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SPRZEDAŻ - MONTAŻ - WYMIANA

TŁUMIKI

Kraków,
ul. Żółkiewskiego 28
(Rondo Grzegórzeckie)

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

MECHANIKA

SAMOCHODOWA
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
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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
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KNECHT

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

HURT
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FELIETON I Porsche Cayenne Coupe

Jak u konkurentów
tylko więcej i lepiej

Gatunek ludzki uwielbia kategoryzować wkładając wszystko do odpowiedniej szufladki, czy to ze
względu na cechę, wygląd albo z uwagi na poglądy, jakie reprezentuje.
Tekst: Wojciech Dorosz, Zdjęcia: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
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Nie inaczej jest z samochodami. Poszczególne modele są
podzielone na konkretne segmenty, będące w istocie zbiorami
oddzielnych nisz. W końcu SUV-y podzielone są ze względu na
swoje gabaryty. Jednak w tym wszystkim pojawił się twór zwany
SUV-em coupe, który nie ma nic wspólnego ze swoim trójbryłowym
odpowiednikiem posiadającym jedną parę drzwi. Tak naprawdę ten
rodzaj nadwozia powinien być zakałą gatunku, gdyż ze względu na
opadający dach jest mniej praktyczny niż zwykły SUV, a na
dodatek ciężko znaleźć model, którego można by określić
mianem ładny. Jednak segment zapoczątkowany przez BMW
X6 jest niezwykle lukratywny. Na tyle, że inni producenci
wietrząc zysk postanowili zaprezentować własne modele w
nadziei uszczknięcia kawałka tortu. Mamy choćby GLE
Coupé, które według Mercedesa jest tym samym co CLA
Coupé albo AMG GT, z czego ten pierwszy to tak naprawdę
sedan z opadającym dachem na bazie Klasy A, która jest
pięciodrzwiowym hatchbackiem. Jedno jest pewne, każdy z
modeli z owej niszy jest niezwykle brzydki, a na ich tle X6 jest
04 ewenementem. Wszystkie z reprezentujących ten segment

samochodów są wybierane przez właścicieli, których
delikatnie mówiąc nazwalibyście męskim narządem
płciowym. Jeśli ktoś pędzi o wiele za szybko autostradą
albo parkuje na chodniku, to przeważnie jest to właśnie
jeden z nich. Zatem kategoryzacja tego segmentu jest
bardzo prosta.
Teraz jednak wszystko się komplikuje, a to za sprawą
Porsche Cayenne Coupe, które na pierwszy rzut oka
idealnie wpisuje się w koniunkturę niszy. Ma krzykliwy
pomarańczowy lakier, błyszczące dwudziestodwucalowe
felgi oraz ściętą tylną klapę niczym w 911, z której wysuwa
się aktywny spojler. Mocno zaburzający smukłą sylwetkę
swoją drogą. Oczywiście w porównaniu ze sportowym
coupe sylwetka jest wyższa i bardziej zwalista, ale to miły
akcent przypominający najbardziej znany model marki,
gdy żona każe wam je sprzedać. Niestety cierpi na tym
także widoczność przez tylną szybę chociaż benefit w
postaci jednej z najseksowniejszych pup obok Sport

Turismo na rynku jest nie do przecenienia. Chociaż
odnoszę subiektywne wrażenie, że bez spojlera na
szczycie tylnej klapy wyglądałby jeszcze zacniej. Nie
zaburza to jednak odbioru całego samochodu, jako
jednego z najładniejszych i najmniej karykaturalnych
pojazdów typu SUV.
Wnętrze Cayenne Coupe ujmuje równie, co zwykłego
Cayenne. Być może dlatego, że jest identyczne, a być
może z uwagi na fakt, że jest po prostu olśniewające.
Stylistyczne jest pomieszaniem obłości z krawędziami,
niczym zestawienie połowy XX wieku z obecnymi
czasami. Zachwyca połączenie tradycji - analogowy
obrotomierz oraz wygodne i świetnie podtrzymujące ciało
fotele w kultową pepitę - a także nowoczesności. Liczne
ekrany z typową dla Porsche czcionką, szklane panele
dotykowe, które z jednej strony doprowadzają do pasji,
gdy świeci na nie słońce, a z drugiej są ukłonem w stronę
ergonomii, gdzie za konkretną funkcję odpowiada
przycisk tudzież pokrętło. Poza tym świetnie symulują
fizyczne działanie, a także przywodzą na myśl
wysmakowaną i kunsztowną biżuterię.
Porsche oferuje sporą liczbę dostępnych ustawień,
by dopasować samochód do indywidualnych preferencji
kierowcy, ale po zgaszeniu zupełnie o nich zapomina. Z
pomocą co prawda przychodzi pokrętło zmiennych trybów
na kierownicy rodem z 918 Spyder, ale i tak to drażni.

Cayenne Coupe tak jak model, na którym
bazuje, dzieli wiele podzespołów z kilkoma
modelami grupy VAG. Aczkolwiek zdaje się,
że Porsche dodało nieco więcej przypraw do
swojego i jest w stanie bardziej nagiąć prawa
fizyki.
Już zwykły Cayenne to duży, wygodny oraz luksusowy SUV,
który z powodzeniem posłuży do załatwiania spraw na mieście.
Coupe nie jest w tej sferze inny. Niespiesznie prowadzone nie
będzie się diametralnie różniło od bardziej komfortowych
konkurentów. Sprawnie odfiltrowuje wszystkie dziury i garby
sprawiając, że bez problemu można pokonać choćby i tysiąc
kilometrów bez wyraźnego zmęczenia. Niewielkie
>>>>

www.japan-czesci.pl
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Silnik? Oczywiście, że jest wersja Turbo z motorem z
Urusa czy innych szybkich Audi. Dlaczegóż by jej miało
nie być skoro nawet Taycan takową ma? Turbo S
występuje nawet w wersji hybrydowej, mające niemal tyle
samo mocy co 991 GT2 RS i wyraźnie więcej momentu
obrotowego. Bardziej rozsądna pod względem ceny oraz
wystarczająca jeśli chodzi o osiągi jest wersja z V6 pod
maską oznaczona jako „S”. Dosłownie kipi momentem
obrotowych oraz mocą dostępną od samego dołu aż po
kraniec skali obrotomierza, który wprost uwielbia, a przy
tym swoimi osiągami potrafi zawstydzić sportowe

PLAC TARGOWY
BIEŃCZYCE

Jako że to duży SUV miejsca jest sporo, chociaż
standardowo wersja Coupe jest czteromiejscowa. Przy
czym poczucie przestrzeni jest spychane przez zwartość
kabiny. A tej nie zabraknie nawet w drugim rzędzie nad
głową, gdyż mimo niżej poprowadzonej linii dachu o dwa
centymetry względem zwykłego Cayenne, obniżono
również tylną kanapę o trzy centymetry. Pojemność
bagażnika nieco ucierpiała, ale i tak jest w zupełności
wystarczający. Do tego można usiąść nisko jak na SUV-a,
co przywodzi na myśl 911-tkę, tylko wyższą i bardziej
przestronną. Do tego rewelacyjna jakość wykonania i
jeszcze lepsze materiały powodują, że nie ma się
najmniejszej ochoty wysiadać. Liczba opcji dodatkowych,
czy to jeśli chodzi o gadżety, sprzęt audio bądź też sposób
wykończenia sprawiają, że ciężko znaleźć dwa
identyczne egzemplarze, a konfiguracja idealnej dla
własnych gustów wersji to prawdziwa i długa
przyjemność. Niestety poszczególne opcje są drogie, ale
przez cały czas ma się wrażenie, że warte są wydanych na
nie pieniędzy.

samochody z najwyższej półki. Również z własnego podwórka.
Niestety w tej całej miodości jest również łyżka dziegciu. Cayenne
Coupe jest odrobinę cięższe względem zwykłego Cayenne, przez
co o ułamek sekundy wolniejsze, chociaż w sprincie nadal oferuje
cios niczym Mike Tyson. Na okrasę zostaje przyjemny i charakterny
dźwięk wydobywający się z czterech prawdziwych końcówek
układu wydechowego. Poza imponującym tempem nabierania
obrotów zachwyt powinna wzbudzić także wizyta przy
dystrybutorze. Podwójnie doładowane V6 potrafi uzyskać wynik
nawet w okolicach dziesięciu litrów, aczkolwiek średnie najczęściej
waha się w okolicach piętnastu. Zważywszy na to co oferuje jest
świetnym osiągnięciem. Swój udział w tym ma ośmiobiegowy
Tiptronic z funkcją żeglowania, który odłącza silnik pozwalając się
toczyć i tym samym oszczędzać drogocenny płyn. To jednak czym
imponuje jeszcze bardziej jest żonglowanie wszystkimi
przełożeniami w sposób gładki i efektywny we wszystkich trybach,
co jest zamieniane na brutalność i jeszcze większą efektywność w
trybie Sport Plus.
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FELIETON
Porsche Cayenne Coupe

>>>> nierówności nie robią na nim żadnego wrażenia, za to
większe za sprawą ogromnych felg stanowią wyzwanie, podczas
którego może zrobić się nieco nieprzyjemnie. Z uwagi na to warto
przy konfiguracji wybrać zawieszenie pneumatyczne.
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Znaczek Porsche poza nobilitacją dla właściciela oferuje także
pewną wartość dodaną i to bez konieczności sięgania, jak u
konkurentów, po modele ze znaczkami RS, M czy AMG, a nawet
przy bezpośrednim porównaniu z nimi zdaje się, że wszystko robi
lepiej. Wsparte paroma systemami z dziwnymi literowymi skrótami
z literą P jak Porsche w nazwie zamienia się w nieco
przerośniętego, blisko pięciometrowego, lecz równie zwinnego
gorącego hatchbacka. Zrzuca zauważalną część ze swojej ponad
dwutonowej masy własnej i z zadziwiającą lekkością katapultuje się
do przodu, hamuje jakby opuściło kotwicę, a zakręty to dla niego
zwykła igraszka. Zawieszenie oraz zestrojenie układu
kierowniczego jest rewelacyjne i powinno być wzorem dla
wszystkich. W każdej sytuacji przednie koła komunikują kierowcy,
co aktualnie robią i precyzyjnie podążają dokładnie w takim
kierunki, jakim nadał im kierowca. Ale nie tylko niższe o dwa
centymetry nadwozie względem Cayenne, czy dach z włókna
węglowego budują obraz naprawdę zdolnego i kompetentnego w
zakręcie samochodu. O idealnie pionową pozycję przez cały
czas dbają stabilizatory przechyłu. Elektronicznie sterowana
blokada dyferencjału, tylna oś skrętna oraz liczne inżynierskomagiczne sztuczki sprawiają, że pojęcie pod- czy
nadsterowności są zupełnie obce. Trakcja jest przez cały czas
perfekcyjna, przez co Coupe prowadzi się nieco sterylnie,
może aż nazbyt, ale w końcu to także luksusowy SUV, a od
dezynwoltury jest w gamie 911 i Cayman.

Mimo wszelkich - z punktu widzenia sportu „niedoskonałości” Cayenne Coupe S jest niczym Hafţór
06 Júlíus Björnsson ze zdolnością przyspieszenia Usaina Bolta.

Jakby tego było mało ma nawet dedykowany tryb
terenowy z możliwością wyboru rodzaju napędu w
zależności od nawierzchni, zupełnie jak w Jeepach.
Oczywiście Porsche nie jest aż tak zdolne, aczkolwiek
potrafi pozytywnie zaskoczyć, a ograniczeniem są
bardziej opony oraz obawa o zarysowanie lub urwanie
czegoś. Za to tryb Sportowy będzie idealny w niemal
każdej sytuacji, z kolei Sport Plus dla większości będzie
nazbyt w stylu GT3. Cayenne Coupe tak jak model, na
którym bazuje, dzieli wiele podzespołów z kilkoma
modelami grupy VAG. Aczkolwiek zdaje się, że Porsche
dodało nieco więcej przypraw do swojego i jest w stanie
bardziej nagiąć prawa fizyki niż Audi czy Bentley. Jest nie
tylko lepszym samochodem sportowym, ale także po
prostu samochodem.
Kupując mniej praktyczną wersję Cayenne
pomyślicie, że powinien być tańszy, jednak słowo Coupe
w nazwie kosztuje niemal dziesięć tysięcy złotych za
każdą literę w przypadku wersji bez „S”. I tak, co najmniej
czterysta tysięcy to dużo. Pół miliona także, a szczególnie
ponad siedemset tysięcy za wariant Turbo. Jednak
znakomicie wypośrodkowane „S” oferuje idealny balans
między osiągami, wrażeniami z posiadania Porsche oraz
rozsądkiem. Świetnie się prowadzi, jest wystarczająco
praktyczny i wygląda co najmniej dobrze, a na dodatek
każdy SUV przy nim będzie gorszy. Niestety producent
ma w swojej linii modelowej także Panamerę Sport
Turismo, która wygląda jeszcze lepiej, sylwetki nie
zaburza podniesiony spojler, prowadzi się jeszcze lepiej,
jest tańsza i co najważniejsze nie jest SUV-em. Zatem jeśli
911 jest zwyczajnie za mała i niewystarczająco
luksusowa, to najładniejsze Porsche w całej historii jest
jedynym słusznym wyborem.
k
dk
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Zdjęcie źródłowe: Brett Jordan /unsplash; kolaż: studio.kdk.pl

Ewolucja cen
samochodów

Praktycznie co roku ulegają zwiększeniu obciążenia finansowe, którym podlegają producenci
samochodów. A to zostało zwiększone minimalne wyposażenie modeli, które pozwala na ich sprzedaż
w Unii Europejskiej. A to uległa zmianie norma badania samochodów, czy też dodano nową opłatę
(CAFE). Tylko niepoprawni optymiści – a byli tacy – twierdzili, że nie wpłynie to na zwyżkę cen aut
w salonach, bo firmy motoryzacyjne i tak zarabiają dużo. Czy tak faktycznie się stało?
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Od razu trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie. Niestety nie i
podwyżki zawitały do salonów na długo przed tym zanim zaczęły
one być modne – jak to jest teraz – w innych sektorach gospodarki.
Nie przesadzając zbytnio, można nawet wysnuć tezę, że
samochody drożały (i drożeją dalej) z każdą nową dostawą.
Niejakim pocieszeniem może być fakt, że ci oczekujący na
wyprodukowanie wybranego modelu, zakupią go za cenę na
którą podpisali umowę, a nie za tą, która będzie obowiązywała
w dniu odbioru. Z reguły takie podejście przyświeca każdej
marce i to bez względu na to, jak bardzo prestiżową posiada
nazwę. Część z nich – ale obecnie można potraktować to jako
żart handlowy – gwarantuje, że jeżeli cena spadnie, to również
i klientowi zostanie ona obniżona.

Za samochody płacimy coraz drożej, to fakt, jednak
równie istotne jest o ile, bo inaczej będzie odczuwalny wzrost o
100 zł, a inaczej o 10 000 zł. Jak obliczył Instytut Badań Rynku
08 Motoryzacyjnego Samar średnia cena nowego samochodu

osobowego w Polsce w 2019 roku wyniosła 111 684 zł. W
roku 2020 sięgnęła ona 122 900 zł, co oznacza że wzrosła
o ponad 10%. Jednak to statystyki i to w dodatku ogólne, a
tym samym nie dające pełni obrazu rynku. Wystarczyłoby
bowiem, że klienci częściej kupowaliby modele droższe, a
wtedy - nawet przy braku zmian cen katalogowych średnia cena wszystkich sprzedanych samochodów
zwiększyłaby się. Trzeba zatem wgryźć się w szczegóły i
sprawdzić wzrost (lub spadek) ceny konkretnego modelu
na przestrzeni lat. Za przedmiot badań niech posłuży nam
jeden z popularniejszych modeli na rynku, jednak nie w
najpopularniejszej odmianie, czyli Skoda Octavia Combi.
Ponieważ przedmiotem badania jest sprawdzenie i
porównanie cen, kluczowy dla nas będzie ten sam silnik,
skrzynia biegów i wersja wyposażenia, a zupełnie
pominiemy ewentualny lifting modelu jak również
poszczególne elementy wchodzące w zakres
wyposażenia.

wynosi ponad 28%, gdyż na
wyprzedaży była ona
oferowana za 86 000 zł.

Jak widać na powyższej tabeli Skodę Octavię Combi
w 2019 roku można było kupić za 98 000 zł, a już w 2021
należało za nią wyłożyć 110 500 zł, co oznacza wzrost
ceny o prawie 13%. Jeżeli jednak uwzględnimy zniżki
wtedy powyższy wzrost jest jeszcze bardziej znaczący i

Nie mniej interesująco
wygląda gradacja cen Hondy
CR-V. O ile na tle Skody
Octavii Combi podwyżki cen
Hondy CR-V wyglądają wręcz
symbolicznie, to ważny jest
okres w jakim one
obowiązywały. Otóż każda z
nich była wiążąca w tym
samym czasie (wszystkie
cenniki ukazały się w
kwietniu), a co za tym idzie – w
zależności od wyboru – koszt zakupu tego samego modelu, w tej
samej wersji wyposażenia, mógł wynieść 142 700 zł, 144 200 zł lub
145 700 zł (wersja Comfort), czyli wzrost ceny wyniósł trochę ponad
2%. Jednak jeżeli uwzględnimy obowiązującą promocję, to zakres
cen wynosił od 122 700 zł do
145 700 zł. Tym samym
różnica w cenie wyniosła już
ponad 18%.
Na pytanie czy powyższy
wzrost cen jest wzrostem
znaczącym, niech każdy
odpowie sobie samodzielnie.
Warto jednak przy okazji
nadmienić, iż inflacja w Polsce
w 2019 roku wyniosła 2,3%, a
w 2020 – 3,4%.
k
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Zwiększ

AUTO GAZ MONTAŻ

sprzedaży
samochodów
ZBIEŻNOŚĆ

50 zł rabatu
www.autogazkargaz.pl

OS. GRĘBAŁÓW, UL. GEODETÓW 18 B
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przy kosztach naprawy powyżej 200 zł

sprzedawajszybciej.

zadzwoń: 66 22 622 88
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- ilość promowanych pojazdów nie ma
wpływu na miesiączne koszty,
- płynna zmiana promowanych pojazdów,
- klienci otrzymują bezpośredni
kontakt do Ciebie,
- niski miesięczny koszt wynoszący
250 PLN netto.
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REKLAMY / OGŁOSZENIA I OGOSZENIE WYDAWCY

tempo

MIEJSCA

Zdjęcie: Tim Foster /unsplash

Lądek-Zdrój na sportowo

To położone w Sudetach Wschodnich miasto jest najstarszym
uzdrowiskiem w Polsce. Znane jest z leczenia schorzeń
układu ruchu, chorób reumatycznych oraz chorób skóry.
Jednak postrzeganie go tylko z tej perspektywy jest
krzywdzące, bo oferuje zdecydowanie więcej. I to nie tylko
kuracjuszom, ale przede wszystkim osobom, które lubią
aktywnie spędzać dni, a najlepiej na rowerze. Czas poznać
Lądek-Zdrój od tej strony.

każdej grupy wiekowej. Innymi słowy jeżeli posiadasz
przynajmniej zalążek kondycji, odpowiedni sprzęt, to nie
powinno sprawić ci trudu wybranie i pokonanie
przygotowanej pętli. Co istotne, jeżeli nie jesteś pewny
swojej kondycji fizycznej budowa i ukształtowanie ścieżek
pozwala na poruszanie się nimi za pomocą roweru
posiadającego wsparcie elektryczne.

Są to zrównoważone trasy do uprawiania kolarstwa
górskiego. Przeznaczone są dla osób o różnym
10 zaawansowaniu technicznym, jak również praktycznie dla

Tylko na terenie gminy Lądek-Zdrój znajduje się
ponad 30 kilometrów tych tras, a do dyspozycji
rowerzystów przygotowano trzy pętle:
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Najważniejszym aspektem jest fakt, iż infrastruktura
została zaprojektowana i wykonana z myślą o użytkowaniu jej
właśnie w ten sposób, czyli przez rowerzystów. Nie stanowi
ona adaptacji utartych wcześniej szlaków, czy też samoistnie
powstałych dzięki wcześniejszej obecności turystów. Mowa tu
oczywiście o ścieżkach rowerowych - Singletrack
Glacensis.

- Zdrój o długości 7,1 kilometra,
przewyższeniu (różnica pomiędzy najniższym a
najwyższym punktem trasy) wynoszącym 217
m e t r ó w, s k a t e g o r y z o w a n a j a k o n i e c o
wymagająca kondycyjnie i technicznie, jednak
nadająca się na wycieczki dla całej rodziny,
- Trojak o długości 6 kilometrów,
przewyższeniu 165 metrów, skategoryzowana
jako szybka typu flow z elementami technicznymi
– kamienie i kładki. Końcowy jej odcinek (1,3 km)
jest szutrowy,
- Orłowiec o długości 22,9 kilometra,
przewyższeniu 600 metrów, skategoryzowana
jako trochę wymagająca kondycyjnie, ale łatwa
technicznie. Posiada najdłuższy zjazd w Europie,
który ma długość blisko 13 kilometrów.
Każda z nich wyposażona została w tzw. małą
infrastrukturę, czyli bramy wjazdowe, kładki,
stojaki na rowery, a także wiaty przeznaczone do
odpoczynku. Poruszając się ich jednokierunkowymi, malowniczymi, szutrowymi trasami
można podziwiać Kurort z okolicznych wzniesień.
Wszystkie pętle wchodzą w skład liczącej
ponad 300 kilometrów sieci tras rowerowych
Singletrack Glacensis, które pozwalają na
przejechanie całej Ziemi Kłodzkiej. Po polskiej
stronie znajduje się 28 takich pętli (w tym jedna
dwukierunkowa). Co ważne – szczególnie dla
osób zmotoryzowanych – zostały one tak
zaprojektowane, iż każda pętla zaczyna się i
kończy w tym samym miejscu. Trasy Singletrack
Glacensis są ogólnodostępne i nie jest pobierana
opłata za korzystanie z nich.
k
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TEST I Aplikacja Jaguar Remote

Prostota górą
Elektronika w obecnych czasach otacza nas praktycznie cały czas i coraz trudniej znaleźć
przedmioty jej pozbawione. Nie inaczej jest z sektorem motoryzacyjnym. Jeżeli ułatwia ona
nasze codzienne życie to doskonale, gorzej jeżeli sprawia, że staje się ono bardziej
skomplikowane. Sprawdźmy czy aplikacja Jaguar Remote jest w tej pierwszej,
czy drugiej grupie.
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Zanim będzie można sprawdzić, a tym samym korzystać z
dobrodziejstw aplikacji, musimy ją wcześniej zainstalować na
smartfonie. Nam do tego posłużył Huawei Mate 40 pro, a modelem
testowym został Jaguar E-Pace. Po ściągnięciu aplikacji konieczna
jest rejestracja w niej. Aby tego dokonać musimy znać 8 ostatnich
cyfr numeru VIN naszego modelu Jaguara. To jednak nie
wystarczy, bo po ich weryfikacji przez system niezbędne jest
udowodnienie, że znajdujemy się w posiadaniu modelu którego
numeru VINu użyliśmy. Aby to uczynić konieczne jest udanie się do
samochodu, uruchomienie jego silnika, a następnie przytrzymanie
przez 10 sekund przycisku serwisowego znajdującego się w nim.
Na tym nasza rola kończy się, a my musimy uzbroić się w chwilę
cierpliwości zanim system przetworzy dostarczone informacje.
Jeżeli wszystko zrobiliśmy tak jak należy, to na wskazany przez nas
adres mailowy dostarczony zostanie mail z informacją, iż
konfiguracja konta została zakończona. Od tego momentu
możemy już bez przeszkód korzystać z dobrodziejstw aplikacji
Jaguar Remote.

24

O ile wyświetlane komunikaty w trakcie rejestracji są
w języku polskim, to już sama aplikacja naszego
rodzimego języka jest pozbawiona, a jej obsługa
realizowana jest w języku angielskim. Szkoda. Pomimo
tego – nazwijmy to delikatnie – niedopatrzenia, nawet
osoby traktujące język angielski jako obcy powinny
poradzić sobie z obsługa aplikacji, i to nie tylko te
obeznane z obsługą smartfona. Aplikacja nie jest zbytnio
rozbudowana, a nazwy funkcji i polecenia które wykonują
z łatwością można zapamiętać. Z powodzeniem uczyni to
osoba w niemal każdym wieku. Sama aplikacja dostarcza
nam podstawowych informacji, takich jak: przebieg, gdzie
znajduje się samochód, jaką liczbę kilometrów możemy
przejechać na paliwie znajdującym się w baku, czy
wszystkie okna i drzwi – włącznie z bagażnikiem i maską –
są zamknięte oraz status alarmu (włączony / wyłączony).
Pozwala ona również na otwarcie lub – w zależności od
potrzeb – zaryglowanie Jaguara, jak również

zlokalizowanie go poprzez uruchomienie w nim sygnału dźwiękowego oraz świetlnego. Wszyscy ci, którzy dbają o bezpieczeństwo i
mają obawę iż mogą to zrobić bezwiednie, mogą być spokojni, bo twórcy aplikacji pomyśleli i o tym. Aby została zrealizowana funkcja
otwarcia samochodu, musimy wpisać pin (czterocyfrowy numer ustalony przez nas wcześniej), następnie przenieść funkcyjną ikonę
we właściwe miejsce. Nie inaczej jest z sygnałem dźwiękowym i świetlnym, jednak w jego przypadku nie przenosimy ikony, a musimy
ją dostatecznie długo przytrzymać. Nie ma zatem możliwości, aby którąkolwiek z tych funkcji wykonać bezwiednie.
Aplikacja Jaguar Remote sparowana ze smartfonem Huawei Mate 40 pro, który
znajdował się w zasięgu sieci LTE, działa płynnie i praktycznie bez opóźnień.
Przykładowo, po otwarciu drzwi, kiedy przeniesiemy wzrok na smartfona, na nim już jest
zmieniony ich status z zamkniętych na otwarte. Nie inaczej jest z pozostałymi
informacjami. Korzystanie z niej jest intuicyjne i nie wymaga długotrwałego uczenia się
jej i zapoznawania. To dobra i jednocześnie zła jej strona. Dobra bo zawiera podstawowe
funkcje, zła bo można odnieść wrażenie, że została zrobiona tylko dlatego iż tego typu
rozwiązanie oferują również konkurencyjne marki. Częściowo o tym może świadczyć
brak polskiej wersji językowej. Oczywiście mogłaby posiadać więcej funkcji, jednak ich
brak nie przeszkadza, a przez to jej skomplikowanie zbliżone jest do linijki, co staje się jej
siłą. Prostota, płynne działanie, przemyślane rozwiązanie aktywacji funkcji, tak w
skrócie można by ją scharakteryzować. Dodatkowo korzystanie z aplikacji jest
darmowe, a jedynymi kosztami którymi możemy zostać obciążeni, to te wynikające z
opłat za internet. Bo należy pamiętać, że na sprawność działania aplikacji wpływ ma nie
tylko nasz smartfon, ale również jakość połączenia internetowego z którego korzystamy.
Ajest ono konieczne, gdyż bez niego aplikacja nie będzie działać.
k
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Dziękujemy firmie Car-Master - Autoryzowanemu Dealerowi Jaguara
- za pomoc przy realizacji testu oraz Huawei za udostępnienie
smartfonu Mate 40 pro do
jego przeprowadzenia.
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TEST I Maserati GranTurismo S 4.7 V8 450 KM

Będziemy tęsknić

Większość kierowców silniki V12, V8, czy V6 zna tylko z opowieści i publikacji. W przypadku
nowych samochodów coraz rzadziej widnieją w cennikach modeli nawet silniki czterocylindrowe.
Obecnie – jeżeli chodzi o jednostki benzynowe – prym wiodą te trzycylindrowe, a przyszłością
motoryzacji mają być modele elektryczne. Naprawdę?
Robert Lorenc
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Kiedy zatem nadarzyła się okazja, aby przetestować Maserati
GranTurismo S napędzane silnikiem V8, nie zastanawiałem się
nawet chwili. Już pierwszy kontakt pokazał, że nie będzie to
zwyczajny test samochodu, a bardziej test emocji. Jedno trzeba
przyznać producentowi, z zewnątrz GranTurismo S w ogóle się nie
postarzało (egzemplarz który testowałem pochodził z 2012 roku) i
dalej niezmiennie robi duże wrażanie. W zasadzie mógłby być bez
jakichkolwiek zmian ciągle produkowany do dzisiaj i chyba nikt nie
robiłby z tego powodu zarzutu Maserati. Nie tylko detale
przyciągają wzrok (czerwone klocki hamulcowe z logiem
producenta, wyloty na przednich błotnikach, czy też bezbramkowe
szyby), ale cała bryła robi spójne i przemyślane wrażenie. Niestety
inaczej jest we wnętrzu, tutaj widać upływ czasu i jak mocno
zmieniły się trendy w projektowaniu kabin. Co prawda posiada
centralnie umieszczony ekran, ale jeżeli miałby on być
zamontowany w obecnie produkowanych modelach, to z
pewnością stałby się jednym z elementów niezadowolenia nie tylko
dziennikarzy motoryzacyjnych, ale również „dziennikarzy”. I nie
chodzi tutaj o szybkość jego działania, czy też umiejscowienie,
które jest lekko schowane, jakby nie chciał się rzucać w oczy.
Przy obecnych trendach ekran nie tylko ma się rzucać w oczy,
ale również jego wielkość ma być zbliżona do salonowego
telewizora, a nie do smartfona. Albo przykładowo taki
odtwarzacz płyt kompaktowych. Na co to komu obecnie?
Przecież to tylko zajmuje miejsce. Albo fizyczne przyciski do
wybrania numeru telefonu. Czy ktoś jeszcze je zapamiętuje?
Przecież przy dzisiejszej technologii warto pozostawić sobie
szare komórki i inaczej je wykorzystać. Może na przykład żeby
pamiętać że przed wejściem na jezdnię trzeba sprawdzić czy
14 nie jedzie po niej jakiś samochód? Wychodzi zatem, że

wnętrze jest jakimś reliktem przeszłości, jak tarczowy
telefon lub kineskopowy telewizor i oferuje wręcz
spartańskie warunki. Nic bardziej mylnego, ponieważ
wszystkie elementy wnętrza współgrają ze sobą i niczego
nie udają, jak również nie są pozbawione udogodnień.
Fotele są bardzo wygodne, doskonale trzymają naszą
sylwetkę w trakcie jazdy, a skóra którą zostały pokryte jest
najwyższej jakości. Oczywiście posiadają one elektryczną
regulację w każdej płaszczyźnie, tak jak i kierownica, która
dodatkowo podnosi się aby ułatwić nam wyjście z kabiny.
A jest co ułatwiać ponieważ GranTurismo S jest nisko
zawieszone i trzeba uważać gdzie się parkuje, bo może
okazać się że uliczny krawężnik skutecznie uniemożliwi
nam otwarcie drzwi, a dodatkowo będzie chciał zaznaczyć
swoją obecność na lakierze.
Już chwilę po odpaleniu silnika całym swoim ciałem
czujemy, że mamy do czynienia z czystą mechaniczną
mocą. Mocą, która tworzy jednolity organizm z kierowcą i
tylko czeka aż wyda on komendę uwolnienia. Mocą która
jednocześnie pobudza i uwalnia w nas pokłady
adrenaliny, a jednocześnie nie zachęca i nie prowokuje do
głupich i nieprzemyślanych zachowań. Nie jest diabełkiem
siedzącym na ramieniu, który nas podjudza do szarży, a
bardziej przyjacielem będącym w pobliżu, który mówi
„jakbyś mnie potrzebował, to jestem tutaj”. W porównaniu
do obecnie popularnych i powszechnych samochodów,
które okupują szczyty rankingów sprzedaży prowadzenie
Maserati GranTurismo S jest surowe. I bardzo dobrze,
takie właśnie powinno być. O ile przemieszczając się po
parkingu wspomaganie kierownicy działa bardzo

standardowy, który nie tyle jest wystarczający co bardzo
satysfakcjonujący i – jakkolwiek to nie zabrzmi - doskonale
sprawdza się w codziennym użytkowaniu.
Osobny akapit bezwzględnie należy się dźwiękom, które
dochodzą do naszych uszu i są generowane przez silnik oraz układ
wydechowy, a nie przez samochodowe głośniki. To istotne, bo
każda docierająca do nas nuta nic nie udaje, nie musi, a wynika z
konstrukcji. Dodatkowo jakby dostosowują się do naszych
bieżących oczekiwań. Kiedy przemieszczamy się po mieście,
każde ruszenie powoduje wydobycie gangu, który łaskota nasze
uszy. Pomimo że jest on głośny, to przyjemnie nas łaskocze, co
powoduje iż praktycznie bezcelowe jest używanie sprzętu audio,
który by go zagłuszał. Identycznie jest jak gwałtownie dodamy
gazu. Za to zgoła odmiennie jest kiedy poruszamy się autostradą z
jednostajną prędkością, wtedy i on się wycisza pozwalając nam na
komfortową – również akustycznie – podróż. Przypuszczam, że
gdyby kompozytor miał możliwość napisania utworu dla kierowcy,
to właśnie tak by on brzmiał. Zdecydowanie w mieście i przy
przyspieszeniach, a stonowanie i wyciszająco przy miarowym
połykaniu kilometrów. Brawo.
Życzę każdemu, aby miał możliwość przejechania się
samochodem napędzanym silnikiem V8. Niekoniecznie Maserati
GranTurismo S, aczkolwiek ten wybór uważam za wielce wskazany. Nawet jeżeli miałoby to się wiązać ze zbieraniem pieniędzy i
weekendowym go wypożyczeniem, to warto. Zrozumiesz wtedy na
czym polega różnica pomiędzy dzisiejszą motoryzacją, a tą którą
reprezentują takie właśnie samochody. I nie chodzi tutaj o to, aby je
idealizować. Nic z tych rzeczy. Jednak możliwość – nawet
chwilowego – obcowania i poczucia integralności z pojazdem
stworzonym przez grupę inżynierów, którzy współpracowali ze
sobą, a nie spotkali się dopiero w momencie premiery modelu,
potrafi zmienić postrzeganie i perspektywę na samochody
oraz ogólnie na rynek motoryzacyjny. Jedno jednak jest
pewne. Jeżeli takie samochody znikną z rynku, będziemy za
nimi tęsknić, a w szczególność wszyscy ci, którzy zdążyli mieć
z nimi styczność, wtedy wspominać je będą z „łezką w oku”.
Dziękuję firmie Auto Gamma z ul. Siemaszki 1 w Krakowie za udostępnienie
samochodu do testu.
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wydajnie, o tyle, chwilę po jego opuszczeniu czujemy, że
nie mamy do czynienia z modelem, który będzie oponował
na wydawane przez nas polecenia. Gaz co prawda nie
posiada zero-jedynkowej reakcji, a stopniowanie nie
ogranicza się do zakresu od „ledwo dotknięty” do
„podpalenie ogona”, ale jego obsługa sprawia, że
charakter samochodu który prowadzisz nie pozostawia
żadnej wątpliwości. Bardziej radykalny jest za to hamulec,
który nie posiada takiego miękkiego poskoku jak „cywilne”
samochody. Zaskakujące – i to zdecydowanie na plus –
jest działanie zawieszenia. Mając na względzie jak nisko
zawieszone jest nadwozie można zakładać że każda
większa dziura będzie powodowała przesuwanie się
naszych wewnętrznych organów na inne, niezbadane
miejsca, które dopiero badanie USG pozwoli namierzyć.
Nic bardziej mylnego. Biorąc pod uwagę charakter i
charakterystykę GranTurismo S, zawieszenie jest nad
wyraz komfortowe, co powoduje że nawet jazda po
mieście jest przyjemna. Oczywiście jak będziesz uważał
na krawężniki i wysokie progi spowalniające, bo to one są
dla niego największym wyzwaniem, a nie nierówności
asfaltu. GranTurismo S to prawdziwy samochód
Posejdona – w końcu Maserati ma w logu trójząb, który
jest symbolem władzy – który w zasadzie całkowicie
oddaje nam rządzenie, co dla osób nie posiadających
wystarczających umiejętności i wyobraźni może być
zgubne. Dla reszty będzie zbawienne. Prowadzenie go
może być relaksujące lub wymagające pełnego naszego
zaangażowania. Jednak jakie faktycznie będzie w całości
zależy od naszego wyboru. To nie jest samochód który w
każdym metrze pokonywanej drogi będzie analizował,
sprawdzał i ewentualnie korygował twoje zachowanie. To
jest samochód dla ludzi myślących, którzy mają
świadomość swoich możliwości i ograniczeń. W innym
przypadku szybko mogą przekonać się w praktyce jak
działają prawa fizyki. Oczywiście Maserati wyposażyło
GranTurismo S w różne tryby jazdy. Mamy zatem
radykalny Sport oraz Ice, którego w ogóle nie dotykałem,
bo i po co skoro mamy środek wiosny. Trzecim jest tryb

TEST I Fiat 500L 1.6 MultiJet 120 KM Sport

Powrót do przeszłości

Zróbmy szybki eksperyment. O jakim samochodzie pomyślisz czytając zdanie „włoski samochód
z plakietką SPORT i malowanymi na czerwono zaciskami hamulców”? Tak myślałem, nikt nie
wymienił… Fiata 500L. A jednak – dokładnie takie auto otrzymałem do testu i – wstrzymajcie
szydercze okrzyki – dobrze się przy tym bawiłem!
Leszek Kadelski
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Bądźmy uczciwi – w ogóle o Fiacie 500L po prostu mało kto
myśli. Model jest na rynku od 2012 roku – to było tak dawno temu,
że wtedy jeszcze obowiązywała norma czystości spalin Euro 5.
Minivan miał zdyskontować sukces miejskiej „pięćsetki”, która
zdobyła tytuł European Car of the Year w… 2008 roku. Ktoś złośliwy
mógłby powiedzieć, że proces projektowania 500L sprowadził się
do podłączenia pompki rowerowej do zwykłego Fiata 500 i
pompowania aż już bardziej się nie dało. Fani włoskiej motoryzacji
zobaczą tu raczej udane nawiązanie do stylistyki popularnego
malucha. Niemniej, mamy już 2021 rok i na palcach jednej ręki
można policzyć modele o równie długim stażu rynkowym – jak
zatem z dzisiejszej perspektywy prezentuje się 500L?

Słaby start…
Pierwsze wrażenie jest po prostu mało zachęcające.
Napis „sport” i ogólnie stylistyka sportowa w przypadku
modelu wydają się pomyłką. Bryła nadwozia jest tak
nadmuchana, że koła wydają się kuriozalnie małe – aż do
momentu, gdy odczyta się rozmiar z boku opony: to jest
16 naprawdę 17 cali. Zaskoczeni? Ja byłem! Wewnątrz próżno

szukać sportowego sznytu, za to nie da się usiąść tak,
żeby nie mieć w polu widzenia choćby jednego napisu
„500” – tak na wypadek, gdybyście mieli skłonność do
zapominania czym jeździcie.
Jakość plastików przenosi nas w poprzednią dekadę,
w dodatku niektóre elementy jak np. przyciski szyb
elektrycznych na boczkach, kojarzę chyba z dostawczego
Ducato. Sam kokpit ma raczej amerykański klimat (PT
Cruiser?), a ekran systemu inforozrywki jest mniejszy od
smartfona. I ma fizyczne pokrętło do regulacji głośności –
no komu takie rozwiązania przeszkadzały?! Dźwignia
zmiany biegów zwieńczona jest kulką wykonaną z taniego
w dotyku plastiku.
…ale mocne odejście
Z każdą minutą i z każdym pokonanym kilometrem
500L domagał się jednak poważnego potraktowania. Ot,
choćby ta kulka – zgoda, pierwsze wrażenie fatalne, ale
przynajmniej zachowuje temperaturę pokojową o każdej
porze roku. Gdyby była faktycznie wykonana z aluminium,

Tak czy nie?
Wbrew pierwszemu wrażeniu, Fiat 500L to bardzo solidny
minivan i tylko motoryzacyjny ignorant mógłby go zlekceważyć. Z
drugiej strony, ten model bardzo już się zestarzał – wystarczy
spojrzeć na aktualną generację Renault Scenic, która jest jego
bezpośrednim konkurentem. Co gorsza, z oferty zniknęła już
wersja z dieslem – zapewne z przyczyn ekologicznych. Został
już tylko wolnossący silnik benzynowy 1.4 o mocy 95 KM,
kolejny włoski weteran szos sprzed kilkunastu lat. Tak
„zmotoryzowany” 500L traci połowę zalet opisywanej tu wersji
testowej, bo będzie mu dramatycznie brakowało dynamiki
(katalogowo 13,9 s do „setki”).
Zatem – niestety, ale nie. Fiat nieraz pokazywał, że potrafi
zaprojektować naprawdę wspaniałe samochody i z
przyjemnością zobaczylibyśmy następcę modelu 500L.
k
dk
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Kluczem jest aranżacja kabiny
Dzielona tylna kanapa ma także indywidualnie
przesuwane siedziska. Dzięki temu można wybrać
między większą ilością miejsca na nogi lub większym
bagażnikiem. Sam bagażnik jest spory (455 litrów
standardowo, 1480 po złożeniu kanapy), a dodatkowo ma
podwójną podłogę, co ułatwia jego zagospodarowanie.

Widoczność zza kierownicy jest całkiem dobra, choć słupki A
nieco przeszkadzają. Dodatkowe szyby umieszczone w
rozwidleniu tych słupków w deszczu są nieprzejrzyste, a tylne
ramiona słupków są zaskakująco szerokie – ten po lewej stronie
zasłania szybę. Przednie fotele są naprawdę wygodne, choć
pozycja za kierownicą – jak to w minivanie – przypomina siedzenie
na krześle w jadalni.
Szklany dach daje prawdziwy „efekt wow”. Dzięki niemu
wnętrze jest jasne i optycznie jeszcze bardziej przestronne. Dachu
nie można otworzyć – wymagałoby to podzielenia go na mniejsze
segmenty i wtedy nie byłoby jednolitej tafli szkła. Za to szyba jest
atermiczna i nawet ostre słońce nie przeszkadza… a gdyby jednak,
to w gotowości czeka elektrycznie sterowana roleta.
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które naśladuje, trzeba byłoby zmieniać biegi w
rękawiczkach.
500L naprawdę dobrze się prowadzi. Zawieszenie
jest sprężyste, samochód tylko nieznacznie wychyla się
na boki w ciasnych zakrętach. Oczywiście, nie jest to auto
stworzone do szybkiego pokonywania zakrętów, ale
nawet w czasie agresywnej jazdy radzi sobie bardzo
dobrze. 500L dobrze tłumi nierówności i zaskakuje
przewidywalnością. Jedyny zgrzyt to pokonywanie
progów zwalniających – tu tylna oś potrafi podskoczyć w
sposób przypominający pustego dostawczaka.
Pod maską mruczy 120-konny diesel o pojemności
1.6, którego doskonale znamy z Fiata Tipo. Dzięki
wysokiemu momentowi obrotowemu bez żadnego
problemu radzi sobie ze stosunkowo ciężkim (ponad 1400
kg „na pusto”) minivanem. Z takim silnikiem 500L może nie
jest świetnym sprinterem spod świateł, ale doskonale
sprawdza się na autostradzie – choć odbywa się to
kosztem sporego zużycia paliwa. W cyklu mieszanym nie
udało nam się zejść poniżej 7 l / 100 km. Czyste i obłe linie
nadwozia generują niewiele szumów opływowych, dzięki
czemu długą trasę można pokonać naprawdę
komfortowo.

TEST I Volkswagen T-Cross 1.5 TSI 150 KM DSG7 Style

Nie tylko do miasta

Jako że moda na auta podwyższone i udające samochody terenowe nie mija, producenci nie tylko, że
starają się zapełniać swoje luki segmentowe takimi autami, ale również zastępować już istniejące
modele nowymi crossover'ami i SUV’ami. Nie inaczej jest w przypadku Volkswagena, który
systematycznie uzupełnia swoją ofertę o nowe propozycje w tych segmentach. Doskonałym
tego przykładem jest miejski crossover o nazwie T-Cross.
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Tekst: Zbigniew Cukrowski, Zdjęcia: Krzysztof Ławnik

T-Cross wygląda dość pudełkowato i dopiero po
dłuższym obcowaniu z tym modelem można się do tego
przyzwyczaić, a nawet dostrzec zalety takiej stylistyki. Mimo to
mały Volkswagen wzbudza zainteresowanie przechodniów, w
szczególności płci pięknej, której również bardzo mocno do
gustu przypada przepiękny odcień czerwonego lakieru.
Zresztą, sami oceńcie spoglądając na zdjęcia testowanego
auta.

do 10 lat nie będzie żadnym problemem. Ilość miejsca nie
tylko na nogi, ale również i nad głowami jest więcej niż
wystarczająca. I nie ma znaczenia, czy jest się z przodu,
gdzie do dyspozycji mamy bardzo wygodne fotele, choć o
wysoko umieszczonym siedzisku, czy na równie
wygodnej tylnej kanapie. Również aż 455-litrowy, bardzo
ustawny bagażnik zachęca do wypraw w większym
gronie.

We wnętrzu jest bardzo dużo miejsca i podróżowanie

Deska rozdzielcza to połączenie nowoczesności z
tradycją. Owszem, zegary są już wirtualne, a centrum

18 nawet w cztery dorosłe osoby plus dziecko w wieku tak gdzieś

dowodzenia multimediami całkowicie dotykowe, ale
producent pozostawił najważniejsze funkcje obsługiwane
fizycznymi przyciskami. Brawo!

NAPIS
ZWRÓCIŁ
UWAGĘ?

Zawieszenie jest kompromisem pomiędzy komfortem i
pewnym prowadzeniem auta.
Nierówności wybierane są
niemalże idealnie. Podobnie
pracuje układ kierowniczy, który
bardzo dobrze oddaje na bieżąco
to, co dzieje się pod kołami.

T-Cross z najmocniejszym
silnikiem jest zaskakująco
oszczędny. W mieście spalanie
oscyluje w granicach 7 litrów, zaś
w trasie potrafi spaść nawet do
Przejdźmy teraz do serca
5,5 litra. Co daje nam średnie
Zastanów się ile jeszcze osób go zauważyło.
testowanego T-Cross'a. Akurat
zużycie paliwa na poziomie 6,2
Biuro reklamy: tel. 12 632 09 32, www.reklama.kdk.pl
miałem na tyle szczęścia, że
litra na każde 100 kilomettrafiła mi się topowa jednostka
rów. Bak o pojemności 40
napędowa, jaka jest dostępna w tym modelu.
litrów zapewnia więc zasięg około 650 kilometrów.
Czterocylindrowy silnik o pojemności 1.5 litra i mocy 150
KM jest oczywiście turbodoładowany i oferuje bardzo
Podsumowując, mimo mojej wielkiej niechęci do
dobre osiągi oraz niesamowitą przyjemność z jazdy.
crossover'ów, bardzo przyjemnie podróżowało mi się TOsiągnięcie pierwszych 100 km/h zajmuje tylko 8,5
Cross'em. Niestety, cena zakupu tego konkretnego
sekundy zaś prędkość maksymalna według producenta
egzemplarza jest wysoka, ponieważ ceny wersji Style
wynosi 200 km/h. Aż nadto dla miejskiego crossover'a.
rozpoczynają się od 103 290 zł (nie uwzględniając rabatów), a
Napęd przekazywany jest na przednie koła za pomocą 7to już jest sporo dla większości ludzi w Polsce. Jednak w tej
biegowej automatycznej skrzyni biegów. Połączenie
cenie dostajemy niemalże wszystko co jest nam potrzebne w
19
bardzo szybko działającej skrzyni biegów z momentem
nowoczesnym aucie.
k
dk
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OGŁOSZENIE WYDAWCY

W środku jedyną rzeczą do
jakiej mogę mieć większe uwagi
to plastiki. Niestety widać tutaj
nutkę oszczędności producenta.
Są bardzo twarde i miejscami
szorstkie, ale na całe szczęście
zostały dobrze spasowane i nie
trzeszczą przy nierównościach
oraz są niesamowicie łatwe w
czyszczeniu. Za to pozostałe
materiały są miłe w dotyku i
bardzo dobrej jakości.

obrotowym wynoszącym 250 Nm pozwala na bardzo sprawne
poruszanie się nie tylko po mieście, ale również w trasie.

TEST I Renault Arkana TCe 140 KM EDC R.S. Line

Szkolne nauczanie
Praktycznie przez całe życie poddawani jesteśmy egzaminom i różnego rodzaju sprawdzianom. Jeżeli
Renault Arkana byłby uczniem, to jakim by się okazał? Przykładnym szóstkowym, przygotowanym na
egzamin, czy „ślizgającym się” przez proces edukacji gdzie, po jego odejściu mury szkolne – jakby
mogły mówić – wykrzyczałyby „nareszcie!”?
Robert Lorenc
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Pierwsze wrażenie jest ważne. W końcu nie można go zrobić
drugi raz. I tutaj Renault Arkana przygotował się doskonale. Nie
tylko odziany jest w modne szaty SUV-a, to jeszcze znacząco
został wystylizowany, co spowodowało że z dumą prezentuje się
jako SUV Coupe. Nie porzucił przy tym dziedzictwa marki i tak
przednie, jak i tylne światła są odzwierciedleniem obecnego stylu
Renault. Wnętrze, to już praktycznie klasyka tego producenta i
nawet jeżeli będziesz wsiadać do niego z zamkniętymi oczami, to z
pewnością – o ile wcześniej miałeś do czynienia z modelami
Renault – nie pomylisz marki, która go stworzyła. Umkną ci za to
dwa ciekawe rozwiązania: samoczynne otwarcie sięArkany (wraz z
rozłożeniem lusterek, które to potwierdzają) oraz drzwi
zasłaniające progi, co powoduje iż nie musisz zbytnio przejmować
się czystością karoserii, bo nie pobrudzisz się przy wsiadaniu. A
skoro już jesteśmy przy wnętrzu. Zostało ono dobrze
zaprojektowane i zachęca do spędzania w nim jak najwięcej czasu,
a w zasadzie zachęcałoby, gdyby nie fotel, przynajmniej ten
kierowcy. Dotychczas nie miałem problemu z właściwym
ustawieniem fotela w modelach Renault. Do teraz, i to pomimo
faktu iż jest regulowany w każdej płaszczyźnie (wraz z
odcinkiem lędźwiowym). Niestety zakres pracy kołyski
(pochylenia siedziska) jest dla mnie nie do zaakceptowania.
Przy ustawieniu jej w dolnym położeniu – w części przy
oparciu fotela - i tak uda wisiały mi w powietrzu. O ile
poruszając się na krótkich dystansach nogi nie zdążyły mi się
zmęczyć, to już trasa okazała się wyzwaniem dla ich mięśni.
To nie jest przyjemne uczucie kiedy czujesz, że za chwilę albo
20 się będziesz musiał zatrzymać na rozchodzenie, albo

zaczniesz walczyć ze skurczami. Dobrze by było aby
wrócili starzy testerzy foteli (o ile takowi byli) do fabryki, bo
nowi chyba są zbyt mikrzy. Finalnie wolałem siedzieć z
tyłu niż z przodu, po prostu było mi tam wygodniej.
Kończąc wycieczkę po wnętrzu warto wspomnieć jeszcze
o paru elementach. Schowek na rękawiczki jest duży, i to
bardzo dobra wiadomość, bo ten w podłokietniku został
chyba zrobiony przez fanatyków miniaturyzacji, a tym
samym mało jest przedmiotów które można w nim
zmieścić. Moje okulary (w etui) okazały się za duże, a to
ważne, bo zabrakło w kabinie dedykowanego schowka na
nie, co – niestety – staje się już powoli tradycją. Przedni
podłokietnik jest przesuwany (brawo), jednak jeżeli lubisz
korzystać z pojemników na kubki, trzymając w nich na
przykład wodę i kawę, to nie będziesz korzystał z tej
funkcji, bo niejako automatycznie pozbawisz się
możliwości korzystania z jednego z nich. No może nie do
końca, bo umieszczony kubek będzie tam stabilnie się
znajdował, ale nie wyciągniesz go (szczególnie tego
znajdującego się bliżej łokcia), bo skutecznie uniemożliwi
ci to podłokietnik. Na pokładzie znalazło się miejsce na
ładowarkę indukcyjną, i to jest dobra wiadomość. Jest ona
jeszcze lepsza dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą czy
ich smartfon posiada funkcję ładowania indukcyjnego,
czyli za pośrednictwem takowej ładowarki. Jeżeli
umieścisz w niej telefon – a po prawdzie nie ma żadnego
innego miejsca – to albo zacznie się on automatycznie
ładować, albo zostanie wyświetlony odpowiedni

tak w trakcie wyprzedzania ciężarówek, jak również przy bocznym
wietrze. Kabina jest dobrze wyizolowana, a co za tym idzie nie
dochodzą do niej głośne i nieprzyjemne dźwięki z zewnątrz.
Naprawdę można by nim przejechać długie kilometry nie czując
zmęczenia, ale... czy wspominałem już o fotelach? No właśnie.
Najsłabiej podróżowanie Arkaną wypada na drogach lokalnych. O
ile jedziesz płynnie i statecznie nie będziesz narzekać, a wręcz
możesz poczuć rozanielenie. Arkana grzecznie podąża za
poleceniami które wydajesz kierownicą, kabina nie przechyla się na
zakrętach, a zawieszenie jest na tyle dobrze zestrojone że
sprawnie wybiera dziury nie ograniczając naszego komfortu.
Gorzej jeżeli zapałasz za bardziej dynamiczną jazdą lub – co
gorsza – będziesz chciał wyprzedzić inny samochód. W
dotychczas testowanych modelach Renault, które były
wyposażone w automatyczną skrzynię EDC zawsze była ona ich
mocną stroną. Niestety tego samego nie mogę stwierdzić w
przypadku Arkany, to jeden ze słabszych jej elementów. Przy
dynamiczniejszej jeździe ociężale radzi sobie z doborem
odpowiedniego biegu. Gwałtowne naciśnięcie pedału gazu
powoduje niejaki popłoch w jej szeregu, co skutkuje brakiem
sensownego przyspieszenia, a czas płynie i okno pozwalające na
bezpieczne wyprzedzenie pojazdu maleje. Jednak jeżeli w końcu
znajdzie ten właściwy, silnik będzie starał się nadrobić stracony
czas przystępując żwawo do pracy. Trzeba o tym pamiętać przy
wyprzedzaniu i planować je z odpowiednią zakładką. Szkoda,
jednak mam nadzieję że to wina „zerowego” przebiegu
egzemplarza, a nie „systemowy problem”. Tryb Sport nie zmienia
radykalnie zachowania Arkany, a przynajmniej nie na tyle żeby
każdorazowo po odpaleniu silnika automatycznie na niego
przełączać. Różnica w jeździe między nim, a My Sense jest na tyle
niewielka, że istnieje prawdopodobieństwo, iż po pewnym czasie –
szczególnie jak w większości będziesz poruszać się po mieście –
zupełnie zapomnisz o jego istnieniu, dokładnie tak samo jak
najmodniejsi uczniowie o skarpetkach w mroźne dni.
Wszystkie systemy ograniczające ułomność kierującego
działają jak zgrana klasa i sprawnie współpracują z kierowcą, a
czasami wręcz niezauważalnie dla niego, jakby ich w ogóle nie
było. To dobrze, bo wtedy mamy przeświadczenie, że to my, a nie
elektronika rządzi jazdą. Oczywiście, jak to w klasie, są przeróżne
jednostki. System rozpoznawania znaków jest uczniem wzorowym,
zawsze przygotowany i dobrze odpowiadający. Nie inaczej jest z
systemem monitorowania martwego pola, który z precyzją włącza
sygnalizację informującą o zbliżającym się do nas pojeździe. Z
mojej strony duży plus za sposób informacji, gdyż jest on na tyle
subtelny (mała dioda zapala się w lusterku zewnętrznym), że
niejako równocześnie wymusza spojrzenie w lusterko. Za to
system start-stop jest prymusem i to skrajnie denerwującym.
Jeszcze nauczyciel nie zadał pytania, a on już jest cały wyprężony i
gotowy do udzielenia odpowiedzi. Kiedy tylko może wyłącza silnik i
nie przeszkadza mu nawet fakt, iż nie nabrał on jeszcze
temperatury pracy. W praktyce, aby wyjechać z podporządkowanej ulicy konieczne jest wyłączenie go. Na szczęście da się
to zrobić fizycznym przyciskiem pod centralnym ekranem.
Jego przeciwieństwem jest system utrzymania Arkany w osi
jezdni. Zachowuje się jak student w poniedziałek rano, który
znalazł się na wykładach, tylko nie za bardzo wie jak to zrobił i
co to są za wykłady. Najchętniej nie marnowałby życiowej
energii nawet na mruganie i po cichu „przyciął komara”.
Możesz mu to umożliwić nie przekraczając 70 km/h - bo
dopiero powyżej tej prędkości przechodzi w tryb pracy - lub
zapewnić mu spokojny sen deaktywując go fizycznym >>>> 21
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komunikat, że powyższa funkcja nie może zostać
zrealizowana. Listę udogodnień uzupełnia miejsce na
kartę samochodu, tylko po co ono jak wszystkie funkcje –
otwarcie, odpalenie, zgaszenie i zamknięcie Arkany wykonasz bez wyciągania jej z kieszeni oraz gniazdo
zapalniczki i dwa gniazda USB (tradycyjne). Dzięki nim
możesz pasażerom pochwalić się zdjęciami zapisanymi
na pendrive jak również oglądnąć na centralnym ekranie
film, jednak pod warunkiem że zapisałeś go jako plik mp4.
Zostańmy przez chwilę przy multimediach, które
sygnowane są przez Bose. Zapewniają one miłe
dźwiękowe doznania i nie ma problemu z wydobyciem z
głośników ulubionych dla siebie nut. Jednak sterowanie
nimi odbywa się bez jakiegokolwiek fizycznego przycisku
lub pokrętła, chyba że wliczysz dedykowaną manetkę
znajdującą się pod kierownicą. Aby zmienić głośność
musisz uderzać w centralny ekran – oczywiście w
odpowiednie miejsce – jak dzięcioł sfrustrowany
twardością materiału z którym przyszło mu się zmierzyć.
Jeżeli nie chcesz słuchać cały czas tego samego albumu,
po przesłuchaniu wszystkich utworów musisz
samodzielnie go zmienić, bo zaczniesz słuchać go od
początku. Chyba że postanowisz posłuchać miksu, wtedy
zrobisz to dużo szybciej, bo procesor multimediów
pochodzi ze szkoły myślicieli i mija chwila zanim zacznie
odtwarzać kolejną część. Tym samym zamiast jednego
utworu, podzielonego na części, słuchasz trochę muzyki,
a trochę ciszy. Centralny ekran jest właściwie
rozplanowany i nie trzeba dokładnie planować swojego
ruchu żeby trafić w to co się chce, jak snajper
przymierzający się do zdjęcia maksymalnego wyniku z
tarczy, a w utrzymaniu go w czystości z pewnością
pomoże szmatka dostarczona wraz z samochodem (mam
nadzieję, że nie był to wyjątek przeznaczony dla tego
właśnie egzemplarza). Ciekawym dopełnieniem całości
jest podwójna podłoga bagażnika umożliwiająca
łatwiejsze rozplanowanie sposobu podróżowania bagaży.
Gang silnika Renault Arkana brzmi jak hołd złożony
wszystkim sympatykom diesla, którzy zanotowali stan
depresyjny wobec kurczącego się wyboru modeli w
salonach z tą jednostką napędową. Naprawdę. Jak
pierwszy raz go odpaliłem musiałem się upewnić, że nie
jest on napędzany silnikiem Diesla, bo docierające do
moich uszu dźwięki właśnie to sugerowały. Arkaną
możemy poruszać się jednym z trzech trybów: My Sense,
Sport oraz Eco. Tryb Eco skierowany jest do tych
kierowców, którzy nie lubią przyspieszać, a pedału gazu
nie naciskają tylko muskają. Dla mnie mógłby w ogóle nie
istnieć. Tryb My Sense, jest trybem podstawowym i to na
nim odpalana jest Arkana, jak również nim pokonałem
większość testowych kilometrów. W zależności od tego po
jakich drogach się przemieszczamy jazdę można określić
jako przyjemną, bezstresową, niemęczącą lub znośną. W
mieście jest przyjacielskim kompanem. Prowadzi się
przewidywalnie i przyjemnie, nie mamy powodu narzekać
na dynamikę w trakcie przyspieszenia, jak również tempo
zmiany biegów. Nie inaczej jest na autostradzie.
Jednostka napędowa nie ma problemu z rozpędzeniem
Arkany do prędkości autostradowej oraz utrzymaniem jej,
a wspomaganie kierownicy zapewnia dobre czucie drogi.
Nie przejawia on również tendencji do chybotania kabiną,
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Renault Arkana TCe 140 KM EDC R.S. Line
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>>>> przyciskiem (nie aktywuje się automatycznie po uruchomieniu silnika, chyba że tak zechcesz).
System wspomagania parkowania Easy Park Assist, który w
teorii ma samodzielnie znaleźć miejsce oraz zaparkować w nim my mamy tylko wykonywać jego polecenia zmieniając biegi i
regulując prędkość – w praktyce jest tak przydatny, jak filozoficzna
wiedza na egzaminie z matematyki. Co prawda całkiem sprawnie
znajduje miejsce (czasami nawet tak wąskie, że problematycznie
byłoby tam wjechać motorem, bo samochody stały pod skosem
czego czujniki nie zauważyły) i nawet precyzyjnie manewruje,
jednak czas potrzebny na zaparkowanie jest nieakceptowalny.
Chyba, że jesteś na randce i chcesz maksymalnie przedłużyć jej
czas i nie masz innych pomysłów, wtedy przyda się doskonale.
Niezbyt idealnie zostały skalibrowane czujniki parkowania. O ile nie
można mieć zastrzeżeń do ich wskazań (są precyzyjne), to już
zakres ich pracy jest niewielki. Tym samym zaczynają nas ostrzegać o przeszkodzie w momencie gdy jesteśmy bardzo blisko niej.
Dobrze, że na pokładzie znalazła się kamera cofania, bo znacznie
zwiększa ona bezpieczeństwo przy cofaniu. Doskonały za to jest
system monitorujący ruch poprzeczny za samochodem. Nie tylko
działa sprawnie – wykrywa też rowerzystów – ale również na tyle
wcześnie sygnalizuje zbliżający się pojazd, iż mamy wystarczająco
dużo czasu na reakcję i nie zajechanie mu drogi.
Mam pewne obawy dotyczące wydolności klimatyzacji w
gorące dni. W trakcie testu temperatura na zewnątrz
oscylowała w granicach dwudziestu paru stopni i przy
czterech osobach oraz przejechaniu ponad 30 kilometrów
ciągle nie była w stanie zapewnić komfortu termicznego w
kabinie. Oczywiście pot nie lał nam się po plecach, jednak ona
cały czas pracowała na dużych obrotach, czego nie dało się
zignorować bo jest stosunkowo głośna, jakby była w konflikcie
z nagłośnieniem i rywalizowała o dźwiękową uwagę
wszystkich znajdujących się w pojeździe.
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Musisz mi wybaczyć, ale w teście nie znajdzie się

informacja o spalaniu. Wiem czekałeś na nią jak uczeń na
wakacje, ale podanie jej nie tylko będzie niewiarygodne,
ale wręcz kłamliwe. Tak potrafiłem odczytać te dane, i nie,
nie zapomniałem ile wskazywał miernik. Powód jest dużo
ważniejszy. Otóż kiedy odbierałem samochód miał on
przejechane raptem osiem kilometrów, tak więc nie
posiadał on jakiejkolwiek historii, a podawanie danych
chwilowych to tak jakby przygotowywać się do egzaminu z
geografii czytając podręczniki do fizyki, czyli jest po prostu
bez sensu.
Na szczęście Renault utemperowało zapędy działu
finansowego i skalkulowało przyzwoicie ceny Arkany.
Podstawowa wersja (Zen, wyposażona w ten sam silnik i
skrzynię biegów co testowany egzemplarz) została
wyceniona na 111 900 PLN. Najbogatsza wersja wyposażenia (dostępne są trzy) R.S. Line, która jest praktycznie
kompletna (lista akcesoriów jest symboliczna), to wydatek
134 900 PLN. Co ciekawe i warte zaznaczenia, kolor
testowanego egzemplarza – metalizowany pomarańczowy Valencia – nie wymaga dopłaty i jest dedykowany tylko
dla wersji R.S. Line. Super.
Jakim zatem uczniem okazał się Renault Arkana.
Nauczyciele, którzy dobrze go poznali z pewnością
określiliby go jako „zdolny, ale leń”. Ci którzy mieliby z nim
do czynienia po raz pierwszy zasiadając w komisji
egzaminacyjnej, a dodatkowo jeszcze zadawali właściwe
pytania, mogli by się nim zachwycić. Dla mnie to uczeń
trójkowo-czwórkowy, potrafi pozytywnie zaskoczyć, ale
również posiada niedostatki, które mnie w nim denerwują,
jednak nie są one na tyle duże żeby spowodowały
niezdanie egzaminu.
k
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Dziękuję firmie Anndora – Autoryzowanemu Dealerowi Renault – z
Krakowa za użyczenie samochodu do testu.

PORADNIK

Okresowy

przegląd
Zdjęcie: Philipp Katzenberger /unsplash

klimatyzacji

Komfort termiczny w kabinie samochodu, szczególnie wtedy, gdy z nieba leje się żar, to bardzo
istotna kwestia nie tylko z punktu widzenia wygody, ale także bezpieczeństwa jazdy. Za
utrzymywanie optymalnej dla pasażerów temperatury odpowiada pokładowa klimatyzacja. Aby
mogła skutecznie spełniać swoją funkcję musi być jednak w pełni sprawa i działać z należytą
wydajnością. Z tego powodu warto zlecić wykonanie przeglądu „klimy”, który pozwala namierzyć
i zawczasu usunąć jej ewentualne usterki.
wtłoczeniu do układu ich niedobór zostaje uzupełniony poprzez
odpowiedniej wielkości dolewkę. Etapem kończącym przegląd
klimatyzacji jest sprawdzenie jej wydajności. Poprawnie działająca
„klima” wyrzuca silny strumień chłodnego i suchego powietrza ze
wszystkich kanałów nawiewowych.
Eksperci zalecają, aby przeglądu klimatyzacji samochodowej
dokonywać co 15 000 km lub minimum raz w roku. Praktyka
pokazuje, że jest to bardzo rozsądna rada. Dzięki rzetelnemu
serwisowaniu klimatyzacja przez cały okres eksploatacji pracuje
wydajniej, a wymianę jej najbardziej kosztownych elementów udaje
się odwlec w czasie nawet o kilka lat. Warto wiedzieć, że nawet
szczelny układ klimatyzacji może rocznie tracić aż 10% czynnika
chłodniczego. Taki ubytek musi się odbić negatywnie na jej
wydajności. Nie ma sensu czekać do momentu, w którym nie uda
się jej w ogóle uruchomić. Zatarcie sprężarki lub rozszczelnienie układu skutkuje bowiem wydatkiem nawet kilku tysięcy
złotych. Do serwisu zajmującego się obsługą klimatyzacji
należy się niezwłocznie udać, gdy od ostatniego przeglądu
układu minęło ponad 12 miesięcy, odczuwalnie spada
wydajność chłodzenia, z nawiewów wypływa gorące lub
naprzemiennie chłodne i ciepłe powietrze albo wydobywa się
z nich nieprzyjemny zapach, nawiewy nie radzą sobie z odparowaniem szyb, po włączeniu klimatyzacji pojawiają się nietypowe odgłosy, a także gdy kierowca albo pasażerowie czują
zmęczenie, ból głowy lub występują u nich reakcje alergiczne.
k
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Dziękujemy firmie Harp z Krakowa za pomoc przy realizacji tekstu
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Klimatyzacja to jedno z najbardziej przydatnych
udogodnień montowanych w samochodzie. Łatwo
możemy się o tym przekonać w letnie, upalne dni, gdy
temperatura na zewnątrz dochodzi do kilkudziesięciu
stopni Celsjusza, a w kabinie naszego auta dzięki „klimie”
panuje przyjemny chłód. Efektywne schładzanie
powietrza jest jednak możliwe tylko wtedy, gdy
klimatyzacja działa jak należy, a to z kolei mogą zapewnić
tylko regularne, okresowe przeglądy obejmujące
oczyszczenie czynnika chłodniczego oraz oleju
krążącego w układzie wraz z czynnikiem, przegląd i test
sprawności układu, uzupełnienie czynnika oraz oleju, a
także sprawdzenie szczelności i wydajności układu.
Pierwszym etapem przeglądu jest podłączenie
klimatyzacji do urządzenia diagnostycznego, które
odsysa oraz odseparowuje od siebie czynnik i olej. Dzięki
temu w układzie dochodzi do wytworzenia próżni, która
umożliwia osuszenie klimatyzacji oraz przeprowadzenie
testu szczelności. Jest on wykonywany, gdy zaobserwuje
się ubytek czynnika na poziomie około 40 g w przypadku
układu z jednym parownikiem i 60 g w przypadku układu
wieloparownikowego. Wykrycie nieprawidłowości
oznacza przejście do diagnostyki naprawczej, natomiast
jeżeli wszystko jest szczelne i suche układ zostaje
ponownie napełniony czynnikiem i olejem, które zostają
uprzednio przefiltrowane i zważone. Natomiast po
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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

CERMOTOR sp. z o.o. Filia Kraków
ul. Dolna 23, 31-579 Kraków
tel.: 12 307 70 00, 12 307 90 00
tel.: 12 307 27 27, 12 307 36 37
e-mail: krakow@cermotor.com.pl

IMPORTER

CZÊŒCI SILNIKOWYCH

TURBINY
CZÊŒCI
DO TURBIN

OSOBOWE - DOSTAWCZE - CIÊ¯AROWE - MASZYNY ROLNICZE
- MASZYNY BUDOWLANE - WÓZKI WID£OWE

KRISCAR

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

SKLEP MOTORYZACYJNY
FILTRY - OLEJE - PASKI - CZÊŒCI - AKCESORIA

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

SERWIS SAMOCHODÓW osobowych
-

Regeneracja belek
Wymiana rozrz¹du
Wymiana sprzêgie³
Remonty zawieszenia
Naprawa uk³adów hamulcowych
Bie¿¹ce naprawy

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA

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

AUTO-SZLIF
SIKORSCY
31-752 Kraków, ul. Makuszyñskiego 5b
tel. (12) 425 92 15, 643 28 28
tel. kom. 572 362 441
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24

G£OWIC
BLOKÓW
CYLINDRÓW
WA£ÓW KORBOWYCH
WA£KÓW ROZRZ¥DU

SQAD

SKLEP
..
CITROEN DACIA PEUGEOT RENAULT

Kraków, ul. Bie¿anowska 102c

(12) 296 35 65, 296 35 66

MONTA¯

SERWIS

Samochody osobowe, ciê¿arowe, ci¹gniki rolnicze,
motocykle, quady, wózki wid³owe, itp.
Obróbkê gniazd i prowadnic zaworowych
wykonujemy na nowoczesnej maszynie
CNC NEWEN-CONTOUR

www.auto-szlif.krakow.pl

zapraszamy
pon.-pt. 8 - 17
sobota 9 - 13

e-mail: biuro.sqad@gmail.com
NAPRAWY

REGULACJE

AUTO GAZ

BG-Gas

HOMOLOGACJE KOMPUTEROWE ANALIZY SPALIN
RATY ODCZYT I KASOWANIE B£ÊDÓW
Kraków - Nowa Huta, ul. ¯aglowa 25a
tel. 608 616 169 tel. 694 887 167

www.autogazbggas.pl

e-mail: bggas@poczta.fm

ZAPRASZAMY: PN.-PT.: 8:00-16:00

REKLAMY / OG£OSZENIA
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ACJA
REGENER
NIE
SZLIFOWA

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

Serwis klimatyzacji
Mechanika pojazdowa
Lakiernictwo konserwacja

Sklep z czêœciami i
Serwis Aut Francuskich

Agencja Ubezpieczeniowa
"Mateczny"
www.ubezpieczeniamateczny.pl

s.c.

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

510 510 504

Kraków, ul. Zamoyskiego 85
tel./fax: 12 656 43 74
tel. kom. 602 392 170
czynne od pon. do pt. w godz. 9:00-17:00

PROMOCJE!!!
Nowy
Prokocim Kraków
ul. Teligi 30A
tel./fax: 12 264 70 32

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)
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AUTO SERWIS

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

Dominik
Migas

AUTO
SERWIS

15

towarzystw
w jednym
miejscu

PROMOCJE!!!
Korzystne ubezpieczenia komunikacyjne, maj¹tkowe i inne

PE£NY ASORTYMENT CZÊŒCI ZAMIENNYCH

CITROEN PEUGEOT RENAULT
CRACOW BUSINESS CORPORATION

sklep i serwis
Kraków, ul. G³owackiego 56

CBC

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

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

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

Kraków, ul. Rybitwy 38a

www.twojecbradio.pl

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

Castrol

Authorised Dealer

OLEJE SILNIKOWE Castrol
oraz FILTRY OLEJOWE

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

zakupione w naszej firmie

wymieniamy GRATIS

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

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

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

Castrol

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

Wzrost wydajności silników
wysokoprężnych do ciężarówek
efektem współpracy Boscha
i Weichai Power

Mimo rosnącej popularności alternatywnych źródeł napędu, w niektórych typach pojazdów wciąż prym
wiodą klasyczne silniki Diesla. Doskonałym przykładem są tutaj samochody ciężarowe. Aby sprostać
coraz bardziej rygorystycznym normom emisji spalin stosowane do ich napędu jednostki muszą być
jednak ciągle udoskonalane. I tak właśnie się dzieje, czego dowodem jest efekt współpracy Boscha
i chińskiej firmy Weichai Power, którym wspólnie udało się zwiększyć wydajność silników
wysokoprężnych przeznaczonych do ciężarówek.
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Firmy Bosch nie trzeba nikomu przedstawiać, bo to od wielu lat
światowy potentat w dostarczaniu technologii dla branży
motoryzacyjnej, ale firma Weichai Power to chyba dla każdego jest
zagadką. Nic w tym jednak dziwnego, ponieważ jest to chińskie
przedsiębiorstwo nieznane w naszej części świata. Specjalizuje się
w badaniach, rozwoju, produkcji i sprzedaży silników
wysokoprężnych przeznaczonych do pojazdów, jednostek
pływających i agregatów prądotwórczych. W 2003 roku Weichai
Power zawarło strategiczny sojusz z Boschem i od tego
momentu trwa owocna współpraca obu firm. Jednym z jej
najnowszych efektów jest zwiększenie wydajności silników
wysokoprężnych w ciężkich pojazdach użytkowych do 50
procent, co stanowi nowy globalny punkt odniesienia.
Wydajność czyli innymi słowy sprawność cieplna silnika
spalinowego to bardzo istotne zagadnienie, ponieważ im jest
ona wyższa, tym niższe zużycie paliwa, większa oszczędność
energii i mniejsza emisja zanieczyszczeń. Od czasu
pomyślnego opracowania pierwszego na świecie silnika
wysokoprężnego w 1897 roku, po latach udoskonalania i
26 unowocześniania oraz dzięki nowym technologiom, jego

sprawność wzrosła z 26 do obecnych 46%. Dalsze
śrubowanie tego wyniku staje się jednak coraz
trudniejsze, a postęp jest powolny. Boschowi i Weichai
Power udało się jednak dokonać przełomu i poprawić
dotychczasowe osiągnięcie o istotne 4%.
Wymagało to oczywiście pełnego zaangażowania ze
strony obu firm. Bosch wniósł do projektu swoje know-how
w zakresie układów wtrysku paliwa, jak również dostarczył
modułowy system Common Rail dla sześciocylindrowego
silnika wysokoprężnego o pojemności 12,9 litra. Wydajne
zasilanie i precyzyjny wtrysk paliwa sprawiają, że
jednostka spełnia normę emisji spalin China VI/Euro VI.
System Common Rail opracowany przez Boscha może
być używany dla poziomów ciśnienia od 1800 do 2500
barów i skonfigurowany dla silników posiadających do
ośmiu cylindrów. Wysokie natężenia przepływu
wtryskiwaczy umożliwiają optymalizację strategii spalania
i zapewniają silnikowi bardzo dobre osiągi. System
Common Rail został również przystosowany do

współpracy z zelektryfikowanym układem napędowym.
Sam zaawansowany układ wtrysku paliwa to jednak nie
wszystko. Niezbędne było również dopracowanie innych
kluczowych obszarów silnika. Tym właśnie zajęło się
Weichai Power tworząc w rezultacie pięć zastrzeżonych
technologii: technologię spalania synergicznego z
zaawansowanymi polami (optymalizuje projekt dolotu
powietrza, wtrysku paliwa, profilu komory spalania i
innych elementów, aby związek między polem prędkości a
polem stężenia w komorze spalania był bardziej
harmonijny, a prędkość spalania wzrosła o 30%),
technologię projektowania harmonijnego (selektywnie
osłabia niektóre części, aby ostatecznie wzmocnić ogólną
strukturę i zwiększyć wytrzymałość układu o około 60%),
technologię dystrybucji energii spalin (uwzględnia
zapotrzebowanie na recyrkulację spalin, gwarantując
odpowiednią sprawność turbin oraz spełnienie przepisów
i norm, a jednocześnie zapewniając 1-procentowy wzrost
sprawności cieplnej), technologię smarowania
podstrefowego (wykorzystuje różne technologie redukcji
tarcia w poszczególnych obszarach, aby zmniejszyć
całkowite tarcie o 20%) i technologię sterowania WISE
(kreatywnie opracowuje serię precyzyjnych modeli
predykcyjnych sterowania, dzięki czemu każda część
silnika może pracować w sposób bardziej wydajny).
Wszystkie powyższe technologie pomagają wspólnie
osiągnąć wysoką wydajność spalania, zoptymalizować
tarcie wewnętrzne i ograniczyć emisję zanieczyszczeń.
Eksperci branżowi zwrócili uwagę, że wraz ze wzrostem
sprawności silników wysokoprężnych do 50% zarówno
zużycie oleju napędowego, jak i emisja dwutlenku węgla
zmniejszą się o 8%.
Silnik Diesla pozostanie preferowanym wyborem w

najbliższej przyszłości jako napęd pojazdów użytkowych, a przede
wszystkim w przypadku transportu ciężkich ładunków na duże
odległości. Z tego powodu Bosch i Weichai Power dążą do stałego
udoskonalania jednostek wysokoprężnych z myślą o ochronie
klimatu i środowiska. W trakcie trwającej już kilkanaście lat
współpracy obie firmy połączyły swoje mocne strony i
doświadczenie w wielu przedsięwzięciach, wśród których było
między innymi zaopatrywanie chińskiego rynku w mocne,
energooszczędne i przyjazne dla środowiska jednostki
wysokoprężne. Ponadto Bosch i Weichai Power współpracują w
kilku innych obszarach, w tym w mobilnych ogniwach paliwowych i
systemach wspomagających kierowcę, co ma na celu uczynienie
pojazdów użytkowych jeszcze czystszymi, bezpieczniejszymi i
bardziej inteligentnymi. Pokrywa się to ze strategią Boscha, który
dąży do tego, aby transport był jak najbardziej przyjazny dla
środowiska i na kilka sposobów realizuje wizję neutralnej pod
względem emisji CO2 mobilności. W swoim podejściu do przyszłej
technologii układów napędowych dostawca technologii i usług
zachowuje otwarty umysł. Z jednej strony Bosch chce stać się
liderem rynku elektromobilności dzięki pojazdom zasilanym z
akumulatorów i ogniw paliwowych. Pojazdy elektryczne są
neutralne dla klimatu, jeśli prąd potrzebny do ich ładowania, a także
wodór niezbędny ogniwom paliwowym pozyskiwane są ze źródeł
odnawialnych. Z drugiej strony Bosch opracowuje technologię
wydajnych silników spalinowych, aby przeciwdziałać globalnemu
ociepleniu i w jak największym stopniu chronić środowisko.
Okazuje się bowiem, że również silniki benzynowe i wysokoprężne
mogą być neutralne dla klimatu pod warunkiem, że są zasilane
paliwami syntetycznymi wytwarzanymi przy użyciu energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Bosch spodziewa się, że do
2030 roku około jedna trzecia wszystkich noworejestrowanych na
świecie pojazdów będzie miała napęd elektryczny. Pozostała część
nadal będzie napędzana silnikami spalinowymi. Wiele z nich
otrzyma jednak wspomaganie w postaci jednostki na prąd.
k
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Transbud Nowa Huta S.A.

Profesjonalny SERWIS
aparatury wtryskowej
samochody osobowe i ciężarowe

- wtryskiwaczy wszystkich typów
- wtryskiwaczy COMMON RAIL
- pompowtryskiwaczy i pomp PLD
- Bosch QualityScan
godziny otwarcia: pn. - pt.: 8.00 - 16.00

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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- pomp rzędowych sterowanych
mechanicznie i elektrycznie
- pomp rozdzielaczowych
- pomp wtryskowych
- pomp wysokiego ciśnienia
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REKLAMY / OGŁOSZENIA

Diagnostyka i naprawa:

27

HISTORIA I Meyers Manx

Antydepresant na
czterech kołach

W oparciu o podzespoły Volkswagena Typ 1 zwanego w naszym kraju Garbusem zbudowano wiele
ciekawych samochodów. Najsympatyczniejszym i najbardziej ponadczasowym spośród nich jest bez
wątpienia Meyers Manx. Ten debiutujący w połowie lat 60. pojazd typu buggy po dzień dzisiejszy urzeka
bezpretensjonalnym charakterem i budzącą wyłącznie pozytywne emocje formą, a jazda nim sprawia tak
dużo radości, że z powodzeniem może być rekomendowana jako jedna z metod na poprawę nastroju.
Tekst: Mariusz Barański, Zdjęcia: Volkswagen AG
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Południowa Kalifornia pod wieloma względami stanowi
wyjątkowe miejsce na mapie Stanów Zjednoczonych.
Przykładowo, to właśnie tam w pierwszej kolejności została
spopularyzowana kultura surfingowa. Jednym z jej symboli stały się
plażowe buggy, których najbardziej znanym przedstawicielem jest
Meyers Manx. Ten niezwykle charakterystyczny pojazd stworzył
Bruce Meyers - kalifornijski weteran drugiej wojny światowej i
zapalony surfer. Wszystko zaczęło się od tego, że podczas
pływania na desce Meyers często miał okazję widzieć na plaży
różnego rodzaju auta przystosowane do jazdy po piasku.
Większość z nich została zbudowana przez domorosłych
konstruktorów na bazie starych amerykańskich Fordów,
Chevroletów i Dodge’ów. Na tym tle wyróżniał się EMPI
Sportster, będący dziełem firmy założonej przez jednego z
kalifornijskich dealerów Volkswagena. Pojazd powstał w
oparciu o technikę Garbusa i posiadał stalowe, dość topornie
wyglądające nadwozie. Mimo braku układu 4x4 świetnie
nadawał się do jazdy po plaży, co w znacznej mierze było
zasługą stosunkowo niskiej masy własnej oraz dociążenia
tylnej, napędzanej osi przez silnik. Meyers doskonale
wiedział, że taka koncepcja to w przypadku buggy
przysłowiowy „strzał w dziesiątkę”. Sam zresztą użytkował
Volkswagena Transportera (czyli samochód większy i cięższy,
28 ale także mający silnik z tyłu i napęd na tylne koła), który po

wyposażeniu w terenowe opony z powodzeniem radził
sobie na piaszczystym podłożu. O ile jednak sama idea
EMPI Sportstera przypadła Meyersowi do gustu, o tyle
wygląd auta nie wzbudzał jego entuzjazmu. Doszedł więc
do wniosku, że na bazie Garbusa skonstruuje własne,
zdecydowane przyjemniejsze dla oka, a przy okazji
jeszcze lżejsze buggy. Realizacja obydwu założeń nie
stanowiła dla niego większego problemu. Meyers był
bowiem absolwentem szkoły artystycznej Chouinard Art
Institute w Los Angeles, gdzie zdobył solidne
wykształcenie z zakresu szeroko pojętego rysunku, co w
połączeniu z wrodzonym talentem dawało mu nie lada
podstawy do zaprojektowania atrakcyjnego wizualnie
nadwozia. Ponadto dysponował dużą wiedzą na temat
włókna szklanego. Ten lekki i wytrzymały materiał miał
okazję poznać dzięki współpracy z Dalem Valezy,
uznawanym za pierwszego komercyjnego wytwórcę
desek surfingowych. Przygodę z włóknem szklanym
Meyers kontynuował w firmie Jensen Marine
specjalizującej się w produkcji żaglówek wykonanych z
tworzywa sztucznego, do którego wzmocnienia używano
wspomnianego włókna. Nabyte tym sposobem
doświadczenie postanowił wykorzystać podczas
konstruowania buggy.
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Z racji swoich właściwości oraz możliwości
dowolnego formowania tworzywo wzmocnione włóknem
szklanym znakomicie nadawało się do budowy karoserii
plażowego pojazdu. Nie zastanawiając się więc długo
Meyers wymodelował z niego monocoque o kształcie
idealnie korespondującym z jakże typowym dla Kalifornii
beztroskim stylem życia. Aby zwiększyć odporność na
wszelkie naprężenia występujące w czasie jazdy po
nierównościach nadwozie zostało wyposażone w
zintegrowaną, stalową ramę, która przy okazji posłużyła
za punkt mocowania dla umieszczonego z tyłu
czterocylindrowego silnika typu bokser, skrzyni biegów
oraz niezależnego zawieszenia. Jak już wcześniej
wspomniano, technika oraz elementy wnętrza
samochodu pochodziły z Volkswagena Garbusa. Auto
otrzymało nazwę Meyers Manx, a jego pierwszy
egzemplarz noszący przydomek „Old Red” ujrzał światło
dzienne na początku 1964 roku. Co ciekawe, Meyers nie
planował wytwarzania swojego buggy na większą skalę.
W sumie zbudował dwanaście sztuk: jedną dla siebie oraz
jedenaście dla swoich przyjaciół. Na tym miało się
skończyć, ale pojazd wzbudził tak duże zainteresowanie,
że jego twórca postanowił pójść za ciosem i choć w
pewnym stopniu zaspokoić niespodziewany popyt.
Najpierw jednak musiał nieco zmodyfikować konstrukcję
Manxa, gdyż zastosowany w nim monocoque okazał się
zbyt drogi w produkcji. Aby obniżyć koszty Meyers
zdecydował, że przystosuje nadwozie do montażu na
płycie podłogowej Garbusa, w której rozstaw osi zostanie
uprzednio skrócony o 36,2 cm. Cały zabieg był dość
prosty do wykonania przede wszystkim dlatego, że w
przypadku kultowego Volkswagena całą karoserię dało
się bez problemu odkręcić od platformy. Po przeprowadzeniu takiej operacji, z płyty podłogowej należało wyciąć

odpowiedniej szerokości fragment, zespawać ją z powrotem i
zamontować nowe nadwozie z tworzywa sztucznego. Następnie pozostawało wykończyć kokpit, przymocować wszelkie
zewnętrzne detale, przykręcić odpowiednie koła i buggy
mieszczące docelowo dwóch pasażerów wraz z ich deskami
surfingowymi było gotowe. Łatwość montażu miała tutaj bardzo
istotne znaczenie, ponieważ samochód sprzedawano w formie
zestawu do samodzielnego złożenia. Dawcę techniki, czyli
Garbusa należało sobie jednak zorganizować we własnym
zakresie, z tym że zalecano wybrać egzemplarz minimum z
1961 roku, czyli z silnikiem o pojemności skokowej 1.2, 1.3 lub
1.5-litra. Niektórzy szli o krok dalej i zamiast jednostki
Volkswagena decydowali się wyposażyć swoje buggy w 6cylindrowego boksera z Chevroleta Corvair, zapewniającego
znacznie lepsze osiągi oraz większe dociążenie napędzanych kół.
Od 1964 do 1971 roku powstało 5280 zestawów montażowych
modelu Meyers Manx, co tak naprawdę miało się nijak w stosunku
do zapotrzebowania na auto. Wielu zwietrzyło w tym dobry interes i
wkrótce niczym grzyby po deszczu pojawiły się firmy, które
skopiowały pomysł Bruce’a Meyersa i pod własnymi szyldami
rozpoczęły wytwarzanie buggy wzorowanych na Manxie. Pod
koniec lat 60. twórca oryginału postanowił ukrócić ten niecny
proceder. Skierował więc sprawę do sądu wysuwając argument, że
na stworzony przez siebie samochód uzyskał w 1965 roku patent.
Sędzia orzekł jednak, że skoro jego przyznanie nastąpiło dopiero
rok po rozpoczęciu sprzedaży pojazdu, to ochrona patentowa nie
obowiązuje. Prawnik Meyersa radził mu odwołać się od tej decyzji,
ale ostatecznie żadna apelacja nie została wniesiona. W rezultacie
każdy, kto tylko chciał mógł oferować własne, wyraźnie inspirowane
Manxem buggy. Cała ta sytuacja tak mocno Meyersa sfrustrowała,
że w 1970 roku odszedł ze swojej firmy. Rok później
przedsiębiorstwo B. F. Meyers & Co. przestało istnieć (w 2000 roku
wznowiło działalność jako Meyers Manx Inc., a w roku 2020, po
przekształceniach własnościowych, zmieniło nazwę na Meyers
Manx LLC), natomiast firmy sprzedające mniej lub bardziej udane
kopie oryginału nadal z powodzeniem funkcjonowały. Według
szacunków na całym świecie było ich ponad 300, a wszystkie
razem wzięte dostarczyły około 250 tysięcy (niektóre źródła
podają, że nawet 350 tysięcy) plażowych pojazdów
wzorowanych na buggy Bruce’a Meyersa. Mimo zalewu
podróbek, które pod względem łącznego wolumenu produkcji
całkowicie przyćmiły pierwowzór, Meyers Manx nie został
zapomniany, a wręcz przeciwnie. Obecnie cieszy się
absolutnie kultowym statusem i należy do grona najbardziej
rozpoznawalnych dzieł wzornictwa przemysłowego XX wieku.
Oryginał jest bowiem tylko jeden i nawet najdoskonalsza kopia
29
nigdy nie będzie w stanie mu dorównać.
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TEST I Audi e-tron S Sportback 503 KM

Na zdjęciu: Audi e-tron S Sportback na rynku w Lądku-Zdrój

Kuoka

Przyszłością motoryzacji, i to tą najbliższą, mają być samochody elektryczne. To one mają służyć
nam jako osobisty środek transportu. Taki jest plan, który narysowali decydenci. Czas zatem
sprawdzić jak wygląda przyszłość w teraźniejszości.
Robert Lorenc
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Nieprzypadkowo Audi e-tron S Sportback został wytypowany
do tego zadania. Nie tylko jest on modelem w najpopularniejszym
obecnie segmencie samochodów - SUV, a dodatkowo w modnym
opakowaniu coupe - to oferuje bardzo dobre osiągi (przyspieszenie
0-100 km/h uzyskuje w 4,5 sekundy, a jego prędkość maksymalna
wynosi 210 km/h) oraz satysfakcjonujący zasięg, który wynosi 347
kilometrów (w cyklu mieszanym). „Na papierze” prezentuje się
zatem jako model kompletny. Tym bardziej, że wydaje się iż
przy projektowaniu wyposażenia, księgowy w ogóle nie
ingerował, a nawet stał z boku i dopingował inżynierów żeby
dodawali kolejne elementy. Mamy zatem drzwi które
przykrywają progi (nie pobrudzimy się przy wsiadaniu jeżeli
karoseria będzie zanieczyszczona), które dodatkowo są
samodomykające, i to elektrycznie, co powoduje że jeżeli
użyjemy zbyt małej siły same się docisną (opcja wymagająca
dopłaty 3200 PLN). Regulowane w każdej płaszczyźnie fotele,
a co więcej ten kierowcy automatycznie odsuwa się, aby
ułatwić mu wyjście oraz wejście do kabiny. Ich wygoda
30 powoduje że zupełnie nie chce się nam opuszczać kabiny e-

trona S Sportback. Gdyby takie były montowane w
autokarach, to nikogo nie przyprawiałaby o palpitację
serca wizja jazdy w nich na południe Europy. Całość
uzupełniają gniazda zapalniczki – z przodu i tyłu – oraz
USB, (wszystkie typu c), pojemny schowek przed
pasażerem, który dodatkowo został wyposażony w
uchwyt na długopis oraz niezbyt obszerny schowek w
podłokietniku. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest
umieszczenie w konsoli centralnej uchwytu na smartfon z
ładowarką indukcyjną. Urządzenie umieszczone jest w
niej pionowo, przez co zajmuje minimalną ilość miejsca.
Dodatkowo każdy zapominalski, jak będzie chciał opuścić
kabinę nie zabrawszy smartfona ze sobą, zostanie
„postawiony do pionu” informacją – głosową – iż go nie
zabrał. Na niewygody nie mają prawa narzekać
pasażerowie tylnej kanapy. Nie tylko jest ona dobrze
wyprofilowana i wygodna, to o zapewnienie optymalnego
komfortu termicznego zadbają sobie oni sami poprzez
czterostrefową – wydajną – klimatyzację. Ciężko jest

znaleźć element którego brakowałoby w wyposażeniu etrona S Sportback, no może schowka na okulary, ale –
niestety – że go nie ma, powoli robi się już tradycją.
Pewnym rozczarowaniem są również składane lusterka,
które takowe są tylko z nazwy, ponieważ poprzez swoją
konstrukcję, po ich złożeniu Audi e-tron S Sportback jest
praktycznie tej samej szerokości co wcześniej.
Obecnie liczba komercyjnych ładowarek –
szczególnie w dużych miastach – stale rośnie i już dzisiaj
zaspokajają one zapotrzebowanie kierowców w takim
stopniu, iż nie ma zatorów przed nimi. Inaczej jest jeżeli
chcesz wybrać się w trasę samochodem elektrycznym,
tak jak my to uczyniliśmy obierając sobie za punkt
docelowy Lądek-Zdrój, czyli miasto oddalone od Krakowa
o niecałe 290 kilometrów. Teoretycznie znajdowało się
ono w zasięgu Audi e-trona S Sportback i powinniśmy do
niego dojechać bez konieczności ładowania go po drodze.
Tyle teoria, bo w praktyce okazało się to nieosiągalne, o
czym poinformował nas sam samochód w momencie
wytyczania drogi w nawigacji (brawo). Oznaczało to
konieczność zaplanowania trasy, i to dosyć dogłębnego, a
słowem przewodnim został zwrot „kompromis”. Nie
mogliśmy wybrać drogi, która najbardziej nam pasowała,
bo nie znajdowały się na niej punkty ładowania, a taką
która pozwoliła nam na dotarcie do celu. Taki charakter
podróżowania niesie za sobą jeszcze jedną
niedogodność. Otóż aby zaoszczędzić czas,
zatrzymujesz się nie tam gdzie chcesz, tylko tam gdzie
wcześniej zaplanowałeś ładowanie. Dodatkowo ważne
było aby dowiedzieć się z jaką prędkością naładujemy
samochód w wybranym punkcie ładowania ponieważ
pozwoliło nam to na obliczenie czasu postoju. Wbrew
pozorom, jest to jedna z najważniejszych informacji gdyż
różnice mogą być znaczące. Przykładowo korzystając z
usługi Orlen Charge w ciągu niespełna 27 minut
pobraliśmy 36,6 kWh tym samym zwiększając zasięg etrona S Sportbacka ze 136 kilometrów do 252, czyli o 116
kilometrów (koszt ładowania 87,55 PLN). Natomiast
korzystając z ładowarki PGE w ciągu 2 godzin i 8 minut
pobraliśmy 23,09 kWh co pozwolił na zwiększenie
zasięgu o 61 kilometrów (koszt 22,87 PLN). Dobrą
praktyką jest również wcześniejsze poznanie operatora
ładowarki i warunków jakie trzeba spełniać, aby
skorzystać z jego punktu ładowania (wszyscy komercyjni
operatorzy wymagają przynajmniej rejestracji w swojej
usłudze). Dopiero tak „uzbrojeni” uznaliśmy, że jesteśmy
przygotowani do drogi. Jak później się okazało takie
planowanie było zbawienne. Dopiero w trakcie podróży,

ale już po ładowaniu na trasie, okazało się, że droga którą mieliśmy
pierwotnie jechać została zamknięta, a poprowadzony objazd
wydłużał naszą podróż o prawie 30 kilometrów. Nie posiadając
wystarczającego zapasu energii oraz nie będąc przygotowanym na
takową ewentualność byłby to bardzo stresujący odcinek. Na
szczęście zadziałaliśmy wyprzedzająco i byliśmy przygotowani na
taką nieprzewidzianą sytuację. Inna sprawa, że nie ma
konieczności uporczywego wpatrywania się w zmniejszający
zasięg, bo jeżeli spadnie on poniżej 50 kilometrów rozlegnie się
sygnalizacja informująca o tym. Na pewno jej nie przeoczysz, no
chyba że spałeś. Jednak gdyby tak się okazało, to z pewnością twój
wzrok przyciągnie zapalony – od tego momentu – symbol
akumulatorów.

O ile o przyspieszeniu można wypowiadać się w samych superlatywach, to już
wykorzystując je musisz mieć na
względzie wagę e-trona S Sportback,
która wynosi 2695 kg, co czuć przy
gwałtownym hamowaniu. Musisz to
przewidzieć, fizyki nie da się oszukać,
a przynajmniej nie na taką skalę.
Uczciwie trzeba przyznać że sama podróż rekompensuje
wcześniejsze niedogodności z jej planowaniem. Z małymi
wyjątkami – o których za chwilę – prowadzenie Audi e-trona S
Sportback jest niemęczącą przyjemnością. Bez słowa protestu
poddaje się on poleceniom które wydajemy, tak za sprawą
kierownicy, jak również pedałem gazu. Praktycznie bez względu na
prędkość z którą się poruszamy, każde mocniejsze naciśnięcie
pedału gazu powoduje katapultowanie się e-trona S Sportback, i to
niemal natychmiastowe. Robi ono tym większe wrażenie iż ma się
przeświadczenie, że wykonuje to zupełnie bez wysiłku. To nie jest
stwierdzenie nad wyraz, bo twoje plecy zaczynają bardzo szczelnie
przylegać do oparcia fotela. Tym samym pasy, które po ruszeniu i
przejechaniu paru metrów samoczynnie dociskają się do korpusu,
a wcześniej wydawały ci się tylko ciekawym dodatkiem, to w trakcie
takiego przyspieszenia nabierają zupełnie innego znaczenia.
Przypominają osobę z obsługi kolejki górskiej, która przed
rozpoczęciem jazdy sprawdza poprawność zapiętych pasów i czy
nie wysmykniemy się z nich. E-tron S Sportback zachowuje się
identycznie. Jeżeli nie wpatrujesz się w prędkościomierz (a nie jest
to rozsądne jak prowadzisz), to skalę przyspieszenia, oprócz
sygnałów które daje ci ciało, odczujesz również na rękach, bo układ
kierowniczy utwardza się znacząco. I o ile o przyspieszeniu można
wypowiadać się w samych superlatywach, to już wykorzystując je
musisz mieć na względzie wagę e-trona S Sportback, która
wynosi 2695 kg, co czuć przy gwałtownym hamowaniu. >>>>
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Dodatek współfinansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie
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Stawy Biskupie w Lądku-Zdrój

Park Zdrojowy w Lądku-Zdrój

>>>> Musisz to przewidzieć, fizyki nie da się oszukać, a
przynajmniej nie na taką skalę. Tak samo odczuwa się jego wagę
pokonując kręte drogi. Co prawda grzecznie podąża on za asfaltem
nie wykazując przy tym żadnej nerwowości, jednak serpentyny i
ostre zakręty lepiej pokonywać z zachowaniem limitu
bezpieczeństwa, bo po prostu czuć jego nadwagę i to pomimo że
napęd i systemy dzielnie starają się ją ukryć. Nie wiem dlaczego,
ale przy reklamowaniu praktycznie dowolnego modelu elektrycznego, najczęściej pojawiającym się stwierdzeniem jest „otaczająca
nas cisza”. O ile faktycznie w mieście i na drogach lokalnych, a w
szczególności już w trakcie przyspieszania – pod warunkiem że nie
słuchamy głośniej multimediów – jest ona zauważalna i to bardzo, o
tyle poruszając się autostradą komfort dźwiękowy w kabinie jest
identyczny jak w samochodzie z tradycyjną jednostką napędową.
Jeżeli ktoś zachęcony tym hasłem w pierwszą przejażdżkę
wybierze się właśnie na taką drogę, będzie rozczarowany. Jednak
to drobne niedoskonałości pokazujące tylko że e-trona S
Sportbacka projektowali ludzie, a nie nieomylne roboty.
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W czerpaniu przyjemności z jazdy – o ile zachodzi taka
konieczność – wymiernie wspomagają nas systemy, które
działają tak jak powinny działać, czyli z wyczuciem, a nie
udowadniając że „wiedzą lepiej”. Przynajmniej większość z
nich. System monitorowania martwego pola działa w pełnym
zakresie prędkości i robi to dobrze, ani nadgorliwie, ani ospale.
Sygnalizuje również obecność samochodu który właśnie
wyprzedzamy, gasząc sygnalizację w momencie kiedy
możliwe jest wjechanie na jego pas bez zakłócania mu jazdy.
W zależności jakie ukształtowanie ma droga którą się
poruszasz, to działanie systemu utrzymania samochodu w osi
32 jezdni może być niezauważalne lub denerwujące. Najbardziej

ingeruje na krętych drogach i to na nich, jeżeli jesteś
pewny swoich umiejętności, bezpieczniej będziesz czuł
się za kierownicą jeżeli będzie wyłączony. Na szczęście
da się go deaktywować za pośrednictwem przycisku
znajdującego się na manetce którą włączamy migacze
(aktywuje się przy kolejnym włączeniu samochodu).
Spośród wszystkich systemów wspomagających
kierowcę, stałem się fanem tego, którego nazwy po
Polsku nawet nie jestem w stanie przytoczyć. Powoduje
on, iż w momencie kiedy zbliżamy się do samochodu, a
nie dodajemy gazu, e-tron S Sportback zaczyna
samoistnie przyhamowywać zrównując nasze prędkości.
Działa on na tyle sprawnie, że – po początkowym moim
zdziwieniu i niedowierzaniu – można się od niego
uzależnić. Oczywiście należy mieć na względzie, to że to
my odpowiadamy za to co dzieje się na drodze i pewna
doza nieufności jest jak najbardziej wskazana, jednak
działa on na tyle subtelnie, a jednocześnie pewnie, że
szybko jest w stanie przekonać do siebie nawet
największych sceptyków. Tak samo sprawnie działają
automatyczne światła. Prędzej będziesz jechał na
włączonych mijania w dzień, niż na dziennych w
warunkach o ograniczonej widoczności.
Audi e-tron S Sportback nie jest kompaktowym
samochodem, jednak dzięki przedniej i tylnej kamerze
cofania oraz precyzyjnym czujnikom parkowania
umieszczenie w wybranym miejscu tego prawie
pięciometrowego pojazdu jest praktycznie bezstresowe.
Oczywiście pod warunkiem, że nie próbujesz wjechać w
czterometrową przestrzeń.

Zużycie energii jest ściśle uzależnione
od charakteru naszej jazdy oraz drogi
którą się poruszamy.
Skoro samochody elektryczne mają być podstawowym
środkiem osobistego transportu, to życzę każdemu kierowcy, aby
poruszał się Audi e-tronem S Sportback. Oznaczałoby to, że każdy
z nas prowadzi na tyle szczęśliwe życie, iż nie przejmuje się
upływającym czasem, a tym samym nie liczy jego upływu. Nie
zależałoby nam, czy do punktu docelowego weekendowej
wycieczki dojedziemy później o godzinę, czy też dzień. Tak samo
jak nie przejmowalibyśmy się pieniędzmi, również tymi
blokowanymi na karcie płatniczej przy uzupełnianiu energii w
ładowarkach komercyjnych. Może – ale na to już producenci
samochodów nie mają wpływu – lekko mógłby drażnić nas
fakt, że trasę wycieczki trzeba dostosować do punktów
ładowań samochodów, a nie wybrać tą najbardziej atrakcyjną
dla siebie. Tak czy inaczej nie liczylibyśmy czasu, ani
pieniędzy i wydaje się, że bylibyśmy na najlepszej drodze aby
zostać najszczęśliwszymi zwierzętami świata, tym samym
detronizując kuokę, która obecnie dzierży to zaszczytne
miano.
Dziękuję firmieAuto Special Grupa Cichy-Zasada z Modlniczki –Autoryzowanemu Dealerowi Audi – za udostępnienie samochodu do testu oraz Urzędowi
Miasta i Gminy Lądek-Zdrój za pomoc przy realizacji sesji zdjęciowej.
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Audi e-tron S Sportback jest modelem kompletnym i

w taki sam sposób został wyceniony. Każdy kto chciałby nabyć
egzemplarz testowy, dodatkowo doposażony o elementy wycenione na 93 860 PLN, musi liczyć się z wydatkiem 528 460 PLN.
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Zużycie energii przez e-trona S Sportback jest ściśle
uzależnione od charakteru naszej jazdy oraz drogi którą
się poruszamy. Audi podaje że średnio powinno ono
wynieść 28,1 kWh na 100 kilometrów i taka wartość może
być wartością realną, zaniżoną lub zawyżoną. Już
tłumaczę. Największe „spalanie” e-tron S Sportback – tak
jak i wszystkie modele elektryczne – ma na drogach
szybkiego ruchu i autostradach (oczywiście poruszając
się z maksymalną dozwoloną prędkością w danym
miejscu), gdyż to na nich odcinki w których może
odzyskać energię są symboliczne. W trakcie testu na tego
typu drogach zużycie energii nie chciało spaść poniżej
31,5 kWh/100 km. Zdecydowanie mniejszą wartość
zobaczysz na drogach lokalnych, oczywiście o ile nie
będziesz co chwilę kogoś wyprzedzał. Przy normalnej i
płynnej jeździe wartości w okolicach 25 kWh/100 km
pojawiały się dosyć często, a w momencie wdrożenia
ekojazdy udało się nam uzyskać – co prawda na chwilę –
wartość poniżej 20 kWh/100 km. Oczywiście włączając
tryb „spieszy mi się” zużycie energii szybuje do góry i w
trakcie szybkiego przyspieszania niejednokrotnie
wynosiło 47 kWh/100 km. Za to – jeżeli chodzi o pobór
energii - jazda po mieście nie powoduje takich jej skoków,
można by nawet rzec iż wskazanie jest płaskie i zbliżone
do podawanego przez producenta. Na szczęście
inżynierowie Audi nie okazali się optymistami, a
pragmatykami i przewidywany zasięg praktycznie
momentalnie zmienia się w momencie jak my zmieniamy
sposób poruszania się.
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PRAWO

Poruszanie się

hulajnogami
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Zdjęcie: Chandra Oh /unsplash
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elektrycznymi

W ciepłe dni, kiedy dodatkowo pogoda jest stabilna i tym samym nie narażamy się na jej
gwałtowną zmianę, poruszanie się hulajnogą elektryczną jawi się jako doskonały pomysł.
Nie zmęczymy się, jak to jest w przypadku roweru, a i ominiemy korki, których bylibyśmy
częścią jadąc samochodem. Warto jednak zdawać sobie sprawę na jakich zasadach
możemy, i powinniśmy to robić.
Kazus prawny przygotowany przez Kancelarię Radcy Prawnego – Katarzyna Siwiec

REKLAMY / OGŁOSZENIA

Zdjęcie: Edvin Johansson /unsplash

kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany poruszać się z
Począwszy od dnia 20 maja bieżącego roku
dopuszczalną prędkością 20 km/h korzystając z drogi dla rowerów
obowiązują w polskim prawie regulacje określające
lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku,
zasady poruszania się hulajnogami elektrycznymi.
w którym się porusza lub zamierza skręcić. W przypadku gdy
Przepisy te zawarte są w ustawie „Prawo o ruchu
brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla
drogowym”. Przypomnieć wypada na samym wstępie, że
rowerów, a ruch pojazdów po jezdni dozwolony jest z dopuszczalną
zgodnie z definicją hulajnoga elektryczna to: pojazd
prędkością 30 km/h, wtedy zobowiązany jest do poruszania się nią,
napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez
jednak również z maksymalną
siedzenia i pedałów,
prędkością 20 km/h. Kierujący
konstrukcyjnie przeznaczony do
Certyfikowany Rzeczoznawca Samochodowy
hulajnogą elektryczną może się
poruszania się wyłącznie przez
www.rzkrakow.pl, tel. 600 318 039, e-mail: biuro@rzkrakow.pl
poruszać po chodniku lub drogą
kierującego znajdującego się na
---- konsultacje, opinie i eksper tyzy techniczne pojazdów,
również zabytkowych
dla pieszych w przypadku jeżeli
tym pojeździe.
---- wycena war tości r ynkowej pojazdów (również dla UC i WK)
usytuowana jest ona wzdłuż
U s t a w o d a w c a o k r e ś l i ł ---- profesjonalna pomoc przy zakupie pojazdu używanego
wer yfikacja numeru VIN pojazdów
jezdni na której ograniczenie
minimalny wiek kierującego ------- weryfikacja jakości napraw pojazdów
prędkości jest większe niż 30
hulajnogą, który nie może być ---- kosztor ysowanie napraw pojazdów
---- opinia zmian w specyfikacji technicznej
km/h, brakuje na niej wydzielonej
niższy niż 10 lat. Natomiast w
pojazdów (również dla WK i Stacji Diagnostycznych)
drogi dla rowerów oraz pasa
strefie zamieszkania dziecko w
ruchu dla rowerów, a chodnik lub droga dla pieszych usytuowana
wieku do 10 lat może kierować hulajnogą wyłącznie pod
wzdłuż powyższej jezdni. Jednak może to robić z zachowaniem
opieką osoby dorosłej. Aby móc kierować hulajnogą
następujących zasad: zachowując szczególną ostrożność,
elektryczną osoby w wieku od 10 lat do 18 lat muszą
ustępując pierwszeństwa pieszym, nieutrudnianie im ruchu oraz
posiadać kartę rowerową albo prawo jazdy kategorii AM,
jazda musi odbywać się z prędkością zbliżoną do prędkości
A1, B1 lub T. Takiego obowiązku nie mają zaś osoby
pieszego.
pełnoletnie.
Kierującego hulajnogą elektryczną dotyczy także wiele
W przywołanej ustawie określona została także
zakazów, a precyzyjniej zabrania mu się:
dopuszczalna prędkość hulajnogi elektrycznej, jak
1) co do zasady - jazdy po jezdni obok innego uczestnika
również miejsca poruszania się nią. I tak, co do zasady
ruchu;
2) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na
kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;
3) czepiania się pojazdów;
4) ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;
5) przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku.
Znowelizowane przepisy regulują również kwestie
związane z parkowaniem hulajnóg, które mogą być
pozostawione na chodniku – w miejscu do tego
przeznaczonym, a gdy takie nie występuje – równolegle i
jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika jeżeli w
miejscu tym nie obowiązuje zakaz postoju lub
zatrzymywania się, a także szerokość chodnika
pozostawiona dla pieszych nie jest mniejsza niż 1,5 m. W
przypadku pozostawienia hulajnogi w miejscu, gdzie jest
to zabronione i utrudnia ona ruch lub w inny sposób
zagraża bezpieczeństwu będzie można ją usunąć. W
razie niezastosowania się opisanych nakazów
ustawodawca przewidział też karę w wysokości 123 zł
oraz 23 zł za każdą dobę przechowywania (patrz art. 130
a ustawy Prawo o ruchu drogowym).
Na koniec wyjaśnić trzeba, że w związku z
analizowanymi regulacjami pojawiły się też sankcje za
niestosowanie się do nich i tak na przykład za
przekroczenie prędkości lub nieustąpienie
pierwszeństwa pieszym grozi kara od 50 zł do 5 000 zł.
Trzymanie telefonu podczas jazdy może się zakończyć
grzywną w kwocie 200 zł. Przewożenie pasażera lub
zwierzęcia może kosztować kierującego kwotę 100 zł.
Zaś za kierowanie na drodze publicznej, w strefie
zamieszkania lub w strefie ruchu w stanie po użyciu
alkoholu lub podobnie działającego środka kierującemu
hulajnogą grozi mandat od 300 do 500 zł.

EKOMIASTO

#Ekomiasta

Rabka-Zdrój
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Gmina miejsko-wiejska w województwie
małopolskim, w powiecie nowotarskim. Zajmuje obszar o
powierzchni 69 km 2 i liczy 16 887 mieszkańców. W jej
skład wchodzi miasto uzdrowiskowe Rabka-Zdrój oraz
trzy sołectwa: Chabówka, Rdzawka i Ponice. Bogactwami
naturalnym Rabki-Zdroju są solanki, które wykorzystuje
się w kuracjach pitnych, kąpielowych i wziewnych. W
Parku Zdrojowym funkcjonuje ogólnodostępna tężnia
solankowa, a także pijalnia wód mineralnych. RabkaZdrój oferuje szeroką gamę zabiegów i porad
specjalistycznych. Do dyspozycji kuracjuszy oddane są
liczne sanatoria i szpitale uzdrowiskowe. Uzdrowisko
specjalizuje się w leczeniu chorób układu oddechowego i
krążenia, alergii, schorzeń reumatycznych i nerwic. W
Rabce-Zdroju obok głównej funkcji uzdrowiskowej rozwija
się również turystyka. Atrakcyjne położenie u podnóża
Gorców i Beskidu Wyspowego sprawia, że jest to
doskonały punkt wyjścia na wycieczki górskie. Liczne
trasy turystyczne, przyrodnicze i kulturowe zachęcają do
aktywnego spędzania wolnego czasu. Oferta
rekreacyjno-sportowa gminy obejmuje także szlaki Nordic
Walking, skatepark, stadion sportowy, korty tenisowe,
boiska do siatkówki plażowej oraz letni basen. Natomiast
w zimie gmina zaprasza miłośników białego szaleństwa
na znakomicie przygotowane stoki narciarskie oraz trasy
narciarstwa biegowego.
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Działania na rzecz poprawy jakości powietrza
gospodarstwa
domowe

Gmina Rabka-Zdrój udziela dotacji do wymiany niskosprawnych urządzeń grzewczych na nowoczesne
kotły ekologiczne w następujących programach: 1. Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabki-Zdroju
poprzez wymianę źródeł ciepła na gazowe oraz na paliwa stałe, 2. W rządowym programie Czyste Powietrze
skupiającym się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by
efektywnie zarządzać energią. Dodatkowo, w gminie realizowany jest projekt dopłat do instalacji odnawialnych źródeł energii pn.
Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski.

zakłady
produkcyjne

Podstawą jest tutaj wydawanie stosownych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia. W procesie decyzyjnym uwzględniona jest również Uchwała nr
XXXVIII/244/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 17 lipca 2013 roku w sprawie: uchwalenia Statutu
Uzdrowiska Rabka-Zdrój, która w par. 3 ust. 1 jasno określa, że w celu zapewnienia prawidłowej
działalności lecznictwa uzdrowiskowego, w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej zabrania się prowadzenia m.in. budowy w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, tj.: zakładów przemysłowych, budynków mieszkalnych
jednorodzinnych i wielorodzinnych, obiektów handlowych o powierzchni użytkowej większej niż 400 m 2 , stacji paliw oraz
punktów dystrybucji produktów naftowych, autostrad i dróg ekspresowych, czy obiektów budowlanych mogących zawsze
oddziaływać na środowisko. Kolejnym aktem prawnym, który wprowadza ograniczenia w tym zakresie jest Ustawa z dnia 17
czerwca 1966 roku o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym.

samochody

Miasto nie udziela dofinansowań dla mieszkańców do zakupu samochodów proekologicznych. Strefy
parkowania są zwolnione od opłat w dni wyznaczone, natomiast w roku bieżącym zostaną zamontowane

w gminie dwie stacje
komunikacja miejska oraz alternatywne,
bezemisyjne środki transportu
tereny zielone

Gmina Rabka-Zdrój nie posiada komunikacji miejskiej. Wypożyczalnie
rowerów prowadzone są przez podmioty prywatne.

W ramach przytoczonych wcześniej aktów prawnych w gminie są wydzielone stosowne tereny zielone.

monitoring
powietrza

W gminie funkcjonuje monitoring jakości powietrza z czujników Polskiej Spółki Gazownictwa, Airly oraz ze
stacji GIOŚ, która wykonuje pomiary jakości powietrza stacją pomiarową włączoną do Programu
Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Małopolskiego. Stacja jest objęta pełnym nadzorem
meteorologicznym w celu zapewnienia wymaganej jakości pomiarów oraz gwarantuje prawidłowość wykonywania pomiarów pyłu
zawieszonego PM10 metodą automatyczną i grawimetryczną, a także oznaczeń benzo(a)pirenu w pyle PM10. Pomiar jest wiarygodny
i realizowany w czasie rzeczywistym, dostępny na stronie gminy w zakładce Czyste Powietrze.

programy
społeczne

Dodatek współfinansowany
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
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Działania dydaktyczne realizowane są przez Ekodoradcę w ramach zintegrowanego projektu LIFE „Wdrażanie
Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Z programu
LIFE finansowane są innowacyjne projekty w zakresie ochrony środowiska w Europie, a projekty zintegrowane są
nowym sztandarowym instrumentem wspierania realizacji strategii poprawy jakości środowiska na dużym
obszarze. Projekt koordynuje Województwo Małopolskie angażując łącznie 62 partnerów, a jego celem jest przyspieszenie wdrażania
działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa
małopolskiego. W ramach LIFE w Urzędzie zatrudniony jest Ekodoradca zajmujący się m.in. doradztwem, dofinansowaniami,
prowadzeniem edukacji ekologicznej itd. Na organizowanych w Amfiteatrze pokazach mieszkańcy mogli zobaczyć nowoczesne kotły
gazowe, kotły na paliwa stałe spełniające standard ekoprojektu, odnawialne źródła energii (fotowoltaika, kolektory słoneczne, pompy
ciepła), samochody elektryczne, nowoczesne rozwiązania dotyczące docieplenia budynków. Odbył się piknik ekologiczny pt. „Odetchnij w
uzdrowisku”. Impreza miała charakter edukacji ekologicznej oraz wywołania zmian w nawykach na bardziej przyjazne środowisku. Teatr
Chrząszcz w Trzcinie napisał dla dzieci spektakl „Plum i Bulb, czyli problemy z wodą”. Można było wziąć udział w czterech cyklach
warsztatów: ekologicznym, muzycznym, plastycznym i upcyklingowym (termin ten oznacza przetwarzanie surowców wtórnych z
jednoczesnym podwyższeniem jakości materiału). Można było zobaczyć rośliny oczyszczające powietrze, torby bumerangi (wielokrotnego
użytku), na stanowisku Zero Waste namawiano do nieprodukowania śmieci; można było oglądnąć dom pszczół. Piknik otrzymał wsparcie
Krakowskiego Alarmu Smogowego i akcji „Nie dla reklamówek”. „Alarm antysmogowy w szkole” – to kolejny etap imprezy „Odetchnij w
uzdrowisku”, która odbyła się w przeddzień Dnia Czystego Powietrza w SP nr 2 w Rabce-Zdroju. Poprzebierani aktorzy ze
Stowarzyszenia Lokomotywa zaaranżowali miasteczko ekologiczno-edukacyjne dla uczniów klas od 0 do VIII. Teatralizowana akcja
miała na celu zwrócenie uwagi na wpływ działalności człowieka na powietrze. Uczniowie za zdobyte punkty mogli otrzymać nagrodę –
statuetkę Złotego Kanarka. W „Laboratorium” dowiadywali się o smogu, na „Wysypisku” czekał ich test z wiedzy o segregacji odpadów, w
„Sali Zabaw” rozwiązywali kalambury z zachowania proekologicznego, w „Szkole” rozwiązywali quiz, a na stacji „Warsztaty” poznawali
zasady upcyklingu, przetwarzając odpady w zabawki, biżuterię, ozdoby i dekoracje. Warsztaty wzbogacała muzyka na żywo,
wykonywana na unikatowych instrumentach, np. bęben z butli gazowej lub fujarki z rurki od materaca. Dodatkowo prowadzona jest przez
Ekodoradcę kampania ekologiczna w szkołach i przedszkolach.
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PREMIERA: 2.06.2021
Simon Garfield
Najlepszy przyjaciel psa. Historia nierozerwalnej więzi

Wydawnictwo: Wydawnictwo Dolnośląskie, Tłumaczenie: Aleksandra Kondrat
Bezwarunkowa psia miłość czy strategia ewolucyjna? Niepowtarzalna więź czy układ oparty
na obopólnej korzyści? I kto w tym układzie odgrywa kluczową rolę?
Simon Garfield, właściciel labradora o imieniu Ludo i miłośnik zwierząt, z iście psią
ciekawością przygląda się wyjątkowej relacji łączącej psa z człowiekiem. Swoją opowieść
zaczyna od starożytnych malowideł naskalnych, a kończy… w laboratorium, gdzie odczytano
sekwencję psiego genomu.
Podąża śladami czworonogów, które niegdyś u naszego boku polowały, a dziś pomagają
rozbrajać bomby, wykrywać nowotwory, lecz przede wszystkim są naszymi najwierniejszymi
towarzyszami. Poznajemy pierwszego labradoodle’a, lojalnego akitę oraz border collie,
który pamiętał nazwy ponad tysiąca pluszowych zabawek.

KSIĄŻKA

Autor z pasją tropi bogactwo psiego świata, ujawnia sekrety najlepszych trenerów i odkrywa
psychologiczne korzenie związku pies-człowiek. Związku równie wspaniałego, co
skomplikowanego, niemal w takim stopniu jak relacje między ludźmi.

Magdalena Szydeł
Krawiec

PREMIERA: 16.06.2021

Wydawnictwo: Wydawnictwo Dolnośląskie
Dziennikarka Alicja Rucka zbliża się do czterdziestki. Ma skłonność do natręctw,
niebanalnych porównań i przekraczania granic, a jej życie prywatne nie układa się najlepiej.
Gdy w kamienicy na poznańskim Łazarzu dochodzi do morderstwa, Rucka rozpoczyna
nieoficjalne śledztwo w nadziei, że praca pomoże jej zapomnieć o osobistej tragedii. Szybko
orientuje się, że sprawa nie będzie łatwa. Na miejscu zbrodni obok okaleczonych zwłok
starszej kobiety zostawiono mnóstwo tajemniczych trójkątów. Nieliczne ślady prowadzą
dziennikarkę do zamkniętej społeczności katowickiego Nikiszowca, gdzie nic nie jest tym,
czym się wydaje. Zwłaszcza gdy wkrótce pojawia się kolejna ofiara, a na jaw wychodzą
sekrety sprzed lat…
Książka otwiera serię ZŁE MIASTA, w której areną zbrodni i siedliskiem wszelkiego zła stają
się polskie metropolie.
KSIĄŻKA
PREMIERA: 16.06.2021
Marta Matyszczak
Mamy morderstwo w Mikołajkach. Kryminał z pazurem

Wydawnictwo: Wydawnictwo Dolnośląskie
Rozalia Ginter prowadzi gabinet weterynaryjny w Mikołajkach. Wiedzie w miarę szczęśliwe
życie rodzinne. Aż do pewnego wieczora, który zmienia wszystko. Odtąd kobieta skrywa
mroczną tajemnicę. Zwłaszcza przed najbliższymi.
W tych samych urokliwych Mikołajkach - na kładce nad kanałem - zawisa ciało mężczyzny.
Czy znany w okolicy hotelarz popełnił samobójstwo? A może zabił go Peter Winckler, który
przyjechał na Mazury odwiedzić ziemie przodków? Poszlaki się mnożą… Miejscowa policja
pod wodzą komendanta Pawła Gintera wszczyna śledztwo. Niestety komendant, prywatnie
mąż Rozalii, nie potrafi się skupić na sprawie, zbyt zaaferowany prywatną tragedią…
Całe szczęście, że jest Burbur – kotka o męsko brzmiącym imieniu i diabelskim charakterze,
która jako jedyna ma trzeźwy ogląd sytuacji i nie omieszka notować swoich przemyśleń w
dość specyficznym pamiętniku...
KSIĄŻKA

Joanna Tekieli
Szepty pienińskich ścieżek

PREMIERA: 16.06.2021

Wydawnictwo: Filia
Agnieszka nie jest zadowolona ze swojego życia. Ma nudną pracę i wrednego szefa, jej
chłopak wyjechał za granicę, a ona sama musiała wrócić do mieszkania rodziców. Czuje, że
musi coś zmienić, żeby nie oszaleć. I wtedy na jej drodze stają… Pieniny. Na kurs
przewodników po tych pięknych górach namawia ją przyjaciółka. Agnieszka nie jest
przekonana, że taki kurs może cokolwiek zmienić w jej sytuacji, a tymczasem to właśnie on
wywołuje w jej życiu prawdziwą rewolucję. Pod wpływem piękna pienińskich krajobrazów w
Agnieszce budzi się dawno porzucona pasja, a jej dusza otwiera się na nowe doznania,
zachwyty i uczucia.

KSIĄŻKA
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Przekład: Jolanta Pers

Theodore Sturgeon
Więcej niż człowiek
Prostaczek, który jest telepatą i może zniszczyć człowieka samym spojrzeniem.
Dziewczyna, która siłą woli przesuwa przedmioty. Bliżniaczki, które potrafią się
teleportować na dowolną odległość. Dziecko z zespołem Downa, które ma umysł
geniusza. Chłopak, który dzięki swoim zdolnościom mógłby rządzić światem, ale
jest zupełnie pozbawiony zasad moralnych. Sześcioro wyrzutków obdarzonych
niezwykłymi talentami łączy się w jedną osobowość, Homo gestalt. To kolejny
etap w ewolucji – nadczłowiek. Czy ta wspólnota odniesie się z pogardą do
zwykłych ludzi i ich sobie podporządkuje? Czy odnajdzie w sobie miłość i będzie
działać dla dobra ludzkości?

Głupek żył w czarnoszarym świecie, znaczonym białymi błyskawicami
głodu i przebłyskami
strachu. Ubranie miał stare
i podziurawione. Tu i
ówdzie wyzierała goleń,
ostra jako zimne dłuto, tam
znów żebra sterczały przez
podarty płaszcz rozwarte
jak palce. Był wysoki i
chudy. Miał spokojne oczy i

Książka dostępna również jako e-book
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twarz o martwym wyrazie.
Mężczyźni odwracali się od niego, kobiety starały się nie patrzeć,
a dzieci zatrzymywały się i gapiły. Dla głupka nie miało to znaczenia.
Niczego od nich nie chciał. Gdy uderzała biała błyskawica, karmiono
go. Jadł, kiedy mógł, i obywał się bez jedzenia, kiedy mógł. Jeśli nie
był w stanie robić żadnej z tych rzeczy, karmiła go pierwsza osoba,
której przytrafiło się stanąć z nim twarzą w twarz. Głupek nie wiedział
dlaczego i nigdy się nad tym nie zastanawiał. Nie żebrał. Po prostu
stał i czekał. Kiedy czyjeś oczy napotkały jego wzrok, miał w ręce
monetę, kawałek chleba, jakiś owoc. Jadł, a jego dobroczyńca
pospiesznie się oddalał, zmieszany, niczego nie rozumiejąc. Czasami
ktoś przemawiał do niego z niepokojem albo rozmawiano o nim.
Głupek słyszał dźwięki, lecz nie miały one dla niego żadnego sensu.
Żył wewnątrz jakiejś rzeczywistości, oddzielnie, a cienka więź między
słowem a znaczeniem została zerwana. Miał doskonały wzrok i łatwo
odróżniał uśmiech od warknięcia; ani jedno, ani drugie nie mogło
wywrzeć jednak wpływu na istotę, której brakowało empatii aż w takim
stopniu, że sama nie śmiała się nigdy i nie była zdolna zrozumieć
uczuć jego rozbawionych czy rozzłoszczonych towarzyszy.
Bał się dokładnie na tyle, by móc utrzymać się przy życiu. Nie był
zdolny do przewidywania czegokolwiek. Wzniesiony kij, rzucony
kamień nie docierały do jego świadomości. Reagował dopiero na ich
dotyk. Uciekał. Zaczynał uciekać przy pierwszym ciosie i biegł dotąd,
aż razy ustały. W ten sposób uciekał przed burzą, spadającymi
kamieniami, ludźmi, psami, ruchem ulicznym i głodem.
Nie miał żadnych upodobań. Ponieważ miejsce, w którym
przebywał, było raczej puszczą niż miastem, a on żył tam, gdzie się
znalazł, żył przede wszystkim w lesie. Czterokrotnie go złapano i
zamknięto. Żadne z tych wydarzeń nie miało dlań znaczenia. Raz
został ciężko pobity przez towarzysza z celi, a raz, jeszcze gorzej,
przez strażnika. Jeśli gdzieś było jedzenie i nie niepokojono go,
zostawał. Gdy nadchodził czas ucieczki, uciekał. Sposoby ucieczki
tkwiły w jego zewnętrznej powłoce; wewnętrznym rdzeniem, który
miał w sobie, nie przejmował się albo nie potrafił nad nim zapanować.

Kiedy jednak nadchodził czas, strażnik czy klawisz nagle
stwierdzał, że stoi twarzą w twarz z głupkiem, którego
tęczówki wydawały się drżeć jak wirujące koła. Bramy
otwierały się i głupek uciekał, a jego dobroczyńca zajmował
się czym innym, jakąkolwiek robotą, głęboko zakłopotany
tym, co się mu przytrafiło.
Był po prostu zwierzęciem - przebywanie wśród ludzi
było czymś upodlającym. Przez większość czasu był jednak
zwierzęciem żyjącym z dala od ludzi. Będąc zwierzęciem w
lesie, poruszał się pięknie, jak zwierzę. Zabijał jak zwierzę,
bez nienawiści i bez radości. Jadł jak zwierzę, wszystko, co
tylko znalazł jadalnego, a kiedy jadł (wtedy, gdy mógł), to
tylko tyle, by zaspokoić głód, i ani odrobiny więcej. Spał jak
zwierzę, dobrze i lekko, zupełnie inaczej niż człowiek, gdyż
dla ludzi sen jest ucieczką, a zwierzęta muszą być
przygotowane do ucieczki w czasie snu. Miał dojrzałość
zwierzęcia, w której nie było już miejsca na zabawę z
kociętami i szczeniętami. Nie miał poczucia humoru i nie
doznawał radości. Jego życie mieściło się między
przerażeniem a zadowoleniem.
Miał dwadzieścia pięć lat.
Nosił w sobie coś, niczym brzoskwinia pestkę, a jajko żółtko. Było bierne, nastawione na odbiór, świadome i żywe.
Jeśli było w jakikolwiek sposób połączone ze zwierzęcą
powłoką, to ignorowało te powiązania. Pobierało substancję
z głupka, a poza tym było go nieświadome. Był często
głodny, lecz rzadko głodował. Kiedy jednak głodował, ta
wewnętrzna rzecz kurczyła się odrobinę, choć prawie nie
zauważała swego zmniejszenia. Będzie musiała umrzeć
wraz z głupkiem, ale zupełnie nie starała się opóźnić tego
wydarzenia choćby o sekundę.
Dla głupka nie miała żadnej konkretnej funkcji.
Śledziona, nerka, nadnercze - miały wyraźnie zdefiniowane
funkcje i optymalny poziom działania. Ta rzecz jednak tylko
odbierała i zapisywała. Robiła to bez słów, bez
żadnego systemu kodowania; bez tłumaczenia, bez
zniekształceń i bez ujścia na zewnątrz, którego
można by użyć. Brała, co brała, i nie dawała
niczego.
Zewsząd do jej szczególnych zmysłów docierał
pomruk, nadawanie. Pogrążała się w pomruku,
absorbowała, gdy nadpływał, w całości. Być może
porównywała go i klasyfikowała, a może tylko
karmiła się nim, pobierając potrzebne składniki i
odrzucając resztę w jakiś nieuchwytny sposób.
Głupek nie był tego świadom. Ta rzecz w środku…
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Krystyna Mirek
Blizny przeszłości

PREMIERA: 30.06.2021

Wydawnictwo: Filia
"Historia o zemście, tajemnicy sprzed lat i silnej młodej, niezwykle ciekawej bohaterce.
Krystyna Mirek w całkiem nowej odsłonie, w której zdaje się czuć doskonale. Tak samo
czyta się jej najnowszą powieść, śmiało skręcającą w stronę kryminału. Doskonale!
Polecam!" - Agnieszka Lingas-Łoniewska
"Duszny klimat małego miasteczka, w którym każdy ma coś do ukrycia, a tajemnica z
przeszłości nie może ujrzeć światła dziennego. Krystyna Mirek, w nowej, kryminalnej
odsłonie. Wrażeń i emocji nie zabraknie!” - Magda Stachula
Świetny thriller psychologiczny o strasznych tajemnicach, które kryją małe miasteczka.
Kto jest przyjacielem, a kto może okazać się potworem?
Stare zbrodnie rzucają długie cienie…
Wiele lat temu w małej miejscowości Borki zamordowano komendanta policji, Aleksandra
Sokołowskiego. Szybko złapano sprawcę, który przyznał się do winy i został skazany.
KSIĄŻKA
Piętnaście lat później do miasteczka wraca córka komendanta, Maja. Gdy zginął ojciec
miała siedem lat i jako jedyna widziała na własne oczy, co się wtedy stało. Tylko ona zna
prawdę. Wiele osób w miasteczku zaczyna się bać i robić życiowe rozrachunki.
Kto jest tak naprawdę odpowiedzialny za zbrodnię sprzed lat?

Marta Obuch
Dama ciężkich obyczajów

PREMIERA: 30.06.2021

Wydawnictwo: Filia
Pląsający przy rurze go-go policjant i erotyczny taniec z wiolonczelą. Kryminalna dieta cud,
kobiecy podstęp i nawóz z pokrzyw jako broń biologiczna. Najnowsza komedia kryminalna
Marty Obuch trwale poprawi Ci humor!
Wrażliwa wiolonczelistka Lilianna Warzęcha zostaje przez przypadek wzięta za prostytutkę,
a pracujący pod przykrywką rubaszny policjant Witek Wiśniewski, zwany Wiśnią, za łobuza i
bandytę, z czego wyniknie szereg towarzyskich i sercowych perypetii. Ani jedno, ani drugie
nie chce się przyznać, kim tak naprawdę jest, choć oboje podejrzewają, że coś tu nie gra –
Lidka nie jest wyuzdanym wampem, choć bardzo się stara (i wiele przy tym uczy), a Wiśnia
pozuje na despotę i brutala, choć kiedy się zapomina, widać, że równy z niego gość.
Sytuacja zaczyna się komplikować, kiedy do cioci Lidki włamują się złodzieje i kradną
oszczędności życia, co skłania ciocię i jej dwie siostrzenice do sięgnięcia po środki
nadzwyczajne. Gdzie policjant nie może, tam babę pośle, zawsze można się
zatrudnić u mafijnego bossa w charakterze ogrodniczki - to zadanie bierze na
KSIĄŻKA
siebie Iwonka, siostrzenica Lidki i jej przyjaciółka, dziewczę dorodne,
łagodne, ale mające poważne problemy z podejmowaniem decyzji. Ile sztabek
złota może zmieścić w sobie wiolonczela? Czy upadek z rury go-go to upadek moralny czy
na odwrót - życiowy przełom?... Oj, będzie się dziać!
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Stefan Ahnhem
X sposobów na śmierć

PREMIERA: 30.06.2021

Wydawnictwo: Marginesy, Tłumaczenie: Ewa Wojciechowska
Szwedzka policja zmaga się z serią wymyślnych i przerażająco brutalnych zabójstw. Nic w
nich nie ma sensu: brak wyraźnego motywu, a metody zmieniają się przy każdej zbrodni.
Jedna z ofiar została utopiona nocą we własnym łóżku. Inną przywiązano i zamknięto w
hermetycznym kokonie, by powoli się dusiła. Kolejne torturowano, rozczłonkowano,
zadźgano, zastrzelono, otruto… A wszystko z mrożącą krew w żyłach precyzją. Jak wygrać z
kimś, kogo działań nie sposób przewidzieć?
W tym samym czasie prywatne śledztwo Fabiana Riska w sprawie rzekomo samobójczej
śmierci kolegi z wydziału w końcu nabiera tempa. Policjant niespodziewanie zyskuje
sojusznika, na światło dzienne wychodzą również nowe dowody. Tylko dlaczego Fabianowi
wydaje się, że nieustannie jest o krok do tyłu?

KSIĄŻKA

E-BOOK

Mroczny, pełen napięcia thriller pióra jednego z najciekawszych współczesnych skandynawskich pisarzy. Piąta część popularnej serii o Fabianie Risku i jego walce z przestępczością,
kontynuująca wątki podjęte w Motywie X. Cykl został przetłumaczony na kilkanaście
języków, sprzedano też prawa do jego adaptacji filmowej, nad którą trwają prace.
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Barbara Wysoczańska
Narzeczona nazisty

PREMIERA: 30.06.2021

Wydawnictwo: Filia

KSIĄŻKA

Czym była miłość w obliczu gigantycznej nienawiści, śmierci i poniżenia?
Czy miała prawo się z niej cieszyć, podczas gdy tylu straciło życie?
Jest koniec sierpnia 1938 roku.
Polka Hania Wolińska, na co dzień studentka germanistyki, jest damą do towarzystwa
zamożnej niemieckiej hrabiny. Poznaje wnuka swojej pracodawczyni, hrabiego Johanna von
Richter. W młodych rodzi się wzajemna fascynacja. W rodzinnej posiadłości von Richterów
w Monachium, Polka naocznie styka się z hitlerowskim fanatyzmem, który ogarnia całe
Niemcy.
Na tle rosnącego w siłę nazizmu i niechybnej wojny w Europie, Hania i Johann zakochują się
w sobie. Dziewczyna wkracza na niemieckie salony jako narzeczona hrabiego i poznaje
najwyższych rangą przywódców III Rzeszy. Równocześnie zostaje zwerbowana przez polskie
władze do przekazywania tajnych planów Hitlera dotyczących Polski i Europy…
Z czasem oboje zostają zmuszeni stoczyć moralną walkę o miłość, stojąc po obu stronach
barykady.

T.R. Ragan
Śmiertelna rozpacz

PREMIERA: 30.06.2021

Wydawnictwo: Filia, Tłumaczenie: Katarzyna Agnieszka Dyrek
Idealne życie, które Faith McMann znała jako żona, matka i nauczycielka, zostało
zniszczone, gdy bezwzględni przestępcy zamordowali jej męża i porwali jej dzieci. Oprócz
żalu, strachu i rozpaczy nie pozostało jej nic, co mogłaby poczuć… oprócz wściekłości.
Faith podróżuje w głąb ciemności, zdeterminowana, by za wszelką cenę uratować swoje
dzieci. Czy zdąży je odnaleźć, zanim będzie za późno?

KSIĄŻKA

C.J. Tudor
Płonące dziewczyny

PREMIERA: 28.07.2021

Wydawnictwo: Czarna Owca, Tłumaczenie: Tomasz Wyżyński
Witajcie w miejscowości Chapel Croft.
W tej uroczej angielskiej wiosce w XVI wieku na stosie spalono grupę wieśniaków, w tym
dwie nastolatki. Trzydzieści lat temu zaginęły tam dwie dziewczyny, a przed dwoma
miesiącami samobójstwo popełnił proboszcz miejscowej parafii.
Jack Brooks – pastorka Kościoła anglikańskiego, oraz samotna matka piętnastoletniej córki
– przybywa do wioski, aby objąć parafię po zmarłym poprzedniku. Wśród jego rzeczy znajduje
m.in. zestaw do egzorcyzmów i notkę z cytatem z Pisma Świętego. „Nie ma bowiem nic
ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajnego, co by się nie stało wiadome”.
Im lepiej Jack i jej córka Flo poznają wieś i jej mieszkańców, tym głębiej zostają wciągnięte w
podziały, tajemnice i podejrzenia. A kiedy Flo nawiedzają wizje w starej kaplicy, staje się
jasne, że w Chapel Croft są duchy, które nie mogą znaleźć spokoju.
Jednak odkrycie prawdy może być niezwykle trudne. W Chapel Croft każdy ma
coś do ukrycia i nikt nie ufa obcym.

KSIĄŻKA

PREMIERA: 28.07.2021
Christopher Berry-Dee
Rozmowy z seryjnymi mordercami. Głosy zza krat

Wydawnictwo: Czarna Owca, Tłumaczenie: Tomasz Wyżyński
„Znowu ją dusiłem, aż zemdlała. Kiedy się obudziła, kazałem jej policzyć do dziewięciu i
znowu dusiłem. Bawiłem się z nią jak kot z myszą. Później kazałem jej liczyć do ośmiu,
siedmiu, sześciu, pięciu. Łamałem jej wolę życia”. - Keith Hunter Jesperson

KSIĄŻKA

„Rozmowy z seryjnymi mordercami. Głosy zza krat” brytyjskiego kryminologa i pisarza
Christophera Berry’ego-Dee to kontynuacja „Rozmów z seryjnymi mordercami”, które trafiły
na brytyjskie listy bestsellerów i zostały opublikowane również w Polsce. Christopher BerryDee przeprowadził wywiady z przeszło trzydziestoma seryjnymi mordercami, co dało mu
niezwykłą wiedzę na temat funkcjonowania ich umysłów. W swojej nowej książce analizuje
psychikę i metody działania przebywających w więzieniach zabójców, których poznał
osobiście i z którymi prowadził korespondencję, w tym amerykańskiego dusiciela Keitha
Huntera Jespersona i kanibala Phillipa Jablonskiego.
Autor pisze we wstępie: „Każdy morderca występujący w tej książce jest inny. Nie mają
żadnej wspólnej cechy, z jednym wyjątkiem: wszyscy przebywają za kratami, oczekują na
egzekucję albo spędzą resztę życia wśród brudnych murów więziennych, wśród drutów
kolczastych. Nigdy więcej nikogo nie zabiją”.

LEGENDA

STACJE BENZYNOWE

STREFA OKAZJI

Dane adresowe

Asortyment paliw

Usługi

Kraków, ul. Opolska 9, tel. 12 334 30 27
Libertów, ul. G. Libertowska 2, tel. 12 334 30 29

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

S, M, O, K, FF
S, K, O, 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. 519 075 753
Kraków, os. Kombatantów 20, tel. 519 075 616
Kraków, ul. Nowohucka 17, tel. 519 076 334
Kraków, ul. Gen. L. Okulickiego 61, tel. 510 993 821
Kraków, ul. Opolska 5, tel. 797 601 143
Kraków, Al. Pokoju 91, tel. 519 075 615
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, AD
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, O, 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
Węgrzce, ul. Warszawska 28b, tel. 571 303 758

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
FS 95, FSD, VPN, VPND, LPG, AD

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

PALIWA:
Pb 95: benzyna bezołowiowa Eurosuper 95; Pb 98: benzyna bezołowiowa 98; ON: olej napędowy; LPG: gaz; AD: AdBlue
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,
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

500 szt

Wizytówki
pełnokolorowe dwustronne
papier: kreda matowa 350g
Dwa rozmiary do wyboru.
Transport w dowolne miejsce
w Polsce w cenie.
do zapłaty

77,49 zł

www.magicznydruk.pl

Kraków, ul. Witkowicka 54
tel. 12 285 70 16
kom. 601 45 32 96

czynne: pon.-pt.: 8:00–20:00, soboty: 8:00–16:00

REKLAMY / OGŁOSZENIA

www.witkowicka54.pl

kdk.pl motoryzacja inaczej

STACJA KONTROLI POJAZDÓW

STACJE KONTROLI POJAZDOW
Nr stacji

Nazwa

Adres

Godziny otwarcia

Wojciech Kardas
Transport i Spedycja „WO-KAR”

ul. Ujastek 11, Kraków,
tel. 12 643 02 00
ul. Ciepłownicza 54, Kraków,
tel. 12 362 96 14

pon.-pt.: 7-21,
sobota 7-15
pon.-pt.: 7-21,
sobota 7-15

KRA/030

Wiesław Nazimek DIAGNOSTYKA

ul. Stary Trakt 7, Węgrzce

KRA/058

Usługi Motoryzacyjne Wojciech
Droździk

Kryspinów 497, Liszki
tel. 12 660 94 29

pon.-pt.: 8-18,
sobota 8-14
pon.-pt.: 8-19,
sobota 8-14

KRA/054/P

Auto-Nalepa s.c.
Daniel Wszołek
Mechanika Pojazdowa

pon.-pt.: 7-19,
sobota 7-14
pon.-pt.: 8-20,
sobota 8-16

Podstawowa ABT

KR/064/P

ul. B2 nr 4, Węgrzce
tel. 12 285 82 43
ul. Witkowicka 54, Kraków

KR/088/P

Wiesław Nazimek DIAGNOSTYKA
Auto-Centrum Jan Krynicki

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/119/P

Speed Car

KR/122/P

Witold Spórna SKP VITO

KR/127/P

ACG INVEST

KR/128/P

Speed Car

KR/131/P

Piotr Marzec AUTOMARC

KR/134/P

VULKO

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

Podstawowa ABTE

KR/095/P

KR/135/P

ACG INVEST

ul. Łukasiewicza 3, Kraków,
tel. 12 294 44 01
ul. Witosa 18, Kraków
tel. 12 655 39 04
ul. Mogilska 118, Kraków,
tel. 12 411 33 22
ul. Rżącka 6, Kraków,
tel. 603 664 629
ul. Zakopiańska 288, Kraków,
tel. 12 269 12 26
ul. Ofiar Dąbia 14, Kraków,
tel. 12 414 10 00
ul. Bratysławska 1 (Shell), Kraków
tel. 12 623 74 47
ul. Szparagowa 2a, Kraków,
tel. 12 264 70 17
ul. Walerego Sławka 45, Kraków,
tel. 12 265 74 30
ul. Stojałowskiego 1 (Shell)
Kraków, tel. 12 386 06 24
ul. Kosocicka 18c, Kraków
tel. 12 658 04 74
os. 2 Pułku Lotniczego 2b, Kraków,
tel. 12 648 18 19
ul. Christo Botewa 1F, Kraków,
tel. 12 292 22 22

Podstawowa ABTE

KR/136/P

EKO–CARS
Wojciech Polowiec Sp.J.

pon.-pt.: 8-21,
sobota 8-17,
niedziela 8-13
pon.-pt.: 7-21,
sobota 8-16

KR/002

Transbud Nowa Huta S.A.

KR/009

Zakres
Okręgowa
Okręgowa
Okręgowa

os. Bohaterów Września 1H,
Kraków

Okręgowa

Podstawowa ABT

Podstawowa ABTE
Podstawowa ABT
Podstawowa ABT
Podstawowa ABT
Podstawowa ABT
Podstawowa ABT
Podstawowa ABT
Podstawowa ABT
Podstawowa ABT
Podstawowa ABTE
Podstawowa ABT

Podstawowa ABTE
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DYNAMICZNA WYMIANA OLEJU

W AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI BIEGÓW
Przeglądy rejestracyjne samochodów do 3,5t
Kraków - Węgrzce ul. B2/4
tel.: 12 285 82 43, tel. kom.: 515 990 855
czynne: pon.-pt.: 7 -19, sob.: 7 - 14
www.autonalepa.pl

REKLAMY / OGŁOSZENIA

owców
KATALOG
dla kier

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 stacja wykonuje pełny zakres usług, w tym okresowe badania techniczne, wszystkich pojazdów samochodowych.

kdk.pl motoryzacja inaczej

Profesjonalna naprawa
i regeneracja:
Filtrów DPF/FAP Turbosprężarek
Wtryskiwaczy Pomp
32-125 Wawrzeńczyce
Stęgoborzyce 78

tel. 600-150-006
e-mail: biuro@diesel-klinika.pl

www.diesel-klinika.pl

www.dpf-klinika.pl

SERWIS SAMOCHODOWY
Regeneracja głowic i turbosprężarek
Kraków - Węgrzce ul. B2/4
tel.: 12 285 82 43, tel. kom.: 515 990 855
www.autonalepa.pl
AUTO SERVICE
EURO-MOTO-CAR

ul. Niepołomska 54
(drugi warsztat)
31-572 Kraków

mechanika, elektronika
klimatyzacja
naprawy silników - benzyna,
diesel
naprawy mechaniczne aut
zabytkowych
Specjalizacja auta FRANCUSKIE

Auto Serwis Tomasz Gadzina
wszystkie marki - specjalność samochody francuskie
Regeneracja

tylnych

belek
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Wieliczka, ul. Krakowska 11
tel. 12 278 40 12
kom. 609 867 976
e-mail: autosuder@o2.pl
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AUTO CZÊŒCI

tel. 12 632 09 32

owców
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Kraków, Al. 29-go Listopada 166, tel. 608 77-64-05

zeskanuj kod
i sprawdź e-wydanie
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tel. 501 172 488

KOMPLEKSOWE NAPRAWY
WSZYSTKICH MAREK
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TAPICERSTWO
SAMOCHODOWE

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

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

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

Następny numer już w pierwszy weekend sierpnia. Weź go - jak zawsze - ze swojego
ulubionego punktu kolportażu lub zamów na www.prenumerata.kdk.pl

TAPICERSTWO
MEBLOWE

MECHANIKA
ELEKTROMECHANIKA

SAMOCHODOWA

lera
Hal

Blacharska

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

SPECJALIZACJA:

BEZPŁATNY REGIONALNY MIESIĘCZNIK MOTORYZACYJNY

nowe opony
Rżącka
przekładki opon
klimatyzacja
elektromechanika
mechanika
A4
części zamienne
elektroniczna diagnostyka

owców
KATALOG
dla kier
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Kraków, ul. Blacharska 2
tel.: 509-944-946, 513-143-891
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