringu regionalnego, organizujà w czerwcu swoje Êwi´ta. Podczas bardzo
deszczowych w tym roku Dni Bielska-Bia∏ej (2-4.06.), poza tradycyjnie organizowanym w tym czasie Biegiem Fiata
(wi´cej str. 44), wystàpi∏y bielskie zespo∏y muzyczne i taneczne, najlepsze polskie kabarety i czo∏owi wykonawcy
polskiej estrady. Gwiazdà tegorocznego Êwi´ta miasta by∏
znany w∏oski piosenkarz Drupi, który przypomnia∏ swoje najwi´ksze przeboje.
Równie bogaty by∏ program Dni Tyskich (24-25.06.). Najwi´kszà popularnoÊcià cieszy∏y si´ tutaj koncerty estradowe, m.in. wyst´p zespo∏u Cree, Mezo i Sistars, a tak˝e niezwykle popularni w naszym kraju Europejczycy – Kevin
Aiston i Conrdao Moreno.
Trudno si´ wi´c dziwiç, ˝e B∏onia w Bielsku-Bia∏ej oraz plac
„Pod ˚yrafà” w Tychach zgromadzi∏y tak du˝o publicznoÊci.

Nowa Alfa Romeo Spider, nagrodzona jeszcze przed wylansowaniem na rynku („Cabrio of the Year 2006” na Salonie
Samochodowym w Genewie) i spadkobierczyni fantastycznego Duetto (modelu 1600 Spider z lat ‘60), nareszcie zadebiutowa∏a w Palermo, gdzie zosta∏a zaprezentowana dziennikarzom z ca∏ego Êwiata. Samochód, wywodzàcy
si´ z coupé Brera, kontynuuje tradycj´ firmy w produkcji
kabrioletów. Ten elegancki model, zaprojektowany przez
s∏ynnego designera Pininfarin´, dost´pny jest z dwoma silnikami: 4-cylindrowym 2.2 JTS lub 6- cylindrowym w uk∏adzie V 3.2 Q4 (z integralnym nap´dem na 4 ko∏a).
Alfa Spider jest trzecim nowym modelem wylansowanym
przez Grup´ Fiat w ciàgu miesiàca: pierwszym by∏ Iveco
Daily, póêniej odnowiony Fiat Ducato. Teraz przysz∏a kolej
na Alf´ Spider. Poniewa˝ na polski rynek trafi we wrzeÊniu,
wi´cej na jej temat napiszemy w sierpniowym FWN.
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granic

Jest plakat, który lubi´. Przedstawia wysokie,
oÊnie˝one szczyty gór. Wielkie wyzwanie dla
cz∏owieka, prawda? Ka˝dy z nas marzy
o pokonaniu czegoÊ, o dokonaniu rzeczy
niezwyk∏ych. Ja te˝ mam marzenia. I ca∏e
˝ycie dà˝´ do tego, aby niemo˝liwe zamieniaç
w mo˝liwe...
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notowa∏a: T. B´tkowska, fot. archiwum pryw.
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Prof. dr hab. Stanis∏aw
Konturek – fizjolog,
gastroenterolog. Naukowiec
rangi Êwiatowej, o czym
Êwiadczà odkrycia, waga
prowadzonych badaƒ oraz
liczba cytowaƒ (4 tys.)
w czasopismach o najwy˝szym
standardzie naukowym.
Zasiada w mi´dzynarodowych
towarzystwach naukowych,
jest cz∏onkiem PAN i PAU,
szczyci si´ tytu∏ami doktora
honoris causa kilku uczelni,
ma na swym koncie Nagrod´
Fundacji na Rzecz Nauki
Polskiej zwanà „polskim
Noblem” oraz Nagrod´
im. A. Jurzykowskiego.

Moje szczeni´ce lata to biedne, ale
sielskie ˝ycie w ma∏ym miasteczku, jakim by∏ Zakliczyn. Tam si´ urodzi∏em,
tam razem z braçmi i siostrami gania∏em boso po pastwiskach, tam godzinami obserwowa∏em flisaków sp∏awiajàcych drewno Dunajcem, tam w rwàcej rzece ∏apa∏em pstràgi a raz uda∏o
mi si´ wy∏owiç nawet 7-kilowego ∏ososia. Do czternastego roku ˝ycia nie
czyta∏em ksià˝ek – pas∏em krowy, kosi∏em ˝yto, mieli∏em màk´ w domowych ˝arnach. Lekcj´ ci´˝kiej pracy fizycznej mam za sobà.
Kocham nadal swój Zakliczyn. Tak˝e
pobliskie Lus∏awice, zw∏aszcza dworek
(dziÊ Pendereckich), który dla Jacka
Malczewskiego budowa∏ mój dziadek,
cieÊla z zawodu. Moja babcia Knapikowa pozowa∏a temu artyÊcie. I malarz obraz jej podarowa∏. Tyle, ˝e stara,
siwa kobieta na portrecie nie przypad∏a babci do gustu. Szybko wi´c pozby∏a si´ „paskudnego” portretu, rzecz
w tym, ˝e on do mnie wróci∏ po latach
przez przypadek. Jako m∏ody medyk
opiekowa∏em si´ zdrowiem kleryków

i pewnego razu w seminarium
pod Wawelem, w pokoju prze∏o˝onego, zobaczy∏em na Êcianie... swojà
babci´. Skàd ona tutaj?! – zapyta∏em
ksi´dza. Ksiàdz okaza∏ si´ naszym
krewnym, którego babcia obdarowa∏a
swà podobiznà...
DziÊ nauka poch∏ania mnie ca∏kowicie, ale w dzieciƒstwie nie ona by∏a
celem moich marzeƒ. Chcia∏em zostaç
ksi´dzem! Chodzi∏em wi´c do gimnazjum prowadzonego przez oo. Franciszkanów w XVII-wiecznym klasztorze
w Zakliczynie. Po trzech latach, gdy
gimnazjum zlikwidowano, pojecha∏em
do Tarnowa. Biologià zafascynowa∏em
si´ jednak do tego stopnia, ˝e seminarium w marzeniach oddali∏em a dyplom „Przodownik nauki i pracy spo∏ecznej” – który upowa˝nia∏ do wyboru
uczelni – z∏o˝y∏em w Akademii Medycznej w Krakowie, bo chcia∏em leczyç ludzi jak doktor Judym...
Wydzia∏ Lekarski ukoƒczy∏em w 1955 r.
Krótko praktykowa∏em w klinice. Pasjonowa∏a mnie bardziej nauka, ch´ç
∏àczenia badaƒ klinicznych z teorià.

do Belgradu, tam pozwolono mi wyjechaç do Austrii. Droga by∏a ju˝ wolna.
Ale zmieni∏em plany. „Nie t´dy ma
prowadziç ta droga” – pomyÊla∏em. I wróci∏em do domu, do ˝ony,
do syna Jasia, do pracy w Polsce.
Decyzja by∏a trafna. Okaza∏a si´ te˝ intratna. Powierzono mi kierowanie Instytutem Fizjologii i Zak∏adem Fizjologii Klinicznej AM, przesta∏em te˝ mieç
problemy z zagranicznymi wyjazdami.
Dobra atmosfera w Instytucie sprzyja∏a jego rozwojowi. Wysoki grant, który
przywioz∏em z USA, pozwoli∏ placówk´
naukowo-badawczà wyposa˝yç w no-

niach mówi∏o si´ o tym po cichu, nawet ze wstydem. Ja nie mia∏em oporów – g∏oÊno i wsz´dzie rozprawia∏em
o zdobywaniu dla Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagielloƒskiego pieni´dzy. Gdy by∏em dziekanem Wydzia∏u
Lekarskiego zainicjowa∏em pierwsze
w kraju odp∏atne, angloj´zyczne studia na Wydziale Lekarskim. Najpierw
by∏a to „Szko∏a Medyczna dla Obcokrajowców”, do której przyje˝d˝ali studenci amerykaƒscy i norwescy. Póêniej dosz∏o kszta∏cenie abiturientów
naszych liceów, którym zabrak∏o punktów na egzaminie wst´pnym a chcieli

woczesnà aparatur´ badawczà. Robi∏em wszystko, by Instytut wspó∏pracowa∏ z klinikami chirurgicznymi, by te
dostarcza∏y materia∏ów do badaƒ np.
chorych na chorob´ wrzodowà, raka
˝o∏àdka, zapalenie trzustki, jelita grubego itd. Mojà ideà-fixe by∏o zintegrowanie nauk podstawowych z klinicznymi oraz stworzenie w Polsce dobrej
szko∏y doÊwiadczalnej fizjologii gastroenterologicznej. Na liÊcie wychowanków mam 5 profesorów, 10 doktorów
habilitowanych, 40 doktorów medycyny i wielu lekarzy.
Uwa˝am, ˝e bez pieni´dzy nie ma medycyny, nie ma leczenia, nie ma uczenia. Par´ lat temu w polskich uczel-

(i staç ich by∏o) uczyç si´ – choçby
w ramach tzw. wieczorowego kszta∏cenia. Da∏em szans´ równie˝ lekarzom
– ka˝dy kto mia∏ dobre oceny na dyplomie móg∏ skorzystaç z odp∏atnych
studiów doktoranckich.
Pokój, w którym obecnie pracuj´
do póênych godzin wieczornych, czasem nocnych, jest znacznie mniejszy
od mojego dyrektorskiego gabinetu.
Ten opuÊci∏em w 2003 roku, gdy nadesz∏y lata emerytury. Emerytura nie
uwolni∏a mnie jednak od laptopa ani
od przeglàdania stosu ksià˝ek. S∏owo
„urlop” w tym pomieszczeniu, podobnie jak w ˝yciu prywatnym, jest nieobecne. Tak jest od lat…
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Ale na zawodowej drodze spotyka∏em
ludzi, którzy dostrzegali we mnie coÊ
wi´cej. Ju˝ na II roku studiów, po egzaminie u prof. Jerzego Kaulbersza,
zosta∏em asystentem w Katedrze Fizjologi AM. Póêniej profesor pomóg∏
mi w wyjeêdzie na sta˝ do Los Angeles. WczeÊniej, na kongresie w Holandii, wyg∏osi∏em referat o kontroli wydzielania ˝o∏àdkowego, który zaintrygowa∏ dr Mortona Grossmana, wówczas guru gastroenterologów w USA
– i ten chcia∏ mnie widzieç u siebie.
Wiedzia∏em jak trudno dostaç si´
do jego „Mekki”, a co dopiero cz∏owiekowi zza „˝elaznej kurtyny”...
Zaproszenie do USA to jedno, wyjazd
to inna bajka! Rok 1964 w Polsce nie
sprzyja∏ przekraczaniu granic. Do jakich drzwi zapuka∏em z proÊbà o paszport, wsz´dzie s∏ysza∏em: niemo˝liwe.
Jednak w koƒcu pop∏ynà∏em „Batorym”. Tak znalaz∏em si´ w Zak∏adzie
Fizjologii Uk∏adu Trawiennego prowadzonego przez dra Grossmana w Veterans Administration Center. Mia∏em 31 lat i du˝o zapa∏u do pracy. Moje publikacje zacz´∏y si´ ukazywaç
w „Gastroenterology”. Jestem pierwszym Polakiem, który trafi∏ na ∏amy tego cenionego w Êwiecie pisma – teraz
jestem w jego Radzie Redakcyjnej. Egzamin nostryfikacyjny ukoronowa∏ mój
pó∏toraroczny pobyt za oceanem. Jednak nie chcia∏em przed∏u˝aç pobytu
w Ameryce. Dosta∏em wi´c z National
Institute of Healf grant podoktorski
w wysokoÊci 50 tys. dolarów i wróci∏em do kraju. Tyle, ˝e dr Grossman
wys∏a∏ mi kolejne zaproszenie, na podstawie którego przyznano mi wiz´.
Od 1965 nie mog∏em jednak wyje˝d˝aç z kraju, zadbali o to towarzysze,
do których partii nigdy nie przystàpi∏em. W 1968 pozwolono mi jednak
pojechaç na kongres gastroenterologów do Pragi. Wtedy zaczà∏em kombinowaç: mo˝e przemieÊciç si´ do Jugos∏awii a potem do Ameryki? Dotar∏em
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Imponujàcy poczàt
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Gwa∏towny wzrost przychodów w pierwszym
kwartale 2006 roku: dzi´ki sektorowi
samochodowemu obroty Grupy rosnà
o 16,7%. To najlepszy dowód na to,
˝e firma obra∏a w∏aÊciwà drog´. Wed∏ug
przewidywaƒ 2006 rok zamknie si´
w granicach 700 milionów euro zysku netto.
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Rok 2006 rozpoczà∏ si´ dla Fiata w sposób najlepszy z mo˝liwych.
„Wyniki pierwszego kwarta∏u – powiedzia∏ prezes Luca Cordero di Montezemolo podczas Zgromadzenia Akcjonariuszy – dowodzà znaczàcej poprawy
kondycji naszej Grupy, która w ubieg∏ym roku wyraênie zmniejszy∏a zad∏u˝enie przemys∏owe, zacz´∏a osiàgaç zyski i zamkn´∏a rok rozrachunkowy solidnà p∏ynnoÊcià finansowà, zwi´kszonà jeszcze w trzech pierwszych miesiàcach bie˝àcego roku. Mamy organizacj´, mamy ludzi, mamy produkty do tego, by dobrze funkcjonowaç. I to w∏aÊnie czynimy, czego dowodzi znaczny
wzrost sprzeda˝y, rejestrowany od koƒca ubieg∏ego roku do dziÊ. I wierz´, ˝e
taki Fiat zas∏uguje na zaufanie równie˝ w przysz∏oÊci. ˚e jest w stanie jeszcze z siebie wydobyç potencja∏”.

Wypowiedê prezesa uzupe∏ni∏ dyrektor
pe∏nomocny Sergio Marchionne, który podkreÊli∏, i˝ „pozytywne wyniki roku 2005 i pierwszych trzech miesi´cy
roku bie˝àcego potwierdzajà zaanga˝owanie Grupy w osiàgni´cie celów
wyznaczonych na lata 2006 i 2007”.
A zatem z jednej strony optymizm, ale
z drugiej ÊwiadomoÊç, ˝e nie wolno
osiàÊç na laurach. „Musimy wcià˝
mocno naciskaç na przyspieszenie
– podkreÊla∏ Montezemolo – ale
z podniesionà g∏owà, bo nale˝y patrzeç w przód, w przysz∏oÊç, z pokorà
i determinacjà, nie zapominajàc jednak o tym, skàd wyruszyliÊmy”.
W zwiàzku z tym prezes podzi´kowa∏
dyrektorowi pe∏nomocnemu, kierownictwu oraz wszystkim pracownikom
Grupy, a w szczególnoÊci Fiata Auto,
za wk∏ad wniesiony w proces naprawczy przedsi´biorstwa. „Nasi ludzie
– powiedzia∏ – potrafili przywróciç wia-

ek roku

Dobre wyniki produkcji
i sprzeda˝y Fiat Auto Poland SA
W ciàgu czterech miesi´cy br.
Fiat Auto Poland wyprodukowa∏
106.008 samochodów,
w tym 18.057 Fiatów 600
i 87.951 Fiatów Panda, tj.
o 7.174 wi´cej ni˝ w roku
ubieg∏ym. W tym czasie spó∏ka
wyeksportowa∏a 100.521
samochodów, tj. o 11.240 szt.
wi´cej ni˝ w analogicznym
czasie roku ubieg∏ego (g∏ównie dzi´ki zamówieniom na Fiata Pand´ z rynków
zagranicznych). Dzi´ki wzrostowi produkcji FAP móg∏ przyjàç do pracy
w zak∏adzie w Tychach 200 nowych pracowników. Po czterech miesiàcach br.
Fiat Auto Poland sprzeda∏ w kraju ∏àcznie 8.590 szt. samochodów
osobowych, w tym 8.407 marki Fiat, z udzia∏em w rynku na poziomie 10,7%.
W segmencie samochodów dostawczych FAP jest zdecydowanym liderem sprzeda∏ 2.691 samochodów. A najlepiej sprzedajàce si´ modele to: Panda
Van – 976 szt., Fiat 600 Van – 782 szt., Doblò Cargo – 513 szt.
W Europie Fiat tak˝e odzyskuje swojà pozycj´. Na rynku Unii Europejskiej
sprzeda˝ marek Grupy Fiat wzros∏a w ciàgu czterech pierwszych miesi´cy
o 12 proc., dzi´ki czemu Fiat Auto osiàgnà∏ udzia∏ w rynku na poziomie 7,7
proc. w stosunku do 6,4 proc. odnotowanych w tym samym okresie ub.r.

Rachunek ekonomiczny Grupy
(w milionach euro)

I kwarta∏ 2006

I kwarta∏ 2005

Zmiana
%

Przychody netto

mln J

12.556

10.755

Wynik z zarzàdzania zwyczajnego

323

47

276

Wynik operacyjny

323

729

-406

Wynik przed opodatkowaniem

232

561

-329

Zysk netto
(Grupy i spó∏ek trzecich)

151

293

-142

obroty osiàgn´∏y wartoÊç odpowiednio 2,7 miliarda (+13,7%) oraz 2,1
miliarda euro (+5%).
Zysk operacyjny Grupy wyniós∏ ∏àcznie 323 mln, a zysk netto 151 mln
euro: jeÊli nie weêmie si´ pod uwag´
zdarzeƒ nadzwyczajnych, jakie mia∏y
miejsce w pierwszym kwartale 2005
roku (w szczególnoÊci odszkodowania od GM), wynik netto uleg∏ poprawie o 363 mln.

16,7

Zad∏u˝enie przemys∏owe zmniejszy∏o
si´ o 293 mln, a do 31 marca p∏ynnoÊç finansowa Grupy wzros∏a do 8,8
mld euro (wobec 7 mld na koniec 2005 r.), równie˝ dzi´ki emisji
obligacji Fiata na sum´ miliarda euro
oraz CNH na sum´ 500 milionów dolarów. Cash flow przemys∏owy netto
wyniós∏ 336 mln euro.
Perspektywy na bie˝àcy rok te˝ sà
obiecujàce, a zatem zmiana obrane-

go kierunku nie wchodzi w gr´. Na t´
chwil´ potwierdzajà si´ przewidywania, ˝e Grupa Fiat zamknie rok z pozytywnym cash flow operacyjnym, wynikiem z zarzàdzania zwyczajnego pomi´dzy 1,6 a 1,8 mld euro i zyskiem
netto w granicach 700 mln.
„DziÊ – podsumowa∏ Marchionne
– Grupa, ponownie zaanga˝owana w produkcj´ samochodów osobowych i dostawczych oraz maszyn rolniczych i budowlanych, udowadnia,
˝e obra∏a kierunek pozytywnych wyników, który z jednej strony pozwoli
na osiàgni´cie wyznaczonych celów
operacyjnych i finansowych, a z drugiej potwierdzi, ˝e Fiat jest silnà i szanowanà grupà przemys∏owà”.
WÊród czynników niezb´dnych
do kszta∏towania przysz∏oÊci przedsi´biorstwa prezes Luca Cordero di Montezemolo wymieni∏ m.in. wiarygodnoÊç na scenie mi´dzynarodowej,
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rygodnoÊç i szacunek Fiatowi, jego
wyrobom, jego potencja∏owi w dziedzinie innowacji. ByliÊmy pewni, ˝e
wcià˝ potrafimy tworzyç auta pi´kne,
w∏oskie w stylu i wyrafinowane technologicznie, dostosowane do wspó∏czesnych gustów i potrzeb. Teraz wiedzà to równie˝ inni: rynek, konkurenci, klienci”.
Sergio Marchionne przedstawi∏ nast´pnie wyniki finansowe. W pierwszym kwartale tego roku Grupa odnotowa∏a znaczàcy wzrost obrotów
(o 16,7%), g∏ównie dzi´ki wyraênej
poprawie wyników Fiata Auto, który
za sprawà sukcesu nowych modeli
poprawi∏ swoje przychody o 23,7%.
Istotny wk∏ad w pozytywny wynik Grupy mia∏y równie˝ CNH i Iveco, których
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struktur´ przemys∏owà lepiej dostosowanà do rzeczywistych potrzeb rynku,
efektywniejszà sieç sprzeda˝y oraz
ambitny plan odÊwie˝enia gamy wyrobów. Wdra˝anie tego ostatniego zainicjujà model z segmentu C, którego
prezentacja odb´dzie si´ na poczàtku 2007 r., oraz nowa „500-tka”.
Na zakoƒczenie prezes stwierdzi∏:
„Pomo˝e nam równie˝ inny istotny
czynnik, który od pewnego czasu co-

raz cz´Êciej towarzyszy Fiatowi: sympatia. Uznanie za to, co robimy
i za nowe pomys∏y, które nauczyliÊmy
si´ eksponowaç. Sympatia za nasze
zaanga˝owanie i za prostsze, bardziej
swobodne kontakty z otoczeniem.
Sympatia za to, ˝e si´ nie poddajemy
i pracujemy z prawdziwà pasjà.
A oprócz tego tak˝e troch´ wdzi´cznoÊci za to, ˝e nasze wspólne dobro nie
zosta∏o zaprzepaszczone”.

Przychody wed∏ug Obszarów Dzia∏alnoÊci
I kwarta∏
(w milionach euro)

2006

2005

Zmiana %

Samochody osobowe (Fiat Auto, Maserati i Ferrari)

6.139

4.981

23,2%

Maszyny rolnicze i budowlane (CNH)

2.652

2.333

13,7%

Pojazdy u˝ytkowe (Iveco)

2.071

1.972

5,0%

Komponenty i systemy produkcyjne
(Magneti Marelli, Teksid, Comau, FPT)

3.204

2.132

porównanie
niemo˝liwe

372

386

-3,6%

Inne rodzaje dzia∏alnoÊci
(Us∏ugi, Edytorstwo, Holdingi i inne)

Poprawa we wszystkich sektorach
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Samochody osobowe
Odnotowany w pierwszym kwartale 2006 r. znaczàcy wzrost
sprzeda˝y umo˝liwi∏ sektorowi samochodowemu uzyskanie
przychodów w wysokoÊci 6,1 mld euro, wy˝szych o 23,2%
w stosunku do analogicznego okresu w roku ubieg∏ym.
W szczególnoÊci Fiat Auto, „najbardziej schorowana cz´Êç
Grupy”, po 17 kolejnych kwarta∏ach strat zdrowieje w tempie szybszym ni˝ zak∏adano. Ze straty 129 mln euro w zesz∏ym roku sektor zdo∏a∏ osiàgnàç zysk netto w wysokoÊci 57 mln (+186 mln), potwierdzajàc tym samym szans´
osiàgni´cia wszystkich celów wyznaczonych na rok 2006
– zwi´kszenia wolumenu, udzia∏ów w rynku i dochodowoÊci – a nawet umo˝liwiajàc podniesienie z 7,2 do 8% targetu udzia∏u w europejskim rynku motoryzacyjnym.
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Maszyny rolnicze i budowlane
Przychody CNH si´gn´∏y 2,7 mld euro, 13,7% wi´cej ni˝
w pierwszym kwartale 2005 r., a wynik z zarzàdzania zwyczajnego wyniós∏ 137 mln euro (13 mln wi´cej ni˝
przed rokiem). Spó∏ka zacz´∏a czerpaç korzyÊci z reorganizacji swoich czterech Êwiatowych marek: Case IH i New

Holland w sektorze rolniczym oraz Case i New Holland
w budowlanym. IloÊciowe wyniki sprzeda˝y maszyn budowlanych wzros∏y o 9%: najci´˝sze maszyny sprzedawa∏y si´
dobrze na ca∏ym Êwiecie, l˝ejsze g∏ównie w Ameryce ¸aciƒskiej. JeÊli chodzi o maszyny rolnicze, to sprzeda˝ do klientów finalnych poprawi∏a si´ o 11%, ale z drugiej strony nastàpi∏ znaczàcy spadek (o 12%) popytu na kombajny
w Ameryce ¸aciƒskiej i Europie Zachodniej, tylko cz´Êciowo zrekompensowany rynkami Ameryki Pó∏nocnej i innych
regionów Êwiata.
Pojazdy u˝ytkowe
Dobre wyniki uzyska∏o równie˝ Iveco, zamykajàc kwarta∏ obrotami w wysokoÊci 2,1 mld euro (+5%). Nabywców znalaz∏y ∏àcznie 42 tysiàce pojazdów (+1,6%), chocia˝ jedynym
rynkiem zbytu, na którym odnotowano wzrost sprzeda˝y, by∏a Europa Zachodnia (+3,4%). Przewidywany jest dalszy
wzrost udzia∏u Iveco w rynku, do czego majà si´ przyczyniç
ekologiczne silniki Euro 4 i Euro 5 oraz debiutujàcy wkrótce
Daily restyling. Wynik z zarzàdzania zwyczajnego wyniós∏ 70
mln euro, o 22 mln wi´cej ni˝ w pierwszym kwartale ub.r.

Sk∏ad Komitetów
Na zakoƒczenie Zgromadzenia
Akcjonariuszy wybrano nowy
Zarzàd. W jego sk∏ad wesz∏o
tradycyjnie 15 cz∏onków,
w wi´kszoÊci niezale˝nych:
Andrea Agnelli, Roland Berger,
Tiberto Brandolini d’Adda, Luca
Cordero di Montezemolo, John
Elkann, Luca Garavoglia, Gian
Maria Gros-Pietro,
Hermann-Josef Lamberti, Sergio
Marchionne, Virgillo Marrone,
Vittorio Mincato, Pasquale
Pistorio, Carlo Sant’Albano,
Ratan Tata i Mario Zibetti.
Prezesem pozosta∏ Luca Cordero
di Montezemolo, wiceprezesem
John Elkann, a dyrektorem
pe∏nomocnym Sergio
Marchionne.

6 milionów euro z 9 milionów zarejestrowanych w pierwszym kwartale ubieg∏ego roku.
Wreszcie Fiat Powertrain Technologies, nowy sektor, wchodzàcy w sk∏ad obszaru Komponenty od pierwszego stycznia
wygenerowa∏ obroty w wysokoÊci 1,6 mld euro oraz wynik
z zarzàdzania zwyczajnego równy 34 mln euro. Decydujàc
si´ na skomasowanie w jednej spó∏ce wielu rodzajów dzia∏alnoÊci rozproszonych dotàd w ró˝nych sektorach Fiata pomno˝y∏ swoje mo˝liwoÊci na tym polu, stàd ogromny potencja∏ rozwojowy nowej organizacji, równie˝ wobec klientów
spoza Grupy, którzy ju˝ dziÊ zapewniajà ponad 20% przychodów.

Wynik z zarzàdzania zwyczajnego wed∏ug Obszarów Dzia∏alnoÊci
I kwarta∏
(w milionach euro)

2006

2005

Zmiana

49

-166

215

137

124

13

Pojazdy u˝ytkowe (Iveco)

70

48

22

Komponenty i systemy produkcyjne
(Magneti Marelli, Teksid, Comau, FPT)

82

46

36

Inne dzia∏alnoÊci
(Us∏ugi, Edytorstwo, Holdingi, Elis. i inne)

-15

-5

-10

Samochody osobowe (Fiat Auto, Maserati i Ferrari)
Maszyny rolnicze i budowlane (CNH)

Inne rodzaje dzia∏alnoÊci
Wynik z zarzàdzania zwyczajnego w Business Solutions wyniós∏ 4 mln euro,
a przychody 138 mln euro, mniej ni˝
w analogicznym okresie ubieg∏ego roku
ze wzgl´du na zmian´ obszaru konsolidacji, wymuszonà cesjà Altanetu.
Wzrost obrotów o 1,1% (94 mln euro)
odnotowa∏a natomiast spó∏ka Itedi,
choç jej wynik z zarzàdzania zwyczajnego nie uleg∏ zmianie.
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Komponenty i systemy produkcji
Magneti Marelli zarejestrowa∏o wzrost przychodów
o 23,8%, przede wszystkim dzi´ki lepszej sprzeda˝y modeli Fiata, Alfy i Lancii, na której skorzysta∏y wszystkie obszary
dzia∏alnoÊci spó∏ki. Zysk z zarzàdzania zwyczajnego wyniós∏ 42 mln euro, o 9 mln wi´cej ni˝ w pierwszym kwartale 2005 r. Na uwag´ zas∏uguje tak˝e wzrost przychodów
Teksidu (o 9,7%), który wr´cz podwoi∏ swój zysk z zarzàdzania zwyczajnego.
Comau odnotowa∏o nieznaczny spadek obrotów (-3,2%),
g∏ównie za sprawà cesji systemów lakierniczych. Strata
z zarzàdzania zwyczajnego zmniejszy∏a si´ zatem do

Zarzàd podjà∏ decyzj´
o przesuni´ciu na 24 lipca rewizji
wyników za drugi kwarta∏ oraz
sprawozdania pó∏rocznego,
a ponadto powo∏a∏ cz∏onków
Komitetów. Komitet Strategiczny
b´dà tworzyç Luca Cordero di
Montezemolo (przewodniczàcy),
Sergio Marchionne, John Elkann,
Pasquale Pistorio i Roland
Berger, cz∏onkami Komitetu
Kontroli b´dà Mario Zibetti
(przewodniczàcy), Vittorio
Mincato i Hermann-Josef
Lamberti, a w sk∏ad Komitetu
do spraw Nominacji
i Wynagrodzeƒ wejdà John
Elkann (przewodniczàcy), Luca
Garavoglia i Gian Maria
Gros-Pietro.
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Konkurs
rozstrzygni´ty,
nagrody
rozdane

14

To nie by∏o ∏atwe zadanie. Tym wi´kszà
satysfakcj´ powinni odczuwaç laureaci
konkursu z okazji 10-lecia Fiata Wokó∏ Nas
pt. „Zostaƒ dziennikarzem”. Do tematów,
które nam zasugerowali, b´dziemy wracaç
na ∏amach naszego pisma.
„O czym chcielibyÊcie przeczytaç w FWN (tytu∏) i dlaczego?” Pytanie,
zdawaç si´ mog∏o proste, tymczasem sprawi∏o troch´ k∏opotów. Widaç, ˝e
trudne mogà byç odpowiedzi tak˝e na proste pytania. O czym chcielibyÊmy
przeczytaç? Otó˝ chodzi w∏aÊnie o to, ˝e nie zawsze do koƒca wiemy, co mog∏oby nas rzeczywiÊcie zainteresowaç. Stàd mo˝e wzi´∏o si´, w niektórych
przypadkach, niew∏aÊciwe zrozumienie zadaƒ konkursowych.
Wielu z Naszych Czytelników potraktowa∏o tytu∏ konkursu jako ankiet´ na temat FWN, ale w rzeczywistoÊci nie o to chodzi∏o. Konkurs mia∏ byç czymÊ
w rodzaju zabawy w dziennikarstwo: wymyÊl temat, wrzuç pomys∏ na artyku∏,
dobierz tytu∏ i uzasadnij, dlaczego w∏aÊnie o tym chcesz przeczytaç na naszych ∏amach. Nie musisz pisaç artyku∏u – inni to zrobià za ciebie, bo to ich
zawód. Nie wymyÊlaj za du˝o, wystarczy jeden temat, byle z uzasadnieniem,
dlaczego on w∏aÊnie jest tak wa˝ny i interesujàcy. Mo˝e w niedostateczny
sposób te oczekiwania wyjaÊniliÊmy w zasadach konkursu. Je˝eli tak, to bardzo nam przykro i dlatego przepraszamy.
ZostaliÊmy zasypani, na przyk∏ad, wieloma propozycjami, by wi´cej pisaç
o kulturze, sporcie, formach sp´dzania wolnego czasu. Ale to sà zbyt ogólnikowe has∏a. Jeden z uczestników konkursu (w ramach zapotrzebowania
na prezentowanie ˝ycia poza zak∏adem pracy) proponowa∏ zaÊ wybranie i opisanie rodziny jakiegoÊ „Kowalskiego”. Tymczasem dla nas interesujàcy by∏by

sygna∏ o konkretnej, ciekawej osobie,
czy rodzinie, której histori´ warto by
przybli˝yç innym. Na takie propozycje
jesteÊmy zresztà nadal otwarci.
Na tym powinno polegaç wspólne
z Wami redagowanie FWN. Ka˝dy ma
w swoim zasi´gu ciekawych ludzi, zna
pasjonatów, osobników niebanalnych,
z pomys∏ami, którzy sami si´ nie
pchajà na ∏amy gazet, a warto ich zaprezentowaç, bo potrafià nadaç sens
swojemu ˝yciu. Takie propozycje zresztà przewija∏y si´ w tym konkursie, brak
by∏o tylko konkretów, a nam w∏aÊnie
chodzi∏o o konkrety. Pod pomys∏em
pisania o ma∏o znanych „ludziach
z sercem”, osobach „czyniàcych dobro” (ale nie tych znanych z TV i opisanych ju˝ na wszelkie sposoby) podpisujemy si´ obiema r´kami. Prosimy,
abyÊcie nam wskazywali takie osoby.
Ka˝de uwagi, nawet te bardzo ogólne,
sà dla nas bardzo cenne i postaramy
si´ wykorzystaç je przy redagowaniu

Red. naczelny FWN Jerzy Piekarczyk og∏asza zwyci´zców konkursu.
FWN. Dlatego nades∏ane propozycje
traktujemy z du˝à uwagà, chocia˝ formalnie rozmin´∏y si´ cz´Êciowo z ideà
konkursu. Ponawiamy zatem ofert´
o wspó∏redagowanie naszego czasopisma, co zaproponowa∏ jeden z uczestników konkursu.

Majàc przed sobà pismo, które ukazuje si´ raz na dwa miesiàce, musimy
jednak mieç ÊwiadomoÊç, ˝e z natury
rzeczy nie powinno ono podejmowaç
tematów, które swà aktualnoÊç tracà
po kilku dniach. FWN ma uzupe∏niaç,
a nie stanowiç wy∏àczne êród∏o wiedzy

o Êwiecie, który nas otacza. Trudno te˝
odmówiç racji tym, którzy uwa˝ajà, ˝e
FWN cz´Êciej prezentuje zak∏ad z punktu widzenia managementu i oczekiwaliby pewnej zmiany perspektywy.
Od pewnego czasu staramy si´, aby
w wi´kszym stopniu wywa˝aç te proporcje. JesteÊmy przede wszystkim czasopismem rodzinnym, powinna istnieç
wi´c ró˝norodnoÊç tematyczna, aby
po FWN si´ga∏o zarówno m∏ode, jak
i starsze pokolenie. Na pewno musimy
jakoÊ wspólnie uporaç si´ z terminologià produkcyjnà, bo – jak si´ okazuje
– nie zawsze jest ona zrozumia∏a dla
wszystkich pracowników i ich rodzin.
W dziennikarstwie najpierw trzeba wiedzieç, na jaki temat chce si´ pisaç,
potem odpowiedzieç sobie – dlaczego? WymyÊlenie tytu∏u wcale nie jest
rzeczà ∏atwà, bo w∏aÊnie od niego zale˝y, czy czytelnik zechce zainteresowaç si´ tekstem dostarczajàc autorowi oczekiwanej satysfakcji.
Wydawa∏o si´ nam, ˝e tytu∏owe pytanie b´dzie na tyle czytelne, ˝e forma
odpowiedzi stanie si´ jego logicznà
konsekwencjà. I szkoda, ˝e nie
do koƒca tak si´ sta∏o. Bo skàdinàd
liczny udzia∏ w konkursie (nades∏ano
ok. 140 odpowiedzi), wymagajàcy nie
tylko pomys∏owoÊci, ale równie˝ znajomoÊci zawartoÊci Fiata Wokó∏ Nas,
Êwiadczy o tym, ˝e warto organizowaç
tego typu inicjatywy.
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Artur Krystian – zdobywca
I nagrody (telewizor LCD 20” Sony)
i Matteo della Rocca (z prawej),
kierownik Rozwoju, Kszta∏cenia
i Komunikacji FAP.
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Zbigniew Kraus
– zdobywca III nagrody
(wie˝a stereo Philips) .
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L Jaros∏aw Struzik – zdobywca II nagrody
(zestaw kina domowego Panasonic)
i Miros∏awa Panasiuk, dyrektor Personelu
i Organizacji Automotive Lighting Polska.
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Uroczyste wr´czenie nagród w konkursie dziennikarskim FWN odby∏o
si´ 7 czerwca.
Artur Krystian zdobywca I nagrody
(telewizor Sony), pracownik FAP tak
mówi o swojej inspiracji: „Moja propozycja artyku∏u do Fiata Wokó∏ Nas
to próba pokazania ludzi, którzy
czynnie uczestniczà w dzia∏alnoÊci
charytatywnej, ale nie szukajà rozg∏osu. Zainspirowa∏a mnie postawa
m∏odzie˝y, która podczas pielgrzymki Ojca Âwi´tego do Polski bezinteresownie pomaga∏a chorym i niepe∏nosprawnym. Uwa˝am, ˝e warto by∏oby przybli˝yç innym ich idea∏y.

Na pierwszych stronach gazet
umieszcza si´ informacje o zbrodniach i aferach, a ma∏o pisze si´
o pozytywnych wzorcach dla m∏odego pokolenia. Niezmiernie si´ ciesz´
z nagrody i z tego, ˝e moja propozycja zosta∏a zauwa˝ona”.
II nagroda (zestaw kina domowego
„Panasonic”) przypad∏a Jaros∏awowi Struzikowi z Automotive Lighting Polska. „Moja propozycja jest
wynikiem dwuletniego pobytu we
W∏oszech, w zak∏adzie nale˝àcym
do Magneti Marelli. Kilka razy
uczestniczy∏em w spotkaniach w laboratorium badawczym, podczas

których prezentowano niedawno
opatentowane nowoÊci motoryzacyjne. By∏o to niezmiernie interesujàce
i zainspirowa∏o mnie do dalszych
poszukiwaƒ i lektury wszelkich publikacji ze Êwiata samochodów.
Chcia∏bym, aby w FWN znalaz∏ si´
artyku∏ na ten temat”.
Zbigniew Kraus laureat III nagrody
(wie˝a stereo Philips) jest pracownikiem Fiat-GM Powertrain Polska.
„Zaproponowa∏em temat „Wzorowy
kierowca”, poniewa˝ uwa˝am, ˝e
podczas pisania o samochodach nie
mo˝na si´ ograniczaç tylko do procesu produkcji. Równie wa˝ny jest

Zwyci´zcy konkursu:
I nagroda: Artur Krystian – za temat: „Cz∏owiek z sercem”
II nagroda: Jaros∏aw Struzik – „Nowoczesne technologie
stosowane w samochodach Fiat”
III nagroda: Zbigniew Kraus – „Wzorowy kierowca”
Nagroda specjalna FAP: Krzysztof Liszka – „Ludzie, którzy
zaczynali przygod´ z Fiatem”
Nagroda specjalna FWN: Magdalena Batko-Grados – „Ludzie
listy piszà” oraz Antoni Hendzel – „Integracja rodziny Fiata”.
Wyró˝nienia (ksià˝ki) otrzymali: Mariusz Cho∏uj (CNH),
Bernadeta Biedroƒ, (Business Solutions), Stanis∏aw
Gàsiorowski (Teksid Iron), Aldona Malinowska (FAP),
Teresa Ma∏ek (Fiat Purchasing).

Krzysztof Liszka
(z lewej) – zdobywca
nagrody specjalnej
FAP (kamera wideo
Sony) i Matteo della
Rocca.

aspekt u˝ytkowania pojazdów przez
kierowców. Wierz´, ˝e mo˝na uÊwiadomiç niektórym brawurowym u˝ytkownikom samochodów, jakie konsekwencje niesie brak kultury i wyobraêni na drodze”.
Nagrod´ Specjalnà FAP (kamer´ video Sony) otrzyma∏ Krzysztof
Liszka pracownik FAP, który tak
uzasadnia swojà propozycj´: „Jest
to ch´ç spojrzenia w przesz∏oÊç i poznanie dalszych losów ludzi, którzy
w 1975 roku uruchamiali razem ze
mnà pierwsze samochody, a potem
przeszli do ró˝nych spó∏ek Fiata. Jestem ciekawy jak potoczy∏y si´ ich

losy. Kolegów, z którymi do tej pory
mam kontakt, zamierzam uwieczniç
na pierwszym filmie, który nagram
mojà nowà kamerà”.
Magdalena Batko-Grados z Automotive Lighting Polska oraz Antoni Hendzel z Fiat-GM Powertrain
Polska otrzymali nagrod´ redakcji
„Fiata Wokó∏ Nas” (kurs komputerowy j´zyka angielskiego). Oboje
proponujà otwarcie ∏amów FWN
na refleksje pracowników o swojej
pracy, nie unikajàc tematów trudnych. Pani Magdalena widzia∏aby
w naszym piÊmie wi´cej tekstów
o ludziach, z którymi wspó∏pracuje-

my na co dzieƒ, o ich zainteresowaniach, wi´cej artyku∏ów o nas samych, mniej o zarzàdach, o tym
wszystkim, co stanowi wy˝sze pi´tra
piramidy zarzàdzania.
Matteo Della Rocca: „Mam nadziej´, ˝e ten konkurs zaowocuje wieloma ciekawymi artyku∏ami w FWN,
bo takie te˝ by∏o jego przes∏anie.
Ponadto jest to zach´ta dla pracowników zarówno do wspó∏redagowania czasopisma, jak i zach´ta do jego czytania. Jest to te˝ sposób zwrócenia uwagi na problemy pracowników i nagradzania ich pomys∏ów
sympatycznymi nagrodami”.
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L Nagroda FWN (kurs
komputerowy j´zyka
angielskiego) – Magdalena
Batko-Grados (wy˝ej
z lewej) i Antoni Hendzel
(obok z lewej) oraz Marek
Ramczewski (obok
z prawej) z Personelu
i Organizacji
Fiat-GM Powertrain Polska.
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Fiat Ducato i Iveco Daily - dwa modele o podobnej misji. Niedawno, we
W∏oszech, zaprezentowano nowà generacj´ obu samochodów. Zadanie,
jakie przed nimi postawiono, to kontynuowanie drogi sukcesu poprzedników.
Ducato jest wynikiem owocnej wspó∏pracy Fiata z firmami Peugeot
Citroën, b´dàcej wzorem strategii porozumieƒ zwiàzanych z konkretnym
projektem. Dzi´ki niej mo˝liwe jest stawienie czo∏a Êwiatowej konkurencji.
Inne mocne punkty Ducato to innowacyjne rozwiàzania i wszechstronnoÊç
gamy: zalety, które sà podstawà sukcesu tak˝e prawie trzydziestoletniej
historii Iveco Daily. A wi´c, dwa samochody dostawcze o ró˝nych
charakterystykach, bardziej uzupe∏niajàce si´ ni˝ konkurujàce ze sobà.
Oba odgrywajà kluczowà rol´ w strategii rozwoju Grupy.
W Polsce ich prezentacja nastàpi prawie w tym samym czasie, dlatego
redakcja postanowi∏a w tym numerze szerzej przedstawiç czytelnikom
nowego Fiata Ducato, a w nast´pnym, sierpniowym - Iveco Daily.

Dwa modele

skazane na sukces

ARTYKU¸ REKLAMOWY
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Stefania Castano

Fiat Ducato
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Stworzony
do

pracy

Nowy Fiat Ducato, spadkobierca modelu,
który od 25 lat b∏yszczy
na mi´dzynarodowej scenie motoryzacyjnej,
jest jeszcze wydajniejszy, wygodniejszy
i bardziej niezawodny ni˝ jego poprzednik.
Powstaje w zak∏adzie Sevel di Attesa
w Abruzzo, w ramach spó∏ki joint-venture
z Peugeotem-Citroënem.
Na ogromnym telebimie w turyƒskim Pa∏acu Olimpijskim migajà
w szalonym tempie uj´cia zrealizowane z pociàgu p´dzàcego z pr´dkoÊcià 400 km na godzin´. Gwiazdà tego zrealizowanego z wielkim rozmachem wydarzenia nie jest jednak superszybka kolej, ale nowe Ducato, promowane jako „Business Driving Force”, czyli „si∏a nap´dowa dzia∏alnoÊci
handlowej”. Podczas prezentacji modelu Lorenzo Sistino, prezes sektora samochodów dostawczych Fiata Auto, w obecnoÊci blisko trzech tysi´cy dziennikarzy i koncesjonariuszy, zwróci∏ uwag´ na „energicznoÊç i moc pociàgowà” nowego dziecka tej rodziny, która – obecna na rynku od 1981 r. – reprezentuje ju˝ trzecie pokolenie.
Ducato w przeciàgu 25 lat zyska∏o 1,7 miliona klientów, a siedmiu na dziesi´ciu z nich naby∏o model wi´cej ni˝ jeden raz. W ostatnich siedmiu latach
nie mia∏ sobie równych w Europie, przekraczajàc w 2005 r. próg 3 milionów
wyprodukowanych egzemplarzy. „Dzisiaj – podkreÊli∏ Sistino – Ducato jest
jeszcze pojemniejsze, mocniejsze, a przy okazji równie˝ ∏adniejsze”. Sergio
Marchionne, dyrektor pe∏nomocny Fiata, jest pewien, ˝e nowe Ducato, pojawiajàce si´ w bardzo wa˝nym momencie dla Grupy, b´dzie d˝okerem europejskiego rynku transportu lekkiego, Êwiadczàc o tym, ˝e „determinacja
i zaanga˝owanie przek∏adajà si´ na wymierne wyniki”. W 2006 roku Fiat Auto zaczyna bowiem ponownie przynosiç zyski, do czego sektor samochodów
dostawczych, kluczowy dla strategii Grupy, przyczyni∏ si´ w sposób szczególny. „Nowe Ducato, czo∏owy produkt gamy, powsta∏o w∏aÊnie po to, by staç
si´ punktem odniesienia w swojej kategorii – doda∏ Marchionne. – Jest symbolem nowej kultury w przedsi´biorstwie, opierajàcej si´ na bardziej efek-

tywnej strukturze organizacyjnej. Jest
tak˝e wyrazem naszych priorytetów, takich jak innowacyjne i doskona∏ej jakoÊci wyroby, nowoczesne procesy przemys∏owe, specjalistyczna sieç sprzeda˝y
i polityka celowych umów partnerskich”.
Nowe Ducato, owoc wspó∏pracy z PSA
oraz inwestycji wartych 1,1 mld euro,
byç mo˝e nie urzeka swà urodà tak jak

Grande Punto, ale jego rola jest niemniej strategiczna. Rynek, który zamierza podbiç, jest rozwojowy: sprzeda˝
lekkich samochodów dostawczych
w Europie wzros∏a z ok. 1 mln 300 tys.
w 1995 r. do 2 milionów w zesz∏ym roku. A wedle statystyk Europejczycy najch´tniej wybierajà Ducato (10,7%
udzia∏u w rynku, a we W∏oszech 40,4

%), a w sektorze pojazdów do adaptacji w celach rekreacyjnych jego dominacja jest niepodwa˝alna: na trzy takie auta dwa to w∏aÊnie Ducato.
„W 2005 r. – przypomnia∏ Sistino
– sprzedaliÊmy na ca∏ym Êwiecie oko∏o 340 tysi´cy pojazdów u˝ytkowych, 9% wi´cej ni˝ rok wczeÊniej.
W 2006 r. chcemy przekroczyç

1932/2172 mm
1870 mm
4070 mm
1422 mm
534/565 mm

próg 400 tysi´cy”. Cele sprzeda˝y sà
bardzo ambitne: 130 tysi´cy Ducato
rocznie, 20% wi´cej ni˝ w 2005 r. Aby
je osiàgnàç, a tym samym po 25 latach potwierdziç swój prymat w tej
kategorii, nowy model stawia na wydajnoÊç, niezawodnoÊç, nowoczesny,
intrygujàcy styl oraz komfort jak w samochodzie osobowym.
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Ducato Maxi

WysokoÊç
SzerokoÊç
G∏´bokoÊç
SzerokoÊç pomi´dzy nadkolami
WysokoÊç progu ∏adunkowego
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Inteligentny
styl

Wydajny i
funkcjonalny

Od pojazdów u˝ytkowych wymaga si´ dzisiaj
równie˝ atrakcyjnoÊci wizualnej. I w∏aÊnie
dlatego nowy model zaprojektowano
w Centrum Stylu Fiata z takà pieczo∏owitoÊcià.
Linia auta kojarzy si´ z superszybkimi
pociàgami, ale „zosta∏o ono zaprojektowane
przez biznes – mówi Sistino – bo wszystko
w nim jest funkcjonalne”. Przyk∏adowo zderzak
sk∏ada si´ z trzech cz´Êci, aby w razie wypadku
zminimalizowaç koszty naprawy. Du˝e reflektory
z przezroczystego poliw´glanu sà umieszczone
doÊç wysoko, by chroniç je przed
uszkodzeniami przy drobnych st∏uczkach

czo∏owych. Pochylenie szyby przedniej
przek∏ada si´ na wyjàtkowo niski wspó∏czynnik
oporu powietrza CX (0,31), z trudnoÊcià
uzyskiwany nawet w kompaktowych
samochodach osobowych. Proste linie
przedzia∏u ∏adunkowego zwi´kszajà dost´pnà
przestrzeƒ, umo˝liwiajàc optymalne roz∏o˝enie
∏adunku. Zewn´trzne lusterka boczne cechuje
nie tylko oryginalnym wyglàdem, ale
i podwójna parabola, u∏atwiajàca kierowcy
manewrowanie pojazdem. Poza tym mogà
one byç sk∏adane i majà wmontowane
kierunkowskazy.

Nowe Ducato jest d∏u˝sze, szersze i wy˝sze
od swego poprzednika, dlatego oferuje
pojemnoÊç wi´kszà o metr szeÊcienny. Dzi´ki
zastosowaniu stali o podwy˝szonej wytrzyma∏oÊci
ci´˝ar pojazdu nie uleg∏ zmianie z korzyÊcià dla
∏adownoÊci u˝ytkowej. Nowe Ducato prowadzi
si´ tak, jak samochód z nap´dem na przednià
oÊ, ale jego parametry ∏adunkowe sà typowe
dla aut z nap´dem tylnym: mo˝e przewoziç
do dwóch ton ∏adunku, a dopuszczalna masa
ca∏kowita osiàga cztery tony.
Bioràc pod uwag´ wszystkie mo˝liwe
kombinacje, gama nowego Ducato przewiduje
blisko dwa tysiàce wariantów, obejmujàcych
zarówno wersje do transportu osób i towarów,
jak równie˝ do przebudowy i adaptacji.

Do wyboru jest siedem obj´toÊci przedzia∏u
∏adunkowego (od 8 do 17 m3), trzy rozstawy
osi, cztery d∏ugoÊci i trzy wysokoÊci dla
furgonów oraz cztery rozstawy i pi´ç d∏ugoÊci
dla wersji Ducato Kabina. Szczególnà uwag´
poÊwi´cono równie˝ przestrzeni ∏adunkowej,
dla maksymalnego zoptymalizowania jej
codziennego u˝ytkowania. Dla przyk∏adu drzwi
boczne sà szersze i bardziej kwadratowe. Tylne
otwierajà si´ pod kàtem 90, 180, a nawet 270
stopni. Dla u∏atwienia za∏adunku i roz∏adunku
próg zosta∏ umieszczony na wysokoÊci 53 cm,
a dzi´ki samopoziomujàcym zawieszeniom
pneumatycznym (opcja), gwarantujàcym
komfort i sta∏à odleg∏oÊç od ziemi niezale˝nie
od obcià˝enia, mo˝na go obni˝yç o 7 cm.

Nowe Ducato w Polsce
Mówi Tomasz Kozie∏ (foto obok), Brand
Manager LCV: „Rok 2005 by∏ kolejnym dobrym
rokiem dla brandu Fiat Samochody Dostawcze.
Nasz udzia∏ w rynku wyniós∏ 22,6% (sprzeda˝ 7922
sztuk). Wyniki za I kwarta∏ bie˝àcego roku (udzia∏
w rynku 24,4%) wskazujà, ˝e tak˝e 2006 b´dzie
dobrym rokiem dla Samochodów Dostawczych
Fiata. Wprowadzajàc Nowy Ducato, którego
oficjalnà premier´ handlowà w Polsce przewidziano
na wrzesieƒ br., oczekujemy wzrostu udzia∏u tego
modelu w segmencie oraz utrzymania pozycji
Ducato, jako punktu odniesienia dla konkurencji
w swoim segmencie”.

Kabina nowego Ducato jest ergonomiczna, bogato wyposa˝ona, pe∏na Êwiat∏a, cicha, przyjemna. WidocznoÊç doskona∏a, automatyczna klimatyzacja dzia∏a bez zarzutu. Nowe
Ducato prowadzi si´ jak samochód
osobowy. Kolumna kierownicy prawie
pionowa, fotel kierowcy mniej sztywny, a Êciana oddzielajàca cz´Êç pasa˝erskà od baga˝owej ma zmodyfikowany kszta∏t, umo˝liwiajàcy wi´ksze
odchylenie oparcia siedzenia bez
utrudnienia dost´pu do przesuwnych
drzwi bocznych. Kabina zyska∏a na
przestronnoÊci równie˝ dzi´ki pewnym
zmianom konsoli. W górnej cz´Êci deski rozdzielczej znajduje si´ sk∏adana podk∏adka do pisania, zamykany
schowek na przenoÊny komputer oraz
wn´ki na ró˝nego rodzaju przedmioty
– wszystko w zasi´gu r´ki i wzroku.
Teleinformatyczny system Blue&Me
umo˝liwia pod∏àczenie iPodów, telefonów komórkowych Bluetooth i wszelkiego typu czytników cyfrowych, a gam´ elektronicznych gad˝etów w nowym Ducato uzupe∏nia kamera poprawiajàca widocznoÊç z ty∏u, czujniki
parkowania oraz Cruise Control.

Wi´cej mocy,
Maksymalne
mniejsze spalanie bezpieczeƒstwo
Doskona∏ej wydajnoÊci i walorom
u˝ytkowym towarzyszà zaskakujàco
niskie koszty eksploatacji. Jednostki
nap´dowe nowego modelu wyró˝niajà si´ niezawodnoÊcià, d∏ugimi okresami mi´dzy przeglàdami okresowymi
(do 45 tysi´cy km) i zu˝yciem paliwa
o 7-16% mniejszym ni˝ te stosowane
w poprzednim modelu, oraz nieporównywalnie lepszymi osiàgami.
Ich gam´ tworzà trzy jednostki Multijet, wszystkie spe∏niajàce norm´
Euro 4. Silnik 2.2 l o mocy 100 KM,
charakteryzujàcy si´ niskim spalaniem
i dobrà elastycznoÊcià, jest idealny
w ruchu miejskim. Z kolei w cyklu mieszanym najlepszy jest 120-konny Multijet 2.3: sprawdzajàcy si´ w mieÊcie,
ale z ∏atwoÊcià przyspieszajàcy równie˝
przy znacznym obcià˝eniu. Swymi
osiàgami nie ust´puje silnikowi 2.8
JTD z poprzedniego Ducato, i to
przy wyraênie mniejszym zu˝yciu paliwa: 7,2 l na 100 km w cyklu mieszanym zamiast 9,3 l. Gam´ zamyka 3-litrowy Multijet o mocy 157 KM, szczycàcy si´ najlepszym momentem obrotowym w swej kategorii: 400 Nm
praktycznie sta∏ych w przedziale
od 1700 do 2500 obr./min.

Równie˝ pod wzgl´dem bezpieczeƒstwa nowe Ducato, w porównaniu ze
swym poprzednikiem, dokona∏o wr´cz
pokoleniowego przeskoku. SztywnoÊç
skr´tna poprawi∏a si´ o 30 %, i to pomimo faktu, ˝e auto jest d∏u˝sze
o 30 cm. Struktura jest sztywna tak˝e w „strefie prze˝ycia”, by gwarantowaç lepszà ochron´ pasa˝erów, ale
jej elementy cechuje znaczna zdolnoÊç do absorbowania energii z zewnàtrz. Uk∏ad hamowania sk∏ada si´
z czterech tarcz, a ABS z EBD montowany jest seryjnie w ca∏ej gamie.
Standardowe wyposa˝enie pojazdu
obejmuje równie˝ poduszk´ powietrznà od strony kierowcy, a na ˝àdanie
dost´pne sà tak˝e kurtyny powietrzne
oraz poduszki boczne i dla pasa˝era.
Nowe Ducato jest ponadto jedynym
samochodem w swoim segmencie,
który proponuje w opcji urzàdzenie
stabilizujàce tor jazdy ESP, wspomagane dodatkowo przez LAC (Load
Adaptive Control), system rejestrujàcy
parametry ∏adunku (jego mas´ ca∏kowità i pozycj´ Êrodka bezw∏adnoÊci)
i na ich podstawie regulujàcy funkcjonowaniem elektronicznych sterowników hamowania i stabilnoÊci.
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Komfort, jak
w samochodzie
osobowym
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Triumfalny
powrót
„benzynowców”
Po dokonaniu rewolucji w Êwiecie diesli Fiat
ponownie skupia swój innowacyjny potencja∏
na silnikach benzynowych. Pierwszym
krokiem w kierunku ich renesansu jest
nowy, 16-zaworowy Starjet 1.4, debiutujàcy
pod maskà Grande Punto.
W ostatnim dziesi´cioleciu silnik diesel przeobrazi∏ si´ z Kopciuszka
w pierwszoplanowego bohatera motoryzacyjnej sceny. Dawno min´∏y ju˝ czasy, kiedy jednostki na olej nap´dowy by∏y symbolem niskiego zu˝ycia paliwa,
ale i skromnych osiàgów oraz towarzyszàcego im dymu i ha∏asu. W∏aÊnie
w tym typie nap´du dokona∏ si´ najbardziej spektakularny post´p technologiczny, a jego owocem sà diesle charakteryzujàce si´ nie tylko niskim spalaniem, ale i du˝à mocà, elastycznoÊcià, o jakiej ich benzynowe odpowiedniki
mogà tylko pomarzyç, oraz cichym trybem pracy i czystoÊcià spalin. Nic dziwnego, ˝e naprawd´ spory odsetek nabywców Êrednich i du˝ych pojazdów
przedk∏ada je nad „benzynowce”.
„Er´ diesla” zapoczàtkowa∏ w 1997 r. w∏aÊnie Fiat, którego ówczesny Common Rail s∏u˝y∏ innym za wzór, a dzisiejszy Multijet nie ma sobie równych
w ca∏ym motoryzacyjnym Êwiecie. Teraz jednak na drog´ innowacji wkracza
silnik benzynowy, a jego pierwszy etap wieƒczy nowy 16-zaworowy Starjet 1.4
o mocy 95 KM, od niedawna dost´pny w gamie Grande Punto.
„Ta jednostka nap´dowa – wyjaÊnia Paolo Palotti, Program Manager silników Fire w Fiat Powertrain Technologies – proponuje nowatorskie rozwiàzania w zakresie redukcji poziomów zu˝ycia paliwa i emisji spalin, zmniejszajàc dystans dzielàcy jà od „ma∏ych diesli” typu Multijet 1.3. W tym aspekcie dokona∏a si´ prawdziwa rewolucja, rozmiarami podobna do tej wywo∏anej swego czasu przez wtrysk bezpoÊredni w silnikach na olej nap´dowy.
Nieprzypadkowo slogan reklamowy Grande Punto Starjet brzmi „dziÊ technologià Multijet jest benzyna”.
W rzeczywistoÊci Starjet ma niewiele wspólnego z technicznà strukturà ma∏ego diesla Fiata, bazujàcà na serii wtrysków wielopunktowych. W reklamie

porównuje si´ go jednak w∏aÊnie
z Multijetem – najwi´kszà dumà fiatowskiej technologii – by tym samym
podkreÊliç jego innowacyjnoÊç. Jest
to jednostka Euro 4, która jako pierwsza na Êwiecie stosuje jednoczeÊnie
trzy technologie: system zmiennej
turbulencji w komorze spalania, bazujàcy na kolektorze ssàcym z rozdzielonymi kana∏ami (PDA), po∏àczenie
z regulatorem ciàg∏ym fazy (VVT), sterowanym nast´pnie centralkà wtrysku. WyjaÊnienie zasady funkcjonowania silnika nie jest ∏atwe. „Generalnie – mówi Paolo Pallotti – ka˝dy cylinder silnika 16-zaworowego ma dwa
kana∏y ssàce: pierwszy, nazywany
„stycznym”, wytwarza turbulencje we
wn´trzu komory spalania, drugi,
„neutralny”, u∏atwia wlot powietrza
do wn´trza kana∏u ssàcego, poprawiajàc nape∏nianie. W silniku Starjet,
kiedy nie jest wymagana pe∏na moc,
czyli peda∏ przyspieszenia nie jest naciÊni´ty do „oporu”, specjalny wodzik

Nowy,
16-zaworowy
silnik Starjet 1.4.
Fiat Grande Punto
jest pierwszym
modelem, w którym
zosta∏ zamontowany.

Wy˝sze sà równie˝ nak∏ady niezb´dne
do tego, by diesel spe∏ni∏ nowe normy
emisji spalin (Euro 5). Inwestowanie
w jednostki benzynowe staje si´ zatem
szczególnie interesujàce, gdy˝ dzi´ki
nim mo˝na zaoferowaç klientowi samochód o optymalnej relacji ceny zakupu do kosztów eksploatacji. Je˝eli
weêmiemy pod uwag´, ˝e w obecnej
chwili koszt obu paliw jest mniej wi´cej
porównywalny, staje si´ jasne, ˝e dla
kierowcy, który nie pokonuje tysi´cy kilometrów w ciàgu roku zakup auta

z silnikiem Starjet jest ca∏kiem op∏acalny”. I podsumowuje: „Starjet jest zaledwie pierwszym krokiem na drodze
ewolucji zespo∏ów nap´dowych o ma∏ej pojemnoÊci skokowej. Pracujemy
ju˝ nad dalszà redukcjà zu˝ycia paliwa
przy jednoczesnej poprawie osiàgów.
Krokiem poÊrednim b´dzie zastosowanie turbodo∏adowania, niezb´dnego
do uczynienia samochodu przyjemniejszym w prowadzeniu. Podsumowujàc,
wielki „come back” silników benzynowych ju˝ si´ rozpoczà∏”.

PARAMETRY TECHNICZNE GRANDE PUNTO 1.4 STARJET
Moc maksymalna:
Maksymalny moment:
Pr´dkoÊç maksymalna:
Przyspieszenie
od 0 do 100 km/h
Zu˝ycie paliwa:
cykl miejski
cykl pozamiejski
cykl mieszany

95 KM
125 Nm (12,9 kGm) przy 4500 obr./min
178 km/h
11,4 sek.
7,7 l/100 km
5,2 l/100 km
6,1 l/100 km
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zamyka kana∏ neutralny, pozostawiajàc otwarty tylko kana∏ styczny. W ten
sposób intensyfikuje turbulencje,
umo˝liwiajàc silnikowi „dopalenie”
wi´kszej iloÊci niespalonych gazów,
zasysanych do komory spalania przez
regulator fazy, który opóênia zamkni´cie zaworów wydechowych”.
Odpowiednia wspólna kombinacja
turbulencji i recyrkulacji spalin przyczyniajà si´ do znacznej redukcji zu˝ycia paliwa i emisji zanieczyszczeƒ.
Dzi´ki temu w cyklu mieszanym
Grande Punto nap´dzane silnikiem
Starjet zu˝ywa oko∏o 7% paliwa mniej
ni˝ jego analogiczna wersja z silnikami 1.4 16v poprzedniej generacji.
Po swoich poprzednikach nowa jednostka dziedziczy jednak wszystkie
ich atuty, to znaczy cichy tryb pracy,
niski poziom emisji spalin, niezawodnoÊç i doskona∏e osiàgi.
„Produkcja silnika na olej nap´dowy
– komentuje Pallotti – kosztuje wi´cej
ni˝ jego odpowiednika na benzyn´.
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Panda Monster
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tylko w Internecie

26

Fiat promuje swój najnowszy samochód
w Sieci. Powsta∏y w zaledwie 695
egzemplarzach, zrodzi∏ si´ ze wspó∏pracy
z Ducati. ˚eby zobaczyç go „na ˝ywo”,
trzeba wype∏niç formularz on-line
i czekaç na telefon od dealera, który
umówi si´ z nami na prezentacj´ auta.
Mi∏oÊników motoryzacji z pewnoÊcià zainteresuje nowa inicjatywa Fiata, jakà jest promowanie nowej Pandy Monster wy∏àcznie w Internecie.
Samochód mo˝na obejrzeç na razie
tylko na zdj´ciach i filmach video zamieszczonych na stronach www.pandamonster.fiat.it oraz www.pandamonster.fiat.com.
Chwyt marketingowy doÊç nietypowy,
ale sam samochód te˝ trudno okreÊliç mianem typowego, ma bowiem
czarne nadwozie, os∏on´ ch∏odnicy
i zderzaków w kolorze metalu oraz polakierowane na z∏oto zaciski hamulcowe. Auto, istniejàce dotàd w zaled-

wie 695 egzemplarzach, jest owocem
wspó∏pracy Fiata z Ducati, s∏ynnym
producentem motocykli, który wprowadzi∏ niedawno na rynek Ducati
Monster 695, prawdziwà pere∏k´
wÊród pojazdów dwuÊladowych.
Wype∏niwszy formularz on-line potencjalny nabywca powinien spodziewaç
si´ telefonu od najbli˝szego dealera.
Tylko w ten sposób b´dzie mia∏ szans´ obejrzenia samochodu „na ˝ywo”
i porozmawiania o cenie, której
na wspomnianych witrynach na pewno nie znajdzie. Samochód dost´pny
jest jedynie na wybranych rynkach
europejskich.

Zainteresowani zakupem Pandy
Monster mogli uczestniczyç w „Mad
for Monster”, wielkiej imprezie motoryzacyjnej zorganizowanej przez
Ducati w dniach 9-11 czerwca
na torze Santa Monica w Misano
Adriatico. Mieli ponadto okazj´
do spotkania si´ z projektantami
z Centrum Stylu Fiata, kreatorami
tego samochodu.
Panda Monster wywodzi si´ z Pandy 4x4. Nap´dza jà 70-konny silnik
Multijet 1.3, doskonale wspó∏grajàcy
ze sportowà sylwetkà i równie sportowym wn´trzem, wykoƒczonym tapicerkà z czarnej skóry i Alcantary.

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

Foto Satiz-LaPresse/Falzone

Stefania Castano

firma
fiat wokó∏ nas CZERWIEC / LIPIEC 2006

28

Tak powstaje
bezpieczeƒstwo

na piàtk´!
Egzamin zdany wzorowo: Grande Punto,
Croma i Alfa 159 uzyska∏y maksymalnà
punktacj´ w surowych testach
zderzeniowych EuroNCAP. Ten znakomity
wynik to nagroda za zaanga˝owanie Fiata
Auto w dziedzinie bezpieczeƒstwa.
Zdradzamy tajemnic´ tego sukcesu.

Fiat Punto, Croma i Alfa 159 sà najbezpieczniejszymi samochodami
w swoich segmentach. Takà opini´ wydali im specjaliÊci z organizacji EuroNCAP, która poddaje obowiàzkowym testom zderzeniowym pojazdy wszystkich
konstruktorów europejskich. W ostatecznej klasyfikacji, opracowywanej
na podstawie stopnia ewentualnych obra˝eƒ pasa˝erów podczas zderzenia
czo∏owego i bocznego, wspomniane modele Fiata otrzyma∏y pi´ç gwiazdek,
czyli absolutne maksimum. Bardzo dobrze wypad∏y równie˝ w testach weryfikujàcych bezpieczeƒstwo dzieci. W tych Grande Punto zdoby∏o trzy gwiazdki,
a Alfa 159 i Croma a˝ cztery: do tej pory ˝adnemu modelowi nie uda∏o si´
uzyskaç lepszego wyniku. Kompaktowy Fiat okaza∏ si´ równie˝ najlepszy
w swej kategorii pod wzgl´dem bezpieczeƒstwa pieszych w razie zderzenia.
Sukces odniesiony przez te trzy modele Fiata jest nagrodà za intensywnà prac´ na tym polu, zainicjowanà jeszcze w latach 60. Kiedy w 1976 r. powstawa∏ OÊrodek Bezpieczeƒstwa Fiata w Orbassano, koncern ju˝ od pi´tnastu lat
dysponowa∏ laboratorium do prowadzenia prób zderzeniowych. DziÊ posiada
jednà z najbardziej zaawansowanych struktur na Êwiecie i w∏aÊnie tam, poÊród
testowanych samochodów i manekinów, spróbujemy znaleêç odpowiedê
na pytanie, jak rodzi si´ bezpieczeƒstwo godne pi´ciu gwiazdek.
„Dawno min´∏y ju˝ czasy, kiedy symulacja wypadków odbywa∏a si´ na pasie
lotniczym Aeroklubu, a udzia∏ w nich bra∏y samochody sterowane radiem z helikopterów”, opowiada Filippo D’Aprile, odpowiedzialny za Vehicle & Concept
Integration Fiata Auto. „Od tamtej pory przeprowadziliÊmy oko∏o 15 tysi´cy te-

stów zderzeniowych. DziÊ próby te
przebiegajà z wykorzystaniem cz∏ekokszta∏tnych manekinów, wyposa˝onych w specjalne sensory umo˝liwiajàce realistycznà ocen´ potencjalnych
skutków zderzenia”.
Enrico Becchio, od 2004 roku szef
OÊrodka Bezpieczeƒstwa, wyjaÊnia:
„W latach 80. g∏ównym celem by∏o
uzyskanie przestrzeni zapewniajàcej
prze˝ycie, czyli unikni´cie zgniecenia
kabiny i cofania si´ kierownicy. Samochody, rozp´dzane do 50 km/godz.,
uderza∏y przodem w mur. W ostatnich
dziesi´ciu latach próby sta∏y si´ jeszcze surowsze, do czego przyczyni∏a si´
EuroNCAP. Obecnie badania homologacyjne przewidujà zderzenia czo∏owe
przy pr´dkoÊci 56 km/godz., te prowadzone przez EuroNCAP – przy 64
km/godz., a w naszym Centrum testowaliÊmy Grande Punto nawet przy 80

kàd jednak pasy bezpieczeƒstwa i poduszki powietrzne zminimalizowa∏y ryzyko obra˝eƒ tych cz´Êci cia∏a, skoncentrowano si´ na ochronie nóg.
Za ka˝dym razem przeprowadzane sà
testy, na podstawie których ocenia si´,
czy dany cel zosta∏ osiàgni´ty, póêniej
wyznaczane sà nowe standardy bezpieczeƒstwa, a nast´pnie przechodzi
si´ do kontroli efektów w warunkach
drogowych oraz dalszej pracy nad kolejnymi, ambitnymi celami”.
Ca∏y cykl jest doskonale przemyÊlany:
coraz surowsze testy zmuszajà producentów do stosowania bardziej niezawodnych materia∏ów, wdra˝ania coraz
bardziej wyrafinowanych systemów
ochrony pasa˝erów. W rezultacie odnotowano popraw´ standardów bezpieczeƒstwa pasywnego w porównaniu do samochodów wczeÊniejszej generacji. Pi´ç gwiazdek dla Grande
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km/godz. Zderzenie nie nast´puje jednak ze Êcianà, ale z odkszta∏calnà barierà symulujàcà drugi uczestniczàcy
w nim samochód. Testuje si´ nie tylko
uderzenia czo∏owe, ale tak˝e cz´Êciowo czo∏owe od strony kierowcy oraz
boczne. Ewolucj´ przesz∏y te˝ wprowadzone w latach 90. manekiny”.
Podstawowym celem jest jak najwierniejsze odtworzenie w warunkach laboratoryjnych sytuacji zachodzàcych
w rzeczywistoÊci. Dlatego OÊrodek
Bezpieczeƒstwa Fiata (przy wspó∏pracy
z Elasis i policjà) na bie˝àco uaktualnia
baz´ danych o najcz´Êciej wyst´pujàcych obra˝eniach u kierowców i pasa˝erów. „Obserwujàc to, co si´ dzieje
na drogach – wyjaÊnia dalej Becchio
– konstruktorzy samochodów mogà
okreÊlaç priorytety interwencyjne.
W latach 80. najwa˝niejsza by∏a
ochrona g∏owy i klatki piersiowej. Od-
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NieÊmiertelni kuzyni Oscara

30

Bra∏y udzia∏ w dziesiàtkach wypadków, odnosi∏y powa˝ne urazy, ale zawsze
uchodzi∏y z ˝yciem. Nie chodzi oczywiÊcie o ludzi, ale o manekiny
umo˝liwiajàce ocen´ stopnia obra˝eƒ pasa˝erów samochodu podczas
zderzenia. To wytwory najnowoczeÊniejszej technologii, z których ka˝dy
kosztuje ponad 370 tysi´cy euro. M´˝czyêni, kobiety i dzieci o ró˝nych
fizjonomiach kryjà w swym gumowym korpusie stalowe szkielety i sà
wyposa˝one w zespo∏y sensorów. Manekiny Hybrid III zosta∏y
skonstruowane do rozpoznawania si∏ wyst´pujàcych podczas zderzeƒ
czo∏owych, te z serii EuroSID II sà „specjalistami” od zderzeƒ bocznych.
Wszyscy konstruktorzy prowadzà badania z u˝yciem takich samych
manekinów, aby gwarantowaç powtarzalnoÊç i porównywalnoÊç wyników.
OÊrodek Bezpieczeƒstwa Fiata posiada ich ca∏à rodzin´: to nast´pcy
Oscara, pierwszego prototypowego manekina, który pe∏ni∏ s∏u˝b´
na poczàtku lat 80. DziÊ mamy do czynienia z trzecià, a cz´sto nawet
czwartà generacjà. Kontrolowany po próbie zderzeniowej, ka˝dy manekin
co szeÊç miesi´cy poddawany jest kalibrowaniu cz´Êci mechanicznych,
a co rok uk∏adu elektronicznego. Laboratorium kontroli wg wzorców
w Orbassano jest najnowoczeÊniejszym obiektem tego typu na Êwiecie.

ZDERZENIE CZO¸OWE Nast´puje przy pr´dkoÊci 64 km/godz. Samochód
uderza w deformowalnà barier´ w sposób cz´Êciowo czo∏owy, tzn. 40 procentami przodu maski silnika. Oznacza to, ˝e energia skupia si´ na ograniczonym obszarze, powodujàc powa˝niejsze uszkodzenia konstrukcji pojazdu. Próba ta jest
symulacjà zderzenia dwóch samochodów o jednakowej masie przy wzgl´dnej
pr´dkoÊci 110 km/godz.
ZDERZENIE BOCZNE W bok stojàcego pojazdu uderza wózek z deformowalnym przodem, poruszajàcy si´ z pr´dkoÊcià 50 km/godz. Próba jest szczególnie
surowa, bo w odró˝nieniu od zderzenia czo∏owego, powierzchnia poch∏aniajàca
energi´ jest bardzo ma∏a. Fundamentalne znaczenie ma tu struktura s∏upka
Êrodkowego, drà˝ki przeciwuderzeniowe w drzwiach oraz boczne poduszki powietrzne.
ZDERZENIE ZE S¸UPEM Ta próba odtwarza sytuacj´ zderzenia bocznego
przy pr´dkoÊci 29 km/godz. ze sztywnym s∏upem o Êrednicy 25 cm. Stosuje si´
metod´ podobnà do zderzenia bocznego, ale w tym przypadku przeszkoda nie
jest odkszta∏calna, a samochód przemieszcza si´ na specjalnym wózku. Ca∏a
energia skupia si´ na bardzo ograniczonej powierzchni i zachodzi ryzyko wepchni´cia s∏upka do wn´trza kabiny. ˚ycie zale˝y od solidnoÊci nadwozia oraz
efektywnoÊci kurtyn powietrznych.
ZDERZENIE Z PIESZYM To nowoÊç sprzed kilku miesi´cy. Grande Punto by∏o zresztà pierwszym europejskim samochodem homologowanym wed∏ug tego
kryterium. Podczas testu przeprowadzanego przez EuroNCAP ocenia si´ skutki
uderzenia z pr´dkoÊcià 40 km/godz. w nogi, miednic´ i g∏ow´ osoby doros∏ej
oraz dziecka. Próba potwierdza, ˝e zapobieganie obra˝eniom w podobnych sytuacjach jest wyjàtkowo trudne. Trzy gwiazdki przyznane Grande Punto sà najlepszym wynikiem uzyskanym do tej pory przez auta z kategorii kompaktowych.

Lata 60.: Testowany Fiat 125
uderza z pr´dkoÊcià 50 km/godz.
w mur. Dzisiaj próby sà
surowsze. Zderzenie nast´puje
z wózkiem o odkszta∏calnej
cz´Êci przedniej, a nawet
z drugim samochodem
(zdj´cia powy˝ej).
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Punto, Cromy i Alfy 159 dowodzi, ˝e
Fiat Auto poczyni∏ na tym polu ogromne post´py: Punto z 1993 r., choç zaliczane wówczas do najlepszych
w swej kategorii, zas∏ugiwa∏o na zaledwie dwie gwiazdki EuroNCAP.
„Ten potrójny sukces – wyjaÊnia Filippo D’Aprile – nale˝y zawdzi´czaç pracy
projektantów. Struktury naszych najnowszych modeli powstawa∏y z myÊlà
o bezpieczeƒstwie i przy zastosowaniu
najnowoczeÊniejszych technologii.
Specjalna stal i wielowarstwowe blachy, wykorzystanie lasera, zintensyfikowanie liczby punktów zgrzewania,
wszystko to umo˝liwi∏o uzyskanie wy˝szej wytrzyma∏oÊci nadwozia bez
zwi´kszania jego ci´˝aru”.
Liczy si´ tak˝e wizualna strona projektu: najlepsi konstruktorzy potrafià tworzyç auta ∏adne i jednoczeÊnie bezpieczne. Wystarczy wspomnieç
o Grande Punto, którego wysoka maska i p∏aska os∏ona ch∏odnicy s∏u˝à
te˝ zminimalizowaniu skutków ewentualnego zderzenia z pieszym.
„W trakcie projektowania nowego samochodu – kontynuuje D’Aprile – definiowane sà wymogi bezpieczeƒstwa.
Satysfakcjonujàcy poziom bezpieczeƒstwa pasywnego zale˝y nie od liczby

Laboratorium to jedno, droga – to drugie. Dobór testów przeprowadzanych przez
EuroNCAP wynika z nast´pujàcego spostrze˝enia: próby zderzeniowe przewidziane podczas homologacji nie odtwarzajà dok∏adnie rzeczywistoÊci. Stàd poszukiwania testów surowszych, a przede wszystkim bardziej zbli˝onych do typów wypadków stanowiàcych najwi´ksze zagro˝enie dla u˝ytkowników dróg. Oto one:

Fiat Auto

EuroNCAP

Fiat Auto

Procedury testowania
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Test zderzenia czo∏owego
przeprowadzany przez
EuroNCAP na Fiacie
Croma. Obok
kabina Grande Punto
po próbie kolizji.
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poduszek powietrznych, ale od integracji wszystkich systemów pojazdu”.
W tym celu konieczne jest dysponowanie modelami jak najwierniej odtwarzajàcymi rzeczywistoÊç. „Komputer – w∏àcza si´ Becchio – umo˝liwia
idealnà kalibracj´ nadwozia oraz symulowanie du˝ej iloÊci prób zderzeniowych jeszcze przed przystàpieniem
do produkcji prototypu”.
W ostatnim dziesi´cioleciu, równie˝
dzi´ki dzia∏alnoÊci prowadzonej przez
EuroNCAP, bezpieczeƒstwo sta∏o si´
dla producentów jednym z podstawowych priorytetów. Poza tym inwestowanie w bezpieczeƒstwo przek∏ada si´
na lepszà sprzeda˝, bo klienci dziÊ majà wi´ksze wymagania w tym zakresie.
Jakich innowacji mo˝emy si´ spodziewaç w najbli˝szych latach?
Mówi D’Aprile: „B´dziemy pracowaç
nad kompatybilnoÊcià samochodów
o ró˝nej masie. Prowadzimy ju˝ próby
na torze w Orbassano, a ich wyniki sà
bardzo obiecujàce: nowe Punto zapewnia takie samo bezpieczeƒstwo

jak modele znacznie od niego wi´ksze.
Zmienia si´ tak˝e sama architektura
pojazdów. W strukturach o „niskich
pod∏u˝nicach” cz´Êci, które poch∏aniajà energi´ wytwarzajàcà si´ przy uderzeniu, przenoszà jà pod pod∏og´”.
A zatem istniejà mo˝liwoÊci dalszej poprawy. „Nale˝y skoncentrowaç si´
– mówi Becchio – na zintegrowaniu
bezpieczeƒstwa pasywnego i aktywnego poprzez wprowadzenie urzàdzeƒ typu „pre-crash”, czyli sensorów rozpoznajàcych zderzenie lub wypadni´cie
z trasy i przygotowujàcych poduszki
powietrzne, napinacze pasów itd.
na chwil´ przed zdarzeniem. Musimy
ponadto poprawiç komunikacj´ pomi´dzy drogà a pojazdem. Przysz∏oÊç
tkwi w elektronice, ale nie oznacza to,
˝e mamy zapomnieç o zapinaniu pasów i stosowaniu fotelików dla dzieci.
To absolutny obowiàzek, którego niedope∏nienie nie tylko grozi mandatem,
ale przede wszystkim niweczy ca∏à
prac´ wykonanà do tej pory na polu
bezpieczeƒstwa samochodów”.

Kiedy mówimy
o bezpieczeƒstwie, bardzo
cz´sto odwo∏ujemy si´
do „gwiazdek” EuroNCAP,
organizacji powsta∏ej
w po∏owie lat 90. z inicjatywy
ministrów transportu
niektórych paƒstw
europejskich, Mi´dzynarodowej
Federacji Samochodowej oraz
najwi´kszych stowarzyszeƒ
konsumenckich i popieranej
przez Komisj´ Europejskà.
Znaczenie przedrostka „Euro”
nie budzi najmniejszych
wàtpliwoÊci, natomiast skrót
NCAP nale˝y czytaç jako New
Car Assesment Program, czyli
program oceny nowych
samochodów. Celem
organizacji jest bowiem
bezstronny pomiar poziomu
bezpieczeƒstwa oferowanego
przez poszczególne modele
w razie wypadku, a poprzez
stosowanie testów surowszych
od tych przewidzianych
procedurami homologacyjnymi,
poprawa bezpieczeƒstwa
na drogach. W praktyce
EuroNCAP z jednej strony
„podnosi poprzeczk´” dla
producentów, zmuszajàc ich
do maksymalnego
zaanga˝owania, a z drugiej
daje potencjalnym nabywcom
narz´dzie u∏atwiajàce wybór
nowego samochodu. System
ten funkcjonuje doskonale,
czego dowodzi znaczàcy
przyrost liczby przyznawanych
gwiazdek w przeciàgu
ostatnich lat. EuroNCAP
rozwa˝a ju˝ nawet
wprowadzenie progu
szeÊciogwiazdkowego.

Na salonie Intermat w Pary˝u, jednej
z najwa˝niejszych wystaw in˝ynierii
làdowej na Êwiecie, zaprezentowano
maszyn´, która wystàpi∏a u boku
najs∏ynniejszego agenta wszechczasów.
Rosnàce obroty i reorganizacja marek
handlowych zaczynajà przynosiç owoce. Na targach Intermat w Pary˝u,
jednej z najwa˝niejszych mi´dzynarodowych wystaw budownictwa i in˝ynierii làdowej, mo˝na by∏o zwiedziç
dwa stoiska CNH: New Holland Construction oraz Case. Dla obu marek
paryska wystawa by∏a okazjà do zaprezentowania swoich nowoÊci produkcyjnych, oferty us∏ugowej oraz planów na przysz∏oÊç.
Najwi´kszà ciekawoÊç wzbudza∏ New
Holland Construction, jeden ze Êwiatowych liderów sektora budowlano-

przemys∏owego, który wkroczy∏… na
ekrany kin. Jego maszyny wzi´∏y bowiem udzia∏ w realizacji „Casino Royale”, najnowszego filmu o Jamesie
Bondzie. Stàd w∏aÊnie oryginalna
sceneria stoiska, na które zaprasza∏y
plakaty oraz „James Bond Theme”,
utwór skomponowany w 1962 r.
przez Monty Normana, rozpisany
na orkiestr´ przez Johna Barry’ego
(utwór sta∏ si´ szybko muzycznà wizytówkà serii o s∏ynnym agencie 007).
Prawdziwymi gwiazdami ekspozycji by∏y oczywiÊcie pojazdy, na czele z nowym E150 Blade Runner, rewolucyjnà

maszynà ∏àczàcà w sobie zalety koparki i buldo˝era. Wa˝àca niewiele ponad 16 ton i bardzo wszechstronna,
kopie g∏´biej i podnosi wy˝ej ni˝ jej
bezpoÊrednie konkurentki, a ponadto
ca∏kiem dobrze radzi sobie jako Êrednich rozmiarów spycharka. Ten jedyny
w swym rodzaju model racjonalnie wykorzystujàcy swoje urzàdzenia, potrafi
wykonywaç ró˝nego rodzaju prace i ma
doskona∏e parametry manewrowe (to
zas∏uga technologii Kobelco ze zredukowanym promieniem skr´tu). Dzi´ki
przeciwci´˝arowi wystajàcemu zaledwie kilka centymetrów poza gàsienice,
maszyna mo˝e pracowaç na ograniczonej przestrzeni, nie tracàc swych
zdolnoÊci, co czyni jà przydatnà szczególnie na ma∏ych placach budowy.
Innà „pere∏kà” ekspozycji by∏a
E215LC – ME („Multifuncion Equipment”), doskona∏a alternatywa dla
koparek o przed∏u˝onym ramieniu,
która w odró˝nieniu od tradycyjnych
maszyn tego typu, mo˝e byç z ∏atwoÊcià przywracana do konfiguracji podstawowej. Efekt? WszechstronnoÊç
i ró˝norodnoÊç zastosowaƒ.
Przy projektowaniu, produkcji i komercjalizacji maszyn New Holland Costruction pracuje oko∏o 3500 osób
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na ca∏ym Êwiecie. Sieç tworzy ponad 700 koncesjonariuszy i zak∏adów:
pi´ç w Europie, cztery w Ameryce Pó∏nocnej, dwa w Brazylii i jeden w Japonii (w wyniku porozumienia z Kobelco). „Jestem przekonany – mówi Franco Fenoglio, od niedawna szef marki
New Holland Construction – ˝e w∏aÊnie dzi´ki umiej´tnoÊci pracy w grupie b´dziemy mogli si´ rozwijaç i jak
najlepiej zaspokajaç potrzeby klienta”.
W Pary˝u równie zauwa˝alna by∏a Case. Na 3300 metrach kwadratowych
powierzchni ekspozycyjnej marka zaprezentowa∏a europejskiej publicznoÊci swój dynamiczny styl. Stoisko zdominowa∏y ogromne telebimy z fragmentami wideoklipu, w którym zespó∏
muzyki pop prezentowa∏ swoje mo˝liwoÊci na placu budowy.
Najwi´kszà dumà marki jest CX700,
nowa koparka hydrauliczna do ci´˝kich robót, sama wa˝àca – bagatela
– 69 ton. Jej walory docenià zw∏aszcza
klienci szukajàcy urzàdzenia do wykonywania szczególnie trudnych prac,
a jednoczeÊnie gwarantujàcego wysoki poziom wydajnoÊci i – co w naszych
czasach najistotniejsze – oszcz´dnego
w eksploatacji. CX700 jest dost´p-
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Na planie „007 Casino Royale”
WidzieliÊmy go jak skaka∏ z gigantycznych zapór, zje˝d˝a∏ na nartach
z niezdobytych szczytów, lata∏ z plecakiem odrzutowym i przechodzi∏
pomi´dzy ko∏ysanymi wiatrem wagonikami kolejki linowej. Dla Jamesa
Bonda nie ma rzeczy niemo˝liwych. Daniel Craig, ostatni w kolejnoÊci
chronologicznej agent z licencjà na zabijanie, chcia∏ jednak przyçmiç
wyczyny swych poprzedników i zasiad∏ za kierownicà gàsienicowego
pojazdu New Holland Construction, powsta∏ego w zak∏adzie w Lecce.
Producenci filmu „Casino Royale”, który trafi na ekrany kin
w listopadzie 2006 r., wykorzystali 11 maszyn New Holland Costruction
w jednej z pierwszych scen filmu, w której g∏ówny bohater, kierujàc
W150 New Holland Costruction, Êciga po placu budowlanym swojego
przeciwnika. W tle pojawiajà si´ tak˝e inne modele New Holland:
koparki gàsienicowe, koparko-∏adowarki i mini∏adowarki.

na zarówno w wersji standardowej jak
i specjalnej, z czerpakiem o pojemnoÊci 4,5 metrów szeÊciennych, do ci´˝kich prac ziemnych. Ponadto CX 700
jest pierwszà koparkà Case z silnikiem
sterowanym elektronicznie, zapewniajàcym maksymalne wykorzystanie paliwa przy minimalnej emisji spalin. Kabin´ zaprojektowano w taki sposób,
by gwarantowa∏a operatorowi optymalne warunki pracy i doskona∏à widocznoÊç. Na wystawie zaprezentowano ró˝ne modele koparek ma∏ych

i Êrednich, podnoÊników teleskopowych, ∏adowarek gàsienicowych, maszyn ze skr´tem poÊlizgowym i koparko-∏adowarek. Na stoisku Case mo˝na by∏o równie˝ podziwiaç pierwszà
produkowanà seryjnie koparko-∏adowark´, wprowadzonà na rynek prawie
pó∏ wieku temu, której sprzedano ponad pó∏ miliona egzemplarzy w ró˝nych krajach Êwiata. „Rami´ w rami´”
z oryginalnym modelem prezentowa∏
si´ supernowoczesny prototyp, zapowiadajàcy przysz∏oÊç tego typu maszyn.

P∏ocki akcent w Pary˝u
jak i Case nale˝a∏y do najwi´kszych
i najbardziej efektownych, jakie mo˝na by∏o zobaczyç w Pary˝u. Case stara∏a si´ pokazaç, ˝e jest firmà z tradycjami, produkujàcà maszyny,
na których zawsze mo˝na polegaç.

New Holland Construction prezentowa∏ si´ jako bardzo nowoczesny
i zaawansowany technologicznie producent. W mojej opinii stoiska nale˝a∏y do najbardziej popularnych
na targach.

Auta i koparki podbijajà Pary˝

Poniewa˝ od niedawna odpowiadam
w P∏ocku za ga∏àê maszyn budowlanych, g∏ównym moim celem by∏o lepsze zrozumienie biznesu cz´Êci zamiennych, z uwzgl´dnieniem ró˝nic
dotyczàcych cz´Êci do maszyn rolniczych i budowlanych. Zauwa˝y∏em,
˝e w odró˝nieniu od obszaru maszyn
rolniczych, w sektorze maszyn budowlanych du˝à wag´ przywiàzuje si´
do osprz´tu. Sprzeda˝ zestawów dodatkowego wyposa˝enia do maszyn
budowlanych odgrywa wi´kszà rol´
(50% ca∏ych obrotów) w porównaniu
z maszynami rolniczymi (tylko 15%).
Dlatego na targach by∏o wiele stoisk
z dodatkowym wyposa˝eniem oraz
cz´Êciami zamiennymi.
Targi rolnicze i budowlane ró˝ni
od siebie charakter zwiedzajàcych.
Na ekspozycje rolnicze, w których
do tej pory bra∏em udzia∏, przyje˝d˝a
wielu obserwatorów, którzy oglàdajà
maszyny z du˝ym zaciekawieniem,
ale tylko cz´Êç z nich decyduje si´
podpisaç umow´ podczas targów.
Tymczasem targi maszyn budowlanych odwiedzajà ludzie biznesu zainteresowani natychmiastowym zakupem. Dlatego na miejscu podpisuje
si´ wiele umów i kontraktów”.

Ten bezprecedensowy pomys∏
okaza∏ si´ strza∏em w dziesiàtk´.
Podczas wystawy Intermat
koparkom przerzucajàcym setki
metrów szeÊciennych ziemi
na „poligonie” New Holland
towarzyszy∏y Panda Cross i Fiat
Sedici. Dzi´ki umowie pomi´dzy
New Holland a Fiatem Auto goÊcie
wystawy mogli osobiÊcie sprawdziç,
w jaki sposób samochody te
wykorzystujà swój czteroko∏owy
nap´d w warunkach terenowych.
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Dariusz Marciniak, absolwent Wydzia∏u Budowy Maszyn Politechniki
Warszawskiej, odpowiada w firmie
CNH Polska za sprzeda˝ i marketing
cz´Êci zamiennych. Przez 4 lata jego
dzia∏alnoÊç dotyczy∏a tylko cz´Êci
do maszyn rolniczych Case IH i New
Holland na obszarze Litwy, ¸otwy, Estonii i Polski. Od niedawna zajmuje
si´ równie˝ cz´Êciami do maszyn budowlanych na rynku polskim. Mówi:
„CNH Polska nie prezentowa∏a
na salonie Intermat swoich produktów poniewa˝ jest zaanga˝owana w produkcj´ maszyn, podzespo∏ów i cz´Êci zamiennych do maszyn
rolniczych. Pojecha∏em do stolicy
Francji, bo to jedna z najwa˝niejszych wystaw, jeÊli nie na Êwiecie, to
na pewno w Europie. Wyjazd stanowi∏ doskona∏à okazj´ do nawiàzania
kontaktów, zw∏aszcza z kolegami,
tzw. specjalistami produktowymi,
którzy w Case New Holland podzieleni sà wed∏ug asortymentów. Obserwowa∏em tak˝e konkurencj´, co
wp∏ywa korzystnie na opracowywanie nowych programów marketingowych i osiàganie coraz lepszych wyników sprzeda˝y. Musz´ powiedzieç,
˝e zarówno stoisko NH Construction
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Pomiar
wyznacza
jakoÊç
Centrum Diagnostyczno Pomiarowe
powsta∏o w zak∏adzie Tychy Fiat Auto
Poland w 2003 roku. Od tamtej pory
pr´˝nie si´ rozwija, g∏ównie za sprawà
wysoko wykwalifikowanej kadry
pracowniczej.
„Centrum Diagnostyczno Pomiarowe zosta∏o powo∏ane z inicjatywy
dyrektora zak∏adu i szefa s∏u˝by jakoÊci w okresie uruchamiania Fiata Panda – mówi Zygmunt Draga, kierownik Centrum. – Powstanie tej komórki
by∏o zainspirowane zwi´kszonym zapotrzebowaniem na pilne wykonywanie
pomiarów, zarówno uruchamianych cz´Êci, detali jak i ca∏ych podzespo∏ów
nowego modelu. Fiat Auto Poland dysponowa∏ ju˝ w tym czasie maszynami pomiarowymi, dodatkowo dla potrzeb nowego modelu poszerzono gam´ urzàdzeƒ kontrolno-pomiarowych, które nale˝a∏o skupiç w jednej komórce w celu jak najefektywniejszego ich wykorzystania. Podobnie z zasobami ludzkimi – wszystkie pomiary od tej pory wykonywane sà przez sta∏y
zespó∏ ludzi majàcych wieloletnie doÊwiadczenie – wysoko wykwalifikowanych specjalistów – metrologów. Nasza praca to nie tylko pomiary nadwozia, wykonywane na spawalni, ale tak˝e pomiary detali w procesie produkcyjnym zarówno na spawalni jak i na monta˝u. Te ostatnie to mi´dzy innymi: pomiar luzów i profili elementów ruchomych samochodu, kontrola wytrzyma∏oÊci zgrzein (metoda m∏otka i przecinaka zostaje tu wypierana przez
metod´ ultradêwi´kowà) oraz kontrola po∏àczeƒ Êrubowych (na Spawalni
i na Monta˝u). Na terenie jednostki Monta˝u posiadamy ma∏e laboratorium z maszynà pomiarowà, która s∏u˝y do mierzenia detali montowanych
na Monta˝u – zarówno nowo wprowadzanych jak i z bie˝àcej produkcji.
Zygmunt Draga pracuje w Zak∏adzie w Tychach od 1975 r. Jest ˝onaty, ma
córk´ i 2 synów, z metrologià jest zwiàzany od 1996 roku i przyznaje, ˝e
od tamtego czasu nastàpi∏ ogromny post´p w tej dziedzinie. Tradycyjny ry-

sunek konstrukcyjny na papierze, który dawniej by∏ podstawowym dokumentem w pracy, w chwili obecnej
praktycznie nie istnieje. Zastàpiono
go modelami matematycznymi
– w którym ka˝dy z punktów karoserii
ma swoje wspó∏rz´dne w 3 osiach,
wartoÊci nominalne. Podobnie zmieni∏y si´ narz´dzia pracy. Na poczàtku
typowymi i cz´sto stosowanymi narz´dziami pomiarowymi by∏y suwmiarka, mikrometr, wysokoÊciomierz i linia∏. Teraz metrolodzy w praktyce si´
nimi nie pos∏ugujà – pe∏nià one jedynie funkcj´ wspomagajàcà w pomiarach. Pomiary wykonuje si´ na maszynach, pracujàcych w systemie automatycznym, pó∏automatycznym lub
r´cznym. Te zmiany wymagajà ciàg∏ego szkolenia pracowników, nawet
tych najbardziej doÊwiadczonych.
Miros∏aw Balion, kontroler pomiarowy, 36 lat, ˝onaty, ma 2 synów:

„W firmie Fiat Auto Poland pracuj´
od 1990 roku, w s∏u˝bach metrologicznych od 1996. Nasza praca dostarcza informacji o produkcie jeszcze w fazie jego wykonania i pozwala
na wprowadzenie ewentualnych korekt, tak aby utrzymaç jakoÊç produktów na bardzo wysokim poziomie.
Poza tradycyjnà metrologià zajmuj´
si´ te˝ programowaniem maszyn pomiarowych pod kàtem kontroli procesu. Czuwam wi´c nad tym, aby maszyny, które uczestniczà w procesie
produkcyjnym 24 godziny na dob´
pracowa∏y sprawnie.
W moich codziennych obowiàzkach
pojawiajà si´ ró˝nego rodzaju wyzwania – wynikajà one przede wszystkim
z cz´stej wymiany sprz´tu na bardziej
specjalistyczny – wymaga to uczestnictwa w szkoleniach. Dzi´ki kursom
w miar´ szybko dostosowujemy si´
jednak do nowego sposobu pracy”.

Miros∏aw Balion mia∏ ostatnio okazj´
podzieliç si´ swoimi doÊwiadczeniami
z kolegami z W∏och. Wraz z kilkoma
innymi pracownikami Centrum Diagnostyczno-Pomiarowego wyjecha∏
na 3 miesiàce do Melfi, aby pomóc
„w∏oskim kolegom” w pomiarach
podczas uruchamiania Grande Punto.
Bardzo ceni sobie ten wyjazd. Zdoby∏
dodatkowe doÊwiadczenie zawodowe, pozna∏ nowe technologie, które
wraz z nowym modelem sà wprowadzane i które w naszym Zak∏adzie najprawdopodobniej
te˝
zostanà
wdro˝one w najbli˝szym czasie. Czas
wolny sp´dza∏ wraz z kolegami z JP
Monta˝u (którzy tez tam przebywali)
organizujàc wspólne wycieczki (Rzym,
Neapol, Capri). W czasie wakacji wróci∏ do tych przepi´knych miejscowoÊci – tym razem z ca∏à rodzinà.
W∏adys∏aw Czaicki, metrolog, 44 lata, ˝onaty, ma córk´, równie˝ by∏
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delegowany do Melfi. „Uczestniczy∏em razem z kolegami w uruchomieniu Grande Punto, wykonujàc pomiary pod potrzeby karoserii
na Spawalni. Pozna∏em tam wielu
w∏oskich kolegów, ich kultur´ i obyczaje”. O swojej pracy w zak∏adzie
mówi: „Aby sprostaç codziennym
obowiàzkom musimy nadà˝aç
za zmianami, które w dziedzinie pomiarów zachodzà bardzo szybko
a szkolenia i sesje wyjazdowe nam
w tym pomagajà. Ja pracuj´ jako
metrolog od 1998 roku. Mierz´
praktycznie wszystko; poczàwszy
od silników po detale (np. elementy
plastikowe i metalowe). Pomiary sà
niejako wyznacznikiem jakoÊci koƒcowej samochodu. Je˝eli przyjdà
do nas podzespo∏y, które po naszych
pomiarach i wspólnych analizach
oka˝à si´ z∏e to nie mo˝na ich zamontowaç w aucie. Dopiero po kontroli metrologicznej i pozytywnym
wyniku montowalnoÊci mo˝na przystàpiç do sk∏adania samochodu.
Moja praca wymaga ogromnej precyzji – je˝eli poszczególne elementy
samochodu nie b´dà do siebie idealnie pasowa∏y to usterk´ takà zauwa˝y klient lub wystàpi defekt
po krótkim okresie eksploatacji.
Teraz nasza praca jest du˝o ∏atwiejsza, mamy nowoczesne maszyny,
które wspomagajà nasze codzienne
obowiàzki – grunt to dobrze opanowaç ich obs∏ug´ i w tym celu mamy
liczne szkolenia. KiedyÊ swoje pomiary musieliÊmy opieraç na rysunku
technicznym i to by∏o bardzo pracoch∏onne: wszystko musieliÊmy przeliczaç sami, teraz liczy za nas komputer wi´c wyniki otrzymujemy szybciej
i z wi´kszà dok∏adnoÊcià. Pozwala to
na szybsze i trafniejsze podejmowanie decyzji, w efekcie popraw´ jakoÊci produkowanych samochodów
i osiàgni´cie wi´kszego zadowolenia
klienta z naszego wyrobu”.
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Teksid

- Si∏a nap´du
W ciàgu ostatnich dwóch lat kadr´
Teksid Iron zasili∏o kilku nowych
in˝ynierów. Uczà si´ od najlepszych
i wnoszà do zak∏adu Êwie˝e pomys∏y.
Niektórzy pracujà zaledwie rok,
a sprawdzajà si´ w najbardziej
nieprzewidywalnych sytuacjach.
Najpierw z zapa∏em oprowadzajà nas po laboratorium. „To jednak nie
wszystko, musicie zobaczyç hal´ produkcyjnà, tam jest na co popatrzeç
– mówià z dumà. – Nie wiemy tylko, czy macie w∏aÊciwe ubranie, a przede
wszystkim buty” – dodajà ze Êmiechem. M∏odzi in˝ynierowie z Teksidu sà pe∏ni werwy, zapa∏u do pracy i ch∏onni wiedzy. Wszyscy skoƒczyli studia techniczne, wszyscy te˝ twierdzà, ˝e wiedza teoretyczna, którà nabyli na studiach, nie
wystarcza. Dopiero tutaj mogli zakosztowaç praktyki, która „czasem smakuje gorzko, szczególnie gdy si´ pope∏nia b∏´dy w najprostszych zadaniach”.
Pawe∏ Piela skoƒczy∏ Wydzia∏ Odlewnictwa na AGH w Krakowie. W Laboratorium pracuje od roku. Przed rozpocz´ciem pracy na stanowisku samodzielnego metalurga odby∏ pó∏roczny sta˝. „Ten okres próby bardzo mi pomóg∏,
da∏ mi mo˝liwoÊç zdobycia doÊwiadczenia zawodowego. Praca w Laboratorium polega mi´dzy innymi na przyjmowaniu materia∏ów do przeróbki i ich
badaniu w nast´pnych fazach procesu. OczywiÊcie pojawiajà si´ problemy
(np. powiàzanie sk∏adu chemicznego i struktury z wadami odlewów), dlatego nale˝y zasi´gaç rady starszych pracowników, uczyç si´ od najlepszych.
Czasami szukamy b∏´dów bardzo d∏ugo, a póêniej okazuje si´, ˝e przyczyny
sà zupe∏nie inne. Nie mo˝na zawsze przedk∏adaç teorii nad praktyk´”.
Micha∏ Broda jest absolwentem Wydzia∏u Metalurgii Politechniki Âlàskiej,
prac´ w Teksid Iron rozpoczà∏ w grudniu 2004 roku. „W umowie o prac´ moje stanowisko okreÊlono jako samodzielny, kwalifikowany metalurg. Spotka∏em tu bardzo doÊwiadczonych pracowników, którzy sà dla mnie wzorem,
gdy˝ pracujà w tym miejscu od wielu lat. Je˝eli wyrób jest z∏y to wspólnie za-

stanawiamy si´ nad przyczynami i szukamy rozwiàzaƒ. Przyjacielska atmosfera i mo˝liwoÊci rozwoju sprawiajà, ˝e
przysz∏oÊç wià˝´ z Teksidem”.
Grzegorz Gardynik i Damian Umiastowski sà kolegami ze studiów (ukoƒczyli
Wydzia∏ Mechaniczny – Technologiczny
Politechniki Âlàskiej). Razem rozpocz´li sta˝ w Teksidzie, podejmujàc nast´pnie prac´ w zak∏adzie. Obaj zajmujà si´
detalami na liniach horyzontalnych.
Grzegorz Gardynik: „Pracuj´ od lipca 2005 roku, zaraz po sta˝u przyj´to mnie na stanowisko technologa.
Praktyka i teoria? To dwie ró˝ne sprawy. W∏aÊnie dlatego na poczàtku sta˝u napotyka si´ na wiele trudnoÊci.
Aby byç dobrym w tym, co robisz,
musisz poznaç procesy technologiczne od podszewki. Trzeba mieç ÊwiadomoÊç, ˝e nawet najmniejsze usterki majà wp∏yw na wyrób koƒcowy”.
Damian Umiastowski: „Zgadzam si´

Sà najlepsi
Ryszard
Klaczak,
dyrektor
Personalny
Teksid Iron
w Skoczowie
jest bardzo
dumny
z post´pów,
jakie robià m∏odzi in˝ynierowie.
Niektórzy pracujà tu zaledwie rok,
a sprawdzajà si´ w najbardziej
nieprzewidywalnych sytuacjach.
„Stawiamy na m∏ode pokolenie, które
jest dowodem wysokiego poziomu
polskiego szkolnictwa, zawsze wi´c
b´d´ powtarza∏, ˝e nasi specjaliÊci sà
najlepsi. Mojà opini´ na ten temat
potwierdzajà zagraniczni goÊcie.
Wszyscy wyra˝ajà uznanie dla naszych
ch∏opaków, bowiem codzienne obowiàzki
sà dla nich du˝ym wyzwaniem”.

Damian Umiastowski

z GrzeÊkiem. Trudno jest rozwiàzywaç
pewne problemy, kierujàc si´ tylko
wiedzà teoretycznà. Kiedy rok temu
zacz´liÊmy prac´ w Teksidzie musieliÊmy si´ wiele nauczyç. Ja, zaraz
po sta˝u mia∏em okazj´ wyjechaç
na trzy miesiàce do Niemiec, gdzie
pracowa∏em jako rezydent ds. jakoÊci
wa∏ków rozrzàdu. By∏a to doskona∏a
okazja do nabycia wiedzy praktycznej,

Leszek Dyjak

mia∏em te˝ okazj´ poznaç zaawansowane technologie niemieckie”.
Leszek Dyjak, pracownik Dzia∏u Technologicznego, jest absolwentem ATH:
„Na brak pracy nie mo˝na tutaj narzekaç. Nie zawsze jest tak, jakbyÊmy
chcieli, gdy˝ spotykamy si´ z wieloma
nieprzewidywalnymi sytuacjami. Dla
mnie najwi´kszym problemem by∏a
koniecznoÊç prawid∏owego rozpozna-

Micha∏ Broda i Pawe∏ Piela

wania problemów i szybkiego im zapobiegania. Poza tym nasze codzienne obowiàzki nie sà wyznaczane przez
jednoznaczne schematy. Nieraz trzeba si´ g∏owiç nad rozwiàzaniami,
a cz´sto bywa tak, ˝e znajdujà si´
one zupe∏nie gdzie indziej ni˝ myÊlimy.
Ciesz´ si´ jednak, ˝e zak∏ad si´ rozwija i potrzebuje Êwie˝ej kadry. Dlatego
znalaz∏em si´ tutaj”.

fiat wokó∏ nas CZERWIEC / LIPIEC 2006

Grzegorz Gardynik

39

A. Górna, fot. I. Kaêmierczak i ze zbiorów pryw.

firma
fiat wokó∏ nas CZERWIEC / LIPIEC 2006

40

Praca,

nauka,
zwiedzanie
W ostatnim czasie 50 pracowników Comau
Poland pomaga∏o kolegom z zagranicznych
oddzia∏ów wdra˝aç nowe projekty. Sami
uczyli si´ pracy w mi´dzynarodowej grupie,
poznawali nowe technologie, spieszyli
z fachowà radà a... w wolnych chwilach
zwiedzali nieznane zakàtki.
Najbardziej doÊwiadczeni specjaliÊci Comau Poland majà na swoim koncie po kilka pobytów zagranicznych. Tomasz Pernak, pracownik z najd∏u˝szym
„sta˝em wyjazdowym” wita nas s∏owami: „Jestem pracownikiem z dwudziestoletnim sta˝em pracy, najpierw w FSM, FAP, obecnie od 1999 roku pracuj´ w Comau Poland w s∏u˝bach utrzymania ruchu na stanowisku mechanik-automatyk. 3 lata temu, dzi´ki Comau rozpocz´∏a si´ moja przygoda z wyjazdami. Pierwszy, trwajàcy ponad rok, zwiàzany by∏ z uruchomieniem dwóch
projektów dla Volkswagena w Poznaniu. Dzi´ki temu mia∏em szans´ po raz
pierwszy pracowaç w „mi´dzynarodowym” zespole, z∏o˝onym z Polaków,
W∏ochów i Niemców. Nast´pnie wyjecha∏em do W∏och, w celu przygotowywania wspólnie z w∏oskimi specjalistami oprzyrzàdowania dla projektu Renault, który nast´pnie by∏ realizowany w Rosji. Tym sposobem w 2004 roku
znalaz∏em si´ w Moskwie w dawnej fabryce Moskwicza, aktualnie spó∏ki
Avtoframos, nale˝àcej do francuskiego koncernu Renault. Dla mnie i moich
kolegów by∏o to wielkie wyzwanie, gdy˝ zaczynaliÊmy budow´ linii od podstaw, w praktycznie pustych halach. Nasza praca polega∏a na przygotowaniu
nowej linii oraz szkoleniach za∏ogi utrzymania ruchu. Tutaj równie˝ pracowaliÊmy w „mi´dzynarodowej ekipie” z kolegami z Afryki Po∏udniowej, W∏och,
Francji i oczywiÊcie z Rosji. Byli te˝ Tad˝ycy, Bia∏orusini, Ukraiƒcy. Ten przekrój
narodowoÊciowy sprawi∏, ˝e zawarliÊmy wiele cennych przyjaêni. Po Moskwie
by∏a Rumunia i pomoc w przygotowaniach do nast´pnego projektu dla Renault. Nasza praca tym razem polega∏a nie tylko na uruchamianiu linii, ale
tak˝e na wdra˝aniu nowego modelu Dacii.

Wolny czas sp´dzony poza granicami
Polski wykorzystywa∏em równie˝
na krajoznawcze eskapady: zwiedzi∏em wzd∏u˝ i wszerz okolice Turynu,
Savon´ i w∏oskie pla˝e, skàd razem
z kolegami wracaliÊmy spaleni „na raka”. W Rosji zobaczy∏em Kreml, Mauzoleum Lenina, zabytkowà cerkiew.
Tamten okres wspomina∏em póêniej
w audycjach radiowych dla pracowników Fiata. A co zyska∏em? Podnios∏em swoje kwalifikacje zawodowe
i wyzby∏em si´ stereotypowego myÊlenia o Rosjanach i Rumunach. Zobaczy∏em tych ludzi takimi jakimi rzeczywiÊcie sà: otwarci, serdeczni, wyrozumiali no i... lubià nas – Polaków”.
W tej chwili Tomasz Pernak przygotowuje si´ do wyjazdu do Rosji – pojedzie nadzorowaç kolejne etapy wdra˝ania projektów. A o Comau Poland
mówi, ˝e to „najbardziej zglobalizowany zak∏ad w Polsce”.

¸ukasz Krzekotowski

Andrzej Janusz

W zesz∏ym roku do Turynu wyjecha∏
in˝. ¸ukasz Krzekotowski. „Pracuj´
na wydziale Delfo Panda Spawalnia
od dwóch lat, jestem elektronikiem
w utrzymaniu ruchu – mówi. – W Turynie pracowa∏em w zak∏adzie s∏ynnego projektanta samochodów Pininfarina, który w ostatnim czasie zas∏ynà∏
tak˝e projektem pochodni i znicza
olimpijskiego. Pracowa∏em na Spawalni, przy uruchamianiu linii zrobotyzowanej do produkcji dwóch marek
Mitsubishi i Forda w wersjach kabriolet. Zdoby∏em wiele cennych doÊwiadczeƒ i mia∏em równie˝ kontakt
z nowym sprz´tem, bardziej zaawansowanym technologicznie. Pracowa∏em te˝ w wielonarodowoÊciowej ekipie – by∏o dwóch kolegów z Polski, kilku Niemców i W∏osi. Zawar∏em du˝o
przyjaêni. Po pracy zwiedza∏em Turyn
i jego pi´kne okolice. By∏em równie˝
w Wenecji”.

Globalna firma - Globalne inicjatywy
„Projekt zagranicznych wyjazdów
pracowników narodzi∏ si´ w ramach
wspó∏pracy i wymiany doÊwiadczeƒ
pomi´dzy Comau Poland a Comau
we W∏oszech – mówi Andrzej Janusz,
szef personelu Comau Poland.
– Firma taka jak nasza musi stale
nadà˝aç za post´pem technicznym
a realizacji tego celu dokonujemy
mi´dzy innymi poprzez uczestnictwo
we wdra˝aniu nowych projektów
Comau w Europie. W zwiàzku z tym
rozpocz´liÊmy mi´dzynarodowe
wymiany, które sà zadowalajàce dla
obydwu stron, przynoszàc korzyÊci
równie˝ samym pracownikom.
Polscy specjaliÊci uczestniczà
przy pracach instalacyjnych
i uruchomieniach, wykorzystujà
zdobyte doÊwiadczenie w realizacji
utrzymania ruchu. Pracownicy

zdobywajà nowe doÊwiadczenia,
uczà si´ funkcjonowaç w nowym,
mi´dzynarodowym Êrodowisku,
które nierzadko wymaga pogodzenia
tak ró˝nych wszak mentalnoÊci.
Przy okazji „od kuchni” widzimy
ca∏y ogrom pracy i problemów
zwiàzanych z uruchomieniem
produkcji nowych modeli
samochodów. Docenia si´ wysi∏ek
ludzi, którzy si´ za tym kryjà
i bogactwo mo˝liwoÊci szkoleniowych
„learning by doing”, zwiàzanych
z ka˝dym uruchomieniem.
Do tej pory wys∏aliÊmy 50
pracowników ró˝nych specjalnoÊci
do naszych zagranicznych oddzia∏ów
w Rosji, Rumunii, Niemczech i we
W∏oszech. Kolejni specjaliÊci wyjadà
do Czech. Mamy nadziej´, ˝e to
dopiero poczàtek wspó∏pracy”.
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PodnoÊniki
no˝ycowe
na podwoziach
IVECO
Samochody ci´˝arowe IVECO zosta∏y
wybrane pod zabudow´ podnoÊników
no˝ycowych, s∏u˝àcych do codziennej
obs∏ugi najwi´kszych samolotów
pasa˝erskich Êwiata.
Obs∏uga naziemna linii lotniczych Virgin Atlantic wzbogaci∏a si´
o dwa samochody Eurocargo 150E21 z podnoÊnikami, które b´dà pracowaç na londyƒskich lotniskach Heathrow i Gatwick. Samochody do zabudowy zosta∏y wys∏ane do miejscowoÊci Muncie w stanie Indiana (Stany Zjednoczone Ameryki), poniewa˝ ˝adna z europejskich firm nie by∏a
zdolna wyprodukowaç podnoÊnika zgodnie z ˝àdanà specyfikacjà. Dzi´ki
maksymalnej wysokoÊci podnoszenia (9,75 m), Eurocargo obs∏uguje
najwi´ksze pasa˝erskie Boeingi i Airbusy, si´gajàc bez trudu do ich stateczników ogonowych.
„PrzyglàdaliÊmy si´ ofertom wielu producentów i wybraliÊmy IVECO ze
wzgl´du na ∏atwoÊç przystosowania do ró˝nych zadaƒ oraz na sprawdzonà i potwierdzonà solidnoÊç oraz niezawodnoÊç. Dzi´ki niewielkiemu rozstawowi osi, samochód jest niezwykle zwrotny. Jest to szczególnie przydatne w codziennej pracy na p∏ycie lotniska – mówi Martin Pillings, dyrektor zaopatrzenia w Virgin Atlantic. – Spodziewamy si´ wielu lat nieprzerwanej eksploatacji tych pojazdów”.
Platforma podnoÊnika jest wyposa˝ona w odboje rurowe, chroniàce poszycie kad∏uba samolotu przed przypadkowymi uszkodzeniami podczas
pracy. Ca∏oÊç pokryta jest specjalnà farbà „Skydrol” odpornà na dzia∏anie agresywnych czynników chemicznych. Powierzchnia pomostu wy∏o˝ona jest tworzywem przeciwpoÊlizgowym.
Dwa pulpity sterujàce pracà podnoÊnika zamontowano na pomoÊcie
oraz bezpoÊrednio na podwoziu ci´˝arówki.

Eurocargo 150E21 (o dopuszczalnej
masie ca∏kowitej 15 ton) nap´dzane
jest silnikiem Tector o pojemnoÊci 5,9
dm3 rozwijajàcym maksymalnà moc
210 KM przy 2700 obr./min oraz moment obrotowy 680 Nm w zakre-

stabilnoÊcià i sztywnoÊcià tak, aby wytrzymaç podmuchy wiatru dochodzàce
do 120 km/h i nie powodowaç przekroczenia dopuszczalnych przesuni´ç
wzgl´dem kad∏uba samolotu.
Zawieszenie Stralisa jest w pe∏ni
pneumatyczne (sterowane elektronicznie). Pozwala to na szybkie i bezproblemowe poziomowanie podwozia.
Doskona∏à zwrotnoÊç gwarantuje kierowana oÊ wleczona. èród∏em nap´du
jest silnik Cursor 8 o maksymalnej
mocy 310 KM, nap´d i zasilanie instalacji zabudowy hydraulicznej jest
pobierane od przystawki odbioru mocy. Zasilany z niej jest równie˝ uk∏ad
dokowania platformy do kad∏uba samolotu oraz mechanizm rozsuwanych
podpór teleskopowych. Ca∏oÊç gwarantuje du˝à wydajnoÊç obs∏ugi Airbusa A380. Wystarczy godzina do przetransportowania oko∏o 53 wózeczków
cateringowych
wykorzystywanych
na pok∏adzie samolotu.

Schulstad stawia na Daily
Kolejna znana Êwiatowa firma wybra∏a Iveco. Na poczàtku czerwca,
w Nadarzynie pod Warszawà, Iveco Poland przekaza∏o do firmy Schulstad
10 samochodów Daily 35C10. Flota Schulstad liczy oko∏o 90 pojazdów: sà
nimi g∏ównie Daily oraz kilka egzemplarzy Eurocargo. Samochody nap´dzajà
niezwykle ekonomiczne silniki o pojemnoÊci 2,3 dm3, rozwijajàce moc (w tej
wersji) 96 KM oraz moment obrotowy 240 Nm w zakresie 1800 – 2800
obr./min. Dopuszczalna masa ca∏kowita pojazdów wynosi 3500 kg.
Na podwoziu o rozstawie osi 3450 mm, firma Plandex zabudowa∏a furgon
o wymiarach 3500 x 2000 x 2100 mm (d∏ug. - szer. - wys.).
Daily w barwach Schulstad b´dà doskonale sprawdzaç si´ w dystrybucji
pieczywa: od piekarƒ
do sklepów.
Ekonomiczny silnik
(w sam raz do jazdy
po mieÊcie) oraz
znana zwrotnoÊç tych
ci´˝arówek stanowià
niepodwa˝alny atut
w trudnej pracy
na ulicach du˝ych
aglomeracji.
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sie 1200 – 2100 obr./min. Natomiast
na trzyosiowym podwoziu Stralis
AD 260 S 31 Y/FS-D firma FFG Fahrzeugwerkstätten Falkenried GmbH zabudowa∏a podnoÊnik no˝ycowy z platformà obs∏ugowà. Jest to pierwszy
na Êwiecie pojazd tego typu, który b´dzie wykorzystywany przez firm´ cateringowà LSG Sky Chefs do za∏adunku
najwi´kszego samolotu pasa˝erskiego
Êwiata, Airbusa A380, na lotnisku
w Monachium. Maksymalny wysi´g
pozwala dotrzeç do drzwi serwisowych
po∏o˝onych na wysokoÊci 8,4 m
nad ziemià (oko∏o 2,4 m wy˝ej
od przeci´tnej wysokoÊci drzwi pozosta∏ych, du˝ych samolotów). Wymagania stawiane podwoziu oraz samej zabudowie sà bardzo du˝e. Podstawowe
to wspomniana ju˝ wysokoÊç podnoszenia i du˝a masa podnoÊnika. Masa
samej platformy to 4,5 tony! Ca∏oÊç
musi si´ charakteryzowaç niezwyk∏à
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XIV Bieg

Fiata

zakoƒczony
Uczestnicy tegorocznego Biegu Fiata
zgodnie przyznali, ˝e pomimo
niesprzyjajàcej aury atmosfera
imprezy by∏a goràca.
Po zesz∏orocznym upale przysz∏a kolej na deszcz. Pada∏o na ca∏ej trasie,
która, jak co roku, prowadzi∏a g∏ównymi ulicami stolicy Podbeskidzia. Przemoczeni do suchej nitki, ale zadowoleni i w komplecie zawodnicy dotarli
na met´ na Stadionie Miejskim BKS Stal. Zwyci´stwo przypad∏o w udziale
Kenijczykowi Mathew Kosgei i Polce Dorocie Ustianowskiej. Wygrana Kosgei
nie jest niespodziankà. Kenijczyk, uznawany powszechnie za faworyta (otrzyma∏ od organizatorów koszulk´ z nr 1), potwierdzi∏ dobrà form´ i po niedawnym triumfie w Maratonie Krakowskim, pewnie pokona∏ rywali tak˝e w Bielsku-Bia∏ej. Mimo padajàcego deszczu Kosgei by∏ bliski pokonania rekordu
trasy nale˝àcego od pi´ciu lat do Waldemara Glinki (29:35), który w tym roku uplasowa∏ si´ na trzeciej pozycji.
RadoÊci ze zwyci´stwa nie kry∏a na mecie Dorota Ustianowska, która
po emocjonujàcym finiszu wygra∏a z Renatà Paradowskà.”To moje trzecie podejÊcie do zwyci´stwa w Biegu Fiata – rok temu by∏am bardzo blisko, ale
z walki o podium wyeliminowa∏ mnie udar s∏oneczny. Dzisiaj takich problemów nie by∏o. Jestem bardzo szcz´Êliwa, a swoje zwyci´stwo dedykuj´ mojemu zmar∏emu koledze – znakomitemu biegaczowi Dariuszowi Ociepie”
– powiedzia∏a Ustianowska. W kategorii wózków sportowych zwyci´˝y∏ jeden
z najzdolniejszych polskich zawodników, bielszczanin Tomasz Hamerlak
– medalista Igrzysk Olimpijskich.
Zawodnicy z Grupy Fiat spisali si´ bardzo dobrze. Najlepszy w kategorii FAP
okaza∏ si´ Krzysztof Szor, który bieg ukoƒczy∏ na 63. pozycji. „To by∏ mój
czwarty start w Biegu Fiata i tym razem jestem bardzo zadowolony z wyniku

Zwyci´zcy klasyfikacji FAP: Krzysztof Szor,
Sebastian Kàdzio∏ka, Jerzy Plewniak.
– 38:10 minut – powiedzia∏ z dumà
prezentujàc puchar. – Nie jestem
amatorem – nale˝´ do Klubu Sportowego TKKF Jastrzàb w Rudzie Âlàskiej
a bieganie to moja najwi´ksza pasja
i sposób na sp´dzanie wolnego czasu.
Dzisiaj by∏o deszczowo, ale trasa okaza∏a si´ doskonale przygotowana. Nagrody, które zdoby∏em bardzo mi si´
podobajà aczkolwiek nie one sà naj-

wa˝niejsze. Grunt to czerpaç przyjemnoÊç z biegu” – doda∏ zwyci´zca w kategorii Fiat Auto Poland.
Dla Jerzego Plewniaka, pracownika FAP,
który uplasowa∏ si´ na 3 miejscu w klasyfikacji Fiat Auto Poland, pogoda nie
mia∏a najmniejszego znaczenia. „Uwa˝am, ˝e tegoroczny deszcz by∏ lepszy ni˝
zesz∏oroczny upa∏ – powiedzia∏. – Dlatego bieg∏o mi si´ fantastycznie i pobi∏em

swój rekord, osiàgajàc czas 40:05 minuty. W Biegu Fiata startuj´ co roku,
poczàwszy od pierwszej edycji i oceniam t´ imprez´ jako jedno z najlepszych wydarzeƒ sportowych, w którym
mam szans´ czynnie uczestniczyç.
Sport pozwala nam odreagowaç, oderwaç si´ troch´ od codziennoÊci, stawiaç sobie nowe wyzwania – w∏aÊnie
dlatego uwielbiam biegaç...
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Zwyci´zcy klasyfikacji generalnej.
Czwarty od lewej Kenijczyk Mathew Kosgei.

Zdzis∏aw Ptak pracownik FAP, który
niestety nie znalaz∏ si´ w czo∏ówce,
tak skomentowa∏ tegoroczne zawody:
„W Biegu Fiata startowa∏em po raz
pierwszy. By∏o ci´˝ko, ale jednoczeÊnie bardzo przyjemnie, musimy pami´taç o tym, ˝e wszelkie zawody
sportowe to przede wszystkim dobra
zabawa. Bieganie to moje hobby
i sposób na nud´, czy oderwanie si´
od codziennych problemów. Pogoda
nam dzisiaj nie sprzyja∏a, ale pomimo
strug deszczu jestem bardzo zadowolony z mojego wyniku – 42 minuty.
Na pewno wystartuj´ w przysz∏ym roku – niezale˝nie od aury”.
Andrzej Torzewski, pracownik GM Powertrain w Bielsku – Bia∏ej startowa∏
w Biegu Fiata po raz 13. „By∏o bardzo ci´˝ko, ale mój wynik – 41:29
minut jest ca∏kiem niez∏y. Nie lubi´
biegaç w deszczu i zesz∏oroczne warunki oceniam du˝o lepiej. Jestem
jednak bardzo zadowolony, ˝e mog´
uczestniczyç w tej wspania∏ej imprezie i fakt, ˝e nie znalaz∏em si´ w czo∏ówce klasyfikacji nie jest dla mnie
problemem. Dla mnie uprawianie
sportów to przede wszystkim doskona∏a metoda na relaks. Codziennie
borykamy si´ z ró˝nymi problemami
i prosz´ mi wierzyç, ˝e bieganie bardzo pomaga o nich zapomnieç”.
– powiedzia∏.
W tym roku organizatorzy Biegu postanowili ufundowaç tak˝e nagrod´
specjalnà dla Beaty BemÊ, która dotar∏a do mety... bez butów. „Jestem
matkà pi´ciorga dzieci i nie by∏o
mnie staç na zakup wysokiej klasy
obuwia sportowego, a moje adidasy
rozlecia∏y si´ na trasie. Ale pokona∏am te 10 km”.
W tegorocznej edycji Biegu Fiata wzi´∏a udzia∏ rekordowa liczba biegaczy
– blisko 1000, z czego po∏owa w biegu g∏ównym rozgrywanym tradycyjnie
na dystansie 10 km. M∏odzie˝ pobieg∏a na 4-killometrowej trasie.
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Deszcz nie popsu∏
nastrojów
Zawoja przywita∏a goÊci dobrà pogodà.
Niestety tylko przywita∏a. Po po∏udniu pada∏
deszcz, co jednak nie przeszkodzi∏o
uczestnikom w dobrej zabawie.
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XII Zlot Turystyczny CRiK
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„Na zlocie jesteÊmy pierwszy raz.
Jest super, bawimy si´ Êwietnie mimo
takiej pogody” – powiedzia∏y Beata
i Ola Jakimiec, uczestniczki XII Zlotu
Turystycznego, zorganizowanego przez
Centrum Rekreacji i Kultury Fiat Auto
Poland 4 czerwca w Zawoi. W zlocie
uczestniczy∏o 800 cz∏onków CRiK
– sympatyków turystyki i aktywnego
wypoczynku.
Organizatorzy przygotowali do wyboru
cztery górskie trasy o ró˝nym stopniu
trudnoÊci. Dla uczestników by∏a to doskona∏a okazja do sprawdzenia i poprawienia w∏asnej kondycji. Na mecie
w Zawoi – Czato˝y, przy ciep∏ym posi∏-

ku, turyÊci opowiadali o pi´knych
górskich widokach, jakie pozwoli∏a
im zobaczyç kapryÊna w tym dniu
pogoda. „W górach by∏o sucho.
Pierwszy raz szliÊmy tak d∏ugà,
trzygodzinnà, trasà. DoszliÊmy
na Hal´ Kamiƒskiego i dalej. By∏o
bardzo przyjemnie” – mówili Weronika, Joanna i Piotr Maciaszczyk,
natomiast Natalia Krzemieƒ, która
sz∏a szlakiem niebieskim i ˝ó∏tym
chwali∏a swój wybór, „bo trasa by∏a bardzo widokowa, a do tego
cz´sto Êwieci∏o s∏oneczko”.
Pogoda zacz´∏a p∏ataç figla dopiero podczas rozgrywania konku-

rencji sportowo – rekreacyjnych.
Strugi deszczu nie przeszkodzi∏y jednak uczestnikom we wspólnej zabawie. „Ca∏à imprez´ oceniam pozytywnie. Ludzie fajnie si´ bawià. By∏em
na trasie trzeciej, a teraz startuj´
w slalomie pi∏kà. Nieêle mi idzie, mimo ˝e mam w nogach trzy godziny
drogi. Ale mo˝e przed Mundialem
warto pokazaç jak si´ prowadzi pi∏k´...” – Êmieje si´ Marcin Bulwicki.
W rozgrywkach sportowych i sprawnoÊciowych bawi∏y si´ równie˝ ca∏e
rodziny. „Zawsze staramy si´ startowaç w ka˝dej konkurencji, choç z ró˝nymi efektami. To Êwietna zabawa”
– stwierdzili Jadwiga i Józef Madej.
Na zakoƒczenie zlotu odby∏ si´ tradycyjny konkurs piosenki dla dzieci.
„Ka˝dy Zlot Turystyczny odbywa si´
w innym miejscu i sk∏ada si´ z dwóch
cz´Êci. Pierwsza to spacer po szlakach
turystycznych, druga – ju˝ na mecie
zlotu – jest cz´Êcià rekreacyjnà. W tym
roku uczestnicy mieli do wyboru cztery trasy górskie. Kto chcia∏ pokonaç
tras´ trudniejszà, szed∏ na Babià Gór´, kto chcia∏ ∏atwiejszà – szed∏ z Prze∏´czy Krowiarki, Zawoi Policzne czy te˝
z Zawoi Wa∏cza. Konkurencji jak zwykle by∏o osiemnaÊcie, a padajàcy
deszcz nie zniech´ci∏ do licznego
w nich uczestnictwa. Co roku coraz
wi´cej osób deklaruje ch´ç wzi´cia
udzia∏u w Zlocie Turystycznym CRiK
FAP, co oznacza, ˝e ten sposób aktywnego wypoczynku podoba si´ ludziom” – powiedzia∏ Eugeniusz Grzesica, kierujàcy CRiK.
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danie specjalne

Wakacje wrogiem szczup∏ej sylwetki? Zazwyczaj tak. Po pierwsze,
s∏odkie nicnierobienie minimalizuje stres, a wtedy zjada si´ wi´cej.
Po drugie, rzadziej si´ga si´ po papierosy: to rzecz godna pochwa∏y,
ale niestety skutkujàca zaokràglonymi kszta∏tami. No i te pokusy!
Bo czy mo˝na odmówiç sobie jagodzianki na pla˝y, ma∏ego piwka czy
egzotycznej potrawy, o której w domu mo˝na tylko pomarzyç?
Dlatego, ˝eby nie wróciç z kaniku∏y z baga˝em kilku dodatkowych
centymetrów w pasie, warto wczeÊniej pomyÊleç. Wówczas uniknie
si´ koniecznoÊci stosowania bardziej drastycznych metod po fakcie.
Zasada, jakiej nale˝y przestrzegaç, jest prosta: jeÊç wszystko, ale
z umiarem, na drobne szaleƒstwa pozwalajàc sobie tylko
z niektórymi, starannie wybranymi smako∏ykami.

Szczup∏e
lato

John Foxx Images

NAPOJE

³
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Lista produktów niskokalorycznych jest ∏atwa
do zapami´tania. Wystarczy zakodowaç sobie, ˝e
niezale˝nie od pory dnia, wszystko, co pochodzi
od roÊlin i zostaje podane na stó∏ bez sosów i zbyt
du˝ej iloÊci przypraw, jest dobre. Âwietnie
sprawdzajà si´ na przyk∏ad sa∏atki na bazie
surowych jarzyn, które mo˝na coraz cz´Êciej kupiç
lub przygotowaç w kilka minut, tu˝ przed wyjÊciem
na wycieczk´ lub na pla˝´. Bez wyrzutów sumienia
mo˝na te˝ dogadzaç sobie rybami – najlepiej
z grilla – oraz owocami, które sà s∏odkie, ale
zdrowe, a cz´sto równie˝ moczop´dne
i sycàce. I to wszystko? OczywiÊcie, ˝e nie!
Dozwolone sà tak˝e niewielkie odst´pstwa. Jakie?
Zacznijmy od napojów.

RYBY

³

PRÓBOWALIÂCIE KIEDYÂ MUSÓW?
JeÊli przygotujemy napój z warzyw, na przyk∏ad
mus, dostarczymy organizmowi tylko 38 procent
kalorii na ka˝de 10 dag produktu, a latem
zapewnimy mu doskona∏e uzupe∏nienie niedoboru
witamin. Od czasu do czasu mo˝emy te˝ pozwoliç
sobie na alkohol, na przyk∏ad kieliszek bia∏ego
wina. To tylko 60 kalorii, które mo˝na zbilansowaç
zmniejszajàc póêniejszy posi∏ek o 20 gramów
chleba. Zielone Êwiat∏o majà równie˝ soki
z owoców bez cukru (tzw. Light lub Fit), które gaszà
pragnienie i sà powszechnie dost´pne. Szklanka
soku jab∏kowego to tylko 65 kalorii, tyle co
kieliszeczek wina!
CO NAJMNIEJ DWA RAZY W TYGODNIU
Ryby mo˝na jeÊç do woli. Sà bogate
w pe∏nowartoÊciowe bia∏ko, selen, fosfor, witaminy
D3 i A, a t∏uszcz rybi jest bez porównania zdrowszy
od t∏uszczów zwierz´cych. Szczególnie polecane sà
ryby morskie, z uwagi na ich niezwykle cenne
nienasycone kwasy t∏uszczowe omega – 3, które
zapobiegajà wielu chorobom. Przynajmniej dwa
razy w tygodniu, ryby powinny byç tak˝e
sk∏adnikiem ka˝dej diety odchudzajàcej, bo uwa˝a
si´, ˝e ich t∏uszcz nie tuczy! JeÊli mimo tych
zapewnieƒ obawiamy si´ nadmiaru kalorii
po spo˝yciu np. ∏ososia, wybierajmy ryby chude:
dorsze, mintaje, morszczuki, sole, pstràgi i modne
ostatnio pangi. Wa˝ny jest te˝ sposób ich
przyrzàdzenia. Powinno si´ jeÊç g∏ównie ryby
gotowane i pieczone w folii, ryby z grilla, a jeÊli
sma˝one – to tylko na p∏ytkim t∏uszczu.

Banana Stock

³

ZA DU˚O CHOLESTEROLU
Latem, kiedy nie chce si´ traciç czasu
na stanie przy kuchni, jajkami ch´tnie
zast´puje si´ drugie danie, zw∏aszcza, ˝e
mo˝na je podawaç na wiele sposobów: jako
jajecznic´, sma˝one, na twardo, na mi´kko,
w koszulkach i z najrozmaitszymi sosami. Poza
tym jajka stanowià podstawowy sk∏adnik
niezliczonych omletów i s∏odkoÊci: pàczków,
kremów, mas do ciast itd. Ma∏o kto wie, ˝e
w jajkach, a przede wszystkim w ˝ó∏tkach,
znajduje si´ t∏uszcz. Jedno surowe jajo kurze
dostarcza ok. 90 kalorii, indycze 115,
a kacze 140. Co gorsze, im bardziej
wyrafinowany sposób przyrzàdzenia potrawy
jajecznej, tym wi´ksza jej kalorycznoÊç: porcja
omletu ze szpinakiem to 400 kalorii, 500 jeÊli
okrasi si´ jà kilkoma kawa∏kami mi´kkiego
sera.

FAST FOOD
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JAJKA

Na wakacjach stres jest mniejszy, za to
wskazówka wagi idzie zwykle w gór´. ˚eby nie
dok∏adaç codziennie kilku deko, wystarczy
spo˝ywaç w∏aÊciwe produkty i w miar´
mo˝liwoÊci ograniczaç te, które smakujà
wyÊmienicie, ale nie pozostajà bez wp∏ywu
na naszà sylwetk´. Chodzi tu przede
wszystkim o t∏uszcze nasycone (wszystkie
kie∏basy), ale równie˝ o mi´so i jajka, tj.
produkty bogate w cholesterol
i wysokokaloryczne, zw∏aszcza podawane
w postaci omletu. Trudno jednak ca∏kowicie
wykluczyç je z jad∏ospisu, choç niektóre, np.
produkty pochodzenia zwierz´cego,
z pewnoÊcià na to zas∏ugujà, jak choçby mas∏o
czy smalec wieprzowy.

³

SZYBKIE JEDZENIE, WOLNE TRAWIENIE
Szybka przekàska, idealny pomys∏ dla tych,
którzy chcà zaraz wróciç na pla˝´ lub ruszyç
w dalszà podró˝, musi byç przede wszystkim
zdrowa. Odpadajà zatem hamburgery i frytki,
bo trawione sà przez organizm bardzo wolno,
dajàc wra˝enie oci´˝a∏oÊci, a z kolei t∏uszcze,
gdy tylko trafià do jelit, wch∏aniajà si´ zbyt
szybko ze wzgl´du na brak b∏onnika. Wniosek?
Jelita, wàtroba i trzustka pracujà dwa razy
intensywniej, ni˝ wtedy, gdy majà do czynienia
z lekkim, ale pe∏nowartoÊciowym posi∏kiem.

³
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DU˚O W¸ÓKIEN, ZERO T¸USZCZU
Âwiatowa Organizacja Zdrowia zaleca pi´ç porcji
warzyw dziennie, zw∏aszcza latem, kiedy mo˝na
z nich wyczarowywaç fantazyjne sa∏atki i potrawy
z grilla. Jarzyny dobre dla zdrowia i urody, sà
bowiem bogate w witaminy i antyutleniacze,
spowalniajàce proces starzenia si´ organizmu. Co
wi´cej, nie zawierajà t∏uszczu, za to mnóstwo
w∏ókien pokarmowych (b∏onnika), które
wspomagajà trawienie i zmniejszajà absorpcj´
w´glowodanów i t∏uszczów. A kalorie? Tych
warzywa majà naprawd´ niewiele: broku∏y 16
kcal, pomidor 15, marchewka 20, wszystko dzi´ki
znacznej zawartoÊci wody (od 90 do 98 procent).

POÂPIECH

LODY

LaPresse/Profimedia

ZIELONE ÂWIAT¸O

WARZYWA
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SZKODZI
Obiady kilkudaniowe, od przystawki po deser:
tragedia! W barach mo˝na ju˝ wybieraç pomi´dzy
potrawà na bazie w´glowodanów, a tà bogatà
w proteiny. Pu∏apkà sà jedynie restauracje
orientalne, gdzie wszystkie dania podaje si´
równoczeÊnie (np. spaghetti z rybà i ry˝em
kantoƒskim). W efekcie je si´ wszystkiego
po trochu, nie zwa˝ajàc na iloÊci poch∏anianych
pokarmów. Jak si´ przed tym broniç? Najlepiej
prosiç o niewielkie porcje, zostawiajàc sobie
mo˝liwoÊç powtórnego zamówienia. Poza tym
nale˝y jeÊç powoli, bo poÊpiech tuczy. OÊrodek
g∏odu w mózgu regulujàcy uczuciem sytoÊci
uruchamia si´ dopiero 20 minut po pierwszym
k´sie. Je˝eli jemy zbyt szybko w tym przedziale
czasowym, wch∏aniamy du˝o wi´cej kalorii, ni˝
byÊmy chcieli.
UWAGA NA DODATKI
Lubimy lody i cz´sto nie umiemy sobie ich
odmówiç. Zw∏aszcza latem, w upalne dni, gdy
dzia∏ajà orzeêwiajàco. Lody sà lekkostrawne
i mniej kaloryczne ni˝ inne s∏odycze. Zw∏aszcza
te produkowane na skal´ przemys∏owà, które
oprócz tuczàcego cukru, sk∏adajà si´ w du˝ej
mierze z wody i przetworzonego mleka.
IloÊç kalorii zale˝y równie˝ od dodatków: najmniej
kaloryczne sà lody z owocami (150 kcal na 10
dag), nieco bardziej z bità Êmietanà (188),
a najbardziej z czekoladà (291).
Warto te˝ si´gaç po lody jogurtowe (cztery kulki
lodów zawierajà tylko 110 kcal), albo
niskokaloryczne sorbety (mro˝one soki owocowe).

UWAGA NA

³
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SMA˚ONE
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OTO SEDNO SPRAWY
Sma˝ona ryba w krajach Êródziemnomorskich,
dynia lub banan z patelni w Ameryce ¸aciƒskiej
czy zrumieniony chleb w Indiach. Dania, których
nie mo˝emy sobie odmówiç zw∏aszcza
na „zamorskich” podró˝ach. Niestety, to
zabójcy dla szczup∏ej sylwetki. Przyk∏adowo
sma˝ona dynia sama w sobie nie jest zbyt
kaloryczna, ale przyrzàdza si´ jà wed∏ug
przepisu wymagajàcego dodania ogromnych
iloÊci cukru. Generalnie odradzamy wszystko to,
co sma˝one, mo˝e z wyjàtkiem tempury.
Sk∏adniki tej japoƒskiej potrawy, tj. ryby,
mi´czaki, skorupiaki i jarzyny, zanurza si´
w zimnym lanym cieÊcie, a potem wrzuca
na rozgrzany olej. Takie ciasto to zaledwie 85
kalorii, w porównaniu z 98 w przypadku panierki
klasycznej. Zdecydowanie odradzamy te˝
spo˝ywania wszelkiego rodzaju chipsów (155
kcal na 10 dag) oraz frytek i ziemniaków
w talarkach pieczonych w g∏´bokim t∏uszczu
(203 kcal).
PRZEKÑSKI
Wielu osobom wydaje si´, ˝e problem nadmiaru
kalorii rozwià˝à zast´pujàc przekàski s∏odkie,
s∏onymi. Niestety, potrawy solone zawierajà
zwykle znaczne iloÊci t∏uszczów (oliwki 27
procent, parówki 24 procent czy w´dliny
ponad 30 procent). 30 gramów zwyk∏ego
biszkopta na podwieczorek to 120 kalorii,
dlatego g∏ód lepiej oszukaç sokiem
wyciÊni´tym ze Êwie˝ej pomaraƒczy lub
plastrem ananasa.
BOMBY KALORYCZNE
Jeden s∏odki francuski rogalik dostarcza 560
kalorii, czyli prawie jednà trzecià ca∏odziennego
zapotrzebowania. Co gorsza, organizm
potrzebuje a˝ pi´ciu godzin, aby go strawiç, bo
w jego sk∏ad wchodzà cukry z∏o˝one i t∏uszcze
nasycone, zw∏aszcza ci´˝ki dla ˝o∏àdka smalec.
Zagro˝eniem dla smuk∏ej linii sà zresztà nie
tylko croissanty, ale wszystkie inne s∏odkie
desery. Kokosowy batonik w czekoladzie to 472
kalorie, 10 dag bia∏ej czekolady z lub bez
migda∏ów 545 kalorii. Stosunkowo najmniej
kaloryczne sà szarlotka i kruche ciasto, które
majà po ok. 350 kalorii na 10 dag.

A. Borsukiewicz, fot. J. Kozierkiewicz

podró˝e
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Wenecji

Nie trzeba jechaç daleko, przekraczaç granic, martwiç si´ o euro.
Wenecja le˝y te˝ w Polsce, w cz´Êci
województwa pomorsko-kujawskiego malowniczo zwanego Pa∏ukami.
Te bardzo ciekawe tereny, zamieszka∏e od pradawnych czasów, sà kolebkà naszej paƒstwowoÊci. Kuszà
zarówno pi´knymi krajobrazami jak
i miejscami atrakcyjnymi dla poszukiwaczy tajemnic.
Wenecja to niewielka wieÊ po∏o˝na mi´dzy dwoma jeziorami Weneckim i Biskupiƒskim. Jej nazwa to
pierwsza z tajemnic. Podobno jeden
z jej w∏aÊcicieli wzià∏ sobie za ˝on´
pann´, marzàcà o urokach Adriatyku. Gdy przywióz∏ jà do swej rodowej siedziby mia∏ jej rzec: Masz tu
swojà Wenecj´!
Najs∏ynniejszà postacià Wenecji by∏
jednak Miko∏aj Na∏´cz Chwa∏owic
zwany Diab∏em Weneckim lub Krwawym Diab∏em, o którym pisa∏ nawet
w swej kronice Jan D∏ugosz. Twierdzi∏, ˝e by∏ wcieleniem wszelkiego
z∏a, za ˝ycia zadawa∏ si´ z szatanem. Wed∏ug legendy jego zamek
WARTO RÓWNIE˚
ODWIEDZIå:
Kruszwic´: z Mysià Wie˝à,
w której wed∏ug legendy
myszy zjad∏y króla
Popiela. W rzeczywistoÊci
jest to pozosta∏oÊç zamku
Kazimierza Wielkiego.
Z wie˝y rozciàga si´

w Wenecji zosta∏ zburzony piorunem, grzebiàc pod zwa∏ami murów
ucztujàcych i ogromne skarby.
Zamkowe ruiny za dnia nie robià wra˝enia, ale z zasypanych lochów s∏ychaç ponoç j´ki, brz´k ∏aƒcuchów, zawodzenie. To Diabe∏ Wenecki, przykuty do swych skarbów, czeka na wyzwolenie. Miejscowi nie radzà zbli˝aç
si´ do ruin po zmierzchu. Opowiadajà
o Êmia∏ku, który wszed∏ nocà do zamkowych piwnic i, gdy po kilku dniach
odnaleziono go pó∏przytomnego, b∏aga∏, by nikt nie szed∏ w jego Êlady. I teraz miejscowy so∏tys przyznaje, ˝e ile-

Gàsawa: pomnik Leszka Bia∏ego

Biskupin

widok na jezioro Gop∏o,
po którym kursuje
stateczek „Rusa∏ka”.
Gniezno: w katedrze
znajdujà si´ s∏ynne
bràzowe drzwi z XII w.,
przedstawiajàce ˝ywot
i m´czeƒstwo Êw.
Wojciecha, a tak˝e

srebrna trumna z jego
relikwiami.
Ostrów Lednicki: miejsce
zwiàzane z narodzinami
paƒstwa polskiego. Tu
Boles∏aw Chrobry
przyjmowa∏ cesarza
Ottona III boso
pielgrzymujàcego

do grobu Êw. Wojciecha
w Gnieênie. Do dziÊ
przetrwa∏y fundamenty
ksià˝´cego palatium
i kilku innych budowli
z wczesnego
Êredniowiecza.
Strzelno: z romaƒskimi
koÊcio∏ami, a zw∏aszcza

Wenecja: kolejka

kroç zdarzy mu si´ znaleêç nocà w pobli˝u ruin, odczuwa dziwny niepokój,
którego êród∏a nie potrafi okreÊliç.
Poza Wenecjà, na terenach tych odwiedziç mo˝na tak˝e polskie Pompeje
– tak nazywa si´ osad´ w Biskupinie,
najbardziej znany w Europie Êrodkowej rezerwat archeologiczny. W 1934
roku odkryto tam liczàce 2700 lat
szczàtki osady ∏u˝yckiej.
Jej drewniane konstrukobejrzeç kolumny (foto
obok) przedstawiajàce
cnoty i przywary (podobne
sà tylko w Hiszpanii,
w Santiago de
Compostella i w Wenecji).
Jedna z przywar
przedstawia Rozpust´
– jest to najstarsze

cje zosta∏y pieczo∏owicie odtworzone
i teraz mo˝na oglàdaç umocnienia
obronne z bramà, zrekonstruowane
chaty, poznaç ˝ycie ludzi mieszkajàcych w nich przed tysiàcami lat. Dodatkowà atrakcjà jest obejrzenie osady od strony jeziora Biskupiƒskiego
podczas rejsu stateczkiem „Diabe∏
Wenecki”.
Biskupin mo˝na zwiedzaç przez ca∏y
rok, ale najciekawiej jest tam we
wrzeÊniu, podczas Festynu Archeologicznego. W tym roku odbywa si´ on
od 16 do 24 wrzeÊnia pod has∏em
„Rzymianie i barbarzyƒcy”.
W Gàsawie, niedaleko Wenecji, obejrzeç mo˝na okaza∏y pomnik Leszka
Bia∏ego. Ten znany wÊród... piwoszy
ksià˝´ krakowski odmówi∏ udzia∏u
w wyprawie krzy˝owej do Ziemi
Âwi´tej, t∏umaczàc, ˝e nie ma tam
piwa. Zginà∏ ko∏o Gàsawy, gdzie
w 1227 r. odbywa∏ si´ zjazd ksià˝àt
polskich. Gdy odpoczywa∏ w ∏aêni,
zaatakowali go siepacze ksi´cia
pomorskiego Âwiatope∏ka. Leszek
nago wskoczy∏
na konia, do-

Kruszwica: Mysia Wie˝a

w Polsce przedstawienie
nagiej kobiety.
Mi∏oÊnicy zjawisk
niezwyk∏ych muszà
odwiedziç wieÊ Wylatowo
(6 km na po∏udnie
od miasta Mogilno, droga
krajowa nr 15), gdzie
od kilku lat na polach

pojawiajà si´
znaki-piktogramy
w kszta∏cie kr´gów
powstajàcych w zbo˝u.
Wzbudzi∏o to ogromne
zainteresowanie polskich
i zagranicznych badaczy
niezidentyfikowanych
obiektów latajàcych.
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Biskupin

si´g∏a go jednak strza∏a. Wspomniany pomnik upami´tnia te dramatyczne wydarzenia sprzed wieków.
Wenecje, Gàsaw´ i Biskupin mo˝na obejrzeç podró˝ujàc kolorowymi
wagonikami kolejki o najmniejszym
w Polsce rozstawie torów (zaledwie 60 cm – tyle, co w wózku dzieci´cym). Kolejka ma ju˝ 112 lat
– do 1962 roku s∏u˝y∏a jako normalny Êrodek transportu, teraz wozi zachwyconych turystów. ˚àdni dodatkowych atrakcji mogà w niej prze˝yç...
napad na pociàg.
W Wenecji jest te˝ niezwyk∏e Muzeum
Kolei Wàskotorowej z wystawà pi´knych starych parowozików, wagonów
i ekspozycji sprz´tu oraz akcesoriów
kolejowych.
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nowoÊci

Joanna Polak

Skazani na
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nowoczesnoÊç
Firma Nokia podda∏a si´ obowiàzujàcym trendom, polegajàcym na dostosowywaniu nowych modeli telefonu
do potrzeb ludzi aktywnych i niepospolitych. Nowy model „komórki”
przeznaczono specjalnie dla klientów
prowadzàcych sportowy tryb ˝ycia.
Nokia 550 jest okreÊlana przez producentów jako produkt inspirowany
ruchem, telefon mo˝e pozostawaç
w trzech trybach – w kontakcie, w trybie muzycznym – do relaksu, liczenia
tempa lub w trybie typowo sportowym, u∏atwiajàcym skuteczny trening.
Poniewa˝ telefon ma mo˝liwoÊç przetwarzania tekstu na mow´, w trakcie

Whirlpool zaprezentowa∏
nowe, rewolucyjne
urzàdzenie. Coraz szybsze
tempo ˝ycia sprawia, ˝e
sprz´t AGD jest
projektowany tak, aby
zminimalizowaç czas
i wysi∏ek zwiàzany

ruchu nie trzeba skupiaç si´ na odczytaniu wiadomoÊci – komórka ma
g∏osowe odczytanie SMS-ów. Nokia 550 Sport mieÊci oko∏o 750 plików muzycznych, mo˝na wi´c dobraç
sobie muzyk´ odpowiednià do çwiczeƒ! Licznik mierzy pokonane kilometry i spalone w tym czasie kalorie.
Firma zaprezentowa∏a te˝ niedawno
trzy nowe rodzaje Bluetooth – Nokia
BH-700, BH-600, BH-300. BH-700
to lekki, wa˝àcy zaledwie 10 gramów
zestaw s∏uchawkowy. Czas rozmowy
wynosi 6 godzin, a czas czuwania nawet 160 godzin. Zestaw BH-600 zapewnia doskona∏à jakoÊç rozmowy

z czynnoÊciami
domowymi. Teraz
powsta∏o Prêt-à-porter
– nowoczesne urzàdzenie
pozwalajàce
na odÊwie˝enie odzie˝y
bez prania w pralce lub
oddawania do pralni.

dzi´ki
funkcji cyfrowego
przetwarzania dêwi´ku. BH-300 jest wyposa˝ona w wygodnà,
zmienianà p´tl´ na ucho. Czas rozmowy to oko∏o 5 godzin, czas czuwania – do 150 godzin.
W zwiàzku z nadejÊciem d∏ugo oczekiwanego sezonu grillowania, firma Tefal przedstawi∏a ca∏à seri´ produktów, które nadajàc si´ raczej do u˝ytku domowego, uratujà jednak imprez´ w razie niepogody. Pierwsze z urzàdzeƒ to grill elektryczny Excelio
Comfort. Wyposa˝ono go w specjalnà, nieprzywieralnà pow∏ok´, dzi´ki
czemu nie musimy zeskrobywaç resztek potraw z powierzchni rusztu.

Whirlpool wykorzysta∏
naturalne w∏aÊciwoÊci
pary, co pozwala nie
tylko na usuni´cie
niemi∏ych zapachów
(na przyk∏ad tytoniu
po wizycie w pubie),
ale równie˝

na wyprostowanie
wszelkich zagnieceƒ.
Mi∏oÊnikom zmywarek
przypadnie z pewnoÊcià
do gustu inny produkt
firmy – zmywarka, która
nie wymaga
wczeÊniejszego

w zmywarce. Aby zrobiç tosty, grillowane mi´so czy gofry, trzeba jedynie
u˝yç odpowiedniej p∏yty wymiennej.
Naturalnie u˝yto nieprzywieralnej pow∏oki. Natomiast Toast’n Grill
TF 8010 jest du˝y, ale bardzo funkcjonalny. Nie tylko rozmra˝a pieczywo, ale mo˝na w nim przyrzàdzaç zapiekanki, pasztety, etc.

przep∏ukiwania naczyƒ.
Temperatura wody
jest dostosowywana
do stopnia zabrudzenia.
System antybakteryjny
pozwala na dok∏adne
i higieniczne umycie
naczyƒ.
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Do kontroli temperatury s∏u˝y specjalny czujnik, który pokazuje u˝ytkownikowi, kiedy urzàdzenie jest idealnie
nagrzane. ¸atwe czyszczenie zapewnia system Total Clear, który umo˝liwia b∏yskawiczne roz∏o˝enie rusztu
na cz´Êci. Grill Easy BG2100 to
ma∏y i por´czny ruszt, który z ∏atwoÊcià mo˝emy przewieêç na dzia∏k´ lub
do znajomych. Jest lekki i w sposób
nieskomplikowany mo˝na go „rozebraç na cz´Êci pierwsze”.
Snack’n Clean 3w1 to
opiekacz z funkcjà grillowania, w którym mo˝emy dodatkowo przyrzàdzaç gofry.
Dla wygody u˝ytkownika
skonstruowano go tak, ˝e
prawie wszystkie cz´Êci
ruchome mo˝na umyç

Firma Jansport specjalizujàca si´
w produkcji plecaków zaprojektowa∏a
specjalny plecaczek dla u˝ytkowników
iPodów. Audiopack posiada panel
sterujàcy umieszczony w pasie ramiennym, nie ma wi´c mo˝liwoÊci,
aby iPod wysunà∏ si´, na przyk∏ad,
podczas jazdy rowerem. NowoÊcià
jest zastosowanie wewn´trznego okablowania, a klawisze na panelu sterujàcym pokryte sà specjalnym, odpornym na zabrudzenia, materia∏em.
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filmy
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Renesans niemego
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gadania?

Prawdziwym rarytasem sta∏o si´ niedawno unikatowe wydanie filmu
„Mocny cz∏owiek”, pochodzàcego
z 1929 roku! Do tego niemego filmu
muzyk´ zrobi∏o Maleƒczuk Tuta Rutkowski Super Trio. Mo˝e si´ to wydawaç nieprawdopodobne, ale film niemy prze˝ywa ostatnio prawdziwy renesans. Organizowane sà pokazy,
którym towarzyszy muzyka na ˝ywo,
a bilety wyprzedajà si´ na pniu. Historia „Mocnego cz∏owieka” jest niesamowita. Film w re˝yserii Henryka Szaro, uwa˝any za zaginiony, odnalaz∏ si´
w Belgii w 1997 roku! Jest to ekranizacja powieÊci Przybyszewskiego,
opowiadajàca o tym, jak ˝àdza s∏awy
zamienia ˝ycie ludzkie
w piek∏o. Mimo wszystko
warto wróciç
czasem do
przesz∏oÊci,
w koƒcu to
kawa∏ historii kinematografii.
PREMIERY
„Stoned”. Wreszcie nakr´cono
histori´ ˝ycia Briana Jonesa,
by∏ego cz∏onka, a w∏aÊciwie
za∏o˝yciela grupy „The Rolling
Stones”. Film wejdzie
na ekrany pod koniec czerwca.
Re˝.: Stephen Woolley, wyst.: Leo
Gregory, Paddy Considine.

Schodzàc jednak z nieba na ziemi´,
Angelina Jolie i Brad Pitt to ostatnio
najcz´Êciej fotografowana i „obmawiana” para na Êwiecie. Nikt ju˝ chyba nie pami´ta, ˝e bohaterowie brukowców to przede wszystkim aktorzy
i to ca∏kiem nieêli. Filmy z ich udzia∏em, w zwiàzku z zainteresowaniem
medialnym, powinny byç w dzisiejszych czasach êród∏em utrzymania
dla wypo˝yczalni. Zatem, kto jeszcze
nie widzia∏ s∏awnego filmu „Tomb rider”, niech czym pr´dzej to zrobi. Angelina Jolie w roli g∏ównej to prawdziwa uczta dla oka. Histori´ przygód
pi´knej pani archeolog zna ju˝ prawie
ca∏y Êwiat, a to za sprawà gry komputerowej, cieszàcej si´ nies∏abnàcà popularnoÊcià od lat.

„Film Êrodka” to w dzisiejszym zestawieniu „W∏oski dla poczàtkujàcych” – uroczy, zabawny i màdry
film. Zdoby∏ wiele nagród na mi´dzynarodowych festiwalach, mi´dzy innymi w Berlinie, a w 2001 roku kandydowa∏ do Oskara. To historia szeÊciorga ludzi, którzy znajdujàc si´
na ˝yciowym zakr´cie, spotykajà si´
pewnej mroênej, zimowej nocy.
„W∏oski dla poczàtkujàcych”
jest Êwietny
na poprawienie sobie nastroju, koƒczy
si´
bowiem
optymistycznie. Tytu∏owy
„w∏oski” to nawiàzanie do
kursu j´zykowego, na który
zapisuje
si´
g∏ówny bohater – m∏ody duchowny
z przedmieÊcia. Normalny, bezpretensjonalny film dla normalnych,
bezpretensjonalnych ludzi.

Czym nakarmiç

To jedna z najg∏oÊniejszych
ksià˝ek sezonu
– zas∏u˝enie.
Nikt dawno nie
pisa∏ w ten
sposób. Faber
jest spadkobiercà prozy
dziewi´tnastowiecznej, ale
jego powieÊç jest du˝o bardziej Êmia∏a i drapie˝na. Autor nie przebiera
w s∏owach, aby dosadnie opisaç atmosfer´ ówczesnego Londynu. Historia zwiàzku nastoletniej prostytutki
– Sugar – z dziedzicem imperium kosmetycznego, sama w sobie jest
doÊç szokujàca, ale powieÊç wciàga w swój klimat
i ci´˝ko si´ od niej uwolniç.
„Szkar∏atny p∏atek” ma
narkotyczne dzia∏anie na
czytelnika, mimo ˝e nie jest
to lektura ∏atwa. Michel Faber: Szkar∏atny p∏atek i bia∏y. Wydawnictwo WAB.
Warszawa 2006.

„Cake” zapowiadano
jako ekstremalnie
Êmiesznà komedi´
romantycznà,
przeznaczonà g∏ównie
dla kobiet.
RzeczywiÊcie, mo˝na
si´ wiele spodziewaç
po filmie, którego

g∏ównej bohaterce, tu˝
ko∏o trzydziestki, nic
dotychczas nie wysz∏o.
Choç ma si´ wra˝enie,
˝e temat brzmi
znajomo... Re˝.: Nisha
Ganatra, wyst.:
Heather Graham,
David Sutcliffe.

ksià˝ki

W nawale ksià˝ek o gotowaniu, które piszà ju˝ dos∏ownie wszyscy, ta
jest wyjàtkowa. Zawiera bowiem,
podane w oryginalnej formie, przepisy diety wegetariaƒskiej, która
staje si´ coraz bardziej popularna,
wr´cz modna. Jest to ksià˝ka niezwyk∏a, du˝o w niej màdrej filozofii
∏àczàcej sposób od˝ywiania si´
z nastawieniem do ˝ycia. Mog´ zapewniç, ˝e kto nab´dzie t´ ksià˝k´
(lub drugà z serii „Nakarmiç dusz´”), pokocha jà ca∏ym sercem.
Jest tak pi´kna, ˝e mo˝na jà przeglàdaç godzinami. Z tego, mi´dzy
innymi, powodu nadaje si´ doskonale na prezent. Przepisy sà ∏atwe
i jak najbardziej realne do wykonania. Mi∏ego gotowania, a przede wszystkim
oglàdania! Jola
S∏oma, Miros∏aw Trymbulak:
Ubraç dusz´.
Wydawnictwo
Czerwony S∏oƒ.
Gdaƒsk 2004.
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Ryszard KapuÊciƒski to prawdziwy cz∏owiekinstytucja. Ceniony na ca∏ym
Êwiecie, stawiany
za wzór doskona∏ego reporta˝ysty,
w wolnych chwilach para si´ równie˝ poezjà. Jak sam
przyznaje, jego wiersze powstajà rzadko, sà jednak wyjàtkowej urody i uwodzà czytelnika od pierwszej lektury.
Dla wielbicieli talentu autora jest to
pozycja obowiàzkowa. Poezja KapuÊciƒskiego jest wyjàtkowo skoncentrowana, a zarazem lekka. Wystarczy
jeden wieczór, aby jà sobie przyswoiç,
lepiej jednak dozowaç sobie przyjemnoÊç odbioru. Kapitalne sà wiersze
bardzo krótkie, czasem sk∏adajàce si´
jedynie z 5 s∏ów. Poezja jest cudownà
rzeczà, a KapuÊciƒski ma wyjàtkowe
zdolnoÊci do w∏aÊciwego doboru s∏ów,
co jest w tym wypadku rzeczà najwa˝niejszà. Ryszard KapuÊciƒski: Prawa
natury. Wydawnictwo Literackie. Kraków 2006.

Joanna Polak

dusz´?
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Marek Pacu∏a, rys. Janusz Stefaniak
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myÊl,
Czytajàc - po
z - nie czytaj.
jak nie myÊlis

Z notatnika

satyryka
FELIETON NOCNY
Noc. Wszyscy Êpià. Nawet Pan
Prezydent chocia˝ ma na g∏owie
nas wszystkich i jeszcze sàsiadów,
z których niektórzy nie rozumiejà,
co Pan Prezydent do nich mówi,
mimo ˝e mówi wyraênie i powoli.
Rzàd Êpi z Panem Premierem
na czele. Obok niego Êpi czwórka
wicepremierów. Troch´ im ciasno, ale Êpià! A ja pracuj´! Oni
Ênià kolorowe sny o czwartej Rzeczypospolitej, a ja pracuj´ w tej,
która jest!
Wicepremier Lepper Êpi rozwalony
na 37 hektarach, a ja siedz´
na kulawym taborecie.
Najszybciej zasn´∏a wicepremier
Pani Zyta Gilowska, bo liczy∏a pieniàdze, które chce jej zabraç minister Religa. Przy czterech miliardach i siedmiuset milionach
spa∏a ju˝, jak m∏oda lekarka
na nocnym dy˝urze za siedemdziesiàt z∏otych.
A ja pisz´ ju˝ 37 minut i jeszcze
nie zarobi∏em ani z∏otówki.
Wicepremier Giertych odrobi∏ lek-

cje, zmówi∏ po cichu pacierz, ˝eby
nie obudziç ˝ony, bo móg∏by si´
nowy uczeƒ poczàç, i oko∏o 23 te˝
si´ po∏o˝y∏, bo przecie˝ rano ma
na ósmà do szko∏y. A do szko∏y ma
bardzo daleko, bo jej jeszcze nie
ma, ale on ma pomys∏y na takà
nowà szko∏´, ˝e uczniom po lekcjach nawet do domu nie b´dzie
si´ chcia∏o wracaç.
Obok niego ci´˝ko dyszàc Êpi Pan
wicepremier Dorn, który biegajàc
za skorumpowanymi politykami
i urz´dnikami nie przestaje Êniç
o Pa∏acu Kultury i Nauki z zakratowanymi oknami, w którym mieÊci
si´ Centralny Areszt Âledczy jego
imienia. I ta wspania∏a wizja tak
go rozpiera, ˝e w ka˝dym mieÊcie
buduje nowe pa∏ace i w ka˝dym
z nich jest miejsce dla ka˝dego
obywatela!
Niech sobie zatem Êpià i Ênià, tylko,
˝eby nie mówili tak g∏oÊno przez
sen, bo ja w takich warunkach
pracowaç nie mog´! A pracowaç
b´d´, ale za darmo, ˝eby nie p∏aciç podatków. Niech p∏acà ci, co na

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

ten rzàd g∏osowali. To b´dzie sprawiedliwe. A kto wie, co to jest sprawiedliwoÊç?!
Id´ spaç, bo i tak nikt mi nie odpowie. Dobranoc panie i panowie.
Z PIWNICZNEGO ARCHIWUM
Obywatele! Obywatelki! I ty, m∏odzie˝y najm∏odsza! Jasne jest, ˝e
musimy si´ rozwijaç. Rozwijaç
konsekwentnie, permanentnie,
konsolidarnie, wertykalnie, hormonalnie oraz horrendalnie. Rozwijaç si´ trzeba! A czasy sà, jak
skàdinàd wiemy, ci´˝kie. Lecz nie
cià˝enie jest tu wa˝ne. Wa˝ne
jest, ˝eby do czegoÊ dojÊç. ˚eby
dojÊç, trzeba iÊç, ˝eby iÊç trzeba
mieç buty. I to dobre buty, a czasy
sà, jak wiemy skàdinàd, ci´˝kie,
wi´c ˝eby mieç buty, trzeba wykonaç swoje zadania. Jest na przyk∏ad zadanie bojowe. Jest zadanie
domowe. Jest zadanie ciosu, zadanie bobu, zadanie dnia codziennego. Zadanie najwy˝sze, zadanie
specjalne. Niewàtpliwie wi´kszoÊç
z was nie zna swojego zadania!
Wies∏aw Dymny

KINO FORM NIEDU˚YCH przedstawia:
1.

2.

krzy˝ówka z Fiatem nr 7
ROZWIÑZANIE KRZY˚ÓWKI NR 6 Z NR 61
POZIOMO: 1. kiosk 6. saper 10. miniówa 11. aerozol 13. Zajàcówna 14. d˝em
16. golf 17. ruina 19. Ojców 20. opas 21. artysta 22. Ryga 23. wn´trze 24.
odmiana 25. gofr 27. kasztel 30. trop 33. idea∏ 34. kadra 35. cela 36. znój
37. czteropak 41. Kalkuta 42. lwowiak 43. Ghana 44. Delàg.
PIONOWO: 1. kancera 2. obóz 3. sawanna 4. kraj 5. Ch´ciny 6. staw 7.
atencja 8. para 9. rozmowy 10. myd∏o 12. lufka 15. musztarda 16. górmistrz
18. arsena∏ 19. dziurka 25. gacek 26. filolog 27. kasztan 28. zderzak 29.
latawce 31. ranking 32. pajàk 37. cuma 38. tara 39. pled 40. Kohl.
Prawid∏owe rozwiàzania nades∏ali: Dariusz Mazurek i Jadwiga G´bala.

ROZWIÑZANIE MA¸EGO ZADANIA
„Bàdê Carusem kierownicy“ - To zadanie rozwiàzali: Anna Koska-Iwan
i Mieczys∏aw ¸oboz. Zwyci´zcy otrzymujà nagrody ksiàzkowe.

3.

4.

fiat wokó∏ nas CZERWIEC / LIPIEC 2006

W kolumny lewego diagramu nale˝y wpisaç 9 wyrazów odgadni´tych na podstawie objaÊnieƒ (wyrazy te u∏o˝one sà alfabetycznie). Litery przeniesione zgodnie
z numeracjà do diagramu prawego utworzà rozwiàzanie – „samochodowy” fragment wiersza Juliana Tuwima oraz imi´ i przezwisko postaci, która s∏owa te
w wierszu wypowiedzia∏a.
9) instrumentalista z werblem 7) W∏adys∏aw, rzeêbiarz, którego sta∏a galeria prac
znajduje si´ w Zakopanem 30) Pary˝, Lima lub Bielsko-Bia∏a 50) m∏ode psa kojarzàcego si´ z nudà 51) Edward...-Morawski (jak niedu˝a persona) 26) biega
z gwizdkiem pomi´dzy pi∏karzami 45) kicz, bohomaz 22) pod gruszà lub w siodle 24) trzecia wed∏ug oddalenia od S∏oƒca planeta Uk∏adu S∏onecznego

WÊród uczestników naszej zabawy rozlosujemy nagrody ksià˝kowe.
Czekamy w redakcji na odpowiedzi.
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150
150

6,0
6,0

kod

54
54

rodzaj nadwozia

pr´dkoÊç maksymalna
(km/h)

1108
1108

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
(l/100 km)

moc silnika (KM)

20.825
21.845

3-drzwiowy
3-drzwiowy

187.043.2
187.343.2

• 025 Klimatyzacja manualna z∏ 2.975 • 028 Szyby przednie sterowane elektrycznie z∏ 595 • 082 Przystosowanie do monta˝u radia (okablowanie + antena + g∏oÊniki) z∏ 170 • 097 Âwiat∏a
przeciwmgielne z∏ 425 • 112 Wspomaganie kierownicy (elektryczne) Dualdrive z∏ 1.615 • 210 Lakier metalizowany z∏ 913,75 • 5B2 Lakier sportowy z∏ 212,50 • 228 Centralny zamek z∏ 297,50
• 313 Radioodtwarzacz kasetowy z∏ 1105 • 564 Radioodtwarzacz CD zintegrowany z∏ 1.360 • 320 Skórzana kierownica i ga∏ka zmiany biegów z∏ 340 • 431 Felgi ze stopów lekkich 13“ opony
165/65/13“ z∏ 1.232,50 • 457 Zderzaki w kolorze nadwozia z∏ 510 • 502 Poduszka powietrzna pasa˝era z∏ 935

25.330
27.880
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 Centralny zamek z pilotem w kluczyku z∏ 340 • 011 Kolumna kierownicy z regulacjà wysokoÊci z∏ 340 • 025 Klimatyzacja manualna z∏ 3.655 • 140 Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z∏
4.675 • 082 Przystosowanie do monta˝u radia (okablowanie + antena + 4 g∏oÊniki) z∏ 340 • 097 Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 510 • 102 Spryskiwacze reflektorów z∏ 510 • 108 Felgi ze stopów lekkich
14“ opony 185/65/14“ z∏ 1.275 • 112 Wspomaganie kierownicy (elektryczne) Dualdrive z∏ 1.487,50 • 141 Opony 165/70/14 (bie˝nik wysoki GRIP) z∏ 0 • 182 Cztery zag∏ówki tylne tapicerowane
(wrersja DYNAMIC i CLIMBING) z∏ 127,50 • 195 Dzielone oparcie tylnej kanapy 50/50 z∏ 340 • 210 Lakier metalizowany z∏ 1.062,50 • 218 Elektrycznie sterowane lusterka zewn´trzne z∏ 425 • 245
Sterowanie radiem z ko∏a kierownicy z∏ 382,50 • 295 Siedzenie pasa˝era ze zintegrowanym schowkiem z∏ 170 • 357 Relingi dachowe z∏ 510 • 392 ESP+ASR/MSR i Hill Holder z∏ 2.125 • 399 Szklany
dach otwierany elektrycznie Sky Dome z∏ 2.465 • 40I Bluetooth z∏ 850 • 407 Automatyczna skrzynia biegów Dualogic z∏ 5.100 • 428 Elektrycznie sterowane szyby przednie i centralny zamek z∏ 1.020
• 431 Felgi ze stopów lekkich 14“ opony 165/65/14“ z∏ 1.275 • 469 Przesuwana i dzielona tylna kanapa z∏ 850 • 499 Fix&Go - zestaw do naprawy opon z∏ 85 • 505 Poduszki powietrzne boczne z∏ 1.020
• 614 Kurtyny powietrzne z∏ 1.700 • 508 Czujnik parkowania z∏ 765 • 451 Radioodtwarzacz kasetowy zintegrowany z∏ 1.020 • 564 Radioodtwarzacz CD zintegrowany z∏ 1.275 • 717 Radioodtwarzacz
CD/MP3 zintegrowany z∏ 1.700 • 718 System audio HI FI (g∏oÊniki i subwoofer) z∏ 680 • 565 Zmieniarka p∏yt CD z∏ 1.020 • 626 Siedzenie kierowcy z regulacjà wysokoÊci z∏ 340 • 665 Zapalniczka z∏ 170
• 823 Gniazdo z zasilaniem 12v w baga˝niku z∏ 85 • 876 Zderzaki w kolorze nadwozia z∏ 340 • 890 Pakiet Komfort z∏ 127,50 • 904 System CONNECT NAV+ z wyÊwietlaczem kolorowym z∏ 6.800
• 927 Listwy boczne z∏ 170 • 989 Pakiet dla palàcych (zapalniczka + popielniczka) 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 • 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∏ 768,4 • 4HS* Mapa Wschodniej Europy (Polska, Czechy, S∏owacja, S∏owenia, Mo∏dawia, W´gry) 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 • 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 - mapa musi byç zamówiona z nawigatorem)

1.2 ACTUAL
1.2 ACTIVE
1.3 Multijet 16v ACTIVE

28.900
30.430
35.275

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

30.175
31.705
36.550

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

• 876 PAKIET FRESH/ACTUAL COMFORT (112, 210, 876) z∏ 1.700 • 008 Centralny zamek z pilotem w kluczyku z∏ 382,50 • 025 Klimatyzacja manualna (dla wersji Fresh i Actual) z∏ 3.825
• 025 Klimatyzacja manualna CENA PROMOCYJNA!!!! z∏ 1.700 • 063 Siedzenie kierowcy i kolumna kierownicy z regulacjà wysokoÊci z∏ 467,50 • 082 Przystosowanie do monta˝u radia (okablowanie
+ antena + 6 g∏oÊników) z∏ 340 • 097 Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 425 • 112 Wspomaganie kierownicy (elektryczne) Dualdrive z∏ 1.615 • 195 Dzielone oparcie tylnej kanapy 40/60 z∏ 340 • 210 Lakier
metalizowany z∏ 1.232,50 • 803 Dojazdowe ko∏o zapasowe z∏ 0 • 315 Radioodtwarzacz CD zintegrowany z∏ 1.275 • 329 Skórzana kierownica z∏ 255 • 428 Elektrycznie sterowane szyby przednie i
centralny zamek z∏ 1.020 • 431 Felgi ze stopów lekkich 14“ opony 185/60/14“ z∏ 1.275 • 502 Poduszka powietrzna pasa˝era z∏ 935 • 505 Poduszki powietrzne boczne z∏ 1.020 • 614 Kurtyny
powietrzne z∏ 1.700 • 511 Trzeci tylny zag∏ówek z∏ 425 • 876 Zderzaki w kolorze nadwozia z∏ 510 • 927 Listwy boczne z∏ 170
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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

PUNTO

ceny samochodów

CENA

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 Centralny zamek z pilotem w kluczyku z∏ 382,50 • 025 Klimatyzacja manualna z∏ 3.400 • 028 Szyby przednie sterowane elektrycznie z∏ 680 • 097 Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 595 • 108 Felgi
ze stopów lekkich 14“ opony 185/65/14“ z∏ 1.020 • 195 Dzielona tylna kanapa 40/60 z∏ 425 • 210 Lakier metalizowany z∏ 1.190 • 414 Radioodtwarzacz CD zintegrowany z∏ 1.190 • 502 Poduszka
powietrzna pasa˝era z∏ 1.020 • 626 Siedzenie kierowcy z regulacjà wysokoÊci oraz w cz´Êci l´dêwiowej z∏ 765 • 728 Dla wersji 064 i 164 - Pakiet dwukolorowe wn´trze (zawiera opcje: 028, 195, 626
dwukolorowà desk´ rozdzielczà i dwukolorowe wn´trze) z∏ 1.870 • 728 Dla wersji 274 - Dwukolorowa deska rozdzielcza i dwukolorowe wn´trze z∏ 850

kod

33.320
34.170
40.545
36.295
40.290
44.795
45.220
42.415
48.960
53.465
56.015

1242
1368
1248
1368
1368
1248
1248
1368
1368
1248
1910

65
77
75
77
95
90
90
95
95
90
130

155
165
165
165
178
175
175
178
178
175
200

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

3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
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
199.434.0
199.237.0
199.232.0
199.234.0
199.434.0
199.432.0
199.436.0

1.2 8v ACTIVE
1.4 8v ACTIVE
1.3 Multijet 16v ACTIVE
1.4 8v ENERGY
1.4 Startjet 16v ENERGY
1.3 Multijet 16v ENERGY
1.3 Multijet 16v ENERGY 6 bieg*
1.4 Startjet 16v DYNAMIC

34.595
35.445
41.820
37.570
41.565
46.070
46.495
43.690

1242
1368
1248
1368
1368
1248
1248
1368

65
77
75
77
95
90
90
95

155
165
165
165
178
175
175
178

6,1
6,1
4,7
6,1
6,2
4,6
4,6
6,2

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

199.150.0
199.153.0
199.151.0
199.253.0
199.254.0
199.257.0
199.252.0
199.254.0

IDEA

SERIA 1

• PAKIET ACTIVE STYLE (041, 097, 927) z∏ 510 • PAKIET ACTIVE COMFORT (008, 195, 352, 450) z∏ 850 • PAKIET ENERGY STYLE (felgi ze stopów lekkich dla danej wersji, 923, 927) z∏ 1.360
• PAKIET ENERGY COMFORT (025, 132, 564, 623) z∏ 3.825 • PAKIET SPORT GOLD (140, 347, 400, 508, 823) z∏ 4.080 • PAKIET ENERGY/DYNAMIC GOLD (140, 347, 400, 508, 823) z∏ 6.630
• 008 Centralny zamek z pilotem w kluczyku z∏ 382,50 • 011 Kolumna kierownicy z regulacjà w dwóch p∏aszczyznach z∏ 425 • 023 Elektrycznie sterowane szyby tylne z∏ 510 • 025 Klimatyzacja manualna
z∏ 3.825 • 140 Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z∏ 4.675 • 140 Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa (wersja SPORT) z∏ 850 • 041 Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewn´trzne,
lakierowane, czujnik temp. zewn´trznej z∏ 425 • 070 Przyciemniane szyby boczne i tylna z∏ 340 • 082 Przystosowanie do monta˝u radia (okablowanie + antena + 6 g∏oÊników) z∏ 467,50 • 097 Âwiat∏a
przeciwmgielne z∏ 510 • 102 Spryskiwacze reflektorów z∏ 425 • 132 Pod∏okietnik przedni z∏ 425 • 195 Dzielona tylna kanapa 40/60 z∏ 425 • 210 Lakier metalizowany z∏ 1.232,50 • 210 Lakier
metalizowany (wersja SPORT) z∏ 0 • 211 Skórzana tapicerka Elegant (siedziska i oparcia) 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 zmiany biegów z∏ 382,50 • 347 Czujnik deszczu z∏ 510 • 352 Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk z∏ 212,50 • 365 System kontroli ciÊnienia opon TPMS z∏ 510
• 392 ESP+ASR/MSR,HBA i Hill Holder z∏ 2.125 • 400 Szklany dach otwierany elektrycznie Sky Dome z∏ 3.400 • 407 Automatyczna skrzynia biegów MTA* z∏ 4.250 • 4GE Skrzynia 6-cio biegowa
manualna* z∏ 1.275 • 564 Radioodtwarzacz CD zintegrowany ze sterowaniem z ko∏a kierownicy z∏ 1.275 • 41A Radioodtwarzacz CD/MP3 zintegrowany ze sterowaniem na kierownicy z∏ 1.700
• 41A Radioodtwarzacz CD/MP3 zintegrowany ze sterowaniem na kierownicy (wersja DYNAMIC i SPORT) z∏ 425 • 718 System audio HI FI (g∏oÊniki i subwoofer) z∏ 850 • 416 Tempomat z∏ 1.275
• 42F Aktywne zag∏ówki antiWhiplash z∏ 340 • 108 Felgi ze stopów lekkich 15“ opony 185/65/15 (5-cio ramienne) z∏ 1.275 • 208 Felgi ze stopów lekkich 15“ opony 185/65/15 (10-cio ramienne
z∏ 1.275 • 431 Felgi ze stopów lekkich 16“ opony 195/55/16 wersja ENERGY (14-to ramienne) z∏ 1.530 • 432 Felgi ze stopów lekkich 15“ opony 185/65/15 wersja ACTIVE, ENERGY (10-cio ramienne)
z∏ 1.275 • 432 Felgi ze stopów lekkich 15“ opony 185/65/15 wersja SPORT (10-cio ramienne) z∏ 0 • 435 Felgi ze stopów lekkich 17“ opony 205/45/17 wersja SPORT (15-sto ramienne) z∏ 425
• 439 Felgi ze stopów lekkich 16“ opony 195/55/16 wersja ENERGY (18-to ramienne) z∏ 1.530 • 439 Felgi ze stopów lekkich 16“ opony 195/55/16 wersja DYNAMIC (18-to ramienne) z∏ 0
• 450 Siedzenie kierowcy z regulacjà wysokoÊci z∏ 510 • 452 Podgrzewane siedzenia przednie* z∏ 850 • 505 Poduszki powietrzne boczne z∏ 1.020 • 614 Kurtyny powietrzne z∏ 1275 • 508 Czujnik
parkowania z∏ 850 • 511 Trzeci tylny zag∏ówek z∏ 340 • 4J3 Blue&Me - Bluetooth+USB z∏ 1.275 • 55Y Blue&Me - Bluetooth+USB+NAWIGACJA* z∏ 2.125 • 565 Instalacja do zmieniarki p∏yt CD
z∏ 850 • 623 Elektryczna regulacja l´dêwiowa siedzenia kierowcy z∏ 595 • 733 DPF - filtr czàstek sta∏ych dla silników diesla z∏ 2.550 • 802 Lakier sportowy z∏ 1.232,50 • 802 Lakier sportowy (wersja
SPORT) z∏ 0 • 823 Gniazdo z zasilaniem 12v w baga˝niku z∏ 170 • 923 Spoiler tylny dachowy z∏ 510 • 926 Spoilery boczne z∏ 680 • 927 Listwy boczne z∏ 212,50 • 965 Trzeci pas bezw∏adnoÊciowy z ty∏u
(wersja 5-cio osobowa) z∏ 85 • 980 Pe∏nowymiarowe ko∏o zapasowe z∏ 255
* szczegó∏y u sprzedawcy

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

43.520
49.045
48.195
50.065
53.720

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 manualna z∏ 3.825 • 140 Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa (dop∏ata do wersji z klimatyzacjà manualnà) z∏ 2.550
• 051 Czujnik zmierzchu z∏ 255 • 070 Przyciemniane szyby boczne i tylna z∏ 595 • 082 Przystosowanie do monta˝u radia (okablowanie + antena + 6 g∏oÊników) z∏ 340 • 097 Âwiat∏a przeciwmgielne
z∏ 425 • 102 Spryskiwacze reflektorów z∏ 595 • 129 Pakiet zimowy z∏ 1.530 • 132 Pod∏okietnik przedni z∏ 170 • 210 Lakier metalizowany z∏ 1.530 • 211 Skórzana tapicerka (siedziska i oparcia
z∏ 5.100 • 218 Elektrycznie sterowane lusterka zewn´trzne z∏ 425 • 245 Sterowanie radiem z ko∏a kierownicy z∏ 595 • 256 Pojemnik w baga˝niku Cargo Box (opcja w wersji Active) z∏ 170 • 320
Skórzana kierownica i ga∏ka zmiany biegów z∏ 595 • 347 Czujnik deszczu z∏ 255 • 352 Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk z∏ 187 • 357 Relingi dachowe z∏ 595 • 365 System kontroli ciÊnienia opon
TPMS z∏ 595 • 392 ESP+ASR/MSR,HBA and Hill Holder z∏ 3.825 • 4DK Dezaktywator poduszki powietrznej pasa˝era z∏ 170 • 400 Szklany dach otwierany elektrycznie Sky Dome z∏ 4.165 • 406 Felgi
stalowe 15“ opony 195/60/15“ z∏ 255 • 407 Automatyczna skrzynia biegów (dost´pna z silnikami 1.4 16v i 1.3 Multijet 16v) z∏ 4.250 • 40X Wielofunkcyjne siedzenie tylne z∏ 850 • 40Y Regulacja
l´d˝wiowa siedzenia kierowcy z∏ 170 • 416 Tempomat z∏ 1.275 • 108 Felgi ze stopów lekkich 15“ opony 195/60/15“ z∏ 1.530 • 431 Felgi ze stopów lekkich 15“ opony 195/60/15“ z∏ 1.700
• 432 Felgi ze stopów lekkich 16“ opony 205/50/16“ z∏ 2.550 • 43H Pod∏okietnik siedzenia pasa˝era z∏ 255 • 456 Regulacja l´d˝wiowa siedzenia pasa˝era z∏ 170 • 499 Fix&Go - zestaw do naprawy
opon z∏ 85 • 5B2 Lakier sportowy z∏ 680 • 505 Poduszki powietrzne boczne z∏ 1.105 • 614 Kurtyny powietrzne z∏ 1.275 • 508 Czujnik parkowania z∏ 850 • 563 Zmieniarka p∏yt CD z∏ 1.190
• 564 Radioodtwarzacz CD zintegrowany z∏ 1.530 • 717 Radioodtwarzacz CD/MP3 zintegrowany z∏ 1.530 • 709 Sterowanie radiem i nawigacjà z ko∏a kierownicy z∏ 595 • 718 System audio HI FI
(g∏oÊniki i subwoofer) z∏ 850 • 728 Tapicerka z alcantary z∏ 2.975 • 802 Kolor metalizowany extraserie z∏ 1.700 • 823 Gniazdo z zasilaniem 12v w baga˝niku z∏ 85 • 833 Przystosowanie do monta˝u
telefonu komórkowego z∏ 340 • 835 Schowki na podsufitce z∏ 255 • 904 System CONNECT NAV+ z wyÊwietlaczem kolorowym z∏ 6.715 • 923 Spoiler tylny dachowy z∏ 680 • 989 Pakiet dla palàcych
(zapalniczka + popielniczka) z∏ 85 • 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 z∏ 768,40 • 356* Mapa Portugalii z∏ 768,40 • 574* Mapa Hiszpanii z∏ 768,40 • 554* Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 768,40
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904 – mapa musi byç zamówiona z nawigatorem)

CENNIK SAMOCHODÓW obowiàzujàcy od 111lipca
listopada
2006 2005
r. Cenyr. Ceny
z 15%z upustem
15% upustem
dla pracowników
dla pracowników
spó∏ekspó∏ek
GrupyGrupy
Fiat wFiat
Polsce,
w Polsce,
którzyktórzy
mogàmogà
alternatywnie
alternatywnie
skorzystaç
skorzystaç
z opcjiz 10%
opcji upustu
10% 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.

rodzaj nadwozia

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
(l/100 km)

pr´dkoÊç maksymalna
(km/h)

moc silnika (KM)

1.2 8v ACTIVE
1.4 8v ACTIVE
1.3 Multijet 16v ACTIVE
1.4 8v ENERGY
1.4 Startjet 16v ENERGY
1.3 Multijet 16v ENERGY
1.3 Multijet 16v ENERGY 6 bieg*
1.4 Startjet 16v DYNAMIC
1.4 Startjet 16v SPORT
1.3 Multijet 16v SPORT
1.9 Multijet SPORT

cena (pln)
GRANDE PUNTO

CHARAKTERYSTYKA
pojemnoÊç cylindrów
(cm3)

CENA

fiat wokó∏ nas CZERWIEC / LIPIEC 2006

62

pojemnoÊç cylindrów
(cm3)

moc silnika (KM)

pr´dkoÊç maksymalna
(km/h)

rodzaj nadwozia

kod

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

47.558
50.108
56.908
61.285
67.065

1368
1598
1910
1910
1910

95
105
120
120
150

180
183
194
194
209

6,5
7,0
5,3
5,3
5,6

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

192.3JA.4
192.3JB.4
192.3JL.4
192.32L.4
192.32M.4

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

48.408
50.958
57.758
62.135
67.915

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.4
192.5JB.4
192.5JL.4
192.54L.4
192.54M.4

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

50.958
53.508
60.308
64.685
70.465

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.4
192.7JB.4
192.7JL.4
192.74L.4
192.74M.4

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
(l/100 km)

cena (pln)
STILO EURO 4
STILO MW

CHARAKTERYSTYKA

• 023 Elektrycznie sterowane szyby tylne z∏ 850 • 025 Klimatyzacja manualna z∏ 4.250 • 140 Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z∏ 5.950 • 140 Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa (dop∏ata
do opcji 025) z∏ 1.700 • 097 Âwiat∏a przeciwmgielne zintegrowane z∏ 340 • 200 Dodatkowy podgrzewacz temperatury wn´trza (dla silników diesla) z∏ 425 • 210 Lakier metalizowany z∏ 1.445
• 211 Skórzana tapicerka (siedziska i oparcia) z∏ 5.950 • 213 Alarm z czujnikiem grawitacyjnym z∏ 1.275 • 230 Reflektory ksenonowe i spryskiwacze (eliminujà Êwiat∏a przeciwmgielne) z∏ 2.975
• 245 Sterowanie radiem z ko∏a kierownicy, kierownica i ga∏ka zmiany biegów pokryta skórà z∏ 595 • 270 Lakier metalizowany „Lenticolari“ (z dodatkiem miki) z∏ 1.785 • 295 Siedzenie pasa˝era sk∏adane
w stolik (w wersji 5 drzwiowej i Multiwagon) z∏ 297,50 • 320 Skórzana kierownica i ga∏ka zmiany biegów z∏ 382,50 • 350 Pakiet zimowy (podgrzewane przednie fotele, podgrzewane spryskiwacze szyby
przedniej oraz spryskiwacze reflektorów przednich spryskiwacze szyby przedniej oraz spryskiwacze reflektorów) z∏ 1.275 • 392 ESP+ASR/MSR,HBA z∏ 2.465 • 400 Szklany dach otwierany elektrycznie
Sky Window z∏ 4.250 • 416 Tempomat z∏ 1.275 • 41I Bluetooth z∏ 850 • 108 Felgi ze stopów lekkich 15“ opony 195/55/15“ z∏ 1.360 • 431 Felgi ze stopów lekkich 16“ opony poszerzone
205/55/16“ 91V z∏ 1.700 • 435 Felgi ze stopów lekkich 17“ poszerzone opony 215/45/17“ 87W z∏ 2.550 • 499 Fix&Go - zestaw do naprawy opon z∏ 0 • 4C6 Pakiet sportowy (felgi aluminiowe i opony
215/45/17 87W + spojler tylny dachowy + spojlery boczne) - tylko dla wersji 3 drzwiowych z∏ 3.060 • 505 Poduszki powietrzne boczne z∏ 1.105 • 508 Czujnik parkowania z∏ 850 • 510 Poduszki
powietrzne boczne - tylne z∏ 1.275 • 614 Kurtyny powietrzne z∏ 1.105 • 5B2 Lakier sportowy z∏ 510 • 564 Radioodtwarzacz CD zintegrowany z∏ 1.530 • 41A Radioodtwarzacz CD/MP3 zintegrowany z∏ 2.040
• 41A Radioodtwarzacz CD/MP3 zintegrowany (dop∏ata do radioodtwarzacza CD) z∏ 510 • 565 Zmieniarka p∏yt CD w schowku przed pasa˝erem z∏ 1.190 • 709 Sterowanie radiem i nawigacjà z ko∏a
kierownicy, kierownica i ga∏ka zmiany biegów pokryta skórà z∏ 680 • 718 System audio HI FI (g∏oÊniki i subwoofer) z∏ 1.275 • 733 DPF - filtr czàstek sta∏ych dla silników diesla z∏ 2.125 • 803 Dojazdowe
ko∏o zapasowe z∏ 0 • 904 System CONNECT NAV+ z wyÊwietlaczem kolorowym z∏ 7.225 • 914 Pakiet COMFORT 1(czujnik parkowania, deszczu i automatyczne Êwiat∏a) z∏ 1.105 • 923 Spoiler tylny
dachowy (niedost´pny dla Multiwagon) z∏ 425 • 926 Spoilery boczne (tylko do wersji 3-drzwiowych) z∏ 425 • 980 Pe∏nowymiarowe ko∏o zapasowe z∏ 255 • 989 Pakiet dla palàcych (zapalniczka +
popielniczka) z∏ 127,50 • 59A Kit estetyczny „Kiron“ z∏ 212,50 • 40K Otwierana tylna szyba (dla Multiwagon) z∏ 765 • 356* Mapa Portugalii z∏ 768,40 • 4HS* Mapa Wschodniej Europy (Polska, Czechy,
S∏owacja, S∏owenia, Mo∏dawia, W´gry) z∏ 680 • 530* Mapa W∏och z∏ 731 • 533* MapaNiemiec 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 z∏ 768,40 • 554* Mapa Wielkiej 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)

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

38.760
47.260
48.960
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

52.403
56.908
42.458
52.658

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 Centralny zamek z pilotem w kluczyku 510 • 011 Kolumna kierownicy z regulacjà wysokoÊci z∏ 340 • 025 Klimatyzacja manualna z∏ 400 • 041 Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka
zewn´trzne z∏ 467,50 • 055 Dodatkowe lewe drzwi boczne przesuwne z∏ 1.190 • 070 Przyciemniane szyby boczne i tylna z∏ 425 • 072 Przystosowanie do monta˝u radia (okablowanie + antena) z∏ 170
• 082 Przystosowanie do monta˝u radia (okablowanie + antena + 6 g∏oÊników) z∏ 425 • 097 Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 552,50 • 108 Felgi ze stopów lekkich 15“ opony 185/65/15 (14“ dla Natural
Power) z∏ 1.190 • 148 Drzwi tylne podonoszone do góry z∏ 382,50 • 197 Fartuchy przeciwb∏otne tylne z∏ 68 • 209 Sztywna pó∏ka nad przestrzenià baga˝owà z∏ 255 • 210 Lakier metalizowany z∏ 1.232,50
• 357 Relingi dachowe (opcja niedost´na do odwo∏ania) z∏ 595 • 4BJ Listwy boczne w kolorze nadwozia (opcja niedost´pna do odwo∏ania) z∏ 340 • 360 Podwy˝szony dach (zawiera 519) z∏ 3.485
• 428 Elektrycznie sterowane szyby przednie i centralny zamek z∏ 1.275 • 451 Radioodtwarzacz kasetowy zintegrowany z∏ 850 • 453 Podgrzewane siedzenie kierowcy (tylko z opt. 627) z∏ 722,50
• 5BY Czujnik temperatury zewn´trznej z∏ 170 • 502 Poduszka powietrzna pasa˝era z∏ 1.020 • 505 Poduszki powietrzne boczne z∏ 1.020 • 508 Czujnik parkowania z∏ 850 • 519 Tylne drzwi
dwuskrzyd∏owe asymetryczne z∏ 467,50 • 564 Radioodtwarzacz CD zintegrowany z∏ 1.190 • 585 Uchylany dach nad przestrzenià baga˝owà z∏ 1.317,50 • 627 Siedzenie kierowcy z pod∏okietnikiem z
regulacjà wysokoÊci i l´dêwiowà z∏ 382,50 • 678 Fartuchy przeciwb∏otne tylne (wersja na rynek polski) z∏ 68 • 711 Sterowanie g∏osowe (dost´pne tylko z 903) z∏ 1.105 • 803 Dojazdowe ko∏o zapasowe z∏
0 • 833 Przystosowanie do monta˝u telefonu komórkowego z∏ 297,50 • 876 Zderzaki w kolorze nadwozia z∏ 510 • 903 System CONNECT NAV z∏ 6.630 • 904 System CONNECT NAV+ z wyÊwietlaczem
kolorowym z∏ 8.500 • 980 Pe∏nowymiarowe ko∏o zapasowe z∏ 17 • 990 Fartuchy przeciwb∏otne przednie i tylne 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 Wielkiej Brytanii z∏ 768,40 • 574* Mapa Hiszpanii z∏ 768,40
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 903, 904 - mapa musi byç zamówiona z nawigatorem)
** DPF - filtr czàstek sta∏ych (dla silników diesla)

210
205
206
195
210
205
210
205
210
205
216

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

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

ULYSSE

• brak opcji 4HY – brak opcji 4HY oznacza, ˝e samochód posiada DPF (filtr czàstek sta∏ych) – silniki diesla z∏ 1.700 Dla samochodów Croma z automatycznà skrzynià biegów DPF standardowo w cenie
samochodu • 051 Czujnik zmierzchu z∏ 425 • 070 Przyciemniane szyby boczne i tylna z∏ 595 • 097 Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 850 • 133 Dodatkowa nagrzewnica firmy Eberspacher (wersje diesel)
z∏ 2.975 • 140 Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z∏ 2.550 • 150 Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy z∏ 850 • 505 Poduszki powietrzne boczne - przednie z∏ 1.020 • 510 Boczne poduszki
powietrzne - tylne z∏ 1.105 • 210 Lakier metalizowany z∏ 1.530 • 4H5 Lakier metalizowany „Magic Mirror“ z∏ 1785 • 211 Skórzana tapicerka (siedziska i oparcia) z∏ 5.100 • 212 Skórzana tapicerka
(siedziska i oparcia) + chromowane wstawki na desce rozdzielczej i ga∏ce zmiany biegów z∏ 5.355 • 213 Alarm z czujnikiem grawitacyjnym z∏ 1.105 • 230 Reflektory ksenonowe i spryskiwacze z∏ 3.400
• 245 Sterowanie radiem z ko∏a kierownicy z∏ 425 • 320 Skórzana kierownica i ga∏ka zmiany biegów z∏ 425 • 347 Czujnik deszczu z∏ 425 • 350 Pakiet zimowy 102+110+452 (podgrzewane przednie
fotele, podgrzewane spryskiwacze szyby przedniej oraz spryskiwacze reflektorów przednich z∏ 1.275 • 357 Relingi dachowe z∏ 1.020 • 365 System kontroli ciÊnienia opon TPMS z∏ 680 • 392 ESP+ASR
i Hill Holder z∏ 2.465 • 4CA PAKIET ACTIVE COMFORT I (564, 320, 245, 097) z∏ 1.360 • 4CB PAKIET DYNAMIC COMFORT II (140, 320, 508) z∏ 1.530 • 400 Szklany dach otwierany elektrycznie
z∏ 5.865 • 416 Tempomat z∏ 1.615 • 431 Felgi ze stopów lekkich 16“ opony 215/55/16 z∏ 1.700 • 432 Felgi ze stopów lekkich 17“ opony 215/50/17 wersje BUSINESS/ACTIVE z∏ 2.125 • 432 Felgi
ze stopów lekkich 17“ opony 215/50/17 wersja DYNAMIC z∏ 850 • 433 Felgi ze stopów lekkich 18“ opony 225/45/18 wersja DYNAMIC z∏ 1.700 • 433 Felgi ze stopów lekkich 18“ opony 225/45/18
wersja EMOTION z∏ 1.275 • 439 Felgi ze stopów lekkich 18“ opony 225/45/18 wersja DYNAMIC (10-cio ramienne) z∏ 2.125 • 439 Felgi ze stopów lekkich 18“ opony 225/45/18 wersja EMOTION
(10-cio ramienne) z∏ 1.700 • 420 Felgi ze stopów lekkich 18“ opony 225/45/18 wersja DYNAMIC (10-cio ramienne, w kolorze chromu) z∏ 2.380 • 420 Felgi ze stopów lekkich 18“ opony 225/45/18
wersja EMOTION (10-cio ramienne, w kolorze chromu) z∏ 1.955 • 499 Fix&Go - zestaw do naprawy opon z∏ 255 • 980 Pe∏nowymiarowe ko∏o zapasowe - 205/55/16“ z∏ 425 • 982 Pe∏nowmiarowe ko∏o
zapasowe, felga ze stopu lekkiego - 215/55/16“ z∏ 850 • 441 Lusterka zewn´trzne sk∏adane elektrycznie z∏ 680 • 452 Podgrzewane siedzenia przednie z∏ 680 • 501 Regulacja foteli z pami´cià
z∏ 4.165 • 508 Czujnik parkowania z∏ 595 • 525 Lusterko wsteczne elektrochromatyczne z∏ 425 • 563 Zmieniarka p∏yt CD w desce rozdzielczej z∏ 1.020 • 564 Radioodtwarzacz CD zintegrowany
z∏ 1.275 • 632 Zas∏ony przeciws∏oneczne tylnych bocznych szyb z∏ 425 • 709 Sterowanie radiem i nawigacjà z ko∏a kierownicy z∏ 850 • 718 System audio HI FI (g∏oÊniki i subwoofer)
z∏ 850 • 762 Siatka ochronna baga˝y pionowa z∏ 255 • 927 Listwy ochronne na drzwiach w kolorze nadwozia z∏ 425 • 41A Radioodtwarzacz CD/MP3 zintegrowany (wersja ACTIVE) z∏ 1.700
• 41A Radioodtwarzacz CD/MP3 zintegrowany (wersja DYNAMIC i EMOTION) z∏ 425 • 44J Fotele przednie sk∏adane w stolik z∏ 765 • 44X Baga˝nik o podwójnym dnie z∏ 850 • 904 System CONNECT
NAV+ z wyÊwietlaczem kolorowym z∏ 8.075 • 4HS* Mapa Wschodniej Europy (Polska, Czechy, S∏owacja, S∏owenia, Mo∏dawia, W´gry) z∏ 680 • 530* Mapa W∏och z∏ 731 • 533* Mapa Niemiec z∏ 768,40
• 537* Mapa Francji z∏ 768,40 • 574* Mapa Hiszpanii z∏ 768,40 • 554* Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 768,40 • 356* Mapa Portugalii 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 z∏ 768,40 • 369* Mapa Finlandii z∏ 768,40 • 370* Mapa Szwecji z∏ 768,40 • 371* Mapa Norwegii z∏ 768,40

2.2 JTD 16v DYNAMIC

116.280

2179

128

182

7,4

5-drzwiowy

179.957.0

• 064 Superblokada z∏ 595 • 070 Przyciemniane szyby boczne i tylna (tylko z pakietem SuperwidocznoÊç) z∏ 850 • 087 3 rzàd siedzeƒ (2+3+2 razem 7 miejsc) z∏ 2932,50 • 102 Spryskiwacze
reflektorów z∏ 850 • 108 Felgi ze stopów lekkich 15“ opony 215/65/15 z∏ 1.700 • 119 Siedzenie kierowcy elektrycznie regulowane, podgrzewane z pami´cià ustawieƒ z∏ 3.825 • 131 Roleta baga˝nika
(d∏uga) - standard w wersji 5cio osobowej, opcja w przypadku zamówienia 087 lub 897 lub 965 z∏ 255 • 140 Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z∏ 1.360 • 210 Lakier metalizowany z∏ 1.785
• 211 Skórzana tapicerka (siedziska i oparcia) - siedzenia przednie obrotowe i podgrzewane (w po∏. z opcjà 659) z∏ 10.625 • 224 Superblokada + alarm z∏ 1.530 • 230 Reflektory ksenonowe
i spryskiwacze z∏ 2.975 • 320 Skórzana kierownica i ga∏ka zmiany biegów z∏ 425 • 359 Relingi dachowe poprzeczne z∏ 1.020 • 365 System kontroli ciÊnienia opon TPMS (tylko z felgami aluminiowymi)
z∏ 425 • 381 Zabezpieczenie przestrzeni baga˝owej dla wysokich przedmiotów (siatka pionowa) z∏ 425 • 392 ESP+ASR/MSR z∏ 2.465 • 406 Felgi stalowe 16“ opony 215/60/16 z∏ 595 • 5A1 Felgi ze
stopów lekkich 16“ opony 215/60/16 z∏ 2.125 • 416 Tempomat z∏ 765 • 440 Siedzenia przednie obrotowe z∏ 1.020 • 452 Podgrzewane siedzenia przednie z∏ 935 • 493 Drzwi boczne przesuwane
elektrycznie z∏ 2.975 • 508 Czujnik parkowania z∏ 1.870 • 565 Zmieniarka p∏yt CD z∏ 1.275 • 628 Potrójne elektryczne okno dachowe (zawiera lusterko do kontroli dzieci, w po∏ z opcjà 632) z∏ 5.015
• 632 Szyby tyl. el. sterowane, os∏ony przeciws∏on. dla 2 rz´du, el. blokada drzwi, lusterka zew. sk∏. elektr. 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 wyÊwietlaczem kolorowym z∏ 8.925 • 965 Kanapa w trzecim rz´dzie siedzeƒ (2+3+3
razem 8 miejsc) z∏ 4.250 • 40E Pakiet SuperwidocznoÊç z∏ 1.275 • 4EK Pakiet Professional (zawiera opcje 359, 381, 508) z∏ 2.720 • 40F Pakiet skórzano-elektryczny z∏ 14.450 • 530* Mapa W∏och
z∏ 731 • 533* MapaNiemiec 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/Szwecji z∏ 768,40 • 554* Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 768,40 • 356* Mapa Portugalii z∏ 1.190 • 574* Mapa Hiszpanii z∏ 768,40
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 903, 904 - mapa musi byç zamówiona z nawigatorem)

CENNIK SAMOCHODÓW obowiàzujàcy od 111lipca
listopada
2006 2005
r. Cenyr. Ceny
z 15%z upustem
15% upustem
dla pracowników
dla pracowników
spó∏ekspó∏ek
GrupyGrupy
Fiat wFiat
Polsce,
w Polsce,
którzyktórzy
mogàmogà
alternatywnie
alternatywnie
skorzystaç
skorzystaç
z opcjiz 10%
opcji upustu
10% 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.

150
150
140
120
150
150
147
147
150
150
200

kod

pr´dkoÊç maksymalna
(km/h)

1910
1910
1796
1910
1910
1910
2198
2198
1910
1910
2387

rodzaj nadwozia

moc silnika (KM)

77.945
83.470
70.465
76.755
83.045
88.570
86.360
90.610
86.445
91.970
111.265

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
(l/100 km)

pojemnoÊç cylindrów
(cm3)

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)
ALFA ROMEO 147

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

64

ALFA ROMEO 166

fiat wokó∏ nas CZERWIEC / LIPIEC 2006

• 102 – Sprys. refl. z∏ 909,50 • 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∏ 756,50 • 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
2.4 JTD 20v DISTINCTIVE

151.130
157.080

2387
2387

180
180

222
222

7,5
7,5

4-drzwiowy
4-drzwiowy

136.114.1
136.314.1

• 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∏ 909,50 • 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∏ 2.949,50 • 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∏ 1.419,50 • 431 – Felgi alum. 16” („SPORT” prom.) z op. 215/55 z∏ 892,50 • 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∏ 1.266,50 • 454 – Reg. wys. fotela pas. z∏ 331,50 • 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∏ 450,50 • 803 – Ko∏o zap. dojazd.z∏ 382,50
• 833 – Przyg. do monta˝u tel. GSM z∏ 909,50 • 904 – System teleinf. CONNECT NAV+ z∏ 9.477,50 • 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 1 lipca 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 CZERWIEC / LIPIEC 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 czerwca 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: Saverio Cacopardo

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: Saverio Cacopardo

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: Saverio Cacopardo

us∏ugi leasingowe

Joint Ventures

