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I pó∏ ro cze 
Fiat Au to Po land 
Od stycz nia do koƒ ca czerw ca br. Fiat Au to Po land sprze -
da∏ 34.856 sa mo cho dów oso bo wych mar ki Fiat, Al fa Ro meo
i Lan cia oraz 4.411 sa mo cho dów do staw czych mar ki Fiat.
Sprze da˝ sa mo cho dów oso bo wych Fia ta wy nio s∏a 34.207
szt., co sta no wi ∏o pra wie 19% wzrost w sto sun ku do te go
sa me go okre su ro ku ubie g∏e go. Dzi´ ki po pu lar no Êci mo de -
lu Pan da, po pra wi∏ si´ udzia∏ Fia ta w ryn ku o 0,9% w sto -
sun ku do ro ku ubie g∏e go i wy niós∏ 17,7%, dzi´ ki cze mu
mar ka za cho wa ∏a po zy cj´ li de ra.
W cià gu pierw szych 6 mie si´ cy br. Fia ta Pan d´  ku pi ∏o
18.172 na byw ców, co da ∏o mo de lo wi po zy cj´ NR 1 w kla -
sy fi ka cji naj le piej sprze da wa nych sa mo cho dów. Du ̋à po -
pu lar no Êcià cie szy ∏y si´ tak ̋e Fiat Pun to i Se icen to z wy ni -
ka mi ko lej no: 6.118 szt. i 5.487 szt. – oba mo de le upla so -
wa ∏y si´ w gro nie 10 naj le piej sprze da wa nych aut w Pol sce.
Na ryn ku sa mo cho dów do staw czych au ta Fia ta cie szà si´
nie mniej szà po pu lar no Êcià. Mar ka sprze da jàc 4.411 szt.
po zo sta ∏a tak ̋e li de rem tej cz´ Êci ryn ku i osià gn´ ∏a
26% udzia∏ oraz dy na mi k´ na po zio mie 27% wzro stu 
w sto sun ku do te go sa me go okre su ro ku ubie g∏e go. 
Nie zmien nà po pu lar no Êcià cie szà si´ sa mo cho dy Pan -

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

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

da i Se icen to VAN, któ rych ∏àcz nie sprze da no 2.825 szt.,
z cze go pra wie 1.400 szt. sta no wi∏ naj now szy pro dukt, tj.
Pan da VAN. Na uwa g´ za s∏u gu jà dwa po zo sta ∏e mo de le:
Do blò – dy na mi ka sprze da ̋y te go mo de lu wy nio s∏a + 65%
(841 szt.) w sto sun ku do ro ku ubie g∏e go i pla su je go w gro -
nie mo de li, któ re za no to wa ∏y naj wi´k szy wzrost sprze da ̋y,
oraz Du ca to – je go sprze da˝ za mkn´ ∏a si´ licz bà 719 eg -
zem pla rzy. Sa mo cho dy Al fa Ro meo zna la z∏y 559 na byw -
ców, co sta no wi 5% wzrost sprze da ̋y, na to miast sprze da˝
sa mo cho dów mar ki Lan cia wy nio s∏a 90 szt., co sta no -
wi 50% wzrost w sto sun ku do ro ku ub.

foto: I. Kaêmierczak

foto: Satiz Poland
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II Wy Êcig Ko lar ski 
„Ty skie Kry te rium Fia ta”
W Tychach od kil ku lat gru pa osób sku pio na wo kó∏ Ko lar -
skie go To wa rzy stwa Spor to we go pro wa dzi dzia ∏al noÊç ma jà -
cà na ce lu roz wi ja nie cie ka wej dys cy pli ny spor to wej, ja kà
jest ko lar stwo szo so we. Oso bà, któ ra mo bi li zu je wszyst kich
do pra cy i co raz wi´k sze go za an ga ̋o wa nia jest miesz ka niec
Tych, je den z bar dziej zna nych w prze sz∏o Êci ko la rzy pol skich
- Zyg munt Ha nu sik. To dzi´ ki je go wy si∏ ko wi dzia ∏a klub pra -
cujàcy z m∏o dzie ̋à i pro pa gu jàcy ko lar stwo wÊród m∏odych.
17 lip ca Ko lar skie To wa rzy stwo Spor to we przy go to wa ∏o dru -
gà ju˝ edy cj´ wy Êci gu ko lar skie go pod na zwà Ty skie Kry te -
rium Fia ta. Wzi´ ∏y w niej udzia∏ 25 ekip, w tym 2 z Czech.
¸àcz nie 150 za wod ni ków.

No wa Al fa Cros swa gon
Q4 i Spor twa gon Q4
Po nie daw nym de biu cie Fia ta Mul ti pla i Lan cii Mu sa, przy -
szed∏ czas na Al f´ Cros swa gon Q4 (foto poni˝ej) i Al f´ Spor -
twa gon Q4, któ re ozna cza jà po wrót Al fa Ro meo do Êwia ta
sa mo cho dów z na p´ dem na czte ry ko ∏a. Pre mie ra mo de li Al -
fa Cros swa gon Q4 i Al fa Spor twa gon Q4 od by ∏a si´ 5 lip ca
w Por to Ce rvo na Sar dy nii. Oby dwa sa mo cho dy ofe ru jà sta -
∏y na p´d na czte ry ko ∏a. Choç sà po dob ne z wy glà du
i pod wzgl´ dem me cha ni ki, ró˝ nià si´ oso bo wo Êcià: prak -
tycz na i wie lo funk cyj na Q4 Cros swa gon, jest prze zna czo -
na zw∏asz cza do jaz dy po trud nych na wierzch niach; spor to -
wa i za dzior na Q4 Spor twa gon po sia da zin te gro wa ny na p´d,
co do da je jej jesz cze wi´ cej dy na mi ki i bez pie czeƒ stwa. Oby -
dwie ma jà moc ny sil nik tur bo die sel 1.9 JTD Mul ti jet 150 KM
w kom ple cie z 6-bie go wà skrzy nià i sta ∏ym na p´ dem
na czte ry ko ∏a. Oby dwa mo de le do st´p ne b´ dà na ryn ku
w∏o skim w paê dzier ni ku, a na st´p nie w in nych kra jach.

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

foto: I. Kaêmierczak
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Szko ∏a jaz dy z Fer ra ri
UsiàÊç za kie row ni cà Fer ra ri – to ma rze nie wie lu osób, któ -
re spe∏ni∏o si´ kil ku nie miec kim ch∏op com, zdajàcym
egzamin na pra wo jaz dy. Nie któ re szko ∏y umo˝ li wi ∏y bo -
wiem uczniom prze ja˝d˝ k´ Fer ra ri 360 Mo de na, bo li dzie
o 400 KM, 8 cy lin drach i osià ga jà cym pr´d koÊç 295 km/h.
„Kto pro wa dzi∏ choç raz na praw d´ dy na micz ny sa mo chód
sta je si´ Êwia dom nie bez pie czeƒstw wy ni ka jà cych z nad -
mier nej pr´d ko Êci”- mó wi Ste fan Fi scher, od po wie dzial ny
za pro jekt. Ce lem inicjatywy jest na k∏o nie nie m∏o dych lu dzi
do za cho wa nia bez pie czeƒ stwa na dro dze.

Sport bez ba rier
Na po czàt ku czerw ca w Tu ry nie ju˝ po raz trze ci od by ∏a si´
„Pa ra lym pic Day”, im pre za spor to wa, któ rej bo ha te ra mi sà
nie pe∏ no spraw ni spor tow cy z ca ∏ej Eu ro py. Pro gram obej -
mo wa∏ tur nie je i za wo dy w ró˝ nych dys cy pli nach, m.in.
w ko szy ków ce, te ni sie, strze la niu z ∏u ku, szer mier ce, gol fie
i ka ja kar stwie. W im pre zie uczest ni czy∏ tak ̋e Fiat Au to
z Pro gra mem Au to no my, ini cja ty wà na rzecz osób o ogra -
ni czo nych mo˝ li wo Êciach ru cho wych. Na te re nie wy sta wo -
wym o po nad 200 me trach kwa dra to wych, pu blicz noÊç
i spor tow cy mo gli zo ba czyç ró˝ ne mo de le Fia ta i Lan cii wy -
po sa ̋o ne w spe cjal ne urzà dze nia naj lep szych pro du cen -
tów z bran ̋y, prze zna czo ne dla nie pe∏ no spraw nych kie row -
ców. W tym spor to wym dniu nie mo g∏o za brak nàç kie row -
cy raj do we go, Al fre da Di Co smo (na zdj´ ciu obok). Choç
od wy pad ku w 1995 ro ku jest nie pe∏ no spraw ny, ni gdy nie

po rzu ci∏ spor tu sa mo cho do we go. Di Cosmo jest je dy nym
nie pe∏ no spraw nym kie row cà, który uczest ni czy w Mi strzo -
stwach W∏och w kla sie tu ry stycz nej.
Pod czas im pre zy ro ze gra no tak ̋e tur niej te ni sa na wóz kach
in wa lidz kich „Tro feum Mo le” (Mo le An to nel lia na to naj wy˝ -
sza wie ̋a w Tu ry nie, sym bol mia sta), w któ ry udzia∏ wzi´ li
mi´ dzy na ro do wi za wod ni cy wal czà cych o na gro d´ w wy so -
ko Êci 7 ty si´ cy eu ro.

La to w czer wieni
Z inicjatywy Alfy Romeo, podczas tegorocznych
wakacji, mieszkaƒcy W∏och oraz turyÊci b´dà
mieli okazj´ podziwiaç, dotknàç, a przede
wszystkim wypróbowaç ca∏à gam´ modeli Alfa,
która prezentowana b´dzie na wszystkich
placach W∏och. Do zapoznania si´
z samochodami b´dà zach´cali zawodowi
kierowcy z Mi´dzynarodowego Centrum
Bezpiecznej Jazdy Andrea de Adamich. Ka˝dy
b´dzie mia∏ tak˝e szans´ wygraç bezp∏atny kurs
w centrum, próbujàc swoich si∏ na symulatorze
jazdy – tzw. Virtual Test Drive. 

Cen trum Ba daw cze
na Po li tech ni ce
Wizje samochodów przysz∏oÊci autorstwa
studentów sta∏y si´ g∏ównymi bohaterami
„Mikrosalonu innowacji”, zorganizowanego
na dziedziƒcu Politechniki Turyƒskiej przez
Centrum Badawcze Fiata we wspó∏pracy ze
Stowarzyszeniem Techniki Motoryzacyjnej.
Wystawa zosta∏a zainaugurowana przez rektora
politechniki Giovanniego Del Tin, który
powiedzia∏: „W naszym kraju uniwersytet
i przemys∏ mogà stworzyç sojusz na rzecz
wyjÊcia z kryzysu. W naszych r´kach spoczywa
ogromny majàtek kompetencji i wiedzy”.



Kurs Ma ster 
na to rze dla de ale rów
W ma ju na to rze wy Êci go wym w Va ra no de Me le ga ri od -
by∏ si´ „Ma ster for new de alers”, kurs szko le nio wy dla
de ale rów Al fy Ro meo. W spo tka niach i w grach ty pu bu -
si ness, udzia∏ wzi´ ∏o czter dzie stu uczest ni ków, któ rzy pró -
bo wa li swych si∏ w dzie dzi nie za rzà dza nia, przy wódz twa

Fer ra ri i Ma se ra ti
w Szan gha ju
5 i 6 czerw ca Fer ra ri i Ma se ra ti uczest ni czy ∏y w Szan gha ju
(Chi ny) w otwar ciu no wo cze sne go to ru F1 (na zdj´ ciu),
gdzie 26 wrze Ênia zo sta nie ro ze gra na I edy cja Grand Prix
Chin. Przed po nad 35 ty sià ca mi osób, sie dem dzie siàt sa -
mo cho dów spod zna ku obu ma rek z ca ∏ej Azji Po ∏u dnio wo -
-Wschod niej, zro bi ∏o run d´ na no wym to rze. To wa rzy szy ∏y
im mo de le F2003 -GA – zwy ci´z ca mi strzostw Êwia ta, któ -
re go pro wa dzi∏ Ger hard Ber ger, mo del Fer ra ri En zo, pro wa -
dzo ny przez Lu k´ Ba do era oraz Ma se ra ti MC12 Stra da le
i Tro feo, za kie row ni cà któ rych za sie dli An drea Ber to li ni te -
stu jà cy po jaz dy Ma se ra ti oraz chiƒ ski kie row ca Jiang Ten gy.

oraz umie j´t no Êci bu do wa nia lo jal no Êci klien ta. De ale rzy
mo gli rów nie˝ prze te sto waç na to rze no we mo de le Al fy,
ta kie jak GTA i co upe GTA. Pod czas jaz dy to wa rzy szy li im
in struk to rzy z Mi´ dzy na ro do we go Cen trum Bez piecz nej
Jaz dy An drea de Ada mich. W ini cja ty wie zor ga ni zo wa nej
przez Tra ining and Sa les for ce Or ga ni za tion Al fa Ro meo
uczest ni czy∏ m.in. Isvor Fiat. Na zdj´ ciu: de ale rzy na to -
rze wy Êci go wym w Va ra no.

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

Niem com po do ba si´ Al fa Romeo
„Alfa 147 to najpi´kniejszy samochód nale˝àcy 
do segmentu C”. Tak stwierdzi∏o prawie milion
niemieckich mi∏oÊników motoryzacji i zarazem
czytelników najwa˝niejszych czasopism bran˝y
motoryzacyjnej: AUTOStrassenverkehr
i Die Autozeitschrift. 
Ju˝ piàty rok z kolei Autonis, wydawca obydwu
nadzwyczaj popularnych w Niemczech tytu∏ów,
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Historia igrzysk – zrodzona w Olimpii 
– jest stara jak Grecja. Niestety, czyste
amatorstwo – credo Coubertina – nie
przetrwa∏o. DziÊ króluje zawodowstwo,
komercja. Igrzyska, jak soczewka, skupiajà
obraz wspó∏czesnego sportu.

W la tach czyn ne go upra wia nia
spor tu nie da ne mi by ∏o tra fiç do re -
pre zen ta cji olim pij skiej. Z ra cji swe go
za wo du uczest ni czy ∏em w Igrzy skach
– let nich i zi mo wych. Pierw sze dla
mnie – rzym skie – za pa mi´ ta ∏em dla -
te go, ˝e Pol ska upla so wa ∏a si´ a˝ na
6 po zy cji na li Êcie 84 kra jów – z do -
rob kiem 21 me da li, w tym 4 z∏o tych!
Okla ski wa ∏em wte dy na rin gu Paê dzio -
ra (z∏o to) i Pie trzy kow skie go (sre bro),
po prze gra nej z póê niej szym mi strzem
Êwia ta za wo dow ców Cas siu sem
Clay’em, emo cjo no wa ∏em si´ trój sko -
kiem Jó ze fa Szmi ta, po dzi wia ∏em Pa -
liƒ skie go w pod no sze niu ci´ ̋a rów,
trzy ma ∏em kciu ki za Krzysz ko wia ka,
któ ry wy gra∏ bieg na 3 tys. me trów
z prze szko da mi a póê niej udzie li∏ mi
wy wia du. Ra doÊç wiel kà (bràz) spra wi -
∏a mi jesz cze szta fe ta paƒ: Te re sa Cie -
p∏y, Ha li na Gó rec ka, Ce li na Je sio now -
ska, Bar ba ra Ja ni szew ska. Dzien ni ka -
rze akre dy to wa ni na Igrzy skach uzna li
wte dy Ba si´ (zna nà nam ze zwiàz ku
z ak to rem, Ja nem No wic kim) za kró lo -
wà wio ski olim pij skiej. Fraj d´ (bràz)

Wszystkie drogi 
prowadzà 

do Aten

JAN FRANDOFERT

Dziennikarz od 50 lat zwiàzany
z wieloma tytu∏ami prasowymi,
najd∏u˝ej z krakowskim
„Tempem”. Sprawozdawca
z siedmiu igrzysk olimpijskich.
Laureat licznych nagród, 
m.in. „Z∏otego Pióra”
przyznanego przez
Stowarzyszenie 
Dziennikarzy Polskich. 

spra wi∏ mi w Rzy mie jesz cze przy ja ciel
z dzie ciƒ stwa, Le szek Dro gosz.
Olim pia d´ w Rzy mie wspo mi nam jesz -
cze dla te go, ˝e tam, po raz pierw szy
w hi sto rii igrzysk, pa d∏o na zwi sko twór -
cy no wo cze sne go olim pi zmu. Prze -
wod ni czà cy MKOl, Brun da ge, zwra ca -
jàc si´ do Gron chie go na ofi cjal nym
otwar ciu im pre zy po wie dzia∏: „Mam
za szczyt pro siç Pa na Pre zy den ta
o pro kla mo wa nie otwar cia Igrzysk
XVII Olim pia dy ery no wo ̋yt nej, wzno -
wio nych przez ba ro na Pier re’a de 
Co uber ti na w 1896 ro ku”. Tym spo so -
bem ary sto kra ta, któ ry w 1894 r.
w pa ry skiej Sor bo nie na kon gre sie
„dla wskrze sze nia Igrzysk Olim pij -
skich”, rzu ci∏ szla chet nà ide´ ry wa li za -
cji spor tow ców -ama to rów (a zre ali zo -
wa∏ jà ju˝ w dwa la ta póê niej w Ate -
nach – po 2672 la tach prze rwy od
I za re je stro wa nej olim pia dy hel leƒ -
skiej), zo sta∏ przy po mnia ny w obec no -
Êci 5396 za wod ni ków i mi lio nów 
ob ser wa to rów igrzysk! 
Na na st´p nà Olim pia d´, do To kio, je -
cha ∏em po cià giem przez ca ∏e ZSRR,
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póê niej p∏y nà ∏em stat kiem,
z któ re go na spor to we are ny do -
wo ̋o no nas bu sem. Igrzy ska
w Ja po nii – pierw sze w Azji, choç
pod zna kiem ul tra no wo cze snej
tech ni ki (te le wi zja sa te li tar na,
dzien ni ka rze na sta dio nie mie li
do dys po zy cji te le wi zo ry, by mo -
gli Êle dziç im pre zy rów nie˝ na in -
nych obiek tach) – oka za ∏y si´
jesz cze bar dziej ob fi te w me da le
dla Po la ków – wy wieê li 7 z∏o tych,
6 srebr nych i 10 brà zo wych.
Tam ob ja wi∏ si´ ta lent 18-let niej
Ire ny Kir szen ste in, któ ra si´ gn´ -
∏a po trzy me da le. Fu ro r´ zro bi li
bok se rzy – Gru dzieƒ, Ka sprzyk
i Ku lej. Dla mnie naj wi´k szym
bo ha te rem by∏ jed nak fi li gra no wy bie -
gacz, An drzej Ba deƒ ski, któ ry wdar∏
si´ na po dium zaj mo wa ne do tej po ry
przez czar no skó re gwiaz dy. 
W 1972 r. Igrzy ska znów po wró ci ∏y do
Eu ro py. Do Mo na chium przy by ∏o
7147 spor tow ców ze 121 kra jów. Ale
Pier re de Co uber tin pew nie prze wró ci∏
si´ w swym gro bie w Lo zan nie – ni gdy
do tàd nie do cho dzi ∏o prze cie˝ do za -
k∏ó ce nia „Âwi´ te go po ko ju”! Tym cza -
sem w sto li cy Ba wa rii 5 wrze Ênia
o godz. 5.20 ter ro ry Êci pa le styƒ scy
wtar gn´ li do wio ski olim pij skiej i na pa -
dli na kwa te r´ eki py Izra ela. Ten za -
mach prze ̋y ∏em do tkli wie tak ̋e dla te -
go, ˝e zgi nà∏ w nim mój ko le ga ze
studiów, za st´p ca sze fa eki py ˝y dow -
skiej, Ja kub Sprin ter. 
Je Êli w Rzy mie czy To kio ze Êwie cà
w r´ ku mo g∏em na sta dio nach szu -
kaç po li cjan ta (bez pie czeƒ stwa pil no -
wa ∏y g∏ów nie s∏u˝ by cy wil ne), to od
krwa wych zajÊç w Niem czech, na
olim pia dach jest ich ty sià ce! Do
sztam bu cha w∏o ̋´ wspo mnie nia
z cza sów, gdy ja ko dzien ni karz swo -
bod nie po ru sza ∏em si´ po te re nie
igrzysk, mo g∏em do wo li spo ty kaç si´
ze spor tow ca mi i roz ma wiaç z ni mi
bez ob sta wy.

Na Igrzy skach w Mont re alu mo˝ na si´
by ∏o prze ko naç, jak ide a∏y olim pij skie
od da la jà si´ od rze czy wi sto Êci, jak do
spor tu wkra cza po li ty ka. Wte dy pre -
mier ka na dyj skie go rzà du sprze ci wi∏
si´ obec no Êci re pre zen ta cji Taj wa nu,
wte dy te˝ 20 ekip afry kaƒ skich, na
znak pro te stu prze ciw No wej Ze lan dii,
wy co fa ∏o si´ z Igrzysk. Na Olim pia dzie
w Mo skwie by ∏o jesz cze go rzej. Nie
sta wi li si´ tam spor tow cy USA, Ka na -
dy i RFN. Po wo dem ab sen cji by ∏a „sà -
siedz ka po moc”, czy li na paÊç So wie -
tów na Afga ni stan. 
19 lip ca 1980 by ∏em na otwar ciu
Igrzysk XXII Olim pia dy. Na ¸u˝ ni kach
70 tys. wi dzów, w lo ̋y ho no ro wej
Bre˝ niew, Ko sy gin, dy gni ta rze z sa te -
lic kich kra jów – bez Gier ka, bo te go
za trzy ma ∏y straj ki. Wiel ka pom pa trwa -
∏a 5 go dzin. Cieƒ Afga ni sta nu wi sia∏
jed nak nad Mo skwà... Nie ukry wam,
˝e wy da rze niem nr 1 tych Igrzysk nie
by ∏a dla mnie ani ce le bra, ani im po -
nu jà ce zwy ci´ stwo Bron ka Ma li now -
skie go (3 tys. m z prze szko da mi), ale
triumf W∏a dy s∏a wa Ko za kie wi cza. Je go
zwy ci´ stwo – na prze kór mo skiew skiej
gwi˝ d˝à cej wi dow ni – i ten s∏yn ny gest,
któ ry da∏ po wód pol skim wi dzom do
spon ta nicz nej ma ni fe sta cji uli ca mi

Mo skwy. Szli Êmy Êrod kiem ulic,
wzd∏u˝ kor do nu po li cji z psa mi
i nie tyl ko wi wa to wa li na czeÊç
bo ha te ra dnia, ale Êpie wa li te˝
pa trio tycz ne pie Êni. Na dru gi
dzieƒ w ho te lu „Ro si ja” a˝ 100
do la rów p∏a co no za eg zem plarz
pa ry skie go pi sma „L’Mon de”,
któ re za mie Êci ∏o zdj´ cie Ko za kie -
wi cza ze zgi´ tym ∏ok ciem na tle
po cho du kro czà ce go pod mur
krem low ski. Pod pis brzmia∏: „Pol -
ska po wtór ka z 1610 ro ku”. Ana -
lo gia nie mi ∏a dla go spo da rzy
Igrzysk. Przy po mi na ∏a bo wiem
za j´ cie Mo skwy przez het ma na
Sta ni s∏a wa ˚ó∏ kiew skie go.
Kie dy za dzwo ni ∏em z biu ra pra so -

we go do Kra ko wa, ko le ga ode zwa∏ si´
w s∏u chaw ce: „A jak tam Ru scy w Ka -
bu lu, do sta jà w czte ry li te ry czy ucie -
kli?”. W Pol sce za cz´ ∏y si´ wte dy straj -
ki 1980 ro ku – wi´c go po no si ∏o, nie
wzià∏ pod uwa g´, ˝e ja dzwo ni´
z ZSRR. W nie spe∏ na mi nu t´ przy cie -
p∏ej jesz cze s∏u chaw ce zja wi li si´ dwaj
pa no wie w czar nych gar ni tu rach i za -
cz´ li mnie py taç: kto roz ma wia∏? Nie
do wie dzie li si´. Po spraw dze niu li nii
pa pi lar nych kil ku osób wy nie Êli si´
rów nie szyb ko jak przy szli. Czy to zda -
rze nie s∏usz nie ∏à cz´ z re wi zjà w po ko -
ju ho te lo wym, ja kà mia ∏em na za jutrz
– kto wie? Za to wiem na pew no, ˝e
ab sen cja Ame ry ka nów i Niem ców po -
mo g∏a Po la kom zdo byç a˝ 32 me da le
i za jàç 5 miej sce w kla sy fi ka cji.
Po lak, któ ry w Ate nach zdo b´ dzie z∏o -
ty me dal do sta nie do dat ko wo 120
tys. z∏o tych i Fia ta. Je Êli srebr ny – 80
tys. z∏o tych. Za za j´ cie VIII miej sca
„kap nie” mu 6 ty si´ cy. Dawniej, np.
Ku lej za zwy ci´ stwo w To kio do sta∏ ze -
ga rek „Tis sot”, 30 do la rów i przy dzia∏
na miesz ka nie od pre mie ra Cy ran kie -
wi cza. Ale w sta ro ̋yt no Êci te˝ gra ty fi -
ko wa no zwy ci´z ców – w Ate nach zdo -
byw ców lau ro we go wieƒ ca utrzy my wa -
∏o paƒ stwo do koƒ ca ˝y cia. 
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Doskona∏e wyniki w nauce, osiàgane 
przez dzieci, sà dla rodziców i dla nich
samych zas∏u˝onym powodem do dumy.
A cieszà one tym bardziej, kiedy 
docenia je ktoÊ jeszcze.

Na gro dy dla dzie ci pra cow ni ków
spó∏ ek Gru py Fiat w Pol sce ode bra ∏o
w tym ro ku 201 ab sol wen tów szkó∏
Êred nich i stu diów wy˝ szych.
Pod uwa g´ bra ne by ∏y wy ni ki w na uce
osià gni´ te w ro ku szkol nym 2002-
2003. M∏o dym lu dziom gra tu lo wa∏
Mi che lan ge lo Pa glia no, przed sta wi -
ciel dy rek cji gru py Fiat SpA i En ri co
Pa vo ni, pre zes za rzà du Fiat Pol ska.
Na gro dy przy zna no w trzech ka te go -
riach: Êwia dectw ma tu ral nych (44
oso by), li cen cja tów i dy plo mów in ̋y -
nie ra (40 osób) oraz dy plo mów ukoƒ -
cze nia stu diów wy˝ szych z ty tu ∏em
ma gi stra lub le ka rza (117 osób).
Wa run kiem ubie ga nia si´ o na gro d´
by ∏o otrzy ma nie oce ny nie ni˝ szej
ni˝ 4,75 z eg za mi nu doj rza ∏o Êci, bar -
dzo do brej na dy plo mie ukoƒ cze nia
stu diów li cen cjac kich i do brej na dy -
plo mie ukoƒ cze nia stu diów ma gi ster -
skich, me dycz nych i in ̋y nier skich.
¸àcz na war toÊç przy zna nych na gród

Sukcesy,
ambicje
i marzenia
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si´ gn´ ∏a pra wie 700 ty si´ cy z∏o tych.
Prócz Polski i W∏och, uho no ro wa no
tak ̋e uczniów w Bra zy lii, Fran cji, Hisz -
pa nii i Sta nach Zjed no czo nych, a wszy-
st kich na gród by ∏o w su mie 585.
Do tych czas w Pol sce w oÊmiu edy -
cjach kon kur su przy zna no 1306 na -
gród na ∏àcz nà war toÊç prze kra cza jà -
cà 5.000.000 z∏o tych.

Mi cha∏ 
Zió∏ kow ski
Od naj m∏od -
szych lat mo je -
go dzie ciƒ stwa
chcia ∏em sí  zaj -
mo waç zwie rz´ -
ta mi. Stàd w∏a -
Ênie wy bór stu -

diów me dycz nych i spe cjal noÊç we te -
ry na rza. To bar dzo cie ka wa pra ca,
a tym bar dziej sa tys fak cjo nu jà ca, ˝e
ist nie jà te raz mo˝ li wo Êci le cze nia zwie -
rzàt nie mal po rów ny wal ne do le cze nia

lu dzi. Co praw da brak s∏ow ne go kon -
tak tu ze zwie rz´ ciem jest tu pew nà
ba rie rà, ale po ma ga do Êwiad cze nie
za wo do we, in tu icja i sze ro ki za kres
ba daƒ dia gno stycz nych. Co jest naj -
trud niej sze? My Êl´, ˝e nie nor mo wa ny
czas pra cy – mie wam nie raz we zwa nia
do cho rych zwie rzàt o 2:00 – 3:00
w no cy. Jed nak za ufa nie, ja kie po k∏a da
we mnie w∏a Êci ciel zwie rz´ cia, w pe∏ ni
to re kom pen su je. Je Êli ktoÊ wra ca,
uzna jàc mnie za swo je go „je dy ne go
za ufa ne go le ka rza” – to ogrom na sa -
tys fak cja. Oczy wi Êcie naj cz´ Êciej zaj -
mu j´ si´ psa mi i ko ta mi. Ale ostat nio
cz´ Êciej tak ̋e ga da mi, bo w Pol sce
po ja wi ∏a si´ mo da na ich ho do wa nie.
Stàd „przy cho dzà” do mnie w´ ̋e,
jasz czur ki, ˝ó∏ wie, le gwa ny. Cie szy
mnie to, bo ga dy za wsze mnie pa sjo -
no wa ∏y. Mo im naj wi´k szym ma rze -
niem jest wy jazd do Au stra lii, gdzie
chcia∏ bym zo ba czyç i byç mo ̋e zaj -
mo waç si´ tam tej szy mi ga da mi.

Mi che lan ge lo Pa glia no,
odpowiedzialny w Grupie Fiat
za Komunikacj´ Wewn´trznà
oraz Kontakty ze Zrzeszeniami 
i Placówkami OÊwiatowymi

„Grupa Fiat uwa ̋a, ˝e kon takt, ja -
ki utrzy mu je z m∏o dy mi ludê mi, jest
bar dzo wa˝ ny. Fiat za wsze sta wia∏
na m∏o dych, ich en tu zjazm i pa sj´,
a dzie ci na szych pra cow ni ków zaj -
mu jà wÊród nich uprzy wi le jo wa nà
po zy cj´. To dla te go, ˝e od naj -
m∏od szych lat, pa trzàc ka˝ de go
dnia na swo ich ro dzi ców, s∏u cha -
jàc ich roz mów, przy swa ja jà so bie
pew ne na wy ki i kul tu r´ pra cy, tak
po trzeb nà w no wo cze snej fir mie”.
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Syl wia
Wrze cion ko
W∏a Êci wie in ̋y -
nie ria ochro ny
Êro do wi ska to
kie ru nek wy bra -
ny prze ze mnie
z przy pad ku,
ale w trak cie

trwa nia stu diów spodo ba∏ mi si´
i z nim chcia ∏a bym zwià zaç przy sz∏oÊç.
In te re su j´ si´ eko lo già, te ma tem mo -
jej pra cy dy plo mo wej by ∏a wa lo ry za cja
przy rod ni cza drzew. Jest to wbrew po -
zo rom bar dzo po wa˝ ny pro blem – wie -
le sta rych drzew wy ci na si´ dzi siaj
prak tycz nie bez wi´k szej kon tro li, tak
na praw d´ w wie lu re jo nach nie ma so -
lid nej go spo dar ki za so ba mi. Co na le -
˝a ∏o by zro biç, by te mu prze ciw dzia ∏aç?
Po trze ba nam wi´k szej ilo Êci par ków
w mia stach, sa dze nia no wych drzew,
dba nia o ten drze wo stan, któ ry ist nie je
obec nie. Prze cie˝ drze wa ma jà bar dzo
ko rzyst ny wp∏yw na lu dzi – nie tyl ko
oczysz cza jà po wie trze z za nie czysz czeƒ
i fil tru jà spa li ny, ale ich obec noÊç po -
pra wia na sze sa mo po czu cie.
W wol nym cza sie upra wiam ae ro bik,
je˝ d˝´ na ro we rze i p∏y wam. Prócz te -

go, mo jà pa sjà jest ma lo wa nie
na szkle – naj cz´ Êciej sà to wzo ry geo -
me trycz ne. Ma lu j´ przede wszyst kim
dla zna jo mych, cz´ sto roz da j´. Ale te˝
cza sem uda si´ coÊ sprze daç.

Ma riusz 
Wa si luk
Zo sta ∏em in ̋y -
nie rem te le ko -
mu ni ka cji w du -
˝ej mie rze dla -
te go, ˝e in te re -
su j´ si´ in for -
ma ty kà, a to

bar dzo po krew ny kie ru nek. Co da je ta -
kie wy kszta∏ ce nie? Na przy k∏ad mo˝ li -
woÊç pod j´ cia pra cy w te le fo nii sta cjo -
nar nej, czy ko mór ko wej. I w∏a Ênie ta ka
pra ca, w du ̋ej fir mie te le ko mu ni ka cyj -
nej jest te raz mo im ma rze niem. Za nim
jà znaj d´, pró bu j´ ∏à czyç umie j´t no Êci
zdo by te na stu diach z pa sjà, a wi´c te -
le ko mu ni ka cj´ z in for ma ty kà. Po dob -
nie by ∏o w przy pad ku mo jej pra cy dy -
plo mo wej, w któ rej za jà ∏em si´ stwo -
rze niem sy mu la to ra ana li za to ra bit map.
Je Êli cho dzi o hob by, jest nim tak zwa -
ne „wol ne opro gra mo wa nie”, czy li
na przy k∏ad sys te my ope ra cyj ne Li nux.

Kon dy cj´ fi zycz nà po pra wiam je˝ d˝àc
na ro we rze gór skim.

Ka ta rzy na
Ar let -Adolph
Na gro d´ otrzy -
ma ∏am za dy -
plom ma gi stra
na kie run ku
pe da go gi ka na -
ucza nia j´ zy ka
ob ce go. KtoÊ

móg∏ by po wie dzieç, ˝e do ucze nia ko -
goÊ j´ zy ka wy star cza je go zna jo moÊç.
To nie praw da. Nie zwy kle wa˝ ne jest
po dej Êcie psy cho lo gicz ne - by prze -
ka zaç wie dz´, trze ba po znaç oso bo -
woÊç ka˝ de go ucznia i po znaç po -
trze by gru py ja ko ca ∏o Êci. To nie sztu -
ka wpro wa dziç dys cy pli n´ na za j´ -
ciach. Sztu kà jest wpro wa dziç ta kà
at mos fe r´, by wszy scy chcie li na nie
przy cho dziç. Nie mo˝ na do star czaç
po wo dów do stre su, po trzeb ny jest
od po wied ni na strój, do pa so wa nie
me tod i in dy wi du al ne go po dej Êcia
do ucznia. I w∏a Ênie te za gad nie nia
sà od daw na mo jà pa sjà.
Obec nie ucz´ j´ zy ka an giel skie go.
Mo im ma rze niem jest w∏a sna szko ∏a
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j´ zy ko wa. I kto wie, bar dzo mo˝ li we, i˝
od no we go ro ku aka de mic kie go,
spró bu je my z dwój kà przy ja ció∏ zre ali -
zo waç ta kie przed si´ wzi´ cie i sta nàç
„na w∏a snych no gach”. 
Na hob by po za na ukà i pra cà cza su
nie po zo sta je wie le – kie dy jed nak
mam ta kà mo˝ li woÊç, ch´t nie je˝ d˝´
na wy ciecz ki ro we ro we, p∏y wam. Lu bi´
s∏u chaç mu zy ki. 

Ma te usz
Paw luÊ
To wa ro znaw stwo
to z ca ∏à pew -
no Êcià kie ru nek
przy sz∏o Êcio wy.
Obej mu je bo -
wiem spra wy
zwià za ne z ja -

ko Êcià i za rzà dza niem ja ko Êcià – a to
ostat nio te mat bar dzo na cza sie. Fir -
my prze Êci ga jà si´ w zdo by wa niu
wszel kie go ro dza ju cer ty fi ka tów, dla te -
go ma jàc ta kie wy kszta∏ ce nie i pla nu -
jàc zo sta nie au dy to rem ja ko Êci mo˝ -
na byç ra czej spo koj nym o przy sz∏oÊç.
I nie jest wa˝ ne, czy da na fir ma jest
pro du cen tem w bran ̋y spo ̋yw czej,
czy mo to ry za cyj nej. Dla au dy to ra li czà

si´ bo wiem pro ce sy, ja kie za cho dzà
w da nej fir mie, a nie jej pro duk ty.
Stwier dze nie, ˝e mo˝ na zo staç au dy -
to rem gdzie kol wiek jest oczy wi Êcie
nie co na wy rost, ale o wszyst kim
w efek cie i tak zde cy du je ry nek.
Mo im hob by jest mu zy ka – i to nie s∏u -
cha na, a kom po no wa na. Zw∏asz cza
blu es i jazz. Rów no le gle ucz´ si´
w szko le jaz zo wej – gram na in stru -
men tach kla wi szo wych, z ró˝ ny mi ze -
spo ∏a mi, ostat nio eks pe ry men tu j´ na -
wet z hip -ho po wym. Gra ∏em na ró˝ -
nych fe sti wa lach, na przy k∏ad na Fa -
mie, czy w Olsz tyƒ skich No cach Blu -
eso wych – gdzie z ko le ga mi zdo by wa -
li Êmy miej sca w czo ∏ów ce.

An na
Âwier czek
Na gro d´ ode -
bra ∏am za dy -
plom ma gi ster -
ski w dzie dzi nie
eko no mii, ukoƒ-
czy ∏am Za rzà -
dza nie i Mar ke -

ting. Po czàt ko wo nie ∏a two by ∏o mi si´
zde cy do waç, któ rà spe cja li za cj´ wy -
braç – jed nak zde cy do wa ∏am si´ na

teo ri´ kon ku ren cji i za rzà dza nie stra te -
gicz ne. Za wsze pa sjo no wa ∏o mnie
two rze nie pew nej wi zji roz wo ju fir my,
opra co wy wa nie stra te gii roz wo ju
i wdra ̋a nie jej ko lej nych eta pów. Z∏o -
˝y ∏am po da nie na ko lej ne stu dia
– psy cho lo gi´ i fi lo lo gi´ ro syj skà. J´ -
zyk ro syj ski lu bi ∏am od cza sów szkol -
nych, otwar cie ryn ków wschod nich to
du ̋a szan sa dla biz ne su i my Êl´, ˝e
du ̋a szan sa dla tych, któ rzy chcie li by
swo jà przy sz∏oÊç zwià zaç z tak w∏a Ênie
ukie run ko wa nà dzia ∏al no Êcià. Psy -
cho lo gia na to miast, to bar dziej mo ja
pa sja, te˝ ju˝ wie lo let nia – in te re su j´
si´ zw∏asz cza ba da niem za cho waƒ
zwie rzàt, g∏ów nie naj wier niej szych
przy ja ció∏ cz∏o wie ka, czy li psów. Te za -
in te re so wa nia wià ̋à si´ z psia kiem,
któ re go mie li Êmy w do mu – kie dyÊ
prze czy ta ∏am, ˝e du ̋o trud niej szà
me to dà wy tre so wa nia psa, ale da jà cà
o wie le lep sze efek ty, jest nie dys cy -
pli na, ale pró ba zro zu mie nia je go j´ -
zy ka i za cho waƒ.
Na co prze zna cz´ na gro d´? Na pew -
no cz´Êç prze zna cz´ na wspo mnia ne
stu dia, a cz´Êç na ja kieÊ wy po sa ̋e nie
miesz ka nia, ale nie za sta na wia ∏am si´
jesz cze, co to kon kret nie b´ dzie.

MAGISTROWIE - LEKARZE
Automotive Lighting Polska sp. z o.o.: Ma∏gorzata Hat, Anna Sroga, Maja Szewczyk, Mariusz Wasiluk, Mariusz Wróbel, Anna Zachariasz,
Business Solutions Polska Sp. z o.o.: Jaros∏aw Banasik, Jaros∏aw Juraszek, Tomasz Ko∏odziej, Anna Kozak, Danuta Lalorna, Krzysztof
Szczepanik, Aneta Zieliƒska, CNH Polska Sp. z o.o.: Monika Boczek, Anna Cybula, Paulina D´bska, Wojciech Jastrz´bski, Magdalena Litkowska,
Andrzej Okrasko, Tomasz Piechowski, Beata Rakowska, Ma∏gorzata S´drowska, Anna Siedlecka, Anna Suchodolska, Marcin Tokarczuk, Micha∏
Zió∏kowski, Comau Poland Sp. z o.o.: Joanna Golec, Anna Goêdziewska, Beata Sikorska, Waldemar Skowroƒski, Renata Wójcicka, Fiat Auto
Poland SA: Katarzyna Arlet-Adolph, Izabela Belczyk, ¸ukasz Bia∏owàs, Luiza Bilska, Daniel Bobrowski, Joanna Bochenek, Adrianna Bogacz,
Joanna Chaj´cka, Magdalena Czardybon, Ma∏gorzata Gendera, Gabriela Gordon, Ma∏gorzata Hankus, Sylwia Hermyt, Grzegorz Janczyk, Honorata
Kalimon, Magdalena Kasperska, Anna Kocoƒ, Maciej Kornecki, Ma∏gorzata Koszowska, Krzysztof Krawiec, Edyta Krentusz, Ma∏gorzata
¸ukawiecka, Dominika Marcinek, Magdalena Mazur, Maciej Mikotowicz, Aneta Modrakowska, Ireneusz Niedba∏a, Renata Niezbecka, Piotr
Ogrocki, Izabela Olempiejuk, Damian Oracz, Zuzanna Pelczarska, Monika Piwko, Marta Pluta, Sylwia P∏atacz, Agnieszka Ponicka, Grzegorz
Przybylski, Anna Puchaczewska, Katarzyna Spyra, Aleksandra Stawiƒska, Aleksandra St´pieƒ, Rados∏aw Szymaƒski, Agnieszka Uchy∏a, Katarzyna
Wanatowicz, Marek Wardziƒski, Magdalena WiÊniewska, Joanna ˚abiƒska, Ma∏gorzata ˚urek, Fiat-GM Powertrain Polska Sp. z o.o.: Renata
Borowska, Bogumi∏a Brycz, Piotr Brzózka, Szymon Czarkowski, Kamila Gilowska, Giza Tomasz, Marcin Greƒ, Iwona K´dzierska, Monika Kmiecik,
Piotr M∏yƒski, Dominika Paszek, Rafa∏ Prus, Katarzyna S∏owiak, El˝bieta Szypu∏a, Anna Âwierczek, Artur Zaczek, Fiat Ubezpieczenia Sp. z o.o.:
Aleksandra Braƒska, GM-Fiat Worldwide Purchasing Poland Sp. z o.o.: Magdalena Nizio∏ek, Aleksandra Pabis, Dorota Szydlik, Ingest Facility
Polska Sp. z o.o.: Marek Wzorek, Magneti Marelli Exhaust Systems Polska Sp. z o.o.: Katarzyna ChruÊciel, Sadi Polska Sp. z o.o.: Joanna
Czereszewska, Arkadiusz Gniewek, Anna Wójcik, Sirio Polska Sp. z o.o.: Katarzyna Hankus, Anna MaÊlanka, Teksid Iron Poland Sp. z o.o.:
Patrycja Cholewa, Joanna Jankowska, Patrycja Klimeczko, Ma∏gorzata Konarzewska, Monika Majewska, Ma∏gorzata Marek, Dominika Osm´da,
Agnieszka Pliszczyƒska, Ewa Stanna, Ewelina Szarzec, Justyna Szyndler, Patrycja Waleczek
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Fiat Mul ti pla po now nie zja wia si´ na ryn ku w ca∏ ko wi cie zmo der ni zo wa nym
kszta∏ cie. Je go kon struk to rzy nie zre zy gno wa li jed nak z pod sta wo wej i nie po -
wta rzal nej ce chy te go po jaz du: for mu le sze Êciu wy god nych sie dzeƒ u∏o ̋o -
nych w dwóch rz´ dach, ofe ru jà cej ca ∏à ga m´ ró˝ nych za sto so waƒ.
„Chcie li Êmy nadaç Mul ti pli ta ki de sign, któ ry bar dziej zbli ̋a∏ by mo del do po -
zo sta ∏ych na szych naj now szych wy ro bów, chcie li Êmy aby bar dziej na wià zy wa∏
do tak zwa ne go fa mi ly fe eling Fia ta” – mó wi Ne vio Di Giu sto, dy rek tor Roz -
wo ju Wy ro bów Fiat / Lan cia. – Dla te go sko rzy sta li Êmy z oka zji i oczy Êci li Êmy
syl wet k´ te go mo de lu ze zbyt ory gi nal nych ele men tów, któ re w pierw szej
wer sji praw do po dob nie onie Êmie li ∏y tro ch´ klien tów. Po zo sta ∏y na to miast te
ce chy, któ re za de cy do wa ∏y o nie po wta rzal no Êci Mul ti pli w swo im seg men cie”.

Ory gi nal ny projekt
Mul ti pla za pro jek to wa na w Cen trum Ba daƒ Fia ta (Cen tro Ri cer che Fiat) dla
sze Êciu pa sa ̋e rów, sie dzà cych w dwóch rz´ dach fo te li i po dró ̋u jà cych z ba -
ga ̋em, za pew nia wy so ki kom fort oraz mak si mum bez pie czeƒ stwa – na dal
po zo sta je je dy nym mo de lem 3+3 w seg men cie C. „Naj traf niej szym wy bo -
rem oka za ∏o si´ zre zy gno wa nie z kla sycz ne go uk∏a du MPV – mó wi Di Giu sto
– czy li z sa mo cho du jed no bry ∏o we go, opie ra jà ce go si´ na trzech rz´ dach po -
dwój nych fo te li, i za stà pie nie go no wà for mu ∏à sze Êciu jed na ko wo kom for to -
wych sie dzeƒ w dwóch rz´ dach. Dzi´ ki te mu roz wià za niu d∏u goÊç po jaz du
po zo sta ∏a nie wiel ka (4,09 m.), a po jem noÊç ba ga˝ ni ka mo˝ na re gu lo waç
od 430 do 1300 li trów, w za le˝ no Êci od u∏o ̋e nia tyl nych sie dzeƒ”. Po za tym

Zmieni∏ si´ design, ale pozosta∏o
rewolucyjne rozwiàzanie przestrzeni
pojazdu o d∏ugoÊci zaledwie czterech
metrów. Do tego innowacyjny
bezprzewodowy zestaw g∏oÊnomówiàcy,
wykorzystujàcy technologi´ Bluetooth.

Nowy Fiat Multipla

Sprytna
i pi´kna
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pod ∏o ga jest ide al nie rów na. Zo sta ∏a ona za wie szo na na ty le wy so ko, ˝e wszyst -
kie kom po nen ty me cha nicz ne, scho wa ne sà w∏a Ênie pod pod ∏o gà. 
Je Êli cho dzi o kszta∏t nad wo zia, zmie ni ∏a si´ przede wszyst kim przed nia je go
cz´Êç: dy na micz na, nie pre ten sjo nal na, o wy raê nym ry sie ro dzi ny Fia ta, na któ -
ry sk∏a da jà si´ re flek to ry przed nie w sty lu tech no, okrà g∏e lo go umiesz czo ne
na ka lan drze z krat kà w kszta∏ cie pla stra mio du. W dol nej cz´ Êci ma ski w ob -
szer nym zde rza ku roz cià ga jà cym si´ na ca ∏ej po przecz nej d∏u go Êci, umiesz czo -
no trój dziel nà krat k´ wlo tu po wie trza. Ten sam jed no li ty styl za cho wa no rów nie˝
w tyl nej cz´ Êci po jaz du, gdzie na uwa g´ za s∏u gu jà no we Êwia t∏a oraz ma syw ne
i oka la jà ce zde rza ki. W cen tral nej cz´ Êci drzwi tyl nych umiesz czo no tak ̋e du -
˝ych roz mia rów lo go Fia ta.
Ob szer na prze szklo na po wierzch nia nad wo zia da je po czu cie pa no wa nia
nad dro gà oraz za to pie nia si´ w ota cza jà cym Êro do wi sku. Umo˝ li wia tak ̋e per -
cep cj´ rze czy wi stych wy mia rów sa mo cho du. To wa˝ ny ele ment bez pie czeƒ stwa
ma jà cy szcze gól ne zna cze nie w ru chu miej skim oraz pod czas wy ko ny wa nia ma -
new ru par ko wa nia. Trze ba w tym miej scu przy po mnieç o po dwój nych lu ster -
kach wstecz nych, któ rych dol na cz´Êç po zwa la na kon tro lo wa nie tzw. „mar twe -
go punk tu”. „To ta kie ma ∏e spryt ne roz wià za nie, któ re bar dzo przy da je si´ pod -
czas jaz dy – do da je Di Giu sto”.
„Od sa me go po czàt ku Mul ti pl´ za pro jek to wa no tak, aby co dzien nie za ska ki wa ∏a
– oczy wi Êcie w sen sie po zy tyw nym – swe go u˝yt kow ni ka, by roz piesz cza ∏a go
swy mi licz ny mi mo˝ li wo Êcia mi i uprzy jem nia ∏a mu po dró˝. Dzi´ ki tej fi lo zo fii pro -
jek tu wÊród klien tów za no to wa no wy so ki po ziom za do wo le nia z u˝yt ko wa nia po -
jaz du, praw do po dob nie naj wy˝ szy wÊród u˝yt kow ni ków mo de li mar ki Fiat”. 
No wa wer sja za wie ra wie le cie ka wych roz wià zaƒ, za rów no we wnàtrz jak i na ze -
wnàtrz po jaz du. Pod czas desz czo wych dni, na przy k∏ad, mo˝ na swo bod nie otwo -
rzyç okno nie ry zy ku jàc, ˝e ka pià ca z da chu wo da do sta nie si´ na sie dze nia. ZaÊ
w cià gu upal nych s∏o necz nych dni sa mo chód nie na grze wa si´ we wnàtrz tak, jak
po zo sta ∏e au ta, po nie wa˝ je go szy by na chy lo ne sà pra wie pod kà tem pro stym.
Sie dzàc we wnàtrz po jaz du mo˝ na ob ser wo waç dro g´ prak tycz nie a˝ do brze gów
nad wo zia. To za s∏u ga ob ni ̋o nej pod ∏o gi po jaz du oraz ni sko osa dzo nych okien,
scho dzà cych do po ∏o wy wy so ko Êci nad wo zia. 

Kil ka po my s∏ów 
na do bre sa mo po czu cie 
We wnàtrz no wa Mul ti pla za cho wu je wszyst kie ce chy, dzi´ ki któ rym po jazd ten zy -
ska∏ mia no nie zwy kle prze stron ne go i wszech stron ne go po jaz du o cha rak te ry -
stycz nym kom pak to wym kszta∏ cie; sa mo cho du wy god ne go i przy sto so wa ne go
do d∏u gich, jak i krót kich po dró ̋y. To jak by wie le sa mo cho dów w jed nym, dla te -
go, ˝e no wy mo del mo˝ na kszta∏ to waç w za le˝ no Êci od po trzeb i nada waç mu
ce chy np. au ta jed no bry ∏o we go, kom bi, li mu zy ny lub sa mo cho du do staw cze go.
Jak ska zu je na to sa ma na zwa po jaz du, mo ̋e my „mul ti pli ko waç” je go mo˝ li wo -
Êci aran ̋a cji prze strze ni we wn´trz nej. W tym wzgl´ dzie za sto so wa no tak ̋e kil ka
spryt nych roz wià zaƒ. Na po czà tek klam ka usta wio na pio no wo: kie dy sa mo chód
jest za mkni´ ty, ∏a two jà za uwa ̋yç przez szy b´. To ∏a twe i funk cjo nal ne roz wià za -
nie. Da lej, uwa g´ zwra ca mo˝ li woÊç szyb kie go prze su wa nia, wyj mo wa nia i re gu -
lo wa nia fo te li w za le˝ no Êci od po trzeb i upodo baƒ, co po zwa la na uzy ska nie wie -
lu ró˝ nych kon fi gu ra cji, ∏àcz nie z po sze rze niem ob j´ to Êci ba ga˝ ni ka, któ ry osià -
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Mul ti pla na wy sta wie
To praw dzi we dzie ∏o sztu ki. W 1999 ro ku je den z pierw szych eg zem pla rzy
Mul ti pli zo sta∏ wy sta wio ny w Mu zeum Sztu ki Wspó∏ cze snej w No wym Jor -
ku (Mo Ma). Ze wzgl´ du na swo je no wa tor skie roz wià za nia tech nicz ne
i sty li stycz ne, pre zen to wa no go ja ko przy k∏ad au ta przy sz∏o Êci.
Wy sta wa przy go to wa na w naj s∏yn niej szym mu zeum sztu ki wspó∏ cze snej
na Êwie cie no si ∏a ty tu∏ „Au to mo bi les for the next Cen tu ry” i pre zen to wa -
∏a ca ∏y ze staw po jaz dów, bio ràc pod uwa g´ ory gi nal noÊç ich de si gnu i za -
awan so wa nie tech no lo gicz ne, przed sta wia ∏a tak ̋e przy k∏a dy sa mo cho -
dów, któ re wy zna cza ∏y by kie run ki przy sz∏e go roz wo ju mo to ry za cji.
Na stro nie in ter ne to wej no wo jor skie go mu zeum (www.mo ma.org) mo˝ na
zna leêç in for ma cje o wy sta wach, któ re od by ∏y si´ w ro ku 1999 
(www.mo ma.org/exhi bi tions/1999/dif fe ren tro ads/cars/fiat_mul ti pla) oraz
prze s∏an ki, któ re zde cy do wa ∏y o wy bo rze Mul ti pli za przy k∏ad sa mo cho du
przy sz∏o Êci.
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ga na wet 1300 li trów. Nie za po mi naj my tak ̋e, ̋ e ob j´ toÊç prze strze ni we wn´trz -
nej jest naj wy˝ sza w tym seg men cie i wy no si pra wie czte ry me try sze Êcien ne.
Do wszech stron no Êci za sto so waƒ oraz prze strzen no Êci do daç na le ̋y jesz cze do -
sko na ∏e ce chy dy na micz ne oraz wiel kà przy jem noÊç jaz dy. Sà to wszyst ko bar -
dzo in te li gent ne roz wià za nia, któ re spra wia jà, ˝e no wa Mul ti pla ma bar dzo to wa -
rzy ski cha rak ter oraz za pew nia do bre sa mo po czu cie we wnàtrz po jaz du. „To ide -
al ne au to do po dró ̋y z przy ja ció∏ mi – mó wi Di Giu sto, – kie dy po trze ba nam sze -
Êciu miejsc oraz ob szer ne go ba ga˝ ni ka. Ale na da je si´ rów nie˝ do sp´ dza nia
wol ne go cza su i upra wia nia spor tów, po nie wa˝ przy sto so wa ne zo sta ∏o do trans -
por tu przed mio tów du ̋ej wiel ko Êci lub o nie ty po wych kszta∏ tach, ta kich jak ro -
we ry czy de ska sur fin go wa. Na ko niec, dzi´ ki ogrom nej ∏a two Êci pro wa dze nia
i zwrot no Êci, po jazd ten na da je si´ do sko na le do jaz dy w mie Êcie”.
W no wej Mul ti pli swo bo da i prze strzeƒ prze k∏a da si´ tak ̋e na ca∏ ko wi te bez pie -
czeƒ stwo jaz dy, g∏ów nie dzi´ ki ze sta wo wi g∏o Êno mó wià ce mu opar te mu na tech -
no lo gii Blu eto oth (zo bacz ram ka na na st´p nej stro nie). De ska roz dziel cza zo sta -
∏a za pro jek to wa nia przy za ∏o ̋e niu trój wy mia ro wo Êci. Po zio ma po wierzch nia wy -
da je si´ sto ∏em ro bo czym, ro dza jem biur ka, na któ rym u∏o ̋o no na rz´ dzia w naj -
bar dziej wy god nych i naj ∏a twiej do st´p nych miej scach, ∏àcz nie z wy ko rzy sta niem
sa me go Êrod ka de ski. W efek cie ste ro wa nie i kon tro la wszyst kich ele men tów
sta jà si´ nie zwy kle ∏a twe i in tu icyj ne.

Od Êwie ̋ o na ga ma 
No wa Mul ti pla, umie j´t nie do sto so wu je si´ do wy ma gaƒ klien tów, po zwa la ka˝ -
de mu z nich na pe∏ ne wy ra ̋e nie oso bo wo Êci. U˝yt kow nik mo ̋e wy braç je den
spo Êród dwóch ze sta wów wy po sa ̋e nia (Ac ti ve i Dy na mic), dwóch ro dza jów sil -
ni ka oraz dzie si´ ciu ko lo rów ka ro se rii, do któ rych do daç na le ̋y jesz cze sze ro ki
wy bór ta pi cer ki we wn´trz nej oraz opcji i ak ce so riów.
Je Êli cho dzi o sil ni ki, w no wym mo de lu do st´p ne sà dwa ze spo ∏y na p´ do we:
ben zy no wy 1,6 To rque 16V o mo cy 103 KM oraz tur bo die sel 1,9 JTD o mo -
cy 115 ko ni – oby dwa gwa ran tu jà ni skie zu ̋y cie pa li wa, wy so kie osià gi, oraz
du ̋à przy jem noÊç jaz dy. 
No wa Mul ti pla ofe ru je je den z naj pe∏ niej szych ze sta wów urzà dzeƒ bez pie czeƒ -
stwa, po czàw szy od ABS i ESP, a˝ do sze Êciu po du szek po wietrz nych, któ re uru -
cha mia jà si´ w ró˝ ny spo sób w za le˝ no Êci od ro dza ju zde rze nia. Mo˝ na za mó wiç
tak ̋e po dusz ki okien ne, któ re roz k∏a da jà si´ wzd∏u˝ szyb bocz nych po jaz du, aby
chro niç g∏o wy po dró˝ nych w cza sie zde rze nia bocz ne go. Aby bez piecz nie za mon -
to waç fo te li ki dzie ci´ ce no wa Mul ti pla za opa trzo na zo sta ∏a w za cze py ty pu iso fix.
Uzu pe∏ nie niem te go sym pa tycz ne go i ory gi nal ne go pro jek tu jest nie wàt pli wie
sze ro ka ga ma ko lo rów nad wo zia. WÊród pa ste lo wych barw wy ró˝ nia my: Bia -
∏y, Nie bie ski Jump, zaÊ wÊród me ta li ków ofe ru jà cych szcze gól ny ro dzaj po ∏y -
sku: Czer wo ny Bri ght, Zie lo ny Cri stal lo, B∏´ kit ny La go on, Nie bie ski Ca na rie,
˚ó∏ ty Pa reo, Po ma raƒ czo wy Ba tik, Czar ny i Srebr ny Ste el. Do wy bo ru po zo -
sta jà dwa ro dza je ta pi cer ki we wn´trz nej: w no wej Mul ti pli Ac ti ve za sto so wa -
no ma te ria∏ „fal so uni to” (Net tu no) w dwóch ko lo rach czer wo nym i nie bie -
skim, któ ry po kry wa za rów no sie dze nia, jak i de sk´ roz dziel czà oraz pa ne le
drzwio we. W wer sji Dy na mic ma te ria∏ o na zwie „Zir co ne” ma dwa ko lo ry, sza -
ry i nie bie ski. W obu mo de lach mo˝ na oczy wi Êcie za mó wiç de sk´ roz dziel czà
z PVC za miast po kry tej ma te ria ∏em.



Tech no lo gia Blu eto oth
No wa Mul ti pla jest pierw szym mo de lem Fia ta, w któ rym jest do st´p ny
ze staw g∏o Êno mó wià cy opar ty na awan gar do wej tech no lo gii Blu eto oth.
Ten no wo cze sny sys tem, do st´p ny w Li ne ac ces so ri (ak ce so riach Fia ta),
po zwa la mi´ dzy in ny mi na ko rzy sta nie z te le fo nu (wy po sa ̋o ne go w tech -
no lo gi´ Blu eto oth) na wet wte dy, gdy znaj du je si´ on w kie sze ni ma ry nar -
ki lub w to reb ce. Gdy te le fon za dzwo ni, ra dio au to ma tycz nie przy ci sza
si´, a g∏os roz mów cy mo˝ na us∏y szeç przez g∏o Êni ki ra dio we. To jesz cze
nie wszyst kie mo˝ li wo Êci, ja kie ofe ru je ten no wo cze sny sy tem. Urzà dze -
nie zo sta ∏o zin te gro wa ne z de skà roz dziel czà i dzia ∏a tak ̋e z sa mym tyl -
ko przy sto so wa niem do mon ta ̋u ra dia. Klien to wi po zo sta wia si´ swo bo -
d´ wy bo ru ulu bio ne go ra dia sa mo cho do we go. Sys tem mo ̋e po nad to
ob s∏u gi waç jed no cze Ênie a˝ trzy te le fo ny ko mór ko we, czy li po za kie row -
cà, z ze sta wu mo gà tak ̋e ko rzy staç pa sa ̋e ro wie samochodu.
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W wi´k szo Êci jest to za s∏u ga po dej Êcia
na szych pra cow ni ków, osób am bit nych,
lu bià cych trud ne wy zwa nia”.
Spe cjal nie dla no wej Pan dy zmie nio no
or ga ni za cj´ fa bry ki w ta ki spo sób, aby
ka˝ dy pra cow nik czu∏ si´ za an ga ̋o wa -
ny w re ali za cj´ za da nia i od po wie dzial -
ny za je go wy nik. „Zde cy do wa li Êmy si´
po dzie liç ich na ma ∏e gru py – t∏u ma czy
dy rek tor – ka˝ dy ze spó∏, z∏o ̋o ny z nie
wi´ cej ni˝ dzie si´ ciu osób, ma swo je -
go li de ra od po wie dzial ne go za ja koÊç,
za szko le nie, za pro fe sjo na lizm po wie -
rzo nych mu ko le gów. Naj wa˝ niej sza
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Up∏y nà∏ za le d wie rok od uru cho mie nia pro duk cji, a ju˝ po nad 230.000
klien tów z ca ∏ej Eu ro py (i nie tyl ko) z∏o ̋y ∏o za mó wie nie na no we go Fia ta
Pan da. Po suk ce sie, ja kim by ∏o zdo by cie ty tu ∏u Car of the Year 2004, te raz
sam ry nek wy sta wia do wód po wo dze nia mo de lu – a za tem sa mo chód zda∏
swój naj wa˝ niej szy eg za min. Mia ∏a tu zna cze nie, oprócz pro jek tu i de si gnu,

rów nie˝ wy so ka ja koÊç pro duk cji Za k∏a du w Ty chach.
Na ten te mat roz ma wia my z dy rek to rem i kil ku in ̋y -
nie ra mi z fa bry ki.
„Suk ces no wej Pan dy nie jest dzie ∏em przy pad ku
– mó wi dy rek tor Za k∏a du Zdzi s∏aw Ar let – tak sa mo jak
nie przy pad ko wo nasz za k∏ad zo sta∏ wy bra ny przez Tu -
ryn ja ko miej sce pro duk cji te go mo de lu, w któ rym
Gru pa po k∏a da ty le na dziei. W cià gu ostat nich dzie si´ -
cio le ci fa bry ka w Ty chach stwo rzy ∏a swo jà w∏a snà kul -
tu r´ oraz, po wie dzia∏ bym, pew nà „at mos fe r´ tech nicz -
nà”, dzi´ ki któ rej wy zna czo no nam tak wa˝ ne za da nie.

Zanim nowy Fiat Panda wyjedzie z fabryki
w Tychach, gdzie produkowany jest na rynek
europejski i Êwiatowy, musi przejÊç seri´
kontroli, pomiarów i testów. Ale koƒcowa,
wysoka jakoÊç auta nie zale˝y tylko od
w∏aÊciwie przeprowadzanej kontroli – tak˝e
od podejÊcia pracowników, którzy pracujàc
w systemie autocertyfikacji sà jednoczeÊnie
wykonawcami i kontrolerami swojej pracy.

JakoÊç
w 

Tychach

Zdzis∏aw Arlet



z pro duk cji, zdo by te naj pierw przy Ci -
nqu ecen to, a po tem przy Se icen to,
oka za ∏o si´ bar dzo cen ne i po zwo li ∏o
unik nàç po my ∏ek tech nicz nych i za -
sto so waç roz wià za nia uspraw nia jà ce
pro ces mon ta ̋u, a za tem bez po Êred -
nio ja koÊç koƒ co we go wy ro bu”.
Ty chy sà za k∏a dem, któ ry „pro du ku je
ja koÊç” dzi´ ki sze ro kie mu za sto so wa -
niu Zin te gro wa ne go Sys te mu Za rzà -
dza nia Ja ko Êcià (nor ma ISO 9001),
Ochro ny Âro do wi ska (ISO 14001)
oraz Bez pie czeƒ stwa i Hi gie ny Pra cy
(PN -N -18001). – Ja koÊç ro dzi si´ ju˝

ali ty En gi ne ering – cze go wy ni ki zo ba -
czy li Êmy ju˝ w fa zie pro duk cyj nej. Wy -

bra no w∏a Êci wà dro g´,
tzn. Êci s∏à wspó∏ pra c´ po -
mi´ dzy de si gne rem i pro -
jek tan ta mi z jed nej stro -
ny, a za k∏a dem pro duk cyj -
nym z dru giej – nie za po -
mi na jàc te˝ o do staw -
cach, któ rzy uczest ni czà
w pro jek to wa niu po szcze -
gól nych kom po nen tów
sa mo cho du. Do Êwiad cze -
nie na szych ko le gów

by ∏a zmia na men tal no Êci. Ka˝ dy pra -
cow nik ma po czu cie od po wie dzial no -
Êci za to, co ro bi. I ro zu mie,
˝e koƒ co wy wy nik za le ̋y
od ja ko Êci je go pra cy. Suk -
ces no wej Pan dy jest za s∏u -
gà ta kie go w∏a Ênie, no we go
po dej Êcia do pra cy wszyst -
kich na szych pra cow ni ków”.
„Wszyst ko za cz´ ∏o od do -
sko na ∏e go „wir tu al ne go”
pro jek tu in ̋y nie rów z Tu ry -
nu – pod kre Êla Jó zef Ko -
sek, od po wie dzial ny za Qu -
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Józef Kosek



Je ̋e li po ja wia si´ uster ka, naj pierw
sta ra my si´ zro zu mieç, gdzie i dla cze -
go po wsta ∏a oraz prze Êle dziç ca ∏y pro -
ces pro duk cyj ny w ce lu wy eli mi no wa -
nia jej przy czyn”.
Za nim wy je dzie z Za k∏a du w Ty chach,
no wy Fiat Pan da prze cho dzi ca ∏à se ri´
kon tro li, po mia rów i te stów. Ale ja koÊç
nie za le ̋y ty le od kon tro li, ile od po -
dej Êcia pra cow ni ków z li nii, któ rzy sà
jed no cze Ênie wy ko naw ca mi i kon tro le -
ra mi swo jej pra cy. „Za nim sa mo chód
przej dzie do na st´p nej fa zy pro duk cji
– mó wi Ra czyƒ ski – ka˝ dy pra cow nik
sam cer ty fi ku je swo jà pra c´. Ko le ga
z na st´p ne go od cin ka jest dla nie go
jak by we wn´trz nym klien tem, któ ry ze
swo jej stro ny, za raz po otrzy ma niu sa -
mo cho du, prze ista cza si´ w do staw -
c´. Pro ces ten po wta rza si´ dzie siàt ki
ra zy i od je go w∏a Êci we go prze bie gu
za le ̋y ja koÊç wy ro bu koƒ co we go.
Osta tecz na oce na z punk tu wi dze nia
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na ze wnàtrz, tzn. u do staw ców – kon -
ty nu uje Jó zef Ko sek. – Oprócz kon tro li
pro ce su bez po Êred nio u nich, oprócz
au dy tów wy ro bu prze pro wa dza nych
na de ta lach, do staw cy do ko nu jà cer -
ty fi ka cji w∏a sne go wy ro bu i ma jà w na -
szych za k∏a dach „sta ∏ych re zy den tów”,
któ rych za da -
niem jest nad zo -
ro wa nie de ta li
pod wzgl´ dem
ja ko Êci, jak i ich
do sto so wa nia
do pro ce su pro -
duk cyj ne go”.
„Na st´p nie przy -
cho dzi ko lej na
nas – mó wi szef
Mon ta ̋u Ze non
Ra czyƒ ski. – Za an ga ̋o wa nie na szych
pra cow ni ków jest pod sta wà sys te mu
ja ko Êci sta wia jà ce go bar dziej na za po -
bie ga nie, ni˝ dzia ∏a nia po pro duk cyj ne.

Zenon Raczyƒski

Wskaê ni ki ja ko Êci 
w Fiat Au to Po land
W celu zapewnienia jak najwy˝szej 
jakoÊci koƒcowego produktu, którym 
jest samochód, FAP pos∏uguje si´
szeregiem wskaêników, które dajà 
firmie wiedz´ na temat zalet i wad
produkowanych aut oraz oczekiwaƒ
klientów. Oto najwa˝niejsze z nich:
– Quality Tracking – zbieranie

i przetwarzanie informacji o wyrobie
poprzez niezale˝nà firm´ drogà
wywiadów telefonicznych z klientami

– Initial Customer Perception (ICP)
– model oceny samochodu
symulujàcy jego odbiór przez 
klienta w salonie sprzeda˝y

– TOC – testy funkcjonowania
samochodu w optyce klienta,
mini-testy drogowe

– Statistical Process Control (SPC)
– statystyczne metody kontroli
procesu

klien ta na le ̋y na to miast do kon tro le -
rów au dy tu wy ro bu i pro ce su”.

„Nie za po mi na -
my tak ̋e o za le -
ce niach klien ta
koƒ co we go, któ -
re trak tu je my jak
ro dzaj bi blii – do -
da je An drzej Ka -
miƒ ski, od po wie -
dzial ny za au dyt
pro ce su. Fa bry ka
Êle dzi na bie ̋à co
in for ma cje od

klien ta fi nal ne go otrzy my wa ne po Êred -
nio po przez sta cje ob s∏u gi gwa ran cyj -
nej (sys tem TE SIS) oraz bez po Êred nio
po przez an kie to wa nie na szych klien -
tów (np. ba da nia New Car Buy ers, Qu -
ali ty Trac king). Nie koƒ czà na biur ku
dy rek to ra, ale zna jà je rów nie˝ pra cow -
ni cy li nii. To tak ̋e sk∏a da si´ na wy so -
kà ja koÊç no we go Fia ta Pan da”.

Andrzej Kamiƒski
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SPAWALNIA
– kontrola 5 wyrywkowych

karoserii co 2 godziny
(przy produkcji 350 sztuk
podczas zmiany)

– tolerancja w geometrii ± 0,5 
milimetra na ca∏ej d∏ugoÊci
nadwozia

– automatyzacja procesu – roboty
zapewniajà najwy˝szà precyzj´
wykonania i powtarzalnoÊç,
nieosiàgalnà dla ludzkich ràk

LAKIERNIA
– do nak∏adania pow∏ok stosuje

si´ rozmaite technologie:
zanurzeniowà do fosforanów,
kataforetycznà do pierwszej
warstwy organicznej, natryskowe
pneumatyczne,
hydrodynamiczne, elektrostyczne

– wszystkie parametry procesu
(np. temperatury, przep∏ywy,
w∏asnoÊci fizyko-chemiczne
kàpieli, wyrobów lakierowych) 
sà monitorowane w celu
prowadzenia procesu w Êcis∏ych
granicach

– jakoÊç uzyskiwanych pow∏ok jest
ustawicznie mierzona

MONTA˝
– bie˝àce monitorowanie procesu

monta˝u – elektroniczny System
Sygnalizowania Usterek

– bardzo niski w skali Europy
wskaênik dotyczàcy braków
– Êrednio 0,1 na samochód

– 15 egzemplarzy PANDY w ciàgu
zmiany kontrolowanych
w specjalistycznych testach ICP
i 20 szt. w teÊcie TOC
– analizowanie wykonania
ka˝dego egzemplarza z punktu
widzenia klienta (ocena
statyczna) i mini-próba drogowa

JakoÊç
na poszczególnych 
etapach produkcji

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

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

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

FILOZOFIA JAKOÂCI
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Po li ty ka Gru py zwià za na z pro duk cjà kom po nen tów ule g∏a zmia nie.
Dzi siaj przy sz∏oÊç spó∏ ki nie bu dzi ju˝ obaw...
Plan od bu do wy Fia ta po twier dzi∏ ca∏ ko wi te za ufa nie Gru py do pla nów biz ne -
so wych Ma gne ti Ma rel li; okre Êli∏ rów nie˝ Êrod ki ko niecz ne do po now ne go
roz wo ju fir my. Te go w∏a Ênie po trze bo wa li Êmy, by za pew niç so bie no we za mó -
wie nia. Nie pew na przy sz∏oÊç na szej spó∏ ki po wo do wa ∏a tyl ko nie po trzeb ne
na pi´ cia wÊród na szych po ten cjal nych klien tów. Pi´ç pol skich spó∏ ek
Ma gne ti Ma rel li na le ̋y w 100% do Ma gne ti Ma rel li Hol ding SpA, któ -
rej 100% udzia ∏ów po sia da Gru pa Fiat.
Co pro du ku je si´ w Pol sce?
W Pol sce pro du ku je my za wie sze nia (Ma gne ti Ma rel li Su spen sion Sys -
tems Pol ska), uk∏a dy wy de cho we (Ma gne ti Ma rel li Exhaust Sys tems
Pol ska) oraz re flek to ry i lam py (Au to mo ti ve Li gh ting Pol ska). Po za tym,
w War sza wie ma my nie wiel kà sieç ser wi su po sprze da˝ ne go i sprze da -
˝y cz´ Êci za mien nych, dzia ∏a jà cà pod fir mà Mi das. Ogó ∏em Ma gne ti
Ma rel li za trud nia w Pol sce po nad 900 pra cow ni ków, a ob ro ty spó∏ ki
wy no szà oko ∏o 700 mi lio nów z∏o tych rocz nie, z cze go po nad 30% po -
cho dzi z eks por tu (wg. da nych z 2003 ro ku).
Na ja ki typ pro duk cji jest naj wi´k sze za po trze bo wa nie za gra ni cà?
Na pew no na re flek to ry i lam py. Sà to wy ro by ∏a twe do prze wo ̋e nia. Za wie -
sze nia i uk∏a dy wy de cho we mu szà byç pro du ko wa ne bli sko klien ta lub wr´cz
bez po Êred nio u nie go, dla te go, ˝e trans port tych kom po nen tów, z eko no -

Zaufanie Grupy, niezb´dne Êrodki finansowe
oraz pewna przysz∏oÊç umo˝liwi∏y spó∏ce
Magneti Marelli powrót na drog´ rozwoju.
Polska stanie si´ oÊrodkiem produkcji
komponentów na poziomie europejskim. 
Wywiad z Adriano Fontanà, Prezesem 
spó∏ek Magneti Marelli w Polsce.

Okres
rozwoju 

micz ne go punk tu wi dze nia, jest nie -
op∏a cal ny – po wierzch nia ti ra wy pe∏ -
nio ne go za wie sze nia mi jest wy ko rzy -
sta na w nie wiel kim stop niu.

Magneti Marelli
zawsze
charakteryzowa∏a
ró˝norodnoÊç
klientów. Pracujecie
przecie˝ dla wielu
producentów
europejskich, nie
tylko dla Fiata.
Je ̋e li cho dzi o Bu si ness
OÊwie tle nia oprócz wy -

ro bów dla Fia ta Au to pro du ku je my re -
flek to ry i lam py – ory gi nal ne wy po sa ̋e -
nie oraz cz´ Êci za mien ne – dla Volks -
wa ge na, Opla, Mer ce de sa, For da, To -
yo ty, Sko dy i in nych. Dla lep sze go zo -

Adriano Fontana
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bra zo wa nia, po wiem tyl ko, ˝e dwa
g∏ów ne wy ro by uru cho mio ne w ze -
sz∏ym ro ku to lam pa i re flek tor do no -
wej Pan dy oraz do naj now szej wer sji
Gol fa A5. W tym ro ku uru cho mi my
pro duk cj´ do no wych mo de li sa mo -
cho dów wy twa rza nych w za k∏a dzie
w Cze chach przez spó∏ k´ Jo int Ven tu re
To yo ty i PSA. Cho dzi o du ̋à pro duk cj´.
Czy planuje Pan jeszcze inne istotne
przedsi´wzi´cia w 2004 roku?
Dy wi zja Uk∏a dów Za wie szeƒ przy go to -
wu je si´ do uru cho mie nia w 2005 ro -
ku no we go za k∏a du, na te re nie FAP
w Biel sku, gdzie b´ dà wy twa rza ne
amor ty za to ry. Je Êli cho dzi o Bu si ness
OÊwie tle nia – za koƒ czy my prze no sze -
nie do Pol ski ro˝ nych wy ro bów z an giel -
skie go za k∏a du w Can nock, nie da le ko
Bir ming ham, oraz z za k∏a dów we W∏o -

szech. Cho dzi o pro duk cj´ re flek to rów
i lamp dla wie lu eu ro pej skich ma rek.
Mo˝na powiedzieç, ˝e to
decydujàcy rok dla zak∏adów
Magneti Marelli w Polsce...
Na pew no. I bar dzo en tu zja stycz nie
pod cho dzi my do tych wszyst kich wy da -
rzeƒ. Roz wi ja my na szà dzia ∏al noÊç
w Pol sce z trzech g∏ów nych po wo dów:
do god na lo ka li za cja geo gra ficz -
na (w sa mym Êrod ku Eu ro py), kon ku -
ren cyj noÊç Pol ski pod wzgl´ dem kosz -
tów, wresz cie nie zwy k∏e zdol no Êci pol -
skich pra cow ni ków do przej mo wa nia
no wych wy ro bów, czy li do ich przy go to -
wa nia, wdro ̋e nia i pro du ko wa nia. Lu -
dzie tu taj ma jà wiel kà umie j´t noÊç
„uru cha mia nia” no wych ro dza jów dzia -
∏al no Êci. I w∏a Ênie z tych trzech po wo -
dów za de cy do wa no, aby Pol ska sta ∏a

si´ jed nym z oÊrod ków pro duk cyj nych
na po zio mie eu ro pej skim w za kre sie
pro duk cji amor ty za to rów i oÊwie tle nia.
Nie chcia∏bym rozmawiaç dzisiaj
o jakoÊci, bo to bardzo rozleg∏y
temat, certyfikaty ISO TS 16949
i ISO 14001 widniejàce
na Êcianach biura mówià same
za siebie i sà najlepszym
dowodem jakoÊciowego poziomu,
jaki osiàgn´∏y wasze spó∏ki...
Ja jed nak chcia∏ bym po ru szyç kwe sti´
ja ko Êci, choç od nie co in nej stro ny ni˝
ta, zwià za na z cer ty fi ka ta mi opra wio ny -
mi w ram ki. Ja koÊç jest jed nym z tych
za gad nieƒ, któ re cià gle trze ba nad zo -
ro waç. Z jed nej stro ny oczy wi Êcie je -
stem za do wo lo ny z osià gni´ tych wy ni -
ków. Wskaê ni ki ja ko Êcio we sà co raz
lep sze po mi mo trud no Êci, wy ni ka jà -



cych z co raz wi´k szych wy mo gów tech -
nicz nych i es te tycz nych w bran ̋y mo -
to ry za cyj nej oraz z co raz wi´k szej su ro -
wo Êci norm ja ko Êcio wych. Z dru giej
zaÊ stro ny mu si my na dal nad so bà
pra co waç, i tu zwra cam si´ do wszyst -
kich na szych pra cow ni ków – mu si my
dà ̋yç do cià g∏ej po pra wy. Chc´ tu taj
na wià zaç do kwe stii utrzy ma nia po -
rzàd ku i czy sto Êci w miej scu pra cy. Nie
po win na si´ ona byç ce lem sa mym
w so bie. Ma ona pod sta wo we zna cze -
nie w zdo by wa niu no wych klien tów
i no wych za mó wieƒ. Wszyst kie wy ro by
Ma gne ti Ma rel li re pre zen tu jà wy so ki

po ziom tech nicz ny, a re flek to ry i lam py
mu szà do dat ko wo spe∏ niaç wy mo gi
es te tycz ne do pa so wu jàc si´ do es te ty -
ki ca ∏e go po jaz du. I nie trze ba na wet
mó wiç jak wa˝ ny dzi siaj dla klien ta jest
aspekt tech nicz ny i wy glàd au ta. Nie
ukry wam, ˝e ja koÊç na szych wy ro bów
jest Êci Êle zwià za na z ry go ry stycz nym
prze strze ga niem po rzàd ku i czy sto Êci
w Êro do wi sku pra cy.
Faktycznie, zwiedzajàc zak∏ad
w Sosnowcu, nie zauwa˝y∏em
nieporzàdku czy ba∏aganu, wr´cz
przeciwnie. Ale rozumiem, ˝e
wa˝ne sà szczegó∏y, nawet

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

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

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

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

(MM)

najmniejsze nieprawid∏owoÊci.
Wystarczy troch´ kurzu, ˝eby
zniszczyç lamp´...
No w∏a Ênie. Dla te go mu si my cià gle
si´ sta raç i uwra˝ li wiaç na te kwe stie
na szych pra cow ni ków. Tu nie ma ter -
mi nów, ze wn´trz nych na ci sków, któ re
zmu sza ∏y by nas do ta kie go po st´ po -
wa nia. Cho dzi o sa mo dy scy pli n´ i de -
ter mi na cj´, o ogól nà po sta w´, kul tu r´
by cia a nie tyl ko wy ko ny wa nà pra c´.
W ce lu przy swo je nia so bie te go spo -
so bu my Êle nia wpro wa dzi li Êmy no wa -
tor ski pro jekt o na zwie „Ar co ba le no”
(szcze gó ∏y w ram ce).
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Mó wiàc naj pro Êciej – w swo jej pra cy je -
stem od po wie dzial ny za zgod noÊç funk -
cjo nu jà ce go w na szej spó∏ ce sys te mu
z wy ma ga nia mi nor my ISO/TS 16949
oraz wdro ̋e nie wszyst kich pro ce dur
Fiat -GM Po wer tra in. Obec nie, w∏a Êci -
wie ca ∏oÊç prac nad wdra ̋a niem tych -
˝e pro ce dur jest ju˝ za koƒ czo na, te raz
po zo sta jà tyl ko bie ̋à ce ak tu ali za cje
i mo dy fi ka cje. Stàd „Êro dek ci´˝ ko Êci”
w co dzien nych obo wiàz kach prze su wa
si´ w stro n´ nad zo ru nad dzia ∏al no Êcià
w za kre sie dia gno zo wa nia i roz wià zy wa -
nia bie ̋à cych spraw.
W tym za kre sie wspó∏ pra cu je my z do -
staw ca mi w ce lu do sko na le nia ja ko Êci
do star czo nych przez nich kom po nen -
tów oraz pro wa dzi my pro ces au dy tu
we wn´trz ne go, któ ry obej mu je ca ∏y
pro ces pro duk cyj ny. 

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

Ka˝ dy dzieƒ roz po czy na si´ od na ra dy
ja ko Êcio wej, na któ rej spo ty kam si´
wraz z kie row ni ka mi funk cjo nal ny mi
dzia ∏u ja ko Êci, przed sta wi cie la mi do -
staw ców i oso ba mi wspó∏ pra cu jà cy -
mi. I oma wia my wszyst kie te ma ty ja ko -
Êcio we z dnia po przed nie go. Pod czas
ta kich na rad po dej mo wa ne mo gà byç
ró˝ ne go ro dza ju de cy zje jak np.
dotyczàce ewen tu al nych za trzy maƒ
na li nii, se lek cji i zwro tu de ta li. Prócz te -
go prze ka zu je my in for ma cje na temat
za gad nieƒ ja ko Êcio wych do na szej cen -
tra li w Tu ry nie i uczest ni czy my w co -
dzien nych te le kon fe ren cjach. 
W kie ro wa nym prze ze mnie dzia le
pra cu je 12 pra cow ni ków
umy s∏o wych i 53 fi -
zycz nych. Co uwa -
˝am za nasz naj -
wi´k szy suk ces?
My Êl´, ˝e ter mi -

no we uru cho mie nie pro duk cji sil ni -
ka 1.3 SDE oraz utrzy ma nie wskaê ni -
ków ja ko Êci w za ∏o ̋e nio wych li mi tach
pro jek to wych. Prócz te go uda ∏o nam
si´ wy kre owaç do bry ima ge sil ni ka
u na szych klien tów – co te˝ jest nie -
wàt pli wym suk ce sem.
Sil ni ki, prze mys∏ – za wsze sta no wi ∏y
dla mnie cie ka wost k´, od m∏o do Êci
in te re so wa ∏em si´ spra wa mi tech -
nicz ny mi. Mo im hob by by ∏y za gad nie -
nia wy ko rzy sta nia ma te ma ty ki i sta ty -
sty ki w dzia ∏al no Êci prze my s∏o wej
– w la tach ‘90 uda ∏o mi si´ zaj mo waç
ty mi spra wa mi rów nie˝ za wo do wo. Te -
raz to bar dzo si´ przy da je, to w∏a Êci -
wie pod sta wa dzia ∏al no Êci w no wo cze -
snym za rzà dza niu pro ce sa mi.
Je Êli cho dzi o mo je obec ne hob by,
w∏a Êci wie bra ku je mi cza su, by móc
o nim my Êleç – pra ca ab sor bu je bo -
wiem 100% mo je go cza su, cz´ sto
wy ma ga pra cy w so bo ty, nie dzie le,
Êwi´ ta – a na wet w wol ne dni my Êli
sa me do niej w´ dru jà.
Kie dyÊ pa sjo no wa ∏a mnie tu ry sty ka
gór ska, gra ∏em na pia ni nie ju˝ od m∏o -
dych lat (cho dzi ∏em na wet do ko ∏a
mu zycz ne go przy Do mu Kul tu ry), czy -
ta ∏em du ̋o ksià ̋ek.

Kreatorzy 
dobrego

image’u 

Andrzej Wiatr, 
Kierownik

JakoÊci,
Pe∏nomocnik

Dyrektora ds.
Zintegrowanego

Systemu 
Zarzàdzania 

JakoÊcià



któ ra nie tyl ko zaj mu je si´ sprze da ̋à
pro duk tów, ale rów nie˝ dzia ∏al no Êcià
ser wi so wà i po sprze da˝ nà. Na bar dzo
do brych wa run kach wspó∏ pra cu je my
z ban ka mi, któ re po ma ga jà nam
wspie raç sprze da˝ de ta licz nà i ofe ru jà

na szym klien tom do bre
sche ma ty fi nan so we.
FWN: Mar ka New Hol land
sta je si´ wÊród pol skich
rol ni ków co raz bar dziej
zna na i roz po zna wa na...
A.K.: To efekt pro wa dze nia
przez nas sze re gu ak cji i im -
prez pro mo cyj nych – zresz tà,
ja ko li der na ryn ku je ste Êmy
do nich zo bli go wa ni. Or ga ni -

zu je my sze reg spo tkaƒ z dzien ni ka rza -
mi, czy im prez ty pu „Dzieƒ Klu czo we -
go Klien ta”, bie rze my udzia∏ w po ka -
zach i tar gach rol ni czych. Z jed nej
stro ny wi´c ma my do sko na ∏e re zul ta ty
han dlo we, z dru giej stro ny wy raê ne ak -
cje mar ke tin go we i pro mo cyj ne, a jed -
no z dru gim jest Êci Êle zwià za ne.
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Jakie zmiany czekajà nas po wejÊciu do Unii Europejskiej?
– martwi∏o si´ przed 1 maja 2004 wielu polskich rolników.
Okaza∏o si´, ˝e rzeczywistoÊç nie tylko nie jest tak straszna, jak
prorokowali eurosceptycy, ale w wielu aspektach ju˝ zauwa˝yç
mo˝na pozytywne zmiany. Odczuwajà je np. firmy, które w∏aÊnie
na rolnictwie opierajà swoje funkcjonowanie. 
Fiat Wokó∏ Nas: Czy jest Pan zadowolony z pozycji, jakà
wypracowa∏a w naszym kraju spó∏ka CNH Polska?
An dre as Klau ser: Zde cy do wa nie tak, je ste Êmy bar dzo dum ni – ja
i gru pa mo ich wspó∏ pra cow ni ków – ˝e uda ∏o nam si´ osià gnàç
tak do bre wy ni ki. W sprze da ̋y kom baj nów zbo ̋o wych nasz udzia∏
w pol skim ryn ku wy no si oko ∏o 45%, na to miast je Êli cho dzi o trak to ry – po -
nad 25%. Na sza dzia ∏al noÊç sku pia si´ w∏a Êci wie w dwóch sfe rach: pro duk -
cji i sprze da ̋y. Sprze da je my pro du ko wa ne w Pol sce kom baj ny i pra sy oraz
pro duk ty im por to wa ne z fa bryk CNH na ca ∏ym Êwie cie.
FWN: Co przy czy ni ∏o si´ do osià gni´ cia ta kich re zul ta tów?
A.K.: Tak do bre wy ni ki w du ̋ej mie rze po cho dzà ze sprze da ̋y pro duk tów New
Hol land. Po wo dów jest kil ka – przede wszyst kim jed nak ma my pro duk ty do -
sko na ∏ej ja ko Êci oraz bar dzo sil nà, roz bu do wa nà sieç de aler skà. Jest to sieç,

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

CNH 
- lider

z silnà 
pozycjà

Andreas Klauser



naj wi´k szym ryn kiem wÊród kra jów,
któ re wstà pi ∏y do UE – mo im zda niem
tak ̋e pod wzgl´ dem po ten cja ∏u, ja ki
w so bie kry je. Stàd kie row nic two na -
szej fir my sku pia si´ na ryn ku pol skim.
FWN: Za pew ne w tej dzie dzi nie jest
jesz cze wie le do zro bie nia – na sze
rol nic two nie na le ̋ y prze cie˝
do naj no wo cze Êniej szych w Eu ro pie.
A.K.: To praw da, ale te˝ nie mo˝ -
na prze sa dzaç w dru gà stro n´. Pol skie
rol nic two uno wo cze Ênia si´ ju˝ od 10
lat – i wi daç te go efek ty. Pro ces ru szy∏
na do bre i z ca ∏à pew no Êcià b´ dzie
trwa∏. Pro duk cja ˝yw no Êci za wsze by ∏a
i b´ dzie po trzeb na. My sku pia my si´
przede wszyst kim na Êred nich i du ̋ych
go spo dar stwach – i wi dzi my po zy tyw -
ne zmia ny, ja kie si´ tam do ko nu jà.
Dla te go za pew nia jàc na szym klien tom
naj wy˝ szà ja koÊç pro duk tów oraz do -
bry ser wis, zy sku je my gwa ran cj´, ˝e
na sza sprze da˝ b´ dzie si´ utrzy my wa -
∏a na do brym po zio mie. A gdy do cho -
dzi do po ∏à cze nia no wo cze snych, wy -

FWN: Wie lu rol ni ków oba wia ∏o 
si´ zmian, ja kie cze ka jà pol skie 
rol nic two po wej Êciu do Unii. 
Czy CNH Pol ska w ja kiÊ wy raê ny 
spo sób ten mo ment od czu ∏o?
A.K.: Oczy wi Êcie tak, po nie wa˝ na sza
dzia ∏al noÊç Êci Êle zwià za na jest z dzia -
∏al no Êcià rolników. 1 ma ja 2004
ozna cza∏ dla nich wpro wa dze nie pe∏ -
ne go, 22%-we go po dat ku VAT na ma -
szy ny rol ni cze. Dla te go wie lu rol ni ków
po sta no wi ∏o wcze Êniej do ko naç pla -
no wa nych na ten rok za ku pów, a my
w pierw szych mie sià cach od no to wa li -
Êmy znacz ny wzrost sprze da ̋y. Póê niej
by∏ lek ki spa dek, ale po nie wa˝ skoƒ -
czy ∏a si´ nie pew noÊç i oka za ∏o si´, ˝e
Êwiat po wej Êciu Pol ski do Unii nie
zmie ni∏ si´ a˝ tak bar dzo, na sza sprze -
da˝ wró ci ∏a do nor my i obec nie re ali -
zo wa na jest na sta bil nym po zio mie.
FWN: Ja kie per spek ty wy roz wo ju
widzi pan dla pol skie go rol nic twa?
A.K.: Bar dzo du ̋e – z cze go je ste Êmy
oczy wi Êcie za do wo le ni. Pol ska jest
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so ko wy daj nych ma szyn z wie dzà rol ni -
ków – nie ma wàt pli wo Êci, ˝e pol skie
rol nic two b´ dzie si´ szyb ko roz wi ja ∏o.
FWN: Mó wi pan o utrzy my wa niu
sprze da ̋ y na obec nym po zio mie.
Czy to ozna cza, ˝e nie pla nu je cie 
paƒ stwo zwi´k sza nia udzia ∏u w ryn ku?
A.K.: W isto cie za in te re so wa ni je ste -
Êmy sta bi li za cjà owe go udzia ∏u – je ̋e li
bo wiem spraw dzà si´ na sze pro gno zy
i ry nek ten b´ dzie si´ roz wi ja∏, to prze -
cie˝ zwi´k szy si´ nie tyl ko im port ma -
szyn na szej kon ku ren cji, ale tak ̋e
i na sza sprze da˝. A na obec nà chwi l´
to nam wy star czy. Naj wa˝ niej sze jest
dla nas utrzy ma nie udzia∏u w rynku
i usta bi li zo wa nie na szej po zy cji. 
FWN: Ostatnio CNH Pol ska sta ∏a si´
rów nie˝ im por te rem ma szyn mar ki
Ca se IH. Wcze Êniej zaj mo wa ∏a si´
tym nie za le˝ nie to ruƒ ska fir ma 
In ter han dler. Skàd ta ka zmia na?
A.K.: Fir ma In ter han dler, to ak tu al nie
me ga de aler z w∏a snà sie cià sub de -
ale rów i jest od po wie dzial na za sprze -
da˝ pro duk tów Ca se IH w Pol sce. My
na to miast, ja ko im por ter ma my am -
bi cje, by ofe ro waç de ale rom i klien -
tom mar ki Ca se IH pe ∏en wa chlarz
ma szyn i urzà dzeƒ, któ re mo gà byç
im po trzeb ne w co dzien nej pra cy
i osià gnàç w bie ̋à cym ro ku udzia∏
w ryn ku na po zio mie 10%. Na sza
sprze da˝ w du ̋ej mie rze opie ra si´
na ró˝ no rod no Êci pro duk tów – ofe ru -
je my za rów no ma ∏e cià gni ki spe cja li -
stycz ne (sa dow nic two, ogrod nic two),
uni wer sal ne o mo cy 80-120 KM, jak
rów nie˝ prze zna czo ne dla go spo -
darstw wiel ko ob sza ro wych cià gni ki
o mo cy po nad 250 KM. Ma szy ny
mar ki Ca se IH, to po sze rze nie ofer ty
han dlo wej CNH Pol ska. Mo˝ na po -
wie dzieç, ˝e ja ko fir ma do mi nu jà ca
na ryn ku zo bli go wa ni je ste Êmy, by po -
sia daç za rów no ma szy ny sprze da wa -
ne w ilo Êci kil ku set sztuk, jak rów nie˝
ta kie, któ rych w cià gu ro ku sprze da je -
my mak sy mal nie 2-3 sztu ki.

Dzi´ki doskona∏ej
jakoÊci produktów
oraz rozwini´tej
sieci dealerów CNH
Polska osiàgn´∏a 
na polskim rynku
pozycj´ lidera.
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Spó∏ ka Si rio Pol ska po wsta ∏a w 2001 ro ku w ra mach Gru py Fiat. Zaj mu -
je si´ ochro nà mie nia przed si´ bior stwa oraz bez pie czeƒ stwem ak tyw nym
i pa syw nym dóbr po wie rzo nych jej przez fir my trze cie. 
Z jej 235 pra cow ni ka mi, wcho dzà cy mi w sk∏ad spe cja li stycz ne go per so ne lu
tech nicz ne go, za rzà dza jà ce go oraz ope ra cyj ne go, mo˝ na uznaç jà za jed nà
z naj wi´k szych spó∏ ek Gru py Fiat w Pol sce.
Obecnie firma rozwija kompleksowo swojà dzia∏alnoÊç, Êwiadczàc us∏ugi dla
49 klientów - spó∏ek Grupy Fiat i spoza niej.
Struk tu ra Si rio dzie li si´ na czte ry pod sta wo we li nie: Us∏u gi Ochro ny Osób

i Mie nia, Us∏u gi Ra tow nic twa, Risk Ma na ge ment oraz
Us∏u gi Trans por to we. 
Choç po szcze gól ne ob sza ry dzia ∏al no Êci Êci Êle ze so bà
wspó∏ pra cu jà, to po sia da jà one jed nak od r´b nà to˝ sa -
moÊç oraz spe cy fi k´ po szcze gól nych spe cja li za cji.
Ta ki po dzia∏ struk tu ral ny fir my uwa run ko wa ny jest ko -
niecz no Êcià po dej mo wa nia na tych mia sto wych in ter -
wen cji, wy ni ka jà cych z od mien nych i ka˝ do ra zo wo
zg∏a sza nych po trzeb po szcze gól nych spó∏ ek -klien tów.
Za py ta li Êmy En za San to ro, Se cu ri ty Ma na ge ra fir my
Fiat Au to Po land, pe∏ nià ce go jed no cze Ênie funk cj´ dy -
rek to ra spó∏ ki Si rio, na czym po le ga suk ces je go fir my?

„... duch wspó∏ pra cy i ch´ç wspól ne go dzia ∏a nia w ce lu dy na micz ne go prze -
zwy ci´ ̋a nia co dzien nych trud no Êci jest nie wàt pli wie jed nà z naj sil niej szych

Czuwajà przez ca∏à dob´, siedem dni
w tygodniu. Nie zawsze sà widoczni, 
ale nieustannie pozostajà w gotowoÊci, 
by zapewniç bezpieczeƒstwo lub stawiç 
czo∏a zagro˝eniu po˝arowemu. 
Prezentujemy dzia∏alnoÊç i funkcjonowanie
spó∏ki Sirio Polska. 

DoÊwiadczeni 
i efektywni

stron pra cow ni ków spó∏ ki Si rio Pol ska.
Ch´ç cià g∏ej po pra wy i osià ga nia jak
naj lep szych stan dar dów us∏ug za de cy -
do wa ∏y o tym, ˝e Gru pa Fiat zde cy do -
wa ∏a si´ za in we sto waç za rów no
w Êrod ki tech nicz ne, jak i w szko le nie
per so ne lu fir my. Ca ∏y zysk spó∏ ki wy -
pra co wa ny w 2003 ro ku zo sta∏ po -
wtór nie za in we sto wa ny, co do wo dzi
w bar dzo prak tycz ny spo sób, ˝e Gru pa
jest prze ko na na co do po trze by dzia -
∏al no Êci na rzecz wspól nych dóbr oraz
ich bez pie czeƒ stwa. Idàc da lej w tym
kie run ku spó∏ ka wdra ̋a obec nie wy -
mo gi stan dar dów
ISO 9001, 14001
i 18001. Pro ces
ten zo sta nie sfi -
na li zo wa ny pod
ko niec te go ro ku”.
Jan Szmit, kie row -
nik Us∏ug Ochro ny
Osób i Mie nia
pod kre Êla, ˝e za -
sto so wa nie naj -
now szych tech no -

Enzo Santoro

Jan Szmit

Sirio Polska - siedziba w Tychach



ca na sta no wi sku Kie row ni ka Us∏ug
Prze ciw po ̋a ro wych za wie ra w so bie
ele ment ry zy ka nie roz ∏àcz nie zwià za ny
– ju˝ przez sa mà spe cy fi k´ te go za wo -
du – z ko niecz no Êcià bli skie go kon tak -
tu z ludê mi, wte dy kie dy znaj du jà si´
w naj wi´k szej po trze bie. Ale jest to
pra ca sa tys fak cjo nu jà ca, któ ra sta le
zmu sza nas do dy na micz ne go i na -
tych mia sto we go re ago wa nia za rów no
pre wen cyj ne go, jak i ope ra cyj ne go”.

Krzysz tof Po -
ci´giel, kie row -
nik Risk Ma -
nag ment, t∏u -
ma czy nam, ˝e
wraz z up∏y wem
cza su czyn ni ki
ry zy ka w za k∏a -
dach prze my -
s∏o wych sta le
wzra sta jà, dla -
te go te˝ spó∏ ki

pro duk cyj ne zwra ca jà co raz wi´k szà
uwa g´ na dzia ∏a nie pre wen cyj ne oraz
opra co wy wa nie sche ma tów in ter wen -
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lo gii u∏a twi ∏o w wy raê ny spo sób wy ko -
ny wa nie za daƒ ochro ny mie nia oraz
kon tro li per so ne lu wcho dzà ce go na
te re ny chro nio ne. „Co dzien nie spraw -
dza my wej Êcia oko ∏o 12.000 osób
i 1.000 po jaz dów trans por tu jà cych
na rz´ dzia i Êrod ki pro duk cji dla po -
nad 50 spó∏ ek – po kre Êla Szmit. – Cie-
szy my si´, ˝e mo ̋e my li czyç na pra c´
ka mer prze my s∏o wych przy ochro nie
ob sza rów trud no do st´p nych oraz pe -
ry fe ryj nych, a tak ̋e wy kry wa czy me-

ta lu, czyt ni ków
optycz nych itp”.
Te re sa Her nas,
kie row nik S∏u˝b
Ra tow nic twa Przed-
si´ bior stwa, zaj -
mu je si´ Ochro nà
Prze ciw po ̋a ro wà,
Po go to wiem Ra -
tun ko wym oraz
zwy k∏y mi i nad -
zwy czaj ny mi cy -

kla mi kon ser wa cji in sta la cji prze ciw -
po ̋a ro wej. O swo jej pra cy mó wi: „Pra -

Teresa Hernas
Krzysztof Poci´giel

cyj nych, umo˝ li wia jà cych wy eli mi no -
wa nie lub kon tro l´ nie bez piecz nych
wy pad ków. „Si rio, spó∏ ka w któ rej pra -
cu j´ od mo men tu jej po wsta nia, jest
na praw d´ naj bar dziej za awan so wa na
pod tym wzgl´ dem – mó wi. – Co rocz -
ne kon tro le prze pro wa dza ne przez
Risk Ma nag ment Fiat S.p.A., Fac to ry
Mu tu al i AXA In su ran ce oraz przez au -
dy to rów in nych spó∏ ek s∏u ̋à po mia ro -
wi ist nie jà cych w za k∏a dzie pa ra me -
trów pre wen cji i ochro ny. Chc´ pod -
kre Êliç, ˝e na dzieƒ dzi siej szy ra por ty
wy ka zu jà bar dziej, ni˝ za da wa la jà cy
po ziom bez pie czeƒ stwa, ale i tak pra -
cu je my nad po pra wà te go wy ni ku”.
Krzysz tof Ko z∏ow -
ski, ja ko kie row nik
us∏ug trans por to -
wych, zaj mu je si´
ca ∏à do ku men ta -
cjà zwià za nà z za -
rzà dza niem par -
kiem sa mo cho do -
wym, b´ dà cym
w prze wa ̋a jà cej
wi´k szo Êci w∏a -
sno Êcià spó∏ ek
Gru py Fia t, a tak ̋e ko or dy nu je i nad -
zo ru je pra c´ ze spo ∏u kie row ców.
O swo jej pra cy mó wi: „Trak tu j´ t´ pra -
c´ jak cz´Êç swo je go ˝y cia, dla te go, ˝e
co dzien nie mam mo˝ li woÊç kon tak to -
wa nia si´ me ne d˝e ra mi ró˝ nych na ro -
do wo Êci. A ju˝ sam fakt, ˝e ktoÊ do ce -
nia to, co ro bisz i uwa ̋a ci´ za part ne -
ra, od któ re go za le ̋y po wo dze nie ja kie -
goÊ przed si´ wzi´ cia, jest za wsze êró -
d∏em du ̋ej sa tys fak cji. Utrzy my wa nie
do brych re la cji za wo do wych i umie j´t -
ne za rzà dza nie pra cow ni ka mi nie wàt -
pli wie te˝ ma jà wp∏yw na po czu cie za -
do wo le nia i spe∏ nie nia w za wo dzie”.
Jak pod kre Êla dy rek tor San to ro, g∏ów -
nà ideà, któ ra przy Êwie ca spó∏ ce Si rio
Pol ska i wszyst kim jej pra cow ni kom
w co dzien nej dzia ∏al no Êci, jest myÊl
Wol fgan ga Let za – „Gdy czu j´ si´
ochra nia ny, mo g´ si´ roz wi jaç”.

Krzysztof Koz∏owski
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Pro jek tan ci Fia ta re ali zu jàc no wy sa mo chód kom pak to wy wy ko rzy sta li
gro ma dzo ne przez la ta bo ga te dzie dzic two w za kre sie tech ni ki i pro jek to wa -
nia oraz kom pe ten cje, któ re mo ̋e po sia daç tyl ko li der te go seg men tu.
Pod wzgl´ dem bez pie czeƒ stwa czyn ne go, Fiat Pan da (w wy po sa ̋e niu wer -
sji Dy na mic) pro po nu je se ryj nie ABS, któ ry gwa ran tu je od po wied nià si ∏´ ha -
mo wa nia wszyst kich kó∏, za nim któ reÊ z nich ule gnie za blo ko wa niu. Sys tem
po zwa la na za cho wa nie pe∏ nej kon tro li nad kie run kiem jaz dy w sy tu acjach
awa ryj nych. Je go moc nym punk tem sà ak tyw ne czuj ni ki, któ re sa me kon -
tro lu jà pr´d koÊç ob ro to wà kó∏ i sà mniej wra˝ li we na za k∏ó ce nia wy wo ∏a ne
po lem elek tro ma gne tycz nym. Do pe∏ nie niem sys te mu ABS jest funk cja
EBD, któ ra roz k∏a da si ∏´ ha mo wa nia rów no mier nie na czte ry ko ∏a, przy sto -
so wu jàc po nad to dzia ∏a nie sys te mu do wa run ków przy czep no Êci opon
do pod ∏o ̋a i si ∏y ha mo wa nia. 
W ce lu za gwa ran to wa nia jesz cze lep szej kon tro li, Fiat Pan da (na za mó wie -
nie), ja ko je dy ne au to w swo jej ka te go rii, pro po nu je wy su bli mo wa ny sys tem
ESP. Sys tem in ter we niu je w sy tu acjach eks tre mal nych, gdy za gro ̋o na jest
sta bil noÊç po jaz du, i po ma ga kie row cy w pa no wa niu nad au tem. W przy pad -
ku ogra ni czo nej przy czep no Êci, w ce lu zmniej sze nia po Êli zgu kó∏ na p´ do -
wych, Fiat Pan da dys po nu je za awan so wa nym roz wià za niem au to ma tycz nej
kon tro li na p´ du. Cho dzi tu o sys tem ASR, mon to wa ny se ryj nie we wszyst kich

Oryginalny, przyciàgajàcy uwag´ styl,
zaawansowana technologia, a tak˝e 
systemy gwarantujàce bezpieczeƒstwo. 
Z Fiatem Panda firma postanowi∏a uczyniç
krok naprzód nie tylko pod wzgl´dem 
jakoÊci, komfortu i wyposa˝enia, ale 
tak˝e w dziedzinie bezpieczeƒstwa.

Pan da
bez piecz na 

i przyjazna

wer sjach wy po sa ̋o nych w ESP. Sys -
tem ASR dzia ∏a przy ka˝ dej pr´d ko Êci
i ste ru je mo men tem na p´ do wym
w za le˝ no Êci od roz po zna ne go wspó∏ -
czyn ni ka przy czep no Êci. 
Je Êli w wa run kach ob ni ̋o nej przy -
czep no Êci kie row ca gwa∏ tow nie re du -
ku je bieg, w∏à cza si´ sys tem MSR,
któ ry ste ru je ob ro ta mi sil ni ka za po -
bie ga jàc po Êli zgo wi wy wo ∏a ne mu na -
g∏ym za blo ko wa niem kó∏. Fiat Pan da
sto su je urzà dze nie wspo ma ga jà ce
awa ryj ne ha mo wa nie. W sa mo cho -
dach z sys te mem ESP jest to funk cja
ste ro wa na elek tro nicz nie przez cen -
tral k´ ABS i na zy wa si´ HBA. Na le ̋y
pa mi´ taç jesz cze o sys te mie Hill Hol -
der, któ ry wspo ma ga po nad to kie row -
c´ w spraw nym ru sza niu pod gó r´. 
Fiat Pan da sta no wi tak ̋e naj bar dziej
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z przo du, dwie bocz ne i dwie kur ty ny
po wietrz ne. Po nad to se ryj nie mon to -
wa ne sà: przed nie pa sy bez pie czeƒ -
stwa z na pi na cza mi i ogra nicz ni ka mi
ob cià ̋e nia, tyl ne pa sy bez pie czeƒ stwa
trzy punk to we, re gu lo wa ne za g∏ów ki,
kie row ni ca po ch∏a nia jà ca ener gi´
i sie dze nia, któ re w ra zie zde rze nia
unie mo˝ li wia jà pa sa ̋e ro wi wy Êli zgnie -
cie si´ spod pa sów bez pie czeƒ stwa
(an ti sub ma ri ning), a tak ̋e sys tem
prze ciw po ̋a ro wy FPS. Po nad to, tyl ne
sie dze nia dzie lo ne ma jà za cze py ISO -
FIX do fo te li ków dzie ci´ cych. Da lej
ma my no wà ra m´ pod wo zia, za pro -
jek to wa nà tak ̋e pod kà tem sku tecz -
ne go po ch∏a nia nia ener gii w ra zie zde -
rze nia. I wresz cie ka ro se ria, os∏o na sil -
ni ka, drzwi, bel ka de ski roz dziel czej,
któ re ma jà wp∏yw na bez pie czeƒ stwo.
Na le ̋y tak ̋e pa mi´ taç o tym, i˝ istot -
nym ele men tem bez pie czeƒ stwa bier -
ne go sà fo te le i pa ne le drzwi, któ re
po mi mo in nych funk cji, zo sta ∏y opra -
co wa ne z uwzgl´d nie niem ich za cho -
wa nia rów nie˝ w trak cie zde rze nia.
Aby spraw dziç w prak ty ce dzia ∏a nie
zin te gro wa ne go sys te mu bez pie czeƒ -
stwa no we go Fia ta Pan da, spe cja li Êci
z Cen trum Bez pie czeƒ stwa Fia ta pod -
da li no wy mo del te stom we wszyst kich
mo˝ li wych wy pad kach i ko li zjach
przy du ̋ej pr´d ko Êci (zde rze nia czo ∏o -
we, bocz ne i tyl ne oraz da cho wa nie).
Wy ni ki tych ̋e te stów zmie rzo no na -
st´p nie we d∏ug struk tu ral nych i bio -
me cha nicz nych pa ra me trów, któ re
prze wi du jà naj su row sze Êwia to we nor -
my. We wszyst kich wy mie nio nych te -
stach Fiat Pan da gwa ran to wa∏ ca∏ ko -
wi te bez pie czeƒ stwo pa sa ̋e rów, na -
wet je Êli sy mu lo wa ne ko li zje na le ̋a ∏y
do bar dzo nie bez piecz nych.
Panda pod da na zosta∏a tak ̋e te stom
wy ma ga nym przez nie któ re to wa rzy -
stwa ubez pie cze nio we, któ re kla sy fi -
ku jà mo de le we d∏ug naj mniej szych
uszko dzeƒ po st∏ucz kach i uzy ska∏a
naj wy˝ sze no ty w swo jej ka te go rii.

Rama o wysokiej zdolnoÊci
poch∏aniania energii, wzmocniona
konstrukcja nadwozia, stalowe belki
zabezpieczajàce o wyjàtkowo
wysokiej wytrzyma∏oÊci w desce
rozdzielczej oraz w drzwiach – dzi´ki
swoim w∏aÊciwoÊciom konstrukcyjnym
nowy Fiat Panda pomyÊlnie zda∏
wyjàtkowo rygorystyczne
mi´dzynarodowe próby zderzeniowe.

za awan so wa ny pro jekt w dzie dzi nie
sys te mów bez pie czeƒ stwa bier ne go.
Do wo dem na to jest pi´t na Êcie ty si´ -
cy go dzin ob li czeƒ, osiem dzie siàt
crash te stów, sie dem dzie siàt sy mu la -
cji z po Êli zgiem Hy Ge oraz sto czter -
dzie Êci prób na kom po nen tach i pod -
sys te mach. Cy fry te Êwiad czà o za an -
ga ̋o wa niu fir my w uczy nie nie z Fia ta
Pan da jed ne go z naj bez piecz niej szych
po jaz dów w tym seg men cie. W mo de -
lu za sto so wa no nad wo zie za pro jek to -
wa ne we d∏ug naj no wo cze Êniej szych
kry te riów wy trzy ma ∏o Êci na zde rze nia,
wzmoc nio ne w cz´ Êci ka bi ny, chro nià -
ce u˝yt kow ni ków i wy po sa ̋o ne w stre -
fy o pod wy˝ szo nej zdol no Êci po ch∏a -
nia nia ener gii w cz´ Êciach ze wn´trz -
nych. No wy Fiat Pan da to pierw szy sa -
mo chód tej ka te go rii, któ ry ofe ru je
a˝ 6 po du szek po wietrz nych: dwie



„Nie mów do mnie ci´˝ki, nie mów do mnie s∏aby...”
Poziom bezpieczeƒstwa
nowej Pandy zwi´kszajà
tak˝e blachy
wysokowytrzyma∏e.
Mo˝liwoÊç ich
zastosowania zacz´to
rozpatrywaç na poczàtku
lat 80., kiedy ceny paliw
i surowsze normy
w zakresie emisji spalin
zacz´∏y zmuszaç
motoryzacyjnych
potentatów
do minimalizowania
poziomów zu˝ycia, co
przy jednoczesnym 
dà˝eniu do zachowania
dotychczasowych osiàgów

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

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

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

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

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

(Qualitas)

stal niskow´glowa (LOW CARBON)

stal niskostopowa o podwy˝szonej wytrzyma∏oÊci (HSLA)

52%48%
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W Ch∏a po wie po wi ta ∏a mnie ch∏od na i desz czo wa po go da. Pe ∏en obaw uda -
∏em si´ na spo tka nie z wy cho waw ca mi i dzieç mi pra cow ni ków Fiat Au to Po -
land oraz spó∏ ek Fia ta w Pol sce oraz jo int -ven tu re, któ re prze by wa jà tu taj
na II tur nu sie ko lo nii zor ga ni zo wa nych na zle ce nie tych firm przez In gest Fa ci -
li ty Pol ska. Mo je oba wy oka za ∏y si´ nie po trzeb ne. Szcz´ Êli we i uÊmiech ni´ te
bu zie dzie cia ków mó wi ∏y wszyst ko. – Su per jest, faj nie jest. Deszcz nie jest dla
nas ˝ad nym pro ble mem, a na po twier dze nie tych s∏ów za Êpie wa ∏y pio sen k´:

By ∏o cie p∏e la to, choç cza sem pa da ∏o, 
Du ̋o glo nów si´ ja d∏o i ma ∏o si´ spa ∏o...

– Co dzien nie je ste Êmy na pla ̋y – po wie dzia ∏a kie row nik ko lo nii, Alek san dra
Sut kow ska. – Dzie ci oczy wi Êcie nie p∏y wa jà w ta kà po go d´. Bio rà jed nak ak -
tyw ny udzia∏ w ta kich za j´ ciach spor to wych, jak ae ro bik na pla ̋y, czy te˝ kon -
kur sy, np. rzeê by w pia sku. Wy rzeê bi ∏y za rów no du ̋y sta tek, jak i... Pan d´.
Mo ty wem te go rocz nych ko lo nii jest, ma jà ca od byç si´ w tym ro ku, Olim pia da
w Ate nach. Na sta dio nie OÊrod ka Przy go to waƒ Olim pij skich w Cet nie wie ko -
lo ni Êci przy go to wa li otwar cie Ma ∏ej Olim pia dy. By ∏o m. in. za pa le nie zni cza
olim pij skie go, wcià gni´ cie fla gi na maszt, ka˝ da dru ̋y na na gra dza na te˝ by ∏a
bra wa mi przez swo ich ki bi ców. Od by ∏y si´ po ka zy spor to we, a ka˝ dy ich uczest -
nik móg∏ si´ po czuç jak praw dzi wy spor to wiec – cz∏o nek ka dry olim pij skiej. 
Roz gryw ki olim pij skie od by waç si´ b´ dà przez ca ∏y okres trwa nia ko lo nii. B´ -
dzie qu iz z wia do mo Êci o olim pia dzie oraz tur nie je siat ków ki i te ni sa sto ∏o -
we go. B´ dà te˝ bie gi i in ne kon ku ren cje spor to we. Spor to wych wra ̋eƒ wi´c
nie za brak nie. Czyn ny wy po czy nek po nad to spra wia, ˝e naj m∏od sze dzie ci

Wspania∏e okolice, czyste powietrze
wype∏nione zapachem jodu i lasów
sosnowych, piaszczyste pla˝e i mo˝liwoÊç
kàpieli w morzu powodujà, ˝e nadba∏tyckie
kurorty stwarzajà doskona∏e warunki
do letniego wypoczynku dla dzieci. 

Lato 
nad 

Ba∏tykiem 

nie ma jà cza su na to, aby t´ sk niç
za ro dzi ca mi i do mem. Ba wià si´
Êwiet nie, sta ra jàc si´ do rów naç swo -
im star szym ró wie Êni kom. 
Prócz roz gry wek spor to wych i kon kur -
sów atrak cjà sà wy ciecz ki, np. do Trój -
mia sta, gdzie dzie ci po p∏y nà stat kiem
po mo rzu oraz zwie dzà oce ana rium.
Przy go to wa no te˝ wy jazd do Pra cow ni
Bursz ty nów, gdzie po za in for ma cja mi
o po wsta wa niu bursz ty nów, dzie ci za -
po zna jà si´ z nie zwy kle cie ka wà tech -
ni kà pro duk cji bi ̋u te rii bursz ty no wej. 

Ch∏apowo - kolonie dla dzieci pracowników FAP i s

Ch∏apowo

Magneti Marelli wys∏a∏o dzieci do Krynicy Morskiej 



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

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

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

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

Opie ku no wie chwa là dzie ci za kul tu r´ i do bre
wy cho wa nie, te zaÊ nie szcz´ dzà po chwa∏ dla
swo ich wy cho waw ców: – ... to de be Êciar ska
bab ka... hm... ta Pa ni An na.
Ape ty ty i hu mo ry do pi su jà wszyst kim. Dzie ciom
nie bra ku je ru chu, ak tyw nie wy po czy wa jà i ma -
jà spo ro roz ryw ki. Wszy scy jed nak z ut´ sk nie -
niem wy pa tru jà s∏oƒ ca. Kie dy wy je˝ d˝a ∏em
z Ch∏a po wa nie bo jak by za cz´ ∏o si´ prze ja Êniaç.

spó∏ek Fiata Ch∏apowo

Ch∏apowo

Ch∏apowo

Ch∏apowo

Dar∏ówek - tu wypoczywa∏y dzieci z Teksidu



fi
rm

a
M

ir
os

∏a
w

a 
M

al
ic

h,
 f

ot
. 

I. 
K

aê
m

ie
rc

za
k

fia
t 

w
ok

ó∏
 n

as
SI

ER
PI

EŃ
/W

RZ
ES

IE
Ń

 2
00

4

38

Uczest ni kom Dnia Ro dzin ne go czas umi la li zna ni pol scy ar ty Êci: ka ba ret
„Rak” ze s∏yn nym Ber ci kiem, le gen dar ny ze spó∏ Per fect oraz pro wa dzà ca
kon fe ran sjer k´ – Ka ta rzy na Do wbor. 
Atrak cjà dla m∏o dzie ̋y by ∏a wy sta wa sa mo cho dów Fia ta. „To je dy na oka zja,
by obej rzeç Fer ra ri i Ma se ra ti co upé, ale po do ba ∏a nam si´ tak ̋e Pan da
w wer sji dla po li cji – prze krzy ku jà si´ m∏o dzi lu dzie, ¸u kasz Swa tow ski, Ma -
riusz Gil, ¸u kasz Kar piƒ ski i Prze my s∏aw Gar dias. – Przy je cha li Êmy tu tak ̋e
z cie ka wo Êci, bo mo ̋e kie dyÊ, tak jak na si ro dzi ce, b´ dzie my tu taj pra co waç”.
Ch∏opcy czekali te˝ z niecierpliwoÊcià na losowanie nagród, wÊród których by∏
m.in. rower górski oraz sprz´t radiowo-telewizyjny. 
6-let niej Mag dzie Czar nec kiej, któ ra przy je cha ∏a wraz z ta tà Da riu szem, pra -
cow ni kiem Si ste ma Po land, naj bar dziej po do ba ∏o si´ ry so wa nie na as fal cie.
Dzie ci, po za udzia ∏em w kon kur sach z na gro da mi, czas naj ch´t niej sp´ dza ∏y
w spe cjal nie przy go to wa nych dla nich miej scach za baw.
„Dzieƒ Ro dzin ny to Êwi´ to, dla te go wzià ∏em ro dzi n´ i zna jo mych, by sp´ dziç
mi le czas” – mó wi Pa we∏ Urbaƒ czyk, stra ̋ak z Si rio Pol ska, któ ry na fe styn
za pro si∏ ko le g´ Stasz ka oraz dzie ci zna jo mych – Ka ro lin k´, Mag d´, Mo ni k´,
¸u ka sza, Mar ci na i Piotr ka. – Dzie ci za chwy co ne sà ró˝ no rod no Êcià pro po zy -

Zak∏ad Fiat Auto Poland w Tychach prze˝ywa∏
w niedziel´, 18 lipca, prawdziwe obl´˝enie.
Dzieƒ Rodzinny zgromadzi∏ bowiem ponad
16 tys. pracowników FAP, Grupy Fiat oraz
dostawców, którzy przybyli do zak∏adu 
z rodzinami, by – jak podkreÊli∏ dyrektor
zak∏adu Zdzis∏aw Arlet – pochwaliç si´ swoim
miejscem pracy oraz pokazaç nowoczesne
linie produkcyjne, na których wytwarzany
jest Car of the Year 2004 – Fiat Panda. 

W rodzinnej
atmosferze



W show ro omie jak co ro ku mo˝ na by -
∏o po dzi wiaç wy sta w´ hob by stów,
a tak ̋e slaj dy „Dni Ro dzin nych” z lat
ubie g∏ych. Je den z nich przed sta wia∏
zdj´ cie 6-7 let niej uczest nicz ki Dnia
Ro dzin ne go w 1997 ro ku (zdj´ cie po -
wy ̋ej). „Kim jest dzi siaj ta dziew czyn -
ka?” – spró buj my jà od na leêç. Mo ̋e
ktoÊ roz po zna na zdj´ ciu swo jà cór k´
lub ko le ̋an k´ cór ki. Dziew czyn ka
otrzy ma atrak cyj nà na gro d´. A ini cja -
to rem kon kur su jest dy rek tor Ar let.

cji, w tym tak ̋e mo˝ li wo Êcià obej rze -
nia ro bo tów na li nii” – do da je. 
Ma∏ go rza ta Sto lar czyk wraz z m´ ̋em
Grze go rzem i sy na mi Szcze pa nem i Mi -
ko ∏a jem ty ski za k∏ad zwie dza ∏a po raz
pierw szy. Oj ciec An drzej, obec nie eme -
ryt, pra co wa∏ wcze Êniej w biel skiej cie -
p∏ow ni. „Ro dzi ce mó wi li nam, ̋ e b´ dzie
tu mnó stwo atrak cji, ale nie spo dzie -
wa li Êmy si´ a˝ ty lu. Nie sa mo wi ta jest
te˝ at mos fe ra pik ni ku, o któ rej z pew -
no Êcià war to opo wie dzieç zna jo mym”. 

Denso Thermal System

Grzegorz Markowski

Linia produkcyjna Fiata PandaNa wystawie hobbystów 

Kabaret „Rak” Kim jest dzisiaj dziewczynka?

Wystawa samochodów

Zabawy i konkursy dla dzieci
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Koncerty gwiazd, imprezy
sportowo-rekreacyjne, konkursy
i wspólna biesiada a˝ do wieczora – druga
edycja Dnia Rodzinnego spó∏ki Fiat-GM
Powertrain Polska uda∏a si´ znakomicie. 

Ro dzin nie
po raz
dru gi

Czwar te go lip ca, na spe cjal nie
przy go to wa nych te re nach za bu dyn -
kiem ha li, w któ rej na co dzieƒ po -
wsta jà jed ne z naj no wo cze Êniej szych
sil ni ków die sla na Êwie cie, ba wi ∏o si´
wspól nie po nad trzy i pó∏ ty sià ca
osób. Im pre za zgro ma dzi ∏a pra cow ni -
ków spó∏ ki oraz cz∏on ków ich ro dzin,
któ rzy prócz do brej za ba wy mie li nie -
po wta rzal nà oka zj´ zo ba czyç miej -
sce, w któ rym pra cu jà ich bli scy. Uro -
czy stoÊç otwo rzy∏ Dy rek tor Ge ne ral ny
spó∏ ki Ta de usz Âwier czek. Go Êci
na es tra dzie ba wi ∏a gru pa „Pod Bu -
dà” oraz „Ter cet, czy li Kwar tet”
w sk∏a dzie Han na Âle szyƒ ska, Piotr
Gà sow ski, Woj ciech Ka le ta i Ro bert
Roz mus. Po za es tra dà na to miast

„Ter cet, czy li Kwar tet”



do wo li wy sza leç mo g∏y si´ dzie cia ki
– zje˝ d˝al nie, su chy ba sen z pi ∏ecz ka -
mi, tram po li na, tor prze szkód i sta tek
pi rac ki przy cià gn´ ∏y mnó stwo ch´t -
nych do za ba wy mi lu siƒ skich. Uzu -
pe∏ nie niem by ∏a mo˝ li woÊç wy ko na -
nia so bie pa miàt ko wych zdj´ç na tle
fo to plan szy, ma lo wa ne twa rzy w naj -
roz ma it sze, fan ta zyj ne wzo ry oraz
kon kurs Wiel kie go Ry so wa nia. Kon -
kur sy nie omi n´ ∏y tak ̋e do ro s∏ych
– du ̋à po pu lar no Êcià cie szy∏ si´
zw∏asz cza tur niej ka ra oke. Naj wi´ cej
emo cji do star czy ∏y jed nak dwie edy -
cje lo te rii fan to wej, w któ rej wy lo so -
waç mo˝ na by ∏o bar dzo atrak cyj ne
i war to Êcio we na gro dy, w tym m.in.
sprz´t RTV.
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Andrzej Sikorowski
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Pijemy drinki, chodzimy na lunch i mówimy, ˝e wszystko jest OK.
W Polsce nastaje moda na s∏owa zapo˝yczone z j´zyka angielskiego.
Promowane przez telewizj´, upowszechniane przez Internet
i lansowane przez znane osobistoÊci ˝ycia publicznego, szybko
znajdujà miejsce w naszym s∏owniku. Czasami mo˝emy si´ bez nich
obejÊç, ale stajà si´ nieodzowne, gdy chcemy byç „trendy”.

Pies na
goràco

czyli
angielskie sid∏a



Bu szu jàc po In ter ne cie cià gle je ste Êmy n´ ka ni py ta nia -
mi o „nick na me” i „pas swor da”. Gdy wy cho dzi my w cza sie
prze rwy obia do wej, wszy scy py ta jà, czy idzie my na „lunch”.
By zrzu ciç kil ka zb´d nych ki lo gra mów i po pra wiç kon dy cj´
uda je my si´ do Fit ness Clu bu. W ko bie cych ga ze tach prze -
czy taç mo˝ na o pro po zy cjach „ma ke–up” na se zon let ni.
A ju˝ ab so lut nie ˝a den pià tek nie mo ̋e si´ obejÊç bez
sztan da ro wej for mu∏ ki: „Co ro bisz w ten week end?”.
Rzad ko ju˝ spo ty ka si´ tra dy cjo na li stów, któ rzy „me eting”
lub „co nven tion” wcià˝ upar cie na zy wa jà spo tka niem ro bo -
czym, „cock ta il par ty” – przy j´ ciem w gro nie przy ja ció∏,
a „lunch” – obia dem. Mó wie nie o ulu bio nych roz ryw kach to
coÊ w sam raz dla wap nia ków, dzi siaj ma my prze cie˝ „hob -
by”, któ re kie dyÊ pró bo wa no za stà piç „ko ni kiem”. Po dob -

nie nie na le ̋y u˝y waç ter mi nu „ko szul ka”, bo prze cie˝ 
„t -shirt” brzmi o wie le le piej (czy taj mod niej). Ba, z na szych
ulic, skle pów i ba rów zni k∏o ju˝ na wet s∏o wo „tak”, czy te˝
„wszyst ko w po rzàd ku”, któ re zo sta ∏o za stà pio ne przez
wszech obec ne „OK”. Co raz cz´ Êciej mó wi my tak ̋e „sor ry”
za miast „prze pra szam”, czy „hel lo” za miast „czeÊç”. 
Sztu ka mó wie nia pi´k nà pol sz czy znà si ∏à rze czy od cho dzi
po wo li do la mu sa. Daw niej zja wi sko to wy ni ka ∏o z pro ce -
su prze mian kul tu ro wych oraz spo wsze dnie nia na uki i li -
te ra tu ry. DziÊ je go ka ta li za to rem sà me dia, któ re kar mià
na sze umy s∏y no wy mi ob co j´ zycz ny mi ter mi na mi, przede
wszyst kim an giel ski mi, któ re roz ple ni ∏y si´ ni czym „ma ka -
ro ni zmy” w XVII wie ku. Spró buj cie zro zu mieç „Pa mi´t ni ki”
Pa ska nie zna jàc ∏a ci ny, któ ra w j´ zy ku pol skim tam tych
cza sów by ∏a wszech obec na. 
In wa zja s∏ów an giel skich, któ rej je ste Êmy Êwiad ka mi,
ogrom nie mar twi j´ zy ko wych pu ry stów, wra˝ li wych na „czy -
stoÊç” mo wy, cho cia˝ s∏o wo „pu ryzm” te˝ nie ma pia stow -
skich ko rze ni. I nie cho dzi im o to, ˝e an gielsz czy zna znaj -
du je so bie co raz to no we prze strze nie – i to nie tyl ko na po -
lu na uko wym i in for ma tycz nym – ale, ˝e dzie je si´ to kosz -
tem j´ zy ka pol skie go. Dla te go ich usil ne sta ra nia do pro wa -
dzi ∏y do uchwa le nia w 1999 ro ku Usta wy o ochro nie j´ zy ka
pol skie go, któ ra za k∏a da dba ∏oÊç o po praw ne u˝y cie na sze -
go j´ zy ka. No wa usta wa obo wià zu je przede wszyst kim w ˝y -
ciu pu blicz nym. Przy wià zu je np. wa g´ do te go, by j´ zyk pol -
ski sto so wa ny by∏ w na zew nic twie in sty tu cji, to wa rów
i us∏ug (lub by mia∏ pol skie t∏u ma cze nie), w re kla mie, ra -
chun kach, itp. Prze pi sy usta wy na k∏a da jà obo wià zek in for -
mo wa nia w j´ zy ku pol skim kon su men tów o pro duk tach
ofe ro wa nych do sprze da ̋y na te re nie Pol ski. Tak ̋e na pi sy
na szyl dach, obok np. an gielsz czy zny, mu szà mieç umiesz -
czo ne pol skie t∏u ma cze nie. A ja ka jest rze czy wi stoÊç?
O tym, czy usta wa jest sku tecz na Êwiad czà np. na zwy pla -
có wek us∏u go wych: „Me dia Markt”, „Fa shion Ho use”,
„Sun set Su its”, „Fit ness Club”, Igu ana Pub”, „Hi per mar -
ket”, „Express Cafe”... itd. Ile w tym sno bi zmu, ile pró˝ no -
Êci umy s∏o wej – nie nam oce niaç.
Fa scy na cji j´ zy kiem Szek spi ra nie opar li si´ tak ̋e pa -
sjo na ci tra dy cyj nej kuch ni, któ rzy, w pro te Êcie prze ciw -
ko ame ry ka ni za cji nie zdro wej kon sump cji, po sta no wi li
no wà ku li nar nà ten den cj´ ochrzciç an giel skà na zwà
„Slow Ford”. Tak wi´c w na szym kra ju an giel ski zy sku je
sta tus dru gie go j´ zy ka. Nie ozna cza to wca le, ˝e na gle
sta li Êmy si´ dwu j´ zycz ni (by naj mniej!), a je dy nie to, ˝e
an gielsz czy zna z po wo dze niem sztur mu je na szà mo w´
po tocz nà, i to w ka˝ dej gru pie spo ∏ecz nej i za wo do wej
nie omi ja jàc tych, któ rzy czy sto Êci mo wy pol skiej po win -
ni nie ja ko pil no waç z urz´ du.
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JE STEM 
SIN GLEM
Uni wer sal ny s∏ow nik j´ zy ka pol skie go
pod red. prof. Sta ni s∏a wa Du bi sza oraz
Wiel ki s∏ow nik or to gra ficz ny pod red.
prof. Edwar da Po laƒ skie go to za opi -
nio wa ne przez Ra d´ J´ zy ka Pol skie go
ty tu ∏y, któ re uwzgl´d nia jà naj now sze
roz strzy gni´ cia j´ zy ko we. Obie po zy -
cje, li czà ce po po nad 100 ty si´ cy ha -
se∏, za wie ra jà kil ka na Êcie ty si´ cy no -
wych wy ra zów, w tym naj now sze za po -
˝y cze nia z j´ zy ka an giel skie go (np.
czat, strin gi, mob bing, e -bo ok, ca te -
ring, de we lo per, ser fo waç), któ re
na sta ∏e we sz∏y do po wszech ne go
u˝yt ku. U˝y wa nie ta kich wy ra zów we -
d∏ug nie któ rych j´ zy ko znaw ców jest
zja wi skiem nor mal nym we wspó∏ cze -
snej pol sz czyê nie, po nie wa˝ po win no
si´ u˝y waç s∏ów i ter mi nów jak naj bar -
dziej pre cy zyj nych. Bez sen sow ne by ∏o -
by szu ka nie pol skich od po wied ni ków
dla tych s∏ów. Do gru py ta kich przy dat -
nych wy ra zów z pew no Êcià za li czyç
mo˝ na: „biz nes”, „mar ke ting”, „de aler”,
„le ader”, „mo ni to ring”.
War to jed nak zwró ciç uwa g´, ˝e nie -
od wra cal nym na st´p stwem tej sy tu -
acji jest zni ka nie z co dzien ne go s∏ow -
ni ka po j´ç od wie ków za ko rze nio nych
w na szym j´ zy ku. DziÊ na przy k∏ad co -
raz rza dziej u˝y wa si´ wy ra zu „bez ̋en -
ny”, któ ry mo˝ na prze cie˝ za stà piç
mod niej szym „sin gle” i gdy by nie ko -
niecz noÊç wy pe∏ nia nia urz´ do wych
an kiet, daw no by Êmy za po mnie li, co
zna czà s∏o wa „ka wa ler” lub „pan na”.

„NO PRO BLEM” 
ATA KU JE 
Jak prze strze ga wie lu lin gwi stów, in wa -
zja ter mi nów an glo j´ zycz nych gro zi
kal ka mi j´ zy ko wy mi, czy li two rze niem
pol skich od po wied ni ków dla ter mi nów
lub sfor mu ∏o waƒ an glo -ame ry kaƒ -
skich. Kal kà ta kà jest na przy k∏ad
„czas rze czy wi sty” (re al ti me), czy te˝
s∏o wo „do k∏ad nie” (exac tly). Po -
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PO˝EGNANIE Z FRANCUSKIM

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

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

wszech nie sto so wa ny dzi siaj zwrot
„mi ∏e go dnia”, ob cy jesz cze na szym
dziad kom, jest tak ̋e kal kà an giel skie -
go „ha ve a ni ce day”. 
Po dob nà ety mo lo gi´ ma jà „ad re so -
waç pro blem” (ad dress a pro blem)
w zna cze niu „zro biç coÊ w zwiàz ku
z pro ble mem” i „dzieƒ po dniu” (day
after day), ˝e by ju˝ nie wspo mi naç
o okrop nym, a nie ste ty wszech obec -
nym „nie ma pro ble mu” (no pro blem).
Ci, któ rzy nad u˝y wa jà ter mi nów an glo -
j´ zycz nych, twier dzà, ˝e sto su jà je tyl -
ko dla te go, ˝e w wi´k szo Êci przy pad -
ków sà one nie prze t∏u ma czal ne. To
praw da, ale tyl ko cz´ Êcio wa. S∏o wa,
któ rych rze czy wi Êcie nie da si´ prze ∏o -
˝yç na j´ zyk pol ski, sta no wià zni ko my
od se tek ter mi nów ob co j´ zycz nych
i wy st´ pu jà za zwy czaj wy ∏àcz nie w ˝ar -
go nie spe cja li stycz nym. Gdy by w okre -
sie mi´ dzy wo jen nym pa no wa ∏o po -
dob ne le ni stwo w wy my Êla niu s∏ów
pol skich dla na ro du, któ ry po wsta∏ ze
zle pie nia spo ∏ecz no Êci trzech za bo rów,
pew nie na dal la ta li by Êmy „ae ro pla -
nem” za miast „sa mo lo tem”, a za kie -
row ni cà „au to mo bi lu” (nie sa mo cho -
du) sie dzia∏ by „szo fer” za miast kie row -
cy. Rzecz w tym, ˝e j´ zyk roz wi ja si´
rów nie˝ po przez za po ̋y cze nia, by le tyl -
ko nie by ∏o to zwy k∏e na Êla dow nic two
Êwiad czà ce o nie wy dol no Êci na szych
sza rych ko mó rek.
Roz strzy ga nie kwe stii j´ zy ko wych na -
le ̋y do po wo ∏a nej w 1996 ro ku Ra dy
J´ zy ka Pol skie go, któ ra od 2000 r.
dzia ∏a na mo cy Usta wy o j´ zy ku pol -
skim. W sk∏ad 38-oso bo wej Ra dy
wcho dzà lu dzie na uki i kul tu ry. Prze -
wod ni czà cym Ra dy jest prof. dr hab.
An drzej Mar kow ski.
Ra da, ja ko „in sty tu cja opi nio daw czo-
do rad cza w spra wach u˝y wa nia j´ zy ka
pol skie go” za kre sem swe go dzia ∏a nia
obej mu je wszel kie spra wy do ty czà ce
u˝y wa nia i roz wo ju j´ zy ka pol skie go.
Do za daƒ Ra dy na le ̋y m.in. sta ∏a dba -
∏oÊç o j´ zyk pol ski i je go ochro na ja ko
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do bra kul tu ry i dzie dzic twa na ro do we -
go oraz upo wszech nia nie wie dzy
o pol sz czyê nie w pra sie, ra diu i te le wi -
zji, a tak ̋e na kon fe ren cjach na uko -
wych, itp. Ra da wy po wia da si´ we
wszyst kich istot nych kwe stiach do ty -
czà cych wspó∏ cze snej pol sz czy zny,
wspó∏ two rzy po li ty k´ j´ zy ko wà paƒ -
stwa, ana li zu je i oce nia pol sz czy zn´
u˝y wa nà pu blicz nie. Ra da wy da je opi -
nie i for mu ∏u je eks per ty zy do ty czà ce
u˝y wa nia j´ zy ka pol skie go w dzia ∏al no -
Êci pu blicz nej, a zw∏asz cza w re kla mie,
pra sie, ra diu, te le wi zji i ad mi ni stra cji.
Opi niu je na zwy dla firm, to wa rów
i us∏ug, oce nia j´ zyk cza so pism i pu -
bli ka cji pra so wych. W wie lu wy pad -
kach dzi´ ki opi niom Ra dy uda ∏o si´
nie upo wszech niç wie le okre Êleƒ nie -
po praw nych. Do tej po ry cz∏on ko wie
Ra dy udzie li li oko ∏o 1000 ta kich opi -
nii. Opi nie i orze cze nia Ra dy, a tak ̋e
in for ma cje o jej dzia ∏al no Êci og∏a sza ne
sà m.in. pod ad re sem www.rjp.pl.
Efek tem pra cy Ra dy jest opra co wa nie
„Pol sz czy zna 2000. Or´ dzie o sta nie
j´ zy ka pol skie go na prze ∏o mie ty siàc -
le ci”, in for mu jà ce o sta nie pol sz czy -
zny w ró˝ nych dzie dzi nach ˝y cia. Ra -
da w∏à czy ∏a si´ tak ̋e w re for m´ sys -
te mu edu ka cji: za j´ ∏a sta no wi sko wo -
bec pro gra mów w za kre sie na uki o j´ -
zy ku pol skim. Jed nym z wa˝ niej szych
za daƒ Ra dy jest usta la nie za sad pol -
skiej or to gra fii i in ter punk cji. To w∏a -
Ênie Ra da wpro wa dzi ∏a w 1998 ro ku
za sa d´ ∏àcz nej pi sow ni nie z imie s∏o -
wa mi od mien ny mi. W per spek ty wie
my Êli o upo rzàd ko wa niu ogó ∏u za sad
pol skiej or to gra fii.

CZA TO WAÇ, 
BY OPTY MA LI ZO WAÇ
DziÊ naj po pu lar niej szà for mà po ro zu -
mie wa nia si´ jest „cza to wa nie”. Ci, któ -
rzy ko mu ni ku jà si´ za po mo cà ust, sà
osob ni ka mi przed po to po wy mi. „Cza -
tu jà cy” to ra sa kom pu te ro wych ma -
nia ków spod zna ku „mo use”, któ rzy
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ULU BIO NA AN GIELSZ CZY ZNA PO LA KÓW 
Poni˝ej prezentujemy kilkanaÊcie 
terminów angloj´zycznych oraz ich 
rodzime odpowiedniki. Gwiazdkami 
zaznaczymy s∏owa, z którymi walk´ sami 
uznajemy za beznadziejnà.

Co ol w wolnym t∏um. spo ko, w po rzàd ku
Pub pi wiar nia, bar
Le asing dzier ̋a wa
News no woÊç
Drink* najcz´Êciej jako na pój al ko ho lo wy
Ma ke -up ma ki ja˝
De aler* po Êred nik
Cock ta il * par ty po po ∏u dnio we przy j´ cie to wa rzy skie
Full se rvi ce pe∏ na ob s∏u ga
Ga dget upo mi nek
T -shirt* ko szul ka
Show ro om sa la wi do wi sko wa
Sor ry prze pra szam
Hob by* ulu bio ne za j´ cie, ko nik, pa sja
Meeting spo tka nie
Lunch obiad
Glob tro ter po dró˝ nik
Project manager szef pro jek tu, pla ni sta
Non stop bez prze rwy, nie ustan nie
OK w po rzàd ku
VIP* oso bi stoÊç
Weekend* ko niec ty go dnia
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Trendy

Banana Stock

Masi

wi ta jà ci´ py ta niem „a ty masz XP -eka?”, gdzie tyl ko si´ da
sto su jà cza sow nik „kli kaç” i ro bià za ku py „on -li ne” w po szu -
ki wa niu no we go „har dwa re” i „so ftwa re”. Kie dy wi´c kom -
pu te row cy mó wià na te mat me nu, nie my Êlà o ze sta wie po -
traw ku li nar nych, tyl ko o dys ku, a po j´ cie na rz´ dzi na gmin -
nie za st´ pu jà an giel skim „to ols”. Nie ste ty, ich j´ zyk wcià˝
si´ roz ra sta, to te˝ pr´ dzej czy póê niej na wet naj bar dziej
opor ni b´ dà mu sie li za przy jaê niç si´ z ta ki mi ter mi na mi, jak
„pas sword”, „off -li ne” czy „ho me pa ge”, w prze ciw nym ra -
zie wy pad nà z obie gu. Bo prze cie˝ pa ni, któ ra przed sta wia
si´ „nic kiem” „ma riel la”, nie wy pa da od po wie dzieç „ksi´ go -
wy Al bert, bar dzo mi mi ∏o”.

WI RUS 
NA J´ ZY KU
Na prze strze ni lat sta je my si´ co raz bar dziej to le ran cyj ni,
a wy ra ̋e nia, któ re jesz cze wczo raj ra zi ∏y nas nie mi ∏o sier nie,
dziÊ za go Êci ∏y na do bre w mo wie. 
A ni by dla cze go nie? To do brze, ˝e j´ zyk si´ zmie nia i nie
ma nic z∏e go w tym, ˝e trans for ma cja ta na st´ pu je
pod wp∏y wem in nych j´ zy ków. Tym bar dziej, ˝e nie jed no -
krot nie prze bie ga ona w obu kie run kach, rów nie˝ w kra -
jach an glo j´ zycz nych za po ̋y cze nia sà na po rzàd ku dzien -
nym. Cho cia˝ np. Fran cu zi do ko nu jà cu dów, aby j´ zy ka
Wik to ra Hu go i Bal za ka, nie za dep ta li kon su men ci ham -
bur ge rów. Naj wi´k szà bo wiem ak tyw noÊç, za rów no
w eks por cie, jak i im por cie no wych wy ra ̋eƒ, prze ja wia jà
Ame ry ka nie. Te go by tyl ko bra ko wa ∏o, by Êmy za miast
o „fil mach” cià gle jesz cze mó wi li o „b∏o nach fo to gra ficz -
nych”, a „kom pu te ry” wcià˝ na zy wa li „ma szy na mi li czà -
cy mi”. J´ zy ki ob ce to nie za ra za prze no szà ca Êmier tel ne -
go wi ru sa. Jest zja wi skiem zu pe∏ nie nor mal nym, ˝e
przed mio tom i me cha ni zmom po cho dze nia za gra nicz ne -
go przy pi sa ne sà ob co j´ zycz ne na zwy. W prze ciw nym ra -
zie w re stau ra cji McDo nald’s mu sie li by Êmy po pro siç
o „Du ̋e go Ma ka” za miast „Big Maca” lub „go rà ce go psa”
za miast „hot do ga”, a w dro ge rii ku po wa li by Êmy ko sme -
ty ki Ma∏ go rza ty, a nie Mar ga ret Astor.
Ale spo ro jest tak ̋e przy pad ków, w któ rych ter min pol ski
wy par∏ swo je go za gra nicz ne go po przed ni ka, bo j´ zyk, któ -
ry prze sta je si´ roz wi jaç, sta je si´ j´ zy kiem mar twym.
Przy k∏a dem mo ̋e byç s∏o wo „kie row ca”, któ re za stà pi ∏o
na zy wa ne go z fran cu ska „szo fe ra”. Po zo staw my za tem
spra wy swo je mu bie go wi. J´ zy ko znaw cy ze swej stro ny te˝
po win ni uru cho miç wy obraê ni´, a nie tyl ko ga niç na ród,
˝e nie po tra fi wy my Êlaç s∏ów kon ku ren cyj nych dla tych,
któ re ata ku jà nas za po Êred nic twem „me diów”. Aku rat to
ostat nie za po ̋y cze nie jest krót kie i brzmi le piej od „Êrod -
ków ma so we go prze ka zu”.



Êniej – zgod nie z za sa dà low co stów
– re zer wu je si´ bi let, tym ni˝ sza jest
je go ce na. Gdy chcie li by Êmy ku piç bi -
let w dniu od lo tu, je go ce na by ∏a by
praw do po dob nie wy so ka.
Bi let ta nich li nii ku piç mo˝ na nie tyl ko
po przez In ter net lub w Call Cen ter, ale
rów nie˝ na lot ni skach kra jo wych i za -
gra nicz nych lub w biu rach po dró ̋y
wspó∏ pra cu jà cych z ta ni mi li nia mi.
War to jed nak wie dzieç, ˝e do bi le tów
do li cza na jest op∏a ta lot ni sko wa. Ta ni
prze woê ni cy ofe ru jà tak ̋e ró˝ ne go ro -
dza ju pro mo cje, ich licz ba jest jed nak
ogra ni czo na. 
Do tej po ry po dró ̋o wa nie sa mo lo tem
za li cza no do luk su su. Ta nie li nie lot ni -
cze w pe wien spo sób oba li ∏y ten mit.
Jed nak ob ni ̋e nie ce ny bi le tów
za prze lot spo wo do wa ∏o ob ni ̋e nie
stan dar du. Tak wi´c ta ni prze woê ni cy,
na przy k∏ad, nie ofe ru jà dar mo wych
po si∏ ków, ko rzy sta jà tak ̋e z taƒ szych
lot nisk, cz´ sto znacz nie od da lo nych
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Z „ta nie go la ta nia” ko rzy sta jà naj cz´ -
Êciej biz nes me ni, dla któ rych – oprócz
mo˝ li wo Êci ta nie go, szyb kie go i wy god-
ne go prze miesz cze nia si´ – li czy si´
rów nie˝ bez po Êred ni kon takt z part ne -
rem za gra nicz nym. Nie ba ga tel nà ro l´
od gry wa jà tak ̋e do god ne po ∏à cze nia
(ra no wy lot, wie czo rem po wrót). 
Klien ta mi li nii lot ni czych sà rów nie˝
oso by po szu ku jà ce pra cy za gra ni cà
lub ci, któ rzy ju˝ tam pra cu jà, a tak ̋e
oso by, któ re za gra ni cà chcà wy po -
czàç – tu du ̋ym wzi´ ciem cie szà si´
lot ni ska znaj du jà ce si´ bli sko nad -
mor skich miej sco wo Êci. Nie mó wi my
tutaj o week en do wych wy pa dach lub
wy pra wach na za ku py do eu ro pej -
skich cen trów mo dy, bo na ta kie ka -
pry sy po zwo liç so bie mo ̋e jesz cze
nie wie lu Po la ków.
Ce na bi le tu lot ni cze go z Pol ski w obie
stro ny na po ∏à cze niach eu ro pej skich
wy no si od 55 z∏ w jed nà stro n´, za le˝ -
nie od prze woê ni ka i miej sca lo tu.
Jest tyl ko jed nak wa ru nek: im wcze -

Wi´k szoÊç osób wy je cha ∏a ju˝
na urlop w∏a snym sa mo cho dem, na -
ra ̋a jàc cz´ sto sie bie i swo ich bli skich
na wie lo go dzin nà, m´ czà cà jaz d´.
Czy za tem nie le piej – wy bie ra jàc si´
do nie któ rych miejsc Eu ro py – po my -
Êleç o sa mo lo cie. Dzi´ ki ta nim li niom
lot ni czym ta ka po dró˝ po wo li prze sta -
je byç luk su sem. 
Na „ta nie la ta nie” wie lu Po la ków cze -
ka ∏o z nie cier pli wo Êcià. I war to by ∏o.
Mi n´ ∏o za le d wie kil ka mie si´ cy,
a ofer ta ta nich li nii lot ni czych obej mu -
je dziÊ prze lo ty do kil ku dzie si´ ciu
miast eu ro pej skich, m.in. Lon dy nu,
Pa ry ̋a, Ma dry tu, Aten, itd. Wi´k szoÊç
prze woê ni ków de kla ru je po nad to
zwi´k sze nie licz by po ∏à czeƒ, a tak ̋e
uru cho mie nie zu pe∏ nie no wych tras,
któ re po ∏à czà lot ni ska re gio nal ne (np.
w Gdaƒ sku, Ka to wi cach, czy Szcze ci -
nie) z me tro po lia mi eu ro pej ski mi.
Rów nie˝ w przy sz∏o Êci ta nie li nie lot ni -
cze b´ dà si´ in te re so waç szcze gól nie
lot ni ska mi re gio nal ny mi. 

AD RE SY IN TER NE TO WE 
TA NICH PRZE WOÊ NI KÓW:
www. air po lo nia. com
www.air ber lin.com
www.ger man wings.com
www.sky eu ro pe.com
www.wiz za ir.com

latanie
Tanie



od cen trum mia sta. Za do dat ko we
us∏u gi Êwiad czo ne pod czas prze lo tu
trze ba do dat ko wo p∏a ciç. Mo˝ na by
po wie dzieç – coÊ za coÊ.
Pierw szà pol skà ta nià li nià lot ni czà
jest Air Po lo nia, któ ra po da je, ˝e
w pierw szym pó∏ ro czu prze wio z∏a 120
tys. pa sa ̋e rów i wy ko na ∏a 1144 rej -
sów. To kil ka krot nie wi´ cej ni˝ in ni ra -

zem wzi´ ci ta ni prze woê ni cy, ofe ru jà cy
po ∏à cze nia z Pol skà. Âred ni wskaê nik
wy ko rzy sta nia miejsc w sa mo lo tach
tej fir my wy niós∏ 65%. co zda niem
eks per tów jest bar dzo do brym wy ni -
kiem dla prze woê ni ka, któ ry dzia ∏a
na pol skim ryn ku za le d wie kil ka mie -
si´ cy. Do wy ni ków Air Po lo nii przy czy -
ni ∏a si´ m.in. wspó∏ pra ca z jed nà
z naj wi´k szych eu ro pej skich li nii lot-
ni czych, w∏o skà Vo la re web.com.
W czerw cu fir ma na wià za ∏a tak ̋e po -
ro zu mie nie z nie miec kim prze woê ni -
kiem Ha pag -Lloyd Express. Wspó∏ pra -
ca z ty mi part ne ra mi za owo co wa ∏a
zwi´k sze niem licz by po ∏à czeƒ, dzi´ ki
cze mu Air Po lo nia ob s∏u gu je te raz
prze lo ty z War sza wy, Ka to wic, Kra ko -
wa, Po zna nia, Byd gosz czy, Gdaƒ ska,
Szcze ci na i Wro c∏a wia do 10 miast
eu ro pej skich, tj. Aten, Bruk se li, Lon -
dy nu, Frank fur tu, Ko lo nii, Ma dry tu,
Me dio la nu, Pa ry ̋a, Rzy mu i We ne cji. 
W lip cu fir ma og∏o si ∏a no wy roz k∏ad
rej sów na se zon zi mo wy 2004/2005,
roz po czy na jà cy si´ ju˝ na prze ∏o mie

paê dzier ni ka i li sto pa da. W tym okre -
sie ofe ru je ty go dnio wo po nad 60 re -
gu lar nych po ∏à czeƒ mi´ dzy na ro do -
wych. Roz k∏ad prze wi du je po nad to
uru cho mie nie no wych po ∏à czeƒ, np.
ze Szcze ci na, Byd gosz czy i Wro c∏a wia
do Lon dy nu oraz z War sza wy
do Sztok hol mu. Zwi´k szo na zo sta nie
tak ̋e cz´ sto tli woÊç rej sów do Lon dy -
nu i Pa ry ̋a. Trwa jà rów nie˝ pra ce
nad uru cho mie niem po ∏à czeƒ z War -
sza wy do Mo skwy i Mo na chium. 
Na ryn ku pol skim obec ni sà tak ̋e:
s∏o wac ki prze woê nik Sky Eu ro pe (wy -
lo ty tyl ko z War sza wy), w´ gier ski Wizz
Air (lo ty z Ka to wic i Kra ko wa), nie -
miec ki Ger man Wings (z Kra ko wa)
i Air Ber lin (z War sza wy). Je sie nià na
pol ski ry nek wej dà Easy Jet na le ̋à ce
do naj wi´k szych ta nich li nii (War sza -
wa/Kra ków) oraz Ry an Air (Szcze cin). 
Ma py po ∏à czeƒ lot ni czych oraz in for -
ma cje do ty czà ce kup na bi le tów, ich
re zer wa cji i form p∏at no Êci, zna leêç
mo˝ na na stro nach in ter ne to wych
prze woê ni ków (wy kaz na str. obok).

Za sa dy uczest nic twa:
Kon kurs prze zna czo ny jest dla pra cow ni ków Gru py Fiat, spó∏ ek jo int -ven tu re (Fiat -GM Po wer tra in Pol ska i Worl dwi de Pur cha sing)
oraz ich ro dzin.

Zwyci´zca konkursu zostanie wy∏oniony spoÊród osób, które udzielà najciekawszej odpowiedzi na powy˝sze pytanie.

Li sty z od po wie dzia mi po win ny zo staç na de s∏a ne na ad res re dak cji „Fia ta Wo kó∏ Nas” oraz byç opa trzo ne imie niem i na zwi skiem uczest -
ni ka kon kur su, nu me rem te le fo nu oraz in for ma cjà na te mat miej sca pra cy (w przy pad ku ro dzin pra cow ni ków – miej sca pra cy ro dzi ca).

Listy wraz z po praw ny mi od po wie dzia mi na le ̋y nad sy ∏aç do 30 wrze Ênia br. na ad res Sa tiz Po land, ul. 11 Li sto pa da 60/62,
43-300 Biel sko -Bia ∏a. Roz wià za nie kon kur su oraz nazwisko zwy ci´z cy opu bli ko wa ne zo sta nie na ∏a mach ma ga zy nu.

KON KURS!!!
Za pra sza my do wzi´ cia udzia ∏u w kon kur sie, któ re go organizatorem
i spon so rem jest pierw sza w Pol sce ta nia li nia lot ni cza. Air Po lo nia

ufun do wa ∏a 4 prze lo ty dla 2 osób (dla zwyci´zcy wraz z osobà towarzyszàcà),
czy li na „po dró˝ tam i z po wro tem” do wy bra ne go mia sta w Eu ro pie

we d∏ug ak tu al ne go roz k∏a du lo tów, w ter mi nie do 31 grud nia br. 
Wa run kiem wzi´ cia udzia ∏u w kon kur sie jest udzie le nie od po wie dzi

na po ni˝ sze py ta nie: 

Czy Two im zda niem ta nia li nia lot ni cza Air Po lo nia ma przed so bà przy sz∏oÊç i dla cze go?

Za pra sza my do wzi´ cia udzia ∏u w kon kur sie, któ re go organizatorem
i spon so rem jest pierw sza w Pol sce ta nia li nia lot ni cza. Air Po lo nia

ufun do wa ∏a 4 prze lo ty dla 2 osób (dla zwyci´zcy wraz z osobà towarzyszàcà),
czy li na „po dró˝ tam i z po wro tem” do wy bra ne go mia sta w Eu ro pie

we d∏ug ak tu al ne go roz k∏a du lo tów, w ter mi nie do 31 grud nia br. 
Wa run kiem wzi´ cia udzia ∏u w kon kur sie jest udzie le nie od po wie dzi

na po ni˝ sze py ta nie: 

Czy Two im zda niem ta nia li nia lot ni cza Air Po lo nia ma przed so bà przy sz∏oÊç i dla cze go? 

KON KURS!!!
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Wpraw dzie okres wa ka cyj -
ny nie sprzy ja sie dze niu
przed ekra nem te le wi zo ra,
ale na wy pa dek nie po go dy,
war to po my Êleç o zor ga ni -
zo wa niu so bie wol ne go
cza su. Re laks na Êwie ̋ym
po wie trzu to bar dziej ku -
szà ca al ter na ty wa, ale kli -
mat lu bi cza sem p∏a taç nie zbyt przy -
jem ne nie spo dzian ki. Na ch∏od niej sze
wie czo ry war to wy braç coÊ z kla sy ki.
„Ser pi co” Sid neya Lu me ta to film,
któ ry na sta ∏e wpi sa∏ si´ do ka no nu
tzw. ki na po li cyj ne go (obok „Fran cu -
skie go ∏àcz ni ka” czy „Bul li ta”). Nie -
ste ty, hi sto ria Êwie ̋o upie czo ne go
po li cjan ta, gra ne go przez zna ko mi te -
go Ala Pa ci no, nie na le ̋y naj bar dziej
opty mi stycz nych. Âwiat, w ja kim zna -
laz∏ si´ m∏o dy ide ali sta, nie po zo sta -
wia ˝ad nej na dziei. Ser pi co nie po -
tra fi i nie chce pod daç si´ wszech -
obec nej ko rup cji, któ ra ogar nia
wszyst kie szcze ble po li cyj nej ma chi -
ny. Bio rà wszy scy – od sze re go we go
po li cjan ta, do naj wy˝ szych stop niem
i sta no wi skiem. Zgod nie z za sa dà

„kto nie jest z na mi,
ten prze ciw nam” - za -
czy na si´ po lo wa nie na
upar te go Ser pi co. 
Se ria przy gód dziel ne go
Joh na Ram bo cie szy si´
na ca ∏ym Êwie cie nie -
s∏ab nà cà po pu lar no -
Êcià. Je Êli ktoÊ lu bi takie

ki no, nie za wie dzie si´ na pewno.
„Pierw sza krew” to in au gu ra cja cy -
klu. We te ran z Wiet na mu mu si sta wiç
czo ∏o nie uczci we mu sze ry fo wi, któ ry
dy bie na ̋ y cie na sze go bo ha te ra. Ma -
∏e, ame ry kaƒ skie mia stecz ko sta je si´
praw dzi wà are nà zma gaƒ by ∏e go ko -
man do sa z ca ∏à miej sco wà po li cjà.
Pry wat na woj na, ja kà to czy Ram bo,
to si´ przede wszyst kim
nie zmier nie efek tow ne
sce ny wal ki, okra szo ne
po pi sa mi po s∏u gi wa nia
si´ naj bar dziej wy szu ka -
nà bro nià. „Ram bo” to
film dla du ̋ych ch∏op -
ców, któ rzy cià gle ma rzà
o prze ̋y ciu przy go dy i lu -
bià przy p∏yw ad re na li ny. 

póki czasZobaczcie

PREMIERY
„Pozew o mi∏oÊç”.
Zabawna komedia
o perypetiach
uczuciowych
dwojga
prawników. 
Oboje zajmujà si´
rozwodami

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

stanowià zupe∏nie
dobranà par´. Pytanie, czy
po Êlubie potrafià nie

przenosiç animozji
s∏u˝bowych na grunt
rodzinny? 
Wyst´pujà: 
J. Moore i P. Brosnan.
Re˝.: P. Howitt.

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

Zu pe∏ nie prze ciw ny bie gun
emo cjo nal ny re pre zen tu je
le gen dar ny ju˝ film Mi -
ke’a Ni chol sa „Ab sol -
went”. Je Êli ko muÊ ja kimÊ
cu dem nie uda ∏o si´ do tej
po ry zo ba czyç Du sti na Hof f -
ma na w ro li m∏o ko sa ro man su jà ce go
ze star szà od sie bie ko bie tà, mu si to
czym pr´ dzej zro biç. Owa ro la to de -
biut Hof f ma na i s∏usz nie otwar ∏a mu
dro g´ do dal szej, b∏y sko tli wej ka rie ry.
M∏o dy Ben ja min ule ga uro ko wi ape -
tycz nej, star szej pa ni Ro bin son, któ ra
wpro wa dza ch∏o pa ka w taj ni ki ˝y cia
ero tycz ne go. Oka zu je si´ jed nak, ˝e
jesz cze bar dziej po do ba mu si´ prze -
Êlicz na cór ka men tor ki. Sce na, w któ -

rej Ben ja min wpa da do
ko Êcio ∏a i prze ry wa ce re -
mo ni´ Êlub nà, po czym
ra zem z pan nà m∏o dà
wsia da jà do au to bu su,
prze sz∏a do ka no nu naj -
s∏yn niej szych scen w hi -
sto rii ki na. War to znaç
ten film, na pew no za pad -
nie w pa mi´ç na d∏u go.



W wa ka cyj nym po dej Êciu do
ksià ̋ek mo˝ li we sà dwie opcje: al bo
pa ∏a si´ do nich na gle nie ch´ cià,
wol ny czas sp´ dza jàc na b∏o gim le -
niu cho wa niu, al bo rzu ca si´ na tekst
po ca ∏o rocz nym uni ka niu lek tu ry
z po wo du bra ku cza su. W wakacje
proponujemy ksià˝ki z tzw. „Êrod ko -
wej pó∏ ki”. 
War to za zna jo miç si´ na przy k∏ad
z po sta cià ma jor Na sta zji Ka mien -
skiej, któ ra jest bo ha ter -
kà se rii kry mi na ∏ów au -
tor stwa Alek san dry Ma ry -
ni ny. Pi sar ka, któ ra wie le
lat sp´ dzi ∏a w wy dzia le
do cho dze nio wym mo -
skiew skiej mi li cji i jest
dok to rem pra wa, ma
nie zwy k∏y dar od da wa nia
re aliów prze st´p czej Mo -
skwy. U nas, na k∏a dem
wy daw nic twa WAB, uka -
za ∏y si´ dwie z ca ∏e go
cià gu ksià ̋ek „Ukra -
dzio ny sen” i „M´ skie
gry”. Obie sà rów nie
wcià ga jà ce i mi ster nie
skon stru owa ne. 

Ka˝ dy, kto choç tro ch´
in te re su je si´ hi sto rià
i jest mi ∏o Êni kiem bio -
gra fii, ch´t nie za bie rze
pod na miot „Lu kre cj´
Bor gi´”. Ta naj s∏yn niej -
sza z tru ci cie lek by ∏a
cór kà pa pie ̋a i jed nà
z naj pi´k niej szych ko biet
epo ki. Cie ka wie uj mu je
te mat au tor – Ame ry ka -

nin John Faun ce. Pi sze bo -
wiem w pierw szej oso bie,
a nar ra to rem jest sa ma Lu -
kre cja. Po zna je my wi´c jej
do ra sta nie, pierw sze fa scy -
na cje ero tycz ne i mo ment,
kie dy osià ga nie spo ty ka nà,
jak na ko bie t´, w∏a dz´.
Faun ce, jak na de biu -
tan ta, stwo rzy∏ bar dzo
in te re su jà ce tekst.  
In nà, bar dzo war to Êcio -
wà, a za ra zem przy jem -
nà w czy ta niu ksià˝ kà
jest naj now sza po zy cja
au tor stwa Ka zi mie rza
Kut za, wy da na przez wy -
daw nic two Znak. 

„Por tre ty go dzi we” to
wspo mnie nia re ̋y se ra
o lu dziach bli skich je go
ser cu. Pi´k nie na pi sa ne,
nie mal czu ∏e por tre ty sà
nie ste ty ho∏ dem po -
Êmiert nym. Kutz nie bu -
du je po mni ków, po ka zu -
je czy tel ni ko wi nor mal -
nych lu dzi, któ rym uda ∏o
si´ byç wy bit nie uta len -

to wa ny mi lub ob da rzo ny mi nie zwy -
k∏à cha ry zmà. Zbi gniew Cy bul ski,
Sta ni s∏aw Dy gat, Ta de usz ¸om nic ki
zy sku jà w s∏o wach Kut za zu pe∏ nie in -
ny wy miar. Ma jà swo je s∏a bo Êci, bo -
làcz ki, stra chy. DoÊç du ̋ym za sko -
cze niem jest umiesz cze nie wÊród
por tre to wa nych Edwar da Gier ka.

Kutz ma jed nak
dla nie go bardzo
du ̋o cie p∏a, uwa -
˝a go za prze gra -
ne go ide ali st´,
któ re mu nie uda -
∏o si´ do sto so -
waç do epo ki,
w któ rej ˝y∏. 
Mi ∏ej lek tu ry!

pó∏ kaŚrod ko wa

Jo
an

na
 P

ol
ak

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

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

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

opowiada o skomplikowa -
nych relacjach mi´dzy
ojcem i synem, a tak˝e
o tym, jak prze˝ycia
z dzieciƒstwa determinujà
ca∏e nasze, doros∏e ˝ycie. 
Re˝.: M. Piekorz, wyst.: 
J. Frycz, M. ˚ebrowski, 
A. Grochowska. fia
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Seria Q10 Kolastyny to
gama kosmetyków
przeznaczona do
piel´gnacji skóry po 25
roku ˝ycia. Zosta∏a
opracowana
przy u˝yciu
koenzymu

Q10, witamin i alg
morskich. Zawiera
preparaty myjàce,
nawil˝ajàce
i piel´gnujàce.

Sk∏adniki
dobrano tak,
aby nie

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

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

no
w

oÊ
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Phi lips pro po nu je nam dwa no we,
nie zb´d ne w do mu urzà dze nia. Ro -
bot Es sen ce Smart Chef to pro dukt
no wej ge ne ra cji, mak sy mal nie na -
sta wio ny na wy go d´ swe go w∏a Êci -
cie la. Wy po sa ̋o ny w tak zwa ny Sys -
tem In te li gent ne go Ste ro wa nia Pro -
ce sa mi, wy ma ga je dy nie na ci Êni´ cia
od po wied nie go przy ci sku na pa ne lu.
Ma funk cje ma lak se ra, blen de ra,
po sia da na wet na sad k´ do ro bie nia
w´ dlin. Pr´d koÊç i d∏u goÊç
dzia ∏a nia do sto so wu je
so bie sam. Po sia da
po nad to wy ci skar -
k´ do cy tru sów. 
In nym, de biu -
tu jà cym na
na szym
ryn ku pro -
duk tem jest ˝e laz ko Elan ce 3100. 
Ory gi nal ny, po ma raƒ czo wy ko lor jest
uk∏o nem w stro n´ nie kon wen cjo nal -
ne go wzor nic twa. Sys tem cià g∏ej
dys try bu cji pa ry po wo du je, ˝e pra su -
je si´ bez za gnie ceƒ, na t´ ̋e nie pa ry
mo˝ na do wol nie usta wiaç, w za le˝ -
no Êci od sta nu ma te ria ∏u. 

Fir ma Ami ca to je den z naj bar dziej
re no mo wa nych pro du cen tów wy po -
sa ̋e nia ku chen ne go. No wy, obie cu jà -
cy pro dukt to wie lo funk cyj na ku chen -
ka elek trycz na HK 3603. No wo cze -
sny de sign od po wia da wy ma ga niom
mod ne go, fu tu ry stycz ne go sty lu. Wy -
glàd to nie je dy ny plus urzà dze nia.
Po la grzew cze sà tak skon stru owa ne,
˝e mo˝ na na nie k∏aÊç na czy nia ró˝ nej
wiel ko Êci. Praw dzi wy skarb to pie kar -
nik z cy fro wym pro gra ma to rem, ro˝ -
nem ob ro to wym i funk cjà elek trycz -
ne go czysz cze nia. Czas pie cze nia dla
kil ku na stu wy bra nych po traw za pro -
gra mo wa no na sta ∏e.

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

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

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

Prze mys∏ ak ce so riów kom pu te ro -
wych zmie rza do mak sy mal ne go
u∏a twie nia pra cy swo im u˝yt kow ni -
kom. Ry nek mo ni to rów to jed na
z naj bar dziej dy na micz nych ga ∏´ zi
prze my s∏u kom pu te ro we go. Kszta∏t,
wiel koÊç, funk cjo nal noÊç zmie nia jà
si´ tak szyb ko, ˝e trud no za ty mi
zmia na mi na dà ̋yç. 
Mul ti Sync LCD 206 ONX to pro dukt
fir my Nec Mit su bi shi. Po przed ni
mo del te go kon cer nu by∏ prze zna -
czo ny dla naj bar dziej spe cja li stycz -
nych biur, Mul ti Sync na to miast, zo -
sta∏ za pro jek to wa ny rów nie˝ z my Êlà
o pra cy w do mu. 20 ca lo wy ekran,
mo˝ li woÊç do wol ne go usta wie nia,
od chy la nia i ob ra ca nia mo ni to ra
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Pro jek to ry to urzà dze nia nie zb´d ne w dzi siej szym biz ne sie. Nie obej dà si´
bez nich ˝ad ne sym po zja czy szko le nia. Fir ma Ca sio wy pro du ko wa ∏a
dwa no we mo de le, Êwiet nie do sto so wa ne na wet do nie zbyt kom -
for to wych wa run ków. Dzi´ ki ela stycz ne mu zoo mo wi i au to ma -
tycz ne mu do stra ja niu si´ ostro Êci, nie ma zna cze nia na t´ -
˝e nia Êwia t∏a w sa li, ani od le g∏oÊç pro jek to ra od ekra nu. 
Mo de le XJ -350 i XJ -450 sà lek kie, wa ̋à je dy nie oko ∏o 
2 ki lo gra mów. 

czy nià u˝yt ko wa nie mak sy mal nie
kom for to wym. 
Mo ni tor ten jest w sta nie wy Êwie tlaç
jed no cze Ênie dwie stro ny for ma tu 
A -4 bez k∏o po tli we go prze wi ja nia.



staw my ma ∏à do mo wà fon tan n´,
któ ra sym bo li zu je pie nià dze. Przy nie -
sie to spo ro szcz´ Êcia i oka zji do po -
mno ̋e nia ma jàt ku, a plusk wo dy b´ -
dzie dzia ∏a∏ na nas ko jà co. Je Êli na
Êcia nach wie sza my ob ra zy, to po sta -
raj my si´, aby na ce cho wa ne by ∏y ra -
do Êcià, opty mi zmem i po go dà oraz
pod kre Êla ∏y po zy tyw ny sto su nek do
˝y cia. Ka na py i fo te le wy ma ga jà so -
lid ne go i da jà ce go po czu cie sta bil no -
Êci za ple cza. Oprzyj my je za tem
o Êcia n´ i ustaw my tak, by ci któ rzy

na nich sie dzà, wi dzie li drzwi wej -
Êcio we. Ma ∏y drew nia ny sto lik

o za okrà glo nych brze gach,
umo˝ li wi har mo nij ny prze -
p∏yw chi. W po ko ju dzien -
nym nie mo ̋e te˝ za brak -

nàç kwia tów. Sà sym bo -
lem ˝y cia. Ich li Êcie 
po win ny mieç kszta∏t
za okrà glo ny. Feng shui
naj wy ̋ej ce ni drzew ko

szcz´ Êcia i skrzy d∏o -
kwiat, a od rzu ca kak tu -
sy. Je ̋e li okna w po ko ju
sà za du ̋e, co mo ̋e
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W po ko ju dzien nym od po czy wa my,
spo ty ka my si´ z ro dzi nà, przy ja ció∏ mi
i zna jo my mi. Roz mie Êç my w nim kil -
ka ak cen tów ko lo ry stycz nych jak bu -
kie ty, po dusz ki czy ob ra zy, któ re go
o˝y wià i wp∏y nà twór czo na do mow -
ni ków oraz go Êci. Lam py skie ruj my
ku gó rze, aby ich mi´k kie i roz pro -
szo ne Êwia t∏o stwo rzy ∏o at mos fe r´
od pr´ ̋e nia. W le wym gór nym ro gu
– pa trzàc od drzwi wej Êcio wych, po -

Pra gnie niem ka˝ de go z nas jest
dom pe ∏en har mo nii i uro dy. Ta ki,
w któ rym b´ dzie my mo gli od po czy -
waç i czuç si´ bez piecz nie. Mo˝ na
to osià gnàç dzi´ ki sztu ce feng shui.
Feng shui jest sym bo lem po ∏à cze nia
dwóch pier wiast ków jang (wiatr),
któ re ma swo je êró d∏o w nie bie 
i jin (wo da), któ re ma swo je êró d∏o
w zie mi. Te dwa pier wiast ki, b´ dà ce
w cià g∏ym ru chu i nie ustan nie wp∏y -
wa jà ce na sie bie,
two rzà ener gi´ chi.
Utrzy mu je ona
w rów no wa dze ca ∏y
nasz Êwiat. 
Zgod nie z tà fi lo zo -
fià zdro wie, szcz´ -
Êcie i har mo ni´ w ˝y -
ciu gwa ran tu je w∏a Ênie
rów no mier ny prze p∏yw chi
przez na sze cia ∏a i przez
na sze naj bli˝ sze oto cze -
nie. Szcz´ Êli wy dom czy
miesz ka nie, zgod nie
z feng shui, po win no byç
ro dza jem bez piecz ne go,
otu la jà ce go nas ko ko na.

KUCHNIA MARZE¡
To niezwykle wa˝na
cz´Êç domu. Przyrzàdza
si´ tam posi∏ki
i przebywa z rodzinà. 
PowieÊmy na 
Êcianach obrazki
przedstawiajàce 

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

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

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

ma rzeƒ 
Dom naszych
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so bà. Ostre kra w´ dzie szaf i sto li ków
noc nych nie po win ny byç skie ro wa ne
na ∏ó˝ ka. Lu stro mo ̋e byç przy czy nà
za bu rzeƒ snu, dla te go naj le piej umo -
co waç je na we wn´trz nej stro nie
drzwi sza fy. Usuƒ my wszyst kie ci´˝ -
kie przed mio ty znad ∏ó˝ ka. Od no si
si´ to tak sa mo do lamp, jak i do re -
ga ∏ów z ksià˝ ka mi czy ob ra zów

w ma syw nych ra mach. Âwia do moÊç
fak tu, ˝e ka˝ dy z tych ci´˝ kich przed -
mio tów mo ̋ e kie dyÊ spaÊç, nie
wp∏y nie ko rzyst nie na nasz wy po czy -
nek. W mia r´ mo˝ li wo Êci nie
umiesz czaj my w sy pial ni te le wi zo ra
ani kom pu te ra.

Na sza ∏a zien ka to cz´ sto nie po rzàd -
ne po miesz cze nie, w któ rym nad
sta rà wan nà su szy si´ bie li zna, a na
pó∏ kach wa la jà si´ ster ty na po cz´ -
tych prosz ków, tu bek i s∏o ików. We -
d∏ug feng shui ∏a zien ka to bar dzo
wa˝ ne miej sce, któ re po win no s∏u -
˝yç przy jem no Êci, od po czyn ko wi
i uro dzie ˝y cia. Umiesz czo ne tam

drew nia ne, po zio me szaf ki,
stwo rzà wra ̋e nie od pr´ ̋e nia

zaÊ za s∏on ka wo kó∏ wan ny
izo lu je i da po czu cie bez -
pie czeƒ stwa. Bar dzo do -
bre sà ∏a zien ko we dy wa ni -
ki, któ re za trzy mu jà w po -
miesz cze niu po zy tyw nà
ener gi´. Zmieƒ my, je Êli to
mo˝ li we, ak ce so ria me -
ta lo we na drew nia ne
i za in sta luj my lam py
skie ro wa ne do gó ry. Ko -
rzy staj my z ko min ka do
aro mo te ra pii. Wy bie raj my
za pa chy owo co we. Uni -
kaj my in nych ko lo rów ni˝
nie bie ski, zie lo ny tur ku so -
wy al bo bia ∏y oraz eks po -
no wa nia urzà dzeƒ do tre -
nin gu si ∏o we go, gdy˝
wbrew po zo rom nie ko ja rzà

si´ one z re lak sem.
Pa mi´ taj my, aby wszel kie zmia -

ny ro biç w spo sób prze my Êla ny,
sys te ma tycz ny i stop nio wy. Nie
spiesz my si´ i w ni czym nie prze sa -
dzaj my. We d∏ug feng shui ka˝ da
zmia na w jed nym po miesz cze niu
wp∏y wa te˝ na ca ∏e wn´ trze
– a w re zul ta cie na ca ∏e na sze ˝y cie
i ˝y cie na szych naj bli˝ szych. 

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

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

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

Najlepsze kolory 
do kuchni to zielony,
˝ó∏ty, pomaraƒczowy
i be˝. Unikajmy Êcian
w kolorach niebieskim,
lila i szarym, bo
zwalniajà przep∏yw
energii chi.

po wo do waç ner wo woÊç – po wie Êmy
na nich gru be za s∏o ny, a dla uzy ska -
nia efek tu mi´k kie go Êwia t∏a tak ̋e
fi ran ki. Na pod ∏o dze roz ∏ó˝ my dy wan.
Bar dzo wa˝ ne sà ko lo ry. Je Êli cz´ sto
po dej mu je my go Êci, umie Êç my
w po ko ju ak cen ty ˝ó∏ te go – co po bu -
dzi wy mia n´ ener gii i po ma raƒ czo -
we go – co ozna cza ruch oraz zmia ny.
Nie bie ski u∏a twia me dy ta cj´,
zie lo ny re lak su je i od Êwie ̋a, zaÊ
ko lor la wen dy i jej za pach od -
pr´ ̋a. Uni kaj my na to miast po -
∏à czeƒ brà zów i sza ro Êci, bo
prze szka dza jà w prze p∏y wie
ener gii i wy wo ∏u jà na strój przy -
gn´ bie nia. Uni kaj my te˝ mie -
sza nia sty lów, bo stwo -
rzy to at mos fe r´ cha -
osu, da le kà od har mo nii,
na któ rej nam za le ̋y.
Sy pial nia jest naj wa˝ niej -
szym po miesz cze niem
w na szym miesz ka niu, gdy˝
sp´ dza my tam jed nà trze cià
na sze go ˝y cia. Tam w∏a Ênie
∏a du je my co noc swo je ba -
te rie. Po win na byç za tem
po ko jem naj bar dziej wy ci -
szo nym i je Êli to mo˝ li we,
znaj do waç si´ z da la od drzwi
wej Êcio wych, a w sy tu acji ide al nej
– na pi´ trze. Wy po sa ̋e nie sy pial ni,
za rów no pod wzgl´ dem ko lo ru, jak
i kszta∏ tów, mu si stwa rzaç na strój ∏a -
god no Êci cie p∏a. Su ge ru je si´ do bór
ko lo rów sto no wa nych i sub tel nych
np. ró ̋a ny, brzo skwi nio wy, cy try no wy,
li la lub ró ̋o wy, któ re sà cie p∏e i od -
pr´ ̋a jà ce. Uni kaj my barw ˝y wych,
ci´˝ kich i moc no kon tra stu jà cych ze
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satyryka
Z notatnika

w
´d
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Rze czy wi stoÊç 
na gle prze bu dzo na
Tej no cy Êni ∏o mi si´, ̋ e po przyj Êciu do
pra cy szef przy wi ta∏ si´ ze mnà bar dzo
ser decz nie i za pro po no wa∏ mi wy so kà
(we d∏ug nie go) pod wy˝ k´. Za sko czy∏
mnie tak bar dzo, ˝e omal si´ nie obu -
dzi ∏em, ale nic po so bie nie da ∏em po -
znaç. Zna ∏em go nie êle z wi dze nia
i wie dzia ∏em, ˝e lu bi ˝ar to waç. Pra co -
wa ∏em jak za wsze, a szef co chwi l´
do glà da∏ i spraw dza∏, czy pra cu j´ jak
za wsze. Pod ko niec pra cy za pro po no -
wa∏ ˝e by Êmy ra zem po szli do do brej
re stau ra cji na do bry, ta ni obiad. Ucie -
szy ∏o mnie to bar dziej ni˝ pod wy˝ ka,
bo ˝o na nie naj le piej go tu je i ka˝ dy
obiad zje dzo ny po za do mem jest dla
mnie szan sà na ra to wa nie swo je go
i tak nie naj lep sze go zdro wia. 
Obiad by∏ ob fi ty (wy pi li Êmy po szeÊç
wó dek i dwa pi wa) a szef we so ∏y. Mi -
mo je go s∏a bych pro te stów za p∏a ci -
∏em ra chu nek i jesz cze go od wio z∏em
tak sów kà do do mu, po dro dze ku pu -
jàc kwia ty dla je go ̋ o ny. Ode bra∏ mi je
twier dzàc, ˝e wr´ czy jej oso bi Êcie, bo
ina czej ˝o na mu nie uwie rzy, ˝e by∏ na
ze bra niu dy rek cji. To mnie tak zde ner -

wo wa ∏o, ˝e si´ na tych miast obu dzi -
∏em! Nie ste ty, by ∏o dwa dzie Êcia po
go dzi nie ósmej. 
Kie dy zja wi ∏em si´ w pra cy, szef bez
s∏o wa wr´ czy∏ mi wy mó wie nie ze
skut kiem na tych mia sto wym. Na tych -
miast wró ci ∏em do do mu i do ∏ó˝ ka.
Âni ∏o mi si´, ˝e kie dy przy sze d∏em do
pra cy, se kre tar ka we zwa ∏a mnie do
dy rek to ra, któ ry przy wi ta∏ mnie bar dzo
uprzej mie i wr´ czy∏ no mi na cj´ na sze -
fa. Ju˝ mia ∏em jà ode braç, kie dy ostry
za pach spa le ni zny prze rwa∏ mój pi´k -
ny i opty mi stycz ny sen, przy wra ca jàc
do sza rej rze czy wi sto Êci. Rze czy wi -
Êcie, to mo ja w∏a sna ˝o na go to wa ∏a
dla mnie obiad. 
Wsta ∏em i bez s∏o wa wr´ czy ∏em jej
wy mó wie nie ze skut kiem na tych mia -
sto wym i wstecz nà da tà 4 czerw ca
1987 ro ku, któ ra to da ta ozna cza ∏a
dzieƒ na sze go Êlu bu. Te raz obo je je -
ste Êmy na jed nym za si∏ ku dla bez ro -
bot nych, a obiad ja da my w po bli skim
ba rze, za wsze o tych sa mych po rach.
˚o na o 13, a ja o 13,30. Ty le, ˝e na
kwia ty ju˝ mi nie wy star cza, ale ˝o na
jest nie zwy kle oszcz´d na i za miast
kom po tu ku pu je so bie kwia ty sa ma.

KINO FORM NIEDU˚YCH przedstawia:

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

Kto si´ wspi na na pal ce, 

nie stoi pew nie.
(po dob no lu do we)

Âpi my da lej ra zem, bo ta niej i cie plej.
Ja, ˝e by nie za spaç za wsze wsta j´
przed siód mà. Tyl ko po co? 
Tam, gdzie kie dyÊ mnie zwol nio no
z pra cy, jest te raz mul ti ki no. Ale na to
mnie ju˝ nikt nie na mó wi. Wo l´ swój
sta ry te le wi zor i mój ulu bio ny se rial
war szaw ski z uli cy Wiej skiej. Na wet
jak cza sem prze Êpi´ trzy, czte ry od cin -
ki to i tak da lej nie wiem o co cho -
dzi… Ale czy ka˝ dy cz∏o wiek mu si
wszyst ko wie dzieç? Do bra noc!
KI BI CE PO GRÓB
Kie dy po awan sie pi∏ ka rzy Cra co vii do
I li gi pre zes klu bu, Piotr Mi sior, po wie -
dzia∏, aby po Êmier ci po grze baç go na
po lu bram ko wym, przy po mnia ∏a si´
nam sen ten cja wiel kie go Zyg mun ta
No wa kow skie go (po II woj nie zna ny
ja ko dzien ni karz Ra dia Wol na Eu ro -
pa). Kie dy jesz cze by∏ fe lie to ni stà kra -
kow skie go IKC (przed 1939), pi sa∏:
„Kie dy umr´, po cho waj cie mnie na
po lu kar nym Cra co vii. Jesz cze po
Êmier ci b´ d´ jej bro ni∏”. 
Do wy ko na nia te sta men tu jesz cze nie
do sz∏o. Mo ̋e wi´c ˝y cze nie by ∏e go
pre ze sa (obec nie ju˝ vi ce) do cze ka
si´ re ali za cji…
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HU MOR SZKOL NY NA WA KA CJE
Z bar dzo sta rych rocz ni ków kra kow -
skie go „Prze kro ju” wy bra li Êmy kil ka
pe re ∏ek ze szkol nych wy pra co waƒ.
Nie spra wia jà wra ̋e nia ra mo lek i nie
tra cà uro dy. Za ch´ ca my, by przy sy -
∏aç do re dak cji ak tu al nà li te ra tur k´. 

Ju˝ Boles∏aw Prus chcàc
powstrzymaç nap∏yw germanistów na
ziemie polskie napisa∏ „Placówk´”.

Matka nie pracuje, bo jest chora,
ojciec te˝, bo umar∏ (z podania
o przyznanie stypendium).

kr
zy

˝ó
w

ka
 z

 F
ia

te
m

 n
r 

2
W

Êr
ód

 u
cz

es
tn

ik
ów

 n
as

ze
j z

ab
aw

y 
ro

zl
os

uj
em

y 
na

gr
od

y 
ks

ià
˝k

ow
e.

 
Cz

ek
am

y 
w

 r
ed

ak
cj

i n
a 

od
po

w
ie

dz
i.

Rej by∏ pierwszym ojcem, który
zaczà∏ tworzyç na szerokà skal´.

Na lodzie trzeba byç ostro˝nym, 
bo mo˝na wpaÊç pod lód, gdzie
czeka nas Êmierç lub szpital
powiatowy (z wypracowania 
o prze˝yciach na feriach zimowych).

Wiatr powstaje w ten sposób, 
˝e drzewa si´ ruszajà i pociskajà
powietrze.

JeÊli rycerz w Êredniowieczu
Êlubowa∏ damie, ˝e jej coÊ zrobi, to
zrobi∏, nawet jeÊli mia∏a m´˝a
(z wypracowania o „Krzy˝akach”).

PRA WY DO LE WE GO…
Wia do mo ko le go, u nas ∏a twiej wy piç
ni˝ prze mó wiç. A Gru zi ni – od wrot nie,
nie wy pi jà za nim nie wznio sà to a stu.
Dla te go pod rzu ca my zno wu sto sow ny
to a Êcik, bo imie nin ci u nas do sta tek.
Li czy my na wza jem noÊç Czy tel ni ków.
Cze ka my na li sty!

CÓ˝ WI NIEN JEST…
Cóż wi nien jest nasz Cze sio 
(Wła dzio, Jó zio itd.), że jest ta ki ślicz ny?
Cóż wi nien jest nasz Cze sio, że ma ta ki wdzięk?
Czy to jest zbrod nia ta ki wy gląd es te tycz ny?
Na ta ki wy gląd na wet ka mień też by zmiękł!

(Śpie wa ne na nu tę swoj ską)

ROZWIÑZANIE KRZY˚ÓWKI Z NR 49
POZIOMO: 1. kapelan 5. tu∏ów 7. Kali 8. Marrakech 9. Peck 11. Jaros∏aw 13. A∏taj 14. Turyn 15. Lionel 16. wiadro 18. Punciak 20.
inwazja 22. Argenta 24. manatki 27. Uderzo 29. piruet 30. efekt 31. nasyp 33. Di Caprio 35. Owen 36. Frankfurt 37. kret 38. pilot
39. radyjko PIONOWO: 1. Kormoran 2. Pra˝anki 3. akcja 4. nahajka 5. Tipo 6. wlew 8. Multipla 9. Panorama 10. król 12. salon 16.
wk∏ad 17. Ritmo 19. cherubin 21. adiutant 23. tutka 25. niepokój 26. Trepiuno 28. renifer 29. peso 32. aorta 33. Deep 34. pakt.

ROZWIÀZANIE ∏AMIG∏ÓWKI: Seicento - jazda próbna. 
Do redakcji nie wp∏yn´∏a prawid∏owa odpowiedê. Mo˝e tym razem b´dzie ∏atwiej.
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ACTUAL 22.525 1108 54 150 6,0 3-drzwiowy 187.143.2
ACTIVE 24.735 1108 54 150 6,0 3-drzwiowy 187.243.2
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• 009 – ABS z∏ 1.955 • 025 – Kli ma ty za cja z∏ 2.975 • 028 – Elektr. pod no Ênik szyb z∏ 595 • 030 – Przy ciem nia ne szy by aterm. z∏ 255 • 082 – Przyst. pod ra dio z∏ 170 • 097 – Lam py przeciwmgiel -
ne z∏ 425 • 108 – Fel gi alum. z∏ 1.062,50 •112 – Wpo ma ga nie elek trycz ne kie row ni cy z∏ 1.615 • 174 – Szy by bocz ne tyl ne uchy la ne z∏ 212,50 • 195 – Siedz. tyl ne dzie lo ne z∏ 340 • 197 – Far tu -
chy p. b∏ot ne kó∏ tyln. z∏ 42,50 • 210 – La kier me ta liz. z∏ 913,75 • 228 – Cen tral ny za mek z∏ 297,50 • 313 – Au to ra dio z∏ 1.105 • 399 – Dach otwie ra ny elektr. – d∏u gi z∏ 2.040 • 431 – Ko ∏a ze sto -
pu + opo ny po sze rzo ne z∏ 1.232,50 • 457- Zde rza ki w ko lo rze nad wo zia z∏ 510 • 502 – Po dusz ka pow. pa sa ̋e ra z∏ 935 • 564 – Ra dio z CD z∏ 1.360 • 718 – Sys tem au dio hi -fi z∏ 510 • 5B2 – La -
kier spor to wy z∏ 340 • 927 – Li stwy ochron ne drzwi z∏ 127,50 • 58H – Pa kiet Es te ty ka z∏ 170
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ACTUAL 24.735 1108 54 150 5,7 5-drzwiowy 169.010.0
ACTIVE 26.945 1108 54 150 5,7 5-drzwiowy 169.022.0
DYNAMIC 30.430 1242 60 155 5,6 5-drzwiowy 169.033.0
ACTUAL VAN (4-miejscowy) 28.475 1108 54 150 5,7 5-drzwiowy 271.221.0
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• 007 – Sekw. au tom. szkrz. bie gów (tyl ko 1,2) z∏ 5.100 • 008 – Cen tral ny za mek ster. z pi lo ta z∏ 382,50 • 009 – ABS z∏ 1.700 • 025 – Kli ma ty za cja i filtr prze ciw py∏ ko wy z∏ 3.825 • 063 – Re gul.
wys. kie row ni cy, reg. sie dze nia kie row cy, reg. l´ dê wio wa z∏ 467,50 • 097 – Âwia t∏a prze ciw m giel ne z∏ 425 • 112 – Wspo mag. elektr. kie row ni cy Du al dri ve z∏ 1.615 • 140 – Au to. kli mat. 2-stref. z∏ 4.675
• 195 – Tyl na ka na pa dziel. z∏ 340 • 210 – La kier me ta liz. z∏ 1.232,50 • 245 – Ster. ra diem z kie row ni cy z∏ 382,50 • 263 – Sys tem CON NECT z∏ 5.015 • 269 – Sys tem na wi ga cji z∏ 5.525 • 286
– Do jaz do we ko ∏o za pa so we z∏ 0 • 315 – Ra dio z CD z∏ 1.275 • 320 – Kie row. i dêwi gnia zmia ny bie gów po kry te skó rà z∏ 340 • 347 – Czuj nik desz czu z∏ 255 • 392 – ESP (tyl ko z 1.3 JTD 16v i 1.4 16v)
z∏ 2.465 • 400 – Dach otwie ra ny elektr. z∏ 1.700 • 407 – Au tom. skrz. bie gów MTA (dot. 1.2 8v i 1.3 JTD 16v) z∏ 5.100 • 416 – CRU ISE CON TROL (tyl ko 1.4 16v) z∏ 1.275 • 428 – Elektr. ste ro wa -
ne szy by przed. i centr. za mek z∏ 1.020 • 431 – Fel gi alu min. Ele gant 14” + opo ny 185/60/H14 z∏ 1.275 • 432 – Fel gi alu min. Ele gant 15” + opo ny 185/55/H15 (dla 1.2 16v i 1.4 16v) z∏ 1.870
• 433 – Fel gi alu min. Sport 15” + opo ny 185/55/H15 z∏ 1.870 • 451 – Ra dio ma gne to fon ka se to wy z∏ 850 • 499 – Pa kiet Fix&Go z∏ 42,50 • 505 – Bocz ne po dusz ki pow. z∏ 1.020 • 508 – Czuj nik
par ko wa nia z∏ 595 • 543 – Trze ci za g∏ó wek tyl ny i 3-punkt. pas bezp. z∏ 510 • 565 – CD Chan ger z∏ 1.020 • 614 – Kur ty ny pow. z∏ 1.700 • 717 – Au to ra dio CD MP3 + sub wo ofer z∏ 1.700 • 717
– Au to ra dio CD MP3 + sub wo ofer (dla wer sji So und) z∏ 425 • 718 – Sub wo ofer z∏ 425 • 5B2/4AS – La kier spor to wy z∏ 467,50 • 833 – In sta la cja do te le fo nu z∏ 170 • 876 – Zderz. w kol. nad wo zia
z∏ 510 • 923 – Spo iler dach. z∏ 340 • 927 – Li stwy ochron ne drzwi z∏ 170

1.2 ACTUAL 29.665 1242 60 155 5,7 3-drzwiowy 188.010.4
1.2 ACTIVE 31.875 1242 60 155 5,7 3-drzwiowy 188.110.4
1.3 MULTIJET 16V ACTIVE 41.820 1248 70 164 4,5 3-drzwiowy 188.111.4
1.2 8V SOUND (WER. SPECJALNA) 34.425 1242 60 155 5,7 3-drzwiowy 188.120.4
1.2 8V DYNAMIC 34.425 1242 60 155 5,7 3-drzwiowy 188.210.4
1.2 16V DYNAMIC 36.805 1242 80 172 6,0 3-drzwiowy 188.213.4
1.4 16V DYNAMIC 38.675 1368 95 178 6,1 3-drzwiowy 188.219.4
1.3 MULTIJET 16V DYNAMIC 44.200 1248 70 164 4,5 3-drzwiowy 188.211.4

1.2 ACTUAL 30.855 1242 60 155 5,7 5-drzwiowy 188.040.4
1.2 ACTIVE 33.065 1242 60 155 5,7 5-drzwiowy 188.140.4
1.3 MULTIJET 16V ACTIVE 43.010 1248 70 164 4,5 5-drzwiowy 188.141.4
1.2 8V DYNAMIC 35.615 1242 60 155 5,7 5-drzwiowy 188.240.4
1.2 16V DYNAMIC 37.995 1242 80 172 6,0 5-drzwiowy 188.243.4
1.4 16V DYNAMIC 39.865 1368 95 178 6,1 5-drzwiowy 188.249.4
1.3 MULTIJET 16V DYNAMIC 45.390 1248 70 164 4,5 5-drzwiowy 188.241.4
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• 009 – ABS z EBD z∏ 2.295 • 025 – Kli ma ty za cja z∏ 3.825 • 097 – Âwia t∏a prze ciw m giel ne z∏ 595 • 108 – Fel gi alu mi nio we z∏ 1.020 • 195 – Tyl na ka na pa dziel. z∏ 425 • 210 – La kier me ta liz.
z∏ 1.232,50 • 428 – Elektr. pod nosz. szyb przed nich drzwi + centr. za mek z∏ 1.275 • 502 – Po dusz ka pow. pa sa ̋e ra z∏ 1.275 • 507 – Wbud. ra dio z od twa rza czem ka set. z∏ 1.105 • 626 – Re gul.
mech. sie dze nie kie row cy (z pod par ciem l´ dê wio wym) z∏ 255

1.2 16V ACTUAL (EL) 32.385 1242 80 162 7,0 4-drzwiowy 172.263.0
1.2 16V ACTIVE (HL) 35.955 1242 80 162 7,0 4-drzwiowy 172.273.0
1.6 16V ACTIVE (HL) 39.525 1596 103 180 8,3 4-drzwiowy 172.274.0A

L
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E
A

• 008 – Za mek centr. ster. pi lo tem z∏ 340 • 009 – ABS z∏ 1.785 • 011 – Reg. wys. kie row. z∏ 340 • 025 – Kli mat. man. z∏ 3.060 • 041 – Elektr. ster. lu ster ka z∏ 425 • 082 – In stal. ra dia z∏ 297,50 
• 097 – Âwia t∏a prze ciw m giel ne z∏ 425 •112 – Wpom. elektr. kie row. z∏ 1.487,50 • 140 – Kli mat. au to mat. z∏ 4.675 • 182 – Dwa zag∏. tyl ne ta pi ce ro wa ne z∏ 127,50 • 195 – Siedz. tyl ne
dziel. 50/50 z∏ 340 • 198 – Re gul. wys. pa sa kie row cy z∏ 85 • 210 – La kier me ta liz. z∏ 1.020 • 245 – Ster. ra diem z ko ∏a kier. z∏ 340 • 295 – Siedz. pa sa˝. ze zint. schow kiem z∏ 170 • 357 – Re lin -
gi dach. z∏ 510 • 392 – ESP z∏ 2.125 • 399 – Elektr. ster. szkla ny dach SKY DO ME z∏ 2.465 • 407 – Skrzy nia au tom. Du alo gic z∏ 5.100 • 428 – Elektr. ster. szy by przed nie i centr. za mek z∏ 850 • 431
– Fel gi alum. 14”, opo ny 165/65/14 z∏ 1.275 • 451 – Zin tegr. ra dio od twa rzacz ka se to wy z∏ 1.020 • 469 – Przes. i dzie lo na tyl na ka na pa z∏ 850 • 499 – Pa kiet Fix&Go! z∏ 85 • 502 – Po dusz ka pow.
pa sa˝. z∏ 935 • 505 – Bocz ne pod. pow. z∏ 850 • 508 – Czujn. park. z∏ 595 • 564 – Zint. ra dio z od twarz. CD z∏ 1.275 • 565 – Zmie niar ka CD z∏ 850 • 614 Kur ty ny pow. z∏ 850 • 626 – Reg. wys.
siedz. kie row cy z∏ 340 • 665 – Za pal nicz ka z∏ 42,50 • 717 – Zin tegr. ra dio z odtw. CD i MP3 z∏ 1.530 • 718 – Sys tem au dio Hi -Fi (g∏o Êni ki i sub wo ofer) z∏ 680 • 823 – Gniazd ko 12V z∏ 42,50 • 876
– Zde rza ki w ko lo rze nad wo zia z∏ 510 • 927 – Ochron ne li stwy bocz ne z∏ 170 • 989 – Pa kiet dla pa là cych z∏ 85 • 50G – Pa kiet Hi - Fi (za wie ra opcje 008, 041, 097, 245, 357, 564, 718, 927) z∏ 2.975
• 50K – Pa kiet Sky (za wie ra opcje 008, 097, 357, 399, 50X, 927) z∏ 2.975 • 50Y – Pa kiet Class (za wie ra opcje 008, 025, 357, 50X, 927) z∏ 2.975 • 90A – Pa kiet Es te ty ka z∏ 170 • 5B2 – La kier
spor to wy z∏ 340
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CENA CHARAKTERYSTYKA
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1.2 ACTUAL (EL) 33.745 1242 60 153 7,0 5-drzwiowy 173.262.0
1.2 16V ACTUAL (EL) 35.445 1242 80 167 6,8 5-drzwiowy 173.263.0
1.2 16V ACTIVE (HL) 38.845 1242 80 167 6,8 5-drzwiowy 173.273.0
1.6 16V ACTIVE (HL) 41.395 1596 103 186 8,1 5-drzwiowy 173.274.0
1.2 ACTUAL (EL) VAN 34.765 1242 60 153 7,0 5-drzwiowy 277.312.1
1.2 16V ACTUAL (EL) VAN 36.465 1242 80 167 6,8 5-drzwiowy 277.313.1
1.2 16V ACTIVE (HL) VAN 39.865 1242 80 167 6,8 5-drzwiowy 277.323.1
1.6 16V ACTIVE (HL) VAN 42.415 1596 103 186 8,1 5-drzwiowy 277.324.1

1.4 16V ACTUAL 42.585 1368 95 180 6,5 3-drzwiowy 192.3VA.2
1.9 JTD 80 ACTUAL 49.300 1910 80 172 5,4 3-drzwiowy 192.3V7.2
1.4 16V ACTIVE 46.920 1368 95 180 6,5 3-drzwiowy 192.3JA.2
1.6 16V ACTIVE 50.150 1596 103 185 7,3 3-drzwiowy 192.3JX.2
1.9 JTD 115 ACTIVE 56.950 1910 115 192 5,3 3-drzwiowy 192.3J8.2
1.6 16V DYNAMIC 53.720 1596 103 185 7,3 3-drzwiowy 192.32X.2
1.9 JTD 115 DYNAMIC 60.605 1910 115 192 5,3 3-drzwiowy 192.328.2
1.9 MULTIJET 16V 140 DYN. 64.005 1910 140 203 5,4 3-drzwiowy 192.32R.2
2.4 20V ABARTH 76.245 2446 170 215 9,7 3-drzwiowy 192.3EZ.2
1.4 16V ACTUAL 44.285 1368 95 178 6,7 5-drzwiowy 192.5VA.2
1.9 JTD 80 ACTUAL 51.000 1910 80 170 5,5 5-drzwiowy 192.5V7.2
1.4 16V ACTIVE 48.620 1368 95 176 6,7 5-drzwiowy 192.5JA.2
1.6 16V ACTIVE 51.850 1596 103 183 7,4 5-drzwiowy 192.5JX.2
1.9 JTD 115 ACTIVE 58.650 1910 115 190 5,4 5-drzwiowy 192.5J8.2
1.6 16V DYNAMIC 55.420 1596 103 183 7,5 5-drzwiowy 192.54X.2
1.9 JTD 115 DYNAMIC 62.305 1910 115 190 5,4 5-drzwiowy 192.548.2
1.9 MULTIJET 16V 140 DYN. 65.705 1910 140 200 5,6 5-drzwiowy 192.54R.2
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• 023 – Szy by elektr. podn. tyl ne z∏ 850 • 025 – Kli ma ty za cja z∏ 3.825 • 097 – Zin te grow. Êwia t∏a prze ciw m giel ne z∏ 340 • 108 – Fel gi alu mi nio we i opo ny 195/55/15 4 szt. z∏ 1.360• 140 – Auto mat.
klim. dwu stre fo wa z∏ 5.525 • 140 – Auto mat. klim. dwu stref. (do p∏a ta do OPT 025) z∏ 1.700 • 200 – Dod. pod grze wacz temp. wn´ trza (dla sil ni ka die sla) z∏ 425 • 205 – Au to nom. ogrze wacz We be sto
z∏ 3.910 • 210 – La kier me tal. z∏ 1.445 • 211 – Ta pi cer ka ze skó ry z∏ 5.950 • 213 – Au to alarm z∏ 1.275 • 230 – Re flek to ry kse no no we i sprys. re flek to rów (eli mi nu jà Êw. prze ciw m giel ne) z∏ 2.975
• 245 – Kie row. po kry ta skó rà z 6 przy ci ska mi z∏ 595 • 256 – Po jem nik CAR GO w ba ga˝ ni ku (w wer sji 5-drzw.) z∏ 170 • 270 – La kier me ta liz. „Len ti co la ri” (z do dat kiem mi ki) z∏ 1.785 • 295 – Sie dze -
nie pa sa˝. sk∏a da ne w sto lik (w wer sji 5-drzw.) z∏ 297,50 • 320 – Kie row. i dêwi gnia zmia ny bie gów po kry ta skó rà z∏ 382,50 • 350 – Pa kiet zi mo wy I z∏ 1.275 • 43X – Pa kiet zi mo wy II z∏ 6.205 • 392
– ESP + ASR + MSR + Bra ke As sist z∏ 2.465 • 400 – Dach otwie ra ny elektr. SKY WIN DOW z∏ 4.250 • 416 – Tem po mat CRU ISE CON TROL z∏ 1.275 • 431 – Fel gi alu min. i po sze rzo ne opo -
ny 205/55/16 91V 4 szt. (dla wer sji 5-drzw.) z∏ 1.700 • 434 – Fel gi alum. i po szerz. opo ny 205/55/16 91V 5 szt. z∏ 2.125 • 435 – Fel gi alum. i po szerz. opo ny 215/45/17 87W z∏ 2.550 • 439 – Fel -
gi alum. 205/55/16 91V 4 szt. (dla wer sji 3-drzw.) z∏ 2.210 • 451 – Ra dio od twa rzacz ka se to wy z∏ 1.105 • 469 – Sie dze nia tyl ne po chyl. i prze suw. nie zal. z∏ 1.360 • 499 – FIX&GO (eli mi nu je ko ∏o za -
pa so we) z∏ 0 • 4C6 – Pa kiet spor to wy (fel gi alum. i opo ny 215/45/17 87W + spoj ler tyl ny da cho wy + spoj le ry bocz ne) – tyl ko dla wer sji 3-drzwio wych z∏ 3.060• 501 – Elektr. ster. sie dze nia przed nie
z funk cjà pa mi´ ci z∏ 5.355 • 505 – Bocz ne po dusz ki pow. z∏ 1.105 • 508 – Czuj nik par ko wa nia z∏ 850 • 5B2 – La kier pa ste lo wy z∏ 510 • 510 – Tyl ne bocz ne po dusz ki pow. z∏ 1.275 • 564 – Ra dio
z CD z∏ 1.530 • 41A – Ra dio z CD i MP3 z∏ 2.040 • 41A – Ra dio z CD i MP3 (do p∏a ta do ra dia z CD) z∏ 510 • 565 – Zmie niacz CD w schow ku przed pa sa ̋e rem z∏ 1.190 • 579 – Easy Go z∏ 2.295
• 614 – Kur ty ny pow. z∏ 1.105 •709 – Kie row. po kry ta skó rà z 11 przy ci ska mi z∏ 680 • 711 – Ste ro wa nie g∏o sem sys te mem au dio z∏ 850 • 718 – Sys tem Hi -Fi z sub wo ofe rem z∏ 1.275 • 727 – Wn´ -
trze Extra se ria (dla wer sji 3-drzw.) z∏ 0 • 732 – Ta pi cer ka skó rza na  dla opcji 727 z∏ 5.950 • 803 – Za pa so we ko ∏o do jaz do we (eli mi nu je ko∏o zapasowe pe∏nowymiarowe) z∏ 0 • 903 – Sys tem CON NECT
NAV z∏ 5.525 • 904 – Sys tem CON NECT NAV+ z wy Êwietl. ko lo ro wym 7” z∏ 7.225 • 914 – Pa kiet COM FORT 1 (czuj nik par ko wa nia, desz czu, i au to mat. Êwia t∏a) z∏ 1.105 • 923 – Spo iler tyl ny da cho wy
z∏ 425 • 926 – Spo ile ry bocz ne (tyl ko do wer sji 3-drzw.) z∏ 425 • 982 – Ko ∏o za pa so we z fel gà alu min. z∏ 510 • 57X – Norma emisji spalin “EOBD” z∏ 0 • 59A – KIT es te tycz ny „Ki ron” z∏ 212,50 • 40K
– Otwie ra na tyl na szy ba (dla Multi Wagon) z∏ 765 • 070 – Za ciem niane tyl ne szy by (od tyl nych drzwi + ba ga˝ nik dla Multi Wagon) z∏ 680 • 356* – Ma pa Por tu ga lii z∏ 1.190 • 530* – Ma pa W∏och z∏ 1.190
• 533* – Ma pa Nie miec z∏ 1.190 • 537* – Ma pa Fran cji z∏ 1.190 • 538* – Ma pa Bel gii z∏ 1.190 • 540* – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.190 • 542* – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.190 • 548* – Ma pa Au strii z∏ 1.190
• 554* – Ma pa Wlk. Bry ta nii z∏ 1.190 • 574* – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.190
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904)

1.4 16V ACTUAL 46.835 1368 95 176 6,8 5-drzwiowy 192.7VA.2
1.9 JTD 80 ACTUAL 53.550 1910 80 170 5,6 5-drzwiowy 192.7V7.2
1.4 16V ACTIVE 51.170 1368 95 176 6,8 5-drzwiowy 192.7JA.2
1.6 16V ACTIVE 54.400 1596 103 183 7,6 5-drzwiowy 192.7JX.2
1.8 16V ACTIVE 57.715 1747 133 200 8,3 5-drzwiowy 192.7J2.2
1.9 JTD 115 ACTIVE 61.200 1910 115 190 5,6 5-drzwiowy 192.7J8.2
1.6 16V DYNAMIC 57.970 1596 103 183 7,6 5-drzwiowy 192.74X.2
1.8 16V DYNAMIC 61.370 1747 133 200 8,3 5-drzwiowy 192.742.2
1.9 JTD 115 DYNAMIC 64.855 1910 115 190 5,6 5-drzwiowy 192.748.2
1.9 MULTIJET 16V 140 DYN. 68.255 1910 140 200 5,6 5-drzwiowy 192.74R.2
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• 009 – ABS z EBD z∏ 2.295 • 025 – Kli ma ty za cja z∏ 3.825 • 097 – Âwia t∏a prze ciw m giel ne z∏ 595 • 108 – Fel gi alu mi nio we z∏ 765 • 210 – La kier me ta liz. z∏ 1.232,50 • 357 – Re lin gi da cho we z∏ 425
• 428 – Elektr. pod nosz. szyb przed nich drzwi + centr. za mek z∏ 1.275 • 502 – Po dusz ka pow. pa sa ̋e ra z∏ 1.275 • 507 – Wbud. ra dio z od twa rza czem ka set. z∏ 765 • 626 – Re gul. mech. sie dze nie
kie row cy (z pod par ciem l´ dê wio wym) z∏ 255
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• 025 – Kli ma ty za cja z∏ 3.995 • 097 – Przed nie Êwia t∏a prze ciw m giel ne z∏ 595 • 105 – Dach me tal. z tyl nym oknem ater micz nym z∏ 5.780 • 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.190 • 211 – Ta pi cer ka ze
skó ry z∏ 4.845 • 213 – Au to alarm z∏ 1.445 • 320 – Kie row ni ca i ga∏ ka zmia ny bie gów po kry ta skó rà z∏ 467,50 • 382 – Dach me ta lo wy w ko lo rze nad wo zia z∏ 6.502,50 • 767 – Cen tral ny za mek i elek-
tr. ste ro wa ne lu ster ka zewn. z∏ 765 • 833 – Przy sto so wa nie do mon ta ̋u te le fo nu z∏ 807,50 • 925 – Wind stop z∏ 935

1.8 DYNAMIC 73.865 1747 130 200 8,4 2-drzwiowy 183.520.1

• 023 – Szy by tyl ne ster. elektr. z∏ 765 • 125 – Âwia t∏a prze ciw m giel ne + sprysk. re flekt. z∏ 680 • 205 – Dod. ogrzew. ster. pi lo tem z∏ 3.400 • 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.530 • 213 – Au to alarm 
z pi lo tem z∏ 1.020 • 245 – Ster. ra diem z kie row. z∏ 595 • 263 – Sys tem Con nect z∏ 4.675 • 269 – Sys tem NAV z∏ 5.525 • 320 – Kie row. i ga∏ ka zmia ny bie gów ob szy te skó rà z∏ 425 • 392 – ESP
z∏ 2.125 • 431 – Fel gi alu mi nio we i opo ny 195/60 15” z∏ 1.530 • 441 – Lu ster ka zew. sk∏a da ne z∏ 340 • 465 – Lo dów ka (5 sie dzeƒ) z∏ 340 • 499 – Pa kiet Fix&Go z∏ 85 • 505 – Po dusz ki pow. bocz -
ne przed nie z∏ 1.020 • 508 – Czuj nik par ko wa nia z∏ 680 • 553 – Sto pieƒ u∏atw. wsia da nie z∏ 340 • 563 – Zmie niar ka CD z∏ 1.190 • 564 – Ra dio z CD (dop∏. do ra dia CC) z∏ 510 • 576 – Po dwój ny
otwie ra ny elektr. dach z∏ 3.825 • 614 – Po dusz ki chron. g∏o w´ (przed.) z∏ 1.020 • 671 – Pa kiet Wszech stron ny (za wie ra op. 339, 469, 658) z∏ 425 • 903 – Con nect Nav z∏ 9.350 • 980 – Pe∏ no wy -
mia ro we ko ∏o za pas. z∏ 85 • 989 – Pa kiet dla pa là cych (po piel nicz ka i za pal nicz ka) z∏ 42,50

1.6 16V ACTIVE 54.315 1581 103 170 9,0 5-drzwiowy 186.211.1
1.9 JTD ACTIVE 61.115 1910 110 173 6,4 5-drzwiowy 186.231.1
1.9 JTD DYNAMIC 63.665 1910 110 173 6,4 5-drzwiowy 186.431.1
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• 064 – Su per blo ka da z∏ 255 • 070 – Za ciem nia ne tyl ne szy by (tyl ko z pa kie tem Su per wi docz noÊç) z∏ 765 • 087 – 3 rzàd sie dzieƒ (2+3+2 ra zem 7 miejsc) z∏ 2.465 • 102 – Spry ski wa cze re flek to -
rów z∏ 850 • 108 – Fel gi alu mi nio we 15” z∏ 1.700 • 119 – Sie dze nie kie row ni cy elektr. re gul. pod grzew. z pa mi´ cià z∏ 3.825 • 131 – Sztyw na pó∏ ka z ty ∏u (dla 6, 7 lub 8 miejsc) z∏ 425 • 140 – Kli -
ma ty za cja au to ma tycz na dwu stre fo wa z∏ 1.360 • 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.785 • 211 – Skó rza ne sie dze nia przed. ob ro to we i pod grze wa ne (w po∏. z opcjà 659) z∏ 9.350 • 224 – Su per blo ka da
+ alarm z∏ 1.020 • 230 – Re flek to ry kse no no we z∏ 2.465 • 320 – Kie row ni ca i dêwi gnia zmia ny bie gów po kry te skó rà z∏ 425 • 359 – Re lin gi da cho we po przecz ne z∏ 850 • 365 – Czuj nik ci Ênie nia po -
wie trza (tyl ko z fel ga mi alum.) z∏ 425 • 381 – Za bez pie cze nie prze strze ni ba ga ̋o wej z∏ 425 • 392 – ESP + ASR + MSR z∏ 2.465 • 416 – Tem po mat CRU ISE CON TROL z∏ 765 • 433 – Fel gi alu mi no -
we 16” z∏ 2.125 • 440 – Fo te le przed nie ob ro to we z∏ 1.020 • 447 – Czuj nik ci Ênie nia po wie trza (tyl ko z fel ga mi alum.) z∏ 425 • 452 – Przed nie fo te le pod grze wa ne z∏ 680 • 493 – Elek trycz nie re gu -
lo wa ne drzwi bocz ne z∏ 2.975 • 508 – Czuj nik par ko wa nia z∏ 1.870 • 565 – Zmie niar ka CD z∏ 1.275 • 628 – Po trój ne elektr. okno da cho we (za wie ra lu ster ko do kon tro li dzie ci, z opcjà 632 z∏ 5.015
• 632 – Szy by elektr. ster. dla 2 rz´ du, elektr. blo ka da drzwi, os∏o ny prze ciw s∏o necz ne 2 rz´ du z∏ 1.275 • 659 – Za s∏o na prze ciw s∏o necz na dla 3 rz´ du i tyl nej szy by z∏ 212,50 • 897 – Fo te le lot ni cze
(2+2+2 ra zem 6 miejsc) z∏ 2.125 • 903 – Sys tem CON NECT NAV z∏ 4.675 • 904 – Sys tem CON NECT NAV+ z wy Êwie tla czem ko lo ro wym 7” z∏ 7.715 • 965 – Ka na pa w 3 rz´ dzie sie dzeƒ (2+3+3
ra zem 8 miejsc) z∏ 2.465 • 40E – Pa kiet Su per wi docz noÊç z∏ 1.275 • 40F – Pa kiet skó rza no -elek trycz ny z∏ 12.750 • 356* – Ma pa Por tu ga lii z∏ 1.190 • 530* – Ma pa W∏och z∏ 1.190 • 533* – Ma pa
Nie miec z∏ 1.190 • 537* – Ma pa Fran cji z∏ 1.190 • 538* – Ma pa Bel gii z∏ 1.190 • 540* – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.190 • 542* – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.190 • 548* – Ma pa Au strii z∏ 1.190 • 549* – Ma -
pa Da nii i Szwe cji z∏ 1.190 • 574* – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.190
* ce na za ko lej nà ma p´ (jed na w ce nie opcji 904)

ACTIVE 2.0 16V 87.465 1997 136 185 9,1 5-drzwiowy 179.111.0
ACTIVE 2.0 JTD 16V 95.200 1997 109 174 7,0 5-drzwiowy 179.115.0
DYNAMIC 2.2 JTD 16V 118.575 2179 128 182 7,4 5-drzwiowy 179.657.0
ADMIRAL 3.0 V6 24V 138.125 2946 204 205 11,5 5-drzwiowy 179.743.0U
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• 008 – Zdal ne ste ro wa nie otw./zam. drzwi z∏ 586,50 • 009 – ABS z∏ 3.017,50 • 025 – Kli ma ty za cja z∏ 4.165 • 041 – Elek trycz ne pod grz. lu ster ka z∏ 442 • 055 – Dod. drzwi bocz ne prze suw ne
z∏ 1.190 • 072 – Przyst. pod ra dio (bez g∏o Êni ków) z∏ 170 • 082 – Przyst. pod ra dio z∏ 399,50 • 097 – Âwia t∏a prze ciw m giel ne z∏ 552,50 • 108 – Fel gi alu mi nio we 14” z∏ 1.147,50 • 193 – Nor ma
emi sji spa lin „EOBD” z∏ 0 • 197 – Far tu chy prze ciw b∏ot ne tyl ne z∏ 51 • 209 – Pó∏ ka nad prze strze nià ba ga˝. z∏ 212,50 • 210 – La kier me tal. z∏ 1.232,50 • 313 – Ra dio odtw. kas. z∏ 1.317,50 • 352
– Ko rek wle wu pa li wa zam. na klucz z∏ 102 • 360 – Podw. dach (za wie ra 519) z∏ 3.485 • 428 – Elektr. opusz cza ne szy by + centr. za mek z∏ 1.257 • 453 – Ogrz. sie dze nie kie row cy (tyl ko z opt. 627)
z∏ 467,50 • 502 – Po dusz ka pow. pa sa ̋e ra z∏ 1.020 • 505 – Po dusz ki pow. bocz ne z∏ 1.147,50 • 508 – Sys te my wspom. przy par ko wa niu z∏ 850 • 519 – Tyl ne drzwi bocz ne, dwu skrzy d∏o we asy me -
trycz ne z∏ 272 • 547 – MP3 + ste row. g∏o so we GSM z∏ 1.105 • 564 – Ra dio z od twa rza czem CD z∏ 1.615 • 585 – Przes. dach nad ba ga˝. z∏ 1.317,50 • 627 – Siedz. kie row cy z pod ∏ok. z∏ 382,50
• 678 – Far tu chy prze ciw b∏ot ne tyl ne z∏ 51 • 748 – Far tu chy prze ciw b∏ot ne przed nie z∏ 170 • 833 – Przyst. do te le fo nu z∏ 272 • 854 – KIT van (ho mo lo ga cja ci´ ̋a ro wa na 4 oso by) z∏ 1.700 • 876
– Zde rza ki w ko lo rze nad wo zia z∏ 425 • 903 – CON NECT NAV (ra di na wi ga tor, CD, CDR, TEL. SIM) pik to gra mo wy z∏ 6.630 • 904 – CON NECT NAV+ (ra di na wi ga tor MA PA, CD, CDR, TEL. SIM) kar to gra -
ficz ny z∏ 8.500 • 356* – Ma pa Por tu ga lii z∏ 1.190 • 530* – Ma pa W∏och z∏ 1.190 • 533* – Ma pa Nie miec z∏ 1.190 • 537* – Ma pa Fran cji z∏ 1.190 • 538* – Ma pa Bel gii z∏ 1.190 • 540* – Ma pa
Ho lan dii z∏ 1.190 • 542* – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.190 • 548* – Ma pa Au strii z∏ 1.190 • 549* – Ma pa Da nii i Szwe cji z∏ 1.190 • 574* – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.190
* ce na za ko lej nà ma p´ (jed na w ce nie opcji 904)

1.2 BZ ACTUAL 38.760 1242 65 142 7,5 4-drzwiowy 119.410.1
1.6 16V ACTUAL 43.265 1580 103 168 8,6 4-drzwiowy 119.411.1
1.9 JTD ACTUAL 47.770 1910 100 168 5,8 4-drzwiowy 119.413.1
1.3 MULTIJET ACTUAL 44.880 1248 70 145 5,5 4-drzwiowy 119.417.1
1.2 BZ ACTIVE  40.545 1242 65 142 7,5 4-drzwiowy 119.510.1
1.6 16V ACTIVE 45.050 1580 103 168 8,6 4-drzwiowy 119.511.1
1.9 JTD ACTIVE 49.555 1910 100 168 5,8 4-drzwiowy 119.513.1
1.3 MULTIJET ACTIVE 46.665 1248 70 145 5,5 4-drzwiowy 119.517.1
1.6 16V FAMILY 49.980 1580 103 168 8,6 5-drzwiowy 119.521.1
1.9 JTD FAMILY 54.485 1910 105 168 5,8 5-drzwiowy 119.523.1
1.6 16V DYNAMIC 47.770 1596 103 168 8,6 5-drzwiowy 119.711.1
1.9 JTD DYNAMIC 52.275 1910 105 168 5,8 5-drzwiowy 119.713.1
1.3 MULTIJET DYNAMIC 49.385 1248 70 145 5,5 5-drzwiowy 119.717.1
1.9 JTD MALIBU 63.070 1910 105 168 5,8 5-drzwiowy 119.813.1

D
O

B
L

Ò
B

A
R

C
H

E
T

T
A



CE
NN

IK
 S

AM
OC

HO
DÓ

W
 o

bo
wi

àz
uj

àc
y 

od
 1

 li
pc

a 
20

04
 r.

 C
en

y 
z 1

5%
 u

pu
st

em
 d

la
 p

ra
co

wn
ik

ów
 s

pó
∏e

k 
Gr

up
y 

Fi
at

 w
 P

ol
sc

e,
 k

tó
rz

y 
m

og
à 

al
te

rn
at

yw
ni

e 
sk

or
zy

st
aç

 z 
op

cj
i 1

0%
 u

pu
st

u 
i d

ar
m

ow
eg

o 
pa

ki
et

u 
ub

ez
pi

ec
ze

ni
ow

eg
o.

 
W

a˝
ne

 w
 c

hw
ili

 o
dd

an
ia

 d
wu

m
ie

si
´c

zn
ik

a 
do

 d
ru

ku
. C

en
y 

do
ty

cz
à 

m
od

el
i w

 w
yk

on
an

iu
 s

ta
nd

ar
do

wy
m

 i 
sà

 c
en

am
i m

ak
sy

m
al

ny
m

i w
 s

ie
ci

 s
pr

ze
da

˝y
. P

rz
y 

za
ku

pi
e 

sa
m

oc
ho

dó
w 

z d
od

at
ko

wy
m

 w
yp

os
a˝

en
ie

m
 o

bo
wi

àz
uj

à 
do

p∏
at

y 
wg

 c
en

ni
ka

 o
pc

ji.

CENA CHARAKTERYSTYKA

ce
na

 (p
ln

)

po
je

m
no

Êç
 c

yl
in

dr
ów

 
cm

3

m
oc

 s
iln

ik
a 

KM

pr
´d

ko
Êç

 m
ak

sy
m

al
na

 
km

/h

zu
˝y

ci
e 

pa
liw

a
w

 c
yk

lu
 m

ie
sz

an
ym

 
l/1

00
 k

m
 

ro
dz

aj
 n

ad
w

oz
ia

ko
d

• 009 – ABS z∏ 1.955 • 025 – Kli ma ty za cja z∏ 2.975 • 028 – Elek tr. pod no Ênik szyb bocz nych przed. z∏ 595 • 030 – Szy by ater micz ne z∏ 255 • 082 – Przyst. pod ra dio z∏ 170 • 097 – Âwia t∏a prze -
ciw m giel ne z∏ 425 • 112 – Wspo ma ga nie elektr. kie row ni cy 1.615 • 197 – Fartuchy przeciwb∏otne tylne z∏ 76.50 • 210 – La kier me ta liz. z∏ 913,75 • 228 – Cen tral ny za mek z∏ 297,50 • 313 – Ra dio
z od twa rza czem ka se to wym z∏ 1.105 • 363 – Szy by przy ciem nia ne z∏ 85 • 500 – Po dusz ka po w. kie row cy z∏ 765 • 502 – Po dusz ka po wietrz na pa sa ̋e ra z∏ 935 • 927 – Ochron ne li stwy bocz ne z∏ 127,50

1.1 2-osobowy 23.545 1108 54 150 6,0 3-drzwiowy 287.970.2
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• 008 – Za mek centr. ster. pi lo tem z∏ 382,50 • 009 – ABS z∏ 1.700 • 025 – Kli ma ty za cja i filtr prze ciw py∏ ko wy z∏ 3.825 • 044 – Obrotomierz z∏ 170 • 063 – Re gu la cja wys. kie row ni cy i siedz. kie row -
cy z∏ 467,50 • 082 – Przy sto sow. do mont. ra dia z∏ 170 • 097 – Âwia t∏a prze ciw m giel ne z∏ 425 • 104 – Os∏o na przestrz. ba ga ̋o wej z∏ 552,50 • 108 – Fel gi alu mi nio we 15” z∏ 850 • 149 – Âcia na od -
dzie la jà ca ka bi n´ z∏ 170 • 197 – Fartuchy przeciwb∏otne tylne z∏ 102 • 210 – La kier me ta liz. z∏ 1.232,50 • 315 – Au to ra dio CD Extra se ria z∏ 1.275 • 428 – Elek trycz ny pod no Ênik szyb przed. + centr.
za mek z∏ 1.020 • 431 – Fel gi alum. + opo ny po sze rza ne z∏ 1.275 • 451 – Ra dio ma gne to fon ka se to wy z∏ 850 • 502 – Po dusz ka po wietrz na pa sa ̋e ra z∏ 850 • 524 – Za Êlep ka okien bocz. w ko lo rze
sam. z∏ 467,50 • 526 – Za Êlep ka okien bocz. z∏ 212,50 • 876 – Zde rza ki w ko lo rze nadw. z∏ 510 • 878 – Ko∏ pa ki z∏ 85 • 927 – Li stwy ochr. drzwi z∏ 170

1.2 BZ 2-osobowy 33.065 1242 60 155 5,7 3-drzwiowy 288.010.1
1.3 JTD 2-osobowy 41.565 1248 70 164 4,5 3-drzwiowy 288.011.1
1.9 JTD 2-osobowy 43.265 1910 86 173 4,9 3-drzwiowy 288.017.1
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• 008 – Cen tr. za mek z∏ 586,50 • 009 – ABS z czte re ma czuj ni ka mi z∏ 3.017,50 • 011 – Re gul. wys. kol. kie row. z∏ 297,50 • 025 – Kli mat. ma nu al na z∏ 4.165 • 041 – Elektr. reg. pod grzew. lu st. zew. z∏ 442
• 055 – Dod. drzwi bocz ne przes. z∏ 1.190 • 070 – Przy ciem. szy by z∏ 170 • 072 – Przy stos. do mont. ra dia z∏ 170 • 082 – Przy stos. pod ra dio z∏ 399,50 • 097 – Âwia t∏a przed. prze cim g. z∏ 552,50 • 139
– Krót kie prze∏. szkrzy ni bie gów z∏ 0 • 148 – Tyl na kla pa pod no sza na z∏ 357 • 193 – Nor ma emi sji spa lin z∏ 0 • 194 Kra ta za bezp. kie row c´ przed przem. si´ ∏a dun kiem z∏ 340 • 195 – Ka na pa dziel. 1/3 – 3/3 z∏
(od 1 mar ca stan dard) z∏ 0 • 199 – Trwa∏a przegroda z szybà z∏ 0 • 201 – Ru cho ma, dziel. prze gro da do wys. pa sa bezp. z∏ 612 • 210 – La kier me tal. z∏ 1.232,50 • 297 – Siedz. przed. pa sa˝. z re gul. z∏ 425
• 313 – Au to ra dio AM/FM z od twarz. ka set z∏ 1.317,50 • 352 – Ko rek wle wu pa li wa za my ka ny na klucz z∏ 102 • 360 – Pod wy˝sz. dach z∏ 3.485 • 428 – Elektr. opusz cza ne szy by (028) + centr. za mek (228)
z∏ 1.275 • 453 – Ogrze w. siedz. kie r. z∏ 467,50 • 502 – Po d. pow. pa sa˝. z∏ 1.020 • 505 – Po dusz ki pow. bocz ne z∏ 1.147,50 • 508 – Sys te my wspom. przy park. z∏ 850 • 519 – Tyl ne drzwi bocz ne, dwu -
skrzyd∏., asy metr., oszkl. z∏ 272 • 520 – Szy ba do drzwi bocz. przes. (do opt. 523) z∏ 127,50 • 523 – Drzwi bocz ne przes. z∏ 997,50 • 547 – MP3 + ko men dy g∏o so we do GSM z∏ 1.105 • 564 – Au to ra dio
z odtw. p∏yt kom pakt. z∏ 1.615 • 585 – Prze suw ny dach nad przestrz. za ∏a dow czà z∏ 1.317,50 • 621 – Sk∏a da ne siedz. pa sa˝. z opar ciem, po z∏o ̋e niu two rzà ce sto lik z∏ 399,50 • 627 – Siedz. kie row cy z pod -
∏o kietn. (daw niej opcje 132 + 626) z∏ 382,50 • 748 – Far tu chy prze ciw b∏. przed. z∏ 170 • 798 – Wy k∏adz. przestrz. ∏a dunk. z∏ 272 • 833 – Przyst. do te le fo nu z∏ 272 • 876 – Zde rza ki w kol. nadw. z∏ 425 • 878
– Ko∏ pa ki z∏ 85 • 903 – CON NECT NAV z∏ 6.630 • 904 – CON NECT NAV+ z∏ 8.500 • 943 – Zwi´ksz. ∏a down. 800 kg dla Car go i 735 kg dla Com bi z∏ 935 • 55D – KIT – Wer sja prze szklo na z∏ 1.105
* Com bi 5-miej sco wy VAN z ho mo lo ga cjà ci´ ̋a ro wà i po wy˝ szo nà ∏a dow no Êcià do 735 kg
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• 008 – Za mek centr. ster. pi lo tem z∏ 340 • 011 – Reg. wys. kie row ni cy z∏ 340 • 025 – Kli mat. ma nu al na z∏ 3.060 • 041 – Elektr. ster. lu ster ka z∏ 425 • 082 – In sta la cja ra dia z∏ 297,50 • 097 – Âwia -
t∏a prze ciw m giel ne z∏ 425 • 112 – Wpom. elektr. kie row ni cy z∏ 1.487,50 • 210 – La kier me ta liz. z∏ 1.020 • 295 – Fo tel pa sa ̋e ra ze zin tegr. schow kiem z∏ 170 • 357 – Re lin gi da cho we z∏ 510 • 365
– Czujnik ciÊnienia w oponach (TMPS) z∏ 297.50 • 428 – Elektr. ster. szy by przed nie i cen tral ny za mek z∏ 850 • 451 – Zin te gro wa ne ra dio ka se to we z∏ 1.020 • 502 – Po dusz ka po wietrz na pa sa ̋e ra
z∏ 935 • 508 – Czuj ni ki par ko wa nia z∏ 595 • 564 – Zin te gro wa ne ra dio z od twa rza czem CD z∏ 1.275 • 626 – Re gu la cja wy so ko Êci sie dze nia kie row cy z∏ 340 • 823 – Gniazd ko 12V z∏ 42,50 • 833 – In -
sta la cja do mon ta ̋u te le fo nu z∏ 255 • 876 – Zderz. w ko lo rze nadw. z∏ 510 • 927 – Ochron ne li stwy bocz ne z∏ 170 • 989 – Pa kiet dla pa là cych z∏ 85

1.1 2-osobowy 27.455 1108 54 150 5,7 5-drzwiowy 271.091.0
1.1 2-osobowy 29.155 1242 60 155 5,6 5-drzwiowy 271.093.0
1.3 JTD 2-osobowy 36.805 1248 70 160 4,3 5-drzwiowy 271.094.0

P
A

N
D

A
 V

A
N

1.2 38.207,50 1242 65 142 7,7 3-drzwiowy 223.110.1
1.9 D 43.265 1910 63 138 7,9 3-drzwiowy 223.112.1
1.9 JTD 47.685 1910 100 165 6,7 3-drzwiowy 223.113.1
1.3 JTD 44.625 1248 70 142 5,7 3-drzwiowy 223.117.1
1.6 16V SX 44.625 1596 103 168 8,6 4-drzwiowy 223.311.1
1.9 JTD SX 50.065 1910 100 165 6,7 4-drzwiowy 223.313.1
1.3 JTD SX 47.515 1248 70 142 5,7 4-drzwiowy 223.317.1
COMBI 1.6 16V 46.325 1596 103 168 8,6 4-drzwiowy 223.611.1*
COMBI 1.9 D 47.260 1910 63 141 7,7 4-drzwiowy 223.612.1*
COMBI 1.9 JTD 51.765 1910 100 168 6,4 4-drzwiowy 223.613.1*
COMBI 1.3 JTD 49.215 1248 70 142 5,8 4-drzwiowy 223.617.1*
1.2 SER SPECJ. – BUSINESS (OPT 973) 35.317,50 1242 65 142 7,5 3-drzwiowy 223.110.1

D
U

C
A

T
O FURGON

2.0 BZ 11Q KRÓTKI 2.85m 62.815 1998 110 144 13,0 4-drzwiowy 243.3L1.0
2.0 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 66.215 1997 84 136 13,0 4-drzwiowy 243.3L2.0
2.3 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 70.295 2286 110 149 13,0 4-drzwiowy 243.3L3.0
2.0 JTD 11Q ÂREDNI 3.2m 69.020 1997 84 136 9,0 4-drzwiowy 243.4L2.0
2.3 JTD 11Q ÂREDNI 3.2m 72.845 2286 110 149 7,8 4-drzwiowy 243.4L3.0
2.0 JTD 11Q P. DACH ÂR. 3.2m 71.740 1997 84 130 9,0 4-drzwiowy 243.4G2.0
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• 007 – Aut. skrz. bieg. z∏ 10.625 • 008 – Ster. zdalne otw./zam. z∏ 425 • 015 – ASR z∏ 680 • 016 – ABS z∏ 2.210 • 025 – Klimat. man. z∏ 4.420 • 025 – Klimat. man. dla wersji osob. (025+204) z∏ 8.840 • 028 – Elektr.
podn. szyb drzwi przed. z∏ 680 • 029 – Szyba tylna ogrzew. z∏ 510 • 030 – Szyby aterm. z∏ 297,50 • 033 – Wskaê. poz. oleju silnik. z∏ 170 • 036 – Zwi´kszony rozstaw lusterek (2509 mm) z∏ 170 • 041 – Boczne lusterka reg.
elektr. i podgrz. z∏ 765 • 042 – Zwi´ksz. rozstaw lusterek (2657 mm) z∏ 212,50 • 50B – Klimat. do wer. Minibus z∏ 13.260 • 50E – Siedzenie CARTER z∏ 170 • 52Q – Wyd∏u˝one pó∏osie do Camping Car z∏ 170 • 055 – Drzwi
boczne przes. po stronie kier. z∏ 1.105 • 062 – Zawiesz. tylne ze wzmoc. resorami z∏ 552,50 • 077 – Zaw. tylne z podwójn. resorami z∏ 680 • 081 – Przyst. do mont. dod. akumul. + skrzynka na bezp. z∏ 212,50 • 082 – Inst.
do radia (kable+antena+g∏oÊniki) z∏ 306 • 089 – Alternator wzmoc. + HEAT FLANGE z∏ 595 • 097 – Âwiat∏a przed. p.mgiel. z∏ 535,50 • 102 – Sprysk. refl. z∏ 535,50 • 108 – Felgi alum. 15” z∏ 2.082,50 • 133 – Autonom.
ogrz. WEBASTO (automat.) z∏ 2.210 • 141 – Opony wzmoc. (do trans. ci´˝k.) z∏ 382,50 • 143 – Opony do CAMPING CAR z∏ 680 • 169 – Red. biegów z∏ 6.885 • 200 – Dod. ogrz. z∏ 807,50 • 204 – Dod. klim. z∏ 4.420 • 205
– Auton. ogrz. WEBESTO z programat. z∏ 3.060 • 208 – Felgi alum. 16” z∏ 2.252,50 • 210 – Lakier metal. z∏ 1.232,50 • 213 – Autoalarm wolum. z∏ 1.020 • 245 – Sterow. radiem w kierow. z∏ 348,50 • 288 – Skrz. do Cabinato
(wersja pick-up) z∏ 5.695 • 297 – Pojed. siedz. pasa˝. z reg. podparcia i pod∏okietn. z∏ 255 • 309 – Wy∏. akum. z∏ 629 • 316 – Kamera do widoku wst. z∏ 1.402,50 • 358 – Cow Bar (orurowanie ochronne) z∏ 510 • 360 – Podw.
dach z∏ 2.550 • 381 – Zabez. przest. ∏ad. z∏ 1.360 • 414 – Autoradio HIGH z∏ 1.317,50 • 416 – Cruise control z∏ 1.105 • 428 – Elektr. podn. szyb + centr. zamek z∏ 1.105 • 451 – Autoradio podst. z∏ 1.062,50 • 453 – Podg.
siedz. kier. 391 • 465 – Lodówka z∏ 1.232,50 • 467 – Dod. schow. pom. siedz. kier. i pas. z∏ 433,50 • 475 – Uchwyt na drab. i os∏. szyb tyl. z∏ 382,50 • 502 – Poduszka pow. pasa˝erów z∏ 1.105 • 505 – Bocz. pod. pow.
(w siedzeniach) z∏ 1.105 • 508 – Syst. wsp. przy park. (czujnik + syg. akust.) z∏ 807,50 • 519 – Tylne oszklone drzwi dwuskrzyd∏. z∏ 170 • 520 – Drzwi bocz. przes. i oszkl. po str. pasa˝. z∏ 187 • 526 – Wyp. okien bocz. z∏ 187
• 553 – Chow. stopieƒ dla pr. drzwi bocz. przes. z∏ 1.700 • 571 – Tylna kanapa do kombi z 3-pkt. pasami bezp. (wym. prawne EU) z∏ 3.570 • 619 – Drzwi tylne otw. pod kàtem 270º z∏ 765 • 633 – Szyby bocz. przesuwne (3
rzàd) z∏ 680 • 640 – Siedz. kier. amort. z∏ 1.700 • 644 – Szyby bocz. przesuwne (2 rzàd) z∏ 340 • 650 – Tachograf z∏ 2.210 • 728 – Tapicerka welurowa z∏ 425 • 747 – Fart. przeciwb∏ot. przed. z∏ 153 • 782 – Akum. wzm.
z∏ 85 • 802 – Lakier Extraseria do zamów. flotowych z∏ 850 • 823 – Gniazdo 12V w przest. ∏ad. z∏ 42,50 • 833 – Inst. pod tel. kom. z∏ 170 • 839 – Kieszeƒ po str. pas. z∏ 42,50 • 845 – Zam. schow. w des. rozdz. z∏ 85 • 878
– Ko∏paki z∏ 153 • 903 – Syst. teleinfo. z nawig. piktogramowym (L3) z∏ 6.630 • 904 – Syst. teleinfo. z nawig. kartograficznym (L4) z∏ 8.500 • 916 – Ogranicznik przes. z∏ 127,50 • 939 – Blokada dyfer. z∏ 2.550 • 965 – 3
rzàd siedz. z poch. oparciem z∏ 1.700 • 969 – Nowy minibus z∏ 6.120• 983 – Drà˝ek stab. z∏ 170

N1 - kombi z homologacjà pojazdu ci´˝arowego

D
U

C
A

T
O 2.3 JTD 11Q P. DACH ÂR. 3.2m 75.565 2286 110 147 8,3 4-drzwiowy 243.4G3.0

2.0 BZ 15Q ÂREDNI 3.2m 67.320 1998 110 144 13,0 4-drzwiowy 244.4L1.0
2.0 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 71.145 1997 84 136 9,0 4-drzwiowy 244.4L2.0
2.3 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 74.970 2286 110 149 7,8 4-drzwiowy 244.4L3.0
2.0 BZ 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 70.040 1998 110 144 13,0 4-drzwiowy 244.4G1.0
2.0 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 73.865 1997 84 130 9,0 4-drzwiowy 244.4G2.0
2.3 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 77.690 2286 110 147 8,3 4-drzwiowy 244.4G3.0
2.8 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 80.240 2800 127 150 9,6 4-drzwiowy 244.4G5.0
2.8 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 84.490 2800 146 159 9,8 4-drzwiowy 244.4GA.0
2.0 BZ 15Q P. DACH D¸UGI 3.7m 72.590 1998 110 140 13,0 4-drzwiowy 244.5G1.0
2.3 JTD 15Q P. DACH D¸UGI 3.7m 80.240 2286 110 145 8,3 4-drzwiowy 244.5G3.0
2.8 JTD 15Q P. DACH D¸UGI 3.7m 82.790 2800 127 150 9,6 4-drzwiowy 244.5G5.0
2.8 JTD 15Q P. DACH D¸UGI 3.7m 87.040 2800 146 159 9,8 4-drzwiowy 244.5GA.0
2.3 JTD MAXI P. DACH ÂR. 3.2m 81.855 2286 110 143 8,6 4-drzwiowy 245.4G3.0
2.8 JTD MAXI P. DACH ÂR. 3.2m 83.640 2800 127 150 9,6 4-drzwiowy 245.4G5.0
2.8 JTD MAXI P. DACH ÂR. 3.2m 87.890 2800 146 159 9,8 4-drzwiowy 245.4GA.0
2.3 JTD MAXI P. DACH D¸UGI 3.7m 84.405 2286 110 145 8,4 4-drzwiowy 245.5G3.0
2.8 JTD MAXI P. DACH D¸UGI 3.7m 85.680 2800 127 150 9,6 4-drzwiowy 245.5G5.0
2.8 JTD MAXI P. DACH D¸UGI 3.7m 89.930 2800 146 159 9,8 4-drzwiowy 245.5GA.0
KABINOWY
2.0 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 59.925 1997 84 128 8,7 2-drzwiowy 243.3C2.0
2.0 JTD 11Q ÂREDNI 3.2m 62.475 1997 84 128 8,7 2-drzwiowy 243.4C2.0
2.0 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 65.365 1997 84 128 9,0 2-drzwiowy 244.4C2.0
2.3 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 69.190 2286 110 145 7,8 2-drzwiowy 244.4C3.0
2.3 JTD MAXI KRÓTKI 2.85m 68.085 2286 110 143 7,8 2-drzwiowy 245.3C3.0
2.8 JTD MAXI ÂREDNI 3.2m 73.185 2800 129 148 9,6 2-drzwiowy 245.4C5.0
2.3 JTD MAXI D¸UGI 3.7m 73.355 2286 110 143 8,1 2-drzwiowy 245.5C3.0
2.8 JTD MAXI D¸UGI 3.7m 75.735 2800 127 148 9,6 2-drzwiowy 245.5C5.0
2.8 JTD MAXI D¸UGI 3.7m 79.985 2800 146 159 9,8 2-drzwiowy 245.5CA.0
2.8 JTD P. KABINA MAXI D¸UGI 3.7m 78.710 2800 127 148 9,6 2-drzwiowy 245.5D5.0
2.8 JTD MAXI PRZED¸U˚. 4.05m 77.502 2800 127 148 9,6 2-drzwiowy 245.6C5.0
OSOBOWY/AMBULANS
2.3 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 8/9 os. 93.330 2286 110 149 8,1 4-drzwiowy 243.3P4.0
2.8 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 8/9 os. 96.730 2800 127 152 9,6 4-drzwiowy 243.3P6.0
2.3 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 8/9 os. 106.845 2286 110 147 8,4 4-drzwiowy 244.4Q4.0
2.8 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 8/9 os. 110.245 2800 127 150 9,8 4-drzwiowy 244.4Q6.0
2.8 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 79.815 2800 127 150 9,6 4-drzwiowy 244.4Y6.0
2.0 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 5/6 os. N1 71.740 1997 84 136 8,7 4-drzwiowy 243.372.0
2.0 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 5/6 os. N1 opt.571 75.310 1997 84 136 8,7 4-drzwiowy 243.372.0
2.3 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 5/6 os. N1 75.565 2286 110 149 7,8 4-drzwiowy 243.374.0
2.3 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 5/6 os. N1 opt.571 79.135 2286 110 149 7,8 4-drzwiowy 243.374.0
2.8 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 5/6 os. N1 77.945 2800 127 152 9,3 4-drzwiowy 243.376.0
2.8 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 5/6 os. N1 opt.571 81.515 2800 127 152 9,3 4-drzwiowy 243.376.0
2.3 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 5/6 os. N1 82.365 2286 110 149 7,8 4-drzwiowy 244.474.0
2.3 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 5/6 os. N1 opt.571 85.935 2286 110 149 7,8 4-drzwiowy 244.474.0
2.8 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 5/6 os. N1 84.915 2800 127 152 9,3 4-drzwiowy 244.476.0
2.8 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 5/6 os. N1 opt.571 88.485 2800 127 152 9,3 4-drzwiowy 244.476.0
2.3 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 5/6 os. N1 85.170 2286 110 149 7,8 4-drzwiowy 244.484.0
2.3 JTD 15Q P.DACH ÂR.3.2m5/6os.N1opt.571 88.740 2286 110 149 7,8 4-drzwiowy 244.484.0
2.8 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 5/6 os. N1 87.720 2800 127 152 9,3 4-drzwiowy 244.486.0
2.8 JTD 15Q P.DACH ÂR.3.2m5/6os.N1opt.571 91.290 2800 127 152 9,3 4-drzwiowy 244.486.0
2.3 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 5/6 os. 84.915 2286 110 149 7,8 4-drzwiowy 244.4K4.0
2.3 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 5/6 os. opt.571 88.485 2286 110 149 7,8 4-drzwiowy 244.4K4.0
2.8 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 5/6 os. 87.465 2800 127 150 9,5 4-drzwiowy 244.4K6.0
2.8 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 5/6 os. opt.571 91.035 2800 127 150 9,5 4-drzwiowy 244.4K6.0
2.3 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 5/6 os. 89.505 2286 110 147 8,1 4-drzwiowy 244.4J4.0
2.3 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 5/6 os. opt.571 93.075 2286 110 147 8,1 4-drzwiowy 244.4J4.0
2.8 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 5/6 os. 92.905 2800 127 152 9,6 4-drzwiowy 244.4J6.0
2.8 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 5/6 os. opt.571 96.475 2800 127 152 9,6 4-drzwiowy 244.4J6.0
2.8 JTD MAXI 3.7m* 110.075 2800 127 150 9,2 4-drzwiowy 245.5M6.0 
2.8 JTD MAXI 3.7m opt.969* 116.195 2800 127 150 9,2 4-drzwiowy 245.5M6.0 
4 x 4

2.8 JTD KRÓTKI 2.85m 109.650 2800 127 152 9,6 4-drzwiowy 247.3L5.0
2.8 JTD 15Q P. DACH ÂR. 4x4 3.2m 113.815 2800 127 152 9,8 4-drzwiowy 247.4G6.0
2.8 JTD PRZESZKL. P. DACH ÂR. 3.2m 115.515 2800 127 152 9,8 4-drzwiowy 247.4H6.0
SERIA SPECJALNA – BUSINESS (OPT 973)

2.0 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 60.265 1997 84 136 13,0 4-drzwiowy 243.3L2.0
* 13+1 miejsc (14+1 miejsc z OPT 274 lub 293); (15+1 miejsc z OPT 274 i 293)
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• 025 – Kli ma ty za cja z∏ 3.825 • 041 – Lu ster ka zewn. elektr. ust. i pod grz. z∏ 442 • 097 – Âwia t∏a prze ciw m giel ne z∏ 476 • 102 – Sprysk. refl. z∏ 680 • 140 – Au tom. kli mat. z∏ 4.675 • 241 – La kier
met. z∏ 935 • 245 – Przy ci ski ster. ra diem na kier. z∏ 765 • 273 – Ka na pa tyl na trzy miej sco wa z∏ 0 • 320 – Ko ∏o kier. i ga∏ ka dêwi gni zm. bie gów w skó rze z∏ 425 • 347 – Czuj nik desz czu z∏ 510
• 356 – Mapa Portugalii z∏ 1 360 • 392 – Sys tem stab. to ru jaz dy ESP z∏ 2.040 • 40Y – Reg. l´dê. fo te la kier. z∏ 127,50 • 400 – Elektr. otwier. szkla ny dach Sky win dow z∏ 2.550 • 416 – Tem po mat
z∏ 1.020 • 431 – Ko ∏a ze stop. lek kich + opo ny posz. Extra Se rie1 z∏ 1.445 • 432 – Ko ∏a ze stop. lek kich + opo ny posz. Extra Se rie2 z∏ 1.700 • 505 – Bocz. pod. pow. z∏ 1.190 • 508 – Czuj.
par ko wa nia z∏ 595 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1 360• 563 – Zmien. CD w ba ga˝. z∏ 1.870 • 564 – Ra dio odtw. CD z∏ 1.530 • 58B – La kier opa li zu jà cy z∏ 595 • 717 – Ra dio odtw. CD MP3 z∏ 1.445
• 718 – Sys tem au dio Hi Fi Bo se z∏ 2.975 • 727 – Ta pi cer ka Al can ta ra z∏ 1.360 • 728 – Ta pi cer ka Mi cro fi bra Ma dras z∏ 1.190 • 802 – La kier Extra se rie (koÊç s∏o nio wa pa stel) z∏ 510 • 803 – Ma ∏e
ko ∏o za pa so we z∏ 127,50 • 904 – Connect Nav+ z∏ 6 800 • 927 – Li stwy prze ciw u de rze nio we z∏ 170 • 989 – Kit dla pa là cych z∏ 170

1.2 8V 41.905 1242 60 KM 155 5,7 3-drzwiowy 101.030.0
1.3 JTD 51.935 1248 70 KM 164 4,5 3-drzwiowy 101.031.0
1.2 8V ARGENTO 44.115 1242 60 KM 155 5,7 3-drzwiowy 101.230.0
1.4 16V ARGENTO 47.515 1368 95 KM 178 6,1 3-drzwiowy 101.233.0
1.3 JTD ARGENTO 54.145 1248 70 KM 164 4,5 3-drzwiowy 101.231.0
1.4 16V PLATINO 53.805 1368 95 KM 178 6,1 3-drzwiowy 101.333.0
1.3 JTD PLATINO 60.435 1248 70 KM 164 4,5 3-drzwiowy 101.331.0

LYBRA 1.6 LS PLUS 78.115 1581 103 185 8,4 4-drzwiowy 109.321.1
LYBRA 1.8 LS PLUS 79.985 1747 130 201 8,3 4-drzwiowy 109.322.1
LYBRA 1.9 JTD LS PLUS 87.975 1910 115 187 5,9 4-drzwiowy 109.337.1
LYBRA 2.0 EMBLEMA 94.350 1998 150 210 9,8 4-drzwiowy 109.225.1
LYBRA 1.9 JTD EMBLEMA 100.470 1910 115 190 5,9 4-drzwiowy 109.295.1
LYBRA 2.4 JTD EMBLEMA 116.110 2387 150 212 6,6 4-drzwiowy 109.255.1
SW 1.6 LS PLUS 80.325 1581 103 185 8,6 5-drzwiowy 109.661.1
SW 1.8 LS PLUS 82.195 1747 130 201 8,7 5-drzwiowy 109.662.1
SW 1.9 JTD LS PLUS 90.185 1910 115 187 6,1 5-drzwiowy 109.677.1
SW 2.0 EMBLEMA 96.560 1998 150 210 10,0 5-drzwiowy 109.825.1
SW 1.9 JTD EMBLEMA 102.680 1910 115 187 6,1 5-drzwiowy 109.895.1
SW 2.4 JTD EMBLEMA 118.320 2387 150 212 6,8 5-drzwiowy 109.855.1

• 006 – Tyl ne zaw. sa mo poz. Ni vo mat (Ly bra SW) z∏ 1.700 • 030 – Szy by aterm. z∏ 0 • 070 – Tyl ne szy by przy ciem. z∏ 425 • 102 – Spry ski wa cze refl. z∏ 765 • 108 – Ko ∏a ze sto pów lek kich z∏ 1.275
• 117 – Re lin gi da cho we (Ly bra SW) z∏ 1.020 • 140 – Au tom. kli mat. z∏ 2.805 • 195 – Tyl ne siedz. dziel. (se dan) z∏ 680 • 205 – Dod. ogrzew. We ba sto z∏ 2.295 • 211 – Ta pic. skórz. z∏ 6.375
• 213 – Alarm z czujn. podn. z∏ 1.360 • 230 – Refl. ksen. z∏ 3.740 • 241 – La kier me tal. z∏ 1.700 • 303 – Ster. ra dio od. na kier. z∏ 510 • 347 – Czuj. desz czu reg. szyb koÊç pra cy wy cier. z∏ 510
• 351 – Na wi ga cja sat. + te le fon GSM wbud. w de sk´ rozdz. z∏ 8.075 • 381 – Siat ka rozdz. cz´Êç pa sa˝. od ba ga˝. (Ly bra SW) z∏ 552,50 • 385 – Czuj nik za par. szyb z∏ 510 • 392 – ESP – sys tem
sta bi li za cji to ru jaz dy z∏ 2.550 • 400 – Prze szkl. dach otwie ra ny elektr. z∏ 2.890 • 410 – Wewn. lu ster ko au tom. przy ciemn. z∏ 425 • 416 – Tem po mat z∏ 1.360 • 441 – Lu ster ka bocz ne sk∏a da ne
elektr. z∏ 595 • 452 – Fo te le przed nie pod grz. elektr. z∏ 850 • 501 – Pa mi´ç ustaw. fo te la kie row cy i lu ste rek z∏ 6.205 • 530 – Ma pa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Ma pa Nie miec z∏ 1.530 • 537 – Ma pa
Fran cji z∏ 1.530 • 538 – Ma pa Bel gii z∏ 1.530 • 540 – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.530 • 542 – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.530 • 548 – Ma pa Au strii z∏ 1.530 • 549 – Ma pa Da nii z∏ 1.530 • 574 – Ma pa
Hisz pa nii z∏ 1.530 • 563 – Zmie niar ka CD z∏ 1.870 • 58B – Lakier opalizujàcy z∏ 765 • 631 – Uchwy ty fo te li ka dla dzie ci ISO FIX z∏ 102 • 718 – Sys tem au dio Hi -Fi BO SE z∏ 2.380 • 732 – Ta pi cer ka
Suhara z∏ 2.125 • 802 – La kier dwu kol. z∏ 1.955 • 833 – Gniaz do ra dio tel. z∏ 416,50 • 980 – Ko ∏o za pa so we pe∏ no wy mia ro we z∏ 170 • 982 – Ko ∏o zap. z fel gà alum. z∏ 510
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• 070 – Przy ciem nia ne tyl ne szy by bocz ne z∏ 850 • 097 – Âwia t∏a prze ciw m giel ne z∏ 1.020 • 103 – Os∏o na tyl na ste ro wa na elek trycz nie z∏ 1.530 • 108 – Ko ∏a ze sto pu 215/60/16”, styl ele ganc ki
z∏ 1.530 • 205 – Do dat ko we ogrze wa nie pro gra mo wa ne, zdal nie ste ro wa ne* z∏ 4.675 • 223 – Za bez pie cze nie prze ciw kra dzie ̋o we wo lu me trycz ne, z czuj ni kiem pod no sze nia i alar mem z∏ 2.040 • 241
– La kier me ta li zo wa ny z∏ 2.125 • 291 – Po kro wiec na nar ty z∏ 680 • 317 – Te le wi zor z wy ko rzy sta niem wy Êwie tla cza CON NECT z∏ 5.525 • 356 – Ma pa Por tu ga lii z∏ 1.785 • 368 – Ogrze wa nie fo te li tyl -
nych z∏ 2.125 • 386 – Dy na micz ny sys tem na wi ga cji z∏ 5.950 • 400 – Dach otwie ra ny z ogni wa mi s∏o necz ny mi z∏ 5.950 • 412 – Cru ise con trol ada pta cyj ny* z∏ 5.950 • 435 – Ko ∏a ze sto pu 225/55/17”,
styl spor to wy z∏ 2.550 • 452 – Ogrze wa nie fo te li przed nich z∏ 2.125 • 496 – S∏u chaw ka te le fo nu z kla wia tu rà i wy Êwie tla czem z∏ 1.275 • 4G8 – Ba ga˝ nik z oprzy rzà do wa niem (gniazd ko 12V, siat ka)
z∏ 510 • 501 – Pa mi´ç usta wieƒ i ogrze wa nie fo te li przed nich z∏ 5.950 • 503 – Pa nel ste ro wa nia kli ma ty za cjà dla pa sa ̋e rów z ty ∏u z∏ 1.360 • 508 – Czuj ni ki par kin go we przed nie/tyl ne z∏ 2.550 • 525
– Lu ster ka we wn´trz ne/ze wn´trz ne elek tro chro ma tycz ne z∏ 1.870 • 530 – Ma pa W∏och z∏ 1.785 • 533 – Ma pa Nie miec z∏ 1.785 • 534 – Fo te le przed nie Com fort z∏ 17.425 • 535 – Fo te le tyl ne
Com fort z∏ 12.325 • 537 – Ma pa Fran cji z∏ 1.785 • 538 – Ma pa Bel gii z∏ 1.785 • 540 – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.785 • 542 – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.785 • 548 – Ma pa Au strii z∏ 1.785 • 549 – Ma pa Danii
z∏ 1.785 • 560 – Szy by an tyw ∏a ma nio we z∏ 2.550 • 563 – Zmie niar ka CD z∏ 1.870 • 574 – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.785 • 579 – PAS SI VE EN TRY I KEY/LESS GO z∏ 1.870 • 58B – Lakier opalizujàcy z∏ 850
• 718 – Sys tem Hi -Fi BO SE z∏ 4.250 • 732 – Ta pi cer ka skó rza na Po ltro na Frau z∏ 11.900
* – opcja chwi lo wo nie do st´p na dla wersji 3.2 A/T A/T – tyl ko z au to ma tycz nà skrzy nià bie gów

2.0 TURBO 20V EXECUTIVE 6M 163.965 1998 185 224 11,1 4-drzwiowy 115.368.0
2.4 20V EMBLEMA A/T 202.215 2446 170 217 10,9 4-drzwiowy 115.474.0
2.4 JTD 20V EXECUTIVE 185.810 2387 110 206 8,2 4-drzwiowy 115.363.0
2.4 JTD 10V EMBLEMA A/T 203.490 2387 110 206 8,2 4-drzwiowy 115.473.0
3.2 V6 EMBLEMA A/T 214.115 3179 230 240 14,9 4-drzwiowy 115.472.0

L
A

N
C

IA
 T

H
E

S
IS



CENA CHARAKTERYSTYKA

fia
t 

w
ok

ó∏
 n

as
SI

ER
PI

EŃ
/W

RZ
ES

IE
Ń

 2
00

4

64

ce
na

 (p
ln

)

ce
ny

 s
am

oc
ho

dó
w

po
je

m
no

Êç
 c

yl
in

dr
ów

 
cm

3

m
oc

 s
iln

ik
a 

KM

pr
´d

ko
Êç

 m
ak

sy
m

al
na

 
km

/h

zu
˝y

ci
e 

pa
liw

a
w

 c
yk

lu
 m

ie
sz

an
ym

 
l/1

00
 k

m
 

ro
dz

aj
 n

ad
w

oz
ia

ko
d

147 1.6 TS IMPRESSION 52.870 1598 105 185 8,1 3-drzwiowy 190.531.0
147 1.6 TS PROGRESSION 57.290 1598 105 185 8,1 3-drzwiowy 190.031.0
147 1.6 TS DISTINCTIVE 62.220 1598 105 185 8,1 3-drzwiowy 190.231.0
147 1.6 TS DISTINCTIVE 64.855 1598 120 195 8,2 3-drzwiowy 190.431.0
147 2.0 TS DISTINCTIVE 75.480 1970 150 208 8,9 3-drzwiowy 190.335.0
147 2.0 TS SELESPEED DISTINCTIVE 81.345 1970 150 208 8,9 3-drzwiowy 190.835.0
147 1.9 JTD IMPRESSION 62.645 1910 100 183 5,8 3-drzwiowy 190.533.0
147 1.9 JTD PROGRESSION 69.105 1910 115 191 5,8 3-drzwiowy 190.134.0
147 1.9 JTD DISTINCTIVE 73.355 1910 115 191 5,8 3-drzwiowy 190.434.0
147 1.9 JTD 16V PROGRESSION 72.165 1910 140 206 5,9 3-drzwiowy 190.136.0
147 1.9 JTD 16V DISTINCTIVE 76.415 1910 140 206 5,9 3-drzwiowy 190.436.0
147 1.6 TS IMPRESSION 54.570 1598 105 185 8,1 5-drzwiowy 190.551.0
147 1.6 TS PROGRESSION 58.990 1598 105 185 8,1 5-drzwiowy 190.051.0
147 1.6 TS DISTINCTIVE 64.005 1598 105 185 8,1 5-drzwiowy 190.251.0
147 1.6 TS DISTINCTIVE 66.555 1598 120 195 8,2 5-drzwiowy 190.451.0
147 2.0 TS DISTINCTIVE 77.180 1970 150 208 8,9 5-drzwiowy 190.355.0
147 2.0 TS SELESPEED DISTINCTIVE 83.130 1970 150 208 8,9 5-drzwiowy 190.855.0
147 1.9 JTD IMPRESSION 64.430 1910 100 183 5,8 5-drzwiowy 190.553.0
147 1.9 JTD PROGRESSION 70.890 1910 115 191 5,8 5-drzwiowy 190.154.0
147 1.9 JTD DISTINCTIVE 75.140 1910 115 191 5,8 5-drzwiowy 190.454.0
147 1.9 JTD 16V PROGRESSION 73.865 1910 140 206 5,9 5-drzwiowy 190.156.0
147 1.9 JTD 16V DISTINCTIVE 78.115 1910 140 206 5,9 5-drzwiowy 190.456.0

• 015 – ASR z∏ 850 • 025 – Kli ma ty za cja ma nu al na z∏ 4.675 • 058 – Pa kiet Ti dla wer sji Pro gres sion z∏ 10.200 / Pa kiet Ti dla wer sji Di stinc ti ve z∏ 8.415 • 082 – Przy sto so wa nie do mon ta ̋u ra dia
z∏ 425 • 205 – Ogrze wa nie do dat ko we (tyl ko JTD) z∏ 850 • 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.530 • 211 – Ta pi cer ka skó rza na z∏ 3.825 • 213 – Alarm z∏ 1.275 • 230 – Re flek to ry kse no no we z∏ 2.380
• 270 – La kier per ∏o wy z∏ 6.375 • 277 – Con nect Nav z∏ 6.800 • 302 – G∏o Êni ki wy so ko to no we tyl ne z∏ 255 • 303 – Przy ci ski ste ru jà ce ra diem w kie row ni cy z∏ 510 • 320 – Kie row ni ca i dêwi gnia zmi-
a ny bie gów ob szy ta skó rà z∏ 510 • 321 – Kie row ni ca i dêwi gnia zmia ny bie gów wy koƒ czo na drew nem z∏ 765 • 51Y – Pa kiet Kom fort z∏ 595 • 56B – Pa kiet Zi mo wy z∏ 1.530 • 392 – VDC dla wer -
sji 190.136/ 436/156/456 z∏ 1.615 dla wer sji 190.431/134/434/451/154/454 z∏ 2.465 • 400 – Dach otwie ra ny elek trycz nie z∏ 2.550 • 415 – Fel gi alu mi nio we Sport 15” opo ny 195/60/15” dla wer -
sji 190.031/ 051/134/154/136/156 z∏ 1.870 dla wer sji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 oraz wer sji 190.335/355/835/855 – bez do p∏a ty • 416 – Tem po mat (dost. tyl ko dla wer. Di stinc ti -
ve) z∏ 850 • 431 – Fel gi alu mi nio we Ele gant 15” opo ny 195/60/15” dla wer sji 190.031/051/134/154/136/156/531/551/533/553 z∏ 1.870 dla wer sji 190.335/190.355 – bez do p∏a ty • 432 – Fel gi
alu mi nio we Sport 16” opo ny 205/55/16” dla wer sji 190.031/051/134/154/136/156/531/551/533/553 z∏ 2.550 dla wer sji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 z∏ 850 dla wer sji 190.335/355
– bez do p∏a ty • 433 – Fel gi alu mi nio we Se le spe ed 17” opo ny 215/45/17” dla wer sji 190.031/051/134/154/136/156/531/551/533/553 z∏ 2.975 dla wer sji 190.231/251/431/451/434/454/436/456
z∏ 2.125 dla wer sji 190.335/355/835/855 z∏ 1.700 • 435 – Fel gi alu mi nio we Ele gant 16” opo ny 205/55/16” dla wer sji 190.031/051/134/154/136/156/531/551/533/553 z∏ 2.550 dla wer -
sji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 z∏ 850 • 439 – Fel gi alu mi nio we Su per sport 17” opo ny 215/45/17” dla wer sji 190.031/051/134/154/136/156/531/551/533/553 z∏ 2.975 dla wer -
sji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 z∏ 2.125 dla wer sji 190.335/355/835/855 z∏ 1.700 • 451 – Ra dio z od twa rza czem CC dla wer sji Di stinc ti ve – bez do p∏a ty, dla wer sji 190.531/551/533/553
z∏ 1.275 • 563 – Zmie niar ka CD z∏ 1.275 • 564 – Ra dio z od twa rza czem CD z∏ 510, dla wer sji 190.531/551/533/553 z∏ 1.785 • 709 – Przy ci ski w kie row ni cy ste ru jà ce te le fo nem z∏ 680 • 711 – Mo -
du∏ ob s∏u gi g∏o so wej te le fo nu z Vo ice Me mo z∏ 425 • 712 – Con nect Nav+ z∏ 7.650 • 718 – BO SE Sys tem z∏ 2.210 • 732 – Fo te le spor to we, skó rza ne z∏ 4.250 • 740 – Pa kiet Kli ma ty za cja z∏ 1.105
• 833 – Przy sto so wa nie do mon ta ̋u te le fo nu ko mór ko we go z∏ 680 • 980 – Ko ∏o za pa so we pe∏ no wy mia ro we z∏ 170 • 530 – Ma pa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Ma pa Nie miec z∏ 1.530 • 537 – Ma pa Fran -
cji z∏ 1.530 • 538 – Ma pa Bel gii z∏ 1.530 • 540 – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.530 • 542 – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.530 • 548 – Ma pa Au strii z∏ 1.530 • 549 – Ma pa Da nii z∏ 1.530• 574 – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.530
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• 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.530 • 211 – Ta pi cer ka skó rza na z∏ 3.825 • 213 – Alarm z∏ 1.275 • 230 – Re flek to ry kse no no we z∏ 1.870 • 270 – La kier per ∏o wy z∏ 6.375 • 277 – Con nect Nav 
z∏ 6.800 • 56A – Pa kiet Kom fort z∏ 595 • 56B – Pa kiet Zi mo wy z∏ 1.020 • 400 – Dach otwie ra ny elek trycz nie z∏ 2.550 • 499 – Ze staw do na pra wy opon – bez do p∏a ty • 563 – Zmie niar ka CD z∏ 1.275 
• 709 – Przy ci ski w kie row ni cy ste ru jà ce te le fo nem z∏ 680 • 711 – Mo du∏ ob s∏u gi g∏o so wej te le fo nu z Vo ice Me mo z∏ 425 • 712 – Con nect Nav+ z∏ 7.650 • 718 – BO SE Sys tem z∏ 2.210 • 740 – Pa -
kiet Kli ma ty za cja z∏ 1.105 • 833 – Przy sto so wa nie do mon ta ̋u te le fo nu ko mór ko we go z∏ 680 • 530 – Ma pa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Ma pa Nie miec z∏ 1.530 • 537 – Ma pa Fran cji z∏ 1.530 • 538
– Ma pa Bel gii z∏ 1.530 • 540 – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.530 • 542 – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.530 • 548 – Ma pa Au strii z∏ 1.530 • 549 – Ma pa Da nii z∏ 1.530• 574 – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.530A
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147 GTA 123.930 3179 250 246 12,1 3-drzwiowy 190.638.0
147 GTA SELESPEED 132.600 3179 250 246 12,1 3-drzwiowy 190.938.0

2.0 16V EXECUTIVE 110.415 1997 136 185 9,1 5-drzwiowy 180.311.0
2.0 JTD 16V EXECUTIVE 118.915 1997 109 174 7,2 5-drzwiowy 180.315.0
2.0 JTD 16V EMBLEMA A/T 129.965 1997 107 167 8 5-drzwiowy 180.445.0
2.2 JTD 16V EMBLEMA 6 biegów 145.265 2179 128 182 7,3 5-drzwiowy 180.457.0
3.0 24V EMBLEMA A/T 159.715 2946 204 205 11,5 5-drzwiowy 180.443.0
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• 064 – Su per blo ka da z∏ 425 • 087 – 7 miejsc z∏ 2.975 • 103 – Za s∏o na prze ciw s∏o necz na na tyl nych drzwiach bag. z∏ 510 • 119 – Przed nie fo te le pod grzew., fo tel kier. z pa mi´ cià z∏ 3.570 • 210
– La kier me ta li zo wa ny z∏ 2.125 • 211 – Skó rza na ta pi cer ka + ob ro to we sie dze nia pod grze wa ne z∏ 5.525 • 224 – Su per blo ka da + sys tem an ty na pa do wy z∏ 1.275 • 230 – Re flek to ry kse no no we z∏ 2.720
• 359 – Re lin gi da cho we z∏ 1.020 • 365 – Czuj nik nis. ci Ênie nia w opo nach z∏ 595 • 381 – Za bez pie cze nie prze strze ni ba ga˝. z∏ 595 • 433 – Fel gi alu mi no we 16” z∏ 2.380 • 452 – Przed nie fo te le pod -
grze wa ne z∏ 1.020 • 460 – 6 miejsc z∏ 2.210 • 493 – Elek trycz nie prze su wa ne drzwi bocz ne z∏ 3.230 • 565 – Zmie niar ka CD z∏ 1.700 • 628 – Po trój ne elek trycz ne okno da cho we z∏ 4.675 • 40F – Pa -
kiet skó rza no -elek trycz ny z∏ 8.075
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1.6 TS IMPRESSION 67.830 1598 120 200 8,3 5-drzwiowy 116.721.2
1.6 TS PROGRESSION 74.630 1598 120 200 8,3 5-drzwiowy 116.621.2
1.8 TS IMPRESSION 69.870 1747 140 208 8,6 5-drzwiowy 116.773.2
1.8 TS PROGRESSION 76.670 1747 140 208 8,6 5-drzwiowy 116.723.2
2.0 JTS PROGRESSION 81.770 1970 165 220 8,9 5-drzwiowy 116.675.2
2.0 JTS DISTINCTIVE 92.905 1970 165 220 8,9 5-drzwiowy 116.175.2
2.0 JTS SELESPEED PROGRESSION 85.680 1970 165 220 8,9 5-drzwiowy 116.674.2
2.0 JTS SELESPEED DISTINCTIVE 96.815 1970 165 220 8,9 5-drzwiowy 116.174.2
2.5 V6 DISTINCTIVE 115.600 2492 192 230 11,8 5-drzwiowy 116.929.2
2.5 V6 Q-SYSTEM DISTINCTIVE 121.635 2492 192 227 11,9 5-drzwiowy 116.939.2
1.9 JTD IMPRESSION 72.930 1910 115 191 6,0 5-drzwiowy 116.746.2
1.9 JTD PROGRESSION 79.730 1910 115 191 6,0 5-drzwiowy 116.646.2
1.9 JTD DISTINCTIVE 90.865 1910 115 191 6,0 5-drzwiowy 116.686.2
1.9 JTD 16V IMPRESSION 76.415 1910 140 209 6,1 5-drzwiowy 116.756.2
1.9 JTD 16V PROGRESSION 83.130 1910 140 209 6,1 5-drzwiowy 116.846.2
1.9 JTD 16V DISTINCTIVE 94.350 1910 140 209 6,1 5-drzwiowy 116.886.2
2.4 JTD 20V PROGRESSION 101.915 2387 150 212 6,7 5-drzwiowy 116.657.2
2.4 JTD 20V DISTINCTIVE 113.050 2387 150 212 6,7 5-drzwiowy 116.847.2

1.6 TS IMPRESSION 64.430 1598 120 200 8,2 4-drzwiowy 116.121.2
1.6 TS PROGRESSION 71.230 1598 120 200 8,2 4-drzwiowy 116.221.2
1.8 TS IMPRESSION 66.470 1747 140 208 8,5 4-drzwiowy 116.123.2
1.8 TS PROGRESSION 73.270 1747 140 208 8,5 4-drzwiowy 116.223.2
2.0 JTS PROGRESSION 78.370 1970 165 220 8,6 4-drzwiowy 116.375.2
2.0 JTS DISTINCTIVE 89.505 1970 165 220 8,6 4-drzwiowy 116.075.2
2.0 JTS SELESPEED PROGRESSION 82.280 1970 165 220 8,6 4-drzwiowy 116.374.2
2.0 JTS SELESPEED DISTINCTIVE 93.415 1970 165 220 8,6 4-drzwiowy 116.074.2
2.5 V6 DISTINCTIVE 112.200 2492 192 230 11,8 4-drzwiowy 116.429.2
2.5 V6 Q-SYSTEM DISTINCTIVE 118.235 2492 192 227 11,9 4-drzwiowy 116.439.2
1.9 JTD IMPRESSION 69.530 1910 115 191 5,8 4-drzwiowy 116.146.2
1.9 JTD PROGRESSION 76.330 1910 115 191 5,8 4-drzwiowy 116.246.2
1.9 JTD DISTINCTIVE 87.465 1910 115 191 5,8 4-drzwiowy 116.286.2
1.9 JTD 16V IMPRESSION 73.015 1910 140 209 5,9 4-drzwiowy 116.156.2
1.9 JTD 16V PROGRESSION 79.730 1910 140 209 5,9 4-drzwiowy 116.546.2
1.9 JTD 16V DISTINCTIVE 90.950 1910 140 209 5,9 4-drzwiowy 116.586.2
2.4 JTD 20V PROGRESSION 98.515 2387 150 212 6,6 4-drzwiowy 116.257.2
2.4 JTD 20V DISTINCTIVE 109.650 2387 150 212 6,6 4-drzwiowy 116.457.2
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• Pa kiet Im pres sion I (opcje 097, 320, 564) z∏ 2.337,50 • Pa kiet Im pres sion II (opcje 320, 431, 890) z∏ 2.337,50 • Pa kiet Pro gres sion (opcje 245, 421) z∏ 2.337,50 • 023 – Elek trycz ne pod no Êni -
ki szyb tyl nych z∏ 765 • 058 – Pa kiet Ti (dla wer sji Pro gres sion) z∏ 8.500/Pa kiet Ti (dla wer sji Di stinc ti ve) z∏ 4.250 • 075 – Tyl ne za wie sze nie NI VO MAT z∏ 1.360 • 082 – Przy sto so wa nie do mont. ra dia
z∏ 425 • 097 – Re flekt. prze ciw m giel ne z∏ 595 • 102 – Spry ski wa cze re flek to rów z∏ 595 • 104 – Ro le ta ba ga˝ ni ka z∏ 425 • 108 – Fel gi alum. 15”, dla wer sji 116.375/374/257/675/674/657 z∏ 1.530
• 200 – Ogrze wa nie dod. (tyl ko JTD) z∏ 1.700 • 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.700 • 211 – Ta pi cer ka skó rza na z∏ 3.825 • 213 – Alarm z∏ 1.275 • 230 – Re flek to ry kse no no we z∏ 2.550 • 231 – Fo -
te lik dla dziec ka Iso fix z∏ 935 • 245 – Przy ci ski w kie row ni cy ste ru jà ce ra diem z∏ 510 • 263 – Con nect z∏ 5.950 • 269 – Ra dio na wi ga tor z∏ 4.250 • 270 – La kier per ∏o wy z∏ 7.225 • 320 – Kie row ni ca
i dêwi gnia zmia ny bie gów w skó rze z∏ 510 • 321 – Kie row ni ca i dêwi gnia zmia ny bie gów w drew nie z∏ 765 • 357 – Re lin gi da cho we z∏ 1.020 • 375 – Re lin gi da cho we alu mi nio we z∏ 1.275 • 392 – VDC
z∏ 2.465 • 400 – Elektr. otwie ra ny dach z∏ 2.550 • 416 – Tem po mat z∏ 850 • 415 – Fel gi alu mi nio we 16” opo ny 205/55/16 dla wersji 116.221/223/246/257/375/374/546/621/657/646/674/675/723/846
z∏ 2.550 dla wer sji 116.074/075/286/429/439/586/457/174/175/686/847/886/929/939 z∏ 425 • 421 – Fel gi alu mi nio we 16” opo ny 205/55/16 dla wer sji 116.221/223/246/257/375/374/546/621/
657/646/674/675/723/846 z∏ 2.550 • 431 – Fel gi alu mi nio we 15” opo ny 205/60/15 dla wer sji 116.121/123/146/156/221/223/246/546/621/646/721/723/746/756/773/846 z∏ 1.700 • 432 – Fel -
gi alu mi nio we 15” opo ny 205/60/15 dla wer sji 116.121/123/146/156/221/223/246/546/621/646/721/723/746/756/773/846 z∏ 2.125 dla wer sji 116.374/375/257/675/674/657 z∏ 1.870 
• 433 – Fel gi alu mi nio we 16” opo ny 205/55/16 dla wer sji 116.221/223/246/257/375/374/546/621/657/646/674/675/723/846 z∏ 2.550 dla wer sji 116.074/075/286/429/439/586/457/174/175/
686/847/886/929/939 z∏ 425 • 435 – Fel gi alu mi nio we 16” opo ny 205/55/16 dla wer sji 116.221/223/246/257/375/374/546/621/657/646/674/675/723/846 z∏ 2.550 dla wer sji 116.074/075/286/
429/439/586/457/174/175/686/847/886/929/939 z∏ 425 • 439 – Fel gi alu mi nio we 17” opo ny 215/45/17 dla wer sji 116.221/223/246/257/375/374/546/621/657/646/674/675/723/846 z∏ 3.400
dla wer sji 116.074/075/286/429/439/586/457/174/175/686/847/886/929/939 z∏ 1.700 • 451 – Ra dio z od twa rza czem CC dla wer sji Im pres sion z∏ 1.275 • 451 – Ra dio z od twa rza czem CC dla wer -
sji Pro gres sion/Di stin ci ve – bez do p∏a ty • 499 – Ze staw do na pra wy opon z∏ 0 • 508 – Czuj ni ki par ko wa nia tyl ne z∏ 850 • 511 – Trze ci tyl ny za g∏ó wek z∏ 425 • 55X – Pa kiet Le isu re z∏ 850 • 563 – Zmie -
niar ka CD z∏ 1.530 • 564 – Ra dio z od twa rza czem CD dla wer sji Im pres sion z∏ 1.785 • 587 – Pa kiet zi mo wy z∏ 1.360 • 718 – BO SE sys tem z∏ 2.550 • 728 – Ta pi cer ka Al fa tex z∏ 425 • 751 – Pa kiet
Sport z∏ 2.550 • 762 – Siat ka trzy ma jà ca ba ga ̋e z∏ 425 • 788 – Fo te le spor to we skó rza ne z∏ 4.250 • 833 – Przy sto so wa nie do mon ta ̋u te le fo nu ko mór ko we go z∏ 680 • 890 – Pa kiet Kom fort z∏ 680
• 903 – Con nect Nav z∏ 9.265 • 923 – Tyl ny spo iler z∏ 680 • 980 – Ko ∏o za pa so we pe∏ no wy mia ro we z∏ 170 • 530 – Ma pa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Ma pa Nie miec z∏ 1.530 • 537 – Ma pa Fran cji
z∏ 1.530 • 538 – Ma pa Bel gii z∏ 1.530 • 540 – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.530 • 542 – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.530• 548 – Ma pa Au strii z∏ 1.530 • 549 – Ma pa Da nii z∏ 1.530 • 554 – Ma pa Wiel kiej Bry ta nii
z∏ 1.530 • 574 – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.530
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GTA 144.330 3179 250 250 12,1 4-drzwiowy 116.042.1
GTA SELESPEED 153.000 3179 250 250 12,1 4-drzwiowy 116.048.1

• 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.700 • 231 – Fo te lik dla dziec ka Iso fix z∏ 935 • 263 – Con nect z∏ 5.950 • 269 – Ra dio na wi ga tor z∏ 4.250 • 270 – La kier per ∏o wy z∏ 7.225 • 400 – Elek trycz nie otwie -
ra ny dach z∏ 2.550 • 416 – Tem po mat z∏ 850 • 563 – Zmie niar ka CD z∏ 1.530 • 833 – Przy sto so wa nie do mon ta ̋u te le fo nu ko mór ko we go z∏ 680 • 903 – Con nect Nav z∏ 9.265 • 530 – Ma pa W∏och
z∏ 1.530 • 533 – Ma pa Nie miec z∏ 1.530 • 537 – Ma pa Fran cji z∏ 1.530 • 538 – Ma pa Bel gii z∏ 1.530 • 540 – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.530 • 542 – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.530 • 548 – Ma pa Au strii
z∏ 1.530 • 549 – Ma pa Da nii z∏ 1.530 • 554 – Ma pa Wiel kiej Bry ta nii z∏ 1.530 • 574 – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.530A
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SW GTA 148.580 3179 250 250 12,1 5-drzwiowy 116.192.1
SW GTA SELESPEED 157.250 3179 250 250 12,1 5-drzwiowy 116.198.1
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SPIDER 2.0 JTS 119.765 1970 165 215 9,2 2-drzwiowy 163.315.1
SPIDER 3.2 V6 24V 141.015 3179 240 242 13,2 2-drzwiowy 163.316.1

• 109 – Dach sk∏a da ny elek trycz nie z∏ 8.500 • 113 – Sie dze nia re gu lo wa ne elek trycz nie z∏ 4.675 • 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.700 • 211 – Ta pi cer ka skó rza na z∏ 3.825 • 269 – Sys tem na wi ga -
cji z∏ 5.100 • 270 – La kier per ∏o wy z∏ 6.800 • 321 – Kie row ni ca i dêwi gnia zmia ny bie gów wy koƒ czo na drew nem z∏ 680 • 435 – Fel gi alu mi nio we 17”, opo ny 225/45/17” do wer sji 163.515/315 z∏ 1.275
do wer sji 163.516/316 – bez do p∏a ty • 439 – Fel gi alu mi nio we 17”, opo ny 225/45/17” do wer sji 163.515/315 z∏ 1.275 • 499 – Ze staw do na pra wy opon – bez do p∏a ty • 563 – Zmie niar ka CD
z∏ 1.700 • 728 – Ta pi cer ka skó rza na Blue/Red Sty le do wer sji 163.515/315 z∏ 5.525 do wer sji 163.516/316 z∏ 1.700 • 751 – Pa kiet ae ro dy na micz ny z∏ 2.550 • 803 – Ko ∏o za pa so we do jaz do we
– bez do p∏a ty • 833 – Przy sto so wa nie do mon ta ̋u te le fo nu ko mór ko we go z∏ 850 • 530 – Ma pa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Ma pa Nie miec z∏ 1.530 • 537 – Ma pa Fran cji z∏ 1.530• 538 – Ma pa Bel gii
z∏ 1.530 • 540 – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.530 • 542 – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.530 • 548 – Ma pa Au strii z∏ 1.530• 549 – Ma pa Da nii z∏ 1.530 • 554 – Ma pa Wiel kiej Bry ta nii z∏ 1.530 • 574 – Ma pa Hisz -
pa nii z∏ 1.530 • 356 – Ma pa Por tu ga lii z∏ 1.530

GTV 2.0 JTS 111.265 1970 165 220 9,2 2-drzwiowy 163.515.1
GTV 3.2 V6 24V 132.515 3179 240 255 13,2 2-drzwiowy 163.516.1
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1.9 JTD 16V PROGRESSION 106.250 1910 150 209 6,7 2-drzwiowy 125.133.0
2.0 JTS PROGRESSION 102.850 1970 165 216 8,7 2-drzwiowy 125.335.0
2.0 JTS SELESPEED DISTINCTIVE 112.200 1970 165 216 8,7 2-drzwiowy 125.436.0
3.2 V6 24V DISTINCTIVE 127.500 3179 240 243 12,4 2-drzwiowy 125.437.0

• 070 – Szy by pri va cy z∏ 1.360 • 102 – Wy cie racz ka i spry ski wacz re flek to rów z∏ 595 • 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.700 • 211 – Sie dze nia ze skó ry z∏ 3.825 • 213 – Alarm z∏ 1.275 • 230 – Re -
flek to ry kse no no we z∏ 2.550 • 240 – Fo te lik dla dzie ci Iso fix z∏ 255 • 270 – La kier opa li zu jà cy z∏ 7.225 • 303 – Ste ro wa nie ra diem na kie row ni cy z∏ 680 • 350 – Pa kiet zi mo wy z∏ 1.360 • 415 – Fel -
gi alum. stop sport 195/60/15 dla wer sji 125.133/335/436 z∏ 1.275 • 420 – Fel gi alum. GTA 205/55/16 dla wer sji 125.437 z∏ 425 • 433 – Fel gi alum. 17” 215/45/17 rys. spe cjal ny dla wer -
sji 125.133/335/436 z∏ 1.530 • 439 – Fel gi alum. 17” 215/45/17 spe cjal ne GTA dla wer sji 125.133/335/436 z∏ 1.870 • 454 – Pod no sze nie sie dze nia od stro ny pa sa˝. z∏ 425 • 499 – Ze staw do na -
pra wy opon z∏ 0 • 508 – Czuj nik par ko wa nia tyl ny z∏ 850 • 563 – CD Chan ger w ba ga˝ ni ku z∏ 1.530 • 709 – Ste ro wa nie ra dio tel. na kie row ni cy z∏ 850 • 708 – Ra dio CD, MP3 (do p∏a ta do wer. 133, 335)
z∏ 425 • 718 – In sta la cja Hi -Fi Bo se z sub wo ofe rem z∏ 2.550 • 740 – Pa kiet Kli ma ty za cja z∏ 1.105 • 833 – Przy sto so wa nie do mon ta ̋u tel. ko mór ko we go z∏ 680 • 903 – Con nect Nav z∏ 10.200 • 530
– Ma pa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Ma pa Nie miec z∏ 1.530 • 537 – Ma pa Fran cji z∏ 1.530• 538 – Ma pa Bel gii z∏ 1.530 • 540 – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.530 • 542 – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.530 • 548 – Ma -
pa Au strii z∏ 1.530 • 549 – Ma pa Da nii, Szwe cji, Fin lan dii, Nor we gii z∏ 1.530 • 554 – Ma pa Wiel kiej Bry ta nii z∏ 1.530 • 574 – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.530 • 356 – Ma pa Por tu ga lii z∏ 1.530 • 762 – Siat -
ka mo cu jà ca ba ga˝ z∏ 425

A
L

F
A

 R
O

M
E

O
 G

T

• 058 – Pa kiet Ti z∏ 6.800 • 102 – Spry ski wa cze re flek to rów z∏ 0 • 103 – Zas∏ony przeciws∏oneczne z∏ 340 • 108 – Fel gi alu mi nio we 16”, opo ny 205/55/16” do wer sji 136.354/156/356/757/857
– bez do p∏a ty • 113 – Przed nie sie dze nia pod grze wa ne z∏ 2.975 • 135 – Przed nie sie dze nia elek trycz nie re gu lo wa ne i pod grze wa ne z∏ 5.100 • 205 – Do dat ko we ogrze wa nie z∏ 2.975 • 210 – La kier
me ta li zo wa ny z∏ 2.380 • 211 – Ta pi cer ka ze skó ry z∏ 4.845 • 213 – Alarm z∏ 1.870 • 230 – Re flek to ry kse no no we z∏ 0 • 253 – Ogrze wa nie cz´ Êci przed niej szy by przy wy cie racz kach z∏ 765 • 270
– La kier per ∏o wy z∏ 8.925 • 321 – Kie row ni ca i dêwi gnia zmia ny bie gów wy koƒ czo na drew nem z∏ 850 • 321 – Czujnik deszczu z∏ 425 • 386 – Sys tem na wi ga cji z∏ 6.800 • 392 – VDC + Bra ke As si -
stan ce z∏ 2.975 • 400 – Elek trycz nie otwie ra ny dach z∏ 3.400 • 410 – Lu ster ko we wn´trz ne elek tro chro ma tycz ne z∏ 425 • 416 – Tem po mat z∏ 850 • 431 – Fel gi alu mi nio we 16”, opo ny 215/55/16”
do wer sji 136.020/024 z∏ 850 • 432 – Fel gi alu mi nio we 17”, opo ny 225/45/17” do wer sji 136.020/024 z∏ 1.700 do wer sji 136.102/101/104/156/103/105 z∏ 1.105 • 435 – Fel gi alu mi nio we 18”,
opo ny 235/40/18” do wer sji 136.020/024 z∏ 2.125 do wer sji 136.102/101/104/156/103/105 z∏ 1.275 • 441 – Po dwój ne lu ster ko elektr. z od szra nia czem z∏ 425 • 508 – Czujnik parkowania z∏ 1.700
• 563 – Zmie niar ka CD z∏ 1.700 • 564 – Ra dio HI -FI, zmie niar ka CD z∏ 3.825 • 709 – Ste ro wa nie ra diem na pro mie niach kie row ni cy z∏ 850 • 728 – Ta pi cer ka skó rza na Blue/Red Sty le z∏ 6.545
• 833 – Przy go to wa nie dla tel. ko mór ko we go z∏ 425 • 863 Wbu do wa ny tel. ko mór ko wy z∏ 2.550 • 530 – Ma pa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Ma pa Nie miec z∏ 1.530 • 537 – Ma pa Fran cji z∏ 1.530
• 538 – Ma pa Bel gii z∏ 1.530 • 540 – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.530 • 542 – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.530 • 548 – Ma pa Au strii z∏ 1.530 • 549 – Ma pa Da nii z∏ 1.530 • 554 – Ma pa Wiel kiej Bry ta nii z∏ 1.530
• 574 – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.530

2.0 TS IMPRESSION 118.150 1970 150 211 9,7 4-drzwiowy 136.020.1
2.4 JTD IMPRESSION 133.025 2387 150 204 7,6 4-drzwiowy 136.024.1
2.4 JTD PROGRESSION 137.275 2387 150 204 7,6 4-drzwiowy 136.102.1
2.4 JTD 20V PROGRESSION 146.625 2387 175 222 7,5 4-drzwiowy 136.101.1
2.4 JTD 20V PROGRESSION A/T 153.425 2387 175 222 7,5 4-drzwiowy 136.104.1
2.5 V6 24V PROGRESSION 141.015 2492 188 245 11,9 4-drzwiowy 136.156.1
3.2 V6 24V PROGRESSION 160.310 3179 239 245 12,5 4-drzwiowy 136.103.1
3.0 V6 PROGRESSION 166.260 2959 220 241 12,5 4-drzwiowy 136.105.1



Biuro Handlowe • ul. Browarna 2, 43-300 Bielsko-Bia∏a 
tel. (33) 812 60 49, fax (33) 812 33 20 • www.radiodelta.pl •

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6075350, Fax (0-22) 6074352
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

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

ul. Ci´˝arowa 49, Skoczów
Tel. (0-33) 8538200, Fax (0-33) 8532964
Prezes: Giovanni Sella

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

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

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

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

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

ul. Turyƒska 100, 43-100 Tychy
Tel. (0-32) 2179404, Fax (0-32) 2179440
Dyrektor, Wiceprezes: Hubert Gerono

Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa
Tel. (0-22) 5784300, Fax (0-22) 5784318
Prezes Zarzàdu: Natale Rigano

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33)8134222, Fax (0-33) 8134108
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8134018, Fax (0-33) 8135444
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8135323, Fax (0-33) 8134113
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

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

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

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

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

reprezentacja i koordynacja 
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów ˝eliwnych 
dla przemys∏u samochodowego

produkcja 
maszyn rolniczych

koordynacja dzia∏alnoÊci Magneti
Marelli w Polsce

produkcja cz´Êci samochodowych
– oÊwietlenie

produkcja 
cz´Êci samochodowych 
– uk∏ady wydechowe

produkcja 
cz´Êci samochodowych 
– zawieszenia

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ 
dla przemys∏u samochodowego

import i sprzeda˝ samochodów 
dostawczych i ci´˝arowych

administracja ksi´gowa, 
personalna i p∏ace

zarzàdzanie i utrzymanie
nieruchomoÊci

us∏ugi celne

us∏ugi 
finansowe i leasingowe

us∏ugi faktoringowe

ochrona osób, mienia 
i ochrona przeciwpo˝arowa 
oraz transport

naprawa samochodów
i sprzeda˝ cz´Êci zamiennych

produkcja 
silników i skrzyƒ biegów 
do samochodów
zakupy ma te   ria ∏ów poÊrednich 
i bezpo Êred nich do produkcji
samochodów

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

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132549, Fax (0-33) 8126988
Dyrektor: Ralf Hünerfeld

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074941, Fax (0-22) 6074849
Prezes Zarzàdu: Andrzej Bàk us∏ugi bankowe

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

1. Fiat Polska Sp. z o.o. 

2. Fiat Auto Poland SA 

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

4. CNH Polska Sp. z o.o.  

5. Magneti Marelli Poland SA 

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

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

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

9. Comau Poland Sp. z o.o. 

10. Iveco Poland Sp. z o.o.  

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

12. Ingest Facility Polska Sp. z o.o.

13. Sadi Polska Sp. z o.o.

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

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

16. SIRIO Polska Sp. z o. o.

17. MIDAS Polska Sp. z o. o.

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

2. GM-Fiat Worldwide Purchasing Poland Sp. z o.o. 

3. Fiat Bank Polska SA 

4. Fidis Leasing Polska Sp. z o.o.

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce stan na 31 lipca 2004 r.

Joint Ventures
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