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regionalny dodatek motoryzacyjny

Fot. Bartosz Jędrzejew
ski

Dołącz do nas na www.facebook.com/JazdaMiejska

regionalny dodatek motoryzacyjny

  TOYOTA AURIS 

Na początku stycznia w 
polskich salonach Toyoty poja-

wi się nowa generacja 
Aurisa. Oprócz ha-

tchbacka do oferty 
dołączy również 

wersja kombi 
- Touring Sports.  
Model produko-

wany będzie w 
Wielkiej Brytanii. 

Ceny zaczynają się 
od 59.900 zł.

Nowy Fiat 500L uzyskał najwyższą 
notę 5-gwiazdek w testach zderze-
niowych Euro NCAP, z ogólną punk-
tacją 83/100.    

Wynik ten nabiera jeszcze większego 
znaczenia zważywszy na fakt, że od 
roku 2012 Euro NCAP stosuje zaostrzo-
ne progi klasy�ikacji 5-gwiazdkowej w 
odniesieniu do stopnia bezpieczeństwa 
osób dorosłych, dzieci oraz pieszych. 

Tysiące godzin wirtualnych symulacji 
złożyły się więc na powstanie debiutu-
jącej w 500L nowej konstrukcji „Small 
Wide”. Wartość i jakość wirtualnych 
symulacji została następnie potwier-
dzona na samochodach przedproduk-
cyjnych, poddanych 200 praktycznym 
testom komponentów i podzespołów, 
ponad 100 próbom wypadkowym oraz 
ponad 100 testom zderzeniowym we 
wszystkich możliwych kon�iguracjach: 
kolizja czołowa i boczna, wywrócenie 

się pojazdu, najechanie kilku pojazdów 
na siebie oraz zderzenie z pieszym. 

Efektem �inalnym jest struktura ka-
roserii w postaci klatki bezpieczeństwa 
wraz z bliźniaczymi słupkami przedni-
mi, odpowiadająca obecnym wymogom 
obowiązującym w USA. Kompleksową 
ochronę pasażerów Fiata 500L za-
pewniają seryjne poduszki powietrzne 
czołowe, przednie boczne i kurtynowe 
wraz z trzypunktowymi pasami bez-
pieczeństwa ze wstępnymi napinacza-
mi i ogranicznikami napięcia. Ważnym 
elementem bezpieczeństwa jest także 
konstrukcja nadwozia, maski silnika, 
drzwi oraz wspornika przegrody czoło-
wej i foteli. W przypadku kolizji, kolum-
na kierownicy ulega złożeniu, by zapo-
biec gwałtownemu przemieszczeniu 
i chroni w ten sposób kierowcę przed 
obrażeniami, szczególnie podczas ko-
lizji czołowej o sile wykraczającej poza 
standardy przyjęte przez Euro NCAP.

Wirtualne symulacje, bezpieczeństwo w „realu”
Fiat 500L
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MotoOrkiestra - czas na drugi finał
Choć do XXI �inału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy zostało 
jeszcze trochę czasu (13.01.2013r), 
to miłośnicy motoryzacji już rozpo-
częli przygotowania do drugiej edy-
cji toruńskiej MotoOrkiestry.

Za niespełna miesiąc fani dwóch i czte-
rech kółek zagrają w Toruniu po raz 
drugi. Tym razem zapowiadają jesz-
cze więcej mocy, hałasu i zwiększonej 
dawki adrenaliny. Nie zabraknie samo-
chodów rajdowych, rallycrossowych 
oraz driftowozów. Będą też specjalne 
licytacje gadżetów, m.in.: kalendarze 
z pięknymi paniami u boku Peugeota 
RCZ, plakaty z mistrzowskimi autogra-
fami czy kursy prawa jazdy. Ci, co wy-

kupią bilet na prawy fotel wyczynowej 
maszyny wezmą udział w losowaniu 
atrakcyjnych upominków. W puli są już 
vouchery na spływy kajakowe, kosme-
tyki samochodowe oraz gry. 

Organizatorzy dość mocno ruszyli 
z promocją styczniowej imprezy. Na 
Facebooku można już znaleźć o�icjal-
ny „fanpejdż” MotoOrkiestry (www.
facebook.com/MotoOrkiestraTorun), 
na którym przybywa wpisów o kie-
rowcach, atrakcjach i nagrodach, a te 
swoim zasięgiem docierają do ponad 
6.000 osób. Sporo informacji, również 
wspomnień z pierwszej edycji, można 
znaleźć także na stronie internetowej 
- www.motoorkiestra-torun.pl. Oj, bę-
dzie się działo! 
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8. stycznia wspomogli Wielką Orkie-
strę Świątecznej Pomocy i wylicyto-
wali kursy driftu z toruńskim zespo-
łem Valvoline PUZ Drift Team. Teraz 
mieli okazję je zrealizować. 

Dla Mariusza z Bydgoszczy przygoda z 
profesjonalnym driftowozem była jak 
podróż w kosmos. Kolana się ugięły, a 
poziom adrenaliny niebezpiecznie się 
podniósł. 

- Jest zaj..cie - mówił po wyjściu z 
400-konnego BMW Mariusz. - Trochę 
kręci się w głowie i czuć zapach palonej 
gumy. Ale naprawdę, jest extra. 

Z większym spokojem i opanowa-
niem do treningu podchodził drugi ze 
zwycięzców licytacji, Kamil z Siedlec. 
On już lizną drift 5 lat temu, kiedy bu-

dował swój własny wyczynowy drif-
towóz. Niestety, nie było gdzie i za co 
trenować, a koszty rosły.

- Dzisiaj Grzesiek sporo mnie nauczył, 
zwłaszcza pokonywania sekwencji za-
krętów, czyli tzw. przekładania auta z 
jednego kierunku na drugi. To trudne, 
ale chyba się udało - oceniał Kamil.

Ze swoich kursantów zadowolony 
był również sam instruktor, czyli Grze-
gorz Hypki, tegoroczny zespołowy wi-
cemistrz Polski w drifcie. Pod koniec 
treningu stwierdził:

- Od wiosny muszę zacząć mocniej tre-
nować, bo już czuję ich oddech na moich 
plecach. Chłopacy bardzo dobrze sobie 
radzą. Widać u nich luz, a drift to jest 
przede wszystkim sport dla uśmiechnię-
tych kierowców. 

NOWA TOYOTA RAV4

Większa i bardziej agresywna
Po niemal 20 latach obecności ryn-
kowej uchodzi za wzorzec SUV-a. Jest 
dostępna w ponad 150 krajach świa-
ta. Dziś doczekała się swojej czwar-
tej odsłony - nowa Toyota RAV4.

Najnowsza generacja Toyoty RAV4 jest 
pojazdem jeszcze bardziej rodzinnym i 
wszechstronnym niż jej poprzednicy, o 
całkowicie nowym wyglądzie nadwozia 
i licznymi nowinkami technicznymi.

Długość całkowita pojazdu wzrosła o 
205 mm, szerokość o 30 mm, wysokość 
zmalała natomiast o 25 mm. Rozstaw 
osi wynosi teraz 2660 mm i jest aż o 
100 mm większy niż w dotychczaso-
wym modelu. Dzięki temu wyraźnie 
wzrosła także przestronność wnętrza.

Nowy RAV4 oferuje najwięcej w swo-
jej klasie przestrzeni na tylnej kanapie, 
którą dzięki systemowi Easy Flat moż-
na dowolnie kształtować i łatwo skła-

dać poszczególne jej części. Bagażnik 
ma teraz pojemność aż 547 litrów.

Wśród jedostek napędowych znaj-
dzie się nowy silnik Diesla o pojemno-
ści 2-litrów i mocy 124 KM. Dostępne 
będą także wersje benzynowe 2.0l o 
mocy 151 KM z manualną skrzynią bie-
gów lub automatyczną typu CVT, oraz 
mocniejszy Diesel 2.2 o mocy 150 KM. 

Za doskonałe prowadzenie odpowia-
da nowa generacja systemu Integrated 
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Fot. Toyota

Toyota 4x4 - nie tyl-
ko dla leśników
Toyota wprowadza ofertę specjal-
ną skierowaną do myśliwych oraz 
leśników zainteresowanych zaku-
pem modeli z napędem 4x4.  

Dodatkowo w cenniku znalazła się 
wersja limitowana niezniszczalnego 
pick-upa - Hilux Hunter. Auto może 
być wyposażone w specjalistyczną za-
budowę z dodatkowym oświetleniem, 
przednią wyciągarkę oraz system do 
wciągania i transportu zwierzyny, 
zamontowany w skrzyni ładunkowej. 
Podczas nocnych polowań niezbędne 
może okazać się dodatkowe, górne 
oświetlenie, z obrotową lampą halo-
genową sterowaną radiem.

Na pokładzie Hiluxa Hunter znaleźć 
się mogą również skrzynki na broń, 
uchwyty na sztucery montowane we-
wnątrz auta, stalowe stopnie boczne 
oraz zbiorniki na wodę. Z przodu mo-
żemy zamówić specjalne orurowanie 
typu „Kangur”. Do palety kolorów 
dołączyły matowe folie czarne, zielo-
ne oraz imitujące Carbon. Producent 
nie zapomniał też o dodatkowych 
osłonach podwozia: silnika, skrzyni 
biegów i reduktora, wykonanych z 
odpornego na sól aluminium.

Fot. Toyota
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Dynamic Drive System , który kontrolu-
je jednocześnie pracę napędu na 4 koła, 
systemu stabilizacji toru jazdy VSC, 
oraz elektronicznego wspomagania 
kierownicy. Moment obrotowy może 
być rozdzielany na przednią i tylną oś 
w proporcji od 100:0 (przód / tył) do 
50:50. Będzie istniała możliwość zblo-
kowania napędu 4x4. 

Polska premiera modelu będzie mia-
ła miejsce w dniach 9-10 marca 2013. 

Jubileusz pod znakiem trójramiennej gwiazdy
Mercedes Toruń Club, organizator 
największych krajowych zlotów aut 
ze Stuttgartu ma już 5 lat. Urodzino-
wa gala odbyła się z naprawdę dużą 
pompą. Wzięli w niej udział klubo-
wicze, przedstawiciele władz miasta 
oraz sponsorzy.

Duże uznanie dla funkcjonowania klu-
bu  wyraził Michał Zaleski. Oficjalny list 
od prezydenta adresowany do preze-
sów Mercedes Toruń Club i Automobil-
klubu Toruńskiego odczytała Mariola 
Soczyńska - kierownik referatu sportu 

Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu 
Miasta Torunia.

W trakcie gali zarząd MTC podzię-
kował głównym sponsorom sekcji i 
organizowanych przez nią zlotów. Pa-
miątkowe puchary otrzymały osoby 
zaangażowane w działania organiza-
cyjne i sprawcy największych sukce-
sów sportowych. Autorem największe-
go był Wojciech Ludwisiak, który za 
kierownicą wzmocnionego Mercedesa 
SL55 AMG wywalczył tytuł mistrza 
kraju w wyścigach równoległych na 
dystansie 1/4 mili w klasie Street RWD 

(SSS Racing). Adex MTC Team, w skład 
którego wchodzą m.in. Wojciech i Jacek 
Ludwisiakowie oraz prezes MTC - To-
masz Niejadlik, wywalczył tytuł II-wi-
cemistrzów w klasyfikacji generalnej 
zespołów, a także okazał się najlepszy 
wśród teamów samochodowych. Siód-
mą lokatę w klasyfikacji generalnej te-
gorocznego sezonu SSSuper Drift Cupu 
zajął kolejny klubowicz - Michał „Obe-
bo” Przybylski. Zakończeniem obcho-
dów jubileuszu Mercedes Toruń Club 
ma być grudniowe spotkanie mikołaj-
kowo-noworoczne na torze MotoPark. 
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Kierowca kontra zimowa natura

Na pytanie: Kiedy trzeba się za to za-
brać? odpowiadamy innym pytaniem: 
To jeszcze tego nie zrobiliście?! Innymi 
słowy - nie ma na co czekać. Kiedy spa-
da pierwszy śnieg, a przed cyfrą ozna-
czającą temperaturę pojawia się minus, 
czas wziąć sprawy w swoje ręce.

Zimowe opony, czyli co najlepiej 
działa na drogowe dzwony

Dziesiątki testów udowodniły, że 
zimą większy komfort i bezpieczeń-
stwo zapewniają opony przygotowane 
specjalnie na tę porę roku. Od letnich 
różnią się budową bieżnika i miękkoś-
cią mieszanki gumowej. Kupując nowe 
opony, warto sprawdzić, czy nie są to 
stare „gumy”, długo magazynowane 
- maksymalny okres przechowywania 
to 3 lata. Natomiast maksymalny okres 
przydatności opony (zarówno do eks-
ploatacji jak i przechowywania) to  10 
lat. Opony zimowe powinny być mon-
towane, kiedy temperatura w ciągu 
dnia spada poniżej 7°C.

Hamulce trzeba mieć zawsze, ale 
szczególnie uważnie sprawdźmy je 
przed zimą

Zimą znacznie trudniej zatrzymać 
rozpędzony samochód, zdecydowanie 

częściej niż latem operujemy pedałem 
hamulca. Nie należy więc bagateli-
zować zużycia takich elementów, jak 
tarcze i klocki hamulcowe. Warto też 
poprosić serwisanta, by zmierzył za-
wartość wody w płynie hamulcowym 
i w razie przekroczenia norm, koniecz-
nie wymienił go na nowy. 

Wycieraczki i światła, czyli dobrze 
jest mieć jasną perspektywę

Zimą dzień jest krótszy, a śnieg i woda 
skutecznie utrudniają widoczność. Nie 
możemy do tego dokładać swojej ce-
giełki, używając starych, przepuszcza-
jących wycieraczek. Koszt ich wymiany 
jest niewielki, a komfort, jaki dają nowe 
zauważy każdy kierowca. Trzeba też 
pamiętać o płynie - potrzebny jest taki 
o wysokiej odporności na zamarzanie 
(do -22ºC).

Krótszy dzień powoduje też, że jesz-
cze ważniejsze niż latem jest sprawne i 
skuteczne oświetlenie. Spalona żarów-
ka to - poza ryzykiem mandatu - zagro-
żenie dla bezpieczeństwa. 

Akumulator, czyli moc musi być
Obojętnie, czy do samochodu pod-

chodzisz sercem czy rozumem na pew-
no chciałbyś, żeby rano zapalił. Mu-

sisz mu dać na to szansę, sprawdzając 
poziom elektrolitu w akumulatorze i 
stan zacisków. Poluzowane lub brudne 
mogą odmówić posłuszeństwa, nawet 
jeśli latem nie było z tym problemów. 

Serwisanta warto poprosić o spraw-
dzenie rozrusznika czy układu zapło-
nowego – zimą muszą być bez zarzutu.

Uszczelki - nie smarujesz, nie je-
dziesz

Osoba szarpiąca za klamkę wcale 
nie musi być złodziejem – prawdopo-
dobnie to właściciel, który zapomniał 
posmarować uszczelki wazeliną lub in-

Fot. M
ichał Jasiński

Zmienna pogoda, wahania temperatur, duża wilgotność, szybko zapadający 
zmrok i niszcząca lakier sól na drogach to wyzwanie dla każdego kierowcy i 
jego samochodu. Sprawdź, czego nie możesz pominąć, jeśli nie chcesz usły-
szeć, że zima w tym roku znowu zaskoczyła… kierowców.

nym środkiem nie dopuszczającym do 
zamarzania wody w uszczelkach. Roz-
mrażacz, zamiast na półce w samocho-
dzie, lepiej mieć przy sobie.

Ubezpieczenie assistance, czyli 
mądry Polak przed szkodą

Kłopoty z uruchomieniem, zamar-
znięte paliwo czy drobne stłuczki to 
obrazki, które zawsze były i będą cha-
rakterystyczne o tej porze roku. W ta-
kich sytuacjach wybawieniem bywa 
ubezpieczenie assistance, które można 
dopasować do swojego sposobu użyt-
kowania auta.

Fot. M
ichał Jasiński

Premium to standard

Nowa Honda CR-V z pewnością spodo-
ba się osobom nawet o najbardziej wy-
sublimowanych gustach w dziedzinie 
sztuki samochodowego designu. Ele-
gancka linia do złudzenia przypomina 
szwedzkie SUV-y z klasy Premium, a 
tym przecież trudno odmówić szyku, 
dynamizmu i młodzieńczej energii.

Honda CR-V nigdy nie starała się udowodnić, że w środku zimy potrafi wspiąć 
się na alpejskie szczyty, i to na letnich oponach. Potrafi za to rozkochać w so-
bie miłośników dobrego stylu, komfortu i praktycznych rozwiązań.

Z rajdowego fotela za kierownicę autolawety

Samochody kocha od małego. W 
motoryzacyjnym CV może wpisać 2-
krotny udział w Rajdzie Barbórka i 
na słynnej Karowej. Dziś prowadzi 
własny, motoryzacyjny biznes. 

Szymon Wesołowski niedawno kupił 
2-letniego Peugeota Boxera 3.0 HDi 
przystosowanego do przewozu samo-
chodów o masie własnej nie przekra-

czającej 1,5 tony, czyli krótko mówiąc 
- lawetę. Co ciekawe, i czym wyróżnia 
się wśród innych przewoźników, jego 
Boxer zabierze na pokład aż szóstkę 
pasażerów. Pomoc uwięzionej na auto-
stradzie rodzinie nie będzie więc kłopo-
tem. Niesprawne auto trafi na lawetę, a 
podróżnicy do komfortowego wnętrza, 
wraz z bagażem. Jeśli przyjdzie potrze-
ba pomocy kierowcy terenówki - też 

nie będzie z tym problemu. Dodatkowa 
przyczepa umożliwia transport aut o 
masie własnej nawet do 3 ton. 

W ofercie firmy Laweta24.eu znaj-
dziemy również usługę wypożyczenia 
„żółtego lwa”. Ciekawa opcja dla tych, 
którzy chcą samodzielnie odwiedzić 
sąsiednie państwa i poszukać dla sie-
bie dobrego auta używanego. Na wy-
posażeniu Boxera jest nawigacja oraz 

system Via Toll. Pracownicy Laweta24.
eu pomogą też przy rejestracji takiego 
pojazdu lub osobiście zajmą się zaku-
pem wybranego modelu u zachodnich 
sąsiadów. W warunkach zimowych fir-
ma pomaga również w uruchamianiu 
zmarzniętych silników. Laweta posiada 
specjalne szybkozłącze z 4-metrowymi 
kablami, które umożliwiają bezstreso-
wa i skuteczne uruchomienie auta.

Fot. M
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 Auto jest teraz nieco krótsze, sporo 
niższe i bardziej dynamiczne. Projek-
tantom udało się zachować off-roado-
we dodatki, które idealnie uzupełniają 
design nowego CR-V. W środku znaj-
dziemy sporo praktycznych rozwiązań, 
eleganckie trójwymiarowe zegary i wy-
godne fotele z szerokim zakresem regu-

lacji.  Tylna kanapa, gotowa pomieścić w 
komfortowych warunkach nawet trójkę 
dorosłych pasażerów, daje się szybko i 
łatwo złożyć umożliwiając przewóz na-
wet 2 górskich rowerów. Bagażnik przy 
rozłożonych tylnych oparciach oferuje 
gigantyczną przestrzeń - 589l.

Nowa Honda CR-V kontynuuje dobrą 
tradycję poprzednika, czyli komforto-
we zawieszenie i dobre prowadzenie. 
Mimo wysokiego prześwitu i jednak 
sporych gabarytów, auto prowadzi się 
łatwo i przyjemnie. Układ kierowniczy, 
z wygodną, choć naszpikowaną przyci-
skami, skórzaną kierownicą, zapewnie 

kontrolę nad autem w każdych warun-
kach. Napęd na cztery koła czuwa nad 
bezpieczeństwem podczas jazdy na 
śliskich nawierzchniach. Ruszanie w 
kopnym piachu odbyło się jednak bez 
wsparcia tylnej osi. System dba widać 
również o oszczędności w paliwie, i je-
śli nie trzeba, nie przekazuje momentu 
obrotowego na dodatkowe koła.

Pod maską nowego modelu znajdzie-
my dwie sprawdzone jednostki napę-
dowe: benzynową 2.0l o mocy 155 KM 
oraz znanego i cenionego turbodiesla 
2.2l o mocy 150 KM. Ceny CR-V zaczy-
nają się od kwoty 94.900 zł. 



Z REGIONU FIAT BRAVO 2.0 160KM MULTIJET 20www.jazdamiejska.pl »SEBAN RALLY CUP, MODEL RC ZAŁOGI OPONEO MOTORSPORTMOTOSPORT www.jazdamiejska.pl/motosport/ » 30
re

kl
am

a

Fot. M
ichał Jasiński

Najpierw dach, potem podium
Przebite opony, urwane koła i zwie-
dzanie oesów na dachu swojego auta 
- dość dramatyczny przebieg miała 
rywalizacja w IV rundzie RSMT SE-
BAN Rally Cup.

Już na początku zawodów awaria ukła-
du napędowego ponownie wyelimino-
wała z walki obrońcę mistrzowskiego 
tytułu - Mirosława Witkowskiego. Do 
boju szykował się Dariusz Topolewski 
(również Mitsubishi Lancer Evo IX). 
Podczas treningu bydgoski kierowca 
zaliczył jednak dachowanie. Na szczęś-
cie auto stanęło na „cztery łapy”, a szyb-
ka pomoc serwisu Marcina Gagackiego 
pozwoliła reprezentantowi Oponeo 
Motorsport kontynuować jazdę i osta-

tecznie stanąć na najwyższym miejscu 
podium. Lider „generalki” po 3. run-
dach, Oskar Lubieński (Honda Civic) 
w połowie zawodów zaliczył „kapcia”, 
przez co stracił szanse na równą wal-
kę i utrzymanie swojej pozycji. Dość 
nieoczekiwanie na 2. stopniu podium 
stanął Maciej Erdmann (Renault Mega-
ne Coupe), który ożywił swoją „renię” 
solidnym paliwem. Trzecie miejsce 
uzupełniła załoga BMW 318 - Marek 
Magrowski / Marek Zagórski.

W roli gościa specjalnego wystąpił 
tegoroczny II rajdowy wicemistrz Pol-
ski w grupie N - Marcin Gagacki, który 
zafundował wszystkim sporą dawkę 
białego dymu, efektownych bączków i 
donośnych strzałów z wydechu.

Mała rajdówka mistrza Gagackiego
6 dni i nocy trwał niecodzienny wy-
ścig wzorem bohaterów z angiel-
skiego Top GEAR. Marcin Gagacki 
budował od podstaw rajdówkę, ja 
- replikę jego Lancera w skali 1:10.
 

Fotoreportaż z zawodów na stronie www.jazdamiejska.pl/motosport/

Pomysł zrodził się, gdy zobaczyłem 
projekty jednego z toruńskich zawod-
ników. Byłem zachwycony.  Chciałem 
spróbować swoich sił. Na swój debiu-
tancki projekt wybrałem rajdówkę 
Marcina Gagackiego. Była efektowna, 

Tekst i zdjęcia: M
ichał Jasiński

kolorowa i można było kupić taką ka-
roserię w sklepie, choć nieco starszej 
ewolucji. „Gacek” dodatkowo zmoty-
wował mnie do działania - on posta-
nowił w tym samym czasie zbudować 
rajdówkę dla swojego kolegi z zespołu 
- Lancera Evo IX. Prawdziwego, dużego 
Lancera. Oboje słowa dotrzymaliśmy - 
w niedzielę, przed kamerami TV i kibi-

cami, zaprezentowaliśmy swoje auta.
- Jestem pod wrażeniem. Nie myślałem, 
że w takim małym modelu można od-
wzorować  wszystko to, co znajduje się 
na prawdziwej rajdówce. Auto ma rekla-
my sponsorów, posiada również tablicę 
rejestracyjną. Naprawdę kawał dobrej 
roboty - oceniał rajdowiec. Zabrakło je-
dynie... „małego Gacka” za kierownicą. 


