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FAP NOMINOWANY DO TYTU¸U
„FILAR POLSKIEJ GOSPODARKI”
Fiat Auto Poland znalaz∏ si´ na liÊcie firm nominowanych w plebiscycie Filary Polskiej Gospodarki, organizowanym ju˝ po raz
trzeci przez czasopismo „Puls Biznesu” i mi´dzynarodowà wywiadowni´ gospodarczà Coface Poland.
Plebiscyt Filary Polskiej Gospodarki jest pierwszà w Polsce listà du˝ych przedsi´biorstw, odgrywajàcych najwa˝niejszà rol´
w swoich województwach. Nominowane firmy wybierane sà pod kàtem nie tylko ekonomicznych zwiàzków z regionami,
w których dzia∏ajà – w ocenie przywiàzuje si´ uwag´ do czynników ze sfery etyki biznesu. Filar to podpora, w j´zyku przedsi´biorstw – lider biznesu, a w rankingu – firma prowadzàca dzia∏alnoÊç w sposób przejrzysty, uczciwy i b´dàca chlubà
mieszkaƒców swojego regionu.

o tym si´ mówi

FIAT UZYSKUJE 85%
UDZIA¸ W FERRARI SA
Powo∏ujàc si´ na opcj´ call, Fiat odkupi∏ od Mediobanca oraz innych cz∏onków konsorcjum bankowego, 2,3 mln akcji Ferrari, co stanowi 28,63% kapita∏u spó∏ki. Tym samym, udzia∏ Fiata w Ferrari SA doszed∏ do 85%. Opcj´ wykupu przewidywa∏o porozumienie o cesji zawarte w 2002 roku, a koszt ca∏ego
przedsi´wzi´cia wyniós∏ oko∏o 892 miliony Euro, które zostanà przelane w momencie sfinalizowania
transakcji. W gronie udzia∏owców Ferrari SA pozostanie Mubadala Development Company. Fiat zachowa∏
prawo do skorzystania z opcji call w stosunku do 5%
b´dàcych obecnie w jej posiadaniu.
Przeprowadzona transakcja to element strategii, która ma za zadanie skoncentrowanie uwagi firmy
na biznesie samochodowym.
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FIAT SEDICI ZWYCI¢ZCÑ
TOWCAR 2007
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Podczas tegorocznego konkursu organizowanego przez Caravan Club w Anglii – Fiat Sedici 4X4 SUV Compact otrzyma∏
g∏ównà nagrod´ Towcar 2007 – wyró˝nienie przyznawane samochodom najlepiej przystosowanym do holowania wszelkiego rodzaju przyczep.
Podczas ceremonii wr´czenia nagród, która odby∏a si´ w Rac
Club w Londynie, Fiat Sedici 1,9 Multijet Eleganza zosta∏
okrzykni´ty zwyci´zcà w kategorii samochodów o wartoÊci
od £13 501 do £16 500 – pokonujàc tym samym kilku bardzo silnych konkurentów, a mianowicie Daihatsu Terios 1.5
SX, Ki´ Magentis 2.0 CRDi GS Manual, Nissana Note 1.6
SVE oraz Vauxhall Meriva Active 1.3 CDTi.
Fiat Sedici wkrótce zostanie wprowadzony na polski rynek.

Sklep Ferrari w Wenecji
W Wenecji przy via Mercerie 782, niedaleko Placu Âwi´tego
Marka, otwarto nowy Ferrari Store. W uroczystym przeci´ciu
wst´gi wzi´li udzia∏ kierowcy wyÊcigowi Michale Schumacher
i Felipe Massa. Nowy punkt sprzeda˝y (dwunasty na Êwiece)
zajmujàcy powierzchni´ 170 m2, podzielony jest na pi´ç sektorów (fani, luksus, vintage, dzieci, wydawnictwa). Ku uciesze
pasjonatów w sklepie znalaz∏o si´ ponad 1.500 artyku∏ów:
ubrania dla m´˝czyzn, kobiet i dzieci, odzie˝ skórzana, pamiàtki, publikacje, zabawki i gad˝ety. Tradycyjnie, wizytówkà Ferrari
Store w Wenecji jest samochód F1, model F2002, który przyciàga zwiedzajàcych, a sam w sobie stanowi Êwietny eksponat w witrynie sklepu.

CNH WIEDZIE PRYM
W JAKOÂCI
Presti˝owe czasopismo amerykaƒskie
Quality Magazine we wrzeÊniowym wydaniu opublikowa∏o klasyfikacj´ najlepszych amerykaƒskich firm zbadanych pod kàtem zarzàdzania jakoÊcià. Case New Holland zaj´∏o piàte
miejsce w klasyfikacji generalnej,
wyprzedzajàc swoich bezpoÊrednich
rywali – firm´ John Deere i Caterpillar.

Iveco Eurocargo
na lotnisku w Bangkoku
Nowe lotnisko w Bangkoku wybra∏o samochody Iveco Eurocargo do sprzàtania pasów startowych. SzeÊç pojazdów
(na zdj´ciu powy˝ej), wyposa˝onych w zestaw wyprodukowany przez brytyjskà firm´ Johnston, ju˝ wykonuje swoje
zadanie. Nowe lotnisko, które kosztowa∏o ponad 2,7
miliarda dolarów szczyci si´ najwy˝szà na Êwiecie wie˝à
kontroli lotów (132 metrów) i ma staç si´ najwa˝niejszym
tego typu obiektem na po∏udniowym wschodzie Azji.

Marchionne, Siletto
i Bonollo, europejskie
gwiazdy

o tym si´ mówi

Sergio Marchionne, Dyrektor Generalny i Pe∏nomocny Fiata i Fiat Auto, Cristina Siletto, project manager gamy luksusowych
samochodów i premium oraz Giuseppe Bonollo, product portfolio manager Fiat Auto (na zdj´ciu obok od lewej) znaleêli
si´ wÊród 17 zwyci´zców „Eurostars 2006”. To presti˝owe wyró˝nienie przyznawane jest co roku przez wydawnictwo
Automotive News Europe, uznawane przez wielu za najwa˝niejsze w bran˝y. Wszyscy troje nale˝à do Êcis∏ej grupy managerów europejskich firm samochodowych, którzy sukcesami w swojej pracy przyczynili si´ w zdecydowany sposób do
rozwoju firmy. Dla Marchionne jest to podwójne uznanie zwa˝ywszy, ˝e zosta∏ ju˝ zaliczony do „All stars” przez amerykaƒskà edycj´ Automotive News. Nagrody wr´czono w Pary˝u podczas Salonu Samochodowego.

MACIEJ GRABOWSKI
PO RAZ 11
MISTRZEM POLSKI
W rozgrywanych na poczàtku paêdziernika w Pucku Mi´dzynarodowych Mistrzostwach Polski w ˝eglarstwie w klasie Laser tytu∏ Mistrza Polski zdoby∏
Maciej Grabowski (Pogoƒ Szczecin). Kolejnà pozycj´ zajà∏ Marcin Rudawski (AZS Uniwersytet
Warszawski), który awansowa∏ z trzeciego na drugie miejsce. Karol Poro˝yƒski (MLKS Krajna
S´pólno) uplasowa∏ si´ na trzeciej pozycji.
W kolekcji Macieja Grabowskiego, którego przygotowania do olimpiady sponsoruje mi´dzy
innymi Alfa Romeo, jest to ju˝ 11 tytu∏ Mistrza
Polski seniorów i 19 liczàc z∏ote medale zdobywane jako junior i m∏odzie˝owiec oraz w regatach
meczowych.
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Fiat i Maserati – zwyci´ska para
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Dwa nowe zwyci´stwa pozwoli∏y Fiatowi i Maserati uzyskaç kolejno tytu∏ Mistrza w Rajdowych Mistrzostwach W∏och
oraz Mistrza FIA GT. Na Sardynii Paolo Andreucci z Annà Andreussi wywalczyli za kierownicà Fiata Grande Punto
szóste zwyci´stwo (na dziesi´ç wyÊcigów), które uczyni∏o z nich mistrzów
W∏och 2006 roku. Tymczasem dla Fiata Grande Punto jest to trzeci w tym
roku zdobyty tytu∏: pierwszy w mi´dzynarodowym Rally Challenge,
a drugi w Rajdowych Mistrzostwach Europy. Natomiast
na torze rajdowym w Ardii, we w∏oskim regionie
Romania, Maserati MC12 kierowane przez
Andrea Bertoliniego i Michela Bartelsa
zdoby∏o tytu∏ w kategorii kierowców
GT w Mistrzostwach FIA GT (wczeÊniej uzyska∏o tytu∏ w kategorii Konstruktorów).

Sukces marek Grupy
Pozycja Sektora Samochodowego Grupy Fiat w Europie nadal
wzrasta. We wrzeÊniu Fiat Auto poprawi∏ zarówno sprzeda˝ jak
i udzia∏ w rynku, mimo ˝e rynek samochodowy odnotowa∏ spadek o 2,8% w stosunku do ubieg∏ego roku. Sprzeda˝, przy 91
tys. zarejestrowanych samochodów, wzros∏a o oko∏o 15%.,
a udzia∏ w rynku wzrós∏ o 1,1%, osiàgajàc wartoÊç 6,8%.
Pozytywne wyniki odnotowano na wszystkich najwa˝niejszych rynkach europejskich. Marka Fiat osiàgn´∏a (+20%) udzia∏ w rynku
w wysokoÊci 5,3%, Lancia, bez nowej Ypsilon, która trafi niebawem na rynek, sprzeda∏a 8.500 sztuk, co daje tej marce 0,6%
udzia∏ w rynku, a Alfa Romeo zamkn´∏a miesiàc liczbà 11 tys. zarejestrowanych samochodów i udzia∏em w rynku w wysokoÊci 0,8%. Przez dziewi´ç miesi´cy 2006 roku rynek europejski
by∏ stabilny (+0,1 procenta w stosunku do roku 2005). Zdecydowanie lepszy rezultat osiàgnà∏ Fiat Auto, który ze sprzeda˝à ponad 863 tys. samochodów odnotowuje wzrost iloÊciowy o 18,6%
i udzia∏ w rynku o 7,6% w stosunku do 6,5% z ubieg∏ego roku.

Nowy Fiat Ducato by∏ g∏ównym bohaterem
ostatniego Europejskiego Salonu Przyczep i Samochodów Kempingowych, który odby∏ si´
w Düsseldorfie w Niemczech. Ten obszerny,
wszechstronny, ∏atwy w manewrowaniu model
od d∏ugiego czasu stanowi idealnà baz´ do tworzenia aut przeznaczonych do turystyki objazdowej. Dwa samochody na trzy wykonane przez firmy zajmujàce si´ specjalistycznà zabudowà to
Fiaty Ducato. W Europie sektor stale si´ rozwija: sprzeda˝ wzros∏a z 52 tys. sztuk w 2000 roku do ponad 78 tys. w roku ubieg∏ym.

Volkswagen
nagradza
Magneti Marelli
W Brazylii firma Volkswagen przyzna∏a sektorowi
Lighting, nale˝àcemu do Magneti Marelli, tytu∏
najlepszego dostawcy 2005 w kategorii Partnership in Development. Nagroda zosta∏a przyznana za opracowanie i wdro˝enie do produkcji
zaawansowanych technologicznie reflektorów
bi-parabolicznych do samochodu Fox.

NOWE INWESTYCJE W DENSO
Uruchomienie produkcji nowego modelu Fiata „500” w Zak∏adzie Tychy Fiat Auto Poland wià˝e si´ ze zwi´kszeniem zapotrzebowania na nowe podzespo∏y. W zwiàzku z tym Dyrekcja Denso
Thermal Systems Polska, jednego z g∏ównych dostawców FAP,
podj´∏a decyzj´ o rozbudowie linii produkcyjnych w hali nr 16,
a to z kolei spowodowa∏o zwi´kszenie jej powierzchni. W wyniku
przebudowy jej wielkoÊç, wynoszàca obecnie 5700 m2, zostanie
zwi´kszona do koƒca 2006 roku o 2600 m2. W nowo wybudowanej cz´Êci Denso Thermal Systems produkowane b´dà takie
cz´Êci do nowego modelu, jak: deska rozdzielcza, nagrzewnica,
modu∏ przedni i ch∏odnica do modu∏u przedniego.
Uruchomienie nowych linii zaplanowano na kwiecieƒ przysz∏ego
roku. Inwestycja ta poch∏on´∏a do tej pory 10 mln z∏otych, a suma ta zwi´kszy si´ wraz z zakupem maszyn i urzàdzeƒ. Projekt
przyniesie wielorakie korzyÊci – niewàtpliwie jednà z nich jest
wzrost zatrudnienia z 200 do 500 pracowników. Ponadto zmodernizowanych zostanie wiele stanowisk pracy. A wi´cej na ten
temat w jednym z najbli˝szych wydaƒ Fiata Wokó∏ Nas.
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Ducato camper
leaderem w Europie
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fiat to my

ia
ftot
my
DZIECI LISTY PISZÑ
Pory roku szybko przemijajà i myÊlami
ju˝ jesteÊmy przy pi´knych Êwi´tach
zimowych. Poprzedza je radosny i tajemniczy dzieƒ, w którym to Êw. Miko∏aj spe∏nia dzieci´ce marzenia. Dzieci
piszà do niego listy z proÊbà o prezenty. Sà one ciep∏e i ubarwione prawdziwà, niepowtarzalnà fantazjà. Pi´knie
to ujà∏ papie˝ Jan Pawe∏ II mówiàc, ˝e
Êw. Miko∏aj jest „patronem daru cz∏owieka dla cz∏owieka”. Zach´cam rodziców, aby treÊç tych listów przekazywaç do redakcji Fiata Wokó∏ Nas. Dodam, ˝e Êwiatowym oÊrodkiem kultu
Êw. Miko∏aja jest Bari – portowe miasto po∏o˝one w po∏udniowo-wschodniej cz´Êci W∏och, ale my nie jesteÊmy gorsi i dos∏ownie w zasi´gu r´ki
mamy polskà stolic´ Êw. Miko∏aja,
którà jest PierÊciec, ma∏a miejscowoÊç na Âlàsku cieszyƒskim ko∏o
Skoczowa.
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Andrzej Szczotka, Fiat-GM Powertrain
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Red: Podpisujemy si´ pod doskona∏ym pomys∏em pana Andrzeja i prosimy wszystkich rodziców o przesy∏anie do redakcji listów, które Wasi milusiƒscy napisali do Êw. Miko∏aja.
Najlepsze z nich opublikujemy na ∏amach gazety.

W poprzednim numerze Fiata Wokó∏
Nas zainicjowaliÊmy rubryk´ Fiat to
my, dedykowanà pracownikom Grupy
Fiat. Do redakcji nap∏yn´∏o sporo
listów – tym razem szczególnie
aktywni okazali si´ pracownicy
Fiat-GM Powertrain Polska.
Dzi´kujemy za wszystkie maile
i kartki i jednoczeÊnie ponawiamy
zaproszenie do dzielenia si´ z nami
swoimi spostrze˝eniami.

MALUCH, MALUCH…
Podczas tegorocznych wakacji, które
sp´dza∏em na wyspie Mljet w Chorwacji, mile zaskoczy∏ mnie obrazek,
który ukaza∏ si´ moim oczom i jednoczeÊnie nie pozwoli∏ zapomnieç
o Polsce – Maluch… jak mo˝na zobaczyç na zdj´ciu to na pewno jeden
z najbardziej popularnych modeli
w tamtym kraju.
Przypadkowy turysta i sta∏y czytelnik
FWN z Automotive Lighting Polska

Sytuacja ta nie jest przypadkiem,
a wynika z proekologicznej polityki,
którà Fiat prowadzi na swoich obszarach. /Lider nr 50 pt. „Zielono mi”/
Antoni Hendzel, Fiat-GM Powertrain

NA GRZYBY NIE TRZEBA DO LASU
Roman Raczyƒski, pracownik Centralnych Magazynów Olejowych, znalaz∏ w drodze do pracy dorodnego
grzyba. Przys∏owie mówi „w zdrowym
ciele zdrowy duch”, a u nas przy
obiekcie nr 36 w Bielsku rosnà sobie
jadalne grzyby, jak kozaki, maÊlaki,
itd.

DALEKO, LECZ WARTO BY¸O!
Prac´ w Gospodarce Magazynowej
w Tychach, skàd pochodz´, rozpocz´∏am w 1990 roku.
W roku 1999 nastàpi∏a reorganizacja
i cz´Êç magazynów zosta∏a przej´ta
przez Comau Poland, gdzie zosta∏am
zatrudniona. Koniec roku 2003 by∏
dla mnie smutny, poniewa˝ nastàpi∏a redukcja etatów i ja równie˝ znalaz∏am si´ na tej liÊcie. W tym okresie
mój kierownik, który zarzàdza∏ magazynami w Tychach i w Bielsku powiedzia∏, ˝e jest dla mnie praca, lecz
w Bielsku-Bia∏ej. Ba∏am si´ tej zmiany, czeka∏o mnie nowe Êrodowisko,

Satiz Poland, 43-300 Bielsko-Bia∏a, ul. 11 Listopada 60/62
e-mail: redakcja@satiz.pl

Krystyna ˚o∏neczko,

Autorka listu z kolegami z pracy

Fiat-GM Powertrain Polska

K¸OPOTY ZE SPADKIEM
Wyjazd do USA by∏ zawsze moim ˝yciowym marzeniem. W tym roku nareszcie uda∏o mi si´ otrzymaç wiz´
i mog´ to marzenie zrealizowaç. Bilet
ju˝ kupiony, zwiedzanie zaplanowane,
ale pojawi∏y si´ pewne wàtpliwoÊci.
Przecie˝ wypadki chodzà po ludziach,
szczególnie na kontynencie nara˝onym na ciàg∏e ataki terrorystyczne.
Dlatego przed wyjazdem chcia∏bym
zabezpieczyç mojà rodzin´ i spisaç testament. S∏ysza∏em, ˝e istnieje kilka
rodzajów testamentów i tym samym
kilka sposobów na ich sporzàdzenie.
Który jest najlepszy w mojej sytuacji?
Nazwisko do wiadomoÊci redakcji

Odpowiada radca prawny
Marcin Kubica, Kancelaria Radcy
Prawnego Marcin Kubica
ul. Rynek 10, 43-200 Pszczyna.
Prawo polskie wyró˝nia dwa rodzaje testamentów: zwyk∏e oraz szczególne (te
ostatnie, z uwagi na specjalne okolicznoÊci przy ich sporzàdzaniu, sà rzadko
stosowane). Najbardziej popularne sà
testamenty zwyk∏e, zw∏aszcza holograficzne, czyli spisane w∏asnor´cznie, oraz
testamenty notarialne i allograficzne.
Testament notarialny sporzàdza notariusz. Takà form´ polecam w Pana sytuacji, gdy˝ daje ona spadkodawcy wysoki stopieƒ pewnoÊci, ˝e z uwagi
na profesjonalne sformu∏owania, rozrzàdzenie w∏asnym majàtkiem, b´dzie
zgodne z prawem i wolà spadkodawcy
(testatora).
Testament allograficzny to powszechnie
znany testament urz´dowy. Testator
sk∏ada ustne oÊwiadczenie woli
w obecnoÊci odpowiedniej osoby urz´dowej (wójta, burmistrza, prezydenta
miasta, starosty, marsza∏ka województwa, sekretarza powiatu
albo gminy lub kierownika
urz´du stanu cywilnego) oraz
dwóch Êwiadków. Wola spad-

kodawcy winna byç spisana w opatrzonym datà jego sporzàdzenia protokole,
odczytana i nast´pnie podpisana przez
wszystkie osoby bioràce udzia∏ w sporzàdzaniu testamentu. Przy sporzàdzaniu takiego testamentu nie muszà byç
obecne osoby z wykszta∏ceniem prawniczym, dlatego skutki prawne nie zawsze sà równoznaczne z oczekiwaniami
spadkodawcy.
Najbardziej popularnà formà jest testament holograficzny. Testator musi w∏asnor´cznie napisaç ca∏y testament (to
forma zabezpieczenia przed mo˝liwoÊcià jego podrobienia lub przerobienia).
Wa˝ne jest, aby pisemne oÊwiadczenie
pozwala∏o zidentyfikowaç autora poprzez charakterystyczne cechy jego pisma (to wyklucza u˝ycie maszyny do
pisania, formularza czy komputera).
Niezb´dnym elementem takiego testamentu jest podpis sporzàdzajàcej go
osoby. Dla bezpieczeƒstwa podpis
winien byç z∏o˝ony pod pisemnym
oÊwiadczeniem woli, ewentualnie w innym miejscu, jednak˝e takim, które b´dzie wskazywa∏o na oczywisty zwiàzek
podpisu z tekstem.
Ostatnim koniecznym elementem pisemnego testamentu jest data jego
sporzàdzenia. Jej brak sprawia, ˝e dokument traci wa˝noÊç. Ustawodawca
pozwala na pewne odst´pstwo w tej
kwestii pod warunkiem, ˝e brak daty
nie wzbudzi wàtpliwoÊci, czy testator
by∏ zdolny sporzàdziç testament (czy
np. sporzàdzono go za jego ˝ycia),
do treÊci testamentu oraz wzajemnej
relacji kilku testamentów (kwestia
ustalenia, który z nich by∏ ostatnià wolà spadkodawcy).
Je˝eli macie Paƒstwo inne dylematy
prawne – piszczcie do nas! Wszystkie pytania przeka˝emy naszemu Radcy Prawnemu
i postaramy si´ na nie odpowiedzieç w kolejnych
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wyzwania, no i te dojazdy.
Kolejne dni w nowej pracy mija∏y szybko, zespó∏ przyjà∏ mnie serdecznie,
kierownictwo obdarzy∏o zaufaniem,
wysy∏ajàc na kursy i szkolenia, co da∏o mi mo˝liwoÊç wykazania si´. Sytuacja ta zmobilizowa∏a mnie do rozpocz´cia nauki w szkole Êredniej, którà
ukoƒczy∏am – od paêdziernika b´d´
ju˝ studentkà.
Zarzàdzajàcym w zespole jest lider Andrzej, który oprócz tego, ˝e jest Êwietnym przyjacielem, to równie˝ dba
o przyjaznà i rodzinnà atmosfer´.
Z kolei nasz kierownik Antoni nie tylko
kieruje, organizuje nam prac´, ale dba
o nasz rozwój zawodowy. Dla u∏atwienia pracy zaprojektowa∏ nam rower
transportowy, do przewo˝enia materia∏ów po du˝ym obszarze magazynowym (widaç go na za∏àczonym zdj´ciu). Teraz wiem na pewno, ˝e przys∏owia sà màdroÊcià narodów, bo jak widaç na moim przyk∏adzie „nie ma tego z∏ego, co by na dobre nie wysz∏o”. I choç codzienny dojazd do pracy nie jest ∏atwy, to jednak z wielkà radoÊcià podà˝am w kierunku Bielska,
bo warto!
Tu znalaz∏am swoje miejsce, przyjació∏, no i mo˝e coÊ jeszcze?
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ducha historii
Jako historyk literatury, patrz´ na zabytki
poprzez ludzi, którzy je budowali, którzy
tam mieszkali. Mniejszà wag´ przyk∏adam,
choçby z uwagi na braki przygotowania
merytorycznego, do samej formy.
Patrz´ od strony bardziej humanistycznej.

fiat wokó∏ nas PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2006

chwila refleksji

Notowa∏ Jerzy Piekarczyk, foto: Jan Zych

Szukam
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Prof. dr hab. Franciszek Ziejka
– profesor zwyczajny
Uniwersytetu Jagielloƒskiego,
wybitny badacz ˝ycia literackiego
i kulturalnego, znakomity
promotor kultury i j´zyka
polskiego za granicà. Autor wielu
ksià˝ek i artyku∏ów, które
skupiajà si´ g∏ównie na kulturze
duchowej Polaków, ich
kontaktach z Europà. Rektor
Uniwersytetu Jagielloƒskiego
(1999-2005), przewodniczàcy
Konferencji Rektorów
Akademickich Szkó∏ Polskich,
„Krakowianin Roku” – 2000.
Nagrodzony tytu∏em
Ma∏opolanina Roku 2005
za dzia∏alnoÊç w Spo∏ecznym
Komitecie Ochrony Zabytków
Krakowa, który obchodzi w tym
roku 30 lecie.

Kiedy wchodz´, na przyk∏ad, do
koÊcio∏a Bernardynów myÊl´ nie o zabytku, lecz o ludziach, którzy z nim byli
zwiàzani w przesz∏oÊci. ZnajomoÊç literatury sprawia, ˝e wraz z danym zabytkiem od˝ywajà moje dawne lektury
zwiàzane z takim czy innym miejscem.
Chodzi o ducha historii, który jest
w tych murach i którego odnajduj´
poprzez literatur´.
W tej chwili domagamy si´ kategorycznie programu u˝ytkowego dla danego
zabytku Krakowa, abyÊmy nie stawali
w sytuacji takiej, ˝e oto przyst´puje si´
do ratowania jakiegoÊ obiektu nie wiedzàc, kto b´dzie jego u˝ytkownikiem.
Sà ró˝ne szko∏y unowoczeÊniania starych miast. Francuzi, na przyk∏ad, wymyÊlajà rzeczy, które trudno akceptowaç, jak choçby, skàdinàd funkcjonalnà, piramid´ na dziedziƒcu Luwru, której bym na Wawelu raczej nie widzia∏.
Uwa˝am, ˝e nale˝y dbaç o to, aby mimo zabytkowej substancji miasto mog∏o si´ normalnie rozwijaç. Stàd powinniÊmy zgadzaç si´ na to, aby pewne

budynki powstawa∏y, byle nie na zasadzie kontrastu z otoczeniem. Dlatego
hotel Sheraton pod Wawelem mnie
osobiÊcie przera˝a jako budowla obca
w swym charakterze. Wiadomo, ˝e nie
mo˝na zamieniaç zabytkowego miasta
w skansen, nie mo˝na wyprowadzaç jego mieszkaƒców, tworzàc dzielnic´ biur,
banków i urz´dów, bo wtedy to miasto
przestanie ˝yç. Jest w tym ogromna rola architektów, by oszcz´dzili nam tych
swoich pomys∏ów burzàcych istniejàcà
harmoni´ w danym zakàtku, a mówi´
nie tylko o Starym MieÊcie. Kiedy rozstrzygaliÊmy projekt na uniwersyteckie
Audytorium Maximum przy ulicy Krupniczej, szukaliÊmy takiego w∏aÊnie projektu. I powsta∏ budynek nowoczesny, który wkomponowa∏ si´ w otoczenie.
Jak uk∏adajà si´ relacje miedzy prywatnymi w∏aÊcicielami kamienic a Spo∏ecznym Komitetem?
Nasze Êrodki sà ograniczone, w tym roku na 104 budowach staramy si´ ratowaç najcenniejsze zabytki i tak kierowaç
strumieƒ pieni´dzy, aby osiàgnàç jak

si´ nie prowadziç do ich zaostrzania, bo
w koƒcu wszyscy pracujemy dla tego
miasta. Chodzi nam o to, aby urz´dnicy zrozumieli w∏aÊciwie nasze intencje,
bo to Komitet odpowiada za rozdzia∏
spo∏ecznych pieni´dzy i nas z tego rozliczajà. Tymczasem opiesza∏oÊç i poÊlizgi w wydawaniu decyzji sprawiajà, ˝e
cz´sto marnujemy najlepszy czas na
prowadzenie prac restauracyjnych.
W 2006 r. Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa dysponuje
kwotà 38,2 mln z∏, z czego 37,5 mln z∏
to dotacje z bud˝etu centralnego
poprzez Kancelari´ Prezydenta RP.
W tym roku do Spo∏ecznego Komitetu
wp∏yn´∏o 175 wniosków o dofinansowanie prac na ponad 100 mln z∏.
Narodowy Fundusz Rewaloryzacji tworzà w 99 proc. dotacje z bud˝etu centralnego. Reszta to Êrodki uzyskiwane
m.in. z datków spo∏eczeƒstwa, ale sà
to niewielkie kwoty. Bywajà ludzie,
którzy co miesiàc wp∏acajà po sto z∏otych, ale z wielkimi gestami si´ raczej
nie spotykamy. Pozostaje skarbonka,
apele, ale profesjonalny public rating,
jak to nazywajà Amerykanie, wymaga
nak∏adów finansowych, na co nas nie
staç. Komitet ma pi´ç etatów utrzymywanych przez Kancelari´ Prezydenta RP – to wszystko. Przewodniczàcy
i jego zast´pcy pe∏nià swe funkcje
spo∏ecznie. Byç mo˝e kiedyÊ to si´
zmieni, ale do tego musi si´ najpierw
zmieniç mentalnoÊç ludzi.

W ubieg∏ym roku zacz´liÊmy przekonywaç w∏aÊcicieli nieruchomoÊci,
aby nie stukali tylko do SKOZK, ale
startowali do pieni´dzy, które Unia
Europejska przeznacza na restauracj´ zabytków. Cz´Êç tych wniosków
jest ju˝ pozytywnie za∏atwiona. Kameduli z Bielan dostanà kilka milionów, benedyktyni z Tyƒca i jezuici
od Êw. Barbary równie˝. Musi wyst´powaç jednak w∏aÊciciel, gmina,
uczelnia, nie Spo∏eczny Komitet, bo
my nie mamy osobowoÊci prawnej.
Liczymy teraz na du˝y grant unijny, 11 milionów z∏, na restauracj´
zabytków Uniwersytetu Jagielloƒskiego. Jaki b´dzie rezultat, jeszcze nie
wiemy, bo to d∏uga procedura.
Z jednej strony mówimy: „Kraków narodu obowiàzek”, ale gdyby nie dotacje z bud˝etu centralnego by∏aby ruina. Mamy zbyt wiele zabytków.
Dobrze si´ sta∏o, ˝e przed 30 laty,
za czasów prof. Henryka Jab∏oƒskiego,
powsta∏a taka inicjatywa i to, ˝e on,
jako przewodniczàcy Rady Paƒstwa,
by∏ jednym ze wspó∏za∏o˝ycieli Komitetu. Uwa˝am, ˝e ka˝dy, kto przy∏o˝y∏ r´k´ do uratowania chocia˝by jednego
zabytku, zas∏uguje na szacunek.
W Spo∏ecznym Komitecie polityk´ zostawiamy za drzwiami. Kto tutaj przychodzi i chce dzia∏aç, pomagaç, to
znaczy ˝e kocha Kraków i to jest jego
legitymacja. Inne legitymacje prosz´
zostawiç za drzwiami.
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najszybszy efekt, a nie przeciàgaç prac
na wiele lat. To prawda, ˝e niektóre budynki, jak pa∏ac biskupa Erazma Cio∏ka
przy Kanoniczej, restaurowano ponad 10 lat, ale efekt jest zachwycajàcy.
Generalnie rzec bioràc nie mam z∏ych
doÊwiadczeƒ z prywatnymi w∏aÊcicielami, ale pojawiajà si´ takie „wypadki
przy pracy”, ˝e ktoÊ chce dodatkowo
podnieÊç wartoÊç swojej w∏asnoÊci, powo∏ujàc si´ jeszcze na patronat prezydenta RP. Znam przypadek, gdy w∏aÊciciel otrzyma∏ od nas dotacj´ na restaurowanie budynku, a potem og∏asza∏
w Internecie ofert´ o sprzeda˝y, powo∏ujàc si´ na to, ˝e obiekt zosta∏ odrestaurowany dzi´ki pomocy SKOZK, ale
nie precyzujàc jego przeznaczenia. Mo˝e by∏oby dobrze, aby na takich budynkach pojawia∏a si´ informacja, ˝e obiekt
odrestaurowano z funduszy SKOZK.
Nasz statut okreÊlono 27 lat temu
i trudno jest go zmieniaç, skoro formu∏a si´ sprawdzi∏a. Sà ludzie, którzy uwa˝ajà, ˝e sk∏ad Komitetu powinien byç
odnowiony w ca∏oÊci bàdê w du˝ej cz´Êci. Czy majà racj´? To zale˝y. Niektórzy
cz∏onkowie sà aktywni od samego poczàtku, nie widz´ wiec powodu, aby
z nich rezygnowaç, ale nie ukrywam, ˝e
by∏oby dobrze, aby ci, którzy przestali
si´ udzielaç, zechcieli sami zrezygnowaç wyst´pujàc do Prezydenta RP w tej
sprawie, bo tylko on odwo∏uje i powo∏uje cz∏onków Komitetu. Inna sprawa dotyczy relacji mi´dzy Komitetem i w∏adzami miasta. Ostatnio widaç to w kontekÊcie nie najlepszej koncepcji przebudowy Rynku. Kontrowersje wokó∏ tej
sprawy istnia∏y ju˝ wczeÊniej, poniewa˝
w∏adze miejskie nie zawsze s∏uchajà
naszej opinii. Komitet popar∏ stanowisko krakowskich historyków sztuki i archeologów, którzy powiadali, ˝e nie ma
uzasadnienia dla tak daleko idàcej ingerencji w podziemia Rynku, skoro brak
koncepcji ich zagospodarowania. To
przyk∏ad kontrowersji w stosunkach
z Gminà, choç nie ukrywam, ˝e staram
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Ta „przygoda z przysz∏oÊcià”, jak okreÊli∏
jà Montezemolo, dotyczy Fiat Auto
i Iveco. Przewiduje produkcj´ 300 tys.
aut osobowych i 100 tys. dostawczych,
a tak˝e budow´ nowego zak∏adu
produkujàcego samochody ci´˝arowe.

12

Fiat umacnia
pozycj´
w Chinach
W ostatnim czasie Fiat zawar∏ wiele porozumieƒ otwierajàcych drzwi do
nowych rynków. Ekspansja przedsi´biorstwa dotyczy coraz cz´Êciej rynków
wschodnich. Przyk∏adem jest rozszerzenie obecnoÊci Fiat Auto i Iveco w Chinach. „Przed spó∏kami uczestniczàcymi w tej przygodzie rysuje si´ wspania∏a przysz∏oÊç – mówi prezes Fiata, Luca Cordero di Montezemolo – a nasze
ambicje na przysz∏oÊç sà du˝e”. I tak, pierwszy samochód Grupy zaprojektowany, produkowany i sprzedawany w Chinach nosi wymownà i szlachetnà
nazw´ „Per∏a”. Premiera nowego modelu odby∏a si´ w zak∏adzie w Nanchino, a uczestniczyli w niej szef w∏oskiego rzàdu Romano Prodi, lokalne w∏adze, prezes zwiàzku pracodawców w∏oskich i prezes Fiata Luca Cordero di
Montezemolo oraz dyrektor generalny i pe∏nomocny Sergio Marchionne.
Fiat Perla to Êredniej klasy sedan, który b´dzie produkowany w 2007
w liczbie 40 tys. egzemplarzy. Cel to 300 tys. samochodów rocznie w pe∏nej gamie do 2010 roku. „Chiny – powiedzia∏ Luca Cordero di Montezemolo – to bitwa, którà musimy stoczyç teraz, poniewa˝ mi´dzy 2010
a 2020 rokiem kraj ten stanie si´ najwa˝niejszym rynkiem samochodowych na Êwiecie”. Dowodem, i˝ Chiny stajà si´ coraz wa˝niejsze dla Êwiatowej gospodarki sà dwucyfrowe wskaêniki.
Fiat Perla wyposa˝ony w silnik benzynowy o pojemnoÊci ok. 1.700 cm3,
który rozwija moc 70 kilowatów przy 5.500 obrotach i pr´dkoÊç maksymalnà 178 km/h zu˝ywajàc 6,2 litrów paliwa przy 90 km/h, jest
proponowany w dwóch wersjach wyposa˝enia: HL i HLS. Oferujà one
w standardzie poduszk´ powietrznà dla kierowcy i pasa˝era, ABS, radio

z odtwarzaczem CD, zamek centralny i elektryczne podnoszenie przednich szyb. Cena wynosi od 8.500
do 9.400 euro. Model jest produkowany w zak∏adzie w Nanchino przez
Nanjing Fiat Auto, spó∏k´ joint-

venture za∏o˝onà w 1999 przez
Fiat Auto i Nanjing Automobile
Corporation.
Fabryka zatrudnia oko∏o 2000 osób,
a oprócz Per∏y, produkuje modele
Palio, Siena i Palio Weekend.
O kolejnych sojuszach Fiata wi´cej
na nast´pnych stronach.

Iveco rozszerza swojà obecnoÊç
Yuejin Motor Company
przez Naveco uzupe∏nia
nasz strategiczny projekt
posiadania kompletnej
gamy samochodów
dostawczych w Chinach.
Obejmie on równie˝
samochody ci´˝arowe,
które b´dà produkowane
w Chongqing w ramach
d∏ugoterminowej
wspó∏pracy z SAIC
Motor Corporation”.
Druga umowa
podpisana przez Iveco
dotyczy ci´˝kich
samochodów
przemys∏owych.
Podpisano jà z SAIC
Motor Corporation, jednym
z najwi´kszych koncernów
samochodowych
w Chinach i jest

nast´pstwem
porozumienia podpisanego
w lipcu. Umowa przewiduje
mi´dzy innymi udzia∏
Chongqing Heavy Vehicle
Group w inwestycji
zwiàzanej z produkcjà
samochodów w Chongqing.
Strony ustali∏y,
˝e podwy˝szà kapita∏
Chongqing Hongyan, co
pozwoli na budow´ nowego
zak∏adu w Chongqing.
B´dà w nim montowane
ci´˝kie samochody Iveco,
a tak˝e udoskonalane
produkty oraz proces
produkcji gamy Chongqing.
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Jedna z ulic w Pekinie.
Poni˝ej:
Sergio Marchionne i Luca Cordero di Montezemolo
podczas prezentacji Fiata Perla (z lewej).
Z prawej: Iveco Daily montowany w Chinach.

Równie˝ Iveco znaczàco
wzmocni∏o swojà obecnoÊç
w Chinach, kraju, w którym
dzia∏a z powodzeniem
od blisko 20 lat. Firma
podpisa∏a bowiem dwa
wa˝ne porozumienia.
Pierwsze umacnia
i rozszerza jej historycznà
obecnoÊç w sektorze
samochodów dostawczych
(Daily czuje si´ tutaj jak
u siebie w domu), drugie
dotyczy ci´˝arówek, czyli
sektora, w którym Iveco
chce staç si´ jednym
z liderów rynku.
Porozumienie z Nanjing
Automotive Corporation
(Nac) przewiduje przej´cie
przez Naveco (spó∏ka
Joint-Venture zawarta
mi´dzy Iveco i Grupà Nac)
ca∏ej dzia∏alnoÊci
zwiàzanej z samochodami
dostawczymi Yuejin Motor
Company, spó∏ki
kontrolowanej przez Nac.
Naveco dà˝y do zostania
liderem rynku lekkich
i Êrednich samochodów
dostawczych. Yuejin ze
swojà obecnà ofertà ju˝
dzisiaj jest wa˝nà firmà
produkujàcà ponad 50 tys.
sztuk rocznie. JeÊli do tego
dodamy produkcj´ Naveco
(ponad 20 tys. sztuk),
nowa spó∏ka b´dzie mia∏a
podstawy do realizacji
pe∏nego planu rozwoju,
który powinien dojÊç
do 100 tys. samochodów
rocznie.
O podpisaniu umowy mówi
Dyrektor generalny
i pe∏nomocny Iveco, Paolo
Monferino: „Przej´cie
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Strategia
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O umowach, jakie Fiat Auto i Iveco zawar∏y
w Chinach pisaliÊmy na poprzednich stronach.
Teraz przybli˝ymy czytelnikom umowy,
dotyczàce umocnienia wspó∏pracy
przemys∏owej z Tata na produkcj´ w Indiach
Grande Punto oraz ma∏ych silników Diesla.
B´dzie te˝ o kolejnych umowach Iveco i FPT
z Chinami oraz o rozpocz´ciu produkcji
Ducato w Rosji.

14

Krok po kroku, Fiat zmierza drogà
„celowych” mi´dzynarodowych umów.
Jednym z zawartych ostatnio porozumieƒ jest umowa z firmà Tata. W lipcu
br. Grupa Fiat podpisa∏a z indyjskim
kolosem przemys∏owym list intencyjny,
który przewiduje wspó∏prac´ w trzech
nowych obszarach. W dziedzinie motoryzacji, Fiat i Tata b´dà wspólnie produkowaç samochody w indyjskim zak∏adzie w Ranjangaon. WÊród modeli,
które tam powstanà, b´dzie równie˝
Grande Punto, a tak˝e nowy trójbry∏owy samochód z „segmentu C”. Porozumienie przewiduje równie˝ w innej
fabryce produkcj´ silników Diesla
o ma∏ej pojemnoÊci. Docelowo, obydwa zak∏ady w Ranjangaon b´dà produkowaç odpowiednio ponad 100 tys.
samochodów rocznie i 250 tys. silników i skrzyƒ biegów.
Ale to nie wszystko. Fiat i Tata postanowi∏y równie˝ przeanalizowaç warunki
i mo˝liwoÊci wspó∏pracy przemys∏owej
i handlowej w Ameryce ¸aciƒskiej.
Obydwie firmy rozwa˝ajà produkcj´ samochodów terenowych i pick-upów

w zak∏adzie Fiata w Cordobie, w Argentynie. Sojusz mi´dzy Fiatem i Tata
opiera si´ na wspólnych celach i interesach. Indyjski koncern to jedna z najstarszych firm przemys∏owych
w tym wielkim azjatyckim kraju, która
od zawsze
odgrywa∏a pierwszoplanowà rol´ w jego rozwoju. Podobnie jak Fiat we W∏oszech. Tata to firma mocna na rodzimym rynku, posiadajàca du˝y potencja∏ rozwoju równie˝ za granicà. Fiat
posiada natomiast know-how technologiczny – chodzi zw∏aszcza o silniki
Multijet – którego potrzebuje azjatycki
partner. Ponadto, zwierajàc sojusz
z Tata, firma mo˝e zwi´kszyç swojà

BARCLAYS
Spó∏ka joint-venture
finansujàca dzia∏alnoÊç Iveco
(Wielka Brytania)

CREDIT AGRICOLE
Joint-venture zajmujàca si´
finansowaniem dzia∏alnoÊci
handlowej Fiat Auto w Europie
(Francja)

PSA I TOFAS
Produkcja mini furgonu
(Turcja)

PSA
Monta˝ skrzyƒ biegów
do samochodów PSA
(Argentyna)

Sergio Marchionne i Ratan Tata, prezes koncernu
przemys∏owego o tej samej nazwie i cz∏onek
zarzàdu Fiata. „Sojusz zawarty mi´dzy naszymi
firmami – powiedzia∏ Marchionne – to strategiczne
porozumienie, wykorzystujàce mocne punkty
obydwu stron i nastawione na ciàg∏e poszukiwanie
nowych mo˝liwoÊci nie tylko w Indiach, ale tak˝e
w skali Êwiatowej”.

sojuszy
FORD
Wspólne projektowanie i prod. przysz∏ego
Fiata 500 i Forda Ka (Polska)

SUZUKI
Wspólne projektowanie
i produkcja SUV (W´gry)
Produkcja silników Diesla Multijet
na licencji Fiata (Japonia)

SEVERSTAL
Sprzeda˝ i monta˝
modeli Fiata
(Rosja)

SAIC
Wspólna produkcja
ci´˝arówek Iveco
(Chiny)

PIDF
Monta˝ siedmiu
modeli Fiata
(Iran)
TATA MOTORS
Umowa handlowa o sprzeda˝y Fiatów (Indie)
Produkcja samochodów i silników (Indie)
Produkcja SUV i pick-upów (Argentyna)

Kraje, z którymi firma
podpisa∏a ostatnio
porozumienia.
Po „rozwodzie”
z General Motors,
Fiat postawi∏
na porozumienia
mi´dzynarodowe
z pojedynczymi
partnerami.
Strategia ta ma
dwa cele: ekspansj´
na nowe rynki
i zwi´kszenie
konkurencyjnej pozycji
w poszczególnych
segmentach poprzez
inwestycje w badania
i rozwój.
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obecnoÊç i byç bardziej konkurencyjna na jednym z rynków o najwi´kszym potencjale rozwoju na Êwicie. Nie
jest tajemnicà, ˝e Indie, podobnie jak Chiny, powoli
zmieniajà si´ z kraju rozwijajàcego si´ w supermocarstwo ekonomiczne.
W Chinach niedawno podpisano dwa wa˝ne porozumienia o produkcji silników Diesla i samochodów ci´˝arowych. Pakt mi´dzy Iveco, Fiat Powertrain Technologies
i Saic Motor Corporation przewiduje inwestycje na ponad 150 milionów euro, których celem jest produkcja
w Chinach silników z rodziny F5, Nef i Cursor 9.
Saic Motor, którego siedziba mieÊci si´ w Sznaghaju, to
jeden z najwi´kszych producentów krajowych. W pierwszej po∏owie roku firma sprzeda∏a ponad 682 tys. samochodów. Tymczasem ca∏a Grupa Saic ma obroty skonsolidowane na poziomie ponad 14,4 miliarda dolarów
i znajduje si´ na liÊcie Fortune wÊród 500 najwi´kszych
firm na Êwiecie. Drugie porozumienie przewiduje, ˝e koncern Saic Motor zostanie tak˝e partnerem Iveco i Chongquing Heavy w produkcji ci´˝kich pojazdów przemys∏owych. Porozumienie, które wymaga zgody chiƒskich
w∏adz, zak∏ada utworzenie spó∏ki parytetowej – Saic Iveco Commercial Vehicle Investment Company przej-
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mie 67% kapita∏u Chongquing Hongyan Automotive.
Dzi´ki inwestycjom si´gajàcym 120 milionów euro i budowie nowego zak∏adu firma zwi´kszy swojà zdolnoÊç
produkcyjnà z obecnych 15 do 40 ci´˝arówek rocznie.
Plan przewiduje ponadto montowanie w Chinach gamy
ci´˝arówek Stralis i popraw´ technologicznà samochodów Chongquing.
Innym rynkiem, który prezentuje olbrzymi potencja∏ to rynek rosyjski. Dlatego Fiat Auto podpisa∏ w Rosji nowà
umow´ z firmà Severstal. Umowa przewiduje produkcj´
Ducato w nowym zak∏adzie po∏o˝onym w regionie Elabuga.
Przewidywana zdolnoÊç produkcyjna fabryki wyniesie 75
tys. pojazdów rocznie, przeznaczonych na rynek krajowy
i na eksport. Sojusz z Severstal zak∏ada tak˝e sprzeda˝ rynkowà niektórych modeli samochodów z obrotami przewidywanymi na poziomie oko∏o 80 tysi´cy samochodów
rocznie, co daje udzia∏ w rynku w wysokoÊci 5%.
Równolegle z ekspansjà na nowych rynkach, strategia Fiata
przewiduje tak˝e umocnienie swojej obecnoÊci w Europie.
Efektem tego jest utworzenie spó∏ki joint-venture mi´dzy
Fiat Auto i Crédit Agricole. Obie spó∏ki podpisa∏y porozumienie dotyczàce wspólnego za∏o˝enia Fiat Auto Financial Services (FAFS), której podlegaç b´dzie dzia∏alnoÊç

zwiàzana z finansowaniem sieci sprzeda˝y
Fiata w Europie, us∏ugi leasingowe oraz zarzàdzanie flotami, a tak˝e kredyty dla klientów na zakup samochodów.
FAFS b´dzie dzia∏aç w 13 krajach, z portfelem 13 miliardów euro, i b´dzie móg∏ korzystaç z doÊwiadczenia Crédit Agricole, leadera w Europie z zakresie kredytów konsumenckich. Fiat Auto otrzyma równowartoÊç 50% FAFS, w wysokoÊci 1 mld euro.
WartoÊç spó∏ki joint-venture zosta∏a bowiem oszacowana na 2 miliardy euro.

Giancarlo Riolfo

firma

PARY˚
we w∏oskim s∏oƒcu
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Na paryskim salonie debiutuje Alfa Romeo 8C
Competizione: supersamochód, wyprodukowany
w limitowanej serii, b´dàcy ucieleÊnieniem
w∏oskiego ducha sportowego. To ekskluzywne
coupé symbolizuje odzyskany przez wszystkie marki Grupy
dynamizm, przejawiajàcy si´ równie˝ prawdziwym gradem nowoÊci:
od Lancii Delta HPE, prezentowanej przedpremierowo i dost´pnej
od 2008 roku, po nowà Lanci´ Ypsilon, Fiata Pand´ 100HP
oraz pojazdy o minimalnym wp∏ywie na Êrodowisko.
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Alfa Romeo 8C Competizione.
Poni˝ej: na salonie w Pary˝u.

ALFA ROMEO
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W∏oskie marki podbi∏y serca zwiedzajàcych. Niekwestionowanà królowà paryskiego salonu okaza∏a si´ nowa Alfa Romeo 8C Competizione, przeÊliczne dwumiejscowe auto sportowe, b´dàce kwintesencjà w∏oskiego stylu, które dost´pne b´dzie w zaledwie kilkuset egzemplarzach. Obok niej
prezentowa∏y si´ dumnie inne nowoÊci Grupy, wÊród nich
wyjàtkowa Lancia Delta HPE, zwiastujàca obiecujàcà przysz∏oÊç marki (zadebiutuje na rynku w roku 2008), nowa Lancia Ypsilon oraz Fiat Panda 100HP. ObecnoÊç tych modeli
dowodzi witalnoÊci wszystkich trzech marek, którà potwierdzajà równie˝ niez∏e wyniki
rynkowe: w sierpniu sprzeda˝ modeli produkowanych
przez Fiata Auto wzros∏a
w Europie o 14,4%,
a w ostatnich oÊmiu miesiàcach udzia∏ w rynku zwi´kszy∏ si´ z 6,5 do 7,6%.
Do sukcesu tego przyczyni∏
si´ przede wszystkim pozytywny wizerunek nowych
modeli, na który wp∏yn´∏y
Paolo Bertolini
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Pi´kna i z duszà
technologia, jakoÊç i oczywiÊcie uroda modeli, czyli wszystkie te cechy, jakich nale˝y wymagaç od samochodów projektowanych we W∏oszech, kraju powszechnie uznawanego
za ojczyzn´ stylu i wzornictwa. Technologia, jakoÊç i uroda
charakteryzujà równie˝ Alf´ Romeo 8C Competizione, samochód sportowy, w którym wyczuwa si´ ducha wspania∏ych
modeli wyÊcigowych Alfy Romeo z dawnych lat. Nowy samochód, wywodzàcy si´ z prototypu zrealizowanego trzy i pó∏ roku temu przez Centrum Stylu w Arese, ∏àczy bowiem najnowoczeÊniejsze rozwiàzania technologiczne z nadwoziem b´dàcym wspó∏czesnà wariacjà na temat legendarnych 33 Coupé Stradale
i Giulii TZ (Tubolare Zagato) z lat 60. ubieg∏ego stulecia. Z kolei jego nazwa
– 8C Competizione – nawiàzuje do sportowych Alf
Romeo z lat 30., których
wspomnienie przyprawia
pasjonatów marki o szybsze bicie serca.

zmem
ró˝nicowym
– nazwanym w∏aÊnie
Q2 – który poprawia
zdolnoÊç do „przenoszenia na grunt”
momentu nap´dowego, zwi´kszajàc
kontrol´ nad pojazdem. Alf´ 147 Q2 mo˝na ∏atwo
rozpoznaç po obni˝onym przeÊwicie, tylnym spoilerze oraz
wykoƒczeniach z satynowanej stali. We wn´trzu jej sportowy
temperament podkreÊla wiele elementów, przede wszystkim
jednak zestaw peda∏ów z perforowanego aluminium. Na stoisku Alfy obok Q2 prezentowa∏a si´ równie˝ Alfa 147 w specjalnej wersji Collezione II, cechujàcej si´ silnikiem turbodiesel 1,9 JTDM o mocy 150 KM, bogatà gamà ekskluzywnych
opcji, obni˝onym przeÊwitem, aluminiowymi obr´czami
o Êrednicy 17” oraz oryginalnà estetykà nadwozia.
Paolo Bertolini

Ka˝dy element nowej Alfy 8C zosta∏ zaprojektowany z myÊlà
o poprawie i osiàgów i komfortu jazdy. Lekka, wytrzyma∏a
konstrukcja sk∏ada si´ z aluminiowego podwozia oraz karoserii z w∏ókien w´glowych. Nap´dza jà zupe∏nie nowy 4,7-litrowy silnik z oÊmioma cylindrami w uk∏adzie V o kàcie rozchylenia 90 stopni, osiàgajàcy moc 450 KM. Nap´d jest
na tylnà oÊ, a automatyczna, szeÊciobiegowa skrzynia zosta∏a zblokowana z mechanizmem ró˝nicowym po∏àczona jest
nap´dem tylnym, w celu lepszego roz∏o˝enia mas. Powielono zatem schemat znany z legendarnej Alfetty, jednoosobowego bolidu, który w latach 1950 i 1951 nie mia∏ sobie równych na torach Formu∏y 1. Zawieszenia sà czworoboczne deformowalne, podobnie jak w samochodach wyÊcigowych.
Nawet opony zosta∏y dobrane pod kàtem optymalizacji osiàgów technicznych: maksymalnie niskie, zamontowane
na obr´czach o Êrednicy 20”, z przodu w´˝sze, a z ty∏u szersze (245/35 w stosunku do 283/35).
Do ujarzmienia 450 koni pod maskà Alfy 8C Competizione
przyczyni∏y si´ tak˝e wnikliwe badania aerodynamiczne, dzi´ki którym uzyskano lepszà przyczepnoÊç i stabilnoÊç pojazdu,
a tak˝e najbardziej zaawansowana technologicznie wersja
systemu elektronicznego VDC. Ten ostatni umo˝liwia zachowanie dynamicznej kontroli nad samochodem, tak˝e
przy wykonywaniu nag∏ych manewrów w sytuacjach awaryjnych, bez uszczerbku dla komfortu jazdy.
Badania zachowania si´ pojazdu na drodze, które zadowoli
nawet najbardziej wymagajàcych automobilistów, le˝a∏y
na sercu równie˝ projektantom nowej Alfy Romeo 147 Q2,
która mia∏a w Pary˝u swà Êwiatowà premier´. Nap´dzana turbodieslem 1,9 JTDM o mocy 150 KM i charakteryzujàca si´ ekskluzywnym wyposa˝eniem sportowym, wersja ta
zaskakuje niespotykanym dotàd samoblokujàcym mechani-
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Paolo Bertolini

Op∏ywowe linie auta przypominajà
wyÊcigowe modele z lat 60.
Powy˝ej: miejsce kierowcy.
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LANCIA

Stulatka

tryskajàca m∏odoÊcià
Na stoisku Lancii, która Êwi´towa∏a swoje setne urodziny, b∏yszcza∏y dwie nowoÊci: nowa Ypsilon, najm∏odsza
ewolucyjna odmiana „ma∏ego auta z klasà”, oraz oczekiwana z ogromnà niecierpliwoÊcià Delta HPE, prototyp Êredniego modelu przysz∏oÊci, który wejdzie do produkcji w 2008
r. W∏aÊnie ten ostatni przyciàga∏ najwi´kszà uwag´ zwiedzajàcych wystaw´. U podstaw tego zainteresowania le˝y zapewne szczególna s∏aboÊç, jakà Francuzi ˝ywià do marki
Lancia, uznajàc jà wr´cz za swojà w∏asnà. Podobnà atencjà
darzà te˝ wielu w∏oskich artystów, którym stworzyli niemal
drugi dom. Nale˝à do nich m.in. piosenkarz Paolo Conte,
który we Francji zyska∏ wi´kszà popularnoÊç ni˝ we W∏oszech, oraz niezapomniany Marcello Mastroianni, wybitny
aktor i prawdziwy pasjonat Lancii, dzi´ki któremu do ostatniego miejsca zape∏nia∏y si´ widownie paryskich teatrów.
Nieprzypadkowo te˝ z Lancià kojarzà si´ Brigitte Bardot
i Catherine Deneuve, prawdziwe ikony francuskiego kina i nie tylko (obie u˝yczy∏y swych twarzy dla popiersia Marianny, symbolu wolnej Francji).
Catherine Deneuve z pewnoÊcià doskonale pami´ta Lanci´
Delta z lat 80., jeden z najbardziej udanych modeli w najnowszej historii marki, który zas∏ynà∏ licznymi zwyci´stwami
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Paolo Bertolini

Lancia Delta HPE zadebiutuje w 2008 roku.
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na torach rajdowych. Decyzja o przysposobieniu tej samej
nazwy dla nowego modelu jest zatem Êwiadomym nawiàzaniem do przesz∏oÊci, dobrà wró˝bà, a jednoczeÊnie Êmia∏ym przekazem: „oto samochód, który zapowiada powrót
Lancii na drog´ sukcesu”. Za nazwà Delta umieszczony zosta∏ skrót HPE, odwo∏ujàcy si´ do jednego z najbardziej oryginalnych modeli, jakie pojawi∏y si´ na rynku w latach 70.
Mowa o Lancii Beta HPE (High Performance Estate, kombi
o wysokich osiàgach), która ∏àczy∏a w sobie wyglàd i osiàgi
coupé z przestronnoÊcià i funkcjonalnoÊcià kombi. Nowa
Delta HPE powraca do tej koncepcji, okraszajàc jà dodatkowo nies∏ychanie atrakcyjnà stylistykà. Dach przypomina pok∏ad wypoczynkowy motorówek (tzw. flying bridge),
a du˝ych wymiarów znak przedni na os∏onie ch∏odnicy odwo∏uje si´ do Lancii z minionych lat. Po bokach wzrok przykuwa biegnàca wyt∏oczona linia podkreslona elementami
chromowanymi oraz uwypuklone muskularne nadkola, nadajàce samochodowi agresywnoÊci, ty∏ zaÊ zdominowany
jest przez du˝à szyb´ tylnà w pokrywie baga˝nika. Komfort
wn´trza plasuje Delt´ w Êcis∏ej czo∏ówce jej kategorii,
a przesuwna tylna kanapa ze sk∏adanymi oparciami pozwala jeszcze zwi´kszyç przestronnoÊç.

Paolo Bertolini

Nowa Lancia Ypsilon

szajà wra˝enie nie tylko kompaktowoÊci, ale i „wa˝noÊci”
modelu. Poza tym poszerzono gam´ kolorów. Wi´kszy jest
te˝ wybór silników: dwa nowe diesle Multijet 1,3 16 v
o mocy 75 lub 90 KM, wyposa˝one w filtry czàstek sta∏ych
i po∏àczone ze skrzynià biegów manualnà lub automatycznà („Dolce Far Niente”), oraz trzy jednostki benzynowe
– 1,2 o mocy 60 KM, 1,4 77 KM i 1,4 16v 95 KM, ta
ostatnia dost´pna zarówno
ze skrzynià manualnà, jak i zrobotyzowanà.

ZESPO¸Y NAP¢DOWE NOWEJ YPSILON
Silnik

PojemnoÊç

Moc

Pr´dk. max.

Przysp. 0-100

Zu˝ycie paliwa*

1.2

1242 cc.

60 Cv

153 km/h

16,8 sec.

6,0 l/100 km

1.4

1368 cc.

77 Cv

167 km/h

13,5 sec.

5,5 l/100 km

1.4 16 v

1368 cc.

95 Cv

175 km/h

10,9 sec.

6,6 l/100 km

1.3 Mjet 16 v 75 cv

1248 cc.

75 Cv

167 km/h

14,5 sec.

4,5 l/100 km

1.3 Mjet 16 v 90 cv

1248 cc.

90 Cv

175 km/h

11 sec.

4,5 l/100 km

* Cykl mieszany
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Sporo nowoÊci pojawia si´ równie˝ w dziedzinie mechaniki,
poczàwszy od nowych silników z turbodo∏adowaniem – benzynowych i diesli – o mocy od 120 do ponad 200 KM,
a skoƒczywszy na zawieszeniach SDC o elektronicznej kontroli t∏umienia. To w zupe∏noÊci wystarczy, by wzbudziç zainteresowanie nie tylko mi∏oÊników marki, ale wszystkich automobilistów, którzy lubià motoryzacyjne innowacje, zw∏aszcza jeÊli towarzyszy im wyrafinowany styl. Innà „gwiazdà”
stoiska Lancii by∏a Ypsilon. To niewielkich rozmiarów cudeƒko, powsta∏e niemal˝e z przypadku, szybko sta∏o si´ punktem odniesienia w segmencie okreÊlanym przez specjalistów od marketingu jako „B premium”. DziÊ, po trzech latach obecnoÊci na rynku, debiutuje nowa Lancia Ypsilon,
jeszcze bogatsza wyposa˝eniowo i nap´dzana nowymi silnikami. Nieliczne „poprawki” naniesione na karoserii zwi´k-
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FIAT

Prawdziwa bomba
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Paolo Bertolini

Po trzech latach obecnoÊci na rynku Panda zas∏uguje autostradach i wszechobecne policyjne radary.
na miano jednego z najbardziej udanych modeli europejskiej W okie∏znywaniu tej ˝ywio∏owoÊci pomaga nap´d z szeÊciomotoryzacji. To zas∏uga Êwietnego projektu, który ∏àczy w so- biegowà skrzynià biegów, nowe zawieszenia, hamulce tarbie maksymalnà funkcjonalnoÊç z du˝ym ∏adunkiem sympa- czowe na wszystkich czterech ko∏ach oraz opony o obni˝otycznoÊci. DziÊ ten najmniejszy Fiat wzbogaca si´ o ga- nym bie˝niku 195/45 na aluminiowych obr´czach o Êrednim´ 2007 i dwie zupe∏nie nowe wersje, zaprezentowane cy 15”. Dzi´ki tej kombinacji powsta∏ – jak zapewniajà techpo raz pierwszy w∏aÊnie podczas paryskiego salonu: usporto- nicy – samochód doskonale wyrównowa˝ony i przyjemny
wionà 100HP oraz dwupaliwowà, przyjaznà Êrodowisku w prowadzeniu. I wyposa˝ony w dodatkowà „niespodziank´”:
„Pand´ Pand´”.
przycisk na desce rozdzielczej do kontroli uk∏adu kierowniZacznijmy od nowoÊci z gamy 2007. Z doÊwiadczenia wia- czego i reakcji silnika na wciÊni´cie peda∏u gazu.
domo, ˝e nie ma sensu poprawiaç czegoÊ, co jest ju˝ niemal Panda 100HP ze specjalnym pakietem stylistycznym „Pandoskona∏e. Dlatego model poddano zaledwie kilku kosme- demonio” chce pozyskaç nabywców przede wszystkim wÊród
tycznym zmianom: dodano cztery nowe kolory (b∏´kitny La- m∏odych kierowców. Nie oznacza to jednak, ˝e nie przypadgoon, pomaraƒczowy Batik, niebieski Magnetico oraz szary nie do gustu bardziej doÊwiadczonym automobilistom, którzy
Quarzo), przyciemniono nieco desk´ rozdzielczà i wprowa- z jednej strony cenià sobie funkcjonalnoÊç samochodu kompaktowego, a z drugiej kodzono niestosowane dotàd
chajà sportowà jazd´, ale
tkaniny poszyç wewn´trzspidery i coupé wydajà im
nych. Karoseria pozosta∏a
si´ nazbyt agresywne.
identyczna, dowodzàc nie
Skromny wyglàd Pandy
tylko perfekcji oryginalnego
100HP w wyposa˝eniu seprojektu, ale i odpornoÊci
ryjnym to tylko pozory,
na kaprysy mody. Jej atrakna drodze zostawi ona dacyjnoÊç jest po prostu poleko w tyle wielu konkurennadczasowa.
tów, nawet tych bardziej
Swà wersjà 100HP fiatow„wyÊcigowych”, których
ski „miÊ”, który podoba si´
Silniki i uroda na Mondial de
kierowcy wcià˝ jeszcze nie
zarówno m´˝czyznom jak
l’Au
to
mo
bi
le.
Ga
ma
2007
Fia
ta
oduczyli si´ ruszaç ze Êwiai kobietom, poczàtkujàcym
Panda proponuje nowe kolory
te∏ z piskiem opon.
kierowcom jak i weterai nowe poszycia.
nom szos, chce podbiç
Innà nowoÊcià w rodzinie
serca pasjonatów dynaPandy jest wersja z pomicznej, sportowej jazdy. Ocen´ drogowych walorów Pandy dwójnym zasilaniem – na benzyn´ i metan – której walory
podnosi∏ dotàd silnik 1,3 Multijet, który, choç dysponowa∏ doceni si´ zw∏aszcza w ruchu miejskim. Panda Panda, bo
zaledwie 70 KM mocy, nadawa∏ jej dyskretnej zwinnoÊci, tak jà ochrzczono ˝eby podkreÊliç dwoistoÊç funkcjonowask∏aniajàcej do tego, by „chcieç wi´cej”. I wersja 100HP nia, gwarantuje ograniczenie poziomu emisji spalin do mipowsta∏a w∏aÊnie po to, by usatysfakcjonowaç takich bar- nimum bez uszczerbku dla innych parametrów, odczuwaldziej wymagajàcych kierowców. Nowy 16-zaworowy silnik nego w pojazdach nap´dzanych wy∏àcznie gazem. Zastosobenzynowy o pojemnoÊci 1,4 l z ∏atwoÊcià osiàga wanie pod∏ogi z Pandy 4x4 umo˝liwi∏o zamontowanie w obmoc 100 KM przy 6000 obrotów. To w zupe∏noÊci wystar- r´bie nadwozia dwóch zbiorników na metan o ∏àcznej poczy, by Panda zmieni∏a si´ w ma∏à besti´, „bomb´” zdolnà jemnoÊci 72 litów. Rozwiàzanie to daje pe∏nà autonomi´
do przyspieszenia od 0 do 100 km w 9,5 sekundy i Êmiga- i nie zabiera miejsca ani w kabinie, ani w baga˝niku, nie
nia z pr´dkoÊcià 185 km/godz. OczywiÊcie teoretycznie, ale wp∏ywa równie˝ na rozmiary zbiornika benzyny, które pozotylko ze wzgl´du na znaczne nat´˝enie ruchu na naszych sta∏y niezmienione. Panda bifuel oferuje zatem taki sam

22

Ma∏a i agresywna, oto Panda 100HP.
Poni˝ej: Dwupaliwowa Panda Panda.

Multi-eco,
„zielona” Multipla

komfort wn´trza i pojemnoÊç ∏adunkowà jak jej benzynowy
odpowiednik, a przy tym niezale˝noÊç i wszystkie korzyÊci
Êrodowiskowe pojazdu zasilanego metanem. A te korzyÊci
to m.in. ograniczony do minimum poziom emisji substancji szkodliwych (tlenku w´gla i lotnych w´glowodorów a˝
o 95%), brak czàstek sta∏ych i redukcja o jednà czwartà
wytwarzanego dwutlenku w´gla, równie˝ podczas przymusowych postojów w korkach.
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Na paryskim salonie zaprezentowano równie˝
koncepcyjny model Multipla Multi-eco. Ten
niezwyk∏y, przyjazny Êrodowisku pojazd mo˝e
byç nap´dzany metanem, benzynà lub
mieszankà benzyny z etanolem (E85). Ta
ostatnia sk∏ada si´ w 15% z biokomponentów,
dzi´ki czemu emituje do atmosfery a˝ 40%
dwutlenku w´gla mniej ni˝
czysta benzyna.
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firma

Krzysztof Moczulski

Dostawcze
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auta

na wystawie
Na tegorocznej wystawie IAA w Hanowerze
Iveco zaprezentowa∏o pe∏nà gam´
produktów. Wystawa stanowi dla firmy
doskona∏à okazj´ nie tylko
do przedstawienia najnowszych produktów,
ale te˝ us∏ug i technologii oraz pozwoli
na spotkanie z klientami z ca∏ej Europy.
Na mi´dzynarodowej wystawie w Hanowerze, najwi´kszym salonie samochodów dostawczych w Europie, firma Iveco zaprezentowa∏a a˝ dwadzieÊcia pojazdów reprezentujàcych pe∏nà gam´ produktów. Na stoisku przedstawiono m.in. nowe Daily majàce swojà premier´ w maju tego roku oraz pozosta∏e pojazdy z gamy pojazdów u˝ytkowych: Eurocargo, Stralis i Trakker. WÊród
prezentowanych samochodów znalaz∏y si´ równie˝ pojazdy specjalne Iveco
Magirus oraz Astra wraz z pe∏nà gamà autobusów Irisbus. Wszystkie prezentowane w Hanowerze modele Daily wyposa˝one sà w silniki spe∏niajàce normy emisji Euro 4, oferujàce zwi´kszonà moc i moment obrotowy. Zaprezentowano tak˝e najmocniejszy model o mocy 176 KM, b´dàcy „okr´tem flagowym” w tej klasie pojazdów. GoÊcie mieli tak˝e szans´ zapoznaç si´ z nowym
wyposa˝eniem Iveco Daily, które jest oferowane klientom w ponad 3.000
konfiguracji. Uzupe∏nieniem wachlarza pojazdów Daily by∏y wybrane modele
Eurocargo, lidera segmentu od 6 do 19 ton DMC. Dzi´ki ponad 3000 mo˝liwych konfiguracji opierajàcych si´ na blisko 300 modelach bazowych, Eurocargo mo˝e byç wykorzystane do ogromnej iloÊci zastosowaƒ. Po raz pierwszy
w Hanowerze mo˝na by∏o zobaczyç równie˝ Eurocargo z silnikami spe∏niajàcymi norm´ Euro 5. Produkty gamy ci´˝kiej reprezentowa∏y samochody Stralis
i Trakker Euro 5. W wersjach ze zautomatyzowanà i automatycznà skrzynià
biegów oba pojazdy majà przeniesione elementy sterowania, które obecnie
znajdujà si´ w tablicy rozdzielczej lub w prawym prze∏àczniku przy kolumnie
kierownicy. Takie rozwiàzanie poprawia ergonomi´ kabiny i u∏atwia kierowcy
zmian´ biegów. Przeniesienie dêwigni zmiany biegów umo˝liwia równie˝ uzyskanie ca∏kowicie p∏askiej pod∏ogi w kabinie, tworzàc dodatkowà przestrzeƒ dla

kierowcy. Podobnie jak w Daily, w Eurocargo nowe silniki Euro 4 i Euro 5
oferujà zwi´kszonà moc i moment obrotowy. Maksymalna moc nowych silników w Stralisie i Trakkerze wynosi
odpowiednio 560 KM (Cursor 13)
i 450 KM (Cursor 10). Na pokazie
znalaz∏y si´ równie˝ pojazdy Iveco
Astra oraz Iveco Magirus z wozid∏em
Astra ADT30c, przewidzianym do ekstremalnych zastosowaƒ terenowych.
Obok tego pojazdu zaprezentowano
równie˝ nowy pojazd stra˝y po˝arnej

Fiat Powertrain Technologies
by∏ obecny w Hanowerze ze swymi
flagowymi produktami: silnikami
SDE Multijet 1,3 l do samochodów,
F5 i CURSOR 13 do pojazdów
dostawczych, NEF 400 do jednostek
p∏ywajàcych oraz lotniczych.

Superdragon 8x8, opracowany z myÊlà o obs∏udze portów lotniczych.
Prezentacja obj´∏a wreszcie trzy najnowsze produkty Irisbusa: autobus turystyczny Domino, zaprojektowany
przez Pininfarin´, nowy miejski Citelis
Line oraz Daily Tourys, 19-osobowy
minibus zainspirowany nowym modelem Daily. Rezultatem intensywnych
badaƒ Iveco by∏a prezentacja dwóch
prototypów. Pierwszy z nich to „Transport Concept”, prototyp pojazdu
o zwi´kszonej ∏adownoÊci, sk∏adajàcy

si´ z ciàgnika siod∏owego i naczepy.
Zestaw ten prezentuje wiele innowacyjnych rozwiàzaƒ, które w przysz∏oÊci
przyczynià si´ do podniesienia wydajnoÊci transportu drogowego. Do prototypu Stralis do∏àcza Fideus, lekki samochód dostawczy wywodzàcy si´
z modelu Daily CNG, stanowiàcy cz´Êç
projektu Unii Europejskiej „Innowacyjna Dostawa Towarów na Europejskich
Terenach Miejskich”. Pojazd ten zawiera szereg nowoÊci, które pozwolà
w krótko i Êredniookresowej perspektywie ograniczyç negatywny wp∏yw transportu drogowego na Êrodowisko oraz
podnieÊç wydajnoÊç i bezpieczeƒstwo
w logistyce miejskiej i lokalnej.

Salon w Hanowerze by∏ okazjà
do spotkania wszystkich fachowców
z tej bran˝y. Dlatego wÊród wystawców
by∏ tak˝e Fiat Auto i Samochody
Dostawcze firmy, która od zawsze
odgrywa znaczàcà rol´ w sprzeda˝y
lekkich samochodów dostawczych.
W Hanowerze spó∏ka mog∏a
poszczyciç si´ doskona∏ymi wynikami
zarówno na rynku niemieckim,
jak i europejskim.
W rzeczy samej, w Niemczech
jest najwi´kszym importerem oraz
trzecim – po rodzimych Volkswagenie
i Mercedesie-Benz – najwi´kszym
producentem. Jak mówi∏ na
konferencji szef obszaru Lorenzo
Sistino, „do 2008 r. firma zamierza
osiàgnàç pu∏ap 400 tys. sprzedanych
samochodów na Êwiecie i zwi´kszyç
udzia∏ w europejskim rynku
z obecnych 11 do 12,5%”.
Za wykonalnoÊcià tego planu
przemawiajà m. in.: wzrost rynku
w Europie, ze 109 tys. sprzedanych
pojazdów w 2005 r. do 121 tys. w tym
roku; oczekiwany na poczàtku 2007 r.
debiut odnowionego Scudo, a tak˝e
ca∏kowicie nowego modelu
produkowanego w tureckim zak∏adzie
Tofas wspólnie z PSA (Peugeot); dobre
wyniki sprzeda˝y nowego Doblò Cargo,
„Vana of the Year 2006. Pozostaje
jeszcze nowe Ducato,
najpopularniejszy pojazd u˝ytkowy
wÊród niemieckich nabywców,
wybierany przez 70% europejskich
firm specjalizujàcych si´ w adaptacji
na pojazdy kempingowe. W ciàgu
zaledwie 4 miesi´cy na nowe Ducato,
owoc wspó∏pracy z PSA, klienci z∏o˝yli
45 tys. zamówieƒ. WÊród nowoÊci
zaprezentowanych na salonie
w Hanowerze znalaz∏y si´ tak˝e
produkowany w Brazylii nowy Strada
Pick Up oraz Show Van Truckster,
oryginalny model koncepcyjny
o znacznych rozmiarach.
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znowu w cenie

25

fiat wokó∏ nas PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2006

firma

Nowe
wyzwanie:
wykreowaç
przywództwo

26

„Avanti e Veloci” – „Naprzód i Szybko”
to program, którego zadaniem jest wspieranie
przemian kulturowych w Êwiecie Fiata Auto.
Zrodzi∏ si´ ze ÊwiadomoÊci, ˝e budowanie
leadership jest czynnikiem determinujàcym
osiàgni´cie sukcesu.
„Najwa˝niejszym efektem ostatnich
miesi´cy jest przemiana kulturowa
i mentalna, jaka nastàpi∏a u wszystkich pracowników, która wp∏yn´∏a na
zwi´kszenie w firmie poczucia wspó∏uczestnictwa i odpowiedzialnoÊci, inne
podejÊcie do pracy zespo∏owej, wzrost
szybkoÊci procesu decyzyjnego i lepszà
efektywnoÊç operacyjnà, przy jednoczesnej silnej determinacji do osiàgni´cia
celów i ciàg∏ej poprawy naszych us∏ug.
DziÊ widzimy, ˝e produkty marki Fiat mogà rywalizowaç z najlepszymi konkurentami. Efekt ten uzyskaliÊmy dzi´ki nowej
filozofii zarzàdzania, wprowadzonej przez
m∏odà, bardzo zdeterminowanà kadr´
kierowniczà”. W tych s∏owach dyrektora
pe∏nomocnego Fiata Auto, Sergio Marchionne, kryje si´ najg∏´bszy sens nowego projektu budowania przywództwa,
uruchomionego kilka miesi´cy temu
w Fiat Auto: wielkiego wyzwania, jakie
firma stawia przed sobà, by z lepszym
skutkiem mierzyç si´ z konkurencjà.

AVANTI E VELOCI
(NAPRZÓD I SZYBKO)
„Projekt – wyjaÊnia Francesco Garello,
odpowiedzialny za Human Resources
Fiata Auto – jest goràco popierany
przez dyrektora pe∏nomocnego oraz
osobiÊcie przezeƒ monitorowany. Dzi´ki temu projektowi ka˝dy lider mo˝e
doskonaliç swoje zdolnoÊci przywódcze. To program wymagajàcy ogromnego zaanga˝owania, inny ni˝ wszystkie
go poprzedzajàce. Nie narzuca bowiem
odgórnie ˝adnej drogi, a jedynie kierunek, do jakiego dà˝y si´ samodzielnie.
Przedsi´biorstwo zapewnia narz´dzia
rozwoju i systemy kontroli, ale droga
do osiàgni´cia celu jest sprawà indywidualnà, podobnie jak poczucie potrzeby zmiany: g∏´bokiej i ciàg∏ej”.
O punkcie, w jakim znajduje si´ „Avanti
e Veloci”, jego rozwoju i celach, mówi
lider projektu Massimiliano Maini.
Jakie by∏y za∏o˝enia projektu?
„W warunkach ostrej konkurencji, w ja-

kich obecnie egzystujemy, gdy tylko
osiàgniesz cel, ryzykujesz, ˝e ktoÊ ci´
przeÊcignie. Nale˝y zatem posiàÊç zdolnoÊç do ciàg∏ego zmieniania pola dzia∏ania, i robiç to szybko, zanim zostanie
ono zdominowane przez innych uczestników. Jednak, by stawiç czo∏a temu
wyzwaniu we w∏aÊciwy sposób, trzeba
stworzyç nowà koncepcj´ przywództwa.
Przywództwa, które – jak mówi dyrektor
Marchionne – jest nie tyle zbiorem zasad, jakich nale˝y przestrzegaç, co raczej nieustannym zobowiàzaniem do
wzbogacania swojego ˝ycia. Innymi s∏owy, drogà, na którà wstàpiwszy, nigdy
si´ ju˝ nie zatrzymamy. Jedynym zatem
celem, jaki mamy osiàgnàç, jest niczym nieograniczona zdolnoÊç adaptowania si´ do zmian”.
Kiedy i w jaki sposób nastàpi∏o
wdro˝enie projektu?
„Projekt rozpoczà∏ si´ latem zesz∏ego
roku od analizy modelu kulturowego,
istniejàcego w przedsi´biorstwie.

Jedynym celem do osiàgni´cia jest umiej´tnoÊç dostosowania si´
do zmian (fragment grafiki: Maurits Escher, „Wzgl´dnoÊç”, 1953 r.)

Celem by∏o ujawnienie sposobu rozumienia przywództwa wÊród pracowników Fiata Auto i skonfrontowanie go
z tym oczekiwanym. W praktyce chodzi∏o o „sfotografowanie” stanu obecnego z wyszczególnieniem mocnych
i s∏abych punktów w odniesieniu do
oczekiwanego stanu docelowego”.
NOWY MODEL
A co sta∏o si´ po uzyskaniu wiedzy na temat aktualnej sytuacji?
„Kolejnym krokiem by∏y przeprowadzone we wrzeÊniu warsztaty (workshop),
podczas których przedstawiciele dyrekcji zapoczàtkowali proces tworzenia
nowej kultury Fiata Auto. Opracowali
i zaprezentowali nowy model przywództwa oraz strategi´ niezb´dnà do jego
wdro˝enia. Model ten zosta∏ zdefiniowany w dwóch obszarach makro, Przewodzenie zmianom (Leading change)
i Przewodzenie osobom (Leading
people), dla których wyszczególniono

dzia∏aƒ, które potrwajà, zgodnie z planem, 16 miesi´cy.
Dla wsparcia programu opracowano
stron´ intranetowà „Avanti e Veloci”
(www.avantieveloci.com), na której liderzy, ju˝ dziÊ liczàcy ponad 800 osób,
majà okazj´ „spotkaç si´”, skonfrontowaç doÊwiadczenia, pozyskaç nowe informacje, wymieniç si´ refleksjami oraz
monitorowaç stan zaawansowania
dzia∏aƒ i zaanga˝owania osób poprzez
system przydzielania punktów. „To nie
sà i nie powinny byç zawody, a jedynie
kontrola uzyskanych efektów i platforma porównawcza dla liderów”. Na stronie tej znajduje si´ sekcja „Ja lider”,
poÊwi´cona rozwijaniu zdolnoÊci przywódczych poprzez samodzielne pog∏´bianie wiedzy na ten
temat (podr´czniki,
Przewaga uzyskana przez
szkolenia techniczne,
jednego uczestnika gry
zmusza pozosta∏ych
filmy, itp.). Inny fundado wi´kszej aktywnoÊci.
mentalny obszar progUtrzymanie osiàgni´tej
ra
mu skupia si´ na
przewagi jest praktycznie
niemo˝liwe, konkurencja
„zapleczu wdra˝ania”,
szybko jà niweluje.
czyli projektach sprawWspó∏zawodnictwo to mecz,
dza
jàcych, w jaki spow którym nie ma ani
sób
nowe przywództwo
faworytów ani ostatniego
Sergio
gwizdka.
odnajduje si´ w poszMarchionne
czególnych funkcjach
o pierwszych sukcesach zwiàzanych (na przyk∏ad Purchasing w tej fazie w∏àz tà filozofià oraz sugestie, co do mo˝- cza w program swoich dostawców).
liwych dzia∏aƒ doskonalàcych oraz na- Jest chyba jednak jakiÊ
rz´dzi niezb´dnych do sprawowania cel koƒcowy?
przywództwa zgodnie z zaproponowa- „Nie, je˝eli rozumiemy go jako koniec
nym modelem”.
pewnej drogi: Avanti e Veloci to ciàg∏e
Podczas warsztatów wy∏oniono cztery kroczenie naprzód (work in progress),
obszary dzia∏ania: projekt zarzàdzanie samo przywództwo jest rozumiane jako
wynikami (performance management), nieustanny proces. Lider – i naszym
system oceny przywództwa, seria dzia- zdaniem z tego powinniÊmy wyciàgnàç
∏aƒ w ramach marketingu wewn´trzne- najlepszà nauk´ – powinien przez ca∏y
go oraz plan szkoleƒ u∏atwiajàcych li- czas poszerzaç swojà wiedz´, rozglàderom zrozumienie i sprawowanie przy- daç si´, stawiaç czo∏a zmieniajàcej si´
wództwa, w zgodnoÊci z koncepcjà rzeczywistoÊci. Umieç wyprzedzaç wymagania i scenariusze, umieç patrzeç
„odpowiedzialnoÊci indywidualnej”.
W tym momencie – a jesteÊmy ju˝ do przodu dalej, ni˝ inni uczestnicy rynw 2006 roku – uruchomiony zosta∏ ku. Nigdy si´ nie zatrzymywaç i budoprogram „Avanti e Veloci” z szeregiem waç najlepsze zespo∏y”.
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po 8 g∏ównych zasad. Zasad, które
obowiàzujà wszystkich, ale które ka˝dy
powinien przyjàç za swoje w∏asne, odpowiednio je interpretujàc i stosujàc,
a˝ do pe∏nego zrozumienia ich najg∏´bszego sensu”. ”Celem przyspieszenia
rozpowszechniania tych koncepcji wybrano metod´ tak zwanej „epidemii wirusowej”, tak, aby dotar∏y one w sposób szybki i wszechogarniajàcy na
wszystkie poziomy zarzàdzania. Dlatego od paêdziernika 2005 do stycznia
2006 roku mia∏o miejsce rozpowszechnienie modelu. Dla ka˝dego obszaru dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa odby∏y si´ warsztaty (workshop), w ramach których przedstawiono nowe zasady leadership, zebrano informacje
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Alicja i Czerwona Królowa

Ciàg∏a zmiana

Wirus „eksplozyjny”

„W naszym kraju – powiedzia∏a
zdyszana Alicja – je˝eli biegnie si´
tak szybko i tak d∏ugo, jak my
bieg∏yÊmy, to dociera si´ do innego
miejsca”.
„Tu zaÊ, jak widzisz – odpar∏a
Królowa – mo˝esz biec jak d∏ugo
zechcesz, ale pozostaniesz wcià˝
w tym samym miejscu. Je˝eli
natomiast chcesz znaleêç si´
w innym miejscu, musisz biec
co najmniej dwa razy szybciej!”.

Proces zmian w przemyÊle
to bezustanne niszczenie
tego, co stare, by tworzyç
struktury lepiej dostosowane
do nowego terenu gry.
Terenu, który musi byç
ciàgle modyfikowany,
zanim zdominujà go inni,
którzy nas wyprzedzà.

Model eksplozyjny odwraca
kolejnoÊç rzeczy i zmusza
do gwa∏townej zmiany
kierunku dzia∏ania. Model
wirusowy doprowadza
do zmian niczym epidemia
i powoduje aktywne
rozprzestrzenienia czynników
zmian. Fiat Auto zdecydowa∏
o wdro˝eniu programu „Avanti
e Veloci” poprzez koncepcj´
po∏àczenia tych dwóch modeli.

SZESNAÂCIE
PRZEWODZENIE ZMIANOM

PRZEWODZENIE OSOBOM

(Leadnig change)

(Leading people)

Burzenie starych systemów, wprowadzajàc,
kierujàc i zarzàdzajàc nowymi:

Nieustanne przewodzenie i wspieranie swoich
wspó∏pracowników, pomagajàc im jak najlepiej rozwijaç
swoje umiej´tnoÊci:

• nieustannie doskonaliç si´ i porównywaç
z konkurencjà,
• posiadaç odwag´, aby prze∏amywaç
utarte schematy,
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• nieustannie odnawiaç korzyÊci p∏ynàce
ze wspó∏zawodnictwa,
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ZASAD

• posiadaç si∏´, odwag´ i determinacj´
do osiàgania celów,

• przewodziç oraz pomagaç pracownikom w pokonywaniu
w∏asnych ograniczeƒ i dawaç im swobod´ dzia∏ania,
• zapewniaç swobodny dost´p do informacji, danych
i wiedzy,
• realizowaç z∏o˝one obietnice i oczekiwaç tego samego
od innych,
• wymagaç, uznawaç i celebrowaç osiàganie celów,

• sprawiaç, by osiàganie celów sta∏o si´
stylem ˝ycia,

• szerzyç optymizm, poprzez wizj´ zorientowania
na klienta,

• upraszczaç procesy decyzyjne,

• dokonywaç s∏usznych wyborów, niekoniecznie
naj∏atwiejszych,

• dzia∏aç w sposób szybki i zdecydowany,
• przestrzegaç najwy˝sze wartoÊci moralne
i etyczne.

• budowaç najlepsze zespo∏y,
• traktowaç wszystkich w sposób godny i sprawiedliwy.

artyku∏ reklamowy

Aldona Górna, foto: Ireneusz Kaêmierczak

firma
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Zgodnie z d∏ugoletnià tradycjà,
zapoczàtkowanà przez Giovanniego Agnelli,
ka˝dy m´ski potomek tej znamienitej rodziny
uczestniczy∏ w procesie „poznawania Fiata
od podszewki“. Ta inicjatywa zaowocowa∏a
wieloma cennymi pomys∏ami – jednym z nich
jest konkurs „Przez integracj´ do jakoÊci“.

JakoÊç

ników w 2005 roku wynios∏a 2507
pracowników Fiata Auto Poland. John
Elkann okreÊli∏ ogólne zasady konkursu, czyli jego cel, czas trwania, kryteria i nagrody. Celem konkurencji jest
sta∏a poprawa jakoÊci produkowanych
pojazdów poprzez wspó∏dzia∏anie ca∏ego zespo∏u w osiàganiu coraz lepszych wyników. Konkurs rozgrywany
jest w cyklu rocznym (trwa od stycznia
do grudnia ka˝dego roku) w dwóch

przez
integracj´
Dope∏niajàc wielopokoleniowej tradycji, John
Elkann, dzisiejszy Wiceprezes Grupy Fiat, podczas
studiów in˝ynierskich odbywa∏ dwumiesi´czny sta˝
zawodowy w Zak∏adzie Tychy Fiat Auto Poland.
W tym okresie wykaza∏ si´ gruntownà wiedzà technicznà i zaanga˝owaniem w popraw´ procesu produkcyjnego. Efektem jego dzia∏aƒ sà projekty poprawy funkcjonowania w sferze jakoÊci, zaopatrzeJerzy Kramarczyk
nia i organizacji. Do zrealizowanych pomys∏ów Johnadzorujàcy
na Elkanna, które do dziÊ funkcjonujà w procesie
konkurs
produkcyjnym, nale˝y zaliczyç: stojak na kierownice, reflektory, normalki na karuzeli oraz oznakowanie jednostek technologicznych kolorami. Z osobistych doÊwiadczeƒ Wiceprezesa narodzi∏a si´
równie˝ inicjatywa sta∏ej poprawy jakoÊci produkowanych samochodów poprzez skuteczne wspó∏dzia∏anie poszczególnych zespo∏ów produkcyjnych.
„Pomys∏ ten zaowocowa∏ konkursem „Przez integracj´ do jakoÊci”, którego
inauguracja, po dopracowaniu i przystosowaniu do za∏o˝eƒ fabryki efektywnej, mia∏a miejsce w 1998 roku – wyjaÊnia Jerzy Kramarczyk, który co roku
nadzoruje konkurs. – W pierwszym roku funkcjonowania inicjatywa mia∏a
charakter programu pilota˝owego i zosta∏a wdro˝ona na linii A i C Jednostki
Produkcyjnej Monta˝ i Koƒcówka (w konkursie wzi´∏o wtedy udzia∏ 920
pracowników). W kolejnych latach konkurs objà∏ swym zasi´giem wszystkie
zespo∏y technologiczne Monta˝u, Spawalni´ i Lakierni´, a liczba jego uczest-

Pracownicy zwyci´skiego ZT
wraz z rodzinami podczas imprezy

etapach (edycja 1 styczeƒ – lipiec
i edycja 2 sierpieƒ – grudzieƒ), w których wydzielono kilka kryteriów.
W pierwszym etapie uwzgl´dniane sà
nast´pujàce wskaêniki jakoÊciowe:
SPC, SCHEDY, WYNIKI AUDYTU oraz
AUTOCERTYFIKACJA. W konsekwencji
pierwsza cz´Êç pozwala wy∏oniç 7 najlepszych zespo∏ów technologicznych
na liniach monta˝u i 6 najlepszych
zespo∏ów z pozosta∏ych 18 komórek.
W drugim etapie corocznie wy∏aniane
sà 3 najlepsze zespo∏y w oparciu
o wskaêniki: INNOWACJI (pomys∏y
pracowników produkcyjnych), ABSENCJI i WYPADKOWOÂCI”.

Kryterium INNOWACJE to jeden z najciekawszych etapów ca∏ego konkursu.
Daje on pracownikom mo˝liwoÊç
przedstawiania propozycji zmian, które chcieliby wprowadziç na swoich
jednostkach produkcyjnych w zakresie
zmniejszenia kosztów, organizacji pracy, bezpieczeƒstwa i ergonomii oraz
ekologii. Najlepsze pomys∏y (przed
wprowadzeniem w ˝ycie muszà zostaç
zaakceptowane przez Analiz´ Pracy,

Kierownicy najlepszych zespo∏ów technologicznych
w poszczególnych latach trwania konkursu.
Rok
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

I miejsce
GAW¢DA
HAJDAS
ROK
HAJDAS
KRYCA
JAMROZY
TYC
HAJDAS

II miejsce
HAJDAS
STAWISZY¡SKI
STAWISZY¡SKI
STAWISZY¡SKI
STAWISZY¡SKI
SOCHA
BA¸A
MALCHAREK

III miejsce
STAWISZY¡SKI
ROK
ZRADA
GAW¢DA
HAJDAS
URODA
WINIARZ
JESZKE

8. Impreza Integracyjna

Analiz´ WartoÊci, BHP i Ochron´ Ârodowiska oraz In˝ynierii Produkcji) sà
dodatkowo premiowane. Kwestia ABSENCJI jest rozpatrywana na podstawie corocznego rankingu dzia∏u Human Resource. Dla zespo∏ów wybranych w pierwszym etapie konkursu
przydzielane sà miejsca od 1 do 3 wed∏ug tej listy. Dodatkowo na podstawie zestawienia sporzàdzonego przez
s∏u˝b´ BHP obliczony zostaje wskaênik WYPADKOWOÂCI na poszczególnych jednostkach technologicznych,
co stanowi ostatnie i tym samym rozstrzygajàce kryterium konkursu. Organizatorzy konkursu podkreÊlajà, ˝e

o pe∏nym powodzeniu przeprowadzania ka˝dej jego edycji decyduje kilka
czynników. Nale˝à do nich: pe∏ny
obiektywizm, w∏aÊciwe rozpropagowanie, nale˝yte przygotowanie techniczne i zagwarantowanie przewidzianych
w regulaminie premii i nagród. Te
ostatnie sà najbardziej atrakcyjnym
etapem ka˝dej konkurencji (tak˝e
„mi´dzypracowniczej”), a poniewa˝
w tym wypadku sà wyjàtkowe, nie
sposób o nich nie wspomnieç. Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymujà puchary, a dla pracowników zwyci´skiego zespo∏u organizowana jest impreza integracyjna. WczeÊniej zinte-

Arlet – wszyscy uczestnicy tego
konkursu zas∏u˝yli na pochwa∏´, gdy˝
ka˝dy na swoim stanowisku pracy
dba o profesjonalizm wykonywanych
zadaƒ, a to ma zasadniczy wp∏yw
na koƒcowà jakoÊç naszego
produktu. A has∏o „Tworzyç z pasjà
obiekt po˝àdania” niech towarzyszy
na ka˝dym stanowisku pracy
i w kolejnej edycji konkursu
„Przez integracj´ do jakoÊci”.
„JesteÊmy zadowoleni – dodaje
kierownik zwyci´skiego ZT Tadeusz
Hajdas – tworzymy wspania∏à grup´,
z którà osiàgamy bardzo dobre wyniki
jakoÊciowe, o czym Êwiadczy to,
˝e po raz drugi zdobyliÊmy I miejsce”.

growany, przez wspólne starania o doskonalenie swojej pracy, zespó∏ ma
wi´c okazj´ do Êwi´towania swojego
sukcesu podczas biesiady, Êpiewów,
konkursów sportowych i k´sie wyÊmienitego posi∏ku. Mo˝na Êmia∏o
stwierdziç, ˝e dzi´ki inicjatywie Johna
Elkanna partnerzy zawodowi mogà
staç si´ równie˝ odnoszàcà sukcesy
dru˝ynà w ˝yciu prywatnym podczas
wspólnej zabawy i Êwi´towania. Poza
tym zaproponowane przez Wiceprezesa projekty zmian stanowià do dziÊ inspiracj´ do dalszych poszukiwaƒ optymalnych rozwiàzaƒ, poprawiajàcych
funkcjonowanie zak∏adu.
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VIII ju˝ impreza integracyjna odby∏a
si´ latem w centrum GROF
i zgromadzi∏a pracowników
zwyci´skiego ZT wraz z rodzinami,
a tak˝e dyrekcj´ Zak∏adu Tychy.
Uczestnicy próbowali swoich si∏
w konkursach sprawnoÊciowych.
By∏o przeciàganie liny, tor rowerowy,
ale tak˝e kalambury i konkurs
rozpoznawania znanych osób.
Wszystkie zwyci´skie dru˝yny
otrzyma∏y puchary ufundowane przez
Dyrekcj´ FAP. Wr´czyli je Dyrektor
Zak∏adu Z. Arlet i Dyrektor Personelu
i Organizacji A. Pi´tka.
„Niezale˝nie od zaj´tych miejsc –
co wielokrotnie podkreÊla∏ Zdzis∏aw
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Aldona Górna

Twórcy nowoczesnego narz´dzia
5 x Dlaczego wierzà, ˝e kto pyta nie b∏àdzi.
Regu∏a ta znajduje zastosowanie
w Zak∏adzie Tychy Fiat Auto Poland,
pomagajàc w rozwiàzywaniu problemów.
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Kto pyta

znajduje
rozwiàzanie

5 x Dlaczego jest typowym narz´dziem warsztatowym, s∏u˝àBy czytelnik lepiej zrozumia∏
cym do analizy i dochodzenia do pierwotnej przyczyny sporadyczregu∏y, na których bazuje nanych problemów, które zdarzajà si´ np. w procesie produkcyjnym.
rz´dzie 5 x Dlaczego i jego
Nie jest to natomiast odpowiedni instrument do rozwiàzywania
praktyczne zastosowanie,
dylematów z∏o˝onych, majàcych bardzo wiele ró˝norodnych przyzobrazujemy je przyk∏adem.
czyn, np. nieodpowiednia zdolnoÊç czy wycentrowanie procesu.
Na linii produkcyjnej pojawi∏
„Narz´dzie 5 x Dlaczego znajduje u nas zastosowanie m.in.
si´ problem, zwiàzany z braJózef Kosek
w procesie dochodzenia do przyczyny pierwotnej problemów, któkiem otworu na wsporniku
re okreÊliliÊmy jako PRIORYTETY 1 (czyli niezgodnoÊci wp∏ywajàce na bezkàtowym. W zwiàzku z tym przeoczeniem mog∏y si´ pojawiç kolejne propieczeƒstwo, powa˝nie ograniczajàce funkcjonowanie samochodu, nieblemy na monta˝u, dlatego nale˝a∏o
zgodnoÊci ukompletowania, czy powa˝ne usterki estetyczne nieakceptozapisaç powy˝szy problem w Karcie
walne przez Klienta) – wyjaÊnia Józef Kosek, Kierownik Quality EngineInterwencji. Droga do rozwiàzania tej
ering. – Stosujà je liderzy grup, kierownicy zespo∏ów technologicznych
kwestii polega na zadawaniu pytaƒ:
i s∏u˝by utrzymania ruchu. Pomimo, i˝ w praktyce zasady, które sk∏adajà
po pierwsze – dlaczego we wsporniku
si´ na 5 x Dlaczego stosujemy od bardzo dawna, to z chwilà opisania
brakuje otworu? Odpowiedê na to pyi wdro˝enia projektu WCM (World Class Manufacturing) nale˝a∏o wprowadziç pewne uzupe∏nienia. Po pierwsze musieliÊmy zebraç w ca∏oÊç naszà
tanie musi byç oparta na faktach, nie
wiedz´ na temat tego narz´dzia i jego praktycznego stosowania. Skorzymo˝e byç przypuszczeniem. W tym
staliÊmy z opracowaƒ Fiata Auto, literatury polskiej i angloj´zycznej, doÊkonkretnym przypadku brzmi: operawiadczeƒ naszych partnerów dostawców i w rezultacie powsta∏o pe∏niejtor pominà∏ operacj´ – detal nie by∏
sze opracowanie, które umieÊciliÊmy w sieci Intranet. Kolejnym krokiem
poddany obróbce (wierceniu). Ju˝ na
by∏o przeprowadzenie serii szkoleƒ we wszystkich Jednostkach Produkcyjtym etapie mo˝na podjàç pewne kronych i doskonalenie narz´dzia w praktycznym zastosowaniu”.
ki, które okreÊlone zosta∏y mianem

DOCHODZENIE DO PRZYCZYNY PIERWOTNEJ
1 DLACZEGO

dzia∏ania prowizorycznego. W tym wypadku – nale˝y wywierciç otwór, czyli
naprawiç wadliwy wspornik, a równoczeÊnie przeprowadziç selekcj´
wsporników na stanowisku i w magazynie. Dodatkowo, zgodnie z metodà,
zg∏aszajàcy problem musi zadaç kolejne pytanie: dlaczego operator pominà∏ operacj´ i nie podda∏ detalu
obróbce? Odpowiedê brzmi: detale
przed i po wierceniu le˝à obok siebie,
a zatem trzeba podjàç kolejne dzia∏anie korygujàce – poprawiç rozmieszczenie detali i zadaç kolejne pytanie
– dlaczego detale sà sk∏adowane
obok siebie? Na tym etapie odpowiedê brzmi: dlatego, ˝e nie ma jasno
okreÊlonego miejsca przy maszynie,
dla detali przed i po wierceniu. Kolejne dzia∏anie korygujàce polega
wi´c na wyborze miejsca dla detali
o ró˝nym statusie. To stwierdzenie
sugeruje jednak zadanie kolejnego

„Ten ciàg 5 pytaƒ zosta∏ okreÊlony na
podstawie statystyk – w 80% przypadków jesteÊmy w stanie odnaleêç przyczyn´ pierwotnà problemu po zadaniu
5 pytaƒ, aczkolwiek nie jest to zasada
sztywna – dodaje Józef Kosek. Czasem
rozwiàzujemy problem ju˝ w drugim
kroku, czasem w siódmym – chodzi
przede wszystkim o to, aby dotrzeç
do sedna problemu. Poza Jednostkami
Produkcyjnymi metoda ta znajduje zastosowanie w innych obszarach, np.
w procesie zarzàdzania personelem,
w BHP – przy nieszcz´Êliwych wypadkach, w zarzàdzaniu materia∏ami, itp.
Jest te˝ powszechnie stosowana, jak
wczeÊniej wspomnia∏em, przez s∏u˝by
utrzymania ruchu do rozwiàzywania
problemów zwiàzanych z maszynami
i oprzyrzàdowaniem.”

2 DLACZEGO

3 DLACZEGO

4 DLACZEGO

5 DLACZEGO

ODPOWIEDè
(fakt zdarzenie)

ODPOWIEDè
(fakt zdarzenie)

ODPOWIEDè
(fakt zdarzenie)

ODPOWIEDè
(fakt zdarzenie)

ODPOWIEDè
(fakt zdarzenie)

DZIA¸ANIE PROWIZORYCZNE
(usuwajàce skutek)
DZIA¸ANIE PROWIZORYCZNE
(usuwajàce skutek)

DZIA¸ANIE PROWIZORYCZNE
(usuwajàce skutek)
DZIA¸ANIE PROWIZORYCZNE
(usuwajàce skutek)
DZIA¸ANIE DEFINITYWNE
(usuwajàce przyczyn´ pierwotnà)

* szukajàc odpowiedzi na ka˝de z pytaƒ „dlaczego”
mo˝na pos∏u˝yç si´ logikà 4M (materia∏ , metoda, maszyna, cz∏owiek)

Inne narz´dzia stosowane w FAP
Narz´dzie „5 razy Dlaczego” najprawdopodobniej po raz pierwszy zosta∏o
zastosowane w USA w latach 30. W Zak∏adzie Tychy Fiat Auto Poland
funkcjonuje obok wielu innych metod, które majà na celu popraw´ pracy.
WÊród nich znalaz∏y si´, mi´dzy innymi: 5S – metoda ukierunkowana
ÊciÊle na organizowanie stanowiska pracy, POKA – YOKE, która dotyka
poszukiwania rozwiàzaƒ doskonalàcych, 5 warunków dla 0 defektów
oraz 5G, czyli 5 zasad post´powania w sytuacji awaryjnej.
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fot. I. Kaêmierczak

pytania – dlaczego nie wydzielono
tego miejsca? Poniewa˝ technolog
tego obszaru produkcji nie ustali∏
zasad identyfikacji detali przed i po
wierceniu, (dlaczego?), gdy˝ nie by∏o
jasnych wytycznych do oznaczania
wyrobów przed i po danej czynnoÊci
w ca∏ym zak∏adzie obróbki skrawaniem. W ten sposób grupa dociera
do pierwotnej przyczyny problemu.
Teraz nale˝y podjàç dzia∏anie, majàce
na celu usuni´cie tej podstawowej
przyczyny, czyli w omawianym przyk∏adzie stworzyç procedur´, która
wska˝e na koniecznoÊç oddzielnego
sk∏adowania detali przed i po obróbce. Od tej pory przy ka˝dym kolejnym
dzia∏aniu tego typu technolog pos∏uguje si´ tym zapisem i pilnuje, aby
taki problem si´ nie powtórzy∏.
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foto: Ireneusz Kaêmierczak

IM jak Internal
Marketing
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Nowoczesny bufet w us∏ugowcu nr 2
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Starania Fiat Auto Poland o zdobycie
trofeum EFQM by∏y punktem zwrotnym
dla idei internal marketingu. Program ten
jest budowany w oparciu o partnerskie
relacje Zak∏adu Tychy ze Êrodowiskiem
pracowniczym i spo∏ecznoÊcià lokalnà.

Internal marketing jest programem o szerokim zasi´gu. Sk∏adajà si´ na naƒ inicjatywy wewnàtrzzak∏adowe, a dope∏nia go budowanie
i umacnianie kontaktów zewn´trznych, kreujàcych
i promujàcych marki firmy. Program bazuje na idei
spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci zak∏adu. Jego celem
jest stworzenie doskona∏ych warunków pracy, zapewniajàcych warunki dla kreatywnoÊci, zaanga˝owania i rozwoju personelu, a tak˝e wyzwalajàcych
Tomasz Figa
pe∏ny potencja∏ za∏ogi, co w konsekwencji gwaranHR Staff Coordinator
tuje wzrost satysfakcji pracowników.
Opracowywaniem i wdra˝aniem nowych projektów w tym zakresie zajmujà
si´ pracownicy Dzia∏u Personalnego. „Internal Marketing to grupa dzia∏aƒ
majàca na celu promowanie wszelkich inicjatyw prospo∏ecznych i propracowniczych – wyjaÊnia Tomasz Figa, HR Staff Coordinator. – Inicjatywy wewnàtrzzak∏adowe, które podejmujemy, oparte sà na wynikach badaƒ satysfakcji
pracowników, na podstawie których okreÊla si´ ich oczekiwania. èród∏em pomiaru sà ankiety i bezpoÊredni kontakt z pracownikami, a tak˝e informacje
i inicjatywy ró˝nych grup pracowniczych. Wszystkie te oczekiwania sà podstawà do tworzenia polityki i strategii zak∏adu, a nast´pnie strategii i planów
dzia∏u HR, gdzie przygotowujemy konkretne inicjatywy i okreÊlamy pola,

Stanowisko intranetowe
na wydziale monta˝u

na których mo˝liwe jest przygotowanie
programu poprawy. OczywiÊcie inicjatywy te sà wdra˝ane nie tylko przez
Dzia∏ HR. W Zak∏adzie Tychy funkcjonuje zasada, ˝e pracujemy w grupie,
Internal Marketing jest zatem formà
aktywnoÊci, obejmujàcà wszystkie
struktury zak∏adu.
Programy poprawy, sporzàdzane na
podstawie wyników ankiet, obejmujà
wiele innych dzia∏aƒ. „Najwa˝niejsze
tegoroczne inicjatywy w ramach Internal Marketingu to: kàciki wypoczynku
ze stanowiskami intranetowymi, remont dwóch sto∏ówek oraz szatni

Nagrody za dobre wyniki w nauce dla dzieci pracowników Grupy Fiat

– dodaje Tomasz Figa. – Kàciki wypoczynku (funkcjonujà ju˝ na monta˝u
i na lakierni, a w najbli˝szym czasie
rozpocznie si´ ich budowa na spawalni) majà za zadanie sprzyjaç integracji
pracowników. Tutaj za∏oga mo˝e odpoczàç podczas przerwy, skorzystaç
z automatu z napojami oraz przekàskami. Ka˝dy taki kàcik wyposa˝ony
jest w punkt intranetowy, dzi´ki czemu
pracownicy majà dost´p do wielu
przydatnych informacji na temat: dzia∏alnoÊci socjalnej, s∏u˝by zdrowia, podejmowanych projektów, takich jak:
FAPS, TPM, EFQM, WCM, ISO czy Six

nicznych. Obie sto∏ówki zosta∏y wyposa˝one w wentylacj´ i klimatyzacj´.
Wprowadzono nowoczesne rega∏y bufetowe, usprawniajàc jednoczeÊnie
system wydawania posi∏ków. Opierajàc si´ na opiniach pracowników,
w obiekcie monta˝u po∏àczono dawny
bufet z pokojem Êniadaƒ, tworzàc jednobry∏owà powierzchni´ jadalnà. Warunki spo˝ywania posi∏ków sà teraz
komfortowe, a samopoczucie pracowników poprawia estetyka wn´trza. WykonaliÊmy te˝ remont szatni – szczególnie chodzi tu o clean room, czyli
szatni´ dla lakierników”.

Od wielu lat Fiat Auto Poland uczestniczy w programie promocji zdrowia,
adresowanym do pracowników firmy.
Chodzi przede wszystkim o ró˝nego
rodzaju dobrowolne programy promocji zdrowia obejmujàce profilaktyczne badania specjalistyczne. Co
roku organizowane sà te˝ szczepienia ochronne przeciwko grypie (na
prze∏omie wrzeÊnia i paêdziernika)
oraz ˝ó∏taczce, poprzedzone audycjami zach´cajàcymi pracowników
do wzi´cia udzia∏u w tego rodzaju
profilaktyce.
Wa˝nà inicjatywà jest Dzieƒ Rodzinny
– coroczny wielki festyn dla pracowników Fiat Auto Poland, emerytów,
rencistów i ich rodzin, który cieszy si´
ogromnym zainteresowaniem. Podczas tego dnia istnieje mo˝liwoÊç
zwiedzenia zak∏adu i obejrzenia
miejsc pracy najbli˝szych, ale przede
wszystkim wzi´cia udzia∏u w licznych
zabawach, konkursach, koncertach,
wyst´pach kabaretowych, specjalnie
przygotowanych na t´ okolicznoÊç.
Inne, warte podkreÊlenia inicjatywy
to program kolonii letnich dla dzieci
pracowników FAP i spó∏ek Grupy Fiat,
zorganizowane w tym roku tak˝e we
W∏oszech, upominki Êwiàteczne dla
dzieci pracowników oraz nagrody pieni´˝ne dla dzieci pracowników, przyznawane za bardzo dobre wyniki
w nauce – inicjatywa unikatowa
w skali kraju.
W tym roku rozszerzona zosta∏a na
Polsk´ tak˝e inicjatywa stypendiów
na Politechnice Turyƒskiej sponsorowana przez Grup´ Fiat i kierowana
do dzieci jej pracowników.
Przed rozpocz´ciem ka˝dego programu badane sà oczekiwania pracowników, natomiast po ka˝dej inicjatywie
przeprowadzane sà ankiety, pozwalajàce okreÊliç stopieƒ satysfakcji za∏ogi.
Pozwala to grupie HR stworzyç partnerski dialog z pracownikami i jednoczeÊnie stale ulepszaç te programy.
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Sigma. Dodatkowo, w celu u∏atwienia
za∏odze dotarcia do informacji o tym,
co si´ dzieje w zak∏adzie, zmodernizowaliÊmy sieç radia zak∏adowego, które
jest teraz lepiej s∏yszalne na terenie
wszystkich jednostek. Ponadto poprzez radio zak∏adowe wprowadzona
zosta∏a dystrybucja nieodp∏atnych biletów dla pracowników na inicjatywy
sponsorowanie przez FAP.
Je˝eli chodzi o sprawy socjalne to wykonaliÊmy w tym roku remonty dwóch
sto∏ówek: w us∏ugowcu nr 2 i w obiekcie nr 8 na monta˝u, które obj´∏y ca∏kowità modernizacj´ kuchni i zaplecza
gospodarczego oraz instalacji tech-
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lokalnymi stanowià umowy o wspó∏pracy z Tychami i Bielskiem-Bia∏à.
Aby dobrze odczytaç potrzeby i oczekiwania mieszkaƒców okolicznych
miejscowoÊci od tego roku przeprowadzamy wraz z Politechnikà Âlàskà
cykliczne ankiety, dotyczàce postrzegania przez nich naszego zak∏adu. Ponadto od wielu lat podpisujemy umowy o wspó∏pracy z Politechnikà Warszawskà, Politechnikà Âlàskà i Akademià Techniczno-Humanistycznà,
w ramach których udost´pniamy studentom baz´ tematów do prac dyplomowych oraz sponsorujemy badania
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Kolonie FAP
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Wa˝nym elementem internal marketingu jest stworzenie warunków pracy, zwi´kszajàcych zaanga˝owanie
pracowników. W tym celu Zak∏ad Tychy organizuje dwa konkursy. Pierwszy z nich, Konkurs na najlepsze pomys∏y poprawy, w którym wybiera
si´, na podstawie kart poprawy, rozwiàzania przynoszàce najwi´ksze korzyÊci zak∏adowi. Drugi, Przez integracj´ do jakoÊci, jest inicjatywà
funkcjonujàcà od wielu lat, co roku
uwieƒczony imprezà integracyjnà dla
najlepszego zespo∏u technologicznego (wi´cej na str. 30-31).
Równie wa˝nym elementem internal
marketingu jest program treningów
i szkoleƒ pracowniczych, umo˝liwiajàcy podnoszenie kompetencji pracowników. Warsztaty majà zawsze
bardzo atrakcyjnà opraw´, sà prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Szkolenia na stanowiskach pracy natomiast prowadzà pracownicy z bogatym doÊwiadczeniem zawodowym, którzy jednoczeÊnie potrafià w prosty i przejrzysty
sposób wyjaÊniç wiele kwestii.
„Elementem uzupe∏niajàcym IM sà
inicjatywy adresowane do spo∏ecznoÊci lokalnych – dodaje Tomasz Figa.
– Fiat Auto Poland, w swojej dzia∏al-

Kàcik wypoczynku
noÊci sponsoringowej wspiera wa˝ne
inicjatywy kulturalne, sportowe, charytatywne i naukowe, organizowane
lokalnie w miastach, gdzie mieÊci si´
siedziba i zak∏ad spó∏ki. Taka decyzja
Êwiadczy o woli wspó∏pracy z lokalnymi instytucjami kulturalnymi i tym samym umo˝liwia aktywny udzia∏ firmy
w ˝yciu kulturalnym regionu, z korzyÊcià dla spo∏ecznoÊci lokalnej i pracowników firmy. Sponsorowanie wa˝nych i zwiàzanych z tradycjà wydarzeƒ tworzy wizerunek firmy nie tylko
stabilnej, ale równie˝ mocno zakorzenionej w rzeczywistoÊci lokalnej.
Prze∏om w kontaktach z samorzàdami

naukowe. Dyrekcja FAP wspiera te˝
dzia∏alnoÊç Klubu Honorowych Dawców Krwi, zrzeszajàcego oko∏o 600
cz∏onków z firm Grupy Fiat.
ChcielibyÊmy, aby inicjatywy organizowane dla pracowników przyczyni∏y
si´ do zwi´kszenia ich satysfakcji.
Mamy te˝ nadziej´ i˝ dobre i przyjazne otoczenie pracy, jak równie˝ liczne przedsi´wzi´cia, których celem
jest dowartoÊciowanie pracowników
i ich rodzin, wniosà swój wk∏ad w proces uto˝samiania si´ ludzi z zak∏adem oraz zrodzà poczucie przynale˝noÊci do firmy, która jest wiodàcà
w kraju i regionie”.

KREDYT DLA NASZYCH !!!

Niepowtarzalna promocja dla pracowników Fiat Auto Poland i pracowników Spółek Grupy Fiat!
Od 2 października 2006 do 31 grudnia 2006 mają Państwo możliwość zakupu samochodu marki Fiat, Alfa Romeo lub Lancia
na jeszcze korzystniejszych warunkach – tylko teraz rabat na zakup samochodu, jaki Państwu przysługuje, łączy się
z promocyjnym „Kredytem dla Naszych”.
Preferencyjne rabaty na zakup nowych samochodów:
15% od obowiązującej ceny lub
10% od obowiązującej ceny + pakiet ubezpieczeniowy Benefia gratis
Promocja dostępna jest w Centrum Sprzedaży w Bielsku-Białej, ul. Katowicka 24, tel. 033 813 44 40, do 31 grudnia 2006 r.

Warunki „Kredytu dla Naszych”
samochody używane marki FIAT, Alfa Romeo i Lancia
dostępne u dealerów FAP

samochody nowe
Oprocentowanie stałe już od 4,49%, zgodne z poniższą tabelą:
Okres kredytu:
Oprocentowanie:

12-24 mies. 25-48 mies. 49-72 mies. 73-96 mies.
4,49%

4,99%

5,49%

Okres kredytu: 12-96 miesięcy
Opłata przygotowawcza: 0%
Minimalna wpłata własna: 0%
Kredyt dostępny w Centrum Sprzedaży w Bielsku-Białej.

6,29%

Oprocentowanie zmienne już od 6,49%, zgodne z poniższą tabelą:
Okres kredytu:
Oprocentowanie:

12-24 mies. 25-48 mies. 49-72 mies. 73-96 mies.
6,49%

Okres kredytu: 12-96 miesięcy
Opłata przygotowawcza: 0%
Minimalna wpłata własna: 0%
Kredyt dostępny u dealerów FAP

6,99%

7,49%

7,99%
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Laboranta
dzieƒ
powszedni

Fiat-GM Powertrain Polska, us∏ugowiec
po∏udniowy, hala 23. Tutaj cztery lata
temu powsta∏y dwa nowoczesne
laboratoria. Od pracy tych jednostek
zale˝y jakoÊç wyprodukowanych detali.

Zdecydowana wi´kszoÊç pracowników Serwisu JakoÊci, w sk∏ad którego wchodzà Laboratorium Metalografii i Chemii oraz Laboratorium Metrologii, swojà karier´ zawodowà rozpocz´∏a jeszcze w okresie funkcjonowania FSM. Pierwsze pomiary i analizy wykonywali do samochodów Fiat
126p, póêniej przyszed∏ czas na Cinquecento, a nast´pnie, ju˝ w Fiat-GM
Powertrain, na silnik Small Diesel. Pierwotnie siedziba serwisu jakoÊci
mieÊci∏a si´ na hali 3D, skàd równie˝ za sprawà uruchomienia produkcji
nowoczesnego silnika, przeniesiono jà na hal´ 23. Jest to wygodne rozwiàzanie dla pracowników produkcyjnych, którzy w ka˝dej chwili mogà zasi´gnàç porady swoich kolegów z laboratorium.
Marek Tymoszuk, kierownik Serwisu JakoÊci mówi: „Prac´ obu laboratoriów nadzoruj´ od 2,5 roku. Posiadamy 2 laboratoria: Laboratorium Metrologii (czyli D∏ugoÊci i Kàta), które zatrudnia oÊmiu techników pomiarowych – 2 pracowników zajmuje si´ Dynamometrià, oraz Laboratorium
Metalografii i Chemii, gdzie pracujà 4 specjaliÊci: 2 metaloznawców
i 2 chemiczki. Laboratorium Metrologii zajmuje si´ g∏ównie wzorcowaniem
oprzyrzàdowania pomiarowego, czyli sprawdzianów, przyrzàdów pomiarowych oraz wzorców. Wszystkie elementy oprzyrzàdowania (oko∏o 2200
pozycji) sà nadzorowane poprzez system Q-CAL, który jest bazà danych,
przechowujàcà ca∏à histori´ tego oprzyrzàdowania.

Laboratorium Metalografii i Chemii to
ca∏kiem inna dziedzina pomiarów,
obejmujàca prawie ca∏y zakres badaƒ
materia∏owych i czystoÊç detali, które
sà montowane w silniku Diesla, oraz
analizy w∏asnoÊci chemicznych substancji, stosowanych w procesach
technologicznych: ch∏odziw, kàpieli
myjàcych oraz olejów.
Wszystkie laboratoria u˝ywajà w swojej dzia∏alnoÊci urzàdzeƒ pomiarowych
i wzorców odniesienia, które sà regularnie kalibrowane i wzorcowane przez
zewn´trzne renomowane laboratoria
akredytowane w∏àcznie z G∏ównym
Urzàdem Miar w Warszawie”.
Profesjonalny personel, obs∏ugujàcy
laboratoria, potrafi sprostaç najpowa˝niejszym zadaniom pomiarowym
i badawczym, zgodnie z obowiàzujà-

Marek Tymoszuk i Jaros∏aw
Wieczorek obs∏ugujà maszyn´
Leitz, poni˝ej: Ma∏gorzata
MaÊlanka przy mikroskopie.

cym w firmie Zintegrowanym Systemem Zarzàdzania JakoÊcià. Na sukces procesu produkcyjnego pracujà
jednak nie tylko wysoko wykwalifikowani pracownicy Serwisu JakoÊci, ale
tak˝e maszyny i urzàdzenia pomiarowe najnowszej generacji. WÊród nich

dur pomiarowych, tworzenie oprogramowaƒ do precyzyjnych pomiarów
wzorców oraz s∏u˝´ swojà wiedzà i doÊwiadczeniem w sytuacjach spornych”.
W opisie pracy Serwisu JakoÊci FIAT-GM Powertrain nie sposób pominàç
Laboratorium Metalografii i Chemii,

równie˝ znajdujàce si´ na hali 23.
W progu wita nas Ma∏gorzata MaÊlanka, laborant z 16. letnim sta˝em. Ubolewa nad faktem, ˝e ˝adna z jej kole˝anek nie przeprowadza w tym momencie „eksperymentów w probówkach”.
„Wspaniale to wyglàda – mówi ze
Êmiechem – tylu kolorowych p∏ynów nigdzie indziej nie mo˝na zobaczyç”.
Ma∏gorzata jest magistrem in˝ynierem
hutnikiem, ukoƒczy∏a studia ze specjalnoÊcià metaloznawstwo i obróbka
cieplna. Wraz z nià specjalnoÊç t´ wybra∏o zaledwie 12 dziewczyn. „Dosyç
nietypowy zawód, jak na kobiet´
– przyznaje – jednak bardzo lubi´, to co
robi´. Na co dzieƒ zajmuj´ si´ badaniami materia∏owymi: stali, ˝eliwa
i metali nie˝elaznych.
W tej chwili badamy wszystkie elementy, które wchodzà w sk∏ad silnika,
a zw∏aszcza te obrabiane u nas: g∏owic´ górnà i dolnà, korpus silnika i wa∏
korbowy, a nawet „drobiazgi” typu: zawory, korbowody, Êrubki, nakr´tki, os∏ony, podk∏adki itd., dostarczane przez
naszych dostawców. Ró˝ne problemy
na liniach produkcyjnych np.: wycieki,
utrudniony monta˝ lub obróbka sà zg∏aszane do nas, a naszym zadaniem jest
znaleêç przyczyn´ tej anomalii. Badamy
„podejrzane” detale pod kàtem zgodnoÊci z wymaganiami: struktury, twardoÊci materia∏u, obecnoÊci wad materia∏owych itp. Nast´pny wa˝ny dzia∏ naszej pracy to badania chemiczne substancji. Sprawdzamy ch∏odziwa i kàpiele myjàce, badajàc st´˝enie, pH, konduktywnoÊç czy obecnoÊç grzybów
i bakterii, dla olejów: punkty zap∏onu,
lepkoÊç i wiele innych.
Pracownicy Serwisu JakoÊci stanowià
zgrany zespó∏ specjalistów, który stale
poszerza swojà wiedz´, uczestniczàc
w specjalistycznych szkoleniach, korzystajàc z publikacji naukowych i kontaktów z jednostkami naukowobadawczymi. Bo wiedza, jest gwarancjà sukcesu.
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znalaz∏a si´ wspó∏rz´dnoÊciowa maszyna pomiarowa Leitz PMM –
C700 P, jedno z najdok∏adniejszych
urzàdzeƒ w Polsce, którego dok∏adnoÊç pomiarowa ma wartoÊç poni˝ej
1 μm (0.000001 metra)!
„JesteÊmy dumni z wyposa˝enia naszego laboratorium – mówi Jaros∏aw
Wieczorek, kontroler pomiarowy z 20
letnim sta˝em, team leader w Laboratorium Metrologii. – Te, najwy˝szej klasy urzàdzenia, którymi dysponujemy,
sta∏y si´ tematem wielu prac dyplomowych, napisanych przez absolwentów
uznanych polskich i zagranicznych
uczelni. Studenci przyje˝d˝ajà do nas,
aby przyjrzeç si´ naszej codziennej pracy i zobaczyç z bliska te cuda techniki.
A warto si´ temu przyjrzeç……. i zdaç
sobie spraw´, jak wa˝na jest praca naszego laboratorium. Ja, jako team leader, odpowiadam za tworzenie proce-
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Prezentacja produktów CNH Polska, ale te˝
mo˝liwoÊç ich obejrzenia podczas prac
polowych i poznanie najwa˝niejszych zalet
maszyn New Holland przez klientów spó∏ki,
to g∏ówny cel tegorocznego Demo-Tour,
który firma zorganizowa∏a w czasie ˝niw.
Ten wielki „show” rozpoczà∏ si´ pokazem
w Sokolnikach Wielkich pod Poznaniem.

Maszyny

New Holland
ruszy∏y w pole

Podczas tych sierpniowych dni wszystko w gminie Szamotu∏y zmieni∏o
barwy na kolor ˝óty i niebieski. Nawet niebo sta∏o si´ bardziej niebieskie,
a k∏osy zbo˝a w promieniach s∏onecznych wydawa∏y si´ jeszcze bardziej ˝ó∏te. Pokaz maszyn, zwany Demo Tourem, wzbudzi∏ ˝ywe zainteresowanie licznego grona przyby∏ych klientów oraz mieszkaƒców pobliskich okolic, czego
dowodem by∏a nadspodziewanie du˝a frekwencja. Wszyscy, którzy poÊwi´cili
swój cenny czas na spotkanie z pracownikami i maszynami New Holland,
otrzymali firmowe gad˝ety, a szcz´Êliwcy podczas losowania upominków
„wzbogacili swoje gospodarstwo” o kombajn CR, niestety miniaturowy,
bo w skali 1:32, który mia∏ byç jednak zach´tà do zakupu prawdziwej
maszyny. WÊród uczestników loterii rozlosowano te˝ pakiety drobnych
prezentów, w tym koszulki i czapeczki z logo NEW HOLLAND.
W sumie, w okresie od 03.08. do 25.08.2006 r. odby∏o si´ osiem prezentacji i pokazów pracy maszyn New Holland, których organizatorem by∏a CNH
z P∏ocka, a firm´ wspierali w tej inicjatywie lokalni dealerzy, sprzedajàcy
wyroby w tych regionach, gdzie odbywa∏y si´ te nietypowe spotkania z klientami. To w∏aÊnie dealerzy zadbali o ich uczestnictwo, wysy∏ajàc imienne
zaproszenia do ka˝dego z nich, jak równie˝ przygotowali skromny pocz´stunek, studzàc jednoczeÊnie zimnymi napojami ich rozpalone emocje,
wzbudzone prezentowanymi maszynami.

Pokazy odbywa∏y si´ na polach uprawowych klientów, którzy bezpoÊrednio wspó∏pracujà z dealerami i ju˝
u˝ytkujà sprz´t opatrzony markà
New Holland. Szczególnym akcentem tego demo-touru by∏ specjalnie
na ten okres sprowadzony z Anglii
samochód tzw. demo-truck, który
ubarwia∏ otoczenie i tworzy∏ dodatkowà atrakcj´ dla odwiedzajàcych pokazy. Swoimi rozmiarami przypomina∏ bowiem wielkà Êwietlic´, w której
odbywa∏y si´ wszystkie narady robocze przed pokazami; ponadto mia∏
pe∏ne zaplecze kuchenne oraz wyposa˝enie audio-wizualne, dzi´ki czemu zapewnione by∏o ca∏kowite nag∏oÊnienie pola pokazowego i mo˝liwoÊç wyÊwietlania filmów o produktach i firmie CNH.

Kombajn New Holland CR 980

Adam Sulak, szef Sprzeda˝y NH.

Pokaz pracy traktora New Holland TL 100
wraz z prasà rolujàcà B560RF.

Ka˝dy pokaz wymaga∏ szczegó∏owego
przygotowania, w tym równie˝ rozplanowania przejazdu kolejnych maszyn,
sposobu ich ustawienia, specjalnej
oprawy i komentarza s∏ownego. Po-

Pierwszà cz´Êç pokazu otwiera∏a zawsze prezentacja statyczna maszyn,
podczas której specjaliÊci produktowi
z P∏ocka Henryk Jakubowski (traktory,
telehandlery) i Józef D´bski (kombaj-

ny, prasy) omawiali ka˝dà z maszyn,
przedstawiajàc jej walory techniczne,
u˝ytkowe i eksploatacyjne. Pozwoli∏o
to klientom na lepsze rozpoznanie
prezentowanych maszyn i ocen´ ich
mo˝liwoÊci w stosunku do posiadanego przez nich area∏u i sprz´tu towarzyszàcego, jaki majà w swoich gospodarstwach.
Druga cz´Êç pokazów zwiàzana by∏a
z prezentacjà maszyn w ruchu. Ekipa
najlepszych demonstratorów z P∏ocka
„otwiera∏a oczy” klientom i goÊciom,
którzy cz´sto z niedowierzaniem patrzyli na to, co potrafià zdzia∏aç te maszyny w polu, je˝eli wykorzysta si´ ich
wszystkie mo˝liwoÊci. Bazujàc na dotychczasowych doÊwiadczeniach, zdobytych na licznych wystawach, pokazach i testach polowych, firma próbowa∏a pokazaç na demo-tourze maszyny New Holland, w sposób atrakcyjny
dla oglàdajàcych, jak równie˝ ciekawy
z punktu widzenia ich szerokich, a nie
zawsze znanych klientom, mo˝liwoÊci
i walorów technicznych.
Ca∏y demo tour obejrza∏o ok. 3500
klientów i zaproszonych goÊci. Przychodzili cz´sto, by zaspokoiç swojà
ciekawoÊç lub po prostu porozmawiaç
i przekonaç si´, ˝e wybór, którego dokonali, decydujàc si´ na zakup maszyny New Holland, by∏ dobrà decyzjà.
Dla zespo∏u CNH by∏a to kolejna porcja bardzo interesujàcych doÊwiadczeƒ, nowych wyzwaƒ i na pewno ciekawa przygoda. By∏a to równie˝ próba
specjalna, pracy w warunkach innych
ni˝ zazwyczaj, zespo∏owego wspó∏dzia∏ania i kszta∏towania wspólnego spojrzenia na sprawy wa˝ne w pracy zawodowej. Typowy przyk∏ad „team work”.
W czasie tego miesiàca CNH Polska
pokaza∏a w terenie praktycznie ca∏à
ofert´ produktowà. Zespó∏ handlowy
i marketingowy wierzy, ˝e ten „miodowy” miesiàc przyniesie dobre rezultaty
i ju˝ planuje nast´pne takie spotkanie.
Mo˝e za rok?
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nadto wiele pracy wymaga∏o dopasowanie maszyn uprawowych, które
mia∏y pracowaç z naszymi traktorami.
By∏ to sprz´t takich firm, jak Kverneland, Unia Grudziàdz, Kuhn czy Vaderstad, a wi´c tych producentów,
którzy majà podpisane umowy handlowe z dealerami CNH.
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Krajobraz

sprzyja
doskonaleniu
Malowniczo po∏o˝ony OÊrodek „Mitur”
w WiÊle s∏ynie ze znakomitej kuchni.
Mo˝na te˝ tutaj odetchnàç Êwie˝ym,
górskim powietrzem i zapomnieç
na chwil´ o codziennych problemach.
Jest to równie˝ doskona∏e miejsce
na szkolenia, z czego skorzysta∏a spó∏ka
Teksid Iron Poland.

Druga ju˝ edycja „Warsztatów Doskonalenia Zawodowego” zgromadzi∏a
w OÊrodku Wczasowym „Mitur” w WiÊle kilkunastu specjalistów i mistrzów,
pracowników Teksid Iron Poland w Skoczowie. Jest to ju˝ druga edycja szkolenia – adresatami pierwszej by∏a kadra zarzàdzajàca, czyli dyrekcja zak∏adu i kierownicy poszczególnych wydzia∏ów. Dla uczestników obu edycji
warsztatów prowadzàcy przygotowali szeroki wachlarz zaj´ç praktycznych,
podczas których çwiczono asertywnoÊç, umiej´tnoÊç efektywnej komunikacji w zespole, negocjacje, itp. Pracownicy Teksid Iron Poland w Skoczowie,
którzy wzi´li udzia∏ w warsztatach nie ukrywajà pozytywnych emocji. Forma
kursu by∏a dla niektórych zaskoczeniem, ale zgodnie przyznajà, ˝e pomo˝e
im on przede wszystkim w lepszej komunikacji zespo∏owej.
Piotr Gaƒczarczyk pracuje w Teksidzie od 19 lat, jako mistrz na wydziale
obróbki ostatecznej i kontroli. „W zale˝noÊci od zmiany nadzoruj´ prac´
40-45 ludzi – mówi. – Do moich codziennych obowiàzków nale˝y organizowanie produkcji na wydziale: oczyszczanie, wykaƒczanie odlewów przez szlifowanie i ich odbiór jakoÊciowy. Jest to nie lada wyzwanie, wziàwszy pod uwag´
fakt, ˝e musz´ byç w sta∏ym kontakcie z ca∏à za∏ogà. W zwiàzku z tym bardzo
licz´ na to, ˝e ten kurs pomo˝e mi usprawniç komunikacj´ z kolegami w pracy. Pierwsza sesja mia∏a na celu integracj´, zapoznanie si´ z innymi pracownikami z naszego zak∏adu – çwiczenia, które wykonywaliÊmy mogà nam
pomóc równie˝ w ˝yciu prywatnym, przy okazji nawiàzywania nowych znajomoÊci. Z niektórymi uczestnikami kursu si´ nie znamy, poniewa˝ pracujemy

w ró˝nych komórkach, na ró˝nych wydzia∏ach. Tutaj mamy okazj´ podzielenia si´ swoimi problemami i doÊwiadczeniem. Z niecierpliwoÊcià czekam na
dalszy rozwój kursu,
Piotr Gaƒczarczyk
bo z pewnoÊcià prowadzàcy przygotowali dla nas wiele
ciekawych zadaƒ. WÊród punktów
programu ma si´ znaleêç mi´dzy innymi autoprezentacja przed kamerà,
na podstawie której b´dziemy mogli
oceniç nasze gesty – czy pomagajà
nam, czy przeszkadzajà w rozmowach z innymi ludêmi”.
Wszystkie szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego majà charakter
„mi´kki”, co oznacza, ˝e opierajà si´
w g∏ównej mierze na çwiczeniach

firm. Cieszy to, ˝e coraz wi´cej zak∏adów pracy zaczyna usprawniaç proces
komunikacji i funkcjonowania zespo∏ów – szczególnie grup zarzàdzajàcych.
Warsztaty Doskonalenia Umiej´tnoÊci
Kierowniczych majà generalnie na celu popraw´ jakoÊci porozumiewania
si´ zespo∏ów, grup pracujàcych ze sobà, nabycie umiej´tnoÊci radzenia sobie ze stresem oraz omówienie wielu
czynników, które wp∏ywajà na lepsze
relacje w zespole. Poza szkoleniami
zajmujemy si´ pracà z osobami, które
z ró˝nych powodów nie radzà sobie
w ˝yciu oraz psychoterapià, co bardzo
pomaga nam w prowadzeniu tego typu kursów. Co prawda na warsztatach
przeznaczonych dla firm nie poruszamy osobistych problemów uczestników, jednak cz´sto si´ zdarza, ˝e kursanci pytajà nas gdzie mogà si´
zg∏osiç z takim, a takim problemem.
Szkolenia „mi´kkie” pomagajà wi´c
nie tylko w doskonaleniu zawodowym,
ale tak˝e w ˝yciu osobistym”.

Szkolenie mi´kkie
z twardym rezultatem
Szkolenia „mi´kkie” obejmujà
edukacj´ i çwiczenie umiej´tnoÊci
personalnych pracowników.
Obszary, których najcz´Êciej
dotykajà to komunikacja,
motywowanie, wp∏ywanie na innych,
umiej´tnoÊci interpersonalne,
negocjowanie, rozwój osobisty, itp.
Poruszajà sfer´ autoprezentacji,
zadawania pytaƒ i komunikacji
niewerbalnej. Obecnie tego typu
szkolenia sta∏y si´ jednà
z najpopularniejszych form
podnoszenia kwalifikacji
pracowników. Sà one doskona∏à
okazjà do zregenerowania si∏
i zintegrowania zespo∏u.
Charakteryzuje je wysoka
efektywnoÊç, czyli tzw.
twardy rezultat.
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praktycznych, ze zminimaumiej´tnoÊci w tym zakrelizowanà iloÊcià wyk∏adów
sie. Spodziewam si´
teoretycznych, co najbarpo nich poprawy wspó∏dziej przypad∏o do gustu
pracy – bo warsztaty sà
innej uczestniczce kursu,
ukierunkowane na t´
Monice Adamus. „Pracuj´
kwesti´. Jest bardzo ciew Kontroli Zarzàdzania,
kawie i czekam na nazajmuj´ si´ Administracjà
st´pnà sesj´ za tydzieƒ.
i Finansami – mówi. –
Pierwsza mia∏a na celu
Monika Adamus
WczeÊniej uczestniczy∏am
lepsze zapoznanie si´
w szkoleniach, organizowanych przez z innymi pracownikami, u∏atwienie
Teskid, ale by∏y to kursy ÊciÊle zwiàza- nam wzajemnego kontaktu (na co
ne z wykonywanym zawodem. Warsz- dzieƒ raczej nie mamy ze sobà stycztaty Doskonalenia Zawodowego to noÊci, gdy˝ pochodzimy z ró˝nych
pierwszy kurs, dotykajàcy sfery psy- dzia∏ów – specjaliÊci i mistrzowie).
chologicznej, organizowany przez mój Na dzisiejszej çwiczymy asertywnoÊç
zak∏ad pracy, w którym mam okazj´ i techniki negocjacyjne”.
uczestniczyç. Jego forma nie jest dla Prowadzàcy szkolenie trenerzy (pracumnie zaskoczeniem poniewa˝ studio- jàcy dla firmy A. G. „Konsultant”) –
wa∏am mi´dzywydzia∏owo psychologi´ Mariusz Andrukiewicz i Dariusz Bo˝ek,
i dlatego bardzo mnie cieszy, ˝e mog´ podsumowujà: „Od jakiegoÊ czasu
dzisiaj poszerzaç swoje praktyczne prowadzimy warsztaty komercyjne dla
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Pi´kna, s∏oneczna pogoda i goràca
atmosfera sprawi∏y, ˝e Dni Rodzinne
w Teksid Iron i CNH Polska by∏y
jesienne tylko z nazwy. Na pracowników
i ich rodziny czeka∏o wiele atrakcji.
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Dni rodzinne
Pracownicy CNH Polska przyznajà ze Êmiechem, ˝e pogod´ na 17
wrzeÊnia zamówili du˝o wczeÊniej, dlatego podczas Dnia Rodzinnego
by∏o bardzo ciep∏o, a s∏oƒce mocno przygrzewa∏o. W imprezie wzi´∏o
udzia∏ 2200 osób, w tym 433 dzieci. Dla ka˝dej rodziny organizatorzy
przygotowali upominek – pluszowego misia z logo New Holland (marki
maszyn rolniczych produkowanych w P∏ocku). Organizatorzy zadbali
o to, by uczestnicy nie nudzili si´. Pracownicy bawili si´ przy dêwi´kach
cygaƒskiej muzyki, strzelali z paint ball-u, grali w golfa i mogli spróbowaç swych si∏ w zawodach sumo. Prawdziwà atrakcjà by∏a oryginalna odpustowa strzelnica, na której mo˝na by∏o wygraç maskotki, plastikowe kwiaty, itp.
Najm∏odsze pociechy pracowników firmy najch´tniej bawi∏y si´ na specjalnie przygotowanych dla nich zje˝d˝alniach. Oprócz tego mog∏y
uczestniczyç w „rytuale” malowania twarzy. UÊmiechy na ich buziach
jeszcze bardziej ubarwi∏y ten dzieƒ. Nieco starsze dzieci mia∏y spróbowaç swoich si∏ na Êciance wspinaczkowej.
Dzieƒ Rodzinny by∏ równie˝ dla pracowników CNH Polska okazjà do zaprezentowania dzieciom i rodzinom swojego stanowiska pracy, a tak˝e
kombajnu, prasy lub headera kukurydzianego, które sà efektem koƒcowym ich dzia∏aƒ. Dzieci zosta∏y zaproszone do wzi´cia udzia∏u w konkursie rysunkowym na temat: „Praca mojego taty/mojej mamy w CNH” i „Maszyny CNH w polu”. Z dwunastu najlepszych prac zostanie wydrukowana limitowana seria kalendarzy dla pracowników firmy na 2007 rok.

CNH Polska

Teksid Iron Poland

w Skoczowie odby∏ si´ w pierwszà sobot´
wrzeÊnia i zosta∏ zainicjowany tradycyjnym
zwiedzaniem zak∏adu przez pracowników i ich
rodziny. Z tej okazji skorzysta∏o ok. 300 osób.
W godzinach popo∏udniowych na stadionie
KS „Beskid” Skoczów rozpocz´∏a si´ impreza,
podczas której nie zabrak∏o zabaw i konkursów
dla dzieci (z mo˝liwoÊcià przeja˝d˝ki na karuzeli
w∏àcznie) oraz zabawy tanecznej dla wszystkich
uczestników – w tym celu przygotowano
specjalny namiot, w którym dodatkowo znalaz∏o
si´ 800 miejsc siedzàcych. Na Dniu Rodzinnym
nie zabrak∏o wyÊmienitych potraw, takich jak:
gulasz, kie∏baski oraz ciasto regionalne
i napoje. Uczestnicy Dnia Rodzinnego zgodnie
twierdzà, ˝e zabawa by∏a przednia, a kiedy
koƒczy∏a si´ o godz. 23.00, s∏ychaç by∏o g∏osy,
wi´cej takich imprez! Nie dziwi wi´c frekwencja,
która okaza∏a si´ du˝o wy˝sza ni˝ w roku
ubieg∏ym – Dzieƒ Rodzinny 2006
zgromadzi∏ 1500 uczestników!

CNH Polska
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Dzieƒ Rodzinny w Teksid Iron Poland
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Foto Disney/Pixar

Paola Ravizza
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Auta

z celuloidu
P∏aczà, Êmiejà si´, zakochujà w sobie:
mowa o samochodach z disneyowskiej
kreskówki „Auta”, które prezentujà
ca∏à gam´ naszych ludzkich zalet
i przywar. Jednym z bohaterów filmu
jest Luigi, czyli Fiat 500.

Czy samochody mogà rozÊmieszaç? Do tej pory
odpowiedê na to pytanie wydawa∏a si´ jednoznaczna,
jednak animowane Auta w salach kinowych ka˝à
nam zweryfikowaç t´ opini´. Kreskówka studia filmowego
Pixar, prawdziwej fabryki rysunkowych hitów („Iniemamocni”. „Potwory
i spó∏ka”, „Gdzie jest Nemo”), opowiada histori´ „ucz∏owieczonego”,
m∏odego samochodu wyÊcigowego, Zygzaka McQueena, który gubi si´
w drodze do Kalifornii, gdzie mia∏ zamiar wziàç udzia∏ w zawodach o Mistrzostwo Z∏otego T∏oka. McQueen
(nazwany tak na czeÊç animatora
Glena, a nie jego s∏ynnego aktora
i kierowcy Steve’a) trafia na legendarnà autostrad´ 66, a wraz z nià do
zapyzia∏ego, pustynnego miasteczka Ch∏odnica Górska. Tu nawiàzuje znajomoÊci z jego czteroko∏owymi mieszkaƒcami – i to nie tylko zabytkowymi osobówkami jak sportowy Chevrolet Impala z 1959 czy Plymouth Superbird z 1970 roku, ale i wózkami podnoÊnikowymi oraz pó∏ci´˝arówkami, wszystkimi bez wyjàtku o ludzkich cechach
fizycznych (oczy, usta), a tak˝e ruchach i zachowaniach.

Nowi przyjaciele udzielajà Zygzakowi
najwa˝niejszej lekcji jego ˝ycia: tym, co
liczy si´ najbardziej nie sà wielkie cele,
ale sposób, w jaki si´ do nich dà˝y. Sà
rzeczy wa˝niejsze ni˝ trofea i s∏awa,
wa˝niejsze nawet ni˝ my sami. „Czy
kiedykolwiek martwi∏eÊ si´ o kogoÊ innego ni˝ o siebie?”, mówià mu.
W po∏o˝onej na koƒcu Êwiata Ch∏odnicy
Górskiej odnajdziemy coÊ dobrze nam
znanego – sympatycznego, wielkodusznego Fiata 500 z 1959 r. o imieniu Luigi, który prowadzi „Sklep z oponami –
u Luigiego”. W pracy pomaga mu przyjaciel, wózek podnoÊnikowy Guido. Luigi
jest pasjonatem wyÊcigów samochodowych, zw∏aszcza Ferrari, i kiedy dowiaduje si´, ˝e Zygzak nie zna osobiÊcie
˝adnego przedstawiciela tej „czerwonej”
marki, mówi z przekàsem: „Ja Êledz´
tylko Ferrari”. I Ferrari pojawia si´ w filmie, odwiedzajàc ich maleƒki warsztat:
„Prawdziwe Ferrari. To najpi´kniejszy
dzieƒ mojego ˝ycia!” – wo∏a Luigi.

Jako ciekawostk´ warto dodaç, ˝e
we w∏oskim opracowaniu dubbingowym filmu wyst´puje równie˝ Schumacher, u˝yczajàc g∏osu Ferrari. Obok niego pojawiajà si´ tak˝e inni mistrzowie
Formu∏y 1: Alex Zanardi, który dzieli si´
swojà radoÊcià ˝ycia z animowanym
Guido, Giancarlo Fisichella w roli
Boosta, Jarno Trulli (DJ) i Emanuele
Pirro (Wingo).
Film epatuje wartoÊciami typowymi dla
wytwórni Disney’a (która odkupi∏a Pixar
od Steve’a Jobsa, wspó∏za∏o˝yciela
koncernu Apple), jak przyjaêƒ, lojalnoÊç i szeroko rozumiana „dobroç”.
„Auta” majà swoje korzenie w ˝yciorysie ich re˝ysera Johna Lassetera, którego ojciec by∏ pracownikiem salonu
sprzeda˝y samochodów. „Zawsze kocha∏em samochody – mówi. – W moich
˝y∏ach krew disneyowska miesza si´
z paliwem. Mo˝liwoÊç po∏àczenia tych
dwóch pasji – motoryzacji i animacji
– by∏a zatem pokusà nie do odparcia”.
Praca nad filmem wymaga∏a czasoch∏onnej analizy potencjalnych miejsc
akcji. Wybór autostrady 66
nie by∏ przypadkowy.
Liczàca 4000 km
d∏ugoÊci, przecina
osiem stanów i trzy
strefy czasowe, ∏àczàc wybrze˝a Atlan-

tyku i Pacyfiku, od Chicago po Santa
Monica. By∏a drogà amerykaƒskich
pionierów, stopniowo zast´powanà nowoczesnymi autostradami i w 1966 r.
usuni´tà z map kontynentu. Pisarz
John Steinbeck nazwa∏ jà „matkà
wszystkich dróg”, a dziÊ jest ona czymÊ
w rodzaju skansenu, którego jedynymi
eksponatami sà krajobrazy. Przycupni´te wzd∏u˝ niej wioski utraci∏y wraz
z up∏ywem czasu swój blask, a fasady
budynków, znanych g∏ównie z filmów
reklamowych, opowiadajà prawdziwà
histori´ Ameryki. Wszystko to zafascynowa∏o re˝ysera i rysowników do tego
stopnia, ˝e postanowili przenieÊç w rysunkowy Êwiat atmosfer´ i wachlarz
kolorów tych miejsc: od fioletów i czerwieni po pomaraƒcz i ochr´.
Najwi´kszà trudnoÊç sprawi∏o jednak
uzyskanie maksymalnego realizmu postaci wyst´pujàcych w filmie. Choç to
samochody, to jednak dzi´ki zr´cznoÊci animatorów „˝yjà emocjami” i sà
wiarygodne: oczy na przedniej szybie
nadajà im bardziej ludzkiego wyglàdu, ale karoseria nie
traci swojego „motoryzacyjnego” charakteru, a widz z ∏atwoÊcià odró˝nia
elementy metalowe od szklanych.
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Luigi, Fiat 500, ze swoim przyjacielem Guido.
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spokojnie
Na bezsennoÊç, pozostajàcà nie bez wp∏ywu
nie tylko na zdrowie, ale i na prac´
zawodowà, cierpi 36% Polaków.
Problemy ze snem mo˝na leczyç, i to wcale
nie tabletkami, a dobrymi nawykami.
„Idziemy spaç wiedzàc, ˝e obudzimy si´ w przysz∏oÊci”, mówià
bohaterowie filmu Bernardo Bertolucciego Marzyciele. Wed∏ug badaƒ, przeprowadzonych w 2005 roku przez OBOP blisko 36% mieszkaƒców Polski cierpi na ró˝nego rodzaju bezsennoÊç i a˝ 10-15% na jej przewlek∏à postaç. BezsennoÊç to powa˝ny problem, z którym boryka si´ coraz wi´cej osób i który nie
oszcz´dza nawet m∏odzie˝y – problemy ze snem ma prawie jedna czwarta
m∏odych ludzi mi´dzy 15. a 19. rokiem ˝ycia. W tej grupie a˝ jedna czwarta
boryka si´ z bezsennoÊcià od ponad trzech lat – wskazujà najnowsze analizy
OBOP. A odpoczynek krótszy od zalecanego zmniejsza zdolnoÊç reakcji naszego systemu immunologicznego o 25%.
W porównaniu z tymi, którzy Êpià jak przys∏owiowe sus∏y, cierpiàcy na bezsennoÊç sà znacznie bardziej nara˝eni na nadciÊnienie i cukrzyc´, cz´Êciej narzekajà na luki w pami´ci i nerwowoÊç, nie mówiàc ju˝ o destrukcyjnym wp∏ywie
bezsennoÊci na aktywnoÊç zawodowà i ˝ycie codzienne. Spory odsetek wypadków drogowych i nieszcz´Êliwych zdarzeƒ w pracy jest spowodowany sennoÊcià wynikajàcà z braku w∏aÊciwego wypoczynku w nocy. I podczas gdy specjaliÊci dyskutujà o terapiach i zastanawiajà si´, czy poranne zm´czenie nie jest
bezpoÊrednim efektem przykrych marzeƒ sennych, miliony zdesperowanych
osób na ca∏ym Êwiecie podejmuje walk´ z tym problemem na w∏asnà r´k´.
Kilku Australijczyków zaprojektowa∏o na przyk∏ad specjalne okulary na baterie,
które emitujà w stron´ oczu niebieskie Êwiat∏o i tym samym u∏atwiajà zaÊni´cie. Naukowcy z uniwersytetu w Adelajdzie, zg∏´biajàcy tajniki fototerapii,
zarzekajà si´, ˝e pomaga ona równie˝ w pokonywaniu problemów ze snem
zwiàzanych ze zmianà strefy czasowej. Wielu lekarzy najwyraêniej nie podziela
ich zdania, bo propaguje odpowiednià „higien´ snu”, innymi s∏owy korekt´
dotychczasowego stylu ˝ycia.

LaPresse/Impulsiv

Emanuela Chiappero

danie specjalne
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By spaç

Jedni do znudzenia liczà barany, inni buszujà w lodówkach,
a jeszcze inni przewracajà si´ nerwowo z boku na bok. BezsennoÊç, ta prawdziwa, jest zmorà, którà trudno pokonaç.
Mimo to nawet ci, którzy majà k∏opoty z zaÊni´ciem wieczorem, a w ciàgu dnia narzekajà na zm´czenie, uczucie
niepokoju, nudnoÊci, zawroty
g∏owy i zaburzenia koncentracji,
nie uznajà jej za dolegliwoÊç
wymagajàcà wizyty u lekarza.
Efekt: w Stanach Zjednoczonych jedynie 20% cierpiàcych
na bezsennoÊç zasi´ga porady
lekarzy, 40% stosuje ró˝ne leki
lub alkohol, by zasnàç. Reszta
nie podejmuje ˝adnych dzia∏aƒ.
W Polsce jest jeszcze gorzej.
„Tylko 5% chorych trafia do
specjalisty i rozmawia z lekarza-

skutkowaç przyrostem wagi cia∏a, a tym samym wi´kszà
sk∏onnoÊcià do bezdechu sennego i chrapania.
Do wspó∏pracy pomi´dzy medycynà snu a psychiatrià powinno si´ równie˝ zaprosiç kardiologi´, je˝eli prawdà jest,
˝e bezsennoÊç mo˝e zwi´kszaç prawdopodobieƒstwo wystàpienia choroby nadciÊnieniowej i niedokrwienia serca,
a w konsekwencji zawa∏u. Nale˝y stworzyç pewnà kultur´
snu, zw∏aszcza wÊród osób m∏odych, bo po pierwsze to w∏aÊnie
oni coraz cz´Êciej Êpià ma∏o
i êle, a po drugie okres dorastania jest decydujàcy dla kondycji
naszego przysz∏ego snu. Na
bezsennoÊç w najwi´kszym
stopniu nara˝one sà osoby podlegajàce silnym stresom (Êmierç
kogoÊ bliskiego, problemy
w pracy, k∏opoty finansowe),
kobiety w okresie menopauzy,
osoby w podesz∏ym wieku.
LaPresse/Profimedia

Prawid∏owa diagnoza
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Nale˝y spaç 7 godzin. Przed∏u˝ajàca si´ bezsennoÊç
mo˝e byç êród∏em powa˝niejszych dolegliwoÊci, jak
nudnoÊci, zawroty g∏owy, zaburzenia koncentracji,
zm´czenie i stan niepokoju. Zanim si´gnie si´
po Êrodki farmakologiczne, warto spróbowaç
herbatek lub naparów z jaÊminu, rumianku
lub g∏ogu, serwujàc je sobie na godzin´
przed po∏o˝eniem si´ do ∏ó˝ka.
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mi o swoich problemach ze
snem, jedna trzecia próbuje sobie radziç na w∏asnà r´k´, a pozostali nie robià nic. Ale te˝ lekarze rodzinni nie sà przygotowani do leczenia bezsennoÊci.
Zwykle nie zwracajà uwagi
na skargi pacjentów, a w ostatecznoÊci przepisujà tabletki
nasenne – mówi Micha∏ Skalski, szef Poradni Leczenia Zaburzeƒ Snu przy Akademii Medycznej w Warszawie”. A badania wykazujà, ˝e u osób
skar˝àcych si´ na przewlek∏à bezsennoÊç prawdopodobieƒstwo wystàpienia objawów depresyjnych jest zdecydowanie wi´ksze ni˝ u tych, które nie majà problemów ze
snem. W prawie 50% przypadków bezsennoÊci towarzyszy
stan napi´cia nerwowego, dlatego wa˝ne jest, aby specjaliÊci mieli pe∏en obraz sytuacji. A niektóre leki antydepresyjne mogà pog∏´biaç przyczyny bezsennoÊci, inne mogà

Do lekarza najlepiej udaç si´ od
razu, po pojawieniu si´ pierwszych symptomów. Uniwersalny
lek nie istnieje, dobiera si´ go
w zale˝noÊci od specyfiki bezsennoÊci i cech psychofizycznych pacjenta. Po tabletki nale˝y jednak si´gnàç dopiero wtedy, gdy wyczerpie si´ wszystkie
inne mo˝liwoÊci, z naparami zio∏owymi w∏àcznie. Benzodiazepiny, nale˝àce do leków starszej
generacji (np. Relanium), ust´pujà dziÊ pola Êrodkom farmakologicznym o mniejszych efektach ubocznych, których
przyjmowanie mo˝na przerwaç w dowolnym momencie.
WczeÊniej nale˝y jednak uzyskaç dok∏adnà diagnoz´, najlepiej postawionà przez neurologa. W Polsce dzia∏a niewiele placówek zajmujàcych si´ tym problemem, jednà z nich
jest wspomniana wy˝ej poradnia przy klinice psychiatrycznej AM w Warszawie.

Dziesi´ç „z∏otych Êrodków” na sen
Oto garÊç porad, jakie warto zastosowaç, jak równie˝ „z∏ych nawyków”, jakich nale˝y bezwzgl´dnie unikaç. BezsennoÊç jest
dolegliwoÊcià, której nie wolno leczyç na w∏asnà r´k´. Zbyt cz´sto bowiem si´ga si´ po Êrodki nasenne bez konsultacji z lekarzem, ryzykujàc ucià˝liwymi skutkami ubocznymi z jednej strony
oraz szybkim uzale˝nieniem biologicznym i psychologicznym
z drugiej. Poza tym do leczenia i zapobiegania tej dolegliwoÊci
wystarczy zazwyczaj wprowadzenie pewnych nawyków ˝ywieniowych i behawioralnych:
• wyeliminowanie z wieczornego posi∏ku mi´sa:
mi´so zawiera tyrozyn´, aminokwas dzia∏ajàcy
jak przekaêniki impulsów,
• kolacja powinna byç wegetariaƒska i bogata w skrobia
(makaron i ry˝). Podobnie jak banany zawierajà one
pewne iloÊci serotoniny, substancji o w∏aÊciwoÊciach
uspokajajàcych, dzia∏ajàcej hamujàco na centralny
uk∏ad nerwowy,
• dobrze jest przyswoiç sobie i stosowaç techniki
relaksacyjne (najbardziej znane to trening autogenny,
joga i relaksacja progresywna), zmniejszajàce napi´cie
mi´Êniowe,
• osobom, które nie sà alergikami, nie zaszkodzi
szklanka ciep∏ego mleka przed snem, panaceum
znane ju˝ w czasach staro˝ytnych,
• w razie problemów z zaÊni´ciem, zamiast rzucaç si´
nerwowo po ∏ó˝ku, lepiej wstaç i zrobiç sobie napar
z rumianku, lawendy lub lipy,
• k∏aÊç si´ do ∏ó˝ka tylko po to, ˝eby spaç i kiedy
odczuwa si´ sennoÊç; inne czynnoÊci, jak jedzenie,
czytanie lub oglàdanie telewizji, sà w ∏ó˝ku niewskazane,
• ograniczaç w godzinach poprzedzajàcych sen czynnoÊci
nadmiernie pobudzajàce organizm, jak intensywna nauka
czy ci´˝kie çwiczenia fizyczne,

• wed∏ug staro˝ytnych Egipcjan pozycja, w której le˝y si´
z g∏owà na pó∏noc, poprawia cyrkulacj´ uk∏adu
krwionoÊnego; potwierdzajà to równie˝ wyniki
doÊwiadczeƒ przeprowadzonych przez OÊrodek Badaƒ Snu
w Berkeley z wykorzystaniem obrotowego ∏ó˝ka, które
dowodzà, ˝e w pozycji z g∏owà na pó∏noc sen jest g∏´bszy
ni˝ w innych; warto zatem ustawiç swoje ∏o˝e w∏aÊnie
w taki sposób,
• unikaç przyjmowania substancji pobudzajàcych w celu
efektywniejszego „wykorzystania” dnia, poniewa˝ dzia∏ajà
one kosztem snu, a przecie˝ stanowi on naturalny
i niezb´dny regulator naszych czynnoÊci ˝yciowych.
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LaPresse/Zuma

• je˝eli ma si´ dziecko, które nie chce spaç bez rodziców,
najbardziej tradycyjnà metodà jest otulenie go jakimÊ
fata∏aszkiem jego mamy – w ten sposób maluch
w dalszym ciàgu odczuwa jej obecnoÊç i czuje si´
bezpieczniej,
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LaPresse/Zumapress

Dobroczynna
moc zió∏

Wp∏yw otoczenia

fiat wokó∏ nas PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2006

LaPresse/Profimedia

Mocny, spokojny sen to naturalny kosmetyk, poprawiajàcy wyglàd skóry i zdrowie.
Niektóre napoje pobudzajà organizm, zak∏ócajàc jego fizjologiczny cykl dzieƒ-noc. Nale˝y do nich przede wszystkim kawa, którà najlepiej zastàpiç jej zbo˝owym odpowiednikiem, ale tak˝e mocna herbata z du˝à zawartoÊcià
teiny. Alkohol te˝ bywa zdradliwy, poniewa˝ wywo∏ywany
przezeƒ efekt relaksujàcy jest tylko chwilowy. Nieocenionà pomoc w zaÊni´ciu mogà natomiast stanowiç napary
z zió∏, takich jak rumianek, jaÊmin lub g∏óg, minera∏y typu
wapƒ i magnez oraz – uwaga – dro˝d˝e piwne, które dzi´ki witaminom z grupy B i aminokwasom, ∏agodzà stany
napi´cia nerwowego. Proponujemy np.:
Na Êniadanie: wymiennie fili˝anka kawy
z odt∏uszczonym mlekiem lub kawa zbo˝owa,
grzanka z ∏y˝eczkà miodu; szklanka odt∏uszczonego mleka, kawa bezkofeinowa, 40 g
ziaren zbó˝; jogurt z dwiema ∏y˝eczkami ziaren zbó˝.
Po po∏udniu: herbatka bezteinowa lub napar
z zió∏.
Przed snem: rumianek z ∏y˝eczkà miodu, napar z werbeny pospolitej, lipy, kwiatów pomaraƒczy lub jaÊminu.
Napar z zió∏: wsypaç kwiaty i liÊcie do fili˝anki i zalaç wrzàcà wodà. Po zamieszaniu przykryç fili˝ank´ spodkiem, odstawiç na pi´ç
minut, a nast´pnie przecedziç. O w∏aÊciwe
proporcje najlepiej pytaç w sklepie zielarskim
lub aptece.
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Pomieszczenie winno byç dobrze przewietrzone, a temperatura nie wy˝sza ni˝ 18oC. Kiedy przeszkadza Êwiat∏o, nale˝y zaciàgnàç zas∏ony, a jeÊli g∏ównym problemem jest ha∏as, zadbaç o podwójne szyby i u˝ywaç zatyczek do uszu.
Kupujàc radiobudzik, szukaç tych na baterie, a nie na pràd.
W miar´ mo˝liwoÊci pozbyç si´ z sypialni urzàdzeƒ stereofonicznych i odbiorników telewizyjnych, które emitujà pole
magnetyczne. Przy doborze wystroju preferowaç odcienie
koloru niebieskiego. Sprawdziç, czy ∏ó˝ko jest wygodne, ani
zbyt twarde ani zbyt mi´kkie, oraz czy poduszka zapewnia
optymalne u∏o˝enie szyi. Absolutnie unikaç materia∏ów
syntetycznych, które przyciàgajà kurz i ∏adujà si´ elektrostatycznie. Materac i bielizna poÊcielowa powinny byç wykonane wy∏àcznie z tkanin naturalnych.

LaPresse/Profimedia

Ulubione liczby
Morfeusza

skutek odwrotny do zamierzonego: wzrasta napi´cie nerwowe i sen ju˝ nie wraca.
Od 7 do 12% populacji ludzkiej cierpi na chronicznà bezsennoÊç, której nie da si´ wyleczyç ani terapià behawioral7 to liczba godzin snu, idealna zw∏aszcza dla wkraczajàcej
nà ani Êrodkami farmakologicznymi. Jest to typowo kobiew doros∏oÊç m∏odzie˝y. Nie jest to jednak sztywna regu∏a:
ca dolegliwoÊç: panie stanowià a˝ 70% skar˝àcych si´
niektórym w zupe∏noÊci wystarcza 5-6 godzin odpoczynku,
na nià osób, a problem ten pojawia si´ najcz´Êciej pomi´inni, potrzebujà 9-10 godzin, by czuli si´ naprawd´ odpr´dzy 40 a 55 rokiem ˝ycia.
˝eni. Zapotrzebowanie na sen
35 osób na sto w rozwini´tych
zmienia si´ zresztà z wiekiem.
krajach ma problemy ze snem: to
Noworodki sypiajà po 16 godzin
wina coraz bardziej frenetycznego
na dob´, natomiast u osób starszych czas snu w naturalny spotempa ˝ycia, rozrywek zak∏ócajàsób redukuje si´ do czterech lub
cych tradycyjny rytm dnia i nocy
pi´ciu godzin.
oraz licznych stresów.
Najbardziej znany jest somnambulizm
67 osób cierpiàcych na bezsen(wyst´puje u 2 na 100 osób), ale lista
20 minut to maksymalny czas ponoÊç nie szuka fachowej pomocy
zaburzeƒ snu jest o wiele d∏u˝sza.
nownego zapadni´cia w sen
i woli jà „znosiç” lub leczyç doObejmuje m.in. mówienie przez sen,
po przebudzeniu si´ w ciàgu nocy.
mowymi sposobami.
l´ki nocne (nag∏e zerwanie si´ ze snu
Po jego up∏yni´ciu, je˝eli sen nie
Jest to jednak b∏´dna taktyka,
z panicznym strachem, typowe zw∏aszcza
wraca, lepiej wstaç i coÊ zrobiç
albowiem a˝ 90% przypadków
dla dzieci), dolegliwoÊci ucià˝liwe, ale
(przygotowaç napar z zió∏ lub
bezsennoÊci, je˝eli tylko zastosugeneralnie nieszkodliwe dla zdrowia. Du˝o
usiàÊç w fotelu i chwil´ poczytaç).
je si´ odpowiednià kuracj´, da
groêniejszy jest tzw. zespó∏ Rem-Behaviour,
W pielesze dobrze jest powróciç
si´ wyleczyç. Pomoc farmakolopolegajàcy na wyst´powaniu gwa∏townych,
dopiero wtedy, kiedy znowu pogiczna okazuje si´ niezb´dna
niekontrolowanych ruchów.
czuje si´ sennoÊç. W przeciwnym
u 70% z nich.
razie le˝enie w ∏ó˝ku wywo∏uje
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Zagadkowe
zachowania
podczas snu
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W walce
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nowoÊci

Joanna Lasek

o klienta
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Jesieƒ to wysyp wszelkiego
rodzaju nowinek technicznych,
po ma∏o intensywnym okresie wakacji producenci zaczynajà walk´
o klienta. Firma Korpol, która jest autoryzowanym dystrybutorem marki
TRENDnet, poszerzy∏a swojà ofert´
o nowe urzàdzenie o bardzo d∏ugiej
i skomplikowanej nazwie – ClearSky
Bluetooth VoIP Conference Phone
Kit. Jest ono przeznaczone dla ma∏ych i Êrednich firm i, co najwa˝niejsze, jest kompatybilne z coraz bardziej popularnym komunikatorem
Skype, z którym ∏àczy si´ za poÊrednictwem Bluetooth. Zapewnia to redukcj´ kosztów i komfort obs∏ugi.
W sk∏ad zestawu wchodzi stacja bazowa oraz adapter USB 2.0 Bluetooth

Firma Sony Ericsson zaprezentowa∏a
niedawno nowy model telefonu
komórkowego – Z610i. Na pierwszy
rzut oka widaç, ˝e telefon zosta∏
zaprojektowany z wyjàtkowà dba∏oÊcià
o wyglàd zewn´trzny. Ale nie tylko.
Jest równie˝ wyposa˝ony w aparat
fotograficzny o imponujàcej

Class 1, który po
umieszczeniu w dowolnym komputerze
stacjonarnym lub laptopie zapewnia komfort
rozmowy w zasi´gu do
100 metrów. Urzàdzenie jest wyposa˝one w wyÊwietlacz LCD
oraz touchpad,
które u∏atwiajà
przeglàdanie kontaktów Skype, historii rozmów, itd. Dzi´ki temu zmyÊlnemu
gad˝etowi u˝ytkownicy Skype mogà
si´ dowolnie przemieszczaç i rozmawiaç bez koniecznoÊci siedzenia
przed komputerem.
Casio tak˝e wychodzi naprzeciw rosnàcym oczekiwaniom klientów
i prezentuje nowy model cyfrowego aparatu fotograficznego EX-S770. ¸àczy on
atrakcyjnà stron´ wizualnà z funkcjonalnoÊcià.
W przypadku nagrywania
filmów, aparat jest kompa-

tybilny z ekranem telewizyjnym, a samo nagrywanie odbywa si´ dos∏ownie
po naciÊni´ciu jednego przycisku.
EX-S770 jest wyposa˝ony w funkcj´
Data Transport, w której dokumenty
przetwarzane sà w format JPEG i wyÊwietlane na ekranie aparatu. Na
przyk∏ad w przypadku, kiedy oglàdamy
w Internecie map´ regionu turystycznego, który zamierzamy odwiedziç, to
eliminuje potrzeb´ zabierania ze sobà
mapy lub przewodnika. System Anti
Shake zapewnia doskona∏à jakoÊç
obrazów, nawet w niezbyt dogodnych
warunkach zewn´trznych. Jest te˝ coÊ
dla mi∏oÊników mniej skomplikowanej

rozdzielczoÊci
2 megapikseli. Mo˝na zrobiç
zdj´cie i od razu wys∏aç je
do swojego osobistego blogu.
Mo˝na te˝, niezale˝nie od miejsca,
w jakim si´ ktoÊ znajduje, przeglàdaç
sieç Web i b∏yskawicznie pobieraç du˝e
za∏àczniki wiadomoÊci e-mail.

cechuje du˝a moc (1800 W), bogate
wyposa˝enie i najwy˝szej jakoÊci filtr
HEPA, który poch∏ania ponad 99,9 %
zanieczyszczeƒ, takich jak sierÊç, roztocza czy kurz. Urzàdzenie jest bardzo
funkcjonalne, posiada bowiem opcje
odkurzania mi´kkich i twardych powierzchni, ssawk´ szczelinowà i ssawk´ do tapicerki. Odkurzanie takim
sprz´tem mo˝e byç przyjemnoÊcià,
a nie przykrym obowiàzkiem.

elektroniki, na przyk∏ad dla paƒ. Zegarki Casio z linii Baby G-Line cieszà
si´ popularnoÊcià od wielu lat. Zró˝nicowane kolory i wymyÊlny design
sprawia, ˝e jest to jeden z najch´tniej

Do wyboru jest ca∏e mnóstwo modeli
z przeró˝nymi kombinacjami kolorystycznymi. Zegarki majà wszystkie
cechy poprzednich G-Shock – sà
wodoodporne do g∏´bokoÊci 100 m,
majà budzik, stoper, itd. Generalnie sà skierowane do kobiet m∏odych i aktywnych,
prowadzàcych sportowy
tryb ˝ycia.
Rowenta CLASSIC to
nowa linia odkurzaczy reprezentowanych przez model RO 1431. Urzàdzenie to

Funkcja „push a mail”
umo˝liwia odbieranie
wiadomoÊci bezpoÊrednio
w telefonie. Aparat zapewnia równie˝
swojemu u˝ytkownikowi rozrywk´;
gry 3D, odtwarzacz plików muzycznych.
Ca∏e oprogramowanie potrzebne do kopiowania
z p∏yt CD do telefonu zawarto w zestawie Z610i.
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kupowanych modeli zegarków na
Êwiecie. Nowa linia nazwana zosta∏a
Sweet Poison. Projektanci wykorzystali panujàcà ostatnio mod´
na z∏oto i srebro i po∏àczyli te
w∏aÊnie kolory z innymi.
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Z happy endem
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PREMIERY
„Alex Rider: misja
Stormbreaker”. Alex Rider to
nowy idol nastolatków. Ksià˝ki
o przygodach m∏odego agenta
sprzedajà si´ w rekordowych
nak∏adach. Zobaczymy, jak
ekranizacja wyczynów Alexa

wostk´ stanowi fakt, ˝e najlepszym
przyjacielem Pandeya by∏ oficer brytyjski, któremu Mangal uratowa∏ ˝ycie.
Do wypo˝yczalni w paêdzierniku trafi
równie˝ film z Nickiem
Nolte, pod wiele mówiàcym tytu∏em „Mów
mi tato”. G∏ówny bohater, grany przez Nolte, dowiaduje si´, ˝e
ma przed sobà niewiele ˝ycia. Postanawia
wi´c nastoletniemu
w∏amywaczowi, którego przy∏apa∏ na myszkowaniu w gara˝u, zaproponowaç
wielce odpowiedzialnà rol´ – na zjeêdzie absolwentów ma udawaç, ˝e jest
jego synem. Film ma
charakter humorystyczny, ale te˝, w zwiàzku
z kontekstem, lekko nostalgiczny. Pokazuje, ˝e
w obliczu kruchoÊci ˝ycia zaczynajà odgrywaç
rol´ czynniki, które dotychczas by∏y uÊpione
i wydawa∏y si´ ma∏o
istotne.

Ostatnia propozycja
to pozycja obowiàzkowa – „Dzieƒ Êwira” Marka Koterskiego to jeden
z najlepszych polskich filmów ostatnich lat. Pe∏na ironii, gorzka i pesymistyczna wizja ˝ycia
przeci´tnego obywatela – polskiego „everymana”. Rewelacyjna rola Marka Kondrata, fantastyczne dialogi, a raczej w przewa˝ajàcej cz´Êci monologi. AdaÊ Miauczyƒski to „etatowy” bohater Koterskiego – zacz´∏o si´ od „˚ycia wewn´trznego”, „Dzieƒ Êwira” to druga
cz´Êç, a niedawno na
naszych ekranach goÊci∏
film „Wszyscy jesteÊmy
Chrystusami”. Warto zatrzymaç si´ na tej trylogii, naprawd´ daje do
myÊlenia. W koƒcu kino
nie ogranicza si´ do Bollywood, gdzie wszystko
si´ dobrze koƒczy i g∏adko toczy.

MMVI Samuels
on/IoM Film

Moda na kino hinduskie zosta∏a
skomentowana w mediach wielokrotnie. Ich fabu∏a jest ma∏o skomplikowana i dostarcza ludziom silnych
i jednoznacznych w odbiorze emocji. OczywiÊcie,
niektórzy oburzà si´, ˝e filmy z Bollywood, koƒczàce
si´ zawsze happy endem,
prezentujà miernà wartoÊç
artystycznà, ale czy ciàgle
musimy obcowaç ze sztukà wysokiego lotu? „Rebeliant” to film, który nie
do koƒca wpisuje si´
w schemat polegajàcy zazwyczaj
na pokazaniu romantycznej mi∏oÊci,
która musi pokonaç wiele przeszkód,
aby widz poczu∏ si´ usatysfakcjonowany. ˚eby mieç pe∏ni´ odbioru, nale˝y zapoznaç si´ z t∏em historycznym
obrazu. Od XVII wieku w Indiach rzàdzi∏a Kompania Wschodnioindyjska,
która wobec prawowitych w∏aÊcicieli
owych ziem prowadzi∏a polityk´ ∏upie˝czà i rasistowskà. „Rebeliant”
opowiada histori´ przywódcy najwi´kszego powstania przeciw rzàdom
kompanii – Mangala Pandeya. Cieka-

MMVI Samuelson/IoM Film
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filmy

Joanna Lasek

i nie tylko

Przeczytaj

Naomi Klein „No logo”. Wydawca na ok∏adce ksià˝ki Naomi
Klein informuje, ˝e „No logo” zyska∏o u czytelników status „biblii
alterglobalistów” i jest to niewàtpliwie prawda. Czy zgadzamy si´ z autorkà czy te˝ mamy odmienne zdanie,
warto zapoznaç si´ z jednym z najg∏oÊniejszych manifestów ostatnich lat.
Nikt nie zmusza czytelnika, aby uzna∏,
i˝ musi udaç si´ na wojn´ z korporacjami, ale warto przynajmniej uprawiaç „Êwiadomà konsumpcj´”. Autorka bowiem obna˝a mechanizmy dzia∏ania wspó∏czesnych firm, które dos∏ownie zniewalajà odbiorc´ magià
w∏asnej marki, stosujàc zarazem mnóstwo
nagannych moralnie
metod. Warte przeczytania i przemyÊlenia.
Naomi Klein: No logo.
Âwiat Literacki.
Warszawa 2005.

MMVI Samuelson/IoM Film

ksià˝ki

˝ek, z pewnoÊcià tysiàce osób czeka na nià z niecierpliwoÊcià. Marek
Krajewski: Festung Breslau. Wydawnictwo WAB. Warszawa 2006.
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przyjmie si´ w naszym kraju. Zapowiada
si´ interesujàco, tym bardziej ˝e film jest
reklamowany jako uniwersalny,
przeznaczony dla ka˝dej grupy wiekowej.
Patronem medialnym premiery zosta∏o
mi´dzy innymi wydawnictwo Znak, które
wydaje seri´ ksià˝ek o perypetiach Alexa
Ridera. Re˝.: Geoffrey Sax, wyst.: Ewan
McGregor, Alicia Silverstone.

Marek
Krajewski
„Festung Breslau”.
Ksià˝ka Marka Krajewskiego to chyba najbardziej oczekiwana pozycja roku. Autor zapowiada∏ jej powstanie od
d∏u˝szego czasu, ostrzegajàc, ˝e b´dzie to
ostatnia cz´Êç serii poÊwi´conej radcy kryminalnemu Mockowi, a jednoczeÊnie Wroc∏awiowi, bo
to w∏aÊnie Breslau, obok Mocka, jest
jednym z g∏ównych bohaterów. O pisarstwie Krajewskiego powiedziano ju˝
wiele dobrego (zas∏u˝enie), autor zosta∏ mi´dzy innymi laureatem Paszportu Polityki. Szkoda, ˝e nie powstanie
wi´cej ˝adna ksià˝ka poÊwi´cona znanym bohaterom, a mo˝e jednak pisarz
zmieni zdanie? W „Festung” spotykamy Eberhardta Mocka, który jest ju˝
stary, zm´czony i zrezygnowany. Akcja
tym razem dzieje si´ podczas drugiej
wojny Êwiatowej, t∏o jest wi´c znakomite do pokazania zdziczenia otaczajàcego Êwiata, w czym Marek Krajewski jest prawdziwym mistrzem. Autor
zapowiada ju˝ nowà seri´ swoich ksiàMMVI Samuelson/IoM
Film

Leonie Swann „SprawiedliwoÊç
owiec”. Ksià˝ka zrobi∏a niesamowità
karier´ na ca∏ym Êwiecie, zresztà ca∏kiem zas∏u˝onà. Trzeba przyznaç, ˝e
do fabu∏y o owcach poszukujàcych zabójców swojego pasterza autorka wykorzysta∏a niesamowite pok∏ady wyobraêni, choç, jak sama
przyznaje, przysz∏o jej to
nadzwyczaj ∏atwo, jako ˝e
przez kilka lat mieszka∏a
w Irlandii, gdzie owca to
niemal zwierz´ narodowe.
Polski wydawca opisa∏
„SprawiedliwoÊç owiec” jako filozoficzny krymina∏ i chyba dobrze
ujà∏ status tej powieÊci. Nie jest to ˝aden dreszczowiec i komuÊ, kto szuka
w ksià˝kach g∏´bszych emocji, mo˝e
si´ wr´cz wydawaç nudnawà, ale warto si´ pochyliç nad jej niesamowitym
spokojem, mimo „niespokojnego” tematu. Owieczki ˝yjà sobie w∏asnym ˝yciem i mimo wszystko najwa˝niejszy
jest dla nich swobodny dost´p do zielonej, soczystej trawy. Brawo dla autorki za niesamowità plastycznoÊç i niez∏à
narracj´! Leonie Swann: SprawiedliwoÊç owiec. Amber. Warszawa 2006.

Joanna Lasek

i pomyÊl
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Jerzy Bàk, rys. Janusz Stefaniak

osobliwoÊci
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Ukryty sens

gryzmo∏ów

Znudzeni, skoncentrowani na jakimÊ problemie, zaabsorbowani myÊlami czy podenerwowani, wykonujemy wiele mimowolnych czynnoÊci,
do których nie przywiàzujemy najmniejszej wagi. Spora grupa osób
pokrywa rysunkami s∏u˝bowe notatniki, kartki z domowymi zapiskami
czy kawiarniane serwetki. Do gryzmo∏ów tych, z pozoru zupe∏nie pozbawionych sensu,
psychologowie przywiàzujà niema∏à wag´. Twierdzà bowiem, ˝e sà swoistym intuicyjnym przekazem, i mo˝na z nich odczytaç dominujàce cechy ludzkiej osobowoÊci. Psychoterapeuci
dodajà, ˝e owe ba zgro ∏y -gry zmo ∏y majà te˝
znaczenie terapeutyczne. Sà znakomitym
i szybkim sposobem na
roz∏adowanie wewn´trznych napi´ç spowodowanych stresem, l´kiem
i znu˝eniem.

Bazgro∏y sà nie tylko
odzwierciedleniem
naszych osobowoÊci,
ale bywajà tak˝e wyrazem
emocji prze˝ywanych
w okreÊlonych
sytuacjach. Analizujàc
rysunki dziecka,

Ludzie ˝ywio∏owi, aktywni i otwarci
cz´sto tworzà tzw. rysunki pàczkujàce, na których w miar´ up∏ywu czasu pojawiajà si´ coraz to nowe elementy. Osobnicy zakompleksieni
i spi´ci, o du˝ym ∏adunku l´ku, uzupe∏niajà szczególikami to, co pierwotnie by∏o bazgro∏em. Wra˝liwi
i niepewni siebie prowadzà delikat-

mo˝na wiele powiedzieç
na temat jego uczuç czy
stopnia rozwoju.
W odró˝nieniu od dzieci,
doroÊli potrafià doskonale

nie d∏ugopis, o∏ówek czy pióro. MaterialiÊci o sk∏onnoÊciach do agresji
w pasji twórczej potrafià nawet
zniszczyç kartk´ papieru. Twa rze
lub pro fi le bazgrzà ci, którzy lubià
siebie, cenià przyjació∏, dobrze czujà si´ w jasnych sytuacjach, a nie
znoszà niedomówieƒ, podst´pów,
manipulacji. Cechuje ich zdrowy rozsàdek, solidnoÊç zawodowa i poczucie humoru. Twa rze smut ne wychodzà spod r´ki ludzi bardzo ambitnych, którzy jednak czujà si´ niedowartoÊciowani. Rysujà je te˝ ludzie wra˝liwi i skupieni na sobie. Byle drobiazg cz´sto urasta w ich
oczach do ogromnej przeszkody.
Majà sk∏onnoÊç do szczegó∏owej analizy wszystkich ˝yciowych problemów, a pog∏´bianie wiedzy i kompetencji
jest dla nich jednym z najwa˝niejszych celów. Bu zie we so ∏e
to wizytówka osób energicznych,
konsekwentnych i nieco pozbawionych skrupu∏ów w dà˝eniu do w∏asnych celów.
Po sta cie z∏o˝one z kilku

ukrywaç swoje uczucia,
myÊli i poglàdy.
Autocenzura w umyÊle
dojrza∏ego cz∏owieka
powstrzymuje go

od wyra˝ania treÊci
najbardziej bolesnych
czy niezgodnych
z normami spo∏ecznymi.
Dlatego osobom
predysponowanym
do tworzenia pogodnych
s∏oneczek zdarza si´

gryzmoliç figury
geometryczne czy
zygzaki gniewu.
Jednak w nieÊwiadomie
kreÊlonych znakach
doÊwiadczony psycholog
lub grafolog mo˝e
rozpoznaç nasze

zmy wydajà mu si´ groêne i niezrozumia∏e. Li te ry i cy fry podkreÊlone, wyraêne, proste Êwiadczà o zadowoleniu i pewnoÊci siebie. Zamaszyste, niemal kaligraficzne, ale
ozdobione zawijasami, sà znakiem
ukrywanych g∏´boko kompleksów
i niedowartoÊciowania. Rysujàca je
osoba pragnie zrozumienia, mi∏oÊci
i akceptacji. Bardzo liczy si´ ze zdaniem innych. Mo ty wy de ko ra cyj ne wybierajà ci, którzy lubià ∏ad
i porzàdek. Sà sumienni, pracowici,
mo˝na mieç do nich zaufanie, choç
oni sami nie zawsze obdarzajà nim
otoczenie. Szlacz ki – im wi´cej
w nich szczegó∏ów i precyzji, tym
mniejsza odpornoÊç na chaos i ba∏agan w ˝yciu. Rysujà je osoby pedantyczne, staranne, ∏atwo popadajàce w rutyn´ i nieprzepadajàce
za zmianami. Dom ki symbolizujà
marzenia o powrocie w Êwiat dzieciƒstwa, o szcz´Êliwej rodzinie i domu. Rysowanie la bi ryn tów ozna-

nastroje, obawy,
marzenia i cechy
charakteru. JeÊli wi´c
czujemy si´ nieswojo
we w∏asnej skórze,
popatrzmy na to,
co nabazgraliÊmy,
np. podczas ostatnio

cza g∏´bokà potrzeb´ uporzàdkowania rzeczywistoÊci, ciekawoÊç w poznawaniu mechanizmów rzàdzàcych
Êwiatem. Zyg za ki gryzmolà entuzjaÊci, którzy równie ∏atwo kipià pomys∏ami, co gniewem. Strza ∏y to
ulubiony temat ludzi wojowniczych,
˝àdnych w∏adzy. Oni zawsze pragnà
zwracaç na siebie uwag´. Ci rysujàcy strza∏y grotem ku górze – atrakcyjnà fizycznoÊcià, a ci bazgrzàcy
strza∏y skierowane w dó∏ – zdolnoÊciami intelektualnymi. Spi ra la to
wyraz sk∏onnoÊci do komplikowania
sobie ˝ycia. SpoÊród tych rysowników wywodzà si´ osobnicy, których
pociàga nie zawsze op∏acalne ryzyko
i hazard. ¸aƒ cu chy sze Êcia nów
sygnalizujà zagubienie w ˝yciu i nieumiej´tnoÊç rozwiàzywania w∏asnych problemów. Ich autorzy nie
potrafià roz∏adowywaç w∏asnych
stresów, co bywa dla nich wielce
szkodliwe. Rysunki bro ni wskazujà
na nami´tnà natur´.

przeprowadzonej
rozmowy telefonicznej.
Mo˝e poczuliÊmy
zagro˝enie i ch´ç
schowania si´ w mysiej
norze albo te˝
aksamitny g∏os
rozmówcy pobudzi∏

w nas ch´ç spodobania
si´ w∏aÊnie tej osobie.
W ten sposób mo˝emy
staç si´ w∏asnymi
grafologami
i psychoterapeutami
uÊwiadamiajàcymi sobie
to, co instynktowne.
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kresek, mogà Êwiadczyç o niech´ci
do g∏´bokich rozwa˝aƒ. Autor takiego rysunku pochopnie formu∏uje sàdy, dlatego te˝ cz´sto si´ myli. Potrzeb´ poczucia bezpieczeƒstwa,
osiàgni´cia spokoju i rozejmu z ˝yciem wyra˝ajà rysunki przedstawiajàce po ∏à czo ne kwa dra ty i pro s t o k à t y podzielone przekàtnymi
lub inne sk∏a dan ki geo me trycz ne. Bazgrzà je ludzie o ma∏ym poczuciu w∏asnej wartoÊci, wra˝liwi
i delikatni, o du˝ej wyobraêni, która
jest dla nich schronieniem w chwilach zwàtpienia. Dziw ne stwo ry
symbolizujà du˝à wyobraêni´ i zdolnoÊç dostrzegania rzeczy, na które
inni nie zwracajà uwagi. Stwór nakreÊlony kilkoma pociàgni´ciami pokazuje umiej´tnoÊç ujmowania
w prosty sposób istoty zagadnieƒ,
i ∏atwoÊç syntetycznego myÊlenia.
Osoby pe∏ne wewn´trznego niepokoju, spi´te, majàce wiele konfliktów z otoczeniem, cz´sto kreÊlà ko ∏a. Ci bazgracze majà oryginalne
poglàdy na ˝ycie i niema∏à ochot´
podporzàdkowania sobie innych.
Oparte na kole rysunki s∏oƒ ca czy
kwia tów charakteryzujà ludzi pogodnych, mi∏ych, przyjaznych. Rzadko kiedy wpadajà w z∏e nastroje,
a jeÊli tak si´ zdarzy, ch´tnie wracajà do wspomnieƒ dzieciƒstwa, które
podnoszà je na duchu. Po je dyn czy
kwiat z∏o˝ony z symetrycznych p∏atków, bez ∏odygi i liÊci, Êwiadczy
o zbytnim skupieniu na drobiazgach.
Autor takiego rysunku ma trudnoÊci
z syntetycznym myÊleniem, niekiedy
te˝ l´ka si´ ˝ycia, którego mechani-
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PANDA

pr´dkoÊç maksymalna
(km/h)
150
150

6,0
6,0

kod

moc silnika (KM)
54
54

rodzaj nadwozia

pojemnoÊç cylindrów
(cm3)
1108
1108

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

cena (pln)
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 • 195 Dzielona tylna kanapa z∏ 340 • 210 Lakier metalizowany z∏ 914 • 5B2 Lakier sportowy z∏ 213 • 228
Centralny zamek z∏ 298 • 313 Radioodtwarzacz kasetowy z∏ 1.105 • 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∏ 1.233 • 457 Zderzaki w kolorze nadwozia z∏ 510 • 502 Poduszka powietrzna pasa˝era z∏ 935 • 890 Pakiet Komfort z∏ 383

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

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

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∏ 383 • 025 Klimatyzacja manualna CENA PROMOCYJNA!!!! z∏ 1.700
• 063 Siedzenie kierowcy i kolumna kierownicy z regulacjà wysokoÊci z∏ 468 • 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∏ 1.233 • 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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ACTUAL
50th - wer. jubileuszowa

CHARAKTERYSTYKA

• 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∏ 1.488 • 141 Opony 165/70/14 (bie˝nik wysoki GRIP) z∏ 0 • 182 Cztery zag∏ówki tylne tapicerowane (wrersja
DYNAMIC i CLIMBING) z∏ 128 • 195 Dzielone oparcie tylnej kanapy 50/50 z∏ 340 • 210 Lakier metalizowany z∏ 1.063 • 218 Elektrycznie sterowane lusterka zewn´trzne z∏ 425 • 245 Sterowanie radiem
z ko∏a kierownicy z∏ 383 • 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∏ 128 • 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)

PUNTO

ceny samochodów

FIAT 600

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∏ 383 • 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

moc silnika (KM)

pr´dkoÊç maksymalna
(km/h)

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

rodzaj nadwozia

kod

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

33.320
34.170
40.545
36.295
40.290
44.795
42.415
47.770
52.275
54.825

1242
1368
1248
1368
1368
1248
1368
1368
1248
1910

65
77
75
77
95
90
95
95
90
130

155
165
165
165
178
175
178
178
175
200

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

199.130.0
199.133.0
199.131.0
199.233.0
199.434.0
199.237.0
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 Starjet 16v ENERGY
1.3 Multijet 16v ENERGY
1.4 Starjet 16v DYNAMIC

34.595
35.445
41.820
37.570
41.565
46.070
43.690

1242
1368
1248
1368
1368
1248
1368

65
77
75
77
95
90
95

155
165
165
165
178
175
178

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

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
199.254.0

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∏ 383 • 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∏ 468 • 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∏ 1.233 • 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∏ 383 • 347 Czujnik deszczu z∏ 510 • 352 Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk z∏ 213 • 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 • 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∏ 1.233 • 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∏ 213 • 965 Trzeci pas bezw∏adnoÊciowy z ty∏u (wersja 5-osobowa) z∏ 85 • 980 Pe∏nowymiarowe ko∏o
zapasowe z∏ 255

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 16
11 paêdziernika
listopada 2005
2006
r. Ceny
r. Ceny
z 15%
z 15%
upustem
upustem
dla dla
pracowników
pracowników
spó∏ek
spó∏ek
Grupy
Grupy
FiatFiat
w Polsce,
w Polsce,
którzy
którzy
mogà
mogà
alternatywnie
alternatywnie
skorzystaç
skorzystaç
z opcji
z opcji
10%10%
upustu
upustu
i darmowego
i darmowego
pakietu
pakietu
ubezpieczeniowego.
ubezpieczeniowego.
Wa˝ne w chwili oddania dwumiesi´cznika do druku. Ceny dotyczà modeli w wykonaniu standardowym i sà cenami maksymalnymi w sieci sprzeda˝y. Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposa˝eniem obowiàzujà dop∏aty wg cennika opcji.

pojemnoÊç cylindrów
(cm3)

CHARAKTERYSTYKA

cena (pln)
GRANDE PUNTO

CENA

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)

pojemnoÊç cylindrów
(cm3)

CHARAKTERYSTYKA

cena (pln)
STILO EURO 4
STILO MW

ceny samochodów

CENA

62

MULTIPLA

fiat wokó∏ nas PAèDZIERNIK / LISTOPAD 2006

• 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∏ 298 • 320 Skórzana kierownica i ga∏ka zmiany biegów z∏ 383 • 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∏ 128 • 59A Kit estetyczny „Kiron“ z∏ 213 • 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)

1.6 16v BUSINESS
1.9 Multijet z DPF* BUSINESS
1.6 16v ACTIVE
Natural Power 1.6 16v/CNG (gaz) ACTIVE
1.9 Multijet z DPF* ACTIVE
1.6 16v DYNAMIC
1.9 Multijet z DPF* DYNAMIC

54.740
62.390
61.115
73.015
68.765
64.090
71.740

1580
1910
1580
1910
1910
1580
1910

103
115
103
115
115
103
115

170
173
170
173
173
170
173

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

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

186.17A.3z4JD
186.17H.3z4JD
186.17A.3
186.17D.3
186.17H.3
186.18A.3
186.18H.3

• 023 – Szyby tylne ster. elektr. z∏ 765 • 025 – Klimatyzacja manualna z∏ 3.400 • 070 – Szyby tylne przyciemniane z∏ 595 • 097 – Reflektory przeciwmgielne z∏ 425 • 104 – Pó∏ka nad przestrzenià
baga˝owà z∏ 340 • 140 – Klimatyzacja automatyczna (dop∏ata do wersji z klimatyzajcà manualnà 025) z∏ 1.700 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.530 • 211 – Tapicerka skórzana z∏ 5100 • 213 – Alarm
z∏ 1.020 • 213 – Radioodtwarzacz CD zintegrowany z∏ 1.105 • 41l – Bluetooth z∏ 850 • 451 – Radioodtwarzacz kasetowy z∏ 1.105 • 413 – Pakiet AUDIO z∏ 680 • 980 – Pe∏nowymiarowe ko∏o zapasowe z∏ 255 • 431 – Felgi aluminiowe 15” i opony 195/60/15 4 szt. z∏ 1.700 • 435 – Felgi aluminiowe 17” i opony 205/45/17 4 szt. z∏ 2.125 • 982 – Ko∏o zapasowe – felga alum. 15”, opona 195/60/15 z∏ 425 • 441 – Elektrycznie ustaw. i sk∏adane lusterka z∏ 425 • 465 – Konsola z lodówkà z∏ 1275 • 505 – Poduszki pow. boczne przednie z∏ 1.105 • 508 – Czujniki parkowania tylne
z∏ 850 • 563 – Zmieniarka CD (dla radia 564) z∏ 1.190 • 576 – Podwójny dach otwierany elektr. z∏ 4.250 • 564 – Radioodtwarzacz CD z∏ 1.530 • 564 – Radioodtwarzacz Cd zintegrowany (dla wersji
Dynamic) z∏ 425 • 499 – Pakiet Fix&Go z∏ 85 • 320 – Kierownica i ga∏ka zmiany biegów obszyte skórà z∏ 425 • 614 – Kurtyny powietrzne z∏ 1.105 • 245 – Ster. radiem na kierow. (dla radia 564)
z∏ 595 • 392 – ESP z∏ 2.465 • 658 – Schowek pod siedzeniem pasa˝era z∏ 255 • 673 – Pakiet baga˝owy (pó∏ka nad przestzenià baga˝owa + gniazdko elektryczne 12V) z∏ 425 • 803 – Dojazdowe
ko∏o zapasowe z∏ 213 • 823 – Dodatkowe gniazdko 12V z∏ 85
* DPF – filtr czàstek sta∏ych (dla silników diesla)

kod

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

52.785
57.290
42.840
53.400

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

CROMA

• 008 Centralny zamek z pilotem w kluczyku 510 • 011 Kolumna kierownicy z regulacjà wysokoÊci z∏ 340 • 025 Klimatyzacja manualna z∏ 3.400 • 041 Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka
zewn´trzne z∏ 468 • 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∏ 553 • 108 Felgi ze stopów lekkich 15“ opony 185/65/15 (14“ dla Natural Power)
z∏ 1.190 • 197 Fartuchy przeciwb∏otne tylne z∏ 68 • 209 Sztywna pó∏ka nad przestrzenià baga˝owà z∏ 255 • 210 Lakier metalizowany z∏ 1.233 • 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∏ 723 • 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∏ 468
• 564 Radioodtwarzacz CD zintegrowany z∏ 1.190 • 585 Uchylany dach nad przestrzenià baga˝owà z∏ 1.318 • 627 Siedzenie kierowcy z pod∏okietnikiem z regulacjà wysokoÊci i l´dêwiowà z∏ 383 • 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∏ 298 • 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∏ 170 • 990 Fartuchy przeciwb∏otne przednie i tylne z∏ 170 • 356* Mapa Portugalii z∏ 768 • 530* Mapa W∏och z∏ 731 • 533* Mapa Niemiec z∏ 768 • 537* Mapa Francji z∏ 768
• 538* Mapa Belgii z∏ 768 • 540* Mapa Holandii z∏ 768 • 542* Mapa Szwajcarii z∏ 768 • 548* Mapa Austrii z∏ 768 • 549* Mapa Danii i Szwecji z∏ 768 • 554* Mapa Wielkiej Brytanii
z∏ 768 • 574* Mapa Hiszpanii z∏ 768
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 903, 904 - mapa musi byç zamówiona z nawigatorem)
** DPF - filtr czàstek sta∏ych (dla silników diesla)

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

63.665
69.955
73.370
83.895
71.315
77.605
83.895
89.420
88.060
92.310
88.145
93.670
112.115

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

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

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

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

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

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

• 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∏ 1.785 • 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 • 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-ramienne) z∏ 2.125 • 439 Felgi ze
stopów lekkich 18“ opony 225/45/18 wersja EMOTION (10-ramienne) z∏ 1.700 • 420 Felgi ze stopów lekkich 18“ opony 225/45/18 wersja DYNAMIC (10-ramienne, w kolorze chromu) z∏ 2.380 • 420
Felgi ze stopów lekkich 18“ opony 225/45/18 wersja EMOTION (10-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 zintegrowanyz∏ 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 • 537 Mapa Francji z∏ 768 • 574 Mapa Hiszpanii z∏ 768 • 554 Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 768 • 356 Mapa Portugalii z∏ 768 • 538 Mapa Belgii z∏ 768 • 540 Mapa Holandii z∏ 768 • 542 Mapa
Szwajcarii z∏ 768 • 548 Mapa Austrii z∏ 768 • 549 Mapa Danii z∏ 768 • 369 Mapa Finlandii z∏ 768 • 370 Mapa Szwecji z∏ 768 • 371 Mapa Norwegii z∏ 768

CENNIK SAMOCHODÓW obowiàzujàcy od 16
11 paêdziernika
listopada 2005
2006
r. Ceny
r. Ceny
z 15%
z 15%
upustem
upustem
dla dla
pracowników
pracowników
spó∏ek
spó∏ek
Grupy
Grupy
FiatFiat
w Polsce,
w Polsce,
którzy
którzy
mogà
mogà
alternatywnie
alternatywnie
skorzystaç
skorzystaç
z opcji
z opcji
10%10%
upustu
upustu
i darmowego
i darmowego
pakietu
pakietu
ubezpieczeniowego.
ubezpieczeniowego.
Wa˝ne w chwili oddania dwumiesi´cznika do druku. Ceny dotyczà modeli w wykonaniu standardowym i sà cenami maksymalnymi w sieci sprzeda˝y. Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposa˝eniem obowiàzujà dop∏aty wg cennika opcji.

rodzaj nadwozia

1368
1248
1910
1596

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

pr´dkoÊç maksymalna
(km/h)

39.270
47.770
49.470
55.420

pojemnoÊç cylindrów
(cm3)

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

cena (pln)
NOWE DOBLÒ

CHARAKTERYSTYKA

moc silnika (KM)

CENA

pojemnoÊç cylindrów
(cm3)

moc silnika (KM)

pr´dkoÊç maksymalna
(km/h)

rodzaj nadwozia

kod

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

120
120
150
120
150
150
150
120
150
150
150
120
150
150
150

195
191
208
195
208
208
208
195
208
208
208
195
208
208
208

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

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

190.B32
190.B37
190.B38
190.C32
190.C34
190.C35
190.C38
190.E32
190.E34
190.E35
190.E38
190.D32
190.D34
190.D35
190.D38

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
2.0 TS 16v DISTINCTIVE SELESPEED
1.9 JTD 16v DISTINCTIVE
1.6 TS 16v BLACK LINE
2.0 TS 16v BLACK LINE
2.0 TS 16v BLACK LINE SELESPEED
1.9 JTD 16v BLACK LINE
1.6 TS 16v EXCLUSIVE
2.0 TS 16v EXCLUSIVE
2.0 TS 16v EXCLUSIVE SELESPEED
1.9 JTD 16v EXCLUSIVE

64.175
70.125
75.225
68.425
74.375
86.275
79.475
70.975
76.925
88.825
82.025
76.075
82.025
93.925
87.125

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

120
120
150
120
150
150
150
120
150
150
150
120
150
150
150

195
191
208
195
208
208
208
195
208
208
208
195
208
208
208

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

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

190.B52
190.B57
190.B58
190.C52
190.C54
190.C55
190.C58
190.E52
190.E54
190.E55
190.E58
190.D52
190.D54
190.D55
190.D58

ALFA BRERA

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

118.150
131.750
124.100
137.700
157.675

2198
2387
2198
2387
3195

185
200
185
200
260

222
228
222
228
240

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

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

177.111.0
177.113.0
177.211.0
177.213.0
177.237.0

2.4 JTD 20v PROGRESSION
2.4 JTD 20v DISTINCTIVE
2.4 JTD 20v BLACK LINE

153.000
158.950
161.500

2387
2387
2387

180
180
180

222
222
222

7,5
7,5
7,5

4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy

136.114.1
136.314.1
136.324.1

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

84.150
92.650
94.350
97.750
99.150
104.550
119.000
102.850

1747
1910
1970
1910
1970
1970
3179
1910

140
150
165
150
165
165
240
150

200
209
216
209
216
216
243
209

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

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

125.432.1
125.533.1
125.335.1
125.333.1
125.435.1
125.436.1
125.437.1
125.433.1

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

cena (pln)
62.475
68.425
73.525
66.725
72.675
84.575
77.775
69.275
75.225
87.125
80.325
74.375
80.325
92.225
85.425

ALFA ROMEO 147

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
2.0 TS 16v DISTINCTIVE SELESPEED
1.9 JTD 16v DISTINCTIVE
1.6 TS 16v BLACK LINE
2.0 TS 16v BLACK LINE
2.0 TS 16v BLACK LINE SELESPEED
1.9 JTD 16v BLACK LINE
1.6 TS 16v EXCLUSIVE
2.0 TS 16v EXCLUSIVE
2.0 TS 16v EXCLUSIVE SELESPEED
1.9 JTD 16v EXCLUSIVE

ALFA 166

64

CHARAKTERYSTYKA

ALFA GT

fiat wokó∏ nas PAèDZIERNIK / LISTOPAD 2006

ceny samochodów

CENA

pojemnoÊç cylindrów
(cm3)

moc silnika (KM)

pr´dkoÊç maksymalna
(km/h)

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

rodzaj nadwozia

kod

76.075
78.625
76.415
84.065
94.860
110.585
92.650
100.300
133.535
139.485
118.235
125.035
107.950
141.185
147.135
154.700

1796
1859
1910
1910
1859
2198
1910
1910
2387
2387
2198
2198
1910
2387
2387
3195

140
160
120
150
160
185
120
150
200
200
185
185
150
200
200
260

206
212
191
210
212
222
191
210
228
228
222
222
210
228
228
240

7,7
8,7
5,9
6,0
8,7
9,4
5,9
6,0
6,8
6,8
9,4
9,4
6,0
6,8
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
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy

140.211.0
140.212.0
140.263.0
140.264.0
140.312.0
140.315.0
140.363.0
140.364.0
140.366.0
140.396.0
140.415.0
140.442.0
140.464.0
140.466.0
140.496.0
140.429.0

1.8 MPI 16v IMPRESSION
1.9 JTS 16v IMPRESSION
1.9 JTDM 8v IMPRESSION
1.9 JTDM 16v IMPRESSION
1.9 JTS 16v PROGRESSION
2.2 JTS 16v PROGRESSION
1.9 JTDM 8v PROGRESSION
1.9 JTDM 16v PROGRESSION
2.4 JTDM 20v PROGRESSION
2.4 JTDM 20v PROGRESSION QTRONIC
2.2 JTS 16v DISTINCTIVE
2.2 JTS 16v DISTINCTIVE SELESPEED
1.9 JTDM 16v DISTINCTIVE
2.4 JTDM 20v DISTINCTIVE
2.4 JTDM 20v DISTINCTIVE QTRONIC
3.2 JTS V6 Q4 24v DISTINCTIVE

82.025
84.575
82.365
90.015
100.810
116.535
98.600
106.250
139.485
145.435
124.185
130.095
113.900
147.135
153.085
160.650

1796
1859
1910
1910
1859
2198
1910
1910
2387
2387
2198
2198
1910
2387
2387
3195

140
160
120
150
160
185
120
150
200
200
185
185
150
200
200
260

204
210
190
208
210
220
190
208
226
226
220
220
208
226
226
237

7,9
8,8
6,0
6,1
8,8
9,5
6,0
6,1
7,0
7,0
9,5
9,5
6,1
7,0
7,0
11,6

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

140.711.0
140.712.0
140.763.0
140.764.0
140.812.0
140.815.0
140.863.0
140.864.0
140.866.0
140.896.0
140.915.0
140.942.0
140.964.0
140.966.0
140.996.0
140.929.0

1.6 TS 16v PROGRESSION
1.9 JTD 16v PROGRESSION

74.375
81.175

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

100.725
109.225

1910
1910

150
150

192
192

7,1
7,1

5-drzwiowy
5-drzwiowy

116.026.3
116.076.3

2.2 JTS 16v
2.2 JTS 16v EXCLUSIVE
3.2 JTS V6 Q4 24v EXCLUSIVE

124.950
130.900
164.475

2198
2198
3195

185
185
260

217
217
235

9,4
9,4
11,5

2-drzwiowy
2-drzwiowy
2-drzwiowy

177.611.0
177.211.0
177.237.0

ALFA 156
CROSSWAGON
Q4
ALFA
SPIDER

CENNIK SAMOCHODÓW obowiàzujàcy od 16 paêdziernika 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)
1.8 MPI 16v IMPRESSION
1.9 JTS 16v IMPRESSION
1.9 JTDM 8v IMPRESSION
1.9 JTDM 16v IMPRESSION
1.9 JTS 16v PROGRESSION
2.2 JTS 16v PROGRESSION
1.9 JTDM 8v PROGRESSION
1.9 JTDM 16v PROGRESSION
2.4 JTDM 20v PROGRESSION
2.4 JTDM 20v PROGRESSION QTRONIC
2.2 JTS 16v DISTINCTIVE
2.2 JTS 16v DISTINCTIVE SELESPEED
1.9 JTDM 16v DISTINCTIVE
2.4 JTDM 20v DISTINCTIVE
2.4 JTDM 20v DISTINCTIVE QTRONIC
3.2 JTS V6 Q4 24v DISTINCTIVE

ALFA 156
SW

ALFA 159

CHARAKTERYSTYKA

ALFA 159 SW

CENA

fiat wokó∏ nas PAèDZIERNIK / LISTOPAD 2006
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pr´dkoÊç maksymalna
(km/h)

77
95
95
75
95
95

167
175
175
167
175
175

5,5
6,6
6,6
4,5
6,6
6,6

kod

moc silnika (KM)

1368
1368
1368
1248
1368
1368

rodzaj nadwozia

pojemnoÊç cylindrów
(cm3)

42.415
44.115
47.090
48.365
49.215
50.915

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

cena (pln)
YPSILON MY 2007

1.4 CLASS
1.4 16v CLASS
1.4 16v CLASS (AUTOMAT)
1.3 MJET CLASS
1.4 ELEGANTE
1.4 ELEGANTE PLUS

CHARAKTERYSTYKA

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

101.111.1
101.112.1
101.112.1
101.113.1
101.112.1
101.212.1

• 025 – Klimatyzacja manualna z∏ 3.825 • 041 – Lusterka zewn. elektr. ust. i podgrz. z∏ 442 • 097 – Âwiat∏a p. mgielne z∏ 680 • 102 – Sprysk. refl. z∏ 680 • 140 – Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa (tylko dla wersji z klimatyzacjà manualnà) z∏ 1.275 • 218 – Elektrycznie sterowane lusterka zewn´trzne z∏ 340 • 241 – Lakier met. z∏ 1.190 • 245 – Przyciski ster. radiem na kier. z∏ 765 • 273
– Trzecie pasy bezpieczeƒstwa zwijane obejmujà 3 zag∏ówki i 3 miejsca (homologacja 5 miejscowa)* z∏ 1.700 • 315 – Radioodtwarzacz Cd zintegrowany (FUN) z∏ 850 • 320 – Ko∏o kier. i ga∏ka dêwigni
zm. biegów w skórze z∏ 425 • 347 – Czujnik deszczu z∏ 510 • 392 – ESP + ASR/MSR i Hill Holder z∏ 2.040 • 4J3 – Blue&Me – Bluetooth + USB z∏ 1360 • 40Y – Reg. l´dê. fotela kier. z∏ 170 • 400
– Elektr. otwier. szklany dach Sky Dome z∏ 3.400 • 407 – Automatyczna skrzynia biegów MTA z∏ 2975 • 416 – Tempomat z∏ 1.020 • 431 – Ko∏a ze stop. lekkich + opony posz. 195/55 z∏ 1.445 • 432
– Ko∏a ze stop. lekkich + opony posz. 195/45 z∏ 1.870 • 505 – Pod. pow. boczna przednia z∏ 1.190 • 508 – Czuj. parkowania z∏ 850 • 563 – Zmien. CD w baga˝. z∏ 1.870 • 564 – Radioodtw. CD
zintegrowany (HIGH) z∏ 1.700 • 58B – Lakier z dodatkiem miki z∏ 595 • 717 – Radioodtw. CD/MP3 zintegrowany z∏ 1.445 • 614 – Kurtyny powietrzne z∏ 1275 • 631 – Tylne mocowania isofix z∏ 595
• 709 – Sterowanie radiem i nawigacjà z ko∏a kierownicy z∏ 1020 • 718 – System audio HiFi (g∏oÊniki i subwoofer) z∏ 1.700 • 727 – Tapicerka Alcantara z∏ 1.360 • 728 – Tapicerka Microfibra Madras
z∏ 1.190 • 802 – Lakier opalizyjàcy z∏ 595 • 803 – Ma∏e ko∏o zapasowe z∏ 127,50 • 904 – Connect Nav+ z wyÊwietlaczem kolorowym z∏ 6.800 • 927 – Listwy przeciwuderzeniowe z∏ 170 • 733 – Filtr
czàstek sta∏ych dla silników diesel z∏ 2975 • 4DL – Dwukol. nadw. i tapic. Glamour (koÊç s∏on+bràz lub koÊç s∏on. + czerw.) – wersja B-colore z∏ 2.270 • 4DL – Lakierwersja Bi colore z∏ 2.720 • 4RA
– Pakiet Easy z∏ 1530 • 4RA – Pakiet Tech z∏ 2125 • 4MY – Pakiet dla m´˝czyzn z∏ 1190 • 989 – Zestaw dla palàcych z∏ 170
* opcja mo˝liwa do zamówienia ale wymaga indywidualnego zamówienia przez dzia∏ Logistyki Handlowej
zamówienia niestandardowe wyd∏u˝ajà okres oczekiwania na realizacj´

LANCIA MUSA

ceny samochodów

CENA

1.4 16v CLASS
1.4 16v CLASS (AUTOMAT)
1.3 MJET CLASS
1.4 16v ELEGANTE

53.125
56.695
57.545
59.245

1368
1368
1248
1368

95
95
90
95

175
175
175

6.6
6.6
6.6

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

184.112.0
184.152.0
184.136.0
184.112.0

• 023 – Tylne szyby ster. elektr. z∏ 1.190 • 025 – Klimatyzacja manualna z∏ 3.825 • 041 – Lusterka zewn´trzne sterowane elektrycznie, podgrzewane z∏ 850 • 051 – Czujnik zmierzchu z∏ 425 • 070
– Boczne szyby tylne i tylna szyba przyciem. z∏ 595 • 097 – Âwiat∏a p. mgielne z∏ 680 • 108 – ko∏a ze stpów lekkich 15” z∏ 1.530 • 129 – Pakiet zimowy (siedz. przednie ogrzew., boczne pod. pow.)
z∏ 2.210 • 140 – Autom. klimat. (dop∏ata do wersji z klim. man.) z∏ 2.125 • 211 – Tapicrka skórzana 5.100 • 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 z∏ 680 • 347 – Czujnik deszczu z∏ 425 • 352 – Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk z∏ 85 • 357 – Relingi dach. z∏ 765 • 365 – Czujnik ciÊ. w oponach TPMS z∏ 765 • 392 – System stab. toru jazdy ESP (+ASR/MSR, HBA i Hill Holder) z∏ 2.975 • 400 – Elektr. otw. szklany dach GranLuce z∏ 4.165 • 416 – Tempomat z∏ 1.275 • 431 – Ko∏a ze stop.
lekkich 15” 195/60, Seria 1 z∏ 1.700 • 432 – Ko∏a ze stop. lekkich 16”, posz. opony 205/50 Seria 2 z∏ 2.125 • 433 – Ko∏a ze stop. lekkich 16”, 2-kolor. posz. opony 205/50 Seria 3 z∏ 2.550 • 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 • 4LD – Lakier Bi-colore z∏ 4.250 • 4GE – Skrzynia biegów 6-biegowa z∏ 1.275 • 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∏ 850 • 563
– Zmien. CD w baga˝. z∏ 1.500 • 564 – Radioodtw. CD z∏ 1.530 • 6B2 – Lakier sportowy z∏ 680 • 614 – Kurtyny powietrzne z∏ 1.275 • 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∏ 595 • 717 – Radioodtwarzacz CD/MP3 z∏ 1.700 • 718 – System audio HiFi Bose z∏ 2.550 • 733 – DPF – filtr czàstek
sta∏ych z∏ 2.975 • 823 – Gniazdo 12V w baga˝. z∏ 85 • 833 – Przyst. do monta˝u telef. z∏ 340 • 904 – Connect Nav+ z wyÊwietlaczem kolorowym z∏ 6.800 • 989 – Kit dla palàcych z∏ 85

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce

stan na 15 paêdziernika 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) 8132100, Fax (0-33) 8132036
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 Bielsko 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: Maurizio Ganio Mego

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) 6074800, Fax (0-22) 6074854
Prezes Zarzàdu: Saverio Cacopardo

us∏ugi finansowania
sieci dealerów Fiat Auto Poland

16. SIRIO Polska Sp. z o. o.

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132485, Fax: (0-33) 813 5333
Prezes Zarzàdu: 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) 6074849
Prezes Zarzàdu: Gra˝yna Portas

us∏ugi bankowe

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

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074800, Fax (0-22) 6074982
Prezes Zarzàdu: Saverio Cacopardo

leasing samochodów

Joint Ventures

