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O tym się mówi
Zgro ma dze nie Ak cjo na riu szy FAP
Wal ne Zgro ma dze nie Ak cjo na riu szy Fiat Au to Po land S.A. za twier dzi ło spra woz da nie fi nan so we za rok ubie gły. W 2002 ro ku FAP

wy pro du ko wał 158 516 sa mo cho dów, w tym: Se icen to (143 923), Uno i Pa lio Week end. Na ryn ki 41 kra jów świa ta wy eks por to wa no

119 755 sa mo cho dów, w tym naj wię cej Se icen to – 114 104 szt. Udział eks por tu w pro duk cji wy niósł po nad 75%. Na ryn ku pol skim

sprze da no 60 687 sa mo cho dów – 38 823 pro duk cji Fiat Au to Po land S.A. Wśród wszyst kich ma rek obec nych na ryn ku sa mo cho dów

oso bo wych w Pol sce, Fiat zaj mu je po zy cję li de ra. 

Po mi mo, że rok 2002 był ko lej nym ro kiem spad ku po py tu na ryn ku kra jo wym i w eks por cie, dzię ki wzro sto wi wy daj no ści pra cy,

oszczęd no ściom w kosz tach, ko rzyst niej sze mu dla eks por te rów (szcze gól nie w dru gim pół ro czu u. br.) kur so wi wa lu ty pol skiej

i ob ję ciu kom plek so wym za rzą dza niem wszyst kich ob sza rów dzia łal no ści przed się bior stwa, Spół ka osią gnę ła zysk net to 

89,9 mln zł oraz do dat nią po zy cję fi nan so wą, wy ra ża ją cą się kwo tą 418,8 mln zł.

W 2002 ro ku Fiat Au to Po land za in we sto wał (z wła snych środ ków fi nan so wych, bez po trze by za cią ga nia kre dy tów ban ko wych)

w uru cho mie nie w Ty chach pro duk cji sa mo cho du „Gin go”. 

X Grand Prix Fiat Au to Po land 
Po raz dzie sią ty na To rze Kiel ce od by ło się Grand Prix Fiat Au to Po land. 

Im pre za or ga ni zo wa na jest dla wszyst kich dzien ni ka rzy, któ rzy za mie rza ją

spró bo wać za kie row ni cą swo ich sił na spe cjal nie przy go to wa nych przez 

Au to mo bil klub kie lec ki pró bach spor to wych. W tym ro ku dziennikarze 

star to wa li na sa mo cho dach mar ki Al fa Ro meo. 

W kla sy fi ka cji ge ne ral nej 1. miej sce za jął Ja cek Ju rec ki z Dzien ni ka Pol skie go

(Kra ków), 2. miej sce – Je rzy Dy szy z Mo to ru i 3. – Wi told Bla dy.

W kla sy fi ka cji ze spo ło wej zwy cię ży ła dru ży na re pre zen tu ją ca „Mo tor”, w skład

któ rej we szli: Han na Ja rosz Ja ło wiec ka, Je rzy Dy szy i Ja ro sław Ho ro dec ki.

Zwy cięz cą kla sy fi ka cji ge ne ral nej pań zo sta ła Han na Ja rosz Ja ło wiec ka.

Pod czas spo tka nia dzien ni ka rzy z kie row nic twem FAP, dy rek tor han dlo wy, Jo sè So ria no, przed sta wił po li ty kę han dlo wo -

mar ke tin go wą w 2003 ro ku, a dy rek tor fi nan sów, Cze sław Świ stak, mó wił o sy tu acji spół ki i jej per spek ty wach w ro ku bie żą cym. 

Do bro dziej spor tu
Pre zy dent Biel ska -Bia łej przy znał śro do wi sku spor tow ców i dzia ła czy

kul tu ry fi zycz nej na gro dy w 12. ka te go riach. Ty tuł Spor tow ca 2002 ro -

ku uzy ska ła Alek san dra Przy bysz – siat kar ka z BKS Stal; Klu bem ro ku

2002 zo stał BKS Stal; za naj lep szą Spor to wą im pre zę 2002 ro ku uzna no

„Mię dzy na ro do wy tur niej pił kar ski z oka zji: Ju bi le uszu 80. le cia BKS

Stal”. Ty tuł Do bro dzie ja Spor tu 2002 ro ku, przy zna wa ny za czyn ne

wspie ra nie w na szym re gio nie spor tu pro fe sjo nal ne go oraz im prez

spor to wych, otrzy mał Fiat Au to Po land,. Sta tu et kę od przed sta wi cie li

władz miej skich ode brał Bo gu sław Cie ślar z Biu ra Pra so we go FAP.



Mi lio no we Se icen to 
15 kwiet nia br. z li nii mon ta żo wych za kła du w Ty chach zje chał mi lio no wy Fiat 

Se icen to. Na wielkość tą składa się 754.067 szt. przeznaczonych na eksport 

i 245.933 – na rynek Polski. Pro duk cja Se icen to ru szy ła w grud niu 1997, 

ale ofi cjal na pre zen ta cja mo de lu od by ła się 25.03.1998. Od po cząt ku mo del ten

był naj le piej sprze da ją cym się sa mo cho dem na pol skim ryn ku. Mo del eks por to wa ny

był do wielu kra jów świa ta, głow nie do Włoch, Nie miec, Ho lan dii i Wlk. Bry ta nii.

9 ma ja 2000 ro ku z li nii mon ta żo wej zje chał 500-ty sięcz ny eg zem plarz Se icen to (był to Young, tra fił do Wiel kiej Bry ta nii; 

egz. nr 499.999 do Włoch, a 500.001 zo stał w Pol sce). Więcej na ten temat w kolejnym numerze FWN.

Fiat-GM Po wer tra in  
„Wy bit ny In we stor”
Za po nie sio ne przez za kład wiel kie na kła dy fi nan so we, spół ka 

Fiat -GM Po wer tra in otrzy ma ła na gro dę : „Wy bit ny Part ner 

In we sty cyj ny Pol ski”. Na gro da przy zna wa na jest przez Mi ni stra 

Go spo dar ki, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej oraz cza so pi smo Ryn ki 

Za gra nicz ne. Na gro dę ode brał dy rek tor ge ne ral ny spół ki, Ta de usz

Świer czek, pod czas uro czy sto ści w Te atrze Pol skim w War sza wie.
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Au dyt kon tro l ny 
wypadł pozytywnie 
W spół ce Fiat -GM Po wer tra in w Biel sku -Bia łej od był się au dyt

kon tro l ny w za kre sie ISO 14001, któ ry prze pro wa dzi ła TÜV -CERT

z Nie miec. Kon tro le rzy nie do pa trzy li się nie pra wi dło wo ści

w dzia ła ją cym sys te mie. Au dy to rzy wy szcze gól ni li tak że moc ne

stro ny, do któ rych za li czy li ope ro wa nie fak ta mi i da ny mi, mo ni -

to ring, za an ga żo wa nie i cią głe do sko na le nie sys te mu.

No wa sie dzi ba Den so
16 kwiet nia otwar to w Ty chach no wą sie dzi bę

Den so Ther mal Sys tem Pol ska. Spół ka, na le żą ca

do ja poń skiej Den so Cor po ra tion, spe cja li zu je się

w pro duk cji sys te mów grzew czych, kli ma ty za cji

i pod ze spo łów elek tro nicz nych. Zaj mu je się też

m. in. pro duk cją i mon ta żem de ski roz dziel czej

do Se icen to, no we go Pa lio Week end, a obec nie

rów nież do no we go mo de lu Gin go. 

3 mln sprzedanych samochodów
Od 16 października 1992 roku, tj. od dnia rozpoczęcia działalności Fiat

Auto Poland SA w Polsce do 9 kwietnia spółka sprzedała już 3 mln

samochodów marki Fiat, Alfa Romeo, Lancia. Liczba ta obejmuje

wszystkie samochody produkcji Fiat Auto Poland sprzedane w Polsce

oraz wyeksportowane, a także sprzedane w naszym kraju samochody

marki Fiat, Alfa Romeo I Lancia  importowane z Włoch.

Trzymilionowym samochodem jest Fiat Seicento Actual w kolorze

srebrnym metalizowanym, przeznaczony na rynek włoski. 

Iveco jest wszędzie
Rok 2002 dla kon cer nu Ive co, obec ne go w 110 kra jach świa ta, to 

160 000 sprze da nych sa mo cho dów cię ża ro wych, 500 000 sil ni ków, 

ob rót w wy so ko ści 6 mld i zdo by cie przez Ive co Stra lis pre sti żo we -

go ty tu łu „Truck of the Year 2003”. W cią gu ostat nich 10 lat li der

ryn ku sa mo cho dów cię ża ro wych za in we sto wał 5 mld, prze zna cza -

jąc 7% swo ich do cho dów na roz wój tech no lo gii i zmia nę ga my

pro duk tów. Aby osią gnąć cel stra te gicz nej obec no ści w Pol sce

i sa tys fa cji klien tów Ive co wy bra ło ope ra to ra lo gi stycz ne go, 

któ ry bę dąc świa to wym li de rem lo gi sty ki jest gwa ran tem 

spraw ne go dzia ła nia i wy so kiej ja ko ści usług.
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T rze ba mieç od por noÊç s∏o nia, wra˝ li woÊç s∏o wi ka”
– na praw d´ tak kie dyÊ po wie dzia ∏em?! Ró˝ ne rze -
czy mó wi´, nie pa mi´ tam. Ale z tym po wie dze niem

to aku rat si´ zga dzam. Od por noÊç fi zycz na i psy chicz na
by ∏y mi rze czy wi Êcie bar dzo po trzeb ne. Zw∏asz cza gdy
zbie ra ∏em ba ty, gdy re cen zje dru zgo ta ∏y, a nie któ rzy ko le -
dzy na wet plu li w mo jà stro n´. Za Kiep skie go. Za przy j´ -
cie ro li w se ria lu, któ re go 150 od cin ków wy emi to wa no
do tàd w te le wi zji. 

Nie wy obra ̋ al ne ci´ gi ze bra ∏em jed nak nie tyl ko za to,
˝e gram Ferd ka Kiep skie go, ale rów nie˝ za udzia∏ w „Bo -
˝ej pod szew ce” – fil mie ar ty stycz nym, z pi´k ny mi zdj´ -
cia mi, pi´k nà mu zy kà, na kr´ co nym na po rzàd nej ta Êmie
i wy re ̋ y se ro wa nym przez do brà re ̋ y ser k´; po emi sji kil -
ku pierw szych od cin ków se ria lu od sà dzo no nas od czci
i wia ry, do sta li Êmy (atak nie tyl ko mnie do ty czy∏!) ty le
po gró ̋ ek od ró˝ nych lu dzi, or ga ni za cji, sto wa rzy szeƒ
emi gra cyj nych za „skrzy wio ny ob raz Kre sów”, ˝e na wet
trud no to so bie wy obra ziç. List z proÊ bà o na tych mia s-
to we zdj´ cie fil mu z ekra nu tra fi∏ na wet do pre zy den ta
Kwa Êniew skie go. Cie ka we: w ubie g∏ym ro ku, po pi´ ciu
la tach od pre mie ry, te le wi zja „Bo ̋ à Pod szew k´” po ka-

za ∏a po now nie i nie by ∏o ju˝ ani jed ne go pro te stu...
˚y cie po sz∏o do przo du. DziÊ eg zy stu je my w Êwie cie se -

ria li, sit co mów i te le no wel. Lu dzie przy wy kli do tych pro -
duk cji, in ne sà te˝ ich re ak cje ni˝ daw niej. Dla te go pew nie
i na „Kiep skich” prze sta no pluç, a film Êred nio oglà da 5-
6 mi lio nów te le wi dzów, co po zwa la mó wiç o tzw. do brej
oglà dal no Êci. Czy jest do bry? Nie oglà dam go na bie ̋ à co.
Wte dy, gdy po ka zu jà „Âwiat we d∏ug Kiep skich”, zwy kle
gram w te atrze, al bo je stem w dro dze. W ka˝ dym ra zie
film na pew no nie jest wul gar ny, co nie któ rzy mu za rzu ca -
jà. Bar dzo si´ wszy scy pil nu je my, by nie prze kra czaç gra -
nic, nie nad u˝y waç prze kleƒstw. A je Êli idzie o mnie, to
jesz cze dbam o to, by po staç Ferd ka by ∏a cie kaw sza. By nie
by∏ on g∏up kiem a tyl ko g∏up ta sem, któ ry Êmie szy swym
za cho wa niem, ale w ˝ad nym ra zie ni ko mu nie szko dzi –
bo nie krad nie, nie bi je, nie jest pi ja kiem i na do da tek za -
wsze cho dzi w czy stych stro jach, choç cza sem sà to naj -
zwy klej sze pod ko szul ki, pi ̋ a my czy ja kieÊ tam lej bi ki. 

Nie od ra zu po lu bi ∏em Kiep skie go, nie by∏ to bo ha ter
z mo jej baj ki. Trzy pierw sze od cin ki se ria lu po trak to wa -
∏em na wet doÊç obo j´t nie. Ty le, ˝e za wo do wo, bo ak tor -
stwo, we d∏ug mnie, to nie mi sja a pra ca zwià za na z za ra -
bia niem pie ni´ dzy na utrzy ma nie sie bie i ro dzi ny. I z pew -
nym za cie ka wie niem. Zde cy do wa ∏em si´ prze cie˝ spró bo -
waç coÊ no we go, coÊ cze go ni gdy do tàd nie ro bi ∏em! Dla -
te go od sa me go po czàt ku sta ra ∏em si´ za dbaç o swe go bo -
ha te ra. Za mie ni ∏em mu np. od ra zu imi´ – w sce na riu szu
na zy wa∏ si´ Lu dwik, ja prze mia no wa ∏em go na Fer dy nan -
da. Dla cze go? Za in spi ro wa∏ mnie por tret, któ ry przed sta -
wia ni by mo je go dziad ka i wi si na Êcia nie w po ko ju 
Kiep skich. Pa trzàc naƒ za sta na wia ∏em si´: jak by te˝ móg∏
mieç na imi´ ten „mój” wà sa ty dzia dek? I wy my Êli ∏em:

kiepski
Aktorstwo, według mnie, to nie jest misja tylko praca związana z zarabianiem
pieniędzy na utrzymanie siebie i rodziny. Ta jedna rola zamknęła mi jednak 
na długo drogę do teatru, który się mnie prawie wyparł...

Chwila
refleksji

Uro dził się w 1952 r. w Chrza no wie, 
ak tor stwa uczył się w kra kow skiej PWST,
po dob nie jak brat, Mi ko łaj. Zna my go 
m. in. z: „Bli sko, co raz bli żej”, 
„Sła wy i chwa ły”, „Ogniem i mie czem”,
„Sza bli od ko men dan ta” „Bo żej 
pod szew ki”, „Świa ta we dług Kiep skich”.
Jest zo dia kal ną Ry bą. Hob by: jaz da
kon na lub sa mo cho dem.

Nie jestem
An drze j Gra bow ski 
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skim, któ ry zdo by∏ w tym ro ku ów laur, jest te go do wo -
dem. Ta po pu lar noÊç – choç cie szy – ma jed nak i kiep skà
stro n´. Lu dzie, gdy spo ty ka jà mnie na uli cy, wi dzà nie An -
drze ja Gra bow skie go -ak to ra a Ferd ka Kiep skie go. Z tym
ostat nim chcà si´ sfo to gra fo waç i pew nie dla te go zwra ca -
jà si´ do mnie: Te, Fer dek, zro bisz se ze mnà zdj´ cie?
Wi´k szoÊç ta kich sy tu acji sta ram si´ roz ∏a do waç, mó wi´
˝e je stem zm´ czo ny i od cho dz´. Ale zda rza mi si´ od po -
wie dzieç te˝ twar do: nie. Raz na wet do sta ∏em sza ∏u, gdy
na sta cji ben zy no wej, gdzie za trzy ma ∏em si´, by coÊ
w dro dze na szyb ko prze kà siç, gru pa ma ∏o la tów za mo imi
ple ca mi ko men to wa ∏a: patrz, Fer dek te raz je, te raz czy ta,
te raz si´ oglà da, itp. Zru ga ∏em grom ko tych uczniów, 
tak ̋ e ich na uczy cie la (bo by ∏a to wy ciecz ka) – cze go póê -
niej na wet ˝a ∏o wa ∏em. Ale nie wy trzy ma ∏em, na praw d´.
Nie cier pi´ bo wiem jak ktoÊ trak tu je mnie jak przed miot,
jak coÊ nie rze czy wi ste go, do cze go na le ̋ y po dejÊç, 
do tknàç tego pal cem. 

Czy mam czas dla ˝o ny (ak tor ka, An na To ma szew ska –
dop. TB), dla cór ki Zu zy, któ ra ma lat 20 i te˝ uczy si´ ak -
tor stwa oraz dla m∏od szej od niej o osiem lat Ka si? Nie -
wie le. Ale mam fart i niech on trwa pó ki mam zdro wie,
si ∏´ i ch´ ci – gram du ̋ o, wcià˝ je stem w dro dze po mi´ dzy
Kra ko wem, Wro c∏a wiem, War sza wà. Na szcz´ Êcie po dró -
˝e mnie nie m´ czà. Lu bi´ pro wa dziç sa mo chód i pod czas
jaz dy od po czy wam. 

No to wa ∏a: Te re sa B´t kow ska

Fer dy nand. Jest „Fer dy nand Wspa nia ∏y” – po my Êla ∏em –
to mo ̋ e byç i Fer dy nad Kiep ski. No i tak ju˝ zo sta ∏o.

Nie przy pusz cza ∏em, ˝e se rial na bie rze ta kie go a˝ roz p´ -
du, ˝e po pierw szych dzie si´ ciu od cin kach na kr´ ci my ko -
lej ne dzie si´ç, jesz cze dwa dzie Êcia, itd. Fakt: ta ro la na d∏u -
go za mkn´ ∏a mi dro g´ do te atru, który si´ mnie pra wie wy -
par∏. Zresz tà i film si´ od da li∏. Syn drom ka pi ta na Klo sa? 

DziÊ nie mam ju˝ tych k∏o po tów. Gram znów na ty le
du ̋ o, ˝e mu sz´ na wet wal czyç o to, by jak naj mniej kr´ -
co no ju˝ Kiep skich. W „Na do bre i na z∏e” po wie rzo no
mi ro l´ ka pu cy na – d∏u ga bro da, po si wia ∏e w∏o sy, za Êpiew
lwow ski od mie ni ∏y mój ak tor ski wi ze ru nek po wià za ny
z Ferd kiem – z cze go si´ bar dzo cie sz´. Od mia na „twa -
rzy” by ∏a i jest mi po trzeb na. Nie ukry wam: naj wi´k szà
pu ∏ap kà te le wi zyj nych se ria li jest uto˝ sa mia nie ak to ra
z po sta cià, w któ rà si´ wcie la. Za szu fla do wa nie. Ca ∏e
szcz´ Êcie, ˝e wie lu re ̋ y se rów ju˝ poj mu je, ba – wie, ˝e nie
szu fla da a ak tor i je go umie j´t no Êci po win ny de cy do waç
przy wy bo rze ob sa dy. To ich po dej Êcie wy mu si ∏o zresz tà
sa mo ˝y cie – co raz wi´ cej zna nych, do brych i ce nio nych
ak to rów „da je swà twarz” w roz ma itych te le no we lach
i sit co mach. Na wet ci, któ rzy kil ka lat te mu ob sma ro wy -
wa li mnie w pra sie, wy ty ka li pal cem – jak choç by Ja nek
No wic ki, któ ry sam za gra∏ bo daj w dzie si´ ciu od cin kach
„Kró la przed mie Êcia”. 

Lu bia ne se ria le da jà po pu lar noÊç. No mi na cja do „Te le -
ka mer”, mo je upla so wa nie si´ tu˝ po Ar tu rze ˚mi jew -
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• Zadanie uzdrowienia Fiata
powierzono nowemu zespołowi
pod przewodnictwem Umberto
Agnellego na stanowisku prezesa.
Jego współpracownicy to
Alessandro Barberis – wiceprezes 
oraz Giuseppe Morchio 
– dyrektor zarządzający. 
W skład Zarządu wszedł również
Luca Cordero di Montezemolo.

• Sprzedaż niektórych działalności
oraz podwyższenie kapitału 
o pięć miliardów dla Fiat Auto, 
to główne decyzje podjęte przez
Zarząd pod koniec lutego.

• Rok 2002 zamknięto ogólnym
wynikiem ujemnym, ale ostatni
kwartał przyniósł poprawę wyniku
operacyjnego oraz zdecydowane
ograniczenie zadłużenia.

• Nowy prezes zwrócił się do
pracowników Fiata: 
„Starajmy się odzyskać sympatię 
i szacunek świata, działając 
z pokorą i wytrwałością”.

F iat na za kr´ cie. Za mkni´ to osta tecz nie ne ga tyw ny
pod wzgl´ dem wy ni ków rok 2002, nad któ rym 
cià ̋ y ∏o wid mo nie uda nej pró by osià gni´ cia pro gu

ren tow no Êci sek to ra Au to. Te raz Gru pa wkro czy ∏a na
dro g´ ku uzdro wie niu. W od no wio nym sk∏a dzie. Na 
ze bra niu Za rzà du w dniu 28 lu te go Umber to Agnel li 
za stà pi∏ Pa olo Fre sco na sta no wi sku pre ze sa.

No wym dy rek to rem za rzà dza jà cym Gru py zo sta∏ 
Giu sep pe Mor chio, pod czas gdy Ales san dro Bar be ris
ob jà∏ sta no wi sko wi ce pre ze sa. W sk∏ad Za rzà du wszed∏
rów nie˝ pre zes Fer ra ri, Lu ca Cor de ro di Mon te ze mo lo.

Drużyna prowadząca  
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Rok 2002 mia∏ klu czo we zna cze nie w hi sto rii przed -
si´ bior stwa. By∏ ro kiem ini cja tyw i po Êwi´ ceƒ, któ re po -
∏o ̋ y ∏y nie zb´d ne fun da men ty pod uzdro wie nie przed -
si´ bior stwa. Na pierw szy rzut oka wy ni ki za ten okres sà
bar dzo ne ga tyw ne. Ob rót skon so li do wa ny Gru py wy -
niós∏ 55,6 mi liar dów eu ro, o czte ry pro cent mniej ni˝
w ro ku po przed nim. Wy nik ope ra cyj ny wy ka za∏ stra t´
na 762 mi lio ny spo wo do wa nà g∏ów nie wy ni ka mi Fia ta
Au to (-1,34 mi liar dy). Wy nik net to ca ∏ej Gru py jest
ujem ny na po nad 4,2 mi liar dy. Je ̋ e li jed nak przyj rzy my
si´ uwa˝ niej, za uwa ̋ y my, ˝e cy fry te wska zu jà na 

Umberto Agnelli, urodzony

w Lozannie w 1934 roku, 

nowy prezes Fiata.

Prawnik

z wykształcenia, 

w 1968 roku objął kierownictwo

Gruppo Affari Internazionali

Fiat/Grupy Działalności

Międzynarodowych Fiata/. Pełnił

stanowisko dyrektora zarządza ją -

cego od 1970 do 1980 roku

i wiceprezesa do 1993. To ostatnie

stanowisko opuścił, aby objąć

kierownictwo spółek finansowych

Ifi i Ifil. W okresie od 1976 do 1979

piastował funkcję senatora.

Alessandro Barberis został

mianowany wiceprezesem Fiata.

Turyńczyk, inżynier górnik, pełnił

stanowiska dyrektora

zarządzającego Magneti Marelli,

głównego dyrektora Fiat Auto,

wicedyrektora generalnego

Istituto Bancario San Paolo

i prezesa firmy Piaggio. Następnie

został mianowany dyrektorem

generalnym, a poźniej dyrektorem

zarządzającym Fiata.

Giuseppe Morchio to nowy

dyrektor zarządzający Fiata.

Urodzony w Rapallo w 1947 roku,

inżynier mechanik, rozpoczął

działalność zawodową w sektorze

kabli Grupy Manuti. Następnie

przeszedł do firmy Pirelli, gdzie

pracował przez 21 lat, awansując

na stanowisko dyrektora

zarządzającego Oddziału Kabli

i Systemów. Był również doradcą

Enel /Krajowego Przedsiębiorstwa

Energii Elektrycznej/ oraz banków

Banco Desio i Biranza.

ku odnowie
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pe wien prze ∏om w cià gu ro ku. W czwar tym kwar ta le
sprze da˝ utrzy ma ∏a si´ bo wiem na tym sa mym po zio mie
co w 2001 ro ku. Na stà pi ∏a zna czà ca po pra wa efek tyw -
no Êci Gru py, a wy nik ope ra cyj ny osià gnà∏ po ziom rów -
no wa gi przy cho dów i kosz tów. Ta po pra wa jest zwià -
za na przede wszyst kim ze zna czà cym zmniej sze niem 
za d∏u ̋ e nia Fiat Au to, po nad dwu krot nym w cià gu ostat -
nich mie si´ cy. To znak, ˝e pod j´ te dzia ∏a nia przy no szà
ocze ki wa ne efek ty. Wszyst kie in ne sek to ry uzy ska ∏y 
do dat nie wy ni ki. CNH Glo bal zwi´k szy∏ sprze da˝ ma -
szyn rol ni czych, osià ga jàc ob ro ty pra wie 10 mi liar dów
do la rów i wy nik ope ra cyj ny (154 mi liar dy), któ re go
zna czà cy wzrost od no to wa no szcze gól nie w ostat nim
kwar ta le. Ive co, dzi´ ki no wym wy ro bom, uzy ska ∏o
wspa nia ∏e wy ni ki han dlo we, a je go ob ro ty prze kro czy ∏y
9 mi liar dów eu ro. Rów nie do brze spi sa ∏o si´ Fia tA vio
i To ro, pod czas gdy Tek sid i Ma gne ti Ma rel li z jed nej
stro ny od no to wa ∏y ob ni ̋ e nie przy cho dów, a z dru giej –
po pra w´ za rzà dza nia ope ra cyj ne go.

Do bre wie Êci na dcho dzà rów nie˝ z fron tu fi nan so we -
go, gdzie pod wy˝ ka ka pi ta ∏u i sprze da˝ nie któ rych dzia -
∏al no Êci po zwo li ∏y ogra ni czyç o pra wie 40% za d∏u ̋ e nie
net to Gru py, któ re na po czàt ku ro ku si´ ga ∏o 6 mi liar -
dów eu ro, a w cià gu czwar te go kwar ta ∏u dra stycz nie
spa d∏o z 5,8 mi liar dów we wrze Êniu do 3,8 mi liar dów
na ko niec ro ku. Ta znacz na po pra wa jest skut kiem nie
tyl ko ope ra cji nad zwy czaj nych, ta kich jak pod wy˝ sze nie
ka pi ta ∏u Fiat SpA i CNH Glo bal czy sprze da˝ udzia ∏ów,
ale rów nie˝ ogra ni cze nia ka pi ta ∏u ob ro to we go.

List od Prezesa Grupy Fiat
Bardzo serdecznie pozdrawiam 

wszystkich pracowników Grupy Fiat.

Wracam do Fiata, wracam do Was, przyjmując 

na siebie bezpośrednią odpowiedzialność za kierowanie

przedsiębiorstwem. W tak trudnym czasie czuję, iż objęcie 

tego stanowiska jest moim osobistym obowiązkiem.

Jak wiecie, przeżywamy obecnie trudne chwile. Pokonanie

trudności wymaga czasu. Będziemy ciężko pracować w pełni

świadomi tego, że uzdrowienie Fiata jest dużym i ambitnym

projektem. Będziemy go realizować, wyznaczając średnio-

i długoterminowe cele i pracując tak długo, jak to będzie

konieczne. Liczę na współpracę wszystkich naszych partnerów

przemysłowych i finansowych, jeśli oczywiście uda nam się
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Pod czas gdy na dal pro wa dzo ne sà roz mo wy z Ge ne -
ral Mo tors w ce lu wzmoc nie nia ju˝ i tak owoc nej
wspó∏ pra cy na po lu prze my s∏o wym i fi nan so wym, 
Za rzàd wy ra zi∏ po zy tyw nà opi ni´ na te mat do ka pi ta li -
zo wa nia Fiat Au to Hol ding. Pla no wa ne jest pod nie sie -
nie ka pi ta ∏u za k∏a do we go o 5 mi liar dów eu ro w cià gu
na st´p nych 18 mie si´ cy i na tych mia sto we ob j´ cie 
3 mi liar dów eu ro przez Gru p´ Fia ta. W uzdro wie niu 
Sek to ra Sa mo cho do we go, któ ry w 2002 od no to wa∏
spa dek sprze da ̋ y o 11 pro cent, ma rów nie˝ po móc
wpro wa dze nie na ry nek no wych mo de li. Nie któ re
z nich za pre zen to wa no z wy prze dze niem pod czas Sa-
lo nu Sa mo cho do we go w Ge ne wie.

zaoferować im solidną i przekonującą strategię. Potrzebne środki

uzyskamy również z zaplanowanych już sprzedaży i – jakkolwiek

bolesne – są one niezbędne do zmniejszenia zadłużenia

i finansowego wsparcia naszej firmy.

Takie zadanie czeka Zarząd Grupy pod przewodnictwem nowo

mianowanego Giuseppe Morchio. Jest to zespół ludzi mających

odpowiednie doświadczenie, umiejętności oraz entuzjazm.

Chcemy, aby Fiat stał się grupą przemysłową o „odchudzonej”

i mniej skomplikowanej strukturze, lecz jednocześnie bardziej

solidnej i przygotowanej do dalszego rozwoju.

Bardzo dużo będzie jednak zależeć od Waszego stanu ducha; 

od tego, jak bardzo wierzycie w Waszą pracę. 

Wyniki bardzo często nie dorównują Waszemu zaangażowaniu.

Musimy to zmienić tak, aby móc znowu czerpać satysfakcję, 

na którą z całą pewnością zasługują nasze starania.

Jeśli ktokolwiek spoza firmy stracił wiarę w nas i w nasze wyroby,

zróbmy wszystko, aby tę wiarę odzyskał: niech nasza

determinacja przyniesie korzyści naszym klientom; zaangażujmy

w nasze działania tych, którzy dla nas pracują – dostawców

i partnerów handlowych. Starajmy się odzyskać sympatię

i szacunek świata, działając z pokorą i wytrwałością.

Będziemy pracować, aby wielkie bogactwo naszej Grupy w postaci

wiedzy, technologii i innowacji, zostało w pełni docenione.

Będziemy pracować, aby każdy z Was mógł poczuć się dumnym

z tego, że jest częścią Fiata, podobnie jak minione pokolenia

naszych kolegów, którzy przyczynili się do rozwoju firmy 

w jej ponad stuletniej historii.

Moje zaangażowanie będzie towarzyszyć Wam 

w realizacji tych celów. 
Umberto Agnelli
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N a resz cie po ja wi∏ si´ Fiat Sti lo Mul ti Wa gon, ∏à czà -
cy ce chy dwóch ty pów sa mo cho dów: Sta tion Wa -
gon i Mul ti Pur po se Ve hic le (MPV), tak zwa nych

aut jed no bry ∏o wych. Pierw szy z nich zo sta∏ za pro jek to wa -
ny ja ko wy god ny i szy kow ny sa mo chód „do pra cy”, i od
kil ku ju˝ lat z po wo dze niem za st´ pu je kla sycz ne li mu zy ny.
Te go ty pu po jaz dy ko ja rzà si´ naj cz´ Êciej z roz ryw kà i sp´ -

dza niem wol ne go cza su. Po jaz dy MPV po ja wi ∏y si´ sto sun -
ko wo nie daw no. Zdo by ∏y suk ces dzi´ ki te mu, ˝e sà sza le -
nie prak tycz ne, prze strzen ne, wy god ne. Dla czte rech osób
b´ dà wy god nym sa lo ni kiem na czte rech kó∏ kach, ale na -
da jà si´ tak ̋ e do prze wo ̋ e nia sprz´ tu spor to we go. 

Fiat Sti lo jest za tem po ∏à cze niem tych dwóch po my -
s∏ów mo to ry za cyj nych. To sa mo chód, któ ry do pa so wu je

Więcej miejsca 
dla Stilo!Stefania Castano

fot. Satiz-LaPresse/D’Alberto

Przestrzenny, funkcjonalny, o szerokim zastosowaniu. Taki jest najnowszy,
środkowy  model Fiata Stilo Multi Wagon, dostępny z czterema rodzajami
silnika w trzech wersjach wyposażenia: Actual, Active i Dynamic.

Więcej miejsca 
dla Stilo!
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si´ do u˝yt kow ni ka, na da je si´ na ka˝ dà oka zj´. Po dob nie
jak MPV, ma sze ro kie za sto so wa nie, jest nie co wy˝ szy ni˝
nor mal ne au ta, ∏a twiej za tem do staç si´ do wn´ trza, ma
wy˝ szy we wn´trz ny roz k∏ad, tak ̋ e po zy cj´ kie row cy, co
da je wra ̋ e nie lep sze go pa no wa nia nad dro gà. Sie dze nia
prze su wa jà si´ do przo du i do ty ∏u, sk∏a da jà si´ nie za le˝ -
nie, zwi´k sza jàc ob j´ toÊç i tak ju˝ ∏a dow ne go ba ga˝ ni ka

(510 li trów, po z∏o ̋ e niu sie dzeƒ 1480 li trów). No wy Fiat
Sti lo to tak ̋ e Sta tion Wa gon. Nie tyl ko pod wzgl´ dem
wy mia rów (4,5 m d∏u go Êci i 1,75 m sze ro ko Êci), ale
przede wszyst kim ja ko Êci, wy po sa ̋ e nia, spo so bu pro wa -
dze nia. Krót ko mó wiàc: au to, któ re ko ja rzy si´ z da le ki -
mi po dró ̋ a mi z ro dzi nà i przy ja ció∏ mi. Za pew nia kom -
fort, bez pie czeƒ stwo oraz in no wa cyj ne roz wià za nia
uprzy jem nia jà ce jaz d´.

De sign 
Fiat Sti lo Mul ti Wa gon ma w∏a sny, sil ny cha rak ter, 

na pi´ ta li nia nad wo zia na da je mu ele ganc ki, ale rów no cze -
Ênie so lid ny wy glàd. Przód po jaz du zo sta∏ roz bu do wa ny
w po przek, po przez sze ro ki i opa su jà cy zde rzak, sta no wià -
cy gwa ran cj´ kla sy i bez pie czeƒ stwa. Po dob ne wra ̋ e nie
spra wia li nia bocz na po jaz du, któ ra bie gnàc wzd∏u˝ bo ku
scho dzi w kie run ku zde rza ka i spla ta si´ na wy so ko Êci 
ta bli cy re je stra cyj nej. Ob szer ne prze szklo ne po wierzch nie,
tyl ne szy by bocz ne i pod grze wa na szy ba drzwi ba ga˝ ni ka,
w nie co in nym ko lo rze od po zo sta ∏ych.

Ce chà wy ró˝ nia jà cà no wy mo del jest przede wszyst kim
tyl na cz´Êç po jaz du, po sze rzo na optycz nie przez ob szer ny
zde rzak. Za mie rze niem pro jek tan tów by ∏o stwo rze nie 
po jaz du o sil nym i so lid nym wy glà dzie, do dat ko wo pod -
kre Êlo nym przez kszta∏t tyl nych drzwi, któ re w za le˝ no Êci
od wy po sa ̋ e nia, mo gà mieç ni˝ sze opar cie, al bo za my kaç
si´ na pod wy˝ szo nym pro gu, na któ rym mo˝ na oprzeç
wa liz k´ lub tor b´ z za ku pa mi.

Ba ga˝ nik Sti lo Mul ti Wa gon jest ∏a twiej do st´p ny ni˝
w wi´k szo Êci sa mo cho dów te go ty pu, ma ob ni ̋ o ny próg
za ∏a dun ku oraz p∏a skà pod ∏o g´, co po zwa la mak sy mal nie
wy ko rzy staç prze strzeƒ. Drzwi ba ga˝ ni ka otwie ra jà si´ 
∏a two, bo pod ta bli cà re je stra cyj nà znaj du je si´ wy god na
dêwi gnia. Bar dzo prak tycz na jest otwie ra na tyl na szy ba
po jaz du; wy star czy na ci snàç przy cisk nad Êwia t∏a mi ta bli -
cy re je stra cyj nej, by do staç si´ do ba ga˝ ni ka, bez ko niecz -
no Êci otwie ra nia tyl nych drzwi.

Wnę trze
Wn´ trze po jaz du jest prze strzen ne i przy tul ne. Wp∏y wa

na to in no wa cyj ny de sign, ja koÊç ma te ria ∏ów oraz bo ga te
wy po sa ̋ e nie. Obie cz´ Êci dzie lo nej i prze su wa nej tyl nej
ka na py, mo˝ na sk∏a daç i opusz czaç nie za le˝ nie. W ten
spo sób, za le˝ nie od po trzeb, re gu lu je si´ prze strzeƒ za ∏a -
dun ko wà po jaz du. 

Pa nel ste ro wa nia, sk∏a da jà cy si´ z czte rech ana lo go wych
urzà dzeƒ, do brze kom po nu je si´ ze sty lem de ski roz dziel -
czej i pod kre Êla za awan so wa ny tech no lo gicz nie wy glàd
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po jaz du, po dob nie zresz tà jak cen tral na kon so la, gdzie
mie Êci si´ ra dio (al bo sys tem Con nect) oraz kli ma ty za cja.
Do wy so ko Êci ko la na de ska roz dziel cza jest mi´k ka w do -
ty ku. To za s∏u ga tech no lo gii slush mo ul ding, któ ra na da je
po wierzch ni bar dziej jed no li ty i szy kow ny wy glàd.

Wra ̋ e nie to pod kre Êla tak ̋ e ta pi cer ka wn´ trza, do st´p -
na w dwóch ko lo rach o go fro wa nej na po wierzch ni, co
da je wra ̋ e nie trój wy mia ro wo Êci. Na uwa g´ za s∏u gu je
tak ̋ e po ∏y skli wa, la kie ro wa na skó ra obiç na sie dze niach.
W ni˝ szej par tii zmie nia si´ ma te ria∏, ale wra ̋ e nie mi´k -
ko Êci po zo sta je na dal, po nie wa˝ dol na cz´Êç de ski 
roz dziel czej po kry ta jest war stwà soft -to uch, po dob nie
zresz tà jak przy ci ski.

Idea tych roz wià zaƒ polega na tym, ˝e wszyst ko, co 
wi dzi my we wnàtrz, by ∏o mi ∏e w do ty ku. Dla te go w∏a Ênie
za sto so wa no na tu ral nà tka ni n´ do wy ∏o ̋ e nia su fi tu s∏up -
ków przed nich, oraz skó r´ do obi cia fo te li. Ma te ria ∏y te
wy st´ pu jà w kla sycz nych ko lo rach, ta kich jak gra nat, 
po piel, an tra cyt oraz be˝.

Sil ni ki
No wa ga ma sil ni ków Sti lo sk∏a da si´ z czte rech ze spo -

∏ów na p´ do wych: dwóch ben zy no wych i dwóch tur bo die -
sli Com mon Ra il. Sil ni ki 1.6 16 V o mo cy 103 KM (przy
5750 ob ro tach na mi nu t´), roz wi ja jà pr´d koÊç
183 km/h i przy spie sza jà do 100km/h w 11,4 se kun dy.

Jesz cze lep szy jest sil nik 1.8 16V (133 KM przy 6400
ob ro tach), o osià gach zu pe∏ nie nie z∏ych: pr´d koÊç maks.
200 km/h i 100 km/h w 10,8 se kund. Dwa die sle, oby dwa
o po jem no Êci 1.9 JTD, ró˝ nià si´ mo cà i oso bo wo Êcià, ale
wer sja o mo cy 115 KM ma za mon to wa ny in ter co oler oraz
tur bi n´ o zmien nym kszta∏ cie.

Wspi nacz ka 
po dra bi nie ryn ku

Fiat Sti lo nie mia∏ ∏a twe go de biu tu. Za ∏a ma nie si´ ryn ku
po wy da rze niach 11 wrze Ênia nie sprzy ja ∏o sprze da ̋ y, nie
od ra zu te˝ zo sta∏ za ak cep to wa ny no wa tor ski de sign po -
jaz du. Po okre sie po czàt ko wych trud no Êci, mo del od zy -
ska∏ po wo li stra co ne po zy cje. Obec nie Fiat Sti lo jest li de -
rem na w∏o skim ryn ku seg men tu C sa mo cho dów
3 i 5 drzwio wych, w któ rym wa˝ nà po zy cj´ zaj mu jà 
Sta tion Wa gon. Ozna cza to, ˝e klien ci oswo ili si´ na resz -
cie z no wo cze snym sty lem po jaz du. No wy Sti lo to jed nak
nie tyl ko kwe stia ima ge’u. Pod wzgl´ dem ja ko Êci, osià gów
i wy po sa ̋ e nia po rów ny wal ny jest z naj lep szà ofer tà nie -
miec kà w tej kla sie. W przy sz∏o Êci mo ̋ e osià gnàç jesz cze
wi´ cej w∏a Ênie dzi´ ki wer sji Mul ti Wa gon.

No wo cze sna i ele ganc ka li nia Fia ta Sti lo Mul ti Wa gon.
Po ni żej: De ska roz dziel cza, du ży wie lo funk cyj ny 
di splay i wnę trze po jaz du z re gu lo wa ny mi sie dze nia mi.



Bez pie czeń stwo
Pi´t na Êcie ty si´ cy go dzin te stów, 120 prób ude rze nio -

wych, sto sy mu la cji na wóz ku Hy Ge, dwie Êcie te stów 
pod ze spo ∏ów i pod sys te mów. Da ne te Êwiad czà o wiel -
kim wy si∏ ku, ja ki w∏o ̋ o no, aby Fiat Sti lo sta∏ si´ jed nym
z naj bez piecz niej szych aut, nie tyl ko w swo im seg men cie,
ale tak ̋ e na tle ca ∏ej pa no ra my ryn ku mo to ry za cyj ne go.

W no wym Mul ti Wa gon za dba no o ca∏ ko wi tà ochro n´
– osiem po du szek po wietrz nych (szeÊç w stan dar dzie),
w tym dwie dwu stop nio we, wy su wa ne pa sy bez pie czeƒ -
stwa trzy punk to we, pi´ç za g∏ów ków, za cze py Iso fix do
fo te li ka dla dzie ci oraz czuj nik prze ciw po ̋ a ro wy FPS.

Pod wzgl´ dem ak tyw ne go bez pie czeƒ stwa, Fiat Sti lo
wy po sa ̋ o ny zo sta∏ w naj no wo cze Êniej sze urzà dze nia
elek tro nicz ne do dy na micz nej kon tro li po jaz du. Ma my
tu wi´c kom plet ny ABS, ko rek tor ha mo wa nia EBD,
ASR, któ ry prze ciw dzia ∏a Êli zga niu si´ kó∏ w mo men cie
przy spie sza nia, MSR re gu lu jà cy mo ment ha mo wa nia,
Esp kon tro lu jà cy sta bil noÊç dy na micz nà na za kr´ cie,
Bra ke As sist prze ciw dzia ∏a blo ko wa niu kó∏ w wy pad ku
na g∏e go ha mo wa nia.

Fiat Sti lo Mul ti Wa gon po sia da roz wià za nia umo˝ li -
wia jà ce ca∏ ko wi cie bez piecz ne prze wo ̋ e nie dzie ci. Za -
trza sko we za cze py Iso fix, po dwie pa ry (umiesz czo ne
u pod sta wy opar cia sie dzeƒ tyl nych), któ re po zwa la jà na
∏a twe i szyb kie za in sta lo wa nie i zdj´ cie fo te li ków. 

Urzà dze niom bez pie czeƒ stwa s∏u ̋ y „sys tem czuj ni -
ków”, ste ro wa ny elek tro nicz nà cen tral kà znaj du jà cà si´
w tu ne lu przed nim. Otrzy mu je ona sy gna ∏y z ró˝ nych
czuj ni ków roz miesz czo nych w po jeê dzie i de cy du je, ja kie
me cha ni zmy i gdzie zo sta nà uru cho mio ne. Sys tem ten
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jest roz wià za niem „in te li gent nym”, nie uak tyw nia si´, je -
Êli w ra zie st∏ucz ki nie by ∏o nie bez pie czeƒ stwa ude rze nia
o Êcia ny sa mo cho du. Roz ró˝ nia sy gna ∏y nie b´ dà ce 
wy ni kiem ude rze nia. Dzia ∏a na wet w przypadku awarii
ca ∏ego sys temu elek tro nicz nego.

Dla za po bie˝eniu w∏a ma niom i kra dzie ̋ om, we Fia cie
Sti lo mo˝ na wy braç po szcze gól ne funk cje z me nu My
Car, np. otwie ra nie drzwi tyl ko po stro nie kie row cy,
rów no cze sne od blo ko wa nie wszyst kich zam ków, tak ̋ e
tyl nych drzwi, au to ma tycz ne za my ka nie drzwi po prze -
kro cze niu 20 km/h (po prze kro cze niu tej pr´d ko Êci
wszyst kie drzwi blo ku jà si´ au to ma tycz nie).

Oso by sie dzà ce we wnàtrz, mo gà w ka˝ dej chwi li otwo -
rzyç drzwi, ale pod czas po sto ju na Êwia t∏ach nikt z ze -
wnàtrz nie mo ̋ e do staç si´ ba ga˝ ni ka. Aby od blo ko waç
drzwi i wpu Êciç przy ja ció∏ do Êrod ka, wy star czy wci snàç
przy cisk au to ma tycz ne go cen tral ne go sys te mu otwie ra -
nia drzwi. De ad lock z ko lei po zwa la na ja ∏o we usta wie -
nie wszyst kich dêwi gni po ∏à czo nych z zam ka mi, dzi´ ki
cze mu z∏o dzie je usi ∏u jà cy do staç si´ do Êrod ka, nie mo gà
pod wa ̋ yç ˝ad ne go ele men tu drzwi ani me cha ni zmów
we wn´trz nych. Wresz cie pi lot do Sti lo po zwa la na wy eli -
mi no wa nie b∏´ dów b´ dà cych wy ni kiem nie uwa gi. Je Êli,
na przy k∏ad, po za mkni´ ciu drzwi, od blo ku je my je nie -
chcà cy ba wiàc si´ pi lo tem, po up∏y wie 30 se k., je Êli nikt
ich nie otwo rzy, sys tem au to ma tycz nie za mknie po now -
nie wszyst kie zam ki.

Wy po sa że nie
Fiat Sti lo po sia da wi´k szoÊç naj lep szych roz wià zaƒ

tech no lo gicz nych za pew nia jà cych bez pie czeƒ stwo i wy -
go d´ jaz dy. Mo˝ na in dy wi du al nie do sto so waç wi´k szoÊç
po le ceƒ w ra mach sys te mu My Car. Ale to jesz cze nie
wszyst ko. Kie dy wje˝ d˝a my do tu ne lu, Êwia t∏a za pa la jà
si´ au to ma tycz nie. Pierw sze kro ple desz czu spra wia jà, ˝e
wy cie racz ki sa me za czy na jà dzia ∏aç. W chwi li par ko wa -
nia, wszyst kie ma new ry sta jà si´ ∏a twiej sze dzi´ ki od po -
wied nim czuj ni kom. Ofer t´ wy po sa ̋ e nia do pe∏ nia: nie -
za le˝ ne otwie ra nie tyl nej szy by, prze szklo ny Sky Win dow
– no woÊç w tym seg men cie i re flek to ry Xe non, da jà ce
lep szà ja koÊç Êwia t∏a we wszyst kich wa run kach at mos fe -
rycz nych.

We Fia cie Sti lo mo˝ na s∏u chaç mu zy ki z pli ków MP3,
w for ma cie cy fro wym, któ ry umo˝ li wia skom pre so wa nie
na jed nej p∏y cie po nad stu pio se nek. Pli ki MP3 mo˝ na
Êcià gaç tak ̋ e z In ter ne tu i za cho waç na CD -ro mie. 
Do st´p ny jest rów nie˝ sys tem g∏o so we go wy bie ra nia 
nu me rów oraz zmie nia nia sta cji ra dio wych.

Pojemność Moc
cylindrów

1.6 16v 1596 103 KM (76 kW)

1.8 16v 1747 133 KM (98 kW)

1.9 Jtd 1910 80 KM (59 kW)

1.9 Jtd 1910 115 KM (85 kW)



17kwiecień  2003 f i a t  wo kó ł  n a s

Do dat ko we wy po sa że nie 
i ko lo ry sty ka

Czte ry sil ni ki, trzy wer sje wy po sa ̋ e nia, sie dem ko lo rów
nad wo zia i szeÊç ko lo rów ta pi cer ki. W tej ga mie ka˝ dy
znaj dzie swo je go ulu bio ne go Fia ta Sti lo Mul ti wa gon i wy -
po sa ̋ y go we wszyst kie do st´p ne urzà dze nia.

Pod sta wo wa wer sja wy po sa ̋ e nia o na zwie Ac tu al, do -
st´p na jest z wszyst ki mi czte re ma sil ni ka mi. W stan dar dzie
po sia da na st´ pu jà ce sys te my bez pie czeƒ stwa: ABS, EBD,
szeÊç po du szek po wietrz nych (dwie z nich na ˝à da nie),
sys tem prze ciw ∏a ma nio wy Fiat Co de II.

Po za tym wspo ma ga nie kie row ni cy Du al dri ve, re gu lo -
wa nà wy so koÊç sie dze nia kie row cy, przy sto so wa nie do
mon ta ̋ u ra dia i szeÊç g∏o Êni ków, My Car (zin dy wi du ali zo -
wa ny sys tem ste ro wa nia po jaz dem), trip com pu ter, re gu -
lo wa nie kie row ni cy w po zio mie i w pio nie. Oprócz te go
pod grze wa ny i ch∏o dzo ny scho wek w de sce roz dziel czej
(je Êli jest kli ma ty za cja), cen tral ny za mek z de ad loc kiem
i do dat ko wym au to ma tycz nym sys te mem za my ka nia
drzwi, pi lot, elek trycz nie pod no szo ne przed nie szy by
z sys te mem za bez pie cza jà cym przez przy ci Êni´ ciem obiek -
tu znaj du jà ce go si´ po nad szy bà, ste ro wa ne elek trycz nie
i pod grze wa ne lu ster ka wstecz ne. Dru ga wer sja wy po sa ̋ e -
nia, tak ̋ e do st´p na z czte re ma ró˝ ny mi sil ni ka mi, na zy wa
si´ Ac ti ve. Oprócz ele men tów wy mie nio nych w wer sji 
Ac tu al, po sia da jesz cze ra dio sa mo cho do we i kli ma ty za cj´.
Wer sja Dy na mic ma pod Êwie tla ne we wn´trz ne lu ster ka po
stro nie pa sa ̋ e ra, za my ka ny scho wek pod sie dze niem 
kie row cy, przed nie opar cie przed ra mie nia, elek trycz nie
pod no szo ne tyl ne szy by z sys te mem za bez pie cza jà cym
przez przy ci Êni´ ciem obiek tu znaj du jà ce go si´ po nad 
szy bà, ze wn´trz ne klam ki w ko lo rze nad wo zia.

Obi cia we wn´trz ne dla wer sji Ac tu al i Ac ti ve do st´p ne
sà w dwóch ko lo rach, po pie la tym i gra na to wym, o cie ka -
wych wzo rach. Wer sja Dy na mic ma luk su so wà i ele ganc -
kà ta pi cer k´, tak ̋ e w ko lo rze po pie li i gra na tu. Skó rza ne
obi cia sie dzeƒ, be ̋ o we i an tra cy to we. Do tej bo ga tej ga my
trzech wer sji wy po sa ̋ e nia do daç jesz cze na le ̋ y ca ∏y sze reg
opcji: szy b´ da cho wà Sky Win dow, sys tem Con nect, dwu -
stre fo wà kli ma ty za cj´, otwie ra nà tyl nà szy b´. Przy go to wu -
jàc ko lo ry stycz nà ga m´ nad wo zia pra cow ni cy OÊrod ka
Pro jek tów Fia ta Sti lo prze ana li zo wa li naj now sze ten den cje
w tej dzie dzi nie, i opra co wa li pa le t´ sied miu barw, w po -
dzia le na pa ste lo we i me ta licz ne. W pierw szej gru pie 
znaj dzie my Ros so Ti zia no i Bian co. A wÊród me ta licz nych: 
Blu Na vy, Blu Jet, Gri gio Ste el, Gri gio Orio ne i Ver de 
Cri stal lo.

Prędkość Przyspieszenie Zużycie paliwa
0-100 km/h w cyklu mieszanym

183 11,4 sekundy 7,6

200 10,8 sekundy 8,3

170 13,8 sekundy 5,6

190 11,2 sekundy 5,6
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W szyst kie Êwia t∏a zwró co ne sà na in no wa cyj ny 
ci ty car – Fiat Gin go, któ ry we wrze Êniu po ja -
wi si´ w sprze da ̋ y. No wy, jed no bry ∏o wy

kom pak to wy mo del o na zwie Idea, zmie ni w seg men cie
B po j´ cie o tym, czym mo ̋ e byç sa mo chód. Fa scy nu jà ca
Lan cia Yp si lon, wy ra ̋ a no we, bar dziej przy ja zne po dej -
Êcie do Êwia ta ni˝ czy ni ∏a to doÊç eks klu zyw na mar ka
Lan cii. Al fa Ro meo pre zen tu je ty po wo spor to wy mo del,
czte ro oso bo wy GT Co up¯. 

Salon pełen nowości
Cztery absolutne premiery światowe, niespotykane dotąd silniki, interesujące
prototypy oraz restyling pojazdów już znanych. Na Salonie Samochodowym
w Genewie, marki Grupy odzyskały należną sobie witalność. 



Małe Gingo na dobry początek
To ju˝ hi sto ria: naj pierw Ba lil la, po tem 600, no we 

Ci nqu ecen to i Pan da. A prze cie˝ ma ∏e sa mo cho dy za wsze
by ∏y do me nà Fia ta. Z tej tra dy cji dzi siaj zro dzi ∏o si´ 
Gin go, no we su per kom pak to we au to, za pre zen to wa ne
po raz pierw szy pod czas Sa lo nu Sa mo cho do we go w Ge -
ne wie. Do sko na ∏e au to dla ko goÊ, kto pra gnie po jaz du 
o sto sun ko wo nie wiel kich wy mia rach, ale o kom for cie po -
rów ny wal nym z wi´k szy mi mo de la mi.

Gin go zo sta ∏o za pro jek to wa ne w myÊl naj now szych ten -
den cji: ni skie zu ̋ y cie pa li wa, wca le nie wp∏y wa jà ce na dy -
na mi k´ po jaz du, do sko na ∏e dla ru chu miej skie go i do d∏u -
gich po dró ̋ y. Pro sta li nia, bez pre ten sjo nal ny styl, dba ∏oÊç
o szcze gó ∏y. Ma ∏y, sym pa tycz ny i zwin ny sa mo chód, a rów -
no cze Ênie so lid ny i bez piecz ny. To coÊ wi´ cej ni˝ mo˝ na by
si´ by ∏o spo dzie waç po sa mo cho dzie tej ka te go rii.

Prze stron ne, wy god ne i funk cjo nal ne wn´ trze nie od bie -
ga ni czym od wn´ trza sa mo cho dów ze Êred nie go seg men -
tu. Ma jàc tyl ko 3,54 m. d∏u go Êci, Gin go z ∏a two Êcià mie -
Êci 5 osób, za pew nia naj lep szy w swej ka te go rii kom fort,
zaÊ je go ba ga˝ nik na le ̋ y do naj wi´k szych w ca ∏ym seg -
men cie (po nad 200 li trów).

No wy mo del ofe ru je na ryn ku to, co za wsze by ∏o do me -
nà ma ∏ych mo de li Fia ta, ale w ra mach seg men tu, do ko nu -
je ogrom ne go sko ku ja ko Êcio we go pod wzgl´ dem kom -
for tu, bez pie czeƒ stwa, tech ni ki i wy po sa ̋ e nia. Pi´ cio -
drzwio we au to, któ re go moc nym punk tem jest ogrom na
ela stycz noÊç, cze go do wo dem cho cia˝ by dzie lo na, sk∏a da -
na i prze suw na tyl na ka na pa. Ale nie tyl ko. Na uwa g´ za -
s∏u gu je ∏a twoÊç ob s∏u gi oraz bar dzo do bra wi docz noÊç,
naj lep sza w tej kla sie po jaz dów. Po nad to dêwi gnia zmia ny
bie gów umiesz czo na w po zy cji er go no micz nej w Êrod ku
de ski roz dziel czej (zu pe∏ na no woÊç w seg men cie), 
elek trycz ne wspo ma ga nie kie row ni cy Du al dri ve (mon to -
wa ne w stan dar dzie w bar dziej bo ga tych wer sjach), 
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Fiat Marrakech
Na targach Motorshow w Bolonii zadebiutował

Fiat Simba, mały pojazd z napędem na cztery

koła, doskonale spisujący się zarówno 

w terenie, jak i w miejskiej dżungli. 

W Genewie zaś po raz pierwszy zaprezentowano

kolejny concept car, powstały, podobnie jak

Simba, na bazie Gingo (to dowód wielkiej

wszechstronności nowego kompaktowego

modelu). Nosi nazwę Fiat Marrakech,

przywodzącą na myśl pustynię, wydmy lub 

po prostu wakacje. Może właśnie ze względu 

na swoje wymiary (3,57 m. długości, 1,61

szerokości, 1,48 wysokości i rozstawie osi

2,3 m.) lub na swój „wydmowy” charakter,

natychmiast wzbudza sympatię. 

Jest to pojazd przystosowany do jazdy

terenowej, ale także do wąskich dróg 

na Capri lub nadmorskich traktów.

Nowy, prototypowy model Fiata, stylem

nawiązuje do słynnej „pchły wydmowej” z lat

sześćdziesiątych – odkryta karoseria, niskie

drzwi bez szyb (łatwiej je przeskoczyć niż

otworzyć), pałąki chroniące pasażerów i napęd

na cztery koła (o obręczach 16’’ z oponami

205/50). Bardzo terenowy wygląd nie

pozostawia wątpliwości – Fiat Marrakech,

w którym swobodnie mieszczą się cztery osoby,

może być idealnym towarzyszem podróży.
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pod wy˝ szo na po zy cja kie row cy, co po pra wia wi docz noÊç
i da je wra ̋ e nie lep sze go pa no wa nia nad dro gà.

Trzy sil ni ki, w ja kie wy po sa ̋ o ne b´ dzie Gin go, gwa -
ran tu jà bar dzo do bre osià gi i nie wiel kie zu ̋ y cie pa li wa,
co ma du ̋ e zna cze nie za rów no w ru chu miej skim, jak
i po za mia stem. No wo Êcià jest przede wszyst kim die sel
1.3 mul ti jet 16 v o mo cy 70 ko ni me cha nicz nych (b´ dzie
do st´p ny kil ka mie si´ cy po wpro wa dze niu Gin go na ry -
nek). Oprócz te go zna ne ju˝ sil ni ki: ben zy no wy
1.1 o mo cy 55 ko ni me cha nicz nych  oraz 1.2 8v o mo cy
60 ko ni me cha nicz nych . Do te go do cho dzà jesz cze dwa
ty py skrzy ni bie gów, jed na r´cz na, pi´ cio bie go wa, a dru -
ga no wa Du alo gic, z sys te mem se kwen cyj nym i au to ma -
tycz nym. Spo Êród opcji mo˝ na wy braç du ̋ ych roz mia -
rów prze zro czy sty dach Sky do me, kli ma ty za cj´ r´cz nà
lub au to ma tycz nà, czuj nik par ko wa nia, sys tem Hi -Fi
z od twa rza czem CD, sub -wo ofe rem i ste ro wa niem ra dia
bez po Êred nio z kie row ni cy.

Bez pie czeƒ stwo na naj wy˝ szym po zio mie – w wy po sa -
˝e niu se ryj nym lub w opcji (w za le˝ no Êci 
od wer sji) – szeÊç po du szek po wiet-
rz nych, ESP ABS i EBD.

i wy god ne, a co wa˝ ne – da je si´ re gu lo waç w za le˝ no Êci
od po trzeb. Choç sa mo chód jest wy˝ szy ni˝ kla sycz ne po -
jaz dy z seg men tu B i C, wy so koÊç sie dze nia kie row cy mo˝ -
na re gu lo waç, z ko rzy Êcià dla wi docz no Êci i pa no wa nia

Mu szel ko wy kształt ma łe go wo zu MPV, 
ofe ru je kom fort sa mo cho dów 
z wyż sze go seg men tu.

Idealny pojazd jednobryłowy 
Wy mia ry au ta kom pak to we go i wszech stron noÊç za sto -

so waƒ, jak w kla sycz nych po jaz dach MPV (Mul ti Pur po se
Ve hic le). Ta ka myÊl przy Êwie ca ∏a twór com no wej idei, 
sa mo cho du, któ ry w Eu ro pie tra fi do sprze da ̋ y je sie nià
i na po czàt ku 2004 ro ku.

Choç d∏u goÊç no we go sa mo cho du nie prze kra cza czte -
rech me trów, to je go wn´ trze jest nie zwy kle prze stron ne
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nad dro gà. Wy star czy wsiàÊç do no we go kom pak to we go
sa mo cho du MPV by prze ko naç si´ o je go kom for cie.
W fo te lach po czu je my, jak ota cza nas mi ∏a at mos fe ra. 
Wy po sa ̋ e nie wn´ trza jest bar dzo bo ga te; au to ma tycz na

kli ma ty za cja dwu stre fo wa i cru ise con trol. Prze stron ne
wn´ trze za pla no wa no in te li gent nie. Po dwój ny scho wek
w Êrod ko wej cz´ Êci de ski roz dziel czej, dwie za my ka ne 
pó∏ ki, sze ro kie kie sze nie w drzwiach oraz scho wek pod 
su fi tem, jesz cze je den mi´ dzy przed ni mi sie dze nia mi
i wresz cie ostat ni, w opar ciu przed nich sie dzeƒ.

Sie dze nia, wy god ne i er go no micz ne, mo gà byç szyb ko
usta wia ne w ró˝ nych kon fi gu ra cjach. W po ∏o ̋ e niu „re -
laks”, przed nie sie dze nia sk∏a da jà si´ w po zy cj´ „sto lik”,
zaÊ tyl ne mo˝ na prze su waç i od chy liç o po nad 45 stop ni.
We wn´trz nà prze strzeƒ oraz po jem noÊç ba ga˝ ni ka mo˝ na
tak ̋ e re gu lo waç w za le˝ no Êci od po trzeb. A wszyst ko to
w po jeê dzie o wy mia rach znacz nie mniej szych ni˝ kla sycz -
ny po jazd MPV.

Fiat Idea jest ele ganc ki i nie for mal ny w sty lu. Da je wra -
˝e nie so lid no Êci i bez pie czeƒ stwa. Wn´ trze ma for m´
przy ja znej i wy god nej musz li. Wra ̋ e nia wi zu al ne po par te

sà no wo cze sny mi roz wià za nia mi tech nicz ny mi. Pod
wzgl´ dem bez pie czeƒ stwa Idea jest naj lep sza

w swo im seg men cie. Po sia da a˝ szeÊç po du szek
po wietrz nych (przed nie dwu stop nio we,

bocz ne, win dow bag, któ re chro -
nià pa sa ̋ e rów sie dzà cych z ty -

∏u), re gu lo wa ne przed nie pa sy
bez pie czeƒ stwa (z na pi na -

cza mi i ogra nicz ni ka mi
ob cià ̋ e nia) oraz tyl ne
o trzech punk tach mo -
co wa nia (∏àcz nie ze
Êrod ko wym miej -
scem), za cze py fo te li -
ka Iso fix dla bez -
piecz ne go prze wo ̋ e -
nia dzie ci. W stan -
dar dzie znaj dzie my
tak ̋ e ABS, EBD,

Bra ke As sist, zaÊ
w opcji ESP wraz

z Hill Hol der, u∏a twia -
jà ce ru sza nie pod gó r´.

Z chwi là wej Êcia na ry nek,
no wa Idea do st´p na b´ dzie

w dwóch wer sjach sil ni ka: ben zy no wy
1.4 16V oraz die sel 1.3 mul ti jet 16V, oby dwa po ∏à czo ne
z r´cz nà skrzy nià bie gów lub du al dri ve, któ ra dzia ∏a za -
rów no w sys te mie se kwen cyj nym, jak i au to ma tycz nym.
W ko lej nych mie sià cach po ja wià si´ tak ̋ e wer sje z sil ni -
kiem 1.2 16V oraz 1.9 JTD Mul ti jet.



22

Lancia Ypsilon, połączenie 
luksusu i technologii

Yp si lon – na zwa b´ dà ca sy no ni mem wy szu ka ne go sty lu,
cza ru i ty po wo w∏o skiej ele gan cji. Jest tak ̋ e sym bo lem
doj rza ∏o Êci de si gnu oraz wy po sa ̋ e nia w sto sun ku
do po przed niej Lan cii Y. Ze wn´trz na li nia
czer pie du ̋ o z nie za po mnia nej Lan cii Ar -
dea, ale na tu ral nie od zwier cie dla
ty po wo wspó∏ cze sne ten den cje.
W przed niej „rzeê bio nej” cz´ Êci
sa mo cho du, na uwa g´ za s∏u -
gu je pio no wa krat ka wlo tu
po wie trza, któ ra – po -
czàw szy od Lan cii The -
sis i Phe dry – sta ∏a si´
obo wiàz ko wym ele -
men tem cha rak te ry -
stycz nym Lan cii.
Bocz na li nia bie gnie
po zio mo po nad nad ko -
la mi do sko na le ∏à czàc
przed nià i tyl nà cz´Êç
nad wo zia.
Roz wià za nie to da je wra ̋ e nie du ̋ ej spój no Êci sa mo cho -
du. Yp si lon ∏à czy kom pak to wy i dy na micz ny cha rak ter
wo zu.  Do ∏ask wra ca jà ty po we ce chy mar ki, wÊród nich
przed nie re flek to ry umiesz czo ne wy so ko po obu stro nach
ma ski. Ele men tem na da jà cym no wej Lan cii cha rak ter so -
lid ne go i bez piecz ne go au ta sà ma syw ne przed nie i tyl ne
zde rza ki, któ rych li nie zbie ga jà si´ w jed nym punk cie z ty -

∏u sa mo cho du.
Lan cia Yp -

si lon o d∏u -
go Êci 376

cm, sze ro ko Êci
169 cm, wy so ko Êci 152

i roz sta wie osi 239 cm, jest za tem
wi´k sza od swo jej po przed nicz ki

Lan cii Y. Ale to przede wszyst kim
wn´ trze spra wia, ˝e Yp si lon sta nie si´

fla go wym ma ∏ym mo de lem mar ki. Wi daç to po wzor nic -
twie, wy trzy ma ∏ych ma te ria ∏ach wy so kiej kla sy, wy szu ka -
nych po ∏à cze niach po wierzch ni chro mo wa nych z ko lo -
rem nad wo zia oraz ta pi cer kà, mo˝ li wo Êciach do sto so wa -
nia do wy ma gaƒ in dy wi du al nych klien ta (535 mo˝ li wych
kom bi na cji). Wy god ne i ele ganc kie wn´ trze spra wia, ˝e
no wa Lan cia Yp si lon jest sa mo cho dem miej skim naj wy˝ -

Dolce Vita według Lancii
Pew ne go wie czo ru, gdzieś u schył ku sierp nia 1958 ro ku, Fe de ri co

Fel li ni za pro sił na ko la cję go to wych na wszyst ko fo to re por te rów,

pra gną cych zdo być sen sa cyj ne zdję cia bę dą ce do brą po żyw ką dla

ga zet. To z te go spo tka nia zro dził się po mysł fil mu Do lce vi ta. 

Schy łek lat 50., Rzym jest sto li cą ki na oraz mię dzy na ro do wej eli ty,

via Ve ne to pul su je ży ciem, luk su so we lo ka le oraz ho te le wy peł nio ne

są po brze gi przez słyn nych ak to rów i pi sa rzy, tu zy 

świa ta po li ty ki i in te re sów uma wia ją się na spo tka nia

w mod nych ka fej kach. Ta ki wła śnie ob raz Włoch po znał

świat, a był to kraj, któ ry z tru dem wy cho dził 

z cięż kie go, po wo jen ne go okre su swo jej hi sto rii.

To tak że okres bo omu go spo dar cze go. Po stę pu ją ce bo -

ga ce nie się spo łe czeń stwa skła nia lu dzi do ko rzy sta nia

z ra do ści ży cia i eks pe ry men to wa nia w za kre sie sztu ki, wzor nic twa,

te le wi zji, i mo dy. Wte dy wła śnie kształ tu je się wło ski styl „ita lian

gla mo ur”. Do lce vi ta od zwier cie dla war to ści, któ re sta ły się pod sta -

wą toż sa mo ści Włoch: pięk na co dzien ne go ży cia, do bre go je dze nia

i wi na, na ro do we go gu stu i fan ta zji. Ale przede wszyst kim kla sy, szy -

ku i ele gan cji. Mo wa o ele gan cji, któ ra od lat jest wi zy tów ką i pod -

sta wo wą war to ścią Lan cii.  W hi sto rii Lan cii la ta 50. od ci snę ły swo je

nie za po mnia ne pięt no. Pa mię ta my wszy scy mo del Ar dea, Au re lia

i Ap pia, któ re na eu ro pej skich dro gach wy róż -

nia ły się wy ra fi no wa nym sty lem. Dzi siaj, po

pra wie 40 la tach, po wra ca my do tych cza sów
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szej kla sy. Âwiad czà o tym tak ̋ e in ne ele men ty wy po sa ̋ e -
nia, ta kie jak np. sze ro ki prze zro czy sty dach Sky do me, ze -
staw ste reo hi -fi So und Sys tem Bo se, au to ma tycz na kli -
ma ty za cja dwu stre fo wa.

Prze zro czy sty dach zaj mu je a˝ 70% gór nej po wierzch ni.
Sk∏a da si´ z dwóch pa ne li, z któ rych je den jest ru cho my,
oraz dwóch za s∏on prze su wa nych nie za le˝ nie. To roz wià za -
nie, ca∏ ko wi cie no we w tym seg men cie, umo˝ li wia do wol -

ne mo de lo wa nie po jaz du: jeê dzi my al bo z prze zro czy stym
za mkni´ tym da chem, al bo z otwar tym, jak w ka brio le cie.

So und Sys tem Bo se to ze staw ste reo za pew niajàcy do -
sko na ∏à har mo ni´ mi´ dzy tech nicz ny mi w∏a Êci wo Êcia mi
sprz´ tu i po jaz du. Wy ni k – ide al na ja koÊç dêwi´ ku na ka˝ -
dym na wet naj ni˝ szym bie gu. Mu zy ka ota cza wszyst kich
pa sa ̋ e rów bu du jàc do ko ∏a dêwi´ ko wà prze strzeƒ.

Au to ma tycz na kli ma ty za cja zdal nie ste ro wa na do sto so -
wu je ˝à da nà tem pe ra tu r´ we wnàtrz nad wo zia. Po szcze -
gól ne czuj ni ki mie rzà tem pe ra tu r´ we wnàtrz i na ze -
wnàtrz po jaz du, ob li cza jà wy mia n´ cie p∏a, roz po zna jà pa -
ra me try ta kie jak wil got noÊç oraz iloÊç ch∏o dzo ne go lub
pod grze wa ne go po wie trza. Ko lej ny czuj nik, umiesz czo ny
u pod sta wy przed niej szy by, re je stru je nad mier ny wzrost
tem pe ra tu ry w wy ni ku od dzia ∏y wa nia pro mie ni s∏o necz -
nych. Wszyst kie te pa ra me try s∏u ̋ à w∏a Êci wej re gu la cji
mie sza nia, wen ty la cji, oraz roz dzia ∏u na wie wa ne go 
po wie trza.. W wy ni ku tych za bie gów, we wnàtrz pa nu je
sta ∏y kli mat nie za le˝ nie od zmie nia jà cych si´ wa run ków
ze wn´trz nych. Kli ma ty za cj´ mo˝ na po nad to re gu lo waç
po stro nie pa sa ̋ e ra i kie row cy, ja ko ˝e w Lan cii Yp si lon
za sto so wa no uk∏ad dwu stre fo wy. Po jazd do star cza tak ̋ e
du ̋ o przy jem no Êci pod czas jaz dy, gdy˝ za pro jek to wa no
go do spraw ne go po ru sza nia si´ po mie Êcie oraz do wy -
god nej po dró ̋ y po zamiej skiej. 

No wa Lan cia wy st´ pu je w czte rech wer sjach sil ni ko -
wych, o spraw dzo nych pa ra me trach tech nicz nych i ni skim
zu ̋ y ciu pa li wa: 1.2 60 KM, 1.2 16V 80 KM, no wy
1.4 16V 95KM oraz re wo lu cyj ny sys tem na p´ do wy tur bo -
die sel 1.3 mul ti jet 16V 70 KM. Ostat ni z wy mie nio nych
sil ni ków mon to wa ny jest z au to ma tycz nà skrzy nià bie -

za spra wą Lan cii Yp si lon. Sa mo chód ten jest od po wie dzią mar ki na

za ry so wu ją ce się po trze by mło dych, wy kształ co nych i świa do mych

lu dzi, któ rzy ce nią so bie tra dy cję, no wa tor stwo, roz są dek i sza leń -

stwo. Mo wa o klien tach, pra gną cych pro wa dzić eks klu zyw ny i in dy -

wi du al ny tryb ży cia. Styl ten nie po le ga wca le na po sia da niu dro gich

przed mio tów, ale na czer pa niu in dy wi du al nej przy jem no ści. Od po -

wie dzią na no we ten den cje jest Lan cia Yp si lon. To nie przy pa dek, że

wło ska mar ka, któ ra za wsze wy prze -

dza ła swój czas, wła śnie te raz lan su je

no wy mo del na ry ku. Dzi siaj po wra ca ją

la ta 50., zwłasz cza w mo dzie: suk nie wie czo ro we bez ple ców, 

czer wo ny ko lor, kwia ty, de kol ty w kształ cie ser ca, wy so kie szpil ki,

„nie za po mnia ny sym bol cza sów, kie dy ko bie ce bio dra bu ja ły się

w ryt mie, za któ rym in ne obu wia nie by ły w sta nie na dą żyć” 

(jak mó wił Mar cel lo Ma stro ia ni, bo ha ter Do lce vi ta). 

Do te go do cho dzi jesz cze mu zy ka, ki no, sztu ka użyt ko wa. 

Wy star czy przy słu chać się no wym aran ża cjom mu zycz nym lub 

utwo rom słu żą cym ja ko ścież ka dźwię ko wa do fil mów lub przy oka zji

naj róż niej szych hit pa ra de (jak So me thing Stu pid Ro bi na Wi lliam sa). 

Lub obejrzeć współ cze sne ki no, któ re na wią zu je do mi tów prze szło -

ści ta kich jak Ca the rine De neu ve w Ośmiu ko bie tach, czy Ju lian 

Mo ore w Far from he aven, czy wresz cie Fan ny Ar dant w Cal las 

Fo re ver). Na ko niec war to wspo mnieć jesz cze o sku te rach, 

od świe żo nej Ve spie, „opły wo wych” ko lo ro wych lo dów ek, lam pach

o geo me trycz nych kształ tach, któ re dzi siaj są bar dzo mod ne.

Kom pak to we 
wy mia ry czy nią 

z te go po jaz du fla go wy 
mo del mar ki. 
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Sportowe auto dla czworga
Czte ry wy god ne sie dze nia, dy na micz ny wy glàd, esen cja

my Êli tech no lo gicz nej Al fy Ro meo w za kre sie ze spo ∏ów
na p´ do wych. To no wa GT Al fa Co up¯, któ ra wej dzie na
ry nek pod ko niec te go ro ku. Ten wóz, skon stru owa ny na
ba zie Al fy 156 i za pro jek to wa ny w Cen trum Sty li sty ki
Ber to ne, wy ró˝ nia si´ ory gi nal nym sty lem, nad zwy czaj ny -
mi osià ga mi i wy ra ̋ a nie spo ty ka ne go do tàd spor to we go
du cha, ∏à czà ce go kom fort z ele gan cjà. Przede wszyst kim
za pew nia przy jem noÊç pod czas jaz dy i Êwiet ne osià gi.

D∏u ga na 4,48 m Al fa GT Co up¯ spra wia wra ̋ e nia 
agre syw ne go i kom pak to we go sa mo cho du (roz staw osi
2.596 mm).

i mo cy 140 KM. No wy GT Co up¯ jest sa mo cho dem dy -
na micz nym, któ ry ∏a two pod da je si´ wo li kie row cy i do -
star cza wiel kiej przy jem no Êci pod czas jaz dy. Klient, któ re -
mu szcze gól nie za le ̋ y na wy so kich osià gach, b´ dzie mia∏
jesz cze do dys pozy cji wer sj´ GTA, wy po sa ̋ o nà w po t´˝ ny
sil nik 3.2 V6 24 V o mo cy 250 KM.

Ka mal 4x4 – zrywny pojazd 
z napędem na cztery koła
Wy obraê my so bie mo del, któ ry ∏à czy osià gi au ta te re no -

we go ty pu SUV (Sport Uti li ty Ve hic le), przy jem noÊç pro -
wa dze nia i wszech stron noÊç po jaz du kom pak to we go
oraz wy go d´, i funk cjo nal noÊç MPV. To
jest w∏a Ênie Ka mal. Pro to ty po wy mo -
del Al fy Ro meo, któ ry otwie ra przed
mar kà no we mo˝ li wo Êci i stwa rza
oka zj´ do po wsta nia no we go seg -
men tu, w któ rym Al fa od gry wa ∏a by
wio dà cà ro l´. Po arab sku Ka mal
ozna cza do sko na ∏oÊç, a jed no cze -
Ênie syn te z´ prze ci wieƒstw. Nazwa
doskonale od daje natur´ tego wozu. 

Przed ni znak fir mo wy jest naj wa˝ niej szym ele men tem
de si gnu. Umiesz czo na fron tal nie tar cza u do ∏u ∏à czy si´ ze
zde rza kiem, u gó ry zaÊ z przed nià czar nà krat kà. W re zul -
ta cie od zwier cie dla si ∏´ i agre syw ny cha rak ter ostat nich
pro duk tów Al fy. Wra ̋ e nie to po t´ gu jà roz bu do wa ne i spe -
cjal nie za pro jek to wa ne re flek to ry. Po za tym przed nia krat -
ka wlo tu po wie trza przy po mi na wiel kà czar nà „pasz cz´”,
któ ra z da je si´ po ∏y kaç dro g´.

Nie mniej sze wra ̋ e nie ro bi tak ̋ e pro fil bocz ny sa mo -
cho du, nie zwy kle ela stycz ny, so lid ny i bez piecz ny. G∏ów -
nie dzi´ ki cha rak te ry stycz nym wy t∏o cze niom blach, któ re
po pra wia jà dy na mi k´ po jaz du.

Ty∏ Al fy GT no si ty po we ce chy mar ki, jed nak nie po mi -
ja aspek tów prak tycz nych, ta kich jak sze ro ka po kry wa 
ba ga˝ ni ka u∏a twia jà ca za ∏a do wa nie ba ga ̋ u. Tyl na cz´Êç
po jaz du jest kom pak to wa, nie co roz sze rza na ku bo kom,
zin te gro wa na z du ̋ ym zde rza kiem. Tyl na szy ba ma wy pu -
k∏y, op∏y wo wy kszta∏t, zaÊ tyl ne lam py ze spo lo ne umiesz -
czo ne sà wzd∏u˝ nie i po zio mo po bo kach i zbie ga jà si´ 
z li nià bocz ne go prze t∏o cze nia. Do dys po zy cji od da no trzy
doskona∏e ze spo ∏y na p´ do we: 1.8 T. Spark i mo cy
140 KM, 2.0 JTS i mo cy 165 KM i 1.9 JTD Mul ti jet 16V



Po przez sze reg skom pli ko wa nych i wy szu ka nych alu zji,
Ka mal z jed nej stro ny na wià zu je do spor to wej tra dy cji 
wo zów z Bi scio ne, z dru giej zaÊ pro po nu je roz wià za nia
przy sz∏o Êcio we.

No wy sa mo chód, wy po sa ̋ o no w naj no wo cze Êniej sze
zdo by cze tech nki Al fy Ro meo: sil nik 3.2 V6 24V o mo cy
250 KM, skrzy ni´ bie gów Se le spe ed, sta ∏y zin te gro wa ny
na p´d ste ro wa ny elek tro nicz nie oraz sys tem Tor sen,
wresz cie czwo ro bocz ne za wie sze nie przed nie i tyl ne.

Nad wo zie jest do sko na ∏ym po ∏à cze niem ele gan cji
i wszech stron no Êci za sto so wa nia. Drzwi otwie ra jà si´ jak
ok∏ad ki ksià˝ ki, u∏a twia jàc do st´p do wn´ trza. Tyl na szy ba
otwie ra si´ nie za le˝ nie od po zy cji po kry wy ba ga˝ ni ka. Po -
jem noÊç ba ga˝ ni ka wy no si oko ∏o 4000 li trów, zaÊ w Êrod -
ko wym tu ne lu znaj du je si´ mnó stwo wy god nych pó ∏ek
i schow ków. Z no wo Êci du ̋ y prze zro czy sty dach otwie ra -
ny oraz ca∏ ko wi cie sk∏a da jà ce si´ tyl ne sie dze nia, któ re
two rzà p∏a skà i ∏a two do st´p nà po wierzch ni´ ∏a dun ko wà.

Sty li sty ka Ka ma la na wià zu je do tra dy cyj nych cech mar -
ki Al fa Ro meo. Ty po wy przód sa mo cho du z trój kàt nym
wlo tem i krat ka mi po wie trza, we wnàtrz któ rych umiesz -

czo no Êwia t∏a prze ciw m giel ne. D∏u ga ma ska od zwier -
cie dla po t´ g´ sil ni ka, po czym ∏a god nie ∏à czy si´

z przed nià szy bà i da lej z prze zro czy stym
da chem. Roz wià za nie to na da je

ca ∏o Êci bar dzo lek ki cha rak -
ter. Na ko niec, du ̋ e ko ∏a
o Êred ni cy 20” z opo na -
mi Pi rel li Skor pion, pod -
kre Êla jà ce te re no wy cha -

rak ter sa mo cho du.  
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Alfy Spider i GTV
Światowa premiera nowej Alfy Spider i Alfy GTV

– w sprzedaży od początku maja. Wygląd

obydwu modeli został solidnie odnowiony

zarówno pod względem wyposażenia, jak

i zespołów napędowych. Zmienił się przód

pojazdu, zaprojektowany ponownie w Centro

Stile Pininfarina, uwzględnia teraz współczesne

trendy marki. Trójkątny znak u góry łączy się 

z maską po czym ostro zmierza w dół zakrywając

zderzak. W centralnej części, u góry tarczy,

umieszczono logo firmy w delikatnej

chromowanej obwódce. Na czarnym tle

szczególnie rzucają się w oczy chromowane

poprzeczne linie, które idealnie łączą się

z poprzecznymi przetłoczeniami, sprawiając

wrażenie dużej przyczepności pojazdu. U dołu,

kratki wlotu powietrza zakończone są światłami

przeciwmgielnymi o trapezowym kształcie, wraz

z trójkątną tarczą tworzą charakterystyczną

różę z Biscione. Typowe linie przetłoczenia

zbiegają się w literę V, podkreślając wypukły

i narzucający się kształt maski, pod którą kryje

się potężny silnik. Nowy jest także projekt kół

z lekkimi alufelgami o średnicy 16” oraz 

kolory nadwozia (Rosso Brunello, 

Verde racing, Blu Cobalto). 

Nowa Spider i GTV wyposażone są w silniki,

które cieszą się dużą popularnością także

w innych modelach: 2.0 JTS o mocy 165 KM oraz

3.2 V6 24 V o mocy 240 KM. GTV z tym ostatnim

silnikiem osiąga prędkość 255 km/h, stając się

najszybszym autem w historii Alfy Romeo.

Dostępny jest także 2.0 T. Spark o mocy 150 KM,

który jest kwintesencją technologii Twin Spark

opracowanej przez Alfę Romeo.
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I n we sty cje zwià za ne z uru cho mie niem pro duk cji
osià gn´ ∏y ogrom nà ska l´. W Ty chach po wsta ∏a pra -
wie ca∏ ko wi cie no wa Spa wal nia, na La kier ni i Mon -

ta ̋ u wpro wa dzo no du ̋ e zmia ny i mo der ni za cje sys te mów
tech no lo gicz nych, w Biel sku -Bia ∏ej zaÊ po wsta∏ naj no wo -
cze Êniej szy za k∏ad pro duk cji sil ni ków die sel.

Co mau Po land uczest ni czy w tym pro ce sie od sa me go
po czàt ku. Pra cow ni cy fir my z jed nej stro ny uru cha mia jà
no we li nie pro duk cyj ne, z dru giej zaÊ w prak ty ce uczà si´
przy tym zu pe∏ nie no wych, o wie le bar dziej za awan so wa -

nych tech nicz nie roz wià zaƒ i sys te mów ste ro wa nia pro ce -
sem tech no lo gicz nym.

Pierw sze pre se rie: sa mo cho dów (24 sztu ki) i sil ni ka
(500 sztuk) ze sz∏y z li nii w grud niu ubie g∏e go ro ku. W tym
cza sie prze te sto wa ne i skon tro lo wa ne zo sta ∏y pod wzgl´ -
dem tech nicz nym i funk cjo nal nym za rów no pro duk ty 
(sa mo chód i sil nik), jak ma szy ny, urzà dze nia i li nie. Jed no -
cze Ênie pra cow ni cy fir my wcià˝ do ko nu jà usta wieƒ i drob -
nych mo dy fi ka cji, a tak ̋ e bio rà udzia∏ w szko le niach s∏u˝b
pro duk cyj nych i utrzy ma nia ru chu.

Comau pełną parą
Ostatnie zmiany na liniach montażowych silnika 1,3 SDE w bielskiej fabryce
Fiat-GM Powertrain oraz przygotowania do uruchomienia seryjnej produkcji
Fiata Gingo w Tychach prowadzone są pełną parą.

Tomasz Libich
fot. I. Kaźmierczak
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In sta la cja no wych li nii pro duk cyj nych i ich kom po nen -
tów prze bie ga ∏a do tàd zgod nie z usta lo ny mi har mo no -
gra ma mi oraz prze wi dy wa nia mi tech nicz ny mi. No we 
li nie mon ta ̋ o we bu do wa ne by ∏y od pod staw, a tem po
prac na le ̋ y uznaç za bar dzo do bre – pra ce in sta la cyj ne
w Biel sku -Bia ∏ej rozpocz´∏y si´ w lu tym, w Ty chach
w sierp niu 2002 r.

W Ty chach roz po czà∏ si´ ostat ni etap mo dy fi ka cji li nii
tech no lo gicz nych, w Biel sku – Bia ∏ej na to miast trwa obec -
nie pro ces uru cho mie nia pro duk cji (Job One).

No we ma szy ny, urzà dze nia i li nie za in sta -
lo wa ne w Ty chach i Biel sku sta no wià dla
oby dwu za k∏a dów wy raê ny po st´p w za kre -
sie wy daj no Êci pro duk cji i za awan so wa nia
tech nicz ne go. Dla przy k∏a du w Ty chach za in -
sta lo wa no po nad 300 ro bo tów, zaÊ w Biel -
sku -Bia ∏ej 527 naj no wo cze Êniej szych ma szyn
i urzà dzeƒ. 

Ta no wa tech nologia, co oczy wi ste, wy ma -
ga  od s∏u˝b Utrzy ma nia Ru chu najwy˝ szych
kwa li fi ka cji. Dla te go te˝ dla swo ich pra cow ni -

ków w Po wer tra in Biel sko-Bia ∏a Co mau Po land za pla no -
wa ∏a 32.000, a w Ty chach 20.000 go dzin spe cja li stycz ne -
go szko le nia, z cze go w obu przy pad kach po nad 70% zo -
sta ∏o ju˝ zre ali zo wa nych.

Po nad to, wy cho dzàc na prze ciw wy so kim wy ma ga niom
no wo cze snej tech no lo gii, a w zwiàz ku z tym ko niecz no Êci
spro sta nia no wym wy zwa niom tech nicz nym, spó∏ ka 
Co mau Po land przy j´ ∏a w ostat nim cza sie do pra cy 
no wych in ̋ y nie rów i tech ni ków oraz za in we sto wa ∏a
w oprzy rzà do wa nie.

Linie produkcyjne Fiata Gingo i silnika 1,3 SDE
przygotowali do pracy najwyższej klasy specjaliści.



INTERMOT
41-914 Bytom ul. Strzelców Bytomskich 60
tel. (032) 389-00-66; (032) 386-98-22; (32) 387-37-61
e-mail: F75420s@dealer.fiat.pl

Dla pracowników FIAT,
Dostawców FIAT
i Zak∏adów Tercjalizacji

PRZYJDè I POZNAJ 
WYJÑTKOWE PROMOCJE

SEICENTO
ju˝ za 19.900 z∏

z lakierem metalic
+ pakiet ubezpieczeniowy gratis
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Roz mo wa z Hu ber tem Ge ro no, 
dy rek to rem spół ki Co mau Po land:

FWN: Ja kie sà ko rze nie spó∏ ki Co mau Po land?
Na sza fir ma wy wo dzi si´ ze s∏u˝b utrzy ma nia ru chu

Fia ta. Po wsta ∏a w 1998 r. przej mu jàc per so nel, ma szy ny
oraz dzia ∏al noÊç Na rz´ dziow ni i Pro duk cji T∏ocz ni ków.
W paê dzier ni ku 1999 r. po sze rzy li Êmy na szà dzia ∏al noÊç
o s∏u˝ by Utrzy ma nia Ru chu. Tym sa mym prze j´ li Êmy ca ∏e
bo ga te know – how fia tow skich s∏u˝b Utrzy ma nia Ru chu
i Pro duk cji T∏ocz ni ków.
Na ile dzia ∏al noÊç Spó∏ ki zwià za na jest z Gru pà Fia ta?

Fiat i Po wer tra in sà i z ca ∏à pew no Êcià po zo sta nà na szy -
mi naj wa˝ niej szy mi part ne ra mi. Mo˝ na w∏a Êci wie po wie -
dzieç, ˝e je dzie my na jed nym wóz ku – je ̋ e li Fiat i Po wer -
tra in np. prze cho dzà trud no Êci, my te˝ je od czu wa my. 
Ponadto wspó∏ pra cu je my m. in. z Ma gne ti Ma rel li, Fiat
Avio, Del fo oraz Va leo.
Czy Co mau Po land po dej mu je ja kieÊ dzia ∏a nia w ce lu
zna le zie nia no wych „po za fia tow skich” klien tów?

Oczy wi Êcie, obec na sy tu acja na ryn ku wy mu sza na nas
ko niecz noÊç je go pe ne tro wa nia i po szu ki wa nia no wych
klien tów. Dzia ∏a nia na sze wy ni ka jà z ko niecz no Êci za d-
ba nia o pra cow ni ków – lu dzi nie mo˝ na prze cie˝ zwol -
niç tyl ko dla te go, ˝e trwa bes sa na ryn ku sa mo cho do -
wym. Tym bar dziej, ˝e jest to wy so ko wy kwa li fi ko wa ny
per- so nel, a je go szko le nie wy ma ga ∏o spo rych in we sty cji
i d∏u gie go cza su. 
No wi klien ci to z ca ∏à pew no Êcià no we roz wià za nia 
tech no lo gicz ne...

Zga dza si´, ju˝ daw no do strze gli Êmy, ˝e przy go to wa -
nie kon ku ren cyj nej ofer ty wy ma ga od nas cià g∏e go 
roz wo ju i po sze rza nia za kre su wy ko ny wa nych prac. 
Typo we, zna ne nam od lat utrzy ma nie ru chu, oka zu je si´
cz´ sto nie wy star cza jà ce dla za spo ko je nia po trzeb i ocze -
ki waƒ klien tów. Co wa˝ ne, ma my tu taj wspar cie ze
stro ny na szych ko le gów (Co mau Se rvi ce), a to prze cie˝

oko ∏o dzie si´ç ty si´ cy osób za trud nio nych w s∏u˝ bach
utrzy ma nia ru chu na ca ∏ym Êwie cie. Ko rzy sta my ze
wspól ne go do Êwiad cze nia.

Po za tym roz po cz´ li Êmy sys tem szko leƒ przy go to wu jà -
cy na szych pra cow ni ków do re ali za cji za daƒ, któ rych
wcze Êniej nie wy ko ny wa li, cho cia˝ by w za kre sie prac mo -
der ni za cyj nych, czy re mon tów urzà dzeƒ. Uru cho mi li Êmy
no we spe cjal no Êci, wÊród nich In sta la cje Sys te mów Trans -
por to wych (na te re nie ty skie go Za k∏a du FAP wy ko na li -
Êmy na przy k∏ad trans port pod wie szo ny dla ka ro se rii).
Uzy ska li Êmy tak ̋ e upraw nie nia do ob s∏u gi urzà dzeƒ
dêwi go wych i do zo ru tech nicz ne go, a tak ̋ e cer ty fi kat
UDT, któ ry po zwa la nam wy ko ny waç pra ce na suw ni -
cach, dêwi gni cach i po dob nych urzà dze niach do pod no -
sze nia. Dzi´ ki te mu znacz nie po sze rzyliÊmy na szà ofer t´.
Ja ki jest cel fir my na naj bli˝ sze la ta?

H. G: Sta le roz wi ja my na sze s∏u˝ by han dlo we. Ich 
za da niem jest wy szu ki wa nie i ofe ro wa nie na szych us∏ug
po ten cjal nym klien tom. W tym ro ku na szym g∏ów nym 
za da niem jest w∏a Êci we przy go to wa nie si´ do Êwiad cze nia
us∏ug utrzy ma nia ru chu w Fiat -GM Po wertra in dla 
pro duk cji sil ni ków oraz w Fiat Auto Poland w Ty chach 
dla no we go mo de lu Gin go.
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N a szym ce lem by ∏o stwo rze nie sil ni ka die sla o zre -
du ko wa nych wy mia rach, któ re go kon struk cja
by ∏a by od po wied nia za rów no dla sa mo cho dów

z seg men tu B (kompaktowe), jak rów nie˝ z seg men tu A
(sa mo cho dy miej skie) – mó wi Ta de usz Âwier czek, dy rek -
tor ge ne ral ny Fiat -GM Po wer tra in Pol ska – a wi´c sil ni ka
ma ∏e go i lek kie go (o ma sie ∏àcz nej 130 kg ze wszyst ki mi
uk∏a da mi po moc ni czy mi), po sia da jà ce go czte ry cy lin dry,
za pew nia jà ce ci chà i przy jem nà pra c´ oraz ni ski po ziom
drgaƒ. Cho dzi ∏o rów nie˝ o to, aby sil nik by∏ eko no micz ny
pod wzgl´ dem za ku pu, a póê niej eks plo ata cji. Du ̋ e zna -
cze nie mia ∏y dla nas tak ̋ e za sto so wa ne w nim wy szu ka ne
tech no lo gie – tak, aby mia ∏y zna czà cy wp∏yw na ob ni ̋ e nie
po zio mu zu ̋ y cia pa li wa i uzy ska nie do brych osià gów
z rów no cze snym po sza no wa niem Êro do wi ska na tu ral ne -
go. I ta kà w∏a Ênie pe re∏ k´ uda ∏o si´ stwo rzyç in ̋ y nie rom
z na sze go kon cer nu.

W uro czy sto Êci uru cho mie nia pro duk cji udzia∏ wzi´ li
m.in. Nun zio Pu lvi ren ti, pre zes za rzà du Fiat -GM Po wer -
tra in i Da niel Han cock, dy rek tor wy ko naw czy spó∏ ki. 
Za pro sze ni go Êcie, a wÊród nich mi ni ster Da riusz Szym -
czy cha, am ba sa dor re pu bli ki w∏o skiej, rad ca han dlo wy
am ba sa dy USA, par la men ta rzy Êci i przed sta wi cie le w∏adz
wo je wódz twa i mia sta oraz przed sta wi cie le Fia ta Au to 
Po land i GM Po land mie li oka zj´ za po znaç si´ z pa ra me -
tra mi tech nicz ny mi no we go small die sla oraz obej rzeç 
fa bry k´ i li nie pro duk cyj ne. Ofi cjal nie roz po cz´ tà pro duk -
cj´, ma szy ny i pra cow ni ków po b∏o go s∏a wi∏ or dy na riusz
die ce zji biel sko -˝y wiec kiej, ks. bp Ta de usz Ra ko czy.

Pod czas kon fe ren cji pra so wej przed sta wi cie le spó∏ ki
pod kre Êla li, ˝e no wy sil nik po sia da te sa me za le ty, któ re 
ce chu jà sil ni ki wi´k sze – a to dla te go, i˝ nie jest on po 
pro stu mniej szy, lecz zmi nia tu ry zo wa ny. Co wa˝ ne, uda ∏o
si´ to osià gnàç bez szko dy dla je go do sko na ∏o Êci i ja ko Êci

PerełkaPowertraina

Fiat -GM Po wer tra in Pol ska uro czy ście uru cho mił pro duk cję no we go sil ni ka
1.3 SDE (small die sel en gi ne). Po wy ko na nych wcze śniej pre se riach 
przy szedł czas na ma so wą pro duk cję, która osiągnie pół miliona sztuk.

To masz Li bich, fot. B. Ziarko
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tech nicz nej. Kon struk cyj ne wy zwa nie, przed któ rym sta n´ -
li in ̋ y nie ro wie FIAT -GM Po wer tra in, by ∏o wi´c ogrom ne.

Naj wi´ cej uwa gi przy pro jek to wa niu sil ni ka 1.3 SDE
sku pio no na je go spraw no Êci i nie za wod no Êci, a wi´c 
ce chach, któ re dla klien ta ozna cza jà kon ku ren cyj nà ce n´,
do sko na ∏e osià gi i trwa ∏oÊç bez po trze by ja kiej kol wiek 
in ge ren cji. 1.3 SDE mie Êci naj no wo cze Êniej szà tech no lo gi´
za mkni´ tà w bry le o d∏u go Êci mniej szej ni˝ 50 cm i wy so -
ko Êci 65 cm. Wy mia ry te czy nià go naj mniej szym czte ro -
cy lin dro wym sil ni kiem die sla z sys te mem com mon ra il 
do st´p nym na ryn ku. Jest je dy nà jed nost kà, któ ra w cy lin -
drze o Êred ni cy nie spe∏ na 70 mm mie Êci szeÊç kom po nen -

tów o „nor mal nych” roz mia rach – in ny mi s∏o wy miesz czà
si´ tam czte ry za wo ry, wtry ski wacz i Êwie ca ˝a ro wa

„Re kor do wa mi nia tu ry za cja, dzi´ ki któ rej jed nost ka ta
mo ̋ e byç mon to wa na za rów no w su per kom pak to wych
au tach z seg men tu B, jak i au tach miej skich z seg men tu A –
pod kre Êla Ma rek Ram czew ski, od po wie dzial ny za re la cje
ze wn´trz ne i ko mu ni ka cje Fiat -GM Po wer tra in Pol ska –
ofe ru je jesz cze in nà za le t´, a mia no wi cie tà, i˝ sil nik jest
wie lo za wo ro wy i wy po sa ̋ o ny w Mul ti jet (czy li sys tem
wie lu wtry sków). Tym sa mym jest naj bar dziej za awan so -
wa nym z wszyst kich do st´p nych na ryn ku sil ni ków z com -
mon ra il dru giej ge ne ra cji.”

Jak prze ko nu jà spe cja li Êci, ów za sto so wa ny sys tem wtry -
sku pa li wa Mul ti jet w ma ∏ej 16-za wo ro wej jed no st ce
1.3 SDE, sta no wi roz wi ni´ cie za sa dy sto so wa nej w uk∏a -
dzie com mon ra il. W no wym sil ni ku za sto so wa ne zo sta ∏y
bar dziej za awan so wa ne wtry ski wa cze i sys tem ste ro wa nia

wtry skiem po przez elek tro nicz nà jed nost k´ ste ru jà cà –
tak, aby uzy skaç w cià gu ka˝ de go cy klu pra cy sil ni ka wi´ -
cej wtry sków w sto sun ku do obec nie wy ko ny wa nych
dwóch. Dzi´ ki te mu spa la nie sta ∏o si´ bar dziej p∏yn ne –
prze bieg ci Ênieƒ i tem pe ra tur po zo sta jà cych w ko mo rze
spa la nia i po wie trze za sy sa ne do cy lin dra sà jesz cze le piej
wy ko rzy sty wa ne.

Jesz cze nie daw no jed nost ki na p´ do we wy ko na ne
w tech no lo gii com mon ra il sta no wi ∏y „osta tecz ne” mo˝ li -
wo Êci osià gni´ç w roz wo ju in ̋ y nie rii die sla. W roz wià za -

niu tym mo˝ li we jest za sto so wa nie dwu krot ne go wtry sku
pa li wa do ko mo ry spa la nia w cià gu jed ne go cy klu (ma ∏e -
go po czàt ko we go i wi´k sze go g∏ów ne go wtry sku). Tym -
cza sem in ̋ y nie ro wie z FIAT -GM Po wer tra in opra co wa li
dru gà ge ne ra cj´ uk∏a du com mon ra il ty pu Mul ti jet, po -
zwa la jà cà na kil ka wtry sków (od 3 do 5).

Za sa da dzia ∏a nia oby dwu sys te mów jest ta ka sa ma. Na -
wet w po przed niej wer sji pierw szy wtrysk pod wy˝ sza∏
tem pe ra tu r´ i ci Ênie nie w cy lin drze, aby po pra wiç spa la nie
w cza sie su wu. Te raz wtrysk g∏ów ny po dzie liç mo˝ na na
kil ka mniej szych wtry sków, a iloÊç ole ju na p´ do we go spa -
la ne go w cy lin drze po zo sta je ta ka sa ma (przy czym pro ces
ten jest pe∏ niej szy i bar dziej p∏yn ny). Po zwa la to na dal szà
pro gre sj´, któ rej ce lem jest bar dziej ci che spa la nie, ob ni ̋ e -
nie po zio mu emi sji spa lin i zwi´k sze nie osià gów sil ni ka.
Sil ni ki com mon ra il Mul ti jet ró˝ nià si´ wi´c za sad ni czo od
po przed ni ków dwo ma pod sta wo wy mi ele men ta mi: wtry -
ski wa cza mi i elek tro nicz nà jed nost kà ste ru jà cà.

Pro duk cja small die sla ma we d∏ug pla nów osià gnàç
rocz nie 500 ty si´ cy sztuk. Biel ski za k∏ad FGP jest jed nym
z sie dem na stu za k∏a dów na le ̋ à cych do spó∏ ki jo int -ven tu -
re Fia ta i Ge ne ral Mo tors. In we sty cja zwià za na z uru cho -
mie niem pro duk cji no we go sil ni ka po ch∏o n´ ∏a bli sko 400
mi lio nów eu ro.

D. Hancock, D. Szymczycha,  N. Pulvirenti i T. Świerczek  
przecinają wstęgę.
D. Hancock prezentuje zalety small diesla 1.3 SDE.
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W spó∏ pra ca Fiat Au to Po land z uczel nia mi wy˝ szy -
mi w Pol sce trwa od lat. Na ich prze strze ni bar -
dzo bli skie kon tak ty zo sta ∏y na wià za ne z Po li -

tech ni kà Âlà skà i War szaw skà oraz Aka de mià Tech nicz no -
-Hu ma ni stycz nà w Biel sku -Bia ∏ej (wcze Êniej by ∏a to au to no -
micz na fi lia Po li tech ni ki ¸ódz kiej). Utwo rze nie przed si´ -
bior stwa Fiat Au to Po land na po czàt ku lat dzie wi´ç dzie sià -
tych po skut ko wa ∏o wy raê nym za cie Ênie niem wspó∏ pra cy
i nada ∏o jej jesz cze wi´k szà dy na mi k´. Po st´ pu jà cy out so ur -
cing i po ja wia nie si´ na ryn ku ko lej nych spó∏ ek Gru py Fiat
(wÊród nich Ma gne ti Ma rel li, Tek si du, Co mau, Avio) po -
zwo li ∏y na po ̋ à da ne przez ka˝ dà ze stron ukie run ko wa nie
i wy spe cja li zo wa nie owych kontaktów.

Wspó∏ pra ca FAP z wy mie nio ny mi wy ̋ ej uczel nia mi uj´ -
ta jest w ra my dwóch ty pów po ro zu mieƒ: jed nym z nich
jest „Po ro zu mie nie ra mo we” z Po li tech ni ka mi War szaw -
skà i Âlà skà oraz ATH, dru gim na to miast – re gio nal ne
(mi´ dzy Po li tech ni kà Âlà skà a FAP).

Ra mo we po ro zu mie nie o wspó∏ pra cy, za war te przed sze -
Êcio ma la ty po mi´ dzy obu po li tech ni ka mi i ATH, a spó∏ kà
Fiat Pol ska i CRF (Cen trum Ba daw cze Fiat) w Tu ry nie po -
zwa la na uzgad nia nie oraz re ali za cj´ prio ry te to wych pro -
jek tów wspó∏ pra cy na uko wej oraz ba daw czo -roz wo jo wej
i or ga ni zo wa nie kon fe ren cji oraz se mi na riów z tym zwià za -
nych. W ra mach tej umo wy co ro ku uczel nie og∏a sza jà kon -
kurs na pra ce dy plo mo we i dok tor skie zwià za ne z te ma ty -
kà mo to ry za cyj nà. Te ma ty owych prac su ge ro wa ne sà przez
CRF. W co rocz nej edy cji te go kon kur su, spon so ro wa ne go
przez Gru p´ Fiat, ana li zo wa ne sà przez obu stron nà ko mi sj´
zg∏o szo ne do kon kur su pra ce i wy bie ra ne te naj wy bit niej -
sze, ich au to rzy zaÊ otrzy mu jà na gro dy fi nan so we w ka te go -
rii naj lep szych prac dy plo mo wych i dok tor skich. 

Przed dwo ma mie sià ca mi na gro dy ta kie z ràk Car lo Vit -
to rio Fo lo na ri, wi ce pre ze sa Cen trum Ba daw cze go Fiat
w Tu ry nie ode bra ∏o naj lep szych czte rech dok to rów i dzie -
si´ ciu ma gi strów z ATH i Po li tech ni ki Âlà skiej. By ∏a to ju˝

Współpraca
na piątkę

Współ pra ca po mię dzy uczel nia mi wyż szy mi a przemysłem co raz wy raź niej
wska zu je na sens usu wa nia ba rier mię dzy pod ręcz ni ko wą wie dzą aka de mic ką, 
a prak tycz ną mą dro ścią rzą dzą cą re al nym biz ne sem i pro ce sa mi pro duk cji. 

Tomasz Libich
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szó sta edy cja te go kon kur su, któ re go ko or dy na to rem jest
w∏a Ênie CRF. 

„To oczy wi ste, ˝e ja ko cen trum ba daw cze chce my byç
obec ni wsz´ dzie tam, gdzie obec na jest Gru pa Fiat – pod -
kre Êla Car lo Fo lo na ri – Ka˝ dy kraj ma swo jà w∏a snà kul -
tu r´, ale rów nie˝ w∏a sne osià gni´ cia na uko we i spo sób
my Êle nia. Nie jed no krot nie ju˝ mie li Êmy do wo dy na to, i˝
po ∏à cze nie ca ∏ej tej wie dzy i czer pa nie z niej te go, co naj -
lep sze, to do sko na ∏a me to da na sty mu lo wa nie roz wo ju”.

Za rów no przed sta wi cie le uczel ni, jak i spó∏ ek prze ko nu -
jà, ˝e wspó∏ pra ca roz wi ja si´ do sko na le i ma dla obu stron
ogrom ne zna cze nie. Sà nià tak ̋ e za in te re so wa ni stu den ci,
co wy raê nie da je si´ za ob ser wo waç pod czas spo tkaƒ
z przed sta wi cie la mi FAP.

„Wspó∏ pra ca z fir ma mi opar ty mi o ka pi ta∏ za gra nicz ny
jest zde cy do wa nie ∏a twiej sza, ni˝ w przy pad ku firm rdzen -
nie pol skich – przy zna je Ma rek Tromb ski, rek tor ATH –
Ich w∏a dze po pro stu wy raê niej ro zu mie jà po trze b´ ba daƒ
i to, ˝e bez nich nie mo ̋ e byç mo wy o ja kim kol wiek 
dal szym roz wo ju”.

Re gio nal ne po ro zu mie nie o wspó∏ pra cy mi´ dzy Po li -
tech ni kà Âlà skà, a Fia tem Au to Po land zo sta ∏o po raz
pierw szy pod pi sa ne przed czte re ma la ty i jest suk ce syw nie,
co rocz nie od na wia ne. Je go ce lem jest wy ko rzy sta nie do -
Êwiad czeƒ i do rob ku na uko we go Po li tech ni ki Âlà skiej oraz
po ten cja ∏u i po zy cji FAP dla dzia ∏aƒ s∏u ̋ à cych obu stro -
nom oraz roz wo jo wi ca ∏e go re gio nu.

„Bar dzo so bie ce ni my mo˝ li woÊç wspó∏ pra cy z Fia tem
Au to Po land – mówi rektor Po li tech ni ki Âlà skiej, prof. 
dr hab. Wojciech Zie liƒ ski. Jest ona pro wa dzo na ju˝ od
wie lu lat, gdy˝ ju˝ z FSM -em wspó∏ pra co wa li Êmy bar dzo
in ten syw nie, a póê niej, kie dy fa bry k´ prze jà∏ Fiat, na stà pi∏

okres bu do wa nia no wych struk tur i prze mian or ga ni za cyj -
nych – i si ∏à rze czy kon takt sta∏ si´ nie co utrud nio ny. Te -
raz, kie dy FAP moc no za ko rze ni∏ si´ w re gio nal nym Êro -
do wi sku prze my s∏o wym, na sza wspó∏ pra ca wy raê nie si´
o˝y wi ∏a i na sta ∏e za do mo wi ∏a na po lu ba daw czym, dy dak -
tycz nym i na uko wym. DziÊ na szym za da niem jest two rze -
nie so lid ne go „eu ro pej skie go ob sza ru edu ka cji na po zio -
mie wy˝ szym” – pod kre Êla rek tor Zie liƒ ski – Przy go to wu -
je my bo wiem ka dr´ nie tyl ko dla Pol ski; sà to prze cie˝ lu -
dzie, któ rzy wkrót ce za si là ry nek eu ro pej ski”.

Cze go do ty czà kie run ki wspó∏ pra cy? Uzgad nia niu te ma -
tów prac ba daw czych i ma gi ster skich, a tak ̋ e wza jem ne go
pre zen to wa nia i pro pa go wa nia osià gni´ç. Wspó∏ dzia ∏a nie
do ty czy rów nie˝ pro mo wa nia do sko na le nia przez naj lep -
szych stu den tów zna jo mo Êci j´ zy ka w∏oskiego, równie˝
w za kre sie ter mi no lo gii tech nicz nej.

Wspó∏ pra ca po mi´ dzy uczel nia mi wy˝ szy mi, a fa bry kà
co raz wy raê niej wska zu je na sens usu wa nia ba rier mi´ dzy
pod r´cz ni ko wym Êwia tem wie dzy aka de mic kiej, a prak -
tycz nà mà dro Êcià rzà dzà cà re al nym biz ne sem i pro ce sa mi
pro duk cji.

Dla stu den tów wy dzia ∏ów zwià za nych z or ga ni za cjà
i za rzà dza niem mo˝ li woÊç ob ser wo wa nia i ana li zo wa nia
praw dzi wych zja wisk za cho dzà cych w przed si´ bior stwie,
sto so wa nych tu me to do lo gii za rzà dza nia i roz wo ju per so -
ne lu, ko mu ni ka cji mi´ dzy ludz kiej oraz me tod pra cy ze -
spo ∏o wej, to do sko na ∏y spo sób na po sze rze nie swej wie dzy
tak ̋ e w wy mia rze prak tycz nym.

Wie lu obec nych pra cow ni ków FAP wy wo dzà cych si´
z sze re gów ab sol wen tów uczel ni, z któ ry mi wspó∏ pra cu je
fir ma, zaj mu je w niej dzi siaj kie row ni cze sta no wi ska,
a 80% z nich na le ̋ y do eli tar nej gru py pro fes sio nals. 
Kil ku dzie si´ ciu zna la z∏o w ostat nich la tach za trud nie nie
w struk tu rach spó∏ ek Gru py Fiat (np. Fiat Avio) oraz 
w ra mach mi´ dzy na ro do we go, wie lo funk cyj ne go i wie lo -
sek to ro we go pro jek tu Fiat Gra. De (Fiat Gra du ate De ve -
lop ment Pro gram me). Ozna cza to, ˝e no wych in ̋ y nie rów
cià gle jed nak po trze ba.

„Prze mys∏ po wi nien za bie gaç o tych do brych, ak tyw nych
i am bit nych ab sol wen tów – przy zna je Ma rio Li be ra le, 
dy rek tor per so nal ny FAP – Przed si´ bior stwa na rze ka jà, ˝e
pro gra my na ucza nia na wy˝ szych uczel niach cz´ sto nie
po dà ̋ a jà w tym kie run ku, w któ rym po dà ̋ a roz wój 
prze my s∏u, stàd stu den ci nie sà do koƒ ca przy go to wa ni
do wy ma gaƒ ryn ku i fir ma mu si póê niej du ̋ o in we sto waç
w szko le nia. Na sza wspó∏ pra ca, ju˝ na tak wcze snym 
eta pie na ucza nia, jest klu czem do roz wià za nia te go 
pro ble mu”.

Dyrektor Ma rio Li be ra le i rektor Wojciech Zieliński 
w trakcie podpisywania umowy o współpracy.
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FWN: W ja kiej kon dy cji za sta∏ pan za k∏ad obej mu jàc sta -
no wi sko dy rek to ra?

Ma rek Ka na fek, dy rek tor ge ne ral ny Tek sid Iron Po land:
Fir ma by ∏a w do brej sy tu acji, rok 2002 by∏ dla nas ro kiem
wiel kich prze mian. Wdro ̋ o ny zo sta∏ bar dzo zna czà cy pro -
gram oszcz´d no Êcio wy i za k∏ad do pro wa dzo ny zo sta∏ do
sta nu, w któ rym po now nie za ra bia pie nià dze. A przy tym
oka zu je si´, ˝e nie mu si my ju˝ pro du ko waç po nad 50 tys.
ton rocz nie (cho dzi o ma s´ go to wych wy ro bów), ˝e by 
uzy skaç po zy tyw ny wy nik fi nan so wy – w obec nej chwi li
wy star czy 41 tys.
Czy iloÊç za mó wieƒ, ja kie otrzy mu je Tek sid, wy ko rzy stu je
pe∏ ne mo ce prze ro bo we za k∏a du?

Nie, jesz cze nie. Sy tu acja ryn ko wa wcià˝ nie jest tak ko -
rzyst na, jak by Êmy chcie li, po nie wa˝ no wych za mó wieƒ
wcià˝ nie ma – ani z Gru py Fia ta, ani z po zo sta ∏ych sek to -
rów ryn ku. Dla przy k∏a du: w 2002 ro ku z∏o ̋ y li Êmy od po -
wie dzi na za py ta nia ofer to we na po nad 70 tys., a po zy ska -
li Êmy oko ∏o 3 tys. ton no wych pro duk tów.

Ja kie za tem cele sta wia pan przed so bà na naj bli˝ sze 
mie sià ce?

Naj wa˝ niej sze jest przy wró ce nie wia ry god no Êci za k∏a du
w oczach na sze go sze fo stwa i oczy wi Êcie po szu ki wa nie 
no wych za mó wieƒ.
Gdzie przede wszyst kim fir ma b´ dzie pró bo wa ∏a je 
zna leêç?

Na le ̋ àc do Gru py Fiat je ste Êmy na tu ral nie zo bo wià za ni
do po zy tyw ne go od po wia da nia na wszel kie za py ta nia ofer -
to we, któ re otrzy mu je my ze stro ny kon cer nu. Obec nie po -
nad po ∏o w´ na szej pro duk cji sta no wià wy ro by dla po trzeb
Gru py Fiat. Ale b´ dzie my oczy wi Êcie sta ra li si´ wy cho dziç
tak ̋ e na ze wnàtrz – do klien tów „po za fia tow skich”. I na
tym chcie li by Êmy si´ w naj bli˝ szych mie sià cach sku piç.
Pro duk cjà ja kich wy ro bów zaj mu je si´ obec nie Tek sid Iron
Po land?

Sà to od le wy ˝e liw ne przede wszyst kim dla po trzeb prze -
my s∏u mo to ry za cyj ne go (za wy jàt kiem ka d∏u bów do sil ni -
ków) – a wi´c g∏ów nie zwrot ni ce i wa∏ ki roz rzà du. To jest

Przy wró cićwia ry god ność
Sko czow skim Tek sidem od po ło wy stycz nia zarządza no wy dy rek to r, któ re go
Fiat Wokół Nas po pro sił o wy po wiedź na te mat kon dy cji fir my, pro gnoz 
ryn ko wych i pla nów na przy szłość.

To masz Li bich, fot. M. Feodorów
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nasz pod sta wo wy asor ty ment, do te go do cho dzà jesz cze
tar cze ha mul co we pe∏ ne i wen ty lo wa ne oraz ca ∏a ga ma in -
nych pro duk tów. W su mie pro gram pro duk cji na ten rok
prze wi du je po nad 300 po zy cji.
Czy jest to licz ba w mia r´ sta ∏a, czy te˝ ule ga zmia nom
w za le˝ no Êci od wa haƒ ryn ku?

Oczy wi Êcie do pew ne go mo men tu chcie li by Êmy, aby
ewo lu owa ∏a w gó r´, acz kol wiek zbyt du ̋ y asor ty ment przy
nie wiel kich se riach nie jest dla nas zbyt ko rzyst ny. I na ra zie
tak si´ dzie je. Trwa obec nie uru cho mie nie pro duk cji dwu -
dzie stu czte rech no wych de ta li, któ ra roz pocz nie si´ na
prze ∏o mie 2003/2004 ro ku. – g∏ów nie dla prze my s∏u mo to -
ry za cyj ne go, ale nie tyl ko dla Gru py Fia ta, tak ̋ e dla To yo -
ty i Da im le ra -Chry sle ra.
Czy je ste Êcie paƒ stwo za in te re so wa ni in nym sek to rem ryn -
ku – po za mo to ry za cyj nym?

Nasz za k∏ad jest tech nicz nie przy go to wa ny do pro duk cji
ma so wej – a nie ma in nej bran ̋ y (ni˝ w∏a Ênie mo to ry za cyj -
na), któ ra po trze bo wa ∏a by od le wów w tak du ̋ ych ilo -
Êciach. Na sza zdol noÊç pro duk cyj na to 65 tys. ton i ta kà
iloÊç, choç oczy wi Êcie za le ̋ y to od asor ty men tu, mo ̋ e my
spo koj nie pro du ko waç. Nasz plan pi´ cio let ni prze wi du je
na to miast dal szy roz wój i pro duk cj´ 60 tys. ton od le wów –
a opie ra my go na pro gno zach do ty czà cych roz wo ju ryn ku,
w tym tak ̋ e mo to ry za cyj ne go.
Wróç my do wspo mi na nych przez pa na dzia ∏aƒ oszcz´d no -
Ê cio wych. O ja kie go rz´ du kwo ty tu taj cho dzi?

W ubie g∏ym ro ku osta tecz nie prze nie Êli Êmy koƒ co wà ob -
rób k´ od le wów (szli fo wa nie za le wek) z firm ze wn´trz nych
do na sze go za k∏a du. To po zwo li ∏o nam za osz cz´ dziç oko ∏o
6 mln z∏o tych rocz nie – bo ty le kosz to wa ∏a nas wspó∏ pra ca
z na szy mi kon tra hen ta mi w tym za kre sie. Prócz te go re ali -
zu je my dru gà edy cj´ pro gra mu oszcz´d no Êcio we go Sei 
Sig ma, o któ rym by ∏a ju˝ mo wa w jed nym z po przed nich
nu me rów Fia ta Wo kó∏ Nas. W pierw szej, któ ra za koƒ czy ∏a
si´ w 2002 ro ku, nasz za k∏ad ze wzgl´ du na osià gni´ te wy -
ni ki skla sy fi ko wa no na pierw szym miej scu w Gru pie Tek si -
da. I nic dziw ne go – pierw sza edy cja pro gra mu Sei Sig ma
przy nio s∏a fir mie oko ∏o 400 tys. eu ro oszcz´d no Êci. Te raz
pra cu je my nad ko lej ny mi pi´ cio ma za da nia mi, któ re, jak 
li czy my, wal nie przy czy nià si´ do roz wo ju i zwi´k sze nia 
zy sków za k∏a du – a za k∏a da my, ˝e dzi´ ki dru giej edy cji uda
si´ za osz cz´ dziç ko lej nych 300 tys. eu ro.
Czy i na ile te wszyst kie dzia ∏a nia oszcz´d no Êcio we 
od czu wal ne by ∏y dla pra cow ni ków?

Przede wszyst kim od d∏u˝ sze go ju˝ cza su pra cu je my
w uk∏a dzie 6-dnio wym bez go dzin nad licz bo wych – choç
za cho wa ny zo sta∏ czter dzie sto go dzin ny ty dzieƒ pra cy, ˝e by

wszyst ko po zo sta ∏o zgod nie z pra wem. Co dzien nie pra cu jà
dwie li nie i dwa pie ce to pià ce i dzi´ ki tym zmia nom uda ∏o
nam si´ ob ni ̋ yç za mó wie nie na ener gi´ elek trycz nà. Oczy -
wi Êcie po skut ko wa ∏o to tak ̋ e nad wy˝ kà si ∏y ro bo czej i, aby
unik nàç zwol nieƒ, skie ro wa li Êmy wol nà za ∏o g´ do pra cy
przy prze j´ tej na po wrót ob rób ce od le wów.
Ja kie by ∏y re ak cje pra cow ni ków?

Wszyst kie te zmia ny wpro wa dza li Êmy w pe∏ nym po ro zu -
mie niu ze zwiàz ka mi za wo do wy mi. Chc´ przy tym pod kre -

Êliç, ˝e w ubie g∏ym ro ku nie zwol ni li Êmy ˝ad ne go pra cow -
ni ka, a i w tym przyj mu je my so bie za cel chro niç miej sca
pra cy na szych lu dzi – jed no cze Ênie ko rzy sta jàc z pe∏ nych
mo cy prze ro bo wych za k∏a du.
Jest pan pra cow ni kiem Tek si du od lat – czy i w ja ki 
spo sób na ich prze strze ni za k∏ad si´ zmie nia∏?

W sko czow skim Tek si dzie roz po czà ∏em pra c´ w 1980 ro -
ku, naj pierw w s∏u˝ bach utrzy ma nia ru chu, a póê niej ja ko
dy rek tor tech nicz ny i dy rek tor ds. za rzà dza nia pro duk cjà.

DziÊ wi dz´ wy raê nie, jak bar dzo zmie ni ∏a si´ fi lo zo fia
pra cu jà cych tu lu dzi – jest co raz wi´ cej osób, któ re pa trzà
na pie niàdz w kon tek Êcie: wy daç jak naj mniej, za ro biç jak
naj wi´ cej – a wi´c co raz wi´ cej lu dzi na uczy ∏o si´ men tal no -
Êci ryn ko wej. I co raz wi´ cej lu dzi nie pra cu je tyl ko tak, 
by le do cze kaç eme ry tu ry, ale za le ̋ y im, by tak ̋ e ich po tom -
ko wie zna leê li tu za trud nie nie.
W ja ki spo sób po strze ga pan przy sz∏oÊç Tek si du Iron 
Po land?

Je stem pe wien, ˝e kie dy za dwa la ta w tym za k∏a dzie 
za cznà si´ ko lej ne wiel kie in we sty cje w pro dukt (aby 
po pra wiç je go kon ku ren cyj noÊç na ryn ku), pój dà za tym
no we za mó wie nia. A fir ma za cznie za ra biaç na praw d´ 
du ̋ e pie nià dze.

Marek Kanafek chce szukać nowych klientów poza Grupą Fiat.
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U ru cho mie nie pro duk cji pras w∏a Ênie w P∏oc ku
na stà pi ∏o na sku tek de cy zji o jej prze nie sie niu
z fa bry ki w Bre gan ze we W∏o szech. Ju˝ wcze -

Êniej, bo w 1999 ro ku p∏oc ki za k∏ad CNH Pol ska prze jà∏
od W∏o chów pro duk cj´ in ne go wy ro bu – he ade rów do
zbio ru ku ku ry dzy. Wkrót ce oka za ∏o si´, ˝e by ∏a to s∏usz -
na de cy zja i w∏a dze fir my po sta no wi ∏y prze nieÊç do Pol -
ski ko lej ny pro dukt. Za rów no he ade ry, jak i pra sa 548
CNH oraz com bi cha rak te ry zu jà si´ wy so kim po zio mem
tech nicz nym i naj wy˝ szà ja ko Êcià, a dzi´ ki te mu sà w sta -
nie kon ku ro waç z in ny mi na ca ∏ym Êwie cie.

„Z pro duk cjà urzà dze nia te go ty pu p∏oc ki za k∏ad nie
mia∏ wcze Êniej do czy nie nia – mó wi Zbi gniew Po kor ski,
Szef Ope ra cji Prze my s∏o wych p∏oc kie go za k∏a du. – Przy -
go to wa nie fa bry ki wy ma ga ∏o wi´c od po wied niej mo der -
ni za cji tech nicz nej – uru cho mie nia no wych li nii mon ta -
˝o wych, spa wal ni pod ze spo ∏ów i cz´ Êci. Je dy nie kwe stie
za rzà dza nia pro duk cjà nie wy ma ga ∏y du ̋ ych zmian –
nie wie le si´ tu taj zmie ni ∏o w po rów na niu z in ny mi, 
wy twa rza ny mi do tàd dla po trzeb CNH, pro duk ta mi”.

P∏oc ki CNH prze jà∏ nie któ rych do staw ców od 
po przed nie go pro du cen ta, zna laz∏ te˝ no wych w kil ku

Nowa prasa
New Holland
Płoc ki za kład CNH Pol ska Sp. z o. o. roz po czy na pro duk cję no wych wy ro bów
(pra sy 544 i 548 CNH oraz Com bi, to jest ze spo łu pra sy ty pu 548 z owi jar ką) 
do zwi ja nia bel sło my lub sia na oraz owi ja nia ich fo lią.

To masz Li bich
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kra jach Unii Eu ro pej skiej i w Pol sce. Nie ustan nie pra cu -
jàc na rzecz pod nie sie nia ja ko Êci wy ro bów fi nal nych i re -
duk cji kosz tów, w∏a dze spó∏ ki pro wa dzà dzia ∏a nia ma jà -
ce na ce lu na wià za nie wspó∏ pra cy przede wszyst kim
z do staw ca mi kra jo wy mi.

„Dzien na pro duk cja pras wy nieÊç ma we d∏ug pla nów
pi´ç sztuk – przy naj mniej w 2003 ro ku – bo, jak pod kre -
Êla jà przed sta wi cie le CNH Pol ska – wiel koÊç pro duk cji
w póê niej szym okre sie uza le˝ nio na b´ dzie od po trzeb 
ryn ku. Pro dukt skie ro wa ny b´ dzie na wszyst kie ryn ki 
ob s∏u gi wa ne przez New Hol land i Ca se (stàd w na zwie
pra sy po ja wia jà si´ obie mar ki) – a wi´c przede wszyst -
kim na te re nie Unii Eu ro pej skiej i Afry ki Pó∏ noc nej,
a tak ̋ e Eu ro py Pó∏ noc nej (gdzie tra fi spe cjal na wer sja
com bi do zwi ja nia bel sia na fo lià)”.

Za da niem no wej pra sy New Hol land jest zbie ra nie
i zwi ja nie po zo sta jà cej na po lu s∏o my lub sia na w be le.
Pod czas pra cy urzà dze nia, po spra so wa niu be li w ko mo -
rze na st´ pu je jej owi ja nie fo lià na sto le owi jar ki. Com bi

jest swo istym po ∏à cze niem do tych czas wy twa rza nej 
pra sy 548 z siecz kar nià i owi jar kà fo lii, a fakt, i˝ za bu do -
wa na jest na tan de mie (po dwój nych ko ∏ach) i do spe∏ nie -
nia swo jej ro li po trze bu je tyl ko jed ne go przej Êcia przez
po le, ma istot ny wp∏yw m. in. na gle b´, któ ra od czu wa
zde cy do wa nie mniej szy na cisk. Nie bez zna cze nia jest
tak ̋ e fakt, ˝e dzi´ ki te mu wy dat nie skra ca si´ czas trwa -
nia zbio ru s∏o my lub sia na.

„No wà pra s´ i com bi scha rak te ry zo waç mo˝ na w∏a -
Êci wie jed nym pa su jà cym do nich okre Êle niem: pe∏ na
elek tro ni ka – mó wi Da riusz Rej niak, kon struk tor CNH.

– Wszyst kie funk cje urzà dze nia ob s∏u gi wa ne sà na pa ne -
lu w ka bi nie trak to ra, a wszyst kie in for ma cje wy Êwie tla -
ne na mo ni to rze”.

Ca ∏y pro ces od by waç si´ mo ̋ e au to ma tycz nie lub byç
ob s∏u gi wa ny r´cz nie. Ta dru ga me to da ma istot ne 

Pra sa 548 CNH – Pod sta wo we da ne tech nicz ne

dłu gość 6.28 m
sze ro kość 2.79 m
wy so kość 2.83 m
wa ga (stand. opo ny) 4580 kg
wy ma ga nia elek trycz ne 12 V
wy mia ry be li – sze ro kość 1,20 m

– ob ję tość 1,47 m3

– śred ni ca 1,25 m
ma sa – sło ma 120-200 kg

– sia no 180-300 kg
– ki szon ka 350-800 kg

układ na pę do wy – pręd kość ob ro to wa WOM 540 obr
moc na WOM – mi nimalna 37/50 kW/KM

– za le ca na 52/70 kW/KM

zna cze nie w szcze gól nych przy pad kach, np. pod czas
pra cy na po chy le niach te re nu.

W Pol sce no wa pra sa i com bi New Hol land prak tycz -
nie nie ma jà kon ku ren cji. Sà co praw da fir my w Lu bli nie
i S∏up sku zaj mu jà ce si´ pro duk cjà po dob nych wy ro bów,
ale tech no lo gia wy ko rzy sty wa na w pra sie jest tak no wo -
cze sna, ˝e po zo sta wia in ne da le ko w ty le. Pe∏ na au to ma -
ty za cja, wszyst kie in for ma cje o sta nie urzà dze nia na mo -
ni to rze, do pra co wa ny so ftwa re, ser wis i sa ma ob s∏u ga
ma szy ny spra wia jà, ˝e pro dukt z ca ∏à pew no Êcià znaj dzie
wie lu od bior ców.
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C e lem owych spo tkaƒ jest na wià zy wa nie kon tak tu
z fir ma mi i oso ba mi, któ re two rzà wspó∏ cze snà
tech ni k´ i wy ko rzy stu jà w pra cy no wo cze sne

tech no lo gie. Ko rzy Êci sà wie lo stron ne. Do SIM P-u na le -
˝à in ̋ y nie ro wie i me cha ni cy z ró˝ nych przed si´ biorstw
prze my s∏o wych w re gio nie oraz przed sta wi cie le ka dry
na uko wej wy˝ szych uczel ni. Mo˝ li wa sta je si´ wi´c wy -
mia na do Êwiad czeƒ w sze ro kim, nie mal wie lo bran ̋ o -
wym za kre sie – na te mat or ga ni za cji pra cy, sto so wa nych
w prak ty ce roz wià zaƒ tech nicz nych, czy lo gi stycz nych.

„Wy ra zi li Êmy zgo d´ na wi zy t´ cz∏on ków Wo je wódz kie -
go Od dzia ∏u SIM P-u w na szej fir mie, po nie wa˝ uwa ̋ a my,
˝e ma my co za pre zen to waç – mó wi Ka zi mierz Or don, dy -
rek tor za k∏a du Au to mo ti ve Li gh ting Pol ska. – Do po dob -

ne go spo tka nia do sz∏o tu taj ju˝ przed czte re ma la ty; od te -
go cza su wie le si´ u nas zmie ni ∏o, wdro ̋ y li Êmy no we roz -
wià za nia. Ale te go ty pu przed si´ wzi´ cia to rów nie˝ do bra
oka zja do po roz ma wia nia o na szych pro ble mach, o tym,
z ja ki mi uczel nia mi war to na wià zaç bli˝ sze kon tak ty itd.”

Na spo tka nie w Au to mo ti ve Li gh ting Pol ska, zor ga ni -
zo wa ne przez osiem osób na le ̋ à cych tu taj do SIMP-u,
przy by ∏o po nad pi´ç dzie si´ ciu in ̋ y nie rów i me cha ni ków
z ca ∏e go wo je wódz twa Êlà skie go. Pod czas zwie dza nia za -
k∏a du go Êcie oglà da li m. in. no we wy ro by, no we li nie
mon ta ̋ o we, za po zna wa li si´ ze sto so wa ny mi tech no lo -
gia mi prze twa rza nia two rzyw sztucz nych oraz me to da mi
ob rób ki po wierzch nio wej ele men tów funk cyj nych i de -
ko ra cyj nych przy pro duk cji lamp i re flek to rów.

Wcho dze niedo in ne go
świa ta

Co kil ka mie się cy Sto wa rzy sze nie In ży nie rów i Tech ni ków Me cha ni ków Pol skich
or ga ni zu je wy jaz do we spo tka nia ro bo cze do naj więk szych za kła dów prze my sło -
wych w re gio nie. Tym ra zem wy bra li Au to mo ti ve Li gh ting Pol ska w So snow cu.

To masz Li bich, fo t: Eos Po land



39kwiecień  2003 f i a t  wo kó ł  n a s

„Or ga ni zo wa ne przez nas spo tka nia w naj wi´k szych
za k∏a dach prze my s∏o wych wo je wódz twa Êlà skie go –
mó wi Wal de mar Osuch, pre zes od dzia ∏u SIMP w Ka to -
wi cach – ma jà pe∏ niç przede wszyst kim ro l´ szko le nio -
wà. Wy bie ra my przed si´ bior -
stwa no wo cze sne i roz wo jo we,
chce my po ka zaç in ̋ y nie rom
z in nych za k∏a dów, jak efek tyw -
nie go spo da ro waç swo im mie -
niem.” Nie któ re fir my od ma -
wia jà or ga ni zo wa nia spo tkaƒ;
ich w∏a dze oba wia jà si´ naj wy -
raê niej, ˝e zdo by te przez in ̋ y -
nie rów in for ma cje wy ko rzy sta -
ne zo sta nà w ce lach kon ku ren -
cyj nych. Nie prze ko nu jà ich 

za pew nie nia, ˝e in ten cjà tych spo tkaƒ jest wy mia na do -
Êwiad czeƒ, któ re ma jà s∏u ̋ yç roz wo jo wi ca ∏e go re gio nu.

„Na uka, in no wa cyj noÊç, pro dukt, zysk – to je dy na
dro ga – pod kre Êla pre zes Êlà skie go SIMP. – Na sze spo tka -
nia w fir mach, któ re osià gn´ ∏y suk ces, to jak by za p∏on
dla tej ka dry, in ̋ y nie ro wie mo gà po wie dzieç swo im sze -
fom, ˝e sà za k∏a dy, któ re umie jà so bie ra dziç w tym trud -
nym Êwie cie. To bar dzo wa˝ ne dla ka dry tech nicz nej,
któ rej naj wa˝ niej szym celem jest po st´p.”

Au to mo ti ve Li gh ting Pol ska ak tyw nie wspó∏ pra cu je
z uczel nia mi wy˝ szy mi: Uni wer sy te tem Âlà skim oraz po -
li tech ni ka mi w Gli wi cach, Ka to wi cach i War sza wie.
Dzi´ ki cz∏on kom SIMP-u ∏a twiej sze sta je si´ po g∏´ bia nie
wspó∏ pra cy, a spó∏ ka mo ̋ e kon sul to waç ze spe cja li sta mi

pro ble my, któ re do ty czà ogra ni cza nia kosz tów po przez
zmniej sze nie ilo Êci bra ków, czy lep sze wy ko rzy sta nie su -
row ca lub ma szyn.

„Zbli ̋ a nie uczel ni wy˝szych do Êwia ta
pra cy jest klu czem do suk ce su. Ry nek wy -
mu sza na przed si´ bior stwach co raz szyb szy
roz wój, mu si my byç sta le kon ku ren cyj ni –
a do te go wspar cie na ukow ców jest nie -
zb´d ne” – uwa ̋ a Ad ria no Fon ta na, pre zes
za rzà du Au to mo ti ve Li gh ting Pol ska.

M∏o dzi lu dzie, Êwie ̋ o po stu diach roz -
po czy na jàcy pra c´, sà cz´ sto zdez o rien to -

wa ni, po nie wa˝ spo ty ka jà si´ ze Êwia tem, w któ rym pa -
nu je zu pe∏ nie in ny sys tem i rytm pra cy. Zda niem pre ze sa
Fon ta ny, wspó∏ pra ca z uczel nia mi wy˝ szy mi jest nie zb´d -
na, aby uzu pe∏ niç wy kszta∏ ce nie tych m∏o dych lu dzi
i przy go to waç ich do wej Êcia w trud ny Êwiat dra pie˝ ne -
go biz ne su.

Au to mo ti ve Li gh ting Pol ska
Za trud nio nych: 529 osób;

Głów ni klien ci: Fiat, Volks wa gen, 
Peu ge ot, Ford, Bosch

Pro duk ty: głów nie lam py i re flek to ry sa mo cho do we.

Członków SIMP-u szczególnie interesowały
zmiany wprowadzone w zakładzie od czasu ich
ostatniej wizyty.

Dyrektor Kazimierz Ordon prezentował
zwiedzającym nowoczesne rozwiązania
technologiczne na liniach montażowych.

Adriano Fontana
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S pod sie dzi by „Uni -Truck War sza wa” w Nada rzy nie
wy je cha li Êmy kil ka mi nut po go dzi nie 10:00. 
Wy zna czo na tra sa wio d∏a z War sza wy do ˚yw ca

przez Ra dom, Kiel ce i Kra ków. W dro g´ wy ru szy ∏y czte ry
fur go ny Ive co Da ily 35S10V i 35S12V – o mo cy sil ni ków
od po wied nio 96 i 116 ko ni. Or ga ni za to rzy za ∏a do wa li 
sa mo cho dy wor ka mi z pia skiem (po 850 i 900 kg) i za tan -
ko wa li do pe∏ na.

Wy bra li Êmy moc niej szy z fur go nów. Ju˝ na pierw szych
skrzy ̋ o wa niach, jesz cze przed wy jaz dem na dro g´ eks pre -
so wà za uwa ̋ y li Êmy, ˝e za cho wu je si´ doÊç dy na micz nie
i to za rów no na dru gim, trze cim, jak i czwar tym bie gu.
Kil ka mi nut póê niej, przy pr´d ko Êciach rz´ du 80-
90 km/h po sta no wi li Êmy spraw dzi li Êmy je go ela stycz noÊç
– sa mo chód szyb ko re ago wa∏ na na g∏e zmia ny za cho wa nia
kie row cy, gwa∏ tow niej sze skr´ ty i ha mo wa nie.

Ob ra li Êmy kurs na Ra dom. Mi ja jàc ko lej ne mniej sze
i wi´k sze mia stecz ka, po sta no wi li Êmy przyj rzeç si´ wn´ -
trzu sa mo cho du. Uzna li Êmy, i˝ fo te le – za rów no kie row cy,
jak i pa sa ̋ e rów – sà do brze wy pro fi lo wa ne i bar dzo wy -
god ne, a przy tym, co nie zwy kle wa˝ ne, nie co sztyw ne.
Dzi´ ki te mu jed nak or ga nizm kie row cy mniej m´ czy si´
w po zy cji sie dzà cej mi mo wie lu go dzin sp´ dzo nych za kó∏ -
kiem. Re gu la cja wy so ko Êci i od le g∏o Êci fo te la od kie row ni -
cy jest do syç przy st´p na – dêwi gni nie trze ba szu kaç, ani
spe cjal nie od chy laç si´, by jej do si´ gnàç.

Sa me sie dze nia fo te li mo g∏y by byç tro ch´ d∏u˝ sze, 
ale jest to man ka ment ra czej nor mal ny w sa mo cho dach
do staw czych.

Spo glà da my na de sk´ roz dziel czà. Jest z ca ∏à pew no Êcià
er go no micz na – wszyst ko znaj du je si´ w za si´ gu r´ ki.
W pierw szej chwi li wy da je si´, ̋ e ze wzgl´ du na jej wy pro -
fi lo wa nie wy Êwie tlacz z ze ga rem mo ̋ e byç nie wi docz ny
dla wy so kie go kie row cy. Ge ne ral nie nie sta no wi to jed nak
wiel kie go pro ble mu, po nie wa˝ nie ma ko niecz no Êci je go
sta ∏e go Êle dze nia.

Wje˝ d˝a my na dro g´ Ra dom – Kiel ce. Sa mo chód zy sku -
je u nas du ̋ y plus za skrzy ni´ bie gów – do brze umiej sco -
wio nà i z krót kà dêwi gnià. Ta ostat nia jest bar dzo funk cjo -
nal na, p∏yn nie i ela stycz nie re agu je na na ci ski d∏o ni po -
zwa la jàc ope ro waç krót ki mi ru cha mi, co zde cy do wa nie
uprzy jem nia jaz d´. Spo glà da my w elek trycz nie re gu lo wa -
ne lu ster ka bocz ne – sà ogrom ne i da jà bar dzo du ̋ e po le
wi dze nia. Nie ste ty, zi mo wa na wierzch nia spra wia, ̋ e szyb -
ko si´ bru dzà i ju˝ po prze je cha niu 30-40 km o wie le
mniej w nich wi daç. Nie wiel kie pro ble my spra wia scho -
wek po pra wej stro nie – z ca ∏à pew no Êcià spo sób otwie ra -
nia móg∏ by zo staç ina czej roz wià za ny, bo o ile pa sa ̋ e ro wi
nie spra wia on ˝ad nych k∏o po tów, to do st´p dla kie row cy
nie jest ju˝ tak wy god ny.

Po pierw szych stu kil ku dzie si´ ciu ki lo me trach nie ma
ju˝ wàt pli wo Êci, ˝e fur gon do brze trzy ma si´ dro gi, ale jest

Test Drive Iveco

Jaz dę te sto wą Ive co Da ily z no wy mi sil ni ka mi HPI zor ga ni zo wa ło Ive co Po land.
Do udzia łu za pro szo no tak że przed sta wi cie li Fia ta Wo kół Nas. Auto prowadzi
się przyjemnie , wygodnie i efektywnie w każdych warunkach.

Test Drive Iveco

Jaz dę te sto wą Ive co Da ily z no wy mi sil ni ka mi HPI zor ga ni zo wa ło Ive co Po land.
Do udzia łu za pro szo no tak że przed sta wi cie li Fia ta Wo kół Nas. Auto prowadzi
się przyjemnie , wygodnie i efektywnie w każdych warunkach.

To masz Li bich
fot. M. Feodorów
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bar dzo wra˝ li wy na ko le iny.  In na spra wa, ˝e to prze cie˝
nie ty le wi na sa mo cho du, ile w∏a Ênie sta nu na wierzch ni na
pol skich dro gach.

Na po sto ju za Kielcami wy mie nia my wra ̋ e nia z in ny mi
kie row ca mi – oka zu je si´, ˝e sà bar dzo po dob ne.

Pod czas wy prze dza nia fur gon „zbie ra si´” g∏ad ko,
spraw nie i sto sun ko wo szyb ko – co ma du ̋ e zna cze nie
zw∏asz cza przy ta kim ci´˝ kim ∏a dun ku. Ogól ne wra ̋ e nia
z jaz dy i pro wa dze nia sa mo cho du sà bar dzo przy jem ne –
przy 110 km/h od g∏os sil ni ka osià ga jà ce go 2500 ob ro tów
zni ka w „ogól nym ha ∏a sie”. Fur gon przy spie sza mia ro wo,
cho cia˝ na dziu rach nie co pod ska ku je. Wci ska my pe da∏
ga zu jesz cze tro ch´. Sa mo chód do brze trzy ma si´ dro gi
i na pro stej idzie jak po sznur ku.

Wy g∏u sze nie ka bi ny jest po praw ne, cho cia˝ przy wy˝ -
szych pr´d ko Êciach p´d po wie trza po wo du je za uwa ̋ al ny
ha ∏as. Sil nik mru czy kie dy wspi na my si´ pod lek kà gó r´,
ale wy raê nie, de li kat nie i stop nio wo przy spie sza (na
„czwór ce” ze gar po ka zu je 70-80km/h). W za kr´ ty fur gon
wcho dzi p∏yn nie i nie jest wy rzu ca ny, w czym z ca ∏à pew -
no Êcià po ma ga ∏a du nek.

Prze je˝ d˝a my przez Kra ków. Sa mo chód nie spra wia k∏o -
po tów – ela stycz nie re agu je na na g∏e przy spie sze nia, ha -
mo wa nie i skr´ ty. Sto jàc na Êwia t∏ach za uwa ̋ a my, ˝e mru -
cze nie sil ni ka w ka bi nie jest do syç ci che i przy jem ne,
a dzi´ ki te mu nie zbyt ucià˝ li we – przy cho dzi nam do g∏o -
wy, ˝e byç mo ̋ e jest to spo wo do wa ne za sto so wa niem 
no wej tech no lo gii com mon ra il (Uni Jet) dru giej ge ne ra cji.

Kie ru je my si´ na ˚y wiec. Za czy na pa daç deszcz. Ma my
oka zj´ do wy pró bo wa nia wy cie ra czek. Nie za uwa ̋ a my
nic szcze gól ne go do mo men tu, gdy nad je˝ d˝a jà cy z prze -
ciw ka sa mo chód wje˝ d˝a w ogrom nà ka ∏u ̋ ´ i chla pie nam
na szy b´. Wy cie racz ki b∏y ska wicz nie re agu jà na nie wiel ki
na wet na cisk pal ców, a ich pierw szy ruch jest bar dzo szyb -
ki – póê niej zwal nia jà i pra cu jà ju˝ mia ro wo, a co tak ̋ e
wa˝ ne – ci cho. Bar dzo do brym po my s∏em jest umiesz cze -
nie otwo rów od spry ski wa czy na pió rach (skrzy d∏ach) wy -
cie ra czek – za pew nia to zu ̋ y cie opty mal nej ilo Êci p∏y nu.

Do pie ro kie dy ro bi si´ ciem no za uwa ̋ a my, ˝e kszta∏t,
wiel koÊç i wy pro fi lo wa nie szyb przez ca ∏y czas za pew nia -
∏y nam do sko na ∏à wi docz noÊç. W le wych drzwiach 
do strze ga my opar cie na ∏o kieç, któ re nie zau wa ̋ al nie, 
ale bar dzo po ma ga w wy god nym trzy ma niu kie row ni cy.

Ca ∏à tra s´ 320 km prze je cha li Êmy mniej wi´ cej w cià gu
oÊmiu go dzin, nasz fur gon spa la∏ oko ∏o 10 l/100 km. Nie
ma my wàt pli wo Êci, ˝e dla osób na co dzieƒ po ru sza jà cych
si´ te go ty pu sa mo cho da mi, Ive co Da ily sta no wi war tà
uwa gi al ter na ty w´.
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Centralny Magazyn
Otwarte przed kilku tygodniami Cen trum Dys try bu cji Czę ści

Za mien nych Ive co w Bielsku-Białej sta no wi cen tral ny ma ga -

zyn czę ści za mien nych fir my w Pol sce. Dzię ki te mu po pra wi

się te raz do stęp ność czę ści, a od bior cy bę dą je mo gli 

otrzy my wać w o wie le krót szym cza sie, niż do tych czas.

Obiekt znaj du je się w Biel sku-Bia łej, w kom plek sie 

lo gi stycz nym TNT Au to mo ti ve Lo gi stics Po land, fi lii 

mię dzy na ro do we go kon cer nu TPG, bę dą ce go li de rem 

w za kre sie usług Glo bal Express, Lo gi stics & Ma il. 

Ma ga zy nem o po wierzch ni 2000 m2 za rzą dza fir ma 

TNT Au to mo ti ve Lo gi si tics, 

któ ra za pew nia ma ga zy no wa nie, 

kon fek cjo no wa nie, trans port czę ści

z Tu ry nu, a tak że do sta wę do 

de ale rów w cza sie krót szym, niż 24h. 

Fir my TNT i Ive co współ pra cu ją ce ze

so bą na fo rum glo bal nym, opra co wa -

ły wspól nie pro jekt kom plek so wej 

ob słu gi lo gi stycz nej Ive co w Pol sce.

Pro jekt ten do sko na le ob ra zu je 

pa le tę usług lo gi stycz nych, ja kie TNT

ofe ru je swo im klien tom w ra mach

stra te gii glo bal nej. Uży wa jąc ist nie ją cych za so bów 

i po łą czo nych do świad czeń TNT Lo gi stics, Express i CAT, 

fir ma mo że ofe ro wać swo im klien tom usłu gi o naj wyż szych

stan dar dach ja ko ści i ryn ko wych ce nach. 

Na 2000 m2 po wierzch ni ma ga zy no wej de dy ko wa nej Ive co

skła do wa nych bę dzie w okre sie po cząt ko wym 7000 po zy cji

ka ta lo go wych za rzą dza nych sys te mem in for ma tycz nym

umoż li wia ją cym okre śle nie do stęp no ści czę ści w cza sie 

rze czy wi stym. Pol skie cen trum dys try bu cji po łą czo ne jest

z ma ga zy nem wir tu al nym Ive co, ofe ru ją cym 175 000 po zy cji

ka ta lo go wych i gru pu ją cym 5 fi zycz nych 

ma ga zy nów w ca łej Eu ro pie. 

Od prawej: Fausto Forti, prezes TNT Automotive Logistics,
Natale Rigano, prezes Iveco Poland (w tle)  
oraz Franco Fenoglio wiceprezes Iveco SpA.

Antonio Pagana –
dyr. gen. TNT Automotive 
Logistics Poland
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W y bór do staw ców po sia da jà cych
cer ty fi kat ja ko Êci sta je si´ ju˝
w na szym kra ju nor mà. Do nie -

daw na wy móg ten do ty czy∏ g∏ów nie do staw -
ców na le ̋ à cych do bran ̋ y pro duk cyj nej, 
te raz co raz cz´ Êciej cer ty fi ka tu wy ma ga si´
tak ̋ e od spó∏ ek us∏u go wych. Zw∏asz cza je Êli
sà one do staw cà du ̋ ych firm, ty pu Fiat 
Au to Po land, czy Fiat -GM Po wer tra in.
W przy sz∏o Êci fir my ta kie z pew no Êcià b´ dà
pre fe ro wa ∏y do staw ców us∏ug le gi ty mu jà -
cych si´ cer ty fi ka tem, za pew nia jà cym us∏u gi
na naj wy˝ szym po zio mie. 

Pod czas wr´ cza nia cer ty fi ka tu w dniu
3 mar ca 2003 ro ku, Ra fa∏ Kmie cik, re -
pre zen tu jà cy nor we skà fir m´ cer ty fi ku -
jà cà Det Nor ske Ve ri tas, za pew ni∏, i˝
cer ty fi kat ISO 9001:2000 jest po twier -
dze niem, ˝e Ge sco za rzà dza ne jest
zgod nie z nor ma mi mi´ dzy na ro do wy -
mi, a cer ty fi kat obej mu je us∏u gi ksi´ go -
wo -fi nan so we i po dat ko we na ryn ku
pol skim oraz mi´ dzy na ro do wym. 

„Zda je my so bie spra w´, ˝e uzy ska nie
cer ty fi ka tu sta no wi tyl ko pierw szy
krok w na szej pra cy – mó wi Gian 

Księgowość
wysokiej jakości

Mirosława Malich
fot. M. Feodorów

Business Solutions Polska – Oddział Gesco jest jedną z nielicznych spółek 
z sektora księgowości, która otrzymała certyfikat jakości. Jego uzyskanie świad czy
o tym, że firma jest zarządzana zgodnie z międzynarodowymi normami. 



Ni co la Cen si, wi ce pre zes spó∏ ki Bu si ness So lu tions. –
Naj trud niej sze jesz cze przed na mi. Cze ka jà nas bo wiem
du ̋ e zmia ny w prze pi sach zwià za nych z wej Êciem do Unii 
Eu ro pej skiej. Mu si my, po za ogro mem pra cy, do ∏o ̋ yç 
sta raƒ, by cer ty fi kat ten utrzy maç, a w Êwie tle wspo mnia -
nych zmian w prze pi sach b´ dzie to wy ma ga ∏o na sze go
du ̋ e go wy si∏ ku”. 

Wej Êcie do UE to z dru giej stro ny zwi´k sze nie kon ku -
ren cji na ryn ku. Spó∏ ki po sia da jà ce cer ty fi kat ja ko Êci ma jà
za pew nio nà pew nà prze wa g´ nad kon ku ren ta mi, cer ty fi -
kat bo wiem – dzi´ ki wy pra co wa niu od po wied nich na rz´ -
dzi ja ko Êci – jest gwa ran tem wy -
so kie go po zio mu us∏ug. Dla te go
Ge sco uzna wa ne jest dziÊ za jed -
ne go z naj lep szych do staw ców
na ryn ku. „Nie wie le firm na le ̋ à -
cych do sek to ra ksi´ go we go mo -
˝e po szczy ciç si´ cer ty fi ka tem ja -
ko Êci – pod kre Êla Gian Ni co la
Cen si. Na sza spó∏ ka jest jed nà
z nie licz nych, któ ra go po sia da.
To za s∏u ga i suk ces nas wszyst -
kich. Uzy ska nie cer ty fi ka tu nie
ozna cza jed nak spo cz´ cia na lau -
rach. No we wy zwa nia nio sà
prze cie˝ ko rzy Êci dla klien tów.
Dla te go b´ dzie my roz wi jaç nasz
pro fe sjo na lizm. B´ dzie my sta ra li si´ po sze rzyç za kres na -
szych us∏ug i do ∏o ̋ y my sta raƒ, by uzy skaç cer ty fi ka ty rów -
nie˝ na te no we ro dza je dzia ∏al no Êci”. 

Ka ta rzy na Ma tu la, od po wie dzial na za ob s∏u g´ per so ne -
lu w Eu ro pie dla Ge sco przy zna je, ˝e w trak cie przy go to -
waƒ do uzy ska nia cer ty fi ka tu wszyst kim przy by ∏o obo -
wiàz ków, ale z dru giej stro ny cer ty fi kat po móg∏ pra cow ni -
kom, bo dzi´ ki nie mu unor mo wa no wy ko ny wa nà do tej
po ry pra c´ – opra co wa nie to mów in struk cji ope ra cyj nych
i pro ce dur b´ dzie w przy sz∏o Êci pro cen to wa ∏o w pra cy.
„Przed na mi – mó wi – ko lej ne za da nia wy ni ka jà ce ze
zmia ny sche ma tu or ga ni za cyj ne go, któ ry ukie run ko wa ny
b´ dzie w stro n´ klien ta. Cze ka jà nas szko le nia w tym za -
kre sie, któ re stwa rza jà pra cow ni kom oka zj´ do po sze rze -
nia wie dzy i kom pe ten cji”. 

De cy zj´ o wdro ̋ e niu sys te mu ja ko Êci i ubie ga niu si´
o cer ty fi kat pod j´ to w li sto pa dzie 2001 ro ku. Na ryn ku
jest nie wie le firm, któ rym uda ∏o si´ w tak krót kim cza sie
wdro ̋ yç sys tem od pod staw. Ur szu la Po lu biec (na fot. 
na poprzedniej stronie), ko or dy na tor ds. za rzà dza nia ja ko -
Êcià w Ge sco pod kre Êla: „Na po czàt ku du ̋ o uwa gi 
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Fiat Ge sco Po land po wstał w 1998 ro ku w wy ni ku

out so ur cing’u Fiat Au to Po land. Po cząt ko wo 

pod le gał Fia to wi Pol ska, obec nie Bu si ness 

So lu tions Sp. z o. o., któ ra dzie li się na: Ge sco

(dzia łal ność księ go wa), Se dap (dzia łal ność 

pła co wa). Ge sco pra cu je w pię ciu ośrod kach:

Biel sko -Bia ła, Ty chy, So sno wiec, Płock 

i War sza wa. 85% dzia łal no ści przy pa da na 

Biel sko, gdzie znaj du je się sie dzi ba fir my.

Głów nym spo śród 25 klien tów są: 

Fiat Au to Po land, Fiat -GM Po wer tra in, 

Ma gne ti Ma rel li, Tek sid i CNH Pol ska. 

W 2000 ro ku w Ge sco utwo rzo no dział Po lo Eu ro pa,

świad czą cy usłu gi dla spół ek spo za Pol ski.

Ge sco ob słu gu je klien tów w sied miu sys te mach

księ go wych. Śred nia wie ku pra cow ni ków spół ki

wy no si 37 lat. Wy kształ ce nie śred nie po sia da 306

pra cow ni ków, wyż sze – 192. W związ ku z ob słu gą

klien tów spo za Pol ski, du żą uwa gę przy wią zu je

się do zna jo mo ści ję zy ków ob cych: 148 osób 

zna ję zyk an giel ski, 55 – wło ski, 29 – nie miec ki,

24 – fran cu ski.

po Êwi´ ca li Êmy kwe stii in ter pre ta cji wy ma gaƒ nor my ISO
i do pa so wa nie ich do spe cy fi ki na szej fir my. Na szko le -
niach wpa ja li Êmy je pra cow ni kom i oswa ja li Êmy z ter mi -
no lo già ISO -wskà. Po tem by ∏o oczy wi Êcie mnó stwo  pra -
cy nad zde fi nio wa niem pro ce sów i stwo rze niem do ku -
men ta cji pod sta wo wej, ope ra cyj nej. Za an ga ̋ o wa ni by li
prak tycz nie wszy scy sze fo wie dzia ∏ów. Obec nie na szym
ce lem jest dal sze do sko na le nie sys te mu za rzà dza nia ja ko -
Êcià, czy li ulep sza nie pro ce sów us∏u go wych, w∏a Êci we za -
rzà dza nie za so ba mi i wy ko rzy sta nie na rz´ dzi ja ko Êci”. 

Przed Ge sco jesz cze du ̋ o pra cy. Naj wa˝ niej szy jest,
oczy wi Êcie, uzy ska ny cer -
ty fi kat, ale do sko na le nie
ca ∏e go sys te mu i re ali zo -
wa nie po li ty ki ja ko Êci to
tyl ko Êro dek do osià gni´ -
cia g∏ów ne go ce lu, ja kim
jest spe∏ nie nie wy ma gaƒ
i ocze ki waƒ klien ta, któ ry
war toÊç cer ty fi ka tu ISO
mie rzy po zio mem swe go
za do wo le nia. 

Gian Ni co la Cen si
Ka ta rzy na Ma tu la
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F ir ma Fe ni ce po wsta ∏a w Tu ry nie w 1992 ro ku
w wy ni ku re struk tu ry za cji Gru py Fiat. Jej g∏ów -
nym za da niem sta ∏a si´ do sta wa ener gii oraz za -

rzà dza nie uti li ties i ochro nà Êro do wi ska w kon cer nie.
Wkrót ce roz po cz´ ∏a dzia ∏al noÊç tak ̋ e po za Gru pà Fiat.
Mo ment prze ∏o mo wy dla spó∏ ki na stà pi∏ w paê dzier ni -
ku 2001 ro ku, kie dy Fe ni ce SpA zna la z∏a si´ w struk tu -
rach jed ne go z naj wi´k szych kon cer nów ener ge tycz -
nych Êwia ta – Elec tri cité de Fran ce. Jak zgod nie pod kre -
Êla jà przed sta wi cie le w∏adz spó∏ ki, fakt ten nie sie za so -
bà naj wy˝ sze gwa ran cje bez pie czeƒ stwa ener ge tycz ne go
i eko lo gicz ne go. 

W ro ku 1998 po wsta ∏a Fe ni ce Po land. Wkrót ce
w gro nie jej klien tów zna la z∏y si´ naj wi´k sze spó∏ ki
Gru py Fiat obec ne w Pol sce – m. in. Fiat Au to Po land,
Fiat -GM Po wer tra in, Bu si ness So lu tions, Tek sid, Den so
i Fiat Avio. Rocz ny ob rót fir my wy no si oko ∏o 100 mln
z∏o tych, za trud nie nie prze kra cza 230 osób. Obec nie 
Fe ni ce Po land Êwiad czy us∏ugi dla po nad szeÊç dzie si´ ciu
pod mio tów. 

„Od po nad czte rech lat sta ra my si´ bu do waç z na szy -
mi klien ta mi part ner skie sto sun ki – mó wi∏ pod czas uro -
czy sto Êci wr´ cze nia cer ty fi ka tu ISO 9001: 2000 pre zes
Fe ni ce Po land, Fran co Co raz za ri. – Twór ca mi na sze go

Fe ni ce 
peł naener gii

Zdo by cie cer ty fi ka tu za rzą dza nia ja ko ścią we dług norm ISO 9001:2000 to du ży
wy si łek i trud ne wy zwa nie. Do gro na firm mo gą cych po szczy cić się ja ko ścią
usług na naj wyż szym po zio mie do łą czy ła nie daw no spół ka Fe ni ce Po land.

To masz Li bich, fot. EOS Poland



45kwiecień  2003 f i a t  wo kó ł  n a s

suk ce su sà wszy scy: klien ci, do staw cy, au dy to rzy i do -
rad cy, przed sta wi cie le lo kal ne go biz ne su i sa mo rzà du.”

Do naj wa˝ niej szych przed si´ wzi´ç za koƒ czo nych
w ostat nim cza sie w∏a dze Fe ni ce Po land za li cza jà m. in.
ko rzyst ne uzgod nie nia ta ry fo we oraz wspól ne pla ny in -
we sty cyj ne z biel skim Przed si´ bior stwem Ko mu nal nym
„Ther ma”, a tak ̋ e po pra w´ wspó∏ pra cy z Gór no Êlà -
skim Za k∏a dem Elek tro ener ge tycz nym. W tym dru gim
przy pad ku da ∏o si´ za uwa ̋ yç znacz ne zwi´k sze nie pew -
no Êci za si la nia w ener gi´ elek trycz nà, a co za tym idzie,
re duk cj´ bra ków i strat w za k∏a dzie FAP w Ty chach.

W ma ju ubie g∏e go ro ku Fe ni ce Po land od zna czo no
Me da lem Eu ro pej skim za us∏u g´ „out so ur cing ob sza ru
ener ge tycz no-eko lo gicz ne go w przed si´ bior stwach
prze my s∏o wych”. Na gro d´ przy zna je Ko mi tet In te gra cji
Eu ro pej skiej oraz BCC naj lep szym fir mom, Êwiad czà -
cym us∏u gi na po zio mie eu ro pej skim. Pod czas ostat -
nich tar gów PO LE KO, co rocz nie od by wa jà cych si´
w Po zna niu, fir ma otrzy ma ∏a na gro d´ Pan te on Pol skiej

Eko lo gii z ràk mi ni stra ochro ny Êro do wi ska i od Pol -
skie go Cen trum Ba daƒ i Cer ty fi ka cji za re ali za cj´ pro -
gra mu Êro do wi sko we go.

„Na szym ce lem jest osià gni´ cie po zy cji ryn ko we go 
li de ra w dzie dzi nie out so ur cin gu dzia ∏al no Êci ener ge -
tycz no -eko lo gicz nej w sek to rze przed si´ biorstw prze -
my s∏o wych – pod kre Êla Ja dwi ga Haƒ de rek, cz∏o nek za -
rzà du Fe ni ce Po land. – De cy zje o roz po cz´ ciu przy go to -
waƒ do cer ty fi ka cji pod j´ to je sie nià 2001 ro ku. Od
tam tej po ry do k∏a da li Êmy wszel kich sta raƒ, by za sa dy
po li ty ki ja ko Êcio wej po kry wa ∏y si´ z kon kret ny mi 
dzia ∏a nia mi w fir mie, aby by ∏y po wszech nie zna ne

i wdra ̋ a ne”. Zgod nie z za pi sa mi cer ty fi ka tu, Fe ni ce 
Po land osià gn´ ∏a naj wy˝ szy po ziom us∏ug pod czas
wpro wa dza nia i sto so wa nia sys te mu za rzà dza nia ja ko -
Êcià pro duk cji, dys try bu cji i ob ro tu czyn ni ka mi ener ge -
tycz ny mi, go spo dar kà wod no -Êcie ko wà i go spo dar kà
od pa da mi oraz utrzy my wa nia ru chu urzà dzeƒ, sie ci
ener ge tycz nych i eko lo gicz nych.

„We W∏o szech Fe ni ce na le ̋ y do czo ∏ów ki za rów no
pod wzgl´ dem wiel ko Êci, jak i kom plek so wo Êci us∏ug
w za kre sie za rzà dza nia dzia ∏al no Êcià eko lo gicz nà i ener -
ge tycz nà – mó wi Fran co Co raz za ri. Spó∏ ka za trud nia
1.500 osób, no tu je po nad 400 mln eu ro przy cho du
rocz nie. W Pol sce jest jesz cze m∏o da, ale roz mia ry ja kie
przy bra ∏a w tak krót kim cza sie, sà bar dzo du ̋ e. Dla te go
za mie rza my po sze rzyç wa chlarz us∏ug i szyb ko wejÊç na
in ny ry nek. Pol ska jest przez nas bo wiem po strze ga na ja -

ko kraj bar dzo po dat ny na
prze my s∏o we in we sty cje”.

Pod czas wie lo mie si´cz -
nych przy go to waƒ du ̋ o
pra cy za j´ ∏o firmie przy go -
to wa nie „Za sad po li ty ki 
ja  ko Êcio wej” i in nych do ku -
men tów. Ju˝ dwa la ta wcze -
Êniej du ̋ e na k∏a dy in we s-
ty cyj ne prze zna czo no na 
uno wo cze Ênie nie par ku ma -
szy no we go.

Sam cer ty fi kat, zda niem pre ze sa Co raz za ri, to wspól -
ny suk ces wszyst kich osób za trud nio nych w Fe ni ce. To
rów nie˝ wa˝ na in for ma cja dla obec nych i przy sz∏ych
klien tów spó∏ ki oraz gwa ran cja dzia ∏al no Êci zgod nej
z wy mo ga mi ja ko Êci i po li ty kà eko lo gicz nà, a tak ̋ e
i war to Êcia mi Gru py Elec tri cité de Fran ce, w sk∏ad któ -
rej Fe ni ce obec nie wcho dzi.

„Z ca ∏à pew no Êcià jest to ogrom ne wy ró˝ nie nie – mó -
wi Ja dwi ga Haƒ de rek – ale jed no cze Ênie mo bi li za cja do
dal szej pra cy. Dlatego przy go to wu je my si´ obec nie do
cer ty fi ka tu BHP PN -N -18001 i pro wa dzi my ba da nia
an kie to we »Cu sto mer Sa tis fac tion«, aby po znaç re al ne
opi nie klien tów o na szej dzia ∏al no Êci”. 

Ja dwi ga Hań de rek podkreśla, że uzyskanie certyfikatu 
to dla firmy duże wyróżnienie.

Jerzy Prokopowicz dyrektor generalny i v-ce prezes Fenice
Poland oraz Stanisław Pater – przedstawiciel TÜV Cert.
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Technologia,
która zmieniaświat Carola Popaiz
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ra Kiedyś była maszyna do pisania –

obowiązkowe wyposażenie każdego
biura i żelazny sprzęt dziennikarski.
Reporterzy podróżowali z małą
i hałaśliwą Olivetti Lettera 22,
ulubioną maszyną Inrego
Montarelliego. W latach
osiemdziesiątych pojawiły się
komputery osobiste, które zupełnie
zrewolucjonizowały sposób pracy.
Dzisiaj nawet dzieci mają peceta, 
na którym odrabiają zadania domowe
lub czatują z przyjaciółmi. Rewolucja
technologiczna zmienia nasze
przyzwyczajenia i zachowania. 
Płyty kompaktowa oraz odtwarzacze
MP3 zajęły miejsce dawnych płyt
winylowych, poczta elektroniczna
wypiera powoli faks, zaś powszech -
ność użycia telefonów komórkowych
zredukowała zapotrzebowanie na
budki telefoniczne. Lista urządzeń
i przedmiotów odchodzących powoli
w zapomnienie mogłaby być długa.
Przypomnijmy chociażby wyrzutnię
elektronową nie stosowaną już
w ekranach ciekłokrystalicznych,
filmy fotograficzne i kasety VHS,
które już wkrótce zostaną zastąpione
coraz powszechniej stosowanymi
nośnikami, takimi jak DVD.
Spróbowaliśmy sporządzić listę
przedmiotów, naturalnie
niekompletną, które naszym zdaniem
w ciągu najbliższych kilku lat mogą
stać się ofiarami postępu.



Żegnaj tupeciku!
Dobra wiadomoÊç dla milionów ∏ysiejàcych m´˝czyzn i nie tylko! Naukowcy z Howard 

Hughes Medical Institut z Chicago odkryli bia∏ko, które stymuluje komórki skóry
odpowiedzialne za produkcj´ w∏osów. Praktycznie rzecz bioràc, kiedy komórka znajduje si´
jeszcze w stadium embrionalnym (nie wykszta∏ci∏a si´ w pe∏ni), mo˝na jà ponownie
zaprogramowaç, aby przekszta∏ci∏a si´ w cebulk´ w∏osowà, w którym zagnieêdzi si´ trzonek
w∏osa. Eksperymenty na myszach przynios∏y ju˝ dobre rezultaty, teraz sprawdza si´ metod´ na
owcach, aby zmusiç je do produkcji wi´kszej iloÊci we∏ny. JeÊli wszystko dobrze pójdzie to
w ciàgu najbli˝szych kilku lat producenci tupecików b´dà musieli zwinàç interes. Równolegle
z tymi badaniami, czynione sà powa˝ne kroki w kierunku zwalczenia siwizny, polegajàce na
stymulowaniu cebulek w∏osowych. Dzi´ki tej metodzie oryginalny kolor w∏osów powinien
utrzymywaç si´ przez ca∏e lata.

Plaster do gojenia ran
Tak, ju˝ istnieje. Zamiast szwów, do niedawna niezb´dnych przy leczeniu g∏´bokich

i rozleg∏ych ran, w wielu izbach przyj´ç wykorzystuje si´ specjalny plaster, który trzyma razem
brzegi rany. Nosi on nazw´ plastra tkankowego i jest prawdziwym zbawieniem dla oko∏o
szeÊciu milionów osób, które co roku udajà si´ do szpitala by zaleczyç rany. Plaster jest
niezwykle wytrzyma∏y, Êmia∏o mo˝na stosowaç go zamiast ig∏y i chirurgicznych nici, a poza tym
jest biologicznie kompatybilny i nie powoduje alergii. Bywa wreszcie stosowany w sali
operacyjnej, gdzie chirurdzy u˝ywajà go do zamykania ran po endoskopii. Po zagojeniu si´ rany
plaster po porostu rozpuszcza si´. W Stanach wynaleziono tak˝e Liquid Bandage, dzia∏ajàcy na
podobnej zasadzie co plaster – p∏ynny odporny na wod´ banda˝, który nak∏ada si´ na ran´ przy
pomocy aplikatora kropelkowego. Banda˝ rozpuszcza si´ po zagojeniu si´ rany. Zaletà tego
wynalazku jest mo˝liwoÊç leczenia trudno dost´pnych ran.
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Miłe borowanie
Ko niec z pa ni kà przez wi zy tà u den ty sty. Naj okrop niej sze

z ist nie jà cych urzà dzeƒ, wier t∏o den ty stycz ne, zo sta nie
wkrót ce za stà pio ne na rz´ dziem la se ro wym, któ re bez bo le -
Ênie usu nie wszel kie chorobowe sta ny z´ bów. Tak na praw -
d´ la ser wy ko rzy sty wa no ju˝ od daw na w za bie gach na
dzià s∏ach lub mi´k kich cz´ Êciach ja my ust nej, ale ostat nio
na ryn ku po ja wi ∏y si´ urzà dze nia, któ re z po wo dze niem
mo˝ na sto so waç do bo ro wa nia z´ bów. Mo wa o wier tar -
kach hy dro ki ne tycz nych. Wo da de sty lo wa na prze kszta∏ co -
na zo sta je w ma leƒ kie kro pel ki, któ rych wà ski stru mieƒ
dzia ∏a jak fre zar ka. Urzà dze nie to jest na ty le pre cy zyj ne, ˝e
po pro stu nie od czu wa my bó lu i nie trze ba pa cjen ta znie -
czu laç. Sto so wa ne sà one ju˝ w Sta nach Zjed no czo nych.
My w Eu ro pie z nie cier pli wo Êcià na nie cze ka my. A przy
oka zji, jesz cze jed na no woÊç! Ame ry kaƒ ska ba dacz ka Ma ry
McDo ugall, z Uni wer sy te tu w Te ksa sie, dwa la ta te mu zdo -
∏a ∏a wy ho do waç w la bo ra to ryj nych wa run kach tkan k´
kost nà z´ bów, w przy sz∏o Êci mo˝ li we b´ dzie ho do wa nie z´ -
bów me to dà in vi tro i wy ko rzy sty wa nie ich po tem w trans -
plan to lo gii za miast sztucz nych apa ra tów z´ bo wych.
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Beton zamiast stali
˚e gnaj cie sta lo we druty, sto so wa ne w zbro je niach bu dow la nych. Wszyst ko

na to wska zu je, ̋ e zo sta nà one za stà pio ne przez struk tu ry be to no we o ogrom -
nej wy trzy ma ∏o Êci, zdol ne do pod trzy my wa nia ci´ ̋ a ru pi´ cio krot nie wy˝ sze -
go. No wy ro dzaj be to nu wy ko rzy sta no ju˝ w Szan gha ju, gdzie bu do wa ny jest
naj wy˝ szy na Êwie cie wie ̋ o wiec (o wy so ko Êci 460 me trów i po wierzch ni 300
tys. me trów kwa dra to wych), któ ry po mie Êci 20 tys. osób. Sto so wa nie be to nu
o du ̋ ej wy trzy ma ∏o Êci po zwa la na zwi´k sze nie od por no Êci bu dyn ku na wie -
jà cy wiatr oraz na trz´ sie nia zie mi, a tak ̋ e na ob ni ̋ e nie kosz tów kon struk cji.
Sà tak ̋ e za le ty es te tycz ne. Po pra wia si´ stan kon ser wa cji po wierzch ni, dzi´ ki
znacz ne mu zmniej sze niu ilo Êci szcze lin, któ re sprzy ja jà che micz nej ko ro zji
zbro jeƒ sta lo wych. Ale in ̋ y nie ro wie i fi zy cy ju˝ pra cu jà nad uspraw nie niem
tech no lo gii bu dow la nych, opar tych na tym ma te ria le, mo wa o spe cjal nych
mo le ku ∏ach w´ glo wych, któ re ze wzgl´ du na spe cy ficz ny ko pu la sty kszta∏t sà
bar dziej wy trzy ma ∏e od sta li i l˝ej sze od ty ta nu.

Temperatura na odległość
Nie trze ba b´ dzie bie gaç za dzieç mi cho wa jà cy mi si´ pod sto ∏em

przed ma mà i ta tà z ter mo me trem w r´ ku! Dzi siaj ta skom pli ko wa -
na ope ra cja sta nie si´ za baw nie ∏a twa. Ist nie je ju˝ ter mo metr na pro -
mie nie pod czer wo ne, pierw sze na Êwie cie urzà dze nie, któ re od czy -
tu je tem pe ra tu r´ bez kon tak tu ze skó rà. Pod sta wà je go funk cjo no -
wa nia jest za sa da, ˝e cia ∏o ludz kie wy sy ∏a fa le pro mie nio wa nia pod -
czer wo ne go o ró˝ nej d∏u go Êci, w za le˝ no Êci od w∏a Êci wo Êci po -
wierzch nio wych cia ∏a; im wy˝ sza tem pe ra tu ra tym fa le te sà d∏u˝ sze.
Wy star czy zbli ̋ yç urzà dze nie na od le g∏oÊç 3 cm od cia ∏a i na ci snàç
przy cisk. Po se kun dzie na di splayu uka zu je si´ do k∏ad ny od czyt. Za -
sa da funk cjo no wa nia ter mo me tru jest ta ka sa ma jak na rz´ dzi sa te li -
tar nych u˝y wa nych do po mia rów at mos fe rycz nych Envi sat, któ re
z od le g∏o Êci 800 ki lo me trów od po wierzch ni mo rza mie rzà tem pe -
ra tu r´ wo dy w oce anie z do k∏ad no Êcià do trzech dzie sià tych stop nia.

L
a

P
r

e
s

s
e

/
Z

u
m

a



Zapach pre^t-a-porter
Te go aku rat nie spo dzie wa li Êmy si´ – znik nà dez odo ran ty!

Kre my i p∏y ny za pa cho we zo sta nà wkrót ce za stà pio ne sa my mi
ubra nia mi, któ re przez d∏u gi czas za cho wy waç b´ dà przy jem ny
za pach Êwie ̋ o Êci. To za s∏u ga Ku ra ray, an ty bak te ryj ne go po lie -
stru, któ ry wy sta wio ny na od dzia ∏y wa nie Êwia t∏a wy dzie la 
do dat ko wo mi ∏y za pach. To za spra wà spe cjal nych ce ra mid,
sztucz nych mo le ku∏ do da nych do ma te ria ∏u w fa zie ob rób ki,
któ re roz po zna jà przy kre za pa chy i zwal czajà je. Naj prost sze
nie mi ∏e za pa chy neu tra li zo wa ne sà przez jo ny me cha nicz ne, te
bar dziej trwa ∏e (jak za pach ty to niu, po tu, itp.) by wa jà utle nia ne
przez pro mie nie ul tra fio le to we s∏oƒ ca lub nie któ rych ˝a ró wek.
Pro mie nie s∏o necz ne wy zwa la jà tak ̋ e dzia ∏a nie anty bak te ryj ne.
Ku ra ray ma wie le za sto so waƒ, w szpi ta lach (ja ko ma te ria∏ z któ -
re go szy je si´ ubiór per so ne lu me dycz ne go i bie li zn´ szpi tal nà),
w obi ciach (sie dzeƒ sa mo cho do wych, fo te li w po cià gach, sa mo -
lo tach i sa lach ki no wych), do szy cia ubio rów spor to wych, bie -
li zny, a tak ̋ e odzie ̋ y dla dzie ci. Od pach nà cych ma te ria ∏ów a˝
do tych ra tu jà cych ˝y cie, jak w∏ók no do ha mo wa nia
krwotoków, dla te go, ˝e za wie ra ono al gi wy ko rzy sty wa ne w∏a -
Ênie przy ta mo wa niu krwi. Ko lej ny przy k∏ad, ma te ria∏ 
za wie ra jà cy w∏ók na optycz ne i czuj ni ki, któ re prze ka zu jà pod -
sta wo we in for ma cje o no szà cej go oso bie i kon tro lu jà stan
zdro wia pa cjen ta.

Bezbolesne zastrzyki
Strzy kaw ki b´ dà ju˝ tyl ko mu ze al ny mi eks po na ta mi. Od kil ku

mie si´ cy do st´p ne sà urzà dze nia bez ig∏y, po dob ne do pi sto le tów na
spr´ ̋ o ne po wie trze, któ re wstrze li wu jà do or ga ni zmu le kar stwa
z pr´d ko Êcià nad dêwi´ ko wà (po nad 1200 km/h). Cie niut ki wtrysk
p∏y nu pod ci Ênie niem, prze cho dzi bez bo le Ênie i sku tecz nie przez po -
wierzch ni´ skó ry. Pro sty spo sób, na da jà cy si´ do ka˝ de go spe cy fi ku,
zw∏asz cza do wy ko ny wa nia co dzien nych za strzy ków przez cu krzy -
ków lub lu dzi cho rych na oste opo ro z´. Ale ju˝ te stu je si´ in ne strzy -
kaw ki bez i g∏o we, któ re po zwo là na prze do sta wa nie si´ le ku przez
skó r´, zmie nia jàc struk tu r´ t∏usz czów, przez co sta nie si´ ona bar -
dziej prze pusz czal na, zw∏asz cza dla nie któ rych mo le ku∏. 
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do izo lo wa nia na ro ży ścian, przejść pod ło -
ga - ścia na oraz łą czeń płyt kar to no wo -
-gip so wych. W tym ce lu na kła da się na
każ dą płasz czy znę oko ło 10 cm pas ma sy
4400 mul ti co at, na któ ry roz wi ja się, skła -
da jąc na pół, ta śmę dy la ta cyj ną sa fe co at.
Ta śmę sa fe co at po kry wa się dru gą war -

stwą ma sy 4400 mul ti co at
(min. 10 cm na ścia nie lub
pod ło dze). Ta śma i jej brze -
gi mu szą być cał ko wi cie
przy kry te ma są. Na le ży pa -

mię tać rów nież o tym, aby
ta śma by ła bar dzo szczel -

nie wci śnię ta w na ro że. Po
za izo lo wa niu na ro ży mo że -
my przejść do wy ko na nia

izo la cji w stre fie wil got nej.
W tym ce lu bie rze my śro -

dek 4120 se aler skon cen -
tro wa ny i 2 ra zy roz pro wa dza my go na
ścia nie, pa mię ta jąc o tym, aby dru ga war -
stwa by ła na no szo na po prze schnię ciu
pierw szej, tj. po ok. 1 go dzi nie. Na ścia -
nach w stre fie mo krej wy ko nu je my izo la -
cję prze ciw wod ną z 4400 mul ti co at. Na -
no si my ją pędz lem lub pa cą. Ścia ny po -
kry wa my dwie ma war stwa mi 4400 mul ti -
co at bez wkład ki sa fe co at. Dru gą war -
stwę na no si my po prze schnię ciu pierw -
szej, czyli zwykle po ok. 2 go dzi nach. Na -
kła da jąc ma sę 4400 mul ti co at na ścia -
nach w stre fie mo krej na le ży pa mię tać
o przy kry ciu ma są jesz cze 5 cm stre fy
wil got nej.

Po za izo lo wa niu ścian przy stę pu je my
do izo lo wa nia pod ło gi. Na pod ło żach pra -
cu ją cych, nie rów nych oraz drew no po -
chod nych na le ży sto so wać 4400 z ma tą
zbro ją cą sa fe co at. Naj pierw na le ży do pa -
so wać (do ciąć) ma tę do wiel ko ści pod ło -
ża. Na stęp nie na nieść 1 war swę 4400

Wo da, prze do sta ją ca się
do prze gród bu dow la nych
w po miesz cze niach mo -
krych (na ra żo nych na
dzia ła nie wo dy, np. ła zien -
kach), po wo du je ich dłu go -
trwa łe za wil go ce nie oraz
zwią za ny z tym roz wój
grzy bów i ple śni. Szcze -
gól nie wraż li we na za wil -
go ce nie są prze gro dy bu dow la ne (ścia ny
i pod ło gi), wy ko na ne w tech no lo giach lek -
kich, np. pły ty kar to no wo -gip so we, drew -
no po chod ne itp. W przy pad ku sto so wa nia
tych ma te ria łów, oprócz roz wo ju grzy bów
i ple śni, mo że dojść do uszko dze nia, a na -
wet znisz cze nia za sto so wa nych ma te ria -
łów.

Płyt ki ce ra micz ne, ja kie ukła da my w ła -
zien kach, zwy kle nie są wy star cza ją cym
za bez pie cze niem znaj du ją cych się pod ni -
mi stro pów oraz ścian. Wil goć mo że prze -
do sta wać się przez spo iny po mię dzy płyt -
ka mi ce ra micz ny mi, a tak że przez wszel -
kie go ro dza ju szcze li ny wo kół rur, w na ro -
żach, przy wan nie oraz bro dzi ku. Dla te go
chcąc za bez pie czyć na sze ła zien ki przed
za wil go ce niem, fir ma MIRA opra co wa ła
pro sty w za sto so wa niu i nie zwy kle sku -
tecz ny sys tem izo la cji prze ciw wod nej.

W skład sys te mu wcho dzi pięć pro duk -
tów:

‰ 4120 se aler

znaczy sucha łazienka

‰ 4400 mul ti co at

‰ ta śma dy la ta cyj na o sze ro ko ści
10 cm – mi ra sa fe co at, 

‰ ma ta zbro ją ca o sze ro ko ści 1 m – mi ra
sa fe co at,

‰ koł nie rze uszczel nia ją ce przej ścia ru -
ro we i krat ki ście ko we.
W każ dej ła zien ce są miej sca na ra żo ne

na bez po śred ni kon takt z wo dą, któ re ko -
niecz nie trze ba za bez pie czyć szczel ną
izo la cją. Ta ki mi stre fa mi są przede
wszyst kim pod ło ga oraz ścia ny w po bli żu
ka bi ny prysz ni co wej i wan ny. Po zo sta łe
po wierzch nie to stre fa wil got na. Do kład ny
po dział stref po ka zu ją ry sun ki na stronie
obok.

Po roz pla no wa niu stref mo krych i wil -
got nych przy stę pu je my do izo lo wa nia na -
szej ła zien ki. Naj pierw grun tu je my pod ło -
że. W tym ce lu uży je my środ ka mi ra 4120
se aler, roz cień czo ne go w sto sun ku

1 część 4120 na 3 czę ści wo dy. Grun -
tu je my wszyst kie pod ło ża chłon ne
(tynk, be ton, pły ty kar to no wo -gip so -
we, wió ro wo-gip so we, blocz ki z be to -

nu lek kie go, ga zo be to ny itp.) Wy ją tek
sta no wią pły ty drew no po chod ne,

któ rych się nie grun tu je. 
Po za grun to wa niu pod ło ża (grunt

schnie oko ło 2 go dzin) mo że my przejść

Strefa
wilgotna

Strefa
wilgotna

Strefa
mokra

min.
10 cm

Podłoga - Strefa mokra

min.
50 cm

min.
50 cm

Sufit

Stref
a

Rys. 1



W na szej ofer cie znaj dzie cie Pań stwo
po nad to:
‰ 26-ko lo ro wą pa le tę fug i si li ko nów,
‰ sys tem wy koń cze nia ogrze wa nia pod -

ło go we go,
‰ wy lew ki sa mo po zio mu ją ce, wy le wa ne

bez po śred nio na pod ło ża drew nia ne
bez ko niecz no ści uprzed nie go ich zry -
wa nia,

‰ izo la cje prze ciw wod ne ba se nów,
‰ sys tem środ ków do czysz cze nia i pie -

lę gna cji pły tek ce ra micz nych i ka mie -
nia na tu ral ne go.

W wy ko na niu prac po mo gą Wam na sze
bro szur ki lub do rad cy tech nicz ni.

Szcze gó ło wych in for ma cji udzie la my
pod nu me rem te le fo nu (0...32) 739 48 04
lub 05. Tam rów nież znaj dzie cie Pań stwo
in for ma cje o naj bliż szych punk tach
han dlo wych.

mul ti co at jed no cze śnie wta pia jąc w nią
ma tę sa fe co at i do ci snąć ją do pod ło ża.
Dru gą war stwę 4400 mul ti co at na no si się
na ma tę sa fe co at suk ce syw nie przy jej
roz wi ja niu. Trze ba na nieść ty le ma sy, aby
ma ta by ła na są czo na i cał ko wi cie przy -
kry ta. Na przej ściach rur mon tu je się koł -
nierz uszczel nia ją cy mi ra sa fe co at man -
chet. Wy ci na się ko ło w ta ki spo sób, aby
jego śred ni ca by ła nie co mniej sza od
śred ni cy ru ry. Po za ło że niu, koł nierz
uszczel nia ją cy na le ży do brze do ci snąć do
pod ło ża i po sma ro wać ma są 4400 mul ti -
co at, tak aby był nią cał ko wi cie po kry ty.
Czas schnię cia hy dro izi la cji za le ży od
tem pe ra tu ry i wil got no ści po wie trza.
W nor ma tyw nych wa run kach trwa
oko ło 12 godz. Po tym
cza sie moż na przy -
stą pić do ukła da nia
pły tek ce ra micz -
nych, pa mię ta jąc,
aby klej, któ re go bę -
dzie my uży wa li do
mon to wa nia gla zu ry,
był kle jem flek syj -
nym. Z ofer ty mi ry
bę dą to kle je 3100
uni fix, 3110 uni fix
oraz 3130 su per fix.

Sys tem izo la cji
prze ciw wod nej mi ra
po wy schnię ciu da je
100% wo dosz czel -
ną, ela stycz ną, bez -
sz wo wą mem bra nę.
Chro ni ona przed wil go cią i wo dą spły wa -
ją cą bez ci śnie nia pod ło ża z be to nu, tyn ku
be to nu lek kie go, płyt kar to no wo -gip so -
wych, drew no po chod nych oraz sta rych
okła dzin ce ra micz nych. Sto su je się rów -
nież na pod ło gach z ogrze wa niem pod ło -

FUGA NIE DO ZDARCIA

go wym. Nie wol no
sto so wać w ba se -
nach i zbior ni kach
wod nych.

Mi ra 4400 mul -
ti co at nie za wie ra
roz pusz czal ni ków
i nie wy dzie la
szko dli wych opa -
rów. Śro dek jest
wo do roz cień czal -
ny, a więc pod ło -
że, na któ rym bę -
dzie sto so wa ny,

mu si być su che. Moż na go sto so wać rów -
nież do izo la cji ta ra sów i bal ko nów, gdyż
śro dek po wy schnię ciu je st od por ny na
mróz.

Któż z nas nie miał kie dyś pro ble mów
z za la nym przez są sia da su fi tem w swo jej
ła zien ce lub – co gor sza – sam był spraw -
cą za la nia z po wo du np. pęk nię tej rur ki.
Każ dy, kto te go do świad czył, wie, ile kło -
po tów spra wia póź niej wy ce na szkód
przez rze czo znaw cę.

Strefa
wilgotna

Strefa
wilgotna

Cały wewnętrzny
obszar

min.
10 cm

Podłoga - Strefa mokra

min.
25 cm

min.
25 cm

Sufit

Rys. 2
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ze staw za wie ra nie zbęd ne 
pro duk ty, umoż li wia ją ce sa mo dziel ne 
wy ko na nie izo la cji prze ciw wod nej we 
wnę trzu stan dar do wej ka bi ny prysz ni co wej
w opar ciu o sys tem mi ra 4400 mul ti co at.
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w swo ich w∏a snych prze my Êle niach.
Ide a∏y, w ja kie nie gdyÊ wie rzy∏,
gdzieÊ si´ za po dzia ∏y....

„K -Pax” to ada pta cja ksià˝ ki o tym
sa mym ty tu le, któ ra za oce anem od -
nio s∏a ol brzy mi suk ces. G∏ów nym
atu tem ekra ni za cji jest ro la Ke vi na
Spa cey’a ja ko pa cjen ta szpi ta la psy -
chia trycz ne go, któ ry twier dzi, ˝e jest
ko smi tà i po cho dzi z pla ne ty K -Pax.
Jest w owym prze ko na niu bar dzo
wia ry god ny. Do cho dzi do te go, ˝e
na wet le czà cy go psy chia tra za czy na
nie ocze ki wa nie do pusz czaç do sie bie
t´ ab sur dal nà po zor nie myÊl. Py ta -
nie: kto w „do mu wa ria tów” jest
naj bar dziej nor mal nà oso bà po zo sta -
je wi´c otwar te. 

Re al nych i ist nie jà cych na praw d´
prze ̋ yç do star czy nam na pew no
Jack Ni chol son w fil mie „Obiet ni -
ca”. Ro la za s∏u ̋ o ne go, do Êwiad czo -
ne go i uda jà ce go si´ na za s∏u ̋ o nà
eme ry tu r´ po li cjan ta do star czy wi -
dzo wi esen cjo nal nych emo cji. Se ria
mor derstw do ko na nych na ma ∏ych
dziew czyn kach to ostat nie wy zwa nie
dla bo ha te ra. Ty tu ∏o wa obiet ni ca
z∏o ̋ o na mat ce dziec ka od mie nia 
ca ∏e ˝y cie m´˝ czy zny. Za ska ku jà ce
za koƒ cze nie, szyb ka ak cja i cie ka wy
sce na riusz gwa ran tu jà roz ryw k´
w do brym sty lu. Je Êli jed nak ktoÊ 
lu bi hap py-en dy, za wie dzie si´. 

Kino w domu Jo an na Po lak

Normalność

O fer ta fil mów na vi deo i dvd
jest obec nie osza ∏a mia jà ca.
W tym gàsz czu ty tu ∏ów ∏a -

two si´ po gu biç, mo˝ na tak ̋ e szcz´ -
Êli wie wy ∏u skaç praw dzi wà pe re∏ k´.
W pierw szej ko lej no Êci war to obej -
rzeç fil my, któ re omi n´ ∏y nas w ki -
nie. Na szcz´ Êcie 99 % pro duk cji ki -
no wych po ja wia si´ w krót kim cza sie
na pó∏ kach wy po ̋ y czal ni. Obo wiàz -
ko wà lek tu rà jest naj now szy film
Mar ka Ko ter skie go „Dzieƒ Êwi ra”.
Wi´k szoÊç re cen zen tów po de sz∏a do
te go fil mu z nie k∏a ma nym en tu zja -
zmem. Do ba z ˝y cia ty po we go, pol -
skie go in te li gen ta to u∏a mek sza rej
rze czy wi sto Êci, któ rà prze ̋ y wa my
co dzien nie. Oczy wi Êcie owa co -
dzien noÊç bar dzo umie j´t nie zo sta ∏a
na sy co na ab sur dem i gro te skà. Bo ha -
ter, Adam Miau czyƒ ski, jest pod sta -
rza ∏ym, nie spe∏ nio nym uczu cio wo
na uczy cie lem -po lo ni stà. J´ zyk, ja kie -
go u˝y wa pod czas lek cji, ni jak nie
wspó∏ gra z tym, ja kim po s∏u gu je si´

Pre mie ry
„Ada pta cja”. Pe ry pe tie za kom plek sio -

ne go sce na rzy sty, któ ry boi się kon tak -

tów z ludź mi. W wy peł nia niu za dań za -

stę pu je go więc brat -bliź niak. Ten z ko -

lei jest po zba wio nym ta len tu cwa niacz -

kiem. Wy glą da na to, że ra zem two rzą

ide al ny du et. Przed ni mi cięż ka pró ba:

ma ją na pi sać sce na riusz na pod sta wie

książ ki, któ ra trak tu je o pew nym mi ło -

śni ku or chi dei. Reż.: Spi ke Jon ze, ob sa -

da: Ni cho las Ca ge, Me ryl Stre ep.

„In tac to”. To opo wieść o czwór ce lu dzi,

któ rzy cu dem unik nę li śmier ci i sta ra ją

się do ciec, cze mu wła śnie ich spo tka ło

oca le nie. Isto tą „In tac to” jest mo tyw

prze pla ta nia się me ta fi zy ki z twar dy mi

re gu ła mi ży cia. Twór cy fil mu za da ją 

so bie i wi dzo wi py ta nie: co jest praw -

dzi wym szczę ściem i jak moż na je osią -

gnąć. Reż.: Ju an Car los Fre sna dil lo, 

ob sa  da: Le onar do Sba ra glia, Eu se bio

Pon ce la. 

„Mu za”. Hi sto ria jed nej z naj bar dziej

nie sa mo wi tych ko biet. Mło da kom po zy -

tor ka zo sta je żo ną star sze go o dwa dzie -

ścia lat Gu sta wa Mah le ra, po tem two rzy

nie zbyt uda ny zwią zek z Osca rem Ko ko -

sch ką, by w koń cu z no wą mi ło ścią uciec

do Ame ry ki przed okru cień stwem fa szy -

zmu. Pięk na i bar dzo uzdol nio na Al ma

była mu zą przed wo jen nych ar ty stów.

Reż.: Bru ce Be res ford, ob sa da: Sa rah

Win ter, Jo na than Pry ce.

w domu wariatów

K -Pax



„Pa ni Mag do, pa ni pierw szej to
po wiem...” – ty tu ∏o wa au dy cja w ra -
dio wej „Trój ce” cie szy si´ tak du ̋ à
po pu lar no Êcià, ˝e au tor ka po sta no -
wi ∏a wy daç aneg do ty w for mie ksià˝ -
ko wej. Kon wen cja pro gra mu po le ga
na py ta niu zna nych lu dzi w Pol sce
o nie zwy k∏e przy go dy, ja kie zda rzy ∏o
im si´ prze ̋ yç. Nie któ re sà za baw ne,
in ne nie praw do po dob ne, wszyst kie
na to miast nie zmier nie cie ka we.
Mag da Je thon za pro si ∏a do roz mów
ak to rów, dzien ni ka rzy, po li ty ków,
jed nym s∏o wem oso by z pierw szych
stron ga zet. Ksià˝ k´ czy ta si´ jed nym
tchem. Aneg do ta cie szy si´ nie zmien -
nym po wo dze niem od se tek lat, a in -
te li gent ne i barw ne jej
prze ka zy wa nie sta no wi nie
la da sztu k´ i wy ma ga nad -
zwy czaj ne go ta len tu. Jej
ma gnes sta no wi fakt, ˝e
dziw ne zda rze nia przy da -
rza jà si´ w ˝y ciu ka˝ de mu.
U Mag dy Je thon spo ty ka -
my si´ z ró˝ ny mi ro dza ja -
mi opo wie Êci, ka˝ da utrzy -
ma na w in nym to nie i na stro ju. Wiel -
kà za le tà ksià˝ ki jest to, ˝e mo˝ na jà
czy taç wy biór czo, na przy k∏ad za czàç
od ulu bio ne go ak to ra czy mu zy ka. 

Mag da Je thon: Pa ni Mag do, pa ni
pierw szej to po wiem... Wy daw nic -
two Do, War sza wa 2002.

Jed na z naj lep szych po wie -
Êci kry mi nal nych, ja kie uka za -
∏y si´ na pol skim ryn ku
w ubie g∏ym ro ku. Au tor jest
re ̋ y se rem te atral nym, któ ry
zaj mu je si´ tak ̋ e pi sar stwem
(uda je mu si´ to ca∏ kiem nie -
êle). Bo ha te rem se rii kry mi na -

∏ów jest ko mi sarz Mon tal ba no, sa -
mot nik ˝y jà cy w któ rymÊ z sy cy lij -
skich mia ste czek. Ca mil le ri zna ko -
mi cie ob ra zu je men tal noÊç i ko lo ryt
za mkni´ te go, ma ∏o mia -
stecz ko we go Êro do wi ska.
˚y cie miesz kaƒ ców, jak by
ode rwa ne od rze czy wi sto -
Êci, to ide al ne t∏o dla dra -
ma tycz nych wy da rzeƒ, ja -
ki ma jà miej sce na za pa -
d∏ej pro win cji. „Pies z te -
ra ko ty” jest o ty le ory gi -
nal ny i za ska ku jà cy, ˝e do -
ty czy spra wy, któ ra mia ∏a
miej sce tu˝ po woj nie. Wy da je si´, ˝e
wspó∏ cze sny Êwiat nie sie ze so bà ty le
na tchnie nia dla au to rów kry mi na -
∏ów, ˝e z prze sz∏o Êci (zw∏asz cza tak
od le g∏ej) nie ma sen su ju˝ za po ̋ y -
czaç. Nic bar dziej myl ne go. Naj lep -
szym do wo dem na to jest po wy˝ sza
po wieÊç. 

An drea Ca mil le ri: Pies z te ra ko ty.
Wy daw nic two No ir Sur Blanc. War -
sza wa 2002.

Jo an na Po lak

Anegdoty,
satyra i kryminał 

Je den z b∏y sko tli wych
de biu tów ze sz∏e go ro ku.
Dwu dzie sto sze Êcio let nia
Za die Smith to cór ka Ja -
maj ki i An gli ka. Obraz
Êro do wi ska spor tre to wa ne
go w „Bia ∏ych z´ bach”
opie ra si´ na oso bi stych
ob ser wa cjach au tor ki. Bo ha te ra mi
ksià˝ ki sà trzy ro dzi ny. Jo ne so wie –
ro dzi na ja maj sko -an giel ska, Iqba lo -
wie – emi gran ci z Ben ga lu i Chal fe -
no wie – pó∏ -˚y dzi, pó∏ -An gli cy.
G∏ów nym Êrod kiem u˝y wa nym
przez au tor k´ jest zja dli wa sa ty ra. Pi -
sar ka wy Êmie wa kul tu r´ Za cho du –
ko lo ro we cza so pi sma, kult pie nià dza

i pi´k na. Do sta je si´ te˝ spo -
∏ecz no Êciom emi granc kim –
kon ser wa ty zmo wi, hie rar -
chicz no Êci, za Êcian ko wo Êci.
Wy da j´ si´, ˝e g∏ów nym prze -
s∏a niem „Bia ∏ych z´ bów” jest
zde ma sko wa nie hi po kry zji,
któ ra nie omi ja ni ko go, ca ∏a
sztu ka po le ga na przy zna niu
si´ do nie wol ni cze go przy wià -

za nia do norm spo ∏ecz nych i oby cza -
jo wych. Gor set, w któ rym tkwià bo -
ha te ro wie ksià˝ ki w koƒ cu p´ ka, ale
jest to owo cem ca ∏ej se rii nie ocze ki -
wa nych zda rzeƒ. 

Za die Smith: Bia ∏e z´ by. Wy daw -
nic two Znak. Kra ków 2002.
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A jed nak rze czy wi stoÊç nie jest tak pi´k na, bo wiem
wi´k szoÊç z rze czo nych przed si´ wzi´ç z Ita lià
wspól ne ma je dy nie na zwy. Z kuch nià w∏o skà sta -

∏a si´ rzecz dziw na. Jej Êwia to wa eks pan sja, tak ostat ni mi
la ty wy raê na, za punkt wyj Êcia nie mia ∏a swej oj czy zny,
W∏och, lecz Sta ny Zjed no czo ne Ame ry ki Pó∏ noc nej. 
W∏o scy emi gran ci w Sta nach za cho wa li swe zwy cza je ku -
li nar ne, a ich kuch ni´ szyb ko pod pa trzy li An glo sa si. Wi´k -
szoÊç daƒ prze ro bi li po swo je mu i za la li ni mi Êwiat. Piz za
z be ko nem, ana na sem czy pie czar ka mi, roz go to wa ne 

spa ghet ti z ke czu pem i tym po dob ne ku li nar ne po twor ki
„za wdzi´ cza my” w∏a Ênie Ame ry ka nom. Lecz jed nak sà ad -
re sy, i to adre sy co raz cz´ Êciej spo ty ka ne, gdzie kar mià
praw dzi wie po w∏o sku. Na le ̋ y do nich z pew no Êcià war -
szaw ska trat to ria „Chian ti”. Jej si ∏a to opar cie kuch ni na
naj lep szych, wy ∏àcz nie w∏o skich pro duk tach. Oli wa
z pierw sze go t∏o cze nia, tru fle z Al by, na miej scu wy ra bia -
ne ma ka ro ny, ry˝ z Pie mon tu, ocet bal sa micz ny z Mo de ny,
w∏o skie wi na, Êwie ̋ e zio ∏a, ory gi nal ne w´ dli ny – to
wszyst ko two rzy nie po wta rzal ny, nie po rów ny wal ny z ni -
czym in nym bu kiet za pa chów, sta no wi o isto cie w∏o skie go
sma ku. Nie jest to kuch nia bar dzo skom pli ko wa na – w∏o -
scy ku cha rze, w prze ci wieƒ stwie do swych fran cu skich 
ko le gów, nie mu szà sp´ dzaç ca ∏ych go dzin w kuch ni, by
przy go to waç jed no da nie. Me nu, któ re pro po nu je dzi siaj
pan Gian car lo Rus so, Êwiet nie po ka zu je, dla cze go to W∏o -
si gra jà dziÊ pierw sze skrzyp ce w Êwia to wej or kie strze 
ku li nar nej. Szpa ra gi po par meƒ sku to ta ki sam kla syk, jak
ope ry Ros si nie go. Pew nie zie lo ne (bo W∏o si wy ̋ ej ce nià
zie lo ne szpa ra gi od bia ∏ych), ugo to wa ne, po la ne do sko na -
∏à oli wà z To ska nii lub Um brii, po sy pa ne ugo to wa ny mi na
twar do jaj ka mi i Êwie ̋ o star tym par me za nem cie szà 
nie odmien nie me pod nie bie nie.

Ta glia tel le to sze ro kie wstà˝ ki, spe cjal noÊç pro win cji
Emi lia Ro ma nia, gdzie wy ra bia si´ ma so wo pa sta fre sca –
Êwie ̋ e ma ka ro ny z cia sta z do dat kiem ˝ó∏ tek. Szpa ra gi
i kre wet ki to do da tek szla chet ny i de li kat ny po zwa la jà cy
te˝ cie szyç si´ sma kiem klu sek.

Ro bert Ma kło wicz , fot. Karina Łopieńska

Po bież ne mu ba da czo wi rze czy wi sto ści zda wać się mo że, że uli ce 
na szych miast peł ne są re stau ra cji, pro po nu ją cych wło skie je dze nie. 
Co krok to piz ze ria, spa ghet te ria, espres so na każ dym ro gu. 

Na zdrowiew∏oskiej kuchni!

Tagliatelle z krewetkami i cukinią

Kuchnia
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Ma ry no wa nie mi´s w oc cie bal sa micz nym i do da -
wa nie go do so su pod pa trzy ∏o wie le kuch ni, ale tyl ko
w Mo de nie i jej oko li cach po wsta je praw dzi we ace to
bal sa mi co tra di zo na le, obiekt wes tchnieƒ sma ko szy na
ca ∏ym glo bie. Ocet bal sa micz ny jest tak s∏od ki i eks -
trak tyw ny, ˝e mo˝ na go do da waç na wet do de se rów.

Lo dy wa ni lio we czy Êwie ̋ e tru skaw ki skro pio ne kil ko ma
kro pla mi ace to bal sa mi co na bie ra ja zu pe∏ nie no we go
wy ra zu. Jed nak mym ulu bio nym de se rem, praw dzi wym
zwieƒ cze niem po si∏ ku, jest kie li szek grap py, de sty la tu
z wi no gro no wych wy t∏o ków. Nim to w∏a Ênie chcia∏ bym
wznieÊç zdro wie wszyst kich, któ rzy ko cha jà w∏o skà
kuch ni´.

Dziękujemy za przygotowanie potraw 
i umożliwienie wykonania zdjeć
Włoskiej Trattorii CHIANTI
Warszawa, ul . Foksal 17, tel. (22) 828 02 22
www.siesta.com.pl, e-mail: chianti@siesta.com.pl

Carpaccio z łososia, tuńczyka i miecznika

Tagliatelle zielone z karczochami i łososiem
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i... zwyciężajmy!
N a dzia ∏a niach ze spo ∏o wych

su ma po szcze gól nych in dy -
wi du al nych dzia ∏aƒ i umie -

j´t no Êci sk∏a da si´ na wy nik ca ∏ej
gru py. Jest jed nak pe wien ele ment
rzad ko za uwa ̋ a ny oraz do ce nia ny
przez sze fów. Cho dzi o in dy wi du al -
nà sa mo kon tro l´ my Êli po szcze gól -
nych uczest ni ków re ali zu jà cych
wspól ne za da nia. 

Ka˝ dy do bry szef wie, ˝e im
bar dziej zgra ny i za przy jaê -
nio ny jest ze spó∏, tym wi´k -
sze szan se ma na do bre
wy ni ki. Za sta nów my
si´ jed nak, co tak na -
praw d´ ten ter min zna -
czy. Je ̋ e li Ja nusz z Ada mem
si´ nie lu bià, ale w pra cy do -
brze wspó∏ pra cu jà i wza jem nie
si´ do pin gu jà – szef jest usa tys -
fak cjo no wa ny. Po zor nie ist nie je
w gru pie ide al na har mo nia. Czy
jed nak na pew no? 

Pra cow ni cy w trak cie re ali za cji
za daƒ pro wa dzà ze so bà in dy wi du -
al ne dia lo gi we wn´trz ne, ob ser wu -
jàc jed no cze Ênie po st´ py w pra cy
swo ich ko le gów. We wn´trz ny dia -
log Ja nu sza mo ̋ e przy k∏a do wo wy -
glà daç tak: „Mam na dzie j´, ˝e
Adam da so bie z tym ra d´... ale tak
na praw d´ to nie ma ˝ad nych
szans... to jest dla nie go zbyt trud ne

za da nie... do brze by by ∏o, ˝e by nie
da∏ ra dy, wte dy ja po ka za∏ bym co
po tra fi´...”, itp. Ten we wn´trz ny,
uÊwia do mio ny lub nie uÊwia do mio -
ny, dia log mo ̋ e mieç nie ba ga tel ny,
a na wet de cy du jà cy, wp∏yw na prze -
bieg i wy nik wspól nie pod j´ tych
dzia ∏aƒ. 

Wy ni ki ba daƒ na uko wych, do wo -
dzà, ˝e ko mu ni ka cja mi´ dzy ludê mi
od by wa si´ na wie lu po zio mach,
z cze go trzy naj wa˝ niej sze to: po -
ziom fi zycz ny, po ziom psy chicz ny
i po ziom du cho wy.

Ko mu ni ka cja na po zio mie fi zycz -
nym jest pod sta wo wym spo sobem
ko mu ni ko wa nia si´ mi´ dzy ludê mi
za po mo cà ge stów, ru chów oraz
mo wy cia ∏a. Wza jem ne za ch´ ca nie
si´ s∏o wa mi, ge sta mi, kry ty ko wa nie
z∏ych po su ni´ç, chwa le nie do brych

po czy naƒ, uwa gi sze fa – to w∏a Ênie
ko mu ni ka cja fi zycz na.

Ko mu ni ka cja na po zio mie psy -
chicz nym na st´ pu je za po mo cà my -
Êli Êwia do mych. Ka˝ dy cz∏o wiek
oto czo ny jest in dy wi du al nym po -

lem bio ener ge tycz nym,
zwa nym au rà, któ ra pro -
mie niu je z nas na du ̋ à
od le g∏oÊç. W cza sie pra -
cy ze spo ∏o wej wspó∏ pra -
cow ni cy przez wi´k szoÊç
cza su znaj du jà si´ w ob -
r´ bie swo ich pól bio -
ener ge tycz nych. Ich au ry
nie ustan nie na k∏a da jà si´
na sie bie i coÊ co mo ̋ e my
na zwaç au rà ca ∏ej gru py
jest wy pad ko wà my Êli

i emo cji jej po szcze gól nych
uczest ni ków. Po zy tyw ne lub ne -

ga tyw ne uczu cia po szcze gól nych
osób prze ka zy wa ne sà in nym i mo -
gà wp∏y waç na ich w∏a sne my Êli, od -
czu cia, emo cje i wo l´ wal ki. Je ̋ e li
ktoÊ w gru pie czu je an ty pa ti´ do
któ re goÊ z ko le gów, to wpraw dzie
je go ge sty i s∏o wa za ch´ ty na po zio -
mie fi zycz nym mo gà su ge ro waç pe∏ -
nà har mo ni´, ale ta ki ktoÊ mo ̋ e
mieç ca∏ kiem Êwia do mà na dzie j´, ˝e
ko le ga np. po pe∏ ni b∏àd w re ali zo -
wa nym pro jek cie. Ta ka ne ga tyw na
myÊl i zwià za ne z nià emo cje os∏a bià



nie tyl ko jej ad re sa ta, ale spo wo du -
jà te˝ zmia n´ ja ko Êci ca ∏e go wspól -
ne go bio po la i wp∏y nà na os∏a bie nie
po ten cja ∏u ca ∏ej gru py. Im in ten -
syw niej sza emo cja, im bar dziej ne -
ga tyw ne my Êli – tym sil niej szy jest
ich wp∏yw na po zo sta ∏ych. Dla te go
uÊwia do mie nie pod w∏ad nym wa gi
te go, co si´ w cza sie dzia ∏aƒ gru po -
wych my Êli i czu je, oraz sta ∏e çwi -
cze nie umie j´t no Êci kon tro li swo ich
my Êli, jest spra wà nie zwy kle wa˝ nà
i mo ̋ e mieç nie ba ga tel ny, a byç mo -
˝e pod sta wo wy wp∏yw na wy nik ca -
∏e go przed si´ wzi´ cia. Pra ca ze spo -
∏o wa to nie tyl ko wza jem na wspó∏ -
pra ca. To rów nie˝ prze p∏yw i nie -
ustan ne prze twa rza nie po zy tyw -
nych i ne ga tyw nych my Êli i emo cji.

Ko mu ni ka cja na po zio mie du -
cho wym wy ra ̋ a si´ po przez pod -
Êwia do me po sta wy i prze ko na nia.
Je ̋ e li ktoÊ w gru pie ma uwa run ko -
wa ne wcze Êniej pod Êwia do me
prze ko na nie, ˝e je go ze spó∏ nie jest
w sta nie po do ∏aç pod j´ te mu we -
zwa niu, mo ̋ e to u nie go spo wo do -
waç ocze ki wa nie po ra˝ ki, co z ko -
lei wp∏y nie na ja koÊç au ry ca ∏ej gru -
py i jej os∏a bie nie, lub w przy pad ku
ocze ki wa nia zwy ci´ stwa – na jej
wzmoc nie nie.

Okres re ali za cji za daƒ, zw∏asz -
cza trud nych, jest ogrom nym
prze ̋ y ciem emo cjo nal nym
i psy chicz nym dla wi´k szo Êci
pra cow ni ków. Te sta ny u∏a -
twia jà tzw. ko mu ni ka cj´ su -
biek tyw nà, czy li prze sy ∏a nie
in for ma cji ze Êwia do mo Êci
lub pod Êwia do mo Êci jed ne go
cz∏o wie ka do pod Êwia do mo -
Êci cz∏o wie ka dru gie go. Zna -
czy to, ˝e je ̋ e li u ko goÊ po ja -
wi si´ myÊl: „nie da my ra -
dy...” – to b´ dzie ona prze ka -
za na i po ja wi si´ u in nych.
Wspó∏ pra cow ni cy mo gà jà od -
rzu ciç – je ̋ e li rze czy wi Êcie wie rzà
w zwy ci´ stwo, lub jà za ak cep to waç
– je ̋ e li ist nie je u nich Êwia do me
lub nie Êwia do me ocze ki wa nie po -
ra˝ ki. Im wi´ cej wspó∏ pra cow ni -
ków za ak cep tu je ta kà myÊl – tym
s∏ab sza sta nie si´ au ra gru py i tym
mniej sze b´ dà szan se na zwy ci´ -
stwo. Wzmoc nie nie my Êli o zwy -
ci´ stwie da oczy wi Êcie od wrot ny –
po zy tyw ny sku tek. W ko mu ni ka cji
su biek tyw nej od le g∏oÊç nadaw cy
od od bior cy oraz czas nie od gry wa -
jà ro li. Zna czy to, ˝e in for ma cja
prze ka zy wa na jest w tym sa mym
mo men cie, w któ rym jest nada wa -

na, nie za le˝ nie od fi zycz nej od le -
g∏o Êci mi´ dzy ni mi. Jest to zgod ne
z teo rià po la mor fo ge ne tycz ne go
R. Shel dre ake’a, któ ry twier dzi, i˝
wszyst kie ˝y jà ce isto ty sà po ∏à czo -
ne ze so bà swo istym po lem, sta -
no wià cym za rów no wzo rzec, jak 
i no Ênik in for ma cji.

Ogól nie mo˝ na po wie dzieç, ˝e
ist nie je coÊ ta kie go jak pra wo we Im
wi´k sza jest we wn´trz na har mo nia
gru py, tym bar dziej zbli ̋ a si´ ona do
osià gni´ cia swo je go mak sy mal ne go
po ten cja ∏u – aby od nieÊç suk ces.
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W praw dzie Ave ni da Dia go -
nal – naj d∏u˝ sza uli ca sto -
li cy Ka ta lo nii – ma 12 ki -

lo me trów d∏u go Êci, to jed nak ser ce
mia sta skro jo ne jest na mia r´ pie chu -
ra. Na wet kil ka krot ne prze mie rze nie
dwu ki lo me tro we go, le gen dar ne go
dep ta ku Las Ram blas nie po wo du je
spe cjal ne go zm´ cze nia. Za wsze po -
su wa my si´ wol no, od kry wa jàc
szcze gó ∏y ja kiejÊ se ce syj nej fa sa dy,
a to mi ∏à knajp k´, za byt ko wà, ale
i pe∏ nà ˝y cia ha l´ tar go wà czy wresz -
cie za trzy mu je my si´ do s∏ow nie na
dzie le sztu ki Jo ana Mi ró, dep czàc po
je go ka mien nej mo za ice...

Las Ram blas sta no wià wa˝ nà li ni´
po dzia ∏ów mia sta. Pra wie na ty ∏ach
no bli we go Gran Te atre del Li ceu, po
stro nie za chod niej dep ta ku, mo ̋ e my
ju˝ sma ko waç du cha praw dzi wej 
al ter na ty wy. WÊród miesz kaƒ ców
Bario Chino prze wa ̋ a jà imi gran ci.
Pe∏ no orien tal nych skle pi ków i knaj -
pek. Jest te˝ jed na ulicz ka przy po mi -
na jà ca cza sy roz kwi tu tu tej szej dziel -
ni cy czer wo nych la tar ni...

Po dru giej stro nie Ram blas – w bli -
skim sà siedz twie Pla cu Geo r ga 
Or wel la, in ny jest duch al ter na ty wy,
bar dziej u∏a dzo ny i zde cy do wa nie
mu zycz ny, choç tu i ów dzie sà czy si´
z okien tak ̋ e za pach „traw ki”.

W „Har lem Jazz Club” za je dy ne
5 eu ro ma my ma ∏e pi wo i wspa nia ∏y
kon cert, bo na wet pro gram w ma leƒ -
kich klu bach wspó∏ spon so ru je rzàd
Ka ta lo nii. A w pro gra mie nie zwy k∏y
kon cert: po ∏à cze nie jaz zu i gnaua –
mu zy ki su fich z Ma ro ka. Wspól nie
gra jà in stru men ta li Êci z Ar gen ty ny,
Se ne ga lu, Ma ro ka, Hisz pa nii i Ho -
lan dii. KtoÊ szki cu je wy st´ pu jà cych
ar ty stów, ktoÊ pró bu je taƒ czyç... 

Po kon cer cie, nie od da la jàc si´
zbyt nio od „Har lem Jazz Clu bu”,
tra fia my na ko la cj´ do bar dzo lo kal -
nej i ma low ni czej knajp ki na ro gu
ulic La Pla ta i Am pla. Szkla necz ka

do mo we go wi na z becz ki za je dy ne
eu ro. Do te go sma ̋ o ne ryb ki i in ne
prze kà ski. Pró bu je my – jak miej sco -
wi, ale nie z tak do brym skut kiem –
piç wi no ze spe cjal ne go szkla ne go
na czy nia przy po mi na jà ce go ni to
men zur k´, ni to czaj ni czek. To por -
ron ze spe cy ficz nym „dziub kiem”.
Trze ba tak nim umie j´t nie po ru szaç,
by od da la jàc co raz bar dziej od ust,
nie uro niç ani kro pli wi na... 

Ra no jesz cze in na twarz sto li cy Ka -
ta lo nii. Mu zeum Fut bo lu i spo tka nie
ze Êwia to wà le gen dà klu bu FC Bar -
ce lo na. Ma my szcz´ Êcie byç Êwiad ka -
mi tre nin gu na ma ∏ym, szczel nie
i wy so ko ogro dzo nym bo isku sà sia -
du jà cym z g∏ów nym sta dio nem. Na
pi´t na Êcie mi nut uno szà si´ kla py
ogro dze nia two rzàc szcze li n´ umo˝ -
li wia jà cà fo to gra fo wa nie i fil mo wa -
nie. Skwa pli wie ko rzy sta z tej oka zji
t∏um wy cze ku jà cych tu ju˝ od ra na
fo to re por te rów. Tym cza sem gru pa
za gru pà zwie dza jà sta dion FC Bar -
ce lo na tu ry Êci z ca ∏e go Êwia ta. Po dzi -
wia jà pu cha ry, ro bià so bie zdj´ cia
przy ko szul kach naj s∏yn niej szych pi∏ -
ka rzy. Po tem ku pu jà pa miàt ko we ga -
d˝e ty. Zbu do wa ny w 1957 ro ku sta -
dion mie Êci dziÊ na try bu nach po nad
100 ty si´ cy wi dzów. Pra cu je na sie bie
i przy no si do cho dy non -stop. WÊród

Elż bie ta i An drzej Li sow scy, zdje cia: An drzej Li sow skiPodróże
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kur san tów zda je nam si´, ˝e to praw -
dzi wy ba let na lo dzie. Po ta kim kur -
sie in struk to rzy wy je˝ d˝a jà z kur san -
ta mi na naj bar dziej ru chli we uli ce
Bar ce lo ny. 

W sto li cy Ka ta lo nii ni cze go si´ nie
mar nu je i wszyst ko mo ̋ e s∏u ̋ yç pro -
mo cji tu ry sty ki, a ta mu si w koƒ cu
przy no siç do cho dy. Jest w tym chy ba
coÊ ze Êre dnio wiecz ne go ka ta loƒ -
skie go taƒ ca sar da na. Taƒ czà go po
dziÊ dzieƒ – w nie któ re nie dzie le, na
ty ∏ach go tyc kiej ka te dry – miesz kaƒ -
cy Bar ce lo ny. Z∏o Êli wi twier dzà, ˝e
w∏a Ênie tak a nie ina czej taƒ czà, gdy˝
z na tu ry oszcz´d ni Ka ta loƒ czy cy 
na wet kie dy taƒ czà – li czà kro ki... 

klu bów pi∏ kar skich Êwia ta szczy ci si´
naj wi´k szà licz bà cz∏on ków (po dob -
no po nad 100 ty si´ cy), wÊród któ -
rych zna laz∏ si´ na wet pa pie˝ Jan 
Pa we∏ II, które mu za pro po no wa no
cz∏on ko stwo w cza sie piel grzym ki
do Hisz pa nii w 1982 ro ku. 

Jesz cze chy ba wi´k szà atrak cjà dla
tu ry stów od wie dza jà cych Bar ce lo n´
jest zwie dza nie od da lo ne go od niej
o po nad 20 ki lo me trów to ru For mu -
∏y 1 – Cir cu it de Ca ta lu nya. Ka ta loƒ -
ski tor – je den z sie dem na stu na
Êwie cie – to ide al na wy pad ko wa tras
wy zna czo nych przez sa mych kie -
row ców For mu ∏y 1. Bo naj pierw 11
lat temu wy bra no miej sce. DziÊ tor
na le ̋ y do naj bez piecz niej szych na
Êwie cie. Je go d∏u goÊç wy no si 4730
me trów, ró˝ ni ca po zio mów – 50 me -
trów, a gru boÊç as fal to we go pod ∏o ̋ a
do cho dzi do jed ne go me tra. Wy mia -
na ca ∏e go as fal tu za j´ ∏a by do dwóch
mie si´ cy. Naj d∏u˝ sza pro sta ma tu taj
1100 me trów. Naj wi´k szà pr´d koÊç
osià gnà∏ na niej pod czas za wo dów
Mi cha el Schu ma cher. 310 ki lo me -
trów na go dzi n´! Try bu ny miesz czà
do 100 ty si´ cy wi dzów. Choç za wo -
dy by wa jà tyl ko od cza su do cza su,
kom pleks pra cu je przez ca ∏y rok.
Co dzien nie tre nu jà tu taj roz ma ite

eki py, od by wa jà si´ ró˝ ne pre zen ta -
cje. Z bli ska mo gà si´ wszyst kie mu
przy pa try waç zor ga ni zo wa ne gru py
tu ry stów. Pro wa dzi si´ ich, choç na
chwi l´ i w bar dzo ma ∏ych grup kach,
pod sa me ga ra ̋ e za wod ni ków... Tor
pra cu je na sie bie szko làc tak ̋ e zwy -
k∏ych kie row ców na spe cjal nym 
pla cu po Êli zgo wym. To ist na szklan -
ka a opo ny na sze go sa mo cho du zu -
pe∏ nie nor mal ne. Za raz za ba rier kà
Êmi ga jà sa mo cho dy For mu ∏y 1. Kie -
row ca in struk tor ro bi z na mi na wet
ob ro ty sa mo cho du o 360 stop ni, 
za trzy mu jàc si´ po tem spo koj nie
w miej scu wcze Êniej wska za nym.
Kie dy pa trzy my na pró by in nych
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09 - ABS zł 1.890,00 • 025 - Klimatyzacja zł 3.150,00 • 028 - Elektr. podnośnik szyb zł 405,00 • 030 - Przyciemniane szyby aterm. zł
270,00 • 082 - Przyst. pod radio zł 135,00 • 097 - Lampy p. mgielne zł 450,00 • 108 - Felgi alum. zł 1.125,00 •112 - Wpomaganie
elektryczne kierownicy zł 1440 • 174 - Szyby boczne odchyl. zł 180,00 • 195 - Siedz. tylne dzielone zł 360,00 • 197 - Fartuchy p. błotne
kół tyln. zł 45,00 • 210 - Lakier metaliz. zł 923 • 213 - Autoalarm zł 900,00 • 228 - Elektr. blokada drzwi zł 315,00 • 313 - Autoradio
zł 1.170,00 • 380 - Dach otwierany ręcznie zł 882,00 • 399 - Dach otwierany elektr. - długi zł 1.890,00 • 431 - Koła ze stopu + opony
poszerzone zł 1.305,00 • 457- Zderzaki w kolorze nadwozia zł 450,00 •500 - Poduszka powietrzna kierowcy zł 810,00• 502 - Poduszka
pow. pasażera zł 990,00 • 564 - Radio z CD zł 1.440,00 • 718 - System audio hi - fi zł 540,00 • 802 - Lakier sportowy zł. 360 
• 833 - Przystos. do telefonu zł 270,00 • 927 - Listwy ochronne drzwi zł 135
* w standardzie zawiera opcje: 380,457, 564, 718
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PUNTO

• 008 - Sterowanie zdalne otwier./zamyk. zł 405,00 • 009 - ABS zł 1.980,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 063 - Regul. układ kierow. +
reg. siedzenia kierow. mechanicznie zł 495,00 • 097 - Dodat. reflektory p. mgielne zł 585,00 • 112 - Wspomag. elektr. kierownicy zł 1.710,00
• 195 - Tylna kanapa dzielona zł 360,00 • 210 - Lakier metaliz. zł 1.305,00 • 213 - Autoalarm zł 1.440,00 • 286 - Dojazdowe koło zapasowe
(zamiast opcji 980) • 313 - Autoradio Blaupunkt HiFi zł 1.485,00 • 315 - Radio z CD zł 1.620,00• 386 - Wbud. nawigator zł 5.535,00 • 400 -
Dach otwierany elektr. zł 1.980,00 • 428 - Elektr. podnosz. szyb boczn. drzwi przed. + zamek centralny zł 1.350,00 • 431 - Felgi alumin. +
poszerz. opony zł 1.485,00 • 451 - Autoradio kasetowe Blaupunkt Hi-Fi zł 1.260,00 • 472 - System nawig. bazowy zł 4.950,00  • 499 - Pakiet
Fix&Go (zamiast opcji 980) • 502 - Poduszka pow. pasażera zł 990,00 • 505 - Poduszki boczne zł 990,00 • 543 - Trzeci zagłó wek i 3. pas bezp.
zł 450,00 • 564 - Radio z CD zł 1.845,00* • 565 - Zmieniarka CD zł 1.148 • 614 - Boczne poduszki pow. i chron. głowę zł 990,00 • 802 - Kolory
sportowe zł 495,00 • 833 - Przystosowanie do montażu telefonu zł 324,00 • 927 - Listwy ochronne drzwi zł 239

* cena opcji jestpomniejszana o cene niniejszego radia, jeśli wchodzi ono w skład wyposażenia standardowego danej wersji

Actual 187.143.1 1108/54 150 6,0 3- drzwiowy 21.510,00
Active 187.243.1 1108/54 150 6,0 3- drzwiowy 23.760,00 
ACTIVE BRUSH 187.741.1 1108/54 150 6,0 3- drzwiowy 23.760,00 
DYNAMIC 187.244.1 1108/54 150 6,0 3- drzwiowy 25.560,00 

nowa gama 2002
1,2 ACTUAL 188.010.2 1242/60 155 5,7 3-drzwiowy 26.910,00
1,9 D ACTUAL 188.011.2 1910/60 155 5,7 3-drzwiowy 36.810,00
1,2 ACTIVE 188.510.2 1242/60 155 5,7 3-drzwiowy 30.870,00
1,9 JTD ACTIVE 188.517.2 1910/85 173 4,9 3-drzwiowy 41.391,00
1,2 SOUND (wersja specjalna) 188.120.2 1242/60 155 5,7 3-drzwiowy 33.030,00
1,2 8v DYNAMIC 188.210.2 1242/60 155 5,7 3-drzwiowy 33.030,00
1,2 16v DYNAMIC 188.213.2 1242/80 165 6,7 3-drzwiowy 35.370,00

1,2 ACTUAL 188.040.2 1242/60 155 5,7 5-drzwiowy 28.071,00
1,9 D ACTUAL 188.041.2 1910/60 155 5,7 5-drzwiowy 37.971,00
1,2 ACTIVE 188.540.2 1242/60 155 5,7 5-drzwiowy 32.031,00
1,9 JTD ACTIVE 188.547.2 1910/85 172 4,9 5-drzwiowy 42.552,00
1,2 8v DYNAMIC 188.240.2 1242/60 155 5,7 5-drzwiowy 34.191,00
1,2 16v DYNAMIC 188.243.2 1242/80 165 6,7 5-drzwiowy 36.531,00
1,2 CLASS (wersja specjalna) 188.290.2 1242/60 155 5,7 5-drzwiowy 34.191,00

• 009 - ABS z EBD zł 2.430,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 097 - Światła p.mgielne zł 630,00 • 108 - Koła ze stopu zł 810,00 
• 210 - Lakier metalizowany dla Palio zł 1.305,00 • 357 - Bagażnik dachowy (relingi dachowe) zł 450,00  • 428 - Elektr. podnoszenie
szyb przednich drzwi + centr. zamek zł 1.350,00 • 502 - Poduszka pow. pasażera zł 1.350,00 • 507 - Wbudowane radio (dod. do
głośników w standardzie) zł 810,00 • 626 - Regul. mech. siedzenie kierowcy (z podparciem lędźwiowym) zł 270,00

PALI0 WEEKEND PALI0 WEEKEND 1,2 EL 173.262.2 1242/60 153 6,8 5-drzwiowy 34.830,00
PALI0 WEEKEND 1,2 16v EL 173.263.2 1242/80 167 6,8 5-drzwiowy 36.810,00
PALI0 WEEKEND 1,2 16v HL 173.273.0 1243/80 167 6,8 5-drzwiowy 40.410,00
PALI0 WEEKEND 1,6 16v HL 173.274.0 1596/103 186 8,0 5-drzwiowy 42.660,00

1,6 16v ACTUAL 192.7VX.1 1596/103 185 7,3 5-drzwiowy 49.140,00
1,9 JTD 80 ACTUAL 192.7V7.1 1910/80 172 5,4 5-drzwiowy 53.010,00
1,6 16v ACTIVE 192.7JX.1 1596/103 183 7,5 5-drzwiowy 53.640,00
1,9 JTD 115 ACTIVE 192.7J8.1 1910/115 190 5,4 5-drzwiowy 60.750,00
1,6 16v DYNAMIC 192.74X.1 1596/103 183 7,5 5-drzwiowy 57.240,00
1,8 16v DYNAMIC 192.742.1 1747/133 200 8,1 5-drzwiowy 61.020,00
1,9 JTD 115 DYNAMIC 192.748.1 1910/ 115 190 5,4 5-drzwiowy 64.350,00

• 40K - Niezleżnie otwierana szyba bagażnika zł 800

STILO MW
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MULTIPLA

ULYSSE

• 064 - Superblokada zł 270,00 • 070 - Zaciemniane tylne szyby zł 450,00 • 087 - 3 rząd siedzień (2+3+2 razem 7 miejsc) zł 2.340,00 • 102
- Spryskiwacze reflektorów zł 900,00 • 108 - Felgi aluminiowe 15” zł 1.350,00 • 119 - Siedzenie kierownicy el. regul. podgrzew. z pamięcią zł
1.440,00 • 131 - Sztywna półka z tyłu (dla 6,7 lub 8 miejsc) zł 450,00 • 140 - Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa zł 1.170,00 • 210 -
Lakier metalizowany zł 1.800,00 • 211 - Skórzane siedzenia - przed. obrotowe i podgrzewane zł 5.400,00 • 224 - Superblokada + system
antynapadowy zł 990,00 • 230 - Reflektory ksenonowe i spryskiwacze reflektorów zł 2.610,00 • 320 - Kierownica i gałka zmiany biegów pkryta
skórą zł 270,00 • 359 - Relingi dachowe poprzeczne zł 630,00 • 381 - Zabezpieczenie przestrzeni bagażowej zł 450,00 • 392 - ESP - kontrola
stabilności pojazdu + ASR + MSR zł 2.250,00 • 416 - Tempomat CRUISE CONTROL zł 720,00 • 433 - Felgi aluminowe 15” zł 2.250,00 • 440 -
Fotele przednie obrotowe zł 990,00 • 447 - Czujnik ciśnienia powietrza (tylko z felgami aluminiowymi) zł 450,00 • 452 - Przednie fotele
podgrzewane zł 540,00 • 493 - Elektrycznie regulowane drzwi boczne zł 2.700,00 • 508 - Czujnik parkowania zł 1.800,00 • 565 - Zmieniarka
CD zł 1.350,00 • 628 - Potrójne elektryczne okno dachowe zł 4.950,00 • 632 - Szyby elektryczne dla 2 rzędu, elektr. blokada drzwi zł 810,00
• 659 - Zasłona przeciwsłoneczna dla 3 rzędu i dla tylnej szyby zł 180,00 • 897 - Fotele lotnicze (2+2+2 razem 6 miejsc) zł 2.070,00 • 903 -
System CONNECT NAV zł 4.050,00 • 904 - System CONNECT NAV z wyświetlaczem kolorowym 7” zł 6.300,050 • 965 - Kanapa w 3 rzędzie siedzeń
(2+3+3 razem 8 miejsc) zł 2.340,00* • 40E - Pakiet superwidoczność zł 1.350,00 • 40F - Pakiet skórzano-elektyczny zł 6.300,00

*dostępne w późniejszym terminie

SAMOCHODÓW PRODUKOWANYCH PRZEZ FIAT AUTO POLAND S.A. obowiązujący od 1 kwietnia 2003 r.
Ceny z upustami dla pracowników spółek Grupy Fiat w Polsce. Ważne w chwili oddania dwumiesięcznika do druku
Poniższe ceny dotyczą modeli w wykonaniu  standardowym i są cenami maksymalnymi w sieci sprzedaży.
Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposażeniem obowiązują dopłaty wg cennika opcji.
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DOBLÒ

• 008 - Zdalne sterowanie otw./zam. drzwi zł 621,00 • 009 - ABS zł 3.195,00 • 011 - Reg. wysokość kolumny kier. 
zł 315,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.410,00 • 041 - Elektryczne podgrzewanie lusterka zł 468,00 • 044 - Obrotomierz zł 225,00 • 055 -
Dodatkowe drzwi boczne przesuwane zł 1.260,00 • 082 - Przyst. pod radio zł 423,00 • 097 - Lampy przeciwmgielne zł 585,00 • 108 -
Felgi aluminiowe 14“  zł 1.215,00 • 148 - Tylna lampa podn. do góry (z wycieraczką szyby tylnej) zł 378,00 • 195 - Siedzenie tylne
dzielone zł 513,00 • 210 - Lakier metalizowany zł 1.305,00 • 297 - Siedz. przed.z reg. zł 450,00 • 313 - Autoradio Blaupunkt HiFi zł
1.395,00 • 453 -  Ogrzewane siedzenie kierowcy zł 423,00 • 502 - Poduszka powietrzna pasażera zł 1.080,00 • 505 - Poduszka
powietrzna boczna zł 1.215,00 • 508 - Systemy wspomagające przy parkowaniu zł 900,00 • 564 - Autoradio  z odtwarzaczem płyt
kompaktowych zł 1.710,00 • 585 - Przes. dach zł 1.395,00 • 627 - Siedzenie przednie kierowcy z podłokietnikiem zł 405,00 • 747 -
Fartuchy p. błotne przed. zł 180,00 • 747 - Fartuchy p. błotne przed. zł 162,00 • 833 - Przyst. do telefonu zł 288,00 • 997 - Podwyższony
dach  zł 3.690,00

BARCHETTA

• 025 - klimatyzacja zł 4.230,00 • 097 - Światła przeciwmgielne zł 630,00 • 105 - Dach metal. z tylnym oknem atermicznym zł 6.120,00
• 210 - Lakier metalizowany zł 1.260,00 • 211 - Tapicerka ze skóry zł 5.130,00 • 213 - Autoalarm zł 1.530,00 • 320 - Kierownica pokryta
skórą zł 495,00 • 382 - Dach metalowy w kolorze nadwozia zł 6.885,00 • 767 - Centralny zamek i elektr. sterowane lusterko zewn. 
zł 810,00 • 833 - Przystosowanie do montażu telefonu zł 855,00 • 925 - Wind stop zł 990,00

ALBEA

• 009 - ABS z EBD zł 2.430,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 097 - Światła p. mgielne zł 630,00 • 108 - Koła ze stopu zł 810,00 •
195 - Tylna kanapa dziel. zł 450,00 • 210 - Lakier metaliz. zł 1.305,00 • 428 - Elektr. podnosz. szyb przednich drzwi + centr. zamek zł
1.350,00 • 502 - Poduszka pow. pasażera zł 1.350,00 • 507 - Wbud. radio (dod. do głośników w standardzie) zł 810,00 • 626 - Regul.
mech. siedzenie kierowcy (z podparciem lędźwiowym) zł 270,00

1,2 16v EL 172.263.0 1242/80 167 6,8 4-drzwiowy 32.310,00
1,2 16v HL 172.273.0 1242/80 167 6,8 4-drzwiowy 35.820,00
1,6 16v HL 172.274.0 1596/103 186 8,0 4-drzwiowy 38.430,00

NAXOS 1,8 183.500.0 1747/130 200 8,4 2-drzwiowy 71.910,00

ULYSSE ACTIVE 2.0 16v 179.111.0 1997/136 185 9,1 5-drzwiowy 87.210,00
ULYSSE ACTIVE 2,0 JTD 16v 179.115.0 1997/109 174 7,0 5-drzwiowy 95.310,00
ULYSSE DYNAMIC 2,2 JTD 16v 179.617.0 2179/128 182 7,4 5-drzwiowy 119.250,00
ULYSSE ADMIRAL 3.0 V6 24v 179.743.0 2179/128 182 7,4 5-drzwiowy 137.610,00

1,2 Bz SX 119.510.0 1242/65 142 7,7 4-drzwiowy 39.510,00
1,6 16v SX 119.511.0 1596/103 168 8,6 4-drzwiowy 44.010,00
1,9 D SX 119.512.0 1910/63 141 7,7 5-drzwiowy 44.910,00
1,9 JTD SX 119.513.0 1910/63 141 7,7 5-drzwiowy 48.510,00
1,6 16v ELX 119.711.0 1596/103 168 8,8  5-drzwiowy 46.710,00
1,9 D ELX 119.712.0 1910/63 141 7,2 5-drzwiowy 47.610,00
1,9 JTD ELX 119.713.0 1910/100 141 7,2 5-drzwiowy 51.210,00
1,9 JTD Malibu 119.813.0 1910/100 141 7,2 5-drzwiowy 61.110,00

1.6 16v ACTIVE 186.211.0 1581/103 170 8,6 5-drzwiowy 55.710,00
1.9 JTD ACTIVE 186.231.0 1910/105 170 6,4 5-drzwiowy 62.910,00
1.9 JTD DYNAMIC 186.431.1 1910/105 170 6.4 5-drzwiowy 65.610,00

• 023 - Szyby tylne ster. elektr. zł 800,00 • 125 - Światła p. mgielne + sprysk. reflekt. zł 720,00 • 205 - Dod. ogrzew. ster. pilotem zł
3.600,00 • 210 - Lakier metalizowany zł 1.620,00 • 213 - Autoalarm z pilotem zł 1.080,00 • 245 - Ster. radiem z kierow. zł 630,00 
• 263 - Connect zł 4.950,00 • 269 - Nawigacja sateliterna zł 5.850,00 • 320 - Kierow. i gałka biegów obszyte skórą  zł 450,00 • 392 -
ESP zł 2.250,00 zł 765,00 • 431 - Felgi aluminiowe + poszerzone opony zł 1.620,00 • 441 - Lusterka zew. składane zł 360,00 • 465 -
Lodówka (zamiast środkowego fotela w I rzędzie) zł 360,00  • 499 - Pakiet Fix&Go zł 90,00 • 505 - Poduszki pow. boczne przed. zł
1.080,00 • 508 - Czujnik parkowania zł 720,00  • 553 - Stopień ułatw. wsiadanie zł 360,00  • 563 - Zmieniarka CD zł 1.260,00 • 564 -
Radio z CD (dopł. do radia CC) zł 540,00 • 576 - Podwójny otwierany el. dach zł 4.050,00  • 614 - Poduszki chron. głowę (przed.) zł
1.080,00 • 671 - Pakiet wielofunkc. (zawiera op. 339, 469, 658) zł 450,00 • 903 - Connect NAV zł 9.900,00 • 980 - Pełnowym. koło
zapas. zł 90,00 • 989 - Pakiet dla palących (popieln. i zapaln.) zł 45,00
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STILO

• 023 - Klimatyzacja/ Szyby elektr. podnoszone tylne zł 810,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 140 - Atomat. klim. dwustrefowa zł 5.850,00 •
140 - Atomat. klim. dwustref. (dopłata do OPT 025) zł 1.800,00 • 200 - Dodatkowy podgrzewacz temp. wnętrza /dla silnika diesla/ zł 450,00 • 205
- Autonom. ogrzewacz Webesto zł 3.600,00 • 210 - Lakier meta lizo wany zł 1.791,00 • 211 - Tapicerka ze skóry zł 5.400,00 • 213 - Autoalarm zł
1.350,00 • 230 - Reflektory ksenonowe zł 2.700,00 • 245 - Skórzana kierow. z 6 przyciskami zł 540,00 • 256 - Pojemnik CARGO w bagażn.zł 135,00
• 278 - 2 zintegr. foteliki dziec. zł 900,00 • 295 - Sidzenie pasaż. składane w stolik zł 315,00 • 320 - Kierow. pokryta skórą zł 405,00 • 350 - Pakiet
zimowy 1.080,00 • 43X - Pakiet zimowy II (elektrycznie sterowany, podgrzewany fotel kierowcy z funkcją pamięci + podgrzewane przednie fotele,
podgrzewane spryskiwacze szyby przedniej oraz spryskiwacze reflektorów) zł 4.950,00• 392 - ESP – kontrola stabilności poj. zł 2.610,00 • 400 -
Dach otwierany elektr. SKY WINDOW zł 3.600,00 • 412 - Tempomat radarowy CRUISE CONTROL zł 3.600,00  • 416 - Tempomat CRUISE CONTROL zł
1.800,00 • 431 - Felgi alumin. i poszerzone opony 205/55/16 zł 1.800,00 • 434 - Felgi alum. i poszerz. opony 205/55/16 91V 5 szt. zł 2.250,00 
• 435 - Felgi alum. i poszerz. opony 215/45/17 zł 2.700,00 • 451 - Radioodtwarzacz kasetowy zł 1.170,00 • 469 - Siedzenia tylne pochyl. i
przesuw. niezal. zł 1.440,00 • 4C6 - Pakiet sportowy (felgi alum. i opony 215/45/17 87W + spojler tylny dachowy + spojlery boczne) – tylko dla
wersji 3-drzwiowych zł 3.240,00• 501 - Elektr. ster. siedzenia przednie z funkcją pamięci zł 4.320,00 • 505 - Boczne poduszki pow.  zł 1.170,00 •
510 - Tylne poduszki boczne zł 1.350,00 • 564 - Radio z CD zł 1.620,00 • 41A - Radio z CD i MP3 zł 2.070,00 • 41A - Radio z CD i MP3 (dopłata do
radia z CD) zł 450,00 • 565 - Zmieniacz CD w schowku przed pasażerem zł 1.260,00 • 579 - Easy Go zł 1.530,00 • 614 - Kurtyny pow. zł 1.170,00
•709 - Skórzana kierownica z 11 przyciskami zł 720,00 • 711 - Sterowanie głosem systemem audio zł 900,00 • 718 - System Hi-Fi z subwooferem
zł 1.350,00 • 802 - Lakier sportowy zł 540,00 • 903 - System CONNECT NAV zł 5.400,00 • 904 - System CONNECT NAV z wyświetl. kolorowym 7“ 
zł 7.200,00 • 914 - Pakiet COMFORT 1/czujnik parkowania, deszczu, i automat. światła zł 1.170,00 • 923 - Spoilery tylny dachowy zł 450,00 • 926
- Spoilery boczne (tylko do wersji 3-drzwiowej) zł 450,00 

1,2 16v ACTUAL 192.3VY.1 1242/80 172 6,3 3-drzwiowy 41.040,00
1,6 16v ACTUAL 192.3VX.1 1596/103 185 7,3 3-drzwiowy 44.640,00
1,9 JTD 80 ACTUAL 192.3V7.1 1910/80 172 5,4 3-drzwiowy 48.510,00
1,6 16v ACTIVE 192.3JX.1 1596/103 185 7,3 3-drzwiowy 49.140,00
1,9 JTD 80 ACTIVE 192.3J7.1 1910/80 172 5,4 3-drzwiowy 53.010,00
1,9 JTD 115 ACTIVE 192.3J8.1 1910/115 192 5,3 3-drzwiowy 56.250,00
1,6 16v DYNAMIC 192.32X.1 1596/103 185 7,3 3-drzwiowy 52.740,00
1,9 JTD 115 DYNAMIC 192.328.1 1910/115 192 5,3 3-drzwiowy 59.850,00
2,4 20v ABARTH 192.334.1 2446/170 215 9,7 3-drzwiowy 83.880,00

1,2 16v ACTUAL 192.5VY.1 1242/80 172 6,3 5-drzwiowy 42.840,00
1,6 16v ACTUAL 192.5VX.1 1596/103 185 7,3 5-drzwiowy 46.440,00
1,9 JTD 80 ACTUAL 192.5V7.1 1910/80 172 5,4 5-drzwiowy 50.310,00
1,6 16v ACTIVE 192.5JX.1 1596/103 183 7,5 5-drzwiowy 50.940,00
1,9 JTD 80 ACTIVE 192.5J7.1 1910/80 172 5,4 5-drzwiowy 54.810,00
1,9 JTD 115 ACTIVE 192.5J8.1 1910/115 190 5,4 5-drzwiowy 58.050,00
1,6 16v DYNAMIC 192.54X.1 1596/103 183 7,5 5-drzwiowy 54.540,00
1,8 16v DYNAMIC 192.542.1 1747/133 200 8,1 5-drzwiowy 54.360,00
1,9 JTD 115 DYNAMIC 192.548.1 1910/ 115 190 5,4 5-drzwiowy 61.650,00

SEICENTO VAN
• 025 - Klimatyzacja zł 3.150,00 • 028 - Elektryczny podnośnik szyb bocznych zł 405,00 • 030 - Szyby atermiczne zł 270,00 • 082 - Przyst. pod
radio zł 135,00 • 097 - Lampy przeciwmgielne zł 450,00 • 112 - Wspomaganie elektr. kierownicy 1.440,00 • 213 - Autoalarm zł 900,00 • 228 -
Elektryczna blokada drzwi zł 315,00 • 313 - Autoradio zł 1.170,00  • 500 - Poduszka powietrzna kierowcy zł 810,00 • 502 - Poduszka powietrzna
pasażera zł 990,00 • 833 - Przystosowanie do montażu telefonu zł 270,00

1100 MPI 287.970.1 1108/54 145 5,6 3-drzwiowy 23.760,00

PUNTO VAN

• 009 - ABS zł 1.980,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 063 - Regulowany układ kierownicy + reg. siedz. kierow. mechanicznie zł 495,00 • 097 -
Dod. reflektory p. mgielne zł 585,00 • 104 - Wspom. elektr. kierownicy zł 585,00 • 112 - Wspom. elektr. kierownicy 1.710,00 • 197 - Fartuchy
przeciwbłotne tylne zł 45,00 • 210 - Lakier metaliz. zł 1.305,00 • 213 - Autoalarm zł 1.440,00 • 414 - Radio samochodowe zł 1.080,00 • 428 -
Elektryczny podnośnik szyb + centr. zamek zł 1.350,00 • 472 - System nawigacji bazowy zł 4.950 • 502 - Poduszka powietrzna pasażera zł 990,00 
• 505 - Poduszka powietrzna boczna zł 990,00 • 524 - Zaślepka w kolorze sam. zł 585,00 • 526 - Zaślepka okien bocz. zł 405,00 • 927 - Listwy ochr.
drzwi zł 238,50 

1,2 Bz 288.830.0 1242/60 155 5,7 3-drzwiowy 30.690,00
1,9 D 288.831.0 1910/60 155 5,7 3-drzwiowy 37.710,00
1,9 JTD 288.837.0 1910 /85 173 4,9 3-drzwiowy 40.410,00
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DOBLÒ CARGO

• 008 - Zdalne ster. otw./zam. drzwi zł 621,00 • 009 - ABS zł 3.195,00 • 011 - Regul. wys. kol.y kierow. zł 315,00 • 025 - Klimat. zł 4.410,00 • 041 -
Elektr. podgrzew. lusterka zł 468,00 • 044 - Obrotomierz zł 225,00 • 055 - Dod. drzwi boczne przes. zł 1.260,00 • 082 - Przystos. pod radio zł 423,00
• 097 - Lampy p. mgiel ne zł 585,00 • 139 - Krótkie przeł. szkrzyni biegów zł 0,00 • 148 - Tylna klapa podn. o góry (z wyc. tylej szyby i podgrzew.) zł 378
• 194 Krata zabezp. kierowcę przed przem. się ładunk. zł 360,00 • 197 lub 678 - Fartuchy p. błotne tylne zł 45,00 • 201 - Ruchoma, dziel. przegroda do
wys. pasa bezp. zł 648,00 • 210 - Lakier metal. zł 1.080,00 • 297 - Siedz. przed. pasaż. z regul. zł 450,00 • 313 - Autoradio AM/FM z odtwarz. kaset zł
1.395,00 • 360 - Podwyższ. dach zł 3.690,00 • 428 - Elektr. opuszczane szyby (028) + centr. zamek (228) zł 990,00 • 453 - Ogrzewane siedz. kierowcy
(tylko dla siedz. opt. 627) zł 423,00 • 502 - Poduszka pow. pasaż. zł 1.080,00 • 505 - Poduszka pow. boczna zł 1.215,00 • 508 - Systemy wspom. przy
parkowaniu zł 900,00 • 519 - Tylne drzwi boczne, dwuskrzydł., asymetr., oszkl. zł 288,00 • 523 - Drzwi boczne przes. zł 1.035,00 • 564 - Autoradio 
z odtw. płyt kompakt. zł 1.710,00 • 585 - Przes. dach zł 1.395,00 • 621 - Składane siedz. pasaż. z oparciem, po złożeniu, tworzące stolik zł 423,00 • 627
- Siedz. kierowcy z podłokietn. (dawniej opcje 132 + 626) zł 405,00• 748 - Fartuchy p. błotne przed. zł 180  • 798 - Wykładz. przestrz. ładunk. zł 288,00
• 833 - Przyst. do telefonu zł 288,00  • 876 - Zderzaki w kol. nadw. zł 360,00 • 943 - Zwiększ. ładown. 800 kg  zł 990,00 

SCUDO

1,2 223.110.0 1242/65 142 7,7 3-drzwiowy 38.970,00
1,2 przeszklony 223.210.0 1242/65 142 7,7 3-drzwiowy 40.140,00
1,9 D 223.112.0 1910/63 141 7,2 3-drzwiowy 44.100,00
1,9 JTD 223.113.0 1910/100 168 6,4  3-drzwiowy 47.710,00
1,9 D przeszklony 223.212.0 1910/63 141 7,2 3-drzwiowy 45.270,00
1,6 16v SX 223.311.0 1596/103 168 8,6  4-drzwiowy 45.810,00
1,9 D SX 223.312.0 1910/63 141 7,7 4-drzwiowy 46.710,00
1,9 JTD SX 223.313.0 1910/100 168 6,4  4-drzwiowy 50.400,00
1,6 16v SX przeszklony 223.411.0 1596/103 168 8,6  4-drzwiowy 46.980,00
1,9 D SX przeszklony 223.412.0 1910/63 141 7,7 4-drzwiowy 47.880,00
1,9 JTD SX przeszklony 223.413.0 1910/100 168 6,4  4-drzwiowy 51.570,00
Combi 1,6 16v SX 223.611.0 * 1596/103 168 8,6 4-drzwiowy 46.710,00
Combi 1,9 D SX 223.612.0 * 1910/63 141 7,7 4-drzwiowy 47.790,00
Combi 1,9 JTD SX 223.613.0 * 1910/100 168 6,4  4-drzwiowy 51.480,00

FURGON 1,9 D EL 222.245.0 1867/69 138 8,0 10q furgone 61.650,00
FURGON przeszklony 1,9 D EL 222.445.0 1867/69 138 8,0 10q furgone 63.810,00
FURGON 2,0 JTD 222.284.0 1997/109 165 6,4 10q furgone 71.550,00
FURGON przeszkl. 2,0 16v EL 222.415.0 1997/136 175 9,0 10q furgone 63.810,00

* Combi 5 - miejsc. VAN 
z komologacją ciężarową 
i powyższoną ładownością
do 675 kg

• 009 - ABSz EBD zł 2.430,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 097 - Światła p.mgielne zł 630,00 • 108 - Koła ze stopu zł 810,00 • 210 - Lakier
metalizowany zł 1.305,00 • 357 - Bagażnik dachowy (relingi) zł 450,00 • 428 - Elektr. podnoszenie szyb przednich drzwi + centr. zamek zł 1.350,00
• 502 - Poduszka powietrzna pasażera zł 1.350,00• 626 - Siedzenie kierowcy regulowane mech. zł 270,00

PALI0 WEEKEND
VAN

1,2 EL van 4 miej. 277.312.1 1242/60 153 6,8 5-drzwiowy 35.910,00
1,2 16v EL van 4 miej. 277.313.1 1242/80 167 6,8 5-drzwiowy 37.890,00
1,2 16v HL van 4 miej. 277.323.1 1243/80 167 6,8 5-drzwiowy 41.580,00
1,6 16v HL van 4 miej. 277.324.0 1596/103 186 8,0 5-drzwiowy 43.920,00

• 008 - Zdalne sterow. otw./zam. drzwi zł 405,00 • 009 - ABS zł 4.500,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 028 - Elektr. podnośnik szyb przednich
zł 648,00 • 029 - Szyba tylna ogrzew. zł 495,00 • 041 - Elektr. podnośnik szyb + lusterka boczne elektr. i podn. zł 1.125,00 • 102 - Spryskiwacz
reflekt. zł 513,00 • 186 - 3 miejsce w kabinie zł 450,00 • 205 - Auton.ogrzewacz WEBASTO zł 2.340,00 • 210 - Lakier metaliz. zł 630,00 • 415 -
Cruise Control zł 1.170,00 • 451 - Autoradio zł 1.170,00 • 452 - Przed. siedz. podgrzew. zł 378,00 • 500 - Pod. pow. kierowcy zł 1.440,00 • 502 -
Poduszka pow. kier. i pasażera/ów zł 1.170,00 • 513 - Drugie drzwi boczne przes. zł 1.305,00 • 519 - Tylne podw. drzwi oszkl. zł 198,00 • 520 -
Prawe drzwi boczne przes. i oszklone zł 198,00 • 521 - Para bocznych drzwi przes. i oszkl. zł 1.440,00 • 627 - Siedzenie kier. z podłokiet. zł 342,00•
647 - Szyby boczne przes. zł 243,00 • 717 - Autoradio Extraseria zł 1.485,00 • 747 - Fartuchy p. błotne kół przed. zł 162,00 • 950 - Regul. poj.
siedz. pasaż. zł 198,00 • 963 - Stałe szyby boczne w przedn. części przestrz. ładunk. zł 198,00

DUCATO FURGON

2,0   BZ  11Q KRÓTKI  2850mm 244.3L1.0 1998/110 135 13,0 4-drzwiowy 63 720,00
2,0   JTD 11Q KRÓTKI  2850mm 244.3L2.0 1997/84 135 13,0 4-drzwiowy 67 770,00
2,3   JTD 11Q KRÓTKI  2850mm 244.3L3.0 2286/110 135 13,0 4-drzwiowy 72 630,00
2,0   JTD 11Q ŚREDNI  3200mm 244.4L2.0 1997/84 135 13,0 4-drzwiowy 71 280,00
2,3   JTD 11Q ŚREDNI  3200mm 244.4L3.0 2286/110 135 13,0 4-drzwiowy 75 330,00
2,0   JTD 11Q PODW.DACH ŚREDNI 3200mm 244.4G2.0 1997/84 135 13,0 4-drzwiowy 74 160,00
2,3   JTD 11Q PODW.DACH ŚREDNI 3200mm 244.4G3.0 2286/110 135 13,0 4-drzwiowy 78 210,00
2,0   BZ  15Q ŚREDNI 3200mm 244.4L1.0 1998/110 135 13,0 4-drzwiowy 69 480,00
2,0   JTD 15Q ŚREDNI  3200mm 244.4L2.0 1997/84 135 13,0 4-drzwiowy 73 530,00
2,3   JTD 15Q ŚREDNI  3200mm 244.4L3.0 2286/110 135 13,0 4-drzwiowy 77 580,00
2,0   BZ  15Q PODW. DACH  ŚREDNI 3200mm 244.4G1.0 1998/110 135 13,0 4-drzwiowy 72 360,00
2,0   JTD 15Q PODW. DACH ŚREDNI 3200mm 244.4G2.0 1997/84 135 13,0 4-drzwiowy 76 410,00
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• 007 Aut. skrz. bieg. zł 8.955,00 • 008 Ster. zdalne otw./zam. zł 450,00 • 015 ASR zł 540,00 • 016 ABS zł 2.205,00 • 025 Klimat. man. zł 4.500,00 •
025 Klimat. man. dla wers. osob. zł 9.000,00 • 028 Elektr. podn. szyb drzwi przed. zł 657,00 • 029 Szyba tylna ogrzew. zł 495,00 • 030 Szyby aterm.
zł 315,00 • 033 Wskaź. poz. oleju silnik. zł 135,00 • 036 Kit mont. 2200 mm zł 180,00 • 041 Dwa lust. elektr. reg. zł 810,00 • 042 Kit mont. 2350 mm
zł 180,00 • 50B Klimatyzacja do wer. Minibus zł 13.500,00 • 50E Siedzenie CARTER zł 180,00 • 055 Drzwi boczne przes. po stronie kier. zł 1.125,00 •
062 Zaw. tylne extra seria zł 540,00 • 065 Wzmocniony alternator zł 0,00 • 077 Zaw. tylne z podw. resorami zł 720,00 • 078 Czujnik martwego pola w
lust. bocz. zł 1.350,00 • 081 Przyst. do mont. dodatk. akumul. zł 225,00 • 082 Ins. do radia /kable+antena+głośnik/ zł 324,00 • 089 Alternator wzmoc.
+ HEAT FLANGE zł 630,00 • 097 Światła przeciwmg. zł 558,00 • 102 Sprysk. refl. zł 558,00 • 108 Felgi alum 15“ zł 2.205,00 • 133 Autom. ogrz. WEBASTO
z progr. zł 2.340,00 • 141 Opony wzmoc./do trans. ciężk./ zł 369,00 • 143 Opony do CAMPING CAR zł 720,00 • 169 Red. biegów zł 7.290,00 • 197 Fart.
przeciwbł. kół tyln. 45,00 • 200 Dod. ogrz. zł 684,00 • 204 Dod. klim. zł 4.500,00 • 205 Ogrz. WEBESTO zł 3.240,00 • 208 Felgi alum. 16“ zł 2.385,00
• 210 Lakier metal. zł 1.125,00 • 213 Autoalarm wol. zł 1.080,00 • 245 Ster. radioodt. w kierow. zł 369,00 • 263 Syst. telemat. /L1/ zł 5.130,00 • 269
Radionaw. /L2/ zł 6.120,00 • 288 Skrz. do CABINATO zł 5.940,00 • 309 Wył. akum. 666,00 • 316 Kamera do widoku wst. zł 1.485,00 • 358 Cow Bar
(orurowanie ochronne) zł 450,00 • 360 Podw. dach zł 2.700,00 • 381 Zab. przest. ład. zł 1.440,00 • 414 Autoradio HIGH zł 1.395,00 • 416 Cruise
control zł 1.170,00 • 428 Elektr. podn. szyb przed. + centr. zamek zł 1.170,00 • 451 Autoradio podst. zł 1.125,00 • 453 Podg. siedz. kier. 414,00 • 465
Lodówka zł 1.305,00 • 467 Dod. schow. pom. siedz. kier. i pas. zł 459,00 • 475 Uchwyt na drab. i osł. szyb tyl. zł 405,00 • 502 Pod. pow. pas. zł 1.170,00
• 505 Bocz. pod. pow. zł 1.170,00 • 508 Syst. wsp. przy park. zł 855,00 • 520 Drzwi bocz. przes. i oszkl. zł 189,00 • 526 Wyp. okien bocz. zł 189,00 •
527 Drzwi bocz. przes. elektr. zł 2.700,00 • 553 Chow. st. dla p. drzwi bocz. przes. zł 1.800,00 • 619 Drzwi tylne otw. 270o zł 720,00 • 633 Szyby bocz.
przes. /3 rząd/ zł 720,00 • 640 Siedz. kier. amort. zł 1.800,00 • 644 Szyby bocz. przes. /2 rząd/ zł 360,00 • 650 Tachograf zł 2.295,00 • 728 Tapic.
wel. zł 450,00 • 747 Fart. p. błot. kół przed. zł 162,00 • 782 Akum. wzm. zł 90,00 • 802 Lakier extraseria do zam. flot. zł 900,00 • 923 Gniazdo 12V w
przes. ład. zł 45,00 • 833 Inst. pod tel. kom. zł 180,00 • 839 Kieszeń po str. pas. zł 45,00 • 845 Zam. schow. w des. rozd. zł 90,00 • 878 Kołpaki zł
162,00 • 903 Syst. tel. z naw. pikt. /L3/ zł 7.020,00 • 904 Syst. tel. z naw. kartogr. /L4/ zł 9.000,00 • 916 Ogran. przes. zł 135,00 • 939 Blokada dyf.
zł 2.700,00 • 965 3 rząd siedz. z poch. oparc. zł 1.800,00 • 983 Drążek stab. zł 180,00
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FURGON

2,3   JTD 15Q PODW.DACH ŚREDNI 3200mm 244.4G3.0 2286/110 135 13,0 4-drzwiowy 80 460,00
2,8   JTD 15Q PODW. DACH  ŚREDNI 3200mm 245.4G5.0 2800/127 152 9,6 4-drzwiowy 83 160,00

2,8   JTD 15Q POD. DACH 4x4 ŚREDNI 3200mm 245.4G6.0 2800/127 152 9,6 4-drzwiowy 109 620,00
2,0   BZ 15Q PODW. DACH  DŁUGI  3700mm 244.5G1.0 1998/110 135 13,0 4-drzwiowy 75 060,00
2,3   JTD 15Q PODW. DACH  DŁUGI  3700mm 244.5G3.0 2286/110 149 8,1 4-drzwiowy 83 160,00
2,8   JTD 15Q PODW. DACH  DŁUGI  3700mm 244.5G5.0 2800/127 152 9,6 4-drzwiowy 85 860,00
2,3   JTD MAXI PODW. DACH  ŚREDNI 3200mm 245.4G3.0 2286/110 149 9,6 4-drzwiowy 84 870,00
2,8   JTD MAXI PODW. DACH  ŚREDNI 3200mm 245.4G5.0 2800/127 152 9,6 4-drzwiowy 86 760,00
2,3   JTD MAXI PODW. DACH  DŁUGI 3700mm 245.5G3.0 2286/110 152 9,6 4-drzwiowy 87 570,00
2,8   JTD MAXI PODW. DACH  DŁUGI 3700mm 245.5G5.0 2800/127 152 9,6 4-drzwiowy 88 920,00

CABINATO

2,0  JTD   11Q   KRÓTKI  2850  mm 243.3C2.0 1997/84 128 8,7 2-drzwiowy 61 650,00
2,0  JTD   11Q   ŚREDNI 3200  mm 243.4C2.0 1997/84 128 8,7 2-drzwiowy 64 350,00
2,0  JTD  15Q   ŚREDNI  3200  mm 244.4C2.0 1997/84 128 9,0 2-drzwiowy 67 410,00
2,3  JTD   15Q   ŚREDNI  3200  mm 244.4C3.0 2286/110 143 8,1 2-drzwiowy 71 460,00
2,3  JTD   MAXI   DŁUGI  3700  mm 245.5C3.0 2286/110 143 - 2-drzwiowy 75 870,00
2,8  JTD  MAXI   DŁUGI  3700  mm 245.5C5.0 2800/127 148 - 2-drzwiowy 78 390,00
2,8  JTD  DOPPIA CABINA MAXI   DŁUGI  3700  mm 245.5D5.0 2800/127 148 - 2-drzwiowy 81 540,00
2,8  JTD  MAXI PRZEDŁUŻONY 4050  mm 245.6C5.0 2800/127 148 9,6 2-drzwiowy 80 280,00
OSOBOWY/AMBULANS

2,3  JTD  11Q  KRÓTKI  2850 mm 8/9 os. 243.3P4.0 2286/110 149 7,8 4-drzwiowy 83 250,00
2,8  JTD  11Q  KRÓTKI  2850 mm 8/9 os. 243.3P6.0 2800/127 152 9,3 4-drzwiowy 85 680,00
2,3  JTD  15Q  POD. DACH  ŚREDNI 3200 mm 8/9os. 244.4Q4.0 2286/110 149 8,1 4-drzwiowy 91 080,00
2,8  JTD  15Q  POD. DACH  ŚREDNI 3200 mm 8/9os. 244.4Q6.0 2800/127 152 9,6 4-drzwiowy 93 510,00
2,8 JTD 15Q  ŚREDNI 3200 mm 244.4Y6.0 2800/127 152 9,6 4-drzwiowy 82 710,00
2,3  JTD 15Q   ŚREDNI  3200  mm 5/6 os. 244.4K4.0 2286/110 149 8,1 4-drzwiowy 83 160,00
2,8  JTD 15Q   ŚREDNI  3200  mm 5/6 os. 244.4K6.0 2800/127 152 9,6 4-drzwiowy 85 680,00
2,3  JTD PODW. DACH ŚREDNI  3200 mm 5/6 os. 244.4J4.0 2286/110 149 8,1 4-drzwiowy 85 230,00
2,8  JTD PODW. DACH ŚREDNI 3200 mm 5/6 os. 244.4J6.0 2800/127 152 9,6 4-drzwiowy 87 750,00
2,8 JTD  MAXI  3700 mm 15 os. 245.5M6.0 2800/127 152 - 4-drzwiowy 106 200,00
BUSINESS

FURGON 2,0 JTD KRÓTKI   2850mm 243.3L2.0 1997/84 128 8,7 4-drzwiowy 60 570,00
CABINATO 2,0 JTD 15Q ŚREDNI 3200 mm 244.4C2.0 1997/84 128 9,0 4-drzwiowy 61 110,00
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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) 8538215, Fax (0-33) 8532964
Prezes: Giovanni Sella

Ul. Otoliƒska 25, 09-407 P∏ock
Tel. (0-24) 2679600, Fax (0-24) 2679605
Dyrektor Generalny: Janusz Majchrzak

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) 7627057, Fax (0-32) 7627058
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

Ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 2960111, Fax (0-32) 2636618
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

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

Ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8134012, Fax (0-33) 8132128
Prezes Zarzàdu: Leonardo Caroni

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) 8134044, Fax (0-33) 8134043
Prezes Zarzàdu: Gian Nicola Censi 

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: Carlo Gatto

Ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074941, Fax (0-22) 6074849
Prezes Zarzàdu: Andrzej Bàk

Ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074825, Fax (0-22) 6074853-54
Prezes Zarzàdu: Bernardo Gandolfo

Ul. Pu∏awska 405, 02-801 Warszawa
Tel. (0-22) 5441400/01, Fax (0-22) 5441451
Prezes Zarzàdu: Pawe∏ Bisek 

Ul. Pu∏awska 405, 02-801 Warszawa
Tel. (0-22) 5441400/01, Fax (0-22) 5441451
Prezes Zarzàdu: Pawe∏ Bisek

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: Jerzy Kaczmarek

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

reprezentacja i koordynacja 
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów ˝eliwnych
dla przemys∏u samochodowego

produkcja 
maszyn rolniczych

produkcja 
cz´Êci samochodowych

joint venture z firmà Bosch; 
produkcja cz´Êci
samochodowych

produkcja 
cz´Êci samochodowych

produkcja 
cz´Êci samochodowych

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ 
dla przemys∏u samochodowego

prace rozwojowo-badawcze 
w zakresie produktów lotniczych 

import i sprzeda˝ samochodów 
dostawczych i ci´˝arowych

administracja ksi´gowa, 
personalna i p∏ace

us∏ugi 
softwarowe i hardwarowe

zarzàdzanie i utrzymanie
nieruchomoÊci

us∏ugi celne

us∏ugi bankowe

us∏ugi 
faktoringowe i leasingowe

ubezpieczenia 
majàtkowe

ubezpieczenia 
na ˝ycie

naprawa samochodów
i sprzeda˝ cz´Êci zamiennych

ochrona osób, mienia 
i ochrona przeciwpo˝arowa 
oraz transport sanitarny

produkcja 
silników i skrzyƒ biegów 
do samochodów

Ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132549, Fax (0-33) 8126988
Dyrektor: Giancarlo Motto

zakupy ma te   ria ∏ów poÊrednich 
i bezpo Êred nich do produkcji
samochodów

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. FiatAvio Polska Sp. z o.o.

11. Iveco Poland Sp. z o.o.  

12. Business Solutions Polska Sp. z o.o.

13. ITS-GSA Polska Sp. z o.o.

14. Ingest Segim Polska Sp. z o.o.

15. Sadi Polska Sp. z o.o.

16. Fiat Bank Polska SA 

17. Fiat Finance Polska SA 

18. Fiat Ubezpieczenia Majàtkowe SA 

19. Fiat Ubezpieczenia ˚yciowe SA 

20. SIRIO Polska Sp. z o. o.

21. 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. 

Joint Ventures
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