
CZASOPISMO BEZP¸ATNE 
PRACOWNIKÓW 

GRUPY FIAT W POLSCE

CZASOPISMO BEZP¸ATNE 
PRACOWNIKÓW 

GRUPY FIAT W POLSCE

DWUMIESI¢CZNIK
ROK 7 - NUMER 45 – S I E R P I E ¡ 2 0 0 3
DWUMIESI¢CZNIK
ROK 7 - NUMER 45 – S I E R P I E ¡ 2 0 0 3

Lancia Ypsilon
Zachwycić świat

Lancia Ypsilon
Zachwycić świat





w numerze

50 Ekonomia: 
przyszłość dla usług

52 Video: 
Ucieczka od kina akcji

53 Książki: 
Dodatek do udanego urlopu

54 Podróże: 
Tajlandia

56 Osobliwości: 
Chirurgia wyobraźni

58 Cennik

fiat wokół nas
rok 7 – numer 45 – sierpień 2003 

Wydawca: Fiat Auto Poland

43-300 Bielsko-Biała

Ul. Grażyńskiego 141

Tel. 033/8132775

Fax 033/8134176

Projekt wydawniczy: Satiz Poland Sp. z o.o.

Dyrektor Wydawniczy: Enrico Pavoni

Redaktor Naczelny: Jerzy Piekarczyk

Z-ca Redaktora

Naczelnego: Francesco Novo

Odpowiedzialny za edycję 

w Grupie Fiat: Ettore Gregoriani

Biuro reklamy: Adam Gębuś

tel.: 033/813 27 61

Opracowanie,

skanowanie, skład 

i przygotowanie do druku: Satiz Poland

Bielsko-Biała

Dyrektor Artystyczny: Maciej Feodorów

Druk: Dimograf

Bielsko-Biała

Nakład: 12 500 egz.

Redakcja: Satiz Poland 

ul. 11 Listopada 60/62,

43-300 Bielsko-Biała

Filippo Gallino  

Mirosława Malich

Tomasz Libich

Sekretariat: Gabriela Kolonko

e-mail: satizpolska@fiat.com

42 Kolonijne lato

4 O tym się mówi

6 Ze świata Fiata

8 Chwila refleksji: 
Archeolog w Egipcie

10 Lancia Ypsilon: 
technika i wdzięk

24 New Holland 
na farmach w Hiszpanii

28 Iveco: 
nowe Eurocargo

32 Puchar Alfa Romeo 2003

36 Dzień Rodzinny 
w Fiat Auto Poland

38 Dzień Rodzinny 
w Fiat-GM Powertrain

40 Dzień Rodzinny 
w Teksid Iron Polska

18 Nowości Alfa Romeo

44 Dom przyszłości



4

O tym się mówi
Nazywa się Panda!
Pan da – na zwa ła twa do za pa mię ta nia oraz wzmoc nio na 23-let nią tra dy cją sa mo cho du o tej sa mej na zwie, któ ra jest dzie dzic twem

Fia ta. No wy Fiat Panda bę dzie za pre zen to wa ny me diom w Li zbo nie na mię dzy na ro do wej pre mie rze na początku wrze śnia. To będzie

symboliczny dzień. 5 września bo wiem za koń czy się pro duk cja do tych cza so we go mo de lu o tej na zwie, z któ rą Wło si są zwią za ni 

wy jąt ko wo emo cjo nal nie. We dług prze pro wa dzo nych son da ży, pra wie 90 % osób pa mię ta tę na zwę, gdy in ne, bar dziej zna ne na zwy

mo de li sa mo cho dów, tyl ko 40%. No wy ma ły sa mo chód Fia ta nie tyl ko przej mu je do tych cza so wą tra dy cję Pan dy, ale tak że jej du cha,

do da jąc no wo cze sne roz wią za nia tech nicz ne do tych za let, któ re Pan dzie nada ły szcze gól ne go zna cze nia w wy obraź ni spo łecz nej. 

Ostat nie dziec ko fir my Fiat, to sa mo chód pro jek to wa ny i pro du ko wa ny zgod nie z naj no wo cze śniej szy mi pa ra me tra mi tech no lo gicz ny -

mi, od po wia da ją cy mi ocze ki wa niom dzi siej szych kie row ców. 

Jest zryw ny, funk cjo nal ny i ma roz po zna wal ny styl. So lid no ści 

kon struk cji i wy so kie mu po zio mo wi bez pie czeń stwa to wa rzy szą 

awan gar do we roz wią za nia tech nicz ne oraz no wo cze sny sil nik 

1,3 Multijet 16v spełniający europejskie normy emisji spalin Euro 4. 

Wy bór na zwy przez Fiat Auto dla no we go, ma łe go mo de lu, 

eli mi nu je po nad to wszyst kie oba wy jed ne go z pro du cen tów 

sa mo cho dów, któ re mu na zwa Gin go, pod któ rą Fiat na po cząt ku 

pre zen to wał swój no wy sa mo chód, brzmia ła po dob nie jak na zwa 

mo de lu, znaj du ją ce go się już w sprze da ży. 

Rozkręca się kampania reklamowa nowego Fiata Panda
Kampania reklamująca najnowszy model Fiata Auto Poland przybiera na sile. Można było zresztą przewidzieć, że wprowadzeniu 

na rynek samochodu produkowanego w Polsce towarzyszyć będzie szczególna oprawa. Nie bez znaczenia jest również fakt, 

że nasz rynek, po włoskim, będzie na drugim miejscu w Europie, jeśli chodzi o sprzedaż nowego modelu. 

Przedpremierowa prezentacja odbyła się w maju, na targach Poznań Motor Show. Premiera rynkowa przewidziana jest na wrzesień –

i to zarówno europejska, jak i polska. I właśnie w połowie września, rozpocznie się sprzedaż tego samochodu, któremu już towarzyszy

duże zainteresowanie, jak przed jedenastu laty Cinquecento, chociaż oba modele dzieli od siebie niemal cała epoka. 

Zbieranie zamówień na nowy model dealerzy rozpoczęli już

w czerwcu. Kolejnym etapem kampanii reklamowej jest statyczny

pokaz samochodu w salonach sprzedaży Fiata. „Nowy samochód

mogą obejrzeć wszyscy, którzy odwiedzą nasz salon, chociaż

zapraszamy przede wszystkim tych klientów, którzy w czerwcu

wyrazili chęć jego zakupu – mówi Lechosław Uciński, z Centrum

Sprzedaży Samochodów FAP w Bielsku-Białej. – Podczas takiego

pokazu można sobie dokładnie obejrzeć samochód, usiąść za

kierownicą, poznać jego wnętrze i podjąć ostateczną decyzję”.

Zrobili to już również pracownicy Fiat Auto Poland, którym 

podczas Dnia Rodzinnego (patrz str. 36) umożliwiono

uczestniczenie w tej formie prezentacji. Każdy chciał wsiąść do nowego Fiata Panda
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Iveco Stralis jeżdżą w PEKAES-ie
PEKAES kupił w tym roku od Iveco Poland 42 ciężarówki Stralis, a odbiór

ostatnich dziesięciu zbiegł się z obchodami jubileuszu tej największej polskiej

firmy transportowej. Jej 45-lecie świętowano bardzo uroczyście podczas

wielkiego pikniku dla pracowników i ich rodzin. Nad całym otoczeniem

dominowały stojące w równym szeregu żółte (kolor PEKAES-u) ciężarówki Iveco

Stralis. Prezes Iveco Poland, Natale Rigano, wręczając kierowcom kluczyki do

Stralisów przypomniał, że początki współpracy z PEKAES-em sięgają 1975 r. 

Z upływem lat stosunki między obiema firmami wzmocniły się, opierając się 

na zasadach partnerstwa. Iveco traktuje współpracę z PEKAES-em nie tylko jako

swój wkład w rozwój Polski i transportu międzynarodowego. Więcej na ten

temat będzie w następnym wydaniu Fiata Wokół Nas.

Pierwsze półrocze za nami
W pierwszym półroczu Fiat Auto Poland sprzedał na polskim rynku 

31,1 tys. nowych samochodów, w tym 19,4 tys. wyprodukowanych w Polsce.

W stosunku do roku ubiegłego jest to wynik lepszy o ponad 13 procent. 

Najlepiej sprzedającym się samochodem był Fiat Seicento (18,2 tys.). 

Jednak już niebawem, we wrześniu, na rynek zostanie wprowadzony

najnowszy model Fiata Auto Poland – nowy Fiat Panda, z którym 

wiązane są duże nadzieje na odniesienie sukcesu, zarówno w Polsce, 

jak i na innych rynkach europejskich.

Michael Schumacher testuje Alfę 156 GTA 
Autodelta, oficjalny team Alfy Romeo, intensywnie trenuje na torze w Mugello. 

Na torze pojawił się także Michael Schumacher, który - podczas przerwy w jazdach

próbnych Ferrari - zasiadł za kierownicą Alfy GTA. Schumacherowi wystarczyło 

20 okrążeń, by zaznajomić się z tajnikami Alfy 156 GTA. „To naprawdę wspaniałe

doświadczenie – powiedział mistrz świata na zakończenie jazdy próbnej. 

– Jestem wdzięczny Alfie Romeo, że stworzyła mi taką okazję. Celem dzisiejszego

dnia było pokazanie jak bliskie są obydwie marki, Ferrari i Alfa Romeo”.

Po pra wa wy ni ków Gru py Fiat
31 lip ca br. od by ło się po sie dze nie za rzą du Fiat SpA, na któ rym przed sta wio no wy ni ki Gru py za II kwar tał 2003 ro ku. 

Naj bar dziej zna czą ce da ne to znacz ne ob ni że nie stra ty ope ra cyj nej Gru py dzię ki pierw szym wy ni kom pro ce su 

re struk tu ry za cji Fia ta Au to, osią gnię tym po mi mo nie sprzy ja ją cej sy tu acji na ryn ku. Wy nik net to zbli ża się do po zio mu rów no wa gi,

po pra wi ła się tak że po zy cja fi nan so wa Gru py dzię ki, mię dzy in ny mi, sprze da ży To ro As si cu ra zio ni.

Rok 2003 bę dzie na dal trud ny dla Gru py Fiat, ale wy ni ki wska zu ją, że pod sta wo we pa ra me try fi nan so we i eko no micz ne 

ule ga ją po pra wie. Po nad to prze wi du je się, że w II po ło wie te go ro ku bę dą od czu wal ne po zy tyw ne efek ty – ogło szo ne go w ostat nim

cza sie – Pla nu Oży wie nia fir my na la ta 2003-2006.

Michael Schumacher oraz Gabriele Tarquini na Torze w Mugello



3. IN GEST FA CI LI TY 
W LA BO RA TO RIACH CERN
In gest Fa ci li ty wy star to wa ło i wy gra ło
kon kurs za mó wień pu blicz nych, zor ga -
ni zo wa ny przez CERN (Eu ro pej ski Ośro -
dek Ba dań Nu kle ar nych) w Szwaj ca rii.
Wło skie mu przed się bior stwu Gru py
Fia ta po wie rzo no za rzą dza nie Fa ci li ty
ma na ge ment. Kon trakt o war to ści 24
mi lio nów eu ro, za war ty na trzy la ta,
za kła da ko or dy na cję prac zwią za nych
z kon ser wa cją bu dyn ków, in sta la cji
tech no lo gicz nych oraz usług ogól -
nych. CERN zaj mu je po wierzch nie oko -
ło pół mi lio na me trów kwa dra to wych,
w Szwaj ca rii i we Fran cji, i po sia da naj -
więk szy na świe cie ak ce le ra tor czą ste -
czek, o ob wo dzie 27 ki lo me trów.

ZE świata Fiata

2. W MO SKWIE PO WSTA ŁA
SPÓŁ KA CO MAU RUS SIA
Kie row nic two Co mau Rus sia na tle po -
więk szo nej fo to gra fii za kła du Vaz w ro -
syj skim To gl liat ti gra dzie. 
No wo po wsta ła spół ka znaj du je się
w Mo skwie i zaj mu je się ob słu gą klien -
tów lo kal nych oraz mię dzy na ro do wych,
któ rzy re ali zu ją w tym kra ju plan glo bal -
ne go roz wo ju. Oprócz wspie ra nia ini cja -
tyw Gru py (Fia ta Au to i Ive co), do za dań
spół ki na le ży kon tro la po li ty ki Glo bal
So ur cing w ob rę bie wła sne go sek to ra.
W Ro sji ry su ją się sze ro kie per spek ty wy
dla ryn ku mo to ry za cyj ne go. Ko rzy sta -
jąc z te go do bre go kli ma tu, Co mau Rus -
sia roz po czę ła już per trak ta cje z lo kal -
ny mi kon struk to ra mi po jaz dów.

1. NEW HOL LAND, 
PIĘĆ NA GRÓD W HISZ PA NII
Pro gram roz wo ju wy ro bu wpły nął na
zdo by cie przez New Hol land pię ciu 
ty tu łów na ostat nich mię dzy na ro do -
wych Tar gach Ma szyn Rol ni czych
w Sa ra gos sie. Pro du ko wa ne przez fir -
mę kom baj ny zdo by ły dwie na gro dy
za „wy jąt ko we in no wa cje tech nicz -
ne”, a jed na na gro da za „in no wa cje
tech nicz ne” przy pa dła no wej ma szy -
nie do zbio ru wi no gron. Czwar ty ty tuł
przy zna no trak to rom TM175 i TM190
za elek tro nicz ny sys tem ste ro wa nia
„Po wer Ma na ge ment”. 
New Hol land LM410 Du al Lift otrzy mał
tak że jed ną z trzech na gród za prze -
no śni ki te le sko po we.

6

1

2
3



5. FIAT AU TO I GM 
RA ZEM W MEK SY KU
Fiat Au to i GM Mek syk pod pi sa ły umo wę
o sprze da ży sa mo cho dów Fia ta na ryn -
ku mek sy kań skim. W za ło że niu, GM
Mek syk ma utwo rzyć no wy ka nał dys -
try bu cyj ny dla sprze da ży i ser wi su ca łej
ga my sa mo cho dów Fia ta. Dzia łal ność
roz pocz nie się w trze cim kwar ta le te go
ro ku. Po cząt ko wo bę dą sprze da wa ne
Fia ty Pa lio wy pro du ko wa ne przez Fiat
Au to mòve is w Bra zy lii. Do ce lo wo prze -
wi du je się sprze daż dwu dzie stu ty się cy
sa mo cho dów rocz nie. Fiat Au to po ja wia
się na ryn ku mek sy kań skim, wy ko rzy -
stu jąc know -how oraz in fra struk tu rę
GM Mek syk, fir my, któ ra umac nia swo ją
po zy cję uda ny mi pro duk ta mi.

4. AL FA 147 
DLA AGENT KI JA NE
W Bon di, naj słyn niej szej nad mor skiej
miej sco wo ści Au stra lii, po li cja po ru sza
się Al fa mi Ro meo. Po Al fie 156 oraz
GTV si ły po rząd ko we za an ga żo wa ły do
pra cy Al fę 147. Sa mo chód w bar wach
hrab stwa No wej Po łu dnio wej Wa lii bę -
dzie wy ko rzy sty wa ny do wal ki z prze -
stęp czo ścią. „Bę dzie bar dzo po moc ny
w na szej pra cy” – twier dzi agent ka Ja -
ne Hef fer nan (na zdję ciu) i do da je
„Lu dzie pod cho dzą, że by z bli ska obej -
rzeć sa mo chód i to spra wia, że kon takt
z oby wa te la mi jest ła twiej szy. Stwa rza
oka zję do roz mo wy o bez pie czeń stwie
za kie row ni cą oraz o tym, jak bro nić się
przed prze stęp ca mi”. 
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6. UZ BE KI STAN 
ZDE CY DO WAŁ SIĘ NA CNH
Spół ka CNH bę dzie sprze da wa ła w Uz -

be ki sta nie ma szy ny rol ni cze o war to ści
22 mi lio nów do la rów. Wia do mość tę
prze ka zał Pa olo Mon fe ri no, pre zes
i dy rek tor ge ne ral ny fir my, 12 czerw ca
przy oka zji prze ka za nia pierw szych
trak to rów. W ra mach kon trak tu za war -
te go mię dzy rzą dem uz bec kim, CNH
do star czy 100 kom baj nów Ca se IH, 50
trak to rów Ca se IH ma gnum oraz czę ści
za mien ne. A oprócz te go ser wis i szko -
le nie ope ra to rów na miej scu. 
Mar ki ta kie jak CNH i New Hol land
przy czy ni ły się w zna czą cym stop niu
do roz wo ju rol nic twa w kra jach by łe go
ZSRR.

6
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O cza ro wa ny je stem egip skà pu sty nià, jej ab so lut nà
ci szà – zw∏asz cza o zmro ku, gdy wszyst ko wo kó∏
jest czar ne. Mam te˝ es ty m´ dla pierw sze go fa -

ra ona Egip tu, Na rme ra, któ ry ˝y∏ prze sz∏o trzy ty sià ce lat
przed na ro dze niem Chry stu sa, pa no wa∏ lat dwa dzie Êcia
i by∏ ge niu szem po dob nym Na po le ono wi lub Ka ro lo wi
Wiel kie mu. Nie doÊç, ˝e swój kraj po tra fi∏ ujàç w or ga -
ni za cyj ne ra my, to wzniós∏ w nim wspa nia ∏e bu dow le,
nad zo ro wa∏ szla ki han dlo we, itp. Mój amu let przed sta -
wia mi nia tur k´ pa le ty zwià za nej w∏a Ênie z Na rme rem. T́
s∏yn nà pa le t´ od na le zio no w Hie ra kon po lis, w Êwià ty ni
Ho ru sa, bo ga so ko ∏a. S∏u ̋ y ∏a al bo ja ko wo tum, al bo do
ob rz´ dów zwià za nych z kró lem, np. w cza sie ko ro na cji.
Amu let przy no si mi szcz´ Êcie. Bo szcz´ Êciem jest wra caç
z Egip tu w po czu ciu za wo do we go spe∏ nie nia. A w tym
se zo nie mia ∏em fart. W Tell el -Far cha, miej sco wo Êci po -
∏o ̋ o nej w del cie Ni lu, 120 ki lo me trów od Ka iru, na sza
eki pa – w od ko pa nym pod czas wcze Êniej szych eks pe dy -
cji cmen ta rzy sku – nie spo dzie wa nie od s∏o ni ∏a frag ment
gro bow ca z wcze Êniej szej ni˝ I hi sto rycz na dy na stia,
w któ rym po cho wa no naj praw do po dob niej oso bi stoÊç
bar dzo wa˝ nà dla Gór ne go Egip tu. Dla zwy k∏e go Êmier -

tel ni ka nie bu du je si´ prze cie˝ „twier dzy” o sze ro ko Êci
8 i d∏u go Êci 15 me trów. Nie oka la si´ jej 2,5 me tro wym
mu rem, w Êrod ku któ re go tkwià mu ∏o we ce g∏y; w tym
frag men cie gro bu zna leê li Êmy te˝ r´ ko jeÊç szty le tu wy ko -
na nà z k∏a hi po po ta ma, za wiesz k´ ka mien nà z wy ry tym
imie niem jed ne go z fa ra onów egip skich i wie le przed -
mio tów z 3 ty siàc le cia przed na szà erà.

Pierw szy raz – nie ja ko tu ry sta, a ju˝ ar che olog – po je -
cha ∏em do Egip tu çwierç wie ku te mu. Na wy ko pa li skach
sp´ dzi ∏em w tym kra ju ze czte ry la ta. Na sià k∏em tam tej -
szà at mos fe rà, ju˝ nie dra˝ nià mnie za cho wa nia tu byl -
ców. To efekt wspól nej pra cy, miesz ka nia, wie lo go dzin -
nych roz mów.

Jak w kon fron ta cji wy pa da mo ja wie dza o sta ro ̋ yt nym
Egip cie sprzed 25 lat z tà, ja kà dziÊ po sia dam? Có˝, wie -
le teo rii upa d∏o. Przy czy ni li si´ do te go zresz tà i Po la cy.
Ich sa mo dziel ne ba da nia, któ re za po czàt ko wa∏ w 1937 r.
pro fe sor Mi cha ∏ow ski, i licz ne zna le zi ska. Mo g´ po wie -
dzieç, ˝e kra kow sko -po znaƒ ska gru pa egip to lo gów od
5 lat ma wy jàt ko we szcz´ Êcie! Nie tyl ko z ostat niej, ale
z po przed nich wy praw te˝ wró ci li Êmy z tar czà. Od na leê -
li Êmy bo wiem naj star sze dwa bro wa ry w del cie Ni lu,
a wszyst ko wska zu je, ˝e do ko pie my si´ do ko lej ne go...

W∏o si pew nie ˝a ∏u jà, ˝e to nie oni, lecz Po la cy we ry fi -
ku jà hi sto ri´ Egip tu, ale sa mi wy co fa li si´ z Tell el -Far cha
po 4 la tach bez owoc nych prac na sta no wi sku, któ re nam
po nich przy pa d∏o w udzia le. W du ̋ ej mie rze za spra wà
dr. Mar ka Ch∏od nic kie go z Po zna nia, któ ry ja ko je dy ny
Po lak pra co wa∏ w w∏o skiej eki pie i by∏ prze ko na ny, ˝e nie
wol no znie ch´ caç si´ w po szu ki wa niach. Tak ̋ e dr. To ma -
sza Her bi cha z War sza wy, któ re go ba da nia geo fi zycz ne
me to dà ma gne tycz nà wska zy wa ∏y, ˝e Wzgó rze Kur cza ka

mi szczęście... 
W Egip cie wy ko pa li ska trwa ją od lat. Ale to kraj wciąż pe łen za ga dek. 
Zwłasz cza re jon Del ty. Po dej rze wam, że je go po zna nie – a trze ba na to 
jesz cze z piętnaście lat – mo że od mie nić naszą wie dzę o prze szło ści. 

Chwila
refleksji

Prof. dr hab. Krzysz tof Cia ło wicz 

jest za stęp cą dy rek to ra In sty tu tu 

Ar che olo gii Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go

w Kra ko wie. Po raz pierw szy wy je chał 

do Egip tu ja ko ar che olog przez 25 la ty.

Z ostat niej wy pra wy po wró cił w czerw cu

te go ro ku, do ko nu jąc od kryć, któ re 

od bi ły się sze ro kim echem w świe cie 

na uko wym.

Amulet przynosi
prof. Krzysz tof Cia ło wicz 

fo
t. 

J. 
Zy

ch
   



el -Far chy – za De na, czwar te go w∏ad cy po Me ne sie, 
za ∏o ̋ y cie la I hi sto rycz nej dy na stii – ta wiel ka osa da 
upa d∏a. Trans port ka ra wa na mi os∏ów wy par ∏a naj praw -
do po dob niej kon ku ren cja wy ko rzy stu jà ca mo˝ li wo Êci
˝e glu gi mor skiej i rzecz nej.

Cze go wspó∏ cze sny cz∏o wiek szu ka w pre hi sto rii i czy
ta na praw d´ za cie ka wia go w cza sach mor der cze go
wr´cz po Êpie chu i cy wi li za cyj ne go po st´ pu? My Êl´, ˝e
war to wie dzieç jak po wsta wa ∏y wiel kie cy wi li za cje, dla -
cze go upa da ∏y. War to te˝ po znaç swo je ko rze nie – 
te mniej i te bar dziej od le g∏e. Ar che olo gia te mu sprzy ja
bar dziej ni˝ êró d∏a pi sa ne, któ re na ogó∏ przy bli ̋ a jà nie
co dzien noÊç zwy k∏ych lu dzi a wy da rze nia z kr´ gu w∏a -
dzy. Tym cza sem my chce my wie dzieç jak ˝y li prze ci´t ni
zja da cze chle ba, czym si´ zaj mo wa li. Do wie dzieç si´, ˝e
Egip cja nin sprzed 5 ty si´ cy lat mia∏ Êred nio 160-170 cm
wzro stu, jad∏ so cze wi c´, bób, ry by, pta ki i... wie przo wi -
n´, któ rej dziÊ mu zu∏ ma nin nie tknie! Mo to ry je go dzia -
∏a nia nie wie le ró˝ ni ∏y si´ od na szych – je den do mi no wa∏,
in ny by∏ mu pod po rzàd ko wa ny, itp.

Nie ukry wam, ˝e mi mo zm´ cze nia dwu mie si´cz nà pra -
cà w ˝a rze Egip tu, ju˝ w sa mo lo cie le cà cym do Pol ski,
kor ci∏ mnie po wrót na Wzgó rze Kur cza ka i dal sze pe ne -
tro wa nie del ty Ni lu. W mar cu przy sz∏e go ro ku na st´p ny
od lot. Wte dy naj efek tyw niej si´ pra cu je, bo ju˝ z koƒ cem
ma ja po la za le wa ne sà pod upra w´ ry ̋ u, pod no szà si´
wo dy grun to we i trud no ko paç w g∏àb zie mi...

(tak t∏u ma czy si´: Tell el -Far cha) kry je ta jem ni ce. 
Na po czà tek od kry li Êmy do ni c´ z gli ny ko pal nej

o kszta∏ cie cy lin drycz nym, w któ rej ro s∏a pe lar go nia. Sta -
∏a so bie zwy czaj nie na ta ra sie do mu, gdzie aku rat miesz -
ka∏ dr Ch∏od nic ki, i ni ko mu wcze Êniej do g∏o wy nie
przy sz∏o, ˝e ma z 5 ty si´ cy lat i pa mi´ ta epo k´ przed dy -
na stycz nà! To zna le zi sko oka za ∏o si´ dro go wska zem.
Zdwo ili Êmy pra c´ sà dzàc, ˝e pod na mi tkwià praw dzi we
skar by. W efek cie od kry li Êmy frag men ty bu dow li z cza -
sów tzw. kul tu ry Na ga da (okres przed po wsta niem paƒ -
stwa egip skie go). A przy oka zji mnó stwo na czyƒ, pion -
ków do gry, mie dzia nych bran so let, ka mien nych pa cior -
ków; z po czàt ku paƒ stwa egip skie go po cho dzà te˝ fi gur -
ki i grze chot ki zna le zio ne w sank tu arium. Ob szar, któ ry
pe ne tru je pol ska eki pa (w jej sk∏ad, oprócz ar che olo gów,
wcho dzà pa le obo ta ni cy, geo fi zy cy, oste olo dzy, geo lo dzy,
ce ra mo lo dzy, an tro po lo dzy) to a˝ 4 hek ta ry!

Ostat nie od kry cia (obok nas pra cu je eki pa fran cu ska
i nie miec ka) po zwa la jà ju˝ np. na no wà oce n´ pro ce sów
zwià za nych z po czàt kiem paƒ stwa egip skie go. W tych
pro ce sach du ̋ à ro l´ od gry wa ∏a w∏a Ênie Del ta. Z Pa le sty -
ny i Sy na ju w∏a Ênie do Tell el -Far cha do cie ra ∏y trans por -
ty z oli wà, szla chet ny mi krusz ca mi i ka mie nia mi, wi nem.
Tell el -Far cha by ∏a cen trum han dlo wym. I to zna czà cym
– co oba la do tych cza so we teo rie, któ re g∏o szà, ˝e wszyst -
ko, co dzia ∏o si´ w Egip cie, dzia ∏o si´ wy ∏àcz nie na je go
Po ∏u dniu. Nie ste ty, ale po 200 la tach roz kwi tu Tell 
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O ta cza nas wie le po ̋ y tecz nych przed mio tów u∏a t-
wia jà cych nam ˝y cie. Jed nak wszyst kie, po krót -
kim okre sie za chwy tu, tra cà na atrak cyj no Êci.

Tyl ko nie któ re z nich po tra fià za in te re so waç nas na d∏u -
˝ej. Nie tyl ko dla te go, ˝e sà w mo dzie, ale dla te go, ˝e 
od kry wa my w nich przed mio ty je dy ne w swo im ro dza ju.
Do ty czy to rów nie˝ sa mo cho dów. I wca le nie mam na
my Êli dro gich mo de li wy Êci go wych. Dre am car (au to ma -
rzeƒ) mo ̋ e mieç za le d wie 378 cen ty me trów d∏u go Êci. Jak
Lan cia Yp si lon, mo del „kom pak to wy” z wy po sa ̋ e niem
po rów ny wal nym do praw dzi we go po jaz du fla go we go.

Fa vio Man zo ni, od po wie dzial ny za OÊro dek Sty lu
Lan cia, wraz ze swo im ze spo ∏em, po ma ga nam zro zu -
mieç cha rak ter no we go mo de lu. Mó wi: „Chcie li Êmy
stwo rzyç sa mo chód miej ski, atrak cyj ny i nie tu zin ko wy.
Dy na micz ny, in no wa cyj ny i jed no cze Ênie pe ∏en dys kret -
nej ele gan cji. Ta ki jak daw ne Lan cie: sym bol luk su su, ale
bez osten ta cji”. Ta ki cel wy zna czy li so bie pro jek tan ci
i przy je go re ali za cji wzo ro wa li si´ na Êwiet nej tra dy cji
mar ki, do sto so wa nej do wspó∏ cze snych gu stów i wra˝ li -
wo Êci es te tycz nej”.

Peł na tech ni ki i wdzię ku
Spe cja li ści z Ośrod ka Sty lu Lan cia
opo wie dzą, jak na ro dził się 
no wy mo del, kom pak to wy, 
ale za ra zem luk su so wy. 
Sa mo chód, któ ry – dzię ki 
cha rak te ry stycz nej syl wet ce 
i wy po sa że niu – ma wszel kie da ne,
aby stać się przed mio tem kul tu.

Ste fa nia Ca sta no
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„No wy mo del Yp si lon – kon ty nu uje Man zo ni – na wià -
zu je do Y10 i Y oraz pa sma ich wiel kich suk ce sów, któ re
pra gnie my po wtó rzyç, a wr´cz zwi´k szyç. Na wià zu je te˝
do ak tu al nej ga my Lan cii: od Phe dry do The sis, a tak ̋ e
do con cept car Dia lo gos. Od ra zu wi daç, ˝e wszyst kie
ma jà wspól ny «kod ge ne tycz ny». To po kre wieƒ stwo wy -
kra cza jà ce po za de ta le, a uwi dacz nia jà ce si´ w po dej Êciu
do ry sun ku kszta∏ tów i po wierzch ni”.

Ja kie sà za tem te „zna ki szcze gól ne” no we go mo de lu?
Mó wi Mar co Ten co ne, chief de si gner li nii ze wn´trz nej:
„Po pa trz my na przód sa mo cho du. Za cho wa li Êmy kszta∏t
The sis, z wiel kimi ze spo ∏a mi Êwia te∏ od dzie lo ny mi przez
du ̋ à os∏o n´ ch∏od ni cy. Jed nak kszta∏t re flek to rów jest
wy d∏u ̋ o ny, bar dziej dy na micz ny, rów nie˝ dla te go, ˝e jest
to mo del za pro jek to wa ny z my Êlà o m∏o dych klien tach.
Os∏o na ch∏od ni cy jest bar dziej pro sto pa d∏a ni˝ w sa mo -
cho dach z po przed nie go dzie si´ cio le cia, choç mniej 
im po nu jà ca ni˝ w The sis”.

Wy gi´ ta w ∏uk li nia opa sa jà ca sa mo chód, w jed na ko wej
od le g∏o Êci od kó∏, cha rak te ry stycz na dla Lan cii Y, tu taj 
ro bi wra ̋ e nie wy rzeê bio nej. Wy ja Ênia to Ten co ne: 
„Ele ment czy sto gra ficz ny, któ ry w pierw szej se rii Y by∏
pod kre Êlo ny przez gu mo we li stwy ozdob ne, te raz jest

uwi docz nio ny po przez przet∏oczenie bla chy. Ro dzaj 
„za ry so wa nia” wy wo ∏u jà ce go gr´ Êwia te∏ i ∏à czà ce go 
wir tu al nie przed nià i tyl nà cz´Êç sa mo cho du”.

Pa trzàc, wi dzi my dwa so lid ne bo ki sa mo cho du obej-
mu jà ce cen tral nà cz´Êç ka bi ny i zbie ga jà ce si´ na tyl nych
Êwia t∏ach, pio no wych i ozdo bio nych chro mo wa nà 
opra wà. W Êrod ku znaj du jà si´ drzwi, bar dzo wy so kie
i z wypuk∏à szy bà, przy po mi na jà cà Lan ci´ Ar dea z lat
czter dzie stych.

„Rów nie˝ w tym wy pad ku – za uwa ̋ a Man zo ni – ro -
dzin ne wi´ zy z The sis sà bar dzo sil ne: nie mniej ze spo ∏y
Êwia te∏ sà mniej sy me trycz ne, po nie wa˝ chcie li Êmy, aby
gra ficz nie otwie ra ∏y si´ ku do ∏o wi w ce lu zrów no wa ̋ e nia
pio no we go kszta∏ tu sa mo cho du. Do Ar dei na wià za li Êmy
nie Êwia do mie. Przy pro jek to wa niu Lan cii kre atyw noÊç jest
owo cem pa mi´ ci, tra dy cji i do Êwiad cze nia, co dzien nie
wzbo ga ca nych o no we ele men ty”.

Styl Lan cii Yp si lon na ro dzi∏ si´ po d∏u gich „bó lach”.
„Pierw sze szki ce – wspo mi na Ad ria no Pio va no, chef de si -
gner sa mo cho du – si´ ga jà koƒ ca 1998 ro ku. Wy ko rzy sta -
li Êmy naj bar dziej no wo cze sne tech no lo gie jak Com pu ter
aided sty ling: tzn. so ftwa re po zwa la jà cy na opra co wa nie
kszta∏ tu ka ro se rii na kom pu te rze. Po tem wy ko na li Êmy

Nie któ re szki ce no we go mo de lu 
Yp si lon, wy ko na ne przez Ośro dek 
Sty lu Lan cia.
Na stro nie obok: szcze gó ły ka ro se rii.
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No wy mo del Yp si lon ma w so bie coś

nie spo ty ka ne go, co na wią zu je 

do prze szło ści. Uważ ne mu spoj rze niu

nie umknie po do bień stwo 

no wo cze snej syl wet ki do mo de lu

Apri lia z 1936 ro ku oraz na stęp ne go

w ko lej no ści mo de lu Ar dea: 

dwóch sa mo cho dów, któ re wy róż ni ły

się nie tyl ko w hi sto rii mar ki.

Szcze gól nie Apri lia by ła praw dzi wym

ar cy dzie łem Vi cen za Lan cii. 

Wiel ki in no wa tor, by ły raj do wiec 

Fia ta, któ ry stał się póź niej 

pro du cen tem, krok po kro ku śle dził

po wsta wa nie no we go mo de lu 

cha rak te ry zu ją ce go się 

no wo cze sny mi roz wią za nia mi, 

jak na przy kład sa mo no śne nad wo zie,

sil nik 1500 cm3, 4-cy lin dro wy 

wi dla sty o ma łym roz wi dle niu, 

drzwi otwie ra ne „jak w sza fie”.

Szcze gól ną ce chą Apri lii by ła jed nak

ae ro dy na micz na syl wet ka. By ła to

pierw sza ka ro se ria sa mo cho du 

pod da na pró bom i udo sko na le niom

w tu ne lu ae ro dy na micz nym. 

Re zul ta tem by ła mak sy mal na 

pręd kość – 130 km/h. Tak du ża 

na owe cza sy, że Vin cen zo Lan cia 

na ka zał ją ogra ni czyć do 125.

Na to miast Ar dea, po mniej szo na 

ko pia Apri lii, z dy na micz nym 

sil ni kiem o po jem no ści za le d wie

900 cm3, by ła do sko na łym 

przy kła dem ma łe go, 

ale luk su so we go sa mo cho du. 

To, że pro jek tan ci Lan cii, kre śląc 

syl wet kę Yp si lon wzo ro wa li się 

na tych dwóch mo de lach, 

nie jest wy ni kiem mo dy re tro, 

ale hoł dem zło żo nym hi sto rii Lan cii

i cha rak te ro wi jej mo de li. 
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je de na Êcie po mniej szo nych mo de li we d∏ug dwóch 
al ter na tyw nych za ∏o ̋ eƒ: przy pierw szym za cho wa li Êmy
bu do w´ mo de lu Y, w dru gim po ∏o ̋ y li Êmy na cisk na wy -
so koÊç. W koƒ cu po sta wi li Êmy na bar dziej in no wa cyj ne
roz wià za nie”.

Ory gi nal noÊç i tra dy cja, ele gan cja i spor to wy cha rak ter,
emo cje: de li kat na rów no wa ga wi docz na rów nie˝ we wn´ -
trzu mo de lu Yp si lon. 

Man zo ni wy ja Ênia: „Nie wie le trze ba, aby nadaç wn´ trzu
cha rak ter: sy me trycz na de ska roz dziel cza z cen tral nie
umiesz czonym zespo∏em sterowaƒ, roz pla no wa na w spo -
sób bar dzo wy god ny dla kie row cy: dêwignia zmia ny bie -
gów u gó ry, obok ko ∏a kie row ni cy; obi cia drzwi spra wia jà -
ce wra ̋ e nie mi´k kich dra pe rii; obi cie rów nie˝ na de sce
roz dziel czej. Po dob nie jak mo del fla go wy, tak i wn´ trze
Yp si lon ma bar dzo w∏o ski cha rak ter: spra wia wra ̋ e nie cie -
p∏a i przy tul no Êci. Jest wy szu ka ne, ale dys kret ne, ele ganc -
kie i funk cjo nal ne. I bar dzo prze stron ne – ce cha sk∏a da jà ca
si´ na po j´ cie luk su su. Na rzu ca mi si´ w tym mo men cie
me ta fo ra uku ta przez na szych spe cja li stów od mar ke tin gu,
któ rzy na zwa li Yp si lon „ten der di The sis” („∏o dzià 
The sis”), przy wo ∏u jàc ob raz nie któ rych ele ganc kich jach -
tów p∏y wa jà cych po naj bar dziej ma low ni czych za to kach”.

„Na wià za nie do ˝e glar stwa – t∏u ma czy Ro ber to Co ron -
giu, od po wie dzial ny za co lo ur i trim – jest wi docz ne rów -
nie˝ w przy rzà dach ana lo go wych, z t∏em w ko lo rze ko Êci
s∏o nio wej wpa da jà cym w od cieƒ per ∏o wy i z chro mo wa -
nym ob ra mo wa niem. A tak ̋ e w obi ciach Gla mo ur, któ re
– wzo ru jàc si´ na ta kich mar kach jak Pra da – sà po ∏à cze -
niem ma te ria ∏ów cie p∏ych i mi´k kich, jak skó ra, czy 
in nych, o bar dziej tech nicz nym wy glà dzie, ko ja rzà cych si´
z p∏ót nem ˝a glo wym”.

„Wn´ trze Yp si lon – kon ty nu uje Se re na Chio net ti,
wspó∏ pra cow ni ca Co ron giu (ko lor i kszta∏t) – opie ra si´ na
kon tra stach uzy ska nych dzi´ ki ze sta wie niu od mien nych
od cie ni i ma te ria ∏ów. Skó ra i mi kro fi bra Ma dra na przy -
k∏ad, sa me z sie bie da jà efekt dwu to no wy. W przy pad ku
tka nin jed no ko lo ro wych, kon trast wy wo ∏a no przez za sto -
so wa nie in ne go ma te ria ∏u do cz´ Êci bocz nej, a in ne go do
obi cia cz´ Êci Êrod ko wej sie dzeƒ. Po dob nà ten den cj´ sto su -
jà obec nie pro jek tan ci obu wia. Chcie li Êmy po trak to waç
wn´ trze Yp si lon nie jak kla sycz ne wn´ trze sa mo cho du, ale
ja ko przed miot Êwia ta mo dy, sty lu”.

Rów nie du ̋ o uwa gi po Êwi´ co no ko lo rom ka ro se rii.
„Dla eg zem pla rza prze zna czo ne go na pre zen ta cj´ – mó wi
Co ron giu – wy bra li Êmy pa ste lo wà koÊç s∏o nio wà: przy po -
mi na sa mo cho dy z lat pi´ç dzie sià tych i pod kre Êla op∏y -
wowe kszta∏ ty ka ro se rii, któ rej nie któ re po wierzch nie sà

bar dziej pe∏ ne, pod kre Êlo ne kil ko ma wy raê ny mi li nia mi.
Rów nie pi´k ny jest po ∏y sku jà cy ko lor czer wo ny Gut tu so
z czà stecz ka mi mi ki oraz b∏´ kit ny me ta li zo wa ny De Chi ri -
co, pod kre Êla jà ce gr´ Êwia te∏ na ka ro se rii. Po dob nie jak
w Êwie cie mo dy, chce my co ro ku pre zen to waç no we wy -
po sa ̋ e nie, tak by na czas do sto so waç si´ do zmie nia jà cych
si´ gu stów”. 

Te go rocz na pra ca przy nio s∏a nie zwy k∏y sa mo chód.
Kom pak to wy pod wzgl´ dem roz mia rów, a za tem ∏a twy do
par ko wa nia, szyb ko prze my ka jà cy w ru chu miej skim.
A jed no cze Ênie sa mo chód prze stron ny, kom for to wy, prze -
zna czo ny do wie lo ra kie go za sto so wa nia. „W su mie – okre -
Êli∏ Man zo ni – to ma ∏y wiel ki sa mo chód, ∏ad ny i ory gi nal -
ny, do sko na ∏y przy k∏ad wzor nic twa w∏o skie go, któ re
uczy ni ∏o nas s∏yn ny mi na ca ∏ym Êwie cie”.

555 SPO SO BÓW NA BY CIE YP SI LON
Nie prze sa dzi my mó wiąc, że każ dy mo że zna leźć Lan cię 
Yp si lon od po wia da ją cą je go wy ma ga niom i gu stom. 
Krzy żu jąc wy po sa że nia (Yp si lon, Ar gen to i Pla ti no) 
do stęp ne w ośmiu róż nych od cie niach, 11 ko lo rach 
ka ro se rii (me ta li zo wa ne, z czą stecz ka mi mi ki i w ko lo rze
ko ści sło nio wej nie ofe ro wa ne se ryj nie) oraz pięć ro dza -
jów ob rę czy kół ze sto pu od 15” do 16” (łącz nie z ty mi 
z Li ne ac ces so ri) otrzy mu je my aż 555 róż nych po łą czeń. 
Nie li cząc bo ga te go wy bo ru do stęp nych opcji.
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fla go wym
W świe cie Lan cii Yp si lon tak że i opcje zwięk sza ją

po czu cie luk su su. Przy kła dem są ta kie nie zwy kłe

roz wią za nia jak sze ro ki dach Sky dom, 

sprzęt Hi -Fi So und Sys tem Bo se® czy 

au to ma tycz na dwu stre fo wa kli ma ty za cja.

Pierw sze z nich zaj mu je 70 pro cent po wierzch ni

da chu sa mo cho du i skła da się ze dwóch szkla nych

pa ne li, z któ rych je den jest sta ły, a dru gi 

ru cho my, oraz z dwóch osłon prze ciw sło necz -

nych, któ re nie za leż nie od sie bie moż na prze su -

wać w kie run ku ty łu sa mo cho du. Roz wią za nie

jest no wo ścią w tym seg men cie, po zwa la nam

prze kształ cić sa mo chód al bo w po jazd ze szkla -

nym da chem, al bo z da chem otwie ra nym, ofe ru -

jąc przy jem ność ty po wą dla jaz dy ka brio le tem.

So und Sys tem Bo se® to sprzęt Hi -Fi, któ ry 

zo stał za pro jek to wa ny jed no cze śnie z wnę trzem

po jaz du, by zhar mo ni zo wać wła ści wo ści tech -

nicz ne oby dwu. W wy ni ku ta kie go po dej ścia 

uzy ska no do sko na łą ja kość dźwię ku w każ dych

wa run kach. Dźwięk do cie ra bo wiem jed na ko wo

do wszyst kich pa sa że rów i da je wra że nie, jak by

roz cho dził się w du żo w więk szym po miesz cze niu.

Au to ma tycz na kli ma ty za cja dzia ła we dług sys te -

mu kon tro li śro do wi ska we wnętrz ne go zgod nie

z me to dą „tem pe ra tu ry ekwiwalentnej”. 

Za po mo cą od po wied nich czuj ni ków re je stru je

tem pe ra tu rę we wnątrz i na ze wnątrz sa mo cho du

i oce nia wy mia nę ener ge tycz ną po mię dzy cia łem

ludz kim i ka bi ną, na któ re wy pły wa wil got ność,

tem pe ra tu ra i na wiew po wie trza. In ny czuj nik 

po zwa la prze wi dzieć nad mier ny wzrost 

tem pe ra tu ry wy wo ła ny pro mie niowaniem 

sło necz nym. Wszyst kie te pa ra me try słu żą 

cią głe mu do sto so wy wa niu po zio mu wen ty la cji,

roz dzia łu i wy mie sza nia po wie trza. Skut kiem 

jest sta ła tem pe ra tu ra rów nież wte dy, 

gdy wa run ki ze wnętrz ne ule ga ją dość du żym 

zmia nom. Tem pe ra tu rę we wnątrz po jaz du moż na

do dat ko wo re gu lo wać od dziel nie dla czę ści 

pra wej i le wej ka bi ny, po nie waż kli ma ty za cja

w Lan cii jest „dwu stre fo wa”.

Wnę trze, a u gó ry 
de ska roz dziel cza Lan cii Yp si lon
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Przy jem ność 
pro wa dze nia Lan cii

Praw dzi wà Lan ci´ mo˝ na po znaç za sia da jàc za kie row -
ni cà. Sa mo cho dy tej mar ki, ory gi nal ne i in no wa cyj ne, 
za wsze de mon stro wa ∏y swój nie po wta rzal ny cha rak ter
tak ̋ e na dro dze. A no wy mo del nie jest wy jàt kiem. Je go
za da niem jest za pew nie nie przy jem no Êci pro wa dze nia
oraz tak zwa nych wymaganych osià gów. To ozna cza, na
przy k∏ad, re gu lar ny mo ment umo˝ li wia jà cy p∏yn nà jaz d´,
szyb kie przy spie sze nie i bez piecz ne wy prze dza nie. Rów -
nie˝ w bar dziej dy na micz nych wer sjach ma ∏a Lan cia sta ra
si´ usa tys fak cjo no waç ta kie go kie row c´, któ ry ra czej wo li
„sma ko waç” osià gi, ni˝ si´ ni mi po pi sy waç.

To cha rak te ry sty ka pra wie wszyst kich sil ni ków Lan cii
Yp si lon, po czàw szy od do brze zna ne go 1.2 Fi re, do któ re -
go do ∏à czy ∏a mocniej sza wer sja 16-za wo ro wa. Przede
wszyst kim jed nak opis ten pa su je do dwóch no wych sil ni -
ków: tur bo die sel 1.3 Mul ti jet 16-za wo ro we go i ben zy no -
we go Fi re 1.4 16-za wo ro we go. O pierw szym z nich mó wi -
li Êmy ju˝ wie lo krot nie. To ma ∏y tur bo die sel, je dy ny w swo -
im ro dza ju. Nie wiel kich roz mia rów, lek ki (przy d∏u go Êci
50 cm, wa ̋ y 130 kg), dzi´ ki swo im 70 KM o 4000 
ob r/min. i mo men cie 180 Nm przy za le d wie 1750 
ob r/min., to naj mocniej szy ze wszyst kich ma ∏ych sil ni ków
die sel, wy po sa ̋ o nych w tur bospr´˝ark´ o sta ∏ej geo me trii.
Za pew nia do sko na ∏e osià gi: na ka˝ dy litr po jem no Êci osià -
ga 56 KM mo cy i 144 Nm mo men tu. Trze ba te˝ pa mi´ taç,
˝e jest przy ja zny dla Êro do wi ska (ju˝ dzi siaj jest zgod ny z li -
mi ta mi emi sji Eu ro 4, któ re wej dà w ˝y cie w 2006 ro ku),
zu ̋ y wa tyl ko 4,5 li tra pa li wa na 100 ki lo me trów w cy klu
mie sza nym i zo sta∏ za pro jek to wa ny tak, aby wy trzy maç
250 ty si´ cy ki lo me trów, a nie zwy cza jo we 150 ty si´ cy.
Sil nik ten zo sta∏ skon stru owa ny zgod nie z naj now szy mi
Êwia to wy mi osià gni´ cia mi tech ni ki. I z pew no Êcià po do -
ba∏ by si´ Vin cen zo Lan cia. Za ∏o ̋ y ciel mar ki by∏ praw dzi -
wym pa sjo na tem in no wa cji. Ja ko pierw szy na Êwie cie 
za sto so wa∏ bar dzo Êmia ∏e roz wià za nia na ów cze snà epo k´,
tzn. sa mo no Êne nad wo zie i nie za le˝ ne za wie sze nia.

Ale po wróç my do ze spo ∏ów na p´ do wych. Sil nik ben zy -
no wy 1.4 16-za wo ro wy sta no wi ostat nià wer sj´ pro jek tu
– sil ni ka Fi re – ka mie nia mi lo we go w roz wo ju prze my s∏u
mo to ry za cyj ne go, o nie wia ry god nych mo˝ li wo Êciach roz -
wo ju. Dys po nu jàc mo cà 95 KM ofe ru je do sko na ∏e osià gi:
mak sy mal nà pr´d koÊç 175 km/h oraz 10,9 se kund po -
trzeb nych na przy spie sze nie od 0 do 100. Dy na micz ny
cha rak ter, któ ry wca le nie od bi ja si´ nie ko rzyst nie na 

zu ̋ y ciu ben zy ny (6,5 li tra na 100 ki lo me trów w cy klu
mie sza nym). Je go naj wa˝ niej szà ce ch´ mo˝ na od kryç 
do pie ro za kie row ni cà, czy li ela stycz noÊç uzy ska nà dzi´ ki
od po wied nie mu so ftwa re’owi. Cen tral ka elek tro nicz na
steru je funk cjami (wy prze dze nie za p∏o nu, po zy cja prze -
pust ni cy, wtrysk itd.) w za le˝ no Êci od mo men tu, ja ki 
pra gnie osià gnàç kie row ca, na ci ska jàc pe da∏ przy spie sze -
nia. Nie zwy k∏e roz wià za nie!

Do czte rech sil ni ków do bra no trzy ró˝ ne skrzy nie bie -
gów: dwie pi´ cio bie go we me cha nicz ne oraz in no wa cyj nà
prze k∏ad ni´ zauto ma ty zo wa nà D. FN Sys tem. Ta ostat nia
do st´p na na ˝à da nie z sil ni kiem 1.3 Mul ti jet 16-za wo ro -
wym, dzia ∏a w try bie se kwen cyj nym lub au to ma tycz nym.
Po dwój na oso bo woÊç, któ ra po zwa la kie row cy na wy bór
po mi´ dzy jaz dà spor to wà a spo koj nà, umo˝ li wia jà cà 
pe∏ ny re laks.

W za kre sie bez pie czeƒ stwa no wa Yp si lon ofe ru je
wszyst kie naj lep sze za bez pie cze nia: ABS (se ryj nie), sys tem
elek tro nicz nej kon tro li sta bil no Êci ESP, do sze Êciu 
po du szek po wietrz nych. A tak ̋ e mo co wa nia Iso fix dla 
fo te li ków dzie ci´ cych.



SILNIKI I OSIĄGI
1.2  8v 1.2 16v 1.4  16v 1.3 Multijet 16v 1.3 Multijet 16v D.FN System

POJEMNOŚĆ 1242 cm3 1242 cm3 1368 cm3 1251 cm3 1251 cm3

MAKS. MOC 60 KM 80 KM 95 KM 70 KM 70 KM

5000 obr/min 5000 obr/min 5800 obr/min 4000 obr/min 4000 obr/min

MAKS. MOMENT 102 Nm 114 Nm 128 Nm 180 Nm 180 Nm

2500 obr/min 4000 obr/min 4500 obr/min 1750 obr/min 1750 obr/min

MAKS. PRĘDKOŚĆ 153 km/h 165 km/h 175 km/h 165 km/h 165 km/h

PRZYSPIESZENIE
od 0 do 100 km/h

16,8 sec 13,2 sec 10,9 sec 15,1 sec 14,2 sec

ZUŻ. PALIWA (miesz.) 6,0 l/100 km 6,0 l/100 km 6,5 l/100 km 4,6 l/100 km 4,5 l/100 km

No wy mo del w cza sie jaz dy. 
U gó ry po pra wej: sil nik 1.4 16-za wo ro wy 
z ro dzi ny Fi re.
Na stro nie obok: 
ele ment otwie ra ne go da chu Sky do me.
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Po ry wa jà cy styl ty po wy dla Giu gia ro oraz do sko na ∏e
jed nost ki na p´ do we Al fy Ro meo to kla sycz ne w∏o skie ze -
sta wie nie, któ re da ∏o po czà tek no wym Al fom 156 i Spor -
twa gon: na st´p czy niom cie szà ce go si´ uzna niem mo de lu.
Oba sa mo cho dy sà praw dzi wym ucie le Ênie niem idei sa -
mo cho du, da le kie go od po j´ cia „po wszech ne go Êrod ka
trans por tu”. Za wsze bo wiem, mo de le Al fy Ro meo prze -
zna czo ne by ∏y dla tych, któ rzy ocze ku jà od sa mo cho du
pi´k na i wy ra fi no wa nej tech no lo gii. 

Te za ∏o ̋ e nia sta no wi ∏y dla sty li stów i in ̋ y nie rów Al fy
Ro meo punkt wyj Êcia do stwo rze nia dwóch sa mo cho dów,
tak od mien nych od ak tu al nych mo de li. Ich pra c´ wspie ra∏
Gior get to Giu gia ro (wy ró˝ nio ny w 1999 r. w Las Ve gas
ty tu ∏em „De si gne ra Stu le cia”), któ ry od po nad trzy dzie stu
lat wspó∏ pra cu je z Al fa Ro meo.

„Od no wiç ar chi tek tu r´ tak uda ne go sa mo cho du – 
mó wi Giu gia ro – nie by ∏o ∏a twym za da niem, lecz praw -
dzi wym wy zwa niem, któ re do pro wa dzi ∏o do nada nia 

Styl ty po wy dla szko ły wło skiej, dy na mi ka, tech no lo gia i bar dzo wy so kie 
osią gi – oto ta jem ni ca no wych mo de li, któ re po raz ko lej ny po twier dza ją 
nie po wta rzal ną oso bo wość sa mo cho dów spod zna ku Al fy Ro meo.

Franco DariaStyl i moc
Czas na Alfę Romeo
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no we mu mo de lo wi jesz cze bar dziej po ry wa jà ce go wi ze -
run ku”. Ze spó∏ sty li stów z Ital de sign zin te gro wa∏ krat k´
wlo tu po wie trza w pe∏ ny kszta∏t przo du sa mo cho du, pod -
kre Êla jàc je go zna cze nie i spor to wy cha rak ter. No we 
re flek to ry nada ∏y mo de lo wi szcze gól ne go wi go ru. Pod kre -
Êla jà go okrà g∏e, chro mo wa ne ele men ty usy tu owa ne na
czar nym tle, po ∏à czo ne jed nà szkla nà „po wie kà”. Po nad to
zin te gro wa nie ele men tów przo du sa mo cho du jest wy ra -
zem si ∏y, dy na mi zmu i kla sy sa mo cho du. 

„No wy kszta∏t krat ki wlo tu po wie trza – kon ty nu uje
Giu gia ro – jej po wi´k szo ne wy mia ry, re flek to ry oraz dol -
na cz´Êç zde rza ka o mniej szej sze ro ko Êci w sto sun ku do
po przed niej wer sji, ma jà wp∏yw na spor to wy i agre syw ny
wi ze ru nek. Po nad to wszyst kie po zio me li nie prze t∏o cze nia
do cho dzà do krat ki wlo tu po wie trza pod kà tem, co te˝
pod kre Êla agre syw noÊç mo de lu”.

Prze rób kom pod da no rów nie˝ lam py tyl ne. W dol nej
ich cz´ Êci znaj du jà si´ nie wiel kie prze t∏o cze nia na kszta∏t
wà sów, na to miast w gór nej cz´ Êci za pro jek to wa no 

sty li stycz ne roz wià za nie, któ re obej mu je lo go mar ki i pod -
kre Êla po jem noÊç ba ga˝ ni ka.

Zmia ny sty li stycz ne, któ rych ce lem jest uzy ska nie ja sno -
Êci i ele gan cji, ob j´ ∏y rów nie˝ wn´ trza no wej Al fy 156
i Spor twa gon. Ca∏ ko wi cie prze pro jek to wa no de sk´ roz -
dziel czà. Jest te raz ∏ad niej sza dzi´ ki wpro wa dze niu trzech
dwu ko lo ro wych ze sta wieƒ: czer ni z be ̋ em, czer ni z sza -
rym, ciem ne go sza re go z ja snym sza rym. Do tych roz wià zaƒ
do cho dzi ak tu al na czar na spor to wa de ska. Po nad to no we
Al fy 156 i Spor twa gon sà pierw szy mi sa mo cho da mi w tej

PODBIŁA ŚWIAT
36 mię dzy na ro do wych na gród i po nad 540 ty s. sprze da nych sa mo cho dów.

Oto re kor dy osią gnię te przez Al fę 156 w cią gu pię ciu lat. Ten mo del Fia ta

Au to sprze da wa ny jest w naj więk szej licz bie kra jów świa ta. Sa mo chód zy -

skał w Eu ro pie waż ną po zy cję w seg men cie D, gdzie Al fa Ro meo po tro iła

swój udział w ryn ku. Li mu zy na za pre zen to wa na zo sta ła 9 paź dzier ni ka

1997 ro ku w Li zbo nie. Po wo dze nie, ja kie zy ska ła i suk ces, ja ki od nio sła pod

wzglę dem sprze da ży, prze szły naj śmiel sze ocze ki wa nia. Jest to za słu ga nie -

po wta rzal ne go sty lu, wy ra fi no wa nej tech no lo gii oraz kom plet nej ga my

ofe ro wa nych wer sji. Nie bez zna cze nia oka za ło się za sto so wa nie no wo ści:

sil nik tur bo die sel z tech no lo gią Com mon Ra il, któ ry po ja wił się po raz

pierw szy w Al fie (1997). Wer sje Spor twa gon 2000 i Se le spe ed wy po sa żo ne

w sil nik 2.0 T. Spark 16v oraz zro bo ty zo wa ną skrzy nię bie gów ze ste ro wa -

nia mi w kie row ni cy. W 2002 ro ku za pre zen to wa ne zo sta ły od no wio ne wer -

sje Al fy 156 i Spor twa gon oraz mo del 156 GTA. Wpro wa dzo no tak że no wy

sil nik ben zy no wy z wtry skiem bez po śred nim (2.0 JTS). I wresz cie, kil ka

mie się cy póź niej, nad szedł czas na de biut sil ni ka 1.9 Mul ti jet 16v o mo cy

140 KM, pierw sze go z dru giej ge ne ra cji sil ni ków tur bi die sel Com mon Ra il.

Dziś na no wych Al fach 156 i Spor twa gon, spo czy wa za da nie po twier dze nia

ak tu al no ści mo de lu. Tej ak tu al no ści, któ ra tkwi u źró deł suk ce su.
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kla sie, w któ rych zastosowa no de sk´ obi tà skó rà.
Tka ni ny zmie nia jà si´ w za le˝ no Êci od wer sji i wy po sa -

˝e nia. Wpro wa dzo no no wà tka ni n´ Al fa tex, opa ten to -
wa nà przez Al f´ Ro meo i wy ko na nà ze spe cjal nych mi kro-
w∏ó kien, któ re po pra wia jà prze wiew noÊç tka ni ny i gwa -
ran tu jà kom fort oraz ele gan cj´. W wer sjach ze skó rza ny -
mi obi cia mi, do pa so wa no ko lo ry stycz nie sie dze nia z wy -
koƒ cze nia mi de ski roz dziel czej (czar ny, sza ry i be ̋ o wy).

Na Êrod ku de ski znaj du je si´ wie lo funk cyj ny ekran, po -
ni ̋ ej zin te gro wa ne ra dio i ste ro wa nie kli ma ty za cjà, któ ra
w za le˝ no Êci od wy po sa ̋ e nia, mo ̋ e byç r´cz na lub au to -
ma tycz na „dwu stre fo wa”. Ra dio wy po sa ̋ o ne w od twa -
rzacz ka set lub w od twa rzacz CD, wy ró˝ nia si´ do sko na ∏à
aku sty kà – na mia r´ wn´ trza te go sa mo cho du (szeÊç 
g∏o Êni ków o mo cy 4x40 W).

Pięć cylindrów i 175 koni
Zmia ny wpro wa dzo ne w no wych Al fach 156 i Spor -

twa gon nie ogra ni cza jà si´ wy ∏àcz nie do nad wo zia i wn´ -
trza. Pod ma skà t´t ni naj wa˝ niej sza no woÊç: pio nier ski
sil nik tur bo die sel 2.4 JTD pie cio cy lin dro wy Mul ti jet 20v
o mo cy 175 KM. Jest to ju˝ dru gi sil nik z ro dzi ny Com -
mon Ra il Al fy Ro meo skon stru owa ny w opar ciu o tech -
no lo gi´ Mul ti jet i po sia da jà cy wie lo za wo ro wy roz rzàd.
Jest to z pew no Êcià naj bar dziej roz wi ni´ ty sil nik Die sla
w ca ∏ej pa no ra mie sa mo cho dów Êwia ta i zo sta∏ wpro wa -
dzo ny obok ko lej ne go awan gar do we go sil ni ka: ben zy no -
we go 2.0 JTS o wtry sku bez po Êred nim. Tech no lo gia JTS,
za sto so wa na po raz pierw szy w 2002 ro ku w∏a Ênie w Al -
fie 156, po zwa la na zwi´k sze nie mo cy i osià gów sil ni ka
bez kon se kwen cji dla zu ̋ y cia pa li wa – wy ko rzy stu je 

sys tem ubo gie go spa la nia przy ob ro tach do 1500 na mi -
nu t´. Wa chlarz sil ni ków w no wych Al fach 156 i Spor twa -
gon kom ple tu jà: zna ny tur bo die sel 1.9 JTD i mo cy
115 KM, nie za wod ne sil ni ki 1.6 T. Spark (120 KM) oraz
1.8 T. Spark (140 KM) i 2.5 V6 24v (192 KM) ben zy no -
wy (ze skrzy nià me cha nicz nà lub au to ma tycz nà Q -Sys -
tem). Ga ma sil ni ków pod kre Êla tem pe ra ment sa mo cho -
dów i po zo sta je w har mo nii ze spor to wà tra dy cjà mar ki.

No we Al fy 156 i Spor twa gon przy bli ̋ a jà eks klu zyw ny
Êwiat klien tom tak ̋ e no wym wy po sa ̋ e niem Im pres sion,
któ re uzu pe∏ nia do st´p ne ju˝ wcze Êniej Pro gres sion 
i Di stinc ti ve. Oba mo de le ofe ru jà tak ̋ e wer sje TI (Tu ri smo
In ter na zio na le) skrót, któ ry nie gdyÊ Al fa Ro meo re zer wo -
wa ∏a wy ∏àcz nie dla naj bo gat sze go spor to we go wy po sa ̋ e -
nia sa mo cho dów. DziÊ te dwie li ter ki po ja wia jà si´ tak ̋ e
w wy po sa ̋ e niu, któ re mo˝ na za mó wiç dla mo de li 147,
156 i Spor twa gon.



War to wspo mnieç tak ̋ e o ofe ro wa nym
przez no we Al fy Ro meo bez pie czeƒ stwie
i przy jem no Êci pro wa dze nia. Uk∏ad za wie -
szeƒ (przed ni czwo ro bocz ny wy so ki, tyl ny ty pu
Mc Pher son) gwa ran tu je dy na micz ne osià gi
wraz z kom for tem po dró ̋ o wa nia. Elek tro nicz -
ny sys tem VDC (Ve hic le Dy na mic Con trol) nad -
zo ru je sta bil noÊç po jaz du i wspie ra kie row c´
w sy tu acjach utra ty pa no wa nia nad sa mo cho dem; 
re flek to ry kse no no we (w opcji) cha rak te ry zu jà si´ in ten -
syw no Êcià Êwia t∏a i ˝y wot no Êcià dwu krot nie wy˝ szà w sto -
sun ku do tra dy cyj nych re flek to rów z ˝a rów ka mi ha lo ge -
no wy mi. W za kre sie bez pie czeƒ stwa bier ne go na le ̋ y
wspo mnieç o mon to wa nych se ryj nie po dusz kach po -
wietrz nych win dow bag we wszyst kich wer sjach i mo co -
wa niach iso fix dla fo te li ków dzie ci´ cych. W wy po sa ̋ e niu
na za mó wie nie znaj du jà si´ wszyst kie no wo cze sne obec nie
urzà dze nia te le in for ma tycz ne: na wi ga tor pik to gra mo wy,
te le fon z urzà dze niem g∏o Êno mó wià cym, zin te gro wa ny
sys tem Con nect i uk∏ad Hi -Fi fir my Bo se.

Od granatu Dayton po czerwień Siena
Przy oka zji za pre zen to wa nia no wych Alf 156 i Spor -

twa gon, fir ma – ba zu jàc na hi sto rycz nej tra dy cji mar ki –
wpro wa dza no wa tor skie od nie sie nia dla okre Êle nia 16
no wych ko lo rów. Dla zde fi nio wa nia spor to wych od cie ni
nad wo zia, wy bra no na zwy to rów sa mo cho do wych, na
któ rych sa mo cho dy spod zna ku Bi scio ne od no si ∏y wiel -
kie zwy ci´ stwa – gra nat Day ton i czerƒ Ja ra ma. Dla
okre Êle nia ko lo rów, któ re od da jà kla sycz ny styl sa mo -
cho du, wy bra no pi´k ne za kàt ki W∏och. I tak sza ry

w
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ć Dynamika silnika

Multijet 20V
Na ry nek wcho dzi pi´ cio cy lin dro wy tur -

bo die sel o po jem no Êci 2.4, 20 za wo rach
i mo cy 175 KM, dru gi wie lo za wo ro wy sil -
nik Al fy Ro meo z ro dzi ny JTD, opra co wa -
ny z wy ko rzy sta niem tech no lo gii Mul ti jet.
Cha rak te ry zu je go przede wszyst kim cich -
sza pra ca w fa zie roz grze wa nia – w za le˝ no -
Êci od ilo Êci ob ro tów i tem pe ra tu ry oto cze -
nia od 3 do 6 de cy be li mniej. Ale te˝ du ̋ e

war to Êci mo cy i mo men tu (385 Nm
– 39,3 kgm przy 2000 ob ro tów).
Sto su nek ma sa / moc Al fy 156

2.4 JTD Mul ti jet wy no si: 7,9 kg na
ka˝ dy KM. Pa ra metr ten po -

twier dza praw dzi wà
spor to wà du sz´ te go
sa mo cho du. Wy˝ sze

sà te˝ osià gi w sto -
sun ku do po przed nie go

sil ni ka 2.4 JTD 10v przy
nie zmie nio nym zu ̋ y ciu pa li wa.

Po nad to no wy Mul ti jet 20v cha rak -
te ry zu je si´ ogra ni czo nà emi sjà za nie -

czysz czeƒ, choç nie dys po nu je wy ra fi no wa -
ny mi urzà dze nia mi oczysz cza nia ga zów wy -
de cho wych. Tak do sko na ∏e re zul ta ty osià -
gni´ to dzi´ ki ró˝ nej ka li bra cji kon tro li sil ni -
ka, zwi´k sze niu ci Ênie nia wtry sku i no wej
re gu la cji tur bo spr´ ̋ ar ki. Do ∏a do wa nie jed -
nost ki na p´ do wej po wie rzo ne zo sta ∏o tur -
bo spr´ ̋ ar ce Gar ret, wy po sa ̋ o nej w tur bi n´
o zmien nej geo me trii, któ ra sprzy ja uzy ski -
wa niu wi´k szej mo cy przy za cho wa niu wy -
so kie go mo men tu przy ni skich ob ro tach.
W prze dzia le od 1750 do 3500 ob ro tów
uzy sku je si´ 90% mo men tu mak sy mal ne go.

Wszyst kie te pa ra me try wp∏y wa jà na
przy jem noÊç pro wa dze nia i do sko na ∏e osià -
gi. Al fy 156 uzy sku je pr´d koÊç do
225 km/h, a przy spie sze nie – od 0 do 100
ki lo me trów w 8,3 se kun dy (8,6 s. Spor twa -
gon). Zu ̋ y cie pa li wa ogra ni czo no do 6,6
li tra na 100 km w cy klu mie sza nym – mo -
del 156 i 6,7 – Spor twa gon.
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Âwia t∏o Amal fi, sza ry Li pa ri, gra nat Ca pri i czer wieƒ 
Sie na. Pierw sze dwa ko lo ry, je den ja sny dru gi ciem ny,
od zwier cie dla jà per fek cyj nie spor to wà ele gan cj´, w∏a Êci -
wà tej mar ce. Gra nat Ca pri do sko na le na da je si´ dla 
re pre zen ta cyj ne go sa mo cho du. Czer wieƒ Sie na na da je
sa mo cho do wi szczyp ty ele gan cji.

No wa Al fa Ro meo Spi der I GTV
No we mo de le Al fy Ro meo za pew nia jà mak si mum spor -

to wych wra ̋ eƒ, si ∏´, do sko na ∏à kon tro l´ i przy jem noÊç
jaz dy. Z ca ∏à pew no Êcià spe∏ nià ocze ki wa nia
klien tów ma rzà cych o wol no Êci oraz przy jem -
nym sp´ dze niu wa ka cji.

OÊro dek w Pi nin fa ri na przy go to wa∏ rów -
nie˝ tym ra zem trzy wer sje wy po sa ̋ e nia,
ka˝ dà z in nym ro dza jem sil ni ka. Wy star -
czy po pa trzeç na ze wn´trz nà li ni´ Al fy
Spi der i Al fy GTV, ̋ e by prze ko naç si´
o ich atrak cyj nym wy glà dzie, któ ry
∏à czy ele men ty tra dy cji z no wo cze -
sno Êcià. Przed nia cz´Êç po jaz dów
wy raê nie do mi nu je nad resz tà sil -
nym cha rak te rem. S∏up ki bocz ne
spra wia jà wra ̋ e nie du ̋ ej so lid no Êci
i dy na mi ki; to od nich wy cho dzà tra dy -
cyj ne, zbie ga jà ce si´ prze t∏o cze nia w kszta∏ -
cie li te ry V, pod kre Êla jà ce wy pu k∏oÊç ma ski, pod któ rà
mie Êci si´ su per moc ny sil nik.

Zgod nie z tra dy cjà mar ki, no we mo de le za cho wa ∏y kli -
no wy kszta∏t nad wo zia ze Êci´ tym nie co ty ∏em, któ ry na -
da je ca ∏o Êci agre syw ny wy glàd. Z tych sa mych po wo dów
sty li Êci za cho wa li tak ̋ e ni ski kàt na chy le nia przed niej szy -
by, wy raê ne prze t∏o cze nia po bo kach, któ re pod kre Êla jà
strze li stà i dy na micz nà for m´ nad wo zia. Tak wi´c, pro fil
no wych mo de li po zo sta je tra dy cyj ny, ze Êci´ tym i pod nie -
sio nym ty ∏em w wer sji GTV, a nie co ∏a god niej szy u Al fy
Spi der. In ny kszta∏t ma jà za to alu fel gi 16” z lek kie go alu -
mi nium, wpro wa dzo no tak ̋ e trzy no we ko lo ry ka ro se rii:
Ros so Bru nel lo, Ver de Ra cing, Blu Co bal to.

Sil ni ki w Al fie Spi der i GTV wno szà spo ro no wo -
Êci. Dwa z nich zastosowano ju˝ w in nych mo de -
lach Al fy: ben zy no wy 2.0 JTS z bez po Êred -
nim wtry skiem pa li wa i mo cy 165 KM oraz
3.2 6V 24 za wo ro wy o mo cy 240 KM.
GTV z tym ostat nim sil ni kiem osià ga pr´d -
koÊç 255 km/h, sta jàc si´ naj szyb szym 
sa mo cho dem w hi sto rii Al fy Ro meo. Do s-
t´p ny jest po za tym sil nik 2.0 T. S. o mo cy

150 KM. To kwin te sen cja do Êwiad cze nia Al fy w tech no lo -
gii Twin Spark – czte ro cy lin dro wy sil nik roz p´ dza 
Al f´ GTV max. do 215 km/h (do 210 w wer sji Spi der). Ra -
zem z sil ni ka mi mon to wa ne sà dwa ro dza je me cha nicz nej
skrzy ni bie gów: sze Êcio bie go wa dla sil ni ków 3.2 V6 24v
oraz pi´ cio bie go wa dla sil ni ków 2.0 T. S. i 2.0 JTS.
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Wn´ trze za pro jek to wa no z my Êlà o er go no mii i z du ̋ à
dba ∏o Êcià o szcze gó ∏y. No wo Êcià jest przede wszyst kim ob -
ni ̋ o na po zy cja kie row cy (w punk cie H), co zwi´k sza kom -
fort jaz dy. Wy ró˝ nia si´ te˝ no wa czar na de ska roz dziel cza,
kon so la cen tral na, gdzie znaj du je si´ przy cisk ASR, ra dio
oraz na wi ga tor sa te li tar ny. W naj now szych mo de lach, ze -
staw wskaê ni ków oraz ze spó∏ przy ci sków pod Êwie tlo ny
jest na czer wo no. Do st´p ny jest tak ̋ e Al fa tex – no wy ma -

te ria∏ obi cio wy na fo te le i ta pi cer k´ wn´ trza.
Wszyst kie te mo dy fi ka cje pod kre -

Êla jà spor to wy i ele ganc ki
styl Al fy Ro meo.

Ja kie sà za tem naj wa˝ niej sze ce chy no wych mo de li?
Styl, tem pe ra ment i tech no lo gia. A po za tym, ju˝ tra dy cyj -
nie, do sko na ∏e za cho wa nie si´ na dro dze.

Na uwa g´ za s∏u gu jà tyl ne za wie sze nia ty pu mul ti link
oraz przed nie, nie za le˝ ne, ty pu McPher son, z wa ha cza mi
i drà˝ kiem sta bi li za cyj nym, za pew nia jà ce du ̋ à przy jem -
noÊç pro wa dze nia. Dzi siaj jed nak od spor to wych aut wy -
ma ga si´ tak ̋ e kom for tu. Dla te go w no wych mo de lach za -
mon to wa no au to ma tycz nà kli ma ty za cj´ z fil trem prze ciw -
py ∏o wym, zaÊ sztyw ne nad wo zie, oprócz te go, ˝e po zwa la
na dy na micz ne pro wa dze nie au ta, za pew nia tak ̋ e pe∏ ne
wy ci sze nie wn´ trza. Kom fort aku stycz ny pa nu je tak ̋ e
w mo de lu z otwie ra nym da chem, któ ry ulep szo no pod kà -
tem es te tycz nym, ae ro dy na micz nym i funk cjo nal nym.
W wer sji Spi der mo˝ na te˝ do ce niç wa lo ry sys te mu au dio
Hi Fi sk∏a da jà ce go si´ z ra dia sa mo cho do we go z od twa -
rza czem CD i g∏o Êni ka mi (4x40 Watt) wraz z sub wo ofe -
rem tyl nym (je den w Al fie Spi der, dwa w GTV). 

No wa ga ma sk∏a da si´ z trzech wer sji wy po sa ̋ e nia,
wspól nych dla oby dwu mo de li. Pierw sza z nich za wie ra
sil nik 2.0 Twin Spark o mo cy 150 KM a w stan dar dzie
ofe ru je sie dze nia i pa ne le obi te ma te ria ∏em, na pi na cze
przed nich pa sów bez pie czeƒ stwa, po dusz k´ po wietrz nà
po stro nie kie row cy i pa sa ̋ e ra, pod no Êni ki szyb i lu ster ka
wstecz ne ste ro wa ne elek trycz nie, za mek cen tral ny drzwi
i check con trol dla spraw dze nia za mkni´ cia drzwi i po kry -
wy ba ga˝ ni ka. Oprócz te go kie row ni ca o trzech ra mio -
nach, z po dwój nà re gu la cjà, przy sto so wa nie do mon ta ̋ u
ra dia z an te nà i g∏o Êni ka mi, hy drau licz ne wspo ma ga nie
kie row ni cy, trze cie Êwia t∏o stop, ko rek tor Êwia te∏ re flek to -
rów, przed nie Êwia t∏a prze ciw m giel ne, klucz elek tro nicz ny
i dach z tka ni ny tes su to (w wer sji Spi der). Po za tym oby -
dwa mo de le ma jà alu fel gi ze sto pu alu mi nium o wy mia -
rach 205/50/16’’ w no wym kszta∏ cie. Oprócz te go bo ga te -
go wy po sa ̋ e nia pro po nu je si´ wer sj´ „Êred nio bo ga tà”
z au to ma tycz nà kli ma ty za cjà i fil trem prze ciw py ∏o wym,
pa ne le i sie dze nia po kry te ma te ria ∏em Al fa tex oraz wstecz -
ne lu ster ka pod grze wa ne i ste ro wa ne elek trycz nie. 

¸àcz nie z tym wy po sa ̋ e niem Al fa Spi der i GTV pro po -
nu je no wa tor ski sil nik 2.0 JTS o mo cy 165 KM. Ofer t´ za -
my ka wer sja luk su so wa, po sia da jà ca dy na micz ny sil nik
3.2 V6 24 za wo ro wy o mo cy 240 KM. Wn´ trze po jaz du
jest roz po zna wal ne ze wzgl´ du na kszta∏t i obi cia sie dzeƒ
oraz pa ne le po kry te skó rà, a tak ̋ e ze wzgl´ du na alu fel gi
225/45/17” oraz kloc ki ha mul co we ko lo ru czer wo ne go.
Wszyst kie mo de le na ˝y cze nie mo gà byç wy po sa ̋ o ne
w na wi ga tor sa te li tar ny, ra dio sa mo cho do we, od twa rzacz
CD, a w wer sji Spi der – elek trycz nie ste ro wa ny dach.

Al fa Ro meo Spi der. 
Po ni żej: no we sie dze nia, de ska roz dziel cza oraz sa mo chód 
z za mknię tym da chem. Na do le po le wej: Al fa Ro meo GTV. 
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Modelowe gospodarstwa
firmowane przez 

New Holland

W Hiszpanii powstało pierwszych 25 gospodarstw rolnych stosujących wyłącznie
maszyny marki New Holland. Oryginalna formuła dzierżawy pozwala rolnikom na
ograniczenie kosztów, dając im do dyspozycji najnowocześniejsze modele.

Francesca Rech



ROL NIC TWO NA EKS PORT
W Hisz pa nii jest po nad mi lion dwie ście ty się cy go spo darstw

rol nych. Ich śred nia wiel kość to 21 hek ta rów, czy li nie co 

po wy żej śred niej w Eu ro pie, któ ra kształ tu je się na po zio mie

18,5 hek ta ra. W środ ko wej czę ści pół wy spu rol ni cy 

spe cja li zu ją się przede wszystkim w upra wach zbo ża, 

ziem nia ków, ro ślin ole istych i bu ra ków cu kro wych. 

Ob sza ry na wad nia nie, hu er tas, znaj du ją ce się w wiel kich 

do li nach i na nad mor skich ni zi nach, do star cza ją owo ców,

głów nie cy tru sów oraz wa rzyw (zwłaszcza po mi do rów), 

któ re w prze wa ża ją cej czę ści prze zna cza ne są na eks port. 

W Hisz pa nii są naj więk sze w ca łej Eu ro pie win ni ce: 

po nad mi lion hek ta rów, na któ rych co raz czę ściej 

upra wia się szla chet ne odmiany winorośli. 

Po za tym, kraj ten zaj mu je pierw sze miej sce na świe cie 

w pro duk cji oli wy z oli wek.

P o mys∏ jest ory gi nal ny: sieç go spo darstw rol nych
pra cu jà cych wy ∏àcz nie na ma szy nach dzier ̋ a wio -
nych od New Hol land. Tak w skró cie wy glà da

pro jekt hisz paƒ skich „New Hol land farm”. W je go ra -
mach do koƒ ca ro ku po wsta nie 25 go spo darstw. Ze
wzgl´ du na ró˝ no rod noÊç upraw zo sta nie im udo st´p nio -
na ca ∏a ga ma wy ro bów mar ki. Ini cja ty wa skie ro wa na jest
do rol ni ków, któ rzy cz´ sto mu szà li czyç si´ z wy so ki mi
wy dat ka mi, zw∏asz cza, gdy pra gnà zró˝ ni co waç swo jà
pro duk cj´.

„Wspó∏ pra ca z far ma mi – mó wi Vic to ria Hu er ga, dy rek -
tor ryn ku rol ni cze go Hisz pa nia CNH od dzia∏ New Hol -
land – jest oka zjà do po ka za nia na szym klien tom bo ga tej
ofer ty mar ki, któ ra prze cie˝ zo sta ∏a za pro jek to wa na tak,
aby spe∏ niç zró˝ ni co wa ne wy ma ga nia. Ka˝ de go spo dar -
stwo b´ dzie mia ∏o, w za le˝ no Êci do po trzeb, do st´p do naj -
no wo cze Êniej szych ma szyn i awan gar do wych tech no lo gii
do st´p nych na ryn ku, co po zwo li im jak naj le piej wy ko -
rzy staç swo je za so by i Êrod ki”.

Lu is Pi chot, od po wie dzial ny za mar ke ting cià gni ków
i trak to rów do wi no bra nia New Hol land Spa gna t∏u ma czy,
i˝ pierw szym kro kiem go spo dar stwa pra gnà ce go przy stà piç
do pro jek tu po win no byç za sta no wie nie si´ nad 
spo so bem ra cjo na li za cji par ku ma szyn. W tym za kre sie 
po mo cà s∏u ̋ y Wy dzia∏ Rol ni czy Uni wer sy te tu w Ma d-
ry cie. Na st´p nie zo sta je pod pi sa na umo wa, na pod sta -
wie któ rej New Hol land zo bo wià zu je si´ do star czaç

Prze ka za nie ma szyn 
jed ne mu z pierw szych 
go spo darstw New Hol land.
Na po zo sta łych zdję ciach:
cią gni ki pra cu ją ce 
na wsi hisz pań skiej.
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klien to wi po trzeb ne urzà dze nia. Umo wa, w for mie dzier ̋ a -
wy okre Êla, i˝ w za mian za co mie si´cz ne op∏a ty far ma 
mo ̋ e ko rzy staç przez ca ∏y rok z ma szyn New Hol land. Po
up∏y wie dwu na stu mie si´ cy klient od da je u˝y wa ne ma szy ny
i wy mie nia je na no we. Sys tem ta ki pra wie do ze ra ob ni ̋ a
kosz ty kon ser wa cji. Ka˝ de go spo dar stwo mo ̋ e tak ̋ e za -
wsze li czyç na no wo cze sne ma szy ny, co przy no si wy mier ne
ko rzy Êci. Po za tym, rocz ne okre sy dzier ̋ a wy po zwa la jà rol -
ni kom na cy klicz nà zmia n´ upraw w za le˝ no Êci od sy tu acji
na ryn ku. Po up∏y wie ro ku mo ̋ e on bo wiem wy mie niç ma -
szy ny na ta kie, ja kie b´ dà mu po trzeb ne w da nym ro ku.

Na wspó∏ pra c´ z rol ni ka mi na sta wie ni sà tak ̋ e de ale rzy.
Po za ser wi sem tech nicz nym uczà klien tów ob s∏u gi no wych
ma szyn; w „New Hol land Farm” or ga ni zo wa ne sà rów -
nie˝ kur sy do kszta∏ ca jà ce dla sprze daw ców.

Wszyst kie go spo dar stwa, któ re przy stà pi ∏y do pro gra -
mu na le ̋ à do Gea Or ga ni za tion, sto wa rzy sze nia przed si´ -
bior ców, któ re w Hisz pa nii re pre zen tu je naj wi´k szych
pro du cen tów rol ni czych. „Dla nas – mó wi∏ w trak cie 
pod pi sy wa nia umo wy José Ma nu el Po mar, wi ce pre zes 
Or ga ni za cji – koszt me cha ni za cji, ob s∏u gi urzà dzeƒ, ich
kon ser wa cji i szko le nia ope ra to rów sta∏ si´ bar dzo du ̋ ym
wy dat kiem. Pro jekt re ali zo wa ny przez New Hol land przy -
no si za tem na szym cz∏on kom du ̋ e ko rzy Êci”.
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ć Wy sta wa In ter mat

w Pa ry żu
Naj now sze wy ro by CNH moż na by ło zo ba czyć 

na In ter mat (zdję cie po le wej), jed nej z naj waż -

niej szych wy staw świa to wych po świę co nych 

in ży nie rii cy wil nej i prze my sło wej, któ ra 

od by ła się w Pa ry żu od 13 do 17 ma ja br.

Po raz pierw szy róż ne mar ki CNH z bran ży 

ma szyn bu dow la nych za pre zen to wa ły się w jed -

no li ty spo sób pod egi dą CNH. Przed się bior stwo

chcia ło nie tyl ko po ka zać swo je osią gnię cia

w po szcze gól nych mar kach, ale rów nież umoc nić

po zy cję pierw szo pla no we go pro du cen ta w tej

bran ży. W 2002 ro ku CNH osią gnę ło bar dzo 

do bre wy ni ki w sek to rze ma szyn bu dow la nych,

gdzie zdo by ło trze cie miej sce na świe cie pod

wzglę dem wiel ko ści ob ro tów, a pierw sze pod

wzglę dem wiel ko ści jed nost ko wej sprze da ży. 

Do te go na le ży do dać wio dą cą po zy cję świa to -

we go pro du cen ta lek kie go sprzę tu bu dow la ne -

go, ko par ko -ła do wa rek, cią gni ków rol ni czych

i kom baj nów. Głów ne mar ki CNH z bran ży 

ma szyn bu dow la nych (New Hol land

Con struc tion, Ca se Con struc tion, 

Fiat Ko bel ko, Ko leb ko i 0&K) za pre zen -

to wa ły na tar gach In ter mat 96 swoich

pro duk tów, z cze go aż 42 sta no wią 

cał ko wi tą no wość.

Naj bo gat szą ofer tę w Pa ry żu przed sta -

wi ła fir ma Fiat Ko bel ko, któ ra za pre zen -

to wa ła no wą ga mę obej mu ją cą 17 no -

wych mo de li skła da ją cych się na 15 li nii

wy ro bów. Ta sze ro ka ofer ta zdol na jest

za spo ko ić naj prze róż niej sze wy ma ga nia

ryn ku. W ga mie tej wy róż nia ją się

zwłasz cza no we ko par ki, któ re są 

po łą cze niem tech no lo gii Ko bel ko 

z do sko na ły mi roz wią za nia mi Fiat 

Ko bel ko z za kre su cięż kie go i lek kie go

sprzę tu bu dow la ne go. Uwa gę zwra ca ła

po za tym, no wa se ria ko pa rek ko ło wych

pro du ko wa nych w za kła dzie San Mau ro

To ri ne se, któ ra wy po sa żo na jest w sil ni -

ki NEF (New En gi ne Fa mi ly) pro duk cji

En gi ne Al li na ce, spół ki jo int ven tu re

utwo rzo nej przez CNH, Ive co i Cum mins.
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Z wy ci´ skiej dru ̋ y ny si´ nie zmie nia” – ty mi s∏o wa -
mi Da rio Sa lva ti, od po wie dzial ny za pro dukt
i sprze da˝ w Bu si ness Unit Truck Ive co, scha rak -

te ry zo wa∏ no wy mo del Eu ro car go 2003. W 12 lat po
wy lan so wa niu mo de lu i ca ∏ej se rii suk ce sów w sprze da ̋ y,
Eu ro car go prze cho dzi ko lej nà od no w´ z za cho wa niem
cha rak te ru, dzi´ ki któ re mu mo del zo sta∏ li de rem w seg -
men cie sa mo cho dów Êred nich.

„Choç zde cy do wa li Êmy o po zo sta wie niu ta kiej sa mej
na zwy – mó wi Sa lva ti – Eu ro car go 2003 okre Êla no wà
kom plet nà ga m´ wy ro bów. Sà to po jaz dy z trze ma ty pa mi

ka bin: ka bi nà krót kà, do wszel kich za sto so waƒ bez po -
trze by no co wa nia; d∏u gà – z jed nym lub dwo ma ∏ó˝ ka mi
i bry ga do wà dla sied miu osób (6+1), prze zna czo nà do
spe cjal ne go u˝yt ku, na przyk∏ad jako po moc dro go wa
lub stra˝ po ̋ ar na. W ostat nich la tach Ive co za an ga ̋ o wa -
∏o si´ w po wtór nà kla sy fi ka cj´ wy ro bów in we stu jàc 
po nad dwa mi liar dy eu ro. Eu ro car go 2003 jest no wym
eta pem tej ini cja ty wy, dzi´ ki któ rej Fir ma pra gnie osià -
gnàç naj wy˝ szy po ziom ja ko Êci i nie za wod no Êci”.

Przyj rzyj my si´ teraz no we mu, ci´ ̋ a ro we mu po jaz do wi
Ive co.

Zupełnie nowe
EuroCargo

No wa ga ma Eu ro car go za pro jek to wa na zo sta ła pod ha słem tech no lo gii 
i nie za wod no ści. W ta ki spo sób Ive co przy go to wu je się do po twier dze nia 
swo je go prze wod nic twa na eu ro pej skim ryn ku śred nich po jaz dów cię ża ro wych.

Fran ce sca Rech

„
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Markowa kabina
Ap pe al. DziÊ w pro jek to wa niu ter min ten jest klu czem

do re ali za cji prze bo jo wych wy ro bów. Do ty czy to tak ̋ e po -
jaz dów ci´ ̋ a ro wych, a przede wszyst kim ich ka bin. Rów -
nie˝ w tej ka te go rii po jaz dów klien ci ce nià so bie wi ze ru -
nek. Za pro jek to wa nie ka bi ny no we go Eu ro car go, po wie -
rzy ∏o Ive co fir mie Sti le Ber to ne. ¸a god ne i har mo nij ne li -
nie pro jek tu od wo ∏u jà si´ do no we go po j´ cia fa mi ly fe eling
Ive co, któ re go ele men ty od na leêç mo˝ na tak ̋ e w nie daw -
no wy lan so wa nych mo de lach Stra lis Ac ti ve Ti me i Ac ti ve
Day. Zde rza ki, ze zin te gro wa ny mi ze spo ∏a mi Êwia te∏, 

wy ko na ne zo sta ∏y w opar ciu o dwa pro jek ty: je den o bar -
dziej ∏a god nych li niach, prze wi dzia ny dla ga my od 7 do 12
ton, dru gi – o kszta∏ cie otu la jà cym, dla ga my 12 do 26 ton.
Tak jak w mo de lach Stra lis Ac ti ve Ti me i Ac ti ve Day, rów -
nie˝ w Eu ro car go de flek to ry kie ru jà po wie trze na bo ki 
ka bi ny, two rzàc w ten spo sób ba rie r´ dla bry zgów wo dy.
Ta kie roz wià za nie chro ni szy by bocz ne, lu ster ka wstecz ne
i klam ki drzwi przed za bru dze nia mi. Szy ba przed nia jest
tym ra zem wkle ja na, co gwa ran tu je lep szà szczel noÊç. 
Do st´p do prze dzia ∏u sil ni ka mo˝ li wy jest po przechyleniu
ka bi ny bez ko niecz no Êci pod no sze nia atra py.
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Z my ślą o kie row cy
Roz wo ̋ àc to war trze ba wie lo krot nie wsia daç i wy -

sia daç z po jaz du. Nie jed no krot nie 55 ra zy w cià gu
sied miu go dzin pra cy. Po my Êla no o tym pod czas pro -
jek to wa nia Eu ro car go Ive co. Dla te go do wszyst kich
ka bin wsia da si´ i wy sia da bez wi´k sze go wy si∏ ku. Po -
ma ga w tym scho dek umiesz czo ny 50 cm od pod ∏o ̋ a
w wer sjach 7,5 do 12 ton, a w wer sjach 12 do 18 ton,
dwa schod ki. Drzwi za my ka si´ bez wy si∏ ku i ha ∏a su,
a przy ich otwie ra niu za pa la jà si´ Êwia te∏ ka oÊwie tla -
jà ce schod ki i ich oto cze nie.

Miej sce kie row cy jest wy god ne, nie za le˝ nie od
wzro stu pro wa dzà ce go, dzi´ ki re gu lo wa ne mu sie dze -
niu za wie szo ne mu pneu ma tycz nie. Kie row ni ca ma
mo˝ li woÊç re gu la cji w dwóch p∏asz czy znach – nie tyl -
ko pod no si si´ i opusz cza, ale tak ̋ e po chy la. 

Rów nie wy god nie sie dzi si´ pa sa ̋ e rom. Ist nie je
mo˝ li woÊç wy bo ru sie dze nia po je dyn cze go, bàdê
dwu oso bo we go z dzie lo nym opar ciem. De ska roz -
dziel cza po kry ta zo sta ∏a tka ni nà soft to uch i za pro jek -
to wa na tak, aby pro wa dzà cy mia∏ wszyst kie wy ∏àcz ni -
ki w za si´ gu r´ ki. 

W cen tral nym miej scu na de sce roz dziel czej umiesz -
czo ny jest cie k∏o kry sta licz ny wy Êwie tlacz, na któ rym
umiesz czo no wi´k szà iloÊç po trzeb nych in for ma cji
po da wa nych przez kom pu ter po k∏a do wy np: prze by -
ty dy stans, Êred nie zu ̋ y cie pa li wa, itd., co umo˝ li wia
pro wa dzà ce mu do brà kon cen tra cj´ i nie wy ma ga  od -
wra ca nia uwa gi pod czas pro wa dze nia. Ekran oto czo -
ny jest czte re ma tra dy cyj ny mi wskaê ni ka mi (pr´d ko -
Êcio mierz, ob ro to mierz, wskaê nik tem pe ra tu ry p∏y nu
ch∏od ni cy i po zio mu pa li wa). 

Wn´ trze ka bi ny od po wied nio wy g∏u szo no, wy ci -
sze niu pod da no rów nie˝ sil nik Tec tor oraz wni kli wie
prze szu ka no i zneu tra li zo wa no wszel kie êró d∏a drgaƒ,
obi ja jàc wn´ trze ka bi ny wy g∏u sza jà cà ba we∏ nà. 

Roz wo ̋ e nie to wa rów wy ma ga wie lu od po wied nio
przy go to wa nych miejsc na prze cho wy wa nie nie -
zb´d nych do pra cy dro bia zgów. Pod tym wzgl´ dem
ju˝ po przed nie Ive co Eu ro car go by ∏o do sko na le wy -
po sa ̋ o ne. Tym ra zem za pro jek to wa no do dat ko we
schow ki a in ne po wi´k szo no. Tak jak w po przed nim
mo de lu, opar cie Êrod ko we go sie dze nia mo˝ na z∏o -
˝yç prze kszta∏ ca jàc je w prak tycz ny sto lik.

D∏u ga ka bi na po sia da wy god ne sze ro kie ∏ó˝ ko,
po ni ̋ ej któ re go znaj du je si´ po jem na wn´ ka na ko∏ -
dry i po dusz ki.

TO TAK ŻE DZIEC KO WY ŚCI GÓW
Ive co Eu ro car go to na zwa do brze zna na Mi kie mu Bia sion, 

któ ry ma za so bą 25 lat ka rie ry spor to wej i dwu krot ne raj do we 

mi strzo stwa świa ta. Kie ru je nie tyl ko sa mo cho da mi, ale tak że 

cię ża rów ka mi. W dru giej po ło wie lat 90., za kie row ni cą Eu ro car go

zdo był dwa ty tu ły mi strza świa ta w raj dach. Te bar dzo trud ne 

współ za wod nic twa roz gry wa ne są na gra ni cy wy trzy ma ło ści po jaz du

i kie row cy. „Udział w raj dach – mó wi Bia sion – wspo mi nam ja ko 

fan ta stycz ny okres w mo jej dzia łal no ści spor to wej. Dzię ki Eu ro car go

i je go nie za wod no ści, co wie czór do jeż dża li śmy do me ty, po dłu gich

go dzi nach pro wa dze nia w słoń cu, do cie ra li śmy do obo zo wisk. I choć

na si ry wa le po dró żo wa li po jaz da mi zde cy do wa nie moc niej szy mi, 

my wy gry wa li śmy wy ści gi. Z Eu ro car go nie by ło ni gdy pro ble mów.

I je śli dziś, dzię ki Eu ro car go 2003, fir ma Ive co dys po nu je jesz cze

bar dziej nie za wod nym po jaz dem, to jest w tym tak że szczyp ta mo jej

za słu gi. Pod czas wy ści gów bo wiem, prze ka zy wa li śmy in ży nie rom 

fir my wszyst kie na sze uwa gi, co oka za ło się po ży tecz ne 

przy pro jek to wa niu no we go mo de lu”.
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Z korzyścią dla pojazdu
Moc, osià gi, wy mia ry, no ÊnoÊç – to nie któ re pa ra me try,

od któ rych za le ̋ y op∏a cal noÊç eks plo ata cji. No wy Eu ro ca -
go po my Êla ny zo sta∏ tak, aby uzy skaç mak sy mal nà oce n´
dla wszyst kich wy mie nio nych pa ra me trów. Sil ni ki Tec tor
sà wy daj ne i oszcz´d ne. Do st´p ne w wer sjach czte ro - i sze -
Êcio cy lin dro wych o mo cy od 130 do 275 KM, wszyst kie
dys po nu jà wy so kim mo men tem ju˝ przy ni skich ob ro tach,
co gwa ran tu je ela stycz noÊç i mniej szà po trze b´ zmia ny
bie gów. Elek tro nicz ne ste ro wa nie sil ni kiem da je opty mal -
ne osià gi i zu ̋ y cie pa li wa oraz u∏a twia dia gno sty k´. 

W no wych Eu ro car go uspraw nio no zmia n´ bie gów. 
¸a twoÊç kie ro wa nia by ∏a od za wsze atu tem wszyst kich

Eu ro car go. Tak ̋ e mo del 2003 dys po nu je do sko na ∏ym
pro mie niem skr´ tu, co po zwa la na spraw ne po ru sza nie si´
w ru chu miej skim. Wy jàt ko wo sku tecz ne jest ha mo wa nie
ha mul cem sil ni ko wym w∏à cza nym na trzy spo so by: tra dy -
cyj nym, po przez ste ro wa nie osob nym pe da ∏em, za ∏à cza -
nym przy u˝y wa niu ha mul ca za sad ni cze go lub tyl ko przez
pusz cza nie pe da ∏u przy spie sza nia. Wy bór za le ̋ y od sy tu -
acji: w du ̋ ym ru chu, kie dy cz´ sto trze ba zwal niaç, trze cie
roz wià za nie jest naj lep sze.

Ele men tem, któ re go nie mo g∏o za brak nàç, jest tem po -
mat – urzà dze nie przy dat ne na d∏u gich tra sach, po zwa la -
jà ce kie row cy na usta wie nie i utrzy ma nie sta ∏ej pr´d ko Êci.

Uk∏ad ha mo wa nia w Ive co Eu ro car go cha rak te ry zu je si´
na st´ pu jà cà no wo Êcià: po za ABS, w ca ∏ej ga mie za sto so -
wa no ha mul ce tar czo we we wszyst kich wer sjach. No we

tyl ne mo sty, na któ rych za mon to wa no ha mul ce, gwa ran -
tu jà ∏a twe prze glà dy i utrzy ma nie, przy jed no cze snej
oszcz´d no Êci cza su i pie ni´ dzy.

W za kre sie za wie sze nia zmia ny do ty czà mo de li do 10
ton. W mo de lach 8-10 ton za sto so wa no za wie sze nie zin -
te gro wa ne pneu ma tycz ne, na to miast w ga mie 6-10 ton
za wie sze nie pa ra bo licz ne jed no pió ro we, za pew nia jà ce
mniej szy ci´ ̋ ar, wi´k szy kom fort i mniej sze kosz ty 
utrzy ma nia.
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Fir ma Ber to ne, któ ra opra co wa ła sty li stycz nie no wy

mo del Eu ro car go, jest jed ną z naj więk szych w dzie -

dzi nie de si gnu sa mo cho do we go. Ate lier po wsta ło

w 1912 ro ku, kie dy Gio van ni Ber to ne otwo rzył w Tu -

ry nie warsz tat „car ra do re”, zaj mu ją cy się kon struk cją

ka ret do kon ne go za przę gu. Od sa mo cho du dzie lił go

już tyl ko je den krok. Tak Ber to ne roz po czął współ -

pra cę z Fia tem i Lan cią. Pod czas Sa lo nu Tu ryń skie go

w 1954 ro ku, zo sta ła za pre zen to wa na Al fa Ro meo

Giu liet ta Sprint, za pro jek to wa na przez Nuc cio Ber to -

ne, sy na Gio van nie go. W 1965 po wsta ła Al fa Ro meo

Giu lia GT i Fiat 850 Spi der. W 1970 fir ma Ber to ne li -

czy ła 1500 pra cow ni ków i ta len to wi Nuc cio za wdzię -

cza no sa mo cho dy, któ re by ły ka mie niem mi lo wym

w hi sto rii pro jek to wa nia, jak Lan cia Stra tos, Fiat

X1/9 czy Fer ra ri 308 GT4 i Lam bor ghi ni Co un tach.
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J u˝ po raz czwar ty na to rach wy Êci go wych w Po zna -
niu, Ka mie niu Âlà skim i w Kiel cach trwa wal ka
o Pu char Al fa Ro meo. W tym ro ku uczest ni czy

w niej 19 za wod ni ków. Roz strzy gni´ cie ich ry wa li za cji na -
stà pi 5 paê dzier ni ka pod czas szó stej, ostat niej eli mi na cji,
roz gry wa nej w Mie dzia nej Gó rze ko ∏o Kielc.

No wi za wod ni cy, sta re za sa dy
Ob sa da „Czer wo ne go Expres su”, jak ze wzgl´ du na ko -

lor wy Êci go wych Alf 156 na zy wa ne sà te roz gryw ki, w sto -
sun ku do po przed nie go se zo nu wi docz nie si´ zmie ni ∏a.
Star tu je mniej po jaz dów (w Pu cha rze 2002 by ∏o ich 21),
z roz gry wek wy co fa ∏o si´ kil ko ro za wod ni ków – w tym
zwy ci´z ca ubie g∏o rocz nej, trze ciej edy cji Ar tur Czy˝ i jed -
na z dwóch paƒ, Ma∏ go rza ta Ser bin. Przy by li za to no wi:
Ra do s∏aw Kr´t z Au to mo bil klu bu Che∏m skie go, To masz
Mi tu ta z AMK Gli wi ce i Ja cek Szur got z Au to mo bil klu bu
Wiel ko pol skie go, po ro ku nie obec no Êci po wró ci∏ na to ry
Woj ciech Âwie chow ski (17 miej sce w Pu cha rze 2001).

Nie zmie ni ∏y si´ za to re gu ∏y pu cha ro wych zma gaƒ.
W ka˝ dej run dzie roz gry wa ne sà dwa wy Êci gi. Pierw szym
jest sprint na sze Êciu okrà ̋ e niach to ru. O po zy cjach star -
to wych za wod ni ków de cy du je po miar cza su pod czas obo -

wiàz ko we go tre nin gu. Ry wa li za cja na to rze jest pe∏ na
emo cji i na pi´ç – miej sce na me cie sprin tu de cy du je prze -
cie˝ o tym, z któ re go po la za wod nik wy star tu je do wy Êci -
gu g∏ów ne go, ma jà ce go 15 okrà ̋ eƒ. Ci, któ rym si´ nie po -
wio d∏o, mu szà prze bi jaç si´ do przo du, po ko nu jàc ry wa li
ja dà cych przed ni mi. 

Mi´ dzy wy Êci ga mi jest dwu dzie sto mi nu to wa prze rwa,
pod czas któ rej me cha ni cy mo gà usu nàç w sa mo cho dach
drob ne uster ki lub zmie niç ogu mie nie. Na pra wy oglà da
pu blicz noÊç, od by wa jà si´ bo wiem w tzw. de po, czy li stre -
fie ser wi so wej usy tu owa nej w po bli ̋ u li nii start -me ta.

Ka˝ dy z wy Êci gów jest punk to wa ny osob no, od miej -
sca pierw sze go do pi´t na ste go. Za pierw sze miej sce
w sprin cie za wod nik otrzy mu je 25 pkt., za dru gie 20,
trze cie 16, czwar te 13, pià te 11, szó ste 9. Ka˝ de na st´p -
ne miej sce to punkt mniej. Wy Êcig g∏ów ny jest punk to -
wa ny po dwój nie.

Fa wo ry tów wie lu
Te go rocz ne pu cha ro we zma ga nia, za in au gu ro wa ne na

to rze Po znaƒ, po ka za ∏y, ˝e wal ka o zwy ci´ stwo b´ dzie 
pa sjo nu jà ca i nie ogra ni czy si´, jak w po przed nich se -
zo nach, do ry wa li za cji mi´ dzy dwo ma za wod ni ka mi: 

Puchar Alfa Romeo 2003

Tegoroczna, czwarta już edycja Pucharu Alfa Romeo jest pełna niespodzianek.
Na torach wyścigowych liderów z poprzednich lat mocno naciskają młodsi
zawodnicy, uczestniczący w tej pasjonującej rywalizacji. 

Anna Borsukiewicz
fot. Je rzy Ko zier kie wicz



po zna nia kiem Ar tu rem Czy ̋ em i war sza wia kiem Ro ber -
tem Ki sie lem. Pierw szy z nich, jak ju˝ wspo mnie li Êmy,
w tym ro ku nie star tu je, dru gi zaÊ mu si wal czyç z kil ko ma
groê ny mi kon ku ren ta mi. 

Naj po wa˝ niej szy z nich to Ja kub Go lec, pro wa dzà cy po
trzech eli mi na cjach. Ubie g∏o rocz ny de biu tant w Pu cha rze
Al fa Ro meo za jà∏ w nim wów czas trze cie miej sce. Te raz
ma szan se sta nàç wy ̋ ej na po dium, tym bar dziej, ˝e Ki sie -
lo wi nie za wsze do pi su je szcz´ Êcie. Mu si on zresz tà wal -
czyç z sil nà ko ali cjà Wiel ko po lan, do któ rych po za Gol -
cem na le ̋ à prze cie˝ zaj mu jà cy czo ∏o we miej sca w kla sy fi -
ka cji Mar cin Bart ko wiak, Zbi gniew Szwa gier czak, Ma ciej
Gar stec ki. Po znaƒ ski tor zna jà zna ko mi cie, sà u sie bie, to
ich do pin gu je pu blicz noÊç. A prze cie˝ w∏a Ênie w Po zna niu
roz gry wa ne sà a˝ trzy eli mi na cje Pu cha ru.

Automobilklub Wielkopolski reprezentuje rów nie˝ 
Ka ro li na Czap ka, je dy nacz ka w pu cha ro wej ry wa li za cji.
Star tu je po raz trze ci. Ju˝ w po przed nich se zo nach wal -
czy ∏a z du ̋ ym po wo dze niem, a te raz na wy Êci gach pla su -
je si´ w czo ∏ów ce, mi mo ˝e ko le dzy nie trak tu jà jej 
po d˝en tel meƒ sku i jej au to po star ciach na to rze by wa
bar dzo po obi ja ne.

Dra ma ty
Ry wa li za cja pod czas wy Êci gów jest pa sjo nu jà ca rów -

nie˝ z po wo du dra ma tycz nych wy da rzeƒ, któ rych bo ha -
te ra mi sà za wod ni cy. Ju˝ pod czas te go rocz nej pierw szej
eli mi na cji Pu cha ru pu blicz noÊç pa trzy ∏a z prze ra ̋ e niem,
jak na za kr´ cie po znaƒ skie go to ru do s∏ow nie fru nà∏
w po wie trzu sa mo chód Ma cie ja To ma szew skie go. Oglà -
da jàc po kie re szo wa ne au to, trud no by ∏o uwie rzyç, ˝e je -
go kie row ca wy szed∏ z wy pad ku bez szwan ku. Wi´ cej, po
mie sià cu, w ko lej nej eli mi na cji nie tyl ko wy star to wa∏, ale
rów nie˝ zwy ci´ ̋ y∏ w wy Êci gu g∏ów nym. Dra ma ty, choç
w in nej ska li, prze ̋ y wa ∏o wie lu kie row ców. W Po zna niu
Ro bert Ki siel na po czàt ku sprin tu po pe∏ ni∏ fal start i s´ -
dzio wie uka ra li go wy klu cze niem, a do wy Êci gu g∏ów ne go
mu sia∏ star to waç z ostat nie go po la. W Ka mie niu Âlà skim
z ostat niej po zy cji ru sza∏ do g∏ów ne go bie gu Ma ciej To ma -
szew ski, gdy˝ je go ser wis nie zdà ̋ y∏ na czas na pra wiç mi -
ski ole jo wej i nie uczest ni czy∏ w okrà ̋ e niu za po znaw czym.
Ja kub Go lec, któ ry rów nie˝ pod czas sprin tu uszko dzi∏ mi -
sk´ ole jo wà, wy je cha∏ z de po w ostat niej chwi li, ude rza jàc
w na rz´ dzia ser wi so we i pod no Êni ki.

Lip co wy wy Êcig w Ka mie niu udra ma ty zo wa ∏a ule wa.
Na po kry tym wo dà to rze co chwi la do cho dzi ∏o do ko li zji.
W tej sce ne rii roz gry wa∏ si´ po je dy nek Mar ci na Bart ko -
wia ka, wal czà ce go o pro wa dze nie z Ro ber tem Ki sie lem.
Bart ko wiak czy ha∏ na b∏àd ry wa la i pod ko niec bie gu

Ko ło ra tun ko we
Po mysł or ga ni za cji Pu cha ru Al fa Ro meo 

po wstał w 1999 r., ale już wcze śniej Fiat Au to 

Po land był bar dzo ak tyw nie za an ga żo wa ny 

w roz wój pol skie go spor tu sa mo cho do we go. 

Wię cej! Jak twier dził nie ży ją cy już dzien ni karz

mo to ry za cyj ny Bo gu sław Ko per ski, je den 

z naj lep szych znaw ców tej te ma ty ki, Fiat Au to 

Po land rzu cił za mie ra ją cym w la tach 

osiem dzie sią tych wy ści gom ko ło ra tun ko we. 

Udo stęp nio no za wod ni kom kil ka dzie siąt 

Fia tów Ci nqu ecen to i stwo rzo no pierw szy 

cykl wy ści gów o Pu char Ci nqu ecen to, 

a po tem Pu char Se icen to. Oba sta ły się 

dla wie lu mło dych, nie dys po nu ją cych jesz cze

spon so ra mi i ka są za wod ni ków je dy ną szan są 

na wej ście do wy czy nu.

Ko lej nym kro kiem sta ła się or ga ni za cja 

Pu cha ru Al fa Ro meo, da ją ce go kie row com 

moż li wość dal sze go roz wo ju ka rie ry spor to wej

dzię ki star tom w sa mo cho dach znacz nie 

no wo cze śniej szych i sil niej szych. 

Roz gryw ki, od by wa ją ce się już po raz czwar ty, 

są naja trak cyj niej szy mi wy ści ga mi 

sa mo cho do wy mi w Pol sce – je dy ny mi, któ re 

na to rach gro ma dzą tłu my ki bi ców. 

Or ga ni za cja za wo dów to ogrom ne 

przed się wzię cie, rów nież fi nan so we. 

Nie moż li we by ło by bez spon so rów. W tym ro ku

wspo ma ga ją im pre zę fir my: Fiat Ubez pie cze nia. 

Al fa Le asing, Se le nia, Dun lop i JVC.
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g∏ów ne go do cze ka∏ si´ ta kiej sy tu acji. Wy gra∏ i to mi mo
awa rii wspo ma ga nia uk∏a du kie row ni cze go.

Zwy ci´ stwa i po ra˝ ki, na g∏e zmia ny sy tu acji na to -
rach. Tak b´ dzie a˝ do paê dzier ni ko we go wy Êci gu
w Mie dzia nej Gó rze. Pu cha ro wy se rial Al fa Ro meo to
naj cie kaw sze za wo dy sa mo cho do we w Pol sce, wi do wi -
sko do star cza jà ce ki bi com mnó stwo emo cji. 

Ro bert Ki siel – czu ję głód zwy cię stwa 
W ze sz∏ym ro ku prze gra∏ Pu char za -

le d wie o 1 punkt. Wcze Êniej za po wia da∏,
˝e to ostat ni se zon wy Êci gów, ale po sta -
no wi∏ si´... ode graç.

– Spo ro si´ zmie ni ∏o od ubie g∏e go ro -
ku. Roz sta ∏em si´ z ze spo ∏em Au to re xu,
a spon sor Idea Me ri tum wy co fa∏ si´

w ostat niej chwi li. Na szcz´ Êcie szyb ko zna laz∏ si´ in ny
ope ra tor. Obec nie star tu j´ w bar wach NOM Ra cing 
Te am. W pierw szych run dach stra ci ∏em spo ro punk tów.
Raz zda rzy∏ mi si´ fal start w sprin cie, co kosz to wa ∏o mnie
anu lo wa nie wy ni ku i start do wy Êci gu g∏ów ne go z ostat -
niej po zy cji. Te raz za czy nam od ra biaç stra ty i za mie rzam
wal czyç o koƒ co we zwy ci´ stwo. Je stem do brej my Êli, 
am bi cji mi nie bra ku je, mo g´ po wie dzieç, ˝e czu j´ g∏ód
zwy ci´ stwa. 

Mo ja Al fa jest bar dzo do brze przy go to wa na, a to efekt
wspó∏ pra cy z part ne rem tech nicz nym, któ rym jest Krzysz -
tof Bo∏ to wicz, je dy ny w Pol sce wy ∏àcz ny de aler Al fy 
Ro meo. Mam za pew nio ny ser wis, cz´ Êci. Po zo sta je mi 
tyl ko... wy graç Pu char.  

Ja kub Go lec – po trzeb ne jest szczę ście 
Do te go kie row cy pa su je po wie dze nie

„raz na wo zie, raz pod wo zem”. Po
dwóch run dach uzy ska∏ ogrom nà prze -
wa g´ nad kon ku ren ta mi, a˝ 54 punk ty.
W trze ciej „za ro bi∏” ich za le d wie 17. 

– Gdy by w Ka mie niu Âlà skim deszcz prze sta∏ pa daç
5 mi nut wcze Êniej, wszyst ko po to czy ∏o by si´ ina czej. Mi -
mo nie pew nej po go dy na przód Al fy za ∏o ̋ y ∏em slic ki
(opo ny na su chà na wierzch ni´), a na ty∏ desz czo we. As falt
nie zdà ̋ y∏ jed nak prze schnàç. Mia ∏em r´ ce pe∏ ne ro bo ty,
aby utrzy maç au to na to rze. W pew nym mo men cie wy nio -
s∏o je na po bo cze i uszko dzi ∏em mi sk´ ole jo wà. 

Pod czas wy Êci gu g∏ów ne go po sta no wi ∏em je chaç nie za
szyb ko, aby tyl ko zna leêç si´ na me cie i zdo byç tro ch´
punk tów. Stra ci ∏em spo ro z prze wa gi ja kà mia ∏em, lecz nie
szan s´ na zwy ci´ stwo. Byç mo ̋ e, tak jak w ubie g∏ym ro ku,
o zdo by ciu Pu cha ru roz strzy gnie ostat ni wy Êcig. 

Ka ro li na Czap ka – bę dzie jesz cze go rą co 
W tym se zo nie jest je dy nà ko bie tà star -

tu jà cà w Pu cha rze Al fa Ro meo, bo Ma∏ -
go rza ta Ser bin z bra ku spon so ra wzi´ ∏a
rocz ny „urlop”. 

– W ostat nich wy Êci gach b´ dzie go rà -
co, ka˝ dy do ∏o ̋ y wszel kich si∏, aby po -
pra wiç swo jà po zy cj´. Na ra zie trzy mam
si´ pla nu mi ni mum, ja ki za ∏o ̋ y ∏am przed se zo nem, a jest
nim zna le zie nie si´ w pierw szej dzie siàt ce. Ce lu j´ jed nak
znacz nie wy ̋ ej. 

Ko le dzy -ry wa le nie ma jà dla mnie li to Êci na to rze. Zbyt
cz´ sto wal czà bez par do nu, a po tem ser wis ma spo ro 
kle pa nia ka ro se rii w mo jej Al fie.  



W dniu 20 lip ca br. Psz czy na po raz ósmy sta ła się sto li cą pol -

skie go ko lar stwa. W Mię dzy na ro do wym Kry te rium Ulicz nym – zna -

nym bar dziej ja ko Me mo riał Ka zi mie rza Gaz dy  – wy star to wa li naj -

lep si ko la rze pol scy oraz dawni mi strzo wie. Bli sko 300 za wod ni ków

i za wod ni czek ści ga ło się krę ty mi ulicz ka mi mia sta wo kół ryn ku.

Pięk na, sło necz na po go da ścią gnę ła na cen tral ny plac mia sta tłu my

lu dzi. Gdy wy star to wa li pierw si ko la rze ry nek pę kał w szwach.

Ko la rze bar dzo chęt nie przy jeż dża ją do Pszczyny, po nie waż nie -

zwy kle ce nią so bie wy so ki po ziom or ga ni za cyj ny im pre zy. W tym ro -

ku naj lep szy był Mar cin Sa pa z gru py za wo do wej Mi ko max Bro wa ry,

któ ry zdobył głów ną nagrodę. W kry te rium o zwy cię stwo wal czy li

mło dzi cy, ko bie ty, ju nio rzy młod si oraz ju nio rzy. Ogrom ną atrak cją dla

licz nie zgro ma dzo nych sym pa ty ków ko lar stwa był wy ścig VIP -ów

oraz by łych olim pij czy ków, w któ rym udział wzię li m. in. Sta ni sław

Gaz da, brat Ka zi mie rza, Ry szard Szur kow ski, Zyg munt Ha nu sik, Jó -

zef Gaw li czek oraz przed sta wi cie le władz mia sta, in sty tu cji pu blicz -

nych, śro do wi ska biz ne so we go oraz du chow ni. Za wod ni cy mie li do

po ko na nia jed ną run dę. 

Psz czyń skie kry te rium to jed nak nie tyl ko wal ka ko la rzy, ale

trwa ją cy ca ły dzień fe styn. Atrak cji nie bra ko wa ło, by ły he li kop te ry

nad ryn kiem, jed nak naj więk szą po pu lar no ścią cie szy ła się przy go -

to wa na przez głów ne go or ga ni za to ra i spon so ra wy ści gu  – fir mę

GA NI NEX Adam Gaz da de aler Fiat i Al fa Ro meo z Psz czy ny – eks po -

zy cja sa mo cho dów mar ki Fiat i Al fa Ro meo. 

Zda niem Ry szar da Szur kow skie go – by łe go olim pij czy ka uczest -

ni ka te go rocz ne go wy ści gu VIP -ów – Me mo riał Ka zi mie rza Gaz dy

jest naj le piej zor ga ni zo wa nym kry te rium ulicz nym w Pol sce, o ile

nie na świe cie (wy po wiedź dla TVP). Wła ści ciel fir my Ga ni nex,

Adam Gaz da, kon se kwent nie pod trzy mu je tra dy cję spor to wą w ro -

dzi nie, nie szczę dząc środ ków fi nan so wych na co rocz ną or ga ni za -

cję kry te rium ko lar skie go w Psz czy nie. Bez wąt pie nia tra dy cja

spor to wa, któ ra nie ro ze rwal nie wią żę się z fir mą GA NI NEX, uła twia

kre owa nie nie po wta rzal ne go wi ze run ku fir my, przez co iden ty fi ka -

cja mar ki Fiat i ofer ty pro duk to wo -usłu go wej fir my sta je się ła twa

i czy tel na dla po ten cjal ne go klien ta. 

GANI NEX
de aler Fiat i Al fa Ro meo

zor ga ni zo wa∏ naj lep sze
Kry te rium Ulicz ne w Pol sce

Ko bie ty (10 rund)
1. Al nea Van du cho va (Cze chy, Sig ma Hra ni ce)
2. An drea Ba bun ko va (Cze chy, Fa vo rit Brno)
3. Bar ba ra Gro ma czek (Start Lu blin)

M∏o dzi cy (10 rund)
1. Pa tryk Ra taj czak (MO SiR My sło wi ce)
2. Ka mil Mar kow ski (Sco ut Czę sto cho wa)
3. Grze gorz Mar cin kow ski (MAKS. Wie luń)

Ju nio rzy M∏od si (15 rund)
1. Piotr Chu dziń ski (Start)
2. Piotr Ma lu cha (Zie mia Ra ci bor ska)
3. Ad rian Hon kisz (Vic to ria Ko zy)

Ju nio rzy (20 rund)
1. Piotr Kar pac ki (fe niks Wo dzi sław)
2. Mi chał Pi lar ski (Ju ra Czę sto cho wa)
3. Ka rol Olej nicz ka (Ko le jarz Cze sto cho wa)

Eli ta i Or li cy (50 rund)
1. Mar cin Sa pa (Mi ko max Bro war Sta ro pol -
ski)
2. Se ba stian Je zier ski (Le gia Ba zy li szek)
3. Prze my sław Mi ko łaj czyk (Se rvi sco Ko op)
4. Sła wo mir Chrza now ski (JO KO Ve la mos)
5. Krzysz tof Je żow ski ( Mi ko max)
6. Ma riusz Ka miń ski (Mi ko max)
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Adam Gaz da i Ry szard Szur kow ski

GANINEX
44-100 GLIWICE, ul. Pszczyńska 306

tel.: (032) 230 17 30 

GANINEX
43-200 PSZCZYNA, ul. Bielska 31c

tel.: (032) 210 10 00

Wy ni ki me mo ria ∏u

www.ganinex.com.pl 
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D o Êwi´ tu jà cych w ro dzin nej at mos fe rze „fia tow -
ców” tym ra zem do ∏à czy ∏y nie tyl ko ro dzi ny pra -
cow ni ków spó∏ ek Gru py Fiat w Pol sce, ale tak ̋ e

firm -do staw ców, obec nych na te re nie ty skie go Fiat Au to
Po land. Przy by ∏o kil ka ty si´ cy osób, któ re chcia ∏y t´ lip co -
wà nie dzie l´ sp´ dziç w mi ∏ej at mos fe rze, wÊród ko le gów
z pra cy. Ideà Dnia Ro dzin ne go jest bo wiem, mi´ dzy 

in ny mi, in te gra cja lu dzi z miej scem pra cy. Dla te go, jak co
ro ku, zwie dza no wy dzia ∏y za k∏a du: t∏ocz ni´, spa wal ni´, 
la kier ni´ i mon ta˝. W tym ro ku przy go to wa no jed nak do -
dat ko wà atrak cj´ – mo˝ li woÊç obej rze nia li nii pro duk cyj -
nych naj now sze go mo de lu pro duk cji FAP – Fia ta Pan dy.
Uzu pe∏ nie niem by∏ – spe cjal nie przy go to wa ny na ten dzieƒ
– film, sta no wià cy swe go ro dza ju hi sto ri´ po wsta nia 

W ro dzin nym 
gro nie

Wy stę py zna nych ar ty stów, kon kur sy, wy sta wy i na gro dy by ły atrak cją 
Dnia Ro dzin ne go zor ga ni zo wa ne go przez Fiat Au to Po land. Dzie ci zwie dza ły
miej sca pra cy ro dzi ców i li nie pro duk cyj ne naj now szego modelu Fia ta. 

Mi ro sła wa Ma lich
Fo t: Ire ne usz Kaź mier czak, EOS Poland
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mo de lu – od „na ro dzin” w Cen trum Szko le nio wym 
w Be ina sco po obec ny etap pro duk cji. Du ̋ e za in te re so wa -
nie wzbu dza ∏y te˝ pre zen to wa ne na wy sta wie wszyst kie
wer sje i ko lo ry naj now sze go mo de lu. „Za pi su jàc si´ na ten
sa mo chód – mó wi spo tka ny przy eks po zy cji Jan Da niel -
czyk z Fe ni ce Po land – wy bra li Êmy ko lor czer wo ny. Ale po
obej rze niu tu taj ca ∏ej pa le ty barw, zmie ni li Êmy zda nie i wy -
bra li Êmy wa ni li´ – ten ko lor bar dzo spodo ba∏ si´ ˝o nie”. 

Nie la da grat k´ sta no wi ∏a pre zen ta cja stu dyj nych wer sji
no we go mo de lu, któ re z re gu ∏y pre zen to wa ne sà tyl ko na

sa lo nach sa mo cho do wych. „Nie sa -
mo wi te au tka, za rów no Mar ra kech,
jak i Sim ba”– mó wi Bo ̋ e na W∏o -
dar ska, ˝o na Bo gu s∏a wa, pra cow ni -
ka la kier ni. Obo je od lat uczest ni czà
w Fa mi ly Day i – jak za pew nia jà –
za wsze Êwiet nie si´ ba wià. 

Przy go to wa no tak ̋ e atrak cyj ny
pro gram ar ty stycz ny tak, by ka˝ dy zna laz∏ coÊ dla sie bie.
Na es tra dzie wy stà pi li mi´ dzy in ny mi Go lec uOr kie stra
oraz Ro bert Ja now ski, któ ry, po za swo im kon cer tem – po -
dob nie jak w TVP – za pra sza∏ uczest ni ków do kon kur su

mu zycz ne go pod na zwà „Ja ka to me lo dia”. Pra cow ni cy –
hob by Êci wy sta wia li swo je zbio ry bàdê ko lek cje. Spo ro
osób gro ma dzi ∏a wy sta wa sa mo cho dów Fia ta, gdzie mo˝ -
na by ∏o obej rzeç pe∏ nà ga m´ sa mo cho dów pro du ko wa -
nych przez Gru p´ – od tych naj bar dziej po pu lar nych (Se -
icen to, Pun to) po spor to we i pi´k ne Al fy (przy któ rych
spo tka li Êmy roz da jà cà au to gra fy Ka ro li n´ Czap k´, je dy nà
ko bie t´ star tu jà cà w Pu cha rze Al fy Ro meo) oraz eks klu -
zyw ne Lan cie. „Mo je mu 3 let nie mu sy no wi Wik to ro wi
po do ba jà si´ wszyst kie sa mo cho dy – mó wi Ma rek Gr´ dys,
pra cow nik Ma gne ti Ma rel li. – Naj wi´k szà jed nak ra doÊç
spra wia∏ mu fakt, ˝e móg∏ usiàÊç za ich kie row ni cà”.

Dla dzie ci przy go to wa no
du ̋ o in nych atrak cji. Cho -
cia˝ ich za in te re so wa niem
cie szy ∏y si´ zw∏asz cza 
kon kur sy spraw no Êcio we,
w któ rych ch´t nie spraw -
dza li swo jà spraw noÊç
i umie j´t no Êci spor to we
rów nie˝ ro dzi ce, np.
w rzu tach pi∏ kà. Do ro s∏ych

ku si ∏y po nad to sto iska ga stro no -
micz ne, gdzie ser wo wa no mi´ dzy
in ny mi po tra wy z gril la i na po je
ch∏o dzà ce. 

WÊród uczest ni ków Dnia Ro dzin -
ne go roz lo so wa no na gro dy.

Âwi´ tu jà cych w ro dzin nej at mos -
fe rze pra cow ni ków sp´ dza jà cych na

do brej za ba wie czas – w to wa rzy stwie cz∏on ków ro dzi ny –
od wie dzi∏ dy rek tor pe∏ no moc ny Fiat Au to, Gian ni Co da. 

Po go da do pi sa ∏a, atrak cje rów nie˝, wi´c ba wio no si´
Êwiet nie. 
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W s∏o necz nà i go rà cà lip co wà nie dzie l´ na pla cu
za ha là pro duk cyj nà spó∏ ki zgro ma dzi li si´ pra -
cow ni cy Fiat -GM Po wer tra in Pol ska, któ rzy

z ca ∏y mi ro dzi na mi przy by li, by Êwi´ to waç, ba wiç si´, wza -
jem nie po znaç i wyjÊç na prze ciw sta ra niom dy rek cji o in te -
gra cj´ za ∏o gi. Or ga ni za to rzy im pre zy za dba li, by atrak -
cji nie za bra k∏o i ka˝ dy uczest nik Dnia Ro dzin ne go
zna laz∏ wÊród nich coÊ dla sie bie.

Wszyst ko za cz´ ∏o si´ od zwie dza nia ha li pro duk cyj -
nej, któ ra udo st´p nio na zo sta ∏a w tym dniu dla „zwie -
dza jà cych” – cz∏on ko wie ro dzin pra cow ni ków mie li
oka zj´ po znaç fa bry k´ i miej sca pra cy swo ich naj bli˝ -
szych. Wy raê nie da ∏o si´ za uwa ̋ yç, i˝ szcze gól ne wra -
˝e nie ro bi ∏a pa nu jà ca na te re nie ha li czy stoÊç – nie cz´ -
sto spo ty ka na w przy pad ku pro duk cji prze my s∏o wej.
Tu i ów dzie da ∏o si´ za uwa ̋ yç grup ki osób za in te re so wa -
nych po szcze gól ny mi eta pa mi wy twa rza nia sil ni ka oraz
to wa rzy szà cych im pra cow ni ków, któ rzy z za an ga ̋ o wa -
niem wy ja Ênia li niu an se pra cy przy small -die slu SDE.

Pierw szy w hi sto rii Dzieƒ Ro dzin ny w ra mach no wej
struk tu ry or ga ni za cyj nej uro czy Êcie otwo rzy∏ Dy rek tor
Ge ne ral ny spó∏ ki Ta de usz Âwier czek. Na oso by, któ re
obej rzà ju˝ ha l´ pro duk cyj nà, cze ka ∏y ko lej ne atrak cje.
Stop nio wo zbie ra jà cych si´ na pla cu pra cow ni ków i ich
ro dzi ny przy wi ta ∏a po po wo – roc ko wa mu zy ka mik so wa -

na przez pro fe sjo nal ne go di -
d˝e ja. Wkrót ce na sce nie po ja -
wi∏ si´ Zbi gniew Wo dec ki z ze -
spo ∏em – bar dzo cie p∏o i owa -
cyj nie przy j´ ty. Dru gà gwiaz dà im pre zy by∏ nie zwy kle po -
pu lar ny ostat nio ar ty sta, wy raê nie prze ̋ y wa jà cy „dru gà
m∏o doÊç sce nicz nà” Krzysz tof Kraw czyk – któ re go wy st´p
spo tka∏ si´ z du ̋ ym za in te re so wa niem i m∏o dych, i star -
szych. Po mi´ dzy kon cer ta mi obu pio sen ka rzy swo imi
umie j´t no Êcia mi wo kal ny mi b∏ysz cze li sa mi pra cow ni cy –

Im pre zom or ga ni zo wa nym 
po raz pierw szy to wa rzy szy zwy kle
oba wa – o to jak wszyst ko się uda, 
czy nie bę dzie kom pli ka cji, 
czy wszyst ko pój dzie zgod nie 
z pla nem... Dzień Ro dzin ny 
spół ki Fiat -GM Po wer tra in Pol ska 
wy padł zna ko mi cie.

Dzień rodzinny
z gwiazdamiTo masz Li bich

fot. B. Ziarko
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kon kurs ka ra oke oka za∏
si´ do brà za ba wà za rów -
no dla Êpie wa jà cych, jak

i do pin gu jà cych. Dzieƒ Ro dzin ny za koƒ czy ∏o po zo wa nie
do wspól nych fo to gra fii. W imprezie uczest niczyli tak˝e
pracownicy Fiat-GM Powertrain Italia.

Zgod nie z za po wie dzià, ˝e ˝a den z uczest ni ków Dni 
Ro dzin ne go nie opu Êci im pre zy bez upo min ków, zor ga ni -
zo wa nych zo sta ∏o mnó stwo kon kur sów i za baw, któ rych

uwieƒ cze niem by ∏o wr´ cza nie na gród, w którym czynny
udzia∏ bra∏ derektor Tadeusz Âwierczek. Naj wa˝ niej szà
i naj wi´k szà by ∏a lo te ria fan to wa, w któ rej udzia∏ wzi´ li
wszy scy za pro sze ni, a któ ra do star czy ∏a praw dzi wych emo -
cji. WÊród dzie ci du ̋ à po pu lar no Êcià cie szy∏ si´ kon kurs 
ry sun ko wy – ma jàc do dys po zy cji kred ki oraz bri stol kil ku -
i kil ku na sto let nie po cie chy mia ∏y za za da nie wy ka zaç si´
ar ty stycz ny mi ta len ta mi po swo je mu in ter pre tu jàc te mat
„Mo je wa ka cje”. Do mi no wa ∏y s∏oƒ ca, pla ̋ e i pal my.

A wszy scy, któ rzy prócz ta len tów ar ty stycz nych chcie li
rów nie˝ wy ka zaç si´ w dzie dzi nach bar dziej
ab sor bu jà cych cia ∏o, wziàç mo gli udzia∏
w kil ku na stu kon ku ren cjach, któ re przy go -
to wa li or ga ni za to rzy. Na dzie cia ki cze ka ∏y
zje˝ d˝al nie i dmu cha ne zam ki, któ re znacz -
nie u∏a twi ∏y spa le nie drze mià cej w ma lu -
chach ener gii, gu mo wa „gó ra Ki li man d˝a -
ro”, przy któ rej ujaw ni ∏o si´ kil ka wscho dzà -
cych ta len tów al pi ni stycz nych oraz spe cja li -
Êci od zmy wal ne go ta tu a˝u, dzi´ ki któ rym

po znaç mo˝ na by ∏o naj now sze
tren dy w tym za kre sie. W t∏u mie
nie ustan nie krà ̋ y li szczu dlarz,
klaun i mim – roz we se la jàc i za -
ch´ ca jàc uczest ni ków im pre zy do
wspól nej za ba wy. Wszy scy pró bo -
waç mo gli swo ich si∏ w roz ma -
itych kon kur sach spor to wo -
re kre acyj nych – w tym w uje˝ d˝a -
niu na ro wi ste go by ka, po pi sach
pi∏ kar skiej cel no Êci, czy nie ty po -

wej ko szy ków ce dla dwóch przy wià za nych do sie -
bie za wod ni ków. Fu ro r´ zro bi ∏y za wo dy su mo –
pod czas któ rych za pa Êni cy ubie ra ni by li w ci´˝ kie,
nie po r´cz ne, na dmu chi wa ne kom bi ne zo ny z tru -
dem umo˝ li wia jà ce cho dze nie – nie mó wiàc ju˝
o sa mo dziel nym wsta wa niu po po wa le niu przez
prze ciw ni ka. Sko ja rze nia z ja poƒ ski mi ko lo sa mi
by ∏y jed nak nie od par te.

Or ga ni za to rzy im pre zy po my Êle li tak ̋ e o wszyst kich,
któ rzy mo gli by mieç k∏o po ty z do jaz dem – spe cjal ny au to -
bus przez kil ka go dzin kur so wa∏ mi´ dzy dwor cem PKS,
a sie dzi bà za k∏a du przy ulicy Gra ̋ yƒ skie go.

Dzieƒ Ro dzin ny w spó∏ ce Fiat -GM Po wer tra in Pol ska
uda∏ si´ zna ko mi cie – du ̋ e za in te re so wa nie ze stro ny 
pra cow ni ków oraz ich czyn ny udzia∏ w im pre zie spra-
wi ∏y, i˝ w∏a dze fir my za po wia da jà kon ty nu acj´ w ko -
lej nych la tach.
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P ierw sze Dni Ro dzin ne or ga ni zo wa ∏y wspól nie oba
Tek si dy – sko czow ski i biel ski. Po po dzia le spó∏ ki
pra cow ni cy od lew ni ˝e li wa za cz´ li or ga ni zo waç

im pre z´ we w∏a snym za kre sie. Jak pod kre Êla jà, ma to
swo je do bre stro ny – znik n´ ∏y k∏o po ty z do jaz dem, 
po wo du jà ce du ̋ à ano ni mo woÊç t∏u my, a i pra cow ni kom
∏a twiej si´ in te gro waç. Bo ta ki jest te˝ naj wa˝ niej szy cel
or ga ni zo wa ne go w za k∏a dzie co ro ku Dnia Ro dzin ne go:
umo˝ li wie nie spo tka nia w gro nie wspó∏ pra cow ni ków –
ale bez roz mów o pra cy, za da niach do wy ko na nia i pro -
ble mach do roz wià za nia. Pod czas im pre zy li czy si´ tyl ko
wspól nie sp´ dzo ny na do brej za ba wie czas – w to wa rzy -
stwie cz∏on ków ro dzi ny.

O moc atrak cji dla swo jej za ∏o gi Tek sid za dba∏ tak ̋ e
i tym ra zem. Prócz stan dar do wych punk tów pro gra mu,
pojawiajàcych si´ za wsze pod czas Dnia Ro dzin ne go (zwie -
dza nie od lew ni, wy ró˝ nie nia dla pra cow ni ków o naj d∏u˝ -
szym sta ̋ u, sto iska ga stro no micz ne), fir ma przy ∏o ̋ y ∏a
rów nie˝ du ̋ à wa g´ do cz´ Êci ar ty stycz nej. Pra cow ni ków
ba wi∏ zna ny ka ba ret Masz tal skich, gra∏ i Êpie wa∏ ze s-
pó∏ mu zycz ny „Chrzàsz cze” pre zen tu jà cy utwo ry z lat ‘60.
i ‘70. (w tym nie Êmier tel nych Be atle sów), a za ba w´ ta -
necz nà roz kr´ ci ∏a gru pa „Del ta” z Wo dzi s∏a wia. 
Fraj d´ mie li te˝ naj m∏od si uczest ni cy tek si dow skie go Dnia
Ro dzin ne go – dzie cia ki mo g∏y si´ wy sza leç na ka ru ze lach
i zje˝ d˝al niach oraz po znaç uro ki jaz dy kon nej.

Teksid 
zabawa w rodzinie
Tysiąc dwieście osób zgromadziło się na stadionie „KS Beskid” w Skoczowie, 
by wspólnie świętować Dzień Rodzinny firmy Teksid Iron Poland. Impreza
skończyła się późnym wieczorem. Liczył się wspólnie spędzony czas.

Tomasz Libich
fot. EOS Poland
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W tym ro ku wy ró˝ nio na zo sta ∏a dwój ka d∏u go let nich
pra cow ni ków fir my z naj d∏u˝ szym sta ̋ em w za k∏a dzie –
Sta ni s∏aw Da nel, pra cow nik For mier ni (prze pra co wa∏ 39
lat i 10 mie si´ cy) oraz Ma ria Czer mak z dzia ∏u kon tro li
ja ko Êci (33 la ta, 8 mie si´ cy sta ̋ u).

Do dat ko wych emo cji do star czy ∏a lo te ria fan to -
wa – a co si´ z tym wià ̋ e, atrak cyj ne na gro dy 

rze czo we. Da riusz Stad -
nik wy gra∏ te le fon ko -
mór ko wy. 

– „Mia ∏em „ko mór k´”
ju˝ wcze Êniej – przy zna je
– ale na gro da i tak si´
przy da ∏a. Spre zen to wa -
∏em te le fon ˝o nie i jest
z nie go bar dzo za do wo lo -
na.” No wo cze sne ˝e laz ko tra fi ∏o do ràk Zbi gnie wa
Cha me ry. Wbrew po zo rom z na gro dy ko rzy staç
b´ dzie nie tyl ko je go ˝o na. – Uwa ̋ am, ˝e do pra so wa nia
m´ skich spodni trze ba „mieç r´ k´” – Êmie je si´ – Za wsze
ro bi´ to sam i dla te go mo g´ byç pe wien, ˝e kant ka b´ dzie
jed na, a nie trzy”. No wym ro we rem gór skim ze sko czow -
skie go sta dio nu od je cha∏ An drzej Gaw las. Miesz ka
w Bren nej i bar dzo lu bi ro we ro we raj dy po gó rach. Do tej

po ry u˝y wa∏ sk∏a da ka – te raz, jak pod kre Êla, to tak 
„jak by z ma lu cha prze siad∏ si´ na Mer ce de sa”.

Wszy scy trzej pa no wie zgod nie pod kre Êla jà ro l´ i za an-
ga ̋ o wa nie w or ga ni za cj´ i prze bieg im pre zy dy rek to ra 

per so nal ne go, Ryszarda Kla cza ka. „Wsz´ dzie by ∏o go pe∏ no, 
bar dzo sta ra∏ si´ po ma gaç pra cow ni kom w na wià zy wa niu
wza jem nych kon tak tów, z ka˝ dym chcia∏ po roz ma wiaç” –
mó wià. Ich zda niem Dzieƒ Ro dzin ny to do sko na ∏y po mys∏,
któ ry ma du ̋ e zna cze nie dla in te gra cji za ∏o gi i, choç kosz -
tow ny, móg∏ by byç or ga ni zo wa ny cz´ Êciej.
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W tym ro ku, dla dzie ci pra cow ni ków Fiat Au to
Po land oraz Spó∏ ek s∏oƒ ce za ma wia∏a firma 
In gest Se gim Pol ska Sp. z o.o., która na zlecenie

spó ∏ek, zaj´∏a si´ or ga ni zacjà ko lo nii w Ko ∏o brze gu, 
¸a zach i Dar ∏ów ku i dla te go 559 dzie ci b´ dzie mia ∏o
o czym mó wiç po po wro cie znad pol skie go mo rza. 
Pro gram za j´ç dla wszyst kich tur nu sów przy go to wa ∏o Biu -
ro Tu ry sty ki „Ja wo rzy na” z Kra ko wa.

To, ˝e uczest ni cy ko lo ni ko rzy sta li z kà pie li w mo rzu,
jest tak oczy wi ste, jak cho dze nie po gó rach, kie dy si´ 
wy po czy wa w Gor cach lub Be ski dach. 

Ba∏ tyk nie za wsze chce si´ pod grzaç do w∏a Êci wej tem -
pe ra tu ry, ale w tym ro ku nie ma ra czej te go pro ble mu, 
bo po go da nad pol skim mo rzem na praw d´ do pi sa ∏a. 
„Je den dzieƒ pa da ∏o, a w inne grze je, ˝e nie da si´ wy trzy -
maç” – dzie li si´ swo imi wra ̋ e nia mi Se we ryn Frà czek. 

La to na me dal
Cze ka się ca ły rok na te dwa mie sią ce,
któ re scho dzą jak z bi cza strze lił, 
a po tem zno wu za czy na się 
od li cza nie do na stęp ne go la ta. 
Te go rocz ne wa ka cje 
są już po pół met ku. 
Jak by ło, każ dy wie i moż na tyl ko 
so bie po rów nać, czy po przed nie 
zo sta wi ły po so bie wię cej 
wspo mnień i prze żyć.

Tekst i fot.: Ma rek Ko wal ski

Łazy
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Jak zwy kle przy go to wa no wie le atrak cji re kre acyj no-
spor to wych. Roz gry wa no me cze w pi∏ k´ siat ko wà, w Dar -
∏ów ku by ∏a oka zja do spraw dze nia si´ na Êcia nie wspi nacz -
ko wej, kto wo la∏ te nis, móg∏ spró bo waç na miej sco wych
kor tach, al bo sko rzy staç z szan sy na uki, nie ko niecz nie my -
Êlàc o ka rie rze Fi ba ka. By∏ czas na zwie dza nie miej sco wo -
Êci i na spo tka nie z hi sto rià wÊród za byt ków. Nie za bra k∏o
tra dy cyj ne go rej su stat kiem wy ciecz ko wym. Dys ko te ka, to
ju˝ tak ̋ e pra wie ko lo nij ny stan dard.

Pod czas ka˝ de go tur nu su or ga ni zo wa no kon kurs
„Pasz port w Pol sk´”. Do atrak cji mo˝ na te˝ za li czyç wy -
ciecz k´ ro we ra mi za koƒ czo nà wspól nà za ba wà przy
ogni sku. Ko lo ni Êci w wa run kach bi wa ko wych sa mi przy -
go to wa li so bie ko la cj´ i Ênia da nie. Do Êwiad cze nie, któ re
mo ̋ e si´ przy daç w do mu. Du ̋ e na mio ty z ∏ó˝ ka mi 
za st´ po wa ∏y sy pial nie. „Wy ciecz ki sà bar dzo cie ka we, ale

w mo rzu p∏y wa ∏em wie le ra zy” 
– mó wi Pa we∏ Nie miec, któ ry na
ko lo nii jest po raz pierw szy.
„Wspa nia ∏a po go da, wspa nia li lu -
dzie, w ogó le jest tu Êwiet nie” 
– pod su mo wa ∏a swo je wra ̋ e nia
znad mo rza ko lo nist ka z ¸az, 
Ka sia Szczu rek. 

Fiat Au to Po land, spół ki Gru py Fiat w Pol sce

oraz spół ki jo int -ven tu re Fiat GM Po wer tra -

in i GM Pur cha sing wy sła ły te go la ta 

na ko lo nie do Łaz, Ko ło brze gu i Dar łów ka

559 dzie ci swo ich pra cow ni ków. Au to mo ti ve

Li gh ting i po zo sta łe spół ki Ma gne ti Ma rel li

zor ga ni zo wa ły dla 52 dzie ci ko lo nie

w Ustro niu Mor skim. 53 dzie ci pra cow ni ków

Tek sid Iron wy po czy wa ło w miej sco wo ści

Jan tar ko ło Gdań ska, CNH Pol ska 

współ fi nan so wała wy jaz d dzie ci swo ich 

pra cow ni ków, ale do pła ca jąc ro dzi com,

stwo rzy ła szan sę mi łe go spę dze nia wa ka cji,

co się też li czy w sy tu acji, 

gdy rok szkol ny nie mal za pa sem. 

Łazy

DarłówekDarłówek

Łazy

Na biwaku w Kołobrzegu 



Dom przyszłości
otwiera podwoje

W najbliższej przyszłości nasz dom będzie zarządzany i sterowany przez
komputer. Będziemy mieli „inteligentne” pralki i lodówki rozmawiające 
między sobą, które w wypadku awarii, same wezwą mechanika. Kolorowy
display i elektroniczne czujniki kontrolować będą stan naszych zapasów.

Emanuela Chiappero
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N aj wi´k si po ten ta ci in for ma tycz ni: IBM, IN TEL i Mi cro soft, in we stu jà mi lio ny
do la rów w urzà dze nia wp∏y wa jà ce na przy tul niej sze i wy god niej sze wn´ trza na -
szych do mów. Drzwi otwie ra jà ce si´ na ko men d´, in te li gent ny sprz´t AGD ste -

ro wa ny in ter ne to wo, e -ma ile in for mu jà ce o prze pe∏ nio nym ko szu na Êmie ci lub o bra -
kach w lo dów ce. To tyl ko nie któ re przy k∏a dy spo dzie wa nej ewo lu cji na szych „czte rech
kà tów” w do bie po wszech nej kom pu te ry za cji i tech no lo gii. Ma rze nie o do mu przy sz∏o -
Êci nie jest za re zer wo wa ne wy ∏àcz nie dla mi lio ne rów lub zwa rio wa nych na ukow ców: za
kil ka set eu ro ka˝ dy b´ dzie móg∏ wy po sa ̋ yç miesz ka nie w urzà dze nia, któ re wp∏y nà na

uprosz cze nie na wet naj bar dziej skom pli ko wa nych co dzien nych
czyn no Êci. Fir ma Smar tho me, wy spe cja li zo wa na w bran ̋ y
„miesz kaƒ in te li gent nych”, ofe ru je sze ro kà ga m´ wy ro bów 
do sto so wa nych do wszyst kich gu stów i kie sze ni. Po czàw szy od
au to ma tycz nie otwie ra nych drzwi, po zwa la jà cych zwie rz´ tom
do mo wym na prze cho dze nie z jed ne go po miesz cze nia do dru gie -
go, a˝ po skom pu te ry zo wa ne sys te my alar mo we i an tyw ∏a ma nio -
we. In na jesz cze fir ma, In te gra ted Ho mes, sku pi ∏a si´ na zin te gro -
wa nych sys te mach sprz´ tu AGD: je den pro ce sor dba o to, aby
w ka˝ dym po miesz cze niu gra ∏a in na mu zy ka, za pew nia w∏a Êci wie
oÊwie tle nie oraz spraw dza, czy sys tem alar mo wy nie za uwa ̋ y∏ 
ni cze go nie po ko jà ce go. Jesz cze bar dziej am bit ne sà fu tu ry stycz ne
pro jek ty wiel kich firm in for ma tycz nych. IBM oraz In tel, na przy -
k∏ad, w ra mach pro jek tu ne twor ked ho me chcà zre wo lu cjo ni zo -
waç na sze co dzien ne ˝y cie, wpro wa dza jàc kom pu ter do ka˝ dej
sfe ry ak tyw no Êci cz∏o wie ka.

Do do mu mo˝ na si´ do staç w∏a Êci wie z ka˝ de go miej sca, w tym
ce lu wy star czy w zu pe∏ no Êci no te bo ok i wej Êcie do in ter ne tu.
Ka˝ dy ze sprz´ tów sy gna li zu je w sie ci swój ak tu al ny stan: in stant
mas sa ge in for mu je o tym, czy wo da si´ go tu je lub czy cze goÊ nie
bra ku je na li Êcie za ku pów. Bill Ga tes my Êli na to miast o se rii 
We bTV, ekra nach umiesz czo nych w ka˝ dym po ko ju, za po mo cà
któ rych mo˝ na ro biç wszyst ko: s∏u chaç ra dia, oglàd nàç film na
DVD, ser fo waç po in ter ne cie oraz ste ro waç sprz´ tem do mo wym.
Chcàc, aby sys tem za dzia ∏a∏, wy star czy do tknàç w∏a Êci wà iko n´
na ekra nie. Ale je Êli wyj dzie my z do mu? Nie ma pro ble mu, wy -

star czy palm top, dzia ∏a jà cy rów no cze -
Ênie ja ko te le fon ko mór ko wy i no -
te bo ok, któ ry po in for mu je nas

o ka˝ dym pro ble mie. Wresz cie sys tem 
Han ger Ho use. Za pro jek to wa ny przez
dwóch an giel skich ar chi tek tów, k∏a dzie
kres tra dy cyj ne mu po j´ ciu miesz ka -
nia. Zro bio ne z pre fa bry ka tów Êcia -
ny, wy trzy ma ∏e sà na wszyst kie czyn -

ni ki, mo˝ na je ∏a two mon to waç i roz -
bie raç. Gdy na przy k∏ad ko niecz na jest

na g∏a prze pro wadz ka, dom sk∏a da si´
w pacz k´ go to wà do trans por tu.

Grazia Neri/Compoint Sygma

s ier pień 2003 f i a t  wo kó ł  n a s



46

In te li gent ny 
od ku rzacz

W cià gu ostat nich kil ku lat na sze do my za pe∏ ni ∏y si´ kom pu te ra mi, an te na mi
sa te li tar ny mi i elek tro nicz ny mi sys te ma mi an tyw ∏a ma nio wy mi. Te raz no wym
wy zwa niem sta ∏a si´ „do mo ty ka”, czy li zin te gro wa nie wszyst kich urzà dzeƒ pra -
cu jà cych w na szych miesz ka niach. Ob li czo no, pew nie dla ˝ar tu, ˝e urzà dze nia,
któ ry mi dzi siaj dys po nu je go spo dy ni do mo wa, za st´ pu jà pra c´ 33 s∏u ̋ à cych.
Tech no lo gia, bo wiem, przede wszyst kim oszcz´ dza wy si ∏ek i czas. Do tej po ry
ka˝ de urzà dze nie dzia ∏a osob no lub w mi ni mal nej in te rak cji, jak w sys te mach
au dio -vi deo. We d∏ug za ∏o ̋ eƒ do mo ty ki urzà dze nia do mo we po win ny po ro zu -
mie waç si´ ze so bà. Kuch nia przy sz∏o Êci przy po mi naç b´ dzie wn´ trze stat ku ko -
smicz ne go ze Êwie cà cy mi kon tro l ka mi i elek tro nicz ny mi czuj ni ka mi. Sà ju˝
w sprze da ̋ y lo dów ki wy po sa ̋ o ne w kom pu ter oraz czuj ni ki, któ re kon tak tu jà
si´ z prze cho wy wa ny mi pro duk ta mi ˝yw no Êcio wy mi. Na ekra nie po ja wia si´ li -
sta prze ter mi no wa nych lub bra ku jà cych pro duk tów. Lo dów ka mo ̋ e na wet su -
ge ro waç prze pi sy ku li nar ne ze sk∏ad ni ków, któ ry mi ak tu al nie dys po nu je my.
W przy sz∏o Êci b´ dzie au to ma tycz nie za ma wia ∏a z su per mar ke tu bra ku jà ce pro -
duk ty, któ re zo sta nà do star czo ne póê niej. Tak, wi´c, w przy sz∏o Êci urzà dze nia
do mo we b´ dà si´ po ro zu mie waç mi´ dzy so bà w sie ci. Lo dów ka prze Êle wia do -
mo Êci na ekran te le wi zo ra, gdy oglà da my film. Ku chen ka mi kro fa lo wa sa ma za -
de cy du je o cza sie go to wa nia, spraw dza jàc za po mo cà mi kro chi pu in for ma cje na
opa ko wa niu wy ro bu, rów no cze Ênie Êcià gnie z in ter ne tu prze pis, a po tem, jak za
do tkni´ ciem ró˝d˝ ki, sa ma si´ wy czy Êci. Bo prze cie˝ mo ̋ e spo pie liç brud pod -
wy˝ sza jàc i zmie nia jàc tem pe ra tu r´. Ale na tym nie ko niec. Mo ̋ e my uru cho miç



zmy war k´ do na czyƒ wy sy ∏a jàc do niej e -ma il lub SMS z te le fo nu ko mór ko -
we go. Pral ki, co raz szyb sze i mniej ha ∏a Êli we, przy po mnà za po mi nal skiej go -
spo dy ni o do da niu p∏y nu zmi´k cza jà ce go do tka nin. W wy pad ku awa rii,
urzà dze nie sa mo we zwie me cha ni ka, a wszyst ko to funk cjo no waç b´ dzie
pod czuj nym okiem Le onar da, cen tra li ope ra cyj nej, któ ra skon tro lu je na wet
na sze wy dat ki do mo we.

Miesz ka nie 
tech no lo gicz ne

Otwie ra nie drzwi ga ra ̋ u za po mo cà kom pu te ra w biu rze, spraw dza nie na
od le g∏oÊç te go, co ro bià dzie ci, ku po wa nie fil mu przez in ter net i znaj do wa -
nie go po tem w te le wi zo rze do mo wym, uru cha mia nie na od le g∏oÊç elek tro -
nicz ne go alar mu w ce lu unik ni´ cia do mo wych k∏o po tów. Spo koj nie, to nie
fan ta sty ka. Zda je si´, ˝e epo k´ przy sz∏o Êcio wych wi zji ma my ju˝ za so bà.
Dzi siaj tech no lo gia go to wa jest na trwa ∏e za miesz kaç w na szych do mach,
two rzàc z nich prze strzeƒ w pe∏ ni zauto ma ty zo wa nà, „do mo tycz nà” ta kà,
o ja kiej za wsze ma rzy li Êmy. Miesz ka nie, któ re wy r´ cza nas w ma ∏ych co -
dzien nych obo wiàz kach, oszcz´ dza jàc czas i roz piesz cza jàc nas tro ch´. W∏a -
Ê nie te za ∏o ̋ e nia przy Êwie ca ∏y re ali za cji In ter net ho me. Tak przy naj mniej

Nie któ re wnę trza 
pro to ty po we go miesz ka nia
tech no lo gicz ne go 
zre ali zo wa ne go przez Ci sco
Sys tems w Me dio la nie, 
przy Piaz za Diaz. 
Obok – sy pial nia. 
U gó ry – frag ment sa lo nu. 
Na sąsiedniej stro nie 
kuch nia ste ro wa na 
kom pu te ro wo. 
Miesz ka nie zo sta nie 
wkrót ce wy na ję te 
za nie ma łą ce nę 
30 ty się cy eu ro 
rocz nie.
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na zy wa swój wy na la zek Ci sco Sys tems, fir ma któ ra wraz z in ny mi przed si´ -
bior stwa mi w∏o ski mi, stwo rzy ∏a miesz ka nie on -li ne o po wierzch ni 200 m.
kw. na czwar tym pi´ trze do mu przy Piaz za Diaz 6 w Me dio la nie, gdzie ju˝
wkrót ce za miesz ka pierw sza ro dzi na. Miesz kaƒ cy za p∏a cà czynsz w wy so -
ko Êci 30 ty si´ cy eu ro rocz nie. Pro to ty po we miesz ka nie Ci sco ma du ̋ à 
ja dal ni´, sy pial ni´, do sko na le wy po sa ̋ o nà kuch ni´, ∏a zien k´, po kój dla
dzie ci, stu dio i ga ra˝. Dom Êred nie go stan dar du, nic wy mu szo ne go, ˝ad na
wil la Bil la Ga tes’a. Oprócz tra dy cyj nych in te li gent nych sprz´ tów AGD, 
ta kich jak lo dów ka, ku chen ka i pral ka pod ∏à czo ne do sie ci, skàd czer pià
prze pi sy i po trzeb ne roz wià za nia, miesz ka nie roz wià zu je jesz cze wie le pro -
ble mów ˝y cia co dzien ne go. Przyj rzyj my si´ kil ku przy k∏a dom. 

Li sto nosz na przy k∏ad przy no si pacz k´ pod nie obec noÊç w∏a Êci cie la
miesz ka nia. Kie dy s∏y chaç dzwo nek, sy gna∏ au to ma tycz nie do cie ra do kom -
pu te ra w∏a Êci cie la i otwie ra si´ ekran vi deo po zwa la jà cy na wi dze nie i roz -
mo w´ z go Êciem. Dzi´ ki PC mo˝ na otwo rzyç mu drzwi. Ju˝ nie trze ba 
go niç po mie Êcie w po szu ki wa niu nie ode bra nej pacz ki.

Z biu ra mo˝ na tak ̋ e spraw dziç, co po ra bia jà dzie ci. Ka me ra po zwa la 
na Êle dze nie ma lu chów i upo mi na nie ich, je Êli za miast na uki, bu szu jà po 
In ter ne cie, ko rzy sta jàc ze sta ∏e go po ∏à cze nie do mo we go kom pu te ra. Ale
funk cjo nal ne za le ty te go sys te mu nie ogra ni cza jà si´ do cza su nie obec no Êci
w do mu w∏a Êci cie la. Sys tem po ma ga mu i dba o nie go w∏a Ênie wte dy, kie -
dy jest w miesz ka niu. Mo˝ na tak go za pro gra mo waç, by – za raz po ran nym
prze bu dze niu w∏a Êci cie la, kie dy jesz cze le ̋ y za spa ny w ∏ó˝ ku, au to ma tycz -
nie w∏à czy ∏a si´ mu zy ka kla sycz na, zwi n´ ∏y si´ ˝a lu zje, pod nio s∏a si´ tem -
pe ra tu ra, a na wet w∏à czy∏ si´ eks pres do ka wy. 
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Miesz ka nie 
cza ro dzie ja 

in for ma ty ki
Dom Bil la Ga tes’a znaj du je si´ nad brze giem

je zio ra Wa shing ton, w po bli ̋ u Se atle. Je go
wy bu do wa nie kosz to wa ∏o oko ∏o sto mi lio nów
do la rów (oko ∏o 110 mi lio nów eu ro), w efek -
cie cze go ma my do czy nie nia z chy ba naj da lej
po su ni´ tym przy k∏a dem in te li gent nej prze -
strze ni miesz kal nej. Ka˝ dy goÊç re zy den cji
otrzy mu je spe cjal ny klucz elek tro nicz ny sta le
okre Êla jà cy po ∏o ̋ e nie go Êcia w sys te mie.
W ten spo sób ka˝ de po miesz cze nie re agu je na
obec noÊç do mow ni ków, wy prze dza jàc ich po -
trze by i za chcian ki. OÊwie tle nie i tem pe ra tu ra
sà tak re gu lo wa ne, aby stwo rzyç ro dzin ny
i kom for to wy kli mat. Po przez czuj ni ki za mon -
to wa ne we wszyst kich po ko jach, sys tem mo ̋ e
za pa mi´ ty waç upodo ba nia po szcze gól nych
go Êci prze by wa jà cych w re zy den cji. Ekra ny za -
mon to wa ne na Êcia nach pro po nu jà ró˝ ne go
ty pu wy stro je lub wi do ki, zaÊ sprz´t au dio
emi tu j´ ulu bio nà mu zy k´. Sys tem ko mu ni ka cji
tak ̋ e na le ̋ y do naj bar dziej za awan so wa nych:
roz mo wy sà au to ma tycz nie kie ro wa ne do apa -
ra tu znaj du jà ce go si´ naj bli ̋ ej ad re sa ta.

Je Êli wi´ cej osób spo ty ka si´ w jed nym po -
miesz cze niu, sys tem two rzy mie szan k´ sty lów,

za do wa la jà cych gu sty wszyst kich. W do mu znaj du je si´ tak ̋ e nie wiel ka sa -
la pro jek cyj na na dwa dzie Êcia osób, wy po sa ̋ o na w ekran te le wi zyj ny.
W po bli ̋ u mie Êci si´ tak ̋ e kil ka biur oraz sa la kom pu te ro wa. Pod ∏o gi oraz
dro ga do jaz do wa sà ogrze wa ne tak, aby za pew niç mak sy mal ny kom fort
we wnàtrz i nie po zwo liç na gro ma dze nie si´ lo du pod czas 
zi my. Kie dy spad nie Ênieg, nie trze ba si´ mar twiç
od Ênie ̋ a niem! Wszyst ko to mo˝ -
li we jest dzi´ ki ki lo me tro wej
sie ci ka bli, po ∏à czo nych do
kil ku ser we rów (Win dows
NT oczy wi Êcie!) i kil ku PC
z urzà dze nia mi pe ry fe ryj ny -
mi oraz sys te ma mi ko mu ni -
ka cji. In ne szcze gó ∏y do mo -
stwa Bil la Ga tes’a utrzy my -
wa ne sà w ta jem ni cy:
zw∏asz cza te, któ re do ty czà
sys te mów za bez pie cze nia.

Wi dok na po sia dłość
Bil la Ga tes’a nad 
brze ga mi je zio ra 
Wa shing ton. 
Każ dy gość re zy den cji
roz po zna wa ny jest
przez spe cjal ne 
czuj ni ki, 
za pew nia ją ce sta łą
kli ma ty za cję, 
oświe tle nie oraz 
pod kład mu zycz ny
w za leż no ści 
od upodo bań.



Aleksander SurdejEkonomia
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do usług
G dy u˝y wa my ter mi nu struk -

tu ra go spo dar ki, ma my na
my Êli przede wszyst kim

pro por cje za trud nio nych w jej po -
szcze gól nych dzia ∏ach. I tak kraj rol -
ni czy to kraj, w któ rym prze wa ̋ a jà -
ca cz´Êç pra cu jà cej lud no Êci jest za -
trud nio na w rol nic twie. Kraj znaj -
du jà cy si´ na eta pie uprze my s∏o wie -
nia, to kraj, w któ rym wzra sta licz -
ba za trud nio nych w prze my Êle prze -
twór czym i wy do byw czym, a paƒ -
stwo epo ki go spo dar ki us∏ug, to
paƒ stwo, w któ rym wi´k szoÊç oby -
wa te li pra cu je w sek to rze sze ro ko
ro zu mia nych us∏ug. Im kraj bo gat -
szy, tym mniej sze za trud nie nie
w rol nic twie, a wi´k sze w us∏u gach.
W tej wi zji zmian za trud nie nie
w prze my Êle przej Êcio wo ro Ênie,
przej mu jàc pra cow ni ków „uwal nia -
nych” przez rol nic two, aby po tem
ma leç, prze ka zu jàc zb´d nych pra -
cow ni ków do sfe ry us∏ug.

Kra je Eu ro py Za chod niej do sz∏y
do obec nej struk tu ry go spo dar czej
(rol nic two za trud nia od 2 do 5 pro -
cent pra cow ni ków, prze mys∏ od 20
do 25 pro cent, a us∏u gi po zo sta ∏à
cz´Êç si ∏y ro bo czej), w wy ni ku 
30-50 let nich prze mian, któ rych
roz ∏o ̋ e nie w cza sie zmniej szy ∏o
kosz ty i na pi´ cia spo ∏ecz ne im to -
wa rzy szà ce. Je Êli wi´c nasz kraj chce

zmniej szyç za trud nie nie w rol nic -
twie z 27 do 5-7 pro cent w cià gu
jed ne go po ko le nia, cel ten na le ̋ y
uznaç za bar dzo am bit ny.

Po st´p tech no lo gicz ny spra wia, ˝e
kraj ta ki jak Pol ska, nie mo ̋ e li czyç
na to, i˝ nad wy˝ ka si ∏y ro bo czej
„uwal nia na” z rol nic twa, zo sta nie
prze j´ ta przez prze mys∏. Za trud nie -
nie w prze my Êle nie ro Ênie, gdy˝ co -
raz mniej sza licz ba lu dzi jest w sta -
nie wy pro du ko waç co raz wi´ cej
dóbr prze my s∏o wych. Ko lo sal ny
wzrost wy daj no Êci pra cy w prze my -
Êle sa mo cho do wym jest te go do bit -
nym przy k∏a dem. Dzi siaj dla wy -
pro du ko wa nia 100 ty si´ cy sa mo -
cho dów wy star czy 4-5 ra zy mniej
pra cow ni ków ni˝ 30 lat te mu. Pol -
ska i in ne kra je uno wo cze Ênia jà ce
rol nic two, mu szà byç przy go to wa ne
na to, ˝e prze zna cze niem miesz kaƒ -
ców wsi nie znaj du jà cych za trud nie -
nia w rol nic twie, mo ̋ e byç tyl ko
sfe ra us∏ug!

Ak cep tu jàc ta kà ko niecz noÊç trze -
ba pa mi´ taç, ˝e us∏u gi sà bar dzo we -
wn´trz nie zró˝ ni co wa nym sek to -
rem go spo dar ki. Naj cz´ Êciej dzie lo -
ne sà na biz ne so we (pro jek to wa nie,
kon sul ting, fi nan se czy ubez pie cze -
nia); so cjal ne (opie ka nad dzieç mi,
ludê mi sta ry mi czy oso ba mi o fi -
zycz nie upo Êle dzo ny mi); oraz us∏u gi

per so nal ne (fry zjer stwo, ga stro no -
mia czy tu ry sty ka). Nie odzow nà ich
ce chà jest to, ˝e wy daj noÊç, mie rzo -
na licz bà ob s∏u gi wa nych osób, jest
na ogó∏ w kon flik cie z ja ko Êcià. Je Êli
ma sa ̋ y sta przy spie sza swo jà pra c´
usi ∏u jàc ob s∏u ̋ yç w cià gu go dzi ny
nie trzy, lecz pi´ç osób, to naj cz´ -
Êciej ma le je za do wo le nie je go klien -
tów. Te go sa me go nie mo˝ na na to -
miast po wie dzieç o pro duk cji dóbr
prze my s∏o wych, gdzie na ogó∏ mo˝ -
na zwi´k szyç wy daj noÊç bez
uszczerb ku dla ja ko Êci.



Hi po te za o na tu ral nej gra ni cy
wzro stu wy daj no Êci pra cy w us∏u -
gach po s∏u ̋ y ∏a ame ry kaƒ skie mu
eko no mi Êci Wil lia mo wi Bau mo lo -
wi do sfor mu ∏o wa nia w koƒ cu lat
60-tych pro gno zy, zgod nie z któ rà
us∏u gi b´ dà dzie dzi nà ni skich p∏ac,
nie for mal ne go za trud nie nia i sza -
rej stre fy go spo dar czej. Mia∏ na
my Êli oczy wi Êcie us∏u gi so cjal ne
i per so nal ne, w któ rych za trud nio -
na jest prze wa ̋ a jà ca cz´Êç pra cu jà -
cych w us∏u gach, a nie prze wi dzia∏

roz kwi tu us∏ug biz ne so wych, na p´ -
dza nych po st´ pem tech no lo gii ko -
mu ni ka cyj nych i in for ma cyj nych
oraz no wy mi ten den cja mi w stra te -
giach za rzà dza nia przed si´ bior -
stwa mi, któ rych przy k∏a dem jest
zle ca nie na ze wnàtrz us∏ug wy ko -
ny wa nych wcze Êniej w ra mach
przed si´ bior stwa.

Ni skie p∏a ce w us∏u gach so cjal -
nych i per so nal nych wy ni ka jà
w du ̋ ej mie rze z ∏a two Êci za st´ po -
wa nia ich za ku pu na ryn ku przez
pra c´ do mo wà i pra c´ „na czar no”.

Tam, gdzie nie ist nie je roz bu do wa -
na sieç ˝∏ob ków, przed szko li i do -
mów opie ki spo ∏ecz nej, po ja wia si´
po pyt na in dy wi du al ne us∏u gi te go
ty pu ze stro ny go spo darstw do mo -
wych nie za le˝ nie od stop nia ich za -
mo˝ no Êci. Je Êli pra cow nik Êwiad -
czà cy ta kie us∏u gi mia∏ by zo staç za -
trud nio ny le gal nie, ko niecz noÊç za -
p∏a ce nia sk∏ad ki na ubez pie cze nia
spo ∏ecz ne i wiel koÊç p∏a co ne go
prze zeƒ po dat ku do cho do we go,
unie mo˝ li wi ∏a by do st´p do te go ty -
pu us∏ug wi´k szo Êci ro dzin. Ko -
rzyst ne sta je si´ za trud nie nie „na
czar no”, a jesz cze bar dziej ko rzyst -
ne jest za trud nie nie pra cu jà ce go
„na czar no”, wy kszta∏ co ne go, po -
cho dzà ce go z bied ne go kra ju, imi -
gran ta.

Tra dy cyj nie uzna wa no us∏u gi za
sek tor dzia ∏al no Êci go spo dar czej
pro wa dzo nej na lo kal nà, a co naj -
wy ̋ ej re gio nal nà ska l´. Us∏u gi mia -
∏y wi´c byç dzie dzi nà chro nio nà
przed kon ku ren cjà za gra nicz nà
przez to, ˝e mu sia ∏y byç Êwiad czo ne
na miej scu. W dal szym cià gu fry zjer
z Kra ko wa nie kon ku ru je z fry zje -
rem z Pa ry ̋ a, gdy˝ Fran cuz, chcà cy
sko rzy staç z je go rów nie do brych,
lecz taƒ szych us∏ug, mu sia∏ by przy -
je chaç do Kra ko wa, a koszt prze jaz -
du zni we czy∏ by op∏a cal noÊç strzy -
˝e nia.

To, co po zo sta ∏o praw dà w od -
nie sie niu do us∏ug fry zjer skich czy
ga stro no mii, nie jest ju˝ jed nak
praw dzi we w od nie sie niu do wie lu
in nych us∏ug. Re wo lu cja w za kre sie
tech no lo gii ko mu ni ka cyj nych spra -
wia, ˝e mo ̋ e my stu dio waç na do -
brej za gra nicz nej uczel ni ko rzy sta -
jàc z jej ofer ty „edu ka cji na dy stans”
– za po mo cà in ter ne tu i tech no lo gii
dwu stron nej ko mu ni ka cji, ˝e mo ̋ e -
my kon sul to waç si´ z le ka rzem
prze by wa jà cym ty sià ce ki lo me trów

od nas, pod da jàc si´ ogl´ dzi nom
w la bo ra to rium umo˝ li wia jà cym
mu otrzy my wa nie ob ra zu na szych
or ga nów i tka nek w cza sie rze czy -
wi stym, ˝e mo ̋ e my sko rzy staç
z do radz twa fi nan so we go do wol -
nych in sty tu cji na ca ∏ym Êwie cie
oraz mo ̋ e my za gra ni cà za mó wiç,
do sto so wa ny do na szych po trzeb,
pro gram kom pu te ro wy.

Go spo dar ka us∏ug po ja wi ∏a si´
wraz z na sy ce niem po trzeb kon su -
men ta. W wy so ko ro zwi ni´ tych go -
spo dar czo kra jach Za cho du, wy da -
je on na ˝yw noÊç 15-18 pro cent
swo je go do cho du, 30-40 pro cent
na pro duk ty prze my s∏o we, a po zo -
sta ∏à cz´Êç do cho du na us∏u gi roz -
ma ite go ty pu. Wy dat ki na ˝yw noÊç
usta bi li zo wa ∏y si´ na tym po zio mie
wie le lat te mu, a po pyt go spo -
darstw do mo wych na wy ro by prze -
my s∏o we na p´ dza ny jest bar dziej
przez mo d´ i „tech no lo gicz ne sta -
rze nie si´” pro duk tów ni˝ przez
nie za spo ko jo ne po trze by, wy ni ka jà -
ce z bra ku pro duk tów prze my s∏o -
wych. W tej sy tu acji przy sz∏o Êcià
wspó∏ cze snych go spo da rek nie mo -
˝e nie byç go spo dar ka us∏ug.

Po za ekra no wà rze czy wi sto Êcià
Êwia ta zdo mi no wa ne go przez ma -
kle rów, bro ke rów i in nych po Êred -
ni ków fi nan so wych o wy so kich,
a nie raz nie bo tycz nych za rob kach,
go spo dar ka us∏ug jest go spo dar kà
two rzà cà bar dzo wie le spo ∏ecz nie
nie zb´d nych, wa˝ nych dla ja ko Êci
na sze go ˝y cia, lecz nie ste ty êle
op∏a ca nych miejsc pra cy. Nie dzie je
si´ nic z∏e go, je Êli w fast fo odach
pra cu je m∏o dzie˝ w prze rwie mi´ -
dzy jed nym a dru gim okre sem na -
uki. Pra ca ta ka sta je si´ dra ma tem,
je Êli ma byç pod sta wà eko no micz -
nej sa mo dziel no Êci czy de cy zji o za -
∏o ̋ e niu ro dzi ny. Ta nioÊç us∏ug, to
cz´ sto bie da us∏u go daw ców.
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scy. God nym po le ce nia ob ra zem jest
„I two jà mat k´ te˝” Al fon so Cu aro -
na. Hi sto ria doj rze wa nia dwoj ga lek -
ko myÊl nych na sto lat ków zo sta ∏a ju˝
do ce nio na przez kry ty k´ (kil ka na -
gród na mi´ dzy na ro do wych fe sti wa -
lach). Film za czy na si´ w kon wen cji
pra wie ko me dio wej, jed nak roz wi -
ni´ cie i ko niec Êcie ra jà uÊmiech
z twa rzy. Na gle oka zu je si´, ˝e bez -
tro skie ˝y cie bo ha te rów pe∏ ne jest
hi po kry zji i za k∏a ma nia. Czy jed nak
ujaw nie nie skry wa nych pra gnieƒ
i se kre tów wyj dzie ch∏op com na do -
bre? War to prze ko naç si´ sa me mu. 

Ja ko „za wsze na cza sie” okre Êla si´
twór czoÊç Spi ke’a Lee. Je Êli jed nak
jest ktoÊ, dla ko go te ma ty ka i spo sób
re ali za cji te go re ̋ y se ra sà zbyt her -
me tycz ne, po wi nien obej rzeç „Mor -
der cze la to”. Film nie po ru sza te ma -
tów ra so wych, ale jà trzy in ne pro -
ble my spo ∏ecz ne. Pa no ra ma barw ne -
go, ale tra cà ce go ˝y cie na nie istot ne
za j´ cia Êro do wi ska to pra wie do ku -
ment so cjo lo gicz ny. Jak zwy kle po ja -
wia si´ pro blem nie to le ran cji i nie -
przy sto so wa nia, Êwiet nie po ka za no
rów nie˝ ele men ty psy cho zy, ja ka to -
wa rzy szy po szu ki wa niom se ryj ne go
mor der cy – Sa ma. Spi ke Lee za da je
mnó stwo py taƒ: co jest w ˝y ciu spra -
wà naj wa˝ niej szà i jak wy braç prio -
ry te ty, ˝e by ni ko go nie zra niç.

Kino w domu Jo an na Po lak

Ucieczka

P o mi mo urlo pów, nie po win -
ni Êmy re zy gno waç z do bre go
ki na. Wy bór na ryn ku vi deo

i dvd jest tak du ̋ y, ˝e mo˝ na si´ gnàç
po film do sto so wa ny do na stro ju. Na
po czà tek wy Êmie ni ty ob raz azja tyc -
kie go re ̋ y se ra An ga Lee „Roz wa˝ na
i ro man tycz na”. Film, na pod sta wie
po wie Êci an giel skiej pi sar ki Ja ne Au -
sten, od niós∏ ol brzy mi suk ces, zdo -
by∏ kil ka Oska rów, zresz tà ca∏ ko wi -
cie za s∏u ̋ e nie. Jest to nie tyl ko za s∏u -
gà lek ko i z wdzi´ kiem skon stru owa -
ne go sce na riu sza, ale przede wszyst -
kim ak tor stwa. Em ma Thomp son,
Ka te Win slet stwo rzy ∏y nie za po -
mnia ne ro le. Ang Lee za po czàt ko wa∏
se ri´ ekra ni za cji XIX w. po wie Êci,
któ re do te raz prze ̋ y wa jà praw dzi -
wy re ne sans.

Je Êli mo wa o ten den cjach i tren -
dach w Êwia to wym ki nie, nie mo˝ na
nie wspo mnieç o ak tyw nej twór czo -
Êci hisz paƒ sko j´ zycz nej. Al mo do var
to ju˝ kla sy ka, ale wie le do po wie -
dze nia ma jà tak ̋ e ar ty Êci mek sy kaƒ -

Pre mie ry
„Ciem ność” za po wia da się na naj lep -

szy hor ror ostat nich lat. Zna ny mo tyw

– na wie dzo ny dom, któ ry kry je w swo -

ich mu rach prze ra ża ją cą hi sto rię. 

Ro dzi na, któ ra wpro wa dza się do nie -

go, wkrót ce za czy na te go ża ło wać.

Reż.: Jau me Ba la gu ero, wyst.: An na

Pa qu in, Le na Olin.

„Po tam tej stro nie łóż ka” to opo wieść

o spe cy ficz nym trój ką cie: ona, on i ich

przy ja ciel. Jak moż na się do my ślić,

ta ka sy tu acja ro dzi wie le nie po ro zu -

mień. Każ de z bo ha te rów my śli, że

kon tro lu je sy tu ację. Po zor nie. Reż.:

Emi lio Mar ti nez La za ro, wyst.: Er ne -

sto Al te rio, Paz Ve ga, Na ta lia Ver be ke.

„Pierw sza stro na” – przed kil ko ma

mie sią ca mi Sta na mi Zjed no czo ny mi

wstrzą snę ła afe ra „pla gia tor ska”.

Mło dy, zdol ny dzien ni karz oka zu je się

hochsz ta ple rem, któ ry pod pi su je cu -

dze tek sty wła snym na zwi skiem. Z tej

hi sto rii po wstał film. Reż.: Bil ly Ray,

wyst.: Hay dan Chri stian sen, Ro sa rio

Daw son. 

od kina akcji

Ciem ność 

I two ją mat kę też 



„Kró lo wa Po ∏u dnia” to jed na
z naj zr´cz niej na pi sa nych po wie Êci
sen sa cyj nych ostat nich lat. Pi sa rza
zna my przede wszyst kim ja ko au to ra
„Klu bu Du mas” – pier wo wzo ru fil -
mu „Dzie wià te wro ta” Ro ma na Po -
laƒ skie go. Wszyst kie je go ksià˝ ki
cha rak te ry zu jà si´ ory gi nal nym,
Êwie ̋ ym sty lem i cie ka wym spo so -
bem nar ra cji. „Kró lo wa Po ∏u dnia” to
hi sto ria Te re sy Men do zy – ubo giej

Mek sy kan ki, któ ra
dzi´ ki prze bie g∏o Êci
wspi na si´ na naj wy˝ -
sze szcze ble prze st´p -
czej ka rie ry. Uro dzo na
w pa to lo gicz nej ro dzi -
nie, za wszel kà ce n´
chce zmie niç swo je ˝y -
cie i uda je jej si´ to,

a rze czà dys ku syj nà jest, czy owa
zmia na si´ op∏a ca. Po wieÊç czy ta si´
jed nym tchem, ak cja jest tak dy na -
micz na (a przy tym nie po zba wio na
∏a dun ku g∏´b szych emo cji), ˝e ci´˝ ko
si´ ode rwaç od lek tu ry. Stàd prze -
stro ga: nie wol no za czy naç „Kró lo -
wej Po ∏u dnia”, je Êli nie ma si´ do sta -
tecz nej ilo Êci wol ne go cza su. Ina czej
kil ka go dzin prze zna czo nych na wy -
pe∏ nia nie wsze la kich obo wiàz ków,
trze ba b´ dzie spi saç na stra ty. War to!
Ar tu ro Pe rez – Re ver te: Kró lo wa 
Po ∏u dnia. Mu za. War sza wa 2003.

„Nia nia w No wym Jor ku” to ko -
lej na ksià˝ ka o te ma ty ce ko bie cej,
choç nie do koƒ ca. Jest to bo wiem
uni wer sal na, zja dli wa sa ty ra na hi po -
kry zj´ i za k∏a ma nie ame ry kaƒ skich
elit. Dwu dzie sto kil -
ku let nia Nan ny za -
czy na pra c´ ja ko
opie kun ka czte ro -
let nie go Gray era.
Ro dzi na chle bo -
daw ców nie jest jed -
nak osto jà cnót, ale
ban dà za k∏a ma nych
po ze rów. Paƒ stwo X k∏ó cà si´, ule ga -
jà ab sur dal nym mo dom i przy wià zu -
jà nad mier nà wa g´ do po zo rów. Au -
tor ki sa me przez kil ka lat pra co wa ∏y
ja ko nia nie, z pew no Êcià spo ty ka ∏y

na swo jej dro dze wie le po -
dob nych mo de li ro dzi ców.
Ksià˝ ka nie jest je dy nie pre -
tek stem do opo wie dze nia
prze Êmiesz nych zda rzeƒ, któ -
re spo ty ka jà Nan ny, zmu sza
tak ̋ e do re flek sji nad nie -
prze mi ja jà cy mi war to Êcia mi.

Bo ha ter ka, oso ba m∏o da, wy da je si´
bar dziej doj rza ∏a od swo ich pra co -
daw ców, da je te˝ swe mu pod opiecz -
ne mu du ̋ o wi´ cej uczu cia. 
Ni co la Kraus i Em ma Mc Lau gh lin:
Nia nia w No wym Jor ku. Znak. 
Kra ków 2003.

Jo an na Po lak
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Książki

Kil ka lat te mu (po suk ce sie „Bu -
ena Vi sta So cial Club”) Ku ba sta ∏a
si´ jed nym z naj mod niej szych miejsc
i te ma tów. Po wsta ∏o mnó stwo fil -
mów, wy da no mnó stwo p∏yt. Owo
za in te re so wa nie trwa i jest z pew no -
Êcià za s∏u ̋ o ne. Do pe∏ nie niem na szej
cie ka wo Êci mo ̋ e staç si´ ksià˝ ka
„Opo wiedz mi o Ku bie”. Diaz to ro -
do wi ty Ku baƒ czyk, któ ry opu Êci∏
wy sp´ ze wzgl´ dów po li tycz nych,
a od mo men tu ba ni cji sta∏ si´ or´ -
dow ni kiem ro dzi mej kul tu ry i zwy -
k∏ych lu dzi, któ rych za so bà po zo sta -
wi∏. Je go po wieÊç to hi sto ria ku baƒ -
skie go sto ma to lo ga, któ ry fi nal nie
„là du je” w Mia mi. Tam przyj mu je
go brat, z wy kszta∏ ce nia ad wo kat,
któ ry w Sta nach pra cu je ja ko klaun.
Nar ra cja na sy co na jest iro -
nià i gro te skà. Tra gi ko -
micz ne pe ry pe tie Sta li na
(bo ta kie imi´ no si bo ha ter)
chy ba nie wie le od bie ga jà
od hi po te tycz nej rze czy wi -
sto Êci – w so cja li stycz nej
dyk ta tu rze wszyst ko mo ̋ e
si´ zda rzyç. Den ty Êci za ra bia jà mniej,
ni˝ ro bot ni cy (któ rzy do ra bia jà na
czar nym ryn ku), a po rzàd ne oby wa -
tel ki do ra bia jà so bie sprze da jàc si´
ame ry kaƒ skim tu ry stom.
Je sus Diaz: Opo wiedz mi o Ku bie.
Znak. Kra ków 2003. 
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W Kró le stwie Taj lan dii –
zwa nej kie dyÊ Sy ja mem –
mo˝ na uczest ni czyç w sa -

fa ri na s∏o niach, po p∏y nàç ∏o dzià na
wy sp´ Ja me sa Bon da, nur ko waç
w oko li cach baj ko wej ra fy ko ra lo -
wej, zo ba czyç re pli k´ s∏yn ne go mo -
stu na rze ce Kwai, spró bo waç zu py
z kro ko dy la, po miesz kaç w 150-let -
nim dom ku z drze wa te ko we go...
I na de wszyst ko cie szyç si´ na ka˝ -
dym kro ku ˝ycz li wo Êcià, to le ran cjà
i nie wy mu szo ny mi uÊmie cha mi 
po tom ków miesz kaƒ ców daw ne go
Sy ja mu.

Bhu mi pol Adu ly adej za sia da na
tro nie – ja ko Ra ma IX – ju˝ od po -
nad pó∏ wie ku cie szy si´ wÊród pod -
da nych au ten tycz nym sza cun kiem.
Do ce nia jà je go ro l´ w ˝y ciu re li gij -
nym i sku tecz noÊç w dzia ∏al no Êci
cha ry ta tyw nej. Sà dum ni, ˝e ich
w∏ad ca nie tyl ko jest au to rem mu zy -
ki do hym nu na ro do we go, ale i zna -
ko mi tym sak so fo ni stà, kom po zy to -
rem mu zy ki jaz zo wej. Kró lew ska
mu zy ka roz brzmie wa w let nim pa ∏a -
cu w∏ad cy ko ∏o Ay utha ji a w ka˝ dym
skle pie mu zycz nym mo˝ na do staç
CD z nie co swin gu jà cy mi me lo dia mi
Ra my IX. Król lu bi tak ̋ e fo to gra fo -
waç i w ten spo sób do ku men tu je ofi -
cjal ne po dró ̋ e po swo im kra ju. 

Wa˝ na jest tak ̋ e re li gia, do mi nu jà -
cy tu taj bud dyzm. Âwià ty nie sà miej -
scem mo dli twy, lecz jed no cze Ênie
pe∏ nià ro l´ edu ka cyj nà. To na ich te -
re nie dzia ∏a jà szko ∏y pod sta wo we.
Tu taj sk∏a da si´ te˝ ofia ry ma jà ce 
po móc w osià gni´ ciu kon kret nych
ce lów. Na sza prze wod nicz ka za nim
zdo by ∏a t´ in trat nà pra c´, w swo jej
Êwià ty ni z∏o ̋ y ∏a w ofie rze m. in. kil -
ka dzie siàt jaj...

Na jed nym z tar gów na wo dzie
mo˝ na po czuç si´ jak w We ne cji
Wscho du. Ro biç za ku py w p∏y wa jà -
cych kra mi kach z wy szu ka ny mi
przy pra wa mi i kwia ta mi a na wet
jeÊç w re stau ra cyj kach na ∏ód kach.
W kom plek sie Wat Che di Klang,
w Sa mut Pra kan – mia stecz ku od da -
lo nym tyl ko 15 km od Bang ko ku,
mo˝ na zro biç so bie zdj´ cie trzy ma -
jàc za ogo ny dwa ben gal skie ty gry sy
i w ma ∏ej re stau ra cyj ce spró bo waç
zu py z kro ko dy la. Naj wi´k szà
atrak cjà kom plek su jest jed nak nie
ma jà ca so bie rów nej far ma kro ko -
dy li (po nad 30 tys.). Co go dzi n´,
a po po ∏u dniu co dwie, od by wa jà
si´ po ka zy tre su ry kro ko dy li, ale
wi´ cej emo cji za pew nia spa cer po
chwiej nych drew nia nych po mo -
stach pod któ ry mi wy le gu jà si´ lub
p∏y wa jà te ga dy. 

Ta jo wie z Phu ke tu – naj wi´k szej
wy spy Taj lan dii, per ∏y Mo rza An da -
maƒ skie go – wie rzà, ̋ e w Za to ce Ka -
ma la jest kró le stwo ukry te g∏´ bo ko
pod fa la mi Mo rza An da maƒ skie go.
˚y jà tam lu dzie pi´k ni i szcz´ Êli wi
a ich w∏ad ca jeê dzi na Nie biaƒ skim
S∏o niu. Po dob no cza sem, o za cho -
dzie s∏oƒ ca, mi tycz ne kró le stwo wy -
nu rza si´ z mo rza... Nie przy pad ko -
wo wi´c bli sko pla ̋ y Za to ki Ka ma la
zbu do wa no nie daw no ogrom nà wio -
sk´ taj skà „Fan ta Sea”, któ ra szyb ko
sta ∏a si´ naj wi´k szà i naj bar dziej 
ba Ênio wà atrak cjà wy spy Phu ket. 

tekst i zdjęcia: Elż bie ta i An drzej Li sow scyPodróże
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przy sma ków nie ma chy ba lep sze go
miej sca w Bang ko ku ni˝ re stau ra cja
na pià tym pi´ trze w Ma ha bo okrong
Sho ping Cen ter. Wy bór jest ogrom ny
i wi daç co si´ za ma wia! Naj pierw
w ka sie zmie nia my pie nià dze na ku -
po ny o ró˝ nej war to Êci. A po tem ru -
sza my na ∏o wy. Jest tu kil ka dzie siàt
sta no wisk z naj ró˝ niej szy mi taj ski mi
(a tak ̋ e ja poƒ ski mi i ko re aƒ ski mi)
spe cja ∏a mi. Wszyst kie pro duk ty sà
Êwie ̋ e, do sko na le przy rzà dzo ne i po -
cho dzà od sta ∏ych do staw ców.

Rzàd sta ra si´ po ka zaç, ˝e kraj jest
bez piecz ny dla tu ry stów. Gwa ran tu je
(do koƒ ca wrze Ênia br.) zwrot kosz -
tów le cze nia w ra zie za ka ̋ e nia SARS.
Na ro do we linie lot ni cze – Thai Air -
ways – roz lo su jà po nad 20 ty s. bez -
p∏at nych bi le tów wÊród osób, któ re
na ich po k∏a dach przy le cà (od 22
czerw ca, do koƒ ca wrze Ênia br.) do
Taj lan dii. Nie ma tu taj pa ni ki i oznak
za gro ̋ e nia, cho cia˝ na wszel ki wy pa -
dek od ka ̋ a ne sà dys kret nie lot ni ska
i sa mo lo ty, a na nie któ rych za gro ̋ o -
nych kie run kach do tàd nie wzno wio -
no po ∏à czeƒ. Kon tro lo wa ny jest tak -
˝e szcze gól nie na p∏yw przy by szów
z sà sied nich kra jów, gdzie na praw d´
by ∏y po wo dy do nie po ko ju. Ma ski
no szà tra dy cyj nie tyl ko po li cjan ci
i kie row cy tuk -tu ków, chro nià cy si´
w ten spo sób przed smo giem pra wie
pi´t na sto mi lio no we go Bang ko ku. Sà
ta kie miej sca – jak wy spa Phu ket –
gdzie jest dwa ra zy mniej tu ry stów,
ni˝ w tym sa mym cza sie rok te mu.
Ale ju˝ na Ko Sa mui pra wie nie od -
no to wa no spad ku go Êci, a ˝y cie na tej
ka me ral nej wy sep ce t´t ni jak w cza sie
let nie go szczy tu na Ibi zie – b∏y skot ce
hisz paƒ skich Ba le arów. 

Kró le stwo Taj lan dii wcià˝ ku si 
eg zo ty kà i ko lo ry tem zna nym z ksià -
˝ek Con ra da, ofe ru jàc tu ry stom
pierw sze spo tka nie ze Êwia tem tro-
pi ków, Azji, Orien tu. 

To spo tka nie z ar chi tek tu rà Taj lan -
dii w pi gu∏ ce. Ser cem ca ∏e go za ∏o ̋ e -
nia par ko wo – ar chi tek to nicz ne go
jest Pa ∏ac S∏o nia, któ re go fa sa da jest
re kon struk cjà kró lew skie go pa ∏a cu
Su kho tai. W kli ma ty zo wa nym
ogrom nym wn´ trzu jest sce na i wi -
dow nia na 3 ty sià ce miejsc. W∏a Ênie
tu taj od by wa si´ co wie czór pra wie
dwu go dzin ne show „Fan ta sy of
King dom”. Jest w nim coÊ z ki czu,
Di sney lan du i psy cho de licz ne go na -
stro ju Las Ve gas. Mi ty Wscho du zde -
rza jà si´ z na szà kul tu rà pop. Spek -
takl sk∏a da si´ z dzie wi´ ciu cz´ Êci –
scen z hi sto rii i mi to lo gii Taj lan dii.
W sce nach zbio ro wych mo˝ na zo ba -
czyç na raz na sce nie 500 ak to rów
i tan ce rzy, po nad 20 s∏o ni, mnó stwo
ptac twa oraz szeÊç ben gal skich 
ty gry sów... 

Za na mi Kant cha bu ri i ob le ga ny
t∏um nie s∏yn ny – zre kon stru owa ny –
most na rze ce Kwai. Do scho wa nej
w d˝un gli, w sà siedz twie bir maƒ skiej
gra ni cy, wio ski ple mie nia Mon p∏y -
nie my w gó r´ rze ki Kwai szyb ki mi
i zwrot ny mi ∏o dzia mi mo to ro wy mi.
Cu mu je my w sà siedz twie „na szej”

wio ski, przy bar kach, na któ rych zor -
ga ni zo wa no ho te le dla tu ry stów.
Miesz kaƒ cy ˝y jà w ty po wych dom -
kach na pa lach. Ich co dzien ne ˝y cie
splo t∏o si´ z ˝y ciem tu ry stów. Otwo -
rzy li dla nich kra mi ki z taj ski mi tek -
sty lia mi czy z ce ra micz ny mi wy ro ba -
mi z po bli skiej Bir my. Wo ̋ à za drob -
nà op∏a tà przy by szów na s∏o niach
i ∏ód ka mi, a wie czo rem, na bar kach,
urzà dza jà barw ne przed sta wie nia,
przy bli ̋ a jàc in nym Êwiat swo ich wie -
rzeƒ i ba Êni. No cà, w g´ stwi nie drzew
ko ko so wych i bam bu so wych, prym
wio dà cy ka dy. Ale tak g∏o Êne, ˝e trud -
no uwie rzyç, ˝e ktoÊ nie od twa rza ich
mu zy ki z ta Êmy. Chwi l´ póê niej s∏y -
chaç dêwi´ ki in stru men tu przy po mi -
na jà ce go nasz ksy lo fon. Mu zy ka do -
bie ga z we ran dy trzci no we go dom ku.
Tro ch´ da lej oka ̋ e si´, ˝e trwa 

swo ista mu zycz na roz mo wa sà sia dów,
któ rych dzie li kil ka set me trów. KtoÊ
in ny od po wia da dêwi´ ka mi z ta kie go
sa me go in stru men tu. A w tle ni czym
or kie stra – cy ka dy... 

Taj ska kuch nia znacz nie ró˝ ni si´
od chiƒ skiej czy in dyj skiej. Dla 
po czàt ku jà ce go sma ko sza taj skich
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O nie zwy kle po zy tyw nym zna -
cze niu afir ma cji i wi zu ali za -
cji me dycz nych wspo mi na jà

wszy scy naj zna ko mit si le ka rze zaj mu -
jà cy si´ me dy cy nà psy cho so ma tycz nà
(w USA – Carl Si mon ton, Lar ry Do -
ssey, Ber ne Sie gel, a w Pol sce – Ma -
riusz Wir ga, An drzej Bro dziak, Bo ̋ e -
na Fi gar ska) uwa ̋ a jàc je za do sko na -
∏y Êro dek uzu pe∏ nie nia te go, co ofe -
ru jà no wo cze sne tech ni ki me dycz ne.
We d∏ug Jo se Si lvy sam fakt skie ro wa -
nia swo ich my Êli na pro ces zdro wie -
nia i od wró ce nia uwa gi od cho ro by,
wzmac nia uk∏ad od por no Êcio wy i da -
je pa cjen to wi lep sze ro ko wa nia. Ma
to swo je uza sad nie nie w ba da niach
nad fi zjo lo già cz∏o wie ka. P∏a ty czo ∏o -
we ko ry mó zgo wej ma jà wie le po ∏à -
czeƒ z uk∏a dem lim bicz nym, któ ry
jest uwa ̋ a ny za „sie dli sko emo cji”.
Pod wp∏y wem po zy tyw nych afir ma -
cji, wi zu ali za cji czy au to su ge stii, na -
st´ pu je ich ak ty wa cja. Ma te rial nym
zaÊ no Êni kiem emo cji, sà neu ro pep ty -
dy, któ rych wy dzie la nie przez uk∏ad
lim bicz ny to wa rzy szy ka˝ de mu na -
sze mu na stro jo wi. Re gu lu jà one ak -
tyw noÊç uk∏a du od por no Êcio we go.
Mó wiàc pro Êciej – po zy tyw ne my Êli
stwa rza jà wa run ki do po wsta nia po -
zy tyw nych emo cji, któ re przy po mo -
cy neu ro pep ty dów wp∏y wa jà na ak -
tyw noÊç ko mó rek uk∏a du im mu no lo -

gicz ne go. Po zy tyw ne dzia ∏a nie afir -
ma cji i wi zu ali za cji po le ga na zwró ce -
niu uwa gi pa cjen ta na zdro wie nie
a nie na cho ro wa nie, co ma wzmoc -
niç je go uk∏ad od por no Êcio wy. Jo se
Si lva stwier dzi∏, ˝e „przy pad ki ma jà
ten den cj´ do kie ro wa nia si´ w stro n´
na szych do mi nu jà cych my Êli”. Je ̋ e li
wi´c umys∏ skie ro wa ny jest w stro n´
my Êli o wy zdro wie niu – da je to pa -
cjen to wi, któ ry je kon tro lu je, o wie le
wi´k sze szan se w po rów na niu z pa -
cjen tem kon cen tru jà cym si´ na stra -
chu przed swo jà cho ro bà, l´ ku przed
Êmier cià, l´ ku przed cier pie nia mi. 

Afir ma cje zdro wia – czy li ze staw
po zy tyw nych stwier dzeƒ – po win ny
byç sto sun ko wo krót kie i sfor mu ∏o -
wa ne w cza sie te raê niej szym. Mo gà
do ty czyç kon kret nych do le gli wo Êci,
któ rych pra gnie my si´ po zbyç lub
ogól nej po pra wy zdro wia. Bar dzo
po moc ne dla na sze go zdro wia i sa -
mo po czu cia jest po wta rza nie co -
dzien nie, z du ̋ ym prze ko na niem,
trzech pod sta wo wych afir ma cji:
„Ka˝ de go dnia i pod ka˝ dym wzgl´ -
dem czu j´ si´ co raz le piej, le piej i le -
piej”, „Mój sys tem od por no Êcio wy
jest w do sko na ∏ym zdro wiu i do sko -
na le funk cjo nu je” oraz „Mo je cia ∏o
i umys∏ sà w do sko na ∏ym zdro wiu”.

Wi zu ali za cje we wnàtrz sie bie sà
jed nym z naj po pu lar niej szych spo so -
bów wy ko rzy sta nia wi zu ali za cji me -
dycz nych. Po le ga on na wy obra ̋ e niu
so bie cho re go or ga nu i „na pra wia -
niu” go przy u˝y ciu sym bo li, wy -
obra ̋ a jàc so bie na ko niec ten or gan
w do sko na ∏ym sta nie, a ca ∏y swój or -
ga nizm w do sko na ∏ym zdro wiu. Co
to sà za sym bo le? W ksià˝ kach Car la
Si mon to na („Try umf ˝y cia”, „Po wrót
do zdro wia”) czy Ber nie Sie -
gel’a („Mi ∏oÊç, me dy cy na i cu da”),
oraz w opi sach wie lu in nych le ka rzy
po da wa ne sà na ogó∏ przy k∏a dy pa -
cjen tów, któ rzy wal czà z ra kiem.
Cho rzy wy obra ̋ a li so bie swo je 

wyobraźni



ko mór ki ra ko we w po sta ci s∏a bych,
∏a twych do znisz cze nia twor ków.
Swój uk∏ad od por no Êcio wy zaÊ
przed sta wia li so bie w po sta ci agre -
syw nych bia ∏ych cia ∏ek krwi, któ re
mo gà przy braç w wy obraê ni po staç
np. bia ∏ych re ki nów, bia ∏ych ˝o∏ nie -
rzy ków czy te˝ bia ∏ych „pac ma nów”
z gry kom pu te ro wej „po ̋ e ra jà cych”
ko mór ki ra ko we. Ale naj lep szym
do rad cà pod po wia da jà cym, co trze -
ba so bie wy obra ̋ aç, jest w∏a sna in tu -
icja i twór cza fan ta zja.

Wi zu ali za cja na ze wnàtrz sie bie
po le ca na jest dla osób ma jà cych
trud no Êci z wi zu ali za cjà we wn´trz nà
or ga nów, któ re ma jà „na pra wiaç”,
ale do mi nu je u nich czu cio wy lub
s∏u cho wy sys te mem od czu wa -
nia swo ich ze wn´trz nych zmy -
s∏ów. Dla ta kich osób wy obra -
˝e nie so bie lub za ∏o ̋ e nie, ˝e
ma jà przed so bà ob raz dru gie -
go sie bie, na pra wia nie cho -
rych or ga nów przy cho dzi
o wie le ∏a twiej. W ten spo -
sób czu jà, ˝e coÊ ro bià,
cho cia˝ te go nie wi dzà.
Nie wi dzà one we wn´trz nie,
ale mo gà wy obra ziç so bie, ˝e wy -
cià ga jà na ze wnàtrz np. swo jà trzust -
k´, pod da jà jà pra niu i wy bie la niu
w pral ce, aby usu nàç czar ne plam ki

sym bo li zu jà ce cu krzy c´, ob ser wu jàc
z uwa gà jak prze bie ga ca ∏y pro ces.
Po tem wyj mu jà trzust k´ z pral ki i na
wszel ki wy pa dek czysz czà jà jesz cze
raz spe cjal nym bia ∏ym prosz kiem.
Na st´p nie wy wra ca jà trzust k´ na
dru gà stro n´ i sta ra jà si´ uak tyw niç
wszyst kie ko mór ki pro du ku jà ce in -
su li n´ za po mo cà kro pel o kon sy -
sten cji mio du o sym bo licz nej na zwie
np. In su li nol. Tak pi´k nie wy bie lo na
i wy czysz czo na trzust ka wk∏a da na
jest na swo je miej sce, a oso ba wy ko -
nu jà ca na so bie ten „wi zu ali za cyj -
ny” za bieg wy obra ̋ a jà

so bie w do sko na ∏ym sta nie, a sie bie
w do sko na ∏ym zdro wiu. Su ge ru je si´
te˝, aby fi zycz nie ma new ro waç r´ ko -

ma, tak jak by rze czy wi Êcie wy ko ny -
wa ne by ∏y wy obra ̋ a ne czyn no Êci.
Po ma ga to w czu cio wym od bio rze
wra ̋ eƒ i da je pe∏ niej szà su biek tyw nà
re pre zen ta cj´ od czu wa nych ob ra zów
zmy s∏o wych.

Z ba daƒ dra Run dol pha Byr da wy -
ni ka, ˝e mo dli twa – al bo ina czej mó -
wiàc – prze sy ∏a nie po zy tyw nych my -
Êli, in ten cji i ob ra zów umy s∏o wych
w kie run ku cho re go or ga ni zmu za
po Êred nic twem Bo ga, mo ̋ e mieç
zna czà cy i wy mie rzal ny wp∏yw na
zdro wie. Wie lu le ka rzy zaj mu jà cych
si´ me dy cy nà psy cho so ma tycz nà

uwa ̋ a, ˝e mo dli twa sta no wi nie -
zwy kle wa˝ ny ele ment tzw. „me -
dy cy ny du cho wej”, ele ment wia -
ry i na dziei na wy zdro wie nie
oraz ele ment od wo ∏a nia si´ do
si ∏y znaj du jà cej si´ po za na szà
po w∏o kà cie le snà. We d∏ug dra
Lar ry Do ssey’a – któ ry uwa ̋ a ny
jest za jed ne go z naj zna ko mit -
szych przed sta wi cie li me dy cy ny
psy cho so ma tycz nej w Sta nach
Zjed no czo nych – do pie ro do -
∏à cze nie mo dli twy do pro ce su

le cze nia fi zycz ne go (któ re ofe -
ru jà wspó∏ cze sne tech ni ki me dycz ne)
oraz do wi zu ali za cji me dycz nych
(wp∏yw umy s∏u na cia ∏o) do pe∏ nia
po j´ cie me dy cy na ho li stycz na.

SPRZEDA˚ SPECJALNA
DLA PRACOWNIKÓW I DOSTAWCÓW
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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

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

• 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 21.960,00
Active 187.243.1 1108/54 150 6,0 3- drzwiowy 24.210,00 
ACTIVE BRUSH 187.741.1 1108/54 150 6,0 3- drzwiowy 24.210,00 
DYNAMIC 187.244.1 1108/54 150 6,0 3- drzwiowy 26.010,00 

nowa gama 2003
1,2 ACTUAL 188.010.2 1242/60 155 5,7 3-drzwiowy 27.810,00
1,9 D ACTUAL 188.011.2 1910/60 155 5,7 3-drzwiowy 37.710,00
1,2 ACTIVE 188.510.2 1242/60 155 5,7 3-drzwiowy 31.410,00
1,9 JTD ACTIVE 188.517.2 1910/85 173 4,9 3-drzwiowy 42.210,00
1,2 SOUND (wersja specjalna) 188.120.2 1242/60 155 5,7 3-drzwiowy 34.110,00
1,2 8v DYNAMIC 188.210.2 1242/60 155 5,7 3-drzwiowy 34.110,00
1,2 16v DYNAMIC 188.213.2 1242/80 165 6,7 3-drzwiowy 36.540,00

1,2 ACTUAL 188.040.2 1242/60 155 5,7 5-drzwiowy 28.980,00
1,9 D ACTUAL 188.041.2 1910/60 155 5,7 5-drzwiowy 38.880,00
1,2 ACTIVE 188.540.2 1242/60 155 5,7 5-drzwiowy 32.580,00
1,9 JTD ACTIVE 188.547.2 1910/85 172 4,9 5-drzwiowy 43.380,00
1,2 8v DYNAMIC 188.240.2 1242/60 155 5,7 5-drzwiowy 35.280,00
1,2 16v DYNAMIC 188.243.2 1242/80 165 6,7 5-drzwiowy 37.620,00
1,2 CLASS (wersja specjalna) 188.290.2 1242/60 155 5,7 5-drzwiowy 35.010,00

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 35.910,00
1,6 16v HL 172.274.0 1596/103 186 8,0 4-drzwiowy 38.610,00

• 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 35.730,00
PALI0 WEEKEND 1,2 16v EL 173.263.2 1242/80 167 6,8 5-drzwiowy 37.530,00
PALI0 WEEKEND 1,2 16v HL 173.273.0 1243/80 167 6,8 5-drzwiowy 41.130,00
PALI0 WEEKEND 1,6 16v HL 173.274.0 1596/103 186 8,0 5-drzwiowy 43.830,00
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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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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

NAXOS 1,8 183.500.0 1747/130 200 8,4 2-drzwiowy 74.250,00

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 41.310,00
1,6 16v ACTUAL 192.3VX.1 1596/103 185 7,3 3-drzwiowy 44.910,00
1,9 JTD 80 ACTUAL 192.3V7.1 1910/80 172 5,4 3-drzwiowy 48.780,00
1,6 16v ACTIVE 192.3JX.1 1596/103 185 7,3 3-drzwiowy 49.410,00
1,9 JTD 80 ACTIVE 192.3J7.1 1910/80 172 5,4 3-drzwiowy 53.280,00
1,9 JTD 115 ACTIVE 192.3J8.1 1910/115 192 5,3 3-drzwiowy 56.520,00
1,6 16v DYNAMIC 192.32X.1 1596/103 185 7,3 3-drzwiowy 53.190,00
1,9 JTD 115 DYNAMIC 192.328.1 1910/115 192 5,3 3-drzwiowy 60.300,00
2,4 20v ABARTH 192.334.1 2446/170 215 9,7 3-drzwiowy 85.860,00

1,2 16v ACTUAL 192.5VY.1 1242/80 172 6,3 5-drzwiowy 43.110,00
1,6 16v ACTUAL 192.5VX.1 1596/103 185 7,3 5-drzwiowy 46.710,00
1,9 JTD 80 ACTUAL 192.5V7.1 1910/80 172 5,4 5-drzwiowy 50.580,00
1,6 16v ACTIVE 192.5JX.1 1596/103 183 7,5 5-drzwiowy 51.210,00
1,9 JTD 80 ACTIVE 192.5J7.1 1910/80 172 5,4 5-drzwiowy 55.080,00
1,9 JTD 115 ACTIVE 192.5J8.1 1910/115 190 5,4 5-drzwiowy 58.320,00
1,6 16v DYNAMIC 192.54X.1 1596/103 183 7,5 5-drzwiowy 54.990,00
1,9 JTD 115 DYNAMIC 192.548.1 1910/ 115 190 5,4 5-drzwiowy 62.100,00

1,6 16v ACTUAL 192.7VX.1 1596/103 185 7,3 5-drzwiowy 49.410,00
1,9 JTD 80 ACTUAL 192.7V7.1 1910/80 172 5,4 5-drzwiowy 53.280,00
1,6 16v ACTIVE 192.7JX.1 1596/103 183 7,5 5-drzwiowy 53.910,00
1,8 16v ACTIVE 192.7J2.1 1747/133 200 8,1 5-drzwiowy 57.690,00
1,9 JTD 115 ACTIVE 192.7J8.1 1910/115 190 5,4 5-drzwiowy 61.020,00
1,6 16v DYNAMIC 192.74X.1 1596/103 183 7,5 5-drzwiowy 57.690,00
1,8 16v DYNAMIC 192.742.1 1747/133 200 8,1 5-drzwiowy 61.470,00
1,9 JTD 115 DYNAMIC 192.748.1 1910/ 115 190 5,4 5-drzwiowy 64.800,00

• 40K - Niezleżnie otwierana szyba bagażnika zł 800

STILO MW
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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 24.210,00

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

ULYSSE ACTIVE 2.0 16v 179.111.0 1997/136 185 9,1 5-drzwiowy 89.910,00
ULYSSE ACTIVE 2,0 JTD 16v 179.115.0 1997/109 174 7,0 5-drzwiowy 98.010,00
ULYSSE DYNAMIC 2,2 JTD 16v 179.617.0 2179/128 182 7,4 5-drzwiowy 121.950,00
ULYSSE ADMIRAL 3.0 V6 24v 179.743.0 2179/128 182 7,4 5-drzwiowy 140.310,00

1.6 16v ACTIVE 186.211.0 1581/103 170 8,6 5-drzwiowy 57.510,00
1.9 JTD ACTIVE 186.231.0 1910/105 170 6,4 5-drzwiowy 64.710,00
1.9 JTD DYNAMIC 186.431.1 1910/105 170 6.4 5-drzwiowy 67.410,00

• 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

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

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
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DOBLÒ CARGO 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 47.790,00
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
* 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 36.810,00
1,2 16v EL van 4 miej. 277.313.1 1242/80 167 6,8 5-drzwiowy 38.610,00
1,2 16v HL van 4 miej. 277.323.1 1243/80 167 6,8 5-drzwiowy 42.210,00
1,6 16v HL van 4 miej. 277.324.0 1596/103 186 8,0 5-drzwiowy 44.910,00

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

SCUDO 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

• 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

• 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 
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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

2,0   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
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

KABINOWY

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  PODW. KABINA 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
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LISTA CEN 1/5/2003 DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH MARKI LANCIA
OBOWIĄZUJE OD 1 maja 2003 r.

LANCIA Y

• 025 - Klimatyzacja 4 050,00 • 041 - Lusterka zewnętrzne elektrycznie ustawiane i podgrzewane 468,00 • 097 - Światła
przeciwmgielne 504,00 • 164 - Kanapa tylna dzielona 540,00 • 211 - Tapicerka skórzana 4 500,00 • 241 - Lakier metalizowany 990,00
• 320 - Koło kierownicy i gałka dźwigni zmiany biegów w skórze 441,00 • 386 - Radionawigator 5 400,00 • 431 - Felgi aluminiowe +
opony poszerzone 1 512,00 • 499 - Zestaw do napraw opon Kit Fix & Go 0,00 • 505 - Boczne poduszki powietrzne 1 260,00 • 564 -
Radioodtwarzacz CD 1 620,00 • 833 - Przystosowanie pod telefon 495,00 • 356 - Mapa Portugalii 1 350,00 • 530 - Mapa Włoch
1 350,00 • 533 - Mapa Niemiec 1 350,00 • 537 - Mapa Francji 1 350,00 • 538 - Mapa Belgii 1 350,00 • 540 - Mapa Holandii 1 350,00
• 542 - Mapa Szwajcarii 1 350,00 • 548 - Mapa Austrii 1 350,00 • 549 - Mapa Danii 1 350,00 • 574 - Mapa Hiszpanii 1 350,00

1.2  Unica 8V 157.060.2 1242/60 KM 158 5,7 3-drzwiowy 36.450,00
1.2  SS Vanity 8V 157.090.2 1242/60 KM 158 5,7 3-drzwiowy 39.150,00
1.2  SS Vanity 16V 157.097.2 1242/80 KM 174 6,0 3-drzwiowy 41.580,00
1.2  LS 16V 157.197.2 1242/80 KM 174 6,0 3-drzwiowy 46.080,00

LANCIA LYBRA

• 006 - Tylne zawieszenie samopoziomujące Nivomat (Lybra SW) 1.800,00 • 070 - Tylne szyby przyciemniane 450,00 • 102 -
Spryskiwacze reflektorów 810,00 • 117 - Relingi dachowe (Lybra SW) 1.080,00 • 195 - Tylne siedzenie dzielone 720,00 • 205 -
Dodatkowe ogrzewanie webasto 2.430,00 • 211 - Tapicerka skórzana (zawiera opcje 195, 320, 452 ) 6.750,00 • 213 - Alarm z czujnikiem
podnoszenia 1.440,00 • 230 - Reflektory ksenonowe 3.600,00 • 241 - Lakier metalizowany 1.800,00 • 347 - Czujnik opadów 540,00
• 351 - Nawigacja satelitarna + telefon GSM wbudowane w deskę rozdzielczą 7.380,00 • 381 - Siatka rozdzielająca część pasażerską od
bagażowej (Lybra SW) 585,00 • 385 - Czujnik zaparowania szyb 540,00 • 392 - VDC - system kontroli toru jazdy 2.700,00 • 400 -
Przeszklony dach otwierany elektrycznie 3.060,00 • 410 - Wewnętrzne lusterko automatycznie przyciemniane 450,00 • 416 - Tempomat
1.440,00 • 431 - Felgi aluminiowe + poszerzone opony 205/60 R152 160,00 • 441 - Lusterka boczne składane elektrycznie 630,00
• 452 - Fotele przednie podgrzewane elektrycznie 900,00 • 501 - Pamięć ustawienia fotela kierowcy i lusterek 5.580,00 • 530 - Mapa
Włoch 1.620,00 • 533 - Mapa Niemiec 1.620,00 • 537 - Mapa Francji 1.620,00 • 538 - Mapa Belgii 1.620,00 • 540 - Mapa Holandii
1.620,00 • 542 - Mapa Szwajcarii 1.620,00 • 548 - Mapa Austrii 1.620,00 • 549 - Mapa Danii 1.620,00 • 574 - Mapa Hiszpanii 1.620,00
• 631 - Uchwyty fotelika dla dzieci ISOFIX 108,00 • 718 - System audio BOSE 2.250,00 • 833 - Gniazdo radiotelefonu 441,00
• 982 - Koło zapasowe z felgą aluminiową (wzór A) 540,00 • 991 - Koło zapasowe z felgą aluminiową + poszerzona opona 630,00

1.8 LX 109.522.1 1747/130 201 8,3 4-drzwiowy 83.970,00
2.0 LX  109.525.1 1998/150 210 9,8 4-drzwiowy 88.470,00
1.9 JTD LX 109.537.1 1910/115 187 5,9 4-drzwiowy 89.460,00
2.4 JTD LX 109.548.1 2387/150 212 6,6 4-drzwiowy 104.760,00
SW 1.8 LX  109.862.1 1747/130 201 8,7 5-drzwiowy 86.670,00
SW 2.0 LX 109.865.1 1998/150 210 10,0 5-drzwiowy 91.170,00
SW 1.9 JTD LX  109.877.1 1910/115 187 6,1 5-drzwiowy 92.160,00
SW 2.4 JTD LX 109.888.1 2387/150 212 6,8 5-drzwiowy 107.460,00

LANCIA THESIS

• 070 - Przyciemniane tylne szyby boczne 291,00* • 103 - Osłona tylna sterowana elektrycznie 364,00* • 108 - Koła ze stopu
215/60/16”, styl elegancki 389,00* • 195 - Kanapa tylna dzielona 243,00 • 205 - Dodatkowe ogrzewanie programowane, zdalnie
sterowane 1.213,00 • 223 - Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe wolumetryczne, z czujnikiem podnoszenia i alarmem 0,00 • 241 - Lakier
metalizowany 849,00 • 291 - Pokrowiec na narty 219,00 • 317 - Telewizor z wykorzystaniem wyświetlacza CONNECT 1.431,00
• 356 - Mapa Portugalii 437,00 • 368 - Ogrzewanie foteli tylnych 582,00 • 386 - Dynamiczny system nawigacji 1.820,00* • 400 - Dach
otwierany z ogniwami słonecznymi 1.674,00 • 412 - Cruise control adaptacyjny (tylko dla wersji A/T) 1.407,00 • 435 - Koła ze stopu
225/55/17”, styl sportowy 704,00*/945,00** • 452O - grzewanie foteli przednich (tylko dla wersji Executive) 680,00* • 496 -
Słuchawka telefonu z klawiaturą i wyświetlaczem 291,00 • 501 - Pamięć ustawień i ogrzewanie foteli przednich 1.455,00* • 503 - Panel
sterowania klimatyzacją dla pasażerów z tyłu 388,00* • 508 - Czujniki parkingowe przednie/tylne 704,00 • 525 - Lusterka
wewnętrzne/zewnętrzne elektrochromatyczne 461,00 • 530 - Mapa Włoch 437,00 • 533 - Mapa Niemiec 437,00 • 534 - Fotele przednie
Comfort, tapicerka skórzana Poltrona Frau 4.343,00*/3.857,00** • 535 - Fotele tylne Comfort, tapicerka skórzana Poltrona Frau
2.159,00*/1.674,00** • 537 - Mapa Francji 437,00 • 538 - Mapa Belgii 437,00 • 540 - Mapa Holandii 437,00 • 542 - Mapa Szwajcarii
437,00 • 548 - Mapa Austrii 437,00 • 560 - Szyby antywłamaniowe 704,00 • 563 - Zmieniarka CD (tylko dla wersji Executive) 461,00*
• 574 - Mapa Hiszpanii 437,00 • 579 - PASSIVE ENTRY I KEY/LESS GO 461,00 • 718 - System Hi-Fi BOSE 1.431,00* • 732 - Tapicerka
skórzana Poltrona Frau 2.401,00*/1.431,00**

* dla wersji Executive ** dla wersji Emblema A/T - tylko z automatyczną skrzynią biegów

2.0 Turbo 20v Executive 6m 115.368.0 1998/185 224 11,1 4-drzwiowy 38.340,00
2.0 Turbo 20v Emblema 6m 115.468.0 1998/185 224 11,1 4-drzwiowy 42.750,00
2.4 20v Executive 6m 115.364.0 2446/170 217 10,9 4-drzwiowy 42.210,00
2.4 20v Emblema  6m 115.464.0 2446/170 217 10,9 4-drzwiowy 46.620,00
2.4 20v Executive A/T 115.374.0 2446/170 217 10,9 4-drzwiowy 43.920,00
2.4 20v Emblema A/T 115.474.0 2446/170 217 10,9 4-drzwiowy 48.420,00
2.4 Jtd 10V Executive 6m 115.365.0 2387/150 206 8,2 4-drzwiowy 42.930,00
2.4 Jtd 10V Emblema 6m 115.465.0 2387/150 206 8,2 4-drzwiowy 47.430,00
3.0 V6 Executive A/T 115.376.0 2959/215 234 13,6 4-drzwiowy 49.950,00
3.0 V6 Emblema A/T 115.476.0 2959/215 234 13,6 4-drzwiowy 54.360,00

Cena w euro z VAT
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ALFA ROMEO
147

• 025 - Kli ma ty za cja ma nu al na 4.950,00 • 082 - Przy sto so wa nie do mon ta żu ra dia 450,00 • 205 - Ogrze wa nie do dat ko we (tyl ko JTD)
900,00 • 210 - La kier me ta li zo wa ny 1.620,00 • 211 - Ta pi cer ka skó rza na 4.050,00 • 213 - Alarm 1.350,00 • 230 - Re flek to ry kse no no -
we 2.520,00 • 270 - La kier per ło wy 6.750,00 • 277 - Con nect Nav 7.200,00 • 303 - Przy ci ski ste ru ją ce ra diem w kie row ni cy 540,00
• 320 - Kie row ni ca i gał ka dźwi gni zmia ny bie gów skrzy ni bie gów ob szy ta skó rą 540,00 • 321 - Kie row ni ca i gał ka dźwi gni zmia ny bie -
gów skrzy ni bie gów wy koń czo na drew nem 810,00 • 51Y - Pa kiet Kom fort 630,00 • 56B - Pa kiet Zi mo wy 1.620,00 • 392 - VDC2 610,00
• 400 - Dach otwie ra ny elek trycz nie 2.700,00 • 415 - Fel gi alu mi nio we Sport 15” opo ny 195/60/15” dla wer sji 190.031/
051/134/154/136/156 1.980,00 dla wer sji 190.231/251/431/451/434/454/436/456oraz wer sji 190.335/355/835/855 - bez do pła ty
• 431 - Fel gi alu mi nio we Ele gant 15” opo ny 195/60/15” dla wer sji 190.031/051/134/154/136/156/531/551/533/553 1.980,00 dla
wer sji 190.335/190.355 - bez do pła ty • 432 - Fel gi alu mi nio we Sport 16” opo ny 205/55/16”dla wer sji 190.031/051/134/
154/136/156/531/551/533/553 2.700,00 dla wer sji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 900,00dla wer sji 190.335.0/
190.355.0 - bez do pła ty • 433 - Fel gi alu mi nio we Se le spe ed 17” opo ny 215/45/17” dla wer sji 190.031/051/134/154/136/156/
531/551/533/553 3.150,00 dla wer sji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 2.250,00dla wer sji 190.335/355/835/855 1.800,00
• 435 - Fel gi alu mi nio we Ele gant 16” opo ny 205/55/16” dla wer sji 190.031/051/134/154/136/156/531/551/533/553 2.700,00 dla
wer sji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 900,00 • 439 - Fel gi alu mi nio we Su per sport 17” opo ny 215/45/17” dla wer sji
190.031/051/134/154/136/156/531/551/533/553 3.150,00 dla wer sji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 2.250,00dla wer sji
190.335/355/835/855 1.800,00 • 451 - Ra dio z od twa rza czem CC dla wer sji Di stinc ti ve - bez do pła ty dla wer sji 190.531/551/533/553
1.350,00 • 499 - Ze staw do na pra wy opon • 563 - Zmie niar ka CD 1.350,00 • 564 - Ra dio z od twa rza czem CD 540,00 dla wer sji
190.531/551/533/553 1.890,00 • 709 - Przy ci ski ste ru ją ce te le fo nem w kie row ni cy 720,00 • 711 - Mo duł ob słu gi gło so wej te le fo nu
z Vo ice Me mo 450,00 • 712 - Con nect Nav + 8.100,00 • 718 - BO SE Sys tem 2.340,00 • 732 - Fo te le spor to we, skó rza ne 4.500,00
• 740 - Pa kiet Kli ma ty za cja 1.170,00 • 833 - Przy sto so wa nie do mon ta żu te le fo nu ko mór ko we go 720,00 • 980 - Ko ło za pa so we peł no -
wy mia ro we 180,00 • 530 - Ma pa Włoch 1.620,00 • 533 - Ma pa Nie miec 1.620,00 • 537 - Ma pa Fran cji 1.620,00 • 538 - Ma pa Bel gii
1.620,00 • 540 - Ma pa Ho lan dii 1.620,00 • 542 - Ma pa Szwaj ca rii 1.620,00 • 548 - Ma pa Au strii 1.620,00 • 549 - Ma pa Da nii 1.620,00
• 574 - Ma pa Hisz pa nii 1.620,00

147 1.6 TS 105 KM Impression 190.531.0 1598/105 185 8,1 3-drzwiowy 55.350,00
147 1.6 TS 105 KM Progression 190.031.0 1598/105 185 8,1 3-drzwiowy 60.030,00
147 1.6 TS 105 KM Distinctive 190.231.0 1598/105 185 8,1 3-drzwiowy 65.250,00
147 1.6 TS 120 KM Distinctive 190.431.0 1598/120 195 8,2 3-drzwiowy 67.950,00
147 2.0 TS Distinctive 190.335.0 1970/150 208 8,9 3-drzwiowy 79.110,00
147 2.0 TS Selespeed Distinctive 190.835.0 1970/150 208 8,9 3-drzwiowy 85.320,00
147 1.9 JTD 100 KM Impression 190.533.0 1910/100 183 5,8 3-drzwiowy 65.700,00
147 1.9 JTD 115 KM Progression 190.134.0 1910/115 191 5,8 3-drzwiowy 72.450,00
147 1.9 JTD 115 KM Distinctive 190.434.0 1910/115 191 5,8 3-drzwiowy 76.950,00
147 1.9 JTD 16v Progression 190.136.0 1910/140 206 5,9 3-drzwiowy 75.600,00
147 1.9 JTD 16v Distinctive 190.436.0 1910/140 206 5,9 3-drzwiowy 80.100,00
147 1.6 TS 105 KM Impression 190.551.0 1598/105 185 8,4 5-drzwiowy 57.150,00
147 1.6 TS 105 KM Progression 190.051.0 1598/105 185 8,1 5-drzwiowy 61.830,00
147 1.6 TS 105 KM Distinctive 190.251.0 1598/105 185 8,1 5-drzwiowy 67.050,00
147 1.6 TS 120 KM Distinctive 190.451.0 1598/120 195 8,2 5-drzwiowy 69.750,00
147 2.0 TS Distinctive 190.355.0 1970/150 208 8,9 5-drzwiowy 80.910,00
147 2.0 TS Selespeed Distinctive 190.855.0 1970/150 208 8,9 5-drzwiowy 87.120,00
147 1.9 JTD 100 KM Impression 190.553.0 1910/100 183 5,8 5-drzwiowy 67.500,00
147 1.9 JTD 115 KM Progression 190.154.0 1910/115 191 5,8 5-drzwiowy 74.250,00
147 1.9 JTD 115 KM Distinctive 190.454.0 1910/115 191 5,8 5-drzwiowy 78.750,00
147 1.9 JTD 16v Progression 190.156.0 1910/140 206 5,9 5-drzwiowy 77.400,00
147 1.9 JTD 16v Distinctive 190.456.0 1910/140 206 5,9 5-drzwiowy 81.900,00

LISTA CEN NR 3 - ALFA ROMEO
DLA SAMOCHODÓW IMPORTOWANYCH  MARKI ALFA ROMEO
OBOWIĄZUJE OD 15 maja 2003

ALFA ROMEO
147 GTA

147 GTA 190.638.0 3179/250 246 12,1 3-drzwiowy 128.610,00
147 GTA Selespeed 190.938.0 3179/250 246 12,1 3-drzwiowy 137.610,00

• 208 - Felgi aluminiowe 17”, opony 225/45/17” 900,00 • 210 - Lakier metalizowany 1 620,00 • 211 - Tapicerka skórzana 4.050,00
• 213 - Alarm 1.350,00 • 230 - Reflektory ksenonowe 1.980,00 • 270 - Lakier perłowy 6.750,00 • 277 - Connect Nav 7.200,00 • 56A
- Pakiet Komfort 630,00 • 56B - Pakiet Zimowy 1.080,00 • 400 - Dach otwierany elektrycznie 2.700,00 • 420 - Felgi aluminiowe 16”,
opony 205/55/16 - bez dopłaty • 499 - Zestaw do naprawy opon - bez dopłaty • 563 - Zmieniarka CD 1.350,00 • 709 - Przyciski
sterujące telefonem w kierownicy 720,00 • 711 - Moduł obsługi głosowej telefonu z Voice Memo 450,00 • 712 - Connect Nav+ 8.100,00
• 718 - BOSE System 2.340,00 • 740 - Pakiet Klimatyzacja 1.170,00 • 833 - Przystosowanie do montażu telefonu komórkowego 720,00
• 530 - Mapa Włoch 1.620,00 • 533 - Mapa Niemiec 1.620,00 • 537 - Mapa Francji 1.620,00 • 538 - Mapa Belgii 1.620,00
• 540 - Mapa Holandii 1.620,00 • 542 - Mapa Szwajcarii 1.620,00 • 548 - Mapa Austrii 1.620,00 • 549 - Mapa Danii 1.620,00
• 574 - Mapa Hiszpanii 1.620,00
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ALFA ROMEO
156

156 1.6 TS Progression 116.221.1 1598/120 200 8,2 4-drzwiowy 71.550,00
156 1.8 TS Distinctive 116.383.1 1747/140 208 8,5 4-drzwiowy 77.040,00
156 2.0 JTS Distinctive 116.075.1 1970/165 220 8,6 4-drzwiowy 83.340,00
156 2.0 JTS Selespeed Distinctive 116.074.1 1970/165 220 8,6 4-drzwiowy 89.910,00
156 2.5 V6 Distinctive 116.429.1 2492/192 230 11,8 4-drzwiowy 109.620,00
156 2.5 V6 Q-System Distinctive 116.439.1 2492/192 227 11,9 4-drzwiowy 115.920,00
156 1.9 JTD Progression 116.246.1 1910/115 191 5,8 4-drzwiowy 79.740,00
156 1.9 JTD Distinctive 116.286.1 1910/115 191 5,8 4-drzwiowy 82.440,00
156 1.9 JTD 16v Progression 116.546.1 1910/140 209 5,9 4-drzwiowy 83.340,00
156 1.9 JTD 16v Distinctive 116.586.1 1910/140 209 5,9 4-drzwiowy 86.040,00
156 2.4 JTD Distinctive 116.447.1 2387/150 212 6,6 4-drzwiowy 97.110,00

156 SW 1.6 TS Progression 116.621.1 1598/120 200 8,3 5-drzwiowy 75.150,00
156 SW 1.8 TS Distinctive 116.783.1 1747/140 208 8,6 5-drzwiowy 80.640,00
156 SW 2.0 JTS Distinctive 116.175.1 1970/165 220 8,9 5-drzwiowy 86.940,00
156 SW 2.0 JTS Selespeed Distinctive 116.174.1 1970/165 220 8,9 5-drzwiowy 93.510,00
156 SW 2.5 V6 Distinctive 116.929.1 2492/192 230 11,8 5-drzwiowy 113.220,00
156 SW 2.5 V6 Q-System Distinctive 116.939.1 2492/192 227 11,9 5-drzwiowy 119.520,00
156 SW 1.9 JTD Progression 116.646.1 1910/115 191 6,0 5-drzwiowy 83.340,00
156 SW 1.9 JTD Distinctive 116.686.1 1910/115 191 6,0 5-drzwiowy 86.040,00
156 SW 1.9 JTD 16v Progression 116.846.1 1910/140 209 6,1 5-drzwiowy 86.940,00
156 SW 1.9 JTD 16v Distinctive 116.886.1 1910/140 209 6,1 5-drzwiowy 89.640,00
156 SW 2.4 JTD Distinctive 116.947.1 2387/150 212 6,7 5-drzwiowy 100.710,00

ALFA ROMEO
156 SW

• 023 - Elektryczne podnośniki szyb tylnych 810,00 • 075 - Tylne zawieszenie NIVOMAT 1.440,00 • 102 - Spryskiwacze reflektorów
630,00 • 104 - Roleta bagażnika 450,00 • 210 - Lakier metalizowany 1.800,0011 - Tapicerka skórzana 4.050,00 • 213 - Alarm 1.350,00
• 230 - Reflektory ksenonowe 2.700,00 • 231 - Fotelik dla dziecka Isofix 990,00 • 245 - Przyciski sterujące radiem w kierownicy 540,00
• 263 - Connect6 300,00 • 269 - Radionawigator 4.500,00 • 270 - Lakier perłowy 7.650,00 • 320 - Kierownica i gałka dźwigni skrzyni
biegów w skórze 540,00 • 321 - Kierownica i gałka dźwigni skrzyni biegów w drewnie 810,00 • 357 - Relingi dachowe 1.080,00
• 375 - Relingi dachowe aluminiowe 1.350,00 • 400 - Elektrycznie otwierany dach 2.700,00 • 416 - Tempomat 900,00 • 415 - Felgi
aluminiowe 16”, opony 205/55/16”dla wersji 116.221/246/546/621/646/846 2.700,00dla wersji 116.383/286/586/ 075/447/783/
686/886/175/947 900,00 dla wersji 116.074/429/439/174/929/939 450,00 • 431 - Felgi aluminiowe 15”, opony 205/60/15” dla wersji
116.221/246/546/621/646/846 1.980,00 dla wersji 116.074/429/439/174/929/939 bez dopłaty • 432 - Felgi aluminiowe 15”, opony
205/60/15”dla wersji 116.221/246/546/621/646/846 2.250,00 dla wersji 116.383/286/586/075/447/783/686/886/175/947 450,00
• 433 - Felgi aluminiowe 16””, opony 205/55/16 ” dla wersji 116.221/246/546/621/646/846 2.700,00 dla wersji 116.383/ 286/
586/075/447/783/686/886/175/947 900,00 • 435 - Felgi aluminiowe 16”, opony 205/55/16 ” dla wersji 116.221/246/546/621/
646/846 2.700,00 dla wersji 116.383/286/586/075/447/783/686/886/175/947 900,00 dla wersji 116.074/429/439/174/ 929/939 bez
dopłaty• 451 - Radioodtwarzacz CC dla wersji Distinctive bez dopłaty • 499 - Zestaw do naprawy opon • 511 - Trzeci tylny zagłówek
450,00• 563 - Zmieniarka CD 1 620,00 • 564 - Radio z odtwarzaczem CD dla wersji Progression 630,00 • 587 - Pakiet zimowy 1.440,00•
718 - BOSE system 2.700,00 • 751 - Pakiet Sport 2.700,00 • 762 - Siatka trzymająca bagaże 450,00 • 788 - Fotele sportowe skórzane
4.500,00 • 833 - Przystosowanie do montażu telefonu komórkowego 720,00 • 890 - Pakiet Komfort 720,00 • 903 - Connect Nav
9.810,00 • 923 - Tylny spoiler 720,00 • 980 - Koło zapasowe pełnowymiarowe 180,00 • 530 - Mapa Włoch 1.620,00 • 533 - Mapa
Niemiec 1.620,00 • 537 - Mapa Francji 1.620,00 • 538 - Mapa Belgii 1.620,00 • 540 - Mapa Holandii 1.620,00 • 542 - Mapa Szwajcarii
1.620,00• 548 - Mapa Austrii 1.620,00 • 549 - Mapa Danii 1.620,00 • 554 - Mapa Wielkiej Brytanii 1.620,00 • 574 - Mapa Hiszpanii
1.620,00

ALFA ROMEO
156 GTA

156 GTA 116.042.1 3179/250 250 12,1 4-drzwiowy 149.850,00
156 GTA Selespeed 116.048.1 3179/250 250 12,1 4-drzwiowy 158.850,00

156 SW GTA 116.192.1 3179/250 250 12,1 5-drzwiowy 154.350,00
156 SW GTA Selespeed 116.198.1 3179/250 250 12,1 5-drzwiowy 163.350,00

• 208 - Felgi aluminiowe 17”, opony 225/45/17” 900,00 • 210 - Lakier  metalizowany 1.800,00 • 231 - Fotelik dla dziecka Isofix 990,00
• 263 - Connect6 300,00 • 269 - Radionawigator 4.500,00 • 270 - Lakier perłowy 7.650,00 • 400 - Elektrycznie otwierany dach
2.700,00 • 416 - Tempomat 900,00 • 420 - Felgi aluminiowe 16”, opony 205/55/16 - bez dopłaty • 499 - Zestaw do naprawy opon - bez
dopłaty• 563 - Zmieniarka CD 1.620,00 • 833 - Przystosowanie do montażu telefonu komórkowego 720,00 • 903 - Connect Nav
9.810,00• 530 - Mapa Włoch 1.620,00 • 533 - Mapa Niemiec 1.620,00 • 537 - Mapa Francji 1.620,00 • 538 - Mapa Belgii 1.620,00 
• 540 - Mapa Holandii 1.620,00 • 542 - Mapa Szwajcarii 1.620,00 • 548 - Mapa Austrii 1.620,00 • 549 - Mapa Danii 1.620,00 • 554 -
Mapa Wielkiej Brytanii 1.620,00 • 574 - Mapa Hiszpanii 1.620,00

ALFA ROMEO
GTA SW
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ALFA ROMEO
166

• 102 - Spryskiwacze reflektorów900,00 • 108 - Felgi aluminiowe 16”, opony 205/55/16”do wersji 136.354/156/356/757/857 - bez
dopłaty • 113 - Przednie siedzenia podgrzewane 3.150,00 • 135 - Przednie siedzenia elektrycznie regulowane i podgrzewane 5.400,00
• 205 - Dodatkowe ogrzewanie 3.150,00 • 210 - Lakier metalizowany 2.520,00 • 211 - Tapicerka ze skóry 5.130,00 • 213 - Alarm
1.980,00 • 230 - Reflektory ksenonowe 2.880,00 • 253 - Ogrzewanie części przedniej szyby przy wycieraczkach 810,00 • 270 - Lakier
perłowy 9.450,00 • 321 - Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów wykończona drewnem900,00 • 386 - System nawigacji 7.200,00
• 400 - Elektrycznie otwierany dach 3.600,00 • 410 - Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne 450,00 • 431 - Felgi aluminiowe 16”,
opony 215/55/16” do wersji 136.152/154 900,00 • 435 - Felgi aluminiowe 17”, opony 225/45/17” do wersji 136.152/154 2.250,00
do wersji 136.1561 350,00 do wersji 136.354/356/757/857 - bez dopłaty • 563 - Zmieniarka CD 1.800,00 • 564 - Radio HI - FI,
zmieniarka CD 4.050,00 • 728 - Tapicerka skórzana Blue/Red Style 6.930,00 • 863 - Wbudowany telefon komórkowy 2.700,00 • 530 -
Mapa Włoch 1.620,00 • 533 - Mapa Niemiec 1.620,00 • 537 - Mapa Francji 1.620,00 • 538 - Mapa Belgii 1.620,00 • 540 - Mapa Holandii
1.620,00 • 542 - Mapa Szwajcarii 1.620,00 • 548 - Mapa Austrii 1.620,00 • 549 - Mapa Danii 1.620,00 • 554 - Mapa Wielkiej Brytanii
1.620,00 • 574 - Mapa Hiszpanii 1.620,00

166 2.0 TS Progression 136.152.0 1970/150 211 9,7 4-drzwiowy 118.710,00
166 2.5 V6 Progression 136.156.0 2492/188 225 11,9 4-drzwiowy 141.210,00
166 2.5 V6 Distinctive 136.356.0 2492/188 225 11,9 4-drzwiowy 150.210,00
166 3.0 V6 Distinctive 136.757.0 2959/220 241 12,5 4-drzwiowy 170.910,00
166 3.0 V6 Distinctive Sportronic 136.857.0 2959/220 236 13,0 4-drzwiowy 177.210,00
166 2.4 JTD Progression 136.154.0 2387/150 204 7,6 4-drzwiowy 134.010,00
166 2.4 JTD Distinctive 136.354.0 2387/150 204 7,6 4-drzwiowy 143.010,00
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ALFA ROMEO
GTV

GTV 2.0 JTS 163.515.1 1970/165 220 9,2 2-drzwiowy 117.810,00
GTV 3.2 V6 24V 163.516.1 3179/240 255 13,2 2-drzwiowy 140.310,00

SPIDER 2.0 JTS 163.315.1 1970/165 215 9,2 2-drzwiowy 126.810,00
SPIDER 3.2 V6 24V 163.316.1 3179/240 242 13,2 2-drzwiowy 149.310,00

• 109 - Dach składany elektrycznie 9.000,00 • 113 - Siedzenia regulowane elektrycznie 4.950,00 • 210 - Lakier metalizowany 1.800,00
• 211 - Tapicerka skórzana 4.050,00 • 269 - System nawigacji 5.400,00 • 270 - Lakier perłowy 7.200,00 • 321 - Kierownica i gałka
dźwigni zmiany biegów wykończona drewnem 720,00 • 435 - Felgi aluminiowe 17”, opony 225/45/17”do wersji 163.515/3151 350,00
do wersji 163.516/316 - bez dopłaty • 439 - Felgi aluminiowe 17”, opony 225/45/17” do wersji 163.515/3151 350,00 • 499 - Zestaw do
naprawy opon - bez dopłaty • 563 - Zmieniarka CD 1.800,00 • 728 - Tapicerka skórzana Blue/Red Styledo wersji 163.515/315 5.850,00
do wersji 163.516/316 1.800,00 • 751 - Pakiet aerodynamiczny 2.700,00 • 803 - Koło zapasowe dojazdowe - bez dopłaty • 833 -
Przystosowanie do montażu telefonu komórkowego 900,00 • 530 - Mapa Włoch 1.620,00 • 533 - Mapa Niemiec 1.620,00 • 537 - Mapa
Francji 1.620,00• 538 - Mapa Belgii 1.620,00 • 540 - Mapa Holandii 1.620,00 • 542 - Mapa Szwajcarii 1.620,00 • 548 - Mapa Austrii
1.620,00• 549 - Mapa Danii 1.620,00 • 554 - Mapa Wielkiej Brytanii 1.620,00 • 574 - Mapa Hiszpanii 1.620,00 • 356 - Mapa Portugalii
1.620,00

ALFA ROMEO
SPIDER



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

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce stan na 31 lipca 2003 r.
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) 8134018, Fax (0-33) 8135444
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

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

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

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

Ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074973-74, Fax (0-22) 6074982
Prezes Zarzàdu: Bernardo Gandolfo

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

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

Ul. ˚wirki i Wigury 81, 02-091 Warszawa
Tel. (0-22) 6686431, Fax (0-22) 6686437
Prezes Zarzàdu: Jerzy Kaczmarek

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

zarzàdzanie i utrzymanie
nieruchomoÊci

us∏ugi celne

us∏ugi bankowe

us∏ugi 
faktoringowe i leasingowe

us∏ugi leasingowe

us∏ugi faktoringowe
ochrona osób, mienia 
i ochrona przeciwpo˝arowa 
oraz transport sanitarny

naprawa samochodów
i sprzeda˝ cz´Êci zamiennych

Joint Ventures

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

ubezpieczenia 
majàtkowe

ubezpieczenia 
na ˝ycie

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

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

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

produkcja 
silników i skrzyƒ biegów 
do 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. Avio Polska Sp. z o.o.

11. Iveco Poland Sp. z o.o.  

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

13. Ingest Segim Polska Sp. z o.o.

14. Sadi Polska Sp. z o.o.

15. Fiat Bank Polska SA 

16. Fidis Finance Polska Sp. z o.o.

17. Fidis Leasing Polska Sp. z o.o.

18. Fidis Faktoring Polska Sp. z o.o.

19. SIRIO Polska Sp. z o. o.

20. MIDAS Polska Sp. z o. o.

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

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

3. Fiat Ubezpieczenia Majàtkowe SA 

4. Fiat Ubezpieczenia ˚yciowe SA



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