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NOWA PANDA 

Premiera odbyła się na 
Stadionie Narodowym na 

tydzień przed meczem 
Polska-Portugalia.  

Auto dostępne jest 
w dwóch wersjach 

wyposażenia i z 
trzema silnikami. 
Najtańszy model  

kosztuje 33.990 zł.

Ducati teraz w Toruniu
Jedne z najbardziej pożądanych mo-
tocykli świata już wkrótce znajdą się 
w ofercie spółki Auto Frelik, dilera 
samochodów Mercedes-Benz, Jeep 
oraz Lancia. Wybór marki Ducati nie 
był bynajmniej przypadkowy.

Toruński diler utożsamiany był głównie 
ze sprzedażą i serwisem aut topowych 
marek. Ta bogata już lista pojazdów 
klasy premium niebawem zostanie 
jeszcze rozszerzona. 

- Wyznając �ilozo�ię, że kto stoi w 
miejscu, ten się cofa, idziemy o kolej-
ny krok  naprzód – podkreśla Jarosław 
Manelski z �irmy Auto Frelik i AF Mo-
tors. - Postawiliśmy na następną markę 
premium, tym razem ze świata moto-
cykli. Dzięki temu w naszym salonie 
już za kilka tygodni pojawią się ogniste 
rumaki rodem z Bolonii.

Do toruń-
skiego salo-
nu przy 
Szosie 

Chełmińskiej tra�ią więc takie maszyny 
jak Monster, Multistrada, czy legendar-
ny już Diavel – motocykl, który zda-
niem ekspertów na nowo zde�iniował 
pojęcie „power bike”. 

- To, że związaliśmy się akurat z 
Ducati nie jest bynajmniej dziełem 
przypadku – podkreśla kierownictwo 
toruńskiej �irmy. - Po pierwsze, moto-
cykle włoskiego producenta to praw-
dziwy światowy top. Po drugie, Ducati 
zawarło umowę z AMG, czyli fabrycz-
nym tunerem Mercedesa. 

Owoc tej współpracy prawdopodob-
nie już za kilka tygodni stanie pod da-
chem salonu przy Szosie Chełmińskiej. 
Chodzi o specjalną wersję wspomina-
nego Diavela – Ducati Diavel AMG Spe-
cial Edition, która w sprzedaży pojawi 
s i ę właśnie wczesną wiosną. 

Desmodromiczny rozrząd, 
stalowa, kratownicowa rama, 

dwucylindrowy silnik w 
układzie L i niepowtarzal-

ny dźwięk, to tylko kilka 
cech, które świadczą 

o wyjątkowym cha-
rakterze motocykli 

włoskiego producen-
ta. Rumaki z Bolonii w 

ostatnich latach zdoby-
wały między innymi tytuły 
mistrzowskie w serii Moto-

GP, czyli motocyklowej 
Formule 1 i w FIM Su-
perbike World Cham-
pionships.          (TON)
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Motosportowcy wolą mieć Opatrz-
ność po swojej stronie. Nic więc dziw-
nego, że msza święta w ich intencji 
do kościoła na toruńskich Bielawach 
ściągnęła sporą grupę zawodników, 
sędziów i działaczy. 

W świątyni pojawili się między innymi 
reprezentanci Automobilklubu Toruń-
skiego, Mercedes Toruń Club, BMW 
M-Power Club i Automobilklubu Polski. 
Do Torunia przyjechali też zawodnicy z 
Brodnicy, Kowalewa Pomorskiego i No-
wego Miasta Lubawskiego. Mszy prze-
wodniczył kapelan środowiska moto-
rowego – ks. Zbigniew Łukasik. 

Tuż po nabożeństwie spora grupa 
jego uczestników przeniosła się z Bie-
law bezpośrednio na obiekty MotoPark 

przy ul. Bielańskiej. W treningu na torze 
wzięło udział łącznie około dwudziestu 
kierowców. Dla niektórych z nich były 
to ostatnie szlify formy i sprzętu przed 
regionalną inauguracją sezonu. For-
malnie nastąpi ona 11. marca na torze 
rajdowym Poligon podczas pierwszej 
rundy Samochodowych Mistrzostw To-
runia „Mini-Max 2012”. Treningowo-in-
tegracyjny charakter spotkania w Mo-
toParku nie przeszkodził zawodnikom 
w podjęciu odrobiny sportowej rywa-
lizacji. Spontanicznie zorganizowano 
„Lap Cup”, czyli zmagania polegające na 
jak najszybszym pokonaniu ze startu 
zatrzymanego jednego pomiarowego 
okrążenia. Najlepszy wynik czasówki  
osiągnął Janusz Chrościelwski w bar-
dzo mocnym Mercedesie 190.     (TON)  

Z kościoła prosto na tor



Premiera z szampanem
W ostatni weekend lutego w pol-
skich salonach zadebiutowała Toyo-
ta Avensis po faceliftingu. W Toruniu 
nowy model przywitano z należytą 
oprawą i... przy kieliszku szampana.

Nowa Toyota Avensis wyróżnia się te-
raz bardziej elegancką i dynamiczną 
linią nadwozia, zwłaszcza w odmianie 
kombi. Szeroki grill i reflektory z dioda-

mi LED do jazdy dziennej dodają świe-
żości i prestiżu flagowej Toyocie.Przy 
okazji faceliftingu zwiększono również 
listę wyposażenia seryjnego oraz po-
prawiono właściwości jezdne. Modyfi-
kacjom poddano także najczęściej wy-
bierany silnik diesla 2.0 D-4D o mocy 
124 KM. Warto tutaj dodać, że Avensis 
jest najchętniej kupowanym japończy-
kiem klasy średniej-wyższej w Polsce. 

Odmłodzone Aygo
Wkrótce do salonów Toyoty trafi kolejny 
odświeżony model - Aygo. Najmniejsza 
„japonka” zyska na wyrazistej stylisty-
ce nadwozia i wnętrza oraz bogatszym 
wyposażeniu. Z przodu otrzyma świat-
ła do jazdy dziennej typu LED, duży 
wlot powietrza oraz bardziej drapieżny 
zderzak. W środku znajdziemy skórza-
ną kierownicę i nowy system audio z 
systemem Bluetooth. Dostępne będą 
także bardziej intensywne kolory: po-
marańczowy oraz elegancki brązowy.
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Auto z ogrodem
9-letnia torunianka Marta Kańczew-
ska zajęła 2. miejsce w konkursie pla-
stycznym „Dream Car” organizowanym 
przez Toyotę. Zwycięska praca przed-
stawia pojazd z ogrodem, którego źród-
łem energii jest Słońce. Marta wraz z 
rodzicami i bratem odebrała nagrodę w 
salonie Toyoty w Toruniu. Teraz czeka 
na europejski finał.  

Nowy model, dzięki dokonanym zmia-
nom, ma teraz spore szanse wygrać z 
europejską reprezentacją.

Najnowszy Avensis z pewnością 
spełni oczekiwania osób ceniących 
sobie komfort podróżowania i nieza-
wodność. Nadwozie jest sztywniejsze, 
zawieszenie bardziej komfortowe i le-
piej „trzyma” auto na drodze. Mały pro-
mień skrętu ułatwia parkowanie. Sporo 
zmian technicznych znajdziemy rów-
nież w silniku diesla 2.0 D-4D. Bardzo 
szybko dostępny moment obrotowy 

pozwala teraz błyskawicznie przyspie-
szyć i cieszyć się zapasem mocy przez 
dłuższy czas. Zużycie paliwa zmniej-
szono przy tym do poziomu 4,5 litra na 
100 km! We wnętrzu znajdziemy wyż-
szej jakości materiały oraz multime-
dialne dodatki „Toyota Touch” z polską 
nawigacją, kamerą cofania oraz funkcją 
odczytującą SMSy. 

Ceny Toyoty Avensis zaczynają się od 
kwoty 82.900 zł. Za najbogatszą wersję 
Prestige z silnikiem 2.2 D-CAT przyj-
dzie nam zapłacić ponad 150.000 zł. 
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nie poznanie asystenta parkowania, 
który samodzielnie ustawi nam auto 
w tzw. „kopercie”, z dokładnością co do 
centymetra. Sprawdzone - działa.

Testowany model XL napędzany był 
silnikiem diesla 1.7 CRDi o mocy 136 
KM. Z jednej strony to niewiele jak na 
tak ogromną limuzynę. Jednak do co-

dziennej jazdy (spalanie 6,8l) w zupeł-
ności wystarcza. Godny polecenia jest 
za to 6-stopniowy automat z możliwoś-
cią ręcznej zmiany biegów.

Ceny nowej Optimy zaczynają się od 
82.900 zł (z silnikiem 2.0 170KM - do-
stępnym od kwietnia). Testowana wer-
sja XL to koszt minimum 112.900 zł.

Peter Schreyer, twórca sylwetek Audi 
TT i Volkswagena New Beetle zaczął 
pracować dla KIA. Efekt? Nowy Spor-
tage, Sorento, a od niedawna  flago-
wa Optima. Jest się czym pochwalić.

Siedem lat gwarancji to skuteczny po-
mysł na zdobycie zaufania klientów.   
Teraz KIA zapragnęła serc Europejczy-
ków tworząc kolejny z hitowych modeli 
- limuzynę Optima. 

Sylwetka następcy Magentis nawią-
zuje do linii coupe o wyrazistych spor-
towych akcentach. Smukłe nadwozie 
(ponad 4,8 metra długości!), ozdobione 
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Wkurzyć konkurencję
chromowanymi wykończeniami i przy-
kuwającymi wzrok 18” felgami, z pew-
nością szybko się nie znudzi.

Wnętrze nowej Optimy do już „mały 
salon prezydencki”, wykonane z bardzo 
dobrych materiałów i wzorowo spa-
sowane. Przestronnością dorównuje 
modelom z najwyższej klasy. Wygodne 
fotele i komfortowa kanapa to kolejne 
plusy koreańskiej limuzyny.

Ci, co pierwszy raz spotykają się z 
KIĄ, nie powinni mieć problemów z jej 
obsługą. Mi odnalezienie przycisków i 
niezbędnych przełączników zajęło 5 
minut. Trochę wprawy wymaga jedy-
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Rekin znowu atakuje!

Tradycyjnie rajdowy sezon modeli zdalnie sterowanych rozpoczął Rajd Zi-
mowy. Choć śniegu na Motoarenie znowu zabrakło, to frekwencja i sporto-
we emocje dopisały w nadmiarze. Po feralnym początku i wyśmienitej koń-
cówce zawody wygrał Radosław „Rekin” Schenker z Głogowa.

Pierwsza runda rajdowych mi-
strzostw Polski 2012 obfitowała w 
wiele nagłych zwrotów akcji. Dla de-
biutującego Huberta Ptaszka zakoń-
czyła się ostatecznie happy endem.

Uczestnikom 8. Rajdu Lotos Baltic Cup 
przyszło ścigać się w iście ekstremal-
nych, zimowych warunkach. 

- Śniegu była masa, zwłaszcza w so-
botę. W niektórych miejscach bandy 
przekraczały wysokość samochodu 
– opowiada Hubert Ptaszek.

Jednakże to nie zaśnieżone pobocza 
były największym zmartwieniem dla 
załóg uczestniczących w inauguracji 
RSMP 2012. Nawierzchnia tras pokryta 
była w wielu miejscach nie tylko śnie-
giem, ale i topniejącą breją, a nawet 

lodem. W związku z tym podczas rajdu 
dochodziło do wielu zaskakujących  i 
groźnych zdarzeń.

- To były niezwykle trudne zawody 
– podkreśla młody reprezentant Auto-
mobilklubu Toruńskiego. – Potwierdzi-
ły się stare prawdy, mówiące że prio-
rytetami na rajdzie zawsze powinny 
być walka do końca i jego ukończenie. 
Jeden z utytułowanych konkurentów 
powiedział na mecie, że ten rajd mógł 
dać więcej doświadczenia niż później-
sza połowa sezonu. 

Pierwszą rundę rajdowych mi-
strzostw Polski Hubert Ptaszek zakoń-
czył zwycięstwem w klasie 6. i trzecim 
miejscem w grupie R. W klasyfikacji 
generalnej zawodnik Automobilklubu 
Toruńskiego był ostatecznie 19.

Zwycięski debiut Huberta
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Na starcie do pierwszego rajdu w se-
zonie 2012 stanęło 27. zawodników z 
Torunia, Bydgoszczy, Poznania a nawet 
Elbląga. Do Torunia nie przyjechał  nie-
stety aktualny mistrz, Jakub Chomicki 
z Warszwy. W tym układzie ochoty na 
szybką jazdę nabrali miejscowi kierow-
cy elektrycznych rajdówek.

Bardzo dobrze zawody rozpoczął 
Radosław Schenker. Pierwszy czas na 
OS-1 dały zapowiedź szybkiej jazdy. 
Niestety z odcinka na odcinek „Rekin” 
tracił kontrolę nad autem i to on musiał 
gonić rywali. Do walki o podium włą-
czyli się więc Michał Sybilski i Paweł  
„Gizbern” Świtajski. Mocne tempo na-
rzucił zwłaszcza Paweł wygrywając 5 
z 9 oesów. Wahacz ułamany przy lądo-
waniu z hopy i skorzystanie z systemu 
SuperRally odebrały jednak kierowcy 

nadzieję na zwycięstwo. W końcówce 
rajdu odnalazł się za to Radek Schenker 
wygrywając dwa ostatnie oesy i cały  
rajd.  Drugie miejsce przypadło Pawło-
wi Rybackiemu (Bydgoszcz), a trzecie 
wywalczył Arkadiusz Szajek (Poznań). 

Zmaganiom modelarzy z uwagą 
przyglądali się twórca polskiego driftu 
- Maciej Polody oraz Marcin Wicik. 
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