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Car gill ku pu je ko lej ne
IVE CO Da ily

W Nada rzy nie pod War sza wà prze ka za no uro czy Êcie
pierw sze sa mo cho dy Da ily z ko lej nej tran szy za ku pio nej
przez fir m´ Car gill Pol ska, dys try bu to ra pasz dla zwie rzàt.
Do staw cze sa mo cho dy Ive co (foto), dzi´ ki swej nie zwy k∏ej
wy trzy ma ∏o Êci, du ̋ej ∏a dow no Êci i przy dat nej na cia snych
dro gach zwrot no Êci, s∏u ̋à za ru cho me punk ty sprze da ̋y
pasz do cie ra jàc bez tru du do po je dyn czych go spo darstw.
Flo ta dys try bu cyj nych Da ily w bar wach Car gil la sta le ro Ênie.
Obec nie prze ka zy wa na tran sza czter dzie stu po jaz dów to
mo de le 65C17 HPT (wy po sa ̋o ne w naj moc niej szy sil nik
o po jem no Êci 3 dm3 roz wi ja jà cy moc 166 KM) o roz sta wie
osi 4750 mm. Spe cja li stycz nà za bu do w´ skrzy nio wà „z fi -
ran kà” przy go to wa ∏a fir ma Plan dex.

No we wer sje Fia tów
Od czerw ca w ofer cie Fiat Au to Po land do st´p ne sà sa mo -
cho dy w wer sji Fresh, któ re wy ró˝ nia ni˝ sza ce na. Ce ny dla
pra cow ni ków Grupy Fiat na ostat nich stro nach pi sma.

SzeÊç mi lio nów Pun to
W Mel fi, w jed nej z naj no wo cze Êniej szych fa bryk w Eu ro -
pie, Êwi´ to wa no wy pro du ko wa nie 6 mln Fia ta Pun to, któ ry
wy twa rza ny jest jesz cze w za k∏adzie Mi ra fio ri w Tu ry nie oraz
w Ter mi ni Ime re se na Sy cy lii. 
Pro du ko wa ny od 1993 r. sa mo chód by∏ i na dal jest naj bar -
dziej po szu ki wa nym mo de lem we W∏o szech i – od po nad
10 lat – znaj du je si´ na pierw szych miej scach w sprze da ̋y. 
W 1999 ro ku, we wszyst kich trzech za k∏a dach uru cho mio -
no pro duk cj´ Pun to II, prze wi dzia nà do koƒ ca 2006 ro ku.
W ofer cie jest wie le wer sji: trzy lub pi´ cio drzwio we; osiem
ro dza jów sil ni ków (1.2 8v - 1.2 16v - 1.4 16v - 1.8 16v
- 1.3 Mul ti jet - 1.9 Mul ti jet - 1.9 JTD - 1.2 8v za si la ne ben -
zy nà i me ta nem); dwie me cha nicz ne skrzy nie bie gów (pi´ -
cio i sze Êcio bie go we), „Spe ed ge ar” – skrzy nia bie gów jed -
no cze Ênie au to ma tycz na i se kwen cyj na z mo˝ li wo Êcià wy -
bra nia funk cji „Eco no my”, skrzy nia bie gów „Du alo gic”,
z funk cjà se kwen cyj nà i au to ma tycz nà; osiem wer sji wy po -
sa ̋e nia (Ac tu al, Ac ti ve, So und, Dy na mic, Class, Emo tion,
Spor ting, HGT); 13 ko lo rów nad wo zia, dla ka˝ de go mo˝ li -
woÊç wy bo ru z dwóch wer sji obiç wn´ trza. 
Do tej sze ro kiej ga my, na le ̋y do daç wer sj´ van tj. Pun to
Van, do st´p ne z trze ma wer sja mi sil ni ków (1.2 8v – 1.3
Mul ti jet – 1.9 JTD), trzy lub pi´ cio drzwio we.

SUPERTEST EKONOMII
2005
W or ga ni zo wa nym przez Au to klub Dzien ni ka rzy Pol -
skich „II Su per te Êcie Eko no mii” zwy ci´ ̋y∏ Fiat Pan da
z sil ni kiem 1,3 Mul ti Jet, któ ry zo sta∏ w ten spo sób
uzna ny za naj bar dziej eko no micz ny sa mo chód
na ryn ku. 
O ty tu∏ naj oszcz´d niej sze go na li czà cej 560 km tra -
sie ry wa li zo wa ∏o 5 sa mo cho dów Ci troën Pol ska, Fiat
Auto Poland, Kia Mo tors Pol ska, MMC Car Po land
i Re nault Pol ska. W przed dzieƒ im pre zy z udzia ∏u zre -
zy gno wa ∏a To yo ta Mo tor Po land, któ ra wcze Êniej
zg∏o si ∏a dwa sa mo cho dy. Zwy ci´ ski sa mo chód – Fiat
Pan da 1.3 Mul ti jet – zu ̋y∏ na po ko na nie tra sy Su per -
te stu za le d wie 15,96 l ole ju na p´ do we go (2,84
l/100 km), co kosz to wa ∏o 58 z∏ i 25 gr.



Se ryj na Al fa 147 
w wy Êci gu „24 Go dzi ny”
W pre sti ̋ o wym wy Êci gu „24 Go dzi ny” zor ga ni zo wa -
nym w ma ju na to rze w Mi sa no Ad ria ti co Al fa 147 1.6
Twin Spark osià gn´ ∏a naj lep szy wy nik w te Êcie wy trzy -
ma ∏o Êci na to rze wy Êci go wym. Ce lem te stu or ga ni zo wa -
ne go co rocz nie przez spe cja li stycz ne w∏o skie pi smo
„Au to”, jest po rów na nie wia ry god no Êci, wy trzy ma ∏o Êci
i osià gów sa mo cho dów okre Êlo ne go seg men tu w wa -
run kach mak sy mal ne go ob cià ̋e nia. W tym ro ku star to -
wa ∏y se ryj ne sa mo cho dy z seg men tu C za rów no w wer -
sjach ben zy no wych, jak i z sil ni ka mi die se la, o mo cach
rz´ du 115 KM dla obu ro dza jów sil ni ka. Ich pro wa dze -
nie po wie rzo no dzien ni ka rzom w∏o skim, za gra nicz nym
i kie row com spor to wym, któ rzy na zmia n´ prze sia da li
si´ do ró˝ nych mo de li. Po 24 go dzi nach jaz dy, z prze -
rwa mi je dy nie na tan ko wa nie, zmia n´ kie row cy i opon
fir my Mi che lin, Al fa 147 1.6 Twin Spark (foto powy˝ej)
ja ko pierw sza osià gn´ ∏a me t´ wy prze dza jàc o 27 se -
kund BMW 118d i o 4 okrà ̋e nia Hon d´ Ci vic 1.6 V -Tec.
Al fa 147 prze je cha ∏a 642 okrà ̋a nia, co od po wia -
da 2606,5 km, przy Êred niej pr´d ko Êci 108,5 km/h,
przy tyl ko jed nej wy mia nie przed nich kloc ków ha mul co -
wych i trzech zmia nach przed nich opon. Zu ̋y ∏a 626,1
li trów ben zy ny, osià ga jàc wy nik – przy mak sy mal nym
ob cià ̋e niu – 4,163 km/litr.

Au to mo ti ve Li gh ting
na Dniu Tech no lo gii 
„In te li gent ne” re flek to ry do sto so wu jà ce si´ do wszel -
kich wa run ków jaz dy oraz wi docz no Êci, sys te my na pod -
czer wieƒ po zwa la jà ce na za cho wa nie wi docz no Êci w no -
cy z ka me rà i wy Êwie tla czem, re flek to ry kse no no we i bik -
se no no we, dio do we Êwia t∏a tyl ne, elek tro nicz ne mo du ∏y
ste ro wa nia, pro po zy cje z za kre su sty li sty ki i de signu. Naj -
lep sze osià gni´ cia tech no lo gicz ne i in no wa cje opra co -
wa ne przez Au to mo ti ve Li gh ting by ∏y g∏ów nym punk tem
pro gra mu Dnia Tech no lo gii zor ga ni zo wa ne go przez Ma -
gne ti Ma rel li dla Fiat Au to oraz in nych w∏o skich klien tów
w OÊrod ku Ba daw czym Fia ta w Or bas sa no. Obok wy ro -
bów po ka za nych w trak cie dzia ∏a nia i w for mie in te rak -
tyw nej oraz sta no wisk CAD do two rze nia pro jek tów
i opra co waƒ w wer sji trój wy mia ro wej, za pre zen to wa no
mo de le sa mo cho dów wy po sa ̋o nych w no we sys te my
Au to mo ti ve Li gh ting (foto).
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RAJDOWE AUTA NA WO DÓR 
Pro to typ Fiat Se icen to HY DRO GEN wzià∏ udzia∏ w pierw szych
wy Êci gach dla sa mo cho dów za si la nych wo do rem zaj mu jàc II
miej sce w swo jej ka te go rii (fu el cell) i I miej sce wÊród aut za -
si la nych spr´ ̋o nym wo do rem. W punk ta cji koƒ co wej uwzgl´d -
nia no ca∏ ko wi te zu ̋y cie pa li wa, pro por cj´ mi´ dzy zu ̋y tym pa -
li wem a ci´ ̋a rem po jaz du. 
Se icen to „HY DRO GEN” osià ga pr´d koÊç mak sy mal nà 130
km/h i na 200 km zu ̋y wa 350 bar wo do ru. Ja ko pa li wo sto -
su je spr´ ̋o ny wo dór, któ ry za si la ze staw ty pu PEM (ci´ ̋ar 150
kg) i pro du ku je ener gi´ elek trycz nà 200 V z mak sy mal nà mo -
cà 40 kW. Mo del sto su je kom pre sor dy na micz ny opra co wa ny
w CRF, któ ry za pew nia dy na micz ne re ak cje, ni ski po ziom ha -
∏a su i wy so kà efek tyw noÊç, nie wy twa rza sub stan cji za nie -
czysz cza jà cych i nie pro du ku je dwu tlen ku w´ gla (CO2). 



fia
t 

w
ok

ó∏
 n

as
C

ZE
RW

IE
C

/L
IP

IE
C

 2
00

5

6

Wiel kie Êwi´ to
Fia ta 600
Fiat 600 Êwi´ tu je 50. uro dzi ny po wro tem na tor te sto -
wy Mi ra fio ri, gdzie w ma ju br. oko ∏o 70 ko lek cjo ne rów sta -
wi ∏o si´ w swo ich b∏ysz czà cych ma szy nach. Spo tka nie wiel -
bi cie li te go ma ∏e go sa mo cho du, za pro jek to wa ne go przez
Da nie le Gia co sa, to ho∏d dla mo de lu, któ ry zmo to ry zo wa∏
W∏o chy i na sta ∏e wszed∏ do hi sto rii te go kra ju. Im pre za zor -
ga ni zo wa na przez Re gi stro Fiat Ita lia no prze nio s∏a si´ na -
st´p nie na uli ce Tu ry nu (na zdj´ciu u góry). 

LCV Fia ta dla Pep si
Pep si Co la wy bra ∏a Fia ta do od Êwie ̋e nia swo jej flo ty
w Hisz pa nii dzi´ ki 600 sa mo cho dom do staw czym Van
(foto). Na wy bór mo de li Do blò i Pun to wp∏y n´ ∏a ja koÊç
i tech no lo gia, nie za wod noÊç oraz ni skie kosz ty eks plo ata cji
w po ∏à cze niu z w∏o skim sty lem. Wszyst kie sa mo cho dy sà
wy po sa ̋o ne w sil nik Mul ti jet 1.3 o mo cy 70KM.
600 sa mo cho dów do staw czych Fia ta nie boi si´ rów nie˝
po rów naƒ pod wzgl´ dem ∏a dow no Êci: Do blò Car go jest li -
de rem w swo im seg men cie przy po jem no Êci 3,8 m3 i ∏a -
dow no Êci wy no szà cej po nad 800 kg. Z ko lei Pun to Van pla -
su je si´ w czo ∏ów ce swo jej kla sy przy we wn´trz nej po jem -
no Êci 1 m3 (∏a dow noÊç 510 kg). 
Umo wa z kon cer nem Pe si -Co la jest uko ro no wa niem do -
sko na ∏ych wy ni ków uzy ska nych w 2004 ro ku przez sek tor
Sa mo cho dów Do staw czych Fia ta w Hisz pa nii. Ju˝ dru gi rok
z rz´ du Fiat Ve ico li Com mer cia li po zo sta je naj lep szà mar kà
pod wzgl´ dem nie za wod no Êci po jaz dów flo to wych – po -
twier dza to ana li za prze pro wa dzo na przez mi´ dzy na ro do wà
gru p´ Le ase Plan, Êwia to we go li de ra w ad mi ni stro wa niu
i kie ro wa niu flo ta mi, dzia ∏a jà ce go od 40 lat w szes na stu
kra jach czte rech kon ty nen tów.
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SA MO CHO DY IVE CO DLA
STRA ̊ A KÓW Z AM MA NU
Stra ̋a cy z Am ma nu w Jor da nii ma jà do dys po zy cji 27
no wych sa mo cho dów stra ̋ac kich wy pro du ko wa nych
przez dzia∏ po jaz dów spe cjal nych mar ki Ive co w Bre -
sci. Cho dzi o 10 ci´˝ kich po jaz dów Bull, 9 Êred nich
Ci ty Eu ro fi re i 8 becz ko wo zów, któ re wcho dzà w sk∏ad
dru giej tran szy z 42 po jaz dów prze zna czo nych dla
am maƒ skiej stra ̋y. Prze ka za nie aut na stà pi ∏o w mar -
cu w dy rek cji cen tral nej S∏u˝b Prze ciw po ̋a ro wych
sto li cy Jor da nii w ra mach pro jek tu „Stre the ning of
Jor dan Ci vil De fen ce Pro ject”, czy li pla nu po mo co we -
go ma jà ce go wzmoc niç obro n´ cy wil nà Jor da nii.
W uro czy sto Êci prze ka za nia po jaz dów wzi´ ∏y udzia∏
naj wy˝ sze w∏a dze Jor da nii i W∏och. Dy rek tor Ge ne ral -
ny Stra ̋y Po ̋ar nej Mah mo ud A. Ab ba di za chwa la∏
w∏a Êci wo Êci sa mo cho dów Ive co, okre Êla jàc je ja ko
wy ro by o wy so kiej ja ko Êci tech no lo gicz nej i do sko na -
∏ych osià gach, któ re mo gà re ago waç w ka˝ dych wa -
run kach z za cho wa niem pe∏ ne go bez pie czeƒ stwa.



PEU GE OT WY BIE RA 
MA GNE TI MA REL LI 
Sys tem te le ma tycz ny RT3 pro du ko wa ny przez Ma gne ti Ma rel li
we fran cu skim za k∏a dzie Cha tel le raut zo sta∏ do ce nio ny przez
Peu geu ota, któ ry za sto so wa∏ go w swo im mo de lu 607. Ko lo -
ro wy, 7” wy Êwie tlacz TFT, wbu do wa ny w kon so l´ cen tral nà,
gwa ran tu je mak s. roz dziel czoÊç ob ra zu. Sys tem ob s∏u gu je
sprz´t au dio, te le fon GSM Du al Band i na wi ga tor sa te li tar ny.
Sys tem RT3 mo ̋e ob s∏u gi waç RDS -TMC, spe cjal nà apli ka cj´
RDS, któ ra prze ka zu je da ne o na t´ ̋e niu ru chu i wa run kach
me te oro lo gicz nych za po mo cà cz´ sto tli wo Êci ra dio wych FM.

Kró lo wa 
w Szan gha ju
Na ca ∏ym Êwie cie Fer ra ri cie szy si´ co raz wi´k szà po -
pu lar no Êcià. Dwa pierw sze mo de le F430, któ re do tar ∏y
do Chin (na zdj´ ciu) spo tka ∏y si´ z go rà cym przy j´ ciem po -
nad dwu stu dzien ni ka rzy pra so wych i te le wi zyj nych z ca ∏e -
go kra ju. Po raz pierw szy fir ma pro du ku jà ca sa mo cho dy
z cha rak te ry stycz nym lo go (koƒ wspi´ ty na za dnich no gach)
za pre zen to wa ∏a si´ na Sa lo nie Sa mo cho do wym w Szan -
gha ju. Dy rek tor Ge ne ral ny dzia ∏u Gran tu ri smo Ama deo Fe -
li sa wy ja Ênia: „W cià gu trzech -czte rech lat Chi ny mo gà staç
si´ dla na szej mar ki jed nym z g∏ów nych ryn ków na Êwie cie.
Lecz nie Êpiesz my si´. DziÊ naj wa˝ niej sze jest stwo rze nie
so lid nej sie ci sprze da ̋y i ob s∏u gi, aby za pew niç jak naj lep -
sze us∏u gi dla na szych no wych klien tów”. ¸àcz nie z czte re -
ma punk ta mi sprze da ̋y ist nie jà cy mi obec nie w Szan gha ju,
Pe ki nie, Szen zen i Xia men, do koƒ ca wrze Ênia w Chi nach
funk cjo no waç b´ dzie dzie si´ç sa lo nów Fer ra ri.
Z Szan gha ju do Las Ve gas wie dzie d∏u ga dro ga, lecz w tym
mie Êcie po ∏o ̋o nym w sta nie Ne va da pa sja do czer wo nych
Fer ra ri jest nie mniej sza ni˝ za mi ∏o wa nie do ha zar du. Tu taj
w ostat nich dniach otwar to no wy sa lon i pierw szy Fer ra ri
Sto re w Ame ry ce Pó∏ noc nej. W 2004 ro ku fir ma z Ma ra nel -
lo sprze da ∏a w Sta nach Zjed no czo nych 1440 sa mo cho -
dów, o 7% wi´ cej ni˝ w po przed nim ro ku.

Tech no lo gia i in no wa cja
Pro to typ „Spor ti va La ti na” (foto) za pre zen to wa ny przez
Centrum Badawcze Fiata na Sa lo nie w Bar ce lo nie wy gra∏ na -
gro d´ ju ry za in no wa cje. WÊród nich zna la z∏a si´ kon struk cja
„split fra me”, w któ rej ra ma pod wo zia i ka bi na po jaz du sà od -
dzie lo ne od ele men tów t∏u mià cych drga nia, sys tem re gu la cji
ko ∏a kie row ni cy, „ste er -by -wi re”, który u∏atwia kie ro wa nie ko -
∏a mi za po mo cà im pul sów elek trycz nych.

SUK CE SY SA MO CHO DÓW 
DO STAW CZYCH FIA TA
Sa mo cho dy do staw cze Fia ta cie szà si´ po wo dze niem nie
tyl ko w Hisz pa nii. We W∏o szech zaj mu jà I miej sce w sprze -
da ̋y z po nad 40% udzia ∏em w ryn ku i wal czà o po zy cj´ li -
de ra w Eu ro pie. Wy ni ki uzy ska ne w pierw szych mie sià -
cach 2005 ro ku na ryn ku w∏o skim sà bar dzo po zy tyw ne
i ob ra zu jà ten den cj´ prze ciw nà do kon ku ren tów. Po mi mo
˝e po pyt jest sta bil ny, sa mo cho dy do staw cze Fia ta zy ska ∏y
pra wie dwa punk ty pro cen to we w sto sun ku do ub. r.
Wszyst kie po jaz dy do staw cze Fia ta zaj mu jà we W∏o szech
po zy cj´ li de ra w swo ich prze dzia ∏ach ryn ko wych.
Na sa mym szczy cie ga my sprze da wa nej w po nad 80 kra -
jach znaj du jà si´ Du ca to i Do blò. Do blò to ide al ny mo del
dla ma ∏ych przed si´ bior ców, jak i du ̋ych firm. Tak ̋e Du ca -
to utrzy mu je swo je moc ne punk ty. W pierw szych pi´ ciu
mie sià cach ro ku we W∏o szech sprze da no oko ∏o 15 tys.
sztuk te go mo de lu i jest to re kord uzy ska ny dzi´ ki sil ni ko -
wi 2.8 JTD o mo cy 146 KM. Pro gno zy na II pó∏ ro cze 2005
ro ku mó wià o ro snà cym po py cie.
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„W moim górskim ˝yciu mam czterech
bohaterów: Jerzego Kukuczk´, Reinholda
Messnera,  Erharda Loretana i Krzysztofa
Wielickiego. WnieÊli oni wiele do historii
himalaizmu” – tak powiedzia∏ Peter Hilary, 
syn Edmunda, pierwszego zdobywcy Mount
Everestu, gdy w Nowym Jorku wr´cza∏
Wielickiemu nagrod´ The Explorers Clubu.

Ro ku 1956 nie pa mi´ tam, ale znam
z hi sto rii. La ta 60. to The Be atles, d∏u -
gie w∏o sy i spodnie dzwo ny, a ich
schy ∏ek to stu denc ka wio sna 1968
– ulot ki, ba ry ka dy, ape le, ma ni fe sta -
cje. Mia ∏em wte dy do pie ro skoƒ czo -
ne 18 lat... Mo ja ˝y cio wa przy go da
z gó ra mi, wspi na nie si´ na co raz wy˝ -
sze szczy ty, za cz´ ∏a si´ na Po li tech ni -
ce Wro c∏aw skiej. Pró bo wa ∏em si´ te˝
z ˝a gla mi, ale mo je ser ce nie za wo dà
a za gó ra mi po sz∏o.
Do stu denc kie go klu bu wy so ko gór -
skie go wpro wa dzi li mnie Wan da Rut -
kie wicz i Woj ciech Kur ty ka. Wcze Êniej
ob ser wo wa li mnie jak so bie ra dz´
na ska∏ kach, w Ta trach – ostra se lek -
cja by ∏a wów czas rze tel nie prak ty ko -
wa na, mia ∏a gwa ran to waç bez pie -
czeƒ stwo w gó rach. Kie dy zo sta ∏em
cz∏on kiem klu bu kie ro wa ne go wów -
czas przez Bog da na Jan kow skie go,
po zwo lo no mi re ali zo waç ma rze nia
o Do lo mi tach, Al pach, Kau ka zie,

Urodzi∏ si´ w 1950 r. Absolwent
Politechniki Wroc∏awskiej. 
Osiem lat pracowa∏ w tyskiej
FSM zanim w 1983 roku
poÊwi´ci∏ si´ ca∏kowicie
dzia∏alnoÊci w Klubie
Wysokogórskim. „Czasem
trzeba podejmowaç decyzje
z pozoru tylko szalone”.
Zas∏ynà∏ z tego, ˝e lubi wspinaç
si´ szybko, nowymi trasami,
wchodziç na szczyty samotnie
(jak na Lhotse), nie u˝ywaç
tlenu z butli. Autor ksià˝ki
„Korona Himalajów”. Równie˝
biznesmen.

wresz cie o Hi ma la jach. Nie któ re
z gór skich gi gan tów po ko na ∏em w zi -
mie. Zi mo we wy pra wy za czà∏ An drzej
Za wa da. Do ∏à czy ∏em do nie go z Lesz -
kiem Ci chym.
Na prze ∏o mie lat 1979/1980 mó wi ∏o
si´ g∏o Êno o pol skich hi ma la istach.
Na wet bar dzo g∏o Êno. Nikt przed ni mi
nie od wa ̋y∏ si´ zi mà po sta wiç no gi
na szczy cie Mo unt Eve re stu. Pol ska
eki pa pod j´ ∏a si´ te go wy czy nu, ma jàc
(te˝ po raz pierw szy) ze so bà... ra dio -
sta cj´ da le kie go za si´ gu umo˝ li wia jà -
cà ∏àcz noÊç z kra jem, z ro dzi na mi,
któ re cze ka ∏y w na pi´ ciu.
Po Mo unt Eve re Êcie przy sz∏a ko lej
na in ne szczy ty. Zi ma w Hi ma la jach
jest groê na, nie ka˝ dy chce si´ mie rzyç
z ni ski mi tem pe ra tu ra mi, z upo rczy -
wym wia trem, krót ki mi dnia mi. Ro da -
cy jed nak wy bra li so bie t´ po r´, a ja
ko cham wy si ∏ek, ob lo dzo nà bro d´,
zmro ̋o ne po wie ki. Kie ru nek za po czàt -
ko wa ny przez Za wa d´ jest dla mnie
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Chodzàc
po dachu

Êwiata
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wcià˝ ak tu al ny – sta∏ si´ prze cie˝ pol -
skà spe cjal no Êcià, po zwo li∏ nam
przejÊç do hi sto rii. Dla te go chc´
ugrun to waç zdo by tà po zy cj´ i po raz
ko lej ny za mie rzam zre ali zo waç spor to -
wy cel. W li sto pa dzie wy ru szam w dro -
g´. Po 2-3 ty go dnio wej akli ma ty za cji
na sied mio ty si´cz ni ku spró bu j´ za ata -
ko waç K -2, dru gi szczyt Êwia ta. Ten
szczyt po win ni Êmy zdo byç w mak si -
mum trzy dzie Êci dni. W ostat nich
dniach po by tu pod K -2, w ro ku 2003,
wiatr nie mal ury wa∏ nam g∏o wy, hu ra -

gan zmiót∏ ba z´. Oku pio ne ogrom nym
wy si∏ kiem za k∏a da nie bli sko 5 ki lo me -
trów lin po r´ czo wych po sz∏o na mar -
ne. Wszy scy jed nak szcz´ Êli wie wró ci -
li Êmy do kra ju, choç nie któ rzy z po -
wa˝ nie od mro ̋o ny mi koƒ czy na mi.
Kom ple tu j´ eki p´. Nie wy klu czam, ˝e
znaj dà si´ w niej hi ma la iÊci z by ∏ych re -
pu blik ra dziec kich. Zw∏asz cza, ˝e ci
ma jà te raz swo je „pi´ç mi nut”, tak jak
my mie li Êmy je w la tach osiem dzie sià -
tych. Po la cy ja ko pierw si w Êwie cie uzy -
ska li ze zwo le nie na spi na nie si´ zi mà
w Ka ra ko rum – i to od stro ny chiƒ skiej!

Praw da, ze nie je stem ju˝ m∏o dy, ale
wi´k szà ro l´ ni˝ wiek od gry wa w gó -
rach g∏o wa. Mia ∏em 46 lat, gdy wsze -
d∏em na dru gi co do wy so ko Êci szczyt
Êwia ta, a ty dzieƒ póê niej sa mot nie
wspià ∏em si´ na in ny oÊmio ty si´cz nik
– Nan ga Par bat. Od te go cza su lat mi
jesz cze przy by ∏o, ale przy by ∏o te˝ do -
Êwiad cze nia. A to si´ li czy. Tak bar dzo,
jak od po wie dzial noÊç, któ rej uczo no
nas w stu denc kim klu bie wy so ko gór -
skim. Uczy ∏em si´ jej rów nie˝ sam
– w gó rach. Ide a∏em by ∏o by wspi naç

si´ te raz z ludê mi, któ rych zna ∏em, tak
jak Wan d´ Rut kie wicz, Jur ka Ku kucz -
k´ czy Lesz ka Ci che go… Wie dzia∏ -
bym, cze go po kim mo˝ na si´ spo -
dzie waç. Ale cza sy si´ zmie ni ∏y. „Z∏o -
ta de ka da” pol skie go al pi ni zmu na le -
˝y do prze sz∏o Êci. 
Zmie ni ∏a si´ rze czy wi stoÊç, suk ces ma
in ny smak. W la tach 80. wy ru sza ∏o
z Pol ski 20-30 spor to wych wy praw
w ro ku, te raz za le d wie trzy. Praw da
jest ta ka: w la tach 90. al pi ni Êci mu -
sie li po wró ciç do swych za wo dów al bo
„prze bran ̋o wiç” si´, chcàc byç obec -

nym na ryn ku pra cy. A jak nie wy paÊç
z go spo dar ki ryn ko wej wy je˝ d˝a jàc
na trzy mie sià ce w gó ry? W week end
wspi na jà si´ po ska∏ kach, w po nie -
dzia ∏ek za k∏a da jà kra wa ty i idà do biur,
czy in nej pra cy. Prze sta no re ali zo waç
spor to we ce le – po wsta ∏a po ko le nio -
wa lu ka. M∏o dzi te˝ ina czej pa trzà dziÊ
na suk ces, chcà go osià gnàç na tych -
miast. Za po mi na jà, ˝e przy go da z gó -
ra mi na bie ra wi´k szej war to Êci, gdy
ma rze nia nie spe∏ nia jà si´ od ra zu,
z mar szu. Oni wo là „zdo by waç” szczy -

ty wpro wa dza ni tam przez Szer pów
i prze wod ni ków. Dla te go za mie rzam
na pi saç ksià˝ k´ o po ko le niu, któ re za -
czy na ∏o swà przy go d´ z gó ra mi mi´ dzy
„póê nym Go mu∏ kà a wcze snym Gier -
kiem”. Nie b´ d´ kon te sto wa∏ ani po -
ucza∏. Przed sta wi´ je dy nie w∏a sne
prze my Êle nia. I zmia ny, ja kie za sz∏y
w Êwie cie w oby cza jo wo Êci, ety ce
– zw∏asz cza pod ko niec XX wie ku. To
b´ dzie ksià˝ ka, w któ rej pra gn´ po ∏à -
czyç gó ry... z ˝y ciem. Nie bo z zie mià.
˚ad nej chro no lo gii wy da rzeƒ, ˝ad nych
dat tam nie b´ dzie.
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Po pra wi ∏y si´ wy ni ki Fia ta, po mi mo i˝ utrzy mu jà cy si´ spa dek po py tu na ryn -
ku sa mo cho do wym ne ga tyw nie wp∏y wa na naj wa˝ niej szy Sek tor Gru py. Wy ni ki
za pierw szy kwar ta∏ 2005 ro ku wy ka zu jà sprze da˝ na po zio mie 10,8 mld eu ro
i by ∏y o 2,4% ni˝ sze w sto sun ku do te go sa me go okre su 2004 ro ku. Je Êli jed nak
po mi nie my sek tor sa mo cho do wy, przy cho dy wzro s∏y o 3,2%. Do dat ni jest zysk
uzy ska ny z za rzà dza nia zwy czaj ne go (no wy wskaê nik od zwier cie dla jà cy sy tu acj´
fir my z wy ∏à cze niem zda rzeƒ nad zwy czaj nych), któ ry zo sta∏ po dwo jo ny i wzrós∏
z 24 do 47 mln eu ro.
Dzi´ ki przy cho dom uzy ska nym w wy ni ku umo wy z GM, zysk ope ra cyj ny za trzy
mie sià ce wy niós∏ 729 mln eu ro (71 mln w pierw szym kwar ta le 2004 ro ku), a wy -
nik przed opo dat ko wa niem, ze stra ty 267 mln eu ro, wzrós∏ do 561 mln zy sku.
P∏yn noÊç utrzy mu je si´ na do brym po zio mie i na dzieƒ 31 mar ca wy no si ∏a
5,7 mld. Nie zmie nio ne po zo sta ∏y na to miast zo bo wià za nia fi nan so we. 
W pierw szym kwar ta le 2005 ro ku Fiat pod jà∏ kil ka stra te gicz nych de cy zji. Oprócz
po ro zu mie nia z Ge ne ral Mo tors o roz wià za niu „ma ster agre ement” – umo wy pod -
pi sa nej w 2000 ro ku, któ ra przy nio s∏a bu d˝e to wi fir my 1,55 mld eu ro – pod j´ to
te˝ de cy zj´ o prze nie sie niu z Fer ra ri na Fia ta pra wo w∏a sno Êci do mar ki Ma se ra -
ti. Po nad to fir ma Maserati roz pocz nie Êci s∏à wspó∏ pra c´ tech nicz nà i han dlo wà
z Al fa Ro meo. In nà wa˝ nà de cy zjà ma jà cà zwi´k szyç kon ku ren cyj noÊç, jest utwo -
rze nie spó∏ ki Fiat Po wer tra in Tech no lo gies, któ ra b´ dzie pro wa dziç dzia ∏al noÊç
zwià za nà z pro jek to wa niem i pro duk cjà sil ni ków i skrzyƒ bie gów dla ca ∏ej Gru py.
No wo Êci po ja wi ∏y si´ rów nie˝ w dzie dzi nie so ju szy: Fiat, Peu ge ot -Ci tro ën i To fas

pod pi sa ∏y po ro zu mie nie do ty czà ce
opra co wa nia i pro duk cji w Tur cji no we -
go lek kie go sa mo cho du do staw cze go,
na to miast Ive co Fi nan ce roz po cz´ ∏o
wspó∏ pra c´ z Barc lays w ce lu po pra wy
us∏ug fi nan so wych dla klien tów. 
JeÊli chodzi o sytuacj´ najwa˝niejszych
sektorów przemys∏owych, w pierw szym
kwar ta le 2005 ro ku, przy cho dy Fiat Au -
to wy no si ∏y 4,6 mi liar da eu ro, co sta no -
wi spa dek o 9,3 pro cent w sto sun ku
do te go sa me go okre su 2004 ro ku.
Po mi mo te go, stra ty Sek to rów zma la ∏y
z 146 do 129 mln eu ro. Spa dek ten
od zwier cie dla zmniej sze nie po py tu
w Eu ro pie, tyl ko cz´ Êcio wo zre kom pen -
so wa ne do sko na ∏à sy tu acjà fir my
w Bra zy lii, gdzie Fiat jest li de rem
w sprze da ̋y sa mo cho dów i po jaz dów
do staw czych przy udzia le ryn ko wym
na po zio mie 24,6%. 
Ro snà ob ro ty sek to ra CNH, któ ry
w pierw szym kwar ta le uzy ska∏ 2,3 mld
eu ro (+ 1,6%). Wy ni ki te od no to wa no
mi mo ne ga tyw nych skut ków kur su wy -
mia ny do la ra w sto sun ku do eu ro:
przy ko rzyst nych wa run kach wy mia ny,
wzrost wy no si∏ by oko ∏o 3%. Ob ro ty Ive -
co wy nio s∏y 2,2 mld eu ro, na to miast

Grupa Fiat

W pierwszym kwartale tego roku poprawi∏y
si´ wyniki przedsi´biorstwa. Sektor Auto
redukuje straty pomimo spadku popytu.
Dobrà sytuacj´ odnotowujà CNH, Iveco, 
a tak˝e dostawcy komponentów.
Zatwierdzono za∏o˝enia na 2005 rok.

-poprawa
wyników

Mimo wszystko



Rachunek ekonomiczny Grupy

(w mln euro) 1 kwarta∏ 2005 1 kwarta∏ 2004

Przy cho dy net to 10.755 11.024

Wy nik uzy ska ny z za rzà dza nia zwy czaj ne go 47 24

Wy nik ope ra cyj ny 729 71

Wy nik przed opo dat ko wa niem 561 (267)

Wy nik net to Gru py i firm ze wn´trz nych 293 (392)

Wy nik net to Gru py 295 (390)

Ba da nia i roz wój 339 343

SAMOCHODY – Przy cho dy
1 kwar ta∏

(w mln euro) 2005 2004 Zmia na
Fiat Auto 4.623 5.095 -9,3%
Ferrari - Maserati 358 336 6,5%
Ra zem 4.981 5.431 -8,3%

SAMOCHODY – wy nik uzy ska ny z za rzà dza nia zwy czaj ne go
1 kwar ta∏

(w mln euro) 2005 2004 Zmia na
Fiat Auto (129) (146) 17
Ferrari - Maserati (37) (39) 2
Ra zem (166) (185) 19

MA SZY NY ROL NI CZE I BU DOW LA NE
1 kwar ta∏

(w mln euro) 2005 2004 Zmia na
Przy cho dy 2.333 2.297 1,6%
Wy nik uzy ska ny z za rzà dza nia zwy czaj ne go 124 118 6

PO JAZ DY PRZE MY S¸O WE 
1 kwar ta∏

(w mln euro) 2005 2004 Zmia na
Przy cho dy 2.228 2.126 4,8%
Wy nik uzy ska ny z za rzà dza nia zwy czaj ne go 65 60 5

KOM PO NEN TY I SYS TE MY PRO DUK CYJ NE – Przy cho dy
1 kwar ta∏

(w mln euro) 2005 2004 Zmia na
Kom po nen ty (Magneti Marelli) 966 861 12,2%
Wy ro by me ta lur gicz ne (Teksid) 237 224 5,8%
Czyn ni ki i sys te my pro duk cyj ne (Comau) 316 348 -9,2%
Ra zem 1.519 1.433 6,0%

Kom po nen ty i sys te my pro duk cyj ne–Wy nik z za rzà dza nia zwy cza jne go 
1 kwar ta∏

(w mln euro) 2005 2004 Zmia na
Kom po nen ty (Magneti Marelli) 33 32 1
Wy ro by me ta lur gicz ne (Teksid) 5 11 -6
Czyn ni ki i sys te my pro duk cyj ne (Comau) (9) (8) -1
Ra zem 29 35 -6

IN NE DZIA ̧ AL NOÂCI – Przy cho dy 
1 kwar ta∏

(w mln euro) 2005 2004 Zmia na
Us∏u gi (Business Solutions) 171 237 -27,8%
Wy daw nic twa i Ko mu ni ka cja (Itedi) 93 102 -8,8%
Hol din gi i in ne 122 131 -6,9%
Ra zem 386 470 -17,9%

IN NE DZIA ̧ AL NOÂCI – wy nik uzy ska ny z za rzà dza nia zwy czaj ne go 
1 kwar ta∏

(w mln euro) 2005 2004 Zmia na
Us∏u gi (Business Solutions) 2 11 -9
Wy daw nic twa i Ko mu ni ka cja (Itedi) 5 2 3
Hol din gi i in ne (12) (17) 5
Ra zem (5) (4) -1

wy nik uzy ska ny z za rzà dza nia zwy czaj -
ne go si´ gnà∏ 65 mi lio nów eu ro, co
sta no wi wzrost o 5 mi lio nów w po -
rów na niu z pierw szy mi trze ma mie -
sià ca mi 2004 ro ku. Lep sze sà rów -
nie˝ przy cho dy Co mau, Ma gne ti Ma -
rel li i Tek si du. Za ∏o ̋e nia na po zo sta ∏à
cz´Êç ro ku wy ka zu jà w dal szym cià gu
os∏a bie nie ryn ku sa mo cho do we go.
W tej sy tu acji Fiat Au to k∏a dzie na cisk
na no we mo de le: Cro m´, Al f´ 159
i Bre r´ oraz no we Pun to. Do bre per -
spek ty wy ry su jà si´ dla CNH i Ive co. 
Ma jàc na uwa dze, ˝e rok 2004 ma
byç ostat nim ro kiem stra ty net to,
Gru pa Fiat po twier dza w bie ̋à cym ro -

ku wy zna czo ne ce le: dal szà po pra -
w´ wy ni ku ope ra cyj ne go uzy ska ne -
go z za rzà dza nia zwy czaj ne go i po zy -
tyw ny wy nik net to. Za rzàd Fia ta
usta li∏ da t´ zwo ∏a nia Zgro ma dze nia
Ak cjo na riu szy na dzieƒ 23 czerw ca.
W po rzàd ku dnia zna la z∏o si´ mi´ -
dzy in ny mi do sto so wa nie sys te mu
Co ro pra te Go ver nan ce do naj now -
szych kie run ków wy ni ka jà cych mi´ -
dzy in ny mi z roz po rzà dzeƒ wy da nych
przez NY SE (gie∏ da Wall Stre et) oraz
roz sze rze nie sk∏a du Za rzà du z 11
do 14 cz∏on ków: 8 z nich b´ dzie
nie za le˝ nych, co po win no za gwa -
ran to waç wi´k szà przej rzy stoÊç.
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„Sa mo chód z krwi i ko Êci” – tak Fia ta Cro m´ opi su jà dzien ni ka rze, wy -
mie nia jàc si´ wra ̋e nia mi z jaz dy prób nej. Naj wi´k szy mi atu ta mi te go mo de -
lu sà bo wiem moc ne sil ni ki, kom fort wn´ trza oraz ko rzyst na re la cja ja ko Êci
do ce ny. To au to dla tych, któ rzy sta wia jà na ra cjo nal noÊç, ale nie ne gu jà
praw dzi wych emo cji; dla tych, do któ rych prze mó wi ory gi nal na, a za ra zem
wy wa ̋o na li nia pro jek tu Gior gio Giu gia ro, sta ran nie do pra co wa ne wy koƒ cze -
nia i za ska ku jà co do bra dy na mi ka. To au to bar dziej spor to we ni˝ ro dzin ne. 
Cro ma, za pre zen to wa na sze ro kiej pu blicz no Êci pod ko niec kwiet nia, w Pol -
sce po ja wi si´ w sprze da ̋y tego lata. No wy Fiat, re in kar na cja mo de lu po pu -
lar ne go w la tach 80., zaj mu je miej sce w gór nym prze dzia le seg men tu „D”.
Wa˝ ne go stra te gicz nie, bo ma jà ce go a˝ 16 pro cen to wy udzia∏ w sprze da ̋y
sa mo cho dów w ca ∏ej Eu ro pie, ale nie ∏a twe go, bo n´ ka ne go wy jàt ko wo ostrà
kon ku ren cjà. Po za tym w ostat nim cza sie pro ces two rze nia „jed no bry ∏ow -
ców” prze szed∏ pew nà ewo lu cj´, któ ra sk∏o ni ∏a pro jek tan tów Fia ta do za sto -
so wa nia w przy pad ku Cro my zu pe∏ nie no wa tor skiej for mu ∏y: tro ch´ li mu zy ny,
odro bi na sta tion wa gon plus coÊ z po jaz du wie lo funk cyj ne go. De cy zj´ t´
pod j´ to oczy wi Êcie do pie ro po grun tow nej ana li zie ocze ki waƒ kie row ców. 
„W tym prze dzia le ryn ku – wy ja Ênia Lu ca De Meo, od po wie dzial ny za mar k´
Fiat – do ce lo wym klien tem jest oj ciec ro dzi ny: m´˝ czy zna w wie ku 35-50 lat,
˝o na ty, po sia da jà cy dzie ci. Od sa mo cho du wy ma ga bez pie czeƒ stwa, wia ry -
god no Êci, prze stron no Êci i zdol no Êci trans por to wych. Ale nie tyl ko. Bar dzo
cz´ sto zda rza si´, ˝e ci, któ rzy przy za ku pie sa mo cho du kie ru jà si´ kom for -

Croma!
Solidny, z wyjàtkowo przestronnà kabinà
i pojemnym baga˝nikiem, nowy model 
Fiata potrafi pokonywaç setki kilometrów
nie nu˝àc swoich pasa˝erów i sprawiajàc
wiele radoÊci tym, którzy zasiadajà 
za jego kierownicà.

Ta wspania∏a
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tem wn´ trza i funk cjo nal no Êcià, do -
zna jà bo le sne go roz cza ro wa nia je ̋e li
cho dzi o wa lo ry dy na micz ne. Dla te go
chcie li Êmy, ˝e by Cro m´ na p´ dza ∏y sil -
ni ki o do sko na ∏ych osià gach, w tym
rów nie˝ no wy tur bo die sel 2,4 Mul ti -
jet 20v o mo cy 200 KM, któ ry wraz
z tym mo de lem de biu tu je na ryn ku”. 
˚e by zro zu mieç no wà Cro m´, nie wy -
star czy jà tyl ko obej rzeç, trze ba
do niej wsiàÊç, i to naj le piej do ty ∏u
sa mo cho du. Dru gi rzàd fo te li to bo -
làcz ka wi´k szo Êci sa mo cho dów: sie -
dze nia sà zazwyczaj za pad ni´ te, wi -
docz noÊç ogra ni czo na, nie wie le miej -
sca po zo sta je na g∏o w´ i no gi, zw∏asz -
cza je Êli ma si´ po nad 170 cm wzro -

stu. W Cro mie mo˝ na na to miast przy -
jàç zu pe∏ nie na tu ral nà po zy cj´, bez
wy si∏ ku wi dzi si´ ca ∏à dro g´, ko la na
po zo sta jà z da la od przed nich sie dzeƒ
na wet wte dy, gdy jest si´ za wod ni -
kiem dru ̋y ny ko szy kar skiej. Pi sze my
to z pe∏ nà Êwia do mo Êcià, po nie wa˝
prze pro wa dzi li Êmy pe wien eks pe ry -
ment. Sa dza jàc ro s∏e go, mie rzà ce go
po nad 190 cm wzro stu ochot ni ka
na tyl nym sie dze niu Cro my, z pre me -
dy ta cjà od su n´ li Êmy przed ni fo tel
mak sy mal nie do ty ∏u, od chy la jàc do -
dat ko wo opar cie. Po mi mo tych za bie -
gów r´ ka swo bod nie mie Êci ∏a si´ po -
mi´ dzy ko la na mi a przed nim fo te lem.
Se kret ta kie go kom for tu wn´ trza tkwi

nie w roz mia rach ka ro se rii (sa mo -
chód ma po nad 475 cm d∏u go Êci),
ale w in no wa cyj nej me to dzie wy ko rzy -
sta nia prze strze ni. Giu gia ro i Fiat za -
pro po no wa li sa mo chód o dzie si´ç
cen ty me trów wy˝ szy od aut kon ku -
ren tów, dzi´ ki cze mu ka bi na mo g∏a
zo staç prze su ni´ ta lek ko do przo du,
a sie dze nia pod nie sio ne. Tym sa mym
pro wa dzà cy wi dzi do sko na le ca ∏à dro -
g´ i od no si wra ̋e nie, jak by sie dzia∏
za kie row ni cà sa mo cho du jed no bry ∏o -
we go al bo te re nów ki. Te dzie si´ç do -
dat ko wych cen ty me trów od gry wa
jesz cze istot niej szà ro l´ z ty ∏u po jaz du.
Do Cro my wsia da si´ bez ko niecz no -
Êci po chy lania si´ lub wspi´ cia

Pod pro jek tem Fia ta Cro my pod pi sa∏ si´ Gior gio Giu gia ro.
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na pal cach. Po zy cja jest na tu ral na,
sie dze nie bez za g∏´ bieƒ, a no gi ma jà
wy star cza jà co du ̋o miej sca. 
„Z za sa dy sa mo cho dy z seg men tu D
– po twier dza Ser gio Cra ve ro, od po -
wie dzial ny za pro jekt o kryp to ni mie
Cro ma – ofe ru jà kom fort jaz dy na tyl -
nych sie dze niach tym pa sa ̋e rom,
któ rzy ma jà nie wi´ cej ni˝ 170 cm
wzro stu. My wy zna czy li Êmy so bie cel
znacz nie am bit niej szy: za pew niç wy -
god nà po dró˝ pi´ ciu oso bom mie rzà -
cym do 192 cm”.
Gior gio Giu gia ro obu do wa∏ ka bi n´ ka -
ro se rià o ∏a god nym kszta∏ cie i ide al -
nym pro fi lu ae ro dy na micz nym
(wspó∏ czyn nik CX wy no si 0,28), dzi´ -

SILNIK POJEMNOÂå MOC PR¢DKOÂå PRZYSPIESZ. ZU˚YCIE PALIWA
MAKSYMALNA 0-100 l/100km (cykl miesz.)

1.9 MULTIJET 1910 cc 120 KM 195 km/h 11,3 s 6,1

1.9 MULTIJET 16v 1910 cc 150 KM 210 km/h 9,6 s 6,1

2.4 MULTIJET 20v 2387 cc 200 KM 216 km/h 8,5 s 8,0
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ki cze mu au to zu ̋y wa mniej pa li wa.
Li nia jest wy wa ̋o na, przód zw´ ̋a si´
ku ∏ad nie wy eks po no wa nej os∏o nie
ch∏od ni cy. Po jem noÊç ba ga˝ ni ka jest
spo ra: 500, a po z∏o ̋e niu przed nich
sie dzeƒ - 1600 li trów. Po nad to wn´ k´
ba ga ̋o wà mo˝ na wy ko rzy staç w spo -
sób mo du∏owy, zwi´k sza jàc tym sa -
mym ga m´ jej za sto so waƒ. Zda niem
Giu gia ro, Cro my nie mo˝ na kla sy fi ko -
waç we d∏ug tra dy cyj nych ka no nów.
„To nie jest ani jed no bry ∏o wiec – mó wi
tu ryƒ ski pro jek tant – ani sta tion wa gon.
Lu bi´ na zy waç jà „com fort wa gon”.
Ka na pa tyl na za mon to wa na jest wy -
˝ej ni˝ w ty po wej li mu zy nie, ale ni ̋ej
ni˝ w sa mo cho dzie jed no bry ∏o wym
lub te re no wym. Dzi´ ki te mu spryt ne -
mu za bie go wi oraz ob ni ̋e niu pro gu,
któ ry te raz znaj du je si´ na wy so ko Êci
pod ∏o gi, wsia da nie i wy sia da nie nie
spra wia naj mniej sze go k∏o po tu”.
Prak tycz ny i prze stron ny, zdol ny
do spe∏ nia nia ocze ki waƒ ca ∏ej ro dzi ny,
Fiat Cro ma jest rów nie˝ bar dzo przy -

jem ny w pro wa dze niu. Pro jek tan ci
sku pi li si´ g∏ów nie na sil ni kach za si la -
nych ole jem na p´ do wym mon to wa -
nych w po nad 80% sa mo cho dów
Êred nich i du ̋ych. Wy bór pad∏ na trzy
szcze gól nie in te re su jà ce tur bo die sle
z wtry skiem Mul ti jet: dwa czte ro cy lin -
dro we o po jem no Êci 1,9 l i mo cy 120
i 150 KM (w wer sji 16-za wo ro wej)
oraz no wy pi´ cio cy lin dro wy 2,4 l
o mo cy 200 KM, któ ry ofe ru je re kor -
do wy wspó∏ czyn nik mo cy 84 KM/l
i fan ta stycz ne osià gi – mak sy mal nà
pr´d koÊç 216 km/h oraz przy Êpie sze -
nie od ze ra do 100 km w 8,5 s. Ga -
m´ uzu pe∏ nia czte ro cy lin dro wy, 16-
za wo ro wy sil nik ben zy no wy o po jem -
no Êci 2,2 l i mo cy 147 KM (nie b´ -
dzie jesz cze do st´p ny pod czas pre -
mie ry ryn ko wej). Jed nost ka ben zy no -
wa wy po sa ̋o na b´ dzie w skrzy ni´ 5-
bie go wà z mo˝ li wo Êcià za mon to wa nia
skrzy ni au to ma tycz nej, na to miast jed -
nost ki Die sla wy po sa ̋o no w skrzy -
nie 6-bie go we z mo˝ li wo Êcià wy bo ru

ma nu al nej lub au to ma tycz nej skrzy ni
w przy pad ku sil ni ka 1.9 Mul ti jet
o mo cy 150 KM i 2,4 Mul ti jet o mo -
cy 200 KM, gdzie skrzy nia au to ma -
tycz na jest w wy po sa ̋e niu stan dar do -
wym. Wszyst kie na p´ dy sà zgod ne
z nor mà Eu ro 4. Die sle wy po sa ̋o no
w filtr czà stecz ko wy, za trzy mu jà -
cy 95% py ∏ów. Kom po nent ten nie
wy ma ga wy mia ny ani kon ser wa cji
przez ca ∏y cykl ˝y cia sa mo cho du, za -
cho wu jàc swo je pa ra me try na wet
po 250 ty sià cach ki lo me trów. 
Cro ma ma opi ni´ fan ta stycz nej w pro -
wa dze niu, co za wdzi´ cza rów nie˝ wy -
so kiej sztyw no Êci skr´t nej nad wo zia
(100.600 daNm/rad). Za wie sze nie
przed nie ba zu je na do brze spraw dzo -
nym sche ma cie McPher so na, tyl ne
jest ty pu mul ti link. Ak tyw ne bez pie -
czeƒ stwo za pew nia jà za awan so wa ne
sys te my elek tro nicz nej kon tro li ha mo -
wa nia, na p´ du i sta bil no Êci. Pa syw ne
opie ra si´ nie tyl ko na struk tu ral nej so -
lid no Êci „ko mo ry prze ̋y cia”, czy li ka bi -

De ska roz dziel cza z wy Êwie tla czem na wi ga to ra.
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ny, ale na ca ∏ym ze spo le ak ce so riów,
obej mu jà cym pa sy bez pie czeƒ stwa
z na pi na cza mi i ogra nicz ni ka mi na pr´ -
˝e nia, za g∏ów ki chro nià ce przed ura za -
mi kr´ gów szyj nych i a˝ sie dem po du -
szek po wietrz nych w wy po sa ̋e niu se -
ryj nym. No wo Êcià jest to, ˝e dwie
z nich za mon to wa ne sà na wy so ko Êci
ko lan kie row cy i pa sa ̋e ra z przo du,
w zwiàz ku z czym pro jek tan ci zmu sze -
ni by li prze nieÊç wy ∏àcz nik za p∏o nu
na tu nel mi´ dzy sie dze nia mi. 
Je Êli cho dzi o ak ce so ria, Fiat Cro ma
b´ dzie do st´p ny w trzech wer sjach
wy po sa ̋e nia. Na wet naj skrom niej sza
– zwa na Ac ti ve – b´ dzie mia ∏a kli ma -
ty za cj´, elek trycz ne szy by we wszyst -
kich drzwiach, re gu lo wa ne sie dze nia
oraz obo wiàz ko wy „ze staw bez pie -
czeƒ stwa” (ABS, EBD, mo co wa nia ty -
pu Iso fix, sie dem po du szek). Ce ny
b´ dà na praw d´ oka zyj ne, Êred nio

o 20% ni˝ sze ni˝ u kon ku ren cji.
Wszyst ko na po twier dze nie po li ty ki
han dlo wej, któ ra sta wia na naj wy˝ szà
ja koÊç po roz sàd nej ce nie. 

Spor to wy 
dla ro dzi ny
Z Ti vo li do Cas si no – gdzie Cro ma jest
pro du ko wa na – i z po wro tem jest 318
ki lo me trów au to stra dà i dro ga mi gór -
ski mi. W∏a Ênie na ta kiej tra sie prze -
pro wa dzo no test no we go Fia ta, uzna -
jàc go za wy star cza jà cy do kom plek -
so wej oce ny pa ra me trów sa mo cho -
du. Do tej pró by wy bra no au to z sil ni -
kiem tur bo die sel Mul tijet 1,9 16v
o mo cy 150 KM, po ∏à czo nym za rów -
no z sze Êcio bie go wà skrzy nià ma nu al -
nà jak i z au to ma tycz nà.
Po za j´ ciu miej sca i re gu la cji sie dze -
nia (w te sto wa nej wer sji za po mo cà

ste row ni ków elek trycz nych) od ra zu
do ce nia si´ na tu ral noÊç po zy cji kie -
row cy i do sko na ∏à wi docz noÊç, któ rà
za pew nia jà du ̋e lu ster ka wstecz ne.
De ska roz dziel cza ro bi so lid ne wra ̋e -
nie, ja koÊç za sto so wa nych ma te ria -
∏ów nie bu dzi za strze ̋eƒ. Sie dze nia
i po szy cia drzwi po kry te sà skó rà
w ko lo rze be ̋o wym. Za wy jàt kiem wy -
∏àcz ni ka za p∏o nu, prze nie sio ne go
na tu nel Êrod ko wy obok ha mul ca po -
sto jo we go, wszyst kie me cha ni zmy
znaj du jà si´ tam, gdzie mo˝ na si´ by -
∏o ich spo dzie waç. Tà je dy nà zmia n´
wy mu si ∏a ko niecz noÊç zwol nie nia
miej sca na de sce roz dziel czej dla do -
dat ko wej po dusz ki po wietrz nej os∏a -
nia jà cej ko la na w przy pad ku zde rze -
nia czo ∏o we go. Wiel kie bra wa dla pro -
jek tan tów, któ rzy zdo by li si´ na ten
krok ry zy ku jàc nie za do wo le niem u˝yt -
kow ni ków, od trzy dzie stu lat przy zwy -

Wn´ trze no we go Fia ta Cro ma: wy jàt ko wy kom fort i wy koƒ cze nia god ne naj wy˝ sze go uzna nia.
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cza jo nych do obec no Êci sta cyj ki tu˝
pod kie row ni cà.
Po za tà je dy nà nie do god no Êcià Cro ma
ro bi wszyst ko, co w jej mo cy, by za -
pew niç swym pa sa ̋e rom mak sy mal -
nà wy go d´. Przy k∏a do wo: usta wia jàc
tem pe ra tu r´ we wn´ trzu ka bi ny, wy -
star czy je dy nie za pro gra mo waç kli ma -
ty za cj´, któ ra resz t´ wy ko na au to ma -
tycz nie. Je Êli zro zu mie si´ za sa d´ dzia -
∏a nia na wi ga to ra sa te li tar ne go, mo˝ na
wy zbyç si´ obaw przed ewen tu al nym
zgu bie niem dro gi: uspo ka ja jà cy dam -
ski g∏os pro wa dzi kie row c´ pro sto
do ce lu. Za sko cze niem – oczy wi Êcie
po zy tyw nym – jest „ma ∏y” tur bo die -
sel 1,9 l. Oprócz obie ca nych 150 KM
sil nik ten cha rak te ry zu je si´ rów nie˝
im po nu jà cym mo men tem na p´ do -
wym: 320 Nm przy 2000 ob ro tów,
lep szym ni˝ w wie lu trzy li tro wych jed -
nost kach ben zy no wych. Dzi´ ki te mu
ra dzi so bie do sko na le z ni ski mi ob ro -
ta mi na wet wte dy, gdy kie ru jà cy za po -
mni o zre du ko wa niu bie gu. To swo ista
gwa ran cja bez pie czeƒ stwa, na przy -
k∏ad, pod czas wy prze dza nia na dro dze
z Avez za no do So ra, bie gnà cej wzd∏u˝
Ape ni nów w re gio nie Abruz zów. 

Me cha nicz na, sze Êcio bie go wa skrzy nia
bie gów dzia ∏a bez za rzu tu, po dob nie
jak sprz´ g∏o ste ro wa ne hy drau licz nie.
Bra wa na le ̋à si´ tak ̋e elek tro hy drau -
licz ne mu wspo ma ga niu kie row ni cy
EHPS, któ re do sto so wu je si´ do pr´d -
ko Êci oraz kà ta skr´ tu. Kie row ni cà lek -
ko si´ ma new ru je i pre cy zyj nie kie ru je
na wet przy znacz nych pr´d ko Êciach,
dzi´ ki cze mu pro wa dzà cy czu je ruch
kó∏. Uk∏ad jezd ny to kom pro mis po -
mi´ dzy kom for tem a du chem spor to -
wym – prze chy∏ w skr´ cie jest ∏a god ny,
a re ak cja na zmia ny tra jek to rii bar dzo
szyb ka, co w sa mo cho dach „ro dzin -
nych” na le ̋y do rzad ko Êci. W∏a Êci wo -
Êci te sà za s∏u gà rów nie˝ tyl ne go za -
wie sze nia ty pu mul ti link oraz opon
o bar dzo ni skim pro fi lu (225/45)
na 18-ca lo wych fel gach z alu mi nium.
Na wet kie dy pró bu je my tro ch´ po sza -
leç, Cro ma za cho wu je si´ pew nie
i – choç ro bi si´ odro bi n´ pod ste row na
– da je si´ z ∏a two Êcià kon tro lo waç. Do -
daj my jesz cze moc ne ha mul ce (czte ry
tar cze, przed nie sa mo wen ty lo wa ne)
oraz im po nu jà cy ze staw sys te mów
kon tro li elek tro nicz nej – ABS z se ryj nie
mon to wa nym EBD, ARS, ESP i tak da -

lej – a otrzy ma my sa mo chód nie tyl ko
bez piecz ny w ka˝ dych wa run kach, ale
∏a twy i przy jem ny w pro wa dze niu. 
Spraw dziw szy wer sj´ ze skrzy nià me -
cha nicz nà, prze sie dli Êmy si´ do sa -
mo cho du z au to ma tem, tym naj bar -
dziej wy jàt ko wym, bo z hy drau licz nym
kon wer te rem mo men tu ob ro to we go,
a z dru giej stro ny ∏a two prze ∏à cza jà -
cym si´ na tryb ma nu al ny. Kie dy au to
jest w ru chu, dêwi gni´ mo˝ na prze su -
waç w przód i w ty∏, by wy braç od po -
wied ni bieg: po na ci Êni´ ciu w przód
uzy sku je si´ prze ∏o ̋e nia wy˝ sze, cià -
gnàc do pro wa dza si´ do ich re duk cji.
Prze ∏o ̋e nia sà krót kie i szyb kie. Co
praw da od no si si´ wra ̋e nie, jak by re -
ak cja na st´ po wa ∏a z opóê nie niem, ale
to tyl ko wra ̋e nie. Gdy by Êmy mie li
do czy nie nia ze skrzy nià tra dy cyj nà,
i tak za j´ ∏o by to wi´ cej cza su. 
W prak ty ce przej Êcie z try bu au to ma -
tycz ne go na r´cz ny jest przy dat ne tyl ko
na dro gach gór skich, kie dy trze ba po -
ko ny waç stro me zjaz dy lub gdy kie row -
ca chce si´ za ba wiç w Schu ma che ra.
W nor mal nych wa run kach, rów nie˝
przy wy prze dza niu, du ̋o ∏a twiej i przy -
jem niej jest za ufaç au to ma to wi.

Ga ma wy po sa ̋ e nia obej mu je m.in. otwie ra ny dach pa no ra micz ny.
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Wi´k sza si ∏a

To debiutanci, ale ju˝ zagarn´li sporà cz´Êç
rynku. Podobajà si´ dlatego, ˝e pomimo
kompaktowych rozmiarów proponujà takà
samà przestrzeƒ i elastycznoÊç jak ich wi´ksi
konkurenci. Poza tym sà pionierami nowej
koncepcji samochodu, którà – jak widaç
na przyk∏adzie Lancii Musa i Fiata Idea
– mo˝na interpretowaç na wiele sposobów. 

Naj m∏od szy seg ment ryn ku mo to ry za cyj ne go – sa mo cho dy jed no bry -
∏o we lub wie lo za da nio we (MPV, Mul ti Pur po se Ve hic le) – cie szà si´ w ostat -
nich la tach za ska ku jà co du ̋ym po wo dze niem. Pierw szy przed sta wi ciel no wej
ka te go rii, Re nault Espa ce, po ja wi∏ si´ w Eu ro pie w 1983 r., ale praw dzi wy
bo om na stà pi∏ do pie ro pod ko niec lat 90. W 1994 r. na ryn ku po ja wi ∏o si´
za le d wie szeÊç mo de li te go ty pu, w ro ku 2000 ju˝ trzy dzie Êci je den, a dziÊ
sta no wià one bli sko jed nà trze cià eu ro pej skiej ga my mo to ry za cyj nej. Po dob -
nie jak kil ka lat wcze Êniej au ta sta tion wa gon, któ re za ist nia ∏y na ryn ku du -
˝ych sa mo cho dów po to, by za spo ko iç po trze by ro dzin z dzieç mi, tak i jed -
no bry ∏ow ce stop nio wo zmniej sza ∏y swo je roz mia ry. Ostat nià no wo Êcià sà au -
tka ty pu „mi ni”, choç ich praw dzi wy pro to pla sta, Fiat 600 Mul ti pla, po wsta∏
ju˝ doÊç daw no, bo w 1956 r. (d∏u gi na 3,53 m, sze ro ki na 1,45 m, wy so ki
na 1,52 m, mia∏ krót kà, „zgnie cio nà” ma sk´ oraz na da jà cà si´ do mo du lo -
wa nia ka bi n´, do k∏ad nie tak jak dzi siej sze MPV). Nic dziw ne go, ˝e po 47 la -
tach Fiat jest w czo ∏ów ce eu ro pej skich pro du cen tów, któ rzy pro po nu jà po wrót
do tej ka te go rii. Czy ni to za po mo cà dwóch mo de li: Fia ta Idea i Lan cii Mu sa.
Wraz z San drà Po la to i Ren zo Bon si gno re z Mar ke tin gu Fiat oraz Ste fa no
Por ro z Mar ke tin gu Lan cia pró bu je my na szym czy tel ni kom przy bli ̋yç naj wa˝ -
niej sze atu ty ma ∏ych jed no bry ∏ow ców. 
„Sa mo cho dy te go ty pu – wy ja Ênia San dra Po la to – po do ba jà si´ klien tom
dla te go, ˝e dzi´ ki za le d wie czte ro me tro wej d∏u go Êci na da jà si´ do sko na le
do ru chu miej skie go, nie spra wia jà pro ble mów przy par ko wa niu i pro wa dzi

bry le
w jed nej

si´ je tak sa mo, jak au ta seg men tu
B. Z dru giej stro ny, sà od nich wy˝ -
sze, za pew nia jà wi´k szy kom fort
wn´ trza i ∏a dow noÊç oraz lep szà wi -
docz noÊç na dro dze”. 
„Kil ka do dat ko wych cen ty me trów
wy so ko Êci – uÊci Êla Ren zo Bon si -
gno re – wy star cza, aby spra wiç wra -
˝e nie wi´k szej wy go dy, po nie wa˝ pa -
sa ̋e ro wie ma jà wi´ cej miej sca wo -
kó∏ g∏o wy. Mo˝ na sie dzieç bar dziej
wy pro sto wa nym, a „gi gan ci” mo gà
si´ usa do wiç wy god nie za rów no
na przed nich jak i tyl nych sie dze -
niach. Po nad to, da je to mo˝ li woÊç
lep sze go wy ko rzy sta nia prze strze ni
ka bi ny, któ rà mo˝ na kszta∏ to waç
w za le˝ no Êci od po trzeb. Po rów naj -
my dla przy k∏a du Fia ta Idea z Pun to.
W cen ty me trach ró˝ ni ca jest nie wiel -
ka: d∏u˝ szy o 6, wy˝ szy o 18, o 4
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szer szy. A mi mo to ba ga˝ nik jest
znacz nie po jem niej szy; usta wio ny
w po zy cji mi ni mal nej, zmie Êci co naj -
wy ̋ej jed nà ko sme tycz k´ wi´ cej, ale
po z∏o ̋e niu tyl nych sie dzeƒ, z ∏a two -
Êcià za bie rze do dat ko wà wa liz k´
i wie szak. Po za tym dzi´ ki wy˝ szej
wn´ ce ba ga ̋o wej mo˝ na prze wo ziç
przed mio ty o znacz nych ga ba ry tach”.

Ko lej nym atu tem ma ∏ych jed no bry -
∏ow ców jest pod wy˝ szo na po zy cja
kie row cy, któ ra po zwa la mu na „zdo -
mi no wa nie” dro gi – mó wi Bon si gno -
re – i wp∏y wa na po pra w´ kon tak tu
z oto cze niem. Przy czy nia jà si´ do te -
go rów nie˝ szy by, znacz nie wi´k sze
ni˝ w tra dy cyj nym sa mo cho dzie. Po -
za tym, ze wzgl´ du na ga ba ry ty, ∏a -

twiej si´ wsia da i wy sia da”. Wspo -
mnia ne ce chy sà wspól ne dla wszyst -
kich jed no bry ∏ow ców, któ re sà ró˝ nie
in ter pre to wa ne w po szcze gól nych
mo de lach. Ró˝ ni c´ wi daç na wet
w dwóch Fia tach: Idei i Lan cia Mu sa.
Za pro jek to wa ne na tej sa mej p∏y cie
pod∏o go wej, prze zna czo ne sà dla zu -
pe∏ nie in nych u˝yt kow ni ków i ma jà
zu pe∏ nie in ne wy po sa ̋e nie. Prak tycz -
na i funk cjo nal na Idea sta wia na er -
go no mi´, mo bil noÊç wn´ trza, wa lo ry
u˝yt ko we, in ny mi s∏o wy na treÊç,
choç „opa ko wa nà” w ory gi nal ne, pe∏ -
ne wdzi´ ku kszta∏ ty. Ele ganc ka, wy ra -
fi no wa na Lan cia Mu sa chce byç na -
to miast po strze ga na ja ko pre sti ̋o we
au to dla elit, dla te go dba przede
wszyst kim o es te ty k´, ja koÊç wy koƒ -
czeƒ oraz emo cje ukry te nie mal
w ka˝ dym z jej ele men tów.
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Fir ma Ma se ra ti wró ci ∏a na tor.
Naj pierw nie Êmia ∏o w wy Êci gach
o pu char jed nej mar ki. Po tem,
w ubie g∏ym ro ku, na mi strzo stwach
FIA GT za de biu to wa ∏a Ber li net ta
MC12. Po nie wa˝ ape tyt ro Ênie
w mia r´ je dze nia, w 2005 ro ku try -
denc ka mar ka bie rze udzia∏ rów nie˝
w mi strzo stwach Ame ri can Le Mans
Se ries (ALMS). Za in au gu ro wa∏
je 12-go dzin ny wy Êcig na to rze
w Se bring, gdzie ostat ni mi au to ra -
mi zwy ci´ stwa Ma se ra ti na zie mi

rajdów
Zew

Ferrari uczestniczy w Formule 1, Maserati
w mistrzostwach FIA GT oraz w ALMS
w Stanach Zjednoczonych, a Alfa Romeo
w mistrzostwach Êwiata samochodów
turystycznych. Do tego dochodzi jeszcze
Fiat, który bierze udzia∏ w wyÊcigach Punto,
Stilo a teraz równie˝ Pandy. Udzia∏ Grupy
Fiat w wyÊcigach samochodowych jest
zatem coraz liczniejszy. 
WyÊcigi to bowiem doskona∏y sposób
na promocj´, przede wszystkim wÊród
m∏odych pasjonatów. Dzi´ki telewizji sporty
samochodowe przyciàgajà du˝o szersze
grono widzów. WyÊcigi majà tak˝e korzystny
wp∏yw na produkowane modele: sà bodêcem
dla projektantów i najbardziej
wymagajàcym miejscem na testy. Tworzà
nie tylko wizerunek sukcesu, ale wp∏ywajà
na zmiany w technologii. DziÊ przybli˝amy
dzia∏alnoÊç sportowà Maserati, Alfa Romeo
i Fiata w 2005 roku. Ró˝ne marki bioràce
udzia∏ w ró˝nych wyÊcigach torowych oraz
w rajdach, po∏àczy∏a ta sama pasja. 



ame ry kaƒ skiej by li w 1957 ro ku Ju an
Ma nu el Fan gio i Je an Beh ra. W tym
sa mym ro ku ar gen tyƒ ski mistrz wy -
gra∏ po raz pià ty mi strzo stwa Êwia ta
za kie row ni cà Ma se ra ti 250F. Na -
st´p nie na wy Êci gach w Mon za,
pierw sze pi´ç miejsc za j´ ∏y sa mo cho -
dy mar ki Ma se ra ti. 
„Dla Ma se ra ti wy Êci gi to po wrót
do ko rze ni – mó wi Clau dio Ber ro, szef
dzia ∏u spor to we go. – Fir ma po wsta ∏a
w 1914 ro ku ja ko warsz tat przy go to -
wu jà cy do wy Êci gów sa mo cho dy in -

nych pro du cen tów. Pierw szy mo del
Ma se ra ti wy pro du ko wa ny zo sta∏ do -
pie ro w 1926 ro ku – i od ra zu trium -
fo wa∏ na wy Êci gach. Od te go cza su
trud no zli czyç suk ce sy. Oprócz dwu -
krot ne go ty tu ∏u mi strza Êwia ta zdo by -
te go przez Fan gio w For mu le 1, li sta
zwy ci´stw obej mu je dwa wy Êci gi 500
Mil w In dia na po lis – w 1939 i w 1940
ro ku, w któ rych za kie row ni cà 8CTF
wy star to wa∏ Wil bur Shaw. Hi sto ria
Ma se ra ti to w∏a Ênie wy Êci gi. Dla te go,
po od Êwie ̋e niu ga my wy ro bów, pod -

j´ to de cy zj´ o po wro cie na tor. By∏ to
na tu ral ny wy bór”. 
Au to, któ rym Ma se ra ti Êci ga si´ na to -
rach to MC12. Nad wo zie sa mo cho du
wy ko na no z w∏ó kien w´ glo wych. Ogó -
∏em wy pro du ko wa no 50 eg zem pla rzy
mo de lu (wszyst kie ju˝ sprze da no
za ce n´ 729 tys. eu ro). Au to wy po sa -
˝o no w sil nik 12-cy lin dro wy ty -
pu V o po jem no Êci sze Êciu li trów
i mo cy 630 KM w wer sji dro go wej
i nie co wi´k szej w wer sji wy Êci go wej.
Po mi mo pi´ cio me tro wej d∏u go Êci jest

Ma se ra ti MC12 
na to rze w Se bring
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to sa mo chód o nie sa mo wi tej mo cy
i zwrot no Êci. Mo˝ na si´ nim Êci gaç
na wszyst kich ty pach to rów. Stàd
udzia∏ fir my z Mo de ny w ró˝ ne go ty pu
mi strzo stwach. W Ame ry ce, na wy Êci -
gach ALMS, Ma se ra ti po sia da ofi cjal -
ny nu mer 35. Za kie row ni cà sa mo -
cho du sie dzà An drea Ber to li ni, Fa bri -
zio De Si mo ne a w d∏u˝ szych wy Êci -
gach Fa bio Ba bi ni. W mi strzo stwach
FIA GT na to rze Êci ga jà si´ czte ry sa -
mo cho dy z Try den tu, kie ro wa ne przez
dwie ró˝ ne dru ̋y ny: nie miec kà Vi ta -
pho ne i JMB Ra cing z Mo na ko. Ko lej -
ny mo del MC12 uczest ni czy we W∏o -
skich Mi strzo stwach GT.
Skàd si´ wzi´ ∏a de cy zja o uczest nic -
twie w te go ty pu za wo dach? „Ma se ra -
ti – wy ja Ênia Ber ro – pro du ku je mo de -
le ty pu tu ry stycz ne go, któ re ∏à czy
spor to wy duch i kom fort. Te wy Êci go -
we mo de le sà wzo rem do na Êla do wa -
nia dla sa mo cho dów se ryj nych. Po -
nad to, fir ma szczy ci si´ bo ga tà tra dy -
cjà udzia ∏u w za wo dach prze zna czo -
nych wy ∏àcz nie dla sa mo cho dów

spor to wych. Dla te go po stwo rze niu
Pu cha ru Ma se ra ti dla na szych klien -
tów gen tle man -dri ver, pod j´ to de cy zj´
o po wro cie na to ry mi´ dzy na ro do we”. 
Mi strzo stwa FIA GT roz gry wa ne sà
w Eu ro pie, Azji, na Ârod ko wym
Wscho dzie, a star to waç w nich mo gà
wy ∏àcz nie ze spo ∏y pry wat ne je˝ d˝à ce
sa mo cho da mi wy wo dzà cy mi si´
z mo de li dro go wych. Mak sy mal ny
czas wy Êci gu wy no si trzy go dzi ny
lub 500 ki lo me trów, za wy jàt -
kiem 24-go dzin ne go wy Êci gu w Spa

w Bel gii. „Kie dy ju˝ pod j´ li Êmy de cy -
zj´ o po wro cie na to ry wy Êci go we, nie
mo gli Êmy si´ oprzeç star to wa niu
w Sta nach Zjed no czo nych, na na -
szym g∏ów nym ryn ku. Dla te go z przy -
jem no Êcià przy j´ li Êmy za pro sze nie
do udzia ∏u w ALMS”. Za de cy zjà po -
wro tu Ma se ra ti na ame ry kaƒ skie to ry
wy Êci go we kry je si´ ol brzy mia po pu -
lar noÊç mar ki wÊród pu blicz no Êci.
Do te go do cho dzà do sko na ∏e wy ni ki
uzy ska ne przez MC12 w ubie g∏ym ro -
ku w Mi strzo stwach GT. „Z ze spo ∏em
AF Cor se wzi´ li Êmy udzia∏ w ostat nich
czte rech wy Êci gach se zo nu” – Ber ro
przy po mi na dwa zwy ci´ stwa
(w Niem czech i w Chi nach), trzy dru -
gie miej sca i jed no trze cie.
Obok tych za wo dów, Ma se ra ti bie rze
ak tyw ny udzia∏ w pu cha rze jed nej
mar ki. „Wie lu na szych klien tów – wy -
ja Ênia Ber ro – chce si´ do brze ba wiç
na to rze. Pu char Vo da fo ne Ma se ra ti
Eu ro pa mia∏ ju˝ trzy edy cje, a ka len -
darz wy Êci gów zbie ga si´ z naj wa˝ niej -
szy mi im pre za mi sa mo cho do wy mi”.

DANE TECHNICZNE MC12
Sil nik: 12 cy lin drów ty pu V 650
Po jem noÊç: 5998 cm3

Roz rzàd: 4 za wo ry na cy lin der
Moc: 630 KM*
Skrzy nia bie gów: 6-bie go wa 
au to ma tycz na 
Na p´d: tyl ny
Pr´dkoÊç: powy˝ej 330 km/h*

(*) wersja drogowa

Coupé Maserati w boksie podczas
12-godzinnego wyÊcigu w Sebring. 
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Kod 
ge ne tycz ny Al fy
Al fa Ro meo udzia∏ w wy Êci gach ma
za pi sa ny w ge nach. W la tach 20.
i 30., sa mo cho dy z Bi scio ne zdo mi -
no wa ∏y naj wa˝ niej sze wy Êci gi, ta kie
jak le gen dar ny Ty siàc Mil (Mil le Mi -
glia). W la tach 50., dzi´ ki Al fie 158
i 159 Fa ri na i Fan gio zdo by li pierw sze
dwa ty tu ∏y mi strzów Êwia ta w hi sto rii
For mu ∏y 1. Jed nak spor to wy mit Al fy
Ro meo ∏à czy si´ z za wo da mi w ka te -
go rii sa mo cho dów tu ry stycz nych,
w któ rych bio rà udzia∏ wy ∏àcz nie au ta
wy wo dzà ce si´ z mo de li sprze da wa -
nych w sa lo nach – ta kie jak Giu liet ta
Sprint, Giu lia GT i GTA a ostat nio 155
i 156. 
W tym ro ku, Al fa Ro meo Ra cing Te -
am wy sta wia czte ry Al fy 156 w Mi -
strzo stwach Âwia ta Sa mo cho dów Tu -
ry stycz nych, któ re sk∏a da jà si´ z dzie -
si´ ciu eli mi na cji. Pierw sza pró ba od -
by ∏a si´ we W∏o szech, na to rze
w Mon za, (10 kwiet nia), ko lej ne
w Ma gny Co urs (Fran cja) 1 ma ja, Si -

lver sto ne (Wlkp. Bry ta nia) 15 ma ja,
Imo la (W∏o chy) 29 ma ja, Pu ebla
(Mek syk) 26 czerw ca, Spa -Fran cor -
champs (Bel gia) 30 lip ca, Oscher sle -
ben (Niem cy) 28 sierp nia, Istam bu le
(Tur cja) 18 wrze Ênia, Wa len cji (Hisz -
pa nia) 2 paê dzier ni ka i Ma cao (Chi -
ny) 20 li sto pa da. Kie row ca mi ze spo -
∏u sà W∏o si – Ga brie le Ta rqu ini (mistrz
Eu ro py w kla sie tu ry stycz nej w 2003),
Fa bri zio Gio va nar di (mistrz Eu ro py
w 2001 i 2002), An glik Ja mes
Thomp son i Bra zy lij czyk Au gu sto Far -
fus. Ostat ni z nich, m∏o dy Bra zy lij czyk
nie jest by naj mniej po czàt ku jà cym
kie row cà: w te stach na au to dro mie
w Mon za, uzy ska∏ naj lep szy czas
wÊród wszyst kich (przed swo im ko le -
gà z ze spo ∏u Ta rqu inim i Mul le rem
w BMW). Au gu sto swo jà ka rie r´ w Al -
fie Ro meo roz po czà∏ ma jàc za so bà
krót ki, choç im po nu jà cy ˝y cio rys.
„W wie ku 15 lat – opo wia da – przy je -
cha ∏em do W∏och, by Êci gaç si´
na go kar tach; za jà ∏em dru gie miej sce
w mi strzo stwach Êwia ta. W 2000 ro -
ku bra ∏em udzia∏ w mi strzo stwach

For mu ∏y Re nault, któ re wy gra ∏em
w na st´p nym ro ku. W 2002 Êci ga -
∏em si´ w For mu le 3000, a w 2003
by ∏em naj m∏od szym kie row cà, któ ry
zwy ci´ ̋y∏ w Mi strzo stwach Eu ro py”. 
– Skàd ta pa sja? 
„W Bra zy lii spor ty sa mo cho do we sà
naj po pu lar niej sze po pi∏ ce no˝ nej.
Od dziec ka ki bi co wa ∏em Sen nie. Mój
oj ciec te˝ jest fa nem, dla te go ro dzi na
nie za bra nia ∏a mi spor tu, mi mo ˝e
trud no im by ∏o po go dziç si´ z mo im
wy jaz dem do Eu ro py w wie ku 15 lat”. 
– Czy by∏ to trud ny okres?
„Tro ch´, cho cia˝ po zo sta ∏o wie le za -
baw nych wspo mnieƒ. Na po czàt ku
miesz ka ∏em z dwo ma in ny mi kie -
row ca mi: Ja poƒ czy kiem i Au stra lij -
czy kiem. Trze ba by ∏o ro biç za ku py
i go to waç, co za ka˝ dym ra zem koƒ -
czy ∏o si´ k∏ót nià. Po tem jed nak zo -
sta li Êmy przy ja ció∏ mi”. 
– Po wy Êci gu i zwy ci´ stwie w For -
mu le 3000, prze sze d∏eÊ do Al fy
Ro meo i za czà ∏eÊ star to waç w mi -
strzo stwach Êwia ta kla sy tu ry -
stycz nej. Jak to si´ sta ∏o?

Kierowcy Alfy Romeo, od lewej: Tarquini, Thompson, Giovanardi i Farfur.
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„Kie dy otrzy ma ∏em ofer t´ Êci ga nia
si´ w bar wach Al fa Ro meo, nie wa -
ha ∏em si´ ani przez chwi l´. W no -
wych mi strzo stwach uczest ni czà
naj wa˝ niej si pro du cen ci, ma jà one
po nad to du ̋y od dêwi´k wÊród pu -
blicz no Êci. Dla mnie to wspa nia ∏a
oka zja. Po za tym, w Al fie od ra zu
Êwiet nie si´ po czu ∏em”. 
Naj groê niej si ry wa le Al fy 156?
„Al fa 156 jest kon ku ren cyj na. Ale
ma groê nych ry wa li – naj bar dziej
mar twi nas BMW. Po tem Se at, któ ry
ro bi po st´ py. To b´ dà bar dzo wy ma -
ga jà ce mi strzo stwa”.

Wy Êci gi 
z kon ku ren cjà
„Kon ku ren cj´ po ko nu je si´ rów nie˝
na wy Êci gach” – twier dzi Ma til de To -
ma gni ni, kie ru jà ca dzia ∏em Ra cing
w Fiat Au to i wy ja Ênia, ˝e Fiat Au to
za mie rza od Êwie ̋yç swój spor to wy wi -
ze ru nek i zwy ci´ ̋aç dla fir my. Rów nie˝
w tym ce lu po wsta∏ ostat nio ko mi tet
ds. wy Êci gów, czy li ze spó∏ kie ro wa ny
przez La po El kan na, od po wie dzial ne -

go za Brand Pro mo tion, z∏o ̋o ny z pro -
fe sjo na li stów z bran ̋y (z Fer ra ri, Ma -
se ra ti i Al fa Ro meo). Ha s∏o brzmi:
Przy go to waç show i po kaz sztucz nych
ogni! A za tem nie bie skie Pun to
Abarth Êci ga si´ bar dziej wo jow ni czo
ni˝ zwy kle w Mi strzo stwach Âwia ta
Ral ly Ju nior (tyl ko dla kie row ców po -
ni ̋ej 28 lat i sa mo cho dów kla sy Su -
per 1,6). Pro wa dzi je Mir co Bal dac ci
i Gio van ni Ber nac chi ni. Cel: po ko naç
Ci tro ena i Su zu ki. Pierw sza run da roz -
po cz´ ∏a si´ w stycz niu w Mon te Car lo
i przy nio s∏a zwy ci´ stwo w czte rech
pró bach spe cjal nych a tak ̋e dzie sià -
te miej sce w ogól nej kla sy fi ka cji. Do -
brze za po wia da jà si´ tak ̋e Mi strzo -
stwa Eu ro py dla Gian do me ni co Bas so
i Mi tia Dot ta. Mi strzo stwa W∏och roz -
po cz´ ∏y si´ 20 mar ca w naj lep szym
sk∏a dzie: w Raj dzie Cioc co pa ra Pa olo
An dreuc ci i An na An dreus si od nio s∏a
suk ces w ka te go rii Su per 1600. 
Po nie wa˝ Pun to Abarth spe∏ nia wszel -
kie wa run ki, by byç g∏ów nym bo ha te -
rem te go se zo nu, Fiat pro po nu je raj -
do wy pu char pro mo cyj ny. Ra dy kal nie
zmie nio na for mu ∏a prze wi du je te raz

wi´k sze mo˝ li wo Êci wy bo ru sa mo cho -
dów i wy Êci gów. Mo˝ na Êci gaç si´
w Fia cie Pun to w wer sji Su -
per 1600, 1,8 HGT Gru pa A i Gru pa
N, w Fia cie Sti lo 1,8 16v w wer sji
Gru py A i Gru py N, a w sa mo cho dach
For mu ∏y Start – wy ∏àcz nie se ryj nych
– w mo de lach Pun to i Pan da. Mo˝ li -
woÊç udzia ∏u w wy Êci gach jest bar dzo
sze ro ka zwa ̋yw szy, ˝e ka˝ dy za wod nik
mo ̋e pod su mo waç 6 punk ta cji, po -
mno ̋o nych przez wspó∏ czyn nik, któ ry
uwzgl´d nia sto pieƒ trud no Êci i d∏u -
goÊç raj du. Jak zwy kle wa˝ ne sà rów -
nie˝ na gro dy dla zwy ci´z ców: dwa Fia -
ty Pun to Abarth Su per 1600, któ re
zo sta nà przy zna ne za pierw sze miej -
sce w ogól nej kla sy fi ka cji i pierw sze
w kla sie Un der 25. 
We W∏o szech ru sza tak ̋e pierw szy
Pan da Ral ly Cup. Ma til de To ma gni ni,
za ko cha na w tym „za dzior nym” au -
tku, mó wi: „To pew nie ze wzgl´ du
na ten nie co non sza lanc ki wy glàd no -
wa Pan da po do ba si´ wszyst kim,
szcze gól nie m∏o dym”. Pan da ma byç
wspól nym am ba sa do rem mar ki w mi -
strzo stwach pro mo cyj nych Fia ta, któ -

Fiat Punto Abarth z Baldaccim
i Bernacchinim podczas Rajdu Monte Carlo. 
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S∏owa uznania nale˝à si´ polskim
zawodnikom Fiata. Sebastian Frycz
i Maciej Wodniak wygrali
za kierownicà Fiata Punto
rywalizacj´ w krajowej klasyfikacji
Super 1600 w 62. edycji Rajdu
Polski (10-12.06). Za∏oga Fiat
Selenia Rally Team uleg∏a w swojej
klasie tylko rajdowemu mistrzowi
Europy Simonowi Jean-Josephowi
i w „generalce” uplasowa∏a si´
ostatecznie na 12. pozycji. 
Rajd Polski to najtrudniejsza
krajowa impreza z cyklu RSMP,
a tak˝e druga runda presti˝owych

rych hi sto ria si´ ga 1977 r., kie dy to
od by ∏y si´ Mi strzo stwa Au to bian chi
A112 Abarth. W wy Êci gach weê mie
udzia∏ wer sja 1.2 z sil ni kiem ben zy no -
wym, opra co wa na zgod nie z re gu la mi -
nem Gru py A. Kie row cy b´ dà lo so waç
sa mo cho dy (20) przed ka˝ dym star -
tem. Prze wi dzia no osiem spo tkaƒ,
przy oka zji eli mi na cji Raj do wych Mi -
strzostw W∏och. Oprócz ogól nej kla sy -
fi ka cji, b´ dà te˝ kla sy fi ka cje Un -
der 25, ˚eƒ ska i Scu de rie, w któ rych
oprócz na gro dy fi na ∏o wej, prze wi dzia -
no tro fea dla zwy ci´z ców wy Êci gów.
Pan da Ral ly Cup roz po cz´ to w ma ju
od Raj du La tar ni (Ge nua). M. To ma -
gni ni do da je: „Raj do wy Fiat Pan da to
sa mo chód pro fe sjo nal ny, z sze Êcio bie -
go wà skrzy nià i sil ni kiem o mo -
cy 120 KM. Sa mo chód przy go to wa no
w warsz ta cie staj ni Su per ga ra w Vez -
za, któ re mu Fiat po wie rzy∏ re ali za cj´
sa mo cho du i mi strzostw”. Pan da Ral -
ly Cup to bar dzo atrak cyj ne za wo dy.
Mo ̋e w nich uczest ni czyç ka˝ dy:
za 500 eu ro ma si´ do dys po zy cji sa -
mo chód przy go to wa ny do wy Êci gu
i mo˝ na spró bo waç zostaç mi strzem
i wy graç 100.000 eu ro.

mistrzostw Europy. Charakteryzuje
si´ mocnà obsadà kierowców oraz
wieloma pu∏apkami na trasie.
W swoim ˝ó∏to-niebieskim Fiacie
Punto Sebastian Frycz pojecha∏ bez
b∏´dów i ju˝ po pierwszym etapie
zdoby∏ pozycj´ lidera krajowej
klasyfikacji Super 1600, znacznie
wyprzedzajàc Micha∏a KoÊciuszk´
i Grzegorza Grzyba. W drugim
etapie Frycz móg∏ spokojnie
kontrolowaç konkurentów, nie
wdajàc si´ przy tym w niepotrzebnà
i ryzykownà walk´ z Simonem
Jean-Josephem. Kierowca Fiata

Auto Poland utrzyma∏
prowadzenie do koƒca. 
Nast´pnym rajdem,
w którym zobaczymy
w akcji za∏og´ zespo∏u
„Fiat Selenia Rally Team”,
b´dzie asfaltowy „Nikon”.
Trzecia runda Rajdowych
Samochodowych
Mistrzostw Polski odb´dzie
si´ w dniach 22-24.07.

Sukces zespo∏u Fiata 
w Rajdzie Polskim

Fiat Se le nia Ral ly Te am
w Rajdzie Polskim
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S∏o wa „ma de in Ita ly” ko ja rzà si´ za zwy czaj z mo dà, ar ty ku ∏a mi skó rza ny mi
i wzor nic twem. Ale w∏o skie wy ro by, któ re od no szà mi´ dzy na ro do we suk ce sy,
nie wià ̋à si´ prze cie˝ wy ∏àcz nie ze sty lem, ale rów nie˝ z tech no lo già, na przy -
k∏ad ro bo ty kà. Co mau Ro bo tics & Fi nal As sem bly kon stru uje urzà dze nia au to -
ma tycz ne od bli sko trzy dzie stu lat i jest dziÊ jed nym z naj bar dziej ce nio nych
pro du cen tów tej bran ̋y na Êwie cie. Naj lep szym do wo dem jest co raz po kaê niej -
szy pa kiet za mó wieƒ na wy ro by z no wej ga my Smart oraz pre sti ̋o wa na gro da
„Ford Q1 Award”, wr´ czo na spó∏ ce pod ko niec ze sz∏e go ro ku. Eu ge nio Spi no -
lo, od po wie dzial ny za li czà cà ok. 200 pra cow ni ków jed nost k´ biz ne so wà Co -
mau w Be ina sco nie opo dal Tu ry nu, twier dzi, ˝e „Q1 Award to jed na z naj wa˝ -
niej szych i naj bar dziej do nio s∏ych mi´ dzy na ro do wych na gród ja ko Êcio wych,
przy zna wa na przez For da do staw com szcze gól nie wra˝ li wym na po trze by klien -
ta”. W sek to rze, w któ rym Co mau ja ko pro du cent wie lo funk cyj nych ro bo tów
jest praw dzi wym spe cja li stà, ta kie wy ró˝ nie nie jest czymÊ w ro dza ju bi le tu wi -
zy to we go. „Na si klien ci – kon ty nu uje Spi no lo – to w dwóch trze cich kon struk -
to rzy sa mo cho dów i do staw cy z bran ̋y mo to ry za cyj nej, a w po zo sta ∏ej cz´ Êci
re pre zen tan ci tzw. ge ne ral in du stry, od fa bryk pro du ku jà cych wy ro by ze szk∏a,
po fir my trud nià ce si´ ob rób kà drew na”. Su che cy fry mó wià o ob ro tach w wy -
so ko Êci ok. 72 mi lio nów eu ro za 1300 ro bo tów skon stru owa nych w ro -
ku 2004 i zy sku ope ra cyj nym si´ ga jà cym 4,7 mln eu ro. Am bit ny plan roz wo -
ju prze wi du je, ˝e w prze cià gu trzech naj bli˝ szych lat war to Êci te ule gnà po tro -
je niu. Spi no lo po twier dza: „Naj wi´k sze do cho dy przy no si ry nek eu ro pej ski,
a za raz po tem pó∏ noc no ame ry kaƒ ski i da le ko wschod ni. W∏a Ênie te dwa ostat -

Oscara
Prezentujemy nowe automaty Smart z logo
Comau, firmy, która zdoby∏a niedawno
presti˝owà nagrod´ za jakoÊç swych
produktów, a w strategii dalszego rozwoju
stawia na rynki Azji i Ameryki Pó∏nocnej.

Robot

nie trak tu je my ja ko ba z´ do dal sze go
roz wo ju. Cho dzi przede wszyst kim
o Chi ny, w któ rych spó∏ ka Co mau
otwo rzy ∏a swo jà fi li´, za trud nia jàc
w niej bli sko 100 osób. Kraj ten to nie
tyl ko ch∏on ny ry nek zby tu, ale rów nie˝
do sko na ∏e êró d∏o za opa trze nia”. 
Od po nad ro ku, dzia∏ ro bo ty ki Co mau
lan su je no wà ga m´ urzà dzeƒ, okre -
Êla nych kryp to ni mem Smart N („N”
ozna cza w∏a Ênie „New”, czy li „no wy”).
„Âwiet nie spraw dza jà si´ w prak ty ce
– za pew nia Spi no lo – sà ∏a twe w ob -
s∏u dze i ∏à czà nie za wod noÊç z kom -
pak to wy mi roz mia ra mi. No we Smar ty
spe∏ nia jà ocze ki wa nia po ten cjal nych
u˝yt kow ni ków, gdy˝ po tra fià z du ̋à
pre cy zjà ma new ro waç przed mio ta mi
wa ̋à cy mi od 12 (se ria Small, w skró -
cie S) do 800 kg (se ria eXtra, X). Po -
za tym ja ko je dy ni pro du ku je my wy -
∏àcz nie ro bo ty „z prze wo da mi w prze -
gu bie”, w któ rych prze wo dy za si la jà ce

godny
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i u˝yt ko we sà wbu do wa ne w ra mi´,
a nie ople cio ne wo kó∏ nie go. Ta kie
roz wià za nie do da je au to ma tom
spraw no Êci i ela stycz no Êci, a ich u˝yt -
kow ni kom gwa ran tu je ni˝ sze kosz ty
kon ser wa cji”. Fiat, Ford, Vo lvo, Pi rel li
i Mer cu ry Ma ri ne sto su jà je wsz´ dzie
tam, gdzie to mo˝ li we. 

Od skon stru owa nia przez Co mau
pierw sze go ro bo ta mi n´ ∏o ju˝ po -
nad 25 lat. By∏ to mo del Po lar ze ste -
ro wa niem hy drau licz nym, któ ry w za -
k∏a dach Fia ta zna laz∏ za sto so wa nie
przy spa wa niu nad wo zi mo de lu Rit mo.
W po rów na niu ze swy mi ku zy na mi z ro -
dzi ny Smart, by∏ du ̋y i nie zdar ny, ale

i tak zre wo lu cjo ni zo wa∏ Êwiat ów cze -
snej ro bo ty ki, prze cho dzàc na eme ry -
tu r´ do pie ro z po przed nià wer sjà Pan dy.
„W na szym sek to rze – opo wia da da -
lej Spi no lo – kon ku ren cja jest ogrom -
na. Wo lu men sprze da ̋y no tu je ten -
den cj´ zwy˝ ko wà, cho cia˝ war to Êcio -
wo po zo sta je na tym sa mym po zio -
mie, g∏ów nie za spra wà re duk cji cen,
wy ni ka jà cej z woj ny ce no wej po mi´ -
dzy uczest ni ka mi ryn ku oraz efek tu
ska li. Na szy mi naj po wa˝ niej szy mi
konkurentami na ryn ku sà ja poƒ skie
fir my Fa nuc i Mo to man, szwedz ka
ABB oraz nie miec ka Ku ka. Ro bo ty ka
Co mau jest naj mniej sza, ale ma
za to in ne atu ty, ta kie jak 25-let nie
do Êwiad cze nie, no wà, no tu jà cà co raz
lep sze wy ni ki ga m´ wy ro bów, wy kwa -
li fi ko wa ny per so nel tech nicz ny oraz
za ple cze w po sta ci fir my Co mau, jed -
ne go ze Êwia to wych li de rów w dzie -
dzi nie urzà dzeƒ prze my s∏o wych”.

Robot Smart N
w zak∏adzie Fiat Auto

w Cassino. 
Poni˝ej: zespó∏

robotyki Comau 
obok nowego wyrobu.
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duk tu rów nie˝ przez te oso by, któ re
sty ka jà si´ z nim po raz pierw szy. In -
ny mi s∏o wy w ro bo ty ce za cho dzi do -
k∏ad nie ta kie sa mo zja wi sko, jak
w Êwie cie kom pu te rów oso bi stych:
pa ra me try tech nicz ne i za kres mo˝ li -
wych za sto so waƒ ule g∏y wy raê nej po -
pra wie, a mi mo to nie ma ju˝ po trze -
by ucze nia si´ ob s∏u gi pro gra mów.
Wy star czy za po znaç si´ z in struk cjà,
by po w∏à cze niu urzà dze nia móc
mak sy mal nie wy ko rzy staç je go po ten -
cja∏, zgod nie z po stu la tem „plug and
play”, czy li „pod∏àcz i baw si´”. 
Jak mo˝ na si´ do my Êlaç, zmia na ta
ca∏ ko wi cie zre or ga ni zo wa ∏a fa z´ pro -
jek to wa nia ro bo tów oraz – al bo ra czej
przede wszyst kim – opro gra mo wa nia
i pa ne li sterowania. „Jesz cze kil ka lat
te mu ste ro wa li ni mi in ̋y nie ro wie, dziÊ
po tra fià to ro biç pra cow ni cy mar ke -
tin gu – ˝ar tu je Ro ber to Ros si, szef dy -

dziÊ bez wàt pie nia naj bar dziej obie -
cu jà ce go ryn ku zby tu”. 
Utwo rze nie so lid nej sie ci han dlo wej
i ser wi so wej to jed nak nie wszyst ko.
Aby spro staç ocze ki wa niom no wych
klien tów trze ba rów nie˝ do ko naç nie -
zb´d nych zmian na eta pie pro jek to -
wa nia. Jak wy ja Ênia Bal bis, „w Chi -
nach i in nych kra jach, znaj du jà cych
si´ w fa zie gwa∏ tow ne go roz wo ju go -
spo dar cze go, na le ̋y ofe ro waç pro -
duk ty ∏a twe w ob s∏u dze, do st´p ne
tak ̋e dla osób nie wy kwa li fi ko wa nych.
Pro sto ta dzia ∏a nia to ogrom ny atut
rów nie˝ dla przed si´ biorstw spo za
bran ̋y mo to ry za cyj nej, któ re ni gdy
do tàd nie u˝y wa ∏y ro bo tów i chcà sto -
so waç no we tech no lo gie bez ko niecz -
no Êci po wro tu do szkol nej ∏a wy”. 
Mot to pro jek tan tów brzmi za tem
„user frien dly”, ozna cza jà cym mak sy -
mal nà ∏a twoÊç w u˝yt ko wa niu pro -

Nie tyl ko 
mo to ry za cja
Sys te ma tycz nie wzra sta jà ca licz ba
po ten cjal nych na byw ców, co raz szer -
szy za kres mo˝ li wych za sto so waƒ,
zw∏asz cza po za sek to rem mo to ry za -
cyj nym, wresz cie no we, stra te gicz ne
ryn ki. Jak wo bec tych zja wisk zmie nia
si´ stra te gia mar ke tin gu? Mó wi
o tym Ro ber to Bal bis, szef mar ke tin -
gu dzia ∏u ro bo ty ki: „Jed nym z klu czo -
wych punk tów jest fi zycz na obec noÊç
w te re nie. W szcze gól no Êci do ty czy to
na szych no wych ryn ków: Ame ry ki
Pó∏ noc nej i Da le kie go Wscho du.
I w∏a Ênie dla te go ju˝ wkrót ce pla nu -
je my otwar cie fi lii Co mau w Szan g-
ha ju, naj wa˝ niej szym mie Êcie Chin,
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rek cji prze my s∏o wej. – To re wo lu cja
na mia r´ teo rii Ko per ni ka. Kie dyÊ
sku pia li Êmy si´ wy ∏àcz nie na pro duk -
cie, dzi siaj zwra ca my wi´k szà uwa g´
na oczeki wa nia ryn ku, czy li wszyst kich
tych, któ rzy ku pu jà na sze ro bo ty
do co dzien ne go u˝yt ku. A dla nich li -
czy si´ w pierw szej ko lej no Êci ∏a twoÊç
u˝yt ko wa nia, nie za wod noÊç i szyb ka
ob s∏u ga ser wi so wa. Nie oce nio nà po -
mo cà w tym za kre sie jest te˝ po st´p
tech no lo gicz ny, dzi´ ki któ re mu mo ̋e -
my za po mo cà In ter ne tu – wprost
z na szej sie dzi by w Be ina sco – do ko -
ny waç prze glà du urzà dzeƒ za in sta lo -
wa nych w do wol nym miej scu
na Êwie cie i roz wià zy waç ewen tu al ne
pro ble my z opro gra mo wa niem. 
Dzi siaj jed no po ko le nie ro bo tów pra cu -
je od pi´ ciu do sze Êciu lat. Elek tro nicz -
ny sys tem kon tro li jest stop nio wo za -
st´ po wa ny now szym, bar dziej za awan -

so wa nym od po wied ni kiem, a w przy -
pad ku pro gra mów ta kie wy mia ny na -
st´ pu jà cz´ Êciej. Kie dy w koƒ cu po -
wsta je no wa „ro dzi na”, jak w przy pad -
ku se rii Smart w ze sz∏ym ro ku, pro ces
ewo lu cyj ny wkra cza w ko lej nà, zu pe∏ -
nie no wà fa z´. Jak wy ja Ênia En ri co
Mau let ti, szef dzia ∏u pro jek to wa nia,
„pa ra me try sà su mà trzech ele men -
tów: me cha ni ki, elek tro ni ki i opro gra -
mo wa nia. No we Smar ty sà bar dzo
zwin ne, a za spra wà po ten cja ∏u ob li -
cze nio we go, zdol ne do po ru sza nia si´
z nie wia ry god nà wr´cz pre cy zjà i de li -
kat no Êcià. Na wet nasz naj wi´k szy mo -
del, z ∏a two Êcià pod no szà cy 800 ki lo -
gra mów, by∏ by w sta nie ma new ro waç
tak kru chym przed mio tem jak krysz ta -
∏o wy kie li szek i nie po zo sta wiç na nim
na wet naj mniej szej ry sy. My Êl´, ̋ e mo -
g´ to po wie dzieç w imie niu wszyst kich:
je ste Êmy dum ni z na szych ro bo tów”.

Kolejne Smarty, tym razem
przy produkcji nadwozi

samochodowych. 
Na stronie obok i poni˝ej:

Konstruowanie robota w Beinasco.
Zainteresowanych szczegó∏owymi

informacjami na ten temat odsy∏amy
na stron´ www.comau.com
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Steiger STX500 firmy Case IH zaora∏ w ciàgu
doby powierzchni´ równà 650 boiskom pi∏ki
no˝nej. Zajà∏ w ten sposób pierwsze miejsce
na Êwiecie w klasie ciàgników rolniczych.
Próba, do której przygotowywano si´ pó∏
roku, potwierdza walory i niezawodnoÊç
maszyn marki CNH.

Ciàgnik bije

wy ró˝ nia po nad to du ̋a zdol noÊç
do prze ka zy wa nia mo cy i mo men tu,
tak ̋e pr´d koÊç i kom fort jaz dy
przy mi ni mal nych ga ba ry tach. Czte ry
pa sy ob ra ca jà si´ i umo˝ li wia jà trak -
to ro wi utrzy ma nie po ∏o ̋e nia pra wie
po zio me go, rów nie˝ na bar dzo nie -
rów nych ob sza rach.
Cià gnik wspó∏ pra co wa∏ z ogrom nym
p∏u giem fir my Grégo ire -Bes son, po -
cho dzà cym pra wie w ca ∏o Êci z pro duk -
cji se ryj nej, z wy jàt kiem dwóch ra -
mion, umiesz czo nych pod ró˝ ny mi kà -

Pa smo grun tu d∏u gie na czte ry ki lo me try o ca∏ ko wi tej po wierzch -
ni 321,17 hek ta rów to te ren, na któ rym w cià gu 24 go dzin usta no wio no
no wy Êwia to wy re kord w or ce. Do ko na no te go 9 lu te go ze sz∏e go ro ku
w Com men sa cq, we fran cu skim re gio nie Lan des, na cià gni ku Ste iger
STX 500 fir my Ca se IH, wy po sa ̋o nym w p∏ug Grégo ire -Bes son. W ten spo -
sób po bi to o 70 hek ta rów re kord z 2002 ro ku i o 110 hek ta rów re kord
z 2000 ro ku, oba osià gni´ te rów nie˝ przez trak tor fir my Ca se IH. Dla fir my
CNH przy zwy cza jo nej do „ko lek cjo no wa nia” suk ce sów w sek to rze rol ni czym
by ∏a to do dat ko wa sa tys fak cja.
G∏´ bo koÊç za ora nej zie mi mu sia ∏a wy no siç co naj mniej 27 cen ty me trów,
a cià gnik przez 24 go dzi ny móg∏ ob s∏u gi waç tyl ko je den trak to rzy sta. To by ∏a
nie tyl ko pró ba wy trzy ma ∏o Êci ma szy ny, ale rów nie˝ cz∏o wie ka. Chcàc spro -
staç ta kie mu wy zwa niu wy bra no ten sam ze spó∏, któ ry usta no wi∏ re kord
w 2000 ro ku: dy rek to ra ob sza ru Ca se IH, Je ana Im ber ta, któ ry za siad∏ za kie -
row ni cà cià gni ka i in spek to ra han dlo we go, Mi che la Sa cho ta, g∏ów ne go ko or -
dy na to ra przed si´ wzi´ cia. Fir m´ Grégo ire -Bes son re pre zen to wa li: Gil bert Pi -
ne au – kon struk tor oraz Je an -Ma rie Pa pin – ko or dy na tor tech nicz ny p∏u gu.
Do te go gi gan tycz ne go przed si´ wzi´ cia wy bra no cià gnik Ste iger STX 500,
któ ry po sia da naj wi´k szà moc spo Êród trak to rów ga my fir my Ca se IH i pro -
du ko wa ny jest od koƒ ca 2003 ro ku oraz sprze da wa ny przede wszyst kim
na pó∏ no cy Ame ry ki oraz w Au stra lii. 22-to no wa „be stia” wy po sa ̋o na jest
w sze Êcio cy lin dro wy sil nik o po jem no Êci 15 li trów, któ ry mo ̋e osià gaç
moc 565 KM przy 1800 ob ro tach na mi nu t´. Aby cià gnik móg∏ spraw nie ru -
szyç rów nie˝ na pod ∏o ̋u zu pe∏ nie nie utwar dzo nym, za sto so wa no in no wa cyj -
ny sys tem na p´ do wy Qu ad trac z czte re ma pa sa mi o sze ro ko Êci 90 cen ty me -
trów ka˝ dy. Ca∏ ko wi ta po wierzch nia no Êna na zie mi wy no si szeÊç me trów
kwa dra to wych. Roz wià za nie to przy no si wie le ko rzy Êci, za rów no w od nie sie -
niu do kó∏, jak i w po rów na niu z tra dy cyj ny mi pa sa mi: wy star czy nie wiel ki na -
cisk, aby mo˝ na by ∏o bez pro ble mów za czàç pra c´ na pulch nej zie mi. Cià gnik



rekordy

ta mi, aby mo˝ li we by ∏o za mon to wa nie
dwu dzie stu le mie szy – iloÊç nie wy -
obra ̋al na, bio ràc pod uwa g´ fakt, ˝e
w p∏u gach, któ re mo˝ na zo ba czyç
na po lach, sto su je si´ mak si mum
dwa lub trzy le mie sze. In ny mi s∏o wy
jest to p∏ug, któ ry w jed nym prze jeê -
dzie mo ̋e za oraç ob szar sze ro ko Êci
po nad dzie si´ ciu me trów. Dla te go po -
trzeb ni by li wy jàt ko wi lu dzie i nie sa -
mo wi te ma szy ny. Jed nak wiel kie bi -
twy, jak wia do mo, wy gry wa si´ przede
wszyst kim przy sto le. Dla te go trud no

si´ dzi wiç, ˝e przy go to wa nia trwa ∏y
szeÊç mie si´ cy. Trze ba by ∏o zlo ka li zo -
waç naj lep sze po le, za zna czyç na ma -
pie prze szko dy oraz usta liç miej sca
za wra ca nia, po nie wa˝ pod czas wy ko -
ny wa nia te go w∏a Ênie ma new ru za -
cho dzi naj wi´k sze ry zy ko uszko dze nia
p∏u gu. Eki pa z fir my Ca se IH oraz
Grégo ire -Bes son do ko na ∏y na st´p nie
re gu la cji ma szyn. Ostat nie pi´t na Êcie
dni przed pró bà prze zna czo no na wy -
ko na nie te stów w po lu. Sam mo ment
roz po cz´ cia mu sia∏ byç Êwiet nie do -

ILOÂå WY ZWA¡
PO WIERZCH NIA ZA ORA NA W CIÑ GU 24 GO DZIN: 321,17 hek ta rów.
ÂRED NIA ILOÂå PO WIERZCH NI ZA ORA NEJ W CIÑ GU JED NEJ 
GO DZI NY: 13,3 hek ta rów.
SZE RO KOÂå ORA NIA: 10,5 me trów.
CZAS PO TRZEB NY NA ZA ORA NIE JED NE GO HEK TA RA: 4,4 mi nut.
MOC CIÑ GNI KA: 500 KM plus 65 w za pa sie.
TAN KO WA NIA W CIÑ GU 24 GO DZIN: trzy.
ZU ̊ Y CIE PA LI WA: 2722 li trów (8,4 na hek tar).
PRZE RWY NA OD PO CZY NEK PRO WA DZÑ CE GO CIÑ GNIK: dwie

bra ny i mu sia∏ uwzgl´d niaç trud no Êci
cze ka jà ce trak to rzy st´ i po jazd w cià -
gu do by (np. tan ko wa nie pa li wa bez
za trzy ma nia cià gni ka, spraw ne wy ko -
ny wa nie ma new rów, po si∏ ki trak to rzy -
sty, kon tro le tech nicz ne, itp.). 
9 lu te go, punk tu al nie o go dzi nie 12,
pod czuj nym okiem wy zna czo ne go
s´ dzie go, no ta riu sza Di dier Ga bi na,
roz po cz´ ∏a si´ pró ba. Cià gnik, pro wa -
dzo ny przez Je ana Im ber ta, osià gnà∏
szyb ko pr´d koÊç pra cy wy no szà -
cà 12-13 ki lo me trów na go dzi n´.
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Logistics for automotive.
Produkujesz samochody? Chcesz utrzymaç ich wysokà niezawodnoÊç? Potrzeba ci profesjonalnego dostawcy us∏ug logistycznych!
Takiego, który z pasjà zadba o organizacj´ przep∏ywu cz´Êci od dostawców do linii monta˝owej;  zgromadzi, zmagazynuje
i zorganizuje dystrybucj´ milionów cz´Êci zamiennych oraz przetworzy wszystkie zamówienia. 
Oferujemy kompleksowe rozwiàzania logistyczne dla bran˝y motoryzacyjnej (inbound, outbound). Optymalizujemy Êwiatowe
∏aƒcuchy dostaw z rajdowà pr´dkoÊcià.

TNT Automotive Logistics Poland
Tel: +48 33 813 42 01
Fax: +48 33 813 42 38
www.tntlogistics.pl



fia
t 

w
ok

ó∏
 n

as
C

ZE
RW

IE
C

/L
IP

IE
C

 2
00

5

35

Na po lu, o d∏u go Êci pra wie czte rech
ki lo me trów, iloÊç ma new rów by ∏a
ogra ni czo na: 72 w cià gu 24 go dzin.
O go dzi nie 17.40 na stà pi ∏o pierw sze
z trzech tan ko waƒ pod czas pró by
– trak tor zu ̋y∏ 756 li trów ole ju na p´ -
do we go. Do Êle dze nia ryt mu pra cy
dwóch im po nu jà cych urzà dzeƒ or ga -
ni za to rzy i me cha ni cy wy ko rzy sta li he -
li kop ter. Mi chel Sa chot po zo sta wa∏
w sta ∏ym kon tak cie z Je anem Im ber -
tem i ko or dy no wa∏ wszel kie dzia ∏a nia:
po si∏ ki i wo d´ dla kie row cy, zmia ny
me cha ni ków, kon takt z Je an -Ma rie
Pa pi nem, któ ry przez ca ∏y czas do glà -
da∏ p∏u ga. O go dzi nie 18.00 za in sta -
lo wa ny na cià gni ku sys tem sa te li tar ny
GPS, wy ka za∏ 78,75 hek ta rów za ora -
nych na re gu la mi no wà g∏´ bo koÊç
rów nà 28,4 cen ty me trów. Ob li czo no,
˝e przy utrzy ma niu pr´d ko Êci pra cy
(je den hek tar co 4,4 mi nu ty), no wy
re kord po wi nien wy nieÊç 310 ha.
W cià gu 24 go dzin trak to rzy sta mia∏
tyl ko dwie prze rwy na z∏a pa nie od de -
chu. By ∏o to mo˝ li we dzi´ ki wy po sa ̋e -
niu cià gni ka Ste iger STX500 we
wszyst kie urzà dze nia u∏a twia jà ce ˝y -
cie. 10 lu te go o go dzi nie 7.30, po 19
i pó∏ go dzi nach pra cy, do tych cza so wy
re kord zo sta∏ po bi ty. Po od gwiz da niu
za koƒ cze nia, prze pro wa dzo ne przez
spe cja li stów po mia ry la se ro we wy ka -
za ∏y, ˝e za ora ne po le mia ∏o 321 ha
i 17 arów – po wierzch ni´ rów nà pra -
wie 650 bo iskom do pi∏ ki no˝ nej.

Widok gigantycznego
p∏uga z helikoptera:

w jednym przejÊciu mo˝e
zaoraç pas o szerokoÊci

dziesi´ciu metrów.
Poni˝ej: tankowanie

paliwa w trakcie jazdy.
Jeszcze ni˝ej: specjaliÊci

sprawdzajà jeden
z dwudziestu lemieszy.

Pierwszy lemiesz, który dotrwa∏
do naszych czasów, pochodzi
z roku 2000 przed naszà erà.
Zosta∏ odkryty w palaficie
(fundament palowy) z epoki bràzu,
w osadzie odnalezionej na terenie
zbiornika wodnego w Lavagnone
(jest to jedna z wielu ma∏ych dolin,
które charakteryzujà pejza˝
morenowy jeziora Garda).

Wykonany z drewna, konkretnie
– z konaru d´bu, stosowany by∏
do pracy na obszarach wczeÊniej
wykarczowanych i wyrównanych. By∏
to typ rozpowszechniony zw∏aszcza
w epoce bràzu i ˝elaza w regionie
Morza Âródziemnego. Stosowano
go a˝ do chwili wprowadzenia
nowoczesnych maszyn z nap´dem
mechanicznym.

Pierwszy p∏ug by∏ z drewna
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„Au to ro ku, sil nik ro ku – nikt nam nie do trzy ma kro ku” – po wie dzia∏ Zdzi -
s∏aw Ar let, dy rek tor Za k∏a du Fiat Auto Poland w Ty chach gra tu lu jàc Ta de uszo -
wi Âwiercz ko wi, dyrektorowi generalnemu i prezesowi Zarzàdu Fiat -GM Po -
wer tra in Pol ska zdo by cia pierw szej na gro dy w kon kur sie „In ter na tio nal En gi -
ne of the Year”.  Ko mi sja kon kur so wa, któ ra oce nia ∏a i przy dzie la ∏a na gro dy,
w ka te go rii 1 do 1,4 li tra za naj lep szy uzna ∏a w∏a Ênie sil nik tur bo die sel 1,3
SDE pro du ko wa ny przez spó∏ k´ jo int -ven tu re Fia ta i Ge ne ral Mo tors z sie dzi -
bà w Biel sku -Bia ∏ej. Pro du ko wa na tu taj jed nost ka na p´ do wa w ilo Êci zdo by -
tych punk tów wy prze dzi ∏a 1.3 IMA (Hon da), 1.4 die sel Peu ge ot -Ci tro -
ën/Ford, 1.4 FSI (Volks wa gen), 1.4 die sel To yo ta oraz 1.3 Da ihat su.
W ju ry kon kur su In ter na tio nal En gi ne of the Year” za sia da pi´ç dzie si´ ciu
sze Êciu naj bar dziej au to ry ta tyw nych dzien ni ka rzy sek to ra mo to ry za cyj ne go
z dwu dzie stu sze Êciu kra jów Êwia ta. Li sta bra nych pod uwa g´ sil ni ków obej -
mo wa ∏a pra wie szeÊç dzie siàt no wych jed no stek wpro wa dzo nych na ry nek
w cià gu ostat nie go ro ku.
Przy po mnij my – sil nik 1.3 SDE com mon ra il wy ko rzy stu je tech no lo gi´ Mul -
ti jet roz wi ni´ tà w Cen tro Ri cer che Fiat (Cen trum Ba daƒ Fia ta). Mul ti jet sto -
su je kon tro l´ elek tro nicz nà do po dzia ∏u wtry sku g∏ów ne go na mniej sze wtry -
ski wie lo krot ne. Dzi´ ki te mu uzy sku je si´ bar dziej jed no rod ne spa la nie,
zmniej sze nie emi sji spa lin oraz znacz nie lep szà wy daj noÊç.
Na gro dzo ny ze spó∏ na p´ do wy cha rak te ry zu je si´ mo cà 70 KM i momentem
obrotowym 170 Nm, nie wiel kà wa gà i ma ∏y mi roz mia ra mi, co po zwa la mon -
to waç go w sze ro kiej ga mie mo de li.

Silnikiem Roku 2005 wybrany zosta∏
produkowany w Bielsku-Bia∏ej diesel 1.3
SDE, który z ∏atwoÊcià pokona∏ w rywalizacji
niezwykle trudnych konkurentów.

„Pere∏ka
Powertraina”

Êwiatowym
liderem

„Mu sz´ przy -
znaç, ˝e od sa -
me go po czàt ku
by ∏em za sko czo -
ny – mó wi Ta de -
usz Âwier czek.
– Kie dy ode bra -
∏em te le fon z in -
for ma cjà, ˝e
nasz sil nik zwy -
ci´ ̋y∏, by∏o to dla
mnie naprawd´
bar dzo przy jem nà nie spo dzian kà.
Co mo im zda niem zde cy do wa ∏o o wy -
gra nej na sze go pro duk tu? Krót ko: za -
mys∏ kon struk to ra i wy ko na nie zgod -
ne z pro jek tem. To oczy wi Êcie sztu ka
wy my Êliç per pe tu um mo bi le, ale rów -
nie wa˝ ne jest ta kie je go wy ko na nie,
aby dzia ∏a ∏o we d∏ug za ∏o ̋eƒ.
Co do szcze gó ∏ów – nie zwy kle wa˝ -
na jest dla nas sta ∏a kon tro la ja ko -
Êci na wszyst kich eta pach pro duk cji,
po czàw szy ju˝ od do staw ców. Jest
ich obec nie w su mie stu dzie wi´ ciu
i ma jà bar dzo du ̋y i pozytywny
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Silnik
zaskakuje
„Wprowadzenie silnika 1.3 SDE
do Fiata Panda nie spowodowa∏o

specjalnych
komplikacji
na liniach
produkcyjnych
- mówi
Zdzis∏aw
Arlet. - Dosz∏o
kilkadziesiàt
nowych

operacji, które trzeba by∏o
wykonaç, ale mamy tu takà za∏og´,
która potrafi daç sobie rad´ ze
wszystkim. Zw∏aszcza, ˝e przecie˝
wszyscy czekaliÊmy na ten silnik
– ma wspania∏e parametry,
a jednoczeÊnie pozwala oszcz´dziç
paliwo, które nieustannie dro˝eje. 
Nowy Fiat Panda z tym˝e silnikiem
wygrywa kolejne konkursy
i rankingi. Sama jednostka jest
rewelacyjna. Je˝d˝´ takim w∏aÊnie
samochodem codziennie
z Bielska-Bia∏ej do Tychów
i z powrotem. By∏y momenty,
zw∏aszcza na poczàtku, ˝e podczas
testów u∏aƒska fantazja nieco
ponosi∏a, wi´c mog´ powiedzieç,
˝e spokojnie powy˝ej 160 km/h da
si´ tym samochodem jechaç, a to
o czymÊ Êwiadczy. I w∏aÊciwie
w ogóle si´ tej pr´dkoÊci nie czuje.
Przyznam, ˝e od poczàtku silnik
ten nas zaskakuje – zwykle
bowiem diesle pogarsza∏y nieco
jakoÊç samochodu, ze wzgl´du
na pewne specyficzne w∏aÊciwoÊci
„ropniaków”. Ale w tym przypadku
parametry sà zaskakujàco dobre,
a nawet momentami porównywalne
do modeli z jednostkami
benzynowymi. Có˝ wi´cej dodaç
– to nasza pere∏ka.”

mo ment ob ro to wy i nie wiel kie zu ̋y cie
pa li wa), ale tak ̋e ma ∏e wy mia ry i wa -
ga, ci cha pra ca i d∏u gi czas eks plo ata -
cji (do 250 tys. km bez ko niecz no Êci
do ko ny wa nia ja kich kol wiek na praw).
Na tu ral nie tak wiel ki suk ces, ja ki uda -
∏o si´ osià gnàç przy pro duk cji sil ni ka
1.3 Multijet, nie by∏ by mo˝ li wy, gdy by
nie za ∏o ga bielskiego zak∏adu. Wi daç
wy raê nie, jak bar dzo za le ̋y on nie tyl -
ko od wie dzy i wy szko le nia lu dzi, ale
od po wied niej men tal no Êci, en tu zja -
zmu i po dej Êcia do pra cy.
Nasi lu dzie w pe∏ni uto˝ sa mia jà si´
z za k∏a dem, sà dum ni z pro du ko wa ne -
go przez sie bie sil ni ka i czu jà przy na -
le˝ noÊç do te go miej sca.
A poniewa˝ za k∏ad jest bar dzo no wo -
cze sny i pro ce sy tu re ali zo wa ne nie sà
∏a twe – sta no wi to du ̋e wy zwa nie dla
pra cow ni ków, co sta no wi do dat ko wy
bo dziec do za an ga ̋o wa nia w pra c´.
Za to wszyst kim chcia∏bym bar dzo ser -
decz nie podzi´kowaç.”

Thomas Imhof,
prezes komisji
s´dziowskiej
„International
Engine of the Year”:

„Uznanie s´dziów zdoby∏a
przede wszystkim
wielofunkcyjnoÊç silnika 1.3

SDE. Jest to jednostka
dynamiczna i zwinna,
przeznaczona dla szerokiej

gamy samochodów.
A jednoczeÊnie jest to
aplikacja diesel bardzo

mi´kka i cicha, która
oferuje optymalne osiàgi

i komfortowà jazd´ po∏àczonà
z ekonomià u˝ytkowania. Ma∏y,
lekki, inteligentny i bardzo
wydajny w zu˝yciu”.

wp∏yw na koƒ co wy efekt jakoÊciowy.
Oczy wi Êcie ist nie je i u nas „si to”,
przez któ re prze pusz cza my wszyst kie
do cie ra jà ce do fa bry ki kom po nen ty,
nie zwy kle wa˝ na jest jed nak naj wy˝ -
sza ja koÊç sa mych do staw, na któ rà
zawsze mo ̋e my li czyç.
Trze ba tu pod kre Êliç, jak nie zwy k∏e sà
pa ra me try zwy ci´ skie go sil ni ka. I to
nie tyl ko je go wy so ka nie za wod noÊç
oraz wy jàt ko we w∏a sno Êci trak cyj ne
(ma ∏a po jem noÊç i du ̋a moc, wy so ki
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Le si sty te ren z dro ga mi pe∏ ny mi wyrw, z pia chem i grz´ za wi ska mi s∏u -
˝y zwy kle za po li gon do Êwiad czal ny Woj sko we mu In sty tu to wi Tech ni ki Pan cer -
nej i Sa mo cho do wej z po bli skie go Su le jów ka. 9 czerw ca wje cha ∏y tam Trak -
ke ry – no we mo de le ci´ ̋a ró wek Ive co, a tak ̋e Eu ro Car go 4x4, by za pre zen -
to waç swo je mo˝ li wo Êci i umie j´t no Êci pra cy w naj ci´˝ szych wa run kach. 
Dy rek cja Ive co Po land uzna ∏a, ˝e ta ki te re no wy spraw dzian b´ dzie naj lep szà
re ko men da cjà no wych aut dla dzien ni ka rzy i klien tów fir my. Przy je cha ∏o po -
nad 150 osób, co naj le piej Êwiad czy o za in te re so wa niu sa mo cho da mi Ive -
co. Za pre zen to wa no ca ∏à ga m´ po jaz dów – od Da ily przez Stra li sa i Eu ro Car -
go do Trak ke ra, naj now sze go mo de lu ci´˝ kie go sa mo cho du te re no we go, au -
ta z ró˝ ny mi za bu do wa mi, na wet tak luk su so wo wy po sa ̋o ne jak Stra lis Exe -
cu ti ve Spa ce z kli ma ty za cjà i skó rza nà ta pi cer kà. Nie opo dal usta wio no go to -
we do te re no wych prób Trak ke ry i Eu ro Car go 4x4.
Za nim jed nak do nich do sz∏o, od by ∏a si´ pol ska pre mie ra no we go mo de lu
Ive co. Trak ker jest na st´p cà mo de lu Eu ro Trak ker, któ ry przez kil ka na Êcie lat
bar dzo ci´˝ ko pra co wa∏ na swà re no m´ i zdo by∏ uzna nie klien tów. No wy mo -
del ∏à czy je go za le ty, ta kie jak wy trzy ma ∏oÊç i umie j´t noÊç pra cy w trud nych
wa run kach z kom for tem jaz dy sa mo cho du szo so we go ja kim jest Stra lis. 
„W cià gu czte rech ostat nich lat od no wi li Êmy ga m´ po jaz dów Ive co – mó wi∏
W∏o dzi mierz Jam ski, dy rek tor dzia ∏u po jaz dów ci´˝ kich Ive co Po land. – Za cz´ -
li Êmy w 2000 ro ku od de biu tu no we go Da ily, au ta naj le piej sprze da jà ce go
si´ w swo jej kla sie, s∏y nà ce go z ja ko Êci, któ re sta ∏o si´ li de rem na wie lu ryn -
kach. W 2002 ro ku od by ∏a si´ pre mie ra ci´˝ kie go sa mo cho du dro go we go

Przechodzi∏y próby je˝d˝àc po wertepach
i grzàskim piachu. Dla nowych modeli
samochodów Iveco by∏ to sprawdzian
pokazujàcy ich przydatnoÊç do pracy
w ci´˝kich warunkach.

Trakkery
na poligonie

Stra lis, a rok póêniej wpro wa dzi li Êmy
od m∏o dzo ne Eu ro Car go, któ re - jak je -
go po przed nik - sta∏ si´ li de rem
na ryn ku eu ro pej skim. Te raz przy sz∏a
ko lej na ostat ni seg ment – ci´˝ kich
sa mo cho dów te re no wych. Jed no cze -
Ênie zo sta ∏a zre struk tu ry zo wa na sieç
de aler ska, za g´sz czo na sieç ser wi so -
wa, pod nie Êli Êmy ja koÊç i do st´p noÊç
ser wi su oraz cz´ Êci za mien nych. My -
Êl´, ˝e te zmia ny sà do strze ga ne przez
klien tów. Wi daç zresz tà wzrost za in te -
re so wa nia mar kà Ive co. W tym ro ku
sprze da˝ wzro s∏a o 32,8%, a w seg -
men cie sa mo cho dów ci´˝ kich uda ∏o
si´ prze kro czyç 5% udzia∏ w ryn ku”.
Przy czy ni∏ si´ do te go te˝ no wy Trak ker.
Jesz cze przed ofi cjal nym wpro wa dze -
niem go na ry nek ze bra no kil ka na Êcie
za mó wieƒ na ten sa mo chód, a we d∏ug
pierw szych sza cun ków w tym ro ku na -
byw ców znaj dzie oko ∏o 50 tych po jaz -
dów. Pi´ç z nich klien ci ku pi li ju˝
9 czerw ca, bez po Êred nio na po li go nie,
ko rzy sta jàc ze spe cjal nej pro mo cji
og∏o szo nej z oka zji pre mie ry mo de lu.
Zwi´k sze nie sprze da ̋y i dal sze zdo by -
wa nie ryn ku to g∏ów ne za da nie Al fre -
do D’Er ri co, no we go dy rek to ra ge ne -
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ral ne go Ive co Pol and. Do tych cza so wy
– An to nio Or lan do, po ro ku po by tu
w Pol sce skoƒ czy∏ swo jà mi sj´ i pod -
czas spo tka nia w Su le jów ku przed sta -
wi∏ swo je go na st´p c´. 
Po ofi cjal nej cz´ Êci pre zen ta cji przy -
stà pio no do ocze ki wa nych te stów sa -
mo cho dów. Po wo dze niem cie szy ∏y si´
nie tyl ko Trak ke ry i czte ro na p´ do we
Eu ro Car go, ale rów nie˝ Pan da 4x4
i Al fa Ro meo Cros swa gon, dla któ rych
rów nie˝ wy zna czo no te re no we tra sy.
Klien ci Ive co Po land z za pa ∏em wy pró -
bo wy wa li mo˝ li wo Êci po jaz dów w trud -
nym te re nie. I, jak twier dzi li, nie za wie -
dli si´ na no wych Trak ke rach.

Ocze ki wa nie na jaz dy kierowcy skra ca -
li so bie oglà da jàc ga m´ sa mo cho dów
oso bo wych – Fia t, Al fa Ro meo i Lan -
cia – roz ma wia jàc z przed sta wi cie la mi
wspó∏ pra cu jà cych z Ive co firm: Ski bic -
ki i KH Kip per, pro du cen tów za bu dów
do ci´ ̋a ró wek, For tis Le ase, a tak ̋e
Ive co Fi nan ce.
Te sto we jaz dy trwa ∏y by chy ba do no cy,
gdy by nie dru ga cz´Êç im pre zy, od by -
wa jà ca si´ w Vil la Park We so ∏a, gdzie
wszy scy spo tka li si´ na uro czy stej ko -
la cji. Wie czór by∏ oka zjà do nie for mal -
nych roz mów z dy rek cjà Ive co Po land
oraz in te gra cji de ale rów fir my i klien tów.
Wi´ cej o mo de lu w ko lej nym FWN.

Pierwszy
nabywca Trakkera
Wywrotk´ AD41T44 z zabudowà firmy
KH Kipper jako pierwsza kupi∏a
na poligonie firma
transportowo-us∏ugowa Adria
z Tarnowskich Gór. W∏odzimierz
Jamski wr´czy∏ uroczyÊcie kluczyki
i miniaturk´ samochodu prezesowi
zarzàdu Adamowi Trzensimiechowi.
„To nie jest nasze pierwsze Iveco,
mamy ju˝ 2 Daily, a wp∏aciliÊmy
zaliczk´ na 4 nast´pne, ale pierwszy
nasz samochód 4-osiowy tej marki
– mówi Adam Trzensimiech.
– Uwa˝amy, ˝e jego jakoÊç warta jest
ceny i bez wahania skorzystaliÊmy
z promocji”.

Alfredo D’Errico: 
Czuj´ si´
S∏owianinem
Tak przedstawi∏ si´ dealerom
i klientom nowy dyrektor
generalny Iveco Poland.
PodkreÊli∏, ˝e wi´kszoÊç z 30
lat pracy w firmie sp´dzi∏
w krajach Europy Ârodkowej
– dawnej Jugos∏awii i w Rosji.
Nauczy∏ si´ j´zyka serbsko-
chorwackiego i rosyjskiego,
chce te˝ mówiç po polsku.
Polska jest dla Iveco bardzo
wa˝nym rynkiem, wierzy wi´c,
˝e jego zamierzenia zwiàzane
z dalszym jego zdobywaniem
zakoƒczà si´ sukcesem.

Trzy Trak ke ry i Eu ro Car go go to we 
do po li go no wych prób.
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Trzy stu sze Êciu bie ga czy, wÊród nich ama to rzy i za wo dow cy z dzie wi´ -
ciu kra jów nie tylko Europy, ale ca∏ego Êwiata, wzi´ ∏o udzia∏ w 13. Bie gu Fia -
ta w ostat nià nie dzie l´ ma ja w Biel sku -Bia ∏ej. Na star cie po ja wi li si´ tym ra -
zem re pre zen tan ci Ke nii, Nie miec, W∏och, Wiel kiej Bry ta nii, Bia ∏o ru si, Ukra -
iny, Czech, S∏o wa cji i oczy wi Êcie Pol ski.
Po go da, któ ra z pew no Êcià za chwy ci ∏a by pla ̋o wi czów, za wod ni kom da ∏a si´
jed nak moc no we zna ki – po nad 30 stop ni Cel sju sza w cie niu z ca ∏à pew -
no Êcià nie po ma ga ∏o w osià ga niu ˝y cio wych re kor dów i, jak zgod nie twier -
dzi ∏a wi´kszoÊç uczestników, to w∏a Ênie au ra by ∏a tym czyn ni kiem, któ ry
pod czas bie gu do skwie ra∏ im naj bar dziej.
Bieg g∏ów ny na dy stan sie 10 km tra dy cyj nie po pro wa dzo ny zo sta∏ g∏ów ny -
mi uli ca mi Biel ska -Bia ∏ej. Jesz cze na star cie Zdzi s∏aw Ar let, dy rek tor Za k∏a -
du Tychy mó wi∏ do za wod ni ków: „˚y cz´, a˝e by ka˝ dy z was zo sta∏ dziÊ zwy -
ci´z cà. Bo ˝e by prze biec ten dy stans w ta kim upa le, to trze ba mieç rze czy -
wi Êcie du ̋y hart du cha i za ci´ cie spor to we”.
G∏ów ny mi bo ha te ra mi trzy na stej edy cji im pre zy zo sta li Ke nij czy cy Abel Ki rui
i Ma thew Bo wen zdo by wa jàc od po wied nio pierw sze (0:29:36) i pià te miej -
sce (0:33:49). Miej sce dru gie przy pa d∏o w udzia le Mi cha i∏o wi Ive ru ko wi
(Ukra ina), trze cie Ju ri jo wi Gi czu no wi (Ukra ina), zwy ci´z cy sprzed ro ku,
a czwar te To ma szo wi Kli szo wi (Pol ska). W wy Êci gu na wóz kach pierw szy
na me t´ do je cha∏ Zbi gniew Ba ran (0:26:47). 
Naj lep szà wÊród paƒ, po dob nie, jak przed ro kiem, by ∏a i tym ra zem Re na -
ta Pa ra dow ska (0:35:58). Po bie gu nie kry ∏a, ˝e choç upa∏ do skwie ra∏, to

Tegoroczny Bieg Fiata by∏ prawdziwym
sprawdzianem umiej´tnoÊci, wytrzyma∏oÊci
i kondycji zawodników.

Bieg 
w pe∏nym 
s∏oƒcu

jed nak spo dzie wa jàc si´ go wie dzia ∏a
jak roz k∏a daç si ∏y: „Go rà co, dusz no,
par no. Ale te˝ nie raz ro bi´ tre nin gi
przy ta kiej po go dzie, wi´c by ∏am przy -
go to wa na. Bie g∏am ju˝ na tej trasie
po raz czwar ty i znam jà do brze
– wiem, ja kie ma za le ty i ja kie wa dy. 
Po dro dze na po tkaç mo˝ na w∏a Êci wie
tyl ko jed nà du ̋à p´ tl´, jest ma ∏o za -
kr´ tów i nie trze ba spe cjal nie b∏à dziç.
Trud noÊç spra wia je dy nie pa r´ zbie -
gów i pod bie gów na tra sie, ale dzi´ ki
te mu jest przy naj mniej uroz ma ico na”.
W im pre zie star to wa ∏a te˝ re pre zen ta -
cja pra cow ni ków spó∏ ek Gru py Fiat
w Pol sce. Naj sil niej szà re pre zen ta cj´
biegaczy wy sta wi∏ Wy dzia∏ Spa wal ni
Za k∏a du w Ty chach.
Naj lep szy wÊród pra cow ni ków spó∏ ek
Gru py Fiat oka za∏ si´ Se ba stian Kà -
dzio∏ ka (0:39:12), za nim upla so wa∏
si´ Je rzy Plew niak (0:42:28), oby -
dwaj pra cu jà cy w spó∏ ce Fiat Au to Po -
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land, w∏a Ênie na Spa wal ni w Ty chach.
Na trze cim miej scu do bieg∏ An drzej
To rzew ski (0:43:09) z Fiat -GM Po wer -
tra in Pol ska. Naj lep szy z tej trój ki
– Se ba stian Kà dzio∏ ka – nie bie ga
za wo do wo, ale nie jest te˝ ama to rem,
ma bo ga te do Êwiad cze nie zdo by te
w cià gu ostat nich sze Êciu lat.
Sam jed nak mó wi, ˝e to dla nie go
przede wszyst kim roz ryw ka. „Trak tu j´
bie ga nie ja ko me to d´ na re laks. Cz∏o -
wiek ma na co dzieƒ ró˝ ne pro ble my
– ja, kie dy ta ki si´ po ja wia, id´ bie gaç.
War to spró bo waç - to bar dzo cz´ sto
po ma ga. Mo im naj wi´k szym suk ce -
sem jest zdo by cie pierw sze go miej sca
w szta fe cie 4x100 m w Za mo Êciu
w 2002 ro ku. Wcià˝ je stem ka wa le -
rem – ale nie mam cza su na za ∏o ̋e nie
ro dzi ny, bo... du ̋o bie gam. 
Du ̋o to zna czy mi ni mum 20 km
dzien nie, a w week end 30 km lub wy -
je˝ d˝am na za wo dy. Bio r´ udzia∏

w wie lu z nich, to bar dzo do bry tre -
ning, a pra wie co ty dzieƒ jest gdzieÊ
or ga ni zo wa ny ja kiÊ bieg. W ostatnim
czasie przy go to wu j´ si´ do Mi strzostw
Âwia ta w bie gu 24-go dzin nym, któ ry
zorganizowany zostanie w lip cu,
a w przy sz∏ym ro ku chcia∏ bym wy star -
to waç w spar ta kio nie”.

Po biegu...
Zygmunt Kasolik, Fiat-GM
Powertrain Polska: „Trasa jest co
roku ta sama, wiemy wi´c co nas
czeka w trakcie biegu. Tym razem
by∏o wyjàtkowo goràco, ale dobrze
mi si´ bieg∏o. W ostatnich latach,
kiedy by∏y silne upa∏y, ostro
trenowa∏em i to pomog∏o”. 
Andrzej Radzioch, Fiat Auto
Poland: „Wystartowa∏em w tym
biegu pierwszy raz, pogoda by∏a dla
mnie bardzo wyczerpujàca, ale
postanowi∏em si´ zmierzyç z tym
dystansem. Jestem raczej takim
niedzielnym, weekendowym
biegaczem. By∏ taki moment
w czasie biegu, ˝e mia∏em ju˝
dosyç i zastanawia∏em si´, czy nie
zrezygnowaç. Ale nie podda∏em si´
i bardzo si´ ciesz´, ˝e da∏em rad´!”
Les∏aw Pabis, GM-Fiat Purchasing
WW Poland: „Impreza udana, bieg
wyczerpujàcy, ale satysfakcjonujàcy.

Wszyscy narzekajà na pogod´
i upa∏, to ja troch´ na przekór
powiem, ˝e jestem z tego
zadowolony – bo mo˝e si´
przynajmniej troch´ sade∏ka uda∏o
stopiç. Ile dok∏adnie, to jeszcze nie
wiem, jak tylko b´dzie mo˝liwoÊç
zaraz stan´ na wadze”.

„Dru˝yna“ przedstawicieli Grupy Fiat w Polsce
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Po kil ku let nim za sto ju w ru chu tu ry stycz nym spo wo do wa nym m.in.
kry zy sem w pol skiej go spo dar ce, ale tak ̋e ata ka mi ter ro ry stycz ny mi i wy so -
kim kur sem eu ro, w tym ro ku prze wi du je si´ znacz ne o˝y wie nie w zor ga ni zo -
wa nych i in dy wi du al nych wy jaz dach let nich. Tyl ko w I kwar ta le te go ro ku In -
sty tut Tu ry sty ki od no to wa∏ 4% wzrost w sto sun ku do te go sa me go okre su ro -
ku ubie g∏e go, ale we d∏ug pro gnoz, w mie sià cach let nich, wzrost ten mo ̋e
wy nieÊç na wet 20-30%. 
Naj bar dziej ty po wym mo de lem wa ka cji Po la ków jest zor ga ni zo wa ny ro dzin ny
wy po czy nek, przy wy bo rze któ re go naj istot niej szà ro l´ – ze wzgl´ du na ogra -
ni czo ne Êrod ki fi nan so we – od gry wa ce na, ale tak ̋e bez pie czeƒ stwo. 
In ter ne to we Biu ra Po dró ̋y Tra vel pla net.pl wraz ze swo imi part ner skim ser wi -
sa mi przy go to wa ∏o ra port o re zer wa cji urlo pów w sie ci (w la tach 2002-
2004), któ rych licz ba wzra sta z ro ku na rok. Z ana li zy wy ni ka, ̋ e Po la cy spra -
gnie ni s∏oƒ ca naj ch´t niej od wie dza jà kra je wschod niej cz´ Êci ba se nu Mo rza
Âród ziem ne go, roz li cza ne w do la rach, czy li Egipt, Tur cj´ i Tu ne zj´. Po wo dze -
niem na dal cie szy si´ Gre cja, któ rà w 2003 ro ku od wie dzi ∏o jed nak pra -
wie 50% mniej Po la ków ni˝ w ro ku 2002. Na trze cim miej scu zna la z∏a si´
Tur cja (wzrost o nie mal 100%), któ ra zdy stan so wa ∏a Hisz pa ni´, kró lu jà cà
wÊród pol skich tu ry stów w po ∏o wie lat 90. Na pià te miej sce spa d∏a Tu ne zja
(w ro ku 2003 III miej sce), któ ra prze gry wa z Tur cjà, gdzie znaj du je si´ du ̋o
wi´ cej atrak cji tu ry stycz nych. Za sko cze niem dla wie lu jest wiel ki po wrót ad -
no to wa ny przez Bu∏ ga ri´ (8 miej sce), dla któ rej Po la cy od zy ska li sen ty ment
i przy po mnie li so bie la ta 80., kie dy ma so wo tam wy je˝ d˝a li. 

Wakacje to doskona∏a okazja, by poÊwi´ciç
si´ temu, co lubimy – podró˝om lub
odpoczynkowi na ∏onie natury. W przeddzieƒ
wyjazdu przyda si´ kilka rad, jak przyjemnie
sp´dziç tak d∏ugo oczekiwany urlop.
Doradzimy w co si´ ubraç, przedstawimy
sekrety grillowania, a tak˝e coraz
popularniejsze sporty ekstremalne. 

Gotowi
do wyjazdu
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Z wy jaz dów eg zo tycz nych naj wi´ cej
stra ci ∏a Taj lan dia (po ubie g∏o rocz nym
tsu na mi), tu ry Êci za miast Azji wo là te raz
Ka ra iby, np. Ja maj k´ czy Do mi ni ka n´. 
Je Êli cho dzi o d∏u goÊç po by tu, wi´k -
szoÊç Po la ków pre fe ru je wcza sy 7-
dnio we, cho cia˝ ostat nio mod ne sà
tak ̋e wy jaz dy 8- i 9-dnio we (cza sa mi
wy star czy wziàç wte dy 5 dni urlo pu).
Po nad 50% wy je˝ d˝a jà cych re zer wu je
miej sca w ho te lach 4- i 5-gwiazd ko -
wych – to efekt ni˝ szej ce ny do la ra.
Naj bar dziej ob le ga ny jest okres wa ka -
cyj ny – po nad 50% wy jaz dów przy pa -
da na czer wiec, li piec i sier pieƒ. Du ̋e
za in te re so wa nie no tu je si´ tak ̋e we
wrze Êniu i paê dzier ni ku. W wie lu kra -
jach ba se nu Mo rza Âród ziem ne go
owo ce sà wte dy doj rza ∏e, wo da na dal
cie p∏a, nie ma t∏o ku na pla ̋ach, ani
w re stau ra cjach.
I cho cia˝ z ro ku na rok no tu je si´ wzrost
za in te re so wa nia wy jaz da mi za gra ni c´,
na dal wie lu Po la ków chce wy po czy waç
w na szym kra ju. Al bo nie po zwa la im
na to bu d˝et al bo nie prze pa da jà
za zor ga ni zo wa ny mi for ma mi wy po -
czyn ku. Dla te go agro tu ry sty ka, któ ra
za pew nia sp´ dza nie cza su w spo koj -
nych, ustron nych i nie za t∏o czo nych
miej sco wo Êciach, jest dla wie lu nie
mniej szà atrak cjà ni˝ kà piel w Mo rzu
Âród ziem nym. Po twier dze niem te go sà
da ne zgro ma dzo ne przez fir m´ Acxiom
Pol ska, prze pro wa dza jà cà Ogól no pol -
ski Kwe stio na riusz Pro duk tów i Us∏ug,
z któ rych wy ni ka, ˝e po nad po ∏o wa Po -
la ków w ostat nich la tach nie wy je˝ d˝a -
∏a ni gdzie na wa ka cje, a z dru giej po ∏o -
wy szcz´ Êliw ców, któ rzy mo gli so bie
po zwo liç na opusz cze nie do mo we go
za ci sza, a˝ 74% sp´ dza ∏o je w Pol -
sce, 21% w Eu ro pie, a nie ca ∏e 5% po -
za Sta rym Kon ty nen tem. 
Ale wy po czy nek to nie tyl ko s∏oƒ ce
i pla ̋a, czy te˝ ustro nie. To tak ̋e in ne,
do dat ko we atrak cje, do któ rych na le -
˝à ró˝ ne for my ak tyw ne go wy po czyn -
ku, w tym spor ty eks tre mal ne. 
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Wa ke bo ard
Na pierw szy rzut oka sport ten przy po -
mi na nar ty wod ne. Ale tak na praw d´
to bar dziej po ∏à cze nie sur fin gu i snow -
bo ar du. Oso ba upra wia jà ca wa ke bo -
ard Êli zga si´ na de sce sur fin go wej
cià gni´ ta po ta fli wo dy przez mo to rów -
k´, z pr´d ko Êcià 30 km na go dzi n´
i wy ko nu je sko ki w po wie trzu oraz
prze ró˝ ne ewo lu cje, na ja kie po zwa la
de ska uno szo na przez fa le. 
Wa ke bo ard nie jest trud nà dys cy pli nà
spor tu. Wy star czy mieç sil ne no gi
i umieç jeê dziç na nar tach. Naj le piej
za czàç od kil ku çwi czeƒ na là dzie,
w wo dzie na to miast sko rzy staç z po -
rad in struk to ra, któ ry udzie li wska zó -

wek, co do spo so bu wy ko ny wa nia
ewo lu cji. Zda niem upra wia jà cych t´
dys cy pli n´, ju˝ po dzie si´ ciu lek cjach
mo˝ na osià gnàç nie z∏e wy ni ki w wa -
ke bo ar din gu. O tym, co na le ̋y zro biç,
by roz po czàç upra wia nie te go spor tu,
mo˝ na prze czy taç na stronie
www.wa ke bo ard.com.pl.
ZA LE TY
Nie wie le dys cy plin spor tu po ma ga
uj´dr niaç po Êlad ki, tak jak w∏a Ênie
wa ke bo ard. ZaÊ ko bie ty, któ re re gu lar -
nie upra wia jà ten sport, ma jà wspa -
nia le wy mo de lo wa ne ple cy. 

Ra fting
Po pu lar na w ostat nich la tach for ma
sp´ dza nia cza su wol ne go to sp∏y wy
pon to na mi po gór skich rze kach. Im
wo da bar dziej spie nio na, im wi´k sze

szaleƒstwoWodne
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Ale Êwiet ne wa run ki ofe ru jà tak ̋e al -
pej skie rze ki, na przy k∏ad w Au strii,
S∏o we nii, Fran cji czy Szwaj ca rii. W Pol -
sce po zo sta je je dy nie Du na jec, gdzie
mo˝ na z po wo dze niem sta wiaç pierw -
sze kro ki w tej pod no szà cej ad re na li n´
dys cy pli nie. Wi´ cej na stro nie
www.ka jak.org.pl.
ZA LE TY
Ra fting jest upra wia ny w gru pie,
pod okiem wy szko lo nych in struk to rów,
dla te go oprócz zwy k∏ej umie j´t no Êci
p∏y wa nia, sport ten wy ma ga tak ̋e
zgra nia i uczy pra cy ze spo ∏o wej. 

Ca ny oning
To sport ∏à czà cy wspi nacz k´, ka ja kar -
stwo gór skie, ra fting i nur ko wa nie.
Pod czas wy pra wy trze ba prze dzie raç
przez np. rwà ce stru mie nie, wo do spa -
dy, ja ski nie; trze ba rów nie˝ nur ko waç,
a tak ̋e wspi naç si´ na g∏a zy i wska ki -
waç z nich do wo dy lub spusz czaç si´
po li nie. Pod czas wy ko ny wa nia tych
czyn no Êci uczest ni cy za bez pie cze ni sà
li nà i ka skiem. To wa rzy szy im cz´ sto
rów nie˝ in struk tor.
Ca ny oning b´ dà cy swo istà wal kà z dzi -
kim ˝y wio ∏em, na le ̋y do naj bar dziej
eks tre mal nych spor tów. Dla te go wy -
ma ga spo ro od wa gi. Trze ba mieç te˝
do brà kon dy cj´ fi zycz nà, umieç wspi -
naç si´ i p∏y waç. 
W Pol sce brak jest te re nów do upra -
wia nia ca ny onin gu. W ra chu b´ mo ̋e
wcho dziç je dy nie Si kla wa w Szklar skiej
Po r´ bie. Pi´k ne te re ny do upra wia nia
tej dys cy pli ny zna leêç mo˝ na na to -
miast we W∏o szech, Au strii, S∏o we nii
i Fran cji, Hisz pa nii. Wi´ cej na stro nie
www.4risk.net.
ZA LE TY
Ca ny oning an ga ̋u je wszyst kie mi´ -
Ênie. Kon takt z zim nà wo dà (po ko na -
nie jed nej tra sy zaj mu je za zwy czaj kil -
ka go dzin) pro wa dzi do ogrom ne go
wy dat ku ener ge tycz ne go, od 600
do 650 ka lo rii na go dzi n´.

praw do po do bieƒ stwo na po tka nia
prze szkód, tym sp∏yw jest cie kaw szy
i do star cza wi´k szych emo cji. Dla te go
w tej dys cy pli nie, po za Êwiet nà kon dy -
cjà fi zycz nà, rów nie istot na jest kon dy -
cja psy chicz na. 
Ma rze niem ka˝ de go ra ftin gow ca jest
sp∏yw Wiel kim Ka nio nem Ko lo ra do.
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Lek koÊç 
i fi ne zja
Su kien ki w kwia ty, gro chy lub mo ty le.
Cz´ sto na cien kich ra miàcz kach, ko -
niecz nie z du ̋ym de kol tem. Spód nicz -
ki bar dzo krót kie, si´ ga jà ce co naj wy -
˝ej nie co za ko la na, ze zwiew nych tka -
nin – do ∏em np. uk∏a da jà ce si´ w fa le,
z´ by, kon tra fa∏ dy, bàdê go de ty. Do te -
go bluz ki, od mo de li z r´ ka wa mi
po skà pe to pi ki. Jed nym s∏o wem
– zmy s∏o woÊç, wdzi´k i ele gan cja. 
Cho cia˝ w wie lu ko lek cjach na ten se -
zon lan so wa na jest przede wszyst kim
ko bie coÊç, to in spi ra cjà dla mo dy jest
tak ̋e sport, dla te go naj bar dziej traf -
nym okre Êle niem te go rocz nych tren -
dów jest ró˝ no rod noÊç: sport po ∏à -
czo ny z ele gan cjà, wspó∏ cze snoÊç
z tra dy cjà, itp. Czy li tro ch´ m´ sko,
tro ch´ spor to wo, ale za to bar dzo ko -
bie co. Bo w tym se zo nie – jak mo˝ -
na si´ do wie dzieç ze stro ny www.mo -
da.com.pl – nie cho dzi o umi ∏o wa nie
np. spor tu, a je dy nie o to, by ubra nia,
mó wi ∏y o nas (i za nas), ˝e je ste Êmy
zdro wi, bo ga ci, sek sow ni, ma my pie -
nià dze i ener gi´.
Wdzi´k i ró˝ no rod noÊç wi docz ne sà
tak ̋e w ko lo rach. Z jed nej stro ny kró -
lu jà od cie nie s∏o necz ne, przy wo dzà ce
na myÊl bez tro skie wa ka cje, bar dzo
po zy tyw ne, np. po ma raƒcz sor be tu,
od cie nie zma to wio ne go ró ̋u, ta kie jak
cy kla men, gu ma do ˝u cia, wi Ênia,
uzu pe∏ nio na przez de li kat ne zie le nie
– lo do we, tra wia ste, z dru giej – „˝y we”
czer wie nie, mul ti ko lo ry, ale rów nie˝
od cie nie owo co wo -kwia to we i cià gle
mod na biel. Ró˝ ne sà tak ̋e tka ni ny:
po pe li na, ha fty an giel skie, ba we∏ ny,
wo ale, let nie twe edy – ma te ria ∏y lek -
kie, g∏ad kie, lek ko po ∏y sku jà ce, na to -
miast na dru ki – kwia to we, gro chy,
owa dy, na przy k∏ad mo ty le, sty li zo wa -
ne zwie rz´ ta i ro Êli ny.
A bu ty? Te go la ta naj wa˝ niej sza jest
wy go da. Ale bu ty mu szà byç rów nie˝

tren dy i w za le˝ no Êci od po trze by
– ele ganc kie, spor to we, gla mo ur. Se -
zon let ni ob fi tu je w roz wià za nia, któ -
re ∏à czà wszyst kie te ele men ty.
Âwiad czà o tym cho cia˝ by po de szwy
i wn´ trza bu tów – sà nie tyl ko su per -
wy god ne, ro bià tak ̋e nie zwy k∏e wra -
˝e nie. Zdo bio ne sà mo ty la mi, kwia ta -
mi, grosz ka mi. Na ze wn´trz nej stro -
nie bu tów w oczy rzu ca jà si´ tak ̋e

modzie
W

ró˝ no rod ne na dru ki (np. du ̋e tro pi -
kal ne kwia ty). By wa jà rów nie˝ me ta -
licz ne b∏y ski, za rów no w bu tach spor -
to wych, jak i gla mo ur. Nie obo wià zu -
je za tem je den styl. W ofer cie sà
wi´c bra zy lij skie san da ∏y lÊnià ce dia -
men ci ka mi, „au ten tycz ne” bu ty ze
skó ry do upra wia nia kon nej jaz dy, wy -
so kie ob ca sy oraz p∏a skie ba le ri ny we
fran cu skim sty lu.
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osób. M´˝ czyê ni na to miast, pre fe ru jà
wà skie i pra wie zawsze czar ne mo de -
le oku la rów, upo dab nia jà ce ich
do gwiazd show bu si nessu. Ist nie je
tak ̋e bo ga ta ga ma oku la rów spor to -
wych, uni sex, tj. dla paƒ i pa nów.
Przy wy bo rze pa mi´ taj my tyl ko, by
oku la ry nie za kry wa ∏y brwi.
W tym ro ku po sza leç mo˝ na tak ̋e
z ko lo ra mi. Cho cia˝ te go la ta szk∏a po -
win ny byç nie zbyt ciem ne, ale za to
ist nie je mo˝ li woÊç wy bo ru spo Êród
wie lu barw. 
Oku la ry prze ciw s∏o necz ne sà nie tyl ko
ozdo bà, czy te˝ mod nym do dat kiem
do stro ju. Ich za da niem jest przede
wszyst kim, ochro na oczu przed szko -
dli wym dzia ∏a niem pro mie nio wa nia
s∏o necz ne go, zw∏asz cza pro mie nio wa -
nia ul tra fio le to we go (UV). Dla te go ku -
puj my oku la ry w sa lo nach optycz nych,
a nie od ulicz nych sprze daw ców, któ -
rzy nie za gwa ran tu jà nam szkie∏ po kry -
tych fil trem, czy te˝ spe cjal nà po w∏o kà
ochron nà.

Ta jem ni ce 
gril la
Gril lo wa nie to jed no z naj bar dziej ulu -
bio nych wa ka cyj nych za j´ç. ˚e by si´
jed nak uda ∏o, na le ̋y prze strze gaç kil -
ku wa˝ nych re gu∏, a przede wszyst kim
pa mi´ taç o tym, ˝e grill to po pro stu
nasz po czci wy ruszt. Ale do rze czy.
Przede wszyst kim na le ̋y ogieƒ roz pa -
liç co naj mniej go dzi n´ przed gril lo -
wa niem, i ca ∏y czas kon tro lo waç ˝ar.
Przy roz pa la niu w´ gla drzew ne go sto -
so waç je dy nie pod pa∏ k´, a nie ben zy -
n´, któ ra mo ̋e nas opa rzyç, ale te˝
osma liç po tra wy. Pro duk ty na le ̋y po -
∏o ̋yç na ruszcie wte dy, kie dy roz ̋a -
rzo nà kost k´ w´ glo wà po kry je war -
stwa po pio ∏u.
Nie na le ̋y do pu Êciç do po now ne go
roz pa le nia si´ ognia, któ ry w ta kiej sy -
tu acji móg∏ by spa liç na sze pro duk ty.
Wy cie ka jà cy z mi´ sa t∏uszcz, któ ry za -

Nie zb´d ne 
oku la ry
Dys kret ne i wy zy wa jà ce, du ̋e i ma ∏e,
pla sti ko we i me ta lo we – sty li Êci w tym
ro ku pro po nu jà nie zwy kle sze ro kà ga -
m´ oku la rów prze ciw s∏o necz nych. Do -
bra ne w∏a Êci wie do kszta∏ tu twa rzy, sà
nie tyl ko do dat kiem do ubio ru, mo gà
tak ̋e pod kre Êliç uro d´, al bo te˝ do -
sko na le za tu szo waç jej bra ki.
W ofer cie dla lu dzi m∏o dych, któ rzy
wo là bar dziej agre syw ny i eks tra wa -
ganc ki styl, prze wa ̋a jà oku la ry pla sti -
ko we, z doÊç gru by mi opraw ka mi,
o sto sun ko wo nie wiel kich kszta∏ tach,
pra wie za wsze pro sto kàt nych. W mo -
dzie sà tak ̋e oku la ry nie co za okrà glo -
ne przy za usz ni kach, w sty lu lat szeÊç -
dzie sià tych oraz opraw ki „ko cie”,
praw dzi wy hit lat pi´ç dzie sià tych. Ko -
bie ty doj rza ∏e mo gà wy bie raç spo Êród
oku la rów bez ram ko wych lub cià gle
mod nych opra wek z me ta lu – sà de li -
kat ne i nie zwra ca jà uwa gi in nych
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czy na ka paç i spa daç na ˝ar, uwal nia
sub stan cje szko dli we dla zdro wia. Dla -
te go te˝ za le ca si´ uk∏a da nie pro duk -
tów na alu mi nio wej tac ce, al bo ko rzy -
sta nie w tym ce lu z fo lii alu mi nio wej.
Trze ba te˝ pa mi´ taç, ˝e zw´ glo ny po -
karm (mi´ so, ry by, owo ce i wa rzy wa)
jest szko dli wy dla zdro wia.
Oto co naj le piej jest „wrzu ciç na ruszt”.
Wa rzy wa: do opie ka nia naj lep sze sà
przede wszyst kim wa rzy wa mi´k kie,
ta kie jak pa pry ka, cu ki nie, ce bu le, ba -
k∏a ̋a ny, ku ku ry dza, po mi do ry i ziem -
nia ki – w ca ∏o Êci al bo po kro jo ne. Grzy -
by i mar chew rów nie˝ si´ do te go na -
da jà, ale wte dy, gdy przy pra wi si´ je
ole jem, so là, czosn kiem i pie przem. 
Owo ce: nie któ re z nich, jak jab∏ ka,
grusz ki, nek ta ryn ki do pra wia my al ko -
ho lem, so ka mi owo co wy mi oraz aro -
ma ta mi: wa ni lià, ga∏ kà musz ka to ∏o wà,
goê dzi ka mi. Jesz cze le piej owi nàç
owo ce w fo li´ alu mi nio wà, aby nie wy -
sch∏y i nie spa li ∏y si´. W przy pad ku ba -
na nów, wy star czy po ∏o ̋yç owo ce
na rusz cie i zdjàç, gdy skór ka sta nie
si´ czar na.
Ry by: za rów no s∏od ko wod ne, na przy -
k∏ad pstrà gi, p∏ot ki, lesz cze, jak i mor -
skie, ∏o so sie, so le, Êle dzie, sà wy Êmie -
ni te z gril la.
Mi´ sa: naj lep sze sà mniej t∏u ste,
na przy k∏ad schab z ko Êcià lub bef szty -
ki wo ∏o we. Wcze Êniej trze ba je za ma -
ry no waç. Nie wy ma ga te go drób, któ -
ry wy star czy tyl ko po dzie liç na por cje.
Od ra dza si´ opie kaç na rusz cie dzi czy -
zn´, po nie wa˝ wy ma ga ona zbyt d∏u -
gie go cza su na przy rzà dze nie.

Uwa ga 
na s∏oƒ ce
Wa ka cje ko ja rzà si´ nam przede
wszyst kim z wo dà i bez tro skim le ̋e -
niem na pla ̋y. I choç wie my, ˝e pro -
mie nie ul tra fio le to we (UV), sà szko dli -
we dla na szej skó ry, to trud no wy obra -
ziç so bie let ni wy po czy nek bez opa la nia.

Z uro ków la ta trze ba jed nak ko rzy staç
z umia rem. Nad miar pro mie ni UV mo -
˝e bo wiem spo wo do waç opa rze nia
s∏o necz ne wy wo ∏u jà ce ru mieƒ oraz
pie cze nie. Ostat nio, zw∏asz cza u osób
wy je˝ d˝a jà cych do kra jów Afry ki Pó∏ -
noc nej, co raz po wszech niej sza jest
tak ̋e aler gia na pro mie nie s∏o necz ne,
prze ja wia jà ca si´ wy syp kà na skó rze
bàdê czer wo ny mi pla ma mi. Pro mie nie
UV zwi´k sza jà wresz cie ry zy ko wy stà -
pie nia no wo two ru skó ry, ale wp∏y wa jà
rów nie˝ na szyb sze sta rze nie si´ skó ry,
czy li w efek cie po wsta wa nie zmarsz -
czek, co na pew no nie po koi wszyst kie
pa nie, zw∏asz cza te roz mi ∏o wa ne w kà -
pie lach s∏o necz nych.



fia
t 

w
ok

ó∏
 n

as
C

ZE
RW

IE
C

/L
IP

IE
C

 2
00

5

49

kich kra jach UE pod sta wo wa po moc
le kar ska jest bo wiem za pew nio -
na w ra mach na sze go pol skie go ubez -
pie cze nia zdro wot ne go na pod sta wie
for mu la rza E -111. Na le ̋y jed nak
wcze Êniej w od dzia le Na ro do we go
Fun du szu Zdro wia z∏o ̋yç wnio sek
(znaj dzie my go rów nie˝ na stro nie:
www.nfz.gov.pl) o wy da nie for mu la rza
upraw nia jà ce go do Êwiad czeƒ le kar -
skich w kra jach Unii. 
Druk E -111 wy da wa ny jest tyl ko oso -
bom ubez pie czo nym, a po moc udzie -
la na jest tyl ko w na g∏ych wy pad kach
i tyl ko przez pu blicz nà s∏u˝ b´ zdro wia
da ne go kra ju. Dla te go co raz wi´ cej
osób do dat ko wo si´ ubez pie cza. Tym
bar dziej, ˝e koszt po li sy tu ry stycz nej
nie jest wy so ki, a jej wy ku pie nie chro -
ni nas i za bez pie cza przed cz´ sto du -
˝y mi wy dat ka mi. 

Przy go tuj si´
do wy jaz du...
Wie le in nych bar dzo przy dat nych in for -
ma cji dla po dró ̋u jà cych po Eu ro pie
mo˝ na zna leêç w In ter ne cie. Nie któ re
da ne, na przy k∏ad, ce ny pa liw i op∏a ty
dro go we, do st´p ne sà na www.pzm.pl.
In ne na stro nach naj wi´k szych pol -
skich por ta li, w dzia ∏ach po Êwi´ co -
nych tu ry sty ce. Tam za in te re su jà nas
z pew no Êcià ce ny nie któ rych pro duk -
tów, tu ry stycz ne ABC, wa˝ niej sze te le -
fo ny alar mo we, ad re sy pla có wek dy -
plo ma tycz nych, ogra ni cze nia pr´d ko -
Êci, in for ma cje o za sa dach ru chu dro -
go we go, itp. Po moc ny w pla no wa niu
wy jaz du za gra nicz ne go mo ̋e oka zaç
si´ po rad nik dla Po la ków wy da ny przez
Mi ni ster stwo Spraw Za gra nicz nych
(www.msz.gov.pl).
Im wi´ cej po sia da my wia do mo Êci
o kra ju, do któ re go si´ uda je my, je go
prze pi sach praw nych, ale tak ̋e zwy -
cza jach, tym mniej przy krych nie spo -
dzia nek b´ dzie nas cze ka ∏o pod czas
za gra nicz nych wo ja ̋y.

Dla te go nie za po mi naj my o kre mach
z fil tra mi do bie ra ny mi do ty pu na szej
skó ry, a tak ̋e o bal sa mach po opa la -
niu, któ re na wil ̋à i na t∏usz czà skó r´.
La tem no Êmy te˝ ubra nia z prze wiew -
nych i na tu ral nych tka nin, któ re tak ̋e
ochro nià na szà skó r´. Pa mi´ taj my
wresz cie o oczach, a zw∏asz cza o no -
sze niu oku la rów z fil trem za trzy mu jà -
cym pro mie nie UV. I na ko niec jesz cze
jed na ra da – ciesz my si´ la tem, bo
ostat nio by wa ka pry Êne i krót kie.

Prze zor ny
ubez pie czo ny
Oso by wy bie ra jà ce si´ w po dró˝
po Eu ro pie od ubie g∏e go ro ku (teo re -
tycz nie) nie mu szà ubez pie czaç si´
od nie szcz´ Êli wych wy pad ków i kosz -
tów le cze nia za gra ni cà. We wszyst -
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Sri Lan ka – uto˝ sa mia na przez Mar -
co Po lo z bi blij nym ra jem nie zwy k∏a
wy spa na Oce anie In dyj skim. Nie ste -
ty, tak ̋e jed no z tych miejsc Azji naj -
bar dziej do tkni´ tych fa la mi ubie g∏o -
rocz ne go tsu na mi. Ucier pia∏ jed nak
tyl ko w cz´ Êci pas wy brze ̋a a wszyst -
ko, co naj cen niej sze w hi sto rii daw ne -
go Cej lo nu jest w in te rio rze. W ge Êcie
so li dar no Êci Êwiat or ga ni zo wa∏ zbiór ki,
cha ry ta tyw ne kon cer ty i obie ca∏, ˝e
wspól nie „po ko na my t´ fa l´”. A po ko -
naç mo ̋e my jà tak ̋e od wie dza jàc Sri
Lan k´, któ rej przy sz∏oÊç za le ̋y w∏a -
Ênie od tu ry sty ki. 
Wy spa bu cha zie le nià, z drzew zwi sa -
jà owo ce man go i pa pa je, wiel kie du -
ria ny i upa ja jà co pach nà ce kwia ty
fran d˝i pa ni. Jesz cze wi´ cej sko ja rzeƒ
z ra jem przy no si wi zy ta w Kró lew skim
Ogro dzie Bo ta nicz nym w Per a de niya
bli sko Kan dy. Z po ra sta jà cy mi 65
hek ta rów 4 ty sià ca mi ga tun ków ro Êlin
z ca ∏e go Êwia ta. Mo rze or chi dei, las
bam bu so wy, ale ja ko ko so wa, ogród
ja poƒ ski, dzie siàt ki ga tun ków palm
(w tym zna na tyl ko z Cej lo nu pal ma
ta li pot – jej ogrom ne li Êcie s∏u ̋y ∏y kie -

dyÊ do za pi sy wa nia kro ni ki wy spy),
po let ka – pie przu, wa ni lii, goê dzi ków,
cy na mo nu… I mon stru al ny fi go wiec
– po noç naj wi´k szy na Êwie cie – z ko -
ro nà o po wierzch ni 1600 me trów
kwa dra to wych! 

ne pal ce zry wa jà z ko ron krze wów
(w upra wie do 1,5 me tra wy so ko Êci)
naj bar dziej war to Êcio we, m∏o de list ki.
Naj bar dziej do Êwiad czo na zbie racz ka
zry wa dzien nie 30 – 35 kg li Êci, z któ -

wyspa
Rajska

WYSPA S¸ONI
I AJURWEDY
Duchowe wra˝enia
z sanktuariów dope∏niajà
rozsiane po ca∏ej wyspie
ajurwedyczne centra
(ajurweda – holistyczna,
wywodzàca si´ ze
staro˝ytnych Indii

medycyna)
z tajemniczymi eliksirami,
pachnàcymi olejkami,
specjalnie dobieranymi
pokarmami, dajàcymi
wytchnienie ogrodami.
W masa˝u ajurwedycznym
nie ma tak mocnych
ucisków jak w innych

rodzajach masa˝y. Jeden
z rodzajów masa˝y
– Marma – w nieca∏à
godzin´ porusza a˝ 107
najwa˝niejszych punktów
energetycznych ca∏ego
cia∏a, uwalniajàc pacjenta
od wszelkich stresów
i napi´ç. 

Po takim masa˝u
do szcz´Êcia brakuje ju˝
tylko s∏onia, który kojarzy
si´ na Sri Lance
z radoÊcià i dobrobytem.
Na ca∏ej wyspie
˝yje 2.500 tych zwierzàt,
w tym 500
udomowionych. Sà nawetfia
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Praw dzi wym bo gac twem wy spy
(oprócz ka mie ni szla chet nych – stàd
po cho dzi m.in. 400-ka ra to wy sza fir
Blue bel le of Asia) jest jed nak her ba -
ta. Zbie ra jà jà tyl ko ko bie ty. Ich zr´cz -



wy spy – w okr´ gu Nu wa ra Eli ta. Ro bià
tam wra ̋e nie roz le g∏e gór skie sto ki
w pe∏ ni po ro Êni´ te krze wa mi her ba ty
i t∏u my po chy lo nych nad ni mi zbie ra -
czek ubra nych w mie nià ce si´ moc -
ny mi ko lo ra mi sa ri. A w oko licz nych

znaki drogowe „Uwaga!
S∏oƒ”. Koniecznie trzeba
jednak dotrzeç
do jedynego chyba
na Êwiecie schroniska dla
osieroconych
i okaleczonych s∏oni.
Znajduje si´ ono
w Pinnewala, blisko

Kegalle – mi´dzy
Colombo a Kandy. ˚yje
tutaj 61 doros∏ych s∏oni
indyjskich i 13 maluchów.
Najm∏odsze s∏oniàtko
ma 9 miesi´cy. Ich
karmienie i kàpiele
obserwujà i fotografujà
turyÊci z ca∏ego Êwiata.

rych po wsta je 7 – 9 ki lo gra mów czar -
nej her ba ty. Naj lep sza po cho dzi
z upraw po ∏o ̋o nych po wy ̋ej 1200
me trów n.p.m. ale ta naj lep sza z naj -
lep szych zry wa na jest (na wet po -
nad 2000 me trów n.p.m.) w ser cu

ru iny pa ∏a ców… Du ̋e wra ̋e nie ro bi
wpi sa na na li st´ Âwia to we go Dzie -
dzic twa Kul tu ry UNE SCO, wy ra sta jà ca
z bez mia ru tro pi kal ne go la su for te ca
Si gi ri ja, zbu do wa na w 473 ro ku.
Mo˝ na si´ tam do staç (370 me trów
n.p.m.) po ko nu jàc po nad ty siàc stop -
ni scho dów. Wpraw dzie z twier dzy
i chro nio ne go przez nià pa ∏a cu nie -
wie le si´ za cho wa ∏o, ale trud wspi -
nacz ki w upa le tro pi ków wy na gra dza
nie zwy k∏y wi dok. Po dro dze mo˝ -
na po dzi wiaç po wsta ∏e 1500 lat te -
mu na skal ne ma lo wi d∏a – s∏yn ne fre -
ski „Pan ny z Si gi ryi” (kie dyÊ by ∏o
ich 500, do dziÊ prze trwa ∏y 22).
W´ dru jàc przez Sri Lan k´ wi daç
na ka˝ dym kro ku bo ga te ˝y cie re li gij -
ne. Obok sie bie ko eg zy stu jà zgod nie
me cze ty, Êwià ty nie hin du istycz ne
i ka to lic kie. Naj wi´ cej jest jed nak
bud dyj skich, gdy˝ 70 pro cent lud no -
Êci kra ju jest wy znaw ca mi tej re li gii.
We d∏ug tra dy cji bud dyzm na Cej lo nie
po ja wi∏ si´ w III w p.n.e. DziÊ ˝y je tu -
taj 12 ty si´ cy mni chów bud dyj skich,
czyn nych jest po nad 6 ty si´ cy klasz -
to rów i Êwià tyƒ, oraz 150 szkó∏ Êwià -
tyn nych. Do naj cie kaw szych sank tu -
ariów na le ̋y m.in. Êwià ty nia Z´ ba
Bud dy w Kan dy.

fa bry kach mo˝ na za po znaç si´ z me to da -
mi pro duk cji, wy piç fi li ̋an k´ naj bar dziej
aro ma tycz ne go na Êwie cie na po ju i zro biç
za ku py w fir mo wym skle pie. Wpraw dzie
na par z her ba ty zna ny by∏ ju˝ w Chi nach
praw do po dob nie w VII wie ku n.e., ale
pierw sze krza ki do tar ∏y na Cej lon – za po -
Êred nic twem An gli ków – do pie ro
w XIX wie ku. 
Dzi siej szy Cej lon to nie tyl ko tro -
pi kal na ro Êlin noÊç i her ba ta. To
tak ̋e Êwiat bo ga tej kul tu ry i cy -
wi li za cji trwa jà cej nie prze rwa -
nie od VI wie ku p.n.e. Po zo -
sta ∏o Êci pierw szej sto li cy Anu -
ra dha pur ny z V wie ku p.n.e.,
Êwià ty nie bud dyj skie i hin du -
istycz ne, kró lew skie par ki,

fia
t 

w
ok

ó∏
 n

as
C

ZE
RW

IE
C

/L
IP

IE
C

 2
00

5

51



fia
t 

w
ok

ó∏
 n

as
C

ZE
RW

IE
C

/L
IP

IE
C

 2
00

5

52

Jo
an

na
 P

ol
ak

FunkcjonalnoÊç to
g∏ówna zasada
wspó∏czesnych
producentów. Panasonic
postara∏ si´, aby
najnowsza kamera BL-
C10A by∏a ∏atwa
w obs∏udze. To 

urzàdzenie ma szans´
staç si´ najbardziej
znienawidzonym
przedmiotem w biurze.
Z za∏o˝enia kamera
mia∏a s∏u˝yç obserwacji
miejsca pracy lub
zamieszkania,

pod nieobecnoÊç
w∏aÊciciela. Za pomocà
Internetu mo˝na
monitorowaç konkretne
pomieszczenie
z dowolnego miejsca
na Êwiecie. Kamera nie
wymaga bezpoÊredniego

Fir ma Ken sing ton jest zna nym pro -
du cen tem re no mo wa nych ak ce so -
riów do no te bo oków. Tym ra zem
klien ci mo gà za po znaç si´ z no wym
urzà dze niem za si la jà cym. AC/Car/Air
Ada pter. Wspó∏ pra cu je prak tycz nie
ze wszyst ki mi ro dza ja mi no te bo oków,
jest ide al nym roz wià za niem dla osób,
któ re cz´ sto pra cu jà po za biu rem,
wi´c mo -
gà je

pod ∏à czyç do za pal nicz ki czy
do gniazd ka w sa mo lo cie. Po do ku -
pie niu spe cjal nej koƒ ców ki mo˝ -
na jed no cze Ênie ∏a do waç swój

Wy?cigi

prze no Êny kom pu ter
i te le fon ko mór ko wy.
Ken sing ton wy cho -
dzi na prze ciw ro snà -
cym ocze ki wa niom
klien tów na urzà -
dze nie o jak naj -
bar dziej kom -
pak to wym
cha rak te rze. Fir -
ma dba o es te ty -
k´, za si lacz umiesz -
czo no w ele ganc kim etui. 

Fir ma Sie mens otrzy ma ∏a ju˝ kil ka
na gród za pro jekt te le fo nu SK65.

Ju ro rów prze ko na ∏a in no wa cyj -
na kla wia tu ra, któ ra sk∏a da si´ w∏a -
Êci wie z dwóch krzy ̋u jà cych si´ z so -
bà kla wia tur. Pe∏ na wer sja jest wi -
docz na przy skrzy ̋o wa niu dwóch pa -
ne li pod kà tem 90 stop ni. Dzi´ ki za -

sto so wa niu tech no lo gii Black Ber ry
u˝yt kow nik ma sta ∏y kon takt

za swo jà pocz tà elek tro nicz nà.
Pocz ta ode bra na przez kom pu ter mo -
˝e zo staç au to ma tycz nie prze s∏a -

na do klien ta za po mo cà SK65
– mo˝ na wi´c na tych -

miast od po wia daç na ma ile na -
wet b´ dàc po za biu rem. Do -

dat ko wym atu tem jest bar -
dzo moc na ba te ria, któ ra

wy trzy mu je na wet 250 go dzin
czu wa nia. W apa rat wbu do wa no

funk cj´ po mo cy j´ zy ko wej, dzi´ ki
cze mu w po dro ̋y za gra nicz nej mo˝ -
na „za po ̋y czyç” kil ka po ̋y tecz nych
zwro tów.
Elec tro lux przy zwy cza i∏ klien tów
do no wo cze snej for my i mak sy mal ne -

go kom -

no
w

oÊ
ci

do klienta
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for tu u˝yt ko wa nia. Lo dów ki z se rii Si -
de by si de sà du ̋e, ma jà dwo je sà -
sia du jà cych drzwi - jed ne na le ̋à
do ch∏o dziar ki, dru gie do za mra ̋ar ki.
Je Êli lo dów ka osià gnie we wnàtrz zbyt
wy so kà tem pe ra tu r´, w∏a Êci ciel zo -
sta je o tym po in for mo wa ny za po mo -
cà spe cjal ne go wskaê ni ka. Wszyst kie
in for ma cje do st´p ne sà w j´ zy ku pol -
skim. No wo cze sna tech no lo gia spra -
wia, ˝e w na szej lo dów ce ani za mra -
˝ar ce nie po ja wi si´ szron. Mo˝ li wo Êci
wy twa rza nia lo du do na po jów sà im -
po nu jà ce – oko ∏o 3,6 kg na do b´. 

Dzi siej sze
od ku rza cze s∏u ̋à ju˝
nie tyl ko oczysz cza niu pod ∏óg,
ale zaj mu jà si´ rów nie˝ fil tro wa niem
po wie trza! Oxy 3sys tem jest naj l˝ej -
szym, naj cich szym od ku rza czem

na ryn ku. Koƒ ców ka
jest przy sto so wa na za -
rów no do po wierzch ni
mi´k kich, jak i twar -
dych, a do struk tu ry
pod ∏o gi do sto so wu je

si´ au to ma tycz nie. Mo -
del Oxy 3sys tem jest na -

st´p cà naj bar dziej po pu lar -
ne go od lat od ku rza cza

na Êwia to wym ryn ku, ja kim
jest Oxy gen. 

Fir ma Tech mex w czerw cu bie ̋à ce go
ro ku wpro wa dza na pol ski ry nek no -
wy kom pu ter prze no Êny – To shi ba

Te cra M4. Da ne do kom pu te ra
wpro wa dza si´ za po mo cà ma try cy
do ty ko wej LCD lub przy po mo cy spe -
cjal ne go pió ra. Sys tem To shi ba Easy
Gu ard za pew nia mak sy mal nà ochro -
n´ da nych, mi´ dzy in ny mi po przez
mo ni to ro wa nie prze cià ̋eƒ w 3 wy -
mia rach i blo ka d´ g∏o wi cy w przy pad -
ku uda ru, wzmoc nie nie obu do wy,
a tak ̋e u˝y cie Tru sted Plat form Mo -
du le, któ ry ma za bez pie czaç da ne.
To shi ba pra cu je w sys te mie Mi cro soft
Win dows XP Ta blet PC Edi tion 2005
i ob j´ ta jest trzy let nià gwa ran cjà pro -
du cen ta.

pod∏àczenia
do komputera,
wspó∏pracuje natomiast
z routerem i najbli˝szym
êród∏em pràdu. Ma
wbudowany w∏asny
serwer i posiada w∏asnà
stron´ www, na której 

mo˝na oglàdaç ˝àdany
przekaz. Dla mi∏oÊników
dobrego brzmienia
powsta∏ natomiast
zestaw SC-AK 520
Compact Audio System.
Producenci zamierzali 

stworzyç kompakt
idealny do ma∏ych
pomieszczeƒ. W zestawie
sà mi´dzy innymi dwa
g∏oÊniki, subwoofer,
które dajà mocny i czysty
dêwi´k. Urzàdzenie 

wspó∏pracuje
z p∏ytami CD i jest
jednoczeÊnie
odtwarzaczem MP3. 
Nie zapomniano
o tradycjonalistach,
którzy preferujà radio. 
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Na wy pa dek brzyd kiej po go dy war to
przy go to waç ze staw fil mów, aby mieç
al ter na tyw ne êró d∏o roz ryw ki. W tym
mie sià cu ma my do wy bo ru pe∏ ny
prze glàd ofert dys try bu to rów dvd i vi -
deo. „Trzej musz kie te ro wie” do -
cze ka li si´ ju˝ nie zli czo nych ekra ni za -
cji i tak pew nie b´ dzie do koƒ ca Êwia -
ta. Naj bar dziej zna na i chy ba naj lep -
sza wer sja to ta z lat 70., z Ri char -
dem Cham ber la inem i Faye Du na way
w ro lach g∏ów nych. Na „Trzech musz -
kie te rach” wy cho wa ∏y si´ ca ∏e po ko -
le nia. Hi sto ria d’Ar ta gna na, Ato sa,

Por to sa i Ara mi sa
ma swo ich od da -
nych fa nów. Trze -
ba przy znaç, ̋ e hi -
sto ria przy ja ció∏
wal czà cych ra zem
o ho nor kró la,
przy cià ga  ko lej ne
po ko le nia. Nie -

licz nym, któ rzy nie zna jà ksià˝ ki Du -
ma sa ani fil mu, war to przy po mnieç,
˝e ak cja to czy si´ za pa no wa nia kró la
Lu dwi ka XIII. Prze bie g∏y kar dy na∏ Ri -
che lieu przy go to wu je si´ do za ma chu

sta nu. Wier ni musz kie te ro wie nie mo -
gà do te go do pu Êciç. 
Ostat nio uka -
za ∏a si´ na ryn -
ku dvd se ria
fil mów Krzysz -
to fa Za nus sie -
go. „Spi ra la”
to po pis ak tor -
stwa Ja na No -
wic kie go i Ma ji
Ko mo row skiej. Miej scem ak cji jest
schro ni sko nad Mor skim Okiem,
w któ rym po ja wia si´ ta jem ni czy przy -
bysz. GoÊç oka zu je si´ m´˝ czy znà
trud no na wià zu jà cym kon tak ty, a je Êli
ju˝ z kimÊ roz ma wia, to spra wia roz -
mów cy przy kroÊç. K∏ó ci si´ z prze by -
wa jà cy mi w schro ni sku stu den ta mi,
a ko bie cie ma jà cej pro ble my oso bi ste
ra dzi, aby da ∏a so bie spo kój z ma cie -
rzyƒ stwem, bo jest za sta ra. Na gle in -
truz zni ka, wzbu dza jàc zro zu mia ∏e za -
in te re so wa nie s∏u˝b ra tow ni czych.
Pod czas ak cji oka zu je si´, ˝e bo ha te -
rem jest Êmier tel nie cho ry ucie ki nier
ze szpi ta la, któ ry przy je cha∏ w gó ry,
aby po pe∏ niç sa mo bój stwo. 

Fil my Za nus sie go sta wia jà za wsze py -
ta nia o sens ist nie nia, ale od po wie dzi
na le ̋y udzie laç so bie we w∏a snym za -
kre sie. Py ta nia si´ nie zdez ak tu ali zo -
wa ∏y, mo˝ na wi´c po wie dzieç, ˝e
„Spi ra la” jest wcià˝ fil mem uni wer sal -
nym i war tym przy po mnie nia.
Spra gnio nym cze goÊ l˝ej sze go, a jed -
no cze Ênie in try gu jà ce go, mo˝ na po le -
ciç „Wi dok z sy pial ni”. W ro li g∏ów -
nej wy st´ pu je zna ny z „Aka de mii po li -
cyj nej” Ste ve Gut ten berg. Hi sto ria za -
czy na si´ nie win nie.
Pra cow nik ma ro -
mans z ˝o nà swe go
pra co daw cy, co sta -
ra si´ utrzy maç w ta -
jem ni cy. Spo ty ka jà
si´ po ta jem nie, pod -
czas jed nej z ta kich
scha dzek sà Êwiad -
ka mi na pa du na ko bie t´. P∏o szà na -
past ni ka, ale dla g∏ów ne go bo ha te ra
nic z te go do bre go nie wy ni ka. Nie war -
to zdra dzaç dal sze go cià gu, a jest on
za ska ku jà cy. Ry nek fil mo wy cià gle cier -
pi na nie do bór do brych thril le rów psy -
cho lo gicz nych, a ten do ta kich na le ̋y. 
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PREMIERY
„Atak na posterunek”.
Film nawiàzujàcy
do najlepszych lat kina
policyjnego. Dzieƒ 31
grudnia zamienia si´
w koszmar, kiedy
na jednym posterunku
w nieodpowiednim

momencie spotykajà si´
policjanci i grupa
groênych przest´pców.
Trzyma w napi´ciu
do ostatniej sceny. 
Re˝.: Jean-Francois
Richet, wyst.: Ethan
Hawke, Laurence
Fishburne.
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„Jak byç ko cha-
nym” to ko lej -
na po „Z g∏o wy”
grat ka dla wiel bi -
cie li Ja nu sza G∏o -
wac kie go. Tym
ra zem jest to
zbiór fe lie to nów
dru ko wa nych za -
rów no w pra sie

kra jo wej, jak i za gra nicz nej. Po ru sza -
ne sà w nich naj prze ró˝ niej sze te ma -
ty – od pró by opi su ów cze snej rze czy -
wi sto Êci, po przez prze my Êle nia do ty -
czà ce hi sto rii i po li ty ki. G∏o wac ki jak
zwy kle „cz´ stu je” nas Êwie ̋ym, za -
baw nym i b∏y sko tli wym sty lem. G∏o -
wac ki to je den z naj lep szych pol skich
fe lie to ni stów, war to wi´c po Êwi´ ciç
chwi l´, aby za po znaç si´ z „Jak byç
ko cha nym”. Zna kiem roz po znaw czym
pi sa rza jest mi strzow ska umie j´t noÊç
∏à cze nia gorz kiej iro nii i za ska ku jà co
trzeê we go, choç su biek tyw ne go spoj -
rze nia. Su biek ty wizm jest jed nak jed -
nym z praw przy s∏u gu jà cych ar ty Êcie.
Ja nusz G∏o wac ki: Jak byç ko cha nym,

Âwiat Ksià˝ ki, War sza wa 2005.

Po wieÊç „Ring” sta ∏a si´ pod sta wà
do na kr´ ce nia „kul to we go” ju˝ fil mu
o tym sa mym ty tu le (po wsta ∏y ju˝
dwie ekra ni za cje – ja poƒ ska i ame ry -
kaƒ ska). Prze ra ̋a jà ca hi sto ria dziw -
nej ka se ty vi deo wy stra szy ∏a ju˝ mi lio -
ny wi dzów na Êwie cie. Otó˝ cha rak ter
ksià˝ ki jest in ny, du ̋o wi´ cej miej sca
po Êwi´ ca si´ w niej ra czej psy cho lo -
gicz nej mat ni ni˝ do s∏ow ne mu stra -

cho wi. G∏ów nym
bo ha te rem jest
dzien ni karz du -
˝e go to kij skie go
dzien ni ka. Ma
sie dem dni na
roz wià za nie za -
gad ki, tym bar -
dziej, ˝e wÊród
przy pad ko wych

od bior ców ka se ty zna la z∏y si´ ˝o -
na i có recz ka dzien ni ka rza. W przy -
pad ku tej ksià˝ ki po twier dza si´ re gu -
∏a, ˝e naj bar dziej prze ra ̋a jà ce sà nie
opo wie Êci pe∏ ne krwa wych scen,
a ra czej „dusz ny kli mat” po t´ gu jà cy
wra ̋e nie osa cze nia. Ko ji Su zu ki:

Ring. Znak. Kra ków 2004.

Ksià˝ ka Za fro na „Cieƒ wia tru” po -
wsta ∏a w nur cie po pu lar no Êci li te ra tu -
ry ∏à czà cej wàt ki sen sa cyj ne z fa scy -
na cja mi in te lek tu al ny mi. Po wieÊç wy -
ko rzy stu je zna ny od stu le ci w tra dy cji
li te rac kiej to pos ksià˝ ki prze kl´ tej.

G∏ów ne go bo -
ha te ra po zna -
je my, kie dy jest
jesz cze dziec -
kiem i kie dy
spo ty ka ksià˝ -
k´ swe go prze -
zna cze nia. Czy
przy nie sie mu

ona szcz´ Êcie, czy pe cha, mu szà
prze ko naç si´ sa mi czy tel ni cy. Za fron
ma cie ka wy, lek ko ar cha icz ny spo sób
nar ra cji, jest to pew nie rów nie˝ za s∏u -
ga do bre go t∏u ma cze nia. Dzi´ ki te mu
za bie go wi, nie bar dzo mo˝ na si´ zo -
rien to waç, kie dy na praw d´ roz gry wa
si´ ak cja. Wàt ki prze pla ta jà si´ za ska -
ku jà co, by na koƒ cu wy ja Êniç si´ we
wzgl´d nym „hap py -en dzie”. Ksià˝ ka
przez ca ∏y czas trzy ma w na pi´ ciu.
Car los Ru iz Za fron: Cieƒ wia tru. Mu -

za. War sza wa 2005.

„Mean Creek”. Akcja filmu
toczy si´ w ma∏ym
miasteczku w stanie
Oregon. Grupa nastolatków
udaje si´ na rejs ∏ódkà,
aby uczciç urodziny
jednego z nich. W czasie
rejsu okazuje si´, ˝e cel
wycieczki jest zgo∏a inny....

Re˝.: Jacob Baron Esters,
wyst.: Rory Culkin, Ryan Kelley.
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DOST¢P 
BEZ KABLA
Laptop w podró˝y
umo˝liwia korzystanie
z Internetu. Warto wi´c,
by by∏ wyposa˝ony
w kart´ sieciowà. Dobrze
te˝ mieç modem
w postaci wk∏adanej

do komputera
zewn´trznej karty. 
Oprócz klasycznego
sposobu przy u˝yciu 
kabla do Internetu
mo˝na uzyskaç tak˝e
dost´p dzi´ki technice
W-Lan czyli dost´pu
bezprzewodowego. 

Choç kom pu te ry prze no Êne sà dro˝ -
sze od sta cjo nar nych o po rów ny wal -
nych pa ra me trach, ma jà jed nà za -
sad ni czà za le t´ – mo˝ na ich u˝y waç
w ró˝ nych wa run kach. Dla u˝yt kow ni -
ków naj wa˝ niej szy mi ce cha mi no te -
bo oka sà d∏u goÊç pra cy bez ∏a do wa -
nia ba te rii, wy daj noÊç sprz´ tu oraz
ma ∏e roz mia ry. Nie bez zna cze nia jest
tak ̋e czas ∏a do wa nia ba te rii oraz ja -
koÊç mo ni to ra.
Ku pu jàc lap to pa po win ni Êmy za daç
so bie kil ka za sad ni czych py taƒ:
Po co nam lap top?
Czy b´ dzie my u˝y waç go do pra cy,
w te re nie czy w do mu do na uki? Czy
ma byç na szym je dy nym kom pu te -
rem, czy uzu pe∏ nie niem sta cjo nar -
ne go? Jak cz´ sto b´ dzie po dró ̋o -
wa∏? Mo del po win ni Êmy do braç tak -
˝e w za le˝ no Êci od za wo du, ja ki wy -
ko nu je my. In ne pa ra me try b´ dà po -
trzeb ne dzien ni ka rzo wi lub ksi´ go -
wej, któ rzy po trze bu jà sto sun ko wo
pro ste go, ale nie za wod ne go sprz´ tu,
in ne ar chi tek to wi lub fo to gra fi ko wi,
u˝y wa jà cym skom pli ko wa nych pro -
gra mów gra ficz nych.
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pod r´kà
Biuro

U˝y wa ny czy no wy?
De cy do waç po wi nien czyn nik eko no -
micz ny a tak ̋e wa run ki, w ja kich ma
pra co waç kom pu ter. Je Êli na sza pra -
ca spra wia, ˝e kom pu ter jest na ra ̋o -
ny na ura zy, le piej za opa trzyç si´
w sprz´t u˝y wa ny. Wte dy na le ̋y
spraw dziç, w ja kim sta nie jest ba te -
ria, mo ni tor i kla wia tu ra – ele men ty
na ra ̋o ne w lap to pach na naj wi´k sze
zu ̋y cie lub uszko dze nia. De cy du jàc
si´ na sprz´t u˝y wa ny po win ni Êmy ra -
czej wy braç sprz´t mar ko wy. Do ta -
kie go ∏a twiej do ku piç cz´ Êci za mien -
ne, zna leêç au to ry zo wa ny ser wis,
mniej sze jest ry zy ko nie spo dzie wa -
nych awa rii.
Ufaj i kon tro luj
Ku pu jàc u˝y wa ne go no te bo oka na le -
˝y spraw dziç mo ni tor. Me to dà cha ∏up -
ni czà czy li wy Êwie tla jàc jed no li te ko lo -
ro we t∏a na mo ni to rze, by spraw dziç,
czy wszyst kie je go punk ty Êwie cà. Je -
Êli chce my na lap to pie oglà daç fil my
na le ̋y te˝ prze te sto waç od twa rza nie
ob ra zów w ró˝ nych for ma tach. K∏o po -
ty mo ̋e spra wiç nie tyl ko ma ∏a
ostroÊç mo ni to ra lub uszko dze nia,

lecz rów nie˝ ma ∏o wy daj na kar ta gra -
ficz na, pa mi´ç lub pro ce sor.
Ko lej nym s∏a bym punk tem u˝y wa -
nych lap to pów jest ba te ria. Je Êli pod -
czas eks plo ata cji by ∏a wy mie nia na,
mo ̋e my spo dzie waç si´, ˝e doÊç d∏u -
go b´ dzie dzia ∏aç pra wi d∏o wo. Je Êli
jest sta ra, mo ̋e ulec awa rii w ka˝ dej
chwi li. War to spraw dziç, ile cza su pra -
cu je kom pu ter bez w∏à czo ne go za si la -
cza i jak d∏u go ba te ria si´ ∏a du je. 
Kla wia tu ra, dla osób pi szà cych istot ny
ele ment kom pu te ra, te˝ wy ma ga
spraw dze nia. Za rów no w sprz´ cie no -
wym jak i u˝y wa nym na le ̋y spraw dziç
nie tyl ko dzia ∏a nie po szcze gól nych kla -
wi szy, lecz tak ̋e ich wiel koÊç i uk∏ad.
W nie któ rych kom pu te rach oprócz
kla wi szy funk cyj nych w gór nej li nii po -
mniej szo ne sà tak ̋e kla wi sze z cy fra -
mi, co mo ̋e byç man ka men tem dla
osób cz´ sto ich u˝y wa jà cych. Po nad to
po szcze gól ne li nie kla wi szy mo gà byç
w po zio mie po prze su wa ne w naj roz -
ma it szy spo sób, a nie któ re kla wi sze
funk cyj ne, do któ rych u˝y wa nia je ste -
Êmy przy zwy cza je ni, po ukry wa ne
w naj dziw niej szych miej scach. To efekt



By skorzystaç z tej 
us∏ugi nale˝y jedynie
posiadaç komputer,
telefon lub palmtop,
wyposa˝ony w kart´
w-lan, zapewniajàcà
mo˝liwoÊç
bezprzewodowego
dost´pu do sieci. Ale

trzeba te˝ znajdowaç si´
w miejscu opatrzonym
znakiem operatora
oznaczajàcym dost´p
do sygna∏u Internetu.
Rozwiàzanie to pozwala
uniknàç szukania
miejsca do pod∏àczenia
komputera do Internetu

podczas pracy
na konferencjach. 
Jego atutem jest 
przede wszystkim brak
∏àczàcego komputer
z gniazdkiem kabla.
Punkty oznaczone
znakiem znajdujà si´
w hotelach, centrach

konferencyjnych,
restauracjach i innych
miejscach publicznych.
To nie tylko doskona∏a
oferta dla osób
pragnàcych skorzystaç
z Internetu – umo˝liwia
tak˝e skorzystanie
z firmowego Intranetu. fia
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mi nia tu ry za cji lap to pów. Dla te go ku -
pu jàc kom pu ter prze no Êny po win ni -
Êmy od po wie dzieç so bie na py ta nie,
czy ewen tu al nie dziw ny uk∏ad kla wi szy
jest dla nas do pusz czal ny czy nie. 
Oprócz new ral gicz nych cz´ Êci kom pu -
te ra na le ̋y te˝ spraw dziç obu do w´.
Po ry so wa ne Êru by zna czà, ˝e kom pu -
ter by∏ cz´ sto otwie ra ny. Po nad to trze -
ba spraw dziç pra wi d∏o we funk cjo no -
wa nie na p´ dów dys ków oraz ich za -
cze pów do obu do wy (naj cz´ Êciej by -

wa jà wy mie nia ne) oraz pra wi d∏o we
dzia ∏a nie gniazd i prze ∏àcz ni ków. 
Mysz ka czy track ball?
Do lap to pa mo˝ na pod ∏à czyç ze -
wn´trz nà kla wia tu r´, mysz i mo ni tor.
W po dró ̋y nie za wsze na to jest

czas. Dla te go wy bie ra jàc kom pu ter
prze no Êny war to zwró ciç uwa g´, ja -
kie urzà dze nie za st´ pu je w nim
mysz k´: track ball (ku la z dwo ma
przy ci ska mi) czy na zy wa na tak sa mo
dêwi gien ka mi´ dzy przy ci ska mi kla -
wia tu ry. In nym roz wià za niem jest to -
uch pad, czy li p∏yt ka po któ rej prze su -
wa si´ pal cem, by prze su nàç kur sor.
Dla osób du ̋o pi szà cych naj wy god -
niej szy jest track ball w po sta ci ma ∏e -
go joy stic ka. 

Zrób sta cjo nar ne go
Wy god nym urzà dze niem do dat ko wym
dla u˝yt kow ni ków lap to pów jest sta cja
do ku jà ca czy li pod staw ka pod kom -
pu ter, do któ rej sà pod ∏à czo ne urzà -
dze nia pe ry fe ryj ne i za si la nie. Czy ni

wte dy z kom pu te ra w do mu lub pra cy
kom pu ter sta cjo nar ny. Taƒ szym
i mniej skom pli ko wa nym spo so bem
na zwi´k sze nie wy go dy u˝yt ko wa nia
lap to pa jest ko rzy sta nie z re pli ka to ra
por tów, czy li przy staw ki, do któ rej
przy pi´ te sà urzà dze nia pe ry fe ryj ne.
Urzà dze nie to przy pi na si´ do kom pu -
te ra jed nym z∏à czem a po zwa la unik -
nàç cià g∏e go przy pi na nia wszyst kich
urzà dzeƒ do lap to pa. 
Nie ma ró ̋ y bez kol ców
Jed nà z wad lap to pów jest trud niej sze
ni˝ w wy pad ku kom pu te rów sta cjo -
nar nych, uno wo cze Ênia nie sprz´ tu
i dro˝ sze kosz ty na pra wy. Cz´ Êci
do lap to pów sà zmi nia tu ry zo wa ne,
przez co dro˝ sze, po nad to w ma ∏ej
obu do wie mie Êci si´ mniej ni˝ w sta -
cjo nar nym kom pu te rze. Naj ∏a twiej
w lap to pie zwi´k szyç pa mi´ç pod -
r´cz nà. Ku pu jàc go na le ̋y zwró ciç
uwa g´, czy po sia da do dat ko we gniaz -
da na uk∏a dy sca lo ne pa mi´ ci i czy
∏a twy jest do nich do st´p. 
Kup spraw ny i le gal ny
Miejsc, w któ rych mo˝ na ku piç lap to -
py jest wie le. No we naj le piej na byç
w au to ry zo wa nych sa lo nach, by nie
mieç k∏o po tu z gwa ran cjà i ser wi sem.
Prze no Êny kom pu ter mo˝ na rów nie˝
ku piç w skle pach in ter ne to wych. Tam
le piej jed nak za opa trzyç si´ tyl ko
w sprz´t no wy, gdy˝ u˝y wa ny za wsze
wy ma ga prze te sto wa nia, bo to urzà -
dze nie de li kat ne. War to ko rzy staç
z re no mo wa nych skle pów a nie z wir -
tu al nych gie∏d, gdzie nie ma mo˝ li wo -
Êci prze te sto wa nia sprze tu. Na gie∏ -
dach nie wir tu al nych war to upew niç
si´, czy sprz´t nie jest kra dzio ny.



ro
zr

yw
ka

M
ar

ek
 P

ac
u∏

a,
 r

ys
.J

an
us

z 
S

te
fa

ni
ak

fia
t 

w
ok

ó∏
 n

as
C

ZE
RW

IE
C

/L
IP

IE
C

 2
00

5

58

KRA JO WE WIA DO MO ÂCI 
O PRZE D¸U ̊ O NEJ DA CIE 
WA˚NO ÂCI
WAR SZA WA
Na sza sto li ca ma si´ do brze, a na -
wet jesz cze le piej. Ty sià ce za do -
wo lo nych miesz kaƒ ców spa ce ru je
po uli cach ca ∏y mi ro dzi na mi lub
prze sia du je w licz nych re stau ra -
cjach, pu bach i ka wiar niach. Ci,
któ rzy aku rat nie spa ce ru jà, ku pu -
jà so bie to, na co ma jà ocho t´
w nie zwy kle bo ga to za opa trzo nych
skle pach, ma ga zy nach i su per -
mar ke tach.
W sa lo nach sa mo cho do wych ruch
jak przez gwiazd kà Bo ̋e go Na ro -
dze nia, choç gwiazd ka daw no mi -
n´ ∏a. Nie któ rzy nie zde cy do wa ni ku -
pu jà po dwa al bo trzy mo de le sa -
mo cho du twier dzàc, ˝e za sta na wiaç
si´ b´ dà na spo koj nie w do mu, bo
te raz nie ma jà cza su, a czas to pie -
niàdz, a pie nià dze w War sza wie le -

˝à wsz´ dzie o czym Êwiad czà ty sià -
ce za do wo lo nych z sie bie miesz -
kaƒ ców sto li cy, spa ce ru jà cych
po uli cach ca ∏y mi ro dzi na mi… Je -
˝e li spo tkasz na war szaw skiej uli cy
cz∏o wie ka, któ ry ni gdzie nie spa ce -
ru je, jest bez ro dzi ny i w do dat ku
nie za do wo lo ny, nie chyb nie jest to
przy bysz z Kra ko wa.

KRA KÓW
Ruch w mie Êcie pra wo stron ny, to
nie to, co w Lon dy nie. Ko bie ty ubra -
ne zi mo wo, nie tak jak w Pa ry ̋u.
M´˝ czyzn pra wie nie wi daç, bo je˝ -
d˝à sa mo cho da mi wi´c nie bar dzo
wia do mo, jak sà ubra ni. A do oko ∏a,
gdzie spoj rzeç, hi sto ria ko ∏em si´ to -
czy, dla te go kra kow scy ucze ni sà
zda nia, ˝e ko ∏o z pew no Êcià wy my -
Êlo no w Kra ko wie. Przy k∏a dem naj -
bar dziej zb´d ne go ko ∏a jest kra kow -
ski Bar ba kan, któ ry stoi so bie spo -
koj nie i nikt w∏a Êci wie nie wie,

KINO FORM NIEDU˚YCH przedstawia:

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

Czytajàc - pomyÊl,

jak nie myÊlisz - nie czytaj.

do cze go ma s∏u ̋yç bo prze cie˝ naj -
bar dziej nam te raz po trzeb nym ko -
∏em, jest ko ∏o ra tun ko we.

GDA¡SK
Mg∏a, mg∏a, mg∏a. Zza mg∏y s∏y chaç
sy re ny stat ków i Êpie wy ma ry na rzy.
Wszyst ko wska zu je na to, ˝e gdzieÊ
nie da le ko jest mo rze. A co w mo -
rzu? – za py ta cie do cie kli wie. Od po -
wia dam szcze rze i bez stron nie
– NIC. Kom plet nie nic. Âle dzie
ucie k∏y do Szwe cji, ˝e by nie p∏a ciç
VAT -u, a flà dry do Ro sji, gdzie si´
od chu dza jà.

O tym, co si´ dzie je w po zo sta ∏ych
mia stach ju˝ wkrót ce, al bo w naj -
bli˝ szej przy sz∏o Êci, to zna czy nie
bar dzo wia do mo kie dy, sko ro przy -
sz∏oÊç ma my ta kà, ja kiej sa mi nie
wy my Êli li by Êmy so bie le piej. A co to
zna czy le piej? Od po wie dzi pro si my
szu kaç w sto li cy.

z podró˝y
Notatki
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ROZWIÑZANIE KRZY˚ÓWKI NR 3 Z NR 53
POZIOMO: 1. fabryka 6. opuszka 11. sport 13. ∏ab´dzie 14. baga˝nik 15. Elvis 16. prawo 18. szwadron 19. Tipo 21. Kosowo 23. jen
24. los 26. spec 28. kierat 31. krypta 34. z∏az 35. raz 36. Ray 37. brelok 39. masa 41. lusterko 43. tajga 45. osada 47. Giovanni
48. utarczka 49. korek 50. kordia∏ 51. tajniak 
PIONOWO: 1. Albea 3. radio 4. ksieni 5. apel 6. Orbis 7. ptaszynka 8. spalanie 9. kontrola 10. s∏upek 12. skunks 17. wloty 19. tost
20. ojczym 22. orka 25. Otto 27. parokonka 29. izba 30. rzeka 32. rzeszoto 33. przejazd 35. Religa 38. krawat 40. siatka 42. osio∏
43. Turyn 44. Józwa 46. duet
Prawid∏owe rozwiàzania nades∏ali: Felicja Gawroƒska, Mieczys∏aw ¸oboz i Bo˝ena ¸agosz.

ROZWIÑZANIE MA¸EGO ZADANIA
Barchetta, Trepiuno, Seicento (ibuprom, presti˝, grzanie, leniuch, western, sznycel, ko∏czan, bohater, sejsmik, fitness).
Rozwiàzanie tego zadania przys∏a∏ Rafa∏ Kraska.
Zwyci´zcy otrzymali nagrody ksià˝kowe.
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CENA CHARAKTERYSTYKA

fia
t 

w
ok

ó∏
 n

as
C

ZE
RW

IE
C

/L
IP

IE
C

 2
00

5

60

FRESH 22.700** 1108 54 150 6,0 3-drzwiowy 187.143.2z4JD
ACTUAL 22.525 1108 54 150 6,0 3-drzwiowy 187.143.2
ACTIVE 23.375 1108 54 150 6,0 3-drzwiowy 187.243.2

ce
ny

 s
am

oc
ho

dó
w

S
E

IC
E

N
T

O

• 009 – ABS z∏ 1.955 • 025 – Kli ma t. z∏ 2.975 • 028 – Elektr. ster. szyby przed. z∏ 595 • 030 – Przy c. szy by aterm. z∏ 255 • 082 – Przyst. pod ra dio z∏ 170 • 097 – Lam py przeciwmgiel ne z∏ 425
• 108 – Fel gi alum. z∏ 1.062,50 • 112 – Wpo m. el. kie row ni cy z∏ 1.615 • 195 – Siedz. tyl ne dzie l. z∏ 340 • 197 – Chlapacze z∏ 42,50 • 210 – La kier me ta liz. z∏ 913,75 • 228 – Cen t. za mek z∏ 297,50
• 313 – Radioodt. kaset. z∏ 1.105 • 399 – Dach otw. elektr. – d∏u gi z∏ 2.040 • 431 – Felgi alum. 13” + opo ny 165/65/13 z∏ 1.232,50 • 457- Zde rza ki w ko l. nad wo zia z∏ 510 • 502 – Po dusz ka pow.
pa s. z∏ 935 • 564 – Ra dio z CD z∏ 1.360 • 718 – Sys tem au dio hi -fi (2 dod. g∏oÊ. 100W) z∏ 510 • 5B2 – La kier spor to wy z∏ 340 • 927 – Ochr. listwy boczne z∏ 127,50 • 58H – Pa kiet Es te ty ka z∏ 170

** Cena wersji FRESH nie podlega upustom. 
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1.1 FRESH 27.800** 1108 54 150 5,7 5-drzwiowy 169.010.0z4JD
1.1 ACTUAL 25.330 1108 54 150 5,7 5-drzwiowy 169.010.0
1.1 ACTIVE 26.945 1108 54 150 5,7 5-drzwiowy 169.022.0
1.2 DYNAMIC 30.430 1242 60 155 5,6 5-drzwiowy 169.033.0
1.3 Multijet 16v FRESH 34.000** 1248 70 160 4,3 5-drzwiowy 169.014.0z4JD
1.3 Multijet 16v ACTUAL 30.600 1248 70 160 4,3 5-drzwiowy 169.014.0
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 32.980 1248 70 160 4,3 5-drzwiowy 169.034.0
1.2 4x4 38.165 1242 60 145 6,6 5-drzwiowy 169.063.0
1.2 4x4 CLIMBING 39.950 1242 60 145 6,6 5-drzwiowy 169.073.0

P
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008 – Cen tr. za mek ster. z pi lo ta z∏ 382,50 • 009 – ABS z∏ 1.700 • 025 – Kli ma ty za cja i filtr prze ciw py∏ ko wy z∏ 3.825 • 063 – Re gul. wys. kie row ni cy, fotela kie row cy z∏ 467,50• 082 – Przyst. do mont.
radia z∏ 340 • 097 – Âwia t∏a prze ciw m g. z∏ 425 • 112 – Wspo mag. elektr. kie row ni cy Du al dri ve z∏ 1.615 • 140 – Au to. kli mat. 2-stref. z∏ 4.675 • 195 – Tyl na ka na pa dziel. z∏ 340 • 210 – La kier me -
ta liz. z∏ 1.232,50 • 245 – Ster. ra diem z kie row ni cy z∏ 382,50 • 263 – Sys tem CON NECT z∏ 5.015 • 269 – Sys tem na wi ga cji z∏ 5.525 • 315 – Ra dio z CD z∏ 1.275 • 329 – Kie rownica po kry ta skó rà
z∏ 255 • 392 – ESP (tyl ko z 1.3 JTD 16v) z∏ 2.465 • 400 – Dach otwie ra ny elektr. z∏ 1.700 • 407 – Au tom. skrz. bie gów MTA (dot. 1.2 8v i 1.3 JTD 16v) z∏ 5.100 • 428 – Elektr. ste ro wa ne szy by przed.
i centr. za mek z∏ 1.020 • 431 – Fel gi alu min. Ele gant 14” + opo ny 185/60/H14 z∏ 1.275 • 432 – Fel gi alu min. Ele gant 15” + opo ny 185/55/H15 (dla 1.2 16v) z∏ 1.870 • 451 – Ra dio odtwarzacz ka -
se t. z∏ 850 • 499 – Pa kiet Fix&Go z∏ 42,50 • 505 – Bocz ne po dusz ki pow. z∏ 1.020 • 511 – Trzeci zag∏ówek tylny z∏ 425 • 614 – Kur ty ny pow. z∏ 1.700 • 717 – Au to ra dio CD MP3 + sub wo ofer z∏ 1.700
• 718 – Sub wo ofer z∏ 425 • 876 – Zderzaki w kol. nad wo zia z∏ 510 • 923 – Spo iler dach. z∏ 340 • 927 – Li stwy ochron ne drzwi z∏ 170

** Cena wersji FRESH nie podlega upustom.

1.2 FRESH 31.500** 1242 60 155 5,7 3-drzwiowy 188.010.4z4JD
1.3 MULTIJET 16v FRESH 41.000** 1248 70 164 4,5 3-drzwiowy 188.011.4z4JD
1.2 ACTUAL 30.600 1242 60 155 5,7 3-drzwiowy 188.010.4
1.3 MULTIJET 16v ACTUAL 38.675 1248 70 164 4,5 3-drzwiowy 188.011.4
1.2 ACTIVE 32.810 1242 60 155 5,7 3-drzwiowy 188.110.4
1.3 MULTIJET 16v ACTIVE 40.035 1248 70 164 4,5 3-drzwiowy 188.111.4
1.2 8v DYNAMIC 35.105 1242 60 155 5,7 3-drzwiowy 188.210.4
1.2 16v DYNAMIC 37.485 1242 80 172 6,0 3-drzwiowy 188.213.4
1.3 MULTIJET 16v DYNAMIC 42.330 1248 70 164 4,5 3-drzwiowy 188.211.4
1.2 FRESH 32.500** 1242 60 155 5,7 5-drzwiowy 188.040.4z4JD
1.3 MULTIJET 16v FRESH 41.000** 1248 70 164 4,5 5-drzwiowy 188.041.4z4JD
1.2 ACTUAL 31.450 1242 60 155 5,7 5-drzwiowy 188.040.4
1.3 MULTIJET 16v ACTUAL 39.525 1248 70 164 4,5 5-drzwiowy 188.141.4
1.2 ACTIVE 33.660 1242 60 155 5,7 5-drzwiowy 188.140.4
1.3 MULTIJET 16v ACTIVE 40.885 1248 70 164 4,5 5-drzwiowy 188.141.4
1.2 8v DYNAMIC 35.955 1242 60 155 5,7 5-drzwiowy 188.240.4
1.2 16v DYNAMIC 38.335 1242 80 172 6,0 5-drzwiowy 188.243.4
1.3 MULTIJET 16v DYNAMIC 43.180 1248 70 164 4,5 5-drzwiowy 188.241.4
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• 008 – Za mek centr. ster. pi lo tem z∏ 340 • 009 – ABS z∏ 1.785 • 011 – Reg. wys. kie row. z∏ 340 • 025 – Kli mat. man. z∏ 3.655 • 082 – Przystos. do mont. radia z∏ 340 • 097 – Âwia t∏a prze ciw m -
giel ne z∏ 510 • 102 – Spryskiwacze reflek. z∏ 510 • 108 – Felgi alum. 14” + opony 185/65/14 z∏ 1.275 • 112 – Wpom. elektr. kie row. z∏ 1.487,50 • 140 – Kli mat. au to mat. z∏ 4.675 • 141 – Opony
165/70/14 (bie˝nik wysoki GRIP) z∏ 0 • 182 – Cztery zag∏. tyl ne ta pi ce ro wa ne z∏ 127,50 • 195 – Siedz. tyl ne dziel. 50/50 z∏ 340 • 198 – Re gul. wys. pa sa kie row cy z∏ 85 • 210 – La kier me ta liz.
z∏ 1.062,50 • 218 – Elektr. ster. lu ster ka z∏ 425 • 245 – Ster. ra diem z ko ∏a kier. z∏ 382,50 • 295 – Siedz. pa sa˝. ze zint. schow kiem z∏ 170 • 357 – Re lin gi dach. z∏ 510 • 392 – ESP z∏ 2.125 • 399
– Elektr. ster. szkla ny dach SKY DO ME z∏ 2.465 • 407 – Skrzy nia au tom. Du alo gic z∏ 5.100 • 428 – Elektr. ster. szy by przed nie i centr. za mek z∏ 1.020 • 431 – Fel gi alum. 14”, opo ny 165/65/14 z∏ 1.275
• 451 – Zin tegr. ra dio od twa rzacz ka se to wy z∏ 1.020 • 469 – Przes. i dzie lo na tyl na ka na pa z∏ 850 • 499 – Pa kiet Fix&Go! z∏ 85 • 502 – Po dusz ka pow. pa sa˝. z∏ 935 • 505 – Bocz ne pod. pow. z∏ 1.020
• 508 – Czujn. park. z∏ 765 • 564 – Zint. ra dio z od twarz. CD z∏ 1.275 • 565 – Zmie niar ka CD z∏ 1.020 • 614 Kur ty ny pow. z∏ 1.700 • 626 – Reg. wys. siedz. kie row cy z∏ 340 • 665 – Za pal nicz ka
z∏ 170 • 717 – Zin tegr. ra dio z odtw. CD i MP3 z∏ 1.700 • 718 – Sys tem au dio Hi -Fi (g∏o Êni ki i sub wo ofer) z∏ 680 • 823 – Gniazd ko 12V z∏ 85 • 876 – Zde rza ki w ko lo rze nad wo zia z∏ 510 • 890
– Pakiet Komfort (uchwyty nadokienne + reg. wys. przed. pasów. bezp.) z∏ 127,50 • 904 – System Connect Nav+ z wyÊwietl. kolor. 7” z∏ 6.800 • 927 – Ochron ne li stwy bocz ne z∏ 170 • 989 – Pa kiet
dla pa là cych z∏ 85 • 50G – Pa kiet Hi -Fi (za wie ra opcje 008, 097, 218, 245, 357, 564, 718, 927) z∏ 3.145 • 50K – Pa kiet Sky (za wie ra opcje 008, 097, 357, 399, 50X, 927) z∏ 3.060 • 50Y – Pa -
kiet Class (za wie ra opcje 008, 025, 357, 50X, 927) z∏ 3.570 • 59A – Pa kiet Es te ty ka z∏ 170 • 5B2 – La kier spor to wy z∏ 340 • 4DM – Pakiet Clima (zawiera opcje 008, 025, 218, 50X) z∏ 3.740 • 4DN
– Pakiet Panorama (zawiera opcje 008, 218, 399, 50X) z∏ 3.060 • 4DP – Pakiet Cult (zawiera opcje 008, 097, 218, 564, 245, 102, 108, 295, 626, 182, 140, 50X) z∏ 8.075 • 356* – Ma pa Por -
tu ga lii z∏ 1.190 • 530* – Ma pa W∏och z∏ 1.190 • 533* – Ma pa Nie miec z∏ 1.190 • 537* – Ma pa Fran cji z∏ 1.190 • 538* – Ma pa Bel gii z∏ 1.190 • 540* – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.190 • 542* – Ma pa
Szwaj ca rii z∏ 1.190 • 548* – Ma pa Au strii z∏ 1.190 • 549* – Mapa Danii i Szwecji z∏ 1.190 • 574* – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.190
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904) ** Cena wersji FRESH nie podlega upustom.
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1.4 16v FRESH 45.900** 1368 95 180 6,5 3-drzwiowy 192.3VA.2
1.9 JTD 100 FRESH 53.900** 1910 100 183 5,3 3-drzwiowy 192.3VS.2
1.4 16v ACTIVE 47.090 1368 95 180 6,5 3-drzwiowy 192.3JA.2
1.4 16v RACING 49.640 1368 95 180 6,5 3-drzwiowy 192.3RA.2
1.6 16v ACTIVE 50.490 1596 103 185 7,3 3-drzwiowy 192.3JX.2
1.9 JTD 100 ACTIVE 53.890 1910 100 183 5,3 3-drzwiowy 192.3JS.2
1.9 JTD 115 ACTIVE 55.590 1910 115 192 5,3 3-drzwiowy 192.3J8.2
1.9 JTD 115 DYNAMIC 59.415 1910 115 192 5,3 3-drzwiowy 192.328.2
1.9 MULTIJET 16v 140 DYNAMIC 64.515 1910 140 203 5,4 3-drzwiowy 192.32R.2
1.9 MULTIJET 16v 140 SCHUMACHER 74.715 1910 140 203 5,4 3-drzwiowy 192.3SR.2
1.4 16v FRESH 45.900** 1368 95 178 6,8 5-drzwiowy 192.5VA.2
1.9 JTD 100 FRESH 53.900** 1910 100 181 5,5 5-drzwiowy 192.5VS.2
1.4 16v ACTIVE 47.090 1368 95 178 6,8 5-drzwiowy 192.5JA.2
1.6 16v ACTIVE 50.490 1596 103 183 7,4 5-drzwiowy 192.5JX.2
1.9 JTD 100 ACTIVE 53.890 1910 100 181  5,5 5-drzwiowy 192.5JS.2
1.9 JTD 115 ACTIVE 55.590 1910 115 190 5,4 5-drzwiowy 192.5J8.2
1.9 JTD 115 DYNAMIC 59.415 1910 115 190 5,6 5-drzwiowy 192.548.2
1.9 MULTIJET 16v 140 DYNAMIC 64.515 1910 140 200 5,6 5-drzwiowy 192.54R.2
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• 023 – Szy by elektr. podn. tyl ne z∏ 850 • 025 – Kli ma ty za cja z∏ 4.250 • 097 – Zin te grow. Êwia t∏a prze ciw m giel ne z∏ 340 • 140 – Auto mat. klim. dwu stre fo wa z∏ 5.525 • 140 – Auto mat. klim. dwu -
stref. (do p∏a ta do opcji 025) z∏ 1.700 • 200 – Dod. pod grze wacz temp. wn´ trza (dla sil ni ków die sla) z∏ 425 • 205 – Au to nom. ogrze wacz We basto z∏ 3.910 • 210 – La kier me tal. z∏ 1.445 • 211 – Ta -
pi cer ka skó rzana z∏ 5.950 • 213 – Au to alarm z∏ 1.275 • 230 – Re flek to ry kse no no we i sprys. re flek to rów (eli mi nu jà Êw. prze ciw m giel ne) z∏ 2.975 • 245 – Kie row. po kry ta skó rà z 6 przy ci ska mi z∏ 595
• 270 – La kier me ta liz. „Len ti co la ri” (z do dat kiem mi ki) z∏ 1.785 • 295 – Sie dze nie pa sa˝. sk∏a da ne w sto lik (w wer sji 5 drzw.) z∏ 297,50 • 320 – Kie row. i dêwi gnia zmia ny bie gów po kry ta skó rà z∏ 382,50
• 350 – Pa kiet zi mo wy I z∏ 1.275 • 43X – Pa kiet zi mo wy II z∏ 6.205 • 392 – ESP + ASR + MSR + Bra ke As sist z∏ 2.465 • 400 – Dach otwie ra ny elektr. SKY WIN DOW z∏ 4.250 • 416 – Tem po mat
CRU ISE CON TROL z∏ 1.275 • 108 – Fel gi alum. i opony 195/55/15 4 szt. z∏ 1.360 • 431 – Fel gi alu m. i po sze rzo ne opo ny 205/55/16 91V 4 szt. (dla wer sji 5 drzw.) z∏ 1.700 • 434 – Fel gi alum. i po -
szerz. opo ny 205/55/16 91V 5 szt. z∏ 2.125 • 435 – Fel gi alum. i po szerz. opo ny 215/45/17 87W z∏ 2.550 • 439 – Fel gi alum. i poszerz. opony 205/55/16 91V 4 szt. (dla wer sji 3-drzw.) z∏ 2.210
• 469 – Sie dze nia tyl ne po chyl. i prze suw. nie zal. z∏ 1.360 • 499 – FIX&GO (eli mi nu je ko ∏o za pa so we) z∏ 0 • 4C6 – Pa kiet spor to wy (fel gi alum. i opo ny 215/45/17 87W + spoj ler tyl ny da cho wy + spoj -
le ry bocz ne) – tyl ko dla wer sji 3-drzwio wych z∏ 3.060• 501 – Elektr. ster. podgrz. fotel kierowcy z funkcjà pami´ci z∏ 5.355 • 505 – Bocz ne po dusz ki pow. z∏ 1.105 • 508 – Czuj nik par ko wa nia z∏ 850
• 5B2 – La kier pa ste lo wy z∏ 510 • 614 – Kur ty ny pow. z∏ 1.105 • 510 – Tyl ne bocz ne po dusz ki pow. z∏ 1.275 • 451 – Ra dio od twa rzacz ka se to wy z∏ 1.105 • 564 – Ra dio z CD z∏ 1.530 • 41A – Ra dio
z CD i MP3 z∏ 2.040 • 41A – Ra dio z CD i MP3 (do p∏a ta do ra dia z CD) z∏ 510 • 565 – Zmie niacz CD w schow ku przed pa sa ̋e rem z∏ 1.190 • 579 – Easy Go z∏ 2.295 • 709 – Kie row. po kry ta skó rà
z 11 przy ci ska mi z∏ 680 • 718 – Sys tem Hi -Fi z sub wo ofe rem z∏ 1.275 • 727 – Wn´ trze Extra se ria (dla wer sji 3-drzw.) z∏ 0 • 732 – Ta pi cer ka skó rza na dla wn´trza 727 z∏ 5.950 • 803 – Za pa so we ko -
∏o do jaz do we (eli mi nu je ko∏o zapasowe pe∏nowymiarowe) z∏ 0 • 904 – Sys tem CON NECT NAV+ z wy Êwietl. ko lo ro wym 7” z∏ 7.225 • 914 – Pa kiet COM FORT 1 (czuj nik par ko wa nia, desz czu, i au to mat.
Êwia t∏a) z∏ 1.105 • 923 – Spo jler tyl ny da cho wy z∏ 425 • 926 – Spo ile ry bocz ne (tyl ko do wer sji 3-drzw.) z∏ 425 • 982 – Ko ∏o za pa so we z fel gà alu min. z∏ 510 • 989 – Pakiet dla palàcych z∏ 127,50
• 59A – KIT es te tycz ny „Ki ron” z∏ 212,50 • 40K – Otwie ra na tyl na szy ba (dla Multi Wagon) z∏ 765 • 070 – Za ciem niane tyl ne szy by (od tyl nych drzwi + ba ga˝ nik dla Multi Wagon) z∏ 680 • 356* – Ma -
pa Por tu ga lii z∏ 1.190 • 4HS* – Ma pa Wschodniej Europy (m. in. Polski) z∏ 1.190  • 530* – Ma pa W∏och z∏ 1.190 • 533* – Ma pa Nie miec z∏ 1.190 • 537* – Ma pa Fran cji z∏ 1.190 • 538* – Ma pa
Bel gii z∏ 1.190 • 540* – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.190 • 542* – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.190 • 548* – Ma pa Au strii z∏ 1.190 • 554* – Ma pa Wlk. Bry ta nii z∏ 1.190 • 574* – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.190
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904) ** Cena wersji FRESH nie podlega upustom.

1.4 16v FRESH 49.400** 1368 95 176 6,8 5-drzwiowy 192.7VA.2
1.9 JTD 100 FRESH 57.400** 1910 100 181 5,6 5-drzwiowy 192.7VS.2
1.4 16v ACTIVE 50.065 1368 95 176 6,8 5-drzwiowy 192.7JA.2
1.6 16v ACTIVE 53.465 1596 103 183 7,6 5-drzwiowy 192.7JX.2
1.9 JTD 100 ACTIVE 56.865 1910 100 181 5,6 5-drzwiowy 192.7JS.2
1.9 JTD 115 ACTIVE 58.565 1910 115 190 5,6 5-drzwiowy 192.7J8.2
1.9 JTD 115 DYNAMIC 62.390 1910 115 190 5,6 5-drzwiowy 192.748.2
1.9 MULTIJET 16v 140 DYN. 67.490 1910 140 200 5,6 5-drzwiowy 192.74R.2
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• 008 – Zdalne sterowanie cen tral nym za mkiem z∏ 382,50 • 009 – ABS z EBD z∏ 2.295 • 025 – Kli ma ty za cja z∏ 3.825 • 097 – Âwia t∏a prze ciw m giel ne z∏ 595 • 108 – Fel gi alu mi nio we z∏ 1.020 • 195
– Tyl na ka na pa dziel. z∏ 425 • 210 – La kier me ta liz. z∏ 1.232,50 • 428 – Elektr. sterowane przed. szyby + centr. zamek z∏ 1.275 • 502 – Po dusz ka pow. pa sa ̋e ra z∏ 1.275 • 507 – Wbud. ra dio z od -
twa rza czem ka set. z∏ 1.105 • 626 – Re gul. mechanicznie sie dze nie kie row cy (z pod par ciem l´ dê wio wym) z∏ 255

1.2 16v ACTIVE 29.741,50 1242 80 162 7,0 4-drzwiowy 172.164.0
1.2 16v DYNAMIC 32.291,50 1242 80 162 7,0 4-drzwiowy 172.166.0
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• 008 – Centr. zamek ster. z pilota z∏ 586,50 • 009 – ABS z∏ 3.017,50 • 025 – Kli ma ty za cja z∏ 4.165 • 041 – Elek trycz ne pod grz. lu ster ka z∏ 442 • 055 – Dod. drzwi bocz ne prze suw ne z∏ 1.190
• 070 – Przyc. szyby boczne i tylne z∏ 765 • 072 – Przyst. pod ra dio (okablowanie + antena) z∏ 170 • 082 – Przyst. pod ra dio (okablowanie + antena + g∏oÊniki) z∏ 399,50 • 097 – Âwia t∏a prze ciw -
m giel ne z∏ 552,50 • 108 – Fel gi alu mi nio we 14” z∏ 1.147,50 • 193 – Nor ma emi sji spa lin „EOBD” z∏ 0 • 197 – Far tu chy prze ciw b∏ot ne tyl ne z∏ 51 • 209 – Pó∏ ka nad prze strze nià ba ga˝. z∏ 212,50
• 210 – La kier me tal. z∏ 1.232,50 • 313 – Ra dio odtw. kaset. z∏ 1.317,50 • 352 – Ko rek wle wu pa li wa zam. na kluczyk z∏ 102 • 360 – Podwy˝szony dach (za wie ra 519) z∏ 3.485 • 428 – Elektr. opusz -
cza ne szy by + centr. za mek z∏ 1.275 • 453 – Ogrz. sie dze nie kie row cy (tyl ko z opcjà 627) z∏ 467,50 • 502 – Po dusz ka pow. pa sa ̋e ra z∏ 1.020 • 505 – Po dusz ki pow. bocz ne z∏ 1.147,50 • 508 – Sys -
te my wspom. przy par ko wa niu z∏ 850 • 519 – Tyl ne drzwi bocz ne, dwu skrzy d∏o we asy me trycz ne z∏ 272 • 547 – MP3 + ste row. g∏o so we GSM z∏ 1.105 • 564 – Ra dio z od twa rza czem CD z∏ 1.615 • 585
– Przesuwny dach nad ba ga˝. z∏ 1.317,50 • 58H – Obramowanie tylnych Êwiate∏ w kolorze nadwozia z∏ 212,5 • 627 – Siedz. kie row cy z pod ∏ok. z∏ 382,50 • 678 – Far tu chy prze ciw b∏ot ne tyl ne z∏ 51
• 748 – Far tu chy prze ciw b∏ot ne przed nie i tylne z∏ 170 • 833 – Przyst. do te le fo nu z∏ 272 • 876 – Zde rza ki w ko lo rze nad wo zia z∏ 425 • 903 – CON NECT NAV (ra di ona wi ga tor, CD, CDR, TEL. SIM) pik -
to gra mo wy z∏ 6.630 • 904 – CON NECT NAV+ (ra di na wi ga tor MA PA, CD, CDR, TEL. SIM) kar to gra ficz ny z∏ 8.500 • 356* – Ma pa Por tu ga lii z∏ 1.190 • 530* – Ma pa W∏och z∏ 1.190 • 533* – Ma pa
Nie miec z∏ 1.190 • 537* – Ma pa Fran cji z∏ 1.190 • 538* – Ma pa Bel gii z∏ 1.190 • 540* – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.190 • 542* – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.190 • 548* – Ma pa Au strii z∏ 1.190 • 549* – Ma -
pa Da nii i Szwe cji z∏ 1.190 554 – Ma pa Wlk. Bry ta nii z∏ 1.190 • 574* – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.190     

* ce na za ko lej nà ma p´ (jed na w ce nie opcji 904)

1.2 BZ ACTUAL 37.995 1242 65 142 7,5 4-drzwiowy 119.410.1
1.3 JTD ACTUAL 44.115 1251 70 145 5,5 4-drzwiowy 119.417.1
1.2 BZ ACTIVE 39.780 1242 65 142 7,5 4-drzwiowy 119.510.1
1.6 16v ACTIVE 43.350 1596 103 168 8,6 4-drzwiowy 119.511.1
1.9 JTD ACTIVE 48.790 1910 105 168 5,8 4-drzwiowy 119.513.1
1.3 JTD ACTIVE 45.900 1251 70 145 5,5 4-drzwiowy 119.517.1
1.6 16v FAMILY 48.280 1596 103 168 8,6 5-drzwiowy 119.521.1
1.9 JTD FAMILY 53.720 1910 105 168 5,8 5-drzwiowy 119.523.1
1.6 16v DYNAMIC 46.070 1596 103 168 8,6 5-drzwiowy 119.711.1
1.9 JTD DYNAMIC 51.510 1910 105 168 5,8 5-drzwiowy 119.713.1
1.3 JTD DYNAMIC 48.620 1251 70 145 5,5 5-drzwiowy 119.717.1
1.9 JTD MALIBU 62.305 1910 105 168 5,8 5-drzwiowy 119.813.1
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• 023 – Szy by tyl ne ster. elektr. z∏ 850 • 025 – Klimatyzacja z∏ 3825 • 051 – Czujnik zmroku z∏ 255 • 070 – Szyby przyc. boczne i tylna z∏ 595 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 425 • 102 – Sprysk.
reflekt. z∏ 595 • 108 – Ko∏a ze stopu 15”, opony 195/60/15 z∏ 1.530 • 431 – Ko∏a ze stopu 15”, opony 195/60/15 z∏ 1.700 • 432 – Ko∏a ze stopu 16”, opony 205/50/16 z∏ 2.550 • 406 – Ko∏a
stalowe 15”, opony 195/60 R15 z∏ 255 • 132 – Pod∏ok. siedzenia kier. z∏ 170 • 140 – Klimatyzacja aut. dwust. (dop. do wer. z klim. man.) z∏ 2.550 • 210 – Lakier metal. z∏ 1.530 • 245 – Ster.
radiem na kier. (6 przyc.) z∏ 595 • 347 – Czujnik deszczu z∏ 255 • 357 – Relingi dachowe z∏ 595 • 365 – TMPS (czuj. ciÊ. pow. w oponach) z∏ 595 • 392 – ESP z∏ 3.825 • 400 – Dwucz. szklany dach
otw. elektr. z∏ 4.165 • 407 – Automat. skrzynia biegów (dost. z silnikami 1.4 16v i 1.3 JTD) z∏ 4.250 • 40 X  – Wielofunk. siedz. tylne (jak w wersji Dynamic) z∏ 850 • 40Y – Regul. l´dêw. siedz. kierowcy
z∏ 170 • 416 – Cruise Control z∏ 1.275 • 43H – Pod∏ok. siedz. pasa˝. z∏ 255 • 456 – Regul. l´dê. siedz. pasa˝. z∏ 170 • 499 – Zestaw fix&go z∏ 85 • 505 – Poduszki pow. boczne z∏ 1.105 • 508
– Czujnik park. z∏ 850 • 563 – Zmien. p∏yt CD z∏ 1.190 • 564 – Radio z CD z∏ 1.530 • 614 – Kurtyny pow. boczne z∏ 1.275 • 709 – Ster. radiem i naw. na kier. (8 przyc. + 3) z∏ 595 • 717 – Radio
z CD MP3 z∏ 1.530 • 718 – Instal. Hi-Fi z subwoof. z∏ 850 • 823 – Gniazdo 12V w bag. z∏ 85 • 833 – Przyst. do radiotelefonu z∏ 340 • 835 – Schowki na podsufitce z∏ 255 • 904 – System Connect
Nav+ z∏ 6.715 • 989 – Zestaw dla palaczy z∏ 85 • 352 – Korek wlewu paliwa zam. na kluczyk z∏ 187 • 530 – Ma pa W∏och* z∏ 1.190 • 533 – Ma pa Nie miec* z∏ 1.190 • 537 – Ma pa Fran cji* z∏ 1.190
• 538 – Ma pa Bel gii* z∏ 1.190 • 540 – Ma pa Ho lan dii* z∏ 1.190 • 542 – Ma pa Szwaj ca rii* z∏ 1.190 • 548 – Ma pa Au strii* z∏ 1.190 • 554 – Ma pa Wlk. Bry ta nii* z∏ 1.190 • 549 – Mapa Danii*
z∏ 1.190 • 356 – Ma pa Por tu ga lii* z∏ 1.190 • 574 – Ma pa Hisz pa nii* z∏ 1.190 • 5B2 – Kolor pastelowy Extraserie z∏ 680 • 211 – Tapicerka skórzana z∏ 5.100 • 728 – Tapicerka z Alcantary z∏ 2.975
• 802 – Kolor met. Extraserie z∏ 1.700 • 129 – Pakiet zimowy z∏ 1.530 • 543 – Trzeci zag∏ówek tylnej kanapy z∏ 170 • 218 – Elektr. ster. lusterka z∏ 4250
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 903, 904 – mapa musi byç zamówiona z nawigatorem) ** Cena wersji FRESH nie podlega upustom.  

ID
E

A 1.4 8v FRESH 46.210** 1368 77 163 6,2 5-drzwiowy 135.811.0
1.3 Multijet 16v FRESH 52.810** 1248 70 159 5,1 5-drzwiowy 135.815.0
1.4 8v ACTIVE 44.888,50 1368 77 163 6,2 5-drzwiowy 135.011.0
1.3 Multijet 16v ACTIVE 50.498,50 1248 70 159 5,1 5-drzwiowy 135.815.0
1.4 8v DYNAMIC 48.798,50 1368 77 163 6,2 5-drzwiowy 135.511.0
1.4 16v DYNAMIC 50.668,50 1368 95 175 6,6 5-drzwiowy 135.512.0
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 54.408.50 1248 70 159 5,1 5-drzwiowy 135.515.0

• 009 – ABS z∏ 2.465 • 023 – Szy by tyl ne ster. elektr. z∏ 765• 097 – Reflektory przeciwmgielne z∏ 425 • 102 – Spryskiwacze re flektorów z∏ 425 • 140 – Klimatyzacja pó∏autom. z∏ 4.250 • 205
– Dodatkowe ogrzew. ster. pi lo tem dla wersji JTD z∏ 4.250 • 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.530 • 213 – Alarm z∏ 1.020 • 451 – Radioodtwarzacz kasetowy z∏ 1.105 • 413 Pakiet AUDIO z∏ 680 • 980
– Pe∏ no wy mia ro we ko ∏o za pasowe z∏ 85 • 431 – Fel gi alu mi nio we 15” i opo ny 195/60/15 4 szt. z∏ 1.700 • 435 – Fel gi alu mi nio we 17” i opo ny 205/45/17 4 szt. z∏ 2.125 • 982 – Ko∏o zapasowe
– felga alum. 15”, opona 195/60/15 z∏ 680 • 441 – Elektrycznie ustaw. i sk∏a da ne lu ster ka z∏ 425 • 465 – Konsola z lo dów kà z∏ 255 • 505 – Po dusz ki pow. bocz ne przed nie z∏ 1.105 • 508 – Czuj -
niki par ko wa nia tylne z∏ 850 • 563 – Zmie niar ka CD z∏ 1.190 • 576 – Podwójny dach otwierany elektr. z∏ 4.250 • 070 – Szyby tylne przyc. w kolorze niebieskim z∏ 595 • 564 – Ra dioodtwarzacz CD
z∏ 1.530 • 499 – Pa kiet Fix&Go z∏ 85 • 320 – Kie rownica i ga∏ ka zmia ny bie gów ob szy te skó rà z∏ 425 • 614 – Kurtyny powietrzne z∏ 1.275 • 245 – Ster. ra diem na kie row. z∏ 595• 269 – Nawigator
z∏ 5.525 • 903 – Con nect Nav z∏ 9.350 • 392 – ESP z∏ 3.825 • 469 – Fotel tylny Êrodkowy przesuwany z∏ 170 • 658 – Schowek pod siedzeniem pasa˝era z∏ 255 • 672 – Pa kiet Komfort z∏ 850
• 356* – Ma pa Por tu ga lii z∏ 1.190 • 530* – Ma pa W∏och z∏ 1.190 • 533* – Ma pa Nie miec z∏ 1.190 • 537* – Ma pa Fran cji z∏ 1.190 • 538* – Ma pa Bel gii z∏ 1.190 • 540* – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.190
• 542* – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.190 • 548* – Ma pa Au strii z∏ 1.190 • 549* – Ma pa Da nii z∏ 1.190 • 554* – Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 1.190 • 574* – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.190 • 220 – Tablica rozdzielcza
wykonana z PCV (w standardzie tablica pokryta tkaninà) z∏ 0 
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 269, 903 – mapa musi byç zamówiona z nawigatorem) ** Cena wersji FRESH nie podlega upustom.

1.6 16v FRESH 59.950** 1580 103 170 8,6 5-drzwiowy 186.211.2z4JD
1.9 JTD FRESH 65.450** 1910 115 173 6,4 5-drzwiowy 186.231.2z4JD
1.6 16v ACTIVE 58.097,50 1580 103 170 8,6 5-drzwiowy 186.211.2
1.9 JTD ACTIVE 62.772,50 1910 115 173 6,4 5-drzwiowy 186.231.2
1.6 16v DYNAMIC 62.347,50 1580 103 170 8,6 5-drzwiowy 186.411.2
1.9 JTD DYNAMIC 66.597,50 1910 115 173 6,4 5-drzwiowy 186.431.2
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• 064 – Su per blo ka da z∏ 595 • 070 – Przy ciem nia ne tyl ne szy by (tyl ko z pa kie tem Su per wi docz noÊç) z∏ 850 • 087 – 3 rzàd sie dzieƒ (2+3+2 ra zem 7 miejsc) z∏ 2.932 • 102 – Spry ski wa cze re flek -
to rów z∏ 850 • 108 – Fel gi alu mi nio we 15”, opo ny 215/65/15 z∏ 1.700 • 119 – Sie dze nie kie row  cy elektr. re gul. pod grzew. z pa mi´ cià z∏ 3.825 • 131 – Roleta baga˝nika (d∏uga) stan. w wer. 5 osob.
opcja w przyp. zamów. 087 lub 897 lub 965 z∏ 255 • 140 – Kli ma ty za cja au to ma tycz na dwu stre fo wa z∏ 1.360 • 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.785 • 211 – Skó rza ne sie dze nia przed. ob ro to we i pod -
grze wa ne (w po∏. z opcjà 659) z∏ 10.625 • 224 – Su per blo ka da + alarm z∏ 1.530 • 230 – Âwiat∏a kse no no we z∏ 2.975 • 320 – Kie row ni ca i dêwi gnia zmia ny bie gów po kry te skó rà z∏ 425 • 359 – Re -
lin gi da cho we po przecz ne z∏ 1020 • 365 – Czuj nik ci Ênie nia po wie trza (tyl ko z fel ga mi alum.) z∏ 425 • 381 – Za bez pie cze nie prze strze ni ba ga ̋o wej z∏ 425 • 392 – ESP + ASR + MSR z∏ 2.465 • 406
– Fel gi stalowe 16”, opo ny 215/60/16 z∏ 595 • 416 – Tem po mat z∏ 765 • 440 – Fo te le przed nie ob ro to we z∏ 1.020 • 452 – Przed nie fo te le pod grze wa ne z∏ 935 • 493 – Elek trycz nie re gu lo wa ne drzwi
bocz ne z∏ 2.975 • 508 – Czuj nik par ko wa nia z∏ 1.870 • 565 – Zmie niar ka CD z∏ 1.275 • 628 – Po trój ne elektr. okno da cho we (za wie ra lu ster ko do kon tro li dzie ci, z opcjà 632) z∏ 5.015 • 632 – Szy -
by tylne elektr. ster., elektr. blo ka da drzwi, os∏o ny prze ciw s∏o necz ne dla 2 rz´ du, elektr. ustaw. lu st. zew. z∏ 1.530 • 659 – Za s∏o na prze ciw s∏o necz na dla 3 rz´ du i tyl nej szy by z∏ 212,50 • 897 – Fo te le
lot ni cze (2+2+2 ra zem 6 miejsc) z∏ 2.465 • 903 – Sys tem CON NECT NAV z∏ 5.100 • 904 – Sys tem CON NECT NAV+ z∏ 8.925 • 965 – Ka na pa w 3 rz´ dzie sie dzeƒ (2+3+3 ra zem 8 miejsc) z∏ 4.250
• 40E – Pa kiet Su per wi docz noÊç z∏ 1.275 • 40EK – Pa kiet Professional (zawiera opcje 359, 381, 508) z∏ 2.720 • 40F – Pa kiet skó rza no -elek trycz ny z∏ 14.450 • 356* – Ma pa Por tu ga lii z∏ 1.190
• 530* – Ma pa W∏och z∏ 1.190 • 533* – Ma pa Nie miec z∏ 1.190 • 537* – Ma pa Fran cji z∏ 1.190 • 538* – Ma pa Bel gii z∏ 1.190 • 540* – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.190 • 542* – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.190
• 548* – Ma pa Au strii z∏ 1.190 • 549* – Ma pa Da nii i Szwe cji z∏ 1.190 • 554* – Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 1.190 • 574* – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.190 • 5A1 – Fel gi alu m. opo ny 215/60/16 z∏ 2125
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 903, 904 – mapa musi byç zamówiona z nawigatorem)

ACTIVE 2.0 16v 90.185 1997 136 185 9,1 5-drzwiowy 179.111.0
ACTIVE 2.0 JTD 97.920 1997 109 174 7,0 5-drzwiowy 179.115.0
DYNAMIC 2.2 JTD 16v 116.280 2179 128 182 7,4 5-drzwiowy 179.957.0

U
LY

S
S

E

147 1.6 TS 105 KM IMPRESSION 56.015 1598 105 185 8,1 3-drzwiowy 190.531.1
147 1.6 TS 105 KM PROGRESSION 60.265 1598 105 185 8,1 3-drzwiowy 190.031.1
147 1.6 TS 105 KM DISTINCTIVE 64.600 1598 105 185 8,1 3-drzwiowy 190.231.1
147 1.6 TS 120 KM DISTINCTIVE 67.490 1598 120 195 8,2 3-drzwiowy 190.431.1
147 2.0 TS DISTINCTIVE 78.540 1970 150 208 8,9 3-drzwiowy 190.335.1
147 2.0 TS SELESPEED DISTINCTIVE 84.830 1970 150 208 8,9 3-drzwiowy 190.835.1
147 1.9 JTD 115 KM PROGRESSION 71.230 1910 115 191 5,8 3-drzwiowy 190.134.1
147 1.9 JTD 150 KM PROGRESSION 74.715 1910 150 208 5,9 3-drzwiowy 190.137.1
147 1.9 JTD 150 KM DISTINCTIVE 78.965 1910 150 208 5,9 3-drzwiowy 190.437.1
147 1.6 TS 105 KM IMPRESSION 57.715 1598 105 185 8,1 5-drzwiowy 190.551.1
147 1.6 TS 105 KM PROGRESSION 61.965 1598 105 185 8,1 5-drzwiowy 190.051.1
147 1.6 TS 105 KM DISTINCTIVE 66.300 1598 105 185 8,1 5-drzwiowy 190.251.1
147 1.6 TS 120 KM DISTINCTIVE 69.190 1598 120 195 8,2 5-drzwiowy 190.451.1
147 2.0 TS DISTINCTIVE 80.240 1970 150 208 8,9 5-drzwiowy 190.355.1
147 2.0 TS SELESPEED DISTINCTIVE 86.530 1970 150 208 8,9 5-drzwiowy 190.855.1
147 1.9 JTD 115 KM PROGRESSION 72.930 1910 115 191 5,8 5-drzwiowy 190.154.1
147 1.9 JTD 150 KM PROGRESSION 76.415 1910 150 208 5,9 5-drzwiowy 190.157.1
147 1.9 JTD 150 KM DISTINCTIVE 80.665 1910 150 208 5,9 5-drzwiowy 190.457.1

• 015 – ASR z∏ 850 • 023 – Elektryczne podn. szyb z ty∏u z∏ 765 • 025 – Kli ma ty za cja ma nu al na z∏ 4.675 • 082 – Przy st. do mon ta ̋u ra dia z∏ 425 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 595 • 102
– Spryskiwacze reflektorów z∏ 595 • 132 – Pod∏ok. z przodu z∏ 425 • 205 – Ogrze wa nie do dat ko we z∏ 850 • 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.530 • 211 – Ta pi cer ka skó rza na z∏ 3.825 • 213 – Autoalarm
z∏ 1.275 • 270 – La kier per ∏o wy z∏ 6.375 • 302 – G∏o Êni ki tyl ne wy so ko to no we z∏ 255 • 303 – Przy ci ski ste ru jà ce ra diem na kie row ni cy z∏ 510 • 320 – Kie row ni ca i dêwi gnia zmia ny bie gów ob szy ta
skó rà z∏ 510 • 321 – Kie row. i dêwi gnia zmia ny bie gów ozdobiona drew nem z∏ 765 • 392 – VDC z∏ 1.615 – 2.465* • 400 – Dach otwie ra ny elek trycz nie z∏ 2.550 • 410 – Lust. wew. autom. przyc.
z∏ 340 • 415 – Fel gi alu mi nio we Sport 15” opo ny 195/60/15” z∏ 0 – 1.870* • 416 – Tem po mat z∏ 850 • 431 – Fel gi alu mi nio we Ele ganti 15” opo ny 195/55 z∏ 0 – 1.870* • 432 – Fel gi alu mi nio we
Sport 16” opo ny 205/55/16” z∏ 0 – 2.550* • 433 – Fel gi alu mi nio we Sport 17” opo ny 215/45/17” z∏ 1.700 – 2.975* • 435 – Fel gi alu mi nio we wieloszprychowe 16” opo ny 205/55(niemo˝liwy mont.
∏aƒc.) z∏ 850 – 2.550* • 439 – Fel gi alu mi nio we Su per sport 17” opo ny 215/45  z∏ 1.700 – 2.975* • 454 – Regulacja wys. fotela pas. z∏ 340 • 508 – Czujnik parkow. z ty∏u z∏ 850 • 564 – Ra dio
z CD z∏ 1.785 • 709 – Przy ci ski ste ru jà ce radiem i te l. na kier. z∏ 680 • 711 – Sterowanie g∏osowe z∏ 425 • 718 – Sys tem Hi-Fi BO SE z subwooferem z∏ 2.210 • 728 – Tapicerka siedzeƒ z materia∏u
ALFATEX z∏ 425 • 732 – Fo te le spor to we - tapicerka skó rza ne z∏ 4.250 • 740 – Pa kiet Kli ma ty za cja z∏ 1.105 • 833 – Przy sto so wa nie do mon ta ̋u te le fo nu ko mór ko we go z∏ 680 • 903 – System CONNECT
NAV (piktogramy) z∏ 9.265 • 904 – System CONNECT NAV+ (mapa) z∏ 12.750 • 976 – Lust. boczne lakier. w kol. nadw. z∏ 0 – 680* • 980 – Ko ∏o za pa so we pe∏ no wy mia ro we z∏ 170 • 41A – Autoradio
z mp3 z∏ 2.125  • 51Y – Pa kiet Kom fort z∏ 595 • 56B – Pa kiet Zi mo wy z∏ 1.530 • 530 – Ma pa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Ma pa Nie miec z∏ 1.530 • 537 – Ma pa Fran cji z∏ 1.530 • 538 – Ma pa Bel gii
z∏ 1.530 • 540 – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.530 • 542 – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.530 • 548 – Ma pa Au strii z∏ 1.530 • 549 – Ma pa Da nii z∏ 1.530 • 549 – Ma pa Wielkiej Brytanii z∏ 1.530 • 574 – Ma pa Hisz -
pa nii i Portugalii z∏ 1.530
* w zale˝noÊci od wersji
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5
6 1.6 TS IMPRESSION 69.615 1598 120 200 8,2 4-drzwiowy 116.121.3

1.6 TS IMPRESSION BUSINESS 71.315 1598 120 200 8,2 4-drzwiowy 116.121.3
1.6 TS PROGRESSION 75.225 1598 120 200 8,2 4-drzwiowy 116.221.3
1.6 TS PROGRESSION CLASSIC 77.605 1598 120 200 8,2 4-drzwiowy 116.221.3
1.8 TS PROGRESSION CLASSIC 79.730 1747 140 208 8,5 4-drzwiowy 116.223.3
2.0 JTS PROGRESSION CLASSIC 85.255 1970 165 220 8,6 4-drzwiowy 116.375.3
2.0 JTS DISTINCTIVE 93.160 1970 165 220 8,6 4-drzwiowy 116.075.3
2.0 JTS DISTINCTIVE SPORT 98.175 1970 165 220 8,6 4-drzwiowy 116.075.3
2.0 JTS SELESPEED DISTINCTIVE 97.155 1970 165 220 8,6 4-drzwiowy 116.074.3
1.9 JTD IMPRESSION BUSINESS 76.755 1910 115 191 5,8 4-drzwiowy 116.146.3
1.9 JTD PROGRESSION CLASSIC 83.045 1910 115 191 5,8 4-drzwiowy 116.246.3
1.9 JTD DISTINCTIVE 91.035 1910 115 191 5,8 4-drzwiowy 116.286.3
1.9 JTD 16v IMPRESS. BUSINESS 79.475 1910 140 209 5,9 4-drzwiowy 116.156.3
1.9 JTD 16v PROGRESSION  84.235 1910 140 209 5,9 4-drzwiowy 116.546.3
1.9 JTD 16v PROGRESSION CLASS. 86.615 1910 140 209 5,9 4-drzwiowy 116.546.3
1.9 JTD 16v DISTINCTIVE 94.605 1910 140 209 5,9 4-drzwiowy 116.586.3
2.4 JTD 20v PROGRESSION CLASS. 106.420 2387 150 212 6,6 4-drzwiowy 116.257.3
2.4 JTD 20v DISTINCTIVE 114.070 2387 150 212 6,6 4-drzwiowy 116.457.3
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6
 S

W 1.6 TS IMPRESSION 73.780 1598 120 200 8,3 5-drzwiowy 116.721.3
1.6 TS IMPRESSION BUSINESS 75.480 1598 120 200 8,3 5-drzwiowy 116.721.3
1.6 TS PROGRESSION 78.795 1598 120 200 8,3 5-drzwiowy 116.621.3
1.6 TS PROGRESSION CLASSIC 81.175 1598 120 200 8,3 5-drzwiowy 116.621.3
1.8 TS PROGRESSION CLASSIC 83.300 1747 140 208 8,6 5-drzwiowy 116.723.3
2.0 JTS PROGRESSION CLASSIC 88.825 1970 165 220 8,9 5-drzwiowy 116.675.3
2.0 JTS DISTINCTIVE 96.730 1970 165 220 8,9 5-drzwiowy 116.175.3
2.0 JTS DISTINCTIVE SPORT 101.745 1970 165 220 8,9 5-drzwiowy 116.175.3
2.0 JTS SELESPEED DISTINCTIVE 100.725 1970 165 220 8,9 5-drzwiowy 116.174.3
1.9 JTD IMPRESSION BUSINESS 80.325 1910 115 191 6,0 5-drzwiowy 116.746.3
1.9 JTD PROGRESSION CLASSIC 86.615 1910 115 191 6,0 5-drzwiowy 116.646.3
1.9 JTD DISTINCTIVE 94.605 1910 115 191 6,0 5-drzwiowy 116.686.3
1.9 JTD 16v IMPRESSION BUSINESS 83.045 1910 140 209 6,1 5-drzwiowy 116.756.3
1.9 JTD 16v PROGRESSION 87.805 1910 140 209 6,1 5-drzwiowy 116.846.3
1.9 JTD 16v PROGRESSION CLASSIC 90.185 1910 140 209 6,1 5-drzwiowy 116.846.3
1.9 JTD 16v DISTINCTIVE 98.175 1910 140 209 6,1 5-drzwiowy 116.886.3
2.4 JTD 20v PROGRESSION CLASSIC 109.990 2387 150 212 6,7 5-drzwiowy 116.657.3
2.4 JTD 20v DISTINCTIVE 117.640 2387 150 212 6,7 5-drzwiowy 116.847.3
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4 1.9 JTD 150 KM STRADALE PROG. 110.500 1910 150 192 7,1 5-drzwiowy 116.056.3
1.9 JTD 150 KM PROGRESSION 119.000 1910 150 192 7,1 5-drzwiowy 116.046.3
1.9 JTD 150 KM DISTINCTIVE 127.500 1910 150 192 7,1 5-drzwiowy 116.086.3

102 – Spry ski wa cze re flek to rów z∏ 595 • 104 – Ro le ta ba ga˝ ni ka z∏ 425 • 200 – Ogrze wa nie dod. (tyl ko JTD) z∏ 1.700 • 208 – Fel gi alu mi nio we 17” (podwójna szprycha) chromowane z∏ 2.550 • 210
– La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.700 • 211 – Ta pi cer ka skó rza na z∏ 3.825 • 213 – Autoalarm z∏ 1.275 • 230 – Re flek to ry kse no no we z∏ 2.550 • 231 – Fo te lik dla dziec ka Iso fix z∏ 935 • 245 – Przy ci ski
w kie row ni cy ste ru jà ce ra diem z∏ 510 • 263 – Con nect z∏ 5.950 • 269 – Ra dio na wi ga tor z∏ 4.250 • 270 – La kier per ∏o wy z∏ 7.225 • 357 – Re lin gi da cho we aluminiowe z∏ 1.275 • 400 – Elektr. otwie -
ra ny dach z∏ 2550 • 416 – Tem po mat z∏ 850 • 41l – System Bluetooth z∏ 1360 • 508 – Czuj ni k par ko wa nia z ty∏u z∏ 850 • 563 – Zmie niar ka CD  w baga˝niku z∏ 1.530 • 587 – Pa kiet zi mo wy z∏ 1.360
• 718 – Sys tem Hi-Fi Bose z subwooferem z∏ 2.550 • 732 – Fotele obszyte skórà P. Fiore z∏ 5.950 • 762 – Siat ka trzy ma jà ca ba ga ̋e z∏ 425 • 788 – Fo te le spor to we skó rza ne z∏ 4.250 • 833 – Przy -
sto so wa nie do mon ta ̋u te le fo nu z∏ 680 • 890 – Pa kiet Kom fort z∏ 680 • 903 – Con nect Nav (piktogramy) z∏ 9.265 • 976 – Lakier. lusterka bocz. z∏ 425 • 530 – Ma pa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Ma -
pa Nie miec z∏ 1.530 • 537 – Ma pa Fran cji z∏ 1.530 • 538 – Ma pa Bel gii z∏ 1.530 • 540 – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.530 • 542 – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.530 • 548 – Ma pa Au strii z∏ 1.530 • 549 – Ma pa
Da nii z∏ 1.530 • 554 – Ma pa Wiel kiej Bry ta nii z∏ 1.530 • 574 – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.530
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• 058 – Pa kiet Ti z∏ 6.800 • 103 – Zas∏ony przeciws∏oneczne z∏ 340 • 113 – Przed nie sie dze nia pod grze wa ne z∏ 2.975 • 135 – Przed nie sie dze nia elek trycz nie re gu lo wa ne i pod grze wa ne z pam. fot.
kierowcy z∏ 5.100 • 205 – Do dat ko we ogrze wa nie z∏ 2.975 • 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 2.380 • 211 – Ta pi cer ka ze skó ry z∏ 4.845 • 213 – Autoalarm z∏ 1.870 • 253 – Ogrze wa nie cz´ Êci przed -
niej szy by przy wy cie racz kach z∏ 765 • 347 – Czujnik deszczu z∏ 500 • 386 – Sys tem na wi ga cji z∏ 6.800 • 392 – VDC uk∏ad stab. tor jazdy z∏ 2.975 • 400 – Dach otwie ra ny elek trycz nie z∏ 3.400 • 410
– Lu ster ko we wn´trz ne aut. przyc. z∏ 425 • 416 – Tem po mat z∏ 850 • 431 – Fel gi alu mi nio we 16” 205/55 CLASSIC z∏ 850 • 432 – Fel gi alu mi nio we 17” 225/45 SPORT z∏ 1.105 – 1.700* • 435
– Fel gi alu mi nio we 18” 235/40 SPORT z∏ 1.275 – 2.125* • 441 – Po dwój ne lu ster ko elektr. z od szra nia czem z∏ 425 • 508 – Czujnik parkowania z ty∏u z∏ 1.700 • 563 – Zmie niar ka CD w baga˝niku
z∏ 1.700 • 564 – Ra dio Hi-Fi z CD i magazynkiem na 3 CD z∏ 3.825 • 709 – Przyciski sterujàce radiem i telefonem na kie row ni cy z∏ 850 • 728 – Ta pi cer ka skó rza na Blue/Red Sty le z∏ 6.545 • 833
– Przy go to wa nie do mont. telefonu z∏ 425 • 863 Wbu do wa ny tel. ko mór ko wy z∏ 2.550 • 530 – Ma pa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Ma pa Nie miec z∏ 1.530 • 537 – Ma pa Fran cji z∏ 1.530
• 538 – Ma pa Bel gii z∏ 1.530 • 540 – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.530 • 542 – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.530 • 548 – Ma pa Au strii z∏ 1.530 • 549 – Ma pa Da nii z∏ 1.530 • 554 – Ma pa Wiel kiej Bry ta nii z∏ 1.530
• 574 – Ma pa Hisz pa nii i Portugalii z∏ 1.530
* w zale˝noÊci od wersji

2.0 TS IMPRESSION 118.150 1970 150 211 9,7 4-drzwiowy 136.020.1
2.4 JTD IMPRESSION 137.190 2387 150 204 7,6 4-drzwiowy 136.024.1
2.4 JTD PROGRESSION 141.950 2387 150 204 7,6 4-drzwiowy 136.102.1
2.4 JTD 20v PROGRESSION 151.130 2387 175 222 7,5 4-drzwiowy 136.101.1
2.4 JTD 20v PROGRESSION A/T 157.930 2387 175 222 7,5 4-drzwiowy 136.104.1
2.5 V6 24v PROGRESSION 150.450 2492 188 245 11,9 4-drzwiowy 136.156.1
3.0 V6 24v PROGRESSION A/T 169.575 3179 239 245 12,5 4-drzwiowy 136.105.1
3.0 V6 PROGRESSION 162.350 2959 220 241 12,5 4-drzwiowy 136.103.1
3.2 V6 24v DISTINCTIVE 168.300 3179 239 245 12,5 4-drzwiowy 136.303.1
3.2 V6 24v LUXURY 170.850 3179 239 245 12,5 4-drzwiowy 136.402.1

1.8 TS IMPRESSION 92.650 1747 140 200 8,5 2-drzwiowy 125.432.0
1.9 JTD 16v PROGRESSION 106.250 1910 150 209 6,7 2-drzwiowy 125.133.0
2.0 JTS PROGRESSION 102.850 1970 165 216 8,7 2-drzwiowy 125.335.0
2.0 JTS SELESPEED DISTINCTIVE 112.200 1970 165 216 8,7 2-drzwiowy 125.436.0
3.2 V6 24v DISTINCTIVE 127.500 3179 240 243 12,4 2-drzwiowy 125.437.0

• 070 – Szy by pri va cy z∏ 1.360 • 102 – Spry ski wacze re flek to rów z∏ 595 • 132 – Pod∏okietnik z przodu z∏ 425 • 140 – Klimatyzacja aut. dwustrefowa z∏ 4.675 • 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.700
• 211 – Sie dze nia ze skó ry z∏ 4.500 • 213 – Autoalarm z∏ 1.275 • 230 – Re flek to ry kse no no we z∏ 2.550 • 270 – La kier per∏owy z∏ 7.225 • 303 – Przyciski na kie row ni cy sterujàce radiem z∏ 680 •
350 – Pa kiet zi mo wy z∏ 1.360 • 392 – VDC (ESP) uk∏. stab. tor jazdy z∏ 2.465 • 415 – Fel gi alum. 15” 195/60 ELEGANT z∏ 1.275 • 420 – Fel gi alum. 17” 215/45 SPORT z∏ 425 • 421 – Fel gi alum.
16” 205/55 SPORT I z∏ 1.275 • 431 – Fel gi alum. 17” 225/45 SUPER SPORT z∏ 425 • 433 – Fel gi alum. 17” 215/45 SPORT z∏ 1.530 – 2.805* • 433 – Fel gi alum. 17” 215/45 SPORT II z∏ 1.870
– 3.145* • 454 – Reg. wys. sie dze nia pa sa˝. z∏ 425 • 508 – Czuj nik par k. z ty∏u z∏ 850 • 563 – CD Chan ger w ba ga˝ ni ku z∏ 1.530 • 564 – Radio z CD  z∏ 1.785 • 709 – przyc. na kie row . ster. radiem
i tel. z∏ 850 • 717 – Ra dio z CD i MP3 z∏ 425 – 2.210* • 718 – System Hi -Fi Bo se z sub wo ofe rem z∏ 2.550 • 728 – Tapicerka z mat. Alfatex z∏ 680 • 732 – Tapicerka  siedzeƒ, deska roz. i obicia
drzwi obszyte skórà “Pieno Fiore” z∏ 18.275 • 740 – Pa kiet Kli ma ty za cja z∏ 1.105 • 762 – Siatka zab. baga˝e z∏ 425 • 833 – Przy st. do mon ta ̋u tel. z∏ 680 • 903 – Con nect Nav+ (mapa) z∏ 12.750
• 980 – Ko∏o zap. pe∏nowym. z∏ 425 • 41l – System bluetooth z∏ 1.360 • 56J – Fel gi alum. 18” 225/40 SPORT III z∏ 2.720 – 3.995*• 530 – Ma pa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Ma pa Nie miec z∏ 1.530
• 537 – Ma pa Fran cji z∏ 1.530 • 538 – Ma pa Bel gii z∏ 1.530 • 540 – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.530 • 542 – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.530 • 548 – Ma pa Au strii z∏ 1.530 • 549 – Ma pa Da nii z∏ 1.530 • 554
– Ma pa Wiel kiej Bry ta nii z∏ 1.530 • 574 – Ma pa Hisz pa nii i Por tu ga lii z∏ 1.530
* w zale˝noÊci od wersji
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2.0 16v EXECUTIVE 110.415 1997 136 185 9,1 5-drzwiowy 180.311.0
2.0 JTD 16v EXECUTIVE 118.915 1997 109 174 7,2 5-drzwiowy 180.315.0
2.0 JTD 16v EMBLEMA A/T 129.965 1997 107 167 8 5-drzwiowy 180.445.0
2.2 JTD 16v EMBLEMA 6 biegów 145.265 2179 128 182 7,3 5-drzwiowy 180.457.0
3.0 24v EMBLEMA A/T 159.715 2946 204 205 11,5 5-drzwiowy 180.443.0
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• 064 – Su per blo ka da z∏ 425 • 087 – 7 miejsc z∏ 2.975 • 103 – Za s∏o na prze ciw s∏. na tyl nych drzwiach bag. z∏ 510 • 119 – Przed nie fo te le pod grzew., fo tel kier. z pa mi´ cià z∏ 3.570 • 210 – La kier
me ta li z. z∏ 2.125 • 211 – Skó rza na ta pi cer ka + ob ro to we sie dze nia pod grze wa ne z∏ 5.525 • 224 – Su per blo ka da + sys tem an tyw∏am. z∏ 1.275 • 230 – Re flek to ry kse no no we z∏ 2.720 • 359 – Re -
lin gi da cho we z∏ 1.020 • 365 – Czuj nik nis. ci Ênie nia w opo nach z∏ 595 • 381 – Za bez pie cze nie prze strze ni ba ga˝. z∏ 595 • 460 – 6 miejsc z∏ 2.210 • 493 – Elek tr. prze su wa ne drzwi bocz ne z∏ 3.230
• 565 – Zmie niar ka CD z∏ 1.700 • 628 – Po trój ne elek tr. otwierane okno da cho we z∏ 4.675 • 40F – Pa kiet skó rza no -elek trycz ny z∏ 8.075

• 023 – Tylne szyby ster. elektr. z∏ 1.190 • 051 – Czujnik zmierzchu z∏ 595  • 070 – Boczne szyby tylne i tylna szyba przyciem. z∏ 680 • 097 – Âwia t∏a p.  m giel ne z∏ 595 • 108 – ko∏a ze stpów lekkich
15“ z∏ 1.530  • 129 – Sziedz. przednie ogrzew., boczne pod. pow.*  z∏ 2.210 • 140 – Au tom. kli mat. dwustref. z∏ 1.955 • 241 – La kier met. z∏ 1.530 • 245 – Przy ci ski ster. ra diem na kier. (6 przyc.)
z∏ 765 • 320 – Ko ∏o kier. i ga∏ ka dêwi gni zm. bie gów w skó rze (w wer. z aut. skrz. bieg. tylko kierownica) z∏ 680 • 347 – Czuj nik desz czu z∏ 680 • 357 – Relingi dach. z∏ 1.190 • 365 – Czujnik ciÊ. w
oponach TPMS* z∏ 1.445 • 392 – Sys tem stab. to ru jaz dy ESP z∏ 2.210  • 400 – Elektr. otw. szklany dach GranLuce z∏ 3.570 • 416 – Tempomat z∏ 1.190 • 432 – Ko∏a ze stop. lekkich 16“, posz.
opony 205/50 z∏ 1.955  • 433 – Ko∏a ze stop. lekkich 16“, 2-kolor. posz. opony 205/50 z∏ 2.125 • 4CQ – Pakiet Dolce Far Poco: autom. klim. dwustr., przed. pod∏okietn., regulacja l´dêw. foteli przed.,
czujnik zmierzchu, czujnik deszczu, czujnik parkowania, tempomat z∏ 4.675 • 4DK – Dezaktyw. pod. pow. pasa˝.* z∏ 255 • 4LG – Pod∏okiet. foteli przedn., reg. l´dêw. foteli przed. z∏ 680 • 4LK – Pakiet
BOSE: radioodtwarz. CD system Audio HiFi Bose, kier. i ga∏ ka dêwi gni zm. bie gów w skó rze, przyciski ster. radiem na kierown. (6 przycisków) z∏ 4.675 • 505 – Boczne pod. pow. z∏ 1.105 • 508 – Czujnik
parkowania z∏ 935 • 563 – Zmien. CD w ba ga˝. z∏ 1.700 • 564 – Ra dio odtw. CD z∏ 1.530 • 631 – Uchwyty tylne Isofix do mocow. fot. dla dzieci* z∏ 340 • 58B – La kier opa li zu jà cy z∏ 850 • 709 –
Ster. radiem na kierow. do systemu nawig.* z∏ 850 • 707 – Radioodtwarzacz CD + MP3 z∏ 1.615 • 718 – Sys tem au dio Hi Fi Bo se z∏ 2.975 • 823 – Gniazdo 12V w baga˝. z∏ 340 • 833 – Przyst. do
monta˝u telef. z∏ 595 • 904 – Connect Nav+* z∏ 6.800 • 989 – Kit dla pa là cych z∏ 340 • 365 – Mapa Portugalii z∏ 1.445 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.445 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.445 • 537 –
Mapa Francji z∏ 1.445 • 538 – Mapa Belgii z∏ 1.445 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.445 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.445 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.445 • 549 – Mapa Danii i Szwecji z∏ 1.445 • 574 – Mapa
Hiszpanii z∏ 1.445
* – opcja nie do st´pna podczas premiery

1.4 16v ORO 64.175,00 1368 95 175 6,6 5-drzwiowy 184.112.0
1.4 16v D.F.N ORO 67.320,00 1368 95 175 6,4 5-drzwiowy 184.152.0
1.3 MULTIJET ORO 69.691,50 1248 70 159 5,1 5-drzwiowy 184.115.0
1.3 MULTIJET D.F.N. ORO 73.440,00 1248 70 159 5,0 5-drzwiowy 184.155.0
1.3 MULTIJET ORO 75.055,00 1910 100 179 5,5 5-drzwiowy 184.117.0
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• 025 – Kli ma ty za cja z∏ 3.825 • 041 – Lu ster ka zewn. elektr. ust. i pod grz. z∏ 442 • 097 – Âwia t∏a p. m giel ne z∏ 476 • 102 – Sprysk. refl. z∏ 680 • 140 – Au tom. kli mat. z∏ 4.675 • 241 – La kier met.
z∏ 935 • 245 – Przy ci ski ster. ra diem na kier. z∏ 765 • 273 – Ka na pa tyl na 3- miej sc. z∏ 0 • 320 – Ko ∏o kier. i ga∏ ka dêwi gni zm. bie gów w skó rze z∏ 425 • 347 – Czuj nik desz czu z∏ 510 • 392 – Sys -
tem stab. to ru jaz dy ESP z∏ 2.040 • 40Y – Reg. l´dê. fo te la kier. z∏ 127,50 • 400 – Elektr. otwier. szkla ny dach Sky win dow z∏ 2.550 • 416 – Tem po mat z∏ 1.020 • 431 – Ko ∏a ze stop. lek kich + opo -
ny posz. Extra Se rie1 z∏ 1.445 • 432 – Ko ∏a ze stop. lek kich + opo ny posz. Extra Se rie2 z∏ 1.700 • 505 – Pod. pow. boczna przednia z∏ 1.190 • 508 – Czuj. par ko wa nia z∏ 595  • 563 – Zmien. CD
w ba ga˝. z∏ 1.870 • 564 – Ra dio odtw. CD z∏ 1.530 • 58B – La kier opa li zu jà cy z∏ 595 • 717 – Ra dio odtw. CD MP3 z∏ 1.445• 718 – Sys tem au dio Hi Fi Bo se z∏ 2.975 • 727 – Ta pi cer ka Al can ta ra
z∏ 1.360 • 728 – Ta pi cer ka Mi cro fi bra Ma dras z∏ 1.190 • 802 – La kier Extra se rie (koÊç s∏o nio wa pa stel) z∏ 510 • 803 – Ma ∏e ko ∏o za pa so we z∏ 127,50 • 904 – Connect Nav+ z∏ 6 800 • 927 – Li -
stwy prze ciw u de rze nio we z∏ 170 • 989 – Kit dla pa là cych z∏ 170 • 365 – Mapa Portugalii z∏ 1.360 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.360 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.360 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.360 •
538 – Mapa Belgii z∏ 1.360 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.360 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.360 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.360 • 549 – Mapa Danii z∏ 1.360 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.360 • 4DL
– Dwukol nadw. i tapic. Glamour (koÊç s∏on+bràz lub koÊç s∏on. + czerw.) - wersja B-colore z∏ 2.270 • 4DL – Dwukol nadw. i tapic. Glamour (szary+bràz) - wersja B-colore z∏ 2.270

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

• 070 – Przy ciem nia ne tyl ne szy by bocz ne z∏ 850 • 097 – Âwia t∏a prze ciw m giel ne z∏ 1.020 • 103 – Os∏o na tyl na ste ro wa na elek trycz nie z∏ 1.530 • 108 – Ko ∏a ze sto pu 215/60/16”, styl ele ganc ki
z∏ 1.530 • 205 – Do dat ko we ogrze wa nie pro gra mo wa ne, zdal nie ste ro wa ne* z∏ 4.675 • 223 – Za bez pie cze nie prze ciw kra dzie ̋o we wo lu me trycz ne, z czuj ni kiem pod no sze nia i alar mem z∏ 2.040 • 241
– La kier me ta li zo wa ny z∏ 2.125 • 291 – Po kro wiec na nar ty z∏ 680 • 317 – Te le wi zor z wy ko rzy sta niem wy Êwie tla cza CON NECT z∏ 5.525 • 356 – Ma pa Por tu ga lii z∏ 1.785 • 368 – Ogrze wa nie fo te li tyl -
nych z∏ 2.125 • 386 – Dy na micz ny sys tem na wi ga cji z∏ 5.950 • 400 – Dach otwie ra ny z ogni wa mi s∏o necz ny mi z∏ 5.950 • 412 – Cru ise con trol ada pta cyj ny* z∏ 5.950 • 435 – Ko ∏a ze sto pu 225/55/17”,
styl spor to wy z∏ 2.550 • 452 – Ogrze wa nie fo te li przed nich z∏ 2.125 • 496 – S∏u chaw ka te le fo nu z kla wia tu rà i wy Êwie tla czem z∏ 1.275 • 4G8 – Ba ga˝ nik z oprzy rzà do wa niem (gniazd ko 12V, siat ka)
z∏ 510 • 501 – Pa mi´ç usta wieƒ i ogrze wa nie fo te li przed nich z∏ 5.950 • 503 – Pa nel ste ro wa nia kli ma ty za cjà dla pa sa ̋e rów z ty ∏u z∏ 1.360 • 508 – Czuj ni ki par kin go we przed nie/tyl ne z∏ 2.550 • 525
– Lu ster ka we wn´trz ne/ze wn´trz ne elek tro chro ma tycz ne z∏ 1.870 • 530 – Ma pa W∏och z∏ 1.785 • 533 – Ma pa Nie miec z∏ 1.785 • 534 – Fo te le przed nie Com fort z∏ 17.425 • 535 – Fo te le tyl neCom -
fort z∏ 12.325 • 537 – Ma pa Fran cji z∏ 1.785 • 538 – Ma pa Bel gii z∏ 1.785 • 540 – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.785 • 542 – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.785 • 548 – Ma pa Au strii z∏ 1.785 • 549 – Ma pa Danii
z∏ 1.785 • 560 – Szy by an tyw ∏a ma nio we z∏ 2.550 • 563 – Zmie niar ka CD z∏ 1.870 • 574 – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.785 • 579 – PAS SI VE EN TRY I KEY/LESS GO z∏ 1.870 • 58B – Lakier opalizujàcy z∏ 850
• 718 – Sys tem Hi -Fi BO SE z∏ 4.250 • 732 – Ta pi cer ka skó rza na Po ltro na Frau z∏ 11.900 • 982 – Ko∏o zapasowe styl klasyczny z∏ 1.105 • 991 – Ko∏o zapasowe styl elegancki z∏ 1.105
* – opcja chwi lo wo nie do st´p na dla wersji 3.2 A/T 

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

A
N

C
IA

 T
H

E
S

IS



Biuro Handlowe • ul. Browarna 2, 43-300 Bielsko-Bia∏a 
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ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074350, 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, 43-430 Skoczów
Tel. (0-33) 8538200, Fax (0-33) 8532964
Wiceprezes: Marek Kanafek

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

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

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

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

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

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

Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa
Tel. (0-22) 5784300, Fax (0-22) 5784318
Wiceprezes Zarzàdu: Alfredo d’Errico

ul. Konwojowa 51, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132242, 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. Konwojowa 57, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8135323, Fax (0-33) 8134113
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

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

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

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

reprezentacja i koordynacja 
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów ˝eliwnych 
dla przemys∏u samochodowego

produkcja 
maszyn rolniczych

koordynacja dzia∏alnoÊci Magneti
Marelli w Polsce

produkcja cz´Êci samochodowych
– oÊwietlenie

produkcja 
cz´Êci samochodowych 
– uk∏ady wydechowe

produkcja 
cz´Êci samochodowych 
– zawieszenia

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ 
dla przemys∏u samochodowego

import i sprzeda˝ samochodów 
dostawczych i ci´˝arowych

administracja ksi´gowa, 
personalna i p∏ace

zarzàdzanie i utrzymanie
nieruchomoÊci

us∏ugi celne

us∏ugi 
finansowe i leasingowe

us∏ugi faktoringowe

ochrona osób, mienia 
i ochrona przeciwpo˝arowa 
oraz transport

produkcja 
silników i skrzyƒ biegów 
do samochodów

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

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

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132549, Fax (0-33) 8126988
Cz∏onek Zarzàdu: Tomasz Trombala

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074941, Fax (0-22) 6074849

us∏ugi bankowe

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

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce stan na 15 czerwca 2005 r.

1. Fiat Polska Sp. z o.o. 

2. Fiat Auto Poland SA 

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

4. CNH Polska Sp. z o.o.  

5. Magneti Marelli Poland SA 

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

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

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

9. Comau Poland Sp. z o.o. 

10. Iveco Poland Sp. z o.o.  

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

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

13. Sadi Polska Sp. z o.o.

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

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

16. SIRIO Polska Sp. z o. o.

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

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

3. Fiat Bank Polska SA 

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

Joint Ventures
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