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SPRZEDAŻ - MONTAŻ - WYMIANA

TŁUMIKI

Kraków,
ul. Żółkiewskiego 28
(Rondo Grzegórzeckie)

MECHANIKA

tel. (12) 430 47 53
tel. kom. 601 48 96 03
zapraszamy:
pn.-pt.: 8.00-18.00, sb.: 10.00-14.00

www.tlumiki.krakow.pl
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Katalizatory - Haki / Wulkanizacja
Pompowanie azotem

DO
SAMOCHODÓW
FRANCUSKICH

- części mechaniczne i elektryczne
- układy zawieszenia i wspomagania
- filtry, oleje, akumulatory

PRUSY, ul. Kocmyrzowska 162

32-010 Kocmyrzów
tel. +12 387 30 52; +48 881 931 352
pn.-pt.: 8.00 - 17.00, sob.: 8.00 - 13.00
www.auto-radar.pl
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NUMER NAPĘDZANY KARTAMI

PRZEPISY I Parkowanie

Zdjęcie: Timothy Tan /unsplash

Parkowanie
po nowemu

Od dłuższego czasu zanosiło się na zmiany w Strefie Płatnego Parkowania (SPP). Dyskutowana była nie
tylko nowa wysokość opłat, ale również kształt stref. Kiedy wydawało się, że prędzej przestanie być
emitowany w telewizji serial Klan niż radni osiągną jednolite stanowisko, zaskoczyli oni wszystkich.
Mądre głowy zasiadające w Radzie Miasta zdecydowały i uchwaliły 32 stronicowy dokument będący
Uchwałą określającą zmiany w SPP.
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Jak to w przypadku tego typu dokumentów, wymagają one
pełnego skupienia przy czytaniu. Postanowiliśmy zatem
ułatwić sprawę i w prosty oraz przejrzysty sposób
usystematyzować uchwalone nowe prawo. W tym miejscu
chcieliśmy jednak złożyć swoiste samobiczowanie.
Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby właściwie zrozumieć
terminy zachodzących w etapach zmian, jednak zdajemy
sobie sprawę, że to co jest obecnie zapisane może ulec
korekcie w przyszłości. Zachęcamy zatem, aby
poniższe dane traktować jako wskazówki, a nie
wyrocznię i każdorazowo zwracać szczególną uwagę
na umieszczone przy drodze znaki.

Podwawelskim,
- zostanie rozszerzona obecna strefa P8 (wg nowego
oznaczenia C10) oraz P6I (C15),
- opłata za parkowanie w SPP będzie obowiązywać od
poniedziałku do soboty od 10:00 do 20:00 z
wyłączeniem świąt,
- za nieuiszczenie opłaty za postój naliczona zostanie
opłata dodatkowa 150 zł (dotychczas 50 zł),
- nie zmieni się wysokość opłat i dalej będzie ona
wynosić 3 zł za pierwszą godzinę, 3,50 zł za drugą,
4,10 zł za trzecią i 3 zł za każdą kolejną.

15 grudnia 2019
Zmianie ulegną opłaty za parkowanie w SPP, które od
tego dnia będą wynosić:
- w podstrefach A – 6 zł za pierwszą i każdą kolejną
godzinę parkowania,
- w podstrefach B – 5 zł za pierwszą i każdą kolejną
22 września 2019
godzinę parkowania,
- od tego dnia Strefa Płatnego Parkowania zostanie - w podstrefach C – 4 zł za pierwszą i każdą kolejną
04 rozszerzona o podstrefy na Zabłociu oraz os. godzinę parkowania.
Strefa Płatnego Parkowania otrzyma nowe nazewnictwo stref i dotychczasowe zostaną zastąpione
oznaczeniami A, B i C. Dodatkowo zmiany w nich będą
wchodziły etapami.

- w podstrefach A – 150 zł,
- w podstrefach B – 100 zł,
- w podstrefach C – 70 zł.
Nie zmieni się wysokość abonamentów dla mieszkańców (K)
i dalej miesięczna opłata wynosić będzie 10 zł. Abonamenty
postojowe typu K, I, M, A będą stanowić dowód wniesienia
opłaty tylko w danym sektorze podstrefy płatnego
parkowania.
Zwolnione z opłat za parkowanie będą pojazdy elektryczne
(zgodne z art. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 o
elektromobilności i paliwach alternatywnych), natomiast dla
pojazdów osób niepełnosprawnych zaparkowanych w wyznaczonych miejscach oraz motocykli ustalono stawkę zerową.
31 lipca 2020
Zostanie utworzona nowa strefa (C7) której granica będzie
biegła od rzeki Rudawy wzdłuż ul. Kościuszki do ul. Królowej
Jadwigi, wzdłuż ul. Królowej Jadwigi do ul. Piastowskiej przy
uwzględnieniu przecznic: Malczewskiego (do numeru 12),
Hofmana, Kudlińskiego, wzdłuż ul. Piastowskiej do rzeki
Rudawa, wzdłuż rzeki Rudawa do ul. Kościuszki.

Opłaty:
- w podstrefach A – 6 zł za
godzinę parkowania,
- w podstrefach B – 5 zł za
godzinę parkowania,
- w podstrefach C – 4 zł za
godzinę parkowania.

Wrzesień 2020
Kolejne rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania, tym razem
w rejonie Grzegórzek, Dębnik, Zwierzyńca i Krowodrzy.
Alternatywne parkowanie
Alternatywą dla parkowania w SPP jest pozostawienie
samochodu na parkingu Park&Ride (P&R). Sprawdziliśmy
zatem jak obecnie wygląda ich infrastruktura. Z istniejących
parkingów do dyspozycji mamy:
- P&R Czerwone Maki uruchomiony w listopadzie 2012 roku
może pomieścić ok. 200 samochodów,
- P&R Giełda Balicka działa od września 2013 r. (na ok. 50
pojazdów),
>>>>

CZĘŚCI

NOWE I UŻYWANE

DO SAMOCHODÓW
JAPOŃSKICH ORAZ KOREAŃSKICH

S

O

OS. KRAKOWIAKÓW

części

BULWAROWA

TR
EA
.T

KRZYŻA

NE

AL

OS. SPÓŁDZIELCZE

CENTRUM N. HUTY

31-831 Kraków
ul. Fatimska 2

tel.: (12) 642 19 50
tel. kom.: 509 343 272
tel. kom.: 509 727 521

BEZPŁATNY REGIONALNY MIESIĘCZNIK MOTORYZACYJNY

KOCMYRZOWSKA

owców
KATALOG
dla kier

2

CIENISTA

OS. PRZY
ARCE

TOMEX

A
SK
TIM
FA

Al. Gen. Andersa

OBROŃCÓW

Ulegnie zmianie również miesięczny koszt
abonamentów, których wysokość będzie wynosić:
a) abonament ogólnodostępny (O):
- w podstrefach A – 500 zł,
- w podstrefach B – 400 zł,
- w podstrefach C – 300 zł,
- obowiązujący w strefach A, B i C – 750 zł.
b) abonament dla instytucji sektora finansów
publicznych, organizacji społecznej, wyznaniowej,
politycznym związkom i organizacjom zawodowym
mającym siedzibę na obszarze sektora (I):
- w podstrefach A – 250 zł,
- w podstrefach B – 200 zł,
- w podstrefach C – 150 zł.
c) abonament dla osoby niepełnosprawnej, jej
opiekuna prawny lub rodzica (N):
- obowiązujący w strefach A, B i C – 2,5 zł
d) abonament dla mikroprzedsiębiorcy (M) i
właściciela nieruchomości (A):

www.japan-czesci.pl

PLAC TARGOWY
BIEŃCZYCE
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- w podstrefach B – 5 zł za pierwszą i każdą kolejną
godzinę parkowania,
- w podstrefach C – 4 zł za pierwszą i każdą kolejną
godzinę parkowania.
Wniesienie opłaty w danej podstrefie, oznaczać
będzie wniesienie opłaty za postój we wszystkich
sektorach danej podstrefy.
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PRZEPISY
Parkowanie

Mapa stref
za Zarządem Dróg
Miasta Krakowa
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>>>> - P&R Kurdwanów otwarty w grudniu 2017 r. (167
samochodów),
- P&R Bieżanów przy ul. Barbary został uruchomiony w
styczniu 2018 r. (110 pojazdów),
- P&R Mały Płaszów zlokalizowany przy ul. Lipskiej, którego
budowę zakończono w marcu 2019 r. (165 samochodów).
W całym Krakowie dla kierowców dostępne są zatem 692
miejsca parkingowe. Dla porównania parking w Galerii
Bronowice oferuje 2400 miejsc parkingowych, CH Krokus
przy al. T. Bora – Komorowskiego – 1100, a w Galerii
Kazimierz – 1500. Widząc jednak plany oraz szybkość
i skuteczność ich realizacji przez władze miasta
dalecy jesteśmy od czarnowidztwa. Ba, jesteśmy
nawet optymistami. Planowany przecież jest P&R
Bronowice (9 lipca 2019 zostało unieważnione
postępowanie – oferta z najniższą ceną przewyższała
kwotę przeznaczoną na jego realizację), P&R
zrealizowany w ramach budowy III etapu linii
Krakowskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku między
os. Krowodrza Górka, a os. Krowodrza Górka Zachód
mający pomieścić w sumie 446 pojazdów (umowa
została podpisana w maju 2017 r., a obecnie trwa
06 ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia).

Nie można zapomnieć również o P&R Swoszowice na
156 pojazdów, realizowanym w ramach przebudowy
stacji kolejowej. Planowany jest również P&R Prądnik
Czerwony na ok. 200 pojazdów (czeka na wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji), P&R os. Piastów ze
150 miejscami parkingowymi (obecnie prowadzone
jest postępowanie odwoławcze od decyzji
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Krakowie o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia).
Wraz z wprowadzeniem zmian w Strefie Płatnego
Parkowania, chyba po raz pierwszy, piesi i rowerzyści
łaskawiej będą spoglądać na kierowców. Powód jest
jeden, oczywiście finansowy. W Ustawie zapisano, iż
środki uzyskane z opłat za postój pojazdów
samochodowych w Śródmiejskiej Strefie Płatnego
parkowania, w wysokości nie mniejszej niż 69% tych
opłat, oraz w całości środki z opłat dodatkowych
gmina przeznaczy na poprawę publicznego
transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę
infrastruktury pieszej, rowerowej lub zieleń i
zadrzewienia w gminie.
k
dk

REGENERACJA
CZYSZCZENIE

FILTRÓW DPF/FAP
I KATALIZATORÓW

Regeneracja metodą
hydrodynamiczną
Skuteczność
od 95% do 99%

Rok gwarancji
bez limitu kilometrów
ZAPRASZAMY WARSZTATY DO WSPÓŁPRACY

tel. 532 200 002
Kraków, os. Bohaterów Września 1H
(wjazd od ul. Srebrnych Orłów)

e-mail: dpf.ekocars@gmail.com

www.dpf-krakow.pl
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Rodzinny up!.
Brzmi jak oksymoron?

- Mężu, czy tobie już cała woda z mózgu wyparowała i wyprostowały się wszystkie zwoje? To miał być
samochód rodzinny, a ty pokazujesz mi coś takiego. Rozumiem, że żarty się ciebie trzymają, ale akurat
wybór samochodu powinniśmy traktować poważnie.
Robert Lorenc
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I traktowałem poważnie. Oczywiście, byłem również
przygotowany na taką pierwszą reakcję. Przecież, po
prawdzie, nie mogła być inna. - Jesteś racjonalną kobietą.
Rozumiem, że drugi raz pierwszego wrażenia nie da się
zrobić, ale nie uprzedzaj się, a ja obiecuję, że nie będę
uprawiał żadnej marketingowej propagandy, tylko wszystko
przedstawiał tak jak jest. Spróbujemy?
Popatrzyła się na mnie, czy mówię serio, a że moja
twarz była jak z kamienia stwierdziła:
- Spróbujmy, tylko nie wiem jak sobie wyobrażasz,
że uznam za rodzinny samochód, którego prawie nie
widać na parkingu?
- Prawda, że to fajne? Nie musisz jeździć i szukać
miejsca do zaparkowania. Chodź, zaglądniemy do
wnętrza.
Na szczęście otwierając drzwi nie przytrzymała ich
na wysokości szyby, jak to niektórzy – w tym ja - mają w
zwyczaju, bo skrzywiłaby się z niesmakiem. Nie wiem
08 dlaczego Volkswagen wymyślił takie olbrzymie

gumowe zewnętrzne uszczelki, ale sznytu one up!owi nie nadają. Tapicerka foteli w kratę przypadła jej
do gustu. Tak samo było z panelem kolorystycznym
oraz ze zintegrowanymi z fotelami zagłówkami. W
pierwszym odruchu czarna podsufitka wydała jej się
przytłaczająca, ale finalnie okazało się, że i ona ma
swój urok.
- Wsiądziesz? – zaproponowałem.
Wsiadła i kolejny raz okazało się, że mój
motoryzacyjny anioł stróż czuwa. Nie wiem dlaczego
Niemcy zaoszczędzili parę euro, ale kolumna
kierownicy regulowana jest tylko w górę i w dół. W
przód i tył, już nie. Okazało się jednak, że gabaryty
żony odpowiadały modelowym gabarytom, które
przyjęli projektanci. Po dostosowaniu odległości
fotela od pedałów, wyregulowaniu jego kąta oparcia
oraz wysokości, już siedziała w nim wygodnie. - Z
pełnowymiarowych rzeczy zmieści się tam chyba
tylko dmuchana lala z sex shopu i to pod warunkiem,

zobaczyła płaską powierzchnię. – Tak myślałam, nawet
zakupów na dwa dni nie zmieścimy.
- Na pewno? – spytałem z szelmowskim uśmiechem
równocześnie podnosząc podłogę i układając ją kilkanaście
centymetrów niżej.
Na jej twarzy pojawiło się zdziwienie i zaskoczenie, lecz
chwilę później wróciła jej rezolutność.
- Miałeś się ze mną nie droczyć! – niby próbowała ukryć
swoje zadowolenie, ale widać było, że bagażnik przeszedł
test. – Dalej twierdzę, że jest symboliczny, ale na co dzień w
zupełności wystarczy. Przejedziemy się?
- Chcesz prowadzić?
- Najpierw ty.
Spryciula, wiedziała że lepiej siedzieć z boku i
obserwować, bo łatwiej będzie jej skupić się na samym
samochodzie. Był to też test dla mnie samego, gdyż zbyt
mocne dodanie gazu za pośrednictwem modulatora
dźwięków błyskawicznie uwypuklało spor tową
charakterystykę up!-a, a tego chwilowo chciałem uniknąć. Nic tu nie pika – stwierdziła po kilku minutach jazdy.
- Bo nie ma co, to praktycznie klasyczny samochód. Nie
ma żadnych systemów wspomagających kierowcę w
prowadzeniu. Nie utrzyma się sam w osi jezdni, nie
zasygnalizuje samochodu w martwym punkcie (o ile takowy
w ogóle w tak krótkim modelu się znajduje). Nie ma nawet
czujników parkowania, a jedyne co ma, to system start-stop
(nadgorliwy i często wyłączający silnik), ale możesz go
wyłączyć przyciskiem. Zobacz, że ma nawet tradycyjny
drążek hamulca ręcznego, toż to obecnie prawie unikat.

Nie oszukujmy się, wsiadanie do tyłu
nie jest prostą sprawą i trzeba się
trochę nawyginać. Taki rodzaj
mieszczańskiej jogi dla kanapowców.
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że będzie jeszcze nierozpakowana. O dorosłym
człowieku raczej nie ma co marzyć – stwierdziła
przyglądając się tylnej kanapie.
- Usiądź i sprawdź.
Nie oszukujmy się, wsiadanie do tyłu nie jest
prostą sprawą i trzeba się trochę nawyginać. Na
szczęście ćwiczenia potraktowała z uśmiechem, bo
dawno się tak nie ponaciągała. Taki rodzaj
mieszczańskiej jogi dla kanapowców. Kiedy
spoczęła na jednym z dwóch miejsc, a ja
dostosowałem przednie fotele pod siebie, okazało
się, że z tyłu nie jest wcale tak ciasno jak
pierwotnie sądziła. Oczywiście nie było tam tak
przestronnie jak w biznes klasie linii lotniczej
Emirates, ale oboje stwierdziliśmy, że chyba mniej
miejsca jest w czar terach dostarczających
urlopowiczów do kurortów południowej Europy.
Zgodnie orzekliśmy, że na weekendowy wypad
wystarczy, ale na daleki i długi urlop będzie za
ciasno, zresztą nie byłoby gdzie zmieścić bagaży,
chyba że na dachu, albo wysłać je kurierem.
- Chodź do bagażnika – zaproponowałem
kolejny punkt zwiedzania.
- Do czego? – spytała przekornie, ale szybko
sarkastyczny uśmieszek zniknął z jej ust jak

O dziwo taki, jak niektórzy by nazwali, nie nowoczesny
zestaw na kółkach jej się spodobał. Tak samo jak brak
dotykowego ekranu i nawigowanie fizycznymi przyciskami.
Trochę rozczarowała się tylko jednym gniazdem USB oraz
brakiem automatycznego otwierania i zamykania szyb
jednak starała się tego zbytnio nie okazywać. Przy
akompaniamencie miło dla uszu grającego sprzętu (ze zbyt
wolnym procesorem, aby słuchać miksów bez przerw między
utworami) oraz szumu sprawnie działającej automatycznej
klimatyzacji stało się to co stać się musiało. Straciłem
czujność i zacząłem normalnie prowadzić up!-a. Modulator
dźwięku wyraźnie się ożywił, tak jak i żona. Boczne trzymanie
foteli, które dotychczas było dobre, zamieniło się na
wystarczające. Praktycznie przestaliśmy słyszeć muzykę
(nie pogłaśnia się w zależności od prędkości), ale za
to sprawnie przemieszczaliśmy nie tylko po
zakrętach, lecz również pod górę spalając średnio 7,5
litra na 100 km. Up! GTI okazał się bardziej posłuszny
w prowadzeniu niż jakikolwiek kot po szkoleniu z
asertywności do właściciela. Nie stanowiło mu
również różnicy czy w kabinie podróżuje jedna, dwie,
czy cztery osoby, przyspieszenie i elastyczność
zawsze miał tak samo wysoką. Prowadził się pewnie i
stabilnie, na nierównościach dając dobitnie
wszystkim w kabinie sygnał, że nie mają do czynienia
ze zwykłą wersją. Twardość zawieszenia nie uszła
również uwadze czujnej żonie i zaczęło się.
>>>> 09

działa.
- Widzisz, dużo osób tak myśli, a równocześnie
tak jak ty 80% czasu jeździ samemu lub z drugą
osobą i to po mieście. Kiedy przyjdzie im zaparkować, sączą pod nosem nowe odmiany przekleństw,
że nie mają gdzie tego zrobić. Dodatkowo - skoro już
wspomniałaś o Fabii - z tym samym silnikiem
kosztuje ona porównywalne pieniądze (testowany
egzemplarz up!-a został wyceniony na 64 300 PLN),
a radość z jazdy daje znikomą. Jeżeli chcesz
wyskoczyć na weekend zapakujesz wszystko tak
samo do niej, jak i do up!-a. Na urlop już dawno nie
jechaliśmy, a lecieliśmy więc dalsze trasy do
przejechania wypadają nam rzadziej niż okazjonalnie. Właśnie dlatego.
- Ale koniecznie szary? Nie ma innych, żywszych
kolorów?
Wydaje się, że Fabia właśnie odpadła z krótkiej
listy, a w jej miejsce wskoczył up!, jednak koniecznie
w wersji GTI.

Felga aluminiowa ATT615
6,5×16" 112/5 ET35
kolor srebrny
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Kraków, ul. Zakopiańska 163
www.alucar.pl tel. 12 636 44 07

Porady prawne z zakresu prawa posiadania
i wykorzystywania pojazdu mechanicznego
40 zł/rok

tel. 22 22 80 814

Wyszukiwarka części do wszystkich aut
bezpłatnie

10 p r o d u k t y d o p a s o w a n e d o m o d e l u
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Dziękuję Autoryzowanemu Dealerowi Volkswagena Porsche
Kraków, za udostępnienie samochodu do testu.

REKLAMY / OGŁOSZENIA

Przymierzalnia

Volkswagen up! GTI 1.0 TSI 115 KM MT

włączając światła mijania. Wraz z nimi up! uzewnętrznił swój kolejny detal, czyli delikatne czerwone
podświetlenie od dołu panelu dekoracyjnego, co
stworzyło swoisty klimat we wnętrzu.
Widziałem, że nabiera coraz większego przekonania do up!-a, jednak decyzja jeszcze nie zapadła.
Zanosiło się na ostateczne starcie. - Dobra, ale tak
szczerze, dlaczego up!, a nie przykładowo Skoda
Fabia, która wydaje się być naturalnym odzewem na
zawołanie „auto rodzinne” – wytoczyła ostatnie

TEST

>>>>
- To nie jest podstawowa wersja. Jaki tutaj jest silnik?
- Trzycylindrowy, benzynowy o pojemności niecałego litra.
- Sportowy?
- Nie bardzo. Co prawda ma czerwone zaciski klocków
hamulcowych z przodu, ale już z tyłu ma hamulce bębnowe.
Samochody sportowe nie mają takich hamulców. - Taki
wybieg, bo oczywiście, że sportowy, a przynajmniej
najbardziej sportowy ze wszystkich wersji up!-ów.
Zapadł zmrok i automatyczne światła zareagowały

Volkswagen up! GTI - test z fotelikami dziecięcymi
Jak testowaliśmy: Wybraliśmy 4 typowe foteliki, które reprezentują przekrój rynku i zapewniają bezpieczeństwo dziecka
podczas całego okresu, w którym powinno ono podróżować w fotelikach. Nosidełko z bazą dla noworodka, fotelik
obrotowy 360 stopni do 105 cm, duży skandynawski RWF do 18 lub 25 kg (dla malucha) i fotelik 15-36 kg dla starszego
dziecka. Foteliki przymierzaliśmy na najczęściej wybieranym przez rodziców miejscu, czyli z tyłu za pasażerem. Tym razem
przedni fotel nie był ustawiony w jednym położeniu ze względu na fakt, że samochód jest 3-drzwiowy.

Wnioski i wrażenia ogólne:
Największe plusy: ISOFIX nieobudowany pilotami, jednak otwory pozwalają na łatwe zapięcie fotelika; długi pas
bezpieczeństwa zapewnia wygodne zapinanie fotelika i dziecka w foteliku.
Największe rozczarowania: ISOFIX znajduje się stosunkowo nisko, co utrudnia uzyskanie optymalnego pochylenia dla
fotelika tyłem do kierunku jazdy. TopTether jest bardzo wysoko i w niektórych przypadkach może to nawet uniemożliwić
zapięcie fotelika wykorzystującego ten system montażu. Nie można zdemontować zagłówka na tylnej kanapie bez
użycia narzędzi.

Nosidełko MAXI-COSI Rock + baza FamilyFix One
Dobre dopasowanie do siedziska i kanapy oraz wysoka
stabilność. Kąt pochylenia w normie, chociaż mogłoby być
lepiej. Miejsca z przodu zostało niewiele - model o
wzroście 180 cm wsiadł, ale przy dłuższej trasie byłoby
mu niekomfortowo. Nasza ocena: 4/5

RWF do 25 kg - Britax-Römer Max-Way Plus
Fotelik uzyskał zaskakująco dobrą pozycję dla dziecka
(mocne pochylenie) jednocześnie nie “kasując” miejsca
na przednim fotelu. Przeprowadzenie pasów kotwiczących było utrudnione. Nasza ocena: 3+/5
Wyjaśnienie: Nie dobieraliśmy fotelików "na siłę", po
prostu wzięliśmy kilka najpopularniejszych modeli, żeby
sprawdzić jak poradzi sobie z nimi auto. Nie wskazujemy
również uniwersalnego rozwiązania - każdy przypadek jest
inny i należy dobierać fotelik indywidualnie do swojego
dziecka. Poniższy test jest jedynie drogowskazem i próbą
odpowiedzi, czy Volkswagen up! GTI jest samochodem
prorodzinnym.

Test przeprowadzony
przez

Obrotowy Cybex Sirona S i-Size
Gruby słupek B uniemożliwia obrót fotelika w obie strony.
Kąt pochylenia poprawny. Na przednim fotelu
porównywalny komfort (a raczej jego brak), podobnie jak
przy nosidełku. Nasza ocena: 2/5

BeSafe iZi Flex Fix i-Size 100-150 cm
Wysokość samochodu, jak i prosta linia dachu dają
możliwość maksymalnego wysunięcia zagłówka.
Nasza ocena: 5/5
Podsumowując:
Biorąc pod uwagę gabaryty auta, od początku byliśmy
sceptycznie nastawieni. Okazało się jednak, że jest
całkiem nieźle. Drobne błędy konstrukcyjne nie
stanowią dużego utrudnienia przy większości fotelików.
Najbardziej problematyczne jest to, że auto ma troje
drzwi. W takim przypadku obsługa fotelików RWF jest
mocno utrudniona. Sprawdzając "obrotówkę", która jest
jedną z najpopularniejszych na rynku okazuje się, że nie
możemy w pełni wykorzystać jej możliwości. Może gdyby
ISOFIX był na przednim fotelu, sytuacja wyglądałaby
nieco inaczej.

TEST I Škoda Fabia FL 1.0 TSI 110 KM DSG7 Monte Carlo

Inna Fabia

Monte Carlo to nie tylko bardzo bogata i luksusowa dzielnica księstwa Monako, ale również miejsce
corocznego Grand Prix F1 oraz baza najstarszego i zarazem jednego z najsłynniejszych rajdów
samochodowych. Związek Škody i rajdu Monte Carlo sięga roku 1912, kiedy to na słynnych
odcinkach specjalnych po raz pierwszy pojawiły się auta tej marki. Limitowana seria aut Škody
nawiązująca do Monte Carlo po raz pierwszy pojawiła się na rynku w… 1936 roku! W 2011 roku
Czesi powrócili do tego pomysłu w wybranych modelach, które dzięki odpowiedniej stylizacji
nadwozia i sportowym akcentom we wnętrzu ponownie nawiązują do sportowych tradycji. W nasze
ręce trafiła w taki właśnie sposób wyróżniona Fabia.
Artur Ławnik
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Najnowsza odsłona tego modelu dostała
nowocześniejsze reflektory, które opcjonalnie mogą być
wykonane w technologii LED. Dodatkowo powiększono i
„wybrzuszono” atrapę silnika. W przypadku odmiany Monte
Carlo jest ona pomalowana na czarno, nadając małej
Škodzie jeszcze bardziej zadziorny charakter. Linia boczna
pozostała bez zmian, pojawił się jedynie nowy wzór felg. Z
tyłu charakter ystycznymi elementami są opcjonalnie
dostępne nowe światła z przyciemnionymi kloszami.
Nadwozie mojego testowego egzemplarza ozdobiono
czerwonym lakierem, który dzięki odmianie Monte
Carlo został połączony z czarnymi wstawkami (m.in.
dach, lusterka). Idealnie to pasuje do felg i naprawdę
może się podobać!
Przy okazji słówko na temat felg. Czarne, 18calowe obręcze obute w opony 235/35 wyglądają
naprawdę bardzo ładnie, ale w polskich warunkach są
mało praktyczne. Nietrudno jest uszkodzić taki
„naleśnik” na drogach, których jeszcze nie odświeżył
12 zastrzyk unijnej gotówki. Ponadto problematyczny

okazuje się zakup opon zimowych w tym rozmiarze, a
rachunek za teoretycznie lepiej dostępne ogumienie
letnie potrafi postawić włosy na głowie z przerażenia.
We wnętrzu Fabii, mimo przynależności modelu
do klasy aut miejskich, trzyosobowa rodzina bez
problemu znajdzie dla siebie odpowiednią ilość
miejsca do podróżowania. Nerwów nie będzie
również podczas pakowania bagaży, ponieważ do
dyspozycji mamy obszerny i bardzo pakowny
bagażnik (330 litrów). Zarówno pasażerowie
siedzący z przodu, jak i z tyłu, do dyspozycji mają
bardzo wygodne miejsca, które sprawdzają się
również i w dalszych wyprawach. Jakość materiałów
jest na zaskakująco dobrym poziomie, choć w
niektórych miejscach mamy do czynienia ze zbyt
twardymi plastikami, które również potrafią
zaskrzypieć. Odniesieniami do sportowej legendy
Monte Carlo są spłaszczona kierownica, czerwonoczarne wnętrze oraz fantastyczne fotele ze
zintegrowanym zagłówkiem.

Pora zajrzeć pod maskę. W Fabii znajdziemy
najmocniejszą obecnie dostępną jednostkę, czyli
trzycylindrowy, doładowany silnik 1.0 o mocy 110
KM i momencie obrotowym 200 Nm. Napęd
przekazywany jest na przednie koła, a czas
przyśpieszenia do 100 km/h wynosi 10,1 sekundy.
Škoda wyposażona jest w automatyczną,
siedmiobiegową skrzynię biegów DSG. Dzięki
doładowaniu oraz bardzo szybko pracującej skrzyni
biegów elastyczność auta jest niezła i wrażenia są
lepsze, niż to parametry pokazują. Bez większych
problemów jesteśmy w stanie wykonać manewr
wyprzedzania czy gwałtownego przyspieszenia
zawsze, kiedy tego potrzebujemy. Testowany
egzemplarz Fabii wyposażono dodatkowo w pakiet
obniżający zawieszenie. Dzięki temu auto prowadziło
się doskonale, a zakręty wręcz uwielbiało.
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Felga aluminiowa ATT530G
6,5×15" 112/5 ET40
kolor grafitowy

Kraków, ul. Zakopiańska 163
www.alucar.pl tel. 12 636 44 07

Porady prawne z zakresu prawa posiadania
i wykorzystywania pojazdu mechanicznego
40 zł/rok
tel. 22 22 80 814

Wyszukiwarka części do wszystkich aut
bezpłatnie

produkty dopasowane do modelu
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Kończąc przygodę z Fabią Monte Carlo przyszło
na podsumowanie. Samochód ten, mimo niewielkich
gabarytów, jest w zupełności wystarczający dla
trzyosobowej rodziny, która nie potrzebuje
większego auta nie tylko do codziennych, ale również
i wakacyjnych wyjazdów. Niestety, prezentowana dziś
Państwu Fabia posiadała jedną wielką wadę. Otóż
testowa wersja Monte Carlo była bardzo bogato
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Podczas moich jazd testowych prezentowana
dziś Fabia nie była zbyt paliwożerna. Średnio
podczas tygodniowych jazd auto spalało 6,7 litra na
każde 100 kilometrów. A więc jest to wynik więcej niż
zadowalający.

doposażona i jej cena wynosiła aż 99 900 zł! Mimo to nadal
można znaleźć luki w wyposażeniu, na przykład zapomniano
o bezkluczykowym dostępie do wnętrza. Trochę to dziwne,
bo przy tak wysokiej cenie powinno to być już w standardzie,
Tym bardziej, że auto uruchamia się za pomocą przycisku,
nie używając kluczyka.

TEST I Porsche 911 Carrera S

Klasyczne Porsche
Gdy w waszym garażu stoi już nowoczesny samochód, który potrafi pokonać trasę z Pomorza
na dalekie południe Polski lepiej niż Kamil Durczok, z tyłu głowy pojawia się myśl by kupić
jakiś klasyczny samochód. Taki co to pachnie benzyną, jest wymagający i w pełni
analogowy. Oczywiście, rynek youngtimerów i oldtimerów jest pełen wszelkiej maści
samochodów, zarówno gotowych do drogi, jak i zdezelowanych, których restauracja
kosztuje równie dużo, co loty samolotem marszałka Kuchcińskiego.
Tekst: Wojciech Dorosz, Zdjęcia: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
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Jeśli już dokonacie wyrzeczeń i przekonacie bankiera, że
stary samochód jest wam bardziej potrzebny do życia niż
prąd, gaz i jedzenie, stajecie przed wyborem czegoś, co
przywróci w was chłopięcą beztroskę. Sęk w tym, że
wystarczy jedna wizyta w fotelu samochodu z plakatu by
wziąć szybki rozwód z myślą o kupnie takowego. Ferrari
najczęściej są kapryśnie i nawet najmniejsza naprawa
drenuje portfel lepiej niż była żona. Podobnie Lamborghini,
które kosztują fortunę. Idąc włoskim śladem łatwo zahaczyć
o Alfę, ale wielu obecnie woli ponury model Ypsilon niż
Quadrifoglio, a kilkuletnie samochody tej marki dezintegrują
się szybciej niż spada poparcie dla Nowoczesnej, więc
niedługo nie będzie z czego wybierać.
Można jednak połączyć jazdę klasycznym
samochodem z niezawodnością godną szkolnego
prymusa, który był na wszystkich lekcjach. Dlaczego
Porsche? Bo nie ma nic bardziej frustrującego niż
kolejny raz rozładowany akumulator albo plama oleju
pod spodem. Wreszcie 911 to najbardziej sztandarowy przykład sportowego samochodu, który mimo
błędów konstrukcyjnych działa perfekcyjnie. Poza tym
Charlie Sheen w filmie „No man’s land” nazywał
Ferrari włoskimi śmieciami, więc wybór nasuwa się
sam.
14 Sęk w tym, że ceny 993, 964, nie mówiąc o 930 galo-

pują w tempie ich najszybszych odmian. I to nawet w
podstawowych wersjach. 924 czy nawet 944
pomimo magii podnoszonych reflektorów nie są tym
samym. Nawet 968 czy 928, które miało być
następcą 911 mimo niezaprzeczalnego uroku, a
nawet silnika V8 jest drugim najlepszym wyborem.
996 wydaje się zbyt zniewieściałe i za mało
charyzmatyczne. Odpowiedzią jest 997. Chociaż
najmłodsze egzemplarze mają już osiem lat i
trzymają nieźle cenę, to za egzemplarz w idealnym
stanie zapłacicie trochę więcej niż za Golfa w wersji
R. Nawet Skody potrafią być droższe. Oczywiście,
chełpiący się na wersje z napisem GT i cyferką w
nazwie bądź Turbo muszą ponownie zawitać w
banku, a nawet w kilku jeśli myślą o Sport Classic.
Jednak najlepszym wyborem, najbardziej czystym w
doznaniach będzie „zwykła” Carrera S. Czy jednak
samochód z 2011 roku może być klasyczny? Cóż, nie
ma turbosprężarki ani dwusprzęgłowej skrzyni
biegów czy też elektrycznego wspomagania, więc
wydaje się pasować idealnie.
Niewielka klapa wiodąca do miejsca, gdzie w innych
samochodach znajduje się bagażnik skrywa silnik,
który trudno podziwiać w kategorii estetyki. Druga
generacja jednostek chłodzonych powietrzem o

Wystarczy krótka przejażdżka
by nie chcieć więcej wysiadać
i raz na zawsze porzucić
alkohol, wybierając piwo 0,0%.
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pojemności, 3.8 litra została wyposażona w bezpośredni wtrysk paliwa, dzięki czemu technologicznie
jest bardziej współczesna i nie tak archaiczna jak
996 czy przedpotopowa jak na dzisiejsze czasy 993.
Ja wiem, że to ostatni wiatrak i jest bardziej
charyzmatyczny, ale w jeździe po bułki może nie
sprawdzić się tak dobrze.
Silnik jest gładki w pełnym zakresie obrotów, ale ma
dwie natury. Spokojną, gdzieś do połowy zakresu,
gdzie niewiele się dzieje, a sama jednostka jest
cicha. Wręcz za cicha. Dopiero powyżej tej wartości
wprost uwielbiający wkręcać się na wysokie obroty
motor pokazuje swoje szalone oblicze. Wówczas
atakuje wasze uszy chrapliwym i unikalnym
dźwiękiem charakterystycznym dla płaskich szóstek
i generuje moc zbliżoną do czter ystu koni
mechanicznych. Zespolony z manualną skrzynią
biegów o sześciu przełożeniach pozwoli uzyskać
pierwszą setkę w mniej niż pięć sekund, kończąc
przyspieszać na nieco powyżej trzeciej. Oczywiście,
PDK byłoby szybsze oraz bardziej wydajne, a
znalezienie takiego egzemplarza bardzo łatwe, ale
zdaje się i mniej angażujące. Z dwusprzęgłową
skrzynią wystarczy siedzieć i nic nie robić.
Coś, czym Carrera S dodatkowo potrafi zaskoczyć

jest zużycie paliwa. Spokojna jazda łącznie z podróżą
autostradą sprawi, że nie zużyjecie więcej niż dziewięć litrów
benzyny na każdą setkę. Jednak zabawa i ostrzejsze
traktowanie gazu powoduje, że górne zużycie paliwa zdaje
się nie mieć limitu.
Coś, co jest niezaprzeczalną zaletą 911, a zwłaszcza tych
nowszych jest fakt, że nie musicie obchodzić się z nimi jak z
białym krukiem, a zamiast tego jeździć naprawdę ostro.
Wystarczy krótka przejażdżka by nie chcieć więcej wysiadać i
raz na zawsze porzucić alkohol, wybierając piwo 0,0%.
Bowiem w kwestii prowadzenia 911 nie zawodzi i po tej
stronie dwustu pięćdziesięciu tysięcy jest najlepszym
możliwym wyborem. Prędkości w zakręcie zaginają prawa
fizyki, zapewniając tyle przyczepności, że nie ma sensu
zaprzątać sobie głowy w poszukiwaniu wersji 4S. Przód klei
się do asfaltu jak szalony, a tylna oś dzięki obciążeniu
generowanemu przez silnik posłusznie podąża za nim,
serwując od czasu do czasu delikatną nadsterowność na
mokrej bądź luźniejszej nawierzchni albo przy wciśnięciu
gazu za mocno. Adaptacyjne zawieszenie z blokadą mostu
zwane PASM (Porsche Active Suspension Managment) jest z
gatunku tych twardych, ale nadspodziewanie dobrze znosi
nierówności i zaskakująco mało przesyła ich do kierowcy.
Gdy zechcecie przejechać gorszą drogą włączenie tego trybu
poprawi jakość jazdy, ale nie będzie wymagało kompromisu
w kwestii precyzji prowadzenia.
Linearny przypływ mocy typowy dla wolnossących jednostek
napędowych pozwala z chirurgiczną precyzją regulować ilość
momentu obrotowego płynącego na koła wyłącznie ruchami
samej kostki. Gdy zechcecie sami dbać o własne zdrowie i
życie wystarczy wyłączyć PSM (Porsche Stability
Managment) by w pełni oddać się radości płynącej z
nadsterowności i panowania nad maszyną. 997 w niemal
stu procentach nie jest straszne ani trudne do okiełznania
mimo nieco sprzecznej z prawami fizyki konstrukcji. Jednak
waga silnika na tyle dociąża tylną oś, że gargantuiczne
pokłady przyczepności wprowadzają w ogromny stupor.
Jednostka napędowa, skrzynia biegów, układ zawieszenia
są dokładnie takie jakich oczekujesz, pomagają w ostrej
jeździe i dają niezgłębione pokłady satysfakcji. Za cenę
podobną do Skody Kodiaq RS.
Technicznie 997 różni się diametralnie od poprzednika,
jednak jeśli chodzi o stylistykę i projekt kabiny zdaje się
czerpać z niej pełnymi garściami.
Wnętrze 911 również jest, a jakże, podporządkowane
sportowym doznaniom. Co prawda deska rozdzielcza także
wydaje się bardziej ewolucją tej z 996, niż pełnoprawną
nową generacją, ale to solidny niemiecki produkt. Chociaż
nie zawsze oferuje jakość wykończenia, której można by się
spodziewać. Spasowanie jest bardzo dobre, ale część
materiałów wykończeniowych nie zapewnia organoleptycznych uniesień.
Na szczęście pozycja za kierownicą jest perfekcyjna, fotele
umieszczone nisko, przez co wysiadanie bywa mało
godne, zwłaszcza w ciaśniejszych miejscach. Jeśli
trafi wam się egzemplarz z pakietem Sport Chrono na
szczycie deski rozdzielczej do szybszego pokonywania
znanych odcinków dróg namawiał was będzie gustowny stoper. Podobnie jest z pięcioma wskaźnikami
przed kierowcą, które urzekają prostotą i funkcjonalnością.
Kwestie praktyczne? Oczywiście, bagażnik jest mały,
a w drugim rzędzie miejsca jest mniej niż w schowku
na rękawiczki, dlatego lepiej wykorzystać przestrzeń z
tyłu do przewożenia rzeczy. Chyba że jesteście sadystami albo masochistami, wówczas jest idealne. >>>> 15

niego znów pojechać. Przy tym wydaje się, że będzie
niezawodne i nie tak kapryśnie jak coś z Włoch. Co
prawda w porównaniu z najnowszą odmianą 992 nie
jawi się jako aż tak nowoczesny samochód i może
wypadać nieco blado, ale dla wielu jest to zaletą.
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zakończonymi biksenonowymi reflektorami. Bez obaw, niżej
są także diodowe, więc to nie średniowiecze.
997 ma sylwetkę niezaprzeczalnie czerpiącą z kultowych
911 i zarazem jeden z najbardziej seksownych tyłeczków na
świecie. W wersji Carrera S na dodatek niezmącony
spojlerem. Przy okazji debiutu w 2005 roku Porsche
porzuciło przednie reflektory o kształcie łezki na rzecz
tradycyjnych okrągłych.
Nie sposób jednak odnieść wrażenia, że designerzy
Porsche w przypadku stylizacji 997 byli wyjątkowo
leniwi. Co prawda z 996 dzieli podobno tylko dach,
jednak większość elementów wydaje się niemal
identyczna. Zdaje się, że Apple czerpało z tego
inspirację, serwując zmiany w wyglądzie co drugą
generację.
Purystów zaś zadowoli fakt, że wszystkie elementy
16 charakterystyczne dla 911 są na miejscu oraz

Porsche 911 kojarzyło się jako lekarstwo na kryzys
wieku średniego dla łysiejącego i grubego faceta. Od
chwili premiery, czyli czasów, gdy czarownice palono
na stosie ku uciesze gawiedzi, sylwetka zmieniła się
niewiele. Każda kolejna generacja stawała się
bezpieczniejsza, wygodniejsza i łatwiejsza w
prowadzeniu. Nie przerażała jak pierwsze Turbo czy
996 GT2 o pseudonimie „widowmaker”. Kiedy
wersje GT3 stają się samochodami o kolekcjonerskim charakterze Carrera S jest w zasadzie
doskonałym samochodem do poruszania się na co
dzień. Gdybym je posiadał ciągle umyślnie
zapominałbym czegoś ze sklepu tylko po to, by do

Na dodatek cena używanych egzemplarzy wydaje się
atrakcyjna, zwłaszcza na tle salonowych, gdzie za
jedna trzecią dostaniecie pewny samochód z
or yginalnym przebiegiem. Naturalnie, ser wis
Porsche nie jest tani, ale na rynku sporo jest
ekspertów od 911. Zresztą nie sądzę, żeby w
utrzymaniu były znacznie droższe niż BMW M. Zatem
korzystajcie dopóki możecie. Być może to ostatnie
analogowe Porsche, które kupicie w cenie gorącego
hatchbacka.
k
dk

Porsche 911 Carrera S

dopieszczone ponad miarę, a niemieckie coupe
zachowało swoją unikalną linię dachu.

TEST

>>>> Z przodu jest znacznie lepiej, przestrzeni jest w sam
raz, a tunel środkowy nie jest zbyt duży. 997 jest
zaskakująco wygodne, a dzięki silnikowi umieszczonemu
daleko z tyłu na nadwozie nie są przenoszone niemal żadne
wibracje.
Czasy, gdy sportowe samochody były spartańskie i
wymagały wielu wyrzeczeń dawno minęły. 911 oferuje
klimatyzację, podgrzewane i wentylowane fotele, chyba że
wybierzecie kubełki rodem z GT3. Ma nawet nawigację i
dotykowy ekran, ale z racji umieszczenia poniżej linii wzroku
ciężko z niego korzystać, a rozdzielczość ma gorszą niż
smartwatch. W tej kategorii bliżej mu do kalkulatora, ale to
signum temporis.
Wnętrze ma również jedną dodatkową zaletę, kierowca i
pasażer mogą rozkoszować się jednym z najlepszych
widoków, wyraźnie narysowanymi przednimi błotnikami

Profesjonalna naprawa
i regeneracja:
Filtrów DPF/FAP Turbosprężarek
Wtryskiwaczy Pomp
tel. 600-150-006
e-mail: biuro@diesel-klinika.pl

www.diesel-klinika.pl

www.dpf-klinika.pl
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SPRZĘGŁA

AMORTYZATORY

UKŁADY ROZRZĄDU

CONTITECH

REKLAMY / OGŁOSZENIA

FILTRY

SONDY, ŚWIECE

HAMULCE

ELEMENTY
ZAWIESZENIA

USZCZELKI

HAMULCE

CHEMIA
WARSZTATOWA

ROLKI
NAPĘDOWE
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RABAT DLA TAXI
DOSTAWA GRATIS

KNECHT
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HURTOWNIA CZĘŚCI
SAMOCHODOWYCH
Wieliczka, ul. Narutowicza 24
tel. 12 686 30 60, 12 686 30 61
tel. 12 686 10 66, 12 686 10 55
www.autoeuro.com.pl

PASKI KLINOWE
I ROZRZĄDU

Nazwy firm i ich znaki towarowe zostały użyte w celach informacyjnych i są zastrzeżone przez ich właścicieli

32-125 Wawrzeńczyce
Stęgoborzyce 78
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Najem uczy
oszczędzania
- Nissan Qashqai

Wybierając najem nowego Nissana Qashqai zamiast zakupu tego samego auta na kredyt można
zaoszczędzić miesięcznie ponad 600 zł - wynika z symulacji carsmile.pl. Największym kosztem
związanym z zakupem nowego auta na własność, o czym często zapominamy, jest utrata wartości.
Jeżeli jeździmy popularnym crossoverem, z tego powodu może nam „wyciekać” z portfela prawie
1200 zł miesięcznie.

poza zakres gwarancji. Korzystając z najmu mamy
możliwość często zmieniać samochód, dostosowując modele do zmieniających się potrzeb rodziny,
a przy okazji nie omijają nas nowinki techniczne,
jakie „funduje nam” branża moto.
Specjalnie dla nas ekonomiści Carsmile
przygotowali porównanie kosztów zakupu oraz najmu
Polacy odkryli najem
Według PZWLP, w I kw. br. liczba nowych samochodów niezwykle popularnego wśród użytkowników
wynajmowanych w modelu abonamentowym wzrosła o 14% platformy - Nissana Qashqai, które obrazuje tabela.
względem analogicznego okresu przed rokiem. W tym
Założenia symulacji:
samym czasie tradycyjne formy finansowania, jak leasing
Aby móc porównać koszty korzystania z auta w
czy kredyt, nie cieszyły się już tak dobrymi statystykami, co miało związek ze zmianą przepisów podatko- najmie oraz zakupu na kredyt przyjęto, że użytkownik
wych oraz regulacji dotyczących emisji spalin i w efek- nie dysponuje wkładem własnym. Ponieważ w przypadku zakupu na kredyt, nabywca staje się właścicie napędzało sprzedaż nowych aut w ubiegłym roku.
Z czego wynika rosnąca popularność wynajmu? – cielem pojazdu, aby móc porównać taką sytuację z
Z wygody, niższych kosztów, dostępu do nowinek najmem, pod uwagę wzięto jedynie część odsetkową
technicznych oraz poczucia bezpieczeństwa, jakie raty kredytu (czyli wyłączono z zestawienia kosztów
najem daje użytkownikom – wylicza Michał Knitter, część kapitałową, przyjmując, że jest to ekwiwalent
wiceprezes Carsmile, platformy za pośrednictwem własności). Czas najmu oraz kredytowania to 3 lata.
której można wynająć albo wyleasingować samochód. Nabywca musi w tym okresie nie tylko spłacać raty
- Firma wynajmująca z reguły pokrywa wszelkie koszty kredytu, ale też: zarejestrować auto, ubezpieczyć (AC
związane z użytkowaniem auta, również te wynikające i OC), serwisować, zakupić oraz wymieniać i przecho18 z niespodziewanych awarii czy napraw wykraczających wywać opony zimowe/letnie. Mogą mu się też przy-
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Wynajem długoterminowy zyskuje coraz większą
popularność. Już co piąty samochód nabywany przez firmy
jest użytkowany w formie najmu – wynika z danych Polskiego
Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Z abonamentów
samochodowych chętnie korzystają też konsumenci.

zdjęcie: Nissan

trafić jakieś drobne naprawy (np. wymiana klocków
hamulcowych). Przyjęto natomiast, że auto nie ulega
żadnej poważniejszej awarii, która, o ile wystąpiłaby
po zakończeniu okresu gwarancyjnego lub była wyłączona z zakresu gwarancji, mogłaby zrujnować domowy budżet (np. wymiana sprzęgła czy skrzyni biegów).

k
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Dziękujemy
za przygotowanie zestawienia.

BEZPŁATNY REGIONALNY MIESIĘCZNIK MOTORYZACYJNY

Auto traci 1200 PLN miesięcznie
Najwyższym kosztem związanym z posiadaniem
samochodu na własność, czego zwykle sobie nie
uświadamiamy, jest utrata wartości. Nowe auto traci
w ciągu pierwszych 3 lat ok. połowy ceny wyjściowej.

Osoba, która zdecyduje się na najem zamiast
kredytu zaoszczędzi wg przyjętych założeń 22 149 zł
czyli 615 zł miesięcznie. Różnica ta może pokryć
miesięczny koszt paliwa. Oszczędności z tytułu wynajmu mogą być większe, jeśli w trakcie analizowanych
trzech lat doszłoby do awarii samochodu, której nie
można byłoby sfinansować z gwarancji.
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Najem All Inclusive
Najem skonstruowany jest natomiast tak, że
koszty związane z użytkowaniem auta (rejestracja,
ubezpieczenie, ser wisy, opony, naprawy itp.)
pokr ywa firma wynajmująca, niezależnie od
gwarancji, którą objęty jest samochód. Do symulacji
przyjęto, że auto pokonuje 15 tys. km rocznie. W obu
przypadkach, tj. najmu i kredytu, z obliczeń
wyłączono paliwo, ponieważ jego koszt ponosi
najemca lub właściciel i jest on taki sam niezależnie
od formy zakupu.

W przypadku Nissana Qashqai oszacowana na podstawie
danych Eurotax utrata wartości to kwota, która dwukrotnie
przewyższa drugi na liście, czyli koszt kredytu. Kto z
posiadaczy tego modelu uświadamia to sobie lub ujmuje
taką pozycję w miesięcznych wydatkach?
Na trzecim miejscu w zestawieniu kosztów kredytu i
najmu znalazło się ubezpieczenie. Gdyby w analizie
uwzględniono paliwo, przy założonym przebiegu, znalazłoby
się ono na czwartej pozycji. Warto to podkreślić, ponieważ
rosnące ceny paliwa są bardzo nośnym tematem,
podwyżkom towarzyszą zwykle społeczne i polityczne larum,
tymczasem paliwo znajduje się dopiero na czwartej pozycji
łącznych kosztów użytkowania auta.
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Czêœci nowe i u¿ywane
do samochodów dostawczych
Partner 2000, ul. Danalówka 6, Kraków

tel. 602 33 87 18, 12 653 00 51

biuro@p2000.com.pl, www.p2000.com.pl

CER MOTOR KRAKÓW
ul. Przewóz 34a, 30-716 Kraków
tel.: 12 307 70 00, 12 307 90 00
e-mail: krakow@cermotor.com.pl

IMPORTER

CZĘŚCI SILNIKOWYCH

TURBINY
CZĘŚCI
DO TURBIN

OSOBOWE - DOSTAWCZE - CIĘŻAROWE - MASZYNY ROLNICZE
- MASZYNY BUDOWLANE - WÓZKI WIDŁOWE

KRISCAR

SERWIS
SAMOCHODÓW AMERYKAŃSKICH
30-424 Kraków, ul. Koœciuszkowców 16
tel. (12) 268 13 97

SERWIS SAMOCHODÓW osobowych
-

- naprawy, regulacje, przeglądy
- części zamienne
- naprawy automatycznych skrzyń biegów
zapraszamy: pn. - pt. 8-17

Regeneracja belek
Wymiana rozrządu
Wymiana sprzęgieł
Remonty zawieszenia
Naprawa układów hamulcowych
Bieżące naprawy

Dziekanowice 78, 32-086 Węgrzce tel.: 602 300 424, 502 424 686

SQAD

Agencja Ubezpieczeniowa
"Mateczny"

SKLEP
..
CITROEN PEUGEOT RENAULT

www.ubezpieczeniamateczny.pl
e-mail: mateczny@interia.pl , tel.

510 510 504

Kraków, ul. Zamoyskiego 85
czynne od pon. do pt. w godz. 9:00-18:00
w soboty w godz. 9:00-13:00
tel./fax: 12 656 43 74
tel. kom. 602 392 170

!!

Nowy Prokocim Kraków, ul. Teligi 30A
czynne od pon. do pt. w godz. 9:00-17:00
tel./fax: 12 264 70 32

BEZPŁATNY REGIONALNY MIESIĘCZNIK MOTORYZACYJNY
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towarzystw
w jednym
miejscu

Korzystne ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe i inne

www.fhumaripol.pl
e-mail: sklep@fhumaripol.pl

Kraków, ul. Czyżówka 35A
(Rondo Mateczny- przedłużenie ulicy Zamoyskiego)

(12) 296 35 65, 296 35 66, 296 33 39
e-mail: biuro@sqad.com.pl

AUTO

PEŁNY

Kraków, ul. Pachońskiego 2a
tel. 12 636-21-01, tel. kom.:606-230-750

SERWIS

ZAKRES

USŁUG

ul. Obwodowa 5, Kraków (wcześniej ul. Stadionowa 1)
tel. 12 269 29 73, tel. kom. 660 470 160
Auto Komis - www.wamat.otomoto.pl
MONTA¯

SERWIS

NAPRAWY

REGULACJE

AUTO GAZ

BG-Gas

SKLEP MOTORYZACYJNY
FILTRY - OLEJE - PASKI - CZĘŚCI - AKCESORIA

zapraszamy
pon.-pt. 8 - 18
sobota 9 - 14

HOMOLOGACJE KOMPUTEROWE ANALIZY SPALIN
RATY ODCZYT I KASOWANIE B£ÊDÓW
Kraków - Nowa Huta, ul. ¯aglowa 25a
tel. 12 686 60 53 608 616 169 694 887 167
www.lpg.krakow.pl

e-mail: bggas@poczta.fm
ZAPRASZAMY: PN.-PT.: 8:00-16:00

REKLAMY / OGŁOSZENIA
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Nowa Huta Kraków, ul. Broniewskiego 1
D.H. Wanda
czynne od pon. do pt. w godz. 10:00-18:00
tel./fax: 12 681 30 33

!
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M
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DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA

Wszystko dla Twojego uk³adu wydechowego

tel. 12 637 85 47
tel. kom. 509 948 210
ul. Che³moñskiego 264

Dominik
Migas

ASTRO AUTO SERWIS AUTO
SERWIS
Mechanika pojazdowa
Konserwacja

Diagnostyka
komputerowa

Lakier nictwo

ul. Cechowa 36 (Kurdwanów)
tel.: (12) 654 05 48, kom.: 604 924 484

czynne: pn.-pt.: 8-18, sob.: 8-14

Mechanika i elektryka samochodowa
Serwis opon - Naprawa i obs³uga klimatyzacji
Czêœci zamienne do wszystkich marek
Specjalizacja: Hyundai, Kia
Pomoc drogowa 24h tel. 509 948 210

Sklep z czêœciami i
Serwis Aut Francuskich
s.c.

Andrzej Zêbala & Tomasz Kulis

Serwis:
tel. 12 423 50 88 w. 22
tel.kom. 502 123 334

Sklep:
tel. 12 423 50 88 w. 21
tel. 12 296 36 57
Kraków, ul. Podskale

11a

(rejon Ronda Matecznego)

PE£NY ASORTYMENT CZÊŒCI ZAMIENNYCH

CITROEN PEUGEOT RENAULT
CRACOW BUSINESS CORPORATION

sklep i serwis
Kraków, ul. G³owackiego 56

CBC

tel. (12) 637 48 18, 623 08 15
e-mail: cbc@cbc.com.pl , www.cbc.com.pl

Czêœci nowe i u¿ywane
importowane z Francji
do samochodów marki

CB RADIO - CAR AUDIO
ŒWIAT£A DO JAZDY DZIENNEJ
ZABEZPIECZENIA, STEROWNIKI
CZUJNIKI PARKOWANIA
MONTA¯ - SERWIS

Kraków, ul. Rybitwy 38a

www.twojecbradio.pl

tel./fax 12 653-00-99, tel. 601 42-05-00

Castrol

Authorised Dealer

OLEJE SILNIKOWE Castrol
oraz FILTRY OLEJOWE

~ KOMPUTEROWY POMIAR GEOMETRII KÓ£
~ KOMPUTEROWE WYWA¯ANIE KÓ£
~ BEZSTYKOWA WYMIANA OPON
~ POMPOWANIE KÓ£ AZOTEM
ik
~ PNEUMATYCZNE SMAROWANIE
p³atnT
~ WYMIANA P£YNU CH£ODZ¥CEGO
VA
~ NAPRAWA ZAWIESZEÑ

zakupione w naszej firmie

wymieniamy GRATIS

~ MYCIE PODWOZIA, NADWOZIA I SILNIKA
~ PRANIE TAPICERKI
~ PODCIŒNIENIOWA WYMIANA OLEJÓW
~ ODGRZYBIANIE OZONEM UK£ADÓW KLIMATYZACJI
~ WYMIANA CZYNNIKA CH£ODZ¥CEGO KLIMATYZACJI

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

AUTO SERVICE s.c.
B. Fija³kowski, P. Dudek
KRAKÓW, OS. S£ONECZNE 8A
TEL. 12 644-37-43
CZYNNE: pn.-pt.: 8.00 - 16.00, sob.: 8.00 - 13.00
www.fijalkow.pl
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REKLAMY / OG£OSZENIA

Castrol

Kraków
ul. Jana Brzechwy 1
tel.: 501 809 408
503 626 219
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zdjęcie: Bosch

Bosch to nie tylko
części i serwis

Firma Bosch jest powszechnie kojarzona jako producent samochodowych części zamiennych
o najwyższej jakości. Jej asortyment obejmuje między innymi akumulatory, alternatory, czujniki, filtry,
klocki hamulcowe, komponenty układów wtryskowych dla silników benzynowych i Diesla, świece
zapłonowe, tarcze hamulcowe, rozruszniki, wycieraczki i żarówki. Jednak produkcja i sprzedaż części
to nie wszystko. Nie można bowiem zapominać, że Bosch jest również jednym z największych
innowatorów w motoryzacji. To właśnie temu przedsiębiorstwu zawdzięczamy wiele przełomowych
wynalazków stanowiących niepodważalny wkład w rozwój samochodów.

BEZPŁATNY REGIONALNY MIESIĘCZNIK MOTORYZACYJNY
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Praktycznie od początku swojego istnienia firma Bosch
traktowała innowacje w sposób priorytetowy. Co ważne, nie
zmieniło się to aż po dzień dzisiejszy. Konsekwentna
działalność badawczo-rozwojowa przynosi wymierne
korzyści zapewniając przedsiębiorstwu stały rozwój w
perspektywie długoterminowej. Warto dodać, że połowa
obrotu w branży motoryzacyjnej jest osiągana dzięki
produktom, które Bosch wprowadził na rynek jako pierwszy.
W tej kwestii firma naprawdę ma się czym pochwalić.
Wystarczy wymienić chociażby takie kamienie milowe, jak
pompa wtryskowa do silnika Diesla dla samochodów
osobowych (1936), elektronicznie sterowany układ wtrysku
benzyny Jetronic (1967), sonda lambda do katalizatorów
trójdrożnych (1976), system ABS (1978), system ESP
(1995), system wtrysku paliwa Common Rail do
silników Diesla (1997) czy system Start-Stop (2007).
Należy jednak zdawać sobie sprawę, że za każdą
innowacją stoi wiele lat intensywnej pracy setek ludzi,
którzy muszą wykazać się wytrwałością, cierpliwością
i odpornością na niepowodzenia stanowiące
nieodłączny element procesu twórczego technicznej
nowinki. Doskonałym przykładem jest system ABS,
którego rozwój przez długi czas, i to nieraz, stawał pod
znakiem zapytania. Podczas pierwszych zimowych
testów, jakie przeprowadzono w 1972 roku, awarii
22 uległ prawie co trzeci sterownik ABS-u. Moduł

elektroniczny łatwo się psuł, ponieważ składał się
wówczas z ponad tysiąca części analogowych,
jednak dzięki pełnemu zaangażowaniu oraz
determinacji z problemem w końcu sobie poradzono
i dzisiaj ABS jest oczywistością w każdym
samochodzie. Z systemem ESP również nie było
łatwo. Jego wprowadzenie na rynek poprzedziło 10
lat intensywnej pracy, która nie zawsze szła we
właściwym kierunku. Wyjątkowo trudnym zadaniem
okazało się opracowanie głównego elementu ESP –
czujnika prędkości obrotowej, którego koncepcję
zapożyczono z techniki lotów kosmicznych, a którą
trzeba było przystosować do wymogów produkcji
seryjnej na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego.
Wyzwaniem była konieczność zredukowania
pokaźnych rozmiarów układu elektronicznomechanicznego stosowanego w rakietach.
Zmniejszono go do mikroprocesora wielkości
paznokcia. Kłopoty sprawiała też niezawodność
czujnika w dłuższym okresie eksploatacji. W
przypadku rakiety czujnik był wprawdzie narażony na
duże obciążenia, ale nie trwały one dłużej niż jeden
lot. Natomiast w samochodach musiał wykazać się
niezawodnością przez przynajmniej 10 lat. Czas
pokazał, że udało się tego dokonać.

War to jednak
zauważyć, że Bosch
nie ogranicza się
t y l k o
d o
nowatorskich
r o z w i ą z a ń
pr zeznaczonych
s t r i c t e d l a
samochodów, ale
także wdraża w życie
pomysły mające
zastosowanie w
m i e j s k i e j
infrastrukturze
drogowej. Świetnym
tego przykładem jest
czujnik parkowania
Bosch Parking Lot
S e n s o r
umożliwiający
e f e k t y w n e
zar ządzanie
m i e j s c a m i
parkingowymi, a tym
samym poprawiający
jakość życia w
miastach. Jego
działanie opiera się
na prostej koncepcji.
Każde pojedyncze
miejsce parkingowe
jest wyposażone w
czujnik, który sprawdza w czasie rzeczywistym, czy
miejsce jest wolne, czy zajęte. Bosch wykazał ponad
95-procentową dokładność jego działania w licznych
testach terenowych z udziałem ponad 50 modeli

samochodów, przy zastosowaniu ponad 2000 czujników i
wykonaniu tysięcy manewrów parkowania. Projekty
pilotażowe zostały przeprowadzone w 25 europejskich
miastach. Wiele aglomeracji ma bądź planuje inteligentną
infrastr ukturę miejską z kompleksową siecią
bezprzewodową. Parking Lot Sensor wykorzystuje tę
infrastrukturę do bezprzewodowej komunikacji między
czujnikiem a centralną platformą. Wykorzystano swobodnie
dostępny, niezależny od producenta protokół LoRaWAN
(Long Range Wide Area Network). Podczas gdy inni dostawcy
polegają częściowo na systemach zamkniętych, Bosch
stosuje podejście otwar te. Pozwala to elastycznie
integrować czujniki parkingowe z projektem Smart-City
zgodnie ze specyficznymi wymaganiami miasta. Czujniki
parkowania znajdują zastosowanie w licznych obszarach.
Pr zykładem są inteligentne systemy zar ządzania
parkingiem, które mogą znacznie ograniczyć ruch uliczny
związany z poszukiwaniem miejsc parkingowych, a tym
samym hałas i emisję spalin. A trzeba wiedzieć, że w
godzinach szczytu szukanie miejsc parkingowych generuje
nawet jedną trzecią ruchu – problem jest więc dość poważny.
Ponadto czujnik może rozpoznać samochody parkujące na
niedozwolonych miejscach, na przykład na drogach
przeciwpożarowych, co umożliwia zarządcy parkingu
zareagowanie z odpowiednim wyprzedzeniem. Kolejnym
obszarem zastosowania czujnika jest monitorowanie miejsc
postojowych na stacjach ładowania pojazdów elektrycznych.
Czujnik parkowania obsługuje takie miejsce na dwa różne
sposoby. Po pierwsze, określa wolną stację ładowania,
której status jest dostępny w aplikacji. Po drugie, odkrywa
niewłaściwe użytkowanie, na przykład jeśli stacja ładująca
jest używana do parkowania lub zostanie przekroczony
dozwolony czas użytkowania. Jak widać Bosch Parking Lot
Sensor to naprawdę przydatne i skuteczne rozwiązanie,
które przyczynia się do usprawnienia ruchu w miejskiej
dżungli.
k
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Transbud Nowa Huta S.A.

Serwis Samochodowy

godziny
otwarcia:
pn. - pt.:
7.00 - 17.00

soboty:
7.00 - 14.00

Diagnostyka i naprawa:
- pomp rzędowych sterowanych
mechanicznie i elektrycznie
- pomp rozdzielaczowych
- pomp wtryskowych
- pomp wysokiego ciśnienia
- wtryskiwaczy wszystkich typów
- wtryskiwaczy COMMON RAIL
- pompowtryskiwaczy i pomp PLD
- Bosch QualityScan

samochody
osobowe i ciężarowe

Kraków, ul. Ujastek 11 tel.: 12 681 82 54, 693 912 811
e-mail: transbud@bosch-service.pl , www.transbud.com.pl
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Zakres usług motoryzacyjnych:
- diagnostyka
- rejestracja pojazdów
- mechanika
- elektryka
- światła (regulacja)
- opony i przechowalnia opon
- geometria
- hamulce
- klimatyzacja
- rozrządy
- sprzęgła
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BOSCH

Profesjonalny SERWIS
aparatury wtryskowej
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PORADNIK

Opony na sezon zimowy
- nowości 2019
Obecna pogoda skutecznie odsuwa myśli od jesieni i zimy. Jednak tylko nam, producenci opon
na zmianę warunków atmosferycznych są już gotowi. Postanowiliśmy sprawdzić jakie nowości
przygotowali niektórzy z nich w segmencie opon całorocznych i zimowych.

Bridgestone
Weather Contr ol
A005
To wielosezonowa
opona segmentu
premium przy której
produkcji użyto
mieszanki Nano ProTech. Zawiera ona
dużą zawar tość
kr zemionki, która
poprawia jej
pr zyczepność w
n i s k i c h
temperaturach.
Zaprojektowana
została tak, by
zachować bar dzo
dobrą trakcję na
mokrej nawierzchni
oraz sporadycznych opadów śniegu. Otrzymała ona,
etykiecie UE klasę „A” w kategorii hamowania na mokrej
nawierzchni. Bridgestone zapewnia, że zastosowana
mieszanka pozwoli na osiąganie długich przebiegów.

BEZPŁATNY REGIONALNY MIESIĘCZNIK MOTORYZACYJNY

owców
KATALOG
dla kier

Hankook Kinergy 4S 2 H750
Druga opona całoroczna w zestawieniu. Udoskonalono w
niej rowki bieżnika tak, by jak najszybciej odprowadzały wodę
sprzed czoła opony.
D o d a t k o w o
zastosowano
blokową strukturę
opony, która
odpowiada za krótką
drogę hamowania na
suchej nawierzchni.
Jest to zupełnie nowa
konstrukcja z
b i e ż n i k i e m
gwarantującym
wytrzymałość i
pewne prowadzenie
w każdych warunkach
atmosferycznych.
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Michelin Alpin A6
Klasyczna opona
zimowa, która jest
n a s t ę p c ą
docenionego modelu

Alpin 5. Wykonana w technologii Evergrip co
zapewnia najwyższą przyczepność oraz trakcję przez
cały okres użytkowania. Posiada bardzo dobre
parametry zimowe, które nie zmieniają się w trakcie
jej eksploatacji i są takie same w pierwszych
kilometrach eksploatacji, jak i tuż przed jej zużyciem.
Nokian WR SUV 4
Z i m o w a o p o n a
dedykowana do
samochodów typu SUV
oraz Crossover.
Wykonana z odpowiednio
dobranej mieszanki,
posiadająca „śnieżne
pazurki” (Snow Claws)
oraz komputerowo
zoptymalizowane lamele
zapewnia pewne
prowadzenie w zimowych
warunkach. Model
posiada wzmocnione
włóknami aramidowymi
ściany boczne (Nokian
Tyres Aramid Sidewall), które zapewniają trwałość i
wysoki poziom ochrony przed uszkodzeniami.
Vredestein Wintrac Pro
Ta zimowa opona jest następcą modelu Wintrac
Xtreme S. W stosunku do niej poprawiono znacząco
parametr y na zaśnieżonej nawierzchni oraz
skrócono drogę hamowania
na mokrym podłożu. Odbyło
się to między innymi dzięki
z a s t o s o w a n i u
opatentowanej żywicy oraz
wysokiej zawar tości
krzemionki. Szeroka paleta
rozmiarów oraz wysokie
indeksy prędkości
sprawiają, że polecana jest
w szczególności do
samochodów o dużych
mocach.
k
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Dziękujemy firmie Harp z Krakowa
za pomoc przy realizacji tekstu.
Zdjęcia: Bridgestone, Hankook,
Nokian, Vredestein.

PRAWO

Kontrola przez Straż
Miejską
Fundamentalnym obowiązkiem Straży Miejskiej jest ochrona spokoju i porządku w miejscach
publicznych. Ich uprawnienia wynikają z przepisów ustawy oraz rozporządzeń obowiązujących
na terenie całego kraju. Wyjaśniamy jaki posiadają zakres uprawnień i obowiązków.
Kazus przygotowany przez Zespół Prawny Availo Sp. z o.o., operatora programu prawnicy.Trynid.pl

Osoba zatrzymana ma obowiązek dostosować się do
poleceń strażnika.
Strażnik przed przystąpieniem do czynności kontrolnych
musi się przedstawić poprzez podanie swojego imienia i
nazwiska oraz określić przyczynę zatrzymania. Musi
posiadać przy sobie legitymację i na prośbę zatrzymanego
okazać ją. Strażnik musi być upoważniony do wykonywania
tego typu kontroli, a takowe upoważnienie wydaje
komendant miejski Policji.

Każdy z nas może odmówić przyjęcia mandatu od
Strażnicy są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu
Straży Miejskiej. Wtedy po dokonanych
drogowego względem:
czynnościach straż kieruje wniosek o ukaranie do
1. kierującego pojazdem niestosującego się do zakazu
Sądu Rejonowego. Sąd
ruchu w obu kierunkach,
prowadzi postępowanie i
Certyfikowany Rzeczoznawca Samochodowy określonego odpowiednim
bada dowody. Ocenia cały
znakiem drogowym,
www.rzkrakow.pl, tel. 600 318 039, e-mail: biuro@rzkrakow.pl
zgromadzony materiał
2. naruszającego przepisy
---- konsultacje, opinie i eksper tyzy techniczne pojazdów,
dowodowy. Mogą to być
ruchu drogowego, w
również zabytkowych
---- wycena war tości r ynkowej pojazdów (również dla UC i WK)
nagrania monitoringu,
przypadku ujawnienia i
---- profesjonalna pomoc przy zakupie pojazdu używanego
zeznania świadków,
zarejestrowania czynu przy
---- wer yfikacja numeru VIN pojazdów
dokumenty. O karze decyduje ---- weryfikacja jakości napraw pojazdów
użyciu urządzenia
---- kosztor ysowanie napraw pojazdów
kodeks wykroczeń.
rejestrującego,
---- opinia zmian w specyfikacji technicznej
pojazdów (również dla WK i Stacji Diagnostycznych)
Obwiniony może też być
3. uczestnika ruchu
ukarany karą surowszą niż
naruszającego przepisy o
zaproponowana w trybie
zatrzymaniu lub postoju
mandatowym.
pojazdów, ruchu motorowerów, rowerów, wózków
rowerowych, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe
wierzchem lub pędzeniu zwierząt, ruchu pieszych.
Kontrola ruchu
Obowiązki strażników wynikają z rozporządzenia i
Wykonując kontrolę ruchu drogowego strażnicy są
sprowadzają się do czuwania nad
upoważnieni do:
bezpieczeństwem ruchu drogowego. Kontrola
ruchu drogowego może być wykonywana przez nich 1. zatrzymania pojazdu,
2. kontroli dokumentów wymaganych w związku z
w gminach, które taką jednostkę utworzyły.
kierowaniem pojazdem,
3. używania urządzeń rejestrujących.
Czynności związane z kontrolą wykonuje
umundurowany strażnik, który ma prawo do:
Strażnik miejski może wylegitymować uczestnika
- zatrzymania pojazdu,
- podawania sygnałów do zatrzymywania pojazdów. ruchu drogowego, wydać mu polecenie co do
sposobu korzystania z drogi, wydać polecenie co do
sposobu kierowania pojazdem.
Może on poruszać się pieszo lub oznakowanym
pojazdem służbowym. Chęć zatrzymania naszego
Strażnicy Miejscy mogą dokonywać kontroli ruchu
pojazdu strażnik ma obowiązek zasygnalizować z
odpowiedniej odległości. Nasz pojazd powinien być drogowego z użyciem przenośnych albo
zainstalowanych w pojeździe urządzeń
zatrzymany w miejscu, w którym nie zagraża to
rejestrujących w oznakowanym miejscu i
bezpieczeństwu ruchu. Strażnik może nakazać
określonym czasie. Nie mogą tego robić na
także poruszanie się zatrzymywanego pojazdu za
autostradach i drogach ekspresowych.
jego służbowym samochodem, jak również może
.
nakazać opuszczenie zatrzymanego już pojazdu.

Partner rubryki

prawnicy
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Co może strażnik miejski?
Strażnicy posiadają w swoich uprawnieniach
możliwość udzielania pouczeń, legitymowania w
celu ustalenia tożsamości, a także zatrzymania
osób stwarzających zagrożenie dla otoczenia.
Zatrzymanie jest możliwe wyłącznie w celu
przekazania Policji. Strażnik Miejski może też
dokonać kontroli osobistej i przeszukać bagaż
osoby, która jest podejrzana o popełnienie
przestępstwa.
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Prawdy o samochodach
elektrycznych.
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Prawda pierwsza
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Mimo że na polskich drogach systematycznie przybywa samochodów elektrycznych wiele osób
nadal traktuje je jako techniczną nowinkę. Takie auta wzbudzają w społeczeństwie sporą
ciekawość, ale także i obawę związaną z ich użytkowaniem. Na ich temat pojawiła się już
znacząca ilość obiegowych opinii, jak i prawd objawionych. Najwyższy czas rozliczyć
większość z nich. Niektóre potwierdzić, a inne, raz na zawsze zdementować.
Pomysł napędzania aut za pomocą silnika (bądź
silników) na prąd nie jest wcale nowy. Samochody
elektryczne są bowiem tak stare jak motoryzacja, tyle
tylko, że na początku XX wieku ze względu na
ówczesne ograniczenia technologiczne oraz rozwój

lobby naftowego przegrały konkurencję z autami
wyposażonymi w silnik benzynowy. Teraz wszystko
zmieniło się o 180 stopni i „elektryki” szykują się do
odwetu, u którego podstaw leży oczywiście ekologia i
coraz bardziej rygorystyczne normy emisji spalin. Nie

Na zdjęciu BMW i3
Zdjęcie: BMW

da się ukryć, że ich spełnienie w przypadku konwencjonalnych silników staje się coraz trudniejsze. Zaawansowane
i ciągle udoskonalane układy oczyszczania spalin pozwalają
co prawda zmieścić się w określonych limitach, ale coś za
coś – jednostki napędowe stają się przez to bardziej
skomplikowane i droższe w produkcji, co nie jest na rękę ani
producentom, ani użytkownikom samochodów.
Ostatnimi laty słowo „elektromobilność” jest
odmieniane w świecie motoryzacji przez
wszystkie przypadki. Oznacza to tylko
jedno: na naszych oczach dokonuje się
właśnie jedna z największych rewolucji
w dziejach samochodu. Wyjściem z
sytuacji są silniki elektryczne –
niewielkie, proste
konstrukcyjnie, bezawaryjne i
niewytwar zające podczas
pracy żadnych zanieczyszczeń. I tak dochodzimy do
pierwszej prawdy.
Samochody elektryczne
w codziennym użytkowaniu,
to tak naprawdę zwykłe
samochody. Nie tr zeba
przechodzić żadnych szkoleń,
czy też dodatkowych lekcji,
aby sprawnie nimi się
poruszać. Warto za to lepiej
poznać model, który na co dzień
będzie się użytkowało, aby jak
najefektywniej wykorzystać jego
właściwości. Efektywnie, czyli aby
zasięg szacowany przez pokładowe
wskaźniki na 300 kilometrów nie okazał
się w rzeczywistości 200-kilometrową
przejażdżką.
Zacznijmy jednak od budowy. Poza
układem napędowym samochody
elektryczne nie różnią się bardzo od
konwencjonalnych konstrukcji. Ich
zawieszenia czy układy kierownicze
zbudowane są praktycznie tak samo
jak w autach spalinowych. Jako
przykład weźmy chociażby Renault
Zoe, które zostało stworzone od
podstaw z myślą o napędzie elektrycznym, ale wykorzystuje elementy
konstrukcyjne z popularnego spalinowego
Clio. Co więcej, w obliczu skomplikowania
współczesnych jednostek benzynowych i wysokoprężnych silniki elektryczne są wręcz banalnie
proste. Ich najważniejsze składowe to wirnik, >>>>
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Dodatek współfinansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie
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>>>>
stojan i uzwojenie. Tłoki, zawory, układ wtryskowy,
turbosprężarka, dwumasowe koło zamachowe... – o tym
wszystkim możemy zapomnieć. A jak wiadomo, jeżeli czegoś
nie ma, to się nie zepsuje. Samochodom elektrycznym
zupełnie zbędna jest też skrzynia biegów. Zamiast niej mają
jedynie tzw. przekładnię redukcyjną zmniejszającą obroty. A
co w takim razie z jazdą do tyłu? Bez obaw, o tym też
pomyślano – bieg wsteczny włączany jest najczęściej
poprzez zmianę biegunowości silnika elektrycznego. Brak
skrzyni biegów oznacza również brak sprzęgła, czyli
kolejnego podzespołu, który w typowych samochodach z
czasem wymaga ingerencji mechanika. Jeżeli natomiast
chodzi o układ hamulcowy, to w „elektryku” zużywa się on
zdecydowanie wolniej, co wynika z tego, że hamowanie w
dużej mierze realizowane jest za pomocą silnika – wystarczy
jedynie zdjąć nogę z pedału przyspieszania, a auto zaczyna
zwalniać. Pedału hamulca używa się właściwie tylko w
momencie gwałtownego hamowania, w razie konieczności
całkowitego zatrzymania się lub gdy poruszamy się w korku.
Podczas hamowania dochodzi do odzyskania wytwarzającej
się energii kinetycznej, która z zwykłych autach jest
zamieniania w ciepło i w rezultacie bezpowrotnie tracona. W
niektórych samochodach elektrycznych siłą, z jaką zachodzi
rekuperacja (bo właśnie tak fachowo nazywa się ten proces)
można nawet sterować – w zależności od wybranego stopnia
pojazd będzie zwalniał mniej lub bardziej wyraźnie.
Odzyskana energia zostaje przekształcona w prąd, który
zasila akumulator trakcyjny. To właśnie on stanowi
odpowiednik zbiornika z paliwem w tradycyjnym
samochodzie. Efektem jest doładowanie baterii i
zwiększenie zasięgu pojazdu. Akumulator najczęściej
umieszczony jest w podłodze, pomiędzy osiami auta
elektrycznego. Taka lokalizacja obniża środek ciężkości
pojazdu oraz przyczynia się do uzyskania optymalnego
rozkładu masy w płaszczyźnie przód-tył. Czym niżej znajduje
się środek ciężkości pojazdu tym bardziej jest on stabilny w
prowadzeniu. Tak, to uogólnienie, ale w zdecydowanej
większości modeli takie właśnie odczucia towarzyszą
kierowcy. Samochód mniej „pływa” na zakrętach, jest
przewidywalny i posłuszny wydawanym poleceniom.
Niestety, akumulator trakcyjny nie należy do lekkich
podzespołów. Jego wielkość i masa są wprost
proporcjonalne do zasięgu samochodu. Oznacza to, że
uzyskanie większego zasięgu na jednym ładowaniu wymaga
zastosowania większego, a co za tym idzie cięższego
akumulatora. Przykładowo, w Audi e-tron waży on prawie
700 kg, co winduje masę całego auta do ponad 2565 kg. Dla
porównania znacznie potężniejsze Q7 według danych
fabrycznych waży na pusto nie więcej niż 2210 kg. Różnica
na niekorzyść „elektryka” wynosi więc ponad 300 kg, czyli
naprawdę dużo. Być może rozwój technologii pozwoli w
przyszłości uporać się z tym problemem.
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Samochody napędzane silnikiem (bądź
silnikami) elektr ycznym posiadają maksymalny
moment obrotowy w najszerszym z możliwych
zakresów. Pojawia się on zaraz po uruchomieniu
jednostki i utrzymuje się w całym zakresie obrotów.
Stąd też dynamika samochodu zasilanego prądem
jest wysoka. Wrażenie robi zarówno przyspieszenie,
jak i elastyczność. Porównajmy dwa modele i jako
przykład weźmy Teslę Model X P100D wyposażoną w
dwa silniki elektryczne, które łącznie generują 611
KM i 967 Nm oraz Bentleya Bentayga W12, który

oferuje bardzo zbliżone wartości (608 KM i 900 Nm).
Obydwa samochody mają również niemal takie same
gabaryty i masę. Wydawać by się mogło, że potężny
6-litrowy 12-cylindrowy wspomagany dwiema
turbosprężarkami silnik sprawi, że brytyjski SUV
będzie dynamiczniejszy od amer ykańskiego.
Tymczasem w rzeczywistości jest zupełnie
odwrotnie. Pod względem przyspieszenia i
elastyczności przewagę zawsze odnotowuje Tesla.
To dobitnie pokazuje, jak dużym potencjałem
dysponuje napęd elektryczny.

Warto lepiej poznać model,
który na co dzień będzie się
użytkowało, aby jak
najefektywniej wykorzystać
jego właściwości.

Osiągi są oczywiście ważne, ale z praktycznego
punktu widzenia najistotniejszą kwestią w przypadku
samochodu elektr ycznego jest zasięg, czyli
odległość jaką da się pokonać na jednym ładowaniu.
A z tym jest niestety różnie. Jak już wspomniano,
większy zasięg wymaga zastosowania większego i
cięższego akumulatora, co podnosi masę auta, a
tym samym przyczynia się zwiększenia zużycia
energii (czyli wpadamy w swego rodzaju błędne koło).
Poza tym akumulator jest wrażliwy na zimno – w
niskich temperaturach zasięg „elektryka” maleje.
Na to, ile kilometrów da się pokonać od ładowania do
ładowania wpływa także styl jazdy oraz konsumpcja
energii przez odbiorniki. Jedną z głównych różnic
pomiędzy samochodem elektrycznym, a tym z
tradycyjną jednostką napędową jest falowanie
zasięgu, czyli dynamiczna jego zmiana. W zależności
od naszego zachowania (ale nie tylko) bardzo szybko
może on się zmniejszać, ale również i powiększać.
Wynika to z technologicznych uwarunkowań takich
modeli. Z jednej strony wpływ na zmniejszenie
zasięgu ma nasze operowanie gazem. Czym
agresywniej go używamy, tym szybciej rozładowuje
się bateria i szybciej niż zakładaliśmy zmniejsza się
przewidywana ilość kilometrów, które można
pokonać. Dodatkowym aspektem jest używanie
przez nas odbiorników pokładowych – włączenie
każdego z nich zmniejsza zasięg, ponieważ
wszystkie pobierają prąd. Tym samym każde
włączenie klimatyzacji, ogrzewania lusterek, tylnej
szyby czy chociażby radia, a nawet ogrzewania ma
wpływ na faktyczną ilość kilometrów którą można
pokonać bez ładowania. Na drugim biegunie jest
możliwość doładowywania baterii w trakcie jazdy, co
opisane zostało wcześniej. Suma naszych zachowań
powoduje właśnie dynamiczne falowanie zasięgu,
który raz gwałtownie spada, aby za chwilę wzrosnąć,
czy też utrzymywać się na niezmienionym poziomie
pomimo pokonywania kolejnych kilometrów. Jak
widać samochód elektryczny, w przeciwieństwie do
tych posiadających tradycyjne silniki, jest bardziej
wrażliwy na nasze zachowanie i postępowanie, co

Na zdjęciu: Renault ZOE
Zdjęcie: Renault
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bardziej mylnego. Aranżacja kabiny i obsługa
pokładowych urządzeń niczym nie różni się od modeli
z tradycyjnym napędem. Żadnych ustępstw nie ma
także w dziedzinie udogodnień z zakresu komfortu
oraz bezpieczeństwa jazdy. Pod względem
wyposażenia nie ustępują one niczym swoim
odpowiednikom z tradycyjnym napędem, a niekiedy
nawet ich przewyższają. Przykładowo elektryczne
Audi e-tron jest jedynym modelem, w którym lusterka
możemy zastąpić (energochłonnymi w stosunku do
tradycyjnych lusterek) kamerami, których obraz
wyświetlany jest wewnątrz kabiny na monitorach.
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sumarycznie powoduje takie, a nie inne faktyczne
zasięgi osiągane przez kierowców. Nawet
porównanie tego samego modelu użytkowanego
przez różne osoby o podobnym sposobie jazdy, ale
korzystających w inny sposób z dostępnych
urządzeń i systemów, może przynieść kilku, a
nawet kilkunastoprocentową różnicę w osiąganych
zasięgach, czego nie zauważymy w samochodach z
tradycyjnymi jednostkami napędowymi. Wydawać
by się zatem mogło, że samochody elektryczne
pozbawione zostaną przez producentów wszelkiej
maści energochłonnych urządzeń i pozostaną tylko
te mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Nic
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Zachowania proekologiczne

to nie tylko ekojazda
i ekonapędy
Na ogólny bilans wpływu naszego pojazdu na środowisko naturalne ma znaczenie nie tylko jaki
został zastosowany w nim napęd, ale również – a może przede wszystkim – jakim kosztem
został on wyprodukowany.

BEZPŁATNY REGIONALNY MIESIĘCZNIK MOTORYZACYJNY

owców
KATALOG
dla kier

Samochód napędzany silnikiem (lub silnikami)
elektrycznym, napędem hybrydowym, zasilany CNG, czy też
wodorem wykazuje się znikomym wpływem na środowisko
naturalne, ale tylko w obszarze użytkowania. Jego wpływ na
środowisko naturalne jest szerszy i dotyczy kosztów
ekologicznych i energetycznych powstałych przy jego wytworzeniu i późniejszej utylizacji. Zastanawiałeś się kiedyś nad
tym wybierając samochód? A powinieneś, tak samo jak
zrobili to producenci, niejednokrotnie już kilka lat temu.
Jednym z przykładów może być fabryka BMW w Lipsku,
gdzie m.in. produkowany jest model i3 (od 2013
roku) oraz i8 (od 2014). Zasilana ona jest energią
elektr yczną pochodzącą z turbin wiatrowych
znajdujących się na terenie fabryki. Dodatkowo
poprzez eliminację tradycyjnego procesu malowania
stalowych i aluminiowych nadwozi samochodowych
znacznie ograniczono zużycie energii i wody. Nie
inaczej jest z otwartą w San Louis Potosi (Meksyk)
fabryką tego producenta, przeznaczoną do produkcji
modelu BMW serii 3 Limuzyna. Dzięki malarni BMW
Group może pochwalić się ona najniższym zużyciem
wody na każdy wyprodukowany pojazd. Nie generuje
30 ona ścieków z procesów technologicznych, a woda

wykorzystywana w procesie malowania jest
uzdatniana i używana ponownie. W przyszłości
fabr yka ma być zasilana w 100% energią
elektryczną, której część będzie pochodziła z
elektrowni słonecznej umiejscowionej na terenie
fabryki i pokrywającej 70 000 mkw. Fabrykę SEAT-a
w Mar torell zasilają kolektor y słoneczne o
powierzchni 276 000 mkw, składające się z 53 000
paneli słonecznych, które zajmują powierzchnię
odpowiadającą 40 boiskom do piłki nożnej. Generują
one 17 GHh rocznie co pozwoliłoby na codzienne
ładowanie 3 milionów telefonów komórkowych bądź
zaspokojenie zapotrzebowania na energię 15tysięcznego miasta. Dzięki temu obniżono emisję
CO2 o nawet 4 000 ton rocznie. Aby dodatkowo
zmniejszyć oddziaływanie na środowisko naturalne
kierownice i poduszki powietrzne dostarczane są z
centrum logistycznego Grupo Sesé (Abrera) za
pośrednictwem dronów. Pozwoliło to na skrócenie
czasu transportu (realizowanego do tej pory
samochodami ciężarowymi) z dotychczasowych 90
minut do 15. Nie inaczej jest w fabryce Nissana
zlokalizowanej w br ytyjskim Sunderland.

Na zdjęciu: fabryka BMW w Meksyku
Zdjęcie: BMW

Zamontowane tam turbiny wiatrowe oraz panele
fotowoltaiczne pozwalają na wyprodukowanie 31
374 pojazdów, przy jednoczesnym ograniczeniu
emisji CO2 o 3 000 ton.
Równie istotne są materiały które zostały
zastosowane w samochodzie. W BMW i3
konstrukcja foteli wykonana jest z materiałów
pochodzących z recyclingu. Tak samo dolna część
schowka, która wykonana jest z materiału
pochodzącego z recyklingu butelek PET. Naukowcy
cały czas pracują nad nowymi materiałami, które
będą mogły być wykorzystane przy produkcji
samochodów. Jednym z pomysłów jest
wykorzystanie bananów i ananasów. Włókna
roślinne, nanocelulozowe, zawarte w tych owocach
są bardzo mocne – ich wytrzymałość porównuje się
do materiału z którego produkowane są kamizelki
kuloodporne. Są również bardzo odporne na
działanie takich czynników jak ciepło, benzyna,
woda, tlen. Najważniejszym jednak plusem jest
fakt, iż są to materiały odnawialne w
przeciwieństwie do np. ropy naftowej. Włókna
bananów oraz ananasów pozwalają na stworzenie

mocnego i bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego,
które jest dużo lżejsze niż tradycyjny plastik. Mogłoby
zostać ono wykorzystane do produkcji desek
rozdzielczych, zder zaków, paneli bocznych w
samochodzie. Drzewa kauczukowe wciąż stanowią
podstawowe źródło kauczuku naturalnego używanego do
produkcji opon. Takie uzależnienie od jednego tylko
źródła gumy jest bardzo niekorzystne z punktu widzenia
ekologii. Stąd też poszukiwania nowych materiałów do
produkcji opon. Firma Continental opracowała
technologię pozyskiwania kauczuku z mniszka
lekarskiego, natomiast Bridgestone stworzyła opony
wykonane z naturalnej gumy pozyskiwanej z krzewu
gwajuli. Ten sam producent zaprezentował opony o
zmniejszonym oporze toczenia - średnio o 20% w
samochodzie osobowym – co pozwoliło na redukcję
zużycia paliwa i emisji CO2 w pojazdach spalinowych, a w
pojazdach elektrycznych wydłużyło żywotność baterii i
zwiększyło zasięg pojazdu.
Jeżeli zatem „leży ci na sercu” dbałość o ochronę
środowiska naturalnego weź powyższe kwestie pod
uwagę przy zakupie nowego samochodu lub przynajmniej
przy nabywaniu opon na kolejny sezon.

CZAS WOLNY

Małgorzata i Michał Kuźmińscy
Mara

PREMIERA: 18.09.2019

Wydawnictwo: Wydawnictwo Dolnośląskie
Zatuszowane zabójstwo. Wyparta przeszłość. I szkielet pod twoim domem.
Dąbrowa Tarnowska. Przed wojną połowę jej mieszkańców stanowili Żydzi. To tu, do pustego
rodzinnego domu wraca dziennikarz po przejściach Sebastian Strzygoń, szukając
równowagi. Ale nic z tego – w sadzie jego dziadków budowlańcy odkopują szkielet.
Czy, jak podejrzewa doktor Anna Serafin, są to kości ofiary Judenjagd – polowania na
ukrywających się w czasie wojny Żydów? Równocześnie śmiertelny wypadek na peryferiach
Dąbrowy okazuje się zabójstwem. A na synagodze i grobie ofiary pojawiają się antysemickie
graffiti.
Bastian mierzy się z przeszłością miasteczka i własnej rodziny. Ale jak dotrzeć do prawdy,
gdy świadkowie wydarzeń nic nie pamiętają, nic nie wiedzą? Albo tylko tak twierdzą? Czy
można żądać wyjaśnień, gdy to pod twoim domem leży szkielet? Czy da się żyć pod jednym
dachem z marą?

KSIĄŻKA

I czy to pytanie tylko do Bastiana?

Edward Snowden
Pamięć nieulotna

PREMIERA: 17.09.2019

Wydawnictwo: Insignis
Książka, na którą czekało wielu. Prawda o Edwardzie Snowdenie i kulisach jego
dramatycznej decyzji. Prawda o masowej inwigilacji i o tym, że z internetowych konsumentów
staliśmy się internetowym towarem. Snowden, CIA, NSA. Od zafascynowanego technologią
chłopca po amerykańskiego cyberszpiega. Od idyllicznego dzieciństwa po skomplikowaną
dorosłość, która wstrząsnęła światem. To trzeba przeczytać.
W 2013 roku 29-letni wówczas Edward Snowden – były agent Centralnej Agencji
Wywiadowczej (CIA) i pracownik kontraktowy Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) –
zaszokował świat, odchodząc z amerykańskiego wywiadu i ujawniając, że rząd Stanów
Zjednoczonych w tajemnicy pracuje nad metodami przechwytywania i rejestrowania
wszystkich rozmów telefonicznych, wiadomości tekstowych i e-maili.
Doprowadziłoby to do powstania systemu masowej inwigilacji na niesłychaną skalę, który
umożliwiałby wgląd w prywatne życie każdej osoby na świecie. Sześć lat po tym głośnym
wydarzeniu Snowden w swojej książce po raz pierwszy ujawnia, jak pomagał tworzyć ten
system oraz jak ostatecznie kryzys sumienia pchnął go do trudnych życiowych decyzji.
KSIĄŻKA
Od sielankowych klimatów przedmieść przy obwodnicy Beltway, gdzie spędził dzieciństwo,
po tajne przydziały z ramienia CIA i NSA – „Pamięć nieulotna” to wyjątkowe świadectwo błyskotliwego
młodego człowieka, który dorastał w erze raczkującej ogólnoświatowej sieci, by potem stać się szpiegiem, sygnalistą, a w
końcu – na wygnaniu – głosem sumienia internetu.
Pamięć nieulotna to książka napisana z pasją, żarliwością i bezlitosną szczerością; niezwykle ważna, bo opisująca nasze
miejsce w świecie ery cyfrowej, niosącej wspaniałe możliwości i przerażające zagrożenia.
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Edward Snowden urodził się w Elizabeth City w Karolinie Północnej i dorastał w okolicach Fortu Meade w Marylandzie. Z
wykształcenia jest inżynierem systemów informatycznych. Zatrudniony jako urzędnik Centralnej Agencji Wywiadowczej
(CIA), był także pracownikiem kontraktowym Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA). Za swoją działalność na rzecz
społeczeństwa otrzymał liczne nagrody, w tym Right Livelihood Award, Whistleblower Prize, Ridenhour Prize for TruthTelling i
Medal Carla von Ossietzky’ego od Międzynarodowej Ligi Praw Człowieka. Obecnie pełni funkcję prezesa zarządu Fundacji
Wolności Prasy (Freedom of the Press Foundation).

CZAS WOLNY

Przełożył: Piotr Kuś

Joshua Robinson, Jonathan Clegg
O tym, jak angielska Premier League stała się najbardziej szaloną,
najbogatszą i najbardziej destruktywną siłą w sporcie. Od kiepskich
stadionów i brutalnych kiboli do światowego produktu klasy premium!
Premier League to prawdziwe komercyjne imperium zbudowane
w ćwierć wieku dzięki niepohamowanej ambicji, odważnym eksperymentom i wielkiemu szczęściu. Rządzą nim rosyjscy oligarchowie,
arabscy szejkowie i amerykańscy biznesmeni wspierani przez armię
twardych menedżerów i agentów sportowych. Za sprawą tych ludzi
i niebotycznych kontraktów telewizyjnych liga zbudowała swą markę
i trafia do widzów w 195 krajach świata.
Ale ten globalny produkt, dzięki któremu świat dowiedział się o przemysłowych miastach na angielskiej prowincji, ma też swą ciemną
stronę. Dziś, gdy piłkarze kosztują setki milionów, a kluby wyceniane
są na miliardy, biedni miejscowi fani wypadli z gry. Kluby tracą stopniowo tożsamość związaną z miejscem powstania, a Premier League staje
się klasyczną biznesową bajką dla naszego zglobalizowanego świata.
Liczba stron: 432, Wydawnictwo: Rebis
Londyn, listopad 2017

Książka dostępna również jako e-book
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Jeden po drugim
zajeżdżają przed hotel
Churchill w Mayfair
czarnymi taksówkami, limuzynami prowadzonymi przez
szoferów, a któryś nawet w srebrnym rolls-roysie.
Wchodzą do holu o podłodze z marmuru, mijają turystów
ciągnących zbyt dużo walizek na kółkach i szybko skręcają w
lewo, w kierunku dyskretnego pokoju konferencyjnego, gdzie
wyznaczyli sobie spotkanie na dziesiątą rano. Starając się nie
zwracać na siebie uwagi, rozglądają się, kto z kolegów bądź
pogromców jest już na miejscu. Te spotkania nigdy nie są łatwe.
Ostatnie przerodziło się w kłótnię o to, kto dołożył najwięcej do
ich małego klubu i kto zasługuje – a raczej ma do tego boskie
prawo – na najwyższą wypłatę. Mają jednak nadzieję, że tym
razem porozmawiają w sposób bardziej cywilizowany.
Zgromadzili się przecież w eleganckim miejscu.
Ta kosmopolityczna grupa milionerów, miliarderów i prezesów
reprezentuje tak odległe od siebie światy, jak Wall Street,
zawodowy poker czy produkcja kartek pocztowych z życzeniami.
Większość członków tego małego tłumu właściwie nigdy nie
powinna mieć powodu, by spotkać innych. I tak naprawdę żaden
prawdopodobnie nie miałby na to ochoty. Nigdy nie wybierali się
wzajemnie do tego towarzystwa – i ufali sobie w bardzo ograniczonym zakresie – a jednak przyjechali tutaj, w ten czwartkowy
listopadowy poranek, zadeklarowani partnerzy w jednym z
najpopularniejszych na świecie biznesów rozrywkowych.
Są właścicielami, dyrektorami i bogaczami sprawującymi władzę
w dwudziestu klubach Premier League. I spotkali się, by
dopilnować, żeby ich wspólny biznes, który w trakcie każdego
sezonu generuje ponad 5,6 miliarda funtów, nadal rósł w
astronomicznym tempie, tak jak to się dzieje już od
ćwierćwiecza. Od 1992 roku łączne dochody Premier League
wzrosły o nieprzyzwoite 2500 procent. Nieźle, jak na dzieło
grupy facetów, którzy w większości nawzajem sobą pogardzają.
Zanim jednak szczyt mógł się rozpocząć, zanim mężczyźni w
garniturach mogli przystąpić do interesów związanych z
funkcjonowaniem najlepszego angielskiego towar u
eksportowego, z niechęcią musieli wziąć udział w pewnym
wiekowym obrzędzie – w zdawkowych rozmowach o niczym.
Przy wejściu do hotelu John W. Henry, miliarder w okularach,

który obłowił się na funduszach hedgingowych i
posiadał większościowy pakiet akcji Liverpool Football
Club, rozmawiał od niechcenia z siwowłosym byłym
dyrektorem spr zedaży, a obecnie dyrektorem
generalnym Premier League Richardem
Scudamore’em. Henry właśnie przyleciał z Bostonu, aby
przeprowadzić bilans odrodzenia Liverpoolu pod wodzą
niemieckiego trenera, którego okulary w rogowych
oprawach, zaniedbana broda i szare spodnie od dresu
wskazywały, że mógłby z powodzeniem uchodzić za ojca
Hackney. Jedynym problemem zespołu jest to, że jego
właściciel wie dużo o wygrywaniu, tyle że w zupełnie
innej dyscyplinie – wielką pasją Henry’ego jest
zarządzanie Boston Red Sox.
Mężczyzną, który minął ich dostojnym krokiem,
rzuciwszy jedynie krótkie Buenos días, jest Ferran
Soriano, były zawodnik rugby z Katalonii, noszący się
teraz z dumą człowieka, którego klub ucieka wszystkim
konkurentom w wyścigu o zwycięstwo w Premier
League. A to dlatego, że Manchester City w gruncie
rzeczy miażdżył ostatnio konkurentów. Niemniej klub,
technicznie rzecz biorąc, nie jest własnością Soriana.
Przybył on do Mayfair, reprezentując interesy swojego
szefa, szejka z Abu Zabi, który wydał 200 milionów
funtów na kupno zespołu, kolejny miliard przeznaczył na
jego rozwój, w 2010 roku obejrzał jeden mecz w
Manchesterze i potem już nigdy do tego miasta nie
wrócił. Ale zespół, którego menedżerem został Pep
Guardiola, ekscentryczny filozof tego sportu i
samozwańczy geniusz z Barcelony, znalazł się w
naprawdę dobrych rękach.
Tego ranka Soriano nie uskarżał się na samotność. Dołączył do niego Ivan Gazidis, wykształcony w Oksfordzie łysy prawnik, który przyjechał tu
w imieniu swojego szefa, właściciela Arsenalu.
„Cichy Stan” Kroenke, rzadko widywany i zawsze
milczący magnat rynku nieruchomości, który
poślubił dziedziczkę fortuny Walmartu, obecnie
wydawał się mniej zainteresowany swoimi
zespołami – w jego portfolio są także Los
Angeles Rams z NFL i Denver Nuggets z NBA – niż
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obiektami, w których rozgrywają one mecze.
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Zeskanuj kod
i kup książkę
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Stephen King
Instytut

PREMIERA: 11.09.2019

Wydawnictwo: Albatros, Tłumaczenie: Rafał Lisowski
Mocny jak To, przerażający jak Podpalaczka! Stephen King powraca do motywów znanych z
jego najlepszych książek.
Zjawiają się w nocy. W ciągu dwóch minut eliminują wszystkie przeszkody. I uprowadzają
obiekt. Interesują ich dzieci. Wyjątkowe dzieci…
Luke Ellis budzi się w pokoju do złudzenia przypominającym jego własny, tyle że bez okien.
Wkrótce orientuje się, że trafił do tajemniczego Instytutu i nie jest jedynym dzieciakiem,
którego tu uwięziono. To miejsce odosobnienia dla nastolatków obdarzonych zdolnościami
telepatii lub telekinezy. W Instytucie zostaną poddani testom, które wzmocnią ich naturalną,
choć nadprzyrodzoną moc. Opiekunowie nie mają skrupułów – grzeczne dzieci są
nagradzane, nieposłuszne – są surowo karane. Wszyscy jednak, prędzej czy później, trafią
do drugiej części Instytutu, a stamtąd nikt już nie wraca.
KSIĄŻKA
Gdy kolejne dzieci znikają w Tylnej Połowie Luke jest coraz bardziej zdesperowany. Musi
uciec i wezwać pomoc. Bo jeśli komuś miałoby się udać, to właśnie jemu.

Tylko że nikt dotąd nie uciekł z Instytutu.

Vera Eikon
Przedpiekle

PREMIERA: 28.08.2019

Wydawnictwo: Filia
Kiedy w brutalny sposób zostaje zamordowana prostytutka, a zamieszeni w sprawę są poseł
i policjant, przed Alanem Bergiem stoi prawdopodobnie najtrudniejsza sprawa w karierze.
Wplątany w sieć śmiertelnie niebezpiecznych tajemnic, bardzo szybko z łowcy stanie się
ofiarą. Bo kiedy na ścieżce sprawiedliwości krzyżują się policja, polityka i mafia, trudno
liczyć na szczęśliwe zakończenie.
Przedpiekle to mocna i bezkompromisowa proza, a jej konstrukcja i labirynt możliwych
rozwiązań nie pozwalają na chwile wytchnienia aż do piorunującego finiszu.

BEZPŁATNY REGIONALNY MIESIĘCZNIK MOTORYZACYJNY

owców
KATALOG
dla kier

KSIĄŻKA

32

CZAS WOLNY

Alek Rogoziński

Dom tajemnic
Dwójka przyjaciół, Dominika i Mariusz, dostaje zaproszenie do wzięcia
udziału w reality-show. Wraz z dziesiątką innych gwiazd trafia do
naszpikowanego pułapkami domu-labiryntu. Zadaniem uczestników
programu jest rozwiązywanie kolejnych zagadek kryminalnych, które
doprowadzą ich do znalezienia ukrytego w domu skarbu. Kiedy jednak
wydarza się morderstwo, a celebryci tracą łączność ze światem
zewnętrznym, ważniejsze od wygranej stanie się ocalenie życia. Tym
bardziej, że morderca nie zamierza poprzestać na jednej ofierze…
Liczba stron: 304, Wydawnictwo: Edipresse Książki

Książka dostępna również jako e-book
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Zeskanuj kod
i kup książkę

FRAGMENT KSIĄŻKI

– Sama widzisz, to tylko problemy techniczne –
skwitowała Iwka. – Za chwilę wyjaśnią, co się stało!
Stefania popatrzyła na nią jak na kosmitkę.
– Czy ty, dziecko drogie, nie szłaś ostatnio pod jakąś
starą kamienicą i nie spadła ci z góry na głowę
cegiełka?! – zapytała z oburzeniem. – Czy twoim
zdaniem wyglądam na tak naiwną, żeby wierzyć w to, co
podaje telewizja?! Przecież sama wiesz, że nikt tam
nigdy słowa prawdy nie powiedział! Same kłamstwa! Nie
tak dawno przez pięć minut słuchałam, że kolejki do
lekarzy są już przeszłością, a jak stary Walusiak spadł z
drabiny, skręcił nogę i pojechał na ostry dyżur, to czekał
tak długo, że wreszcie ze zmęczenia zasnął, zsunął się z
krzesła i do kompletu złamał sobie rękę. Dobrze, że go
potem od razu przyjęli, bo jakby jeszcze dłużej czekał, to
nie wiadomo, czy wyszedłby z tego żywy! Albo też gadali,
że pociągi będą szybsze i połączenia lepsze, a z
Ciechanowa do Krakowa bezpośrednie InterCity sześć
godzin jedzie! Toż to książę Siemowit III, co to u nas
zamek postawił, szybciej by tę trasę na kulawej
chabecie pokonał! Ich zdaniem masło niby tanieje, a w
„Społem” kostka tak droga, że gdy człowiek bierze kilka
na wypieki, to się zastanawia, czy nie trzeba będzie
zastawić chałupy. Sama tylko propaganda w tej telewizji!
Teraz też nic się nie dowiemy. Trzeba działać!
Iwka rzuciła okiem na ekran, na którym seksowny
gospodarz „Domu tajemnic” rozmawiał z jakąś kobietą
ubraną w rzeczy sprawiające wrażenie zdartych ze
stracha na wróble, i najwyraźniej nie kwapił się do
wyjaśnienia tego, co przed chwilą wydarzyło się na
ekranie. Po paru minutach wygłosił, wyraźnie czytane z
telepromptera, oświadczenie, że z powodów awarii na
łączach dzisiejszy odcinek show zostanie powtórzony
jutro oraz że uczestnikom nic nie zagraża, a wszystkie
„niepokojące obrazy” były wcześniej zaplanowane.
Obiecał też, że jutrzejszy odcinek przyniesie „kolejne
niespodzianki” i „zapewni wszystkim podobną dawkę
emocji”, po czym się pożegnał, a na ekranie
pojawił się blok reklam z Robertem Lewandowskim, zachęcającym do kupienia z grubsza rzecz
ujmując wszystkiego. W tym momencie Iwka
pojęła, że Stefania ma rację. Jeśli w show
wydarzyło się coś niespodziewanego, najwyraźniej marna była nadzieja, że stacja szybko to
wyjaśni. Przez chwilę podumała, co robić, po
czym wyciągnęła telefon i z listy kontaktów wybrała Maćka. Zdziwiła się, słysząc w głośniku komunikat: „Nie ma takiego numeru”, ale pomna tego,
że czasem sieć komórkowa robi takie numery,
wybrała go jeszcze raz, a potem kolejny.
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– Co tam się dzieje?! –
krzyknęła Stefania, zbliżając się do telewizora
tak, jakby miała nadzieję
wskoczyć w ekran i tym
sposobem przenieść się
na miejsce zdarzeń.
– Nie mam pojęcia – powiedziała równie zaskoczona Iwka. – Ale chyba
to nie jest naprawdę…
– Przecież widzisz, że
temu pisarzowi coś się
stało! – Mama Miśki machnęła ręką w stronę telewizora, na
którym w tym momencie obraz zastąpiła czerń. – O, proszę.
Tylko tego nam brakowało. Mówię ci, że wydarzyła się tam jakaś
tragedia! Przeczuwałam to od samego początku!
– Ale może tak było zaplanowane – usiłowała ją uspokoić Iwka,
mając przy tym świadomość, że nic z tego, co zobaczyły przed
chwilą na ekranie, nie wyglądało na wyreżyserowane. – Za chwilę
pewnie ktoś nam to wszystko wyjaśni. Spokojnie…
Stefania poczuła, że oto nadarza jej się rewelacyjna okazja, aby
bezkarnie pohisteryzować, i oczywiście postanowiła ją w pełni
wykorzystać, żałując tylko, że ma tak nieliczną, bo zaledwie
dwuosobową, widownię.
– Jak mam być spokojna, skoro na moich oczach giną ludzie! –
krzyknęła, przykładając sobie teatralnym gestem rękę do serca.
– A tam gdzieś... – skinęła głową akurat w odwrotnym kierunku,
niż trzeba było. – ...jest Miśka. I Mario! Jeśli coś im się stanie, to
ja tego nie przeżyję!
Nagle wpadła na znakomity pomysł, jak odegrać resztę tego
dramatycznego pr zedstawienia pr zy nieco większym
audytorium.
– Ruszmy im na pomoc! – zaproponowała. – Zwołajmy ludzi!
Weźmy pochodnie i idźmy tam szybko! Cały Klin!
Choć owe ostatnie dwa słowa przekładały się w istocie rzeczy na
kilkanaście osób, które w przeciwieństwie do Stefanii wydawały
się zdrowe psychicznie, to i tak Iwka wpadła w panikę, że mama
Miśki zdoła je przekonać do swojego szaleństwa. Wizja
wszystkich uczestników tej wyprawy ginących w ciemnościach,
wciągniętych w bagna, pożar tych przez niedźwiedzie,
ewentualnie rozszarpanych przez wygłodniałe wilki dodała jej sił.
– Zwariowałaś?! – zaprotestowała stanowczo, starając sobie
zmazać sprzed oczu obrazek, na którym z bagna wystaje już
tylko kawałek jej ręki trzymający kurczowo dogasającą
pochodnię. – To nie są średniowieczne łowy! Uspokój się!
W telewizorze pojawiła się uśmiechnięta twarz Tomka
Ciachorowskiego, tłumaczącego, że wystąpiły problemy
techniczne, i uspokajającego, że niebawem Tele-Pol powinien
znów połączyć się z „Domem tajemnic”.
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STACJE BENZYNOWE

STREFA OKAZJI

LEGENDA

Dane adresowe

Asortyment paliw

Usługi

Kraków, ul. G. Libertowska 2, tel. 12 270 33 46
Kraków, ul. Opolska 9, tel. 12 415 52 06

Pb 95, Pb 98, ON, LPG
Pb 95, Pb 98, ON, LPG

S, K, FF
S, M, O, K, FF

Kraków, ul. Kocmyrzowska 43, tel. 12 645 00 00

Pb 95, UL-98, ON, UL-ON, LPG

S, O, K, G, FF, R

Kraków, ul. Armii Krajowej 10, tel. 12 626 21 05
Kraków, ul. Białoruska 11a
Kraków, os. Dywizjonu 303 21a, tel. 12 641 63 01
Kraków, Al. Jana Pawła II 200, tel. 12 642 04 81
Kraków, ul. Lublańska 16a, tel. 12 417 29 36
Kraków, ul. Mogilska 81, tel. 12 413 89 71
Kraków, ul. Powstańców Wlkp.17,tel. 12 257 13 49
Kraków, ul. Siewna 28, tel. 12 420 01 65
Kraków, ul. Wielicka 183, tel. 12 659 02 01

ML95, ML95+, MLD, MLD+, SLPG
ML95, ML+, MLD, SLPG
ML95, ML+, MLD, MLD+, SLPG
ML95, ML95+, MLD, MLD+, SLPG
ML95, ML+, MLD, MLD+, SLPG
ML95, ML+, MLD, MLD+, SLPG
ML95, ML+, MLD, MLD+, SLPG
ML95, ML+, MLD, SLPG
ML95, ML+, MLD, MLD+, SLPG

S, M, O, K, W, FF
S, kawa
S, M, O, K, G, W, FF
S, M, O, K, G, W, FF
S, M, O, K, W, FF
S, M, O, K, G, W, FF
S, M, O, K, W, FF
S, kawa
S, M, O, K, G, W, FF

Bogoria, ul. Rynek 5, tel. 15 867 41 05
Iwaniska, Planta 39, tel. 15 860 16 84
Kraków, ul. Głowackiego 56, tel. 515 875 924
Kraków, ul. Kapelanka 30, tel. 794 560 600
Kraków, ul. Myśliwska 51, tel. 12 292 50 42
Kraków, ul. Prądnicka 32, tel. 796 920 400
Kraków, ul. Ujastek 11, tel. 12 681 82 69
Straszęcin 295F, tel. 14 676 88 78
Wieliczka, ul. Narutowicza 5, tel. 515 875 925
Zakrzów 321, Podłęże, tel. 12 278 54 84

Pb 95, ON
Pb 95, ON, LPG
Pb 95, ON
Pb 95, ON, LPG
Pb 95, ON, LPG
Pb 95, ON
Pb 95, ON, LPG
Pb 95, ON, LPG
Pb 95, ON, LPG
Pb 95, ON, LPG

S, G
S, G
G
S, MR, O, K
S, MR, O, K, G, FF
MR, O
S, G
S, G
S, G
S, G

Kraków, ul. Kapelanka 14, tel. 726 158 504
Kraków, os. Kombatantów 20, tel. 12 647 22 77
Kraków, ul. Nowohucka 17
Kraków, ul. Opolska 5, tel. 797 601 143
Kraków, Al. Pokoju 91, tel. 12 686 12 74
Wieliczka, ul. Krakowska 37, tel. 519 075 660

Pb 95, DN-98, ON, DN-ON
Pb 95, DN-98, ON, DN-ON, LPG
Pb-95, Pb-98, ON, LPG
Pb 95, DN-98, ON, DN-ON, LPG
Pb 95, DN-98, ON, DN-ON, LPG
Pb 95, DN-98, ON, DN-ON, LPG

S, K, FF
S, M, O, K, FF
S, K, FF
S, K, FF
S, M, O, K, FF
S, K, FF

Kraków, ul. Bratysławska 1, tel. 12 631 89 20
Kraków, Al. Jana Pawła II 186, tel. 571 303 132
Kraków, ul. J. Conrada 36, tel. 12 290 14 21
Kraków, ul. J. Conrada 33, tel. 12 626 70 11
Kraków, ul. Marii Konopnickiej 78, tel. 12 656 10 39
Kraków, Al. Pokoju 65, tel. 12 686 40 30
Kraków, ul. Stojałowskiego 1, tel. 12 650 43 60
Kraków, ul. Wielicka 77, tel. 12 265 23 51
Kraków, ul. Witosa 20, tel. 12 265 30 00
Kraków, ul. Zakopiańska 48, tel. 12 259 05 61

FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND, LPG
FS 95, FSD, VPND
FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND, LPG
FS 95, FSD, VPN, VPND
FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND
FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND, LPG
FS 95, FSD, VPN, VPND, LPG
FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND
FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND
FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND, LPG

S, M, O, K, G, R, FF
S, K, G, FF
S, K, G, FF
S, M, O, K, G, FF
S, K, MR, FF
S, M, O, K, G, FF
S, M, O, K, G, FF
S, M, O, K, G, FF
S, M, O, K, FF
S, M, O, K, G, FF

PALIWA:
Pb 95: benzyna bezołowiowa Eurosuper 95; Pb 98: benzyna bezołowiowa 98; ON: olej napędowy; LPG: gaz;
Paliwa dedykowane: DN-98: benzyna bezołowiowa DYNAMIC; DN-ON: olej napędowy DYNAMIC; FS 95: FuelSave 95;
FSD: FuelSave Diesel; ML95: benzyna miles95; ML95+: benzyna miles95+; ML+: benzyna miles98; MLD: miles diesel;
MLD+: miles diesel plus; SLPG: Supra gaz LPG; UL-98: benzyna bezołowiona Ultimate 98, UL-ON: olej napędowy Ultimate;
VPN: benzyna V-Power Nitro+; VPNR: benzyna V-Power Nitro+ Racing; VPND: olej napędowy V-Power Nitro+ Diesel.
USŁUGI:
S: sklep, M: myjnia, MR: myjnia ręczna, O: odkurzacz, K: pompowanie opon (kompresor), G: sprzedaż butli z gazem płynnym,
N: najazd samochodowy, W: wypożyczalnia przyczep, FF: fast food, P: prysznic, R: restauracja

ŁG SERWIS
ul. Gromadzka 22e, Kraków
tel. 607 939 500

Kraków, Os. 2 Pułku Lotniczego 2b
tel. 12 648 18 19
www.vulko.pl

e-mail: info@autoserwis.co
www.autoserwis.co

Sprawdzenie
wtryskiwaczy
do zapłaty

39,00

zł/szt.

Oferta tylko dla warsztatów

Całoroczna
obsługa
samochodu
do zapłaty

55,00 zł

Zakres usług wchodzących w kupon rabatowy
znajduje się na stronie: www.vulko.pl

Dodaj kupon
rabatowy swojej
firmy już za

29 PLN
netto miesięcznie

www.promocje.kdk.pl

STACJE KONTROLI POJAZDOW
Nr stacji

Adres

Godziny otwarcia

KRA/030

Wojciech Kardas
Transport i Spedycja „WO-KAR”
Wiesław Nazimek DIAGNOSTYKA

ul. Myśliwska 55, Kraków,
tel. 12 362 96 14
ul. Stary Trakt 7, Węgrzce

KR/082/P

AN-CAR

ul. Wielicka 250, Kraków

KR/088/P

Wiesław Nazimek DIAGNOSTYKA

KR/112/P

Jacek Menżyński MEXOL

KR/113/P

Małgorzata Jelonek SKP MJ-CAR

KR/117/P

Automobile Torino Kraków

KR/118/P

Paweł Witkowicz F.H.U. POLINAR

KR/127/P

ACG INVEST

KR/135/P

ACG INVEST

ul. Łukasiewicza 3, Kraków,
tel. 12 294 44 01
ul. Mogilska 118, Kraków,
tel. 12 411 33 22
ul. Rżącka 6, Kraków,
tel. 603 664 629
ul. Zakopiańska 288, Kraków,
tel. 12 269 12 26
ul. Ofiar Dąbia 14, Kraków,
tel. 12 414 10 00
ul. Walerego Sławka 45, Kraków,
tel. 12 265 74 30
ul. Christo Botewa 1F, Kraków,
tel. 12 292 22 22

KR/136/P

EKO–CARS
Wojciech Polowiec Sp.J.

pon.-pt.: 7-21,
sobota 7-15
pon.-pt.: 8-18,
sobota 8-14
pon.-pt.: 8-18,
sobota 8-14
pon.-pt.: 7-19,
sobota 8-14
pon.-pt.: 8-18,
sobota 8-14
pon.-pt.: 8-20,
sobota 8-14
pon.-pt.: 7-18,
sobota 7-15
pon.-pt.: 8-18,
sobota 9-12
pon.-pt.: 8-21,
sobota 8-16
pon.-pt.: 8-18,
sobota 8-17,
niedziela 8-13
pon.-pt.: 7-20,
sobota 8-15

KR/009

Nazwa

os. Bohaterów Września 1H,
Kraków

Zakres
Okręgowa
Okręgowa
Podstawowa ABTE
Podstawowa ABTE
Podstawowa ABT
Podstawowa ABT
Podstawowa ABT
Podstawowa ABT
Podstawowa ABT
Podstawowa ABTE

Podstawowa ABTE

LEGENDA
A - motocykle i motorowery, B - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyłączeniem motocykli i motorowerów,
T - ciągniki rolnicze, E - przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami silnikowymi, do których upoważniona jest stacja.
Okręgowa wykonuje pełny zakres usług, w tym okresowe badania techniczne, wszystkich pojazdów samochodowych.

KOMPLEKSOWE NAPRAWY
WSZYSTKICH MAREK

AUTO SERVICE
EURO-MOTO-CAR

tel. 501 172 488
ul. Niepołomska 54
(drugi warsztat)
31-572 Kraków

mechanika, elektronika
klimatyzacja
sprzedaż oryginalnych części
do Renault
naprawy silników - benzyna, diesel
naprawy mechaniczne
aut zabytkowych
Specjalizacja auta FRANCUSKIE

Auto Serwis Tomasz Gadzina
wszystkie marki - specjalność samochody francuskie
Regeneracja

tylnych

belek
Kraków, Al. 29-go Listopada 166, tel. 608 77-64-05
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i sprawdź e-wydanie
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TAPICERSTWO
SAMOCHODOWE

- renowacja mebli
( współczesne i antyki )
- wystroje
wnętrz i lokali
wg. indywidualnego
projektu

- tapicerka
skórzana i welurowa
- pokrowce na siedzenia
- naprawa foteli

Następny numer już w pierwszy weekend października. Weź go - jak zawsze - ze swojej
ulubionej stacji benzynowej lub zamów do domu czy firmy na www.prenumerata.kdk.pl

TAPICERSTWO
MEBLOWE

Kraków, ul. Pachońskiego 11, tel. (12) 415 50 56
e-mail: biuro@ct-vantage.pl , www.ct-vantage.pl

MECHANIKA

Kraków-Ruczaj, ul. Łany 28
(wjazd od ul. Pszczelnej)
SYSTEMY AIRBAG

ELEKTROMECHANIKA

tel.: 12 269 65 70, 602 802 557, 604 462 325

SAMOCHODOWA

AIRBAG SERWIS
pełny zakres usług

lera
Hal

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
wszystkie marki
Blacharska

zapraszamy: pn. - pt.: 8.30 - 18.00, sob,: 8.30 - 14.00

SERWIS KLIMATYZACJI
pełna obsługa
czynne pn-pt 9-17

SPECJALIZACJA:

www.airbag.krakow.pl
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AUTOELEKTRONIKA
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Kraków, ul. Blacharska 2
tel.: 509-944-946, 513-143-891
nowe opony
Rżącka
przekładki opon
klimatyzacja
elektromechanika
mechanika
A4
części zamienne
elektroniczna diagnostyka

DIAGNOSTYKA
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