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TORUNIANIN W 
CZOŁÓWCE RAJDU WISŁY

Sport nierzadko staje się rodzinną tradycją. Swo-

ją rajdową karierę o& cjalnie rozpoczął Hubert 

Ptaszek, syn wielokrotnego mistrza kraju w ral-

lycrossie. Debiutant w sierpniowym Rajdzie Rze-

szowskim pojechał bez pomiaru czasu. Na Rajdzie 

Dolnośląskim zaczęło się ostre ściganie. Siódmą 

rundę Rajdowego Pucharu Polski zawodnik Auto-

mobilklubu Toruńskiego zakończył na 5. miejscu 

w klasie i 15. w klasy& kacji generalnej. W Rajdzie 

Wisły torunianin uplasował się w pierwszej dzie-

siątce generalki. W Pucharze Polski ściga się jesz-

cze dwóch innych kierowców z AT – Przemysław 

Żabka i Sebastian Wesołowski.

FLASH

Po targach we Frankfurcie 
czas na MOTO-TOR w Toruniu

Do Frankfurtu nam daleko i to bardzo. I nie chodzi wcale o odległość, bo 1000 

kilometrów można jakoś przejechać (po niemieckich autostradach pewnie szybciej niż z 

Torunia do Krakowa). Ale my Polacy nie gęsi i swoje targi też mamy. Tylko w mniejszym 

wydaniu. Bo i nasze por& ele są wciąż „nieco” mniejsze od tych europejskich. 

Na szczęście samochody mamy te same. A warto się też pochwalić choćby tym, że 

Polska,  po salonie we Frankfurcie, była pierwszym krajem w Europie, w którym ofi cjal-

nie zaprezentowano nowego Yarisa. Mimo, że tak spektakularnych debiutów brakuje 

na „MOTO-TOR”, to jednak dilerzy ostatnio zaczynają wystawiać naprawdę ciekawe 

auta. Oprócz „tradycyjnych” modeli pojawiają się wersje sportowe, serie limitowane 

oraz prawdziwe rajdowe maszyny sprowadzane specjalnie na czas targów. Do Torunia 

przyjeżdżają miłośnicy systemów car-audio, odlotowego tuningu czy też klubowicze 

różnorodnych markowych fanklubów. Dzieci mogą pobawić się profesjonalnymi mode-

lami sterowanymi radiem, a rodzice w tym czasie obejrzeć i na gorąco porównać nawet 

kilkanaście modeli samochodów. 

Zapraszam więc na kolejną edycję toruńskich targów motoryzacyjnych „MOTO-TOR”, 

jednocześnie oddając w Państwa ręce specjalne wydanie Magazynu „JazdaMiejska”, 

poświęcone właśnie aktualnym trendom na rynku motoryzacyjnym. Sporo miejsca jak 

zwykle poświęcamy też motosportowcom z regionu , którzy swoim kibicom dostarcza-

ją wielu powodów do satysfakcji. W ostatnim czasie tego typu powodów do radości 

dawali fanom choćby toruńscy motocrossowcy, kar/ ngowcy BTM-u Bydgoszcz, czy za-

wodnicy Automobilklubu Toruńskiego, tacy jak mistrz Polski w wyścigach równoległych 

Paweł Kowalski. Miłej lektury.
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NOWA KLASA B TUŻ, TUŻ

Niebawem do salonów Mercedesa w całym kraju 

tra&  najmłodsze dziecko koncernu Daimler AG. 

Poprzednia generacja Klasy B znalazła szeroką 

rzeszę nabywców. Łącznie sprzedano ponad 700 

tys. egzemplarzy tego modelu. Następczyni w 

zamyśle centrali ze Stuttgartu ma poprawić ten 

wynik. Nowa klasa B będzie relatywnie tańsza od 

poprzedniczki. Mają cechować  ją również cha-

rakterystyczne przetłoczenia boków nadwozia, 

nadające sylwetce bardziej drapieżnego charak-

teru, imponujące wnętrze, bogate wyposażenie 

i oszczędność (średnie zużycie paliwa dla aut z 

silnikami benzynowymi ma wynieść poniżej 6 li-

trów, dla diesli – 4,4 l). 

TRZY TYTUŁY DLA TORUNIA

Zawodnicy Motosport Castrol Teamu zdążyli już 

przyzwyczaić swoich kibiców do kolejnych sukce-

sów na motocrossowych torach. Powodów do ra-

dości nie zabrakło również na zakończenie tego-

rocznego sezonu. Tytuł pierwszego wicemistrza 

Polski seniorskiej klasy MX2 wywalczył Tomasz 

Wysocki. Warto tu nadmienić, że dla siedem-

nastolatka, ubiegłorocznego czempiona wśród 

juniorów, był to dopiero pierwszy rok startów w 

„dorosłym” motocrossie. Na najniższym stopniu 

podium mistrzostw w tej samej klasie stanął  jego 

starszy brat, Łukasz. Tytuł drugiego wicemistrza 

Polski, tyle, że w MX 85, wywalczył z kolei Karol 

Kruszyński.



»

I GDZIE TEN KRYZYS?
Tegoroczna, 64. edycja targów motoryzacyjnych we Frankfurcie ob& towała w  
intrygujące nowości. Nad Menem oglądać mogliśmy zarówno auta hybrydowe, 
elektryczne, jak i nowe wersje popularnych modeli. 

Tekst: Łukasz Czachor

»

IAA FRANFKURT 2011
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Infi nity FX by Sebastian Vettel

Jedno z niewielu aut, które potrafi ą osiągnąć obłę-

dne 300km/h i przejechać szutrową drogą nie łamiąc 

się przy tym w pół. Citroën produkował wersje „by 

Loeb”, Fiat miał S/ lo w wersji Schumacher, jednak w 

przypadku tych aut skupiono się głównie (lub jedynie) 

na stylistyce. Infi nity postawiło na osiągi i to nam się 

podoba. Pięciolitrowe, czterystudwudziestokonne V8 

w nadwoziu SUV. Prawdziwe szaleństwo!

Maserati GranCabrio Fendi

Limitowana wersja Masera/  GranCabrio przygotowana 

specjalnie na salon we Frankfurcie, a zaprojektowana 

przez włoską projektankę mody - Silvię Venturini Fen-

di. Samochód dla latynoskiego playboya, kwintesencja 

włoskiego stylu. Unikatowe połączenie sportu i elegan-

cji. Nie sposób mówić o tym aucie inaczej niż w super-

latywach. Przynajmniej dopóki nie pozna się ceny, a ta 

nadal pozostaje tajemnicą. 

Co jednak cieszy nas szczególnie, wśród premier nie zabrakło także znienawidzonych przez eko-

logów i stłamszonych przez kryzys samochodów sportowych. Jako, że na stoiskach niewiele 

było polskich akcentów, to przyjrzyjmy się bliżej autu pochodzącemu z kraju, w którym 

żyje niemal milion naszych rodaków. Z przodu wygląda jak mały Koenigsegg, we-

wnątrz bez zbędnych udziwnień, a jeździ jak… domniemany ulubieniec Nergala. 

Takie właśnie jest najmłodsze dziecko Lotusa - Evora. Ciąża trwała aż 13 lat, 

ale warto było czekać na nowy model brytyjskiej marki. Dla formalności 

warto wspomnieć o umieszczonym cen-

tralnie 3,5-litrowym V6 napędzającym 

tylne koła za pośrednictwem sześ-

ciobiegowej manualnej skrzyni 

biegów. Setka w mniej niż 

pięć sekund, prędkość 

maksymalna oko-

ło 260km/h.

LOTUS EVORA GTE
Piekielna maszyna o porywającym 

dźwięku i boskiej sylwetce. Jeszcze 
lżejsza od „zwykłej” Evory i napędzana 

jeszcze mocniejszą  444-konną V6-tką. 
Wygląda i jeździ jak milion dolarów. Czy 

czegoś więcej nam potrzeba? 

www.jazdamiejska.pl



Mitsubishi ASX, bardziej zwinny brat Out-

landera, zapewnia dynamikę auta osobowe-

go oraz funkcjonalne wnętrze typowe dla 

pojazdów z segmentu minivanów. Mniej się 

„reklamuje” jako samochód terenowy zdolny 

pokonać każdą przeszkodę. I właśnie te cechy  

spodobały się klientom, dla których Outlander  

jest zbyt „poważny”, a kompaktowy Lancer za 

„delikatny” na pozamiejskie drogi. 

Ostre spojrzenie bestii
Jest dojrzalszy, lepiej wyposażony i bardziej drogowy niż kiedykolwiek. Taki „średni crosso-

ver” na każdą pogodę. Klienci bardziej cenią w nim komfort jazdy niż zdolności terenowe.

Mitsubishi LANCER

- uliczny rajdowiec
Najpopularniejszy model „Trzech Diamen-

tów”, Mitsubishi Lancer, wzmacnia w paździer-

niku swoją promocyjną ofertę. Teraz klienci 

mogą skorzystać z rabatu aż do 10.000 zł, a 

najtańsza wersja Lancera została wyceniona  

na 52.990zł.  To najlepsza propozycja na rynku 

w tej klasie aut! Klienci mogą również skorzy-

stać z atrakcyjnych kredytów 50/50, ale wtedy 

wartość rabatu zmniejsza się nam do kwoty 

6.500 zł lub 4.000 zł w kredycie 3x33%. W 

ofercie są jeszcze ostatnie modele z rocznika 

2010, tańsze nawet o 15.000 zł. Przeceniony 

został również sportowy model Evolu/ on X.

OUTLANDER 
z nowym dieslem

Mitsubishi Outlander doczekał się w końcu 

mocnego i nowoczesnego silnika diesla. Turbo-

doładowana jednostka 2.2 DID MIVEC generu-

je moc 177 KM i zapewnia dobre osiągi oraz 

niespotykanie niskie spalanie paliwa (5,6 litra 

w cyklu pozamiejskim). Jest też pierwszym na 

świecie silnikiem wysokoprężnym, w którym 

zastosowano system zmiennych faz rozrządu. 

Pracować będzie w połączeniu z 6-stopniową 

manualną skrzynią biegów. Zapewnia wysoki 

moment obrotowy na poziomie 380 Nm osią-

gany już przy 2.000 obr./min. Ważącego ponad 

1700 kg Outlandera rozpędza do pierwszej 

„setki” w czasie poniżej 10 sekund.

W Polsce Outlander 2.2 DID MIVEC jest do-

stępny w wersji z napędem na 4 koła, z sześ-

ciobiegową manualną przekładnią, w czterech 

wersjach wyposażenia: Invite, Intense, Inten-

se+ i Instyle. Obecnie ceny tego modelu zaczy-

nają się od 127 050 zł.

www.mitsubishi.torun.pl

PAJERO nową bronią 
Adama Małysza

Polski skoczek przesiada się z Porsche do 

profesjonalnej off -roadowej rajdówki - Mit-

subishi Pajero. Zespół RMF Caroline Team, w 

barwach którego Adam Małysz wystartuje w 

najbliższym Rajdzie Dakar, zakupił już kilka ta-

kich samochodów w specyfi kacji T1. Są to jed-

ne z najlepiej przygotowanych i sprawdzonych 

na Dakarze samochodów terenowych, dzięki 

którym zespół ma nadzieję przekroczyć linię 

mety tego najtrudniejszego rajdu na świecie. 

MITSUBISHI ARPOL MOTOR COMPANY SP. Z O.O.
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Nowy crossover Mitsubishi łączy więc w so-

bie sportowy design z niezłymi osiągami, wy-

sokim komfortem jazdy oraz przystępną ceną. 

Nie bez znaczenia są też wymiary ASX-a, któ-

ry dysponując długością niespełna 4,3 metra 

pozwala spokojnie prowadzić się po miejskich 

uliczkach, a przy okazji nie ogranicza swoim 

pasażerom wolności ruchu w środku.  Pod ma-

ską nowego crossovera pracują nowoczesne 

jednostki: benzynowa 1.6 MIVEC 117KM oraz 

turbodoładowany diesel ze zmiennymi fazami 

rozrządu (pierwszy na świecie) 1.8 MIVEC o 

dwóch mocach 116 i 150 KM. ASX może po-

chwalić się również najwyższą oceną w testach 

zderzeniowych Euro NCAP (5 gwiazdek), oraz 

wysoką pozycją w rankingu ADAC na najtańsze 

auto w utrzymaniu, wyprzedzając m.in.: Nissa-

na Qashqai, VW Passata oraz Kia Sportage.

«



DACIA
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UNI-CAR DWA Sp. z o.o.

Terenówka za pół darmo

Czy dysponując kwotą niespełna czterdzie-

stu tysięcy złotych można stać się posiadaczem 

nowego samochodu terenowego? Oczywiście, 

że... nie. Ale dysponując zbliżoną kwotą moż-

na już kupić przyzwoite auto z napędem na 

cztery koła zdolne pokonać niejedną trudną 

przeszkodę. Jakie? Zdziwicie się, ale Dacię. 

Dacia dzięki Renault rozwija się szybciej niż 

sieć autostrad w Polsce. A Duster jest już dzi-

siaj hitem sprzedaży. Auto zbliżone wymiarami 

do rodzinnego kompakta (długość 4315mm) 

850 KM pod maską Dustera
Ponad 20 kilometrów trasy o 156 zakrętach, 

a na końcu upragniony szczyt góry Pikes Peak 

w Stanach Zjednoczonych. Dacia Duster No 

Limit z 850-konnym silnikiem Nissana GT-R 

potrzebowała zaledwie 10 minut, aby znaleźć 

się na samym szczycie. Tego wyczynu dokonał 

Jean-Philippe Dayraut, trzykrotny zwycięzca 

rajdu Trophee Andros, wprowadzając tym sa-

mym Dustera na podium klasyfi kacji general-

nej tego niecodziennego wyścigu.

Duster, który dojechał na metę jako trzeci, do-

słownie kilka sekund za „stałymi bywalcami”, 

dał dowód śmiałości, ambicji i entuzjazmu, a 

więc cech charakteryzujących markę Dacia. 

Szczególnie chętnie angażuje się ona w ma-

sowe i pełne autentycznego zapału przedsię-

wzięcia, w których uczestnicy są blisko pub-

liczności i stwarzają wyjątkową atmosferę. 

Michał Jasiński  m.jasinski@jazdamiejska.pl

Napęd na cztery koła i przestronność jak w autobusie. Do tego niska cena, dobre wyposażenie i 
jakość fi rmowana przez Renault. Dacia Duster nie czeka na równe drogi - jeździ po wszystkim.

imponuje wielkością wnętrza i możliwościami 

jazdy w terenie. Próby pokonania grząskie-

go piachu i kilku wymagających wzniesień 

okazały się dla Dustera błahostką, żeby nie 

powiedzieć „pikusiem”. Duże, 16-calowe felgi 

(w testowanej wersji Laureate wykonane ze 

stopów lekkich) i pokaźny prześwit pozwalały 

na odrobinę szaleństwa w terenie. Zaskoczyło 

nas zabezpieczenie Dustera przed przeszkoda-

mi - osłony przedniej i tylnej części podwozia, 

w tym „mata” pod silnikiem, to bardzo przy-

datne „off -roadowe” akcesoria. Dodatkowo 

matowe progi boczne i nadmuchane błotniki 

dodają autu solidności i wyglądu rasowej te-

renówki. Odradzamy jednak jazdę po grząskim 

i wymagającym terenie - seryjne „szosowe” 

opony i tym bardziej brak napędu na tylną 

oś w testowanej wersji, z pewnością zakopią 

Dacię na dobre. Jednak wyprawa nad jezioro 

czy podmiejską działkę z pewnością będzie dla 

niej wyśmienitą przygodą. Tutaj Dacia czuje się 

jak ryba w wodzie. Idealnie dostrojone zawie-

szenie układa Dustera tak, aby pokonywał on 

piaszczyste garby i wzniesienia bez uszczerbku 

na komforcie przewożonych pasażerów.

Najtańsza wersja (39.900zł) nie rozpieszcza 

wyposażeniem.  Na szczęście niewielka dopła-

ta wzbogaci naszą „terenówkę” o kilka przy-

jemnych dodatków. Dostaniemy już centralny 

zamek na pilota, elektrycznie sterowane szyby 

przednie czy dodatkowe boczne poduszki po-

wietrzne.  Topowy model ze 110-konnym dies-

lem i napędem 4x4 kosztuje prawie 60.000 zł.

Fot. Michał Jasiński

Czytaj więcej na  »  www.jazdamiejska.pl

»
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Wiadomo od dawna, że pierwsze wrażenie 

jest najważniejsze. Renault Koleos wydaje się 

zadawać kłam temu stwierdzeniu. Przy pierw-

szym spotkaniu nie powalił mnie na kolana. 

Sylwetkę poprzednika trudno było uznać za 

porywającą, elegancką czy choćby klasyczną 

dla tej grupy aut. Nowy model, który w sprze-

daży pojawił się kilka dni temu nadrabia te 

zaległości. Nadwozie otrzymało bardziej zde-

cydowany i wyrazisty charakter, a dynamicz-

ny styl auta widać już po szerokim przednim 

grillu i smukłych refl ektorach. Jednak nie to 

wywarło na mnie „kolosalne” wrażenie. Dużo 

bardziej Koleos zaskoczył mnie w akcji, na szu-

trowej drodze poza Toruniem.

Większość samochodów oferujących dołą-

czany napęd 4x4, jakie miałem okazję ostat-

nio testować, nie pozwalała mi na odrobinę 

szaleństwa na luźnej nawierzchni. Nawet 

wyłączenie wszystkich elektronicznych syste-

mów bezpieczeństwa nie zwiększało szansy 

Luksusowy crossover z ambicjami
Francuzi przyzwyczaili nas już do pięknych i wygodnych samochodów. Koleos dokłada do 

tych walorów niezwykle skuteczny napęd 4x4, który pozwala na chwile szaleństwa.

Stawiamy na ekologię

Renault zakłada zmniejszenie do 2016 roku  

o 20 procent swojego śladu węglowego w skali 

światowej. Pomóc ma mu w tym nowa rodzi-

na silników Energy oraz szeroka oferta w pełni 

elektrycznych samochodów. Już za miesiąc do 

klientów trafi ą pierwsze egzemplarze modeli 

Renault z napędem elektrycznym. W ofercie 

pojawi się Kangoo Z.E, Fluence Z.E czy zupeł-

na nowość - Twizy Z.E i ZEO. Pierwsze reakcje 

osób testujących przedpremierowe modele są 

bardzo pozytywne. Ich zdaniem Z.E. ma rów-

nie dobre parametry użytkowe co auto z sil-

nikiem spalinowym, a ładowanie akumulatora 

jest dziecinnie proste.  

Nowa gama 
silników Energy

Na Salonie Frankfurckim Renault zapre-

zentowało  dwa nowe silniki: Energy dCi 110 

oraz Energy TCe 115. Ten ostatni jest ważnym 

etapem procesu modernizacji gamy jednostek 

benzynowych, który już w 2012 roku doprowa-

dzi do znacznego obniżenia emisji CO2 o blisko 

30 procent. Wspólną cechą silników Energy 

jest znaczące obniżenie zużycia paliwa, obni-

żenie emisji CO2 oraz kosztów użytkowania 

przy jednoczesnym zapewnieniu przyjemności 

jazdy i wysokiej jakości pod każdym względem. 

Wszystkie jednostki uzupełnione są o system 

Start&Stop oraz układ odzyskiwania energii 

podczas hamowania. 

Silnik TCe 115 o pojemności 1,2 litra i mocy 

aż 115 KM (z turbodoładowaniem) trafi  w 

przyszłym roku pod maskę modeli Megane i 

Scenic wypierając tym samym jednostkę 1.6 

110KM. Spalanie będzie niższe średnio o 25%.

Gordini - sportowa 
marka z klasą

Nowe Twingo Gordini wyróżnia się nie tylko 

dwoma białymi pasami na niebieskim nadwo-

ziu, ale też oryginalną i dynamiczną sylwetką, 

mocnym 100-konnym silnikiem 1.2 Tce (plus 

diesel 1.5 dCi 85 KM) oraz wyjątkową frajdą z 

jazdy. Jeśli to komuś za mało, wkrótce będzie 

okazja odkryć Gordini R.S. z silnikiem 1.6 16V o 

mocy aż 133 KM - wersję wybitnie nacechowa-

ną sportowymi genami Renault Sport.

Michał Jasiński  m.jasinski@jazdamiejska.pl

na „pojechanie bokiem” w zakręcie. Koleos 

był jednak pierwszym autem, który dał mi tą 

satysfakcję w 100 procentach.

Napęd na cztery koła, zbudowany w oparciu 

o współpracę z Nissanem, działa w Koleosie 

tak, jak chcemy (a nie, jak chce od nas tego 

elektronika). Jeśli potrzebujemy pewności i 

trakcji na śliskiej nawierzchni - proszę bardzo! 

System szybko i skutecznie rozdziela moment 

obrotowy pomiędzy wszystkie koła tak, aby 

łatwo można było wyjechać z zaśnieżonego 

podjazdu. A jeśli chcemy poćwiczyć na płycie 

poślizgowej lub szutrowym dukcie jazdę po-

ślizgami - również bardzo proszę. Wyłączamy 

elektronikę, „spinamy” blokadę 4x4 i całe auto 

jest do naszej dyspozycji. Nic nie przeszkodzi 

nam w gorącym „upalaniu” i wykorzystaniu w 

pełni uroku jazdy autem czteronapędowym. 

Oczywiście tylko do prędkości 40 km/h, bo po-

wyżej tej prędkości układ się rozłącza. Warto 

przy okazji dodać, że nowy Koleos w wersjach 

z napędem 4x4 posiada również system wspo-

magania ruszania pod górę i system kontroli 

prędkości zjeżdżania z góry.

Francuski crossover nie zapomniał jednak o 

swoim pochodzeniu. Auto wyróżnia się wyso-

ką jakością wykonania i niezwykłym komfor-

tem. Mimo zachowania wielu akcentów „te-

renówki” (wysoki prześwit, osłony przednie i 

tylne pod zderzakami) jazda „renówką” należy 

do bardzo przyjemnych bez względu na stan 

drogi po jakiej się poruszamy. 

Koleos zachwyca również wnętrzem. Te nie 

dość, że jest przestronne i może mieć prze-

szklony dach, to posiada jeszcze wiele cech 

rodzinnego vana. Nie znajdziemy tu co prawda 

siedmiu foteli, ale będzie za to regulacja opar-

cia tylnej kanapy, specjalne nawiewy klima-

tyzacji na środkowych słupkach czy mnóstwo 

schowków i półeczek na drobiazgi o łącznej 

objętości prawie 70 litrów. Najmłodsi podróż-

nicy ucieszą się ze stoliczków przymocowanych 

do oparć przednich foteli. 

Ciekawie zaprojektowano również bagaż-

nik. Można go otworzyć tradycyjnie do góry, 

albo położyć tylko dolną burtę (jak w amery-

kańskim pick-upie). Mamy wtedy „ławeczkę” 

na której spokojnie mogą usiąść dwie dorosłe 

osoby.  A jeśli przyjdzie im ochota zdrzemnąć 

się, z tym również nie powinno być problemu. 

Po złożeniu na płasko tylnej kanapy (możemy 

to zrobić jednym ruchem od strony bagażnika) 

dostajemy sporych rozmiarów „samochodowe 

łóżko”. Jedną noc nad jeziorem możemy spo-

kojnie zostać. 

Do napędu crossovera stosowane są dwa 

silniki wysokoprężne o mocy 150 i 175 KM oraz 

jeden benzynowy o mocy 170 KM. Wszystkie 

jednostki zapewniają wysokie osiągi jak na 

samochód typu crossover o długości 4,52 m i 

szerokości 1,85 m. W dieslach warto uważać 

na krótkie sprzęgło - łatwo zgasić silnik.

«



www.arpol.seat.pl

SEAT kontynuuje szeroką ofensywę pro-

duktową, wprowadzając na rynek nowy, 

uniwersalny, elegancki i luksusowy model. 

Nowa Alhambra to idealna propozycja dla 

aktywnych i prowadzących sportowy tryb 

życia kierowców oraz ich rodzin. Przestronne 

wnętrze gotowe pomieścić nawet do 2430 

litrów bagażu, zaspokoi nie tylko potrzeby 

SEAT ARPOL MOTOR COMPANY SP. Z O.O.
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SEAT Alhambra. Rodzina wie, co najlepsze
rodziny, ale może być też idealnym środkiem 

transportu dla osób sporo podróżujących w 

interesach. 

Oferta silnikowa obejmuje trzy jednostki na-

pędowe, zapewniające znakomite osiągi przy 

niskim zużyciu paliwa. Alhambra z silnikiem 

2.0 TDI o mocy 140 KM z przekładnią manu-

alną zużywa tylko 5,5 litra oleju napędowego 

na 100 kilometrów. Nowa Alhambra dostępna  

jest w wersji 5- lub 7-miejscowej. Dzięki syste-

mowi „EasyFold” fotele z drugiego i trzeciego 

rzędu można w prosty sposób złożyć i schować 

w podłodze. Ponadto fotele ze środkowego 

rzędu mogą być wyposażone w opcjonalne 

foteliki dziecięce i można je przesuwać wzdłuż 

osi pojazdu. Alhambra oferowana jest w dwóch 

wersjach wykończenia - Reference i Style. Do 

elementów podnoszących bezpieczeństwo 

należy siedem poduszek powietrznych, a tak-

że elektroniczny program stabilizujący (ESP) z 

funkcją stabilizacji przyczepy i funkcją moni-

torowania ciśnienia w ogumieniu. 

Ceny nowej Alhambry zaczynają się już od 

kwoty 91.690zł (Reference 1.4 TSI 150KM).

SEAT na gaz LPG z gwarancją
Teraz przy zakupie nowego SEATa z silnikiem benzynowym z 

wtryskiem pośrednim można zamówić instalacje gazową LPG świa-

towego lidera w tej dziedzinie – fi rmy BRC. Instalacje marki BRC 

są dedykowane niemal wszystkim modelom. Autem na gaz może 

być zarówno Ibiza, Ibiza SC, jak również jej bardziej przestronny 

odpowiednik Ibiza ST. Przywilej tańszego podróżowania nie ominął 

także Leona, a instalacja zagościć może również w modelach Altea 

oraz w jej większym rozmiarze – Altei XL. Instalacje przewidziane 

są dla silników MPI o pojemności 1,2 i 1,4 litra. 

Jako, że mamy do czynienia z ofi cjalną ofertą SEAT-a w Polsce, 

dlatego samochody objęte są nadal 2-letnia gwarancją. Komplek-

sowy koszt instalacji wraz z montażem wynosi niezależnie od mo-

delu i jednostki napędowej 3790 zł.

EXCELLENTE - gwarancja na 5 lat

EXCELLENTE to program przedłużonej gwarancji przeznaczony 

dla samochodów z Grupy VW: SEAT, VW, SKODA, AUDI. Na tle kon-

kurencji EXCELLENTE wyróżnia możliwość wykupienia go nawet dla 

7-letnich samochodów, zarówno krajowych, jak i sprowadzonych z 

zagranicy bez względu na historię samochodu. Dzięki programowi 

auto może być objęte gwarancją nawet do 9 roku eksploatacji. 

Program EXCELLENTE gwarantuje bezpłatne naprawy, bazując 

wyłącznie na nowych, oryginalnych częściach. Poza tym oferuje 

kompleksową obsługę techniczną na terenie całego kraju w Auto-

ryzowanych Serwisach SEAT-a.

»
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Tańsza polisa OC? To jest możliwe!

CUK RADZI

Obecna sytuacja wymaga od kierowców więk-

szej czujności i wiedzy. 

– Umiejętne poruszanie się na rynku ubez-

pieczeń, systematyczne śledzenie dostępnych 

ofert, znajomość swoich obowiązków, ale i 

przywilejów, pozwoli kierowcom zaoszczędzić 

na polisach komunikacyjnych nawet kilkaset 

złotych rocznie – mówi Maciej Kuczwalski, 

ekspert CUK Centrum Ubezpieczeń Komunika-

cyjnych. – Pamiętajmy, że rynek ofert ubezpie-

czeniowych zmienia się bardzo szybko, a każde 

towarzystwo prowadzi własną politykę ceno-

wą. W związku z tym dochodzi do wyjątkowo 

dużej rozpiętości cenowej polis dostępnych na 

rynku. Dlatego warto na bieżąco śledzić i po-

równywać ceny z różnych towarzystw, by nie 

przepłacić za ubezpieczenie swojego samocho-

du – dodaje Maciej Kuczwalski.

Na ostateczną wysokość składki, jaką musi-

my płacić za ubezpieczenie naszego samocho-

du, wpływa wiele czynników. Są to m.in. wyko-

nywany przez nas zawód, lata stażu kierowcy, 

bezszkodowa jazda, posiadanie dzieci, innych 

pojazdów bądź karty członkowskiej w danym 

towarzystwie. Skuteczną metodą obniżenia 

Rynek ofert ubezpieczeniowych zmienia się bardzo szybko, a każde towarzystwo prowadzi własną politykę cenową. Kardynalnym 

błędem kierowców jest przekonanie, że polisa, którą wykupili w ubiegłym roku, także i w tym jest tania i najkorzystniejsza na rynku. 

Znamy sposób jak szybko i skutecznie wybrać najlepszą ofertę. 

składki jest również wykupienie w tym samym 

towarzystwie dodatkowego ubezpieczenia, 

czyli skorzystanie z tzw. wariantu pakietowe-

go. Pozwoli nam to zaoszczędzić nawet ponad 

tysiąc złotych. 

Poza tym istnieje wiele innych czynników 

wpływających na ceny ubezpieczeń, o których 

istnieniu kierowcy często nie mają pojęcia. 

Dlatego warto zasięgnąć porady specjalisty. 

Kompleksowe doradztwo w zakresie doboru 

najkorzystniejszej polisy oferuje CUK Centrum 

Ubezpieczeń Komunikacyjnych. CUK od 10 lat 

zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń i obecnie 

jest liderem na rynku pośrednictwa ubezpie-

czeniowego w Polsce. W swojej ofercie dyspo-

nuje produktami z 15. czołowych Towarzystw 

Ubezpieczeniowych funkcjonujących w kraju. 

– Kierowca, aby poznać cenę ubezpieczenia 

swojego samochodu, musiałby odwiedzić 

wszystkie towarzystwa i dowiadywać się, jaką 

składkę przyjdzie mu zapłacić w każdym z nich. 

To z pewnością zajęłoby nawet kilka dni. Dla-

tego my oferujemy naszym klientom prostszy 

sposób. U nas kierowca, w zaledwie kilka mi-

nut, otrzyma pełną symulację cen ofert z pięt-

nastu towarzystw. Jeszcze 

nigdy wybór polisy nie był 

tak prosty – mówi Maciej 

Kuczwalski. 

Każdy kierowca może też 

samodzielnie przeprowa-

dzić wstępną symulację wy-

sokości składki korzystając z 

kalkulatora zamieszczonego 

na stronie www.cuk.pl. 

Łukasz Czachor

            Specjalista radzi

Maciej Kuczwalski, ekspert CUK 

Centrum Ubezpieczeń Komunikacyjnych

»
My oferujemy naszym klientom 

prostszy sposób. U nas kierowca, w 

zaledwie kilka minut, otrzyma peł-

ną symulację cen ofert z piętnastu 

towarzystw. Jeszcze nigdy wybór 

polisy nie był tak prosty.
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Przed laty Okręg Bydgoski PZM uchodził za bas/ on kar/ ngu. Ostatnie lata w sukcesy zawod-

ników z regionu, choć bogate, to jednak były już nieco uboższe niż dawniej. Kibicom powodów 

do radości w minionym okresie dostarczali w zasadzie głównie reprezentanci Bydgoskiego 

Towarzystwa Motorowego.

Wiele wskazuje na to, że kar/ ng w Kujawsko-Pomorskiem znowu urośnie w siłę. Jest już nie-

mal pewne, że w Toruniu i Bydgoszczy w przyszłym roku do użytku oddane zostaną nowoczesne 

tory do tej dyscypliny sportu. Na toruńskiej Racing Arenie będą spotykali się zarówno zupełni 

amatorzy spragnieni mocnych wrażeń, jak i wyczynowi kar/ ngowcy. Zarządca obiektu w poro-

zumieniu z Automobilklubem Toruńskim zamierza organizować w tym miejscu szereg imprez, w 

tym także zawody rangi mistrzostw okręgu, strefy, a nawet kraju. W Automobilklubie reakty-

wowano sekcję kar/ ngową. Jeden z jej reprezentantów 7-letni Maksym Guranowski, już zdążył 

osiągnąć pierwsze sukcesy. Kar/ ng w regionie to już nie tylko Bydgoszcz i Toruń. Triumfami 

może poszczycić się także AK Inowrocławski. Michał Kasiborski przed trzema tygodniami wywal-

czył czwarte miejsce w Europejskim Finale kategorii ROK i taką samą pozycję w Pucharze PZM.

SUBARU REISKI SP. Z O.O.

Pojedynek na emocje

Michał Jasiński  m.jasinski@jazdamiejska.pl

Wlot na masce i stały napęd na cztery koła zapowiadają ciekawą kombinację. Bo przecież jeśli 
mamy do czynienia z Subaru, to musi być „ogień na tłokach”. Tak, tylko że tutaj mamy diesla...

Są przecież samochody i jest Subaru. Fak-

tycznie, te auta mają coś w sobie. Są groźne, 

surowe, a słuchając dźwięku ich silników prze-

chodzą nas ciarki. Czujecie? Jeśli nie, to chyba 

macie przed sobą wersję z silnikiem diesla. 

Subaru nawet samo ostatnio przyznało, że 

teraz chce rozkochać w sobie zwykłych użyt-

kowników dróg, nie tylko tych pędzących po-

nad 200km/h pomiędzy drzewami i to zimą. A 

oni patrzą na auta zupełnie inaczej niż rajdow-

cy. Trochę tego żałuję, ale przekonałem się, że 

nowy Outback też pozwala cieszyć się z jazdy.

To, co różni obecnie produkowane modele 

Subaru od tych, z których są one znane,  to 

silnik. Oczywiście pozostał przeciwsobny układ 

pracy tłoków, czyli Boxer. Zniknął jednak „ten 

dźwięk” i zastąpiła go... oszczędność. Oszczęd-

Karting w regionie rośnie w siłę

Rajdowa karuzela kręci się w najlepsze. Duże imprezy tego typu odbywają się także w 

Kujawsko-Pomorskiem. W 15. Rajdzie Brodnickim wystartowało aż 61 załóg z całej Polski. Nie 

zabrakło również prawdziwych gwiazd motosportu. Największą z nich był z pewnością Zbigniew 

Staniszewski, jeden z czołowych rajdowców, nazywany przez wielu „polskim królem szutrów”.

Rajd Brodnicki zyskał sławę najbardziej wymagającego KJS-u w Polsce. Impreza organizowana 

przez AK Toruński przez niektórych nazywana jest również „małym Kormoranem”, gdyż nasuwa 

szereg skojarzeń ze słynnymi zmaganiami na warmińsko-mazurskich szutrach. Tegoroczna edy-

cja „Brodnicy” była jednocześnie piątą rundą Pucharu Polski Automobilklubów i Klubów PZM 

COVAL RallyShop.pl 2011. 

Bezkonkurencyjny po raz kolejny okazał się startujący w klasie Gość Staniszewski w Mitsu-

bishi Lancerze Evo IX. Kolejne miejsca zajęli uczestnicy PPAiK za kierownicami Subaru Imprez 

– Adam Wojtanka, Paweł Węgrzynowski (brodniczanin w barwach AT) i Maciej Tworski.

Sponsorami tytularnymi pres/ żowego cyklu PPAiK są fi rma Coval, oferująca szeroki wybór 

narzędzi wielu marek,  oraz Rallyshop.pl – sklep internetowy z akcesoriami rajdowymi.
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W Brodnicy powiało wielkim ściganiem
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ność nie w jakości, tylko w codziennym użytko-

waniu. Silnik wysokoprężny z turbodoładowa-

niem dysponujący mocą 150 KM spala średnio 

około 6,5 litra oleju napędowego na 100 ki-

lometrów. A że teraz panuje moda na diesle, 

to właśnie ta wersja sprzedaje się jak ciepłe 

bułeczki. Przyspieszenie poniżej 10 sekund 

daje powody do zadowolenia. Jest szybko i 

delikatnie czuć jak ciało zaczyna przylegać do 

fotela.  Ale brakuje tego pomruku i możliwości 

przeciągnięcia go na „dwójce” do magicznych 

7.000 obrotów. Diesel, to diesel. Zaczyna szyb-

ko i równie szybko kończy. 

Outback nie ma być jednak rajdówką, a 

autem dla lekarza, prawnika czy właściciela 

niewielkiej drukarni. Musi być szybki, ekono-

miczny i inny niż wszystkie. Bo jednak pozosta-

je symetryczny napęd na cztery koła (niezastą-

piony zimą i jesienią), nietypowy silnik Boxer 

oraz sylwetka, która nikomu nie rzuci się w 

oczy. No może poza tym wlotem na masce.

Wnętrze Outbacka jest niezwykle przestron-

ne, dobrze skrojone i wyposażone w niezbęd-

ne gadżety typu nawigacja, szklany dach czy 

skórzana tapicerka. Miejsca na tylnej kanapie 

jest pod dostatkiem i nikt nie będzie narzekał 

na ścisk i kolana sąsiada. Bagażnik standardo-

wo ma pojemność 526 litrów, co też jest bar-

dzo dobrym wynikem. Wysoki prześwit i 17” 

koła pozwolą mieszkańcom domków jedno-

rodzinnych spokojnie dojechać do posesji nie 

urywając po drodze zderzaków i chlapaczy. W 

takich właśnie warunkach, jeśli jeszcze śnieg 

posypie, nowy Outback czuje się idealnie.

„LEŚNIK” Z NOWYM DIESLEM

Model Forester dostępny jest już z lekko zmody-

& kowanym 2-litrowym silnikiem wysokoprężnym w 

układzie Boxer. Jednostka dysponuje mocą 147 KM i 

maksymalnym momentem obrotowym na poziomie 

350 Nm osiąganym przy 1800 obr./min. Mody& kacje 

silnika pozwoliły zmniejszyć zużycie paliwa do po-

ziomu 5,9 l/100 km w cyklu mieszanym. Cel ten zo-

stał osiągnięty poprzez redukcję oporów wewnętrz-

nych silnika, zmianę parametrów turbiny oraz nowe 

oprogramowanie.

NOWY CROSSOVER „PLEJAD”

Subaru XV oferuje pasażerom m.in. przestronną 

kabinę, jak również dużą i wygodną w użytkowaniu 

przestrzeń bagażową. Bazowym założeniem dla no-

wego XV jest & lozo& a Urban Adventure. Mówi ona, 

że samochód będzie perfekcyjnie dostosowany do 

ekscytującego, energicznego, a jednocześnie bez-

stresowego poruszania się po mieście.  

XV odznacza się znakomitymi właściwościami 

jezdnymi, a jednocześnie jest oszczędny. Jest to moż-

liwe dzięki zastosowaniu jednostek napędowych 

typu Boxer nowej generacji. Silniki te, wspólnie z 

kluczową & lozo& ą Subaru - stałym napędem wszyst-

kich kół Symmetrical AWD - umożliwiają szybkie i 

pewne reagowanie na polecenia kierowcy niezależ-

nie od warunków drogowych i stanu nawierzchni. 

Ten najwyższy poziom aktywnego bezpieczeństwa 

to nieustanne czerpanie radości z jazdy i poczucie 

pewności użytkowników Subaru.

www.reiski.subaru.pl
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VERSO W SKALI MINI
W maju zadebiutował pierwszy miejski 

minivan Toyoty - model Verso-S. Wymiarami 

zbliżony jest do nowego Yarisa, lecz designem 

i funkcjonalnością stara się dorównać większe-

mu z braci - Verso. Auto napędzane jest m.in. 

silnikiem benzynowym 1.33 Dual VVT-i o mocy 

99 KM. Świetna dynamika i rasowy dźwięk do-

dają autku wigoru. Trzeba jednak uważać na 

zakrętach - wysokie nadwozie lubi się nieco 

przechylać. W gąszczu miejskich ulic pomaga 

mały promień skrętu, wydajny układ kierowni-

czy i spora widoczność. Dla najmłodszych i za-

kochanych Toyota przewidziała panoramiczny 

dach. Mimo niewielkich wymiarów zewnętrz-

nych, Verso-S pozwala na komfortową podróż 

nawet czwórce rosłych pasażarów.  Bagażnik 

ma pojemność aż 430 litrów. Ceny miejskiego 

minivana Toyoty zaczynają się od 57.600zł.  

Hilux: nowy design 
i więcej mocy

Nowa Toyota Hilux, lider europejskiego ryn-

ku w klasie pick-up, zadebiutuje w końcu 2011 

roku. Model po zmianach będzie cechował się 

odświeżoną stylistyką i niezmiennie atrybu-

tami, z których słynie na całym świecie czyli 

z jakości, niezawodności, wytrzymałości i naj-

wyższej dzielności w terenie.

Z zewnątrz zmiany obejmą przednią maskę  

z wlotem, grill, lampy, przedni i tylny zderzak, 

lusterka, oraz felgi stalowe i aluminiowe (15 i 

17-cali). Wewnątrz Hilux zyska na komforcie i 

jakości wykonania, zbliżając wrażenia z podró-

ży do samochodu osobowego. 

Moc silnika 2.5 D-4D z napędem na jedną oś 

zostanie zwiększona do 144 KM i 343 Nm osią-

ganych przy 2000 obr./min. Dodatkowo Hilux 

w tej wersji otrzyma bardziej wytrzymałe za-

wieszenie, stosowane dotąd w wersjach 4x4. 

Dzięki temu uciąg wersji z napędem na jedną 

oś wzrośnie do 2.5 tony.

Podobnie jak w obecnej wersji modelu, Hi-

lux 2012 będzie wyróżniał się najszerszą gamą 

na rynku: cztery rodzaje nadwozia (pojedyn-

cza, podwójna i „półtorej” kabiny, oraz nad-

wozie do dowolnej zabudowy), dwa silniki (2.5 

D-4D, 3.0 D-4D 171 KM), dwie skrzynie biegów 

(manualna i automatyczna) oraz dwa rodzaje 

napędów: 4x2 i stały 4x4.

Yaris rozkochał w sobie Polaków dzięki ce-

chom, które już ponad 12 lat wyróżniały go od 

innych samochodów miejskich. Przy niewiel-

kich wymiarach zewnętrznych oferował nie-

zwykle przestronne i praktyczne wnętrze, cie-

kawą linię karoserii i niespotykaną zwinność 

w poruszaniu się po miejskich, zatłoczonych 

uliczkach. Po lata dorzucił kolejny, ważny atut - 

wysoką niezawodność i niski spadek wartości. 

Nowa odsłona bestselleru Toyoty zachowu-

je wszystkie zalety poprzednika, ale wcale nie 

zamierza stać w miejscu. Nowy Yaris zmężniał i 

nabrał bardziej agresywnych, sportowych linii, 

które z pewnością spodobają się młodszym 

kierowcom. Jest dłuższy o 10 cm, ale niższy 

niż poprzedni model, dzięki czemu uzyskano 

efekt dynamicznej, zrywnej linii. Wnętrze no-

wego Yarisa oferuje jeszcze więcej miejsca i 

swobody, zwłaszcza na tylnej kanapie. Zegary 

powędrowały na wprost przed oczy kierow-

cy. A wszystko to obudowano w eleganckie 

plas/ ki o różnorodnej fakturze, które spotkać 

możemy w droższym Avensisie. Przednie fote-

le posiadają bardzo dobre podparcie boczne 

„Picolo Genio”, czyli Mały Geniusz doczekał się kolejnej odsłony. Trzecia generacja Yarisa, która de-

biutuje na rynku, zachowuje wszystkie zalety poprzedników, dodając nowe wyjątkowe cechy. 

Michał Jasiński  m.jasinski@jazdamiejska.pl

Miejski wojownik i przyjaciel

W podtoruńskich Łysomicach od kilku lat 

prężnie działa komis dilerski Toyoty. System 

oparty na programie Toyota Pewne Auto za-

pewnia kupującemu maksimum bezpieczeń-

stwa i atrakcyjną ofertę. 

- Auta przyjmowane do sprzedaży są sta-

rannie przez nas selekcjonowane - informu-

je Przemysław Krzyżański. - W rozliczeniu 

przyjmujemy samochody nie starsze niż 9 lat 

i zakupione głównie w polskiej sieci dilerskiej. 

Specjalizujemy się w sprzedaży samochodów 

marek Toyota oraz Mazda. 

BEDNARSCY SP.J.
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Fot. Michał Jasiński

Pewne Auto, czyli samochody używane prosto z salonu

Każdy samochód jaki trafi  tutaj do sprze-

daży przechodzi specjalny test sprawności. 

Protokół jakości opracowany przez Toyotę za-

pewnia kontrolę ponad 70 podzespołów auta. 

Wynik testu klient może zobaczyć już na etapie 

oględzin samochodu. Usterki naprawiane są 

jeszcze przed sprzedażą. 

Kupując samochód w programie Pewne 

Auto możemy liczyć na minimum 12-miesięcz-

ną gwarancję, którą objęte są pojazdy wypro-

dukowane przed 2005 rokiem i mające prze-

bieg nie większy niż 200.000km. 

zapewniając przy tym kierowcy i pasażerowi 

wygodne podróżowanie. Z tyłu też nikt nie 

będzie narzekał na ścisk. Brak środkowego 

tunelu oraz spora ilość miejsca na kolana, to 

mocne atuty nowego Yarisa. W kapeluszach 

jednak siedzieć nie zalecamy.

Mimo zwiększonych rozmiarów nowy model 

nie stracił nic na swojej zwinności i lekkości. 

Wysoka pozycja za kierownicą i mocno prze-

szklone wnętrze ułatwiają manewrowaniem 

autem na ciasnych uliczkach. Idąc z duchem 

czasu możemy zamówić sobie Małego Ge-

niusza z system mul-

/ medialnym Toyota 

Touch, która oferuje 

praktyczną kamerę 

cofania z bardzo do-

kładnym systemem 

wyświetlania linii po-

magających w jeździe 

do tyłu. Nowy Yaris 

imponuje również 

bogatą listą innych 

gadżetów. Oprócz 

popularnych wersji możemy zamówić model z 

pełnym pakietem bezpieczeństwa (7 poduszek 

powietrznych, VSC i TRC), panoramicznym 

dachem, kamerą cofania, tapicerką z elemen-

tami skórzanymi, 2-strefową automatyczną 

klimatyzacją czy nawigacją satelitarną. 

Do napędu nowego Yarisa zastosowano trzy 

jednostki: dwie benzynowe 1.0 VVT-i (69KM) i 

1.33 Dual VVT-i (99 KM) oraz jednego turbo-

diesla - 1.4 D-4D 90KM. Oprócz wysokiej kul-

tury pracy, wszystkie charakteryzują się niskim 

zużyciem paliwa oraz niską emisją spalin. 

Gwarancja Pewne Auto  trwa minimum 
12 miesięcy i dotyczy aut nie starszych niż 
7 lat, bez względu na markę samochodu. 
Ważna jest na terenie UE i EFTA.

Już wkrótce test na  »  www.jazdamiejska.pl
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Mazda3 po liftingu

Odnowiona wersja bestselleru Mazdy ma 

bardziej muskularny wygląd dzięki nowemu 

przodowi, tylnemu zderzakowi i nowym 

felgom o wygiętych ramionach. W środ-

ku zmieniono również materiały i kolory, 

zwiększono też wyposażenie oraz popra-

wiono wyciszenie kabiny. Nowością jest au-

tomatyczna wersja Ac/ vema/ c, dostępna 

po raz pierwszy w Europie wraz z silnikami 

benzynowymi o małej mocy.

Znacznie poprawiono właściwości jezd-

ne Mazdy3. Poli{ owy model prowadzi się 

płynniej i bardziej precyzyjnie reaguje na ru-

chy kierownicy. Nowością w Mazdzie3 jest 

wskaźnik zmiany biegu i układ nawigacyjny 

bazujący na technologii TomTom.

Mazda potwierdza 

swoją niezawodność

Mazda po raz kolejny odniosła sukces w 

teście długodystansowym magazynu Auto 

Bild. Po modelach Mazda6 i Mazda5, teraz 

model Mazda3 ze świetnym wynikiem zali-

czył test na dystansie 100.000 km. To kolejny 

dowód na najwyższą jakość, niezawodność i 

trwałość samochodów Mazda.  

Kompaktowy bestseller Mazdy miał tylko 

jedną, nieistotną usterkę po długim, trwają-

cym dwa lata teście – uszkodzoną spinkę z 

tworzywa sztucznego do półki w bagażniku. 

Oznacza to, że Mazda3 uzyskała najlepszy 

wynik i jest teraz trzecim modelem marki, 

który znalazł się wśród pierwszej trójki ran-

kingu najlepszych samochodów Auto Bild 

– tego nie osiągnął żaden inny producent 

samochodów w historii. Artykuł podsumo-

wujący test określa Mazdę3 jako „samo-

chód, o który nie trzeba się martwić”.

lub 6-biegową ręcznie sterowaną SKYACTIV-

MT. Klienci mogą wybrać pomiędzy napędem 

na 2 lub 4 koła. Konstruktorzy uzyskali dosko-

nałe parametry emisyjne, osiągając bardzo 

dobrą w klasie kompaktowych SUVów emisję 

CO2 poniżej 120 g/km. 

Mazda CX-5 ma bardzo duży bagażnik i jed-

ną z największych w klasie przestrzeń na nogi 

pasażerów na tylnych siedzeniach. Wyróżnia 

się wyjątkową funkcjonalnością i niskim pozio-

mem hałasu, zapewniając pełną przyjemność 

z jazdy. Najwyższe bezpieczeństwo uzyskano 

wprowadzając układ monitorowania tyłu po-

jazdu (RVM) i nowe wyposażenie zwiększają-

ce bezpieczeństwo czynne, jak układy Smart 

City Brake Support (system automatycznego 

hamowania) czy High-Beam Control - automa-

tycznej zmiany świateł z drogowych na mijania 

podczas jazdy nocnej. 

W połączeniu z atrakcyjnym designem Maz-

da CX-5 zapowiada się jako pionierski wzorzec 

w klasie kompaktowych SUV-ów.  W sprzedaży 

na europejskich rynkach pojawi się na począt-

ku przyszłego roku.

Nowa Mazda CX-5

Dla Mazdy zaczyna się właśnie nowa era.  

Kompaktowy SUV CX-5 jest pierwszym mo-

delem, w którym zastosowano cały zakres 

technologii SKYACTIV i pełną pasji stylizację 

„KODO”. Będzie on dostępny z trzema no-

woczesnymi silnikami o rekordowym stopniu 

sprężania 14:1 – dieslem SKYACTIV-D 2,2 z 

dwustopniowym doładowaniem i w dwóch 

wariantach mocy oraz benzynowym SKYACTIV-

G 2,0 z wtryskiem bezpośrednim. Wszystkie 

jednostki połączone zostaną z nową, 6-bie-

gową automatyczną skrzynią SKYACTIV-DRIVE 

Tutaj wszystko będzie nowe. Nowy design, nowe technologie Skyac/ v i nowy, przyciągający 

wzrok kierunek stylizacyjny KODO, czyli Dusza Ruchu. Mazda CX-5 jest już gotowa.
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Przód pokazuje całkowicie nową interpre-

tację klasycznej pokrywy silnika, połączoną z 

przednim zderzakiem z wycięciami na wloty 

powietrza. Wygląd samochodu łączy w sobie 

dynamiczną osobowość z wyraźnie elegancką 

formą.

Julia stała się gwiazdą. Alfa Romeo dzięki 

niej odbiera niezliczoną ilość wyróżnień, na-

gród i słów uznania. Po zdobyciu prestiżowych 

laurów w konkursach i plebiscytach m.in. Auto 

Europa 2011, Auto Bild Design Award, World 

Car 2011, Najlepszy Silnik Roku i zdobyciu 5 

gwiazdek w teście EuroNCAP, zestaw wyróż-

nień Alfy wzbogacił się o kolejną ważną nagro-

dę - NC AWARDS, przeznaczoną dla najlepszej 

Giulietta, która narodziła się w 1954r. trwa-

le przeszła do historii motoryzacji, stała się 

legendą i jednocześnie symbolem odrodzenia 

Włoch. Potem na długie lata praktycznie znik-

nęła z ulic, jedynie sporadycznie gdzieniegdzie 

się ujawniając. Po wielu latach powróciła w 

wielkim stylu.

Centro Stile Alfa Romeo stworzyło nową 

Giuliettę, 5-drzwiowego hatchbacka, który za-

pewnia świetne prowadzenie na nawet bardzo 

wymagających trasach. Wprowadzono platfor-

mę Compact, zaprojektowaną, by w kwestiach 

dotyczących przyczepności, zwinności i bez-

pieczeństwa zadowolić także najbardziej wy-

brednych klientów.

ALFA ROMEO AUTEX SP. Z O.O.

Włoska kochanka

Każdy Romeo musi mieć swoją Julię. Alfa Romeo też ma. Giulie| a pół wieku temu stała się 

chlubą producenta, rozkochując przy tym tysiące fanów motoryzacji. W końcu powróciła…

DUŻY MOŻE WIĘCEJ
FIAT FREEMONT

Do salonów Fiata trafi ł długo oczekiwany 

model Freemont. Jest to pierwszy samochód 

włoskiego potentata, który powstał w efekcie 

partnerstwa z amerykańską grupą Chrysler. 

Fiat Auto Poland liczy, że niezwykle wszech-

stronny i efektownie wyglądający Freemont 

pozwoli na skuteczną walkę o klientów w 

dwóch segmentach rynku motoryzacyjnego 

jednocześnie. Przestronne siedmioosobowe 

wnętrze ma być interesującą alternatywą w 

konkurencji z rodzinnymi vanami. Dzięki op-

cjonalnemu napędowi 4x4 w połączeniu z 

mocnym, 170-konnym silnikiem turbodiesla 

auto ma być również konkurencją dla SUV-ów. 

Samochód w Polsce dostępny będzie także z 

jednostką 140 KM. 
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AUTEX - SALON Z PASJĄ
Łączą pracę z pasją i miłością do pięknych 

samochodów. Nic dziwnego skoro mają w 

swoim por& olio Alfę Romeo. Razem są już od 

1991 roku i wcale nie zamierzają się rozstać. 

Właściciel i pracownicy fi rmy Autex z Bydgosz-

czy wspólnie tworzą historię Alfy Romeo w na-

szym regionie i promują ją w stylu, na jaki Alfa 

zasługuje. Są aktywni, wyjątkowi i oryginalni. 

Wspólnie jeżdżą na ogólnopolskie zloty „Alfa-

holików”, nawet pod  rosyjską granicę. Wspie-

rają lokalne imprezy sportowe i kluby. Logo 

Alfy Romeo możemy zobaczyć na meczach 

Artego Bydgoszcz, czy podczas międzynarodo-

wego turnieju tenisowego „Futures Bydgoszcz 

Centrum Cup”. Są wszędzie tam, gdzie dzieje 

się coś ciekawego. Bo taka jest Alfa Romeo.

TwinAir Silnikiem Roku
Fiat Powertrain zapisał na swoim koncie 

kolejny bezprecedensowy sukces. Na rewolu-

cyjny, niespełna litrowy silnik TwinAir stworzo-

ny przez tego włoskiego producenta, spłynął 

deszcz nagród. W niezwykle pres/ żowym kon-

kursie „Interna/ onal Engine of the Year 2011” 

jednostka napędowa Fiata zgarnęła aż cztery 

tytuły. Poza najwyższym wyróżnieniem silniko-

wi przyznano nagrody m.in. w kategoriach dla 

najlepszego debiutu i najbardziej ekologicznej 

jednostki. 85-konny Silnik Roku, znany jest 

choćby z Fiata 500/500C i Lancii Ypsilon. Gama 

TwinAir docelowo ma obejmować jednostki o 

mocy od 65 do aż 105 KM (stosunek mocy do 

pojemności aż 120 KM/litr).

kampanii reklamowej roku. W promocji pięk-

nej Włoszki uczestniczy m.in. znana holly-

woodzka aktorka Uma Thurman.

Giulietta w istotny sposób przyczynia się też 

do ogólnych sukcesów marki. Alfa uplasowała 

się w pierwszej dziesiątce najlepszych produ-

centów samochodów w badaniu satysfakcji 

klientów, prowadzonym w Wielkiej Brytanii. 

Włoska marka wśród europejskich kierowców 

zanotowała największy wzrost popularności. W 

ciągu pięciu pierwszych miesięcy 2011 roku, na 

przekór negatywnemu trendowi w całej bran-

ży, zwiększyła swoją sprzedaż o niemal 54 proc. 

w porównaniu z analogicznym okresem 2010 

roku, znakomite wyniki notując także w Polsce.
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W 
tym programie gwiazdy nie tańczą ani na parkiecie, ani na lodzie. Nie 

śpiewają też i nie biją się z Pudzianem. Nikt nie próbuje nam udowodnić, że 

ma talent, ani, że wie jaka to melodia. Pomimo braku wyżej wymienionych 

atrakcji program ten cieszy się ogromną popularnością na całym świecie. 

Rola celebrytów ogranicza się w nim jedynie do okrążenia toru w samo-

chodzie za rozsądną cenę. Niejaki Stig ujawnia talent do szybkiego pokonywania zakrętów, a 

głównym motywem muzycznym jest ryk silników. Jak już zapewne większość z Was się domyśla, 

mowa tu o brytyjskim programie Top Gear. 

Wszelkiego rodzaju programy motoryzacyjne mają to do siebie, że są oglądane jedynie przez 

fanów czterech kółek lub poprostu facetów. Nie odkryję też kontynentu, stwierdzając iż fanami 

samochodów są w większości właśnie mężczyźni. Z Top Gear jest inaczej. Nawet jeśli Diesel 

kojarzy ci się bardziej z odzieżą niż z ropą, to bez chwili znudzenia będziesz w stanie obejrzeć 

godzinny odcinek. Na czym polega jego fenomen? Otóż program ten nie jest jedynie źródłem 

informacji na temat cen samochodów, ich osiągów czy też spalania. To show pełne wybuchów, 

wypadków i dobrego brytyjskiego humoru. Wszystko to spowite gęstym białym dymem. Przy 

czym dym ten nie oznacza, iż właśnie wybrano nowego papieża. Po prostu kolejny komplet 

opon zakończył swój doczesny żywot. 

Zazdroszczę Anglikom. Często zastanawiam się dlaczego TVP nie może wyemitować podobne-

go programu. Czy to nie dziwne, że kraj, który tak potrzebuje wiedzy motoryzacyjnej nie bardzo 

ma skąd ją czerpać? Mamy oczywiście TVN Turbo, niestety liczba kobiet oglądających ten kanał 

jest równie duża, co liczba mężczyzn oglądających TVN Style. Typowo męska telewizja. My 

potrzebujemy natomiast programu trafiającego do szerszego grona odbiorców. Motoryzacyjnej 

rozrywki na wysokim poziomie. W czym tkwi problem? Dlaczego nie próbujemy dorównać naj-

lepszym? W kioskach znajdziemy już drukowaną wersję Top Gear w polskim wydaniu. Dlaczego 

nie spróbować z wersją telewizyjną? 

Początkowo myślałem, że telewizji publicznej może brakować pieniędzy na takie przedsię-

wzięcie. W końcu nie znam nikogo, kto płaciłby abonament. Jednak jakiś czas temu Internetem 

wręcz wstrząsnęła wiadomość o zarobkach prowadzącego program „Jaka to melodia”. Jeśli aku-

rat byliście zajęci czymś innym niż czytanie portali plotkarskich, to uświadomię Wam jaką sumę 

rzekomo otrzymuje pan Robert. Proponuję najpierw usiąść. Otóż pisze się, że jest to kwota 

rzędu 240 tysięcy złotych miesięcznie. Wydaje mi się, że taki budżet wystarczyłby na miesięczną 

pensję dla trzech prezenterów, paliwo do testów, wynajęcie studia, a nawet na zaproszenie do 

programu którejś z polskich gwiazd. Pewnie zostałoby też parę groszy na wysadzenie w powie-

trze jakiegoś starego Poloneza. Kto wie, czy widok płonącej legendy polskiej motoryzacji nie 

przyciągnąłby większej liczby widzów niż śpiewający często z playbacku „artyści”?

Kolejnym problemem przy tworzeniu takiego programu byłby zapewne dobór prezenterów. 

Jestem jednak pewien, że i tu udałoby się znaleźć kogoś odpowiedniego. Mnóstwo talentów tyl-

ko czeka na odkrycie. Może jakiś casting? Może nawet eliminacje na antenie telewizji? Prokop i 

Hołownia nie wzięli się znikąd. 

Niestety wątpię by ten tekst trafił w ręce prezesa TVP. Obawiam się więc, że nici z mojego po-

mysłu. Szkoda, bo może warto pokazać Anglikom, że Polak sprawdza się nie tylko na zmywaku.

FELIETON ANGLICY MAJĄ TOP GEAR, A MY... JAKA TO MELODIA

POLAK NIE 
POTRAFI 

Łukasz Czachor

dziennikarz portalu 

JazdaMiejska.pl

Z Top Gear jest 
inaczej. Nawet jeśli 
Diesel kojarzy Ci się 

bardziej z odzieżą niż ropą, to 
bez chwili znudzenia będziesz 
w stanie obejrzeć 
godzinny odcinek.

?”
”
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MISTRZOSTWO SPRINTU trafiło do Torunia
Wrzesień były niezwykle udany dla zawod-

ników Automobilklubu Toruńskiego, a zwłasz-

cza dla Pawła Kowalskiego, który wywalczył aż 

dwa tytuły czempion w wyścigach równole-

głych. Kierowca piekielnie szybkiego Porsche 

911 w zawodach na dystansie ćwierć mili star-

tuje od 2003 roku. W swoim dorobku ma kilka 

tytułów mistrza i wicemistrza kraju, jednak 

ostatnie osiągnięcie jest dla niego szczególnie 

cenne. Reprezentant Automobilklubu Toruń-

skiego po raz pierwszy w swojej karierze wy-

walczył międzynarodowe mistrzostwo Polski 

w kategorii Open, czyli tytuł mistrza „wszech-

klas”. Dotychczas był czempionem wyłącznie 

w rywalizacji klasowej. Przepisem na życiowy 

sukces okazały się bardzo równe występy w 

całym tegorocznym cyklu. 

– Krótko mówiąc, jestem super zadowolony 

– mówi Paweł Kowalski. – W wyścigach Open 

zdarzały się auta szybsze od mojego, jednak 

ostatecznie po tych kilku rundach tytuł „King 

of Poland” trafi ł do mnie. Kluczem do sukcesu 

okazała się bezawaryjność samochodu. Nie-

którzy konkurenci z powodów technicznych i 

osobistych nie byli w stanie zaliczyć wszystkich 

tegorocznych zawodów. Mi poza właściwym 

przygotowaniem auta dopisało szczęście.

Paweł Kowalski na kończących sezon zawo-

dach w Białej Podlaskiej przypieczętował też 

zdobycie tytułu w klasie RWD Turbo. Mistrz 

na co dzień mieszka w Warszawie, jednak od 

pewnego czasu jest silnie związany także z To-

runiem. Jest członkiem Stowarzyszenia Sprin-

tu Samochodowego, zawodnikiem Automo-

bilklubu Toruńskiego oraz Adex Drag & Dri{  

Teamu. Drugim fi larem tego samego zespołu 

jest dri{ er Michał Przybylski, który w Merce-

desie CLK 55 AMG rywalizuje w gronie speców 

od jazdy w kontrolowanym poślizgu. 

Spore szanse na końcowy sukces w mi-

strzostwach kraju na dystansie ¼ mili mieli też 

dwaj torunianie ścigający się za kierownicami 

bardzo szybkich Mercedesów AMG.  Niestety, 

z różnych względów przyszło im opuścić więk-

szość tegorocznych rund.

WYŚCIGI NA 1/4 MILI
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Automobilklub Toruński

KOLEKCJA PUCHARÓW 

VALVOLINE PUZ DRIFT TEAM
Trzecie miejsce Grzegorza Hypki w V run-

dzie mistrzostw Polski, taka sama lokata w kla-

syfi kacji generalnej, pierwsze miejsce Marcina 

Mospinka w Dri{  Ba| le of Na/ ons oraz tytuł 

zespołowego mistrza Polski 2011, to dla ze-

społu z podtoruńskiej Brzozówki bardzo dobre 

zakończenie dri{ owego sezonu. Choć mogło 

być jeszcze lepiej.

Przed fi nałową rundą N-Gine Dri{ ingowych 

Mistrzostw Polski realne szanse na 2. i 3. miej-

sce w „generalce” mieli Grzegorz Hypki i Mar-

cin Mospinek. Niestety Marcin w TOP 8 trafi ł 

już na Pawła Trelę, nowego mistrza Polski. 

Więcej szczęścia miał Grzegorz Hypki, który 

bez większych problemów przeszedł do TOP4, 

jednak nie zdołał awansować do fi nału. Walkę 

o trzecie miejsce na podium stoczył z Macie-

jem Wodzińskim.  Po bardzo widowiskowych 

przejazdach, dwóch pojedynkach dogrywko-

wych, Hypki okazał się lepszy, czym upieczę-

tował trzecie miejsce w klasyfi kacji generalnej 

N-Gine Dri{ ingowych Mistrzostw Polski. 

O wiele lepiej zawodnikom Valvoline PUZ 

Dri{  Team poszło w Dri{  Ba| le of Na/ ons. 

Zarówno Marcin, jak i Grzesiek, doszli do pół-

fi nałów. Ten pierwszy zdołał awansować do 

fi nału, w którym czekał na niego Paweł Trela. 

Marcin udanie zrewanżował się warszawiako-

wi za przegraną w TOP8 N-Gine DMP i został 

zwycięzcą „bitwy narodów”.

Fot. Michał Jasiński
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STS Tuning Show 

Bydgoszcz  2009-2011

fot. Michał Jasiński
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WICIK ROBI SHOW, 
PUDŁA DLA NORWEGÓW
Połamane zderzaki, ryczące silniki i tumany kurzu unoszące się nad 

torem to obraz przedostatniej rundy mistrzostw Europy w Rallycrossie.

MISTRZOSTWA EUROPY W RALLYCROSSIE

„MOTO-TOR 2011” - wydanie specjalne  .  8-9 października 2011

Popisowa jazda Tannera Fousta podobała się kibicom i fotoreporterom

wiedział nie tylko Łukasz Zoll, Bohdan Ludwi-

czak czy Marcin Wicik, ale również największe 

sławy tego sportu z aktualnym liderem „ge-

neralki” Sverrem Isachsenem i amerykańską 

gwiazdą - Tannerem Foustem na czele.

Już podczas pierwszych biegów kwalifi ka-

cyjnych widać było, że nikt tutaj 

nie przyjechał się bawić. Naj-

ciekawiej oczywiście robiło się 

na pierwszym zakręcie, tuż po 

starcie. Rozpędzone „potwory” 

przy pełnej prędkości wpadały 

w zakręt zakończony par/ ą luź-

nego szutru. Urwane zderzaki, 

połamane słupki bezpieczeństwa 

i fruwający kurz, to było to, co 

kochają fani tego sportu. Cały tor obstawiony 

został przez tysiące kibiców, którzy pod gorą-

cym niebiem oglądali zmagania najlepszych 

kierowców z całego świata.

W Słomczynie nie zabrakło też akcentów re-

gionalnych. Pomarańczowym Fordem Fiestą w 

najmocniejszej klasie wystartował Marcin Wi-

cik. Zawodnik AK Bydgoskiego, niestety, z po-

wodu awarii samochodu nie zakwalifi kował się 

do ścisłego fi nału. Mimo nieudanego występu 

Wicik postanowił jednak dać kibicom show w 

nieco innej formie. W przerwie zawodów wy-

stawił swój nowy „wynalazek” - Forda Transita 

przystosowanego do „jazdy pełnym bokiem”. 

Niezwykle ciekawie toczyła się rywalizacja 

w klasie S1600. Po kilku stłuczkach i przepy-

Do Słomczyna, 10 i 11. września, tym razem 

przyjchała cała europejska i światowa czo-

łówka kierowców ścigających się w niezwykle 

widowiskowych zawodach - rallycross. Okazją 

do rywalizacji na torze była przedostatnia już 

runda mistrzostw Europy. Swój udział zapo-

Michał Jasiński  m.jasinski@jazdamiejska.pl

chankach, ostatecznie zwycięsko wyszedł z 

tej walki Krzysztof Skorupski startujący VW 

Polo. Warto dodać, że ten młody kierowca w 

zeszłym roku ścigał się jeszcze Fiatem Seicento 

w klasie narodowej, a teraz odniósł już 3. zwy-

cięstwo w mistrzostwach Europy. Co ciekawe, 

ten rok Skorupski traktuje treningowo i dlate-

go wystartował tylko w połowie rund. Mimo 

to ma jeszcze realne szanse na zdobycie tytułu 

drugiego wicemistrza Starego Kontynentu.

W najmocniejszej klasie SuperCars pew-

nie wygrał lider „generalki”, Norweg Sverre 

Isachsen (Ford Focus). Tanner Foust musiał 

zadowolić się trzecim miejscem. Norwegowie 

zgarnęli jeszcze zwycięstwo i kilka pucharów w 

ostatniej klasie Touring Cars.

Włocławianin walczy o mistrzostwo kraju
Walka w Pla/ num Rajdowych Samocho-

dowych Mistrzostwach Polski wkracza w 

decydującą fazę. Batalia o tytuły rozstrzygnie 

się już za kilka dni… na Słowacji. Ostatnią 

odsłoną RSMP 2011 będzie bowiem Rajd Ko-

szyc (Rally Kosice). Spore szanse na osiągnię-

cie życiowego sukcesu ma Ariel Piotrowski.

Pierwsze rundy tegorocznych mistrzostw 

kraju z różnych względów nie były zbyt udane 

dla 26-latka z Włocławka. Choć Piotrowskie-

mu często doskwierał pech, to od początku 

sezonu dało się zauważyć jego wysoką, stale 

Platinum Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski 2011

rosnącą formę. Przełamanie złej passy było 

więc tylko kwes/ ą czasu.

W ostatnich trzech rundach czempionatu 

załoga Ariel Piotrowski-Ireneusz Pleskot poka-

zała, na co ją stać. Mimo, że pech momenta-

mi dawał jeszcze o sobie znać, reprezentanci 

włocławskiego zespołu z powodzeniem włą-

czyli się do walki o tytuły w klasie R2B, grupie 

R i pres/ żowym pucharze Citroena.

Zaczęło się od niezłego występu w 20. Raj-

dzie Rzeszowskim. Rajdowiec z Włocławka 

zmagania te zakończył na trzecim miejscu w 

R2B, takiej sa-

mej pozycji w 

Citroen Racing 

Trophy i wyso-

kiej, czternastej 

lokacie w klasyfi -

kacji generalnej. 

W 21. Rajdzie 

D o l n o ś l ą s k i m 

było jeszcze lepiej – znakomite, 10. miejsce 

w generalce, pierwsze w swojej klasie i dru-

gie w grupie R oraz pucharze Citroena. W 

niedawnym 68. Rajdzie Polski zakończyło się 

na trzeciej pozycji w R2B i czwartej w klasyfi -

kacji pucharowej.

MOTOSPORT

Marcin Wicik na chwilę zamienił rallycrossową Fiestę na... dri{ owóz - Forda Transita.

17

Krzysztof Skorupski wygrał rywalizację w klasie Super 1600.
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OPONEO PRZYGOTUJ OPONY NA ZIMĘ
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Dlaczego powinieneś sprawdzić stan opon zi-

mowych przed sezonem?

Ze względu na własne bezpieczeństwo. Tylko 

użytkowanie opon zimowych w odpowiednim 

stanie może zagwarantować optymalny po-

ziom bezpieczeństwa dla każdego kierowcy. 

Jeżdżąc na oponach w złym stanie ryzykujesz 

zdrowiem swoim i innych, możesz spowodo-

wać stłuczkę, a w „najlepszym” wypadku zo-

stać ukarany mandatem i stracić dowód reje-

stracyjny pojazdu.

Kiedy najlepiej sprawdzić ich stan?

Przed sezonem. Tak, abyś w razie wykrycia 

uszkodzeń lub nieprawidłowości był w stanie 

zdążyć z zakupem nowego kompletu lub na-

prawą starego. Kiedy spadnie śnieg, kierowcy 

masowo ruszą kupować i wymieniać opony. 

Utworzą się długi kolejki do wulkanizatorów, a 

zapasy magazynowe sprzedawców opon będą 

się kurczyć w szybkim tempie.

Ile trwa inspekcja opon zimowych?

To zależy od wielu czynników Przeważnie 

sprawdzenie opon trwa od 15 minut do go-

dziny. Wszystko zależy od tego, w jakim stanie 

pozostawiłeś zimówki wiosną.

Jak sprawdzić opony zimowe?

Oczyścić oponę z piachu, kurzu i zaklesz-

czonych kamieni, możesz również ją umyć. 

Przeprowadź inspekcję wizualną opony oraz 

sprawdź głębokość bieżnika w kilku miejscach. 

Jak przygotować opony zimowe do sezonu?
Dowiedz się, jak sprawdzić stan opon zimowych przez sezonem. Może nadszedł czas na zakup nowego kompletu.

Możesz to zrobić przy użyciu suwmiarki, dłu-

gopisu, ołówka, czy zapałki. Najprostszy spo-

sób, to włożyć zapałkę i długopisem zaznaczyć 

głębokość bieżnika, następnie używając linijki 

zmierzyć zaznaczony odcinek. 

Jak głęboki muszę mieć bieżnik?

Polskie prawo wymaga, aby bieżnik miał co 

najmniej 1,6 mm głębokości. Jeśli Twoja opo-

na ma mniej, możesz podczas kontroli policyj-

nej stracić dowód rejestracyjny.

Pamiętaj też, że prawo to jedno, a praktyka 

to drugie. Opona z bieżnikiem o minimalnej 

dopuszczalnej głębokości jest bez porównania 

gorsza od opony z całym bieżnikiem, zwłaszcza 

jeśli chodzi o zjawisko aquaplaningu i kiero-

walność na mokrej nawierzchni. 

Opona o ustawowej głębokości 1.6 mm na 

mokrej nawierzchni posiada tylko 40 procent 

przyczepności opony nowej. Opona, której 

głębokość bieżnika wynosi 4 mm na mokrej na-

wierzchni posiada tylko 65 procent przyczep-

ności opony z bieżnikiem 8 mm. W przypadku 

opon zimowych, bieżnik poniżej 4 mm głębo-

kości sprawia, że opona traci przyczepność w 

warunkach zimowych – staje się bezużyteczna 

i przestaje gwarantować bezpieczeństwo. 

Jeśli Twoja opona zimowa ma bieżnik poniżej 4 

mm głębokości – musisz kupić nowy komplet.

Co powinno Cię zaniepokoić?

Jeśli podczas inspekcji wizualnej opony za-

uważysz wybrzuszenia, przecięcia, powyrywa-

ne klocki powinieneś natycmiast udać się do 

profesjonalnego serwisu oponiarskiego celem 

sprawdzenia problemu. 

Charakterystyczne wybrzuszenia mogą być 

spowodowane uszkodzeniem eksploatacyj-

nym, na przykład uderzeniem o krawężnik 

lub wjechaniem w dziurę. W efekcie dochodzi 

do zerwania osnowy, które powoduje z kolei 

miejscowe osłabienie szkieletu opony. W miej-

scu uszkodzenia pojawia się charakterystyczny 

„bąbel”, który może w każdej chwili pęknąć. 

Jego pęknięcie powoduje gwałtowny spadek 

ciśnienia powietrza (tak zwany „wystrzał opo-

ny”). Jeśli nastąpi to na osi kierowanej przy 

prędkości powyżej 70km/h utrata panowania 

jest pewna. Nawet na prostym odcinku drogi. 

Warto pamiętać, że złe przechowywanie opon 

zimowych w okresie letnim także może dopro-

wadzić do ich uszkodzenia i konieczności zaku-

pu nowego kompletu zimówek.

Data produkcji opony

Jeśli Twoje opony są starsze niż trzy lata, war-

to wiedzieć, czy ten model opony jest jeszcze 

produkowany. Jeśli nie powinieneś rozważyć 

zakup nowych opon. Dlaczego? Ponieważ 

polskie prawo wymaga, aby na tej samej osi 

znajdowały się takie same opony. W przypad-

ku uszkodzenia opony już nieprodukowanej, 

może to stanowić spory problem.
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Niezmiennie od kilku już lat rekordy popu-

larności wśród Internautów poszukujących sa-

mochodu na rynku wtórnym bije Volkswagen. 

Zarówno pod względem liczby zamieszczanych 

ogłoszeń sprzedaży, jak i wysyłanych zapytań. 

Prym tutaj wiodą trzy flagowe modele niemie-

ckiego producenta – Golf, Passat i Polo. 

- Volkswageny, w szczególności właśnie Golf 

i Passat, należą do liderów sprzedaży na rynku 

aut nowych, nie dziwi zatem ich duża podaż 

również na rynku wtórnym - mówi Wojciech 

SAMOCHODY UŻYWANE

Jak używany, to tylko niemiecki
Serwis otoMoto.pl opublikował dane dotyczące trendów panujących na rynku wtórnym samochodów osobo-
wych. Obyło się bez większych niespodzianek – najczęściej poszukiwanymi przez Polaków pojazdami są auta 
niemieckie. Najchętniej kupujemy używane Volkswageny i Audi.

Traczyk, redaktor naczelny serwisu mojeauto.

pl. Fenomen Golfa i Passata wynika równiez z 

faktu, że dd wielu lat oba te modele posiadają 

bardzo dużą renomę wśród polskich kierow-

ców, jako auta wysoce niezawodne i tanie w 

utrzymaniu. Niska awaryjność, połączona z 

dużą dostępnością części zamiennych powo-

dują, że ich koszty eksploatacji są stosunkowo 

nieduże. A dodatkowo, przy starszych roczni-

kowo egzemplarzach samemu można dokony-

wać mniej skomplikowanych napraw.

Dużą popularnością cieszyło się również 

Audi - wśród najczęściej wyszukiwanych aut 

znalazły się aż trzy modele należące do tej nie-

mieckiej marki - A4, A6 i A3.

W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych 

modeli, aż 9 to marki zza naszej zachodniej 

granicy. Oprócz samochodów VW i Audi, użyt-

kownicy bardzo często szukali odwiecznego 

rywala Golfa, czyli Opla Astry. Nie zaskakuje 

też  wysoka pozycja BMW serii 3 - to bardzo 

lubiane i cenione przez Polaków auto. Niespo-

dzianką jest jednak obecność w zestawieniu 

modelu X5 – jako jedynego przedstawiciela 

segmentu luksusowych terenówek. X5 uplaso-

wał się wyżej nie tylko od popularnej „trójki”, 

ale też Audi A3 i Skody Octavii.

Najwięcej oferowano modeli z rocznika 

2001. Za Golfa trzeba było zapłacić średnio 

17,3 tys. zł, Astrę wyceniano na 14 tys. zł. Cie-

kawostką jest, że większy VW Passat z 1998 

roku kosztował niewiele więcej niż Golf z tego 

samego roku - średnio 13,3 tys. zł.

10 modeli najczęściej 

wystawianych na sprzedaż w 

serwisie otomoto.pl

10 marek najczęściej 

wystawianych na sprzedaż w 

serwisie otomoto.pl

1. Volkswagen Golf 1. Volkswagen

2. Volkswagen Passat 2. Opel

3. Opel Astra 3. Ford

4. Ford Focus 4. Renault

5. Skoda Octavia 5. Audi

6. Audi A4 6. Fiat

7. Ford Mondeo 7. BMW

8. Opel Vectra 8. Mercedes-Benz

9. Skoda Fabia 9. Peugeot

10. Renault Megane 10. Toyota

OtoMoto PODSUMOWUJE
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AUTO SPA

Żonie możemy zafundować weekend w SPA, 

auto odstawić do AUTO SPA, a sami w spoko-

ju wyskoczyć z kumplami na „małe co nieco”. 

Jako, że obowiązuje nas tematyka motoryza-

cyjna, odłóżmy na bok kobiece SPA i kumpli, 

a przyjrzyjmy się bliżej ofercie toruńskiego 

AUTO SPA, specjalizującego się w popularnym 

ostatnio Car Detailing-u. 

Mówiąc w uproszczeniu, Car Detailing to 

seria procesów mających na celu przywróce-

nie naszemu wysłużonemu autu wyglądu fa-

brycznego. W przypadku nowszych aut polega 

to na zabezpieczeniu samochodu tak, aby jak 

najdłużej zachowało perfekcyjną prezencję. 

Podobno wygląd zewnętrzny nie jest naj-

ważniejszy, liczy się wnętrze. Jak się jednak 

okazuje większość klientów samochodowego 

salonu piękności chce, aby zadbać właśnie o 

nadwozie ich aut. Jak więc można z lakieru, 

który przez lata 

SALON PIELĘGNACJI AUT

Łukasz Czachor  l.czachor@jazdamiejska.pl

SPA nie tylko dla Pań
Część z nas, fanów motoryzacji, dba o swoje auta równie trosk-
liwie co o swoje kobiety (lub nawet bardziej). Jednak niektóre 
zabiegi specjalistyczne lepiej pozostawić fachowcom.

zmagał się z warunkami atmosferycznymi, ka-

myczkami wyskakującymi spod kół, szczotka-

mi na myjniach automatycznych i całą rzeszą 

innych zagrożeń „wycisnąć” dawny blask? Nie 

jest to proste, ale dla panów z zakładu przy uli-

cy Barzyńskich w Toruniu jak najbardziej wyko-

nalne. Serię procesów zawsze rozpoczyna się 

od bardzo dokładnego mycia samochodu. Na 

powierzchni lakieru nie mogą pozostać abso-

lutnie żadne zabrudzenia, które przy wykony-

waniu dalszych czynności mogłyby spowodo-

wać uszkodzenia. Nie można też zapomnieć 

o felgach, które bez wątpienia mają 

duży wpływ na ogólną prezen-

cję auta.

N a s t ę p n i e 

karoseria naszego 

samocho-

du zostaje 

spłukana wodą 

z d e m i n e r a l i -

zowaną (eliminuje 

to białe zacieki) i suszona. 

Kolejny etap to detoksykacja. Przy 

użyciu specjalnej glinki usuwa się 

tkwiące głęboko w po-

rach lakieru za-

brudzenia, których nie udałoby się usunąć 

zwykła szczotką czy wodą pod ciśnieniem. Po 

tym procesie lakier jest już wyraźnie gładszy. 

Tak przygotowana powierzchnia może zostać 

poddana korekcie. Najpierw specjaliści do-

kładnie sprawdzają stan lakieru, naświetlając 

go specjalnymi lampami i sprawdzając jego 

grubość miernikiem. Wtedy określa się na co 

można sobie pozwolić przy dalszej pracy. Jeśli 

lakier był już wielokrotnie polerowany trzeba 

zachować szczególną ostrożność. 

Zmatowiała i porysowana warstwa zostaje 

spolerowana. Proces ten można porównać do 

znanego kobietom peelingu. Usuwa się więc 

cieniutką wierzchnią warstwę i dociera do po-

wierzchni pozbawionej rys. Ostatnim etapem 

jest zabezpieczenie odnowionej powierzchni, 

tak aby efekt był widoczny jak najdłużej. Sto-

suje się tu tak zwany wosk. Co ważne w AUTO 

SPA nie stosuje się wosków koloryzujących, a 

niektóre z nich (naturalne) nakłada się nawet 

gołymi rękoma. Patrząc na ten proces widać 

z jaką pasją pracownicy podchodzą do samo-

chodów. Potrafi ą oni całymi godzinami gładzić 

„ciało” naszego auta dbając o najmniejsze na-

wet szczegóły. 

Wielu z nas trafi ło na samochód, w które-

go wnętrzu palono papierosy. Na szczęście dla 

specjalistów usunięcie przykrego zapachu ty-

toniu to nie problem. Oczywiście nie wystarczy 

tu powieszenie na środkowym lusterku choin-

ki zapachowej z napisem „WUNDER- BAUM”. 

Cała tapicerka, łącznie z podsufi tką zostaje 

dokładnie wyprana. Efekt zapachowy jak i wi-

zualny jest naprawdę zdumiewający. Wnętrze 

auta można też oczywiście dokładnie odkurzyć 

i wyczyścić. Pominięte nie zostaną nawet ta-

kie detale jak kratki nawiewów, do czyszczenia 

których używa się małych pędzelków! 

Przy tak kompleksowym podejściu do 

kosmetyki wyglądu naszego auta, możemy 

poddać zarówno jego wnętrze jak i karoserię 

testowi białej rękawiczki i wynik będzie w stu 

procentach pozytywny. 

www.autospa.torun.pl
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NOWOŚCI BRIDGESTONE, PORADY DLA KIEROWCÓWOPONY ZIMOWE

OPONY Z PAZUREM
BRIDGESTONE LM-80

Na zimę japońska fi rma Bridgestone pole-

ca szeroką gamę opon z rodziny Blizzak, w 

szczególności zaś model LM-80 przeznaczo-

ny do samochodów typu SUV i 4x4. 

LM-80 zaliczana jest do opon klasy Premium. 

Została zaprojektowana tak, aby idealnie 

sprawdzać się w warunkach typowych dla 

europejskiej zimy i poradzić sobie zarówno 

z mokrą, jak i pokrytą lodem nawierzchnią. 

Wyróżnia się nowatorskim wzorem bieżnika: 

poprzeczne rowki pozwalają z większą siłą 

ścinać śnieg, a wysokie krawędzie i zopty-

malizowana twardość bieżnika zapewniają 

lepszą przyczepność. Aby zapewnić bezpie-

czeństwo i trakcję na mokrych nawierzch-

niach czy błocie pośniegowym zastosowano 

tutaj bieżnik kierunkowy, który dzięki dużej 

pojemności obwodowych i poprzecznych 

rowków skutecznie odprowadzana nadmiar 

wody spod opony. 

Blizzak LM-80 przeszły już przez ciężką pró-

bę ostrych zakrę-

tów i pagórków 

na mrozie, śnie-

gu i lodzie  w 

p o l a r n y c h 

warunkach 

północnej 

Szwecji.

Michał Jasiński  m.jasinski@jazdamiejska.pl

W życiu nie ma lekko. Ciągle musimy coś 

wybierać, o czymś decydować, iść w prawo 

albo w lewo. I nikt nie da nam gwarancji, że 

dobrze robimy. Ale mamy na szczęście rozum, 

który choć trochę ogranicza liczbę naszych ży-

ciowych porażek. My kierowcy za chwilę zno-

wu staniemy przed ważnym, bo decydującym 

o bezpieczeństwie i naszym, i naszej rodziny, 

i wszystkich innych uczestników ruchu proble-

mem - czy zakładać opony zimowe?

Oczywiście, że tak. Powstaje jednak małe 

„ale”. Nie każdego z nas stać na zakup czterech 

nowych opon zimowych. Dla średniej klasy 

auta mającego najczęściej 15” koła to wydatek 

ponad 800 zł. Używane kosztują przynajmniej 

połowę mniej. A może kupić „nówki” ale tylko 

dwie sztuki? I znowu musimy coś wybrać, pod-

jąć ważną decyzję. 

 

Zimówka kontra... zimówka

Sprawa jest w miarę prosta, jeśli stać nas na 

zakup czterech nowych opon zimowych. Go-

rzej, jeśli takich funduszy nie posiadamy. 

Najlepszym rozwiązaniem jest zakup dwóch 

nowych opon zimowych i założenie ich na tylną 

oś. Tak, właśnie na tylną, a nie na oś napędza-

ną (jeśli mamy BMW lub Mercedesa to akurat 

nam się to pokryje). Większość z nas przecież 

tak właśnie pomyślała. I ja też, dopóki sam nie 

doświadczyłem tego na własnej skórze.

Firma Bridgestone, która swój jubileusz 

obchodziła na toruńskim obiekcie MotoPark, 

przygotowała dla dziennikarzy nie lada test. 

Podstawione zostały cztery samochody (z na-

Czy warto iść na kompromis?
Jeśli chesz bezpiecznie czuć się zimą, koniecznie załóż cztery opony zimowe. Nowe czy uży-

wane? A co, jeśli stać nas tylko na dwie? Warto, czy może lepiej pozostać na letnich?
Jubileusz giganta 

i śnieg w Toruniu

Jeden z największych światowych producen-

tów opon obchodził w tym roku jubileusz 

80-lecia swojej działalości. Uroczysta konfe-

rencja połączona z prezentacją najnowszych 

osiągnięć koncernu Bridgestone, odbyła się 

9. września na obiekcie MotoPark w Toruniu. 

Spotkanie poprowadził znany pilot rajdowy 

Maciej Wisławski. Główną atrakcją programu 

były jazdy próbne samochodami wyposażo-

nymi w najnowsze opony zimowe z rodziny 

Blizzak, model LM-80.  Pod czujnym okiem 

rajdowego mistrza Polski Kajetana Kajetano-

wicza można było sprawdzić ich skuteczność 

na specjalnie przygotowanym, sztucznie 

ośnieżonym torze MotoParku. Emocji i do-

brej lekcji pokory nie brakowało.

pędem na przednią oś) wyposażone w opony 

zimowe, ale różnego rodzaju. Pierwsze auto 

miało opony nowe, drugie używane, trzecie 

używane z tyłu a nowe z przodu, czwarte - na 

odwrót. Jazdy próbne odbywały się na płycie 

poślizgowej Toruńskiej Akademii Jazdy. Jakie 

były wrażenia? Bezcenne! 

Bezpiecznie czułem się tylko w pierwszym 

aucie. Zmniejszając dość mocno prędkość „ja-

koś” dało się kierować drugim samochodem. 

Trzeci test uświadomił mi, jaki błąd popeł-

niłbym zakładając opony zimowe tylko na oś 

przednią. „Używki” z tyłu powodowały niemal-

że ciągły uślizg auta w zakrętach. I mimo, że 

przednie teoretycznie miały przyczepność, a z 

tyłu siedziało dwóch rosłych pasażerów, tań-

com na lodzie nie było końca.  Jazda pełnym 
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Idziemy na kompromis? Załóżmy dwie nowe opony zimowe na tylną oś. I noga z gazu!

bokiem w takiej konfi guracji gwarantowana. 

Szkoda tylko, że w pełni niekontrolowana. 

Zupełnie odmiennie zachowywał się ostatni 

z pojazdów. Nowe opony zimowe na tylnej osi 

zapewniały stabilność samochodu w zakrę-

tach. Pamiętajmy jednak, aby bezwzględnie 

zmniejszyć prędkość! Przednie koła, na które 

założyliśmy używane opony, nie mają dobrej 

przyczepności z podłożem, a co za tym idzie 

- nie prowadzą nas dokładnie tam, gdzie chce-

my. Auto przy nadmiernej prędkości może 

nam wtedy wyjechać przodem z zakrętu. 

Jednakże w ostatecznym rozrachunku to 

właśnie ten „kompromis” uważam za najroz-

sądniejszy. A byłoby jeszcze lepiej, gdyby każdy 

z nas sam mógł doświadczyć tego, co ja miałem 

okazję przeżyć. To naprawdę pomaga i uczy.

Fot. Michał Jasiński
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