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Kraków,
ul. Żółkiewskiego 28
(Rondo Grzegórzeckie)
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tel. kom. 601 48 96 03
zapraszamy:
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- części mechaniczne i elektryczne
- układy zawieszenia i wspomagania
- filtry, oleje, akumulatory
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32-010 Kocmyrzów
tel. +12 387 30 52; +48 881 931 352

BEZPŁATNY REGIONALNY MIESIĘCZNIK MOTORYZACYJNY

02

REKLAMY / OGŁOSZENIA

owców
KATALOG
dla kier

pn.-pt.: 8.00 - 17.00, sob.: 8.00 - 13.00

BEZPŁATNY REGIONALNY MIESIĘCZNIK MOTORYZACYJNY

owców
KATALOG
dla kier

REKLAMY / OGŁOSZENIA

kdk.pl motoryzacja inaczej

03

RYNEK

Zdjęcia źródłowe: Robert Bye, Lukas Zischke /unsplash; kolaż: studio.kdk.pl

Norwegia, ziemia
obiecana
elektromobilności.
Tak, nie, być może
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Od jakiegoś czasu Norwegia stała się soczewką elektromobilności, w którą wpatrzeni są praktycznie
wszyscy w Europie. Każda grupa z nadzieją. Pierwsi, że im się uda i tak samo w pozostałej części
kontynentu przeprowadzi się transformację odchodzenia od napędów spalinowych na rzecz
elektrycznych. Pozostali, że działania Norwegów skończą się fiaskiem, co spowoduje znaczne
spowolnienie wprowadzanych norm i nakazów dotyczących modeli z silnikami spalinowymi,
a samochody elektryczne będą traktowane na równi z nimi. A jak jest faktycznie?
Jak łatwo przewidzieć obie grupy nie posiadają
praktycznie żadnych punktów stycznych. Co za tym idzie w
zależności od kogo pochodzą informacje, tak one są
spolaryzowane. Jedna strona przekazuje tylko entuzjastyczne
doniesienia związane z elektromobilnością, a druga tylko te
negatywne. Taka narracja wypacza obraz i zakłamuje optykę,
identycznie jak lustra w wesołym miasteczku, gdzie każdy z
nas znajdzie swoje ulubione i takie od którego odbicia będzie
trzymał się z daleka. To tak jakby pisać o tym zamieszkałym
04 przez ponad 5,3 miliona ludzi kraju, że według rankingów

uważany jest za jedno z najlepszych miejsc do życia, a
równocześnie zupełnie pomijać fakt iż 20% jego
mieszkańców - między 16 a 30 rokiem życia - leczy się na
depresję, a 6-12% całego społeczeństwa cierpi
permanentnie na nią. Ważna jest nie tylko szeroka
perspektywa, ale również chronologia zdarzeń. Czas
zatem sprawdzić jak się zaczęła, jak wygląda teraz,
dlaczego tak jest i jak postępuje elektryfikacja parku
samochodowego w Norwegii, która wzbudza takie
emocje.

Witamy w Norwegii
Zacznijmy od poznania tego kraju
fiordów, a konkretnie tych aspektów
które wpływają w nim na transport
osobisty. Norwegia w przeliczeniu na
mieszkańca jest jednym z najbogatszych
państw świata. Działa w niej największy
państwowy fundusz (Norweski Państwowy Fundusz Emerytalny) w skład którego
wchodzi Fundusz Naftowy inwestujący
nadwyżki ze sprzedaży ropy naftowej i
gazu ziemnego. Jego celem są inwestycje z myślą o dobrobycie przyszłych
pokoleń. W jego portfelu znajdują się
również akcje polskich spółek, takich jak:
PKN Orlen (na koniec 2020 roku
posiadał 0,75% udziału), KGHM
(1,31%), Lotosu (1,92%), czy chociażby
PKO BP (2,05%). Jednak największym
pakietem w jego portfelu są akcje Banku
Pekao (3,77%). Pomimo dużych
zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego
w Norwegii około 98% prądu pochodzi ze
źródeł odnawialnych, a zdecydowana
jego większość z elektrowni wodnych,
których na jej terenie działa około
tysiąca. Największa z nich
zlokalizowana jest w Rogaland (otwarto
ją w 1981 roku) i posiada moc 1240 MW.
Dla porównania największa elektrownia
w Polsce (Elektrownia Bełchatów)
posiada moc wynoszącą 5102 MW.
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OBROŃCÓW

Odnoszenie się do cen i kosztów bez uwzględnienia
zarobków byłoby ułomne. Warto zatem wiedzieć, że
średnie wynagrodzenie netto (na rękę) w 2020 roku w
Norwegii wyniosło 33 278 NOK, czyli 15 307,88 PLN, a w
tym samym roku, zgodnie z wyliczeniami Głównego
Urzędu Statystycznego średnio Polacy zarabiali 3 731,70
PLN.
Na koniec 2020 roku w Norwegii zarejestrowanych
było 2 823 543 aut osobowych, a ich średni wiek wynosił
10,8 lat, co oznaczało kolejny jego wzrost (w 2018 roku
było to 10,7 lat, a w 2000 – 10 lat). Najwięcej zarejestrowanych jest Volkswagenów (389 930 sztuk), a następne
miejsca dzierżą: Toyota (340 379), Volvo (230 945),
Mercedes-Benz (160 907) i zamykające pierwszą piątkę
BMW (159 971). Samochody w Norwegii obciążone są
dużą ilością opłat związanych nie tylko z ich zakupem, ale
również z eksploatacją. Do najważniejszych można zaliczyć: cło, podatek VAT, opłatę przy pierwszej rejestracji

www.japan-czesci.pl

PLAC TARGOWY
BIEŃCZYCE

REKLAMY / OGŁOSZENIA

Wydaje się, że w Norwegii nawet
przepisy o ruchu drogowym zostały
dostosowane do samochodów
elektrycznych, gdyż pozwalają one
poruszać się z maksymalną
dopuszczalną prędkość
wynoszącą 100 km/h.

(na jej wysokość ma wpływ grupa podatkowa pojazdu, ciężar
własny auta, jego emisja CO2 i NOx, pojemność skokowa, a w
niektórych przypadkach również moc silnika), ubezpieczenie >>>>
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Norwegia, ziemia obiecana elektromobilności. Tak, nie, być może

Kici kici
Aby rozpropagować samochody elektryczne wśród
06 społeczeństwa, rząd norweski postawił na zachęty, i to te

Norweg policzył i zdecydował
Taka polityka rządu norweskiego nie tylko przełożyła
się na ceny samochodów elektrycznych, ale również
znalazła swoje odzwierciedlenie w decyzjach zakupowych Norwegów. O ile w 2010 roku zarejestrowanych było
ich 3300, to już dziesięć lat później ponad 336 000. >>>>

RYNEK

>>>> samochodu, czy chociażby podatek ubezpieczeń
komunikacyjnych (Trafikkforsikringsavgift). Na całkowite koszty
posiadania i eksploatacji samochodu wymierny wpływ mają
również opłaty związane z jego parkowaniem, cenami przepraw
promowych, za przejazd drogami i oczywiście koszty paliwa, a w
przypadku samochodów elektrycznych prądu. Przyglądnijmy się
kilku z nich, aby sprawdzić jak duże mogą być to obciążenia dla
przeciętnego kierowcy. Podatek VAT od samochodów wynosi 25%.
Podatek ubezpieczeń komunikacyjnych, to po prawdzie nic innego
jak opłata za posiadanie samochodu (płacony przy ubezpieczeniu
komunikacyjnym, ale niezależny od niego). Naliczany jest on
za każdy dzień posiadania samochodu. I tak przykładowo za
samochód z silnikiem benzynowym lub Diesla który
wyposażony jest w filtr cząsteczek stałych, dzienny koszt do
ostatniego dnia lutego 2021 wynosił 8,12 NOK (3,74 PLN), a
od 1 marca 2021 wynosi 8,40 NOK (3,86 PLN). Oznacza to, że
tylko z tego tytułu, roczny koszt dla kierowcy to 3049,48 NOK
(1402,76 PLN).

związane z finansami. Jednak myli się
ten kto myśli, że są to nowe rozwiązania,
bo niektóre obowiązują już od
trzydziestu lat. I tak, samochody
elektryczne już od początku lat
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku
zostały zwolnione z cła. Od 1996 roku
wprowadzono specjalne zniżki w opłacie
od pierwszej rejestracji. Rok później
zniesiono opłaty za poruszanie się
drogami, za które kierowcy samochodów
z silnikami spalinowymi płacili. Kolejno
przyszła pora na darmowe parkowanie w
strefach płatnego parkowania (rok
1999), 50% ulgę podatkową dla firm
które zdecydują się na pojazd
elektryczny (2000 rok), zwolnienie dla
każdego kupującego z 25% podatku VAT
(2001 rok), możliwość poruszania się po
buspasach (w 2003 roku w Oslo, a od
2005 roku w całym kraju) oraz zniesienie
opłat za przeprawy promowe (2009 rok).
Ostatnie przywileje wprowadzono w
2015 roku od kiedy to obowiązuje
zwolnienie z 25% podatku VAT nie tylko
przy zakupie, ale również w ramach
finansowania samochodu leasingiem.
Wydaje się, że nawet przepisy o
ruchu drogowym zostały dostosowane
do samochodów elektrycznych. Nie jest
żadną tajemnicą iż ich zasięg jest
wrażliwym parametrem, który może
zmniejszyć się w trakcie jazdy nawet o
kilkadziesiąt procent. Na faktyczną
liczbę przejechanych kilometrów ma
wpływ kilka czynników, takich jak między
innymi: ukształtowanie terenu, styl jazdy,
włączone lub wyłączone ogrzewanie
oraz klimatyzacja, czy chociażby
prędkość z którą się poruszamy. Aby
uzyskać największy zasięg nie powinno poruszać się
samochodem elektrycznym szybciej niż 100-120 km/h.
Powyżej tej prędkości jego zapotrzebowanie na energię
rośnie w dużym tempie, a co za tym idzie zmniejsza się (i
to czasami znacznie) faktyczny zasięg modelu. Przy
prędkości 140 km/h, czyli maksymalnej dopuszczalnej na
polskich autostradach, zapotrzebowanie na energię jest
wyraźnie odczuwalne, a tym samym możliwy zasięg do
przejechania zdecydowanie mniejszy. W Norwegii nie ma
takich problemów, gdyż przepisy pozwalają poruszać się z
maksymalną dopuszczalną prędkość wynoszącą 100
km/h, czyli idealną dla samochodów elektrycznych. Jest
ona restrykcyjnie przestrzegana, bo za niezapłacony
mandat można trafić do więzienia.
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Obecnie koszt przejechania
jednego kilometra jest praktycznie
identyczny, czy pokonamy go
samochodem elektrycznym, czy
z napędem spalinowym.
Z marchewki w marcheweczkę
Tylko niepoprawni optymiści mogli zakładać, iż
utrzymanie tak daleko idących przywilejów dla
samochodów elektrycznych będzie stałe. Jak się okazało
rząd Norwegii do nich się nie zalicza i postanowił
stopniowo je ograniczać. W 2018 roku zlikwidował
bezpłatne przeprawy promowe dla samochodów
elektrycznych zastępując je 50% rabatem. Rok później w
Oslo zniesiono bezpłatne parkowanie (nałożono opłatę w
wysokości 20% stawki podstawowej), a następnie
wprowadzono opłaty za dotychczas darmowy wjazd do
wyznaczonych stref, ustalając jednak cenę dużo niższą
niż standardowa. Jednak to nie koniec i od stycznia 2021
roku w obrębie Ring 2 po buspasie poruszać się można
samochodem elektrycznym jeżeli oprócz kierowcy
znajduje się w nim również przynajmniej jeden pasażer.

Norwegia, ziemia obiecana elektromobilności. Tak, nie, być może

Norwedzy cieszą się jak pada deszcz
Według najnowszych danych Norweskiego Urzędu
Statystycznego (SSB) odnoszących się do II kwartału 2021 tylko
2,5 procent wszystkich gospodarstw domowych w Norwegii
posiada umowy ze stałą ceną za prąd. Reszta rozlicza się według
jego bieżącej wyceny. O ile w zeszłym roku ceny za 1 kWh osiągały
historyczne minima (w lipcu 2020 roku w Oslo 1 kWh kosztował
0,0188 NOK, czyli 0,009 PLN), to już w
bieżącym roku widać ich wyraźny
wzrost. W Oslo w grudniu 2020 koszt 1
kWh wynosił 0,2677 NOK, w styczniu
2021 wzrósł do 0,6256 NOK, aby we
wrześniu osiągnąć 1,3546 NOK (0,6231
PLN). Wysokie ceny tłumaczone są
niekorzystnymi warunkami
pogodowymi, które nie pozwalają na
prawidłowe działanie elektrowni.
Równocześnie liczy się na obfite opady
deszczu jesienią, które wraz z
późniejszym wzrostem poziomu wód,
związanym z wiosennymi roztopami,
doprowadzą do napełnienia zbiorników i
koryt rzek z których korzystają
norweskie elektrownie, a wraz z nimi do
ustabilizowania się ceny za prąd. Wraz
ze wzrostem cen prądu rośnie również
koszt ładowania samochodu w
szybkich ładowarkach
komercyjnych. Przykładowo w
ładowarkach Tesli średnio trzeba
zapłacić 3,61 NOK/kWh, a na
stacjach Recharge 5,75 NOK/kWh
korzystając z ładowarki o mocy
powyżej 50 kW oraz 3,5 NOK za
minutę, czyli około 4,2 NOK/kWh w
ładowarkach do 50 kW. Ładowanie
samochodu nocą również nie
08 wydaje się być rozwiązaniem

znacznie obniżającym koszty, gdyż w ostatnim okresie
różnica pomiędzy taryfami nie była większa niż 15%. Przy
tak kształtujących się cenach koszt przejechania jednego
kilometra jest praktycznie identyczny, czy pokonamy go
samochodem elektrycznym, czy z napędem spalinowym.

RYNEK

>>>> Tylko w ciągu ostatnich 5 lat udział samochodów
elektrycznych wśród wszystkich zarejestrowanych samochodów w
Norwegii wzrósł z 3,7% w 2016 roku do 11,9% w roku 2020. W 2020
roku 54,3% nabywców decydowało się na auto elektryczne, 29%
hybrydowe, 8,6% z silnikiem Diesla, a 8% na model napędzany
silnikiem benzynowym. Nie powinien zatem dziwić fakt, że najlepiej
sprzedającym się samochodem osobowym był Audi e-tron, którego
sprzedano 9227 sztuk.
Działania rządu norweskiego promujące auta z napędem
elektrycznym nie pozostały bez reakcji producentów samochodów i
niektórzy z nich ograniczyli liczbę dostępnych modeli w Norwegii.
Przykładowo Fiat zredukował swoją gamę do dwóch: Tipo SW
(kombi) oraz modelu 500. Dacia oferuje tylko model Duster i to w
poprzedniej wersji niż obecnie jest dostępna w Polsce. Nie inaczej
postąpił Hyundai, który znacznie zredukował (w porównaniu do
polskiej oferty) swoją gamę i w Norwegii składa się ona z sześciu
modeli: trzech elektrycznych, dwóch hybryd plug-in oraz Nexo,
który napędzany jest wodorem (został on wyceniony na 670 900
koron norweskich, czyli 305 785,92 PLN). Całkowicie inaczej
postąpiła Toyota, która nie tylko nie ograniczyła liczby dostępnych
modeli w Norwegii, ale oferuje ich nawet więcej niż w sąsiedniej
Szwecji.

Zdjęcie: Anthony Tan /unsplash

Kolory przyszłości
Pomimo zachodzących zmian, nieustająco samochód
napędzany silnikiem spalinowym jest droższy, tak w zakupie jak i w
całkowitym koszcie utrzymania. Czy zatem popularność
samochodów elektrycznych wynika z miłości do nich która
owładnęła Norwegów? Czy jednak swoje źródło ma w norweskim
pragmatyzmie i chłodnej kalkulacji, a ci którzy do samochodów
mają emocjonalny stosunek wybierają te napędzane benzyną lub
olejem napędowym? Obecnie nie ma właściwej odpowiedzi na te
pytania. Prawdą może być, że samochody elektryczne kupują tylko
ze względu na koszty i niechęć do wydawania większych pieniędzy,
ale również, że stały się one ich synonimem prywatnej mobilności.
Prawdopodobne jest również, że odpowiedzi na powyższe pytania
nie poznamy w najbliższych latach, jak również w 2025 roku, kiedy
to w Norwegii – zgodnie z planami – mają być sprzedawane tylko
samochody elektryczne. Bo skoro tylko one będą dostępne, a
jedyny wybór jaki będzie istniał, to ten pomiędzy markami i
modelami, a nie napędem, to nie da się stwierdzić dlaczego
kupujący dokonują takiego, a nie innego wyboru. Jedyną okazją na
uzyskanie przynajmniej częściowej odpowiedzi będzie moment,
kiedy samochody elektryczne podlegały będą takim samym
przepisom jak modele dysponujące innym napędem. Pod
warunkiem że te drugie ciągle będą dostępne. Pytanie, czy w ogóle
taka chwila nastąpi. Czy zatem motoryzacyjna przyszłość Norwegii
została już zapisana i będzie ona elektryczna? Niekoniecznie. Po
latach wspierania przez rząd samochodów elektrycznych na koniec
2020 roku park samochodów w Norwegii ciągle w 45% stanowiły
samochody z silnikiem Diesla, w 36,4% benzynowe, a tylko 11,9%
elektryczne. Czy zatem Norweżki i Norwedzy nie będą oponowali
przed zakazem sprzedaży modeli innych niż elektryczne?
Czas pokaże, a tymczasem rynkowi motoryzacyjnemu w
Norwegii bacznie przygląda się cała Europa czekając na
wynik tej próby transformacji, której obecnie każdy finał jest
możliwy.
k
dk

W tekście przyjęty został kurs przeliczenia wynoszący 1
korona norweska (NOK) = 0,46 PLN
Źródła: Bank Światowy, Direktoratet For Byggkvalitet, Duża Norweska
Encyklopedia (Store Norske leksikon), Instytut Zdrowia Publicznego
(Folkehelseinstituttet), LOS, Nettavisen., Norweski Państwowy Fundusz
Emerytalny, Norweski Urząd Statystyczny (SSB), ONZ, Skatteetaten,
Statkraft, WHO.
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Od 1 marca 2021 dla kierowców samochodów
elektrycznych została zlikwidowana 100% ulga podatku
ubezpieczeń komunikacyjnych (Trafikkforsikringsavgift) i
od tego dnia płacą ją w wysokości 5,85 NOK dziennie,
czyli tyle samo co właściciele motocykli. Tylko z podatków
i innych opłat związanych z korzystaniem z pojazdów do
norweskiego budżetu wpływa co roku 40 mld NOK, a sam
podatek ubezpieczeń komunikacyjnych przynosi 9,5 mld
NOK.
Zachodzące zmiany nie dotykają tylko posiadaczy i
użytkowników aut elektrycznych, ale dosięgnęły również
osób i firm chcących wybudować dom. Od lipca 2021 roku
każdy nowy dom, budynek mieszkalny, a nawet domek
letniskowy (posiadający dostęp do prądu i miejsce
parkingowe) musi być przystosowany do zainstalowania
przy nim ładowarki samochodowej. Ten sam przepis
dotyczy budynków w których wykonywany jest generalny
remont.
Rok 2022 ma przynieść kolejne zmiany. W projekcie
budżetu znalazła się propozycja zwiększenia o 30%
podatku od dwutlenku węgla, co w przypadku jego
zatwierdzenia oznaczałoby wzrost ceny za 1 litr benzyny o
około 0,60 NOK, a oleju napędowego o około 0,69 NOK.
Ten sam projekt zakłada wzrost podatków dla
samochodów napędzanych silnikiem spalinowym od 10
000 do 23 000 NOK (4 600 – 10 580 PLN) oraz hybryd
plug-in. W przypadku tych ostatnich szacuje się, że cena
niektórych modeli może wzrosnąć nawet o ponad 80 000
NOK (36 800 PLN). Przykładowo cena Mitsubishi Eclipse
Cross PHEV zwiększyłaby się o 65 454 NOK,Audi Q7 o 87
041 NOK, Opla Grandland o 37 394 NOK, Peugeota 3008
o 47 816 NOK, Volvo XC60 o 78 992 NOK, a Porsche
Panamery o 86 327 NOK. Cena Kii Sorento z obecnej
wynoszącej (w przeliczeniu) 273 425,21 PLN wzrosłaby
do 305 933,41 PLN. Hyundai Santa Fe zdrożałby o 30
668,66 PLN, a jego cena zatrzymałaby się na 326 883,10
PLN. Co ciekawe powyższy podatek nie miałby wpływu na
cenę kompaktowych modeli plug-in takich jak między
innymi: Audi A3, Kia Ceed, Mercedes Klasa A, Peugeot
308, czy Renault Megane. Wśród propozycji znalazła się
również ta likwidująca zwolnienie z podatku VAT na
samochody elektryczne których cena przekracza 600 000
NOK (276 000 PLN), co w momencie jej wprowadzenia

WYWIAD

NH Motors stawia na
elektromobilność

Ford nie oparł się obecnym trendom i również wprowadził do sprzedaży model elektryczny – Forda
Mustanga Mach-E. Jednak poszedł on swoją drogą, tak w projektowaniu samochodu, jak również
w zakresie jego sprzedaży. Nie tylko o modelu, ale również wyzwaniom jakie stoją przed dealerami
go sprzedającymi rozmawiam z Piotrem Krakowianem, dyrektorem zarządzającym w firmie
NH Motors z Krakowa.

Robert Lorenc: Czy jako dealer Forda mieliście obowiązek
włączyć do sprzedaży model Mach-E?
Piotr Krakowian: To nie był obowiązek, a raczej możliwość, z
której z chęcią skorzystaliśmy. Wymagało to od nas spełnienia
odpowiednich, wysokich kryteriów i standardów, tak
sprzedażowych, jak i posprzedażowych, które na dzień dzisiejszy
spełnia około połowa salonów Forda w Polsce, między innymi nasz.
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Dlaczego zatem zdecydowaliście się na ten krok?
Powodów było kilka. Jednym z nich była chęć obsługi tak bardzo
zaawansowanego technologicznie pojazdu, nad którym
inżynierowie pracowali przez ostatnie lata i który reprezentuje
najszybciej rozwijającą się obecnie dziedzinę motoryzacji.
Dzięki ich wysiłkowi, można powiedzieć, że Mach-E jest
modelem kompletnym. Oferuje nie tylko duży zasięg, ale
również piorunujące przyspieszenie, a przy okazji posiada
doskonałe walory praktyczne, takie jak 400-litrowy bagażnik
główny, 80-litrowy bagażnik dodatkowy oraz naprawdę
obszerną kabinę dzięki niebagatelnemu, wynoszącemu
prawie 3 metry, rozstawowi osi. Kolejnym powodem była
doskonale skalkulowana cena, która obecnie pozwala na
10 uzyskanie rządowej dopłaty do samochodu elektrycznego.

Osobiście myślę, że za jakieś 2-3 lata tego typu pytania
nie będą się już w ogóle pojawiać.
Które modele są naturalną konkurencją Macha-E?
W naszej części świata są to auta o zbliżonej sylwetce,
takie jak Mazda MX-30, Hyundai Kona czy Audi Q4 e-tron.
W Ameryce Północnej, chociażby z uwagi na zaistnienie i
tradycje sprzedaży, jest to Tesla o czym mówimy jasno i
wyraźnie.
Czym przekonałby pan sceptyków modeli
elektrycznych, a tym samym Macha-E?
Przede wszystkim jazdą testową. Jeżeli zakup tego
samochodu będzie świadomą i dobrze przemyślaną
decyzją, która zostanie podjęta z uwzględnieniem
raczkującej infrastruktury ładowania, charakteru
wykorzystania pojazdu na co dzień oraz możliwości
uzupełniania pokładowej energii w danym miejscu i
czasie, to jestem w stanie zagwarantować, że Mach-E
okaże się nowym sposobem pojmowania motoryzacji,
dającym jednocześnie tak dużo pozytywnych odczuć, że
ludzie zaczną zdecydowanie przychylniej patrzeć na

ciągu dnia. Dlatego też, dla wygody klientów,
sugerujemy aby wcześniej zadzwonili do nas na numer
12 356 33 33 i umówili się na odbycie jazdy testowej.
Będą mieli wtedy komfort i gwarancję, że samochód
zostanie do niej odpowiednio przygotowany.
Oferujecie jazdę testową tylko tym klientom,
którzy rozpatrują zakup Macha-E?
Nie, zapraszamy wszystkich, aby przekonali się czym
jest jazda samochodem elektrycznym. Uważam, że to
bardzo dobry pomysł szczególnie dla tych, którzy chcą
skonfrontować swoją teoretyczną wiedzę na temat
„elektryków” z rzeczywistością. Dzięki temu, że w naszej
gamie występują samochody z napędem spalinowym,
hybrydowym i elektrycznym klienci mogą je ze sobą
porównać i dokonać najlepszego dla siebie wyboru.
Jaką kwotą trzeba dysponować, aby stać sie
właścicielem Macha-E?
Obecnie cennik zaczyna się od 216 tysięcy zł (model z
napędem na tylną oś o mocy 269 KM i z zasięgiem 440
kilometrów), a kończy na 300 tysiącach zł (napęd na
wszystkie koła, moc 487 KM, zasięg 490 kilometrów),
minus ewentualna wartość subwencji.
Ceny są za samochód wraz z ładowarką?
Tak. Dla uściślenia jest to urządzenie pozwalające
ładować auto ze zwykłego domowego gniazdka 230V.

elektromobilność i z czasem naprawdę się do niej
przekonają.
Skoro wspomniał pan o jeździe próbnej. Mach-E
oferowany jest w pięciu znacząco różniących się
wersjach, którą z nich wybraliście do modelu
testowego?
350-konną z większą baterią i napędem na obie osie,
czyli wersję mniej więcej ze środka cennika. Wydaje się,
że to optymalna odmiana w kontekście prezentacji
klientowi zalet i możliwości samochodu.

Jakiej gwarancji udziela Ford na swój elektryczny
model?
W przypadku baterii jest to 8 lat lub do przebiegu 160 tysięcy km,
w zależności od tego, co nastąpi szybciej. Natomiast na wszystkie
inne podzespoły obowiązuje 2-letnia gwarancja.
Czy wymagane są okresowe przeglądy?
Tak, nie rzadziej niż raz w roku. Warto jednak dodać, że ich koszt
jest około trzykrotnie niższy niż w przypadku modeli spalinowych.

Z racji napędu, Mach-E jest modelem o ograniczonych możliwościach odbywania jazd testowych w
ciągu dnia, co oznacza że nie zawsze może być
dostępny.
Zgadza się. Czasami w przypadku dużego
zainteresowania zachodzi konieczność doładowania go w

Jakie macie cele sprzedażowe względem Macha-E?
Póki co nie mamy jeszcze doświadczenia z
monitorowaniem rynku odnośnie zapotrzebowania na taki
rodzaj aut. Trudno jest więc tutaj coś prognozować, ale
naszym ambitnym celem jest zamówienie i sprzedaż do końca
11
bieżącego roku kilku sztuk tego modelu.
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Macie przygotowaną jakąś jedną, konkretną trasę
jazdy testowej czy jest ona dowolna?
Myślę, że zaprezentowanie wszystkich walorów
samochodu, szczególnie takiego jak Mach-E wymaga
uprzednio zaplanowanej, a nie przypadkowej trasy.
Dlatego mamy przygotowane dwie trasy różniące się
charakterem, a wybór konkretnej uzależniony jest między
innymi od sytuacji na pobliskich drogach. Chodzi o to, aby
nie trafić na korek i tym samym nie zniweczyć jazdy
testowej.

Jak wygląda obecnie dostępność Macha-E?
Praktycznie nie ma z nią problemu. Spowodowane jest to
możliwością zakupu tego auta ze wspólnej platformy europejskiej,
co zapewnia zupełnie inny rodzaj dostępu do produktu dla polskich
klientów. Wcześniej nie mieliśmy takich możliwości. Dotychczas
bowiem ilość samochodów przeznaczonych na dany rynek była z
góry zaplanowana i zakontraktowana. Oznaczało to, że w
przypadku dużego zainteresowania danym modelem, które
przewyższało szacunki, aut zaczynało brakować. W przypadku
Macha-E nie powinno to mieć miejsca. Myślę, że w kwestii
tego modelu nasz rynek jest traktowany bardzo partnersko
względem innych rynków europejskich, które chociażby z racji
polityki prowadzonej przez tamtejsze rządy mają większe
doświadczenie w sprzedaży samochodów elektrycznych.

TEST I Renault Clio E-Tech 140 Hybryda 1.6 140 KM

Hybryda po francusku

Nowe Clio z zewnątrz mocno przypomina poprzednią generację, ale z technicznego punktu widzenia to
zupełnie inna konstrukcja. Co więcej, teraz ma także zupełnie nowy hybrydowy układ napędowy.
Leszek Kadelski

Optycznie Renault Clio 5. generacji wydoroślało i upodobniło
się do większych modeli z gamy francuskiego producenta.
Znacznie większej rewolucji dokonano we wnętrzu – zarówno pod
kątem jakości, jak i designu. Jest znacznie mniej twardoplastikowo, pojawił się dobrze znany pionowy ekran R-Link, a
oświetlenie nastrojowe wygląda podobnie jak w topowym Espace
(pasek wokół konsoli selektora przełożeń). Jeśli ktoś już zniechęcił
się do stuprocentowo dotykowych interfejsów konkurencji, Clio
miażdży doskonale zaprojektowanymi przełącznikami zarówno
pod ekranem systemu inforozrywki, jak i po lewej stronie
kierownicy. Korzystanie z nich to czysta przyjemność i można to
robić bez odrywania wzroku od drogi. Tego drugiego projektanci byli
tak pewni, że „darowali sobie” podświetlenie tych przycisków. Ot,
drobiazg, trzeba się po prostu za dnia nauczyć gdzie co jest.
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„Hybhyda” (czytać z francuskim akcentem)
Na rynku jest kilka rozwiązań napędów hybrydowych.
Najpopularniejszy to układ Toyoty z bezstopniową skrzynią
biegów. Inną drogą poszła Kia/Hyundai oraz grupa VW, gdzie
stosowane są dwusprzęgłowe skrzynie biegów. Renault
wybrało własną ścieżkę i trzeba przyznać, że wciąż czuć tu
specyficznego ducha francuskiej motoryzacji. Kto pamięta np.
klakson na szczycie manetki kierunkowskazów ten od razu
zrozumie o co chodzi.
Zatem – mamy silnik spalinowy, alternator/generator oraz
elektryczny silnik trakcyjny. Każdy z nich ma własną skrzynię
biegów. Kierowcy to jednak nie obchodzi – wybiera po prostu
D lub R i wciska gaz. Nie ma nawet obrotomierza, bo
12 wolnossący silnik 1.6 o mocy 90 KM, pracujący w cyklu

Atkinsona i tak żyje własnym życiem. Moc systemowa to
imponujące 140 KM, czyli – jakby się wydawało – na
poziomie usportowionych wersji modeli konkurencji.
Jak to wygląda w praktyce? Hybrydowe Clio zawsze
rusza napędzane silnikiem elektrycznym i dopiero po
chwili – o ile potrzeba – dołącza się silnik benzynowy. Start
jest jedwabiście gładki i, gdy zachodzi konieczność,
błyskawiczny. Idealny do szybkiego wbicia się w lukę
między pojazdami w gęstym miejskim ruchu. Za to po
chwili zaskakuje silnik benzynowy, który od razu wchodzi
na wysokie obroty, żeby doładować baterię trakcyjną.
Jeśli poziom jej naładowania spadnie do 50% silnik
benzynowy działa cały czas, a odgłos jego pracy jest
zaskakująco irytujący. Możemy powoli toczyć się małą
osiedlową uliczką i jednocześnie brzmieć jakbyśmy
piłowali silnik na pierwszym biegu.
Moc na papierze
O ile Clio jest mistrzem miejskich przyspieszeń (do
dozwolonych w mieście 50 km/h), o tyle wyjazd na
autostradę przynosi duże rozczarowanie. 140 KM?
Osiągnięcie 140 km/h trwa naprawdę długo, a gwałtowne
przyśpieszanie powyżej 100 km/h jest po prostu
wykluczone. Z drugiej strony, gdy tylko to możliwe, Clio
dąży do jazdy na prądzie. Nawet jadąc 140 km/h
dokładnie co 9 kilometrów silnik spalinowy gaśnie i przez
około 800 metrów suniemy w nagłej ciszy. Przy
mniejszych prędkościach te „elektryczne momenty” trwają
proporcjonalnie dłużej. Pomiar zużycia paliwa przynosi

ciekawe rezultaty: 6,5-7,5 l/100 km na autostradzie i około
5,5 l/100 km w mieście. Identyczne trasy pokonywane
Fordem Fiestą ze 120-konnym dieslem to odpowiednio 6
l/100 km i 5,3 l/100 km, przy czym dynamika powyżej 80
km/h jest nieporównywalnie lepsza w przypadku silnika
wysokoprężnego. Tyle, że tej wersji silnikowej nie ma już
w ofercie Forda na 2021 rok.

parkingowego, na ekranie systemu inforozrywki można wyświetlić
szerokokątny obraz z przednich kamer. Android Auto działa
sprawnie, ale wymaga podłączenia kablem. Niestety, tradycyjnie
dla Renault, tryb nocny wyświetlacza włączany jest razem ze
światłami mijania, zatem tuż przed zachodem słońca śledzenie
mapy na ciemnym ekranie jest wyzwaniem.

Bezbłędne prowadzenie
Dojrzałość w kabinie
Także na drodze nowe Clio
Wnętrze miejskiego Renault
zachowuje się dojrzale. Wersja
jest obszerne i kojarzy się z
hybrydowa wcale nie jest cięższa
samochodami kompaktowymi
od pozostałych wersji
sprzed 15 lat. Liczba ciekawych (przykładowo: całkowity miesięczny koszt z 4 modułową czarno-białą silnikowych, zatem auto jest
detali cieszy oko, wszystko jest
zwinne i pewnie trzyma się drogi.
reklamą w KATALOGu dla kierowców wynosi 159 PLN netto)
dobrze spasowane i wykonane z
Jeśli ktoś miał nienajlepsze
Zamów poprzez biuro reklamy: tel. 12 632 09 32
lub na www.promocje.kdk.pl
materiałów przyjemnych w
doświadczenia z poprzednimi
dotyku. Miejsca nie brak także w
Clio pomykającymi ulicami
drugim rzędzie siedzeń, choć najwyraźniej projektantów
polskich miast w barwach popularnych aut na minuty, Clio piątej
wciąż bawi chowanie klamki tylnych drzwi w ramce okna
generacji prowadzi się zupełnie inaczej. Kierownicą obracamy
tak, by auto udawało trzydrzwiowe. Od czasu Alfy Romeo
z lekkością, ale bez poczucia, że nie panujemy nad
147 wiemy, że choć to cieszy oko, takie klamki są po
samochodem. Przełożenia zmieniają się płynnie, dobrze
prostu niewygodne w codziennym użyciu. Bagażnik
działa też rekuperacja energii w czasie hamowania, choć
okazał się malutki. Z zaskoczeniem odkryłem, że nie
szkoda że aby przesunąć selektor przełożeń w położenie B,
mieści się w nim niewielki rower biegowy dla trzylatka. Na
trzeba wcisnąć guzik na dźwigni. To utrudnia szybką reakcję
zakupy w supermarkecie wystarczy, ale wyjazd na urlop
na zmianę sytuacji na drodze – na przykład, gdy kierowca
we dwoje oznacza bagaże także na kanapie.
widzi, że w oddali światło zmieniło się na czerwone. Wyraźnie
Dzisiejsze auta miejskie nie są już ubogimi krewnymi
czuć, że hybrydowe Clio najlepiej czuje się w mieście. W
większych modeli w gamie danego producenta.
przeciwieństwie do samochodu w pełni elektrycznego bez
Podgrzewane fotele? Proszę bardzo. Kamera 360 stopni?
protestu i na czas dowiezie nas nad morze lub w góry – ale nie
13
Nie ma problemu, a co więcej, wyjeżdżając z miejsca
liczmy na satysfakcję z jazdy w trasie.
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TEST I Aplikacja Ford Pass

Pass(uje)
Dla użytkowników samochodów marki Ford, którzy lubią elektroniczne rozwiązania, producent
przygotował aplikację pozwalającą na jeszcze bliższą zażyłość z modelem. Sprawdziliśmy, czy jest to
prawdziwe elektroniczne oręże, czy kikut, który tylko będzie zajmował miejsce w smartfonie.
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Niestety aplikacja Ford Pass, bo o niej jest mowa, nie jest
instalowana przez producenta smartfona wraz z systemem i trzeba
ją samodzielnie pobrać oraz zainstalować. Przynajmniej tak jest w
przypadku Huaweia Mate 40 pro na którym ją testowaliśmy. A jest
co instalować, bo waży słuszne 670 MB, czyli mniej więcej tyle ile
sensownie skompresowany odcinek serialu w rozdzielczości 720p
(przynajmniej wersja 3.29.0 POL na której przeprowadzaliśmy
test). Taka waga aplikacji powinna mieć swoje uzasadnienie i w
trakcie jej ściągania nasze oczekiwania tylko rosły obiecując
dostęp do rozbudowanej zawartości oraz dużej ilości możliwości.
No właśnie obiecuje, ale nie uprzedzajmy. Po instalacji na
smartfonie pozostaje już tylko utworzenie osobistego konta w
aplikacji oraz dodanie do niej użytkowanego Forda. W naszym
przypadku był to model Puma, a do jego dodania konieczna była
znajomość numeru VIN pojazdu. Można go wprowadzić na dwa
sposoby: robiąc jego zdjęcie (nam się nie udało) lub ręcznie (poszło
sprawnie i bez najmniejszych problemów). Pozostaje jeszcze tylko
przez chwilę być cierpliwym, co związane jest z procesem aktywacji

24

pojazdu (trwa 90 sekund), następnie jeszcze tylko kilka
„kroków” (między innymi odpalenie samochodu) i już
można korzystać z możliwości i zasobów aplikacji. Co
istotne wszystkie poszczególne kroki są dobrze opisane i
wystarczy czytać oraz wykonywać polecenia
wyświetlających się komunikatów, a cały proces
przebiegnie bez jakichkolwiek komplikacji. Przynajmniej
tak było w naszym przypadku.
Aplikacja Ford Pass daje dostęp między innymi do
przebiegu kilometrów umieszczonego w niej samochodu,
jego historię serwisową, liczbę kilometrów które możemy
przejechać na posiadanym w baku paliwie, żywotności
oleju, czy chociażby ciśnienia w oponach. Otrzymujemy
również dostęp do raportu zużycia paliwa wraz z
kosztami, które ponieśliśmy. Pozwala ona również na
zamykanie oraz otwieranie samochodu za
pośrednictwem smartfona. Funkcja ta działa stabilnie,

czyli po zadeklarowaniu zamknięcia pojazdu (również
otwarcia) robi to, jednak czas który potrzebuje na
wykonanie zadania może dla niektórych okazać się nie do
zaakceptowania. Oczywiście mogą wydarzyć się sytuacje
gdzie funkcja ta okaże się przydatna, jednak raczej należy
ją rozpatrywać i traktować jako dodatek, aniżeli
funkcjonalność z której często będzie się korzystać.
Ford Pass wygląda nie tylko na dobrze
zaprojektowaną, ale również przemyślaną aplikację. Tym
bardziej rażące są pewne niedociągnięcia, jak na przykład
pozostawienie angielskojęzycznej nazwy „moich
podróży” oraz niektórych komunikatów. Pewnym firmom,
a za takową uważamy Forda, nie przystoi zapominanie o
takich szczegółach. Rozmiękczające serce jest za to
dbanie o bezpieczeństwo przez Forda. Otóż każdorazowo
uruchamiając aplikację pojawia się komunikat
wymagający od nas potwierdzenia, iż w tym momencie nie
prowadzimy samochodu. Przypomina to trochę
„zabezpieczenia” stron gdzie mamy potwierdzić iż mamy
skończone 18 lat. Niech ktoś wskaże osobę, która potrafi
czytać, chce wejść na takową stronę i przyzna się że nie
skończyła wymaganej liczby lat. W sumie mogliby napisać
dowolną wartość, pewnie liczba korzystających nie
zmniejszyłaby się. Identycznie jest z komunikatem w Ford
Pass, jednak zawsze producent może stwierdzić, że
„zrobił co mógł”, ale na skłonności osób do zakrzywiania
rzeczywistości nie ma wpływu. I z pewnością miałby rację.
Pomimo sporej wagi aplikacja działa płynnie i
sprawnie reaguje na nasze polecenia, nie wykazując przy
tym praktycznie żadnego opóźnienia. Przynajmniej tak
zachowywała się na smartfonie Huawei Mate 40 pro, na

którym ją testowaliśmy. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że
identycznie działa na telefonach o niższych parametrach
technicznych, bo jeżeli chodzi o sposób jej funkcjonowania w
trakcie testu wrażenia są tylko pozytywne. Pewną zagadką, w
kontekście liczby funkcjonalności aplikacji, pozostaje jej waga, a
właściwie skąd ona się wzięła. I w ten sposób dochodzimy do –
naszym zdaniem – jej najlepszego rozwiązania, które
równocześnie może stanowić rozwiązanie zagadki. Mowa tu o
mapach, a w zasadzie możliwościach które oferują. Nie tylko, co
wydaje się być oczywiste, pozwalają na wytyczenie trasy, ale za ich
pośrednictwem jesteśmy w stanie zlokalizować stacje benzynowe,
dealerów Forda, ładowarki samochodowe oraz parkingi.
Poprzestańmy tylko na dwóch ostatnich funkcjach. Słowa uznania
należą się architektom aplikacji Ford Pass za umożliwienie wyboru
szczegółowych parametrów ładowarek samochodowych oraz faktu
iż nie ograniczyli ich dostępności tylko do wybranej sieci. Za
pośrednictwem aplikacji możemy znaleźć praktycznie wszystkie,
które znajdują się we wskazanym przez nas obszarze lub lokalizacji
w której się obecnie znajdujemy. Co istotne, po kliknięciu w
wybraną ładowarkę otrzymujemy rozbudowane informacje o niej
wśród których warte wspomnienia są: łącza które oferuje, ich
obecną dostępność, koszty ładowania, a i niejednokrotnie zdjęcia
umiejscowienia ładowarki. Na szczęście projektanci tak samo
rzetelnie podeszli do wyszukiwania miejsc parkingowych,
pokazując od razu koszty parkowania w nich. Chociażby tylko dla
korzystania z tych funkcjonalności warto poświęcić miejsce w
smartfonie i zainstalować aplikację Ford Pass na nim.
k
dk

Dziękujemy firmie Ford Partner Jasnogórska - Autoryzowanemu
Dealerowi Forda - z Krakowa
za pomoc przy realizacji
testu oraz Huawei za
udostępnienie smartfonu
Mate 40 pro do jego
przeprowadzenia.
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Szybko, zanim dotrze do
nas, że to wszystko jest
pozbawione sensu

Codziennie jesteśmy bombardowani licznymi wiadomościami na temat ekologii, które na przemian
stawiane są jako dogmat, by chwilę później zostać obalone. W przypadku samochodów już nie
wiadomo co truje bardziej, spaliny, pył z tarcz hamulcowych, czy też mikropył z opon. Opona ze
swojej masy w czasie całej eksploatacji traci kilogram, który dostaje się wprost do atmosfery.
A ciężkie suvy czy samochody elektryczne w postaci Tesli wymagają większego ogumienia, które
następnie za sprawą dużej mocy zużywają szybciej.
Tekst: Wojciech Dorosz, Zdjęcia: Bentley Motors
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Nawet dla zwykłego Golfa emisja z tego tytułu ponad
tysiąckrotnie przekracza normę Euro 6d i to pomijając wytwory z
rury wydechowej. Ta sama norma, która zabiła choćby przyszłą
generację Focusa RS, czy też uziemiła belgijskie radiowozy.
Dokładnie ta sama, która premiuje ciężkie samochody, bowiem ich
waga pozwala na więcej. Poza tym cena, która usprawiedliwia
zastosowanie drogiej technologii sprawia, że Klasa G jest według
niej bardziej przyjazna środowisku aniżeli Fiat 500. A za jej
niespełnienie będą oczywiście srogie kary, które po prostu trafią do
budżetu UE. Dla Toyoty wysupłanie osiemnastu milionów euro nie
będzie problemem, ale Volkswagen będzie musiał wyskoczyć
dwieście pięćdziesiąt razy tyle, co stanowi blisko jedną trzecią
jego przychodów.Ale to i tak nieźle, bowiem Fiat będzie musiał
oddać połowę, a Mazda sto piętnaście procent rocznego
profitu.
Andrzej Duda przekonuje nas abyśmy w miarę
możliwości korzystali z dobrodziejstw samochodów
elektrycznych, które są określane jako bezemisyjne. Po
pierwsze to nie do końca prawda, a po drugie mimo
znacznego ograniczenia ruchu podczas epidemii smog nadal
pozostał. Znacznie gorsze są piece w domach oraz to, co jest
16 w nich spalane. Nawet postulowane przez wielu wyrzucenie

samochodów prywatnych z miast niewiele pomoże.
Przykładem jest Londyn, gdzie problem korków pozostał,
głównie za sprawą wzrostu liczby taksówek, kurierów czy
ubera. Część miast, czego przykładem jest Jaworzno
postanowiło zadbać o bezpieczeństwo pieszych i
odpowiednio zmodyfikowało infrastrukturę drogową.
Inicjatywa godna poklasku, gdyby nie kilka wad. Zwężono
drogi, na których poumieszczano wysepki, a na
chodnikach ustawiano kwietniki i inne przedmioty, które
ograniczają widoczność i tym samym zmniejszają
pewność kierowcy. Cóż, jeśli nie widzę zagrożenia to
zakładam, że go po prostu tam nie ma, nieprawdaż? Całe
to zmniejszanie przepustowości połączone z
ograniczeniami prędkości sprawiają, że krótka do tej pory
droga pokonywana jest przez pół wieku, a dla wielu to
strata czasu, która ma przełożenie na pieniądze. Ciągłe
hamowanie zwiększa emisję pyłów z tarcz hamulcowych,
a przyspieszenia emisję dwutlenku węgla i innych
związków. Także zmiana gładkiego asfaltu na kostkę z
pewnością nie ucieszy mieszkańców, z uwagi na większy
hałas, ale w końcu kierowca, to zdaniem wielu miejskich
aktywistów gorszy obywatel, nie mylić z sortem,

niebyt podobnie jak wodór, na rzecz lansowanego przez
parlamentarzystów i różnego rodzaju lobby nowego
„ekologicznego” rozwiązania.
Pewną niewielką solucją jest pozbycie się suvów. Są
bezsensowne i ciężkie, ergo potrzeba więcej surowców by je
wyprodukować. Stawiają większy opór aerodynamiczny, a więc
potrzebują więcej paliwa. Ich wyżej położony środek ciężkości
sprawia, że opony zużywają się szybciej, a bezpieczeństwo czynne
jest mniejsze. Dodatkowo aby utrzymać większą masę
spowodowaną ponadnormatywnymi gabarytami potrzebują
większych kół, które więcej ważą i stanowią większą masę
nieresorowaną, powodując szybsze zużycie elementów
zawieszenia. Przestaję się dziwić, że Niemcy i wiele innych krajów
nie chcą ich w miastach. Aczkolwiek jeszcze ich nie wymieniajcie.
Mimo dopłat na każdy zezłomowany samochód, jakiej chcą
koncerny motoryzacyjne naszych zachodnich sąsiadów i tak
skorzystają tylko bogaci, bo część pieniędzy, żeby wyjechać z
salonu, i tak trzeba mieć. Skorzystają wspomniane firmy, a nie
środowisko. Głównie przez marnotrawstwo i większe
zapotrzebowanie na surowce. Już więcej sensu ma przejście na
weganizm i jeżdżenie wegańskim autem. Trzysta pięćdziesiąt
tysięcy osób niejedzących mięsa pozwoli na użytkowanie jak do tej
pory stu sześćdziesięciu samochodów spalinowych. Ktoś chętny?
Nim jednak rzucicie kamień w motoryzację przypomnijcie sobie, że
to właśnie prywatne samochody uratowały nas przed rozprzestrzenianiem się epidemii. Nie transport publiczny ani rowery.

Skrzynia biegów przy próbie
przyspieszenia z miejskiej do
pozamiejskiej prędkości serwuje chwilę
zawahania, jak lokaj, który upewnia się,
że należycie zrozumiał intencje pana.
Wszystko to znika niczym mgła i staje się błahe równie jak
kanapka z serem, gdy domkną się za wami drzwi do świata
zwanego Bentley Continental GT. Samochodu wyszydzanego ze
względu na często specyficznych klientów, jak i mariaż z
Volkswagenem, ale jednocześnie będącego czymś zupełnie innym
w doznaniach niż zwykły przedstawiciel gatunku. Oczywiście aby
zasiąść w nowym modelu trzeba wydać przynajmniej milion
złotych, a z salonu nie wypuszczą was jeśli nie zostawicie kolejnych
pięciuset tysięcy złotych w opcjach, takich jak choćby zegarek
Breitling, czy wykończenie wnętrza z drewna madrona. Są gorsi niż
Apple, żądające średniej krajowej za kółka do Maca Pro. Jeśli
jednak zdecydujecie się na coś używanego możecie znaleźć
całkiem do rzeczy egzemplarz za cenę BMW Serii 3 z dieslem pod
maską. Jeśli będzie należycie doglądany okaże się świeższy niż
nowalijka i większość nowych samochodów na rynku. Gdyby
spojrzeć na niego bezkrytycznym okiem byłby niczym
nuworysz z aspiracjami na bycie lordem, tyle że w nieco
bardziej sportowym stroju niźli tweedowej marynarce. Swoimi
gabarytami urzeka jak obiekt architektoniczny, stylistycznie
nawiązując do korzeni marki. Jest zarazem dystyngowany i
nieco sportowy. Oczywiście sylwetka mimo swoich
opływowych linii jest masywna i tak, Bentley waży o wiele
więcej niż na to wygląda. Taka jest cena luksusu i komfortu jaki
oferuje, a tego we wnętrzu znajdziecie bez liku. Mimo postępu
wiele materiałów i rozwiązań jakie oferują modele z początków
produkcji, a te już wchodzą w pełnoletność, na próżno >>>> 17
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powodujący cywilizacyjne uwstecznienie, którego
zadaniem jest finansowane ścieżek rowerowych albo
programu 500+. Kierowcy bowiem na paliwo rocznie
wydają 141 mld złotych, z czego niemal połowa zostaje w
kasie państwa, co jest 1/5 wszystkich dochodów, a cały
program socjalny to 40 mld. Jakie kierowcy mają
przywileje? Brak głosu nie nazwałbym bynajmniej żadną
prerogatywą. Zamiast tego aktywiści wolą zmieniać drogę
dwupasmową w jedno aby ograniczyć ruch, który ich
zdaniem jest mniejszy. Jeden pas będzie dla
samochodów, a drugi dla rowerzystów, aczkolwiek nie
znalazłem odpowiednich analiz, z których wynika, że ruch
rowerowy zwiększył się na tyle, że potrzebują więcej
miejsca. A co wówczas z korkami albo choćby karetką czy
innymi służbami?
Albo ta pogoń za niskim spalaniem. Przypomina to
pewien projekt, w którym ustawiono silnik Corvetty C5 tak
by pracował na uboższej mieszance. Dzięki temu potężne
V8 nie tylko zadowalało się mniej niż sześcioma litrami
paliwa na setkę, ale emitowało o połowę mniej dwutlenku
węgla. Eureka, mamy rozwiązanie? Legislatorzy pewnie
zagrzmieliby, że a i owszem, gdyby miało to sens
ekonomiczny. Ekologicznego nie ma, gdyż zwiększyła się
znacznie emisja równie szkodliwego tlenu azotu. Może
zatem nowoczesny diesel? W końcu wyposażony w filtr
cząstek stałych oraz układ SCR jest czystszy niż
powietrze w niejednym mieście. Niestety ów filtr musi się
od czasu do czasu oczyścić, więc wszystkie
nagromadzone zanieczyszczenia w jednej chwili są
spalane. Czyli koło się zamyka. Czy jeśli każdy w Europie
przerzuci się na hulajnogę to będziemy oddychać
świeżym powietrzem? Nie póki tego samego nie uczynią
Stany Zjednoczone i Chiny uznawane za największych
emitentów szkodliwych związków do atmosfery.
Podczas gdy Toyota przechodzi z większych silników
na doładowane V6, to Chevrolet dostawczemu
Expressowi serwuje nowe V8. Z resztą nie tylko w tym
brak jest jakiejkolwiek logiki. Antonow AN-225 Mrija, który
na godzinę zużywa 18 ton paliwa, a posługując się
przelicznikiem Urzędu Lotnictwa Cywilnego gdzie 1 kg
nafty jest zamieniany na 3,16 kg CO2, daje nam niemal
pięćdziesiąt siedem ton tegoż związku chemicznego. Na
godzinę. Golf z dieslem pod maską pokonując piętnaście
tysięcy kilometrów, czyli tyle ilu wielu z nas przez rok,
wyemituje niecałe dwie i pół tony. Jakoś nie widziałem
kiedykolwiek kogoś kto czepiałby się lotnictwa. A dla lądu
rozwiązaniem nie są także samochody elektryczne, nie
tylko dlatego że są ciężkie i drogie, a ich emisja zaczyna
się już w momencie produkcji. Ich właściciele jeżdżą nimi
głównie nie z troski o środowisko tylko dla prestiżu i
różnego rodzaju bonusów. Są upierdliwe w ładowaniu,
które jest coraz mniej atrakcyjne cenowo, czyli albo
szybko i drożej niż tankowanie, albo tanio i wolno. Poza
tym niewielki zasięg.Ajuż pusty śmiech ogarnia człowieka
na pomysł firmy EP Tender, która proponuje do waszej
Tesli przyczepkę z dodatkowymi akumulatorami,
zwiększając zasięg dwukrotnie. Ma to trochę sensu, ale
generalnie świadczy to bardziej o naszym błądzeniu we
mgle. Być może rozwiązaniem będą promowane przez
Lamborghini superkondensatory, które są bardziej
efektywne niż akumulatory, ale prawdopodobnie odejdą w
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>>>> szukać w nowych samochodach. Ząb czasu widoczny jest
niestety w pokładowej elektronice. Dacia oferuje lepszej jakości
wyświetlacze, a systemy multimedialne nawet w Fiacie działają
płynniej. Continental GT oferuje sporo opcji, pomagających w
codziennym użytkowaniu, ale jednocześnie z racji wieku nie są one
tak natrętne i upierdliwe jak w nowoczesnych samochodach. Za to
nie do podrobienia jest atmosfera klubowa kabiny. Skóra gładsza
niż waszej żony po tygodniowym pobycie w spa. Miękkie fotele i
uczucie obcowania z czymś wyższej klasy, doskonalszym i
wytworniejszym. To jakby porzucić mieszkanie w bloku na rzecz
zamku. Do wszystkiego ma się przemożną ochotę przytulić i
zwyczajnie tak zostać.
Jednak Bentley oferuje coś ponadto, coś co powoli nie przystoi
w obecnych czasach. Napędzany jest ogromną jednostką W12, na
tyle dużą, że szczelnie wypełnia przestrzeń pod gargantuiczną
maską. Producent w przeciwieństwie do Rolls-Royce'a ujawnia
moc jaką generuje, a tej jest w każdym momencie aż nadto. Można
się napawać dostojną jazdą typową dla królowej, z nonszalancją i
pewną dozą pogardy dla plebsu co jest wzbogacane
świadomością, że pod prawą stopą drzemie moc, z której chce się
korzystać. Co prawda, to nie filigranowe Porsche, a niemal
każde przy Bentleyu takie jest, ale przyspieszenie wgniata w
fotel i pozwala pozbyć się natrętów uzurpujących sobie tytuł
króla lewego pasa.
Pewien zgrzyt budzi jedynie skrzynia biegów, która przy
próbie przyspieszenia z miejskiej do pozamiejskiej prędkości
serwuje chwilę zawahania. Może to coś na modłę lokaja, który
upewnia się, że należycie zrozumiał intencje pana, aczkolwiek
nieco rozczarowuje. Podobnie jak spalanie, które w zasadzie
jest jak w normalnym samochodzie, tyle że przemnożone
przez trzy. Oszczędne obchodzenie się z paliwem podobnie
18 jak gwałtowne manewry nie są domeną Continentala GT. W

czasie pokonywania ostrego zakrętu dowiadujesz się
dobitnie ile waży informując, że jest bardziej odpowiedni
do snucia się niż do harców między prostymi. Jest ciężki,
bardziej płynie pod drodze niż po niej jedzie, a nierówności
nie połyka tylko wygładza swoją masą. Każdy szybki
manewr sprawia, że znów pojawia się znajomy służący z
zapytaniem, czy aby na pewno ten zakręt trzeba pokonać
tak szybko. I choć Bentley nie przypomina amerykańskiej
kanapy, a jego zawieszenie jest całkiem kompetentne
dość sprawnie radząc sobie z masą, to daleko mu do
zwinności, czy też sportowych konotacji marki. To
zdecydowanie bardziej „Biała Perła” aniżeli „Wally 118”.
Na sportową jazdę, spalanie oraz wszelkie inne zarzuty
Bentley odpowiada w swoim stylu. Stylu reklamy sprzed
lat będącej odpowiedzią na reklamy konkurencji, gdzie
mężczyzna odziany w garnitur, siedząc na skórzanej
kanapie w stylu chesterfield pokazuje środkowy palec.
Bowiem w określonych kręgach pewne rzeczy nie mają
znaczenia bądź stają się nieistotnymi niuansami.
Świat jednak rządzi się często innymi prawami i
kupno Bentleya za mniej niż dwieście tysięcy to raczej
kiepski pomysł, podobnie jak sposoby na ekologię. Koszty
utrzymania was zjedzą, do większości czynności trzeba
wyciągać silnik, a za tę kwotę otrzymacie coś znacznie
nowocześniejszego, aniżeli kluczyk jak od Skody. Zatem
nowy samochód pod każdym względem będzie lepszy.
Nawet kilkuletnia Klasa S czy BMW Serii 7. I nie zmienia
tego również fakt, że Continental GT byłby dziesiątym
samochodem w domu, bowiem wówczas byłoby was stać
na nowego. A ostatecznie symfonia czy też jazz ukoją was
na moment, na dłuższą metę dla zdrowia psychicznego
lepiej jest „małą wojnę w sobie mieć”.
k
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do zapłaty

Kalendarzy
3 dzielnych z kaszerowaną
i foliowaną główką

19,62

zł/szt

Kompletna cena bez projektu graficznego.

zadzwoń: 12 632 09 32
ul. Wadowicka 8i, 30-415 Kraków

www.twojmechanik.com

tel. (12) 269 29 00

SYSTEM 4 KROKÓW

BEZPŁATNIE
DLA KAŻDEGO

1. Wybór jednego mechanika
W naszym warsztacie samochodowym znajdziesz TWOJEGO MECHANIKA, który będzie dbał o stan
techniczny Twojego samochodu oraz dołoży wszelkich starań aby dokonać sprawnie naprawy.

2. Bezpłatny przegląd w Twojej obecności
Zawsze, kiedy przyjedziesz do nas, TWÓJ MECHANIK samochodowy przeprowadzi wraz z Tobą,
potwierdzony protokołem, bezpłatny przegląd elementów odpowiedzialnych za Twoje bezpieczeństwo.

3. Naprawa w Twojej obecności
Przed naprawą TWÓJ MECHANIK poda ci jej koszt. Ustalona kwota nie ulegnie zmianie. Naprawa może
odbywać się w Twojej obecności.

4. Stała opieka serwisowa
Po wykonaniu naprawy TWÓJ MECHANIK poinformuje Cię o zalecanym terminie kolejnej wizyty w naszym
serwisie samochodowym i dokonaniu bezpłatnego przeglądu.

£ukasz Konopka

kdk.pl motoryzacja inaczej

100 szt

Przegląd stanu
technicznego
samochodu
Obejmuje sprawdzenie
na linii diagnostycznej:
- hamulców,
- amortyzatorów,
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- układu wydechowego,
- zawieszenia.
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REKLAMY / OGŁOSZENIA

zawieszenia

19

FELIETON I Historie warsztatowe

Ciuciubabka z EGR

Samochody, jak każdy przedmiot który się użytkuje, czasami się psują. Niektóre naprawy można
zaplanować, bo wynikają one z naturalnego zużycia elementów, jednak są i takie, które nas zaskakują
i przygotowanie się na nie jest niemożliwe.
Robert Lorenc
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Nie ma dobrego dnia na awarię samochodu. Są tylko te złe, które
komplikują dzień – oby tylko ten, w którym wystąpiła usterka - i
wywracają wszystkie plany z nim związane. Poranek nie
zapowiadał rewolucji w moim harmonogramie, jednak jak się
okazało, tylko do czasu kiedy umościłem się w samochodzie i
przejechałem kilkadziesiąt metrów. Niby wszystko działało jak
należy, ale nie do końca. Samochód przy niskich prędkościach i
małych obrotach silnika krztusił się, a gwałtowne dodanie gazu
powodowało, że zaczynaliśmy w tandemie – ja z samochodem –
skakać po drodze jak kangur. To nie jest naturalna jazda, co mogło
oznaczać konieczność nadprogramowej wizyty u mechanika.
Wydobywszy się ze strefy progów zwalniających, objawy
ustąpiły i można było zapomnieć o wcześniejszych
przypadłościach. Samochód normalnie ruszał, przyspieszał i
– co najważniejsze – skręcał oraz hamował. Czyli wszystko
działało jak należy. Niestety do czasu, bo kiedy znowu
zmuszony zostałem do powolnego toczenia się, wtedy objawy
wróciły. I o ile wcześniej mogłem zakładać, że to wina
nienagrzanego silnika lub jakaś chwilowa usterka, to teraz
zostałem obdarty z tych złudzeń. Stało się jasne, że samo nie
przejdzie i konieczna jest pomoc mechanika. Wtedy jeszcze
nie przewidywałem, że znalazłem się na początku dosyć
20 długiej i całkiem krętej przygody, najpierw z ustaleniem

przyczyny, a następnie z wyeliminowaniem przypadłości.
Ostatnimi czasy modne stały się teleporady, więc i ja
wykorzystałem moment aby skorzystać z tej drogi.
Potrzebowałem chwili na odszukanie numeru do
mechanika, bo co prawda znamy się dosyć dobrze, to nie
mam zapisanego jego numeru w szybkim wybieraniu, po
co kusić los. Sekundy niepewności, czy odbierze i...
- Co znowu zepsułeś? – tak zdecydowanie dobrze się
dodzwoniłem, bo do moich uszu dobiegał nie tylko jego
głos, ale i stosownie zostałem przywitany.
- Mam nadzieję, że nic, ale chyba auto stęskniło się za
tobą.
Po tej krótkiej wymianie uprzejmości mogliśmy przystąpić
do meritum, czyli sekcji pytań i odpowiedzi przerywanych
od czasu do czasu wymownym „hmm”, które z reguły nie
wróżyło niczego dobrego. Tak było i tym razem. Szybka
diagnoza telefoniczna brzmiała: zawór EGR, czyli układ
recyrkulacji spalin mający za zadanie ograniczyć emisję
szkodliwych substancji w spalinach. Efekt: uszczuplenie
zasobów finansowych o parę stówek. Wymagane
działanie: trzeba do niego podjechać. Jako słowo się
rzekło, zaopatrzony w kawę stawiłem się o wskazanej

spowalniających jak również samochodów, które
powodowały korki, ale wszelkie objawy zniknęły, a jeżeli
pojawiały się to w minimalnym stopniu. Moje szczęście
nie trwało niestety długo, raptem kilka dni i objawy
wróciły z takim samym nasileniem jak pierwotnie. Cóż,
samo się nie naprawi, więc trzeba było wykonać telefon
do mechanika, aby umówić się na wymianę zaworu
EGR.
- Niestety nic nie dało czyszczenie – nie było co zwlekać i
trzeba było od razu przejść do sedna.
- Zaświecił się check silnika?
O to jakaś nowość, że o to się pyta, bo wcześniej w ogóle
nie poruszaliśmy tego tematu.
- Nie, a powinien?
- Lepiej żeby się zapalił, wtedy podjedziesz, podepniemy
komputer i zobaczymy co pokaże.
Kolejne dni upłynęły mi na wpatrywaniu się w kontrolkę,
przemawianiu do niej żeby w końcu się zapaliła i zmianie
stylu jazdy na taki, który przy niskich prędkościach nie
powodowałby szarpania całym samochodem i tym
samym moją skromną osobą. To nie jest
najprzyjemniejsze uczucie kiedy tak bezwładnie
człowiek się miota. Nastał w końcu dzień w którym moje
wyczekiwanie zostało nagrodzone i zapaliła się
kontrolka. Wydaje mi się, że
byłem jedyną osobą na świecie,
zeskanuj kod
www.kdk.pl
i zamów
która ucieszyła się, że zapalił mu
się check silnika w aucie. To nie
jest normalna reakcja. - Zapaliła
się! – moje słowa z pewnością
kontrastowały z tonem którym je
godzinie. Kontrolne sprawdzenie,
wypowiedziałem.
czy diagnoza telefoniczna
- Podjeżdżaj.
pokrywa się z rzeczywistością i
Nie trzeba było mi dwa razy
można przystąpić do działania.
powtarzać. Krótka ocena
wejdź na
www.prenumerata.kdk.pl
Jednak samochód ma swoje lata,
najszybszej drogi do mechanika i
i zamów papierowe wydanie gazety z dostawą do domu
a że nie stał przez ten czas w
już kilkadziesiąt minut później
lub weź ze swojej ulubionej stacji benzynowej
garażu tylko przemierzał drogi, to
komputer był podłączony do
pojawił się alternatywny pomysł.
samochodu. Chwila
tel. redakcja:
12 632 09 32
w
ó
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- A może, by tak przeczyścić...
wyczekiwania i wpatrywania się w
w
o
r
e
i
dla k
(tutaj nastąpił ciąg jakichś
jego wskazania. Bardziej
określeń, który był doskonałym
mechanika niż mnie, bo to co
pretekstem, aby „wyłączyć się” na
pokazywał komputer było dla
chwilę i skierować myśli w inną stronę) ... bo w końcu EGR
mnie tak samo niezrozumiałe jak obecne wyliczenia należnego
zawsze można zmienić.
podatku, po prostu latały jakieś cyferki. Skoro zatem on
Nagle zapadła cisza, a ja zobaczyłem jego oczy zwrócone
obserwował dane, to ja obserwowałem jego reakcję żeby na jej
na mnie.
podstawie stwierdzić jak bardzo bolesna finansowo będzie
- Dobry pomysł, zróbmy tak – w sumie co miałem
naprawa. Jednak na to co przyniosły najbliższe minuty nie byłem
powiedzieć jak w zdecydowanej większości nie słyszałem
przygotowany, bo w pewnym momencie... zaczął się śmiać.
jego wywodu, a biorę pod uwagę tylko czas w którym
Nie wiedząc jak się zachować, postawiłem na brak reakcji i
mówił.
wyczekiwanie. Kiedy już się uspokoił, popatrzył się na mnie jak
Cała operacja przebiegła sprawnie, co jest wyłączną
policjant któremu zepsuł się radar w momencie kiedy zza
zasługą wiedzy i doświadczenia mechanika (to nie jest
zakrętu wyłonił się potencjalny pirat drogowy i powiedział:
tekst sponsorowany, po prostu takie mam o nim zdanie).
- Znowu ci się upiekło.
Robota zrobiona więc można jechać. Testy na miejscu? A
To dobra wiadomość dla mnie, bo oznaczała tylko jedno:
po co. W najgorszym wypadku nie będzie lepiej, a że kawa
niskie koszty naprawy.
się skończyła, to nie było co siedzieć.
Finalnie okazało się, że awarii uległa świeca zapłonowa, której
Może to wina, że przez kolejne dni drogi którymi
koszt to kilkanaście złotych. Widząc takie stawki poszedłem
21
poruszałem się pozbawione były nie tylko progów
na bogato i wymieniłem od razu wszystkie cztery.

ZAMÓW
GAZETĘ
DO DOMU
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Zdjęcie: Enis Yavuz /unsplash

Przygotowanie do zimy.
Opony.

Zbyt wczesna zmiana opon z letnich na zimowe może spowodować nadmierną ich degradację. Jeżeli
jednak zrobimy to za późno, wtedy radykalnie może zostać obniżony poziom naszego bezpieczeństwa
przy poruszaniu się samochodem. Ważny zatem jest moment w którym to zrobimy. Wydaje się iż
w komfortowej sytuacji są kierowcy poruszający się na oponach wielosezonowych, zwanych również
całorocznymi. Niestety nie do końca.
Przyjęło się, że opony z letnich na zimowe powinno się zmienić
w momencie kiedy średnia dobowa temperatura spadnie poniżej 7
stopni Celsjusza. To prawidłowe rozumowanie, jednak są od niego
wyjątki. Po lecie następuje jesień, to żadne odkrycie. Tak samo jak i
to, że właśnie o tej porze roku występują duże wahania temperatur.
Nie jest wyjątkiem sytuacja w której w ciągu dnia odnotowywane są
temperatury bliskie 15, a nawet 20 stopniom Celsjusza. Tak samo
nie możemy być zaskoczeni jeżeli w nocy nasz termometr wskaże
nie więcej niż kilka stopni, a nawet wartość ujemną. Jeżeli zatem
poruszamy się samochodem o ustalonych porach, przykładowo w
ciągu dnia kiedy temperatura zdecydowanie jest wyższa niż 7
stopni Celsjusza, to zmiana opon, nawet jeżeli w nocy są
przymrozki, nie jest konieczna. Inaczej jeżeli nasza aktywność za
kierownicą odbywa się nocą. Wtedy ze względów bezpieczeństwa
należy poważnie pomyśleć o wymianie opon na zimowe.
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A co w przypadku jeżeli temperatura powietrza ciągle
utrzymuje się na granicznym, siedmiostopniowym wskazaniu,
a spadł śnieg? Jeżeli widzimy go tylko z okna mieszkania,
domu lub biura i nie mamy zamiaru rozpoczynać jazdy
samochodem, to pozostaje tylko nacieszyć oczy tym
widokiem, bo przy takiej temperaturze stosunkowo szybko
powinien on stopnieć i zostać zamieniony w wodę. Jeżeli
jednak powyższy trend zaczyna się charakteryzować
systematycznością, a śnieg, czy też błoto pośniegowe zalega
na drogach w momencie kiedy wyjeżdżamy na jezdnię (zimne
noce powodują wychłodzenie się asfaltu, co nawet przy
znaczących wzrostach temperatur powietrza może
22 powodować dłuższe utrzymywanie się śniegu na drogach)

wtedy jest to sygnał, aby zmienić opony na zimowe i to bez
względu na to w jakich temperaturach będziemy jeździć.
Opona zimowa, dzięki swojej konstrukcji zdecydowanie
lepiej poradzi sobie z odprowadzeniem śniegu i zapewni w
takich warunkach wyższe bezpieczeństwo, aniżeli nawet
najnowsza i najlepsza opona letnia.
Wydawać by się mogło, ze kierowcy, których
samochód porusza się na oponach wielosezonowych
zupełnie pozbawieni są rozterek dotyczących zbliżającej
się zimy. Co do zasady tak, jednak i oni powinni
zdecydować się odwiedzić wulkanizację, aby wyważyć
opony, najlepiej wszystkie cztery. Zaleca się aby taką
usługę wykonać raz na sezon, a jeżeli samochód
pokonuje mało kilometrów, to przynajmniej raz w roku.
Powód jest prozaiczny i stoi za nim nasze
bezpieczeństwo. Nasze drogi nie są idealnie płaskie jak
stół do snookera, a co za tym idzie układ zawieszenia oraz
opony narażone są na praktycznie ciągłe drgania, które
mogą spowodować ich rozważenie. Taka niewyważona
opona nie tylko przestaje w 100 procentach właściwie
pracować, ale również charakteryzuje się negatywnym
wpływem na zawieszenie, w tym na jego trwałość. W
konsekwencji poruszanie się na niewyważonych kołach
może narazić nas dodatkowo na ponadnormatywne
zużycie elementów zawieszenia i konieczność ich
wymiany wcześniej, niż wynikałoby to z właściwej
eksploatacji.
k
dk

Dziękujemy firmie Harp z Krakowa za pomoc przy realizacji tekstu.
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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

RABAT DLA TAXI
DOSTAWA GRATIS

KNECHT

FILTRY

SONDY, ŚWIECE

HAMULCE

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

Mitsubishi ASX 1.6
117 KM, Intense Plus
Rok produkcji: 2018
Przebieg: 59 668 km

Kia Optima SW 1.7
CRDI 141 KM, L
Rok produkcji: 2018
Przebieg: 140 000 km

W 2018 roku sprowadzony z Niemiec,
po przeglądzie w lipcu tego roku,
klimatyzacja automatyczna
dwustrefowa, podgrzewane przednie
siedzenia, tempomat, kamera
cofania, czujnik deszczu, czujnik
zmierzchu, alufelgi, hak

I właściciel, salon Polska,
bezwypadkowy, serwisowany w ASO,
klimatyzacja automatyczna, tempomat
z ogranicznikiem prędkości, kamera
cofania, czujnik deszczu, czujnik
zmierzchu, światła ksenonowe,
alufelgi

I właściciel, salon Polska,
bezwypadkowy, serwisowany w ASO,
automatyczna skrzynia biegów DCT,
klimatyzacja dwustrefowa, tempomat
z ogranicznikiem prędkości, nawigacja
satelitarna, kamera cofania, czujniki
parkowania, światła ksenonowe

Cena: 35 500 PLN

Cena: 72 900 PLN

Cena: 77 900 PLN

trynid.autotrader.pl

tel. 66 226 22 88
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Honda Civic 1.4
100 KM, wersja S
Rok produkcji: 2013
Przebieg: 167 040 km
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TU JEST TWÓJ WYMARZONY
SAMOCHÓD
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AUTO

tel. 503 132 232

KOMPLEKSOWA KOSMETYKA
MYJNIA RÊCZNA
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

CZÊŒCI SILNIKOWYCH

TURBINY
CZÊŒCI
DO TURBIN

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

KRISCAR

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

SKLEP MOTORYZACYJNY
FILTRY - OLEJE - PASKI - CZÊŒCI - AKCESORIA

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

SERWIS SAMOCHODÓW osobowych
-

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

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA

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

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

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY
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G£OWIC
BLOKÓW
CYLINDRÓW
WA£ÓW KORBOWYCH
WA£KÓW ROZRZ¥DU

SQAD

SKLEP
..
CITROEN DACIA PEUGEOT RENAULT

Kraków, ul. Bie¿anowska 102c

(12) 296 35 65, 296 35 66

MONTA¯

SERWIS

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

www.auto-szlif.krakow.pl

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

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

REGULACJE

AUTO GAZ

BG-Gas

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

www.autogazbggas.pl

e-mail: bggas@poczta.fm

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

REKLAMY / OG£OSZENIA
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ACJA
REGENER
NIE
SZLIFOWA

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

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

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

Serwis klimatyzacji
Mechanika pojazdowa
Lakiernictwo konserwacja

Sklep z czêœciami i
Serwis Aut Francuskich

Agencja Ubezpieczeniowa
"Mateczny"
www.ubezpieczeniamateczny.pl
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
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Castrol

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

Diagnostyka
wtryskiwaczy CRIN4

Silniki wysokoprężne stosowane obecnie w ciężarowych Mercedesach wyposażone są w zaawansowane
wtryskiwacze CRIN4 opracowane przez firmę Bosch. Do niedawna ich diagnozowanie było możliwe
wyłącznie w autoryzowanych serwisach marki Mercedes-Benz, ale teraz taką usługę oferują również
placówki Bosch Diesel Centrum. Szczegóły wyjaśnia nam Sławomir Gądek, kierownik Bosch Diesel
Centrum w firmie Transbud Nowa Huta.
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Robert Lorenc: W dieslach napędzających samochody
ciężarowe można się spotkać z różnego rodzaju wtryskiwaczami. Jednymi z najbardziej zaawansowanych są z pewnością te, które w ostatnich latach wykorzystuje Mercedes.
Sławomir Gądek: Zgadza się. Od września 2011 roku
wspomniana firma w sześciocylindrowych rzędowych silnikach
wysokoprężnych typu 963 stanowiących źródło napędu modelu
Actros stosuje wtryskiwacze CRIN4 ze wzmacniaczem hydraulicznym. Są one wyposażone w dwa zawory elektromagnetyczne:
zawór sterujący iglicą rozpylacza oraz zawór sterujący
wzmacniaczem ciśnienia. Obydwa mogą być sterowane w
różnych sekwencjach w zależności od warunków pracy
silnika, co pozwala na uzyskanie odpowiedniego momentu
obrotowego oraz niskiego zużycia paliwa. Dzięki temu, że
wtryskiwacz jest wyposażony we wzmacniacz ciśnienia do
dyspozycji są dwa warianty wtrysku: wtrysk bez wzmacniacza
ciśnienia i wtrysk ze wzmacniaczem ciśnienia. Jest to
nowatorskie rozwiązanie opracowane przez inżynierów firmy
Bosch dla Mercedesa.
W jakim celu zostało ono wprowadzone?
Chciano w ten sposób uzyskać większe ciśnienie wtrysku
26 i równocześnie spełnić normę Euro 6. Poza tym zastosowanie

wzmacniacza ciśnienia pozwoliło zredukować straty po
stronie wysokiego ciśnienia. Przy okazji ograniczono ciśnieniowe obciążenie pompy wysokiego ciśnienia, szyny
Common Rail, przewodów wysokiego ciśnienia oraz niektórych elementów wtryskiwaczy, ponieważ maksymalne
ciśnienie oddziałuje tylko na nieliczne komponenty.
Czy wtryskiwacze CRIN4 stosują jeszcze jacyś
inni producenci?
Na chwilę obecną korzysta z nich tylko Mercedes, ale
konkurencyjne firmy produkujące ciężarówki pracują już
nad podobnymi rozwiązaniami. Niebawem podobna
technologia być może pojawi się w pojazdach MAN oraz
Iveco. W każdym razie my jesteśmy na to gotowi.
Rozumiem więc, ze macie już możliwość
profesjonalnego i skutecznego diagnozowania tego
typu podzespołów.
Tak. Początkowo dostęp do technologii testowania
wtryskiwaczy CRIN4 zwanych potocznie czteropinowymi
z poziomu testera diagnostycznego podpiętego do złącza
OBD i diagnozy na pokładzie samochodu miał tylko
Mercedes. Jednak od niedawna firma Bosch udostępniła
technologię testowania owych wtryskiwaczy również

swoim autoryzowanym serwisowym. Niezbędne jest do
tego urządzenie probiercze DCI 700, które posiadamy. To
bardzo zaawansowany i nowoczesny, a przy tym
przyjazny w obsłudze sprzęt. Dzięki niemu możemy
oferować naszym klientom użytkującym ciężarowe
Mercedesy testowanie wtryskiwaczy CRIN4. Co ważne
przebiega ono w pełni z założeniami i wymogami ich
producenta, czyli firmy Bosch, a przy tym kosztuje nieco
mniej niż w autoryzowanych serwisach marki Mercedes.
Czy diagnostyka wtryskiwaczy, o których
rozmawiamy różni się jakoś znacznie od diagnostyki
zwykłych wtryskiwaczy?
Nie. Odbywa się ona na takich samych zasadach jak
wcześniej. Różnica polega na tym, że do wtryskiwacza
CRIN4 umieszczonego na stanowisku probierczym
podłącza się cztery przewody. Tym samym jednocześnie
możemy testować dwa wtryskiwacze, po którego
zakończeniu sporządzany jest protokół. Podczas badania
sprawdzane są kluczowe parametry wtryskiwacza, takie
jak dawka wolnych obrotów, dawka częściowego
obciążenia, dawka pełnego obciążenia i przelew
wydostający się na nadmiar do kanału nadmiarowego.
Ocenia się także szczelność zewnętrzną wtryskiwacza.
Następnie, przy pomocy programu komputerowego,
kalkuluje się tzw. wartość IMA. Jest to 6-znakowy kod
określający pasmo, w którym wtryskiwacz będzie
pracował najlepiej. Dzięki zastosowaniu kodów IMA we
wtryskiwaczach uzyskuje się mniejszy rozrzut dawek
pomiędzy cylindrami w trakcie pracy silnika, a co za tym
idzie równiejszą i cichszą pracę. W przypadku
uszkodzenia wtryskiwaczy ze względu na zastosowanie
paliwa o złych parametrach lub z powodu zużycia
eksploatacyjnego, podczas wymiany należy wprowadzić
nowe kody IMA. Pochodzą one bezpośrednio od

producenta i są nadrukowane na cewce wtryskiwacza bądź w
miejscu, z którego można je odczytać.Alternatywnie natomiast owe
kody są nadawane przez nas w postaci protokołu po teście
konkretnego wtryskiwacza.
Jak długo trwa diagnostyka wtryskiwacza CRIN4?
1-2 dni, czyli podobnie jak w przypadku wcześniejszych wersji
wtryskiwaczy CRIN bez wzmacniacza hydraulicznego.
Czy uszkodzone lub zużyte wtryskiwacze CRIN4
podlegają naprawie?
Na chwilę obecną nie, ponieważ firma Bosch nie udostępniła
technologii ich naprawy. Jeżeli więc diagnostyka wykaże jakieś
nieprawidłowości, pozostaje jedynie wymiana wtryskiwacza na
nowy. Niestety, to dość drogi podzespół, a w silniku ciężarowego
Mercedesa jest ich łącznie sześć. Badanie wtryskiwaczy pod kątem
niesprawności ma bardzo duży sens i znajduje uzasadnienie,
bowiem czasami pozwala zaoszczędzić naprawdę sporo
pieniędzy. Test może bowiem wykazać, że na przykład dwa
wtryskiwacze są niesprawne, ale pozostałe cztery nadal nadają się
do eksploatacji. W rezultacie nie trzeba więc inwestować w cały
komplet, tylko wymienić te podzespoły, które uległy zużyciu.
Czy w waszym serwisie można kupić wtryskiwacze
CRIN4?
Jak najbardziej. Oferujemy zarówno wtryskiwacze odnowione
fabrycznie, jak i zupełnie nowe. Pochodzą one bezpośrednio od
firmy Bosch.
Czy podczas zakupu klient ma obowiązek zwrotu
zepsutego wtryskiwacza?
Zależy, na którą ofertę się zdecyduje. Jeżeli kupi nowy
wtryskiwacz, to nie musi zwracać starego. Wtryskiwacze
odnowione fabrycznie oferowane są natomiast w ramach programu
Bosch eXchange, który wymaga zwrotu zużytego podzespołu.
Następnie taką część odsyłamy do producenta. Tam zostaje ona
poddana kompleksowej regeneracji i znowu może z powodzeniem
spełniać swoją funkcję w silniku ciężarowego Mercedesa.
k
dk

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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Diagnostyka i naprawa:
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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

100 szt

Kalendarzy
3 dzielnych z kaszerowaną
i foliowaną główką
Kompletna cena bez projektu
graficznego.
do zapłaty

19,62

zł/szt

zadzwoń: 12 632 09 32

PRAWO

Zdjęcie źródłowe: Jamie Street /unsplash;
kolaż: studio.kdk.pl

Za co możesz stracić
prawo jazdy

W naszym kraju przepisy pozwalają na zatrzymanie prawa jazdy. Zwykle dzieje się to w sytuacji,
gdy ktoś znacząco przekroczył prędkość lub prowadził pod wpływem alkoholu i/lub środków
odurzających. Są jednak również inne sytuacje, dające prawo do odebrania uprawnień kierowcom.
Na co dzień nie wszyscy studiujemy prawo drogowe i nie znamy wszystkich konsekwencji, zatem
warto wiedzieć kiedy policja (a nawet sąd) może pozbawić nas prawa do jeżdżenia.

Przekroczenie prędkości
Zbyt duża liczba pasażerów
Najczęściej zdarza się, że kierowcom zostaje odebrane
Kierowca straci prawo jazdy na 3 miesiące również wtedy, gdy
prawo jazdy za zbyt szybką jazdę. W przypadku, gdy
przewozi nadprogramowych pasażerów. W samochodzie może
kierowca w terenie zabudowanym przekroczy
znajdować się tylko tylu pasażerów, ilu wskazuje dowód
dopuszczalną prędkość (50 km/h)
rejestracyjny.
o 50 km/h, jego uprawnienia Certyfikowany Rzeczoznawca Samochodowy
Pozostałe przewinienia
zostaną wstrzymane na 3 www.rzkrakow.pl, tel. 600 318 039, e-mail: biuro@rzkrakow.pl
Prawo jazdy możemy stracić
miesiące. Prawo jazdy zostaje ---- konsultacje, opinie i eksper tyzy techniczne pojazdów,
również, gdy zostaniemy złapani
również zabytkowych
zatrzymane nawet, jeśli kierowca ---- wycena
na brawurowej jeździe,
war tości r ynkowej pojazdów (również dla UC i WK)
---profesjonalna
pomoc przy zakupie pojazdu używanego
nie ma go przy sobie w trakcie ---- wer yfikacja numeru
uciekniemy przed policją lub
VIN pojazdów
kontroli. W sytuacji, gdy na ---- weryfikacja jakości napraw pojazdów
przejedziemy na czerwonym
---- kosztor ysowanie napraw pojazdów
gorącym uczynku złapie nas ---- opinia zmian w specyfikacji technicznej
świetle przez skrzyżowanie.
pojazdów (również dla WK i Stacji Diagnostycznych)
fotoradar, również nasze prawo
Należy do tego dodać także
jazdy zostanie zatrzymane na 3
spowodowanie wypadku ze
miesiące.
skutkiem śmiertelnym i nieudzielenie pomocy.
Co ważne, jeśli kierowca stracił uprawnienia, a mimo to
Zakaz prowadzenia pojazdów
prowadzi pojazd, to w czasie kontroli okres zatrzymania
O takim zakazie orzeka wyłącznie sąd. Taka sytuacja ma
prawa jazdy zostanie przedłużony o kolejne 3 miesiące.
miejsce, jeśli kierowca dopuścił się poważnego przekroczenia
prędkości lub spowodował rażące zagrożenie dla ruchu
Punkty karne
drogowego. Sąd może zakazać prowadzenia pojazdów na
Prawo jazdy zostaje zatrzymane w przypadku, gdy
czas od 6 miesięcy do 3 lat.
kierowca przekroczył dozwolony limit punktów karnych.
Co istotne, limity różnią się w zależność od doświadczenia
Ucieczka z miejsca wypadku
kierowcy. Dla tych, którzy mają prawo jazdy krócej niż rok
Najsurowsza kara spotka tych, którzy zbiegli z miejsca
limit wynosi 20, a dla „starszych” kierowców 24 punkty
wypadku. Sąd w takich przypadkach orzeka zakaz
karne. W przypadku tych mniej doświadczonych
prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata. Jeśli jednak w
trakcie postępowania okaże się, że kierowca był pod wpływem
konieczne jest ponowne odbycie egzaminu –
alkoholu lub innych substancji odurzających, może on utracić
teoretycznego i praktycznego - natomiast ci drudzy muszą
29
prawo jazdy bezpowrotnie.
odbyć tylko badania psychologiczne i kurs reedukacyjny.
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Maciej Nowacki LEXNONSTOP
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HISTORIA I IKA/Renault Torino

Duma argentyńskiej

motoryzacji
W drugiej połowie lat 60. w nienależącej do motoryzacyjnych potęg Argentynie rozpoczęto produkcję
samochodu, który mógłby z powodzeniem stanowić ozdobę gamy niejednego europejskiego
producenta. Auto wytwarzane najpierw pod marką IKA, a następnie Renault i noszące włoskobrzmiącą
nazwę Torino szybko zyskało w swojej ojczyźnie wyjątkowy status i z czasem zaczęło być traktowane
jako część narodowego dziedzictwa.
Tekst: Mariusz Barański, Zdjęcia: Renault
Na zdjęciach: IKA Torino Coupé TS z 1972 roku
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Popyt na samochody można zaspokajać dzięki importowi z
innych państw, ale zdecydowanie lepszą inicjatywą jest rozwinięcie
krajowego przemysłu motoryzacyjnego i produkowanie aut na
miejscu. Uprzednio warto jednak nawiązać współpracę z jakimś
doświadczonym zagranicznym producentem, który pomoże
rozkręcić całe przedsięwzięcie. Taki właśnie pomysł na początku lat
50. postanowił wcielić w życie rząd Argentyny. Plan zakładał
zawarcie stosownej umowy z jedną z marek pochodzących ze
Stanów Zjednoczonych. Wytwarzane tam samochody były bowiem
Argentyńczykom dobrze znane z racji dużej skali importu. W 1951
roku wysłano więc do USA delegację, która miała za zadanie
spotkać się z przedstawicielami tamtejszych firm motoryzacyjnych i
przeprowadzić negocjacje dotyczące budowy zakładu
produkcyjnego wAmeryce Południowej. Niestety, potentaci tacy jak
Ford, Chrysler i General Motors odrzucili propozycję uznając
argentyński rynek za zbyt mały i w konsekwencji niewystarczająco
dochodowy, aby było sens otwierać tam lokalną wytwórnię.
Zainteresowanie tematem wykazała jedynie niewielka firma Kaiser,
która wówczas słabo radziła sobie w USA i w ofercie złożonej przez
Argentyńczyków upatrywała możliwości poprawy swojej sytuacji.
Obie strony doszły do porozumienia i w styczniu 1955 roku
podpisały umowę, na mocy której powstała firma IKA (skrót od
Industrias Kaiser Argentina). Dwa miesiące później w mieście
Santa Isabel rozpoczęto budowę fabryki nowoutworzonego
przedsiębiorstwa. W kwietniu 1956 roku wyjechało z niej pierwsze
auto, a był nim Jeep CJ (w 1953 roku Kaiser przejął bowiem
firmę Willys-Overland, czyli producenta Jeepa). Wkrótce
dołączyły do niego inne modele o terenowym i użytkowym
charakterze. Nie zamierzano się jednak ograniczać wyłącznie
do tego typu pojazdów, dlatego w 1958 roku gamę
wzbogacono o wielką limuzynę noszącą nazwę Kaiser
Carabela. Rok później nawiązano współpracę z Renault,
dzięki czemu w Santa Isabel zaczęto produkować zgrabne
Dauphine. Z kolei w 1960 roku ofertę uzupełniła IKABergantin,
czyli nieco zmodyfikowanaAlfa Romeo 1900.
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Nie ma co ukrywać, że wspomniane wyżej modele były

głęboko zakorzenione w estetyce lat 50. i na początku
kolejnej dekady wyglądały przestarzale. Stało się to
szczególnie widoczne w 1962 roku, kiedy na
argentyńskim rynku pojawiły się trzy nowoczesne,
przeznaczone specjalnie dla tamtejszych klientów
samochody: Ford Falcon, Chevrolet 400 i Valiant V-200
(produkt General Motors). IKA nie miała wtedy w portfolio
niczego, co mogłoby z nimi skutecznie rywalizować.
Postanowiono więc znaleźć kolejnego sojusznika, który
będzie dysponował odpowiednim modelem i wyrazi chęć
wytwarzania go w Santa Isabel. Ostatecznie wybór padł
na przedsiębiorstwo AMC (American Motors
Corporation). W rezultacie, po zaakceptowaniu warunków
współpracy i podpisaniu umowy, w Argentynie rozpoczęto
produkcję Ramblerów Classic i Ambassador (marka
Rambler należała do AMC). Obydwa auta były jednak
nieco większe niż wspomniane wcześniej propozycje
Forda, Chevroleta i GM-u, przez co nie stanowiły dla nich
bezpośredniej konkurencji. IKA potrzebowała więc
czegoś mniejszego. Przy okazji zależało jej na tym, aby
był to niezależny model, korzystający z amerykańskiej
bazy i mający europejski styl. Dzięki kooperacji z AMC
takie marzenie wkrótce stało się realne. W 1964 roku w
USA zadebiutował bowiem Rambler American trzeciej
generacji, który wydawał się doskonałym punktem wyjścia
dla nowego samochodu IKA. Wystarczyło więc ustalić
szczegóły całego przedsięwzięcia i uzyskać aprobatę
AMC. Rozmowy zakończyły się sukcesem i w rezultacie
dwa egzemplarze Americana - sedan i coupé - zostały
wysłane do Włoch w celu zmiany stylizacji na bardziej
europejską. Zadania podjęło się biuro projektowe
Pininfarina, czyli specjaliści z najwyższej półki.
Modyfikacje objęły przednią i tylną partię nadwozia oraz
wnętrze. Od oryginału auto różniło się także wydłużonym
o około 2,5 cm rozstawem osi oraz zwiększoną
sztywnością karoserii. Poza tym zastosowano w nim inne
jednostki napędowe i zawieszenie.

natomiast z IKABergantin.
Produkcja Torino rozpoczęła się na dobre w 1967 roku i trwała
przez piętnaście kolejnych lat. Na przestrzeni tego czasu auto było
wielokrotnie modernizowane, zarówno pod względem wizualnym,
jak i technicznym. Przy okazji zmianie ulegały oznaczenia
poszczególnych wersji. Modyfikacje zewnętrzne dotyczyły między
innymi przednich i tylnych świateł, grilla, zderzaków, klamek drzwi
oraz felg. Z kolei we wnętrzu dwa razy całkowicie przeprojektowano
deskę rozdzielczą. Systematycznie wzbogacano też wyposażenie
(przykładowo, w 1970 roku na pokładzie pojawiła się klimatyzacja).
Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, to najistotniejsze zmiany miały
miejsce w 1973 roku. Wtedy bowiem z oferty wycofany został
mniejszy silnik, a większy wyraźnie ulepszono stosując siedem
podpór wału korbowego (wcześniej było ich cztery) i zwiększając
jego moc (słabsza wersja osiągała teraz 178 KM, a mocniejsza 205
KM). Nastąpiło to już w czasach, gdy pełną kontrolę nad firmą IKA
sprawowało Renault. W 1975 roku, czyli pięć lat po przejęciu,
przedsiębiorstwo zmieniło nazwę na Renault Argentina, a
model Torino zaczęto wytwarzać pod marką Renault.
Natomiast logo z wizerunkiem byka przetrwało na
samochodzie aż do 1979 roku i dopiero wtedy zostało
zastąpione rombem francuskiej marki. Dwa lata później, 30
grudnia 1981 roku ostatni z 99792 egzemplarzy Torino opuścił
fabrykę w Santa Isabel. Tym samym auto stanowiące
wizytówkę argentyńskiej motoryzacji przeszło do historii.
Mimo że od tego momentu upłynęło cztery dekady, to
IKA/Renault Torino nadal cieszy się w swojej ojczyźnie
31
unikatowym statusem i ma rangę samochodu narodowego.
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Tym sposobem powstała IKA Torino, której
prezentacja odbyła się 30 listopada 1966 roku na torze
wyścigowym w Buenos Aires. W premierowym pokazie
uczestniczyły trzy samochody: sedan oznaczony liczbą
300 oraz coupé w dwóch wersjach silnikowych oznaczone
jako 380 i 380 W. Bez względu na liczbę drzwi Torino
zwracało uwagę eleganckim, przyjemnym dla oka
nadwoziem mierzącym 472 cm długości, 178 cm
szerokości i nieco ponad 140 cm wysokości. Pod maską
każdego auta znajdował się sześciocylindrowy rzędowy
silnik. Sedan otrzymał jednostkę Tornado Interceptor 181
o pojemności skokowej 2965 cm3 i mocy 117 KM, którą
zasilał gaźnik Holley 2300 C. Coupé w odmianie 380
posiadało natomiast silnik Tornado Superpower 230 o
pojemności skokowej 3770 cm 3 i mocy 155 KM, także z
gaźnikiem Holley 2300 C. Topowe 380 W również
wyposażono w jednostkę Tornado Superpower 230, ale w
tym przypadku jej moc wynosiła 176 KM, a zasilanie
realizowały trzy podwójne gaźniki Weber 45 DCOE 17. W
obu coupé zamontowano 4-biegową przekładnię
obsługiwaną lewarkiem w podłodze, z kolei sedana
zaopatrzono w przekładnię 3-biegową z dźwignią przy
kierownicy. Napęd przenoszony był zawsze na tylne koła.
Przednie zawieszenie samochodu zostało oparte na
wahaczach poprzecznych i bazowało na konstrukcji
stosowanej w Ramblerze Classic uzupełnionej o
stabilizator poprzeczny. Tylne zawieszenie mające postać
sztywnej osi współpracującej z systemem drążków
reakcyjnych i sprężynami śrubowymi pochodziło
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Mapa: ZTP w Krakowie

Po co nam
transport publiczny

Przez jednych uważany za największego dostarczyciela zanieczyszczeń transportowych w mieście
i zupełnie zbędne ogniwo. Przez innych, za ekologicznie najczystszą i najlepszą formę poruszania się
po nim. Jak jest w rzeczywistości, sprawdziliśmy na przykładzie działalności krakowskiego Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, skupiając się tylko na transporcie autobusowym.
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Robert Lorenc: Czy pandemia powywracała plany MPK?
Marek Gancarczyk (Rzecznik Prasowy MPK S.A. Kraków):
Na szczęście wszystkie plany dotyczące inwestycji i zakupów
udało się zrealizować. Nie jest jednak tak, że nie odczuliśmy
wpływu pandemii. Przede wszystkim odnotowaliśmy znaczący
spadek pasażerów, co miało bezpośredni wpływ na przychody ze
sprzedaży biletów.
Jak obecnie wygląda struktura taboru autobusowego?
Na dzień dzisiejszy dysponujemy 620 autobusami.
Prawie dwadzieścia procent z nich są to autobusy elektryczne
lub hybrydowe. Aktualnie samych elektrycznych MPK Kraków
posiada 78 oraz jeden, który jest na testach. Z pewnością
jeżeli chodzi o działania na rzecz poprawy środowiska,
Kraków jest liderem wśród miast, a już od 2018 roku mamy
wyłącznie autobusy spełniające co najmniej normę EURO 5.
W samym tylko 2021 roku odebraliśmy 50 przegubowych
autobusów elektrycznych, które – zgodnie z założeniami –
32 zostały skierowane na linie, gdzie najczęściej (o ile już)

występują przekroczenia norm czystości powietrza, czyli
ich trasy przebiegają przez Aleje Trzech Wieszczów. To
jest nasze celowe działanie, aby tam gdzie istnieje
zagrożenie dotyczące jakości powietrza kierować tabor
bezemisyjny.
Czy w planach macie całkowitą likwidację z taboru autobusów napędzanych tradycyjnymi jednostkami?
Nie, nie dążymy do tego, aby nasz tabor był w pełni
bezemisyjny. Zakładaliśmy i zakładamy nadal, że
stanowić on będzie 1/3 ogółu. Ważna dla nas jest jego
dywersyfikacja, stąd też cały czas jesteśmy otwarci na
nowe rozwiązania, takie jak chociażby autobusy zasilane
wodorem. Zresztą Kraków cały czas, sukcesywnie
wdraża innowacje, czego przykładem może być fakt, że
już w 2014 uruchomiona została regularna linia
obsługiwana wyłącznie przez autobusy elektryczne.
Koszt zakupu autobusu elektrycznego jest
wyższy niż tego napędzanego jednostką tradycyjną.

Dlaczego zatem decydujecie się na takie zakupy?
Autobusy bezemisyjne zawsze kupujemy z myślą o
ochronie środowiska. I o ile zgodzę się iż ich katalogowa
cena jest wyższa, to w naszym przypadku ich faktyczny
koszt jest zdecydowanie niższy. Wynika to z faktu, że
zostały one zakupione przy wsparciu zewnętrznego
finansowania. Dzięki temu, uwzględniając wszystkie
autobusy elektryczne i hybrydowe, zamiast zapłacić około
250 mln zł za nie, zapłaciliśmy o ponad 180 mln zł mniej,
gdyż tyle środków pozyskaliśmy z Unii Europejskiej.
Podobne wsparcie na zakup autobusów z tradycyjną
jednostką napędową, tak pod względem wysokości, jak i
samego pozyskania, byłby niezwykle trudny do
uzyskania, o ile w ogóle możliwy.
Jak poradziliście sobie z ładowaniem autobusów
elektrycznych?
Faktycznie, obecnie w autobusach elektrycznych
zasięg jest tym czynnikiem, który w znacznym stopniu
determinuje planowanie ich użytkowania. Gdyby ktoś
teraz wybrał się do zajezdni autobusowej Wola Duchacka,
to z pewnością zauważyłby ile w ostatnich latach powstało
w niej nowej infrastruktury, w tym między innymi do
ładowania autobusów. Jednak infrastruktura na terenie
zajezdni jest tylko jednym z elementów. Równie ważna
jest możliwość podładowania autobusów na pętlach.
Wynika to z faktu, iż obecnie nie są one w stanie - bez
doładowania - obsługiwać linii przez cały dzień. Dla
porównania autobus z tradycyjną jednostką napędową
bez tankowania może przejechać do 500 kilometrów.
Tymczasem autobus elektryczny bez ładowania pokona
do 130-150 kilometrów, a jego faktyczny zasięg
dodatkowo uzależniony jest od kilku czynników, takich jak
między innymi pogoda, ukształtowanie terenu po którym
się porusza, włączonego ogrzewania lub klimatyzacji, jak
również liczby przewiezionych pasażerów. Dzięki
możliwości podładowania go na pętli w trakcie jednej
minuty uzupełniany jest 1% baterii, co podczas 20
minutowej przerwy daje przyrost 20% energii.
Autobusy można ładować na dwa sposoby: za
pomocą pantografu lub kabla. Który preferujecie?
Na terenie zajezdni sposób ładowania jest dowolny.
Warto jednak mieć na względzie, że infrastruktura do
ładowania kablem zajmuje więcej miejsca. Autobusy które
są na stanie krakowskiego MPK posiadają możliwość
ładowania oboma sposobami.
Ktoś mógłby spytać: skoro autobusy elektryczne
można ładować za pośrednictwem pantografu, a w
Krakowie mamy dobrze rozwiniętą sieć tramwajową,
to po co dodatkowa infrastruktura do ładowania

autobusów skoro można wykorzystać tą tramwajową?
Niestety tak się nie da m.in. ze względów bezpieczeństwa –
podczas ładowania musi być zapewniona separacja galwaniczna,
co jest związane z brakiem uziemienia w autobusach. Aczkolwiek
pierwsze autobusy elektryczne (marki Rampini), które
testowaliśmy w Krakowie, miały możliwość ładowania baterii
niemalże bezpośrednio z tramwajowej sieci trakcyjnej. Druga
kwestia jest związana z lokalizacją – nie wszędzie tam, gdzie
dojeżdżają autobusy elektryczne jest sieć trakcyjna.
Jak kształtują się koszty eksploatacji autobusów
elektrycznych w porównaniu do tych napędzanych
jednostkami spalinowymi?
Na dzień dzisiejszy obojętne czy za kryterium przyjmiemy
całkowity koszt użytkowania, czy rozbijemy go na koszt
przejechania kilometra, czy też koszty bieżącej eksploatacji, to w
każdym z nich autobus elektryczny jest tańszy.
A jak z degradacją baterii w nich?
Obecnie jest za wcześnie, aby o tym mówić, bo nawet
najstarsze autobusy są zbyt nowe. Pierwsze kupiliśmy w 2016 roku
z myślą o ich 10-cio letniej eksploatacji. Myślę, że wiarygodnie będę
mógł wypowiedzieć się na ten temat dopiero za kilka lat.

Autobus z tradycyjną jednostką
napędową bez tankowania może
przejechać do 500 kilometrów.
Tymczasem autobus elektryczny bez
ładowania pokona do 130-150
kilometrów, a jego faktyczny zasięg
dodatkowo uzależniony jest od
kilku czynników.
Od pewnego momentu swoistego rodzaju wizytówką
Krakowa było, że zanim został kupiony konkretny model
autobusu, to wcześniej był on testowany na krakowskich
drogach. Czy producenci chętnie decydują się na takie
użyczenie?
Generalnie nie mamy problemów z otrzymywaniem
autobusów do testów. Przed podjęciem decyzji zakupowej lubimy
testować i sprawdzać jak wybrany autobus sprawdza się na
naszych drogach. Wystarczy prześledzić naszą stronę lub profil na
Facebooku, aby upewnić się, że tego typu testów jest całkiem
sporo.
Wspomniał pan o Facebooku, który w znacznej mierze
służy do komunikacji z mieszkańcami. Ja chciałbym rozszerzyć pytanie o pozostałe media. Czytając opinie i komentarze
dotyczące działalności krakowskiego MPK odniosłem
wrażenie, że cokolwiek zrobicie jest to krytykowane, >>>>
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Dodatek współfinansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie
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a jedyną formą zadowolenia komentujących byłaby likwidacja
MPK. Może czas spełnić ich oczekiwania?
Uważam że takie żądania artykułuje garstka mieszkańców i
nie jest to powszechna opinia. Myślę że żadne duże miasto nie jest
w stanie dobrze funkcjonować bez publicznej komunikacji
miejskiej. Już nawet marginalizując fakt, że nie każdy mieszkaniec
ma możliwość poruszania się własnym samochodem. Jednak
prawdą jest, że czasami nawet najbardziej neutralna, wydawać by
się mogło, informacja również może zostać skrytykowana.
Pamiętam jak ze swego czasu opublikowałem wiadomość, że dla
mieszkańców zostanie otwarta zajezdnia tramwajowa, to pierwszy
komentarz brzmiał „a dlaczego nie autobusowa”.
Jednym z argumentów podnoszonych przez przeciwników transportu publicznego jest fakt, że w Krakowie mamy
duże możliwości alternatywnego poruszania się, że wspomnę
tylko o taksówkach, wypożyczalni aut na minuty, czy też
hulajnóg oraz rowerów. Tymczasem MPK nie tylko – w ich
odczuciu – jest drogie jeżeli chce się korzystać z jego usług, to
dodatkowo nierentowne.
Zacznijmy od cen. Jeżeli ktoś jest mieszkańcem Krakowa, to
dla niego koszty przejazdu nie są drogie, gdyż miesięczny bilet na
wszystkie linie kosztuje 80 PLN. Ważne są również ulgi, które
przysługują niektórym grupą. Kiedy spojrzymy na tabelę
przejazdów ulgowych i darmowych to znajduje się na niej
kilkadziesiąt pozycji. Z darmowego transportu w Krakowie
korzystają między innymi osoby powyżej 70 roku życia, dzieci
do 7 roku życia, uczniowie szkół podstawowych, krwiodawcy,
osoby z niepełnosprawnościami, dodatkowo uczniowie i
studenci płacą połowę. Faktem jest, że przy takich cenach i
konstrukcji opłat środki uzyskane z biletów nie wystarczają na
pokrycie kosztów naszej działalności. Jednak nie możemy na
MPK patrzeć z perspektywy przedsiębiorstwa prywatnego,
34 którego głównym założeniem jest przynoszenie zysku. To jest

swoistego rodzaju misja i przeciwdziałanie przez miasto
wykluczeniu transportowemu pewnej grupy
mieszkańców. Ważne jest również dbanie o środowisko,
bo o ile zwiększyłoby się zanieczyszczenie gdyby
wszyscy pasażerowie przesiedli się do samochodów?
To może podnieść ceny, tak żeby wpływy
bilansowały się z kosztami?
Decyzje odnośnie podwyżek podejmuje Rada Miasta
Krakowa i my jako MPK nie mamy wpływu, tak na ich
wysokość, jak również częstotliwość ich wprowadzania.
Co prawda sprzedajemy bilety, ale wszystkie środki z nich
trafiają bezpośrednio do budżetu miasta Krakowa.

Z perspektywy MPK wysokość cen
biletów, w tym także tych
okresowych, nie ma wpływu na
naszą działalność. Uważam
jednak, że radykalne obniżenie
opłat lub ich całkowita likwidacja
nie byłaby korzystna nie tylko dla
nas, ale również dla mieszkańców.
Czyli, o ile dobrze zrozumiałem, z perspektywy
MPK wszyscy moglibyśmy jeździć za darmo?
Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, MPK na
podstawie umowy z miastem otrzymuje zapłatę za
przejechane kilometry. Tym samym chociażby mandaty
wystawiane przez kontrolerów nie zasilają naszego
budżetu. Zresztą kontrolerzy biletów znajdują się poza
strukturami MPK i zatrudnieni są w prywatnej firmie, nad
którą nadzór, kontrolę oraz rozliczenia znajdują się w
gestii Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. A
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być jednym z najważniejszych mankamentów i trudności, które
trzeba rozwiązać. Kolejnym jest fakt, że Kraków chce być
samowystarczalny energetycznie, co i dla nas jest ważne i już
obecnie dążymy do tego celu. Przykładowo modernizując stacje
obsługi tramwajów w Nowej Hucie na dachu hali, która tam
powstaje zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne, aby jak
największa części energii koniecznej do działania tej właśnie stacji
pochodziła z odnawialnych źródeł.
Obecnie nie posiadamy skonkretyzowanych planów zakupu
autobusów wodorowych, ale na bieżąco monitorujemy rynek i
prowadzimy wstępne rozmowy, aby w odpowiednim momencie
podjąć decyzję. Przypuszczam, że jeżeli byłaby możliwość
zatankowania autobusu wodorowego w Krakowie, już teraz
testowalibyśmy go. Tym bardziej, że prezentacja takiego autobusu
(Solaris) odbyła się w Krakowie i nawet mieliśmy przez chwilę
możliwość jazdy nim po krakowskich drogach. Jeżeli tylko uda się
rozwiązać problem z ich tankowaniem, to z pewnością skorzystamy
z tego rozwiązania.
Może za bardzo wybiegnę w przyszłość, ale czy planujecie
aby autobusy wodorowe zastąpiły te z tradycyjnymi jednostkami napędowymi, czy poszerzyły obecną pulę autobusów hybrydowych i elektrycznych?
Trudno jest mi w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie.
Tym bardziej, że w przeciągu ostatniego czasu tego typu
rozwiązania technologiczne znacznie przyspieszyły.
Na koniec chciałbym spytać o najbliższą przyszłość.
Czego mogą spodziewać się mieszkańcy i użytkownicy
komunikacji miejskiej?
W bliskiej perspektywie flota autobusów elektrycznych
zostanie powiększona o kolejne 20 sztuk, flota tramwajowa o
60 nowych zestawów, które mają być dostarczone w latach
35
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odpowiadając na pytanie: tak, z perspektywy MPK
wysokość cen biletów, w tym także tych okresowych, nie
ma wpływu na naszą działalność. Uważam jednak, że
radykalne obniżenie opłat lub ich całkowita likwidacja nie
byłaby korzystna nie tylko dla nas, ale również dla
mieszkańców. Obecnie budżet skonstruowany jest mniej
więcej w taki sposób, że wpływy z biletów pokrywają ok.
50 proc. kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej.
Gdyby ich zabrakło, to niewykluczone, że miasto
musiałoby podjąć decyzję o ograniczeniu części kursów
lub ograniczeniu wydatków na inne cele, co nie
wpłynęłoby korzystnie dla nikogo.
A gdyby zlikwidować wszystkie zniżki na przejazdy, to wasza działalność by się bilansowała?
Nie prowadziliśmy takich badań, więc nie posiadam
„twardych” danych, ale z dużym prawdopodobieństwem
można założyć, że wtedy koszty komunikacji miejskiej w
dużym stopniu by się bilansowałyby i nie wymagałyby tak
dużych jak obecnie dopłat z budżetu miasta.
Rozpatrujecie zakup i eksploatację autobusów
napędzanych wodorem?
Zawsze otwarci byliśmy na nowe rozwiązania
technologiczne, a obecnie wodór traktowany jest jako
paliwo przyszłości. Chociażby tylko z tego powodu z
zaciekawieniem i uwagą przyglądamy się mu i o ile nic się
nie zmieni, będziemy chcieli takimi autobusami uzupełnić
naszą flotę. Za powyższym rozwiązaniem przemawiają
jeszcze inne aspekty. Ściśle współpracujemy z
Krakowskim Holdingiem Komunalnym, zarządcą
krakowskiej spalarni, która już obecnie wytwarza wodór.
Niestety w produkowanej formie nie nadaje się on do
tankowania autobusów gdyż nie spełnia on parametrów
czystości i wymaga oczyszczenia. To obecnie wydaje się

Zdjęcia źródłowe: Shamia Casiano /pexels; kolaż: studio.kdk.pl

HEV, BEV, FCEV...
o co w tym chodzi?

W świecie motoryzacji funkcjonuje cała masa różnego rodzaju skrótowców. Są one często powszechnie
używane, ale dla całkiem sporego grona odbiorów stanowią zagadkę. Nie każdy musi być bowiem
zapalonym pasjonatem „czterech kółek” i z prędkością błyskawicy rozszyfrowywać branżowe
akronimy. W poniższym artykule wyjaśniamy te, które wiążą się z rodzajem napędu, w który
wyposażony jest samochód.
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Mimo że auta z napędem alternatywnym cieszą się coraz
większą popularnością, to na drogach ciągle królują samochody
wprawiane w ruch dzięki tłokowym silnikom spalinowym należącym
do grupy silników o spalaniu wewnętrznym określanych skrótem
ICE (z ang. Internal Combustion Engine). W przypadku tego typu
jednostek spalanie paliwa odbywa się w przestrzeni roboczej
zwanej komorą spalania. W silnikach tłokowych jest ona
ograniczona przez ścianki cylindra, głowicy i tłoka. Liczba oraz
ułożenie cylindrów mogą być różne w zależności od konstrukcji,
jednak zasada działania zawsze jest taka sama. Mianowicie po
dostarczeniu do komory spalania mieszanki paliwowo-powietrznej
następuje jej zapłon i spalanie. W rezultacie wytwarza się energia
cieplna, która jest zamieniania na energię mechaniczną.
Innymi słowy, po spalaniu mieszanki przemieszczający się
tłok wprawia w ruch wał korbowy (lub wał centralny w
przypadku silnika Wankla). Następnie, poprzez elementy
przeniesienia napędu energia wypracowana przez silnik
zostaje dostarczona do kół, które zaczynają się obracać i w
efekcie samochód może się przemieszczać.
Jednostka spalinowa ma jednak pewne ograniczenia,
chociażby takie, że optymalnie pracuje tylko w wąskim
zakresie obrotów. Dlatego postanowiono dać jej do pary silnik
elektryczny, który będzie ją wspomagał. Wbrew pozorom nie
36 jest to wcale pomysł z końca, ale z początku XX wieku. To

właśnie wtedy powstały bowiem pierwsze pojazdy, które
dzisiaj określamy skrótem HEV (z ang. Hybrid Electric
Vehicle). Odnosi się on do samochodów hybrydowych
wyposażonych w silnik spalinowy, jeden bądź kilka
silników elektrycznych oraz magazyn prądu w postaci
akumulatora trakcyjnego o stosunkowo niewielkiej
pojemności i bez możliwości ładowania z zewnętrznego
źródła energii. Jego doładowywanie odbywa się tylko
podczas jazdy dzięki tzw. rekuperacji, czyli odzyskowi
energii wytwarzanej podczas hamowania. Hybrydy typu
HEV nie są zdolne do poruszania się w trybie
elektrycznym na dłuższych odcinkach. Uruchamia się on
podczas ruszania z miejsca, przy bardzo wolnej jeździe
czy też przy manewrach parkingowych. Generalnie
jednak silnik elektryczny ma tutaj za zadanie wspierać
jednostkę spalinową pracującą często w cyklu Atkinsona,
który w porównaniu z cyklem Otta charakteryzuje się
wyższą sprawnością. Niestety odbywa się to kosztem
mocy efektywnej. Mówiąc bardziej obrazowo silnik
zużywa mniej paliwa niż jego konwencjonalny
odpowiednik o takiej samej konstrukcji i pojemności
skokowej, ale jednocześnie jest słabszy. Niedobór mocy
zostaje jednak zrekompensowany dzięki wsparciu ze
strony jednostki elektrycznej.

Kolejnym etapem rozwoju samochodów spalinowoelektrycznych są hybrydy typu PHEV (z ang. Plug-in
Hybrid Electric Vehicle). Analogicznie jak w przypadku
wcześniejszego rozwiązania posiadają one silnik
spalinowy i jedną lub kilka jednostek na prąd. Różnica
polega jednak na tym, że zastosowane tutaj silniki
elektryczne charakteryzują się wyraźnie wyższą mocą,
natomiast zasilający je akumulator trakcyjny ma znacznie
większą pojemność. Dzięki temu hybrydy typu PHEV są w
stanie pokonać na „elektronach” kilkadziesiąt kilometrów i
w zależności od modelu potrafią się w takim trybie
rozpędzić nawet do ponad 100 km/h. Co więcej, jazdę na
prądzie kierowca może wymusić samodzielnie, w sytuacji,
gdy uzna to za stosowne (oczywiście pod warunkiem, że
baterie będą wystarczająco naładowane). Dzięki temu
bezemisyjne poruszanie się nie jest już tylko uzależnione
od decyzji podjętej przez elektronikę sterującą pracą
układu napędowego, ale także od świadomego wyboru
osoby prowadzącej samochód. Podczas jazdy
akumulator trakcyjny doładowywany jest dzięki
hamowaniu rekuperacyjnemu, którego intensywność da
się regulować, ale to nie jedyny sposób na uzupełnianie
pokładowego zapasu prądu. Kluczowym atrybutem
hybryd typu PHEV jest bowiem możliwość ładowania
baterii z zewnętrznego źródła energii przy pomocy prądu
zmiennego, a w niektórych modelach także i stałego.
Dzięki temu, jeżeli użytkownik pokonuje dziennie dystans
nie większy niż elektryczny zasięg auta, a przed
wyjazdem zawsze ładuje akumulator do pełna, to cały
czas może jeździć tylko na prądzie, bez uruchamiania
silnika spalinowego.
Zupełnie inaczej sprawa wygląda w przypadku
samochodów hybrydowych typu MHEV (z ang. Mild
Hybrid Electric Vehicle), potocznie określanych jako
„łagodne” lub „miękkie” hybrydy. Są to auta wyposażone w
silnik spalinowy, którego osprzęt w postaci rozrusznika i
alternatora został zastąpiony jednym urządzeniem
łączącym obie funkcje. Na pokładzie takiego samochodu
znajduje się również mały akumulator o niewielkiej
pojemności magazynujący energię odzyskaną podczas
wytracania prędkości. Jest ona wykorzystywana między
innymi do zasilania pokładowych systemów podczas
postoju. Jednostka elektryczna jest tutaj zbyt mała i słaba,
aby samodzielnie napędzać samochód, nawet na krótkim
dystansie. Jej zadaniem jest wspomaganie silnika
spalinowego podczas przyspieszania oraz inicjowanie
ruszania z miejsca. Umożliwia również wydajniejsze
funkcjonowanie systemu start-stop, który może wyłączać
spaliniaka już w momencie zwalniania, gdy auto się
jeszcze toczy oraz uruchamiać go szybciej i delikatniej niż
w przypadku dotychczas stosowanego rozwiązania.
Układ mild hybrid jest dość prosty konstrukcyjnie i
stosunkowo tani w produkcji, stąd obecnie, w dobie coraz
bardziej rygorystycznych norm emisji spalin, jego
stosowanie stało się powszechne.
Pisząc o samochodach hybrydowych należy
wspomnieć również o tych, które określane są skrótem
EREV (z ang. Extended Range Electric Vehicle) lub REEV
(z ang. Range Extended Electric Vehicle). Są to tzw.

hybrydy szeregowe. Charakteryzują się one tym, że posiadają
niewielki silnik spalinowy, który nie jest połączony mechanicznie z
kołami napędowymi i pełni funkcję tzw. range extendera służącego
do napędzania generatora prądu. Wytworzony w ten sposób prąd
trafia do akumulatora trakcyjnego stanowiącego rezerwuar energii
dla silnika elektrycznego odpowiedzialnego za napędzanie
pojazdu. Jeżeli baterie są naładowane, silnik spalinowy nie pracuje.
Dopiero w momencie, gdy zgromadzone zasoby prądu wyczerpią
się, jednostka spalinowa ulega uruchomieniu i napędza generator
prądotwórczy. Rozwiązanie to umożliwia kontynuowanie jazdy bez
konieczności przymusowego postoju i stacjonarnego ładowania
akumulatorów. Po dojechaniu do celu podróży, akumulatory można
naładować z sieci elektrycznej dzięki technologii plug-in. O
hybrydach tego typu mówi się czasami, że są to auta elektryczne o
wydłużonym zasięgu, ale z technicznego punktu widzenia takie
stwierdzenie jest błędne.

W przypadku hybryd typu MHEV osprzęt
silnika w postaci rozrusznika
i alternatora został zastąpiony jednym
urządzeniem łączącym obie funkcje.
Tym sposobem płynnie przechodzimy do pojazdów
określanych skrótem BEV (z ang. Battery Electric Vehicle).
Odnosi się on do samochodów elektrycznych, a więc takich,
które są wprawiane w ruch poprzez jeden lub kilka silników na
prąd, nie posiadając przy tym żadnej jednostki spalinowej (stąd
właśnie auta z range extenderem nie spełniają definicji
„elektryka”). Energia potrzebna do przemieszczania się jest
magazynowana w akumulatorze trakcyjnym. Podczas jazdy jest
on doładowywany dzięki rekuperacji, ale to oczywiście zbyt
mało, aby zrekompensować zapotrzebowanie na prąd. Dlatego
konieczne jest tutaj regularne ładowanie z zewnętrznego źródła
energii. Może się ono odbywać zarówno prądem zmiennym, jak
i stałym. Dystans, który da się przejechać po pełnym
naładowaniu baterii zależy od jej pojemności, prędkości i
dynamiki jazdy, ukształtowania terenu, temperatury na
zewnątrz, a nawet częstotliwości korzystania z pokładowych
odbiorników prądu. Efektywna jazda „elektrykiem” wymaga
więc od kierowcy zmiany dotychczasowych nawyków i
przyzwyczajeń oraz umiejętności przewidywania.
Na koniec warto wspomnieć o jeszcze jednym rodzaju
samochodów, tym razem określanych skrótem FCEV (z ang.
Fuel Cell Electric Vehicle). Oznacza się nim pojazdy wodorowe,
a więc takie, które napędzane są silnikiem elektrycznym
zasilanym energią wytwarzaną przez zamontowane na
pokładzie ogniwa paliwowe. Tego typu auta nie ładuje się
prądem z zewnętrznego źródła energii, ale tankuje wodorem.
Jest on bowiem niezbędnym substratem do reakcji zachodzącej
w ogniwach paliwowych. Polega ona na reakcji wodoru z
pobranym z powietrza tlenem, w wyniku czego powstaje prąd i
woda. Ta ostatnia zostaje usunięta na zewnątrz, natomiast prąd
służy do zasilania jednostki elektrycznej wprawiającej auto w
ruch. Ogniwa paliwowe stanowią dla motoryzacji ciekawą i
mającą potencjał technologię. Póki co jest ona jeszcze niszowa,
ale z czasem, wraz z rosnącym znaczeniem elektromobilności,
zapewne się to zmieni.

EKOMIASTO

#Ekomiasta

Czarny Dunajec
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Gmina wiejska w województwie małopolskim, w
powiecie nowotarskim. Zajmuje obszar o powierzchni
ponad 217 km 2 i liczy około 22700 mieszkańców. W jej
skład wchodzi piętnaście sołectw: Chochołów, Ciche,
Czarny Dunajec, Czerwienne, Dział, Koniówka, Odrowąż,
Piekielnik, Pieniążkowice, Podczerwone, Podszkle,
Ratułów, Stare Bystre, Wroblówka i Załuczne. Ze względu
na położenie w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej, rzeźba
terenu w gminie ma w dużej części charakter równinny.
Przepływające przez kotlinę potoki uchodzą do rzeki
Czarny Dunajec, nad której brzegami stworzono dogodne
warunki do biwakowania i kąpieli. Generalnie gmina
odznacza się doskonałymi walorami turystycznymi i
wypoczynkowymi oraz posiada nieskażone środowisko.
Usatysfakcjonowani będą jednak nie tylko miłośnicy
przyrody, ale także entuzjaści zabytków. Szczególną
uwagę warto zwrócić na większość tutejszych kościołów
ze względu na ich oryginalny styl architektoniczny, historię
oraz wyposażenie. Jeżeli natomiast chodzi o zabytki
świeckie, to na wyróżnienie zasługuje przede wszystkim
drewniana zabudowa w Chochołowie stanowiąca żywy
skansen podhalańskiego budownictwa. Do nad wyraz
interesujących obiektów zaliczają się również murowane
dworki w Czarnym Dunajcu, których charakterystyczną
cechą są ganki o trójkątnych, wspartych na kolumnach
szczytach.
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Działania na rzecz poprawy jakości powietrza
Czy gmina dba o to, aby gospodarstwa domowe w jak najmniejszym stopniu oddziaływały na środowisko
np. dopłaty do wymiany pieców węglowych, montażu paneli słonecznych na dachu, działania mające na celu
poprawę efektywności energetycznej domów itd.?
Gmina Czarny Dunajec prowadzi działania mające na celu zminimalizowanie oddziaływania na środowisko
gospodarstw domowych z terenu gminy. W latach 2017-2019 prowadzony był program „Wymiany źródeł ciepła w
indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Czarny Dunajec oraz Gminy Kościelisko
współfinansowany przez UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020”. W ramach programu dokonano wymiany 115 kotłów.
W 2018 roku uruchomiono program dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków
budżetu gminy Czarny Dunajec. Program ten prowadzony jest do chwili obecnej.
Gmina na mocy Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. W ramach punktu
mieszkańcy gminy mogą m.in. uzyskać informacje na temat warunków i zakresu dofinansowania oraz złożyć wniosek o
dotację do programu „Czyste Powietrze”.
W bieżącym roku uruchomiony został program dotacji celowej ze środków budżetu gminy Czarny Dunajec na
dofinansowanie inwestycji polegającej na wymianie źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie
gminy. Program obejmuje wymianę nieefektywnego źródła ciepła poprzez zastąpienie go nowym źródłem w postaci
kotła gazowego, kotła na pellet lub odnawialnym źródłem ciepła (pompa ciepła, panele fotowoltaiczne).
W jaki sposób gmina dba o to, aby zakłady produkcyjne zlokalizowane na jego obszarze w jak najmniejszym
stopniu oddziaływały na środowisko?
Gmina Czarny Dunajec prowadzi analizę wniosków o wydawanie stosownych zezwoleń zgodnie z posiadanymi
kompetencjami.
Czy gmina wprowadziła jakieś zachęty mające nakłonić mieszkańców do zakupu samochodów
proekologicznych np. dopłaty do zakupu, bezpłatne parkowanie, stacje ładowania akumulatorów itp.?
Gmina Czarny Dunajec nie wprowadziła zachęt dla mieszkańców nakłaniających do zakupu samochodów
proekologicznych.
Czy gmina inwestuje w ekologiczną, alternatywną komunikację np. autobusy proekologiczne w
komunikacji zbiorowej, ścieżki rowerowe, stworzenie miejskiej wypożyczalni rowerów, itp.?
Gmina Czarny Dunajec prowadzi inwestycje dotyczące rozwoju ścieżek rowerowych. Przez gminę przebiega
„Szlak wokół Tatr”.
Czy miasto tworzy na swoim obszarze nowe lub powiększa obecnie istniejące tereny zielone?
Na terenie gminy Czarny Dunajec nie są obecnie tworzone nowe obszary zielone, a istniejące obszary nie są
powiększane.
Czy gmina wdrożyła na swoim obszarze system monitoringu powietrza?
Gmina Czarny Dunajec wdrożyła system monitoringu powietrza poprzez montaż jednego czujnika jakości
powietrza.
Czy gmina prowadzi dydaktyczne kampanie/programy społeczne zwracające uwagę mieszkańców na
szeroko pojętą ekologię?
Gmina prowadzi dydaktyczne programy społeczne zwracające uwagę mieszkańców na ekologię, tj. program
„Czyste Powietrze” i kampanie edukacyjne wśród uczniów szkół.
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Dodatek współfinansowany
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
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CZAS WOLNY

Anna Chaber
Zaproś mnie na pumpkin latte

PREMIERA: 15.09.2021

Wydawnictwo: Czwarta strona
Modna kawiarnia w centrum miasta zawsze tętni życiem, ale wśród tłumu klientów
przystojny barista dostrzega właśnie ją. Dziewczynę, która skrywa sekret.
Paula to perfekcjonistka – całym sercem angażuje się w swoją pracę i liczy na to, że jej
starania zostaną docenione, a kariera w korporacji rozkręci się na dobre. Zamiast awansu
dostaje jednak zadanie specjalne. Ma zorganizować jesienny event, który będzie
sprawdzianem jej kompetencji. Nieco rozżalona, lecz zmotywowana przyjmuje wyzwanie,
zagłuszając obawy, jakie budzi w niej wspomnienie z przeszłości.

KSIĄŻKA
AUDIOBOOK

E-BOOK

Greg od dłuższego czasu pracuje w Seaside Cafe, choć tak naprawdę ma już dosyć miejsca,
które udaje, że dla wielkich korporacji liczą się nie tylko pieniądze, ale i wyższe idee.
Marzenie o otwarciu własnej kawiarni w mieście, które nigdy nie śpi, wydaje mu się jednak
nieosiągalne. Mimo obaw mężczyzna wie, że to najwyższy czas, aby ruszyć do przodu.
Zwłaszcza wtedy, gdy sprzyjają temu okoliczności…

„Zaproś mnie na pumpkin latte” to powieść, która kołysze jak szum wielkiego miasta i
smakuje niczym najbardziej aromatyczna kawa. Anna Chaber debiutuje historią o bohaterach takich jak
my – ambitnych, dynamicznych i nieustannie szukających własnych ścieżek.
„Wciągająca i niezwykle klimatyczna. Gwarantuję, że po przeczytaniu tej książki będziecie chcieli więcej. Po prostu musicie
ją poznać!” – Agata Przybyłek
„Ciepła historia, pełna zapachów i kolorów jesieni. Debiut Anny Chaber to idealna powieść na chłodne wieczory, kiedy
schowani pod kocem marzymy tylko o nomen omen pumpkin latte.” – Katarzyna Berenika Miszczuk

Krzysztof Jóźwik
Chwasty

PREMIERA: 6.10.2021

Wydawnictwo: Filia
Wszyscy byli martwi i wszyscy ukarani za swoje błędy.
Chwasty.
Kat nikogo nie oszczędzał.
Seria brutalnych morderstw dokonanych ze szczególnym okrucieństwem jest zmorą dla
prowadzących w Warszawie śledztwo policjantów i prokuratury. Zabójca zawsze zostawia
na ciele ofiary zasuszoną roślinę, chwast, którym podpisuje swoje „dzieła”.
Dość szybko następuje eskalacja przemocy. Policja musi zmierzyć się z czasem i
pomysłowością mordercy.
Kim jest morderca? Psychopatą z nizin społecznych czy wzorowym obywatelem
prowadzącym na co dzień normalne życie? Koncepcji i ofiar jest wiele, ale zabójca tylko
jeden…
KSIĄŻKA
E-BOOK

- Dlaczego to robisz? I kim w ogóle jesteś?
W odpowiedzi chłopak usłyszał nieprzyjemny śmiech. Śmiech psychopaty.
- Robię tu porządki. Eliminuję chwasty.

Damian Hadaś
Alaska. Przystanek na krańcu świata

PREMIERA: 13.10.2021

Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskie
- Czy na Alasce płaci się mieszkańcom za życie?
- Kto, jak i dlaczego wciąż poluje tam na wieloryby?
- Co zrobić, gdy stanie się oko w oko z łosiem?
Witajcie na Alasce! – największym i najrzadziej zaludnionym stanie Ameryki, gdzie na
kilometr kwadratowy przypada pół mieszkańca, a do stolicy nie prowadzi żadna droga
lądowa. Żyje się tutaj w otoczeniu zapierającej dech w piersiach dzikiej przyrody i na granicy
płyt tektonicznych, więc doświadczenie trzęsienia ziemi jest tak samo prawdopodobne, jak
spotkanie niedźwiedzia czy spacer po lodowcu.

KSIĄŻKA

Alaska – kojarzona z zimnem, wysokimi górami i życiem na odludziu – jest o wiele bardziej
różnorodna, niż może się wydawać. Damian Hadaś opowiada o jej kontrastach,
postępujących zmianach klimatycznych, trudnej historii rdzennych mieszkańców,
fenomenie „Wszystko za życie”, ale też o tym, jacy są Alaskijczycy i czy naprawdę jest tu tak
zimno, jak myślimy.

„Niektórzy z nas, zamiast o śródziemnomorskich plażach, snują arktyczne sny o Alasce, Grenlandii, Czukotce. Zwykle na
podstawie malowniczych zdjęć ośnieżonych szczytów i gór lodowych, dryfujących przez atramentowe zatoki. To książka o
tym, co dzieje się poza kadrami takich fotografii. O prozie życia w izolacji, na styku płyt tektonicznych, wśród niedźwiedzi,
pod tańczącymi neonami zorzy polarnej.” - Adam Robiński

CZAS WOLNY

Piotr Zychowicz, Jacek Bartosiak

Nadchodzi III wojna światowa

Liczba stron: 304, Wydawnictwo: Rebis
próbuje powstrzymać, a potem je niszczy. Cztery przykłady:
Wilhelmińskie Niemcy podczas I wojny światowej, III
Rzesza, Cesarstwo Japonii i Związek Sowiecki. W tym
ostatnim wypadku zimna wojna nie przeszła w gorącą, ale
doprowadziła do upadku sowieckiej gospodarki i państwo,
które rzuciło wyzwanie Stanom Zjednoczonym, zostało
wyeliminowane. Teraz pretendentem do lokalnej, a być
może globalnej, hegemonii są Chiny. Czy są one silniejsze,
czy słabsze niż poprzednicy? Jak twardy jest orzech, który
musi zgryźć nowy prezydent Stanów Zjednoczonych?
JB: Chiny są najsilniejszym w dziejach państwem
aspirującym do obalenia hegemonii Ameryki. Zaraz o tym
powiem, ale chciałem dodać, że wcześniej było cztery i pół
takich prób. W latach osiemdziesiątych Japonia
gospodarczo, mimo że w zakresie bezpieczeństwa była
zależna od Stanów Zjednoczonych, też znalazła się na
takiej trajektorii. Amerykanie poważnie się obawiali, że
zdominuje ona rejon Pacyfiku, przejmie kontrolę nad
cyklami technologicznymi, innowacyjnymi i kapitałowymi. I
tym samym gospodarka Stanów Zjednoczonych straci
konkurencyjność. Wówczas Amerykanie bezwzględnie
wykorzystali swój status eksportera bezpieczeństwa i
właściwie pana lennego Japonii. Zmusili Tokio w
porozumieniu podpisanym w 1985 roku w nowojorskim
hotelu Plaza do zmiany parametrów makroekonomicznych
gospodarki. Od tej pory datuje się stagnacja japońskiej
gospodarki. Na tym właśnie polega władza w systemie
międzynarodowym, którą Amerykanie dzierżą, a Chińczycy
starają się im odebrać. Wojna już się toczy. Jest to wojna o
przepływy strategiczne. Chiny są największym
konkurentem, najpotężniejszym, z jakim
Amerykanie musieli się kiedykolwiek zmierzyć.
PZ: Dlaczego?
JB: Wojna to w dużej mierze starcie potencjałów
gospodarczych. Chiny pod względem siły nabywczej PKB mają większą gospodarkę od amerykańskiej i bardzo szybko odjeżdżają Amerykanom.
Niedługo, a pandemia covidu na razie to
przyspiesza, będą mieli większą gospodarkę pod
względem wartości nominalnej. Amerykanie nigdy
nie mieli takiego przeciwnika. Przeciwnika, który
41
produkuje znacznie więcej niż oni.

Książka dostępna również jako e-book
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Piotr Zychowicz: Kiedy i
gdzie wybuchnie III wojna
światowa?
Jacek Bartosiak: Ona już
wybuchła. Choć słowo
„wybuchła” nie do końca
jest precyzyjne. Zastanówmy się, kiedy wybuchła II wojna światowa. W Polsce w roku 1939 czy
może znacznie wcześniej w Mandżurii?
PZ: Właśnie, Japończycy i Chińczycy uważają, że zaczęła się 18
września 1931 roku, gdy doszło do incydentu mukdeńskiego –
prowokacji będącej wstępem do aneksji Mandżurii przez Japonię.
JB: Sowieci z kolei utrzymują, że ta wojna wybuchła w czerwcu 1941
roku.
PZ: Czesi – że w 1938 roku.
JB: Amerykanie – że w grudniu 1941 roku.
PZ: Tak, różne narody – różne perspektywy.
JB: Rewizjonistyczne mocarstwa – w szczególności Japonia i Niemcy
– postanowiły w latach trzydziestych zmienić panujący ład małymi
kroczkami. Oczywiście dla Chińczyków, Austriaków czy ludności
Czechosłowacji to były dość duże kroki. A Polska postanowiła
sprawdzić ten blef Hitlera. I tu na symetrycznym polu walki rozegrało
się prawdziwe zderzenie między dwiema armiami i ich państwami.
Wcześniej Hitler osiągał swoje cele metodami asymetrycznymi, czyli
– jak bym powiedział współczesnym językiem – metodami wojny
nowej generacji. Poprzez wymuszenie siłowe.
PZ: Tak, nasz minister spraw zagranicznych, Józef Beck, postanowił
sprawdzić, czy Hitler rzeczywiście blefuje. Niestety okazało się, że
nie.
JB: III wojna światowa już więc trwa. Stany Zjednoczone do niedawna
gwarantowały ład światowy. Ich rola w Eurazji jest teraz jednak
kwestionowana przez Chiny i przez Rosję.
PZ: Wydaje się, że III wojna światowa, przynajmniej w pierwszej fazie,
będzie się toczyła daleko od naszych granic. Punktem zapalnym
będzie Azja, rejon Pacyfiku. Amerykańska opinia publiczna – bo
oczywiście nie ludzie, którzy decydują w Waszyngtonie o polityce –
wierzy, że międzynarodowa gra to starcie dobra ze złem. Polacy,
nawiasem mówiąc, również w to wierzą. W rzeczywistości jednak
chodzi o współzawodnictwo mocarstw. Kluczem jest równowaga sił,
której Ameryka stara się być strażnikiem. Za każdym razem, gdy
pojawia się mocarstwo, które pretenduje do roli lokalnego hegemona,
czyli zagraża równowadze sił w Eurazji, Ameryka to mocarstwo

owców
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Zeskanuj kod
i kup książkę

Rywalizacja między wielkimi mocarstwami wchodzi w fazę krytyczną. Czy Stany
Zjednoczone pójdą na wojnę z Chinami? Po czyjej stronie stanie Rosja? Czy
Polska zostanie wciągnięta w III wojnę światową? Czy świat stoi na krawędzi
nuklearnej zagłady?
To tylko niektóre z pytań, na które próbują odpowiedzieć Jacek Bartosiak i Piotr
Zychowicz. Znany geopolityk oraz publicysta historyczny rozmawiają o Polsce
i świecie. O tym, czy armia Rzeczypospolitej jest gotowa odeprzeć atak i obronić
państwo. Wrzesień ’39 nie może się powtórzyć.
Stany Zjednoczone wycofują się z Europy, aby skupić się na Pacyfiku. A to
oznacza, że amerykańskie gwarancje dla Polski stają się coraz bardziej
iluzoryczne. Na jakich sojuszników naprawdę możemy liczyć? Czy grozi nam
rosyjska agresja i nowa Jałta?

k
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Sonia Rosa
Mój bodyguard

PREMIERA: 20.10.2021

Wydawnictwo: Filia
Bogata i rozpieszczona Olga musi radykalnie zmienić swój styl życia. Seksowny ochroniarz
ma jej to zadanie ułatwić...
Olga myślała, że ma wszystko. Hubert, jej przystojny chłopak, prawnik z dyplomem
prestiżowej brytyjskiej uczelni, niedawno poprosił ją o rękę, a ojciec, jeden z
najbogatszych deweloperów w kraju, obiecał jej wesele godne księżniczki. Jednak nad jej
bajką gromadzą się ciemne chmury – ktoś grozi jej ojcu, a pogróżki dotyczą również jej
samej.
Wtedy pojawia się Aleks – przystojny i równie arogancki były agent rządowy, który na
zlecenie jej ojca ma ją chronić przed zemstą niebezpiecznych ludzi. Dziewczyna jest
jednak załamana radykalną zmianą stylu życia, a pewny siebie i nie znoszący sprzeciwu
bodyguard od początku działa jej na nerwy.
KSIĄŻKA

Ludzie, którzy chcą skrzywdzić jej rodzinę, jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa – ktoś
postrzelił jej ojca, a Olgę zaczyna oplatać misterna sieć kłamstw. Czy Aleks zdoła ją
uratować? A może uparta i niezależna dziewczyna mu na to nie pozwoli?
Dotyk jego warg dosłownie mnie zelektryzował. Tak wiele razy wyobrażałam sobie, że mnie pieści, całuje i bierze w ramiona,
ale kiedy naprawdę to zrobił, czułam się tak, jakbym zaraz miała stracić przytomność…

Małgorzata Rogala
Milcząc jak grób

PREMIERA: 27.10.2021

Wydawnictwo: Czwarta strona
Podkomisarz Monika Gniewosz musi zerwać z przeszłością i zmienić otoczenie. Decyduje
się więc na przeprowadzkę z Warszawy do sennego miasteczka Pełnia, gdzie życie płynie
leniwie, a mieszkańcy wierzą, że nad jeziorem przechadza się duch topielicy. Monika
zaczyna pracę w komisariacie i już pierwszego dnia dostaje wezwanie na miejsce zdarzenia
– ktoś napadł na młodego mężczyznę. Wkrótce dowiaduje się również o zaginięciu
gospodyni pensjonatu. Stopniowo sprawy miasteczka zaczynają wciągać policjantkę niczym
niebezpieczne mokradła.

KSIĄŻKA
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Bogna Ziembicka
Trzeba marzyć
Wydawnictwo: Filia

To tu, w starym domu w Zagórzu, spotykają się wojenna przeszłość i teraźniejszość.
Minął rok, odkąd Jaga zamieszkała w willi Pod Jodłami. Znalazła nową pracę, randkuje z
Damianem. Zaprzyjaźnia się z panią Anielą, od której kupiła dom, i stopniowo poznaje jej
burzliwą przeszłość: tajne życie agentki przedwojennego polskiego wywiadu.
Siostra Jagi, Mela, szykuje się do ślubu. Jednak jej dawny narzeczony nie zamierza
odpuścić. Robi wszystko, by Mela do niego wróciła.
Do tej pory zawsze ktoś jej mówił, co ma robić: rodzice, szef, facet, z którym mieszkała.
Teraz była wolna. stanęli wokół ognia, pili gorącą herbatę. Jodły szumiały jak morze, na
niebie świeciły gwiazdy, trzaskały gałązki w ognisku.
KSIĄŻKA

Czytaj tak jak lubisz
Zamów prenumeratę na www.prenumerata.kdk.pl
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Harlan Coben
Mów mi Win

PREMIERA: 10.11.2021

Wydawnictwo: Albatros, Tłumaczenie: Magdalena Słysz
Przed ponad dwudziestoma laty dziedziczka fortuny Lockwoodów, Patricia, została
uprowadzona podczas napadu na rodzinną posiadłość. Przez wiele miesięcy
przetrzymywano ją w chacie na pustkowiu. Patricii udało się uciec, ale jej oprawców nie
schwytano, nie odzyskano również rodzinnych pamiątek, które zostały skradzione podczas
porwania.
Aż do teraz. W Upper West Side, w apartamencie na ostatnim piętrze znaleziono ciało
mężczyzny. Oprócz zwłok uwagę policji przykuwają dwa przedmioty: skradzione płótno
Vermeera i skórzana walizka z inicjałami WHL3. Po raz pierwszy od lat mundurowi mają
wyraźny tropy nie tylko w sprawie porwania Patricii, ale także w innej nierozwiązanej sprawie
FBI, związanej ze skradzioną walizką i cennym obrazem. Ślady jednoznacznie prowadzą do
pewnego mężczyzny…
Windsor Horne Lockwood III lub Win – jak nazywają go przyjaciele – nie wie, jak skradzione
dawno temu jego rodzinie walizka i obraz trafiły w ręce ofiary zagadkowej zbrodni. Kiedy FBI
ujawnia, że martwy mężczyzna stał również za aktami terroryzmu, Win musi odkryć, co łączy
te tak różne sprawy sprzed lat. Na szczęście ma do dyspozycji trzy rzeczy, których brakuje
KSIĄŻKA
E-BOOK
FBI: osobisty związek z co najmniej jedną ze spraw, nieograniczone środki finansowe i
możliwość wymierzenia sprawiedliwości według własnych zasad.
Coben nigdy, przenigdy cię nie zawiedzie. - Lee Child

Ken Follett
Nigdy

PREMIERA: 10.11.2021

Wydawnictwo: Albatros, Tłumaczenie: Janusz Ochab
Wielkie katastrofy zaczynają się od problemów, które uznano za zbyt nieistotne, by w porę
się nimi zająć.
Drobne nieporozumienia, w wyniku niefortunnych zbiegów okoliczności, błyskawicznie i
niepostrzeżenie przeradzają się w poważne konflikty.
Co najmniej dziewięć państw na świecie posiada arsenał nuklearny.
Każde z nich, w sprzyjających okolicznościach, może sięgnąć po ostateczne rozwiązanie.
I w mgnieniu oka zniszczyć ziemską cywilizację.
Od spalonej słońcem Sahary, przez obozy dla uchodźców, po gabinety polityków i salony
ambasad. Bohaterowie i tchórze, ludzie rozważni i szaleńcy, kochankowie i wrogowie… Całe
spektrum świata, który poradził sobie z pandemią, by stanąć w obliczu kryzysu, który może
być ostatnim…
Amerykańska prezydent, robi wszystko, by uniknąć wydania rozkazu użycia broni jądrowej…
Błyskotliwy szef chińskiego wywiadu, prowadzi misterną grę, by powstrzymać rząd swojego
KSIĄŻKA
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kraju przed starciem z Zachodem… Agenci CIA, rozpracowują w Afryce Północnej struktury
islamskich terrorystów… Młoda Afrykanka, decyduje się na niebezpieczną podróż przez
Saharę, by zapewnić przyszłość swojemu dziecku… Wszyscy oni podejmują ryzyko i poświęcają się, ponieważ wierzą, że są
w stanie sprawić, żeby świat stał się lepszym i bezpieczniejszym miejscem. Tylko że to może nie wystarczyć…
Ta książka powala, zatyka dech w piersiach i jest taka realistyczna… za bardzo realistyczna.
Lawrence H. Summers, były sekretarz skarbu USA

STACJE KONTROLI POJAZDOW
Nr stacji

Nazwa

Adres

Godziny otwarcia

KRA/058

Usługi Motoryzacyjne Wojciech
Droździk

Kryspinów 497, Liszki
tel. 12 660 94 29

pon.-pt.: 7-21,
sobota 7-15
pon.-pt.: 7-21,
sobota 7-15
pon.-pt.: 8-18,
sobota 8-14
pon.-pt.: 8-19,
sobota 8-14

Okręgowa

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

ul. Ujastek 11, Kraków,
tel. 12 643 02 00
ul. Ciepłownicza 54, Kraków,
tel. 12 362 96 14
ul. Stary Trakt 7, Węgrzce

KOS/007/P

Przedsiębiorstwo Komunalne
Komax" Sp. z o.o.

pon.-pt.: 7-18,
sobota 7-13

Podstawowa ABT

KRA/054/P

Auto-Nalepa s.c.

KR/095/P

Daniel Wszołek
Mechanika Pojazdowa
Auto-Centrum Jan Krynicki

KR/112/P

Jacek Menżyński MEXOL

KR/113/P

Małgorzata Jelonek SKP MJ-CAR

KR/117/P

Automobile Torino Kraków

KR/118/P

Paweł Witkowicz F.H.U. POLINAR

KR/119/P

Speed Car

KR/122/P

Witold Spórna SKP VITO

KR/127/P

ACG INVEST

KR/128/P

Speed Car

KR/131/P

Piotr Marzec AUTOMARC

KR/134/P

VULKO

KR/135/P

ACG INVEST

KR/136/P

EKO–CARS
Wojciech Polowiec Sp.J.
NOSAL

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

KR/064/P

Kęty, ul. Mickiewicza 8
tel. 33 84 52 770 w. 68,
tel. kom. 720 896 321
ul. B2 nr 4, Węgrzce
tel. 12 285 82 43
ul. Witkowicka 54, Kraków

KR/002

Transbud Nowa Huta S.A.

KR/009
KRA/030

KWI/031/P

Zakres

Okręgowa
Okręgowa
Okręgowa

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

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
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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
REKLAMY / OGŁOSZENIA

Wieliczka, ul. Krakowska 11
tel. 12 278 40 12
kom. 609 867 976
e-mail: autosuder@o2.pl
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KOMPLEKSOWE NAPRAWY
WSZYSTKICH MAREK
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TAPICERSTWO
SAMOCHODOWE

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

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

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

TAPICERSTWO
MEBLOWE

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

MECHANIKA

100 szt

ELEKTROMECHANIKA

SAMOCHODOWA

Hal

lera

Kompletna cena bez projektu graficznego.
do zapłaty
Blacharska

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

SPECJALIZACJA:

3 dzielnych z kaszerowaną
i foliowaną główką

,62
19 zł/szt

zadzwoń: 12 632 09 32

BEZPŁATNY REGIONALNY MIESIĘCZNIK MOTORYZACYJNY

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

Kalendarzy
owców
KATALOG
dla kier

REKLAMY / OGŁOSZENIA

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