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Zmiana taryfikatora mandatów za wykroczenia drogowe, która weszła w życie 1 stycznia 2022 roku,
nie tylko znacząco podniosła wysokość kar za przewinienia drogowe, ale również dała przyczynek do
powstania nowej formy zarabiania. Nie przez kierowców, ani nawet służby, a przez pieszych
uczestników ruchu.
Nieustąpienie przez kierującego pierwszeństwa
pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub
wchodzącemu na to przejście (obecnie, bo od 17 września
2022 nastąpią zmiany i będzie drożej oraz naliczonych
zostanie więcej punktów karnych) podlega ukaraniu
kierującego mandatem w wysokości 1500 PLN oraz nałożeniu
na niego 10 punktów karnych. Jeżeli zaistnieją dodatkowe
okoliczności, o których za chwilę, kwota mandatu może zostać
powiększona o 1000 lub 1500 PLN. Tym samym kwotowe
04 widełki którymi może zostać ukarany kierowca zawierają się

między 1500, a 3000 PLN. Ale to tylko teoria, bo w
praktyce oznacza to wydatek 2500 lub 3000 PLN. Skąd ta
różnica? Wynika ona z art. 86 § 1 Kodeksu wykroczeń
oraz rozporządzeniu Rady Ministrów gdzie ujęto, iż
„niezachowanie należytej ostrożności na drodze
publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i
spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu
drogowym przez kierującego pojazdem mechanicznym
podlega karze w kwocie mandatu karnego przypisanego
za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia

Jak to w życiu, również i ta „praca” niesie za sobą pewne
niebezpieczeństwa i zamiast planowanych korzyści może
spowodować straty, czy to fizyczne, czy też finansowe. Zacznijmy
od fizycznych. Spotkanie z karoserią samochodu, czy też upadek
na asfalt dla niewyćwiczonego organizmu lub też osoby która nie
potrafi właściwie ocenić prędkości nadjeżdżającego samochodu,
może skończyć się wizytą na chirurgii urazowej celem
przywrócenia elementów kostnych do pierwotnej, spójnej całości.
Niewykluczony również jest uraz głowy, wszystko zależy od
sposobu upadku. Oprócz tego każdy praktykujący powyższy
„zawód” naraża się na kary finansowe. Jedną z nich, zgodnie z art.
14 punkt 1 lit. a prawa o duchu drogowym, jest nałożenie mandatu
przez Policję. Dzieje się to na podstawie zapisu: „wchodzenie na
jezdnię na przejściu dla pieszych bezpośrednio przed jadący
pojazd” podlega karze w wysokości 150 PLN. Drugą, pokrycie
kosztów naprawy samochodu, który został wytypowany jako
b a n k o m a t . Tr z e b a s o b i e j e d n a k u ś w i a d o m i ć , ż e
prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest obarczone stosunkowo
niskim ryzykiem.
Pomijając efekt końcowy, to w każdej sytuacji (oprócz
zatrzymania się przed przejściem) kierowca jest na straconej
pozycji, nawet jeżeli posiada zainstalowany wideorejestrator. Może
on jedynie pomóc w uniknięciu mandatu, ale w niczym więcej.
Naprawdę, i to pomimo iż scenariuszy rozwiązania takiego
zdarzenia jest kilka, to i tak w każdym z nich kierowca – kolokwialnie
ujmując – będzie miał bardziej zepsuty dzień. Rozpatrzmy je, >>>>
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Dało to przyczynek do nowego „zawodu”, a w
zasadzie wykorzystania powyższego prawa do nadużyć i
wyciągania pieniędzy od kierowców. Wymagania aby go
wykonywać nie są zbyt wygórowane. Wystarczy
nienaganna sprawność fizyczna, tupet i brak kręgosłupa
moralnego. Tyle. Ryzyko również jest niewielkie, a zasada
postępowania bardzo prosta. Oto tutorial, czyli instrukcja
postępowania „krok po kroku” dla osób które spełniają
powyższe wymagania i chciałyby spróbować tego typu
zarobkowania:
- Wytypuj przejście dla pieszych przez które
samochody nie przejeżdżają z dużą prędkością. Nie
chodzi przecież o to, aby od uderzenia zginąć. Ważne jest
również, aby auta nie poruszały się stadami, a w
pojedynczym szyku. Tak łatwiej o doprowadzenie do
pożądanej sytuacji.
- Kiedy będzie zbliżał się wytypowany samochód stań
na skraju jezdni i czekaj. Gdy zacznie zwalniać (ważne
aby nikt za nim nie jechał), pokaż ręką żeby jechał dalej.
Kierowca zobaczywszy twój gest z pewnością
odruchowo popatrzy w lusterko, a stwierdziwszy że nikt za
nim nie jedzie, dojdzie do wniosku, iż robisz mu przysługę i
bezpiecznie przejdziesz na drugą stronę jezdni jak on
przejedzie. Być może nawet ci podziękuje. Oczywiście
przestanie równocześnie zwalniać, bo przecież właśnie
zawarliście „umowę”.
- W momencie gdy samochód będzie już na tyle
blisko, iż jakakolwiek reakcja kierowcy będzie niemożliwa,
przychodzi czas na najtrudniejszą część „pracy”, a
mianowicie dynamiczne zrobienie kroku do przodu, czego
efektem ma być spotkanie twojego ciała z karoserią
samochodu. Innymi słowy zostaniesz potrącony. Resztą
zajmie się fizyka, grawitacja i twoje zdolności do
bezpiecznego upadku.
Tym samym fizyczną część „pracy” masz za sobą i
pozostaje tylko ustalenie z kierowcą wysokości
zadośćuczynienia za potrącenie cię na pasach. Musisz

być jednak przygotowany, że takie negocjacje przeważnie nie
przebiegają w miłej atmosferze. Czasami nawet kierowca może
wykazać się nadmierną pobudliwością połączoną z agresją
fizyczną. Z dużym prawdopodobieństwem, co stanowi niezły
paradoks, spowoduje to dodatkowy dochód dla ciebie (dodatkowy
zarzut dla niego za napaść).
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powiększone o 1000 PLN”. W tym samym rozporządzeniu
Rady Ministrów stoi również (art. 86 § 1a), że
„niezachowanie należytej ostrożności na drodze
publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i
spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu
drogowym, jeżeli następstwem było naruszenie czynności
narządu ciała lub rozstrój zdrowia przez kierującego
pojazdem mechanicznym podlega karze w kwocie 1500
PLN”. Przekładając powyższe na bardziej zrozumiały
język oznacza to, że jeżeli kierujący potrąci pieszego na
przejściu dla pieszych, to patrol Policji, który zjawi się na
miejscu zdarzenia, nałoży na kierowcę mandat w
wysokości 2500 PLN, a jeżeli przy okazji pieszy odniesie
uraz to 3000 PLN. Wynika to bezpośrednio z
dotychczasowych praktyk Policji, która zalicza dwa
wykroczenia. Pierwszym jest „nieustąpienie
pierwszeństwa pieszemu” oraz równocześnie
„niezachowanie należytej ostrożności przez kierującego”.
Sumując kary za powyższe przewinienia wychodzi
właśnie taka kwota. Wskutek tego, obecnie kierowca
może zostać ukarany mandatem, którego wartość będzie
większa niż minimalne wynagrodzenie w 2022 roku
wynoszące 2363 PLN netto (na rękę).
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>>>> zaczynając od najbardziej pozytywnego przypadku.
Kierowca posiada sprawny wideorejestrator, który zamontowany
jest w samochodzie lub jedzie z inną osobą która jest świadkiem, a
sprawca całego zdarzenia oczekuje wraz z nimi na przyjazd Policji.
Po zjawieniu się patrolu, udowodnieniu przez kierowcę swoich
racji, nakładają oni mandat na pieszego i... tyle. Uszkodzenia
samochodu pozostają zapomniane, bo rekompensaty za ich
naprawienie trzeba dochodzić na drodze sądowej ze sprawcą
(zakładając mu sprawę), a jak pokazuje praktyka nie jest to
krótkotrwały proces. Tym samym z własnych funduszy - chyba że
wykupione zostało dobrowolne ubezpieczenie AC – konieczna jest
naprawa samochodu, za którą sprawca będzie zwracał pieniądze w
zasądzonym harmonogramie. Tak w ratach. Chyba nawet najwięksi
optymiści nie pomyśleli, że człowiek posuwający się do takich
zachowań, zapłaci całość jednorazowo. Teraz trochę mniej
optymistyczny scenariusz. Potrącony pieszy zauważa, że kierowca
posiada wideorejestrator lub jedzie z inną osobą. Tym samym
dochodzi do słusznego wniosku, że wyłudzenie pieniędzy będzie
mocno utrudnione, zaczyna zatem uciekać z miejsca zdarzenia.
Równocześnie kierowca zostaje sam na środku ulicy wraz z
uszkodzonym samochodem, bo sprawca dawno już zniknął.
Teoretycznie powinien on wezwać Policję, jednak praktyka
pokazuje, że niewielka liczba kierowców decyduje się na ten krok.
Na koniec najgorszy – z perspektywy kierującego – scenariusz. Nie
posiada on wideorejestratora i jedzie sam. Udowodnienie zatem
przez niego swojej niewinności oznacza „słowo przeciwko słowu”.
Tylko skrajny optymista uzna, że wezwany patrol Policji przyzna mu
rację. Pozostaje zatem dogadanie się ze sprawcą, który udaje
poszkodowanego. Pomimo że przedstawione scenariusze są inne,
to posiadają wspólną płaszczyznę. W każdym z nich
poszkodowanym jest kierowca, który stratny jest nie tylko
pieniądze, które być może odzyska, ale również czas i nerwy.
Przytoczone przepisy, wraz z ich wprowadzeniem, miały
poprawić bezpieczeństwo pieszych na drogach.
Teoretycznie taki był ich cel, a przynajmniej tylko taki był
komunikowany. Szkoda że został on wypaczony. Przykry
jest fakt, że tworząc, czy też nowelizując przepisy,
ustawodawca nie patrzy na ich całkowity wpływ, a
jedynie sprawdza (o ile w ogóle) wyrywkowo ich
zastosowanie. I nie chodzi tutaj o szukanie sensacji
tylko pokazanie, jak źle przygotowane przepisy
mają odzwierciedlenie w rzeczywistym życiu i
mogą wypaczyć sens ich wprowadzenia w
uchwalonym kształcie.
k
dk
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Źródła: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej,
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2021 r.; Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r.

FELIETON I Porsche Taycan Turbo S

Wy mówicie ekologia,
Porsche potrzymajcie
mi piwo

Podczas gdy napisanie znacznej części tekstów nie jest nazbyt problematyczne, ani też czasochłonne,
istnieją takie, które wręcz spędzają sen z powiek. Do zabierania się za niektóre z nich podchodzi się
podobnie jak do udziału w wyborach, czyli niechętnie i z poczuciem beznadziejności. Natomiast są
też takie, których napisanie poprzedza wiele godzin spędzonych w toalecie na przemyśleniach.
Właśnie ów tekst powstawał w takich warunkach.
Tekst: Wojciech Dorosz, Zdjęcia: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
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Bowiem, o ile jestem w stanie odnaleźć zalety
samochodów elektrycznych, to nie są one dla mnie ani
idealnym, ani znaczącym rozwiązaniem. Co więcej, kolejne
modele nie są zwiastunem poprawy stanu środowiska, a tylko
politycznym manifestem. Przykładem jest Kalifornia z
zakazem sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 roku.
Każda inicjatywa przynosząca wymierne efekty jest godna
uznania, ale ów stan odpowiada za jeden procent
zapotrzebowania na paliwo, zatem korzyści nie będą aż tak
wymierne. Zresztą mówimy o regionie zamieszkiwanym przez
08 gwiazdy muzyki oraz filmu, z których większość ma w swoim

hangarze Gulfstreama G550, którym lata do Aspen na
zimowe wakacje. Także mniej majętni mieszkańcy są zbyt
przyzwyczajeni do swojego stylu życia opartego o
klimatyzowane wille i dobra luksusowe. Dlatego dziwi
mnie ich hipokryzja i krótka pamięć. Jeszcze kilka lat temu
mieli problem z dostawami prądu, a marzą o nagminnym
ładowaniu kolejnych modeli od Tesli. Być może nazbyt
lubią odpadający dach bądź rozjeżdżanie manekinów
przez autopilota. Albo wydanie pięciuset dolarów by
odzyskać radio FM, po tym jak je stracili wydając dwa i pół
tysiąca na dostęp do serwisów streamingowych.

dziesięć mniej. Aby to zbilansować trzeba przejechać pięćdziesiąt
tysięcy kilometrów przy założeniu, że samochód elektryczny
będzie ładowany wyłącznie z energii uzyskanej z odnawialnych
źródeł. Wówczas emisja - w przeliczeniu na kilometr - to
siedemdziesiąt pięć gramów, a dla samochodu spalinowego
dwieście dwadzieścia. Różnica jest znacząca, a cyfry robią jeszcze
większe wrażenie po dwustu tysiącach kilometrów, gdzie Polestar 2
wyemituje niecałe pół tony CO2, a niewielki SUV czterdzieści jeden
ton. Optymizm gaśnie całkowicie, gdy sprawdzi się (w tych samych
danych), że energia uzyskiwana z węgla jest równoznaczna z
emisją ponad trzystu gramów dwutlenku węgla na kilometr, co jest
wynikiem porównywalnym z Lamborghini Hurracanem zasilanym
spalinowym, pięciolitrowym silnikiem V10.
Ale to niejedyna wada w systemie liczącym emisję. Wszystko
w nim powiązano z masą własną samochodów, więc im jest on
cięższy tym więcej CO2 może w istocie wydalać. Obecne limity
ustalono na podstawie modeli sprzedawanych kilka lat temu, gdzie
średnia wynosiła mniej niż tonę i czterysta kilogramów. Zatem
wszystko poniżej musi zmieścić się w bardziej rygorystycznych
normach, które dla reszty nie są aż tak surowe. W ślad za tym
norma dla koncernu PSA wynosi 93 g/km, ale już dla Volvo to 111
g/km, które będzie ulegało jeszcze większemu poluźnieniu gdy
zwiększy się udział ekologicznych modeli w gamie. A im cięższe
samochody będą produkowane - o co nietrudno w dobie hybryd czy
elektryków - tym większe będą limity. Dlatego też ważące niemal
dwie i pół tony XC90 plug-in jest bardziej przyjazne dla środowiska
niż ważący co najmniej dwa razy mniej samochód miejski. Dla UE
nie jest istotne, że produkcja wielkiego SUV-a pochłania więcej
surowców i energii.

Obsługa znacznej ilości funkcji nie różni
się od pozostałych modeli i cały ten
minimalizm być może znajdzie
zwolenników, ale konieczność
ustawiania kratek nawiewu z menu
zakrawa na zbędny masochizm.
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Aczkolwiek w obłudzie przoduje Unia Europejska ze
swoimi niedorzecznymi przepisami. Jak wiadomo każdy
producent musi zmieścić się w wydumanym limicie emisji,
w którym nie chodzi o to by wytwarzać mniej CO2, lecz by
cyfry w arkuszu kalkulacyjnym się zgadzały. To samonapędzająca się katastrofa. W skrócie założenie jest
takie, by na każdy samochód spalinowy przypadał co
najmniej jeden elektryczny, którego sprzedaż jest
nierentowna, a dodatkowo jego produkcja obciąża
bardziej środowisko. Zatem aby to zbilansować trzeba
sprzedać więcej samochodów zasilanych konwencjonalnym paliwem.
Użytkowanie także jest obarczone wadami.
Odpowiednich wyliczeń dokonało Volvo porównując cykl
życia modelu Polestar 2 oraz XC40. Produkcja
pierwszego, jeszcze przed dotarciem do salonu,
powoduje uwolnienie do atmosfery dwudziestu czterech
ton dwutlenku węgla, podczas gdy modnego crossovera o

To prowadzi do takich nonsensów jak komunikat prasowy
Volkswagena na temat ID.4, w którym koncern twierdzi, że budowa
tego modelu jest obojętna dla środowiska. Po pierwsze to
zapewniania marki, która mijała się już kiedyś nieco z prawdą, a po
drugie chodzi o to, że tak naprawdę przy produkcji emitowane jest
ponad czternaście ton CO2, ale w zamian za to marka opiekuje się
kawałkiem lasu na Borneo, co dla producenta jest jednym i tym
samym. Ale wygląda to dobrze w materiałach, podobnie jak zasięg
modelu na poziomie czterystu kilometrów, więc liczba osób na
instargamie z hasztagiem #volkswagentattoo z pewnością będzie
się zwiększać, detronizując jednocześnie pozostałe marki. W
końcu lepiej przemilczeć fakt, że ID.3 z całą swoją
nowoczesną otoczką w postaci ekranów, elektroniki,
autonomicznego prowadzenia i wyglądu, ma z tyłu hamulce
bębnowe.
Znacznie bardziej zaawansowana technicznie, także pod
względem układu hamulcowego, jest ekologiczna propozycja
od Porsche, czyli Taycan, w tym przypadku w wersji Turbo S.
Jest elektryczny, więc także szybki. Stoi za nim Porsche,
zatem bardzo szybki. I drogi. Najtańszy model sięga pół
miliona, z kolei ponad siedmiusetkonna wersja bez pardonu
wkracza na terytorium kwotowe 911 Turbo. Ale zdecydowanie
09
>>>>
bardziej nie rozumiem nazewnictwa odmiany.
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Porsche Taycan Turbo S

>>>> Aczkolwiek może nazywać się jak chce, Porsche
od dawna robi jedne z najlepszych samochodów spalinowych
na świecie, a teraz nie dość że zabrało się za ekologię, to przy
okazji chce zdetronizować Teslę.
Mimo że Taycan przypomina jej wysokość garbatość czyli
Panamerę, to jest w pełni odrębną konstrukcją. Jego stylistyce
bliżej do czterodrzwiowych konceptów na bazie 911, a przy tym
jest krótszy i ma niżej poprowadzoną linię dachu niż w 971. W
istocie nie jest ani sedanem ani coupe, a słupek C i wydatne
biodra bezsprzecznie przywodzą na myśl najbardziej znane
Porsche. Przy tym nie wygląda niczym statek z kosmosu i w
nadwoziu o kształcie pocisku dominują gładkie, niczym
niezmącone linie. W dodatku Taycan jest ładny, muskularny i
przysadzisty, może aż nazbyt szeroki, ale z całkiem dobrymi
proporcjami oraz tyłem z ledową listwą charakterystyczną dla
nowych modeli Porsche.
Wnętrze od innych kabin pozostałych samochodów z
Zuffenhausen nie różni się zbytnio stylem. O ile zaznaczycie inną
opcję wykończenia niż wyścielane ekologicznymi materiałami. Na
modłę najnowszych konstrukcji koncernu VAG deskę rozdzielczą w
zasadzie pozbawiono fizycznych przycisków i dominują na niej
ekrany. Mogą ich być aż cztery, łącznie z tym opcjonalnym dla
pasażera rodem choćby z Ferrari GTC4 Lusso. Ten przed kierowcą
można dowolnie konfigurować, ale brakuje odwiecznego elementu
typowego dla Porsche, czyli centralnie położonego obrotomierza.
Obsługa znacznej ilości funkcji nie różni się od pozostałych
modeli i cały ten minimalizm być może znajdzie zwolenników, ale
konieczność ustawiania kratek nawiewu z menu zakrawa na
zbędny masochizm. Dlatego lepiej nie zwracać na to uwagi,
podobnie jak na galanterię, która miejscami mogłaby być jakości
adekwatnej dla tej marki. Rozkoszować za to można się niską
pozycją za kierownicą, która - mimo umieszczenia baterii pod
podłogą – jest bliższa rasowemu 911. Przez to miejsca z przodu jest
w sam raz. Zdecydowanie gorzej jest z tyłu, gdzie ciężko zająć
miejsce, a przestrzeni - jak na gabaryty - nie ma za wiele. Bagażnik
w kwestii pojemności także nie zachwyca Liczba litrów jest
porównywalna z miejskim hatchbackiem, a dostęp do przestrzeni ładunkowej utrudnia mała pokrywa, gdyż Taycan jest
sedanem. Schowek z przodu jest idealny na paczkę żelków.
W tym miejscu następuje informacja o jednostce
napędowej, która w dzisiejszych czasach pewnie nikogo już
specjalnie nie obchodzi, bo Taycan jest modelem
elektrycznym. Z danych technicznych warto zaznaczyć, że
można go do pełna naładować w jakieś dwadzieścia minut,
gdyż obsługuje naprawdę szybkie ładowarki, których w Polsce
obecnie nie ma. Ładowanie ze zwykłego gniazdka pewnie
zajmie cały dzień. Oferuje także zasięg ponad trzystu
10 kilometrów, który na co dzień jest więcej niż wystarczający, ale

wówczas trzeba korzystać wyłącznie z trybu Range, który
ogranicza prędkość maksymalną do 110 km/h i
dezaktywuje silnik na tylnej osi, czyniąc z Taycana
samochód przednionapędowy jak jakiś, nie
przymierzając, Golf. Jest cichy, bowiem silnik nie wydaje
żadnych dźwięków, a specjalny pakiet za kilka tysięcy
emitujący brzmienie statku z „Gwiezdnych wojen”
zwyczajnie najpierw się nudzi, a potem irytuje. Na
szczęście mimo szyb bez ramek w środku jest relatywnie
cicho. Relatywnie, bowiem gdy uszu nie atakuje spalanie
benzyny słychać dźwięki w postaci wiatru czy szumu
opon, które normalnie są zagłuszane. Tutaj nawet
padający śnieg będzie głośny. Aczkolwiek dzięki
doświadczeniom Porsche z Le Mans silniki elektryczne są
mniejsze i mocniejsze niż u konkurencji. Przyspieszenie
do setki powoduje, że Chiron jest szybszy o mniej niż pół
sekundy, a kosztuje tyle że kupicie dwadzieścia
czteroosobowych Taycanów. Przy tym Porsche może do
znudzenia, wyładowania bądź wymiotów kierowcy
powtarzać kontrolę startu. Za łamanie praw fizyki i
przyspieszanie rzeczywistości poza silnikami odpowiada
także dwubiegowa skrzynia, która zmienia przełożenia ze
zdecydowaną siłą przy jednoczesnym braku ogłady, jak
przystało na wyścigowy samochód.
W czymś co można nazwać standardowym trybem,
Turbo S oferuje „raptem” nieco ponad sześćset koni
mechanicznych, ale oddziaływujące na was siły będą
rzędu tysiąca niutonometrów, co jest porównywalne ze
startem rakiety. Na litość boską, są wolniejsze samoloty.
Reakcja na gaz jest natychmiastowa i brutalna, w jednej
chwili nie dzieje się nic, by w drugiej, wasze ciało zostało z
całą stanowczością wprasowane w fotel. Za sprawą
natychmiastowego potencjału, pedałem przyspieszenia
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problemy z trakcją, działając wydajniej niż jakiekolwiek
spojlery. Do tego - wbrew temu do czego przyzwyczaiły nas
inne samochody elektryczne - rekuperacja nie jest agresywna ani
nadaktywna. Dlatego też Taycan od razu wydaje się intuicyjny,
pomimo że wiele robi za was, więc czasem czujecie się tylko
pasażerem.Ale takie są już współczesne samochody.
Dla ekologii jednak rozwiązaniem nie jest Taycan ani żaden
inny samochód elektryczny. Nie są nim nawet hybrydy plug-in, które
emitują kilkukrotnie więcej dwutlenku węgla niż obiecuje producent
w oficjalnych danych. Jednak tu wina leży głównie po stronie
użytkowników, dla których zasięg elektryczny jest zbyt mały, a
ładowanie za bardzo kłopotliwe, więc jeżdżą z rozładowaną baterią
jak ze zbędnym balastem. A wszystko dlatego, że dali sobie
wmówić, że to idealne rozwiązanie, które skończyło się jak modne
zjawisko, niedopasowane do stylu życia. Okaże się, że
pozostawiając aktualny samochód będzie się bardziej
ekologicznym niż kupując nowy. I podobnie będzie z zakazem
sprzedaży modeli z silnikiem spalinowym w Kalifornii, piąta pod
względem wielkości gospodarka na świecie będzie pogrążona w
ciemności, gdy pozostała część nadal będzie jeździła czymś z V8.
A co do samego Taycana, to zdaje się, że jest najlepszym
samochodem elektrycznym na rynku, ale z racji zasięgu i słabej
infrastruktury, miejskim. W porównaniu z innymi elektrykami, jako
samochód sportowy sprawdza się nieźle, bowiem inżynierowie
Porsche jak zwykle wznieśli się na wyżyny tworząc dzieło
techniczne. Taycan jest tak dobry, że mnie prawa fizyki, a następnie
wyciera sobie nimi buty. Jednak idealny rozkład mas, tylna skrętna
oś, czy najniżej położony środek ciężkości z całej gamy Porsche,
nie są jedynym wyznacznikiem. Turbo S jest diabelnie szybki na
prostej i kompetentny w zakrętach, gdzie skrzętnie ukrywa swą
masę, ale prędkość to nie wszystko. Katapultowanie jest upajające,
ale z czasem nudnieje i powszednieje. Brak dźwięku odbiera nieco
dramatyzmu, i chociaż osiągi są piorunujące, to na rynku jest kilka
znacznie wolniejszych i tańszych ale zarazem bardziej
emocjonujących samochodów. Prędkość to czasem za mało,
potrzebna jest pantomina i charyzma za które uwielbiamy
spalinowe samochody, a tych nie udało się przenieść do
Taycana. Jeśli technologia pozwoli zwiększyć zasięg i
przyspieszyć ładowanie nawet kosztem osiągów samochody
jego pokroju będą świetnym, acz ciągle nieekologicznym
rozwiązaniem do jazdy na co dzień. Jednak w weekend GT3
RS nadal będzie idealnym wyborem. Bowiem samochód
spalinowy, to nie tylko świetna zabawa, ale także symbol
wolności, pozwalający pojechać, gdzie oczy poniosą. W
przeciwieństwie do elektryka, w którym trzeba przez cały czas
kalkulować, gdzie trzeba się zatrzymać na ładowanie, czy
miejsce będzie wolne i co robić w czasie tego procesu.
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trzeba uczyć się operować od nowa, gdyż nawyki z
samochodów spalinowych powodują, że Taycan od razu
skacze w nadprzestrzeń, a uczucie prędkości jest złudne,
przez co trzeba niemal przez cały czas koncentrować się
na prędkościomierzu. „Niebezpieczeństwo” potęguje fakt,
że wszystko odbywa się w całkowitej ciszy, nie ma wycia
skrzyni biegów, pomruku silnika, czy basowego brzmienia
układu wydechowego, dzięki którym łatwiej zorientować
się jak szybko się poruszamy.
Pomimo faktu, że do budowy Taycana użyto
aluminium, lekkiej stali, a model Turbo S ma nawet
ceramiczne hamulce, jego masa własna jest zbliżona do
dwóch samochodów miejskich, więc patrząc tylko na dane
techniczne pojawia się obawa, że na zakrętach będzie
zachowywał się ciężko niczym Najman w ringu. Ale
pozostaje inna kwestia. Jak właściwie powinno jeździć
elektryczne Porsche? Niemiecka marka nigdy nie zrobiła
wygodnej limuzyny, a też sam Taycan nie ma ambicji nią
być. Oczywiście jazda nim potrafi być relaksująca i to
chyba najbardziej komfortowy model w gamie. Zapewnia
świetną jakość jazdy, ale nie to wydaje się być sensem
istnienia tego modelu. Poza tym realny zasięg w okolicach
trzystu pięćdziesięciu kilometrów nie czyni z niego
długodystansowca. Zresztą zbyt długa jazda z
autostradowymi prędkościami mocno drenuje i nagrzewa
baterie. Dodatkowo przestronność ani praktyczność nie
są jego mocną stroną.
Cóż, producent z Zuffenhausen stworzył nową niszę:
gorącego elektryka. Magowie Porsche, bo trudno ich
nadal nazywać inżynierami, dokonali cudów. Prawdę
mówiąc są na tyle pewni swojego osiągnięcia, że w
samochodzie wielkości dorównującej Range Roverowi
można całkowicie wyłączyć kontrolę trakcji oraz iść
bokiem „pełną gębą”. Jednak nie jest to coś co
chcielibyście robić przy oponach kosztujących w
okolicach dwóch i pół tysiąca za sztukę. Dzięki wysokiej
sztywności, podwójnym wahaczom z przodu i
zawieszeniu wielowahaczowemu z tyłu, Taycan
zachowuje się w zakręcie lepiej niż choćby Panamera czy
Cayenne. Układ kierowniczy, jak w każdym innym
Porsche, jest tak samo bezpośredni. Odfiltrowuje
niepotrzebne informacje i jednocześnie przekłada
milimetrowe ruchy kierownicą na subtelną i zauważalną
różnicę w ruchu przedniej osi. Nadwozie dzięki
adaptacyjnym amortyzatorom jest w zasadzie
niewzruszone, a nisko położony środek ciężkości (za
sprawą baterii pod podłogą) niweluje jakiekolwiek
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Jednorożec

Producenci samochodów: limuzyny mają sens tylko wtedy, gdy napędzane są silnikiem Diesla,
który obecnie jest w niełasce. Klienci aktualnie nie przejawiają nimi zainteresowania, więc
stopniowo wycofujemy je ze sprzedaży.
Toyota: Camry dostępna jest tylko jako sedan, a napędza ją wyłącznie układ hybrydowy.
Robert Lorenc

Wydawać by się mogło, że takie podejście Toyoty jest
irracjonalne i pozbawione logiki. Tym bardziej, że poszła ona
dalej i zastąpiła wszechobecne u innych producentów
12 dotykowe przyciski tymi fizycznymi. Jakby je zliczyć, to wydaje

się, że ich liczba zbliżona jest do sumy tych, jakie
pozostały we wszystkich dostępnych modelach Audi.
Mamy zatem model o długości prawie pięciu metrów,
dostępny tylko w nadwoziu sedan z napędem

Na szczęście korzystanie z niego jest okazjonalne i ograniczone do
kilku funkcji, które można wykonać raz (jak chociażby ustawienie
parametrów dźwięku) i zapomnieć. Skoro jesteśmy przy
elementach Camry którymi niekoniecznie Toyota powinna się
chwalić, to zdecydowanie do tej grupy należy umieszczenie z
przodu tylko jednego gniazda USB (z tyłu są dwa) oraz brak
schowka na okulary. Na szczęście schowek w podłokietniku, jak
również przed pasażerem, jest na tyle obszerny, że bez problemu
może w nich podróżować znacząca ilość szpargałów, które uznamy
jako niezbędne w naszym otoczeniu.
Na przeciwnym biegunie znajdują się regulowane elektrycznie
(w pełnym zakresie) fotele przednie. O nich, jak również o ilości
miejsca które mamy do dyspozycji, można wypowiadać się tylko w
superlatywach. Fotele dodatkowo posiadają trzystopniowe
podgrzewanie, które wyposażone zostało w pamięć, co oznacza,
że jak nie kontrolujesz swoich zachowań, to będą one grzały
również w lecie, gdyż przestaną dopiero to robić po wyłączeniu ich,
a nie silnika. To nie koniec udogodnień. Kierownica regulowana jest
elektrycznie w dwóch płaszczyznach i aby sprawnie zająć miejsce
w kabinie podnosi się ona oraz dosuwa do zegarów, tworząc tym
samym więcej miejsca. Wraca ona na swoją wcześniejszą pozycję
w momencie uruchomienia Camry. Wszystkie drzwi otwierają się
bardzo szeroko, co z jednej strony usprawnia wejście do kabiny,
jednak z drugiej – szczególnie u osób niskich – powoduje problem z
zamknięciem ich, bo muszą się mocno wychylić z fotela. Takich
trudności nie doświadczą osoby, które są wożone na tylnej kanapie,
a drzwi za nimi zamyka kierowca. Bez względu na to czy są
zawodnikiem drużyny koszykarskiej, czy walk sumo,
wyprofilowanie kanapy oraz ilość miejsca która została dla nich
zaprojektowana pozwala na wygodną i komfortową podróż z
uśmiechem na ustach. Dotyczy to również osób, które narzekanie
traktują jak styl życia.

Jeżeli po długotrwałym poruszaniu się
na trybie Normal lub Sport, przełączy
się Camry na Eco, to ma się
przeświadczenie, że właśnie coś
zepsuliśmy.

Nie jest jednak tak, że Toyota pozbawiła Camry
wirtualnych przycisków. Są, a zostały one umieszczone w
dotykowym ekranie o sensownej wielkości 9”. Jednak nie
jest on najmocniejszą stroną tego modelu. Nie tylko wolno
startuje, ale również jego reakcja na dotyk jest opieszała.

Toyotą Camry można poruszać się jednym z trzech
trybów: Eco, Normal lub Sport. Teoretycznie jest jeszcze jeden
– EV Mode (nie wykorzystuje silnika spalinowego) – jednak
pozwala on na przejechanie niewielkiej odległości. Dodatkowo, aby się nim poruszać, bateria musi posiadać
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BEZPŁATNY REGIONALNY MIESIĘCZNIK MOTORYZACYJNY

owców
KATALOG
dla kier

hybrydowym, a dodatkowo posiadający kabinę z
gigantyczną (jak na obecne czasy) liczbą fizycznych
przycisków. Brzmi to jak szaleństwo i przepis na porażkę
oraz podstawę do żartów przez konkurencję. Czyżby?

Multimedia, które w zamyśle mają zapewnić komfort
dźwiękowy w kabinie, nie wydobywają z siebie tak jakościowego
brzmienia żeby miało się ochotę siedzieć w Camry dla samego jego
słuchania. Po prostu nie przeszkadzają, tym samym nie absorbując
naszych zmysłów. Identycznie jak automatyczne światła, czy też
dostęp bezkluczykowy. Jednak w ich przypadku jest to zaleta, bo
tak właśnie powinny działać, co powoduje że całkowicie można
zapomnieć o przełączaniu świateł, czy też szukaniu kluczyków. Do
jakości rozmów telefonicznych, jak i szybkości parowania
smartfona z samochodem, nie można mieć jakichkolwiek
zastrzeżeń. Połączenie jest stabilne, a dźwięk czysty i
wyraźny. Testowany egzemplarz Camry został wyposażony w
ładowarkę indukcyjną. Działa ona sprawnie, jednak pod
warunkiem, że się ją włączy, a nie tylko położy na niej telefon.
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odpowiedni zasób zmagazynowanej energii, a na jej uzupełnianie
mamy marginalny wpływ. Co prawda Camry posiada łopatki przy
kierownicy, które w niektórych modelach służą do regulacji stopnia
rekuperacji (podhamowywania – czym większe, tym szybciej
uzupełniana jest energia w baterii trakcyjnej), jednak w przypadku
Camry służą one do manualnej zmiany biegów. Na szczęście
projektanci modelu okazali się rozumnymi jednostkami i
przewidzieli, że kierowca może użyć łopatek w innej intencji. Kiedy
tak się stanie i przez chwilę nie będzie się z nich korzystać, skrzynia
biegów ponownie wejdzie w tryb w pełni automatyczny. Dzięki
wszystkim tym ograniczeniom tryb EV Mode można potraktować
tylko jak ciekawostkę, a nie sposób na poruszanie się. Do tego
służy przede wszystkim tryb Normal, który jest podstawowym i na
nim zawsze odpalamy Camry (chyba że zgaszona została na trybie
Eco, wtedy uszanuje nasz wybór i również odpali się w tym samym
trybie). Tryb Sport jest trybem psychologicznym. Oczywiście dużo
częściej słyszymy warkot silnika spalinowego, przy okazji układ
kierowniczy utwardza się tak bardzo, że jeżeli lubisz prowadzić
jedną ręką, a masz przynajmniej cząstkowy instynkt samozachowawczy, to zaczniesz robić to obiema. Jednak oprócz tego
nie czuć aby krajobraz jakoś znacząco zaczął przyspieszać.
Po dochodzących do uszu dźwiękach, odnosi się wrażenie, że
Camry chce dać z siebie więcej, jednak efekt tego jest taki, że
trybu Sport będziesz używał tylko wtedy jak poczujesz ochotę,
aby zegary podświetlone były na czerwono. Jeżeli po
długotrwałym poruszaniu się na trybie Normal lub Sport,
przełączy się Camry na Eco, to ma się przeświadczenie, że
właśnie coś zepsuliśmy. Reakcja samochodu na pedał gazu
jest jak osiemdziesięciolatka na informację, że stracił
uprawnienia na wózek widłowy i pracę na wysokości, czyli
praktycznie zerowa. Oczywiście da się na nim poruszać, tylko
14 po co skoro psuje praktycznie całą jazdę i zabawę nią.

Dynamika napędu w pełni odpowiada charakterowi
modelu, oczywiście jeżeli nie poruszamy się w trybie Eco.
Camry przyspiesza żwawo, jednak nie na tyle agresywnie
żeby prezesowi siedzącemu na tylnej kanapie przesunął
się tupecik, czy też zrobiło mu się mdło. Nie inaczej jest
przy pokonywaniu zakrętów. Robi to sprawnie i dostojnie
jednak bez jakiegokolwiek zachęcania do wprowadzenia
elementów sportowej jazdy i cięcia zakrętów. Kabina jest
dobrze wytłumiona i tak jak nie słyszymy pracy
zawieszenia walczącego z nierównościami drogi, tak
również przy prędkościach autostradowych dobiegający
do naszych uszu szum nie jest uporczywy i męczący.
Skrzynia biegów nie wykazuje ponadnormatywnego
opóźnienia i sprawnie dobiera przełożenia do naszych
oczekiwań, jak również potrzeby chwili. 218 KM zapewnia
wystarczającą dawkę mocy, aby wspomnienie o
„dynamice jazdy” nie było równoznaczne z użyciem
sarkazmu. Przemierzanie kilometrów ma być komfortowe
oraz dostojne i takie jest. A wszystko to przy sensownym
spalaniu, którego średnia w trakcie testu wyniosła 6,4 l
benzyny na 100 km.
Jak na współczesny model przystało również i Camry
została uzbrojona w pełną gamę systemów
wspomagających kierowcę. Toyota pozwala na
permanentne wyłączenie niektórych z ich (nie włączą się
przy ponownym uruchomieniu auta), jednak w tej grupie
są systemy, które w moim mniemaniu, są najbardziej
przydatne. A należą do nich: system monitorujący martwe
pole w lusterkach (BSM), informujący o ruchu
poprzecznym za samochodem (RCTA), czy chociażby
czujniki parkowania. Gdyby działały przypadkowo lub
wprowadzały w błąd, to można by się pogodzić z ich

Cennik Toyoty Camry otwiera wersja Comfort, która
katalogowo kosztuje 167 900 PLN. Testowany egzemplarz był w
najwyższej wersji wyposażenia (Executive), posiadał lakier
metaliczny (dopłata 2 900 PLN) oraz został doposażony o pakiet
Light (oświetlenie powitalne wyświetlające po otwarciu drzwi napis
Camry na podłożu oraz podświetlane listwy progowe - dopłata 2
800 PLN) i został wyceniony na 194 600 PLN.
Toyota Camry nie jest tylko uzupełnieniem oferty tego
producenta, a dobrze przemyślanym – acz nie pozbawionym wad –
modelem, który nie tylko spełnia pokładane w nim oczekiwania, a
nawet je przewyższa. Jednak pod pewnym warunkiem. Osoby
które kupią go z myślą o poruszaniu się po mieście mogą czuć się
zawiedzone i zmęczone prowadzeniem. Inni, którzy dokonali
przemyślanego zakupu, zapomną o innych modelach.
Niestety spotkanie Camry na ulicy jest tak samo
prawdopodobne jak jednorożca w naturze. Niby gdzieś tam
istnieje, jednak liczba osób które go widziała nie stanowi próby
reprezentatywnej. Szkoda. Wypada tylko liczyć, że dzięki
działaniom innych producentów samochodów, zainteresowanie nim, wzrośnie, bo jest tego wart.
k
dk

Dziękuję firmie Anwa z Krakowa – Autoryzowanemu Dealerowi Toyoty – za
użyczenie samochodu do testu.
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O ile jazda w trasie jest komfortowa i wręcz
relaksująca, to poruszanie się Camry po mieście wymaga
naszej wzmożonej czujności. W szczególności jeżeli
odbywa się ona ciasnymi uliczkami lub po nowych
osiedlach, gdzie kierowcy parkują samochody jakby brali
udział w jakiejś grze pod tytułem „hurra zmieściłem się”.
Tak jak nie da się oszukać fizyki, tak również prowadząc
Camry nie da się zapomnieć o jej gabarytach. Co więcej
nie pomaga w tym jej promień zawracania (6,1 – 6,2 m). O
ile w specyfikacji technicznej wygląda on neutralnie, to już
w praktyce jest duży, co powoduje konieczność
przyzwyczajenia się do częstego kręcenia kierownicą,
szczególnie w trakcie parkowania. A skoro doszliśmy do
umieszczenia Camry w miejscu postoju, to sprawnie
możemy je wykonać dzięki czujnikom parkowania
(przednim i tylnym) oraz kamerze cofania. Bez nich posługując się tylko lusterkami i umiejętnościami - dla
osoby postronnej stanowilibyśmy spore uatrakcyjnienie
dnia, gdyż co kilkanaście sekund opuszczalibyśmy
kabinę, aby sprawdzić ile jeszcze zostało miejsca. Na
szczęście czujniki są dobrze skalibrowane i precyzyjnie

informują o odległości od przeszkody. Nie inaczej jest z kamerą
cofania, z której obraz na centralnym ekranie jest szczegółowy i
wyraźny. Jednak pod warunkiem, że nie pada lub przed chwilą nie
padał deszcz, gdyż obiektyw kamery zachowuje się jakby był
naelektryzowany. Jak kwiaty wabią owady, tak on przyciąga do
siebie krople wody, które potrafią prawie całkowicie rozmazać
obraz, powodując że kamera staje się małopomocnym dodatkiem.
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REKLAMY / OGŁOSZENIA

brakiem, a wręcz z radością sam bym je unieszkodliwił na
stałe. Tymczasem pracują sprawnie, pewnie i precyzyjnie
więc deaktywacja ich, to jak nieugaszenie pragnienia
kiedy czysta i świeża woda stoi przed nami - bez sensu.
Na działanie pozostałych systemów wpływ mamy żaden
lub tylko w niewielkim zakresie polegającym na zmianie
ich sposobu działania. Na szczęście zachowują się one
jak starszy brat (z uwagą przyglądają się nam i tylko wtedy
kiedy to konieczne wkraczają do akcji), a nie despota
usiłujący na każdym kilometrze drogi pokazać nam jak
bardzo miernym jesteśmy kierowcą.

TEST I Renault Mégane Hatchback & Kombi 1.6 E-Tech 160 KM Plug-in Hybrid

Najlepsze Mégane
jakie proponuje
francuski producent
Francuska marka już od kilku lat eksperymentuje z różnymi rozwiązaniami, które nie tylko zadowolą
użytkowników, ale również spełnią coraz bardziej rygorystyczne normy spalin. Jednym z takich pomysłów jest stworzenie, na bazie Mégane, hybrydy typu Plug-in. I właśnie ten model w dwóch wersjach
nadwoziowych (hatchback i kombi) miałem okazję ostatnio sprawdzić w codziennym użytkowaniu.
Tekst: Zbigniew Cukrowski, Zdjęcia: Krzysztof Ławnik

silnik spalinowy plus elektryczny oscyluje w granicach 160
KM. Podobna sytuacja jest z momentem obrotowym, który
w całości układu napędowego wynosi 205 Nm. Dzięki
takim parametrom Méganki przyśpieszają do pierwszych
100 km/h w 9,3 sekundy, zaś prędkość maksymalna jest
ograniczona do 175 km/h. Elastyczność, jak przystało na
auto wspomagane elektrycznym silnikiem, jest bardzo
dobra i prawie zawsze mamy wrażenie obcowania z dużo
mocniejszym samochodem niż w rzeczywistości.

We wnętrzu królują ekrany. Pierwszy z nich to elektroniczne
zegary, które mimo mojej niechęci do zastępowania analogowych
cyferblatów są naprawdę bardzo czytelne i przejrzyste, i ukazują
tylko najważniejsze informacje dla kierowców. Drugim ekranem jest
centralnie i pionowo umieszczony tablet, przy pomocy którego
obsłużymy wszystkie multimedia dostępne w aucie. Wielki plus dla
francuskiego producenta za pozostawienie fizycznych przycisków i
pokręteł obsługujących dwustrefową klimatyzację. Kolejnym
plusem we wnętrzu Mégane są genialnie wyprofilowane przednie
fotele, które nie tylko zapewniają wygodne i komfortowe
podróżowanie, ale również rewelacyjne trzymanie boczne. Tylna
kanapa przeznaczona jest dla dwójki dorosłych osób, którym z
pewnością nie zabraknie miejsca nie tylko na nogi, ale również nad
głową. Trochę gorzej jest z miejscem na bagaże. Zacznijmy od
hatchback'a. Tutaj mamy do dyspozycji zaledwie 261 litrów,
ponieważ resztę przestrzeni zajmują akumulatory. W kombi jest
trochę lepiej, choć i w tym przypadku przestrzeń jest
zmniejszona do 380 litrów. Dodatkowym atutem jest natomiast
niski próg załadunkowy.

Największym atutem takiego rozwiązania jest
oczywiście spalanie. Otóż dzięki akumulatorowi 10,4
kWh, który swobodnie możemy ładować z gniazdka
(pełne ładowanie zajmuje około 5 godzin), mamy
możliwość podróżowania bez używania silnika
spalinowego na realnym dystansie do 55 kilometrów.
Jednak gdybyśmy nie mieli jak naładować akumulatora,
nie musimy się martwić, ponieważ wtedy silnik spalinowy jeśli warunki w czasie jazdy są sprzyjające - doładuje go i
silnik elektryczny nadal może wspomagać jednostkę
spalinową, co da się odczuć podczas tankowania. Mimo
że producent zmniejszył pojemność baku do 39 litrów,
nadal pozwala on na przejechanie około 800 kilometrów
bez konieczności tankowania, nie licząc nawet dystansu
przejechanego w trybie elektrycznym.
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Stylistycznie Mégane jest naprawdę bardzo ładne i potrafi
zwracać na siebie uwagę innych użytkowników dróg. Z przodu
charakterystycznym elementem jest całkowicie nowe, dużych
rozmiarów logo marki oraz fikuśny kształt reflektorów, w
szczególności LEDowy pas świateł dziennych. Z tyłu również
skupiamy się na rewelacyjnie przemyślanych lampach z długim
paskiem LED, który szczególnie w nocy robi piorunujące wrażenie.
Ogólnie stylistyka Renault Mégane jak dla mnie jest bardzo ładna i z
każdej strony przemyślana.

Przejdźmy teraz do serca obu aut. Wspomniałem na
początku, iż mamy tutaj do czynienia z hybrydami typu Plug-in.
Jak już na pewno wiecie, jest to połączenie silnika
spalinowego z silnikiem elektrycznym. Na pokładzie znalazł
się akumulator o pojemności 10,4 kWh który można
doładować z gniazdka. W przypadku Renault Mégane
spalinowym silnikiem jest jednostka napędowa o pojemności
16 1.6 litra i mocy 95 KM. Sumaryczna moc całego układu czyli

Uważam, że w polskich realiach (bardzo słabo
rozbudowana i rozdrobniona infrastruktura ładowarek)
rozwiązanie, jakie proponuje francuski producent, jest
najlepsze. Szczególnie, że większość z nas dziennie robi
do 60 kilometrów, więc mając możliwość doładowania
auta ze zwykłego gniazdka, możemy w "pełni
ekologicznie" podróżować na co dzień. A w razie
konieczności odbycia dalszej trasy nadal mamy do
dyspozycji spalinowe auto, którym bez problemu
przejedziemy nawet 800 kilometrów na jednym
tankowaniu.
k
dk
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HISTORIA I Lexus RX 300

Wielozadaniowy

trendsetter

Gdy na początku 1996 roku w ofercie Lexusa pojawił się model LX 450 stanowiący ekskluzywną
odmianę Toyoty Land Cruiser (J80), japoński koncern intensywnie pracował już nad kolejnym
podwyższonym autem o luksusowym charakterze. Za cel postawiono sobie stworzenie pojazdu,
który pod względem budowy i stylistyki będzie znacznie bliższy typowo osobowym samochodom
wysokiej klasy niż jego masywny, posiadający ramę i dwie sztywne osie starszy „brat”. Rezultatem
starań konstruktorów okazał się bardzo udany Lexus RX 300.
Tekst: Mariusz Barański, Zdjęcia: Toyota Motor Sales, USA, Inc.
Na zdjęciach: Lexus RX 300 z lat 2000-2003
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Sport Luxury Vehicle, czyli w skrócie SLV - taką nazwę nosił
koncepcyjny Lexus zaprezentowany w lutym 1997 roku na Chicago
Auto Show. Samochód nie był jedynie futurystyczną wizją i
pokazem możliwości japońskich projektantów, ale stanowił
zwiastun seryjnego modelu, który wkrótce miał zasilić gamę
prestiżowej marki założonej przez Toyotę. Jak się z czasem
okazało SLV w bardzo niewielkim stopniu odbiegał od produkcyjnej
wersji auta i różnił się od niej tylko detalami, spośród których
najłatwiej dostrzegalne to smuklejsze lusterka boczne,
trójramienne felgi aluminiowe i spoiler pod tylną szybą. Trudno się
jednak temu dziwić, bowiem prototyp nie był początkiem, a
zwieńczeniem kilkuletnich wysiłków mających przynieść efekt w
postaci eleganckiego, luksusowego samochodu posiadającego
kilkunastocentymetrowy prześwit, samonośne nadwozie, w pełni
niezależne zawieszenie i opcjonalny napęd 4x4. Pomysł na jego
stworzenie pojawił się w koncernie Toyota już w 1993 roku. W
kolejnym roku prace nad autem ruszyły pełną parą, a pod koniec
1995 roku ostateczny projekt został zatwierdzony do produkcji.
Przez cały następny rok trwały intensywne testy prototypowych
egzemplarzy, których następstwem była prezentacja wspomnianego studyjnego Lexusa SLV. Jego bardzo ciepłe przyjęcie
utwierdziło Japończyków w przekonaniu, że zaproponowana przez
nich koncepcja uniwersalnego, luksusowego pojazdu jest jak
najbardziej słuszna i ma spory potencjał rynkowy. W takiej sytuacji
rozpoczęcie seryjnej produkcji stanowiło już tylko kwestię czasu.
Ruszyła ona kilka miesięcy później. I tak, w grudniu 1997 roku
samochód trafił do sprzedaży w Japonii pod nazwą Toyota
Harrier, a w marcu 1998 roku pojawił się w Stanach
Zjednoczonych jako Lexus RX 300.

Amerykańscy klienci szybko zaczęli ustawiać się w
kolejce po nowe auto mające w logo stylizowaną literą „L”. W
momencie swojego debiutu jawiło się ono bowiem jako
unikalne połączenie formy SUV-a z właściwościami jezdnymi,
komfortem i osiągami typowego samochodu osobowego
wysokiej klasy. Do tego dochodziły świetna jakość wykonania,
gwarancja niezawodności i prestiż, czyli kluczowe atrybuty
18 przypisywane powszechnie marce Lexus, która już wtedy,

mimo zaledwie dziewięcioletniej historii, cieszyła się
doskonałą opinią i renomą. Biorąc to wszystko pod uwagę
nie dziwi więc, że model RX 300 spotkał się z tak wielkim
zainteresowaniem. Mierzące 457,5 cm długości, 181,5 cm
szerokości i 167 cm wysokości auto przyciągało do siebie
także za sprawą oryginalnej, przyjemnej dla oka stylistyki.
Jego dość obłe, aerodynamicznie ukształtowane, a
zarazem eleganckie nadwozie naprawdę mogło się
podobać. Uwagę zwracały między innymi reflektory, które
w zamyśle miały sprawiać wrażenie dwuczęściowych,
trapezoidalne nadkola oraz wyraźnie pochylone do
przodu słupki C. Bardzo dobre wrażenie robiło również
przytulne wnętrze z estetycznie zaprojektowaną deską
rozdzielczą, której najbardziej charakterystycznym
fragmentem była ciekawie wyglądająca konsola
środkowa z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem
dotykowym, wysoko umieszczoną dźwignią zmiany
biegów oraz elementem ozdobnym w kształcie litery „U”.
Komfort jazdy podnosiło bogate wyposażenie obejmujące
w standardzie takie udogodnienia, jak komputer
pokładowy, tempomat, klimatyzacja automatyczna,
system nagłośnienia Pioneer z odtwarzaczem kaset,
siedmioma głośnikami i elektrycznie wysuwaną/chowaną
anteną, fotel kierowcy regulowany elektrycznie w
dziesięciu kierunkach, fotel pasażera regulowany
elektrycznie w czterech kierunkach, elektrycznie
regulowane i podgrzewane lusterka oraz elektrycznie
sterowane szyby. O bezpieczeństwo pasażerów dbały z
kolei czołowe i boczne poduszki powietrzne oraz belki
wzmacniające w drzwiach.
Jeżeli natomiast chodzi o kwestie techniczne, to
Lexus RX 300, zgodnie z pierwotnym założeniem, miał
konstrukcję samonośną i został zbudowany na
zmodyfikowanej płycie podłogowej Lexusa ES 300 (czyli
sedana klasy wyższej), a każde z jego kół zawieszono w
sposób niezależny, z wykorzystaniem kolumn
MacPhersona. Do wprawiania samochodu w ruch służyła

W 2000 roku Lexus RX 300 został wprowadzony na rynek
europejski, przechodząc przy okazji lifting. Z zewnątrz samochód
po zmianach najłatwiej można było rozpoznać dzięki nieco innemu
wypełnieniu grilla oraz bezbarwnym kloszom tylnych lamp.
Modernizacja przyniosła również nowe pozycje na liście
wyposażenia. W 2001 roku do sprzedaży weszła limitowana wersja
o nazwie SilverSport, która otrzymała jednokolorowe nadwozie,
grill o strukturze plastra miodu, utwardzone zawieszenie oraz
czarne wnętrze z elementami ozdobnymi ze szczotkowanego
aluminium i siedzeniami pokrytymi skórzaną, częściowo
perforowaną tapicerką. Rok później w ofercie pojawiała się kolejna
limitowana wersja, która nosiła nazwę Coach. Podobnie jak
SilverSport miała ona jednokolorowe nadwozie oraz grill o
strukturze plastra miodu, ale jej wnętrze było beżowe, a siedzeniom
pokrytym skórzaną, częściowo perforowaną tapicerką
towarzyszyły tym razem elementy ozdobne z drewna klonowego
(wykończono nim także wieniec kierownicy i rękojeść dźwigni
zmiany biegów).Auto wyróżniało się również polerowanymi felgami
aluminiowymi oraz dodatkami w postaci torby podróżnej i saszetki,
które sygnowała renomowana firma Coach specjalizująca się w
wyrobach ze skóry. Produkcję Lexusa RX 300 zakończono w
2003 roku. Patrząc z perspektywy czasu można z pełnym
przekonaniem stwierdzić, że to jeden z najważniejszych
samochodów w historii prestiżowej japońskiej marki.
Koncepcja, według której go zbudowano okazała się
przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”, co znalazło
potwierdzenie w znakomitych wynikach sprzedaży. Sukces
odniesiony przez model RX 300 mocno przyczynił się od
ugruntowania pozycji Lexusa zarówno na amerykańskim
rynku, jak i wśród producentów aut klasy premium.
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poprzecznie zamontowana 3-litrowa „V-szóstka” o mocy
201 KM. Była ona wykonana w całości ze stopu aluminium
(zastosowano żeliwne tuleje cylindrowe), miała 24 zawory
oraz dwa wałki rozrządu w każdej głowicy. Wyposażono ją
także w inteligentny system zmiennych faz rozrządu
kryjący się pod skrótem VVT-i, który regulował moment
otwarcia zaworów dolotowych w zależności od prędkości
obrotowej silnika oraz stopnia otwarcia przepustnicy.
Dzięki temu rozwiązaniu przy niskich obrotach dostępny
był wyższy moment obrotowy, co przynosiło korzyść w
postaci lepszej reakcji na wciśnięcie pedału gazu przy
jednoczesnym spadku zużycia paliwa. Jednostkę łączono
wyłącznie z czterobiegową przekładnią automatyczną,
która posiadała tryb sportowy (nieznacznie opóźniał
zmianę biegów i poprawiał przyspieszenie) oraz tryb
zimowy (umożliwiał ruszanie z drugiego biegu w celu
zapobiegnięcia poślizgowi kół na śliskiej nawierzchni).
Lexusa RX 300 oferowano zarówno w odmianie
przednionapędowej, jak i 4x4. W tej drugiej za
przeniesienie napędu na tylne koła odpowiadało sprzęgło
wiskotyczne, które standardowo rozdzielało moment
obrotowy w proporcji 50:50 pomiędzy obie osie, ale jeżeli
zaszła taka potrzeba, w dowolnym kierunku mogło
skierować nawet 95 procent dostępnego momentu
obrotowego. W połączeniu z 18,5-centymetrowym
prześwitem pozwalało to bez obaw zjeżdżać z
asfaltowych dróg. Oczywiście, w granicach zdrowego
rozsądku. W ciężki teren nie należało się zapuszczać,
ponieważ w takich warunkach auto radziło sobie słabo. Co
innego, gdy wykorzystywano je zgodnie z przeznaczeniem - wtedy bowiem naprawdę imponowało,
demonstrując swoje niezaprzeczalne kompetencje.

kdk.pl motoryzacja inaczej
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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

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

IMPORTER

CZÊŒCI SILNIKOWYCH

TURBINY
CZÊŒCI
DO TURBIN

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

KRISCAR

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

SKLEP MOTORYZACYJNY
FILTRY - OLEJE - PASKI - CZÊŒCI - AKCESORIA

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

SERWIS SAMOCHODÓW osobowych
-

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

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA

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

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

owców
KATALOG
dla kier

ACJA
REGENER
NIE
SZLIFOWA

KAR

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

Serwis klimatyzacji
Mechanika pojazdowa
Lakiernictwo konserwacja

AUTO GAZ MONTA¯

NAPIS
ZWRÓCI£
TWOJ¥
UWAGÊ?

YSIEK
KRZ

ZBIE¯NOŒÆ

50 z³ rabatu

kdk.pl motoryzacja inaczej

AUTO SERWIS

przy kosztach naprawy powy¿ej 200 z³

www.autogazkargaz.pl

Zastanów siê ile osób jeszcze go zauwa¿y³o.
Có¿. Niestety reklama kosztuje a¿
2,2 PLN netto za dzieñ.

OS. GRÊBA£ÓW, UL. GEODETÓW 18 B

Biuro reklamy: tel. 12 632 09 32, www.reklama.kdk.pl

Sklep z czêœciami i
Serwis Aut Francuskich
Sklep:
tel. 12 423 50 88 w. 21
tel. 12 296 36 57
Kraków, ul. Podskale

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

11a

(rejon Ronda Matecznego)

Dorabianie kluczy

samochodowych i mieszkaniowych

Kosmetyki samochodowe
www.carcosmetic.pl
Kraków, ul. Jana Brzechwy 1
tel.: 501 809 408, 503 626 219

Castrol

Authorised Dealer

OLEJE SILNIKOWE Castrol
oraz FILTRY OLEJOWE

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

zakupione w naszej firmie

wymieniamy GRATIS

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

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

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

owców
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Castrol
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Narzędzia Bosch do
kalibracji systemów

wspomagania
kierowcy

BEZPŁATNY REGIONALNY MIESIĘCZNIK MOTORYZACYJNY
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Często można spotkać się ze stwierdzeniem, że
współczesne auta to „komputery na kołach”. Patrząc na ich
stopień skomplikowania i zaawansowania technicznego
trudno się z tym nie zgodzić. Wystarczy wziąć po uwagę
chociażby liczne systemy wspomagania kierowcy, które
ostrzegają o wykryciu potencjalnego zagrożenia oraz
interweniują, gdy zachodzi taka konieczność. Należy jednak
zdawać sobie sprawę, że po naprawach powypadkowych,
wymianie przedniej szyby czy wymianie
uszkodzonych czujników wspomniane systemy
wymagają ponownej kalibracji. To z kolei stanowi
wyzwanie dla serwisów. Mając tego świadomość,
firma Bosch korzystając ze swojej rozległej wiedzy z zakresu
technologii i interakcji czujników w nowoczesnych systemach
wspomagania kierowcy opracowała odpowiednie urządzenia
do ich kalibracji przeznaczone do profesjonalnego użytku
warsztatowego. Specjalistyczne narzędzia Bosch
umożliwiają serwisom ponowną kalibrację zarówno
czujników, jak i kamer wchodzących w skład systemów
wspomagania kierowcy praktycznie każdego samochodu
osobowego i dostawczego na rynku. W skład owych narzędzi
wchodzą: oprogramowanie Bosch ESI[tronic] 2.0 Online,
diagnostyczny sprzęt testujący serii KTS oraz sterowane
komputerowo urządzenie kalibracyjne DAS 3000.

Najbardziej czasochłonną częścią procesu kalibracji
systemów wspomagania kierowcy jest dokładne ustawienie
22 celu przed pojazdem. Kamery zintegrowane z urządzeniem

Zdjęcie: Bosch

Systemy wspomagania kierowcy oparte na kamerach
i czujnikach stają się coraz powszechniejszym
wyposażeniem nowoczesnych samochodów
osobowych i dostawczych. Warto jednak wiedzieć,
że po wykonaniu prac serwisowych lub naprawczych
serwisy coraz częściej muszą owe systemy ponownie
kalibrować. Wychodząc temu naprzeciw Bosch
oferuje warsztatom zestaw profesjonalnych narzędzi
pozwalających przeprowadzić całą operację sprawnie
i precyzyjnie, a przede wszystkim skutecznie.

kalibracyjnym rejestrują punkty odniesienia. Dzięki
algorytmom przetwarzania obrazu i przepływom
programowania specyficznym dla czujników,
oprogramowanie pozycjonujące prowadzi użytkowników,
wyświetlając animacje graficzne pokazujące im dokładnie
docelowe i rzeczywiste położenie płytek kalibracyjnych z
przodu, z tyłu i po bokach pojazdu. Ponadto cyfrowo
wizualizuje takie wartości, jak odległość, kąt odchylenia i
przemieszczenie boczne. Jako elementy istotne z punktu
widzenia bezpieczeństwa, czujniki należy ponownie

wyregulować z milimetrową dokładnością. Nawet
najmniejsze odchylenia mogą mieć negatywny wpływ na
sprawność systemu. Cyfrowe, wspomagane
oprogramowaniem osiowanie umożliwia osiągnięcie
poziomów precyzji, które spełniają wymagania
bezpieczeństwa dla zautomatyzowanych pojazdów
poziomu 3. W porównaniu z osiowaniem za pomocą
taśmy mierniczej lub pomiaru laserowego, czas potrzebny
na ustawienie urządzenia kalibracyjnego jest skrócony o
połowę. Cały proces kalibracji jest kontrolowany przez
oprogramowanie Bosch ESI[tronic] 2.0 Online. Prowadzi
ono użytkowników krok po kroku przez cały proces. Baza
danych dla konkretnego pojazdu zawiera porady
dotyczące konfiguracji, a konkretnie takich tematów, jak
odpowiedni typ tablicy kalibracyjnej i wymagane
odległości. Na koniec generowany jest raport
potwierdzający, że kalibracja została wykonana
należycie.
Uzyskanie efektu końcowego, który będzie w pełni
zgodny z zaleceniami producenta samochodu umożliwia
urządzenie DAS 3000, które może być elastycznie
używane na wszystkich stanowiskach roboczych
skonfigurowanych zgodnie ze specyfikacjami producenta,
na stanowiskach testowych reflektorów i na podnośnikach
montowanych na ziemi. Sprzęt charakteryzuje się
możliwością szybkiej konfiguracji, wielofunkcyjnym
systemem mocowań, solidną konstrukcją i szerokim
wyborem tablic kalibracyjnych. Przy współpracy z
oprogramowaniem Bosch ESI[tronic] 2.0 Online i
testerem Bosch KTS urządzenie DAS 3000 zapewnia
prawidłową kalibrację systemów aktywnego tempomatu
(ACC), asystenta hamowania awaryjnego (FCW),
asystenta pasa ruchu (LDW/LKA) i innych spotykanych

dziś w samochodach systemów wspomagania kierowcy. To jednak
jeszcze nie wszystko, ponieważ Bosch oferuje także maty
kalibracyjne, które umożliwiają serwisom rozszerzenie oferty o
kalibrację kamer cofania i kamer 360 stopni. Jak na razie tego typu
usługa dotyczy samochodów dwóch marek: Volkswagen i
Mercedes. Zestaw do ponownej regulacji systemu kamer 360o
składa się z dwóch odpornych na ścieranie mat kalibracyjnych. W
celu ponownej kalibracji są one rozwijane wzdłuż pojazdu i ręcznie
ustawiane we właściwej pozycji. Odpowiednia do danego pojazdu
mata kalibracyjna do ponownej kalibracji tylnej kamery jest
wyposażona w metalową ramę w kształcie litery L. Zapewnia to
prawidłowe wyrównanie, gdy pozycjonowanie odbywa się cyfrowo
za pomocą urządzenia kalibracyjnego DAS 3000.
W najbliższej przyszłości Bosch spodziewa się znacznego
wzrostu liczby czujników lidarowych montowanych w pojazdach.
Do tej pory pojawiały się głównie w pojazdach premium. Nowe
rozporządzenie ONZ zatwierdzające zautomatyzowaną jazdę na
poziomie 3 od stycznia 2021 roku, wraz z podobnymi przepisami w
wielu krajach, oznacza, że ultraprecyzyjne czujniki lidarowe
zyskają na znaczeniu. Dlatego tym ważniejsze jest, aby były one
precyzyjnie wyregulowane po zakończeniu prac serwisowych i
naprawczych. W tym celu firma Bosch opracowała specjalną
tablicę kalibracyjną, którą można łatwo przymocować do
urządzenia kalibracyjnego DAS 3000. W zależności od tego, gdzie
zainstalowane są czujniki lidarowe, tablicę kalibracyjną można
ustawić na dowolnej wysokości od 300 do 800 milimetrów.
Wymagana wysokość jest precyzyjnie ustawiana za pomocą
autorskiego laserowego modułu pomiarowego GLM 120/150 firmy
Bosch. Moduł można również wykorzystać do prawidłowego
ustawienia nachylenia i kąta przechyłu. Oprogramowanie warsztatowe Bosch ESI[tronic] 2.0 Online prowadzi użytkownika krok po
kroku przez proces wyrównywania tablicy kalibracyjnej, w tym
pomiar odległości, przesunięcie boczne i sam proces kalibracji.
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

BEZPŁATNY REGIONALNY MIESIĘCZNIK MOTORYZACYJNY

- pomp rzędowych sterowanych
mechanicznie i elektrycznie
- pomp rozdzielaczowych
- pomp wtryskowych
- pomp wysokiego ciśnienia
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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
e-mail: info@autoserwis.co
www.autoserwis.co

Sprawdzenie
wtryskiwaczy
do zapłaty

39,00zł/szt.

Oferta tylko dla warsztatów

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

Całoroczna
obsługa
samochodu
do zapłaty

55,00 zł

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

Dodaj kupon
rabatowy swojej
firmy już za

29 PLN
netto miesięcznie
(przy płatności rocznej)

www.promocje.kdk.pl

PORADNIK

Jak naprawia się opony
Zdjęcie źródłowe: flatfoot /pixabay; kolaż: studio.kdk.pl

Uszkodzenie ogumienia może przytrafić się każdemu, nawet bardzo ostrożnie jeżdżącemu kierowcy.
Nie wszystko da się bowiem przewidzieć i nie zawsze da się uniknąć sytuacji, w której opona ulega
przebiciu. Na szczęście wiele tego typu uszkodzeń można skutecznie naprawiać, co pozwala
przywrócić oponę do pełnej sprawności bez konieczności wymiany jej na nową.
bieżnik. Jazda z takim „towarzyszem” nie jest wskazana, ponieważ
naraża na ryzyko nagłej utraty ciśnienia w kole, a to, w
szczególności przy wysokiej prędkości, może się zakończyć
wypadkiem. Naprawa polega tutaj na wyjęciu obcego ciała z opony
i umieszczeniu w powstałym otworze kołka o odpowiednio dobranej
średnicy, który uniemożliwia wypływ powietrza. W rezultacie
ogumienie zostaje przywrócone do pełnej sprawności i można z
niego bez obaw korzystać. Co istotne, jeżeli bieżnik takiej opony
zostanie ponownie uszkodzony w podobny sposób, to kolejna
naprawa jest jak najbardziej możliwa. Właściwie nie ma tutaj
żadnego limitu, chyba że kolejny defekt umiejscowiony jest zbyt
blisko wcześniej naprawianego miejsca. Wtedy naprawy się już nie
zaleca i oponę trzeba wymienić. Nieco inaczej sprawa wygląda w
przypadku uszkodzenia barku opony. Naprawia się je przy użyciu
specjalnego wkładu wzmacniającego oponę na boku, który
umieszczany jest na gorąco od wewnątrz ogumienia. Należy
jednak wiedzieć, że tego typu naprawę rekomenduje się
przeprowadzać w danej oponie tylko jeden raz. Jeżeli więc
ponownie dojdzie do uszkodzenia wymagającego
zastosowania wkładu wzmacniającego, ogumienie trzeba
będzie wymienić. Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie, aby
w jednej oponie dokonywać zarówno naprawy uszkodzenia
bieżnika, jak i barku - można to robić wymiennie i bez względu
na to czy opona przeznaczona jest na sezon letni, zimowy, czy
też jest całoroczna.

Jednym z najpowszechniej spotykanych uszkodzeń
opony jest wbicie obcego ciała (gwoździa, śruby) w jej

Dziękujemy firmie Harp z Krakowa za pomoc przy realizacji tekstu.
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Ogumienie pełni bardzo ważną funkcję, która polega
na zapewnieniu samochodowi kontaktu z podłożem.
Wiadomo jednak, że owo podłoże nie jest sterylną,
idealnie gładką powierzchnią. Drogi mamy co prawda
coraz lepsze, ale zawsze istnieje ryzyko, że trafi się na
nich jakieś ciało obce lub ubytek, w starciu z którym opona
w aucie ulegnie mniejszemu bądź większemu
uszkodzeniu. Najczęściej zlokalizowane jest ono w
bieżniku lub w barku opony (czyli obszarze znajdującym
się przy zewnętrznej krawędzi bieżnika, który łączy
bieżnik ze ścianą boczną). Dobra wiadomość jest taka, że
uszkodzenia we wspomnianych wyżej miejscach nie
oznaczają automatycznie, że ogumienie nadaje się tylko
do wyrzucenia. Można je bowiem z powodzeniem
naprawiać bez obaw o pogorszenie właściwości jezdnych.
Oczywiście, warunkiem jest naprawa wykonana w
fachowy sposób, a nie jakimś domowym sposobem, który
z reguły nie daje na dłuższą metę żadnej gwarancji
bezpieczeństwa. Dlatego taką usługę warto zlecić
profesjonalnym serwisom wulkanizacyjnym, które znają
się na rzeczy i tym samym wiedzą, jaka metoda naprawy
będzie najlepsza w zależności od rodzaju i
umiejscowienia uszkodzenia. Ma to bowiem kluczowe
znacznie.
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TU JEST TWÓJ
WYMARZONY
SAMOCHÓD
Honda CR-V 2.0
i-MMD 184 KM
Comfort
Rok produkcji: 2021
Przebieg: 10 km

Honda HR-V 1.5
i-MMD 131 KM
Advance Style
Rok produkcji: 2021
Przebieg: 10 km

Honda Jazz Crosstar
1.5 i-MMD 109 KM
Executive
Rok produkcji: 2021
Przebieg: 10 km

Samochód nowy, hybryda,
napęd 2WD, automatyczna
skrzynia biegów e-CVT, tryb
jazdy EV, klimatyzacja
automatyczna, światła LED.

Samochód nowy, hybryda,
automatyczna skrzynia biegów
e-CVT, system ograniczający
skutki kolizji, kamera cofania,
przednie i tylne czujniki
parkowania, czujnik deszczu.
Cena: 153 900 PLN

Samochód nowy, hybryda,
automatyczna skrzynia biegów
e-CVT, nawigacja GPS, klimatyzacja automatyczna, kamera
cofania, przednie i tylne czujniki
parkowania, światła LED
Cena: 119 900 PLN

Kia Ceed SW PHEV
1.6 GDI 141 KM, L
Rok produkcji: 2021
Przebieg: 14 907 km

Kia XCeed PHEV
1.6 GDI 141 KM, L
Rok produkcji: 2021
Przebieg: 20 262 km

I właściciel, serwisowany
w ASO, do tej pory był
wykorzystywany jako
samochód zastępczy, system
autonomicznego hamowania
z dodatkową funkcją
wykrywania pieszych,
światła LED,
przyciemniane szyby tylne
Cena: 119 000 PLN

I właściciel, salon Polska,
bezwypadkowy, serwisowany
w ASO, do tej pory był
wykorzystywany jako
samochód zastępczy,
dwusprzęgłowa skrzynia
biegów 6DCT, system
nawigacji satelitarnej,
klimatyzacja automatyczna
dwustrefowa, wykończenie
wnętrza Premium, światła LED
Cena: 121 500 PLN

Cena: 150 700 PLN

Mitsubishi Outlander

2.2 DID 150 KM,
Intense Plus
Rok produkcji: 2017
Przebieg: 108 830 km

I właściciel, salon Polska,
bezwypadkowy, serwisowany
w ASO, 7-miejscowy,
napęd 4x4, automatyczna
skrzynia biegów, automatyczna
klimatyzacja, tempomat, tylne
czujniki parkowania, hak
holowniczy
Cena: 93 900 PLN

trynid.autotrader.pl

tel. 66 226 22 88

PRAWO

Mandaty za zły
stan opon
Zdjęcie: Varun Gaba /unsplash

Niestety nie każdy z nas pamięta o tym, że zły stan
ogumienia może skutkować mandatem, a nawet
zabraniem dowodu rejestracyjnego. Policja podczas
zatrzymania nierzadko sprawdza stan opon, co dla
wielu kierowców może skończyć się przykrymi
konsekwencjami. Na co zwrócić uwagę? Jakich
mandatów możemy się spodziewać?
Maciej Nowacki LEXNONSTOP

Głębokość bieżnika
Pierwszym istotnym aspektem jest głębokość bieżnika.
Płytki bieżnik nie sprawuje się prawidłowo – nie
odprowadza dużej ilości wody, co w konsekwencji może
skończyć się poślizgiem. Przepisy mówią, że minimalna
głębokość bieżnika to 1,6 mm. W sytuacji, gdy bieżnik nie
spełnia ustalonych norm możemy spodziewać się
mandatu (do 500 zł), a czasem też zatrzymania dowodu
rejestracyjnego do czasu likwidacji usterki.

Wybrzuszenia i pęknięcia = zatrzymany dowód
Jazda bez kolców
rejestracyjny
Nasze przepisy nie pozwalają jeździć na oponach z kolcami.
Wybrzuszenia, pęknięcia bocznej ściany czy przecięcia
Używanie takiego ogumienia może również zakończyć się
opon również nie wróżą niczego dobrego. Takie
zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Zastrzeżenia budzi także
ogumienie jest niezwykle
nieprawidłowy indeks prędkości
niebezpieczne i może prowadzić
opon dla danego pojazdu.
do wypadku. Poruszanie się na Certyfikowany Rzeczoznawca Samochodowy Dobierając nowe ogumienie do
www.rzkrakow.pl, tel. 600 318 039, e-mail: biuro@rzkrakow.pl
oponach posiadających
swojego samochodu,
---- konsultacje, opinie i eksper tyzy techniczne pojazdów,
wymienione usterki może
musimy mieć to na uwadze –
również zabytkowych
wycena war tości r ynkowej pojazdów (również dla UC i WK)
zakończyć się zatrzymaniem ---w innym wypadku czeka nas
---- profesjonalna pomoc przy zakupie pojazdu używanego
---- wer yfikacja numeru VIN pojazdów
dowodu rejestracyjnego.
m a n d a t k a r n y. N i e
---- weryfikacja jakości napraw pojazdów
---- kosztor ysowanie napraw pojazdów
zapominajmy o tym, jak
---- opinia zmian w specyfikacji technicznej
ważne jest ogumienie
Różne ogumienie na osi
pojazdów (również dla WK i Stacji Diagnostycznych)
naszego pojazdu.
Przepisy pozwalają na to, aby
Nieprawidłowości naszych
samochód nie miał wszystkich
czterech kółek mogą być poważnym niebezpieczeństwem na
takich samych opon, ale nie mogą one mieć różnego
drodze. Jeśli policjanci wykryją defekty w naszym ogumieniu,
bieżnika na tej samej osi. Wyjątkiem w tym przypadku są
czeka nas mandat, a nawet zatrzymanie dowodu
koła zapasowe i „dojazdówki”. Jeśli policjanci zauważą
27
rejestracyjnego.
ten defekt, to skończy się to dla nas mandatem.
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Rozmiar opon ma znaczenie
Policjanci nierzadko kontrolują także wielkość opon.
Wedle obowiązujących przepisów ogumienie nie może
wystawać poza obrys samochodu – obowiązuję to
samochody osobowe i terenowe. Jeśli podczas kontroli
policjanci zauważą taki problem, to możemy się
spodziewać mandatu – tak jak w przypadku płytkiego
bieżnika.

k
dk

FELIETON I Historie warsztatowe

Roztargnienie,

a naprawa blacharska
Roztargnienie jest taką cechą charakteru, która przeważnie utrudnia życie, tak własne, jak
i wszystkim dookoła. Rzadkie są przypadki gdzie jest ono zaletą, a nie przywarą. Tym razem
historia, która nie tylko nie wyrządziła żadnych szkód, to jeszcze zakończyła się pozytywnie,
a cały czas w jej tle „karty rozdawało” moje roztargnienie.
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Zdjęcia źródłowe: Tom Grimbert, Yoann Boyer /unsplash; kolaż: studio.kdk.pl
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Robert Lorenc

Zaczęło się od niegroźnej stłuczki
samochodem. Ucierpiał błotnik i trochę zderzak. Nic
groźnego, bardziej wkurzającego, jednak nie
mającego wpływu na możliwość dalszej podróży
autem. Niby da się jeździć, bo żadne ostre elementy
nie wystają z bryły samochodu, ale jego wygląd
przyprawia o depresję. Zapada decyzja: trzeba
naprawić uszkodzenia, a w tym celu oddać
samochód do blacharza. Na szczęście posiadam
parę zaufanych kontaktów z kategorii „oby nigdy się
nie przydały”, czyli do sprawdzonych „w boju”
blacharzy. Telefon do jednego z nich, szybka relacja
z uszkodzeń auta i już jesteśmy umówieni na
oględziny. Ustalonego dnia o właściwej godzinie
zjawiam się u niego, czym nie jest w ogóle
zaskoczony (to dobrze o nim świadczy że pamiętał).
Szybko przystępuje do oględzin samochodu,
sprawdzając skalę uszkodzeń i zakres pracy. Na
szczęście moja wizualna ocena pokrywa się z jego
profesjonalnym spojrzeniem. Bezproblemowo
dogadujemy się co do ceny za naprawę (on podał
kwotę, a ja ją zaakceptowałem) i terminu podstawienia samochodu wraz z czasem jego naprawy. Poszło
sprawnie i na dwa tygodnie można zapomnieć o
sprawie, bo tyle miałem czekać na naprawę.

Zacząłeś się zastanawiać gdzie zatem tutaj roztargnienie lub
przynajmniej jakakolwiek jego forma? Nie widzisz? Ja również. I
pewnie tak by było do dnia dzisiejszego, gdyby nie przypadek, który
zdruzgotał moje samozadowolenie ze sprawnego załatwienia
naprawy. Dzień po oddaniu samochodu do naprawy zadzwonił do
mnie kolega, który znał całą historię.
- Oddałeś auto do blacharza? – Spytał kiedy odebrałem
telefon.
- Oczywiście.
- Ale chyba nie do tego o którym rozmawialiśmy, bo właśnie
wracam od niego i ani nie ma tam twojego samochodu, ani on nic
nie wie żeby odebrał go od ciebie.
Trochę zdębiałem, popatrzyłem w kalendarz, czy aby nie jest 1
kwietnia i nie próbuje on sobie zażartować ze mnie (nie był), po
czym zareagowałem zalewając go słowotokiem. Zacząłem mu
dokładnie opowiadać – i ze szczegółami - jak wyglądał mój dzień w
którym oddawałem samochód blacharzowi do naprawy. Z
pewnością brzmiałem jakbym zeznawał do protokołu policyjnego,
tak szczegółowym opisem go zasypałem. Wysłuchał mnie
cierpliwie i do końca, i... zaczął się śmiać. Takiej reakcji się nie
spodziewałem. Kiedy jeszcze dusił go trochę śmiech, ale mógł już
zacząć wydobywać z siebie słowa, powiedział:
- Oddałeś auto do innego blacharza.
Mam wrażenie, że w tym samym momencie podniosło mi się
ciśnienie krwi i nastąpił jej całkowity odpływ. W mojej głowie
pojawiła się jedna myśl, która owładnęła mnie w pełni: o co tu
chodzi? Rozwiązanie zagadki okazało się zaskakujące, również
dla mnie. A przyczyną było roztargnienie, którego bym się po sobie
nie spodziewał. Okazało się, że całkowicie bezwiednie w naprawę
samochodu zaangażowałem nie jednego (jak cały czas byłem
przekonany), a dwóch blacharzy. Do jednego dzwoniłem, a do
drugiego jechałem - raz na oględziny, a następnie aby zostawić
auto do naprawy. Tak się zamotałem. Dla zainteresowanych:
ostatecznie wszystko skończyło się szczęśliwie, a samochód
został w ustalonym terminie przywrócony do stanu sprawiającego
zadowolenie właścicielowi.
k
dk
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Kolejne dni mijają zwyczajnie. Samochód
sprawuje się bez zarzutu, a ja nie patrzę nerwowo w
kalendarz z utęsknieniem wpatrując się w datę
oznaczającą podstawienie go do warsztatu.
Ponieważ mam świadomość ułomności ludzkiej
pamięci, na parę dni przed planowaną datą naprawy
zadzwoniłem do blacharza.
- Dzwonię, aby potwierdzić podstawienie
samochodu do naprawy – powiedziałem, jak odebrał
on telefon.
- Przypomni mi pan, bo z pamięci nie kojarzę, a
jadę samochodem. – usłyszałem jego głos - Jednak
jak tak się umawialiśmy, to tak będzie. Prośba tylko o
podesłanie smsem informacji, żebym wpisał
samochód do zeszytu.
Żaden problem. Sms wysłany, wszystko
potwierdzone. Jednym słowem „nie może być lepiej”.

Oddanie samochodu do naprawy również przebiegło bez
żadnej sensacji. Ot przyjechałem, pożartowaliśmy chwilę z
blacharzem, potwierdziłem termin odbioru naprawionego auta i już
byłem w drodze powrotnej od niego. Wszystko przebiegło tak jakby
sobie życzył twórca podręcznika zatytułowanego „oddawanie
samochodu do naprawy blacharsko-lakierniczej”.
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EKOMIASTO

#Ekomiasta

Piwniczna-Zdrój
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Gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim. Zajmuje obszar o
powierzchni prawie 127 km2 i liczy około 10700
mieszkańców. W jej skład wchodzi miasto PiwnicznaZdrój oraz siedem sołectw: Kokuszka, Głębokie, Młodów,
Wierchomla Mała, Wierchomla Wielka, Łomnica-Zdrój
oraz Zubrzyk. Największym bogactwem naturalnym
gminy są wody mineralne w postaci szczawów
wodorowowęglanowo-wapniowo-magnezowo-sodowych
oraz szczawów wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowo-żelazistych. Mają one charakter leczniczy i są wskazane do picia między innymi przy takich schorzeniach jak
przewlekłe stany zapalne przewodu pokarmowego,
wrzody żołądka, cukrzyca, kamica nerkowa czy skaza
moczanowa. Piwniczna-Zdrój to jednak nie tylko
uzdrowisko, ale także doskonałe miejsce do wypoczynku,
szczególnie dla miłośników natury. Ziemia piwniczańska
na przestrzeni roku mieni się bowiem całą paletą barw,
tętni wspaniałym życiem przyrody oraz daje schronienie
licznym gatunkom zwierząt.Amatorzy aktywnego spędzania czasu od wiosny do jesieni mogą przemierzać trasy
rowerowe, a zimą korzystać z wyciągów i tras narciarskich
oraz rozległych terenów biegowych. Z kolei entuzjastów
zabytków zainteresują na pewno: rynek miejski z
ratuszem i domami mieszczańskimi, Muzeum Regionalne
Towarzystwa Miłośników Piwnicznej, kościół parafialny
pw. Narodzenia NMP oraz szachulcowy pensjonat
„Orlęta”.
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Działania na rzecz poprawy jakości powietrza
Czy miasto 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.?
Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój od lutego 2021 roku ma podpisane porozumienie z WFOŚ w
Krakowie w sprawie prowadzenia punktu obsługi programu Czyste Powietrze. Mieszkańcy mogą za
pośrednictwem gminy składać wnioski o dofinansowanie. Zatrudniony ekodoradca pomaga w ich
wypełnianiu. Ponadto gmina otrzymała dofinansowanie do projektu „Wymiana źródeł ciepła w
gospodarstwach domowych na terenie miasta i gminy Piwniczna-Zdrój celem obniżenia poziomu
niskiej emisji – etap II” w ramach środków RPO WM 2014-2020. W latach 2022 i 2023 będzie
dofinansowywana wymiana starych, nieekologicznych kotłów na paliwo stałe na nowoczesne kotły
biomasowe oraz pompy ciepła.
W jaki sposób miasto dba o to, aby zakłady produkcyjne zlokalizowane na jego obszarze w
jak najmniejszym stopniu oddziaływały na środowisko?
Na terenie gminy nie ma większych zakładów produkcyjnych. Te, które działają otrzymują
cyklicznie informacje o możliwości uzyskania dofinansowania na inwestycje proekologiczne.
Czy miasto wprowadziło jakieś zachęty mające nakłonić mieszkańców do zakupu
samochodów proekologicznych np. dopłaty do zakupu, bezpłatne parkowanie, stacje
ładowania akumulatorów itp.?
Nie mamy wprowadzonych dodatkowych zachęt dla mieszkańców do zakupu samochodów
ekologicznych.
Czy miasto inwestuje w ekologiczną, alternatywną komunikację np. autobusy
proekologiczne w komunikacji zbiorowej, ścieżki rowerowe, stworzenie miejskiej
wypożyczalni rowerów itp.?
Gmina realizuje obecnie projekt „Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą w gminie
Piwniczna-Zdrój celem wprowadzenia zmian w mobilności miejskiej prowadzących do zmniejszenia
emisji CO2”, w wyniku którego powstaną nowe ścieżki rowerowe oraz infrastruktura P&R i B&R.
Czy miasto tworzy na swoim obszarze nowe lub powiększa obecnie istniejące tereny
zielone?
W miarę posiadanych środków finansowych gmina stara się powiększać obszary terenów
zielonych.
Czy miasto wdrożyło na swoim obszarze system monitoringu powietrza?
Posiadamy czujnik jakości powietrza zainstalowany przy jednej ze szkół. Dane z niego
publikowane są na stronie internetowej gminy.
Czy miasto prowadzi dydaktyczne kampanie/programy społeczne zwracające uwagę
mieszkańców na szeroko pojętą ekologię?
Od 2016 roku jesteśmy partnerem projektu LIFE-Małopolska w zdrowej atmosferze, w ramach
którego odbywają się akcje edukacyjne wśród mieszkańców oraz młodzieży szkolnej w zakresie
dbania o środowisko.
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Dodatek współfinansowany
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
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CZAS WOLNY
PREMIERA: 13.04.2022

Stefan Weisbrodt
Socjopata
Wydawnictwo: Filia

Jakub jest młodym, przystojnym brunetem. Ma kolekcję dobrych garniturów i świetlaną
przyszłość w firmie, dla której pracuje. Ale jest też manipulatorem, który zawsze bierze to,
co chce. Ludzie wokół niego się nie liczą. Nienawidzi nie mieć kontroli nad otoczeniem.
Jego ofiary to pechowcy, którzy stanęli mu na drodze. Ostatecznie przecież to nie on ustalał
zasady gry.
Nie myślałem nad sposobem, w jaki mam go uwolnić od cierpienia. Cokolwiek miałem
zrobić, musiało wyglądać na wypadek.

KSIĄŻKA

E-BOOK

AUDIOBOOK

Robert Małecki
Wstyd

PREMIERA: 13.04.2022

Wydawnictwo: Czwarta strona
Wstyd zamyka nam usta. Ale przemilczane sprawy zawsze wracają. Julia Karlińska, była
policjantka nazywana Karlą, uczy historii w liceum medycznym i samotnie wychowuje
nastoletnich bliźniaków. Mundur odwiesiła po tragicznej śmierci męża, policjanta, który
zginął w wypadku motocyklowym. Sprawcy tragedii nigdy nie odnaleziono.
Ale duchy przeszłości się obudzą, gdy Śmierszynem, miastem Karlińskiej, wstrząśnie wieść
o zabójstwie Sławomira Nowaka, znanego profesora matematyki oraz jej kolegi z „medyka”.
Będzie to dopiero początek splotu dramatycznych wydarzeń. Tego samego dnia kobieta
będzie musiała się zmierzyć z traumą zaginięcia jednego z synów. Kiedy się okaże, że
chłopiec nie żyje, instynkt śledczy podpowie Karli, że obie sprawy należy połączyć w jedno
śledztwo.

KSIĄŻKA

Mocny thriller kryminalny o uczuciu, które może dać początek złu, i o mrocznej drodze ku
prawdzie, która wyniesiona na powierzchnię, rani do krwi.

Powieść Roberta Małeckiego to prawdziwa uczta dla wyobraźni. Fabuła i postaci doprawione do perfekcji,
do tego nafaszerowane hipnotyzującym klimatem. Czytajcie, bo warto! - Danuta Stenka

CZAS WOLNY

Klementyna Mańkowska
Moja misja wojenna

Brawurowa historia polskiej arystokratki, jednej z najlepszych agentek alianckich
w czasie II wojny światowej.
Spisane przez Klementynę Mańkowską w latach osiemdziesiątych sensacyjne
wspomnienia poznali najpierw czytelnicy we Francji i Niemczech, zanim w 2003
roku po raz pierwszy ukazały się w Polsce w bardzo ograniczonym nakładzie.
Nowe wydanie Mojej misji wojennej zawiera wstęp syna autorki, Krzysztofa
Mańkowskiego, napisany specjalnie do tej edycji, oraz wiele zdjęć z rodzinnego
archiwum.
Liczba stron: 288, Wydawnictwo: Rebis

Poradziłam wszystkim, żeby się położyli, ja też poszłam do
łóżka, ale nie mogłam zasnąć. Byłam pewna, że grozi nam
wojna.
Pod koniec sierpnia poczucie zagrożenia wojną
przekształciło się w pewność jej wybuchu. Wszyscy
mężczyźni zdolni do służby wojskowej zostali
zmobilizowani. Mój mąż, porucznik rezerwy, dołączył do
swojego pułku w Gnieźnie. Pojechał samochodem z
kierowcą. Zostałam z dwoma synami, pięcioletnim
Krzysztofem i trzyletnim Andrzejem juniorem, otoczona
całym oddanym domowym personelem, i… z Tetą. Nie
zmieniałam niczego w swoich przyzwyczajeniach. O ósmej
rano na moim Dahomanie – koniu czystej krwi arabskiej –
objeżdżałam gospodarstwo i las. Na popołudniowe zakupy
lub odwiedziny sąsiadów zaprzęgano lando, a powoził nim
stary stangret Tomisch, wspaniały w swoim paradnym
płaszczu i cylindrze. Był Niemcem ze Śląska, gdzie rodzice
mojego męża mieli majątek.
Wybuchła wojna. Pojawiły się wrogie samoloty rozrywające
niebo piekielnym hałasem, ostrzeliwujące i bombardujące
miasta i wsie. Wyszłam jednak rano z dziećmi do parku,
uświadamiając sobie dopiero po pewnym czasie, że gdyby
spadła na nas jedna z tym bomb, to zabiłaby całą naszą
trójkę.
Drogi były pełne uciekinierów. Zatrzymywali się przed
pałacem, prosząc o wodę i pożywienie. Na widok
przerażonych, pobladłych i wynędzniałych ludzi
postanowiłam, że nigdy stąd nie wyjadę. Sąsiedzi
wpadli w popłoch. Wnet dowiedziałam się, że w
okolicznych pałacach i dworach nikt nie został.
Kiedy przeszła pierwsza fala ludzi, nadeszło
polskie wojsko. Wycofująca się grupa czołgów
napełniła spokojny park straszliwym łoskotem.
Wyszłam przywitać oficerów. Kiedy mnie zobaczyli,
otoczyli przyjaznym kołem, zarzucając pytaniami.
– Dlaczego pani nie wyjechała? My wycofujemy się
na linię Wisły. Pani powinna szybko wyjechać. Nie
wie pani, na co się naraża, zwłaszcza że ma małe
33
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Maj 1939. W środku nocy ktoś puka do drzwi naszej sypialni.
Otwieram, Andrzej się budzi. Czy to Teta? Czyżby któryś z chłopców
zachorował?
Nie. W progu stoją: Marysia – moja pokojówka, o której mówiło się
„panna służąca”, kucharz Józef i jego żona, służący Antoni i Teta –
niemiecka niania do dzieci.
– Proszę pani, proszę popatrzeć, jakiś znak na niebie…
Wyszliśmy wszyscy. Zobaczyłam niebo przecięte ognistą smugą jak
w moim śnie.
– Zbliża się wojna – powiedziałam.
– Tak, proszę pani – przytaknął kucharz. – To na pewno to, od dawna
się o niej mówi.

Dostrzegłam triumfujący uśmiech Tety.
– To znak z nieba, jesteśmy w rękach Boga – powiedział
Andrzej. – Bo to chyba nie może być zorza polarna*.
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Zeskanuj kod
i kup książkę

W maju 1938 roku miałam
dziwny sen.
Byłam w lesie na brzegu
jeziora, wokół mnie
panowała ciemność,
żadnego szmeru, żadnego
ruchu. Północ. Pod wrażeniem ciszy przeszłam parę
kroków, spojrzałam w
niebo… Ani jednej
gwiazdy. Byłam całkowicie
sama. Nagle na niebie pojawiło się dziwne światło, przeszyło je
pasmo ognia. Ziemię rozjaśniła czerwona poświata.
Z oddali usłyszałam trudny do bliższego określenia głos:
– Ten znak przepowiada wojnę. Dotknie ona wszystkie narody.
Zamęt będzie trwał… – Końca zdania nie zrozumiałam. – Później
będzie trzy… Wszyscy chcieliby do mnie wrócić. Będzie za późno…
W oddali widziałam poruszający się tłum ludzi oświetlony blaskiem
pożarów. Widziałam mężczyzn i kobiety, biegli, upadali, śpieszyli do
kościołów.
Gorączkowo usiłowałam rozszyfrować znaczenie tajemniczej, a
może proroczej trójki. Czy to czas trwania wojny? Jakiś triumwirat?
Nieznane imię? Padłam na kolana!…
Czerwone światło na niebie poczęło blednąć. Nastała cisza, po czym
zerwał się wielki wiatr, w którego szumie jeszcze raz usłyszałam ten
sam głos:
– Pokój, zgoda i miłość to będzie twoja misja.
Obudziłam się sparaliżowana z przerażenia. Mój mąż spał. Wyszłam
na taras. Na niebie było pełno gwiazd, a w parku rozbrzmiewał śpiew
słowików. Uspokoiłam się, położyłam do łóżka i usnęłam. Nazajutrz
opowiedziałam mój sen Andrzejowi. Rozmawialiśmy o nim jeszcze
parę dni, po czym o wszystkim zapomnieliśmy.

k
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Książka dostępna również jako e-book

CZAS WOLNY

Kate Hewitt
Dziewczyna z Berlina

PREMIERA: 27.04.2022

Wydawnictwo: Filia, Tłumaczenie: Elżbieta Pawlik

KSIĄŻKA

Chciałam być wolna – wyznała cicho Rosa. – Nawet jeśli tylko przez kilka minut. To może być
wszystko, co mi pozostało.
1936, NAZISTOWSKI BERLIN
Liesel Scholz mieszka w pięknym domu w Berlinie. Jej życie jest pełne przywilejów i
bezpieczne, dzięki pracy jej ojca, chemika, dla nowego rządu. Przypadkowe spotkanie z
Rosą, córką ich żydowskiej gosposi, potwierdza obawy Liesel, że coś jest nie tak. Że
brutalne zasady nazistowskiego rządu są okrutne, a inni wokół niej nie są tak bezpieczni jak
ona. Liesel nieopatrznie zgadza się jej pomóc. Nawet jeśli będzie to oznaczało narażenie na
niebezpieczeństwo wszystkich, których kocha.
1946, FRANKFURT
Młody amerykański kapitan, Sam Houghton, przyjeżdża do Niemiec, by odnaleźć
prominentnych nazistów i doprowadzić do ich procesów. Zatrudnia piękną, ale smutną
tłumaczkę o imieniu Anna. Stają się sobie coraz bliżsi, jednak kapitan nie może przestać
myśleć o tym, co przydarzyło się Annie podczas wojny.
Wszystko dlatego, że Anna ma swoje sekrety, które wiążą ją z Berlinem i partią nazistowską.

Joanna Tekieli
Marzenia na rozdrożu

PREMIERA: 27.04.2022

Wydawnictwo: Filia
Na wojnie trzeba żyć szybko i cieszyć się, kiedy trafia się szansa na choć odrobinę
szczęścia, bo nie wiadomo, kiedy znów się nadarzy taka okazja.
Helena to młoda dziewczyna, studentka farmacji, obdarzona bujną wyobraźnią. Wychowana
na wierszach i poematach polskich romantyków sądzi, że wojna to czas bohaterstwa i
wielkich czynów.
Wybuch drugiej wojny światowej weryfikuje te wyobrażenia, spodziewana pomoc nie
nadciąga, a idealizm dziewczyny zderza się z okrutną rzeczywistością. I nawet miłość, którą
spotyka na swojej drodze, nie jest taka, jak z jej marzeń, bo naznaczona wojną.
Wojna wszystkim podcina skrzydła. Nawet najbardziej kolorowym ptakom.
KSIĄŻKA

Anna Kańtoch
Jesień zapomnianych

PREMIERA: 27.04.2022

Wydawnictwo: Marginesy
Październik 1966 roku. Krystyna Wojciechowska bez większego przekonania studiuje
prawo. Trzy lata wcześniej w tajemniczych okolicznościach zniknął w Tatrach jej brat, Roman.
Rodzina żyje w zawieszeniu, nie chcąc przyjąć do wiadomości, że coś zmieniło się na
zawsze.
Tymczasem na katowickich Drugich Szopienicach młody mężczyzna, Karol Fiszel, znajomy z
dzieciństwa Krystyny, odbiera sobie życie. Po pogrzebie okazuje się, że to nie pierwszy taki
zgon w okolicy, a co więcej, wcześniejszymi interesował się Romek niedługo przed
zaginięciem. W nadziei, że obie sprawy jakoś się ze sobą wiążą, Krystyna pomaga
lokalnemu dziennikarzowi dotrzeć do rodzin zmarłych. Nad jesiennym śledztwem tej
połączonej przez czysty przypadek pary unosi się złowrogi cień Wampira z Zagłębia,
seryjnego i nieuchwytnego zabójcy kobiet…
KSIĄŻKA

E-BOOK

AUDIOBOOK

Tina Baker
Zła mamusia

PREMIERA: 27.04.2022

Wydawnictwo: Filia, Tłumaczenie: Malwina Stopyra
Chciała mieć dziecko... więc je sobie wzięła.
Bogata i piękna Sara ma wszystko, czego kobieta mogłaby pragnąć. Poza własną córką.
Więc kiedy widzi Kim – w zaawansowanej ciąży, przyklejoną do telefonu i kompletnie
ignorującą najstarsze ze swoich dzieci w zatłoczonym sklepie – robi to, co zrobiłby każdy.
Zabiera je. Jednak mała Tonya nie przypomina córki, na jaką liczyła. Podczas gdy Tonya
zawzięcie opiera się wszelkim próbom, by zrobić z niej idealne dziecko, Kim zostaje przez
media okrzyknięta mianem „wyrodnej matki”, której powinno się odebrać również pozostałe
dzieci. Dręczona wspomnieniami własnego dzieciństwa, nie chcąc grać według zasad prasy,
zaczyna tracić kontrolę i odwraca się przeciwko tym, którzy ją kochają. Choć na pierwszy
rzut oka dzieli je wszystko, Sara i Kim mają więcej wspólnego, niż mogłyby sobie
wyobrazić…
KSIĄŻKA

STACJE KONTROLI POJAZDOW
Nr stacji

Nazwa

KR/002

Transbud Nowa Huta S.A.

KR/009

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

KRA/030
KRA/058
KOS/007/P
KRA/054/P

Usługi Motoryzacyjne Wojciech
Droździk
Przedsiębiorstwo Komunalne
Komax" Sp. z o.o.
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/132/P

W&B COMPLEX

KR/134/P

VULKO

KR/135/P

ACG INVEST

KR/136/P

EKO–CARS
Wojciech Polowiec Sp.J.
NOSAL

KR/064/P

KWI/031/P

Adres

Zakres

Godziny otwarcia

pon.-pt.: 7-21,
sobota 7-15
pon.-pt.: 7-21,
sobota 7-15
pon.-pt.: 8-18,
sobota 8-14
pon.-pt.: 8-19,
Kryspinów 497, Liszki
sobota 8-14
tel. 12 660 94 29
pon.-pt.: 7-18,
Kęty, ul. Mickiewicza 8
sobota 7-13
tel. 33 84 52 770 w. 68
pon.-pt.: 7-19,
ul. B2 nr 4, Węgrzce
sobota 7-14
tel. 12 285 82 43
pon.-pt.: 8-20,
ul. Witkowicka 54, Kraków
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
pon.-pt.: 7-20
ul. Centralna 62, Kraków
sobota 8-14
tel. 12 307 23 82
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
ul. Ujastek 11, Kraków,
tel. 12 643 02 00
ul. Ciepłownicza 54, Kraków,
tel. 12 362 96 14
ul. Stary Trakt 7, Węgrzce

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

Podstawowa ABTE
Podstawowa ABTE
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SPRZĘGŁA

AMORTYZATORY

UKŁADY ROZRZĄDU

CONTITECH

REKLAMY / OGŁOSZENIA

FILTRY

SONDY, ŚWIECE

HAMULCE

ELEMENTY
ZAWIESZENIA

USZCZELKI

HAMULCE

CHEMIA
WARSZTATOWA

ROLKI
NAPĘDOWE
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RABAT DLA TAXI
DOSTAWA GRATIS

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

PASKI KLINOWE
I ROZRZĄDU

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

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.
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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

www.witkowicka54.pl

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

DO
SAMOCHODÓW
FRANCUSKICH

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

PRUSY, ul. Kocmyrzowska 162
BEZPŁATNY REGIONALNY MIESIĘCZNIK MOTORYZACYJNY
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pn.-pt.: 8.00 - 17.00, sob.: 8.00 - 13.00

REKLAMUJ SIĘ
W PAKIECIE

kdk.pl
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Już od 396 PLN netto miesięcznie, zamiast 1475 PLN netto
Zamów poprzez biuro reklamy: tel. 12 632 09 32 lub na www.promocje.kdk.pl
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32-010 Kocmyrzów
tel. +12 387 30 52; +48 881 931 352

kdk.pl motoryzacja inaczej

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

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

www.diesel-klinika.pl

www.dpf-klinika.pl

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

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

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

Auto Serwis Tomasz Gadzina
wszystkie marki - specjalność samochody francuskie
Regeneracja

tylnych

belek
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tel. 12 632 09 32
e-mail: reklama@kdk.pl
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Wydawca:
Firma Usług Reklamowych "KATALOG"
31-159 Kraków, Aleja Juliusza Słowackiego 39
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"KATALOG dla kierowców" działa w oparciu o przepisy ustawy o
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tel. 501 172 488

KOMPLEKSOWE NAPRAWY
WSZYSTKICH MAREK
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W pełni elektryczny
miejski SUV

8
Pięcioletnia
gwarancja
na samochód

Zasięg do

329 km

Ośmioletnia
gwarancja
na baterię

Skorzystaj z dofinansowania w programie "Mój elektryk"
ul. Jasnogórska 105
31-358 Kraków
tel. 12 353 30 51
www.autokrak.pl

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 czerwca. 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

Agencja Ubezpieczeniowa
"Mateczny"

ELEKTROMECHANIKA

www.ubezpieczeniamateczny.pl

SAMOCHODOWA

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

lera

tel./fax: 12 656 43 74
tel. kom. 602 392 170

Hal

czynne od pon. do pt. w godz. 9:00-17:00

Blacharska

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

SPECJALIZACJA:

Kraków, ul. Zamoyskiego 85

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

15

towarzystw
w jednym
miejscu

PROMOCJE!!!
Korzystne ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe i inne

BEZPŁATNY REGIONALNY MIESIĘCZNIK MOTORYZACYJNY

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

510 510 504
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Kraków, ul. Blacharska 2
tel.: 509-944-946, 513-143-891
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