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NOWA 
HONDA CIVIC

Tra�  do salonów pod 
koniec lutego jako 5-
drzwiowy hatchback. 

Do wyboru będą 
silniki 1.4 100 KM, 
1.8 143 KM (ben-

zyna) oraz 2.2 150 
KM (turbodiesel). 

Type-R za rok.

Z twarzą tygrysa
Swoją o�icjalną premierę będzie miała w 
marcu podczas salonu samochodowego w 
Genewie. My jednak już teraz zdradzamy 
kilka szczegółów dotyczących nowej gene-
racji modelu Kia cee’d.

Nowy koreańczyk łączy w sobie prze-
stronność i funkcjonalność z cechami 
sportowego hatchbacka. Na uwagę za-
sługują charakterystyczne przetłoczenia 
na masce przechodzące w linie słupków 
przednich, chromowane obramowa-
nie lini okien bocznych, spójna z 

gamą modelową Kia stylistyka atrapy 
chłodnicy typu „tiger nose”, oraz wyraziste 
lampy przednie ze światłami dziennymi 
wykonanymi w technologii LED.

Nowy cee’d jest jeszcze bardziej za-
awansowany technologicznie i stylistycz-
nie od swojego wielokrotnie nagradzane-
go w różnych dziedzinach poprzednika i 
tak jak wszystkie pozostałe modele Kia 
objęty jest 7-letnią gwarancją.

Pierwsze egzemplarze nowego cee’da 
tra�ią do polskich salonów już pod koniec 
kwietnia. 

Warto przypomnieć, że debiutujący w 
2006 roku cee’d to pierwszy model 

Kia produkowany na Starym 
Kontynencie i stworzo-
ny dla europejskiego 
klienta. Był to również 
pierwszy pojazd z Korei 
uzyskujący 5 gwiazdek 

w testach zderzeniowych 
Euro NCAP.  

nie lini okien bocznych, spójna z tra�ią do polskich salonów już pod koniec 
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2006 roku cee’d to pierwszy model 

Kia produkowany na Starym 

w testach zderzeniowych 
Euro NCAP.  

BMW M Gmbh odpowiedzialne za budo-
wę wyjątkowo mocnych samochodów już 
przygotowało specjalną wersję nowego 
modelu X6. M50d to napędzany silnikiem 
diesla potwór doładowany aż trzema tur-

bosprężarkami! Osiąga moc 381 KM i mo-
ment obrotowy na poziomie 740 Nm. Do 
„setki” rozpędza się w czasie 5,3 sekundy 
potrzebując przy tym zaledwie 7,7l oleju 
napędowego na 100 km. Debiut wiosną.  

Potwór z trzema turbosprężarkami
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I TORUŃSKA MOTOORKIESTRA

Ponad cztery tysiące koni mechanicznych 
zagrało na toruńskich Jordankach spe-
cjalnie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Fani motosportu mieli okazję 
wesprzeć XX �inał akcji Jurka Owsiaka 
wykupując prawy fotel w wyczynowych 
samochodach sportowych. Można było 
przejechać się rajdówką, autem rallycros-
sowym czy pooglądać Toruń przez boczną 
szybę profesjonalnego driftowozu. 
- Te przejażdżki dały mi wiele radości 
– podkreśla Michał Guranowski, kierowca 

Wspólnie zrobili coś naprawdę wielkiego

Tym razem nikt nie liczył czasu, kątów wychylenia czy głośności wydechu. Mimo to rajdowcy, rallycrossow-
cy i drifterzy nie oszczędzali opon, paliwa i lakieru. Zafundowali niezwykłe widowisko i emocje, za które 
warto było zapłacić każde pieniądze. W Toruniu po raz pierwszy zagrała MotoOrkiestra.
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Michał Jasiński  m.jasinski@jazdamiejska.pl 200-konnego rallycrossowego Polo. – Po 
pierwsze, dlatego, że ciągnie wilka do lasu 
i cały czas jestem spragniony jazdy. Brakuje 
mi takich prób, tych emocji. Po drugie bar-
dzo się cieszę, że mogłem wspomóc Orkie-
strę. Cel jest niezwykle szczytny. To przecież 
właśnie pomoc innym ludziom, zwłaszcza 
dzieciom jest rzeczą, która w tym wszyst-
kim jest najważniejsza.

Toruńskie Jordanki przez kilka godzin 
okupowane były przez ponad tysięczną 
widownię. Jedni wpłacali „wpisowe” i ru-
szali na tor, drudzy gorąco im dopingowali 
oglądając efektowne popisy „driverów”. 

- To trzeba przeżyć, tego nie da się opisać 
- rzucił po wyjściu z driftowozu Andrzej. 

Organizatorzy nie zapomnieli również 
o najmłodszych fanach sportów motoro-
wych. Były prezentacje kartingów, jazdy 
próbne quadami, modelami RC, wystawa 
Mercedesów i BMW. Dla odważnych przy-
gotowano symulator dachowania oraz 
przejażdżki na „pijanym” rowerze.

Niemal wszyscy kierowcy już po impre-
zie zapowiedzieli swój udział w drugiej 
edycji MotoOrkiestry. Niektórzy szukają 
nawet nowej lokalizacji, bowiem w tym 
miejscu ma powstać sala koncertowa. 
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Diesel coraz mniej poszukiwany
Rynek samochodów używanych bły-
skawicznie zareagował na rekordowo 
wysokie ceny oleju napędowego. Anali-
za ogłoszeń otoMoto.pl wyraźnie poka-
zuje, że coraz mniej osób szuka samo-
chodów z silnikiem wysokoprężnym. 
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Ceny paliw rosną w dawno niespotyka-
nym tempie. Podwyżki dotknęły szczegól-
nie mocno kierowców aut napędzanych 
olejem napędowym. Jak ta zmiana wpły-
neła na rynek samochodów używanych?
- Typową reakcją rynku jest zwiększona po-
daż pojazdów, na które popyt może zacząć 
spadać. W lipcu 2011 samochody z silnika-

mi Diesla stanowiły 49% wszystkich ogło-
szeń, pod koniec grudnia już 52%. Sprze-
dający obawiają się, że takie auta będzie w 
przyszłości trudniej sprzedać, stąd wzrost 
ilości tego rodzaju ofert – mówi Marcin 
Świć z serwisu otoMoto.pl. 

Podczas, gdy samochody z silnikami 
wysokoprężnymi stanowią coraz większy 
udział wszystkich ogłoszeń, coraz mniej 
osób szuka takich aut. Od września do 
grudnia 2011 widać wyraźny spadek za-
interesowania tymi autami: z 38 na 28%. 

- W ostatnich latach wielu kierowców wy-
bierało auta z silnikami Diesla licząc na 
niskie koszty eksploatacji. Gdy pod koniec 
zeszłego roku cena oleju napędowego biła 
kolejne rekordy i to jeszcze przed wprowa-
dzeniem wyższej akcyzy na to paliwo, zain-
teresowanie samochodami typu TDI, dCi i 
wieloma podobnymi było najniższe od po-
nad roku – podsumowuje Marcin Świć. 

Mimo, że w ciągu ostatniego kwartału 
zainteresowanie „Dieslami” spada, war-
tość tych aut utrzymuje się na wysokim 
poziomie. W ciągu roku znacznie bar-
dziej staniały samochody benzynowe. We 

wrześniu 2011 roku nastąpił gwałtowny 
spadek średniej ceny samochodów zasila-
nych LPG: w ciągu 30 dni pikowała ona z 
25 do 10 tys. zł. 
- Mimo tych danych, wciąż jest jeszcze za 
wcześnie, by kategorycznie stwierdzić, 
że „Diesle” nie staniały. Olej napędowy 
nadal drożeje, więc ich średnia wartość 
może jeszcze spaść w ciągu dwóch-trzech 
najbliższych miesięcy. W ubiegłym roku 
benzyna także bardzo podrożała, zaczęto 
montować instalacje LPG do starszych sa-
mochodów, co przełożyło się na wysyp tań-
szych ofert – komentuje Marcin Świć.

Fot. M
ichał Jasiński

Toyota Corolla z silnikiem diesla 1.4 D-4D 90 KM to jeden z najlepszych modeli w 
klasie oszczędnych kompaktów. Jest cicha, ekonomiczna i potrafi wcisnąć w fotel.

Pierwsze Camaro odebrane

Chevrolet Camaro w wersji coupe w ko-
lorze pomarańczowym Inferno z czar-
nymi matowymi pasami jest pierwszym 
egzemplarzem tego sportowego mode-
lu odebranym przez klienta w Polsce. 
Kluczyki do tego auta odebrał niedaw-
no Zbigniew Łyszczarz, prezes firmy 
Antiques Wood i... pierwszy w Polsce 
właściciel kultowego Camaro.
- Wybrałem Camaro przede wszystkim 
ze względu na jego moc i przyjemność 
z jazdy, jaką daje - powiedział nowy 
właściciel samochodu. - Jak typowy 
mężczyzna, szukałem auta, które będzie 
reprezentacyjne i będzie się wyróżniało, 
a Chevrolet idealnie spełnia moje oczeki-
wania.
W naszym kraju model ten oferowany 
jest w najwyższej wersji wyposażenia, 
z silnikiem V8 o pojemności 6,2 l i mocy 
405 KM (skrzynia automatyczna) lub 
lub 432 KM (skrzynia manualna). Ceny 
zaczynają się od kwoty 199.900 zł.

Fot. Chevrolet Poland

Cena oleju napędowego w ciągu roku 
wzrosła o prawie 20%, z poziomu 5 
do niemal 6 zł za litr!

RYNEK INFORMUJE
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MOTORSPORT ZAPOWIEDZI I RELACJI Z IMPREZ SZUKAJ na » www.jazdamiejska.pl/motosport/

Zostań rajdowym 
mistrzem Torunia!

Zamiast zgrzewki Coca-Coli wolą kanister z V Power Racing. Za-

miast filmów na HBO godzinami oglądają onboardy z rajdów. Nie 

boją się dziur w asfalcie i śniegu na drodze a na dzień dobry mó-

wią „Go go go”. Mowa o kierowcach kolorowych rajdówek.

Jeśli marzysz o sławie Krzysztofa Hołow-
czyca i swoje życie chcesz poświęcić raj-
dom, zacznij od KJSów, czyli Konkursowej 
Jazdy Samochodem. To tutaj zdobędziesz 
doświadczenie, nauczysz się techniki jaz-
dy i poznasz zasady sportowej rywaliza-
cji. Nie musisz mieć bogatego sponsora i 
zaplecza serwisowego. Wystarczy Fiat CC 
Sporting, kask i... niegasnący zapał. 

Najważniejszym dokumentem upraw-
niającym do startów w KJS-ach jest prawo 
jazdy. Jeśli dodatkowo posiadasz własny 
samochód, już możesz czuć się szczęścia-
rzem. Co ważne - nie potrzebujesz rajdo-
wej licencji ani auta z klatką.

KJSy organizowane są najczęściej 
przez  lokalne automobilkluby. Obecnie 
przybierają różne nazwy („Mini-Max”, AB 
CUP, RallySprint, SuperOES), ale łączy ich 
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»»»»»»»»»»»»»»» Michał Jasiński  m.jasinski@jazdamiejska.pl wspólny regulamin uchwalony przez PZM. 
Próby są więc dość krótkie i nie pozwalają 
rozwinąć nadmiernych prędkości. Dlate-
go nawet seryjnym „cieniaskiem” możesz 
skutecznie rywalizować z kolegami w 
mocniejszych samochodach. Tutaj liczy 
się technika, strategia i... trochę szczęścia.

Szymon Świątkowski swoją rajdową 
przygodę rozpoczął 6 lat temu. Pierw-
szy „Mini-Max” pojechał seryjną Astrą 
1.4 z instalacją LPG. W roku 2011 tytuł 
rajdowego mistrza Torunia w klasie 2 
zdobył już na Fiacie CC Sporting.

Na początek wystarczy Fiat CC/Seicento Sporting z 
silnikiem 1.1 55 KM. Ceny zaczynają się od 1.500 zł / 
3.000 zł. Do tego kask (od 100zł) z homologacją dro-
gową. Budżet na zawody: wpisowe od 150 zł  (dla 
zrzeszonych w klubie) do 220 zł, paliwo: z trenin-
giem pokonamy ok. 70 km oesowych, co daje nam 
kwotę rzędu 40 zł. Warto też zaplanować wydatki 
na ewentualne naprawy i uszkodzenia, choć w opi-
nii wielu Fiat CC bardzo dobrze znosi trudy KJSów.

„Mini-Max”, czyli Rajdowe Samochodowe Mistrzo-
stwa Torunia. Minimum trasy  - maksimum odcin-
ków. Zawody organizowane przez Automobilklub 
Toruński, najczęściej rozgrywane na torze „Poligon” 
przy ulicy Andersa. Impreza o charakterze KJSów, 
można jednak zobaczyć Skodę Fabię WRC czy Corol-
lę WRC. Pierwsza runda startuje już w marcu. Cykl 
kończy się Nocnym Kryterium Asów BIS.
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Fot. Michał Jasiński


