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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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FELIETON I Dodge Challenger Hellcat

Donald Trump
na ratunek

Nie jestem ani stary ani też specjalnie młody. Gdzieś pomiędzy, aczkolwiek nadal przed kryzysem wieku
średniego. Gdybym jednak miał zdefiniować wiek swojej mentalności, to chyba odpowiednie byłoby
stwierdzenie „relatywnie młody ze starą duszą”. Zdecydowanie dalej mi do Roxy Węgiel niż do Mötley
Crüe. Chociaż pewnie nie wytrzymałbym ich stylu życia, a mój penis odpadłby w połowie maratonu.
A jestem do niego dość przywiązany, co w dzisiejszych czasach wcale nie jest aż tak oczywiste.
Tekst: Wojciech Dorosz, Zdjęcia: FCA
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Pod względem mięśni daleko mi do bohaterów kina akcji
filmów z lat 80-tych i 90-tych aczkolwiek preferuję ich znacznie
bardziej niż współczesnych aktorów czy „gwiazdy” muzyki.
Chodzi bowiem o przysłowiowe jaja. Żyjemy w czasach, w
których niemal każdy wydaje się delikatny, zniewieściały i bez
poczucia humoru. Autoironia jest na wymarciu. Nie ma
miejsca na czarny humor, a każda uszczypliwość, czy
sarkazm są traktowane jak potwarz i osobista zadra. W końcu
sarkazm, to podobno jedyny sposób, aby inteligentna osoba
mogła w ogóle wytrzymać z kimś o ilorazie inteligencji na
poziomie kołowrotka. Tyle tylko, że nikogo już w ten sposób
nie można określić. Na dodatek mamy hipokryzję niemal na
każdym szczeblu, politycznym czy religijnym. Posłowie
04 drenują państwową kasę, a przy tym udają, że są krystalicznie

czyści i bogobojni. Księża z kolei wolą ścigać małolata,
który nie spożył komunii. Zresztą część z nich preferuje
wpychanie do ust czegoś innego. Stany wycofują się z
porozumień w Paryżu, będąc jednym z największych
emitentów dwutlenku węgla przy jednoczesnej promocji
samochodów elektrycznych. Nieistotny jest szczegół, że
preferują głównie transport lądowy, który odbywa się za
pomocą starych ciężarówek z dieslem pod maską. Ale to
właśnie stamtąd przychodzi ratunek. Nie w postaci Tesli
czy Fiskera. Jest nim Dodge Challenger. Właśnie takim w
wersji Hellcat nadciągnąłby Hellboy. Bowiem to wszystko
kiedyś w końcu musi pieprznąć. Wszakże nie sądzę, aby
film o Jokerze był wyłącznie fantazją scenarzysty. W
Europie mamy wyrafinowane Ferrari, wymuskane

Porsche, czy doskonałego Bentleya. Samochody o
osiągach nie z tej ziemi, które przy okazji są drogie,
skomplikowane, niedostępne, a przez to że łatwe w
prowadzeniu dla każdego kto ma miliony na koncie,
pozbawione cohones.Albo im się mocno skurczyły z chęci
spodobania się wszystkim i nieurażenia nikogo.

Amerykańskie samochody przyzwyczaiły nas do kiepskich
właściwości jezdnych. Producenci zza Oceanu nie wydają się
najbystrzejsi, w końcu mają idiotyczne seriale i jedzą gotowaną
kukurydzę. Ale tureckie seriale są jeszcze głupsze, a Islandczycy
zajadają się zakopanym przez pół roku rekinem. Co można
powiedzieć o Challengerze? Na pewno to, że ma kilka lat na karku i
bazuje na Chryslerze 300C, a to samo w sobie nie jest specjalnie
sportowe. Na dodatek amerykańska limuzyna swoją płytę
podłogową zaczerpnęła z Mercedesa W210, który swoją premierę
miał przed koronacją Mieszka I. Zatem Dodge nie jest powiewem
najnowocześniejszej techniki. Producent podobnie jak
kosmetyczka, czy chirurg plastyczny w przypadku Donatelli
Versace robił co mógł, ale w zakręcie Challenger nadal jest ciężką
kluchą, która najlepiej czuje się na prostych. Mimo mocy nie ma
podejścia do sportowych samochodów pokroju Porsche czy Alpine,
a jego rywalami są bardziej gorące hatchbacki i to jeszcze nie te z
gatunku najmocniejszych. Rozwiązaniem nie jest wybór
>>>>
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Mimo że Challenger waży tyle co Ryszard Kalisz
może pochwalić się sprinterskimi osiągami Usaina Bolta.
Zasługa w tym małej jak na amerykańskie standardy
jednostki napędowej o pojemności 392 cali sześciennych.
Jakby centymetry sześcienne nie były wystarczająco

31-831 Kraków
ul. Fatimska 2

tel.: (12) 642 19 50
tel. kom.: 509 343 272
tel. kom.: 509 727 521
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Tymczasem Challenger wjeżdża niczym Sobota, z
shotgunem, burgerem w jednej i butelką Jacka Danielsa w
drugiej ręce. I albo go po prostu polubicie albo was
rozstrzela bez zadawania pytań za samo pomyślenie o
rurkach. Sęk w tym, że Hellcat ociera się o cennik
zarezerwowany dla podstawowych 911-tek. Za jakieś
trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych możecie za to wybrać
nieco okrojoną pod względem mocy wersję R/T i
bynajmniej nie dostaniecie czegoś czterocylindrowego jak
w Mustangu, a pełnokrwistą widlastą ósemkę oraz pakiet
Widebody, który powinien nazywać się „to miejsce
parkingowe nie jest wystarczające”, bowiem Challenger
jest szerszy do Mercedesa S Coupe i tylko minimalnie
krótszy, będąc przy tym jednocześnie znacznie gorszy
pod względem opływowych linii, czy współczynnika oporu
powietrza. Współczesna interpretacja modelu z roku 1970
bezapelacyjnie nawiązuje do legendy i robi to lepiej niż
jakikolwiek Mustang. Niestety sprawia to, że ma
właściwości aerodynamiczne cegły bądź bochenka
chleba. Nawet Barkas ma lepsze, ale co do tego nie ma
stuprocentowej pewności. Jednak poza gabarytami
największe wrażenie robią rozmiary poszczególnych
elementów. Maska jest wielka niczym lotniskowiec.
Sylwetka jest niska, ale przysadzista, a błotniki szerokie i
wyraźnie narysowane, dodatkowo jeszcze pogrubione.
Niemal pionowy przód dominują po dwa reflektory na
każdą stronę, natomiast z tyłu ogromne lampy. Być może
w Stanach jest zjawiskiem normalnym, jednak na
europejskiej ziemi jest wulgarny i dominujący, zwłaszcza
w dobie elektrycznych toczydełek, czy litrowych
pierdziawek. O ile nadwozie robi spektakularne wrażenie
o tyle wnętrze jest dość banalne. Walkę ze stylistami
wygrali księgowi, więc materiały nie są z górnej półki, a
kierownica wydaje się wielka i masywna jak w autobusie.
Podobnie jest z gargantuicznymi i komfortowymi fotelami
pokrytymi skórą z węża ogrodowego, czy deską
rozdzielczą, która od czasu do czasu trzeszczy, nie
należąc przy tym do najpiękniejszych. Pozycja za
kierownicą również jest daleka od sportowych, głównie za
sprawą wysokości siedziska, co sprawia że przez
niewielką powierzchnię szyb widoczność jest niewiele
lepsza niż w judaszu.
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Mimo że Challenger waży tyle co
Ryszard Kalisz może pochwalić
się sprinterskimi osiągami
Usaina Bolta.

dobre. Aczkolwiek być może właśnie dzięki temu niewiele jej
brakuje do bariery pół tysiąca koni mechanicznych i lawiny
momentu obrotowego, przez co szukanie trakcji nawet na dalszych
biegach, to pozycja obowiązkowa. Na szczęście ośmiobiegowy
automat nie zmienia sam biegu mimo czerwonego pola, a gdy
najdzie was ochota możecie zrobić to sami łopatką. Niespożyta
moc, wraz z dotknięciem przycisku odpowiedzialnego za
wyłączenie kontroli trakcji, pozwoli w oczekiwaniu na zielone
światło na umilanie sobie czasu paleniem opon, a gdy dotrzecie do
zakrętu tylna oś będzie tańczyła, a wy na końcu wysiądziecie z
brudną bielizną. Coś co nie mieści się w europejskich standardach
to głośność wydechu oraz spalanie. To pierwsze spowoduje, że
przy lekkim dodaniu gazu włączycie alarm w okolicznych
samochodach, a to drugie mimo odłączania połowy cylindrów
będzie oscylować w okolicach dwudziestki, co przy baku o
pojemności osiemdziesięciu litrów będzie problemem.
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FELIETON
Dodge Challenger Hellcat
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wersji zaopatrzonych w jęczącą turbosprężarkę, gdyż lawiny mocy
nie sposób wykorzystać. Ta zamienia tylko opony w pył i swąd, a
okiełznanie jej przypomina poskramianie wściekłego pitbulla.

Sęk w tym, że te wszystkie wady
składają się na jego osobowość. Nawet
z odłączoną połową cylindrów jednostka
napędowa ma w sobie więcej ikry niż
spora część europejskich modeli.
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R/T Scat Pack także nie jest grzecznym kanapowcem. Mimo
hamulców Brembo nie wytraca prędkości jakoś wybitnie, a jazda na
mokrym jest sporym wyzwaniem, nie mówiąc nawet o czymś takim
jak śnieg. Owszem możesz mielić kołami na zawołanie,
przemierzać autostrady, ale ciężki silnik z przodu, lekki tył z
nadmiarem mocy, niezbyt sportowe zawieszenie oraz słaba
reakcja na ruch kierownicy to przepis na katastrofę. Na krętej
drodze po prostu jedziecie i próbujecie się jakoś jej trzymać.

Zatem Challenger wydaje się idealny na miejskie bulwary
gdzie jego amortyzatory świetnie radzą sobie z
nieregularnością nawierzchni, a snucie się z bulgotem spod
maski jest lepsze niż doładowany odkurzacz od Porsche,
jednak nawet tam jest upierdliwy niczym żylaki. W dzisiejszym
świecie niedomaga niczym John Rambo w ostatnim filmie.
Daje sobie radę, ale czasy świetności ma za sobą. Sęk w tym,
06 że te wszystkie wady składają się na jego osobowość. Nawet z

odłączoną połową cylindrów jednostka napędowa ma w
sobie więcej ikry niż spora część europejskich modeli, i to
wliczając w to te stricte sportowe. Na dodatek jest
ostatnim przedstawicielem wymierającego gatunku.
Camaro poszło w odstawkę, Corvette C8 jest mocno w
stylu Ferrari, a Mustang ma silnik z Focusa. Zatem czy
dzięki Challengerowi odkryjemy Amerykę na nowo? Bycie
Kolumbem z pewnością nie pomoże, gdyż wówczas
wymordowano część rdzennych mieszkańców, a
pozostałą zamknięto w rezerwatach. Czy wyobrażam
sobie jeżdżenie Challengerem na co dzień?
Niespecjalnie. Ma charakter, ale w zderzeniu ze
współczesnym światem wydaje się reliktem przeszłości.
Mimo to z rozrzewnieniem wspominamy ubiegłe czasy, a
R/T nawiązuje do najlepszych z nich. Na dodatek jest
wyborem z rozsądku. Jego konstrukcja nie pochłonęła
takiej ilości zasobów jak samochodów elektrycznych, a
jego wizerunek świetnie pasuje do anarchisty. Bowiem
lepiej przez jeden dzień żyć z ryczącą V8-mką pod maską
niż klęczeć przez całe życie w czymś autonomicznym i
pseudo przyjaznym dla planety. Bowiem, gdy już raz
będziemy na kolanach, politycy, ekolodzy i legislatorzy
nigdy nie pozwolą nam z nich wstać. Problem jest jednak
inny, to nazwa. Przez fakt, że nawiązuje do wahadłowca
kojarzy się z nieudaną misją. Tymczasem Charger wydaje
się bardziej charyzmatyczny. W dzisiejszych eko czasach
samochód, który nazywa się jak ładowarka powinien
odnieść sukces większy niż Tesla.
k
dk
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PZU kocha twoje pieniądze
Od lat Powszechny Zakład Ubezpieczeń,
znany szerzej jako PZU, jest firmą, która
wytycza trendy na rynku ubezpieczeń,
i nie oszukujmy się że jest inaczej. To
na nią zwrócone są „oczy” pozostałych
graczy na tym rynku. Jeżeli jednak
tak ma wyglądać ich podejście,
które zostanie zaadoptowane przez
pozostałych, to ja się „wypisuję”.
Robert Lorenc
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Nie lubię zostawiać spraw do załatwienia na ostatnią chwilę,
tylko – na ile to możliwe – staram się działać z pewnym
wyprzedzeniem. Idealne do takiego podejścia jest – a przynajmniej
tak mi się do tej pory wydawało – zawarcie nowego ubezpieczenia
komunikacyjnego na samochód. Okazało się jednak, że
zachowałem się nieżyciowo, a co za tym idzie zbyt pospiesznie. A
było tak. Jako nieprzystosowany do życia w dzisiejszych czasach,
bo tak teraz się czuję, na niecały miesiąc przed końcem dotychczas
obowiązującego ubezpieczenia komunikacyjnego zacząłem
rozglądać się za ofertą na kolejny rok. Wśród przedstawionych
propozycji wybrałem tą z PZU. Nie ważne, że do zakończenia
obecnej polisy pozostały ponad dwa tygodnie. Skoro wszystko jest
dogadane, nie ma na co czekać – tak wtedy myślałem – trzeba na
spokojnie załatwić sprawę do końca. Poszła odpowiednia
dyspozycja i polisa została wystawiona. Super, po temacie, w
wolnej chwili podjadę po nią i zapłacę na miejscu. Niestety nie do
końca. Okazało się że termin płatności za polisę został wyznaczony
na półtorej tygodnia przed wejściem jej w życie, a nie – jak to
wydawało mi się logiczne – przynajmniej na dzień przed
rozpoczęciem jej obowiązywania. Ta nonszalancja kosztowała
mnie naliczenie odsetek. Naprawdę.
Czy takie zachowanie jest logiczne? Dla firmy
ubezpieczeniowej pewnie tak. Jednak z mojej perspektywy PZU
naliczyło odsetki za brak możliwości obracania moimi pieniędzmi.
Bo niby za co innego? Do rozpoczęcia biegu ubezpieczenia (w dniu
faktycznej zapłaty za nie) pozostał jeszcze ponad tydzień. W tym
czasie, jeżeli zaistniałaby jakakolwiek szkoda, to odpowiedzialność
za nią – oprócz mnie – poniosłoby dotychczasowe towarzystwo
ubezpieczeniowe, a nie PZU. To ono musiałoby wypłacić
odszkodowanie, a PZU w najlepszym wypadku byłoby kibicem
siedzącym sobie wygodnie i obserwującym całą sytuację.
Tymczasem PZU tak bardzo pokochało moje pieniądze, że
upomniało się o nie, karząc mnie przy tym za zbyt wcześnie
podjętą decyzję o ubezpieczeniu samochodu u nich.
Oczywiście zaraz podniosą się głosy, że przecież płaci się
wcześniej za paliwo na stacji, hotele, wycieczki, lot
samolotem, czy chociażby przejazd pociągiem. Wszystko się
zgadza, tylko wcześniejsza płatność wynika z ograniczonej
liczby miejsc, warunków rezerwacji (hotele, wycieczki) lub
bonusów, czyli niższej ceny za wcześniejszą wpłatę (bilet na
samolot, pociąg). Płacąc wcześniej mamy pewność, że w
08 hotelu będzie na nas czekał pokój jak przyjedziemy, a w

pociągu nie będziemy siedzieć we dwójkę na jednym
fotelu. Jednak ja nie słyszałem żeby była ograniczona
liczba umów ubezpieczeń komunikacyjnych, które może
zawrzeć jedno towarzystwo. Nawet jeżeli jest nim PZU.
Oczywiście można również zapłacić wcześniej za
wykonanie usługi, przykładowo kupując bilet do kina, bo
tutaj płacimy przed seansem, a nie po nim, jednak od
płatności do realizacji mijają minuty, ewentualnie godziny,
a nie tygodnie.
Gdyby PZU było przedstawicielem natury, a nie firmą
świadczącą usługi dla klientów (petentów?), to
zdecydowanie byłoby komarzycą, i to tą która właśnie
skończyła kopulację. Bo to właśnie wtedy ruszają one na
polowanie w poszukiwaniu naszej krwi, która zawiera
białka potrzebne do rozwoju ich jaj. Na pewno nie byłaby
komarem, bo one żywią się nektarem kwiatów. Tak, to
dosyć patologiczna „rodzina”, ale po części tak samo jest
w PZU. Zakres i wysokość ubezpieczenia uzgodniłem z
ich przedstawicielem, jednak to nie on naliczył dodatkową
opłatę, a bezduszny system z którym się nie dyskutuje.
Pomimo tego, to on skazany był na moją reakcję.
Uprzedzam, stonowaną i szczerą, ale niezbyt
entuzjastyczną.
Wypada tylko pogratulować PZU podejścia. Co
będzie następne? Zaniżanie kwot odszkodowań? A
przepraszam, przecież to już było. Trzeba będzie zatem
wykazać się kreatywnością i wymyślić coś nowego. Nie
chcę podpowiadać, ale może dla podreperowania
finansów można by wprowadzić opłaty za przygotowanie
propozycji ubezpieczenia? Najlepiej w wysokości samego
ubezpieczenia. A co jeżeli jednak nie zdecydujemy się na
nie? Nic, zwrócą wpłacone pieniądze, kiedyś. A żeby nie
było niedomówień, to sugerowałbym aby gdzieś na dole
strony, czcionką o minimalnej czytelności napisać, że
nastąpi to w 60 dniu od dnia złożenia kompletu
dokumentów przez petenta, w których wyraża on taką
wolę. Oczywiście dokumenty powinny być podpisane nie
tylko przez niego samego, ale również przez pracownika
banku, na konto którego mają zostać przelane środki, a
dla ich wiarygodności obowiązkowo wymagane winno być
potwierdzenie notarialnie.
O finanse przecież trzeba dbać.
k
dk
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tel. (12) 269 29 00

SYSTEM 4 KROKÓW

BEZP£ATNIE
DLA KA¯DEGO

1. Wybór jednego mechanika
W naszym warsztacie samochodowym znajdziesz TWOJEGO MECHANIKA, który bêdzie dba³ o stan
techniczny Twojego samochodu oraz do³o¿y wszelkich starañ aby dokonaæ sprawnie naprawy.

2. Bezp³atny przegl¹d w Twojej obecnoœci
Zawsze, kiedy przyjedziesz do nas, TWÓJ MECHANIK samochodowy przeprowadzi wraz z Tob¹,
potwierdzony protoko³em, bezp³atny przegl¹d elementów odpowiedzialnych za Twoje bezpieczeñstwo.

3. Naprawa w Twojej obecnoœci
Przed napraw¹ TWÓJ MECHANIK poda ci jej koszt. Ustalona kwota nie ulegnie zmianie. Naprawa mo¿e
odbywaæ siê w Twojej obecnoœci.

4. Sta³a opieka serwisowa
Po wykonaniu naprawy TWÓJ MECHANIK poinformuje Ciê o zalecanym terminie kolejnej wizyty w naszym
serwisie samochodowym i dokonaniu bezp³atnego przegl¹du.

£ukasz Konopka

kdk.pl motoryzacja inaczej

ul. Wadowicka 8i, 30-415 Kraków

Przegl¹d stanu
technicznego
samochodu
Obejmuje sprawdzenie
na linii diagnostycznej:
- hamulców,
- amortyzatorów,
- zbie¿noœci,
- uk³adu wydechowego,
- zawieszenia.

+48 503 366 282
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Celem podwyżki mandatów

nie jest zwiększenie

Zdjęcie: Pawel Czerwinski /unsplash

bezpieczeństwa na drogach

Wszystko wskazuje na to iż jesteśmy w przededniu znaczącej – to delikatne stwierdzenie – podwyżki
mandatów za wykroczenia drogowe. Jeżeli ktokolwiek myśli, że za ich wprowadzeniem przemawia
zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, jest w błędzie, i to dużym. Niestety ale powód jest
bardziej przyziemny.
Robert Lorenc
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W dużym skrócie. Górna granica mandatu ma wzrosnąć do
5000 zł (obecnie 500 zł), a jeżeli naraz zostanie popełnionych
kilka wykroczeń, to może ona wynieść 6000 zł. Maksymalna
wysokość grzywny ma zostać podniesiona z 5000 zł do 30000
zł. Jak zapewnia Ministerstwo Infrastruktury "Nowelizacja
ustawy – Prawo o ruchu drogowym ma na celu zwiększenie
bezpieczeństwa na drogach". Mam nadzieję, że to
zapewnienie pisał robot lub sztuczna inteligencja, a w
najgorszym wypadku ktoś kto aktualnie przechodził i zostało
mu to nakazane, bo niestety nic nie wskazuje żeby
podniesienie bezpieczeństwa było faktycznym, a nie
medialnym powodem zmian. Już wyjaśniam dlaczego mam
10 wątpliwości co do szczerości i celu przy wprowadzeniu

podwyżek mandatów.
Gdyby celem była poprawa bezpieczeństwa, to
należałoby zacząć od doprowadzenia do nieuchronności
kary i zwiększenia ściągalności mandatów. Tymczasem
Najwyższa Izba Kontroli już w 2013 roku informowała w
swoim raporcie, że w Polsce tylko blisko połowa
ukaranych (47 proc.) płaci dobrowolnie mandaty. W
przypadku ok. 23 proc. spraw kary grzywny zostały
wyegzekwowane, pomimo uchylania się ukaranych od
dokonania płatności. Natomiast w przypadku ok. 30 proc.
spraw nie udało się wyegzekwować kar i istotna ich część
po upływie trzech lat od daty ich nałożenia ulegała
przedawnieniu. Sytuację miała uzdrowić wprowadzona od

1 stycznia 2016 r. zmiana systemu dochodzenia
należności z tytułu mandatów karnych. Jednak, jak
pokazała przeprowadzona kontrola (obejmująca lata
2016-18) założeń tych nie osiągnięto, gdyż nie nastąpiło
zwiększenie skuteczności dochodzenia należności z
tytułu mandatów karnych. Jednocześnie wzrosły koszty
funkcjonowania tego systemu o blisko 6 mln zł rocznie
czyli o ponad 30 proc. NIK zbadał również skuteczność
Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu za
lata 2016-18 i wykazał, że skuteczność dochodzenia
wyniosła mniej niż 63,7 proc (zewidencjonowano
mandatów na kwotę 2,1 mld zł, a do budżetu państwa
wpłynęło nieco ponad 1,3 mld zł), co było wartością niższą
niż w trakcie poprzedniej kontroli NIK (za lata 2011-12 r.)
kiedy to skuteczność wynosiła ok. 70 procent. Po
pierwszym roku od reorganizacji niezapłaconych zostało
2,8 mln z 5,4 mln mandatów wystawionych w 2016 r., a
kwota zaległości z tego tytułu sięgnęła ponad 378 mln zł.
Po trzech latach (na koniec 2018 r.) od reorganizacji liczba
niezapłaconych mandatów wzrosła do blisko 6,7 mln. Jak
również wykazuje NIK, kierowca który otrzymał mandat
poniżej 116 zł mógł być niemal pewny, że nie zostanie
objęty upomnieniem, jak również tytułem wykonawczym,
gdyż na dzień 31 grudnia 2016 roku z tytułu 2,8 mln
niezapłaconych mandatów, 2,1 mln spraw (76 proc. co
stanowi równowartość kwoty 162,8 mln zł) dotyczyło
właśnie zaległości poniżej 116 zł. Spadek skuteczności
dochodzenia należności z tytułu mandatów karnych
wydaje się być zjawiskiem trwałym, co potwierdzają
również dane dotyczące liczby mandatów
przedawnionych za styczeń i luty 2019 roku. W tym
okresie przedawniły się bowiem mandaty na kwotę nie
niższą niż 28,6 mln zł, a liczba przedawnionych w tym
okresie mandatów (nie mniej niż 206 tys. sztuk) była o ok.
1/3 wyższa od liczby mandatów przedawnionych w
analogicznym okresie roku 2018. 76% z nich stanowiły
mandaty do 116 zł. Równolegle, z roku na rok, rosną
koszty związane z poborem należności z tytułu grzywien
nałożonych w drodze mandatu karnego, które w 2015
roku wynosiły 97 tys. zł, a w 2018 r. już 24 708 tys. zł.

Na koniec 2018 roku liczba
niezapłaconych mandatów
wyniosła blisko 6,7 mln.

W budżecie na 2013 rok prognozowano
dochody - tylko z tytułu nałożonych
mandatów karnych z użyciem
fotoradarów - w wysokości 1,5 mld zł,
wobec 1,2 mld zł zaplanowanych
w roku 2012.
Jeżeli państwu zależałoby na bezpieczeństwie na drogach, to
przede wszystkim powinno ono dążyć do nieuchronności kary za
spowodowane wykroczenie. Od tego powinno zacząć. Jeżeli
kierowca miałby świadomość, że za wykroczenie które popełnił
(świadomie lub nie) wyegzekwowana na nim zostanie kara,
zmniejszyłaby się skłonność do ich popełniania. Tymczasem
obecnie, co wykazałem wcześniej, nawet nałożenie kary nie
powoduje jej nieuchronności. I tym sposobem dochodzimy do
punktu drugiego, czyli ściągalności. Nieuchronność kary to jedno,
ale ważne jest również aby została ona wyegzekwowana. Dopiero
jeżeli te dwa działania okazałyby się nieskuteczne, z punktu
widzenia prewencji, podniesienie stawek mandatów wyglądałoby
na uzasadnione. Oczywiście możemy optymistycznie założyć, że w
momencie wejścia podwyżek organy państwa z większym wigorem
zajmą się również ściągalnością. Tak z pewnością by było jakby
były one żywymi organizmami. Przecież sam doskonale to wiesz,
że jak pożyczysz znajomemu parę złotych, to masz mniejszą
motywację do upominania się o nie, niż w przypadku pożyczki paru
tysięcy. Tych raczej nie odpuścisz. Jednak organy państwowe są
bytami, a nie żywymi organizmami, tym samym zakładam, że przy
dotychczasowej ściągalności mogą zadowolić się wartością
zwiększonych wpływów.
Patologią wydaje się również wpisywanie w budżecie kwoty z
tytułu mandatów drogowych. Daje to jasny sygnał, że państwo
(miasto, czy też gmina) liczy na twoje pieniądze i już ujęła je oraz
rozdysponowała. Jeżeli zaczniesz jeździć i parkować przepisowo,
to pozbawisz go tego dochodu i będzie miało deficyt. Chyba nie
chcesz rozczarować włodarzy? Jeżeli faktycznie chodziłoby o
bezpieczeństwo, to nie tylko jakakolwiek kwota z tytułu mandatów
drogowych nie powinna znaleźć się w budżecie, a przede
wszystkim faktyczne wpływy z tego tytułu powinny wynosić 0
złotych (słownie: zero złotych). Oznaczałoby to, że obywatele
rozumieją, szanują i przestrzegają przepisy, a to samoistnie
miałoby przełożenie na bezpieczeństwo wszystkich
użytkowników dróg.
Podwyżka mandatów w obecnym kształcie wygląda jak
„skok na kasę” kierowców i sposób na zwiększenie wpływów
do budżetu. Przykro mi, ale jeżeli dotychczas liczyłeś, iż
wprowadzenie ich związane jest z bezpieczeństwem w ruchu
drogowym, że zostałeś rozczarowany, a słowo
„bezpieczeństwo” stało się wytrychem, które zastępuje
stwierdzenie „potrzebujemy twoich pieniędzy”.
k
dk
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Gdyby celem była poprawa bezpieczeństwa, to
państwo nie planowałoby wpływów z tytułu mandatów za
wykroczenia drogowe. Tymczasem w budżecie na 2013
rok prognozowano dochody - tylko z tytułu nałożonych
mandatów karnych z użyciem fotoradarów - w wysokości
1,5 mld zł, wobec 1,2 mld zł zaplanowanych w roku 2012.
Zresztą nie tylko państwo planuje, i liczy na wpływy z tytułu
mandatów karnych. Już w 2007 roku Rada Miasta Nowy
Targ zapisała w budżecie wpływy z tytułu mandatów
karnych nakładanych przez Straż Miejską w kwocie 80
000 zł. Z tego samego tytułu Świdnica w budżecie na rok
2017 ujęła kwotę 50 000 zł (identyczną jak w roku 2016),
gmina Stronie Śląskie 11 100 zł (na rok 2015), a Leżajsk
10 000 zł (na 2020 rok). Takich przykładów można
mnożyć, bo powyższe działania są standardowymi, a nie

wyjątkami. Mechanizm wszędzie jest taki sam, różnią się tylko
zapisywane kwoty. Na swój sposób pocieszające jest, że nie
zawsze obywatele chcą współpracować z budżetem zapewniając
odpowiedni dopływ środków do niego. Za przykład niech posłuży
Zakopane, które zaplanowało w pierwszym półroczu 2017 roku
wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż
Miejską w wysokości 80 800 zł, tymczasem wystawiono ich na
kwotę 28 071,90 zł.

FELIETON

Sklepy motoryzacyjne

przestaną istnieć?
Zdjęcia źródłowe: Mobil, Castrol, Jonathan Borba V /unsplash; kolaż: studio.kdk.pl

Wszystko na to wskazuje

Identycznie jak myjnie, czy stacje benzynowe, przez długie lata nieodmiennym elementem rynku
motoryzacyjnego były sklepy oferujące części do samochodów. Wszystko jednak wskazuje na to, że
ich czas dobiega końca. I to nie tylko tych stacjonarnych, ale również internetowych.
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Na ile jesteśmy w stanie sięgnąć pamięcią sklepy
motoryzacyjne, dla każdego kierowcy, były tym, czym dla każdego
człowieka jest posiłek, czyli niezbędnikiem i gwarantem
poprawnego, codziennego funkcjonowania. To w nich kupowało się
wszystkie niezbędne części do właściwego działania samochodu,
tak te eksploatacyjne wymagające regularnych zmian, jak
również te które uległy awarii. Wydaje się jednak, że ten czas
mija i sensowność dalszego istnienia sklepów
motoryzacyjnych staje pod coraz większym znakiem
zapytania. Winę za to ponoszą kierowcy, a w zasadzie zmiana
która się w nich dokonała. Obecnie coraz częściej ludzie
zupełnie nie przejmują się działaniem samochodu i traktują go
jak środek do przemieszczania się pomiędzy punktami, a tym
samym nie przedstawia on dla nich żadnych wartości, oprócz
transportowych. O sentymentalnych lepiej w ogóle nie
wspominać. Niejednokrotnie wiedzą tylko jakie paliwo –
12 benzynę, czy olej napędowy – mają wlać do baku, a cała

reszta jest dla nich nieistotnym dodatkiem, którym nie ma
co sobie zaprzątać głowy. Na pytanie "co się zepsuło”
mają jedną, właściwą na każdą okoliczność odpowiedź
"samochód". Co oczywiste, takie osoby nie jeżdżą do
sklepu po potrzebne części. Od tego jest mechanik i to on
ma naprawić samochód, i nieważne jest skąd wziął
potrzebne „składniki” do tego. Jedyne co muszą
zapamiętać, to adres warsztatu, bo numer telefonu mają
zapisany w smartfonie. Czasami nawet nie potrzebują
pamiętać o wykonaniu okresowego przeglądu, bo
dostaną o nim przypomnienie. Pojęcia wahacz, półoś,
zawory, czy chociażby alternator są dla nich tak odległe
jak dla człowieka pierwotnego ogień. Nie rozumieją ich i
nawet nie chcą wiedzieć co oznaczają uważając
równocześnie że edukacja w tym kierunku jest zbyteczna.
Samochód ma jeździć, a z czego się składa i co uległo
awarii nie interesuje ich w najmniejszym stopniu. Co

istotne, ta grupa stale się powiększa zastępując tą dla
której sklepy motoryzacyjne nie są tylko mijanymi
elementami krajobrazu lub – w internecie - stronami na
które nigdy się nie wchodzi, bo nie mają takiej potrzeby.

Wszystko wskazuje na to, że obecność
sklepów internetowych na rynku
będzie dłuższa niż ich stacjonarnych
odpowiedników, jednak nie na tyle
długa żeby kolejne pokolenia mogły
chwalić się ich prowadzeniem.
Pewnym rozwiązaniem może być specjalizacja, czyli
maksymalna dostępność części wybranego asortymentu lub
producentów. Tylko ciągle jest to odwoływanie się do tej samej,
zanikającej grupy. Chyba, że odbiorcami zostaną warsztaty
samochodowe? Tutaj jednak sklepy również posiadają
konkurencję i to taką z ugruntowaną pozycją na rynku. Mowa
tu oczywiście o hurtowniach motoryzacyjnych.

Jak długo będziemy cieszyć się obecnością w przestrzeni
sklepów motoryzacyjnych, tak stacjonarnych, jak i internetowych? Wszystko zależy od kierowców i ich podejścia, wydaje
się jednak iż kierunek został już obrany i nic nie wskazuje na
jego zmianę. Czas powoli żegnać się z nimi, a ich zmniejszająca się liczba może tylko przyspieszyć wraz z rozwojem elektromobilności. Przecież ze sprzedaży samego płynu do spryskiwacza nie da się egzystować na zadowalającym poziomie. 13
k
dk
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W zasadzie robienie zakupów w sklepie
motoryzacyjnym jest sensowne tylko w dwóch
przypadkach, które czasami potrafią nas zaskoczyć.
Jedną jest moment, w którym potrzebujesz uzupełnić
elementy i materiały do bieżącej obsługi samochodu.
Przykładowo, aby dolać olej silnikowy, czy też płyn
chłodniczy lub hamulcowy. Drugim przypadkiem jest
niegroźna awaria, jak na przykład przepalenie się żarówki.
I to wszystko. Na wszystkie pozostałe okoliczności
związane z posiadaniem i przemieszczaniem się

Internetowe sklepy
motoryzacyjne wcale nie są w
lepszej sytuacji. To tylko takie
wrażenie. Oczywiście –
niejednokrotnie – posiadają
większy asortyment, niższe ceny i
mniejsze koszty niż sklepy
stacjonarne, jednak odwołują się
dokładnie do tej samej grupy
k i e r o w c ó w. G r u p y, k t ó r a
systematycznie zanika. Grupy
która wie czego chce, potrafi to
wyszukać i stara się nabyć
poszukiwaną część w najlepszej relacji ceny do jakości.
Równocześnie posiada stosowną wiedzę nie tylko odnośnie
poszukiwanej części, ale również producentów dostarczających ją
na rynek. Niejednokrotnie umiejętność nazwania części, w
momencie wyświetlenia kilkudziesięciu wyników, powoduje u
człowieka uczucie niemocy w podjęciu właściwej decyzji, a w
konsekwencji zadowolenia z wyboru. Wszystko wskazuje na to, że
obecność sklepów internetowych na rynku będzie dłuższa niż ich
stacjonarnych odpowiedników, jednak nie na tyle długa żeby
kolejne pokolenia mogły chwalić się ich prowadzeniem.
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OGŁOSZENIE WYDAWCY

Innym aspektem jest sensowność robienia zakupów
w sklepach motoryzacyjnych, a kupno w nich części - o ile
sam nie naprawiasz samochodu wydaje się irracjonalne. I to z
dwóch powodów. Po pierwsze
musisz wiedzieć co chcesz kupić,
i to dokładnie, bo niejednokrotnie,
nawet po wpisaniu numeru VIN
nie pojawia się tylko jeden wariant
części różniący się producentem
który ją wyprodukował. I nie
chodzi tutaj nawet o
s k o m p l i k o w a n e e l e m e n t y,
kłopotliwy może okazać się nawet
dobór tarcz hamulcowych, czy też
klocków. Wystarczy, że pojawią
się jako pasujące dwa, które
różnić się będą między sobą
mocowaniami. Sprzedawca w
sklepie, nawet jeżeli będzie
posiadał olbrzymią wiedzę, nam nie pomoże, bo skąd
miałby wiedzieć, które są właściwe, jak producent podaje
iż równolegle montowane były oba. Zatem nie wiedząc
które występują w konkretnym egzemplarzu samochodu,
wskazane byłoby zakupić oba z opcją zwrotu
niepasującego kompletu do sklepu, na co ten pewnie
przystanie. Tylko że wtedy konieczna będzie ponowna
wizyta w nim, a to generuje nie tylko koszty, ale też
marnotrawi czas. Po drugie: gwarancja. Jeżeli mechanik
zamontuje część, którą zakupiłeś w sklepie, a ona za jakiś
czas, ale w okresie gwarancyjnym, ulegnie awarii, to nie
weźmie on za nią odpowiedzialności. Bo niby dlaczego
skoro zamontował ją zgodnie ze sztuką, a to ty ją
przywiozłeś. Oczywiście wymontuje ją, a następnie
zamontuje nową, jednak weźmie za powyższą usługę
należne mu pieniądze. To może wcale nie okazać się
jedyny problem. Bo co w przypadku jak sklep nie uzna
reklamacji podając za powód wadliwy montaż?
Pozostanie ci tylko przemieszczanie się pomiędzy
warsztatem, a sklepem i wysłuchiwanie kolejnych
tłumaczeń, bez gwarancji szczęśliwego finału sprawy.
Gdyby jednak mechanik odpowiadał nie tylko za
poprawny montaż, ale również dobór części, wtedy cała
usługa wraz z wymianą wadliwego podzespołu na nowy
byłaby zrobiona w ramach gwarancji.

samochodem albo przygotujesz się z odpowiednim
wyprzedzeniem umawiając wizytę u mechanika, albo zaskoczą cię
i to bez względu jak jesteś czujny. Niestety i na tym polu sklepom
„wyrosła” konkurencja, i to całkiem znacząca, bo są nią stacje
benzynowe. Bez problemu znajdziesz na każdej z nich – wśród
tych, które posiadającą sklep, czyli na zdecydowanej większości –
awaryjnie potrzebne części i płyny. Posiadają jeszcze jeden
dodatkowy atut: odległości
między nimi są niewielkie i są
otwarte przez całą dobę oraz
wszystkie dni w roku.

FELIETON

Testy samochodów

bez zdjęć

„Jedno zdjęcie jest więcej warte niż 1000 słów”, to znany cytat. Może się jednak za niedługo okazać,
że nie będzie jak zweryfikować jego słów. Oczywiście pod warunkiem, że tworzący treści będą
działali zgodnie z prawem.
to zdjęć robionych przy okazji redakcyjnego testu
samochodu, gdyż za jego realizację nie jest pobierana
jakakolwiek opłata, a wręcz to my, jako redakcja ponosimy
koszty. I tak, i nie. Uważa się, a przynajmniej my mieliśmy
do czynienia tylko z takimi przypadkami, że test
równoznaczny jest z promocją modelu. Wytłumaczenie,
że jest inaczej, delikatnie ujmując, jest kłopotliwe i
niejednoznaczne. Uczciwie należy jednak przyznać, że
test wykonywany jest w celu publikacji, która ma
przyciągnąć czytelnika, a co za tym idzie w konsekwencji,
ale nie bezpośrednio, przynieść przychód wydawcy.
Skracając zatem, test robiony jest dla pieniędzy, a tym
samym zdjęcia wykorzystywane są komercyjnie. Kropka.

Komercyjne wykorzystanie zdjęć, czyli wykonywanie ich
w ramach zlecenia, zamówienia za które pobierane jest
14 wynagrodzenie. Wydawać by się zatem mogło, że nie dotyczy

Na pomoc art. 33
Co do zasady zdjęcie jest utworem i jako takie
chronione jest prawem autorskim, co oznacza iż
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Za przykład publikacji, które mogą zostać pozbawione
zobrazowania zdjęciami niech będą redakcyjne testy
samochodów. Fotografie są ich integralną częścią, a i
niejednokrotnie, to one wywołują zażarte dyskusje dotyczące
szczegółów prezentowanego modelu lub jego otoczenia.
Wielokrotnie są również przyczynkiem, który może
spowodować zainteresowanie lokalizacją w której zostały
wykonane - pod warunkiem że takowa zostanie podana.
Tymczasem, i to wcale nie w odległej przyszłości, może
zacząć pojawiać się coraz większa liczba testów bez zdjęć.
Powodem jest ich komercyjne wykorzystanie i prawo któremu
podlegają, które dotychczas wykorzystywane jest
wyrywkowo.

rozpowszechnianie go dozwolone jest tylko za zgodą
autora. Nie inaczej jest z budynkami, a przynajmniej ich
większością, co powoduje, że rozpowszechnianie jego
wizerunku również podlega ochronie z tytułu praw
autorskich. Jest jednak wyjątek, o którym mówi art. 33 pkt.
1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a
dotyczy on dozwolonego użytku publicznego,
powszechnie określanego „wolnością panoramy”.
Zgodnie z nim wolno rozpowszechniać utwory
wystawione na stałe na ogólnie dostępnych drogach,
ulicach, placach lub w ogrodach, jednakże nie do tego
samego użytku. Oznacza to, iż dozwolone jest
wykonywanie oraz publiczne udostępnianie zdjęć
elewacji budynków bez konieczności uzyskania zgody z
tytułu autorskich praw majątkowych osoby uprawnionej.
Ważne są szczegóły
Przytoczona powyżej ustawa nie ma zastosowania w
przypadku wykonywania zdjęć wnętrz. Naturalne zatem
jest, iż w momencie konieczności wjazdu na teren obiektu
mającego być tłem testowanego modelu samochodu,
jego właściciel może wymagać opłaty. Za przykład niech
posłuży tutaj dziedziniec zamku, czy też teren fabryki. Nie
inaczej jest jeżeli konieczne jest wydanie pozwolenia na
wjazd do miejsca, które wyłączone jest z regularnego
ruchu drogowego.
Teoretycznie zatem wszystko jest jasne. Jeżeli
chcemy wykorzystać elewację zewnętrzną w sesji
zdjęciowej, wybieramy lokalizację znajdującą się w
publicznym miejscu, podjeżdżamy i realizujemy ją.
Wszystko to bezpłatnie i zgodnie z prawem. Tak, ale nie do
końca. Czasami faktycznie tak będzie, jednak również
możliwe są inne warianty. Na miejscu może okazać się, że
ochrona obiektu będzie interweniowała, co uniemożliwi
zrobienie zdjęć, jak również – już po publikacji – właściciel
budynku może dochodzić roszczeń finansowych mając za
dowód opublikowane zdjęcia i opublikowany przez siebie
cennik. W takim przypadku, o ile nie powinniśmy mieć
zastrzeżeń do właścicieli prywatnych budynków, że
wymagają oni opłaty za wykorzystanie ich wizerunku,
nawet jako tła (Hotel Poziom 511) przy teście redakcyjnym
modelu, o tyle wymaganie za to samo stosownej opłaty
przez – pozostając tylko w obrębie Krakowa – Operetkę,
Muzeum Lotnictwa, czy Obserwatorium Astronomiczne
wydaje się być kontrowersyjne.Ajednak miało miejsce.

Godzina robienia zdjęć komercyjnych
w Ojcowskim Parku Narodowym
to koszt 1 000 PLN.
A może zatem zrezygnować z sesji zdjęciowych gdzie w tle
znajdują się budynki i przenieść je w otoczenie środowiska
naturalnego? Wydawać by się mogło, że tutaj robienie zdjęć jest
bezpieczne i zachowując odpowiedni szacunek do natury nie
poniesie ono za sobą jakichkolwiek konsekwencji finansowych.
Jeżeli na lokalizację zostanie wybrany Ojcowski Park Narodowy, to
poniesie. Zgodnie z zarządzeniem jego dyrektora (OPN nr 7/2019)
zatytułowanym „wysokość opłat za komercyjne korzystanie z
udostępnionych walorów Ojcowskiego P.N.” godzina robienia zdjęć
wyceniona została od 100 (edukacyjne) do 1 000 PLN
(komercyjne), a filmowanie od 500 (edukacyjne) do 12 000 PLN
(dla filmów fabularnych).
Wyobraźnia zastąpi zdjęcia?
Obecnie, biorąc pod uwagę tylko sam Kraków i jego okolicę,
ilość miejsc za które trzeba płacić jeżeli chce się wykonać w nich
zdjęcia rośnie. Co za tym idzie, wybór dostępnych (bezpłatnych)
lokalizacji jest coraz bardziej ograniczony i zaczyna stanowić jeden
z większych problemów w planowaniu. Jednak nie tylko zdjęcia
przy testach samochodów stają się kłopotliwe. One są tylko
przykładem, a katalog podlegający opłatom jest szeroki. Wystarczy
tylko wspomnieć, iż takim samym regulacjom podlegają chociażby
instagramerzy (czy inni celebryci promujący się za pośrednictwem
mediów społecznościowych jako „głos ludu”), którzy zarabiają na
publikowanych przez siebie zdjęciach, tak więc wykorzystują
je komercyjnie. A skoro wykorzystują je komercyjnie, to co do
zasady powinni płacić, a jeżeli tego nie czynią, to właściciel
wykorzystanej na zdjęciu lokalizacji może dochodzić
względem nich roszczeń finansowych. Jeżeli zatem zaczną
oni szerzej korzystać z przysługujących im praw, gwarantując
sobie przy okazji dodatkowy przychód, może okazać się, że
przy zachowaniu dyscypliny wydatkowej konieczna będzie
rezygnacja ze zdjęć i zastąpienie ich opisem autora oraz
wyobraźnią czytelników. Ciekawe tylko jak w takiej
rzeczywistości poradzą sobie instagramerki i instagramerzy,
15
dla których zdjęcia są podstawą bytu.
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Więc płaćcie
Ktoś z was może powiedzieć: „i dobrze, niech
naliczają opłaty skoro zarabiacie na robieniu testów,
nawet jeżeli nie bezpośrednio”. Gdyby faktycznie
realizacja testów przekładała się na zwiększenie
przychodów, to czemu jak najbardziej. Jednak prawda jest
zgoła odmienna, a testy w praktyce są jedynie kosztem. I
nie wynika to z faktu, że nikt nam (redakcji) nie płaci za
przetestowanie samochodu, a z ponoszonych wydatków
aby rzetelnie został przeprowadzony - paliwo, parkingi,
dojazd po samochód, czasami nocleg. Jeżeli trend się
utrzyma trzeba będzie do nich dodać kolejny punkt, czyli
opłatę za możliwość zrobienia sesji zdjęciowej
testowanego modelu w wybranym miejscu lub
zrezygnować z robienia zdjęć, gdyż koszty wcale nie są

niezauważalne.
Przykład „pierwszy z brzegu”, czyli port lotniczy w Balicach
koło Krakowa. Ich cennik – ze stycznia 2020 roku - posiada dwie
kategorie opłat za komercyjne fotografowanie na terenie lotniska.
Zgodnie z nim za zdjęcia reklamowe pobierana jest opłata 10 000
PLN netto (12 300 PLN brutto) za dobę, a za „inne” 3 000 PLN netto
(3 690 PLN brutto) również za dobę. Tylko od interpretacji
przedstawiciela Kraków Airport zależy do której kategorii
zakwalifikuje zdjęcia przy redakcyjnym teście modelu samochodu.
Koszty zdecydowanie rosną jeżeli z efektu naszej pracy ma
powstać film. Wtedy za komercyjne filmowanie na terenie lotniska
konieczne jest uiszczenie opłaty od 3 000 do 20 000 PLN netto za
dobę. Jednak poniesienie kosztów nie jest jedynym obowiązkiem,
gdyż dochodzi do nich konieczność autoryzacji materiału przez
Kraków Airport. W efekcie może się okazać, iż przy braku
akceptacji wykonana i zapłacona realizacja nie będzie mogła
zostać nigdzie opublikowana, jak również wykorzystana w portfolio,
bo i na to potrzebna jest pisemna zgoda.

FELIETON

Zdjęcie źródłowe: Emotion Tech /unsplash; kolaż: studio.kdk.pl

Konfliktowe części
od „anglików"
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Samochody sprowadzane z Anglii przestały być jakąkolwiek nowością w Polsce. Pełnią różne role.
Jedne w niezmienionej formie są rejestrowane i wzbogacają nasze drogi. Inne – coraz
rzadziej - przechodzą proces dostosowawczy do prawostronnego ruchu na drogach i dopiero
wtedy je zasilają. Osobną grupę stanowią tak zwani dawcy, których części pozwalają na
usprawnienie innych pojazdów. Nimi właśnie się zajmiemy.
Wśród używanych części samochodowych, te
pochodzące z rynku wyspiarskiego wiodą prym. Powód jest
prozaiczny, a jest nim cena. Niejednokrotnie ta sama część,
ale pochodząca z modelu na rynek europejski (prawostronny)
potrafi być wymiernie droższa. Zatem klienci mając do wyboru
część – przy tym samym stopniu zużycia – tańszą (od
"anglika”) lub droższą wybierają tą pierwszą i nie powinniśmy
się temu dziwić. W końcu mało jest osób, które świadomie
lubią płacić więcej, otrzymując w zamian to samo. Jednak
16 takie bezrefleksyjne kupowanie części może okazać się

zgubne, a w konsekwencji stanowić niepotrzebnie
poniesiony koszt, a sama nabyta część, w najlepszym
wypadku, jedyne do czego będzie się nadawała, to jako
dekoracja salonu, czy garażu (w zależności od tego kto
jaki preferuje styl). I nie chodzi tutaj o ich jakość, ale
przydatność i kompatybilność z posiadanym
samochodem.
Wydawać by się mogło, że sprawa jest prosta. Ta
sama marka, ten sam model, który wyposażony jest w

identyczny silnik oraz skrzynię biegów, więc i części
muszą być te same. Niby tak, a jednak nie. Niestety, i to
jest największy problem, nie da się jednoznacznie
wskazać, która grupa części pasuje, a która nie. Wszystko
zależy od producenta, modelu, jak również
niejednokrotnie jego generacji. Czasami różnice są
widoczne gołym okiem i nawet osoba po raz pierwszy
widząca część zauważy iż nie jest ona taka sama. Jednak
zdarzają się przypadki, w których tylko wiedza,
doświadczenie lub sprawne oko będzie w stanie
stwierdzić i wskazać różnice, i to pomimo faktu że jej
parametry są identyczne z pożądanymi przez nas. Czyli
robi to samo, ale nie pasuje. Brak kompatybilności części
z naszym samochodem czasami powoduje tylko
utrudnienia przy montażu (przykładowo konieczność
zamiany z poprzedniej części elementu mocującego),
jednak zdarza się również że potrzebne jest dokupienie
dodatkowego elementu, aby zakupiona część mogła z
powodzeniem działać. Niech za przykład, jeden z wielu,
posłuży pompa wspomagania hamulca w Hondzie Accord
siódmej generacji. Ta przeznaczona do modeli
poruszających się w ruchu prawostronnym ma w innym
miejscu wyjście na przewód z zaworem. Zamontowanie
jej (wszystkie elementy montażowe są w tych samych
miejscach) powoduje, że dotychczasowy przewód jest
zbyt krótki, co oznacza konieczność dokupienia przewodu
z rynku lewostronnego lub zakup pompy przeznaczonej
do naszego modelu. Z tymi przypadkami doświadczony
mechanik sobie poradzi, jednak jest jeszcze jedna grupa
części, które pomimo że pochodzą – wydawać by się
mogło – z identycznego modelu, to do posiadanego przez
nas nie będą pasować. Nie i koniec, i pomimo
najszczerszych chęci oraz ponadstandardowych
umiejętności ocierających się o sztuczki magiczne żaden
mechanik nic z tym nie zrobi. Taka część, o ile nie będzie
można jej zwrócić, stanie się wyrzutem sumienia przy
każdym spojrzeniu na nią, chyba że uda się z
powodzeniem ją sprzedać lub po prostu zutylizować, aby
przestała drażnić.

Bezrefleksyjne kupowanie części
używanych może okazać się
zgubne, a w konsekwencji
stanowić niepotrzebnie poniesiony
koszt, a sama nabyta część,
w najlepszym wypadku, jedyne
do czego będzie się nadawała,
to jako dekoracja.

Tak, użycie używanej części do naprawy samochodu może
czasami nie okazać się zbawienie, a być utrapieniem i to
niekoniecznie ze szczęśliwym finałem. Jednak
przeprowadzenie naprawy „z głową” i bezwzględnie w
konsultacji z mechanikiem, stanowi realną oraz sensowną
alternatywę. Przede wszystkim ekonomiczną, jednak – co
równie ważne - nie zmniejsza ona bezpieczeństwa
użytkowania pojazdu. Oczywiście pod warunkiem, że
zachowane zostały wszystkie względy bezpieczeństwa i użyta
część przeznaczona była do modelu w którym została
zamontowana, a nie tylko pasowała do niego. Warto mieć tego
świadomość.

17
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Dla niektórych osób niezrozumiałe i pozbawione
sensu jest stosowanie w naprawach używanych części, i
to niekoniecznie tych pochodzących od "anglików". Dla
nich, to nic innego jak zamiana zużytej, czyli niesprawnej
części na mniej zużytą. Tak faktycznie jest, bo nie ma co
się oszukiwać, że „nowa” część nie będzie posiadała
trwałości części, która dopiero co została wyprodukowana
w fabryce, zgodnie z normami producenta. Pytanie, czy
zawsze taką trwałość potrzebujemy, ale do tego jeszcze

wrócimy. Ważne jest, że naprawa z zastosowaniem używanych
części, oczywiście - co jest kluczowe - wykonana zgodnie ze
sztuką, nie jest „drutowaniem" i czasami stanowi najrozsądniejszy
wybór. Wpływ na to ma przede wszystkim wiek posiadanego
samochodu oraz cena części nowej, oryginalnej czy też
zamiennika - jeżeli występuje. Posiadając samochód na gwarancji
korzystanie z używanych części całkowicie mija się z celem, jednak
w miarę rosnącego przebiegu auta i upływu lat taki wybór staje się
coraz bardziej zasadny. Szczególnie w grupie części, które bardzo
rzadko ulegają awarii, a niejednokrotnie niektóre z nich
spowodowane są zaniedbaniami właściciela. Ważnym czynnikiem
jest również cena, a w zasadzie różnica pomiędzy zakupem nowej,
a używanej. Jeżeli jest to przysłowiowe „parę złoty”, to nawet do
najstarszego samochodu zakup nowej części będzie właściwym
wyborem. Jednak jeżeli mówimy o znacznej różnicy, która czasami
potrafi sięgnąć 90%, wtedy używana część będzie zbawianiem.
Przykład? Proszę bardzo. Sprawne wycieraczki są jednym z
podstawowych elementów bezpiecznego pokonywania kolejnych
kilometrów. W czasie słonecznego dnia są w zasadzie
bezużyteczne i ich brak byłby praktycznie niezauważalny, jednak w
momencie wystąpienia deszczu, czy też opadów śniegu stają się
niezbędne. Aby właściwie pracowały konieczny jest ich sprawny
mechanizm, bez zbytnich luzów, tak aby wycieraczki poruszały się
po pełnej powierzchni szyby. Jednak używając ich „na sucho” oraz
w miarę upływu lat mogą pojawić się luzy, które ograniczą ruch
wycieraczek. Konieczna jest wtedy jego wymiana. Nowy
mechanizm to wydatek paru tysięcy złotych, a używany kosztuje
parę setek. I w ten oto sposób dochodzimy do trwałości. Używany
jest zdecydowanie tańszy i to przemawia za jego zakupem, ale
ważne jest aby nie okazał się on krótkotrwałym rozwiązaniem.
Jeżeli bez sprawdzenia stanu używanej części, po prostu dokona
się zakupu, istnieje takie niebezpieczeństwo. W pozostałych
przypadkach pomocna jest dedukcja, która określi zasadność
zakupu. Jeżeli posiadamy samochód ponad dziesięcioletni
(średnia wieku samochodów poruszających się po Polsce) i awarii
ulegnie część, która działała od nowości, czyli przez ponad 10 lat, to
jej używany, ale sprawny odpowiednik ile powinien działać
właściwie? Jaki czas okazałby się satysfakcjonujący? 3 lata, 5 lat, a
może kolejnych 10? Nawet jeżeli oferowana do sprzedaży część
jest zużyta w 50%, to oznacza, że przed nią zostało 5 lat dalszej
pracy, a to chyba bardziej niż dobry wynik. Po co zatem inwestować
w paroletni samochód wydając tysiące złotych na nową część,
skoro używana w zupełności spełni nasze oczekiwania. Może się
nawet okazać, że z powodzeniem będzie służyć kolejnemu jego
właścicielowi (oczywiście jeżeli kiedykolwiek zapadnie decyzja o
sprzedaży samochodu).

TEST I Dacia Sandero 1.0 Tce 101 KM LPG Comfort

Bez kompleksów

Kiedy nastolatek marzy o testowaniu samochodów raczej nie wyobraża sobie siebie za kierownicą
Dacii Sandero. A jednak po tygodniowym teście, z pewnym uczuciem żalu, zostawiałem to auto na
parkingu dla aut prasowych, mile zaskoczony jak bardzo dojrzała okazała się trzecia generacja
tego modelu.
Leszek Kadelski
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Dacia to tańsza alternatywa dla Renault. Zaczęło się od
pierwszego Logana w 2003 roku, który nawet z daleka wyglądał na
taniego. W liniach nadwozia ograniczono do minimum
przetłoczenia (koszty!), a część podzespołów wzięto z półki, jak na
przykład skrzynię biegów z Renault 19. Polski kierowca, zawsze
trzymający się za portfel i jakże często widzący w samochodzie
„generator prestiżu”, wolał wybrać kilkunastoletnie BMW „z
niewielkim przebiegiem, jeżdżone tylko do kościoła”. Dacia? To
raczej coś dla emeryta, żeby pojechał na ryby!
Prawie 20 lat później na rynek wjeżdża nowe Sandero. Gdyby
zdjąć znaczek, nikt nie domyśliłby się, że to auto budżetowe. Linie
nadwozia jednoznacznie wskazują na przynależność do Renault –
co widać choćby w charakterystycznych wypukłościach tylnych
błotników, które przypominają siostrzane Clio (poprzedniej i
obecnej generacji). W tańszym aucie spodziewać by się można
świateł halogenowych, ale tu mamy wyłącznie LED. Sandero
automatycznie odrygluje drzwi, wykrywając kartę dostępu
schowaną w kieszeni. Zajmując miejsce za kierownicą zwrócimy
uwagę na tapicerowane elementy nie tylko boczków drzwi, ale
także kokpitu. Tu pozdrawiam pewien miejski model marki
aspirującej do segmentu premium, w którym kierowcę otacza
morze plastiku! W Sandero plastiki są twarde, ale faktura ich
powierzchni tworzy niezłe złudzenie miękkości , które
utrzymuje się do pierwszego dotknięcia. Za to w czasie jazdy
nic nie trzeszczy i nic nie stuka.

Komfort, miękkość i lekkość
Obszyta ekologiczną skórą kierownica obraca się z
łatwością. Biegi wchodzą precyzyjnie, a dźwignia została
umieszczona znacząco wyżej, dzięki czemu można nią
18 wygodnie operować opierając się na rozkładanym

kapitańskim podłokietniku. Zestaw wskaźników jest
przyjemnie staroświecki w formie (kojarzył mi się z
Renault Clio trzeciej generacji), z komputerem
pokładowym dostarczającym standardowy zestaw
informacji – ale dla obu rodzajów paliwa! Testowany
egzemplarz wyposażony był w fabryczną instalację LPG.
Na centralnym wyświetlaczu można zobaczyć nie tylko
dokładną ilość gazu w zbiorniku, ale także dystans
pokonany na LPG (liczony oddzielnie od benzyny),
średnie zużycie paliwa oraz zasięg. W porównaniu ze
wskazaniami dla benzyny, brakuje tylko odczytu
chwilowego spalania.
Sandero prowadzi się komfortowo. Nierówności
znosi z godnością – żadnych niepokojących dźwięków, a
wstrząsy są świetnie tłumione przez zawieszenie. Nawet
najbardziej nielubiane przez kierowców progi zwalniające
dają się pokonać z przepisową prędkością bez
nieprzyjemności. Ale czy to, co jest oczywistą zaletą w
mieście, przeszkadza w trasie? Okazuje się, że nie. Przy
prędkościach autostradowych siła wspomagania
kierownicy znacząco maleje, dzięki czemu z łatwością
można utrzymać tor jazdy. Gdy prędkościomierz pokazuje
140 km/h w kabinie jest zaskakująco cicho – szumy
opływowe są minimalne, silnik – nieuciążliwy, a najgłośniej słychać inne samochody. Zaskakujące, gdy porówna
się to z czterokrotnie droższym Renault Espace, w którym
w identycznych warunkach było po prostu głośno.
Warto docenić panel sterowania wentylacją (i
klimatyzacją) z fizycznymi pokrętłami i przyciskami. Jest
to element w całości wyjęty z aktualnie produkowanego
Renault Clio. Na szczycie kokpitu umieszczono

„tabletowy” ekran inforozrywki. To jeden z niewielu
elementów Sandero, gdzie czuć „taniość”. Jakość obrazu
jest przeciętna, responsywność ekranu zostawia wiele do
życzenia. Ciekawym rozwiązaniem jest zintegrowany
uchwyt do telefonu i umieszczone tuż obok gniazdko USB.
Z jednej strony nie trzeba już kupować oddzielnego
uchwytu i mocować go we własnym zakresie. Z drugiej – w
czasie urlopowego wyjazdu łatwo w ten sposób usmażyć
smartfona, który będzie grzał się zarówno od ładowania,
jak i słońca świecącego przez sporą przednią szybę. A
skoro Android Auto działa bezprzewodowo, to czemu brak
ładowarki indukcyjnej? Swoją drogą, w nowym Renault
Clio jest dokładnie na odwrót – ładowarka indukcyjna jest
dostępna, za toAndroidAuto wymaga kabla.
Drugi rząd siedzeń zapewnia sporo miejsca, co może
w miejskim aucie zaskakiwać jedynie do momentu w
którym sprawdzimy rozstaw osi. Sandero pod tym
względem jest większe od VW Golfa V generacji. Skrajne
siedzenia mają isofixy, a bagażnik jest spory – ma 328
litrów wg normy VDA.

Czy warto?
Najwyższy czas darować ocenianie Dacii poprzez
pryzmat „klasizmu”. Nowe Sandero to bezpretensjonalny
samochód miejski dla tych, którzy mają bardzo sprecyzowane
oczekiwania. Wprawdzie znacznie lepiej sprawdzi się w
czasie zawożenie dzieci do szkoły lub weekendowej wizycie w
markecie budowlanym niż na parkingu przed modną
restauracją (ktoś jeszcze pamięta jak wygląda wizyta w
restauracji?!), ale na pierwszy rzut oka nie odstaje już od
19
konkurencji. I ma wszystko to, co potrzebne.
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Dwa różne oblicza silnika
Pod maską testowanego Sandero pracuje – jakby to
nie brzmiało – topowa jednostka napędowa o pojemności
1.0 i mocy 101 KM. Jest to trzycylindrowy,
turbodoładowany silnik benzynowy z fabryczną instalacją
LPG. Jak na budżetowe auto miejskie, ten silnik zapewnia
bardzo dobrą dynamikę do 80 km/h. Nawet dźwięk jest
sympatyczny – powiedzmy, że słuchać w nim ambicję,
taką chęć wykazania się. Na autostradzie jest nieco gorzej

– przyspieszanie powyżej 100 km/h trwa chwilkę, ale bez problemu
można utrzymać dozwoloną przepisami prędkość przelotową
zużywają 8,5 l benzyny na 100 km.
Czy instalacja LPG się opłaca? W mieście, stosując zasady
ekojazdy, Sandero zużywa odpowiednio 8,7 l LPG i 6,4 l benzyny na
100 km. Opcja LPG to dodatkowy koszt zaledwie 1000 zł, podczas
gdy koszt przejazdu 100 km dzięki temu jest niższy o 12,83 zł (wg
średnich cen paliw na 6.05.2021). Oznacza to, że instalacja LPG
zwróci się po przejechaniu niespełna 8 tys. km. O ile naprawdę
warto docenić jak dobrze ta instalacja jest zintegrowana z resztą
samochodu (nawet wlew LPG schowany jest pod tą samą pokrywą
co wlew benzyny, zatem niewidoczny z zewnątrz jest
#korekwstydu), o tyle na benzynie silnik pracuje odczuwalnie lepiej.
Doskonale widać to w działaniu systemu stop&start. Zasilany LPG
silnik zatrzymuje się z szarpnięciem, a ponowny rozruch trwa
zaskakująco długo. Bez problemu można zdążyć włączyć bieg i
zacząć puszczać sprzęgło zanim silnik się włączy. Na benzynie jest
nieco lepiej, ale warto docenić możliwość wyłączenia stop&start
fizycznym guzikiem poniżej ekranu inforozrywki.

TEST I Aplikacja My T by Toyota

Moje T
Tytuł nie jest zapowiedzią kontynuacji filmu z serii „Faceci w czerni”, gdzie bohaterowie mieli
przypisane do siebie litery. My T, a w zasadzie My T by Toyota, bo tak brzmi pełna nazywa aplikacji,
która jest cyfrowym światem stworzonym przez Toyotę dla użytkowników (i właścicieli) ich
samochodów. Czy korzystanie z niej oraz oferowane przez nią możliwości są równie
satysfakcjonujące jak obcowanie z dotychczasowymi częściami „Facetów w czerni”? Sprawdziliśmy.
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Aby móc użytkować aplikację (w teście korzystaliśmy z wersji
4.3.1 (30119)), należy ją pobrać i zainstalować na smartfonie.
Następnie zarejestrować się w niej, jak również dodać posiadany
samochód lub samochody. Cała operacja w naszym przypadku
odbyła się sprawnie i bez jakichkolwiek problemów. Na potrzeby
testu korzystaliśmy ze smartfona Huawei Mate 40 pro, a w aplikacji
zarejestrowaliśmy dwa modele Toyoty: RAV4 PHEV, czyli z
możliwością ładowania jego baterii z gniazdka oraz C-HR. Bez
względu na to, który model wybierzemy możliwości aplikacji są
praktycznie takie same. Za jej pomocą możemy sprawdzić:
całkowity przebieg, historię serwisową, aktualną lokalizację
samochodu, czy chociażby nawiązać kontakt z autoryzowanym
serwisem. Dzięki niej mamy możliwość zaplanowania podróży i
przesłania jej do samochodu, jednak w tym przypadku konieczna
jest dodatkowa rejestracja urządzenia mulimedialnego, w które
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wyposażony jest samochód. Ciekawą funkcją jest
zestawienie lampek kontrolnych (żółtych i czerwonych),
które występują w modelach. Dzięki niej, jeżeli
którakolwiek się zapali, można łatwo sprawdzić co
oznacza. W zależności od wyboru modelu różnic w
funkcjonalność My T jest niewiele, ale dla niektórych osób
mogą być istotne. Wybierając model C-HR pokazywany
jest – w procentach – stopień zapełnienia baku paliwem, a
w RAV4 PHEV zasięg, który możemy pokonać
wykorzystując posiadany w bateriach prąd oraz paliwo.
Dodatkowo sprawdzimy ile kilometrów przejedziemy z
wykorzystaniem tylko napędu elektrycznego, który
ponadto jest podzielony na jazdę z włączoną oraz
wyłączoną klimatyzacją. To nie koniec różnic. Kolejną jest
możliwość ustawienia w RAV4 PHEV temperatury w

kabinie, nawiewu na przednią oraz tylną szybę
(niezależnie), jak również sprawdzenia poziomu
naładowania baterii i zaplanowania harmonogramu jej
ładowania.
Najlepszej funkcji aplikacji - naszym zdaniem - należy
się osobny akapit, a jest nią dziennik podróży. To dzięki
niemu aplikacja My T doskonale może wpisać się w
obecnie panujące trendy w niektórych firmach. Trendy do
permanentnego sprawdzania, tak siebie nawzajem, jak i
pracowników. Pozwala on na dostęp do przejechanych
tras, ale nie tylko pokazując przebytą drogę, datę (z
godzinami jej odbycia), czas jej trwania, średnią prędkość
oraz zużycie paliwa, ale również liczbę gwałtownych
przyspieszeń i hamowań. Dla osób ze zmysłem
analitycznym lub tych, które po prostu lubią kontrolować,
dziennik podróży daje dostęp do zestawienia wszystkich
odbytych jazd w przedziale tygodnia, miesiąca, a nawet
roku, a wszystko to z wyszczególnieniem każdego z
powyższych elementów. Dlaczego zatem naszym
zdaniem jest to największa siła My T? Ponieważ zastępuje
konieczność montowania w samochodzie
(samochodach) dodatkowych urządzeń, co nie tylko
ogranicza koszty, ale również powoduje że
niedokonywana jest żadna ingerencja w samochód.
Równocześnie, niejako przy okazji, już od momentu
zakupu mamy samochód dostosowany do bezpiecznego
przekazania go innej osobie, bo objęty jest on praktycznie
pełnym monitoringiem, włącznie z informacją gdzie
obecnie się znajduje. Jednocześnie w połączeniu z
informacją o zasięgu, czy też ilości paliwa (model C-HR) w
jednym miejscu mamy praktycznie wszystkie narzędzia
do sprawnej weryfikacji.

Do działania aplikacji nie można mieć jakichkolwiek
zastrzeżeń, przynajmniej korzystając z niej na smartfonie Huawei
Mate 40 pro. Nie tylko prędkość działania i reakcja na nasze
komendy jest na właściwym poziomie, ale również jej architektura
została wykonana przemyślanie, co powoduje, że aby sprawnie
poruszać się po niej nie potrzeba przeczytania instrukcji obsługi,
nawet we fragmentach (o ile w ogóle jest, bo nie znaleźliśmy).
Wszystko działa płynnie i bez zbytnich opóźnień, jednak należy
zdawać sobie sprawę iż ważnym czynnikiem w połączeniu
pomiędzy aplikacją, a smartfonem jest jakość połączenia
internetowego. Jeżeli go zabraknie aplikacja będzie tylko ikoną na
smartfonie bez możliwości korzystania z niej.
Bohaterowie serii filmów „Faceci w czerni” mieli swoje
urządzenie dzięki któremu, jeżeli tak chcieli, każdy osobnik
zapominał o spotkaniu z nimi. My dzięki aplikacji My T dostaliśmy
do ręki narzędzie dzięki, któremu praktycznie nic nie będzie w
stanie nam umknąć. Oczywiście jeżeli chodzi o samochód Toyoty,
bo póki co (aczkolwiek nie słyszeliśmy żeby były takie plany) nie
pójdzie za nas do dentysty, czy też nie kupi żonie kwiatów w
rocznicę ślubu. Nie poradzi sobie również z odebraniem dzieci ze
szkoły, ale potrafi za to zamienić pochmurnego analityka i
kierownika floty w firmie, na wyluzowanego i w pełni panującego
nad zarządzanymi samochodami człowieka. Czy równocześnie
pojawi się w nim empatia? Tego nie jesteśmy w stanie obiecać, bo
uzależnione jest to od charakteru, a nie aplikacji.
k
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Dziękujemy firmie Anwa – Autoryzowanemu Dealerowi Toyoty – z
Krakowa za pomoc przy realizacji testu oraz Huawei za
udostępnienie smartfonu
Mate 40 pro do jego
przeprowadzenia.
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PORADNIK

Opony zimowe, które
według specjalistów
są szczególnie warte
zainteresowania
Oferta ogumienia zimowego jest obecnie bardzo szeroka. W rezultacie na wybór optymalnego dla
siebie produkt trzeba poświęcić sporo czasu. Aby ułatwić sobie zadanie dobrze jest zapoznać się
z tym, co w owej kwestii mają do powiedzenia profesjonaliści na co dzień zajmujący się sprzedażą
opon. Na bazie własnego doświadczenia mogą oni bowiem trafnie wskazać modele „zimówek”
stanowiących aktualnie nad wyraz atrakcyjną propozycję.
Stając przed koniecznością zakupu nowych opon zimowych
zwykle ustalamy sobie pewne kryteria, na podstawie których
dokonujemy ostatecznego wyboru. Jedni kierują się
przywiązaniem do konkretnej marki, drudzy zwracają przede
wszystkim uwagę na cenę, a dla jeszcze innych kluczowe jest to,
aby ogumienie zapewniało maksymalne bezpieczeństwo oraz
najwyższą precyzję i pewność prowadzenia. Są też i tacy, którzy
opierają się głównie na poradach firm wyspecjalizowanych w
sprzedaży opon, całkiem rozsądnie wnioskując, że opinie
profesjonalistów są w stanie wiele rozjaśnić. Na tej kanwie
postanowiliśmy przybliżyć dwie opony zimowe wskazane przez
krakowską firmę Harp. Pierwsza z nich zainteresuje osoby
wyznające zasadę, że „większość
nie może się mylić”, natomiast
druga stanowi dobrą propozycję
dla tych, którzy oczekują produktu
klasy premium, ale jednocześnie
nie chcą za niego przepłacać.

BEZPŁATNY REGIONALNY MIESIĘCZNIK MOTORYZACYJNY

owców
KATALOG
dla kier

Falken Eurowinter HS01
Opona zimowa, która zajmuje
obecnie pierwsze miejsce w
rankingu sprzedaży firmy Harp,
charakteryzująca się najlepszym
stosunkiem ceny do jakości.
Zaprojektowano ją przy
wykorzystaniu technologii lameli
Ori 3D i wykonano z udoskonalonej
mieszanki gumowej 4D Nano
Design, która znacznie poprawia żywotność ogumienia i
zapewnia lepszą wydajność na mokrej nawierzchni. Patrząc
na bieżnik opony uwagę zwracają radialne, poprzeczne rowki i
połączone lamele. Owe rozwiązania odpowiadają za
doskonałą trakcję na śniegu oraz bardzo skuteczne
odprowadzanie wody. Warto wspomnieć także o
adaptacyjnym ciśnieniu na całej powierzchni bieżnika, które
gwarantuje wysoki poziom stabilności kierunkowej oraz
22 optymalną przyczepność, a przy okazji sprawia, że opona

zużywa się w sposób równomierny. Dokładając do tych
zalet rozsądny koszt zakupu nietrudno zrozumieć,
dlaczego Falken Eurowinter HS01 cieszy się tak dużą
popularnością.
Vredestein Wintrac
Opona zimowa klasy premium w dobrej cenie.
Następca znanego i lubianego modelu Snowtrac 5. W
porównaniu z poprzednikiem charakteryzuje się
udoskonalonym wzorem
bieżnika z opatentowanymi lamelami 3D, co
pozwala na skuteczniejsze odprowadzanie
wody spod opony, a to z
kolei daje efekt w postaci
wyższej o 10%
odporności na zjawisko
aquaplaningu. Poza tym,
o 5% zwiększono
powierzchnię kontaktu
bieżnika z podłożem,
dzięki czemu poprawie
uległa przyczepność
zarówno na nawierzchni Vredestein Wintrac (zdjęcie: Vredestein)
mokrej, jak i pokrytej
warstwą śniegu. Istotne znaczenie ma też zastosowanie
mieszanki krzemionkowej nowej generacji
charakteryzującej się wysoką gęstością, która pozwala
wydłużyć żywotność ogumienia nawet o 10 000 km. Przy
okazji obniżono opory toczenia, co przyczynia się do
ograniczenia zużycia paliwa przez samochód. Jak więc
widać, Vredestein Wintrac może się pochwalić jeszcze
lepszymi parametrami niż jego udany poprzednik, a przy
tym, jak na oponę klasy premium, został naprawdę
atrakcyjnie wyceniony.
k
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Dziękujemy firmie Harp z Krakowa za pomoc przy realizacji tekstu.
W lewej kolumnie opona Falken Eurowinter HS01 (zdjęcie: Falken)
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STACJA KONTROLI POJAZDÓW
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

L
- DETA
HURT

SPRZĘGŁA

AMORTYZATORY

UKŁADY ROZRZĄDU

PASKI KLINOWE
I ROZRZĄDU

CONTITECH

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

KNECHT

FILTRY

SONDY, ŚWIECE

HAMULCE

RABAT DLA TAXI
DOSTAWA GRATIS

ELEMENTY
ZAWIESZENIA

USZCZELKI

HAMULCE

CHEMIA
WARSZTATOWA

ROLKI
NAPĘDOWE

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

www.witkowicka54.pl

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:
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AUTO

tel. 503 132 232

KOMPLEKSOWA KOSMETYKA
MYJNIA RĘCZNA
SERWIS OPON
K-ów os. Kombatantów 15
WYMIANA OLEJU
Pon.-Pt.: 9.00-17.00
Sobota: 9.00-15.00
KLIMATYZACJA

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

CZĘŚCI SILNIKOWYCH

TURBINY
CZĘŚCI
DO TURBIN

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

KRISCAR

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

SKLEP MOTORYZACYJNY
FILTRY - OLEJE - PASKI - CZĘŚCI - AKCESORIA

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

SERWIS SAMOCHODÓW osobowych
-

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

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA

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

AUTO-SZLIF
SIKORSCY
31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 5b
tel. (12) 425 92 15, 643 28 28
tel. kom. 572 362 441
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GŁOWIC
BLOKÓW
CYLINDRÓW
WAŁÓW KORBOWYCH
WAŁKÓW ROZRZĄDU

SQAD

SKLEP
..
CITROEN DACIA PEUGEOT RENAULT

Kraków, ul. Bieżanowska 102c

(12) 296 35 65, 296 35 66

MONTA¯

SERWIS

Samochody osobowe, ciężarowe, ciągniki rolnicze,
motocykle, quady, wózki widłowe, itp.
Obróbkę 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 / OGŁOSZENIA
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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
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

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)

kdk.pl motoryzacja inaczej

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

owców
KATALOG
dla kier

REKLAMY / OG£OSZENIA

Castrol

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

Aparatura
wtryskowa silników

wysokoprężnych
Silnik Diesla, podobnie jak każdy tłokowy silnik spalinowy, potrzebuje do pracy powietrza oraz paliwa,
które w odpowiednich proporcjach zostają dostarczone do komór spalania. Za doprowadzenie
powietrza odpowiada układ dolotowy, natomiast podaniem paliwa zajmuje się zespół komponentów
określanych jako aparatura wtryskowa. Warto jednak zauważyć, że pod tym pojęciem kryje się kilka
rozwiązań konstrukcyjnych. Na przestrzeni lat aparatura wtryskowa uległa bowiem pewnym
modyfikacjom i udoskonaleniom podyktowanym rosnącymi wymogami dotyczącymi kultury pracy,
zużycia paliwa i norm emisji spalin.

BEZPŁATNY REGIONALNY MIESIĘCZNIK MOTORYZACYJNY
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Mimo że silnik z zapłonem samoczynnym został opatentowany
w 1893 roku, to jego kariera jako źródła napędu samochodów
rozpoczęła się dużo później. Początkowo problem stanowił bowiem
niedoskonały sposób wtrysku paliwa, realizowany za pomocą
skomplikowanych sprężarek. Były one duże, ciężkie i wymagały
systematycznego serwisowania, co znacznie ograniczało
możliwości zastosowań jednostek wysokoprężnych. Przełomem
okazało się dopiero skonstruowanie rzędowej pompy wtryskowej,
zwanej też pompą sekcyjną, co wynika z tego, że składa się z
sekcji, których liczba odpowiada ilości cylindrów w silniku. Sekcje
ułożone są w rzędzie. Każdy cylinder zasilany jest paliwem przez
konkretną sekcję. Pojedyncza sekcja zbudowana jest z: elementu
tłoczącego (ma postać cylinderka, który otula tłoczek posiadający
komorę wysokociśnieniową, a także otwory odprowadzające i
doprowadzające paliwo), zaworu tłoczącego, króćca, śruby
łączącej, kołnierza, ochraniacza, przeciwnakrętki i płytki
regulacyjnej. Wszystkie sekcje posiadają również dwa wspólne
elementy w postaci wałka napędowego i listwy regulacyjnej. Ze
względu na zastosowanie i wprowadzone z czasem
unowocześnienia wśród rzędowych pomp wtryskowych
wyróżniamy: pompy mechaniczne typu A (najstarsze pompy
wtryskowe, generujące ciśnienie nieprzekraczające 500
barów), pompy mechaniczne typu Z i ZW (przeznaczone do
ciężkiego sprzętu), pompy mechaniczne typu MW i P, pompy
mechaniczne z elektrycznym sterowaniem dawką paliwa typu
P i R EDC oraz pompy mechaniczne z elektrycznym
sterowaniem dawką paliwa i kątem wtrysku typu H EDC
(generujące ciśnienie dochodzące nawet do 1200 barów).
Kolejny etap rozwoju aparatury wtryskowej silników

26 Diesla stanowią rozdzielaczowe pompy wtryskowe, które

dzielimy na osiowe i promieniowe. Pompy osiowe
sprężają paliwo za pomocą centralnego tłoka (zwanego
tłokorozdzielaczem), który porusza się w płaszczyźnie
osiowej względem wału napędzającego, wykonując
jednocześnie dwa ruchy: posuwisty (podczas którego
paliwo jest sprężane) i obrotowy (w czasie którego paliwo
zostaje rozdzielone do poszczególnych wtryskiwaczy).
Tłokorozdzielacz ma więc podwójny zakres działania. Z
jednej strony pełni funkcję pompy wysokiego ciśnienia, a z
drugiej - urządzenia sterującego dawką paliwa. Natomiast
w przypadku pompy promieniowej mamy do czynienia ze
sprężaniem paliwa za pomocą kilku tłoczków ułożonych
promieniowo w stosunku do wału napędzającego.
Tłoczenie paliwa realizowane jest dzięki współpracy
tłoczków z pierścieniem krzywkowym. Początek i czas
trwania wtrysku paliwa w pompach promieniowych są
ustalane za pomocą zaworu elekromagnetycznego, który
ustawia położenie przestawiacza wtrysku, a ten
odpowiednio obraca pierścieniem krzywkowym. Jako że
uzyskiwane tutaj ciśnienia są wyższe niż w przypadku
pompy osiowej, pompa promieniowa musi mieć większą
wytrzymałość mechaniczną. Na przestrzeni lat pojawiło
się wiele typów rozdzielaczowych pomp wtryskowych. Do
najpopularniejszych należą: VP36 (pompa osiowa z
mechaniczną regulacją dawki do silników z wtryskiem
pośrednim),VP37 (pompa osiowa z elektryczną regulacją
dawki do silników z wtryskiem bezpośrednim), VP29
(pompa osiowa z elektromagnetyczną regulacją dawki do
silników z wtryskiem pośrednim), VP30 (pompa osiowa z
elektromagnetyczną regulacją dawki do silników z
wtryskiem bezpośrednim) oraz VP44 (pompa

promieniowa z elektromagnetyczną regulacją dawki do
silników z wtryskiem bezpośrednim).

Pompowtryskiwacze zostały spopularyzowane przez koncern
Volkswagena, ale przegrały konfrontację z kolejnym typem
aparatury wtryskowej, czyli z powszechnym obecnie systemem
Common Rail. Nie będzie przesady w stwierdzeniu, że
zrewolucjonizował on jednostki wysokoprężne, diametralnie
poprawiając ich kulturę pracy i osiągi przy jednoczesnym
ograniczeniu emisji szkodliwych substancji. Co istotne, udało się to
osiągnąć bez nadmiernej komplikacji układu wtryskowego, którego
najważniejszymi elementami są pompa wysokiego ciśnienia, tzw.
szyna (stanowiąca akumulator oleju napędowego pod wysokim
ciśnieniem) i połączone bezpośrednio z nią wtryskiwacze. Nad
całością czuwa elektronika sterująca. Istotą systemu Common Rail
jest wtrysk paliwa do cylindrów pod bardzo dużym ciśnieniem. W
pierwszej generacji układu wynosiło ono około 1350 barów, w
drugiej wzrosło do około 1600 barów, w trzeciej osiągnęło 1800
barów, natomiast w czwartej - ponad 2000 barów. Wraz z
koniecznością niezwykle wysokiej precyzji wtrysku paliwa stanowi
to prawdziwe wyzwanie dla wtryskiwaczy. Aby mogły one
prawidłowo spełniać swoją funkcję muszą być wykonane z
aptekarską wręcz dokładnością. Podzespoły te stanowią kluczowy
element całego układu i to właśnie od nich najbardziej zależy, czy
dostarczanie paliwa do cylindrów będzie się odbywać w prawidłowy
sposób. W zależności od generacji systemu Common Rail możemy
się spotkać z dwoma rodzajami wtryskiwaczy:
elektromagnetycznymi i piezoelektrycznymi. Wtryskiwacze
elektromagnetyczne stosowano w pierwszej i drugiej generacji
Common Rail. Za ich otwarcie, a tym samym wtrysk oleju
napędowego do komór spalania odpowiada zawór
elektromagnetyczny. W przypadku tego typu wtryskiwaczy
występują trzy wtryski paliwa na jeden suw pracy: wtrysk
pilotażowy, wtrysk zasadniczy i dotrysk do spalin. Wcześniejsze
rozwiązania, a więc układy sekcyjne (czy to z pompą rzędową, czy
rozdzielaczową) nie dawały takiej możliwości. W układzie
sekcyjnym występował bowiem tylko jeden wtrysk (zasadniczy) na
suw pracy. Z racji tego, że paliwo w zasobniku jest cały czas pod
ciśnieniem wytwarzanym przez pompę wysokiego ciśnienia,
Common Rail czeka w gotowości, aż wysterowany przez sterownik
zawór elektromagnetyczny na wtryskiwaczu, w oparciu o
odpowiednie parametry i sygnały z czujników silnika zadecyduje o
tym, że paliwo ma być podane. To daje możliwość
wielokrotnego wtrysku w jednym suwie pracy. W rezultacie
spalanie mieszanki jest bardziej efektywne. Kolejny etap
rozwoju systemu Common Rail polegał na zastosowaniu
wtryskiwaczy piezoelektrycznych, w przypadku których
elektromagnes zastąpiono kryształami wykazującymi
właściwości piezoelektryczne. Wprowadzona modyfikacja
pozwoliła na podawanie pięciu wtrysków na jeden cykl pracy,
co jeszcze mocniej zwiększyło efektywność spalania
mieszanki. Z wtryskiwaczami tego typu można się spotkać w
systemach Common Rail trzeciej i czwartej generacji.
k
dk
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Zarówno pompy rzędowe, jak i rozdzielaczowe
współpracują z wtryskiwaczami, z którymi są połączone
za pomocą przewodów wysokiego ciśnienia. Wtryskiwacz
jest urządzeniem odpowiedzialnym za podanie dawki
paliwa do komory spalania, a także za właściwe
rozpylenie paliwa. W zależności od rodzaju wtrysku
wyróżnia się wtryskiwacze typu czopikowego
(charakterystyczne dla konstrukcji z wtryskiem
pośrednim, czyli takim, gdzie paliwo podawane jest do
komory wstępnej lub wirowej, a nie do cylindra) oraz
wtryskiwacze otworkowe (stosowane w przypadku
wtrysku bezpośredniego, który opiera się na podawaniu
paliwa bezpośrednio do cylindra). Innym typem aparatury
wtryskowej są natomiast pompowtryskiwacze. Ich funkcja
polega nie tylko na wtrysku paliwa do komór spalania, ale
także na nadaniu temu paliwu odpowiedniego ciśnienia.
Realizują więc zadania, które wcześniej wykonywały dwa
oddzielne podzespoły - pompa wtryskowa i wtryskiwacz.
Najważniejszymi elementami pompowtryskiwacza są:
pompa wytwarzająca wysokie ciśnienie, wtryskiwacz oraz
zawór sterujący procesem wtrysku. Na każdy cylinder
przypada jeden zamontowany w głowicy
pompowtryskiwacz, który jest napędzany za
pośrednictwem wałka rozrządu. Owy wałek posiada
specjalną krzywkę, która współpracuje z rolkowym
mechanizmem dźwigniowym umieszczonym na szczycie
pompowtryskiwacza. To właśnie za jego pośrednictwem
tłoczek pompy poruszający się ruchem posuwistozwrotnym powoduje wzrost ciśnienia paliwa
dostarczonego do wysokociśnieniowej komory
pompowtryskiwacza. Za sterowanie odpowiada
natomiast zawór elektromagnetyczny lub
piezoelektryczny, który na bazie informacji otrzymanych
od sterownika silnika decyduje o odcięciu dopływu paliwa
do pompowtryskiwacza oraz inicjuje wtrysk do komory
spalania. Jeden cykl pracy pompowtryskiwacza składa się
z: fazy napełniania (tłoczek pompy przesuwa się w górę, a
do wysokociśnieniowej komory poprzez kanały niskiego
ciśnienia wpływa paliwo), fazy skoku wstępnego (nacisk
wywierany przez krzywkę wałka rozrządu powoduje, że
tłoczek zaczyna przesuwać się w dół; jako że połączenie
pomiędzy wysokociśnieniową komorą a kanałami
niskiego ciśnienia pozostaje otwarte paliwo wpływa z
powrotem do tych ostatnich), fazy wtrysku wstępnego
(przepływ paliwa pomiędzy komorą wysokiego ciśnienia a
kanałami niskiego ciśnienia zostaje zablokowany; jako że
tłoczek nadal przesuwa się w dół ciśnienie w komorze
wzrasta i gdy osiąga pewną graniczną wartość iglica
wtryskiwacza unosi się do góry odsłaniając otwory, przez
które paliwo zostaje wtryśnięte do komory spalania;
dalszy wzrost ciśnienia powoduje uchylenie zaworu
przelewowego - w efekcie ciśnienie w komorze spada, a
iglica wtryskiwacza wraca na swoje pierwotne miejsce;
tym samym wtrysk wstępny ulega zakończeniu), fazy
wtrysku zasadniczego (przepływ paliwa pomiędzy
komorą wysokiego ciśnienia a kanałami niskiego ciśnienia
w dalszym ciągu jest zablokowany, a tłoczek nadal

przesuwa się dół powodując wzrost ciśnienia w komorze; po
przekroczeniu granicznej wartości ciśnienia, co oczywiste wyższej
niż podczas wtrysku wstępnego, iglica wtryskiwacza ponownie
ulega uniesieniu i następuje wtrysk paliwa do cylindra) i fazy skoku
resztkowego (przepływ paliwa pomiędzy komorą wysokiego
ciśnienia a kanałami niskiego ciśnienia zostaje otwarty, co
powoduje spadek ciśnienia w komorze i powrót iglicy na swoje
miejsce; wtrysk zasadniczy zostaje zakończony).
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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

PRAWO

Używasz za dużo klaksonu?
Dostaniesz mandat! I inne,

nie zawsze oczywiste
wykroczenia drogowe
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że przekroczenie prędkości, czy przejechanie na czerwonym
świetle, skończy się mandatem. Jednak znaczna większość z nas nie zna całego kodeksu
drogowego na pamięć. W polskim prawie funkcjonują dość niespodziewane wykroczenia,
za które możemy dostać mandat. Poznaj kilka z nich.
Maciej Nowacki LEXNONSTOP

że w czasie niesprzyjających warunków pogodowych (deszcz,
mgła, zmierzch) powinniśmy zadbać o lepsze oświetlenie, czyli
włączyć światła mijania. Jazda ze światłami dziennymi, podczas
fatalnej widoczności, może skończyć się mandatem w wysokości
200 zł, a w najgorszym wypadku kolizją.
Robisz korek – dostajesz mandat
Utrudnianie poruszania się innym samochodom również może
skończyć się mandatem. W jakim przypadu? Jeśli, np. jedziemy ze
zbyt niską prędkością i spowolniamy ruch albo cofamy na jezdni,
tym samym tworząc zator.

Mandat za fotelik?
Lekceważenie niepełnosprawnych
Choć przewożenie dziecka w samochodzie za pomocą
Warto mieć na uwadze, że jeśli na przejściu dla pieszych pojawi
fotelika jest obowiązkowe, to może zakończyć się
się niepełnosprawna osoba, to mamy obowiązek niezwłocznie
mandatem. Dlaczego? Zamontowanie fotelika na
ustąpić jej pierwszeństwa. Zignorowanie takiej sytuacji zakończy
przednim siedzeniu, tyłem do
się mandatem w wysokości 100
kierunku jazdy (w samochodzie z Certyfikowany Rzeczoznawca Samochodowy zł.
niewyłączonymi poduszkami www.rzkrakow.pl, tel. 600 318 039, e-mail: biuro@rzkrakow.pl
powietrznymi), może skończyć ---- konsultacje, opinie i eksper tyzy techniczne pojazdów,
Karanie za brud
również zabytkowych
się mandatem dla rodziców. Już ---- wycena
Nasze państwo dba również o
war tości r ynkowej pojazdów (również dla UC i WK)
sam nieprawidłowy montaż ---- profesjonalna pomoc przy zakupie pojazdu używanego
czystość polskich dróg – tym
---- wer yfikacja numeru VIN pojazdów
f o t e l i k a m o ż e s k u t k o w a ć ---- weryfikacja jakości napraw pojazdów
samym i o bezpieczeństwo. Jeśli
---- kosztor ysowanie napraw pojazdów
pieniężną karą.
twoje auto jest niezwykle brudne,
---- opinia zmian w specyfikacji technicznej
pojazdów (również dla WK i Stacji Diagnostycznych)
a spod kół wylatuje błoto, które
Nie trąb za dużo!
pozostawia ślady na drodze,
Zadaniem klaksonu samochodowego jest ostrzeganie
to masz kłopoty. Jeśli w takiej sytuacji zostaniesz zatrzymany
innych uczestników ruchu drogowego. Należy jednak
przez policję, to możesz otrzymać mandat w wysokości 200 zł.
mieć na uwadze, że jego nadużywanie może zaprowadzić
nas do przykrych konsekwencji. Korzystanie z klaksonu
Jak widać na polskich drogach musimy być ostrożni.
w terenie zabudowanym lub jego nadmierne użycie,
Mandaty czyhają na nas na każdym rogu. Ich celem nie jest
karane jest mandatem w wysokości 100 zł.
jednak uprzykrzanie życia kierowcom. Są po ty, by każdy
uczestnik ruchu drogowego był bezpieczny i ponosił
Światła dzienne i złe warunki pogodowe
konsekwencje swoich czynów. Warto zatem wiedzieć, jakie
Światła dzienne, zwalniają z obowiązku korzystania ze
zachowania mogą skończyć się mandatem i czego nie robić
świateł mijania (w ciągu dnia). Niemniej należy pamiętać,
na drodze.
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REKLAMY / OGŁOSZENIA

Zakorkowanie ulicy może skończyć się mandatem
Kierowcy, którzy spowodowali kolizję, nierzadko
decydują się na nieprzestawianie pojazdów (często
tłumacząc, że nie chcą wpływać na okoliczności
zdarzenia). Samochód powinien pozostać w miejscu
faktycznej kolizji, tylko wtedy, gdy jest on na tyle
uszkodzony, że nie można go przestawić lub w przypadku,
gdy stwarzałoby to zagrożenie. W sytuacji, gdy
samochody są na tyle sprawne, aby można byłoby je
przestawić, należy to uczynić. W innym wypadku może się
to skończyć mandatem w wysokości ok. 150 zł.

k
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HISTORIA I Toyota Hilux I

„Japończyk”, który
żadnej pracy się
nie boi
Toyota od wielu lat słynie z produkcji samochodów o ponadprzeciętnej niezawodności. Na taki
wizerunek firma rzetelnie sobie zapracowała oferując bardzo przemyślane auta, które praktycznie
w ogóle się nie psuły i tym samym gwarantowały bezproblemową eksploatację. Do zbudowania
renomy japońskiej marki mocno przyczynił się między innymi pick-up o nazwie Hilux. O jego
odporności na trudy użytkowania krążą legendy i co najważniejsze nie ma w nich ani krzty przesady.
Tekst: Mariusz Barański, Zdjęcia: Toyota Motor Corporation
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Historia pick-up’ów Toyoty rozpoczęła się w 1947 roku od
modelu SB sprzedawanego pod marką Toyopet. Samochód
produkowano do roku 1952, a jego następcą został wytwarzany
zaledwie przez dwa lata Toyopet SG. Lukę po nim wypełnił
debiutujący w 1954 roku Toyopet RK, który pod koniec produkcji
otrzymał nazwę Toyopet Stout. Druga generacja tego modelu
pojawiała się na rynku w roku 1960 już nie jako Toyopet, ale Toyota
Stout. W drugiej połowie 1963 roku gamę auta wzbogaciła krótsza i
lżejsza wersja o nazwie Lite-Stout. W porównaniu z konkurencją
nie sprzedawała się jednak najlepiej, dlatego postanowiono ją
zastąpić odrębnym modelem. Przy okazji miał on również stać się
następcą pick-up’ów budowanych na bazie modeli Corona i Crown.
Chciano bowiem, aby te ostatnie kojarzyły się wyłącznie z typowo
osobowymi samochodami. Stworzenie nowego auta ze skrzynią
ładunkową okazało się dla Toyoty dość łatwym i w miarę szybkim do
zrealizowania zadaniem, a wszystko dzięki sojuszowi zawartemu w
1966 roku z firmą Hino, która specjalizowała się w produkcji
pojazdów użytkowych różnego typu. Jednym z nich był niewielki
pick-up o nazwie Briska. Pierwsza generacja tego modelu
powstawała w latach 1961-1965, a druga - w latach 1965-1967.
Wytwarzanie auta trwałoby zapewne dłużej, ale po zawarciu
umowy z Toyotą zdecydowano, że Hino skupi się na ciężarówkach
o średniej i dużej ładowności. Co ciekawe, nie oznaczało to jednak
definitywnego końca Briski. W maju 1967 roku samochód zaczęto
bowiem produkować pod marką Toyota, wyposażając go uprzednio
w podwójne reflektory i nieco mocniejszy silnik. Zaledwie kilka
miesięcy później, a konkretnie w marcu 1968 roku, Toyota
Briska przeszła do historii, ale nie zostawiła po sobie pustki,
ponieważ w tym samym czasie do sprzedaży trafił jej
następca, czyli Hilux. Łącznie miał on więc zastąpić aż cztery
modele: Briska, Lite-Stout, Corona Pickup i Crown Pickup.

Trzeba przyznać, że nowe auto, zważywszy na jego
użytkowy charakter, otrzymało dość zaskakującą nazwę.
Pochodziła ona bowiem od słów „high” oraz „luxury”, które
razem tworzą wyrażenie „highly luxurious” dające się
30 przetłumaczyć jako „wysoce luksusowy”. W tym przypadku nie

można go oczywiście traktować dosłownie, ponieważ
pierwszy Hilux z luksusem nie miał nic wspólnego.
Chodziło tutaj raczej o podkreślenie faktu, że samochód
jest zdecydowanie bardziej cywilizowany niż spartański
Lite-Stout. Ów przekaz skierowany był szczególnie do
ludzi, którzy dotychczas jeździli pick-up’em stanowiącym
jedną z odmian nadwoziowych osobowego modelu
Corona lub Crown. W ten sposób chciano im dać do
zrozumienia, że przesiadka na Hiluxa na pewno nie
wywoła u nich rozczarowania. Nie ma co jednak ukrywać,
że dla zdecydowanej większości klientów komfort jazdy to
w przypadku pick-up’a sprawa drugorzędna, natomiast
priorytetem są trwałość, solidność i niezawodność.
Wkrótce okazało się, że najważniejsze wymagania
stawiane tego typu pojazdom Toyota Hilux spełnia wręcz
doskonale. Zgodnie z obowiązującą regułą auto
skonstruowano w oparciu o solidną ramę nośną, z
wykorzystaniem elementów pochodzących z modeli
Briska i Lite-Stout. Z przodu zastosowano zawieszenie
niezależne z podwójnymi wahaczami, sprężynami
śrubowymi i amortyzatorami teleskopowymi, a z tyłu sztywną oś i resory piórowe (rozwiązanie optymalne z
punktu widzenia odporności na obciążenie). W pierwotnej
postaci Hilux mierzył 421,5 cm długości, 158 cm
szerokości i 157 cm wysokości, z kolei jego rozstaw osi
wynosił 254 cm. Samochód posiadał dwudrzwiową kabinę
z kanapą, na której mogły podróżować trzy osoby. Za nią
znajdowała się skrzynia o długości 185 cm. Ładowność
auta wynosiła natomiast 1000 kg. W kwietniu 1969 roku
ofertę uzupełniła odmiana mająca nadwozie o długości
451,5 cm, rozstaw osi wynoszący 275,5 cm i skrzynię
mierzącą 225 cm, co oznaczało przyrosty o odpowiednio
30, 21,5 i 40 cm względem odmiany, którą oferowano
dotychczas. Dla porządku należy dodać, że szerokość i
wysokość samochodu pozostały takie same jak
wcześniej. Jeżeli chodzi o silniki, to w Hiluxie pierwszej
generacji stosowano tylko czterocylindrowe, rzędowe

benzyniaki, łączone zawsze z czterobiegową przekładnią
i napędzające wyłącznie tylne koła (wersji 4x4 nie
przewidziano). Przez pierwsze trzy lata pod maskami aut
sprzedawanych na rodzimym rynku oraz przeznaczonych
na eksport (z wyjątkiem tych, które trafiały do Ameryki
Północnej) montowano jednostkę o pojemności skokowej
1490 cm3 i mocy 75 KM. W lutym 1972 roku zastąpiono ją
konstrukcją o pojemności skokowej 1587 cm 3 i mocy 90
KM, którą stosowano w Hiluxie I do końca jego produkcji.
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Wytwarzanie Toyoty Hilux pierwszej generacji
zakończono w kwietniu 1972 roku. Kolejne odsłony tego auta
stawały się coraz większe, wygodniejsze i atrakcyjniejsze pod
względem wyglądu, ale na szczęście nigdy nie zatraciły swojej
tożsamości. Dzisiaj Hilux jest znany praktycznie we
wszystkich zakątkach świata i bez żadnych wątpliwości
zalicza się do grona najważniejszych modeli w historii Toyoty,
ponieważ to między innymi właśnie dzięki niemu japońska
marka cieszy się taką renomą.
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Kariera samochodu na rynku północnoamerykańskim rozpoczęła się w czerwcu 1969 roku. Co ciekawe,
tamtejszym klientom nie pozostawiono możliwości
wyboru między krótszą i dłuższą odmianą nadwoziową,
odgórnie decydując, że będzie im dostarczana tylko ta
pierwsza. Wyposażano ją za to w większy silnik o
pojemności skokowej 1897 cm 3 i mocy 86 KM. W 1970
roku rolę źródła napędu auta przejęła jednostka o
pojemności skokowej 1858 cm 3 i mocy 98 KM, która dwa
lata później ustąpiła miejsca konstrukcji o pojemności
skokowej 1968 cm 3 i mocy 109 KM. Warto dodać, że inna
gama silnikowa to niejedyny wyróżnik Hiluxa
sprzedawanego w Ameryce Północnej. Jego cechą
charakterystyczną była także dźwignia zmiany biegów
zamontowana w podłodze, a nie w kolumnie kierowniczej,
jak w egzemplarzach przeznaczonych na pozostałe rynki.
Samochód dało się również łatwo rozpoznać z zewnątrz, a
wszystko dzięki restrykcyjnym amerykańskim normom
bezpieczeństwa. Na ich podstawie orzeczono bowiem, że

kierunkowskazy znajdujące się nad reflektorami Hiluxa są zbyt
małe i w rezultacie inni uczestniczy ruchu drogowego mogą nie
zauważyć, że kierowca auta sygnalizuje chęć skrętu lub zmiany
pasa, a to z kolei w znaczący sposób zwiększa ryzyko kolizji.
Należało więc coś z tym zrobić. Ostatecznie samochód w
północnoamerykańskiej specyfikacji został pozbawiony budzących
obiekcje kierunkowskazów i w zamian wyposażony w takie, które
były zdecydowanie większe i dużo lepiej widoczne. Zamontowano
je na błotnikach, a konkretnie tam, gdzie w przypadku aut
sprzedawanych na innych rynkach widniały lusterka wsteczne.
Przy okazji warto wiedzieć, że w Ameryce Północnej Toyota Hilux
występowała po prostu jako Toyota Truck (można się też spotkać z
określeniami Toyota Pickup Truck i Toyota Pickup). Owa zmiana
miała docelowo zapobiec błędnym interpretacjom pierwotnej
nazwy samochodu oraz wszelkim nieporozumieniem związanym z
jego charakterem i przeznaczeniem.
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Zdjęcia: AmperGo.pl

Wszystko, co warto
wiedzieć na temat
wallboxa

Akumulator trakcyjny samochodu elektrycznego lub hybrydy typu plug-in można naładować na kilka
sposobów. Jeden z nich polega na skorzystaniu z ładowarki naściennej, określanej również angielskim
terminem wallbox. Idealnym miejscem do instalacji takiego urządzenia jest przydomowy garaż. Przed
podjęciem ostatecznej decyzji o montażu wallboxa należy jednak zwrócić uwagę na kilka bardzo
istotnych aspektów, o których mowa w poniższym artykule.
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Czy tego chcemy czy nie, przed elektryfikacją w motoryzacji
nie ma już ucieczki. Wszystko wskazuje na to, że przyszłość należy
do pojazdów zasilanych prądem, które podczas jazdy nie emitują
szkodliwych substancji, a przy okazji poruszają się dosyć cicho, nie
wpływając negatywnie na komfort akustyczny otoczenia. Z roku na
rok zainteresowanie samochodami elektrycznymi wyraźnie rośnie.
To samo dotyczy zresztą aut spalinowo-elektrycznych typu plug-in,
czyli takich, których akumulator trakcyjny da się ładować z
zewnętrznego źródła energii. Popularyzacja wyżej
wspomnianych rodzajów napędu wymaga zmiany pewnych
zwyczajów związanych z użytkowaniem samochodu,
chociażby w kwestii uzupełniania zapasu tego, co niezbędne
do pracy jednostki napędowej. W przypadku aut spalinowych
wystarczy zajechać pod odpowiedni dystrybutor na stacji
paliwowej, zatankować benzynę, olej napędowy lub LPG,
zapłacić w kasie i odjechać. Jeżeli nie trafimy akurat na
kolejkę, całość zajmuje raptem kilka minut. Zupełnie inaczej
jest z „elektrykami” i hybrydami plug-in. Te pierwsze poruszają
32 się wyłącznie dzięki energii elektrycznej zgromadzonej w

akumulatorze trakcyjnym. Jest on co prawda doładowany
podczas jazdy dzięki tzw. hamowaniu rekuperacyjnemu
(polega na odzysku energii generowanej w trakcie
wytracania prędkości), którego siłę można regulować, ale
nawet w maksymalnym ustawieniu nie jest ono w stanie
zrekompensować poboru prądu przez silnik. Tym samym
samochód elektryczny musi być regularnie ładowany z
zewnętrznego źródła. Hybrydy typu plug-in tego nie
wymagają, ponieważ oprócz jednostki elektrycznej mają
na pokładzie także silnik spalinowy, który nawet
samodzielnie bez problemu radzi sobie z napędzaniem
auta. Teoretycznie więc plug-inem można jeździć jak
zwykłym spaliniakiem, odwiedzając tylko stację paliw i nie
przejmując się w ogóle poziomem naładowania
akumulatora trakcyjnego (wtedy będzie on doładowany
wyłącznie dzięki rekuperacji). Kluczowe jest tutaj jednak
słowo rozpoczynające powyższe zdanie, a więc
„teoretycznie”. Praktyka podpowiada bowiem coś całkiem
innego. Zgodnie z logiką hybrydę plug-in kupuje się

przecież po to, aby jak najwięcej kilometrów pokonywać
nią na prądzie, a z silnika spalinowego korzystać tylko w
ostateczności, np. podczas wyprzedzania, gdy zachodzi
potrzeba skorzystania z pełnej mocy lub w trackie
pokonywania dalekiej trasy, bez możliwości uzupełnienia
zapasu prądu z zewnętrznego źródła. W rezultacie plugina, tak samo jak samochód elektryczny, trzeba
systematycznie ładować, bo tylko wtedy jego zakup i
eksploatacja będzie miała sens.
Ładowanie pojazdu mogącego się poruszać z
wykorzystaniem energii elektrycznej jest bardziej
uciążliwe niż tankowanie płynnego paliwa, ponieważ trwa
znacznie dłużej, a konkretnie od kilkudziesięciu minut do
kilkunastu, a w skrajnych przypadkach nawet do
kilkudziesięciu godzin. Czas pełnego naładowania
rozładowanego akumulatora trakcyjnego zależy od
pojemności tegoż akumulatora, mocy pokładowej
przetwornicy, czyli innymi słowy ilości prądu, którą
samochód jest w stanie przyjąć w określonej jednostce
czasu (dotyczy to ładowania prądem zmiennym) oraz
mocy ładowarki, do której podłączamy pojazd. Jeżeli
natomiast chodzi o sposoby ładowania, to możemy
wyróżnić ich cztery rodzaje: ze zwykłego gniazdka 230V,
przy pomocy ładowarki naściennej, czyli wallboxa, za
pośrednictwem ogólnodostępnych stacji ładowania oraz z
wykorzystaniem szybkich ładowarek prądu stałego. Dla
osób mieszkających w domach bardzo dobrym
rozwiązaniem wydaje się być drugie z wyżej
wymienionych, a więc wallbox, dla którego idealnym
miejscem do montażu jest przydomowy garaż. Takie
urządzenie pozwala ładować auto znacznie szybciej niż
ze zwykłego gniazdka, a poza tym utrzymać koszty
ładowania na niewygórowanym poziomie (szczególnie
podłączając pojazd na noc, gdy taryfa za prąd jest niższa
niż w dzień, jeżeli takowa została wykupiona). Ponadto
przydomowy wallbox zawsze pozostaje do naszej
dyspozycji, a tym samym nie musimy się martwić, że jest
akurat zajęty przez kogoś innego, jak to niejednokrotnie
ma miejsce w przypadku ogólnodostępnych ładowarek. Z
zakupem wallboxów nie ma obecnie żadnego kłopotu,
ponieważ mają je w ofercie zarówno producenci
samochodów, jak i firmy zewnętrzne. Przy okazji warto
wiedzieć, że są to urządzenia uniwersalne, a więc za ich
pośrednictwem można ładować różne auta. Jeżeli więc
przyjedzie do nas znajomy innym modelem samochodu
niż posiadany przez nas i będzie chciał skorzystać z
naszej ładowarki, to nie ma obaw, że ją zepsuje. Jedynym
ograniczeniem jest tutaj rodzaj złącza ładowania, które

może okazać się niekompatybilne z danym pojazdem. Zdarza się to
jednak niezmiernie rzadko, ponieważ 99% samochodów na rynku
europejskim posiada takie samo złącze oznaczone jako Type2.
Identycznie jest ze zmianą samochodu. Nie pociąga ona za sobą
konieczności zmiany ładowarki naściennej, chyba że chcemy
zaopatrzyć się w mocniejsze urządzenie. Generalnie można
jednak przyjąć, że raz kupiony i należycie zainstalowany wallbox
będzie nam z powodzeniem służył przez lata.

Wybierając ładowarkę naścienną
szczególną uwagę trzeba zwrócić na
moc przyłączeniową naszego domu.
Może się bowiem okazać, że jest ona
niewystarczająca. W takiej sytuacji
należy zwrócić się do dostawcy energii
z wnioskiem o zwiększenie przydziału
lub, jeśli warunki techniczne na to nie
pozwolą, zmniejszyć prąd ładowania
w samej ładowarce.
Wybierając ładowarkę naścienną szczególną uwagę trzeba
natomiast zwrócić na moc przyłączeniową naszego domu. Może
się bowiem okazać, że jest ona niewystarczająca. W takiej sytuacji
należy zwrócić się do dostawcy energii z wnioskiem o zwiększenie
przydziału lub, jeśli warunki techniczne na to nie pozwolą,
zmniejszyć prąd ładowania w samej ładowarce. Istotną kwestią są
również zabezpieczenia prądowe i przekroje przewodów
stanowiących składową instalacji elektrycznej budynku. W
przypadku ładowarek o mocy 11 kW dedykowane zabezpieczenie
obwodu ma wartość 16A na każdą z faz, natomiast przewód
zasilający powinien składać się z pięciu żył o przekroju 4 mm2
każda (oznaczenie 5x4mm2 ). Z kolei dla ładowarek o mocy 22 kW
zabezpieczenie obwodu wynosi 32A, a przewód zasilający
powinien mieć pięć żył o przekroju 10 mm2 każda (oznaczenie
5x10mm2 ). Odpowiednie zabezpieczenie znajduje się także na
pokładzie samochodu. Ma ono postać układu prostowniczego,
który przekształca prąd przemienny AC z sieci na prąd stały DC,
który trafia do akumulatora trakcyjnego. Taki proces zachodzi
podczas uzupełniania energii za pośrednictwem domowego
gniazdka, wallboxa lub zwykłej, ogólnodostępnej ładowarki.
Inaczej jest w przypadku korzystania ze stacji szybkiego
ładowania, z której płynie prąd stały trafiający bezpośrednio do
akumulatora. Dzięki temu ładowanie jest znacznie szybsze i
efektywniejsze, a jego moc może dochodzić nawet do 150 kW.
Wróćmy jednak do ładowarek naściennych. Wiele >>>>
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osób zastanawia się zapewne, czym różnią się między
sobą wallboxy firmowane przez poszczególnych
producentów i czy ma tutaj zastosowanie zasada, że im
urządzenie droższe, tym lepsze. Na powyższe pytania
odpowiedzi udzielił nam Mateusz Kofin, doradca
techniczny w firmieAmperGo.pl zajmującej się sprzedażą,
montażem i serwisem nowoczesnych ładowarek do
samochodów z silnikami elektrycznymi. „Ładowarki różnią
się często wyposażeniem, czyli tym co znajduje się w ich
wnętrzu. Tańsze urządzenia nie posiadają wbudowanych
zabezpieczeń prądowych np. MCB (zabezpieczenie
nadprądowe), RCD (zabezpieczenie różnicowoprądowe),
DC monitoring (zabezpieczenie przed upływem prądu
stałego z samochodu), licznika zużycia energii czy czytnika
kart RFID.” – mówi pan Mateusz. Dodaje również, że
najdroższe urządzenie nie zawsze jest najlepsze.
Jednocześnie przestrzega przed chińskimi produktami
oferowanymi na portalach aukcyjnych radząc, że lepiej wybrać
markowy produkt typu Webasto, Zaptec, Garo czy Alfen. Jeżeli
już kupimy wallboxa, to trzeba go zainstalować w garażu. Jako
że jest to urządzenie o dość dużej mocy zaleca się, aby jego
montaż wykonał wykwalifikowany elektryk posiadający
uprawnienia SEP. Niekiedy podstawą gwarancji może być karta
z podpisem oraz pieczątką takiej osoby. Przy okazji warto
wiedzieć, że ładowarki do zastosowań prywatnych nie
wymagają odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego. Takowy
odbiór konieczny jest dopiero wtedy, gdy ładowarka staje się
ogólnodostępna.

Jako że wallbox jest urządzeniem
o dość dużej mocy zaleca się, aby
jego montaż wykonał wykwalifikowany
elektryk posiadający uprawnienia SEP.
Niekiedy podstawą gwarancji może
być karta z podpisem oraz pieczątką
takiej osoby.
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Prawidłowo zamontowany wallbox nie powinien sprawiać
żadnych problemów podczas korzystania z niego. Przed
ewentualnymi przepięciami chronią odpowiednie zabezpieczania
wbudowane z reguły w ładowarkę (można je również zamontować
w rozdzielnicy w budynku). Urządzenie objęte jest przeważnie 2letnią gwarancją, chociaż niektórzy producenci udzielają gwarancji
nawet na 5 lat. Wallboxa kupuje się oczywiście po to, aby skrócić
czas ładowania samochodu elektrycznego lub hybrydy plugin. Trzeba jednak pamiętać, że możliwości takiej ładowarki nie
zawsze da się w pełni wykorzystać. Ograniczenia są tutaj dwa.
Jednym z nich jest moc przyłączeniowa budynku, która
przekłada się na maksymalną moc jaką możemy ładować
auto. Jeżeli będzie ona niższa od deklarowanej mocy
wallboxa, to prędkość ładowania będzie mniejsza od
spodziewanej. Podobne ograniczenie stanowi moc
pokładowej ładowarki w samochodzie, którą określa się
niekiedy skrótem OBC pochodzącym od angielskiego
wyrażenia „On Board Charger”. Im jest ona wydajniejsza, tym
34 krótszy czas ładowania. Jeżeli jednak jej moc nie będzie

dorównywać mocy wallboxa, to ładowanie będzie
przebiegać wolniej niż można by oczekiwać. Aby mieć
komplet informacji trzeba jeszcze odpowiedzieć tutaj na
pytanie, czy bez zmiany istniejącej infrastruktury
prądowej, prędkość ładowania samochodu za
pośrednictwem ładowarki naściennej będzie się różnić od
prędkości ładowania zapewnianej przez ładowarkę
mobilną dostarczoną wraz z samochodem (do gniazdka z
uziemieniem). Otóż wszystko zależy od mocy wallboxa
(oczywiście, przy założeniu, że nic jej nie będzie
ograniczać, o czym była mowa nieco wyżej), a ta może
być różna w zależności od urządzenia, które wybierzemy.
Jeżeli owa moc będzie wyższa od mocy ładowarki
mobilnej, to czas ładowania się skróci. Ładowarki mobilne
przeważnie mają moc 3,6 kW, natomiast wallboxy nawet
22 kW, czyli ponad sześć razy większą. Uogólniając, za
ich pośrednictwem akumulator naładujemy
sześciokrotnie szybciej (z zastrzeżeniem, że pozwolą na
to pokładowa ładowarka samochodu i moc przyłączeniowa budynku).
Wraz ze wzrostem popularności aut mogących
poruszać się dzięki energii elektrycznej oferta wallboxów
staje się coraz szersza. Jest więc z czego wybierać. Tym
samym pojawia się obawa dotycząca złego doboru
ładowarki. Cytowany już wcześniej specjalista z firmy
AmperGo.pl twierdzi jednak, że raczej się to nie zdarza,
ostrzegając jednocześnie, że „Zepsuć ładowarkę lub
samochód możemy poprzez nieprawidłowy montaż lub
zastosowanie nieodpowiednich zabezpieczeń
prądowych.” Bezwzględnie trzeba więc zwrócić na nie
uwagę.

TEST I Hulajnoga elektryczna Fiat F500 10’ Cross

Dziêkujê postojê

Wœród osobistych œrodków transportu, hulajnogi elektryczne coraz czêœciej jawi¹ siê jako
alternatywa wzglêdem samochodu, czy te¿ roweru. W porównaniu do samochodu zajmuj¹ mniej
miejsca, a poruszanie siê ni¹ nie wymaga jakiejkolwiek kondycji, jak to jest w przypadku roweru.
Powy¿szy trend zauwa¿yli równie¿ producenci samochodów i niektórzy z nich do³¹czyli je do swojej
oferty. Tak post¹pi³ miêdzy innymi Fiat, który oferuje hulajnogê elektryczn¹ Fiat F500 10’ Cross.
Robert Lorenc
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Aby w³¹czyæ hulajnogê nale¿y nacisn¹æ i przytrzymaæ
ma³y przycisk znajduj¹cy siê pod kierownic¹. To zreszt¹
nie jest jedyna jego funkcja, gdy¿ za jego poœrednictwem
w³¹czamy œwiat³a oraz zmieniamy biegi. Tak biegi, widzê
jak to brzmi, ale sam producent tak to nazywa. Bli¿sze
prawdy by³oby nazwanie tej funkcjonalnoœci trybem jazdy

lub limiterem prêdkoœci, ale ja tam nie bêdê siê wym¹drza³ i
próbowa³ poprawiaæ in¿ynierów. Bo mam nadziejê, ¿e in¿ynierowie
j¹ skonstruowali. Zmiana biegu (zostañmy ju¿ przy tej nazwie)
okreœla maksymaln¹ prêdkoœæ z któr¹ bêdzie porusza³a siê
hulajnoga. I tak: na pierwszym zosta³a ona ograniczona do ok. 10
km/h, drugim do ok. 15 km/h, a trzeci bieg pozwala na osi¹gniêcie
ok. 25 km/h. Ciekawy jestem, czy ktokolwiek z nich korzysta? Tym
bardziej i¿ aby zmieniæ bieg trzeba siê zatrzymaæ. Wydaje mi
siê ¿e wiêkszoœæ, o ile nie wszyscy, po prostu ca³y czas maj¹
ustawiony trzeci i na nim reguluj¹ sobie manetk¹
przyspieszenia prêdkoœæ, co powoduje ¿e funkcjonalnoœæ ze
zmian¹ biegów jest tylko nic nieznacz¹cym dodatkiem
dopisanym do ceny koñcowej hulajnogi.
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Wydaje siê, ¿e hulajnoga elektryczna jest jedn¹ z
prostszych konstrukcji i ostatni¹ rzecz¹ po rozpakowaniu,
od której trzeba zacz¹æ przygodê z ni¹, jest przeczytanie
instrukcji obs³ugi. Byæ mo¿e tak jest, ale nie tym razem i na
pewno nie w kontekœcie hulajnogi elektrycznej Fiat F500
10’ Cross. Có¿, z chêci¹ napisa³bym ¿e zachowa³em siê
jak „prawdziwy mê¿czyzna”, bo jak powszechnie
wiadomo oni instrukcji nie czytaj¹, a ona sama pos³u¿y³a
mi jedynie jako podstawka pod napój, ale wtedy bym
sk³ama³. Inna sprawa, ¿e jakby nie zosta³a do³¹czona, to
musia³bym j¹ gdzieœ znaleŸæ, bo metod¹ prób i b³êdów nie
bardzo da siê rozpocz¹æ przygodê z t¹ hulajnog¹.

Dobra, dosyæ tego narzekania ¿e musia³em przeczytaæ
instrukcjê obs³ugi, bo po prawdzie od tego powinniœmy
rozpocz¹æ u¿ytkowanie ka¿dego urz¹dzenia. Prawda panie i
panowie? Aby hulajnoga Fiat F500 10’ Cross ruszy³a z miejsca
35
nie musisz siê w ogóle odepchn¹æ nog¹, wystarczy
>>>>
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ruch manetk¹ przyspieszenia. Jednak musisz obchodziæ siê z
ni¹ delikatnie, przynajmniej na pocz¹tku zanim nie poznasz siê
z ni¹ bli¿ej, gdy¿ jest ona agresywna w swojej reakcji. W efekcie
mo¿e okazaæ siê, ¿e hulajnoga pojedzie, na szczêœcie niezbyt
daleko, a ty bêdziesz siê temu przygl¹da³. S¹ hulajnogi
elektryczne, których "pakiet startowy” powinien zawieraæ wodê
utlenion¹, banda¿ i plastry, niestety nie do doprowadzenia jej do
mobilnoœci, a bardziej swojej. Na szczêœcie - ale pod
warunkiem, ¿e przynajmniej w pocz¹tkowym okresie
u¿ytkowania wyka¿esz siê pewn¹ doz¹ nieufnoœci i ostro¿noœci
wobec hulajnogi Fiata - nie wydaje siê, aby nale¿a³a ona do tej
grupy. Je¿eli nie masz zachwianej równowagi oraz potrafisz
przewidywaæ zachowania innych, pojawiaj¹cych siê na twojej
drodze osób, jazda mo¿e byæ przyjemnoœci¹. Uwa¿aj jednak na
hamulec, a w zasadzie jego reakcje. Je¿eli jedziesz szybko, jest
on dosyæ agresywny, a przy ni¿szych prêdkoœciach bardziej
stonowany. Nie wiem z czego to wynika, po prostu tak jest.
Powoduje to, ¿e traktuj¹c go z takim samym naciskiem, przy
du¿ych prêdkoœciach hulajnoga siê zatrzyma, a ty niekoniecznie,
bo fizyka ci na to nie pozwoli. Analogicznie przy niskich
prêdkoœciach mo¿esz spotkaæ siê z przeszkod¹, zamiast
wyhamowaæ przed ni¹. Hulajnoga Fiat F500 10’ Cross jest równie¿
wra¿liwa na charakter drogi po której siê poruszasz. Oczywiœcie
je¿eli jest ona równa – niekoniecznie p³aska – jak stó³ do snookera
podró¿ bêdzie komfortowa. Dosyæ dobrze radzi sobie ona równie¿
na wydeptanych œcie¿kach, drogach z wzd³u¿nymi
pofa³dowaniami, czy te¿ zrobionych z p³yt, jak wiêkszoœæ
chodników. Wyzwaniem dla niej, jak dla Anglika rozmowa z
teksañczykiem, s¹ pofa³dowania poprzeczne, ostre uskoki i
krawê¿niki. Jej tolerancjê na pokonanie tych przeszkód mo¿na
liczyæ w centymetrach i najlepiej nie wychodziæ poza wartoœæ któr¹
jesteœ w stanie pokazaæ na obu rêkach (bez wzglêdu ile masz w
nich palców). Je¿eli zapragn¹³byœ jazdy noc¹, to przednie œwiat³o
potraktuj raczej jako informacjê dla osób wokó³ ¿e jedziesz,
ani¿eli Ÿród³o œwiat³oœci które rozproszy mrok nocy.

Producent nie zabrania jazdy w trakcie deszczu, jak równie¿
po ka³u¿ach, b³ocie, œniegu, czy te¿ mokrej nawierzchni. On
tylko radzi ¿eby tego nie robiæ. Je¿eli jednak takie warunki s¹
dla ciebie normalne pamiêtaj przynajmniej aby sprawdziæ, czy
dobrze zabezpieczy³eœ gniazdo ³adowania baterii przed
dostaniem siê do niego wody. Zosta³o ono umiejscowione
poni¿ej podestu na którym stoisz, co powoduje, ¿e woda mo¿e
z ³atwoœci¹ znaleŸæ drogê do niego. A to w konsekwencji mo¿e
36 oznaczaæ powolny koniec radoœci z przemieszczania siê

S¹ hulajnogi elektryczne, których
"pakiet startowy” powinien
zawieraæ wodê utlenion¹, banda¿
i plastry, niestety nie
do doprowadzenia jej do
mobilnoœci, a bardziej swojej. Na
szczêœcie nie wydaje siê, aby
nale¿a³a ona do tej grupy.
Fiatem F500 10’ Cross.
Wyœwietlacz nie dostarcza zbyt wielu informacji. Tak po
prawdzie ograniczaj¹ siê one do wskazania bie¿¹cej
prêdkoœci, biegu na którym jedziemy, ile zrobiliœmy
kilometrów, czy masz w³¹czone œwiat³a oraz w jakim
stopniu na³adowana jest bateria. Zabrak³o mi, a w
zasadzie ca³y wyœwietlacz móg³by to pokazywaæ,
szacunkowej liczby kilometrów, które jestem w stanie
jeszcze bez ³adowania pokonaæ. Dok³adnie tak, jak
pokazuj¹ to samochody elektryczne. Oczywiœcie jest
sygnalizacja o poziomie na³adowania baterii, nawet
czterostopniowa, teoretycznie mo¿esz zatem przyj¹æ, ¿e
jeden stopieñ to 5 kilometrów zasiêgu. Nie poruszamy siê
jednak w pró¿ni ze sta³¹ prêdkoœci¹, a tym samym ró¿ne
jest zapotrzebowanie hulajnogi na pr¹d. Pozostaje zatem

mieæ w nim wszystko, mam z³¹ wiadomoœæ: nie sparuj¹
hulajnogi Fiat F500 10’ Cross z nim. I nie wa¿ne jaki smartfon
posiadaj¹, mog¹ mieæ nawet wersjê przedprodukcyjn¹ z
oprogramowaniem w wersji beta. Nie i koniec, a powód jest
prozaiczny, po prostu producent nie przewidzia³, ¿e ktokolwiek
chcia³by coœ takiego zrobiæ.
Hulajnoga elektryczna Fiat F500 10’ Cross na tle konkurencji
w postaci innych producentów samochodów ma ciekawie
skonfigurowan¹ cenê, a wydaje mi siê wrêcz i jest jedn¹ z
tañszych, o ile nie najtañsz¹ na rynku, gdy¿ jej cena w
regularnej sprzeda¿y wynosi 1997 PLN.

robiæ sobie odpowiedni¹ zak³adkê w zasiêgu lub jeŸdziæ
tymi samymi, sprawdzonymi trasami, aby nie okaza³o siê,
¿e jak¹œ jej czêœæ musisz przebyæ pchaj¹c roz³adowan¹
hulajnogê lub u¿ywaæ jej analogowo.
Ma³a rada. Wybieraj¹c dla siebie hulajnogê elektryczn¹
zwróæ uwagê na moc jej silnika, a nie prêdkoœæ
maksymaln¹, która i tak jest ograniczona przepisami. Ten
zastosowany w Fiacie F500 10’ Cross (350 W) o ile
doskonale sprawdza siê na p³askim terenie oraz
niewielkich wzniesieniach, to ju¿ ¿eby sprawnie podjecha³
pod bardziej strom¹ górkê, musisz go na to przygotowaæ i
nabraæ wczeœniej odpowiedniej prêdkoœci. Wiem ¿e
„stroma górka" brzmi nieprecyzyjnie i dla ka¿dego mo¿e
oznaczaæ inne nachylenie terenu. Postaram siê zatem o
lepsze zobrazowanie. Hulajnoga Fiata ³apie zadyszkê na
wzniesieniach terenu pod które praktycznie bez wysi³ku
m³ode matki wpychaj¹ wózek ze swoj¹ pociech¹
umieszczon¹ w nim, a deklarowany przez producenta jej
k¹t natarcia (11 stopni) wydaje siê byæ mocno
optymistyczny. Dobrze jest równie¿ wzi¹æ pod uwagê
przewidywan¹ jednorazowo liczbê kilometrów w
odniesieniu do czasu ³adowania baterii ¿eby nie okaza³o
siê, ¿e musisz zrobiæ ponadnormatywn¹ przerwê przy
gniazdku (bateria Fiata ³aduje siê 6-8 godzin) w
oczekiwaniu a¿ nabierze ona z powrotem si³.
Dla osób dla których telefon jest ca³ym œwiatem i lubi¹

W traktowaniu hulajnogi elektrycznej Fiat F500 10’ Cross
jako w pe³ni mobilnego urz¹dzenia mo¿e przeszkadzaæ jej
waga, która wynosi 17 kilogramów (sam nie wa¿y³em,
wierzê swoim miêœniom i producentowi, który tak podaje).
Oczywiœcie o ile nie jesteœ mrówk¹, która potrafi podnieœæ
ciê¿ar kilkukrotnie przewy¿szaj¹cy jej wagê. Pewnie niektórzy z
was wzruszyli ramionami, doceniam entuzjazm. Jednak trzeba
j¹ podnieœæ, i przenieœæ jedn¹ rêk¹, a to ju¿ mo¿e byæ k³opotliwe
dla niektórych (a mo¿e wiêkszoœci?). Rzecz jasna da siê to
zrobiæ bez równoczesnego przemieszczenia siê dysku w
naszym organizmie, jednak nie wyobra¿am sobie abyœ z
uœmiechem na ustach szed³ z ni¹ lub sta³ konwersuj¹c o
pogodzie. Jej ciê¿ar jest odczuwalny i kropka. Nikt nie przekona
mnie, ¿e jest inaczej. Jednak je¿eli zmienimy podejœcie, to
odczucia s¹ zupe³nie inne. Wystarczy potraktowaæ j¹ jako
uzupe³nienie swojej mobilnoœci. W zasadzie nie ma prawa
zast¹piæ w naszej codziennoœci samochodu, chyba ¿e
poruszasz siê z rêkami w kieszeni lub ca³y twój baga¿ zmieœci
siê w plecaku, który bêdziesz mia³ ze sob¹. Jednak jako jego
dope³nienie, mo¿e byæ doskona³ym kompanem. Tak samo do
celów relaksacyjnych, czy na weekendowe poznawanie œwiata
(oczywiœcie – ze wzglêdu na zasiêg – tego dosyæ bliskiego). W
tym charakterze – i o ile na trasach którymi siê poruszasz
znajduj¹ siê odpowiedniej jakoœci drogi oraz kiedy pogoda
bêdzie do tego zachêca³a (tak mo¿esz nazwaæ mnie
„francuskim pieskiem”) – sprawdzi siê, przynajmniej dla mnie,
na tyle dobrze, ¿e wtedy z chêci¹ podziêkujê za inn¹ formê
transportu i postojê na niej w drodze do celu.
Dziêkujê x-kom za udostêpnienie hulajnogi Fiat F500 10’Cross do testu

EKOMIASTO

#Ekomiasta

Szczawnica
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owców
KATALOG
dla kier

Gmina miejsko-wiejska w województwie
małopolskim, w powiecie nowotarskim. Zajmuje obszar o
powierzchni prawie 88 km 2 i liczy około 7200
mieszkańców. W jej skład wchodzi miasto uzdrowiskowe
Szczawnica oraz dwa sołectwa: Jaworki i Szlachtowa.
Bogactwem naturalnym Szczawnicy są wody mineralne
zwane szczawiami, które charakteryzują się
udokumentowanymi właściwościami leczniczymi i
stanowią swego rodzaju wizytówkę tutejszego
uzdrowiska. Specjalizuje się ono w leczeniu chorób dróg
oddechowych, przewlekłych stanów zapalnych nosa,
zatok przynosowych, gardła i krtani, schorzeń aparatu
głosowego z przeciążenia nadmiernym wysiłkiem
głosowym, schorzeń alergicznych górnych dróg
oddechowych i astmy oskrzelowej. Szczawnica to jednak
nie tylko cenione ośrodki sanatoryjne, ale także wspaniała
przyroda zachwycająca ogromną różnorodnością flory i
fauny. W rezultacie jest to doskonałe miejsce do
aktywnego wypoczynku na łonie natury, które latem
przyciąga miłośników górskich krajobrazów, pieszych
wędrówek i spływów kajakowych, natomiast zimą fanów
białego szaleństwa. Z kolei entuzjastów zabytków
zainteresują między innymi XIX-wieczne wille wokół Placu
Dietla, Dworek Gościnny, zabudowa zdrojów wód
mineralnych Walerii i Szymona, kaplice w Parku Górnym i
Dolnym oraz Cmentarz Szalayowski.
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Działania na rzecz poprawy jakości powietrza
gospodarstwa
domowe

Urząd Miasta i Gminy Szczawnica od 2017 roku realizował dwa projekty mające na celu obniżenie
niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica:
1. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – paliwa stałe” spełniającego
kryteria wsparcia w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 dla projektów w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna
polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu
niskiej emisji. Całkowita wartość projektu: 1 817 165,14 zł, kwota dofinansowania: 1 789 855,56 zł (paliwa stałe) – SPR. W
ramach projektu zostały wymienione stare źródła grzewcze na kotły V generacji:
- ekogroszek – 138 szt.
- drewno – 15 szt.
- pellet – 46 szt.
Program zakończy się 30.09.2021.
2. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – biomasa i paliwa gazowe” spełniającego kryteria
wsparcia w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 dla projektów w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka
energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji
– SPR. Biomasa i paliwa gazowe. Całkowita wartość projektu: 1 830 604,00 zł, kwota dofinansowania: 1 803 096,53 zł. W ramach
projektu zostały wymienione stare źródła grzewcze (126 szt.) na:
- piece na gaz (2 szt. ze zbiornikiem zewnętrznym)
- kotły na biomasę (w tym pelet – 109 szt.)
- pompy ciepła (15 szt.)
Program zakończył się 30.11.2020.
Dodatkowo na terenie Urzędu stworzono punkt konsultacyjny dotyczący pozyskiwania dotacji dla mieszkańców z programu
Czyste Powietrze.

zakłady
produkcyjne

Przed przystąpieniem do budowy zakładu/rozpoczęcia działalności, o ile wymagają tego przepisy w
odniesieniu do charakteru planowanej działalności bądź jej lokalizacji w obszarach chronionych,
przeprowadzane jest postępowanie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Działanie to
ma na celu w pełni przeanalizować możliwy wpływ realizacji przedsięwzięcia na lokalne środowisko, ludzi
oraz obszary chronione.
W przypadku zakładów już działających wszelkie nieprawidłowości zgłaszane są odpowiednim organom (WIOŚ, PINB).
Ponadto, zgodnie z przyjętym studium oraz MPZP na terenie gminy Szczawnica wyznaczone są tereny z zakazem lokalizacji
działalności uciążliwej.

samochody

NIE

komunikacja miejska oraz alternatywne,
bezemisyjne środki transportu

tereny zielone

Budowane są nowe oraz remontowane istniejące trakty ścieżek rowerowych
oraz planowana jest budowa sieci stacji dokujących do celów ładowania
rowerów i hulajnóg elektrycznych. Miasto i Gmina Szczawnica nie posiada
własnej komunikacji zbiorowej.

Miasto nie tworzy nowych oraz nie powiększa istniejących terenów zielonych ze względu na znaczną
lesistość zarówno miasta, jak i gminy, która wynosi ponad 67% powierzchni. Aktualnie prowadzi się
działania mające na celu utrzymanie terenów zielonych we właściwym stanie fitosanitarnym oraz

wizualnym.
Miasto i Gmina Szczawnica samo nie prowadzi monitoringu powietrza, natomiast robimy to w
porozumieniu z WIOŚ w Krakowie. Pomiar jakości powietrza będzie prowadzony przez cały rok 2022.

programy
społeczne

Miasto promuje programy ekologiczne prowadzone przez podmioty odrębne. Dodatkowo Gmina
posiada Ekodoradcę oraz punkt konsultacyjny z programu Czyste Powietrze.
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Dodatek współfinansowany
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
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monitoring
powietrza
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Kazimierz Bem
Amerykańskie milionerki

PREMIERA: 11.08.2021

Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskie
W czasach la belle époque, zwanej też za oceanem Gilded Age, zubożałe europejskie rody
chętnie sięgały po zasobne posagi amerykańskich milionerek. Kilkaset Amerykanek wyszło
w tym czasie za mąż za arystokratów ze Starego Kontynentu. Choć w oczach mężów ich
najważniejszą zaletą były zawrotne pieniądze – stąd ich pogardliwa nazwa „milionowe
arystokratki” – to wiele z nich okazało się kobietami nietuzinkowymi, hojnymi patronkami
nauki, sztuki, muzyki i ochrony przyrody.
To barwna i przepełniona anegdotami opowieść o Alice Heine – księżnej Monako, Jennie
Jerome – matce Winstona Churchilla, Mary Leiter – wicekrólowej Indii i Anne Gould –
księżnej żagańskiej oraz kilkunastu innych. Opisy ich ślubów, życia małżeńskiego, skandali
obyczajowych i zmiennych kolei rodzinnych majątków przeplatają się z ciekawostkami o
realiach epoki, panującymi wówczas obyczajami i ich przemianami.
KSIĄŻKA

E-BOOK

Kazimierz Bem tworzy barwną kronikę życia codziennego amerykańskiej elity finansowej i
części europejskiej arystokracji.

Krystyna Mirek
Dawne tajemnice

PREMIERA: 29.09.2021

Wydawnictwo: Filia
Majka próbuje rozwikłać tajemnicę śmierci ojca. Prawda jednak ma bardzo wysoką cenę,
a zaskoczenie staje się chlebem powszednim dla wielu osób. Tajemnice sprzed lat
zaczynają wychodzić na jaw. Burmistrz miasta staje po drugiej stronie barykady gotów na
wszystko, wiedząc, ile Majka ma do stracenia. I zna więcej jej sekretów niż ona sama się
spodziewa.
Na czym można jeszcze zbudować nadzieję, kiedy okazuje się, że oszukał cię ktoś, kogo
najbardziej kochałeś? I czy wśród bezpardonowej walki może pojawić się prawdziwe
uczucie?

KSIĄŻKA

Joanna Tekieli
Schronisko w Podgórowie

PREMIERA: 29.09.2021

Wydawnictwo: Filia
Ewa i Mariusz to małżeństwo z prawie dwudziestoletnim stażem. W ich związek wkradła
się rutyna, oboje mają wrażenie, że się od siebie oddalili. Pod wpływem znalezionego w
sieci ogłoszenia decydują się na prawdziwą życiową rewolucję: sprzedają mieszkanie w
mieście i kupują stare schronisko w maleńkiej miejscowości Podgórowo. Wydaje im się,
że największą trudnością będzie przystosowanie się do nowych, dość surowych
warunków życia oraz przedłużające się remonty, ale los szykuje dla nich wyzwania,
których nie przewidzieli…

KSIĄŻKA

Joanna Dulewicz
Sukcesja

PREMIERA: 29.09.2021

Wydawnictwo: Czwarta strona
Zabytkowa willa, rodzinne spotkanie i morderca, który tylko czeka, aż odwrócisz wzrok.
Sara Blosh, spadkobierczyni majątku Aleksandrowiczów, organizuje w odziedziczonym
dworku przyjęcie dla rodziny i znajomych.
Spotkanie przebiega w dobrej atmosferze do chwili, gdy w jednym z pokojów na piętrze
posiadłości znalezione zostaje ciało Tomasza Wileckiego. Tylko kto z obecnych miał motyw,
by z zimną krwią zabić znanego biznesmena? Po wstępnym przesłuchaniu okazuje się, że
odpowiedź na to pytanie brzmi: niemal każdy.
Komisarz Borys Bulsa rozpoczyna wyścig z czasem. Czy uda mu się rozwikłać zagadkę,
zanim wszystkie ślady zostaną zatarte?
Doskonały thriller psychologiczny, który trzyma w napięciu do ostatniej strony!
KSIĄŻKA

Przekład: Katarzyna Bażyńska-Chojnacka, Piotr Chojnacki
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Annie Jacobsen

Zaskocz, zabij, zniknij
Gdy dyplomacja zawodzi, a wszczęcie wojny nie wchodzi w grę, prezydent
Stanów Zjednoczonych wzywa Wydział Akcji Specjalnych CIA, ściśle tajne ramię
tej agencji i najskuteczniejszego wykonawcę operacji specjalnych na świecie.
Prawie każdy główny lokator Białego Domu od II wojny światowej prosił CIA, by
zajmowała się sabotażem, działalnością wywrotową i zabójstwami.

Autorka dzięki tym badaniom oraz rozmowom z wysokimi urzędnikami CIA,
szefami kontrwywiadu i operatorami Wydziału Akcji Specjalnych po raz pierwszy
ujawniła skalę tych szokujących i moralnie niejednoznacznych tajnych działań.
Liczba stron: 616, Wydawnictwo: Rebis
Osnową tej książki jest spostrzeżenie, że większość
ludzi uznaje zabójstwo popełnione twarzą w twarz za
odrażające, ale zabójstwo w jakiś sposób
zmechanizowane jest dla nich do przełknięcia.
Od pierwszych dni Wydziału Operacji Specjalnych
(Special Operations Branch) OSS do obecnej działalności
Sekcji Lądowej CIA najbardziej bezwzględne i ryzykowne
mordercze operacje zmieniały się i ewoluowały. Przez
dziesięciolecia zabicie przywódcy lub wpływowej osoby w
ramach tajnej operacji było różnie nazywane przez tych,
którzy planowali i nadzorowali taką akcję, ale nigdy
zabójstwem, ponieważ zabójstwo jest nielegalne.
Natomiast zabicie przywódcy lub wpływowej osoby na
rozkaz prezydenta jest legalne na mocy działu 50 Kodeksu
Stanów Zjednoczonych.
Doradcy prezydenta Dwighta Eisenhowera omawiali
„eliminację” zagranicznych przywódców i ustanowili
Komisję Zmian Zdrowotnych (Health Alteration
Committee), by „neutralizować” lub „unieszkodliwiać”
pewnych ludzi. Posługiwali się eufemizmami i
łamigłówkami, by – jak odkrył później Kongres – w razie
problemów móc się wyłgać od odpowiedzialności. Doradcy
prezydenta Johna F. Kennedy’ego sformalizowali zabijanie
i nazwali je „akcją wykonawczą” (executive action). Za
prezydenta Ronalda Reagana stało się ono „neutralizacją
zapobiegawczą” (pre-emptive neutralization) – eliminacją
terrorystów, zanim będą mieli okazję uderzyć
ponownie. Podczas kadencji prezydenta George’a
W. Busha wykorzystywano termin „akcja
bezpośrednia ze skutkiem śmiertelnym” (lethal
direct action). W czasach prezydenta Baracka
Obamy zabijanie terrorystów stało się powszechnie
znane jako „zabójstwo celowane” (targeted killing).
Powstaje pytanie, jak zabicie jakiejkolwiek osoby
wspiera cele polityki zagranicznej Stanów
Zjednoczonych? W tej książce zamierzam rzucić
nieco światła na to, jak i dlaczego pewni przywódcy
41
i inne wpływowe osoby są brani na cel i zabijani.

Książka dostępna również jako e-book
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Ktoś mógłby
powiedzieć, że jest to
książka o zabójstwach, ale
tak naprawdę to historia
tajnych operacji, tertia
optio, prezydenckiej trzeciej opcji, kiedy pierwsza – dyplomacja – nie
wystarcza, a druga – wojna – może przynieść tragiczne skutki.
Wszystkie operacje specjalne są tajne, zaplanowane tak, by można
im było wiarygodnie zaprzeczyć; niekiedy nazywa się je asem w
rękawie prezydenta. Najskrajniejszą ich formą jest zabicie
przywódcy lub wpływowej osobistości i właśnie na takich
przypadkach się skupiam w tej książce.
Prezydencka trzecia opcja narodziła się w następstwie II wojny
światowej, a jej twórcy liczyli, że pomoże uniknąć trzeciej. Z uwagi na
etos walki niekonwencjonalnej funkcjonariusze i agenci CIA, którzy
przeprowadzali tajne operacje, byli pierwotnie nazywani
prezydenckim korpusem działań partyzanckich.
Ta sama konstrukcja prawna, która pozwoliła doradcom do
spraw bezpieczeństwa narodowego prezydentów Eisenhowera i
Kennedy’ego knuć zabicie zagranicznych przywódców, takich jak
Fidel Castro, pozwoliła również prezydentom Bushowi i Obamie
stworzyć system, w którym wpływowe osobistości można
umieszczać na liście ludzi do zabicia lub schwytania. Prawo to wciąż
obowiązuje. „Zabójstwo celowane” nie ogranicza się tylko do
wyrafinowanych technicznie uderzeń za pomocą dronów.
Prezydencki korpus działań partyzanckich zabija wrogów osobiście,
w razie potrzeby w walce wręcz. Takie śmiercionośne operacje poza
strefą wojny ma prawo prowadzić Wydział Operacji Specjalnych CIA.
Jedną z najgroźniejszych jego części jest Sekcja Lądowa.
Początki Wydziału Operacji Specjalnych i jego Sekcji Lądowej
wiążą się z poprzednikiem CIA, wzorowanym na brytyjskim
Kierownictwie Operacji Specjalnych (Special Operations Executive,
SOE) Biurze Służb Strategicznych, a szczególnie z jego Oddziałem
Operacji Specjalnych. Zadaniem owego korpusu walki partyzanckiej
było zabijanie nazistów, a szerzej – sabotowanie i obalenie Trzeciej
Rzeszy. Dewiza tej jednostki, biorącej między innymi udział w
międzyalianckiej operacji „Jedburgh”, brzmiała „Zaskocz, zabij,
zniknij”.
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FRAGMENT KSIĄŻKI

Zeskanuj kod
i kup książkę

Dzięki bezprecedensowemu dostępowi do kilkudziesięciu osób, które
uczestniczyły w tajnych operacjach CIA od początku zimnej wojny do dziś,
i dogłębnemu przestudiowaniu niedawno odtajnionych dokumentów Annie
Jacobsen opisała złożony świat zabójców, tajnych współpracowników
i sabotażystów.

k
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Max Czornyj
Mord

PREMIERA: 29.09.2021

Wydawnictwo: Filia
Koniec świata jest już blisko. Bądź przygotowany.
Takie przesłanie powtarza w swoich mediach Profet, samozwańczy prorok. Z dnia na
dzień jego hasła zyskują coraz więcej odbiorców.
Tymczasem na obrzeżach Gdańska dochodzi do włamania do domku kempingowego. W
jego trakcie ginie mężczyzna, a kobieta w ciąży zostaje poddana okrutnej torturze i cudem
uchodzi z życiem. Na miejscu przestępstwa śledczy odnajdują starą zabawkę z upiorną
wiadomością. Kim jest jej autor i co dokładnie chciał przekazać?
Śledztwo przejmuje komisarz Liza Langer, którą coraz mocniej dręczą demony
nawracającej depresji. Z pomocą przychodzi jej Orest Rembert - psycholog policyjny oraz
profiler. Jak rozwinie się ich relacja? Czy stworzą zgrany duet, który będzie miał szansę w
pojedynku ze śmiertelnie niebezpiecznym szaleńcem?
KSIĄŻKA

Wkrótce psychopata obiera na cel kolejną kobietę. Rozpoczyna się potworny wyścig z
czasem. Kto będzie zwycięzcą?

CZAS WOLNY
PREMIERA: 13.10.2021

Wojciech Chmielarz
Dług honorowy
Wydawnictwo: Marginesy

Powieść sensacyjna mistrza kryminału. O czającym się w ludziach złu i o długach, które
zawsze trzeba spłacać.
Wilki to niewielka wieś zagubiona gdzieś nad jeziorem w województwie lubuskim. Miejscową
społecznością wstrząsnęła tragedia, kiedy zamordowano tam młodą dziewczynę, której
zmasakrowane, na wpół zwęglone ciało odnaleziono na dryfującej po jeziorze łodzi. Policja
szybko typuje podejrzanego – mieszkającego niedaleko miejsca zbrodni właściciela łajby,
Traszkę, znanego ze skłonności do agresji odludka. Są jednak osoby, które nie wierzą w jego
winę.
Bezimienny bohater, znany z Prostej sprawy, pojawia się w Wilkach, nadszedł bowiem czas,
by spłacił u Czarnego zaciągnięty dług: ma pomóc w wytropieniu prawdziwego mordercy.
Czarny jest przekonany o niewinności Traszki.
Szybko wychodzi też na jaw, że zabójstwo Oli to tylko jedna z wielu tajemnic, od lat toczących
niepozorną wieś jak choroba, i dalsze grzebanie w przeszłości może być śmiertelne
niebezpieczne.
KSIĄŻKA
Dotarcie do prawdy będzie wymagało zmierzenia się z wciąż wiszącym nad okolicą widmem
dawnych zbrodni, które miały nigdy nie wyjść na jaw, głęboko zakorzenionymi uprzedzeniami, grupą
holenderskich dilerów i wyjątkowo przedsiębiorczą sołtyską, bez której zgody w Wilkach nie dzieje się nic.
Pełna akcji kontynuacja losów bohaterów znanych z Prostej sprawy.
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Elina Backman
Kiedy umiera król

PREMIERA: 13.10.2021

Wydawnictwo: Czarna Owca, Tłumaczenie: Bożena Kojro
Saana, dziennikarka internetowa, została zwolniona z wyczerpującej i wypalającej pracy.
Zamierza odpocząć i dojść do siebie spędzając lato u ciotki w małym miasteczku Hartola.
Na miejscu zaczyna interesować się sprawą śmierci pewnej nastolatki sprzed
kilkudziesięciu lat.
Jednocześnie w Helsinkach przechodzień znajduje ciało mężczyzny z wypalonym znakiem.
Nad sprawą brutalnego morderstwa pracuje śledczy Jan Leino i jego zespół. Mimo wysiłków
dochodzenie nie posuwa się do przodu. Jan obawia się, że sprawca rytualnego zabójstwa
nie poprzestanie na jednej zbrodni.
Saana i Jan kontynuują prace nad swoimi sprawami do czasu, aż ich ścieżki się przetną.
KSIĄŻKA

Christopher Berry-Dee
Rozmowy z seryjnymi mordercami. Stalkerzy

PREMIERA: 13.10.2021

Wydawnictwo: Czarna Owca, Tłumaczenie: Tomasz Wyżyński
Christopher Berry-Dee, brytyjski kryminolog i autor bestsellerów o seryjnych zabójcach, tym
razem analizuje psychikę, motywy i metody działania stalkerów. Przez wiele lat prowadził
wywiady z osławionymi seryjnymi mordercami przebywającymi w więzieniach i nie ma sobie
równych jako autor wstrząsających studiów na temat zbrodniarzy, którzy często przez wiele
lat chodzą wśród nas nierozpoznani.
Zabójstwo to jedynie finał – zanim zaatakują, stalkerzy potrafią tygodniami śledzić czy
nawiązywać kontakty z niczego niepodejrzewającymi ofiarami. Posługują się wieloma
rodzajami kamuflażu i są w stanie wprowadzić w błąd najbardziej spostrzegawcze osoby. Ich
mentalność podsumował Ted Bundy: „Chcę być panem życia i śmierci […]. Czy śmierć
jednej osoby ma jakiekolwiek znaczenie?”.
Horror może być bliżej, niż sądzicie.
KSIĄŻKA

E-BOOK

STACJE KONTROLI POJAZDOW
Nr stacji

Nazwa

Adres

Zakres

Godziny otwarcia

KR/002

Transbud Nowa Huta S.A.

ul. Ujastek 11, Kraków,
tel. 12 643 02 00

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

Okręgowa

KR/009

Wojciech Kardas
Transport i Spedycja „WO-KAR”

ul. Ciepłownicza 54, Kraków,
tel. 12 362 96 14

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

Okręgowa

KRA/030

Wiesław Nazimek DIAGNOSTYKA

ul. Stary Trakt 7, Węgrzce

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

Okręgowa

KRA/058

Usługi Motoryzacyjne Wojciech
Droździk

Kryspinów 497, Liszki
tel. 12 660 94 29

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

Okręgowa

KRA/054/P

Auto-Nalepa s.c.

KR/064/P
KR/095/P

Daniel Wszołek
Mechanika Pojazdowa
Auto-Centrum Jan Krynicki

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

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

KR/135/P

ACG INVEST

KR/136/P

EKO–CARS
Wojciech Polowiec Sp.J.
NOSAL

KWI/031/P

pon.-pt.: 7-19,
sobota 7-14
pon.-pt.: 8-20,
sobota 8-16
pon.- pt.: 8-20
ul. Witosa 18, Kraków
sobota 8-14
tel. 12 655 39 04
pon.-pt.: 8-18,
ul. Mogilska 118, Kraków,
sobota 8-14
tel. 12 411 33 22
pon.-pt.: 8-20,
ul. Rżącka 6, Kraków,
sobota 8-14
tel. 603 664 629
pon.-pt.: 7-18,
ul. Zakopiańska 288, Kraków,
sobota 7-15
tel. 12 269 12 26
pon.-pt.: 8-18,
ul. Ofiar Dąbia 14, Kraków,
sobota 9-12
tel. 12 414 10 00
ul. Bratysławska 1 (Shell), Kraków pon.- pt.: 7-21
sobota 8-18
tel. 12 623 74 47
pon.-pt.: 8-20,
ul. Szparagowa 2a, Kraków,
sobota 8-15
tel. 12 264 70 17
ul. Walerego Sławka 45, Kraków, pon.-pt.: 8-21,
sobota 8-16
tel. 12 265 74 30
pon.- pt.: 7-21
ul. Stojałowskiego 1 (Shell)
sobota 8-18
Kraków, tel. 12 386 06 24
pon.-pt.: 8-20
ul. Kosocicka 18c, Kraków
sobota 8-15
tel. 12 658 04 74
os. 2 Pułku Lotniczego 2b, Kraków, pon.-pt.: 8-18
tel. 12 648 18 19
pon.-pt.: 8-21,
ul. Christo Botewa 1F, Kraków,
sobota 8-17,
tel. 12 292 22 22
niedziela 8-13
pon.-pt.: 7-21,
os. Bohaterów Września 1H,
sobota 8-16
Kraków
pon.-pt.: 7-19
ul. Krakowska 2, Wieliczka
sobota 7-13
tel. 12 281 01 74

Podstawowa ABT
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

Podstawowa ABTE
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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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 listopada. 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:
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nowe opony
Rżącka
przekładki opon
klimatyzacja
elektromechanika
mechanika
A4
części zamienne
elektroniczna diagnostyka

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