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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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SAMOCHODOWA
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NUMER NAPĘDZANY KARTAMI

FELIETON

Gdyby piłkarze
polskiej
ekstraklasy
byli wzorem przy
projektowaniu
samochodu
Z prowadzenia samochodu powinniśmy czerpać przyjemność. Tak samo z faktu przebywania w jego
wnętrzu. Nie inaczej powinno być z oglądaniem – a nawet przeżywaniem – meczu piłki nożnej. Ma
– w zasadzie to jego obowiązek – wzbudzać uniesienia i emocje w każdym, kto go ogląda. Analogia
jest uderzająca. Jak zatem wyglądałby samochód, którego projektanci wzorowaliby się na drużynie
piłkarskiej, a za wzór posłużył im zespół grający w polskiej ekstraklasie?
Robert Lorenc
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Piłka nożna to prosta gra. Celem 11 zawodników jest
umieszczenie piłki w bramce przeciwnika. Tak samo proste –
z pozycji użytkownika – jest projektowanie samochodu. Ma
on dostarczyć wszystkich znajdujących się w jego wnętrzu w
nieskazitelnej formie we wskazane miejsce. Tylko tyle i aż
tyle.
Jak mawiał klasyk „budowanie drużyny rozpoczyna się
od obrony”, a jej kluczowym elementem jest
bramkarz. To jego zadaniem jest zatrzymanie piłki
pędzącej (na polskich boiskach częściej toczącej się
lub zmierzającej) w kierunku bramki. Trzeba przyznać,
że ta specjalizacja jest mocną stroną polskiej piłki.
Można by rzec, że nawet eksportową. Odpowiednikiem bramkarza w samochodzie jest układ
hamulcowy. To on odpowiada za bezpieczne zatrzymanie naszego pojazdu.

samochodzie systemy wspomagające kierowcę.
Dopóki tempo gr y pozwala na równoczesne
śledzenie piłki, jedzenie i odpisywanie fanom w
social mediach, wszystko zdaje się być pod kontrolą.
Zawodnicy ją tworzący są jak młody kotek
zafascynowany zabawką trzymaną przez właściciela.
Jeżeli ruszamy nią w odpowiednim rytmie, biega za
nią. Gdy lekko podkręcimy tempo zacznie się jej
przyglądać, ale ta faza zauroczenia nie trwa długo i
już po chwili najpierw zapomina o zabawce, potem o
właścicielu, a na koniec po co w ogóle tu jest i
dlaczego.

Mózg operacyjny drużyny stanowi linia pomocy, której
odpowiednikiem w samochodzie jest tandem silnika
ze skrzynią biegów. To zawodnicy tej formacji
odpowiadają ze regulację tempa, przenoszenie akcji
i piłki jak najbliżej bramki przeciwnika. To tutaj
04 Bramkarzowi w jego pracy pomaga linia obrony, czyli w znajdują się najbardziej kreatywne i najszybciej

zdjęcie bazowe: Henrique Macedo / Unsprash, Adidas

To oni przygotowują
misterny plan jak
ograć rywali. To oni
mają ... najmniej
do roboty, bo widzą
z jaką materią
przyszło im pracować.

NOWE I UŻYWANE

DO SAMOCHODÓW
JAPOŃSKICH ORAZ KOREAŃSKICH
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CENTRUM N. HUTY

31-831 Kraków
ul. Fatimska 2

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

KRZYŻA

Za trzymanie pieczy nad wszystkimi formacjami i
pr zygotowanie zespołu do pr zechytr zenia
przeciwnika odpowiada trener. A w zasadzie sztab
trenerów. To oni najlepiej znają swoich zawodników i
możliwości którymi dysponują. To oni przygotowują

CZĘŚCI
OBROŃCÓW

Napastnik, człowiek odpowiedzialny za osiąganie
celu przez drużynę, czyli zdobywanie bramek. Może
występować jako jądro, czyli w pojedynkę, z jednym
lub dwoma partnerami do pomocy, a wszystko to
uzależnione jest od humoru taktyki trenera. To
jedyna pozycja w drużynie na której zawodnik może
mylić się dowolną ilość razy bez konsekwencji,
jednak pod warunkiem, że w kluczowym momencie
ulokuje piłkę w prostokącie przeciwnika zwanym
bramką. To on powinien być zwinny, szybki i z
łatwością dochodzić do sytuacji stwarzających
zagrożenie pod bramką. Odpowiednikiem
napastnika w samochodzie jest nawigacja, komfort
podróżowania, ale również łatwość prowadzenia.

www.japan-czesci.pl

PLAC TARGOWY
BIEŃCZYCE

REKLAMY / OGŁOSZENIA

myślące ogniwa drużyny. To oni w ułamku minuty są
w stanie zauważyć wychodzącego na pozycję
partnera. Zawodnicy tej formacji są również płucami
drużyny. To do ich zadań należy wspomaganie
napastnika (lub napastników) w ataku, jak również
obrońców gdy trzeba odpierać napór przeciwników.

misterny plan jak ograć
rywali. To oni mają ...
najmniej do roboty, bo
widzą z jaką materią
przyszło im pracować. To
oni wiedzą (albo
domyślają się – kto to
wie), że jak zaplanują
pressing (jak najszybsze
odebranie piłki drużynie
przeciwnej) na całym
boisku, to najpóźniej w
drugiej połowie będą
musieli dokonać 10
zmian, a w dr odze
powrotnej (jeżeli mecz
rozgr ywany był na
wyjeździe) będą musieli
zatrzymać się na
regeneracyjny turnus w
Ciechocinku. To oni
odpowiadają za wyniki i
realizację planu przez
zawodników, przy okazji
muszą ich bronić w
wypowiedziach, bo zdają
sobie sprawę, że
psychika piłkarza nie jest
odporna na publiczną
krytykę i takowa może
sprawić, że „dobra atmosfera w szatni” ulotni się
bezpowrotnie, a to już
najprostsza droga do
szukania sobie nowego
miejsca zatrudnienia.
Trenerem
>>>>
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Gdyby piłkarze polskiej ekstraklasy byli wzorem przy projektowaniu samochodu
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>>>> (lub sztabem trenerów) w samochodzie jest komputer było. Wszystkim spada „kamień z serca”, a szpitalny
(lub ich zespół). To on „ogarnia” wszystkie zamontowane w oddział odwołuje alarm. Tak samo jeżdżąc
nim podzespoły zamknięte między podwoziem a nadwoziem. samochodem czyhają na nas zagrożenia w postaci
stłuczki, otarć przy parkowaniu, atakujących korzeni
Formacje w drużynie to nie wszystko. Równie ważna jest drzew (jak właśnie chcemy zaparkować na zieleńcu),
kultura gry, a jednym z jej elementów jest atak pozycyjny, czy wreszcie niesfornych krzewów, donic czy też
czyli w przypadku samochodu jego zasięg. Jest to oparta na pachołków i palików.
współdziałaniu zawodników drużyny atakującej i realizowana
poprzez podania, zwody i wyjścia na pozycje taktyka gry Jak zatem wyglądałby model zaprojektowany na wzór
mająca na celu ominięcie obrony przeciwnika i zakończenie piłkarzy polskiej ekstraklasy? Miałby praktycznie
akcji celnym strzałem na bramkę. Tyle teoria. W praktyce niezawodne hamulce. Posiadałby wszystkie systemy
okazuje się, że jest to doskonały sposób na wymienianie wspomagające kierowcę, które informowałyby go, że
piłki pomiędzy pomocnikami a obrońcami własnej drużyny samochód na sąsiednim pasie był w naszym
mającej za zadanie przygotowanie (jak już wszyscy martwym polu (bo właśnie nas minął), Front Assist
pousypiają) lagi, czyli długiego podania, w dowolnym (zapobiegający najechaniu na poprzedzający nas
kierunku z wyłączeniem kierunku własnej bramki. Kolejnym pojazd) tuż po stłuczce wyświetlałby na centralnym
elementem budowania gry jest kontratak (samochodowe monitorze duży napis „przepraszam”, a tempomat
przyspieszenie), czyli jak najszybsze przemieszczenie się z a d a p t a c y j n y ( u t r z y m u j ą c y o d l e g ł o ś ć o d
piłką pod bramkę przeciwnika. To nie jest prosta sztuka, poprzedzającego nas auta) dostosowywałby
gdyż zawodnik musi nie tylko szybko biec, ale również prędkość do najwolniej jadącego pojazdu w zasięgu
kontrolować piłkę, przy okazji nie zapominając o oddychaniu. kilometra (oczywiście dla bezpieczeństwa).
Tak, do dużo czynności do wykonania na raz. Dlatego nie Wyposażony byłby w silnik, który nie tylko potrafiłby
dziwi fakt, że średnia prędkość przeprowadzanych wyłączyć jeden, a nawet dwa tłoki, ale próbowałby
kontrataków jest mniejsza od prędkości osiąganej przez wyłączyć je wszystkie, żeby nie marnowały energii.
osobę będącą już na emeryturze, która widzi na drugim Współpracowałby z demonem prędkości, czyli
końcu autobusu wolne miejsce siedzące. Wszystkie te bezstopniową skrzynią automatyczną CVT, bo tylko
taktyczne zagadnienia i niuanse byłyby nic nie warte gdyby ona potrafi przy próbie przyspieszenia, mając wbity
zawodnicy nie dysponowali odpowiednią techniką użytkową. bieg czwarty, przełączyć na piąty, następnie szósty,
I mają taką na jaką zasługujemy, my kibice. Jeszcze przed aby wrócić do czwartego, tak abyśmy mogli zacząć
przyjęciem piłki wiedzą co z nią zrobią. Potrafią, z płynnie przyspieszać. Przy tym byłby wygodny i łatwy
dokładnością co do centymetra, podać do kolegi z drużyny i w prowadzeniu, a jego nawigacja precyzyjnie
to na odległość większą niż 15 metrów. Jak wymaga tego podawałaby komunikaty: „za 100 metrów skręć w
sytuacja przedryblują dwóch, a nawet trzech rywali z prawo”, a chwilę potem „za 50 metrów skręć w
prędkością, która wyprowadzi w „pole” nie tylko ich, ale lewo”. W wersji wzbogaconej byłaby wyposażona w
również wszystkich kamerzystów na stadionie. Potrafią, używany w momencie zgubienia drogi zwrot „gdybym
grając na jeden kontakt, przemieścić się pod pole karne za każdym razem trafiała do celu, to byłabym
rywala. A nie, poczekaj, to nie ta liga. W ekstraklasie nie nawigacją w sklepie spożywczym wskazującą
dziwi nikogo, że zawodnik przyjmuje piłkę dla kolegi (oby z artykuły”. Dysponowałby zasięgiem na jednym
drużyny), a mając ją przy nodze rozpaczliwie rozgląda się nie tankowaniu, któr y powodowałby zazdrość
wiedząc co z nią zrobić. Najczęstszym podaniem jest konkurencyjnych modeli. Mógłby niespiesznie
podanie do tyłu, bo wszyscy pozostali zawodnicy właśnie pokonywać setki kilometrów, jednak najbardziej
wiązali buty, dobrze, że przynajmniej dokładnie. efektywny byłby jakby stał w jednym miejscu. Jego
Odpowiednikiem techniki użytkowej w samochodzie będzie przyspieszenie podawane byłoby w kilometrach na
dokładność czujników parkowania, kamery cofania, czy dobę. Czujniki parkowania, czy też kamera cofania
chociażby zwrotność modelu.
czasami potrafiłyby się zawiesić i zapomnieć
zasygnalizować przeszkodę, ale przecież ileż można
Piłka nożna jest grą kontaktową, dlatego ważnym kryterium być skupionym. 90 minut? No nie żartujmy. Byłby
jest zdrowie zawodników. Uczciwie należy przyznać, że w tym przy tym bardzo zwinny. Już szerokość pasa
względzie jest naprawdę dobrze, ponieważ wykazują oni star towego pozwalałaby na zawrócenie bez
tendencję do szybkiej samoregeneracji. Tuż po kontakcie z konieczności cofania. Nad wszystkim czuwałby
przeciwnikiem (czasami z trawą lub po prostu z „sztab” komputerów, które w trakcie długiej jazdy,
przelatującym owadem) ich zachowanie świadczy, że stało jeżeli wykazałyby się szczyptą samokrytycyzmu,
się naprawdę coś groźnego. Trybuny milkną, ludzie przed stwierdziłyby „a może by tak rzucić to wszystko i
telewizorami wstają z kanapy, aby lepiej widzieć, a wyjechać w Bieszczady?”. Jego karoseria byłaby za
zar ządzający najbliższym szpitalem zaczyna to praktycznie niezniszczalna. W przypadku kontaktu
obdzwaniać wszystkich swoich lekarzy, aby błyska- z owadem, czy też naturą w postaci trawy i
wicznie stawili się w placówce gotowi do przeprowa- nieuchronnym porysowaniem poszycia, ono samo
dzenia najbardziej skomplikowanej operacji w jej ulegałoby regeneracji.
historii. Lekarze klubowi dobiegają do cierpiącego
zawodnika chcąc sprawdzić skalę uszkodzeń. Trybuny W sezonie 2018/19 polską ekstraklasę w telewizji
milkną jeszcze bardziej, bo zawodnicy przyglądający na żywo oglądało średnio 105 tys. osób w nc+,
się sytuacji zasłonili cały widok. Następuje chwila 124,5 tys. na Eurosporcie oraz 912 tysięcy w
głębokiego napięcia, jednak moment po niej, kanałach Telewizji Polskiej. Ciekawe ile osób
zwijający się dotychczas z bólu zawodnik, wstaje, zainteresowanych byłoby nabyciem modelu, którego
polewa się wodą i już jest gotowy do kolejnego starcia wzorem przy tworzeniu były gwiazdy, które
06 z tym czymś co wcześniej go powaliło. Cokolwiek to podziwiają?
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Tekst: Wojciech Dorosz, Zdjęcia: Volvo

Nadwozie:
Prawdziwy renesans szwedzkiej marki. Bryła
przypomina Mini Countryman ale chiński kapitał
pozwolił tchnąć w Volvo nowe życie, dzięki czemu
nawet nudne i praktyczne suvy wyglądają intrygująco.
Można siedzieć i podziwiać zakr zywienia i
designerskie smaczki.

jakości. Dalej uważam, że ekran powinien być
poziomo a nie pionowo. Relatywnie mała ilość
miejsca jak na średniej wielkości suva.

Silnik:
Bierzcie diesla póki jest oferowany, ale na pewno
nie wybierajcie w jego miejsce trzycylindrowej
benzyny, która jest głośna, okrutnie wibruje, brzmi
Wnętrze:
jak kosiarka i zapewnia osiągi mierzalne tylko
Rozczarowanie na tle nadwozia. W miarę ciekawa kalendarzem. Dlatego zamiast T3 weźcie T4, co
08 stylistyka, wsparta jednak materiałami nie najlepszej prawda jest droższe o 25 tysięcy i pali niecały litr

litr więcej, ale zapewnia lepszy komfort, szczególnie
akustyczny.
Podwozie:
Mdły układ kierowniczy i dość miękkie
zawieszenie, czyli odwieczny przepis na suva. Jeśli
nie oczekujecie wrażeń za kierownicą XC40 urzecze
was spokojem i pewnością prowadzenia. Chociaż
ważący 1,7 tony kompaktowy suv potrafi być
nerwowy i nie lubi szybkich zakrętów.

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
k
dk

produkty dopasowane do modelu
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**
zły – *, słaby – **, dobry – ***,
bardzo dobry – ****, wybitny – *****

Felga aluminiowa ATT615CM
6,5×16" 108/5 ET45
kolor czarny matowy
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Werdykt:
Jeśli XC60 to atrybut damskiej torebki, to XC40
nadaje się bardziej na brelok lub puchaty pomponik
do niej. Poza tym jest drogo, niemal 200 tysięcy z
pełnym pakietem opcji, ale o dziwo i tak o
kilkanaście mniej niż u niemieckiej konkurencji. Jeśli
koniecznie chcecie mieć praktyczne Volvo
dozbierajcie do V60. Jeśli bierzecie leasing różnica
jest jeszcze mniejsza.

Przymierzalnia
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Ford Edge 2.0 EcoBlue
240 KM ST-Line &
Jeep Grand Cherokee
3.0 CRD 250 KM Overland

10

Osoby dobrze mnie znające wiedzą, że nie jestem fanem mody na SUVy i crossovery. Jednak od każdej
reguły zawsze są jakieś odstępstwa i nie inaczej jest też w tej kwestii. Jeep Grand Cherokee od
jakiegoś czasu jest takim wyjątkiem, zdecydowanie mógłbym mieć takie auto. Teraz do listy dołączył
właśnie kolejny SUV i tak się złożyło, że jest nim również „amerykanin”, Ford Edge. Zapraszam na
porównanie.
Artur Ławnik

Pod względem stylistyki oba modele są, cóż,
amerykańskie. Masywne i potężne. Olbrzymie
przednie zderzaki z równie wielkimi atrapami silnika.
W Jeepie ten kultowy element ozdobiono dodatkowo
chromem, natomiast w Fordzie plaster miodu jest
polakierowany na czarno. Linie boczne obu aut
również bez większej finezji, to wielkie „kloce”, na
widok których mniej wprawnym w parkowaniu
kierowcom robi się słabo. Nawet tylna część obu
nadwozi nie pozostawia złudzeń, klapy bagażnika,
lampy, zderzaki czy wbudowane końcówki układu
wydechowego potrafią wpędzić w kompleksy niemal
wszystko, co można spotkać na drodze.
Jak można się spodziewać, w obu autach
miejsca jest po prostu więcej niż potrzeba. Dwie
osoby z przodu, trzy z tyłu plus ich pokaźne bagaże
zmieszczą się bez problemu. Szczególnie w Fordzie,
który ze swoimi 602 litrami przebija ofertę Jeepa o
całe 147 litrów.
Jakość wykonania wnętrz, jak przystało na klasę
luksusowych SUVów, stoi na całkiem wysokim
poziomie. Co prawda jak ktoś dobrze poszuka to
znajdzie elementy wykonane z twardych plastików.
Ale spasowanie elementów stoi na najwyższym
poziomie, więc nie ma ryzyka, że coś nagle zacznie
trzeszczeć podczas jazdy.

że niektóre polecenia wydane kierownicą wykonywane są z
lekkim opóźnieniem. Za to zawieszenia zestrojono nieco
odmiennie. W Fordzie, wyposażonym w pakiet ST-Line i aż
21-calowe alufelgi, jest ono stosunkowo sztywne i twarde.
Trochę bardziej komfor towo jest u konkurenta.
Pneumatyczne zawieszenie, które możemy ustawić pod
swoje wymagania jest bardziej miękkie. Mamy możliwość
sporej regulacji prześwitu nadwozia.

W obu autach miejsca jest po
prostu więcej niż potrzeba. Dwie
osoby z przodu, trzy z tyłu plus ich
pokaźne bagaże zmieszczą się
bez problemu.
A czy zużycie paliwa też jest stereotypowo
„amerykańskie”? Niekoniecznie! Oba auta, ciężkie i mocne,
są zaskakująco oszczędne, a przy dużej pojemności baków
pozwalają na pokonywanie długich dystansów bez częstych
wizyt na stacjach paliw. Średnio podczas całego testu Ford
zadowalał się 8,1 litrami oleju napędowego, zaś Jeep 9,0
litrami. Świetnie!

Oba prezentowane dziś SUVy bez wahania mogą służyć
jako jedyne samochody w rodzinie. Są wystarczająco
Więcej różnic znajdziemy w układzie napędowym uniwersalne, przestronne, aby bez nerwów używać ich na co
przedstawianych dziś aut. Ogólna idea niby dzień. Na pewno również można nimi realizować nawet
podobna, do dyspozycji mamy silniki wysokoprężne o bardzo długie wyjazdy służbowe czy wakacyjne.
mocy w granicach 250 KM. Jednak rozwiązania są
zupełnie inne. Podczas gdy w Fordzie znajdziemy dwa
litry pojemności skokowej, podzielone na cztery
cylindry, Jeep przebija to silnikiem V6 o pojemności
3 litrów. Edge stara się tę różnicę w pojemności
silnika zniwelować za pomocą dwóch
Kompletny bagażnik
Ford Edge
turbosprężarek, Grand Cherokee zadowala się
bazowy THULE
jedną. Nie do końca się to Fordowi udaje, jego
z belkami aluminiowymi
moment obrotowy 500 Nm to o 70 Nm mniej niż u
konkurenta. Ale mimo wszystko osiągi obu kolosów
wingBar Edge (959X+4XXX)
są zbliżone. Przyspieszenie do pierwszych 100
na zintegrowane relingi
km/h zajmuje 8,2 (Jeep) i 9,6 (Ford) sekundy, zaś
prędkości maksymalne wynoszą odpowiednio 202
Kraków, ul. Zakopiańska 163
www.alucar.pl tel. 12 636 44 07
km/h i 216 km/h (Edge). W obu przypadkach auta
zostały wyposażone w automatyczne skrzynie
Porady prawne z zakresu prawa posiadania
biegów o 8 przełożeniach i napęd na wszystkie koła.
i wykorzystywania pojazdu mechanicznego
Biegi są bardzo sprawnie i w miarę szybko
40 zł/rok
zmieniane, a połączenie dobrej ich pracy i potężnego
momentu obrotowego powoduje, że przyspieszenie tel. 22 22 80 814
nawet przy większych prędkościach potrafi
Wyszukiwarka części do wszystkich aut
pozytywnie zaskoczyć.
k
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bezpłatnie

Pojęcie „amerykański SUV” nie kojarzy się
raczej z superbezpośr ednim i spor towo
nastawionym układem kierowniczym. Nie dziwi więc,

produkty dopasowane do modelu
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REKLAMY / OGŁOSZENIA

Przymierzalnia

TEST

Hyundai i30 Fastback
Tekst: Wojciech Dorosz, Zdjęcia: Hyundai

Nadwozie:
Poza Octavią to jedyny liftback na rynku. Przebija Skodę
wyglądem, ale do słupka C niewiele różni się od hatchbacka
czy kombi. Poza tym nie wydaje się „fast”, to po prostu
sedan w nieco praktyczniejszym wydaniu, po którym
spodziewałem się lepszej i bardziej wyjątkowej aparycji. Plus
za delikatny spojler na tylnej klapie. Tylko gdzie tu coupe?

downsizingu upada.
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Podwozie:
Niczym się nie wyróżnia pod względem
prowadzenia, jest stabilnie, ale do bólu poprawnie.
Brakuje dokładności w układzie kierowniczym, co
dziwi przy nieco sztywno zestrojonemu zawieszeniu.
Lekko obniżony z twardszymi amortyzatorami
względem hatchbacka. Jednak daleko mu do bycia
Wnętrze:
Bez ekranu nawigacji wnętrze serwuje podróż w czasie o „fast”.
kilka lat wstecz, do czasów solidnych japońskich
samochodów. Wszystko jest na miejscu, solidnie
Werdykt:
spasowane i obite nawet całkiem miękkimi
Najładniejsze nadwozie z całej gamy i tylko nieco
materiałami. Bogate wyposażenie nawet w uboższych mniej praktyczne niż wersja kombi, jednak w życiu
wersjach. Co prawda nie pokona Golfa pod względem bym nie nazwał go coupe pod żadną postacią.
gadżetów ani Octavii w kategorii ilości oferowanego Podstawowa wersja kosztuje 80 tysięcy, co jest
miejsca, ale to szczery i solidny samochód.
kwotą niewiele mniejszą od tej jaką życzy sobie
Skoda za Octavię. Zatem który model wybrać?
Bierzcie Ceeda, jest tańszy, wygląda jeszcze lepiej, a
Silnik:
140 koni mechanicznych i automatyczna skrzynia pod maską ma to samo.
biegów zapewniają średnie osiągi, ale w końcu to nie
typ spor towca. Szybszy od drugiej generacji
***
wyposażonej w wolnossący silnik, ale w mieście
zły – *, słaby – **, dobry – ***,
bardzo dobry – ****, wybitny – *****
12 potrafi łyknąć nawet 11 litrów, więc argument

TEST

Navitel R200NV
– videorejestrator

Po videorejestratorze montowanym na lusterku
wstecznym przyszła pora na przyjrzenie się
bardziej tradycyjnemu rozwiązaniu.
W dzisiejszym teście chciałbym Państwu
zaprezentować model R200NV firmy Navitel.
Artur Ławnik

BEZPŁATNY REGIONALNY MIESIĘCZNIK MOTORYZACYJNY

owców
KATALOG
dla kier

Prezentowany dziś videorejestrator jest
niewielkich rozmiarów. Zaledwie 2-calowy, kolorowy
wyświetlacz umożliwia podgląd nagrań zapisanych w
pamięci karty microSD o pojemności do 64 GB.
Oczywiście filmy nagrywane są w rozdzielczości Full
HD o rozdzielczości 1920×1080 (30fps). W tym celu
Navitel wykorzystuje obiektyw o czterowarstwowym
szkle i system Night Vision poprawiający jakość
filmów w nocy. Jakość filmów jest zaskakująco
dobra, a szczegóły nad wyraz wyraźne i do
odczytania. Plusem jest możliwość nagrywania w
pętli oraz ustawienia czasu trwania nagrania od 1 do parkingowy, uruchamiający kamerę podczas wykrytego
5 minut.
ruchu lub wstrząsu, czy G-Sensor, zapisujący nagranie i
zabezpieczający je przed nadpisaniem w przypadku wykrycia
Obiektyw posiada duży jak na tą klasę cenową np. kolizji. Oprócz tego bardzo przydatną funkcją jest również
kąt widzenia, bo aż 140 stopni. Dzięki temu możliwość robienia zdjęć. Urządzenie wyposażone jest w
jesteśmy pewni, że cała szerokość jezdni zostanie litowo-polimerową baterię 3.7 V o pojemności zaledwie 180
zarejestrowana. Obudowę wykonano z plastiku, mAh, która wystarcza na około 20-30 minut
który jest dobrej jakości. Do jednej rzeczy mam użytkowania bez podłączonego zasilania.
jednak zastrzeżenie. Miejsce montażu uchwytu na
szybę do kamerki jest minimalnie zbyt luźne, więc po
Jak przystało na Navitela, w zestawie znajdziemy
zamontowaniu urządzenia „na sztywno” kamera sporo przydatnych rzeczy. Ładowarkę samochodową z
potrafi się nadal poruszać. W szczególności jest to przewodem o długości aż 3,3 metra, uchwyt z
zauważalne podczas jazdy na nierównościach. przyssawką na szybę, kabel USB, instrukcję oraz
Oczywiście nie wpływa to najlepiej na szczegółowość prezent w postaci vouchera z roczną licencją na
nagranego materiału. Jednak może to być tylko wada nawigację na smartfon.
mojego testowego egzemplarza.
A to wszystko otrzymujemy za niezbyt wygórowaną
Atutem R200NV są, podobnie jak w poprzednim cenę zakupu wynoszącą około 150 zł. Brawo! Jak
rejestratorze tej firmy, dodatkowe funkcje jak tryb widać można dostać wiele za niewiele!
13
k
dk

HISTORIA I Range Rover I

Brytyjski multitalent
z napędem 4x4
Połączenie w jednym pojeździe zdolności do poruszania się w trudnym terenie i komfortu podróżowania
typowego dla auta osobowego dobrej klasy nie jest rzeczą łatwą, jednak oczekiwania klientów sprawiły,
że producenci musieli się z takim zadaniem zmierzyć. W rezultacie doszło do narodzin zupełnie nowego
rodzaju samochodu określonego jako Sport Utility Vehicle, czyli w skrócie SUV. Za pierwszego
europejskiego przedstawiciela tego segmentu uważa się Range Rovera. Podczas debiutu w 1970 roku
zachwycał on nie tylko swoją uniwersalnością, ale także znakomitym designem - tak niepowtarzalnym,
że niedługo po oficjalnej prezentacji auto zostało wystawione jako eksponat w paryskim Luwrze.
Tekst: Mariusz Barański, Zdjęcia: Jaguar Land Rover Limited
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Nie ulega wątpliwości, że Range Rover pierwszej
generacji jest samochodem mającym w sobie to „coś”. W
przeciwnym razie nie byłby produkowany w niemal
niezmienionej formie aż przez 26 lat i nie zyskałby tak
wielkiego uznania, nie tylko w środowisku pasjonatów offroad’u, ale także (a może nawet przede wszystkim) wśród
osób potrzebujących pojazdu, którym równie dobrze można
bez skrępowania podjechać pod pięciogwiazdkowy hotel, jak
i wybrać się na wycieczkę krajoznawczą nieutwardzonymi
drogami. Range Rover doskonale wywiązywał się z
wyjątkowo różnorodnych zadań, jednak początkowo nie był
wcale tak luksusowy, jak się powszechnie sądzi. Oczywiście,
oferował nieporównywalnie wyższy komfor t jazdy i
zdecydowanie lepsze osiągi niż utylitarny Land Rover, ale
jego wnętrze urządzone było dość skromnie.
Elementy wyposażenia znane z samochodów
osobowych wyższej klasy pojawiły się w nim dopiero z
czasem. Z generacji na generację Range Rover
nabierał coraz bardziej ekskluzywnego charakteru i
obecnie stanowi doskonałą alternatywę dla
Mercedesa klasy S, Audi A8, BMW serii 7, Jaguara XJ
czy Lexusa LS. Brytyjski SUV zapewnia bowiem tak
samo królewskie warunki podróżowania jak sedany
segmentu F, posiadając przy tym znakomite zdolności
pokonywania przeszkód terenowych. Dla przykładu
najnowszemu Range Roverowi niestraszne są nawet
14 brody z wodą o głębokości 90 cm, co w przypadku

klasycznych limuzyn jest zupełną abstrakcją.
Cofnijmy się jednak do lat 50. XX wieku,
ponieważ to właśnie wtedy na Wyspach zrodziła się
idea stworzenia samochodu, który w przeciwieństwie do Land Rovera będzie sobie świetnie radził nie
tylko w terenie, ale także i na szosie. Pomysł szybko
przekuto w czyn, a jego rezultatem były prototypy
noszące nazwę Road Rover. Powstały dwie serie tych
pojazdów: pierwsza liczyła 12 lub 13 egzemplarzy
(zbudowane w latach 1952-1956), natomiast druga 9 egzemplarzy (lata 1956-1959). W obu przypadkach bazę stanowiła technika osobowego Rovera
P4, jednak auta znacznie różniły się od siebie pod
względem designu. Niestety, pozostały jedynie
prototypami, a pod koniec lat 50. cały projekt został
zaniechany. Do tematu powrócono ponownie kilka
lat później. Jeden z impulsów pochodził zza oceanu i
miał postać Jeepa Wagoneera. To właśnie ten model
jest powszechnie uważany za pierwszego seryjnie
produkowanego SUV-a. Odniesiony przez niego
sukces stanowił jasny dowód, że w nowopowstałej
klasie samochodów tkwi wielki potencjał rynkowy. To
z kolei zachęciło innych producentów do przygotowania własnych interpretacji tego typu pojazdu. Jedną z
nich był Range Rover, którego pierwszy prototyp
ujrzał światło dzienne w 1967 roku. Wkrótce
dołączyły do niego kolejne prototypowe egzempla-
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rze. Wszystkie zostały poddane wszechstronnym
testom. Wypadły one bardzo dobrze, co sprawiło, że
decyzja o seryjnym wytwarzaniu auta stanowiła już
tylko formalność - Range Rover był gotowy do
podboju serc ludzi poszukujących auta doskonale
radzącego sobie zarówno w terenie, jak i na szosie.
W pierwszej kolejności, pod koniec 1969 i na
początku 1970 roku, fabr ykę opuściło 25
egzemplarzy przedprodukcyjnych. Co ciekawe, na
żadnym z nich nie widniał napis Range Rover. W
zamian użyto nazwy Velar pochodzącej od włoskiego
słowa velare, które oznacza zasłonić. Miało to
uniemożliwić zdemaskowanie samochodu przed
oficjalną prezentacją, a ta odbyła się 17 czerwca
1970 roku. Range Rover został entuzjastycznie
przyjęty zarówno przez specjalistów z branży
motoryzacyjnej, jak i przez klientów. Od początku
chwalono go za or yginalną stylistykę oraz
uniwersalny charakter. Poza tym nie można mu było
odmówić przemyślanej i jednocześnie dość ciekawej
budowy. Mianowicie, podstawę auta stanowiła
mocna, stalowa rama, na której osadzono stalowy
szkielet nadwozia pokr yty w zdecydowanej
większości aluminiowymi panelami (ze stali
wykonano jedynie maskę silnika i burtę bagażnika).
W podwoziu zastosowano dwa sztywne mosty. Nie
zawieszono ich jednak na resorach piórowych, lecz
na sprężynach śrubowych, co miało na celu
zwiększenie komfortu jazdy i precyzji prowadzenia.
Samochód został wyposażony w stały napęd 4x4,
oczywiście z centralnym mechanizmem różnicowym
(bez niego pokonywanie łuków na przyczepnym
podłożu prowadziłoby do znacznych naprężeń w
układzie, a w konsekwencji do jego przedwczesnego
zużycia). Za skuteczne wytracanie prędkości
odpowiadały hamulce tarczowe zamontowane przy
każdym z kół. Trzeba przyznać, że miały one co robić,

ponieważ mimo wykorzystania do budowy lekkiego
aluminium Range Rover ważył na pusto około 1700 kg.
Poza tym był naprawdę szybkim autem - oczywiście,
zważywszy na jego charakter i ówczesne standardy. Na
prostych odcinkach dróg potrafił się rozpędzić do około
160 km/h, a „setkę” osiągał w mniej więcej 15 sekund.
Za tak dobre osiągi odpowiadał 3.5-litrowy benzynowy
silnik V8 mający amerykański rodowód. Konkretnie
pochodził on od Buicka i charakteryzował się tym, że
jego blok oraz głowice wykonane zostały z aluminium,
dzięki czemu był stosunkowo lekki. Na marginesie warto
dodać, że według niektórych źródeł nazwa Velar widniejąca na przedprodukcyjnych Range Roverach wzięła
się właśnie od owego silnika i należy ją rozwijać jako Vee
Eight Land Rover, czyli Land Rover z silnikiem V8.
W trakcie produkcji auta jego pierwotną jednostkę
napędową systematycznie udoskonalano, przy okazji
zwiększając pojemność skokową do 3.9, a następnie do
4.2 litra. W drugiej połowie lat 80. ofertę uzupełnił 2.4litrowy czterocylindrowy turbodiesel opracowany przez
włoską firmę VM Motori, rozwiercony później do pojemności
2.5 litra. W 1992 roku zastąpiono go 2.5-litrowym silnikiem
zaprojektowanym przez Land Rovera. Nosił on oznaczanie
200Tdi i posiadał bezpośredni wtrysk paliwa. Po dwóch
latach w jego miejsce wprowadzono unowocześnioną wersję
300Tdi. Początkowo za przeniesienie napędu odpowiadała
czterobiegowa skrzynia manualna. Na konstrukcję
pięciobiegową trzeba było poczekać do 1983 roku. Nieco
wcześniej, bo w 1982 roku, w ramach opcji zaoferowano
trzybiegową skrzynię automatyczną produkcji Chryslera. W
1985 roku zastąpił ją czterobiegowy „automat” niemieckiej
firmy ZF. Przez pierwsze 11 lat Range Rover produkowany
był wyłącznie w dwudrzwiowej wersji (dostępu do bagażnika
broniły unoszona do góry szyba oraz opuszczana w dół
burta, a nie jednoczęściowa klapa - o trzecich drzwiach nie
może być więc w tym przypadku mowy). Praktyczniejsza,
czterodrzwiowa odmiana pojawiła się w 1981 roku. Po jej
wprowadzeniu zainteresowanie wersją z jedną parą drzwi
wyraźnie osłabło - zdecydowana większość klientów
wybierała nadwozie umożliwiające łatwiejsze zajmowanie
miejsc na tylnej kanapie. Na szczycie gamy Range Rovera
pierwszej generacji należy bez wątpienia umieścić
wersję ze zwiększonym o 20 cm rozstawem osi,
topowym wyposażeniem, pneumatycznym
zawieszeniem oraz silnikiem o pojemności 4.2 litra.
Uzupełniła ona ofertę w 1992 roku i w zależności od
rynku, na którym ją sprzedawano nosiła nazwę Vogue
LSE lub County LWB. Dwa lata później zadebiutował
Range Rover drugiej generacji, jednak produkcja jego
poprzednika w odmianie czterodrzwiowej nie została
przerwana. Ostatnie egzemplarze opuściły fabrykę
dopiero w 1996 roku. Tym samym samochód uznany
za modelowy przykład doskonałego wzornictwa
15
przemysłowego przeszedł do historii.
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PORADNIK

Oświetlenie
zewnętrzne
samochodu
to nie
ozdoba jak
lampki
choinkowe
Jak ważną rolę pełni oświetlenie zewnętrzne samochodu jesteśmy w stanie się przekonać w sezonie
jesienno-zimowym. Zmrok zapada wtedy bardzo wcześnie, a ilość dni z ograniczoną widocznością
– deszczowych, mglistych – jest większa niż w pozostałej części roku. Wtedy też okazuje się, że
nie widzimy tylu detali aby bezpiecznie poruszać się i parkować samochód. Czy możemy temu
zaradzić?
Żarówki zawsze należy wymieniać parami, czy
można pojedynczo?
To zależy. Jeżeli w samochodzie mamy
zamontowane standardowe żarówki i jedna z nich się
przepali, to wtedy możemy wymienić tylko ją,
ponieważ będzie ona świecić tak samo, jak ta po
przeciwnej stronie. Zupełnie inaczej jest w
przypadku, gdy korzystamy z mocniejszych żarówek,
takich jak Bosch Gigalight 120 (+120% więcej
światła). Jeżeli jedna z nich odmówi posłuszeństwa,
a w jej miejsce zamontujemy zwykłą żarówkę, to od
razu zauważymy różnicę w świeceniu pomiędzy
jednym a drugim reflektorem. Przepisy nie wymagają
co prawda, aby obydwa świeciły równomiernie, ale
zdrowy rozsądek podpowiada, co innego. Dlatego w
tym przypadku warto byłoby wymienić żarówki po obu
stronach. Podobnie jest z lampami wyładowczymi
(ksenonowymi). Ich zużycie następuje stopniowo co
objawia się zmianą barwy emitowanego przez nie
światła. W związku z tym, gdy jeden "ksenon" zacznie
niedomagać, to zgodnie ze sztuką należy wymienić
obydwa. W przeciwnym wypadku reflektory będą
emitować światło o różnym natężeniu i barwie.
Czy w miejsce „H-siódemki” można zamontować Należy mieć również na uwadze, że żywotność
prawego i lewego „ksenona” jest mniej więcej taka
żarówkę o innym oznaczeniu?
Nie. Co więcej, nie ma nawet takiej możliwości, sama. Jeżeli więc jeden nadaje się już do wymiany, to
16 ponieważ nie będzie ona pasować do mocowania.
z bardzo dużym prawdopodobieństwem drugi
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Robert Lorenc: Czy powinniśmy we własnym zakresie
kontrolować oświetlenie zewnętrzne naszego pojazdu?
Tomasz Dziadur (kierownik Bosch Car Service
Transbud Nowa Huta): Oczywiście, to bardzo rozsądna
praktyka, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym, gdy
szybko zapada zmrok. W tym okresie dobra kondycja i
właściwie ustawienie świateł są szczególnie istotne. Sami
niejednokrotnie się irytujemy, gdy widzimy na drodze
samochód z nieprawnym lub niewłaściwie wyregulowanym
oświetleniem. Nie dopuszczajmy więc do sytuacji, aby w
przypadku naszego auta było podobnie. Samodzielnie
możemy sprawdzić głównie to, czy wszystkie żarówki w
reflektorach się świecą. Jeżeli okaże się, że z żarówkami
wszystko jest w porządku, a mimo to oświetlanie drogi nie
jest wystarczająco skuteczne, to należy udać się do
serwisu w celu ich regulacji, wymiany żarówek bądź
ich prawidłowego montażu. Teoretycznie montaż
nowych żarówek to nic trudnego, ale okazuje się, że
podczas tej czynności użytkownicy samochodów
często popełniają błędy. Szczególnie dotyczy to
żarówek typu H7, które potrafią niewłaściwie
zamontować

120 dających 120% więcej światła. Czy zwiększona moc
nie jest tutaj okupiona mniejszą żywotnością lub nawet
ryzykiem przyspieszonego wypalenia odbłyśnika w
reflektorze?
O odbłyśnik nie należy się obawiać, gdyż nic złego mu się
nie stanie. Jeżeli natomiast chodzi o żywotność takich
żarówek, to Bosch uczciwie przyznaje, że jest ona mniejsza
niż w przypadku standardowych produktów. Póki co nie da
się tego przeskoczyć. Mimo to szczerze polecam montaż
mocniejszych żarówek, szczególnie w okresie jesiennozimowym. Sam z nich korzystam i jestem naprawdę
zadowolony. Takie żarówki są nieco droższe niż zwykłe, ale
bez najmniejszych wątpliwości czynią jazdę bezpieczniejszą,
ponieważ po zmroku pozwalają szybciej dostrzec pieszego
lub jakąś przeszkodę na drodze, a to z kolei pomaga uniknąć
wypadku. Różnica w świeceniu jest tutaj naprawdę łatwo
zauważalna. Aby się o tym przekonać wystarczy w jednym
reflektorze zamontować mocniejszą żarówkę, a w drugim
pozostawić standardową. Następnie należy włączyć światła,
stanąć przed autem i spojrzeć na obydwie lampy.
Porównanie emitowanego przez nie światła powinno nam
rozwiać wszelkie wątpliwości co do sensu montażu
mocniejszych żarówek. Pamiętajmy jednak o pewnej bardzo
ważnej kwestii. Mianowicie, nawet najlepsza i najmocniejsza
żarówka nie zapewni właściwego oświetlenia drogi, jeśli
odbłyśnik reflektora będzie wypalony, a klosz zmatowiały.
Dlatego też w pierwszej kolejności powinniśmy doprowadzić
lampy naszego pojazdu do właściwego stanu, a dopiero
później zakładać nowe, mocniejsze żarówki. W przeciwnym
razie jest to pozbawione sensu.

wkrótce podzieli jego los. Lepiej więc od razu
wymienić obydwa i mieć spokój.
Wspomniał pan o żarówkach Bosch Gigalight

Czy Bosch określa o ile mniejsza jest żywotność
mocniejszych żarówek w stosunku do zwykłych?
Nie, ponieważ nie da się tego dokładnie oszacować.
Powodem jest zbyt wiele czynników mających na to wpływ.
Przykładem może być chociażby niewłaściwie
>>>>

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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REKLAMY / OGŁOSZENIA

BOSCH

Profesjonalny SERWIS
aparatury wtryskowej
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>>>>
funkcjonująca instalacja elektr yczna. Wystarczy, że
regulator napięcia alternatora ulegnie uszkodzeniu i w
rezultacie napięcie w instalacji będzie wyższe niż nominalne.
W takiej sytuacji żarówki będą przepalać się szybciej. Jeżeli
nie wytrzymują nawet miesiąca, to powinien być to dla nas
jasny sygnał, że trzeba wybrać się do serwisu i zlecić
kontrolę pokładowej instalacji elektr ycznej, bo
najprawdopodobniej jest z nią coś nie tak. Na trwałość
żarówek ma również wpływ jak często są zapalane i gaszone.
O tym, jak ważne są światła w samochodzie świadczy
chociażby coroczna akcja, którą przeprowadzacie
wspólnie z policją. Czego ona konkretnie dotyczy?
Zgadza się. Od kilku już lat w okresie jesiennym nasza
okręgowa stacja kontroli pojazdów przy współpracy z policją
przeprowadza akcję „Świeć przykładem. Bezpieczny na
drodze”, w ramach której można do nas przyjechać na
darmową kontrolę i regulację zewnętrznego oświetlenia.
Prowadzona będzie w soboty 9 oraz 16 listopada i
serdecznie wszystkich zapraszam do skorzystania z niej.

sztuką powinno się wiązać z regulacją. Mało kto
jednak o tym pamięta. A tak naprawdę wystarczy,
żeby podczas montażu lampa ksenonowa nierówno
„siadła” na mocowaniach i już będzie nieprawidłowo
świecić (to samo dotyczy zresztą reflektorów
halogenowych). Warto również kontrolować działanie
układu samoregulacji. Może się bowiem zdarzyć, że
w wyniku drgań lub uszkodzenia mechanicznego
zawiedzie czujnik zamontowany na osi. W rezultacie
samoregulacja będzie funkcjonować nieprawidłowo.
Jak więc widać auta z reflektorami ksenonowymi
również wymagają regularnej kontroli oświetlenia w
serwisie. Co więcej, urządzenie HTD 815, którym
dysponujemy umożliwia pomiar wartości natężenia
emitowanego światła, co pozwala określić aktualną
sprawność "ksenonów", a to z kolei daje przybliżoną
odpowiedź na pytanie kiedy będzie nas czekał dość
spory wydatek związany z ich wymianą. Z punktu
widzenia domowego budżetu stanowi to dość istotną
informację.

Urządzenie HTD 815 umożliwia
pomiar wartości natężenia
emitowanego światła, co pozwala
określić aktualną sprawność
"ksenonów", a to z kolei daje
przybliżoną odpowiedź na
pytanie kiedy będzie nas czekał
wydatek związany z ich wymianą.

reflektorów w zależności od obciążenia samochodu.
W tym celu musi mieć ona jednak jakiś punkt
odniesienia, a tym są parametry zapisane w
sterowniku podczas ustawiania świateł
nieobciążonego pojazdu w serwisie. Jeżeli więc
ksenony już na wstępie będą niewłaściwie ustawione,
to samoregulacja nic tutaj nie pomoże. Pamiętajmy
również o tym, że zdecydowana większość
samochodów jeżdżących po polskich drogach
pochodzi „z drugiej ręki” i bardzo często ma za sobą
choćby drobną kolizję, o której obecny właściciel
nawet nie wie. W jej efekcie reflektor przeważnie
18 ulega uszkodzeniu i trzeba go wymienić, co zgodnie ze

Wspomniał pan o urządzeniu HTD 815.
Co to za urządzenie?
To w pełni elektroniczne urządzenie
produkcji Boscha, które pomaga nam bardzo
precyzyjnie wyregulować zarówno reflektory
halogenowe (z żarówkami H4 i H7), jak i
ksenonowe, biksenonowe, ledowe i
biledowe. Reflektory halogenowe ustawia
się dość szybko i w miarę łatwo – wystarczy
do tego śrubokręt lub klucz. Nieco inaczej
jest w przypadku ksenonów, biksenonów,
ledów i biledów. Tutaj bowiem po właściwym
ustawieniu odpowiednie parametry trzeba
zapisać w sterowniku, co wymaga
podłączenia testera diagnostycznego.
Wynika to z tego, że w samochodach z
reflektorami halogenowymi po załadowaniu
bagażnika i w efekcie uniesieniu przodu
strumień światła opuszczamy sobie
manualnie, natomiast w przypadku aut z ksenonami
i ledami odbywa się to elektronicznie, w oparciu o
informacje spływające do sterownika z czujników
umieszczonych na osiach. Aby jednak sterownik
mógł właściwie opuścić strumień światła musi mieć
jakiś punkt odniesienia. Tym punktem są właśnie
parametry uzyskane podczas regulacji reflektorów
nieobciążonego auta. Dlatego właśnie trzeba je
zapisać w sterowniku. Logiczne więc jest, że jeżeli
światła już na wstępie są źle ustawione, to po
obciążeniu auta sterownik niewłaściwie je opuszcza,
ponieważ za podstawę przyjmuje parametry, które są
błędne.
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Samochody wyposażone w światła ksenonowe
posiadają ich samoregulację. Czy zatem takie auta
również podlegają waszej akcji? Czy jest sens sprawdzać
w nich jakość oświetlenia?
Jak najbardziej. Serdecznie zapraszamy do nas
właścicieli również i takich pojazdów. Kontroli i regulacji
ustawienia świateł wymaga każde auto, nawet takie, które
jest wyposażone w samoregulację. Trzeba bowiem właściwie
rozumieć to pojęcie. Samoregulacja polega jedynie na
automatycznym dostosowaniu wysokości świecenia

k
dk

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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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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Castrol

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

Kiedy wymieniać
opony na zimowe
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Wbrew pozorom opona nie jest tylko mało istotnym
kawałkiem gumy nałożonej na felgę. Tak naprawdę stanowi
bowiem bardzo ważny element każdego samochodu. To
właśnie opony odpowiadają za kontakt auta z podłożem. W
związku z tym muszą w każdych warunkach zapewniać
odpowiednią przyczepność będącą warunkiem skutecznego
przyspieszania oraz hamowania, a także bezpiecznego
pokonywania zakrętów. Podstawowy problem polega jednak
na tym, że właściwości mieszanki gumowej, z której
wytwarzane są opony ulegają zmianie w zależności od
temperatury za zewnątrz. Dlatego też opony przeznaczone
na daną porę roku muszą być wyprodukowane z mieszanki,
która będzie mieć optymalną charakterystykę w konkretnym
zakresie temperatury. Warto zdawać sobie sprawę, że nie da
się stworzyć ogumienia, które będzie się doskonale
sprawdzać zarówno przy plus 30-stu, jak i przy minus 20-stu
stopniach Celsjusza. Oczywiście, od jakiegoś już czasu na
r ynku dostępne są opony całoroczne, zwane też
wielosezonowymi, należy jednak mieć świadomość, że jest
to rozwiązanie kompromisowe i nie każdy kierowca będzie z
niego w pełni zadowolony. Mimo że ogumienie tego typu jest
coraz lepsze, to w ogólnym rozrachunku nigdy nie będzie w
stanie dorównać oponom sezonowym przeznaczonym na
konkretna porę roku (przy założeniu, że porównujemy ze
sobą produkty pochodzące od renomowanych producentów;
jeżeli bowiem zestawimy ze sobą oponę całoroczną z
najwyżej półki i najtańszy sezonowy produkt chińskiego
producenta, to ta pierwsza rzeczywiście może się
okazać znacznie rozsądniejszym wyborem z punktu
widzenia bezpieczeństwa jazdy). Przewaga opon
sezonowych wynika przede wszystkim z tego, że są
one wykonane z mieszanki gumowej, której skład
zapewnia optymalne właściwości w danej porze roku.
Kluczem jest tutaj zawartość krzemionki, mającej
bezpośredni wpływ na twardość i elastyczność opony
w zależności od temperatury. Ogumienie na lato
zawiera w sobie mniej krzemionki od tego, które
przeznaczone jest na zimę. Istnieje jednak pewna
graniczna temperatura, przy której mniejsza
22 zawartość krzemionki zaczyna działać na niekorzyść i

zdjęcia bazowe: sxc.hu; starline / Freepik

Powoli, lecz nieuchronnie zbliża się zima. W związku z tym wielu
kierowców staje przed dylematem dotyczącym sezonowej wymiany
ogumienia na odpowiednie do zimowych warunków. Podstawowe
pytanie brzmi, kiedy jest na to najlepszy moment. W poniższym
artykule postaramy się udzielić na nie rzetelnej odpowiedzi.

opona letnia staje się zbyt twarda, a to przekłada się
oczywiście na pogorszenie jest charakterystyki i w
rezultacie bezpieczeństwa jazdy. Owa graniczna
temperatura, przy której mamy do czynienia z tym
bardzo niekorzystnym zjawiskiem wynosi 7 stopni
Celsjusza. Jeżeli więc średnia dobowa temperatura
zaczyna oscylować w okolicach tej wartości należy
poważnie pomyśleć o wymianie opon na zimowe,
które z racji większej zawartości krzemionki
zachowują odpowiednią miękkość w niskich
temperaturach. W związku tym to nie kalendarz, a
termometr powinien być dla nas wyznacznikiem jeśli
chodzi o najbardziej odpowiednią porę wymiany opon
na zimowe. Konkretną datę trudno tutaj bowiem
określić ze względu na to, że w naszym kraju są
zarówno cieplejsze, jak i zimniejsze regiony. Warto
wziąć pod uwagę jeszcze jeden aspekt. Mianowicie,
jeżeli samochodem jeździmy tylko w ciągu dnia lub
tylko nocą (co niekiedy też się zdarza), to kluczowa
powinna być dla nas średnia temperatura w danej
części doby. Wiadomo bowiem, że w dzień może ona
wynosić powiedzmy 12, a nocą spadać do 2-óch
stopni Celsjusza. W pierwszym przypadku nadal
możemy więc jeździć na oponach letnich, natomiast
w drugim koniecznie należałoby już mieć zimówki.
Jeżeli nasze opony zimowe będą eksploatowane
kolejny już sezon, to przed zleceniem montażu warto
najpierw samodzielnie skontrolować głębokość ich
bieżnika. Według obowiązujących przepisów może
ona wynosi zaledwie 1,6 milimetra, jednak testy
prowadzone przez producentów ogumienia oraz
profesjonalną prasę motoryzacyjną jednoznacznie
dowodzą, że ogumienie zimowe powinno mieć
minimum 4-milimetrowy bieżnik, ponieważ tylko
wtedy zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa
zarówno dla pasażerów samochodu, jak i dla innych
uczestników ruchu drogowego.
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Dziękujemy firmie Harp z Krakowa za pomoc przy realizacji
tekstu.
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Zmiany w przepisach
drogowych
Zacznijmy od rozporządzenia mającego na celu trzeźwości policjant w mundurze nie będzie musiał
doprecyzowanie dotychczasowych procedur legitymować się każdemu kierowcy. Z kolei w przypadku
działania służb przeprowadzających kontrole na kontroli przewożonych odpadów, w razie wątpliwości co do
drogach. Nowe przepisy mówią miedzy innymi, że ładunku funkcjonariusz będzie mógł zerwać plombę
podczas przeprowadzania kontroli radiowóz może zabezpieczającą i sprawdzić, co tak naprawdę jest
stać w miejscu, w którym normalnie jest to przewożone. Dzięki nowym przepisom uprawnienia do
zabronione – oczywiście, jeżeli nie zagraża to kontroli w zakresie transportu odpadów (w obecności
bezpieczeństwu ruchu drogowego. Jeśli natomiast wybranych uprawnionych, np. policjanta) uzyskają
chodzi o samą kontrolę, to w czasie jej trwania inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska.
policjant, a także inspektor Inspekcji Transportu
Kolejną istotną nowelizacją jest nałożenie na kierowców
Drogowego, funkcjonariusz Żandarmerii Wojskowej, obowiązku określonego zachowania się podczas dwóch
Straży Granicznej oraz Służby Celno-Skarbowej ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz płynności
będzie miał prawo sprawdzić przebieg zatrzymanego ruchu sytuacji drogowych. Po pierwsze chodzi tutaj o tzw.
pojazdu. To samo dotyczy pojazdu przewożonego np. jazdę na suwak. Dotyczy ona sytuacji, gdy kilkupasmowa
na lawecie. Odnotowany przebieg zostanie wpisany jednokierunkowa droga zwęża się do jednego pasa. W
do Centralnej Ewidencji Pojazdów, co ma za zadanie przypadku drogi dwupasmowej nowe przepisy zobowiązują
jeszcze mocniej ukrócić proceder cofania liczników. kierowcę poruszającego się czynnym pasem do
Ponadto na większej baczności niż dotychczas będą wpuszczenia pr zed siebie jednego samochodu
musieli się mieć kierowcy pojazdów użytkowych, zjeżdżającego z kończącego pasa. Natomiast w przypadku
takich jak ciężarówki i autobusy. Jeżeli bowiem po drogi trzypasmowej, gdy dwa skrajne pasy są zablokowane,
wstępnej kontroli technicznej na drodze okaże się, że kierowca jadący środkiem ma obowiązek wpuścić przed
stan takiego pojazdu budzi zastrzeżenia, to siebie dwa auta: najpierw to z prawej, a następnie z lewej
funkcjonariusz będzie mógł go skierować na bardziej strony. Poruszający się zanikającym pasem musi pamiętać,
szczegółowe badania. Pomoże to wyeliminować z aby jechać nim aż do samego końca – zmiana pasa powinna
dróg niesprawne samochody. Tego typu uprawnienie następować dopiero przed zwężeniem. Dzięki tym
to naprawdę dobry pomysł, ponieważ na polskich przepisom ruch na zwężonych odcinkach dróg ma się stać
drogach nie brakuje mocno
znacznie płynniejszy. Drugi z
wyeksploatowanych cięża- Certyfikowany Rzeczoznawca Samochodowy nowych obowiązków nałożorówek i autobusów, po www.rzkrakow.pl, tel. 600 318 039, e-mail: biuro@rzkrakow.pl nych na kierowców dotyczy
któr ych trudy wieloletniej ---- konsultacje, opinie i eksper tyzy techniczne pojazdów,
tworzenia tzw. korytarzy życia,
również zabytkowych
eksploatacji widać już na
czyli wolnej przestrzeni dla
---- wycena war tości r ynkowej pojazdów (również dla UC i WK)
pierwszy rzut oka. Najgorsze ---- profesjonalna pomoc przy zakupie pojazdu używanego
pojazdów służb ratowniczych
wer yfikacja numeru VIN pojazdów
jest jednak to, że wiele z nich ---zmierzających na miejsce
---- weryfikacja jakości napraw pojazdów
ma usterki realnie zagrażają- ---- kosztor ysowanie napraw pojazdów
wypadku. Jeśli chodzi o jednozmian w specyfikacji technicznej
ce bezpieczeństwu jazdy, co ---- opinia
kierunkową drogę z dwoma
pojazdów (również dla WK i Stacji Diagnostycznych)
wyraźnie zwiększa r yzyko
pasami zasada jest prosta:
wypadku, który często ma
samochody poruszająwyjątkowo tragiczny przebieg. Wszelkie działania ce się lewym pasem zobowiązane są zjeżdżać
mające przyczyniać się do zapobiegania takim maksymalnie do lewej krawędzi drogi, natomiast te z
zdarzeniom są więc jak najbardziej godne pochwały.
prawego pasa – do prawej. Z kolei w przypadku dróg
Poza tym wprowadzane w życie przepisy mających trzy (lub więcej) pasy w jednym kierunku
rozszerzają katalog możliwości wpuszczenia auta z lewego pasa mają obowiązek zjeżdżać
kierowcy kontrolowanego pojazdu do radiowozu. maksymalnie na lewo, natomiast ze wszystkich
Policjant będzie mógł to zrobić, jeśli kierowca pozostałych pasów – na prawo. Dzięki temu przed
zadeklaruje na przykład chęć zapłaty mandatu za pojazdami uprzywilejowanymi tworzy się prosta, pusta
pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu przestrzeń, dzięki czemu nie muszą one tracić czasu
płatniczego. Kolejna nowość polega na tym, że w na lawirowanie między innymi autami. A jak wiadomo,
sytuacji przeprowadzania tzw. szybkich testów w takiej sytuacji liczy się każda sekunda.
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REKLAMY / OGŁOSZENIA

W listopadzie wchodzą w życie nowe istotne dla każdego kierowcy przepisy. Wprowadzone
zmiany dotyczą zarówno zasad kontroli policyjnej, jak i sposobu zachowania się w dwóch
ważnych sytuacjach drogowych. Są one naturalnym następstwem ustawy Prawo o ruchu
drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. W ten sposób krok po kroku obowiązujące
u nas przepisy są ujednolicane z tymi, które panują w całej Unii Europejskiej.

k
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Partner rubryki

prawnicy
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PRAWO

Udogodnienia
dla osób
posiadających
samochody
elektryczne

Samochody elektryczne to nie tylko ekologiczna alternatywa dla pojazdów spalinowych, niska
awaryjność i komfort użytkowania. Podpowiadamy z jakich udogodnień możemy korzystać,
gdy jesteśmy posiadaczami tego typu pojazdu.
Kazus prawny przygotowany przez Zespół Prawny Availo Sp. z o.o., operatora programu prawnicy.Trynid.pl

Auta elektryczne mają swoich zagorzałych zwolenników
oraz przeciwników. Każda ze stron ma swoje niepodważalne
racje, ale warto pamiętać, że trend eko wspierany jest
dodatkowo przez szereg udogodnień dla kierowców.
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Zwolnienia w opłatach za korzystanie z dróg
publicznych
Zasadniczo, korzystający z dróg publicznych są
zobowiązani do ponoszenia opłat za postój samochodów na
drogach publicznych, w strefie płatnego parkowania i
śródmiejskiej strefie płatnego parkowania.
Ustawodawca jednak zwolnił pojazdy elektryczne od
obowiązku ponoszenia takich opłat. Zwolnienie
dotyczy także pojazdów elektrycznych w przejazdach
przez obiekty mostowe i tunele zlokalizowane w
ciągach dróg publicznych i przeprawy promowe na
drogach publicznych, o ile ustanowiono takie opłaty.
(art. 13 ustawy o drogach publicznych).
Jeśli
użytkownik pojazdu elektrycznego zostanie np.
wezwany do zapłaty opłaty parkingowej, należy złożyć
wyjaśnienie wraz z powołaniem się na przepisy
24 ustawy oraz dowodem pozwalającym uznać

organowi, że mamy do czynienia z pojazdem
elektrycznym. Pamiętajmy, że za pojazd elektryczny
należy uznać pojazd, który wykorzystuje do napędu
wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez
podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.
Dodatkowe stanowiska postojowe
Organ właściwy do zarządzania ruchem na
drogach, wyznaczając miejsca przeznaczone na
postój pojazdów, wyznacza stanowiska postojowe
dla pojazdów elektrycznych przy ogólnodostępnych
stacjach ładowania:
1. na drogach publicznych,
2. w strefach zamieszkania,
3. w strefach ruchu – oznaczając je
odpowiednimi znakami drogowymi pozwalającymi
odróżnić je od stanowisk postojowych
pr zeznaczonych dla pozostałych pojazdów
samochodowych.
Zwolnienie od akcyzy
Posiadacz pojazdu elektrycznego ma prawo

z transportu. Zgodnie z założeniem
pojazdy elektr yczne, w
przeciwieństwie do samochodów
spalinowych, mogą wjeżdżać na
teren takich stref. Trzeba jednak
podkreślić, że udogodnienie to nie
jest obligator yjne i to władze
miasta decydują czy dotycząca ich
uchwała będzie obowiązywać.

Pojazdy elektryczne mogą
poruszać się po buspasach,
jednak to uprawnienie może
zostać ograniczone przez
zarządce drogi.

skorzystać ze zwolnienia z akcyzy. Aby uzyskać
zwolnienie należy złożyć wniosek do naczelnika
Urzędu Skarbowego. Naczelnik wyda odpowiednie
zaświadczenie potwierdzające zwolnienie z akcyzy,
jeśli właściciel samochodu pr zedstawi
dokumentację potwierdzającą, że pojazd, którego
dotyczy zwolnienie jest pojazdem elektrycznym (lub
napędzanym wodorem). W przypadku sprzedaży aut
osobowych, które wcześniej zarejestrowano na
terytorium kraju, sprzedawca powinien przekazać
nabywcy zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od
podatku akcyzowego.

Buspasy? Tak i nie
Pojazdy elektryczne dopuszcza
się do ruchu po wyznaczonych
pasach ruchu dla autobusów
(buspasach). Tr zeba jednak
pamiętać, że takie uprawnienie
może zostać ograniczone, a
zarządca drogi może uzależnić
poruszanie się pojazdów
elektr ycznych po wyznaczonych
pasach ruchu dla autobusów od
liczby osób poruszających się tymi
zdjęcie: BMW
pojazdami. Zawsze war to
wcześniej zweryfikować czy takie
ograniczenia nie zostały
wprowadzone na drodze, z której zamierzamy skorzystać.
Za nieprzestrzeganie przepisów o buspasach grozi
mandat. Trzeba wspomnieć, że pojazdy elektryczne do
grudnia 2019 roku znakuje się nalepką wskazującą na
rodzaj paliwa wykorzystywanego do ich napędu umieszczaną
na przedniej szybie pojazdu. Taka nalepka może uchronić
posiadacza pojazdu elektrycznego przed zatrzymaniem w
razie kontroli na buspasach. Nalepkę wydaje wójt, burmistrz
albo prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania albo siedziby właściciela pojazdu.
Nieznajomość prawa szkodzi, ale nieznajomość
udogodnień, z których mamy prawo korzystać to trochę
stracona szansa. Dlatego dobrze sprawdzać i znać swoje
przywileje, a w razie dodatkowych pytań lub
wątpliwości poradzić się prawnika.
BEZPŁATNY REGIONALNY MIESIĘCZNIK MOTORYZACYJNY

Dodatek współfinansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
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Strefa czystego transportu
Strefy czystego transportu, ustanawiane są
uchwałą rady gminy. Ich tworzenie ma na celu
zapobiegać negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie
ludzi i środowisko w związku z emisją zanieczyszczeń

Większe limity amortyzacyjne
Wobec pojazdów elektrycznych
obowiązuje zwiększony limit
amortyzacyjny. Do końca 2018 r.
limit wynosił 20 tysięcy euro dla
auta spalinowego i 30 tysięcy euro
dla auta elektrycznego. Zmiany w
PIT i CIT 2019 wprowadzają limit na
poziomie 150 tysięcy złotych dla
samochodu spalinowego oraz 225
tysięcy złotych dla samochodu
elektrycznego.
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Sielankowy stresik,
czyli weekendowy
wyjazd do Muszyny
Audi e-tron
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Praktycznie każda zapytana osoba mająca prowadzić samochód elektryczny odczuwała lęk przed
utratą przez niego zasięgu. Z nami nie było inaczej. Mimo, iż na co dzień nie narzekamy na brak
stresu postanowiliśmy go dodatkowo rozruszać i sprawdzić e-trona w weekendowym wypadzie.
Dla równowagi wybraliśmy się do Muszyny, aby na miejscu skorzystać z kojących właściwości
znajdujących się tam ogrodów zmysłów.
Lęk pr zed końcem zasięgu samochodu
elektrycznego wydaje się być irracjonalny, a jednak
występuje. Praktycznie pierwsze pytanie każdej
spotkanej osoby jest o zasięg modelu. O nic innego,
tylko o zasięg. To on jest główną ogniskową modeli

elektrycznych. Znana jest fobia, uznawana za
chorobę cywilizacyjną, w której osoba odczuwa lęk
przed utratą dostępu do telefonu komórkowego lub
smartfona. Nosi ona wdzięczną nazwę nomofobia i
objawia się niepokojem, rozdrażnieniem i atakiem

Na autostradzie zauważalny jest
praktycznie liniowy spadek stopnia
naładowania baterii, który dosyć
negatywnie wpływa na psychikę
podróży. Zjeżdżamy z niej posiadając
218 km zasięgu i baterię naładowaną
w 75%, czyli zasięg spadł tylko
o 1 km więcej niż faktycznie
pokonaliśmy kilometrów.

Rozpoczynamy wycieczkę posiadając 273 km
zasięgu, naładowaną w 94% baterię i rekuperację
(odzyskiwanie energii) ustawioną na automatyczne
działanie. Klimatyzacja włączona, nawigacja i
multimedia również, a więc możemy ruszać. >>>>
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drogi i warunki atmosferyczne. Wszystkie wyniki były
spisywane z wskaźników pokładowych. Tak, mogą
one nie być dostatecznie precyzyjne, ale po pierwsze
w codziennym użytkowaniu tylko je mamy do
dyspozycji, a po drugie ich potencjalny brak precyzji
będzie taki sam w całym zakresie.
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paniki przed przedwczesnym rozładowaniem się
telefonu komórkowego, utratą przez niego zasięgu,
czy też kradzieżą, a co za tym idzie brakiem kontaktu
z rodziną i znajomymi oraz dostępu do ważnych
informacji. Szacuje się, że obecnie aż 70%
nastolatków zdradza symptomy tego zaburzenia.
Spokojnie jej definicję można rozszerzyć o
poruszanie się samochodem elektr ycznym.
Postanowiliśmy zatem, aby jednoznacznie
pr zekonać się jak to jest z zasięgiem,
przeprowadzając równocześnie analityczne pomiary
w trakcie jazdy, uwzględniające charakterystykę
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>>>> Praktycznie po chwili jesteśmy już na autostradzie i
poruszając się z maksymalną dopuszczalną na niej
prędkością „połykamy” kolejne kilometry. Zauważalny jest
praktycznie liniowy spadek stopnia naładowania baterii,
który dosyć negatywnie wpływa na psychikę podróży. Po 54
kilometrach autostrada kończy się, czas więc na pierwsze
podsumowanie. Zjeżdżamy z niej posiadając 218 km
zasięgu i baterię naładowaną w 75%, czyli zasięg spadł tylko
o 1 km więcej niż faktycznie pokonaliśmy kilometrów.
Psychika trochę się uspokaja i zaczynamy bardziej wierzyć
wskazaniom e-trona. Do celu pozostało 102 km w całości
pokryte drogami lokalnymi oraz przez centrum Nowego
Sącza i Krynicy Zdroju. Do Muszyny dojeżdżamy posiadając
baterię naładowaną w 45% i przewidywany zasięg 143 km.
Zrobiliśmy zatem 156 km zmniejszając pierwotny zasięg o
130 km, czyli uzyskaliśmy wynik lepszy (o 26 km) od założeń.

małżeńskiego w bieżącym roku kalendarzowym lub
obchodzenie okrągłej (10-tej, 20-tej, itd.) rocznicy
jego zawarcia oraz uiszczenie opłaty za drzewko
(obecnie 200 PLN). Jeżeli poczujecie się zmęczeni
możecie wylegiwać się na doskonale wyprofilowanych leżakach, z których – szczególnie jeżeli jest
słoneczny dzień – jedyna siła będąca w stanie was z
nich ściągnąć to .... zachód słońca. Ale nie on sam,
bo znajdując się na szczycie wzgórza pod wieżą
widokową, wygląda on zjawiskowo i hipnotyzująco.
Ściągnie was z nich następująca po nim gwałtowana
zmiana temperatury, to ona sprawi, że będziecie –
niejako – zmuszeni do opuszczenia swojej enklawy.
Brzmi to wszystko jak opis z folderu reklamowego,
ale faktycznie jest coś nienamacalnego w ogrodach
zmysłów, co powoduje, że przebywając w nich
jesteśmy w stanie nabrać właściwego dystansu do
wkurzającej i denerwującej nas na co dzień
rzeczywistości. Rzeczywistości, którą poniekąd sami
kształtujemy, tylko tak się w niej zapominamy, że
zaczyna ona kształtować nas. To doskonała
odskocznia i „pożywienie” dla samoregeneracji
organizmu. Takie SPA dla ducha, w któr ym
zapomnicie o istnieniu mediów społecznościowych i
ciągłym sprawdzaniu na telefonie powiadomień, aby
nic szczególnie niezbędnego do dalszego życia, jak
zdjęcie obiadu obserwowanej osoby, was nie
ominęło.
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Czas zatem trochę się wyluzować, a że zasięg na to
pozwala, jedziemy do ogrodów zmysłów. Są one prawdziwym
fenomenem. Można w nich nie tylko zapomnieć o
troskach codziennego życia, ale – praktycznie –
stracić poczucie czasu. Każdy znajdzie w nich coś dla
siebie. Można spacerować obserwując atrakcje
przygotowane przez włodarzy ogrodów. Można
poobcować z naturą wodząc wzrokiem za owadami,
czy też rybkami pływającymi w stworzonych stawach.
Leniwie – bo przecież właśnie przestało nam się
spieszyć, a tętno spadło do zapomnianego od dawna
poziomu – przemieszczać się pomiędzy posągami i
Czas wrócić do rzeczywistości, a ponieważ
poczuć się przez chwilę jak greccy bogowie. Można
również zostawić tutaj cząstkę siebie i posadzić byliśmy na miejscu i praktycznie w dowolnym
28 drzewko miłości. Warunkiem jest zawarcie związku momencie mogliśmy skorzystać z ładowarki

popuściliśmy wodze fantazji i zaczęliśmy przemieszczać się e-tronem nie zwracając uwagi na ubytek
zasięgu. Szybciej nie było, natomiast energochłonnie już tak. Taka jazda pokazała jak wrażliwy
jest e-tron na styl jazdy kierowcy. Ciągła jazda z
dotkniętym pedałem gazu, nieprzewidywanie
zachowania na drodze innych użytkowników
okupiliśmy stratą 52 km zasięgu pokonując raptem
28 kilometry. Zrobiliśmy zatem prawie dwa razy
mniej kilometrów niż zakładały pierwotne wskazania.

Przed nami i e-tronem kolejny test, czyli sprawdzenie
magazynowania przez niego energii. Natura przygotowała
dla nas doskonałe do tego warunki. Temperatura spadła do
9 stopni Celsjusza, a wilgotność zaczęła zbliżać się do
100%. W ciągu nocy temperatura zmniejszyła się o kolejne 5
stopni, a poranek przywitał nas całkowitym zamgleniem,
100% wilgotnością i temperaturą wynoszącą niecałe 10
stopni Celsjusza. Po dwunastu godzinach bateria e-trona
była naładowana w takim samym stopniu, tylko jego zasięg
zmalał o 1 kilometr. Brawo. Uprzedzając fakty, kolejnej nocy
sytuacja się powtórzyła. Stopień naładowania baterii
pozostał bez zmian, a zasięg zmniejszył się tym
razem o 2 kilometry i to pomimo większej amplitudy
temperatur wynoszącej 12 – 14 stopni (parkowaliśmy
przy 18 stopniach, w nocy temperatura spadła do 6, a
rano sprawdzaliśmy odczyty przy 22 stopniach
Celsjusza). Przy okazji zaobserwowaliśmy pewną
ciekawostkę dotyczącą wskazań i ogólnej gospodarki
e-trona energią. Siedząc w jego wnętrzu i słuchając
muzyki płynącej z głośników zauważyliśmy, że po
piętnastu minutach przewidywany zasięg zmniejszył
się o 7 kilometrów, jednak stopień naładowania
29
baterii był ciągle taki sam.
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Nadszedł moment, aby „zatankować” e-trona.
Pod ładowarkę docieramy z naładowaną w 25%
baterią i zasięgiem sięgającym 69 km, czyli już od 31
kilometrów jesteśmy „karmieni” informacją o niskim
stopniu naładowania baterii. Audi e-tron posiada
gniazda do ładowania po dwóch stronach – z lewej
podwójne, a z prawej pojedyncze. Otwieramy klapkę
(elektr yczną, a jakże) ukr ywającą gniazda.
Wybieramy pierwszą z brzegu ładowarkę i okazuje
się, że do pełnego naładowania e-trona z oferowaną
przez nią prędkością 11 kW/h będzie ona
potrzebowała prawie 6 godzin i 50 minut. Druga
dostępna ładowarka (zdefiniowana przez e-trona po
podłączeniu jako indukcyjna) oferowała prędkość
ładowania wynoszącą 50 kW/h i pełne naładowanie
baterii zajęło jej trochę ponad półtorej godziny. Czas
ten można spędzić na oglądaniu w e-tronie (a jakże)
filmu na DVD, oczywiście pod warunkiem że
zabraliście go ze sobą. Film wyświetlany jest na
centralnym monitorze i posiada zadowalającą
jakość. Na tyle zadowalającą, że da się go oglądnąć,

jednak wciągnąć się w toczącą się w nim akcję raczej
niekoniecznie. Okazało się, że pierwotnie przewidywany
czas ładowania było wyliczony praktycznie co do minuty.
Odblokowujemy zatem wtyczkę ładowarki (przyciskiem
otwierającym i zamykającym klapkę z gniazdami do
ładowania), odstawiamy ją na jej pierwotne miejsce i
odjeżdżamy „uzbrojeni” w 285 km zasięgu i z naładowaną w
100% baterią.

TEST
Audi e-tron 55 quattro

>>>> Jest coś przyciągającego w muszyńskich ogrodach
zmysłów i to tak magnetycznego, że nie odmówiliśmy sobie
przyjemności przebywania w nich również kolejnego dnia.
Pomimo że moglibyśmy w ogóle ich nie opuszczać, to po
kilku godzinach nasze organizmy zaczęły dopominać się o
dawkę kofeiny oraz cukry. Z naturą się nie dyskutuje.
Opuściliśmy zatem ogrody i udaliśmy się do MiejskoGminnego Ośrodka Kultury w Muszynie. Tak, to właściwy
adres i zdecydowanie godny polecenia. Tam smakosze kawy
i ciast znajdą swoje miejsce na ziemi.

Czas na podsumowanie. Audi e-tron nadaje się
nie tylko na codzienne poruszanie się na krótkich
odcinkach, ale z powodzeniem sprawdzi się również
w weekendowej wycieczce. Jednak jak daleka ona
może być, to już w znacznej mierze zależy od stylu
jazdy kierowcy. Czym bardziej zgra się on z e-tronem,
tym dalej będzie mógł ją planować. Przewidywany
zasięg i faktycznie pokonana ilość kilometrów – dużo
bardziej niż w samochodach z napędami
tradycyjnymi – będzie odzwierciedlać sportowe
zapędy kierowcy. Ci traktujący zero-jedynkowo pedał
gazu mogą wyczerpać zasób energii tuż po
opuszczeniu miasta, z którego rozpoczęli wycieczkę.
Tak, to nie żart. W trakcie testu, w zależności od
sposobu poruszania się, e-tron wykazywał
zapotrzebowanie na energię w przedziale od 19,5
kW do prawie 41 kW na 100 kilometrów. Ważna jest
również charakterystyka drogi po której poruszamy
się. Autostrada nie jest naturalnym środowiskiem do
jazdy dla e-trona i nie dlatego, że źle się prowadzi, bo
prowadzi się przewidywalnie, stabilnie i pewnie, ale
nie daje ona możliwości odzyskiwania energii i
doładowywania baterii w trakcie jazdy. Zdecydowanie
lepiej i efektywniej wygląda „połykanie” odległości
drogami lokalnymi, tutaj zdecydowanie wydajniej
pokonamy każdy kilometr. Dobrze jest również
wybierać miejsca gdzie będziemy mieli dostęp do
ładowarki, tak na wszelki wypadek. W tym
kontekście Muszyna jawi się jako idealne miejsce
nie tylko na pierwszy weekendowy wyjazd. Można do
niej dojechać i wrócić bez konieczności ładowania etrona na miejscu (jeżeli dobrze będziecie razem
współpracować).
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Pomimo dysponowania 264-kilometrowym zasięgiem i
naładowaniem baterii w 85% postanowiliśmy raz jeszcze
skorzystać z ładowarki. Tym razem wybraliśmy ładowanie z
prędkością 11 kW/h i tak jak wcześniej po godzinie i
trzydziestu minutach mogliśmy cieszyć się baterią
naładowaną w 100% i zasięgiem 310 kilometrów (tak, też
się nad tym zastanawialiśmy skąd taka różnica w zasięgu i
nie doszliśmy do żadnych konstruktywnych wniosków.
Jedyny to taki, że musieliśmy wcześniej jeździć pochłaniając
mało energii, a wskazywany zasięg jest wypadkową naszych
wcześniejszych dokonań). Drogę powrotną postanowiliśmy
odbyć tymi samymi drogami, jednak wykorzystując nabyte
przez nas umiejętności w poruszaniu się modelem
elektrycznym. Ustawiliśmy zatem rekuperację na ręczne
działanie. Taka konfiguracja uwidoczniła jak bardzo
osiągany zasięg zależy od stylu jazdy kierowcy.
Pokonując tą samą odległość do celu dotarliśmy z
zasięgiem 203 km, tym samym pokonując 156
kilometrów przy ubytku zasięgu zaledwie 107
kilometrów. Jednym słowem sielanka i zero stresu.
Uczciwie należy jednak przyznać, iż pewnych
przyzwyczajeń nie da się pozbyć. W momencie kiedy
zrobił się korek na autostradzie i oba pasy ruchu
stanęły w pierwszym odruchu spojrzeliśmy na zasięg Dziękujemy firmie Auto Special – Autoryzowanemu Dealerowi
Audi - z Modlniczki za użyczenie samochodu do testu oraz
i stopień naładowania baterii.
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Urzędowi Miasta i Gminy w Muszynie za pomoc w jego realizacji.

Kulisy
testu

trasa i Hotel
Klimek****
SPA

Kącik malucha

Odkąd została oddana do użytku autostrada w kierunku
Rzeszowa, to jej odcinek do Brzeska stał się częścią
najpopularniejszej drogi wybieranej z Krakowa do Muszyny. Tą
liczącą ponad 150 kilometrów trasę powinniśmy – zgodnie ze
wskazaniami nawigacji – przejechać w około 2,5 godziny, lepiej
założyć jednak, że będą to 3 godziny.

Sala konferencyjna

Na miejsce noclegu wybraliśmy Hotel Klimek**** SPA w
Muszynie. Nie był to wybór przypadkowy i dodatkowo podszyty naszą
wrodzoną przekorą. Dlaczego? Hotel stawia na konferencje
biznesowe i rodziny z dziećmi, czyli grupy o przeciwstawnych i
niełatwych do pogodzenia preferencjach. Postanowiliśmy zatem
sprawdzić jak (i czy w ogóle) udało się połączyć „wodę z ogniem”.
Dla grup biznesowych hotel przygotował się naprawdę solidnie.
Oprócz pełnego wyposażenia multimedialnego do dyspozycji
uczestników są bardzo wygodne (przetestowane) fotele. Pozwalają
one nie tylko na właściwe skupienie się na wchłanianiu wiedzy to,
jeżeli prezentowane panele okażą się nużące, będziemy mogli się w
nich wyspać i to bez zagrożenia, że po obudzeniu ktoś będzie musiał
Pokój
nam pomóc z nich wstać. Zakres atrakcji przygotowanych dla rodzin
z dziećmi może sprawić, że będą one musiały wydłużyć pobyt i to bez
względu na pogodę. Do dyspozycji mają Aquapark ze zjeżdżalnią,
plac zabaw dla dzieci (zewnętrzny) oraz kącik malucha (wewnątrz
hotelu). Całość uzupełnia siłownia, kręgielnia, bilard, czy też
możliwość zagrania w ping ponga, a na zewnątrz w siatkówkę
plażową, badmintona oraz tenisa. Nie można zapomnieć o grocie
solnej, jak również SPA z szeroką gamą oferowanych zabiegów. Dla
tych, którzy wolą kontemplować w towarzystwie książki dostępna
jest na miejscu biblioteka. To trudne do uwierzenia, ale te dwie
grupy mogą bezkonfliktowo obcować ze sobą. Każda z nich znajdzie
swoje miejsce dopasowane do preferencji.
Już standardowe pokoje oferują właściwą jakość wypoczynku.
Asortyment dostępny, tak na śniadaniu, jak i obiadokolacji,
zadowoli tak osoby przyzwyczajone do tradycyjnego żywienia, jak i
tych lubiących eksperymentować. Każdy znajdzie coś dla siebie.
Wszystko to stanowi, że do Hotelu Klimek**** SPA można przyjechać bez konieczności dogłębnej analizy
przewidywanej pogody. Wszystko czego potrzeba do pełnego wypoczynku znajdziemy na miejscu. Lubisz ciszę i
spokój - znajdziesz swoją oazę relaksu, chcesz aktywnie powyżywać się nad swoim ciałem - nic trudnego.
k
dk
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Tess Gerritsen
Kształt nocy

PREMIERA: 16.10.2019

Wydawnictwo: Albatros, Tłumaczenie: Jerzy Żebrowski
Każda kobieta, która znalazła się w tym domu, tam umarła...
Ona może być następna.
Ava Collette, próbując uciec od swojej tragicznej przeszłości, przeprowadza się z Bostonu do
małego miasteczka na wybrzeżu Maine. Zamierza napisać książkę, której nie może
skończyć od miesięcy. Jeśli jednak potrzebowała spokoju, to nie wybrała najlepszego
miejsca do życia.
Atmosfera w wynajętym starym domu nie sprzyja pracy – regularnie pojawia się w nim
tajemniczy gość… A mieszkańcy miasteczka, w którym doszło do szeregu niewyjaśnionych
morderstw, skrywają wiele mrocznych sekretów.
Coraz bardziej zaniepokojona Ava dochodzi do wniosku, że jeśli sama nie podejmie śledztwa
w sprawie zabójstw – i to szybko – może się stać kolejną ofiarą.
KSIĄŻKA

PREMIERA: 16.10.2019
Mike Lankford
Stać się Leonardem. Słabości i geniusz Leonarda da Vinci

Wydawnictwo: Marginesy, Tłumaczenie: Michał Kłobukowski
Najlepsza książka non-fiction roku 2017 według „Wall Street Journal”
Dlaczego Leonardo da Vinci nie ukończył tak wielu ze swoich dzieł? Dlaczego jako
zadeklarowany pacyfista konstruował machiny wojenne dla rodziny Borgiów? Dlaczego
przez kilkadziesiąt lat wszędzie zabierał ze sobą Monę Lisę, jednak nigdy nie dokończył jej
malować? Dlaczego pisał wspak i czy naprawdę toczył wojnę z Michałem Aniołem?
Mike Lankford przybliża Włochy z czasów renesansu: zapachy, smaki i dźwięki. Czasy wojen,
plag i intryg dworskich, zaciekle konkurujących ze sobą artystów oraz tyranów o
morderczych skłonnościach i zamiłowaniu do sztuki. Przedstawia życie da Vinci jako
powieść przygodową, fascynujące i pełne niebezpieczeństw – ucieczki, przetrwanie wojny u
boku przyjaciela, Machiavellego, walka o możliwość tworzenia i niełatwe decyzje, jakie się z
tym wiązały. Także te za cenę samotności.
KSIĄŻKA

Rozbija mity i buduje Leonarda od nowa. Tworzy dla współczesnych czytelników portret
geniusza, który od wieków pozostaje równie tajemniczy jak największe z jego dzieł, będących wyrazem
buntu i niewyczerpanym źródłem inspiracji.
Uważam, że biografia Leonarda Lankforda pobudza do myślenia, podczas gdy ta Isaacsona do myślenia zniechęca. Stać się
Leonardem zaczyna się z wysokiego C i z każdą przewracaną kartką jest coraz lepsza. - „Wall Street Journal”
Mike Lankford przedstawia da Vinci bez aureoli i sadza go przy stole naprzeciwko czytelnika, który zaczyna dostrzegać w
nim prawdziwego człowieka, z brudem pod paznokciami i tak dalej. - „The Independent”.
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Mike Lankford przedstawia fascynującą tour d’horizon życia i pracy Leonarda, traktując znane fakty z jego życia jako punkt
wyjścia do kuszących (a jednak rozsądnych) spekulacji i rekonstrukcji. Odrzuca dawne klisze i założenia, ocenia
wieloznaczne dowody rzeczowe z nowej perspektywy i maluje chyba najbardziej intymny i wyrazisty portret tego niełatwego
do uchwycenia artysty. - Ross King, autor Brunelleschi’s Dome
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Przełożył: Jacek Wietecki

Jonathan Carroll

Mr Breakfast
Kiedy jedno życie to za mało!
Niespełniony komik Graham Patterson przejeżdża przez zapyziałe
miasteczko w Karolinie Północnej, gdy nagle psuje mu się samochód.
Zmuszony czekać dwa dni na naprawę, zachodzi do salonu tajemniczej
tatuażystki. Zachwycony jej kunsztem, postanawia zrobić sobie tatuaż,
który „najmniej mu się podoba”. Nie ma pojęcia, że tym samym zyskał
moc przemieszczania się między równoległymi rzeczywistościami. Od tej
pory życie Grahama Pattersona rozszczepia się na trzy splatające się
wersje jego biografii. Kłopot w tym, że wersje te zaczynają się
z sobą mieszać…
Liczba stron: 272, Wydawnictwo: Rebis

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

FRAGMENT KSIĄŻKI

lizacja… to jego zasługi. Ale słowa są moje. Pamiętam
nawet, że napisałam je na pocztówce.
– Patterson nie wyjawił, gdzie stoi ten billboard. Co tylko
dodaje fotografii tajemniczości.
Staruszka dotknęła siwych włosów, tworząc dramatyczną minipauzę, po czym wyłożyła kawę na ławę:
– W Hallet w stanie Nevada. Gdzieś w hrabstwie Eureka.
Graham powiedział mi, że z początku miasteczko
nazywało się Hell-in-Nevada, ale w latach trzydziestych,
kiedy rozkwitło, mieszkańcy zmienili nazwę na bardziej
szacowną. W latach pięćdziesiątych zaczęły upadać
okoliczne kopalnie srebra i miasteczko powoli wymarło.
Dopóki prosperowało, wszyscy chodzili do „Mr.
Breakfast”. Można by powiedzieć, że jadłodajnia
stanowiła centrum życia towarzyskiego.
– Trochę wolniej, proszę. Nie zdążę zanotować. Skąd
pani o tym wie?
Ruth Murphy poprawiła się wolno na krześle, szukając
wygodniejszej pozycji. A przynajmniej takiej, którą byłby
skłonny zaakceptować jej artretyzm. Jej życie dobiegało
końca; wiedziała o tym. Nie zostawi po sobie nic oprócz
syna, którego zresztą nie widziała od dwóch lat.
Żadnego majątku, życiowego dorobku będącego trwałą
wartością, kiedy jej już nie będzie. Nic, co by pokazało
przyszłemu światu, że żyła na nim kiedyś kobieta
nazwiskiem Ruth Murphy. Wiedziała, że wszystko, na co
może liczyć, to kilka przypisów lub wzmianka w aneksie
do biografii Grahama Pattersona, tylko dlatego, że
spędziła z nim kawałek życia, zanim został
„Pattersonem”. James Arthur oddał jej zdjęcie. Patrzyła
na nie zamyślona, odymając usta.
Fotografia ukazywała zdewastowaną, zabitą deskami
przydrożną jadłodajnię z łuszczącą się łososiową farbą,
która sterczała samotnie obok posępnej pustynnej
autostrady, wyglądającej, jakby przeniesiono ją z
Księżyca. Pierwsze słowo, które przychodziło na
jej widok do głowy, to pustkowie. Nad drzwiami
frontowymi straszył wyblakły biało-czerwony
szyld, którego litery układałyby się w napis MR.
BREAKFAST, tyle że dwie z nich się wykoślawiły,
przez co budynek wydawał się tym bardziej
smutny i żałosny. Na dużym opustoszałym
parkingu przed jadłodajnią stał wysmagany
wiatrem, gigantyczny posąg uśmiechniętego
szefa kuchni w toczku na głowie, trzymającego w
ręku tacę z nazwą lokalu. Poniżej, zamiast
specjałów zakładu lub powitania członków Lions
Club, widniało pojedyncze zdanie:
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– Czy ma pani ochotę
porozmawiać o Pattersonie? Nie musimy, jeśli
pani nie chce.
Przez chwilę na twarzy
Ruth Murphy zmagały
się z sobą rozmaite
emocje – gniew, smutek
i rezygnacja.
– O Pattersonie komiku?
– zapytała w końcu. –
Komediancie, klaunie i kretynie. Takiego Grahama znałam.
Facet zrobiłby wszystko, żeby cię rozśmieszyć. Słyszał pan
pewnie o tym numerze z protezą ramienia? Chcieli go
aresztować. Zakuli go już w kajdanki, na miłość boską! Ale jak
zaczął pajacować, gliniarze skręcali się ze śmiechu i wypuścili
głuptasa. Akurat wtedy mu się upiekło. Innym razem miał mniej
szczęścia. – Wiedziała, że nie jest do końca uczciwa i że nie
mówi całej prawdy, ponieważ uwielbiała Pattersona nie tylko za
humor. Teraz jednak była stara i samotna, a niespełniona stara
miłość czasami jątrzy się jak niezabliźniona rana.
– Wtedy występował jako komik – zauważył łagodnie biograf. –
Później zyskał sławę i zniknął. Byliście z sobą dosyć długo…
– Trzy lata. Byliśmy razem, bo go kochałam. Można kogoś
kochać i jednocześnie uważać go za idiotę. Coś panu pokażę.
Na kolanach staruszki leżała wymięta, spłowiała od słońca żółta
koperta. Otworzyła ją, wysunęła ze środka duże zdjęcie i podała
je Jamesowi Arthurowi. Fotografi a była zagięta wpół i
sponiewierana. Biograf rzucił na nią okiem i skinął głową –
oczywiście znał ją doskonale. Widziały ją setki tysięcy, a może
miliony ludzi na całym świecie.
– To bardzo znane zdjęcie, pani Murphy.
– Wiem – odarła z irytacją Ruth, słysząc w jego głosie
protekcjonalny ton. – Ale kwestia jest moja.
– Słucham? – Arthur wyprostował się, starając się ukryć
niedowierzanie.
– Wykorzystał kwestię, którą ja wypowiedziałam. Ściślej
mówiąc, napisałam ją zaraz po rozpadzie naszego związku.
Niech pan odwróci zdjęcie i przeczyta.
Arthur zobaczył odręcznie wykonaną dedykację. Od razu
rozpoznał pismo.
Dla Ruthie – która dała mi początek z kodakiem brownie. Dziękuję Ci za niego i za wszystko inne. Z wyrazami miłości, Graham.
– To niesamowite! Nie do wiary. Pani na pewno zdaje sobie sprawę, jak słynne jest to zdjęcie. Co najmniej na równi z dziełami
Williama Egglestona. Osobiście uważam, że jest od nich
lepsze…
– Nie powiedziałam, że to ja je zrobiłam – mruknęła Ruth. – To
robota Grahama. Kompozycja, oświetlenie, kadrowanie, loka-
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David Baldacci
Ucieczka. John Puller. Tom 3

PREMIERA: 16.10.2019

Wydawnictwo: Wydawnictwo Dolnośląskie, Tłumaczenie: Beata Hrycak, Tomasz Szlagor
Co jest ważniejsze – lojalność względem narodu czy rodziny?
John Puller dowiaduje się, że jego brat Robert, skazany na dożywocie, zbiegł z więzienia.
Uciekinier staje się poszukiwanym numer jeden. John wierzy w niewinność brata, ale nie ma
co do niej stuprocentowej pewności. Przecież nie zna nawet powodów skazania Roberta…
Wkrótce staje się jasne, że był zaangażowany w sprawę sięgającą szczytów władzy. Aby mu
pomóc, John zaczyna lawirować na granicy prawa.
Czy zdoła ocalić siebie i brata?

KSIĄŻKA

PREMIERA: 30.10.2019
Max Czornyj, Gaja Grzegorzewska,
Robert Małecki, Łukasz Orbitowski, Małgorzata Rogala,
Alek Rogoziński, Marek Stelar, Marcel Woźniak
Balladyna

Wydawnictwo: Filia
Już przeszłość zamknięta
W grobach... Ja sama panią tajemnicy.
Juliusz Słowacki, „Balladyna”, Akt V, Scena IV
Balladyna ma wiele oblicz. Raz odcina głowę, bo taki ma kaprys; innym razem potrafi zabić
po cichu, a winę zrzucić na kogoś innego. Jest pełna nienawiści i nie przebiera w środkach
w dążeniu do realizacji swoich planów. Manipuluje, kłamie, oszukuje, zabija. Zło kusi ją od
dziecka. Ma bardzo dobrą pamięć i nie zna litości. Czasem skrywa się pod innym imieniem.
Bella, Beata, B., Sandra, Waleria, a nawet Al Bandyn. Nieważne jakie imię by przybrała,
prędzej czy później da się ją rozpoznać po charakterystycznej bliźnie na czole.
KSIĄŻKA

Jednak nie każdy jest na tyle rozsądny, by zejść jej z drogi.
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Ośmiu wybitnych polskich autorów odsłania współczesne oblicze Balladyny!
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CZAS WOLNY

Przełożyła: Sylwia Chojnacka

J.D. Robb
W pewien chłodny zimowy wieczór podczas seansu "Psychozy" w kinie
mieszczącym się w sercu Nowego Jorku ktoś wbił szpikulec do lodu
w kark Chanel Rylan, a potem niespostrzeżenie zniknął w tłumie
pijaków i turystów na Times Square. Przyjaciółce ofiary śmierć Chanel
wydała się równie nierzeczywista, jak stary, czarno-biały film, na który
wspólnie się wybrały. Jednak krew dziewczyny spłynęła czerwienią,
a w jej śmierci nie było nic fikcyjnego.
Morderstwo sprawia wrażenie skrupulatnie zaplanowanego,
a jednocześnie dziwnie osobistego. Do główkującej nad nim porucznik
Eve Dallas nieoczekiwanie zgłasza się autorka thrillerów policyjnych.
Pisarka rozpoznaje zbrodnię, bo… opisała ją wcześniej na kartach
własnej powieści. Dallas nie wierzy w przypadek, zwłaszcza że śmierć
zamordowanej niedawno prostytutki również przypomina scenę z książki
tej samej autorki. Czyżby zabójca czerpał inspirację z jej wyobraźni? Jeśli
to prawda, morderstwo w kinie jest dopiero drugą z długiej serii
zaplanowanych przez niego zbrodni...
Liczba stron: 384, Wydawnictwo: Edipresse Książki
tą drugą kobietą. Tą blondynką. Myślałem, że się pochorowała czy coś. Ruszyłem w ich stronę, tak jak tamta
para.
Gestem wskazał mężczyznę i kobietę siedzących w innej
części sali.
– Siedzieli razem po drugiej stronie. Dotarliśmy tam i…
Wszędzie była krew, słyszałem krzyk. Ci ludzie kazali mi
wezwać pomoc, zapalić światła, podczas gdy oni położyli
tę zakrwawioną dziewczynę w przejściu. Wybiegłem i
część mnie, ta, która jest w mojej głowie, biegła dalej.
Jakbym widział tam film. Zaczepiłem jednak jakiegoś
człowieka w holu i powiedziałem mu, że komuś na sali
numer trzy stała się poważna krzywda. Że potrzebujemy
karetki. Że mają włączyć światła. Że ona naprawdę krwawi. Nie wiem, dlaczego wróciłem, bo w głowie biegłem
dalej. Kobieta z tej pary – nie ta od tej… Nie ta, od tej…
zamordowanej, ale ta z pary, która próbowała pomóc.
Ona… Boże, nie mogę znaleźć słów. Jest asystentką
lekarza. Tak powiedziała. I miała krew na rękach. Kazała
ludziom trzymać się z daleka. Usiadłem, po prostu
usiadłem, bo nie byłem w stanie utrzymać się na
nogach. A potem przyjechała policja.
– Czy zauważył pan kogoś, kto siedział w rzędzie za
wami?
– Za mną nie, tylko za nimi. Na końcu rzędu. Naprawdę
nie chciałem nikogo na swoim terytorium, jeśli wie pani,
co mam na myśli. Wokół mnie. Przede mną, obok, za
mną. I wokół było mnóstwo wolnych miejsc. Zauważyłem, jak ktoś się wślizgnął do rzędu z tyłu dokładnie w
momencie, gdy światła zgasły. I zmieniłbym miejsce, gdyby wszedł głębiej. Jednak on usiadł za
nimi.
– Więc to był mężczyzna?
– Eee… Nie wiem. Nie przyglądałem się za
bardzo. Światła zgasły i zaczęły się pojawiać
pier wsze napisy. Nienawidzę ludzi, którzy
przychodzą spóźnieni, więc gdy wyczułem ruch,
pomyślałem, że będę się musiał przesunąć, jeśli
on usiądzie na środku, ale tego nie zrobił. Lub nie
zrobiła. Szczerze mówiąc, było ciemno i nie
liczyło się dla mnie, czy to był mężczyzna, czy
kobieta. To było po prostu coś, co zauważyłem...
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– Tak. Chciałem to
obejrzeć bez żadnych
zakłóceń. Jestem
studentem reżyserii. Ja,
no… – Klasnął, patrząc
na czarny ekran. – Piszę pracę magisterską na Uniwersytecie
Nowojorskim. O matko, to się dzieje naprawdę.
Eve zamierzała sprawdzić go później, ale już teraz oceniła, że ten
czarnoskóry chłopak z nieprawdopodobnie rudymi dredami i
kolczykiem w lewej brwi ma niewiele ponad dwadzieścia lat.
– Dlaczego akurat ten film?
– Piszę pracę o Hitchcocku i ten film jest jej ważnym elementem.
Ale, ale… Przepraszam. – Przycisnął dłoń do brzucha i oddychał
głęboko przez kilka sekund. – Uwielbiam Psychozę. Chcę być
reżyserem. Stare filmy to dla mnie niesamowite źródło
inspiracji. Często tu przychodzę. Na klasyki przynajmniej dwa
lub trzy razy w miesiącu i na inne filmy pewnie też ze dwa razy na
miesiąc. To zupełnie inne doświadczenie – obejrzeć film w kinie,
a nie w domu na telewizorze czy łączu.
– Gdzie pan siedział?
– W tym samym rzędzie, co… W tym samym rzędzie. Na
środkowym miejscu. Tylko my tam byliśmy. Lubię siedzieć sam,
o ile się da, ale w pewnym sensie je znałem – te kobiety. To
znaczy widywałem je tu od czasu do czasu i wiedziałem, że będą
cicho. Nie gadały w trakcie filmów, nie przeszkadzały, więc
usiadłem niedaleko nich.
– Proszę mi opowiedzieć, co się stało.
– To było… To było zaraz po tym, jak Bates czyści łazienkę, zaraz
po scenie pod prysznicem. Zamierza zawinąć ciało Marion w
zasłonę prysznicową, wsadzić ją, jej bagaż i pieniądze, które
ukradła i zapakowała w gazetę, do jej samochodu i zepchnąć
wszystko do bagna. Perkins jest genialny, jest doskonały. Wierzysz mu. Wierzysz, że jest przerażony, spanikowany, że chroni
swoją szaloną matkę. Właśnie analizowałem jego grę, jego mimikę, język ciała, gdy ona zaczęła krzyczeć. – Przerwał na chwilę, by przełknąć ślinę. – To znaczy ta kobieta w przejściu. Otrząsnąłem się, przestałem się skupiać na historii. Przez chwilę byłem wkurzony, ale potem zdałem sobie sprawę, że to jedna z
tych dziewczyn, które niby znałem. Wiedziałem, że coś jest
bardzo nie w porządku, bo one są kulturalne. I ten sposób, w jaki
ona krzyczała… Przepraszam, nie znam jej imienia. Ta z ciemniejszymi włosami. Wstałem. Zauważyłem, że coś jest nie tak z
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FRAGMENT KSIĄŻKI

Zeskanuj kod
i kup książkę

Śmierć i mrok
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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

Nazwa

Adres

KR/002

Transbud Nowa Huta S.A.

KR/009
KRA/030

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

KR/082/P

AN-CAR

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/134/P

VULKO

KR/135/P

ACG INVEST

KR/136/P

EKO–CARS
Wojciech Polowiec Sp.J.

Zakres

Godziny otwarcia

pon.-pt.: 7-21,
sobota 7-15
pon.-pt.: 7-21,
sobota 7-15
pon.-pt.: 8-18,
sobota 8-14
pon.-pt.: 8-18,
ul. Wielicka 250, Kraków
sobota 8-14
pon.-pt.: 7-19,
ul. Łukasiewicza 3, Kraków,
sobota 8-14
tel. 12 294 44 01
pon.-pt.: 8-18,
ul. Mogilska 118, Kraków,
sobota 8-14
tel. 12 411 33 22
pon.-pt.: 8-20,
ul. Rżącka 6, Kraków,
sobota 8-14
tel. 603 664 629
pon.-pt.: 7-18,
ul. Zakopiańska 288, Kraków,
sobota 7-15
tel. 12 269 12 26
pon.-pt.: 8-18,
ul. Ofiar Dąbia 14, Kraków,
sobota 9-12
tel. 12 414 10 00
ul. Walerego Sławka 45, Kraków, pon.-pt.: 8-21,
sobota 8-16
tel. 12 265 74 30
os. 2 Pułku Lotniczego 2b, Kraków, pon.-pt.: 8-18,
tel. 12 648 18 19
pon.-pt.: 8-18,
ul. Christo Botewa 1F, Kraków,
sobota 8-17,
tel. 12 292 22 22
niedziela 8-13
pon.-pt.: 7-20,
os. Bohaterów Września 1H,
sobota 8-15
Kraków
ul. Ujastek 11, Kraków,
tel. 12 643 02 00
ul. Myśliwska 55, Kraków,
tel. 12 362 96 14
ul. Stary Trakt 7, Węgrzce

Okręgowa
Okręgowa
Okręgowa
Podstawowa ABTE
Podstawowa ABTE
Podstawowa ABT
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.

DODAJ SWOJĄ STACJE KONTROLI POJAZDÓW
zadzwoń: 12 632 09 32
AUTO SERVICE
EURO-MOTO-CAR

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

e-mail: kdk@kdk.pl
Redaktor naczelny:
Robert Lorenc
Reklama:

tel. 12 632 09 32
tel. 609 370 869
e-mail: reklama@kdk.pl
Zamawianie internetowego wydania gazety:

e-mail: newsletter@katalogdlakierowcow.pl
Wyprodukowano w Polsce
Wydawca:
Firma Usług Reklamowych "KATALOG"
31-159 Kraków, Aleja Juliusza Słowackiego 39
Wszelkie prawa zastrzeżone.
"KATALOG dla kierowców" działa w oparciu o przepisy
ustawy o prawie autorskim i "prawach pokrewnych" (Dz.U.
z dn. 23 lutego 1994 r. nr 24, poz. 83) oraz przyjęte
zwyczaje edytorskie. Redakcja nie zwraca materiałów nie
zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych tekstów i nanoszenia własnych tytułów. Pisownia
artykułów zgodna z oryginalną. Za treść reklam i ogłoszeń
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności. Fotografie, znaki
graficzne firm oraz dane umieszczane są na odpowiedzialność prezentowanego Reklamodawcy. Wydawca ma
prawo odmówić umieszczenia reklamy niezgodnej z przepisami lub interesem Wydawcy.
wyd. A : KRAKÓW, numer zamknięto: 25.10.2019
Na stronach: 7, 38 i 40 znajdują się reklamy.
Zdjęcia bazowe na stronie 1: Robert Lorenc; Adidas
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REKLAMY / OGŁOSZENIA

tel. 12 632 09 32
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Kraków, Al. 29-go Listopada 166, tel. 608 77-64-05

zeskanuj kod
i sprawdź e-wydanie

Redakcja :
31-159 Kraków,
Al. J. Słowackiego 39

kdk.pl motoryzacja inaczej

tel. 501 172 488

KOMPLEKSOWE NAPRAWY
WSZYSTKICH MAREK

37

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 grudnia. 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

BEZPŁATNY REGIONALNY MIESIĘCZNIK MOTORYZACYJNY

AUTOELEKTRONIKA

owców
KATALOG
dla kier

REKLAMY / OGŁOSZENIA

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

39

