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Outlander 
„nowego 
horyzontu” 

LEON  CUP RACER

SEAT przygotował sportowe 
auto mogące brać udział w wielu 
seriach wyścigowych.  Leon Cup 

Racera napędzany jest 
2-litrowym silnikiem z 

turbodoładowaniem o 
mocy 330 KM.  Napęd 

przekazywany jest 
na przednią oś - z 

elektroniczną 
„szperą” - za pomo-
cą dwusprzęgłowej 

skrzyni DSG.  
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w małej skali
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Ogólnopolskie Zloty Mercedesów w 
Toruniu to największe tego typu wyda-
rzenia w naszym kraju. W ubiegłorocz-
nej, piątej edycji tejże imprezy wzię-
ło udział łącznie około pięciuset aut. 
Mimo, że impreza z nazwy ma charak-
ter krajowy, uczestniczą w niej też go-
ście z zagranicy m.in. z Niemiec, Ukra-
iny i Białorusi. Zlotowiczom co roku 
towarzyszą też tysiące widzów

Wśród setek maszyn ze Stuttgartu 
co roku nie może zabraknąć prawdzi-
wych pereł motoryzacji, znakomicie 
utrzymanych unikatów, których próż-
no by szukać na ulicach. Na toruńskich 
zlotach w minionych latach pojawiały 
się takie legendy jak choćby: CLK DTM 
AMG (wyprodukowano ich zaledwie 
sto, na całym świecie zachowało się 

Setki aut, a wśród nich prawdziwe 
legendy różnych epok. W Toruniu po 
raz kolejny odbywa się prawdziwa 
uczta dla fanów Mercedes-Benz. Do 
tego jeszcze wyścigi na ćwierć mili.

Gwiazdy błyszczą w Grodzie Kopernika
raptem kilkadziesiąt), W201 190 2.5-
16 w wersjach Evo I i Evo II (także auto 
wyścigowe w historycznej specyfikacji 
DTM), W124 Pullman, W189 Type 300 
(tzw. Adenauer), W136 170V z począt-
ku lat 50. czy słynne roadstery – pago-
dy (W113) i 190 SL z 1955 roku.

VI Ogólnopolski Zlot Mercedes-Benz 
właśnie się rozpoczął. Wczoraj, w piąt-
kowe popołudnie zlotowicze zamel-
dowali się w pobliskim Ciechocinku. 
Trójramienne gwiazdy dzisiaj, czyli w 
sobotę 18. maja, pojawią się między 
innymi na toruńskiej starówce (Ry-
nek Nowomiejski, godz. 9-12) i pły-
cie lotniska Aeroklubu Pomorskiego 
(godz. 12.30-20.30). Podczas zlotu nie 
zabraknie wystaw pojazdów, parady 
Mercedesów przez miasto, tradycyjne-
go rajdu turystycznego, konkurencji re-
kreacyjnych oraz widowiskowych po-
kazów driftingu i gymkhany. Po godz. 
17.00 na lotnisko wjadą też szybkie 
auta innych marek, aby wziąć udział w 
wyścigach na ¼ mili „Quarter Mile To-

ruń 2013”. Na stracie stanie m.in. Paweł 
Kowalski, wielokrotny mistrz Polski w 
drag racingu w najszybszym Porsche w 
naszym kraju.  

W niedzielę ostatni dzień zlotu. Fani 
Mercedesów w godz. 12-14 ponownie 
pojawią się na Rynku Nowomiejskim, a 
od godz. 14.30 maszyny ze Stuttgartu 

będą prezentowały się na festynie „Bie-
lawy” przy ul. Szczecińskiej. 

Organizatorem wydarzenia jest Mer-
cedes Toruń Club AT. 

Wstęp dla widzów we wszystkie miej-
sca, gdzie oficjalnie zagości zlot, jest 
bezpłatny. Więcej informacji na stronie:  
mercedes.automobilklubtorunski.pl.
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ichał Jasiński
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Z terenu do klasy Premium

Czwarta generacja Toyoty RAV4 zosta-
ła zbudowana w oparciu o platformę 
Avensisa. Auto więc sporo urosło, a 
wnętrze stało się niezwykle przestron-
ne. Powiększył się również bagażnik 
(547 litry), którego klapa zamykana i 
otwierana jest teraz elektrycznie. Nad-
wozie i wnętrze otrzymały zupełnie 

Nowa Toyota RAV4 to już nie jest 
małe, kobiece auto, z zapasowym 
kołem na tylnej klapie. Dziś japoński 
SUV wyraźnie urósł i chce powalczyć 
z bardziej prestiżową konkurencją. 

5 milionów hybryd
Toyota podsumowała wyniki sprze-
daży samochodów z napędem hy-
brydowym (Toyota i Lexus) od 1997 
roku, czyli od dnia debiutu pierwsze-
go modelu napędzanego silnikiem 
spalinowym i elektrycznym. Do dnia 
dzisiejszego po świecie jeździ ponad 
5 milionów takich aut. W samym 
2012 roku japońska marka sprzedała 
ponad 1,2 miliona hybryd. Znaczny 
sukces został odnotowany również 
w Europie, gdzie wzrost sprzedaży 
poprawiono aż o 82 procent. Obecnie 
hybrydy stanowią 20 procent całko-
witej sprzedaży Toyoty w Europie.
 Technologia hybrydowa ma kluczo-
we znaczenie dla Toyoty, dlatego też 
koncern będzie rozwijał gamę modeli 
hybrydowych i rozszerzał ich dostęp-
ność na kolejnych rynkach. Do 2015 
roku zaprezentowanych zostanie ko-
lejnych 18 nowych modeli z napędem 
hybrydowym, w tym jeden napędzany 
ogniwami paliwowymi.

Fot. M
ichał Jasiński

nowy wygląd - bardziej sportowy i ele-
gancki. Wzbogacono wyposażenie, za-
stosowano materiały wyższej jakości, 
wyciszono wnętrze, a całość skompo-
nowano bardzo starannie i precyzyjnie.  

Zawieszenie nowej RAV4 wyraźnie 
zyskało na komforcie. Dopracowano 
je nie tylko pod kątem przyjemności 
z jazdy na autostradach, ale również 
poprawiono jego pracę po zjechaniu z 
utwardzonej drogi. Układ kierowniczy, 
pracujący z wyczuwalnym oporem, za-
pewnie pewne i stabilne prowadzenie 
japońskiego SUV-a. Na szutrowych i 

leśnych duktach pomocny okaże się 
napęd na cztery koła, z możliwością 
ręcznej blokady. Należy jednak pamię-
tać, że „ravka” to nie jest auto terenowe, 
a dołączany napęd na tylne koła ma za 
zadanie uchronić nas przed poślizgiem, 
a nie ruszyć z piaszczystych wydm czy 
przebrnąć przez bagienne wody. 

Nowością w RAV4 jest także silnik 
diesla o pojemności 2-litrów i mocy 
124 KM. Mocną stroną „ropniaka” jest 
wysoki moment obrotowy pozwalający 
na sprawne i ekonomiczne poruszanie 
się tym dość sporym autem. 

Fot. Toyota



DLACZEGO WARTO KUPIĆ HYBRYDĘ

Cicho wszędzie choć Toyota jedzie

Michał Jasiński: Na początku wyja-
śnijmy Czytelnikom, co oznacza po-
jęcie „napędu hybrydowego”.

Maciej Bednarski: Napęd hybrydowy 
jest to połączenie silnika elektrycznego 
z silnikiem spalinowym. W przypadku 
Toyoty chodzi dokładnie o synergię 
„elektryka” z jednostką benzynową.

MJ: W prezentacjach Toyoty pojawia 
się też często sformułowanie „pełna 
hybryda”. To coś innego?

MB: Nie, to jest dokładnie to samo. 
Toyota równoważnie wykorzystuje 
bowiem do napędu silnik elektryczny 
o dużej mocy. Nasze samochody mogą 
więc poruszać się tylko na „elektryku”, 
tylko na „benzynie” lub jednocześnie 
korzystać z mocy  silnika elektrycznego 
i spalinowego.

Z Maciejem Bednarskim, z-cą kie-
rownika salonu Toyoty w Toruniu, 
rozmawiamy o zaletach, obawach  i 
korzyściach płynących z jazdy hy-
brydową Toyotą.

Rozmawia Michał Jasiński

Fot. Toyota
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MJ: Po czym można poznać samo-
chód hybrydowy? Ma napisane 
gdzieś „Uwaga! Wysokie napięcie”?

MB: Nie, oczywiście, że nie (śmiech). 
Samochód z napędem hybrydowym 
możemy poznać przede wszystkim po 
błękitnym logotypie Toyoty, znaczkach 
z napisem „Hybrid” i „Hybrid Synergy 
Drive”. W środku znajdziemy charak-
terystyczny niebieski drążek od skrzy-
ni e-CVT. Pod maską zaś zauważymy 
srebrną obudowę silnika benzynowego 
z logotypem „Hybrid Synergy Drive” 
i moduł łączący silnik elektryczny ze 
skrzynią e-CVT, z którego wychodzą 
grube pomarańczowe kable.

MJ: Uff, to dobrze. Bo trochę się ba-
łem, że mnie „kopnie”.

MB: Naprawdę nie ma czego się bać. 
Proszę pamiętać, że pierwsza Toyota 
z takim rozwiązaniem wyjechała na 
drogi w 1997 roku. Do dnia dzisiejsze-
go, czyli przez 16 lat, na całym świecie 
jeździ już ponad 5 milionów naszych 
„hybryd”. Co więcej, wg najnowszych 
raportów usterkowości TUV, Toyota 
Prius zajęła 1. miejsca w kategorii aut 

4-5-letnich. To są dowody na to, że 
można stworzyć coś innowacyjnego, 
nowoczesnego i zarazem bardzo nieza-
wodnego. Jako ciekawostkę dodam, że 
pierwszy Prius kupiony w Polsce, nadal 
wykorzystuje oryginalne baterie.

MJ: Faktycznie brzmi to przekonu-
jąco. Czy klienci też są przekonani o 
niezawodności takiego napędu?

MB: Coraz częściej tak, choć padają 
pytania o żywotność baterii, a co jeśli 
się rozładuje i czy prąd mnie nie kop-
nie. Tutaj uspokajam, bowiem Toyota 
gwarantuje niezawodność akumulato-
rów nawet do 10 lat. Dodatkowo „hy-
brydowy” samochód pozbawiony jest 
pewnych elementów, takich jak alter-
nator, paski klinowe czy rozrusznik, a 
to zmniejsza ryzyko awarii i nieprze-
widzianych kosztów. Auto z napędem 
elektryczno-spalinowym zużywa też 
mniej klocki hamulcowe. Korzyści więc 
jest naprawdę sporo.

MJ: Tak, ale za taką przyjemność i 
bycie „eco” kierowcą trzeba przecież 
sporo zapłacić. Najtańsza „hybryda” 
to wydatek rzędu 66.000 zł. 

Startuj w konkursie! 
Wygraj nową hybrydową Toyotę Auris!
Toyota już po raz drugi chce udowodnić, że nie rzuca słów na wiatr i podawane 
w katalogach średnie spalanie Aurisa Hybrid na poziomie 3,7 litra nie jest wyssa-
ne z palca. Do 15. czerwca każdy może to sprawdzić startując w konkursie jazdy 
oszczędnościowej. A jest o co walczyć - na najlepszego kierowcę czekają kluczyki 
do nowej hybrydowej Toyoty Auris!

Aby wziąć udział z konkursie wystarczy przyjść do toruńskiego salonu Toyoty 
przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 1 i umówić się na jazdę testową nowym hybrydo-
wym Aurisem. Każdy uczestnik ma do pokonania ten sam odcinek testowy - ok. 6 
kilometrów miejskich dróg prowadzących przez wiadukt Kościuszki, ulicę Chro-
brego, potem długa prosta na Polnej, a na końcu nieco zakorkowana i wymagająca 
ulica Curie-Skłodowskiej. Na mecie organizator zapisuje czas jazdy i wynik śred-
niego zużycia paliwa. Osoby, które w danym miesiącu uzyskają najlepszy rezultat, 
otrzymają nagrody. Do ogólnopolskiego finału zakwalifikuje się ten uczestnik, 
który w całym konkursie wykaże się jazdą najbardziej ekonomiczną.

Fot. M
ichał JasińskiMaciej Bednarski wylicza zalety korzystania z napędów hybrydowych. Warto to 

sprawdzić osobiście np. startując w konkursie jazdy ekonomicznej.

MB: Nie do końca. Proszę zwrócić uwa-
gę, że wersja z napędem hybrydowym 
jest już w standardzie bardzo dobrze 
wyposażona. Podobny samochód, ale z 
silnikiem benzynowym i automatyczną 
skrzynią biegów, kosztuje, na przykła-
dzie Toyoty Auris, tylko 7.000 zł mniej. 
Biorąc pod uwagę niskie spalanie hy-
brydy w mieście, w ciągu 5 lat możemy 
zaoszczędzić ponad 22.500 zł. Inwesty-
cja w ekologię zwróci nam się już po 
przejechaniu 31.000 kilometrów.

MJ: W którym miejscu ukryte są ba-
terie i jaką pełnią rolę?

MB: Wraz z premierą nowej hybrydo-
wej Toyoty Yaris, akumulatory zostały 
umieszczone pod tylną kanapą. Dzięki 
temu nie tracimy cennej przestrzeni 
bagażowej. A warto dodać, że Toyota 
już dziś może pochwalić się pierwszym 
7-miejscowym vanem na świecie, który 
napędzany jest silnikiem elektrycznym 
i spalinowym.

Baterie układu hybrydowego służą 
do zasilania niemal całego samochodu. 
To dzięki nim na postoju działa nam 
klimatyzacja(!), gra radio, nawigacja 
pokazuje drogę, a reflektory świecą. 
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Pierwszy miejski crossover

Renault Captur, o solidnej i dynamicz-
nej linii, to pierwszy w gamie Renault 
miejski crossover. Zbudowany został 
na bazie Clio IV i mierzy zaledwie 4,12 
metra długości. Postawiony na dużych 
kołach (16 lub 17 cali) bezkompromi-
sowo wyraża swoje sportowe i rekre-
acyjne zacięcie. Zwiększony prześwit 
pozwala mu konkurować z bardziej 

Mały, zwinny i praktyczny - Renault 
Captur łączy najlepsze cechy miej-
skiego hatchbacka, vana i SUV-a. Do 
polskich salonów trafi 24-26 maja.

Fot. Renault

doświadczonymi graczami, nawet w 
klasie aut 4x4. Wnętrze, niezwykle 
barwne i obszerne, zapewnie komfort 
i wygodę spotykaną w rodzinnych va-
nach. Sporych rozmiarów bagażnik (od 
377 do 455 litrów) posiada regularne 
kształty oraz wyjmowaną podłogę. 

Już w standardzie Captur oferu-
je szereg rozwiązań spotykanych w 
droższych autach. Znajdziemy tutaj 
przesuwaną tylną kanapę, elektrycznie 
regulowane i podgrzewane lusterka, 
wszystkie szyby sterowane elektrycz-
nie, a nawet system wspomagania 

ruszania pod górę. Ciekawostką jest 
zastosowanie skrzyni biegów EDC z 
podwójnym sprzęgłem (występuje z 
silnikiem TCe 120), która łączy kom-
fort pracy skrzyni automatycznej z 
oszczędnością przekładni manualnej. 

Nowe Renault Captur za cel stawia 
sobie również zdobycie pozycji lidera 
pod względem zużycia paliwa i emisji 
CO2. Obniżona masa, poprawa aerody-
namiki i wykorzystanie nowoczesnych 
silników z rodziny TCe i dCi pozwala 
powalczyć o tytuł najoszczędniejszego 
miejskiego crossovera w swojej klasie.
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Zmysłowa linia nadwozia, wyrazisty 
przód i silnie zarysowane tylne nadko-
la doskonale odzwierciedlają dynamikę 
i zwinność tego auta. Zmysłowość ema-
nuje z każdego detalu. 

Nowe Renault Clio Grandtour posia-
da wyjątkowo bogate wyposażenie jak 
na tę klasę samochodów: multimedia, 
nawigacja, unikalny system dźwięko-
wy Renault Bass Reflex, karta Renault 
hands free, system wspomagania ru-
szania pod górę, funkcja Eko (tryb 
ekologicznej jazdy), to tylko niektóre 
spośród nich. Warto w tym miejscu wy-
mienić też nowy multimedialny tablet 
Renault R-Link, który w innowacyjny 
sposób wprowadza do świata motory-
zacji stały dostęp do internetu i usług 
on-line. 

Nowe silniki Energy, łączące w sobie 
szereg innowacyjnych technologii, z 
których część wywodzi się bezpośred-
nio ze świata wyścigów, zrewolucjoni-

Nowe Renault Clio Grandtour przy-
ciąga silną osobowością, zainspiro-
waną sportowymi kombi. Samochód 
posiada wszystkie zalety charakte-
rystyczne dla „zwykłego” Clio: kom-
fort, bezpieczeństwo i dynamiczne 
zachowanie na drodze.

Dynamiczne kombi nie tylko dla estetów

zowały aktualnie obowiązujące stan-
dardy. Dzięki nim nowe Renault Clio 
Grandtour bije kolejne rekordy pod 
względem zużycia paliwa i emisji CO² 
przy zachowaniu wysokiego poziomu 
przyjemności prowadzenia.

Na szczególną uwagę zasługuje rów-
nież funkcjonalność tego modelu: duży 
bagażnik  o pojemności 443l z płaską 

wyjmowaną podłogą, kierownica regu-
lowana w dwóch płaszczyznach, niski 
próg załadunku czy niemająca sobie 
równych długość załadunku 2,48 m od 
tylnej klapy do schowka w desce roz-
dzielczej, po złożeniu przedniego fotela 
pasażera. 

Rozstaw osi kombi jest taki sam jak 
w wersji 5-drzwiowej, ale zwis tylny 

jest wydłużony o 201 mm i ma 823 
mm. Całkowita długość samochodu 
wynosi 4,262 m.

W gamie oferowanej na polskim ryn-
ku dostępne są trzy wersje wyposaże-
nia, dwa silniki benzynowe 1.2 16V 75 i 
Energy TCe90 oraz dwa wysokoprężne 
dCi 75 i Energy dCi 90 do wyboru. Ceny 
zaczynają się od kwoty 43.950 zł.

reklam
a

Fot. Renault
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Drapieżne oblicze nowej skośnookiej Mazdy 6

Nowa Mazda6 przede wszystkim zwra-
ca na siebie uwagę drapieżną i spor-
tową sylwetką. Dotyczy to zwłaszcza 
wersji kombi, która w niczym nie przy-
pomina ciężkiego i kanciastego samo-
chodu transportowego. Przestronne i 
komfortowe wnętrze połączone z prak-
tycznym i pakownym bagażnikiem czy-
nią z Mazdy 6 prawdziwego przyjaciela 
rodzinnych i biznesowych podróży. W 
środku zasmakujemy prawdziwego 
luksusu - wysokiej jakości materiały, 
idealne spasowanie i bogate wyposa-
żenie rozpieszczą każdego malkon-
tenta.  Wygodna skórzana kierownica 

Technologia SKYACTIV, zapoczątko-
wana przez kompaktowego SUV-a 
CX-5, wkracza teraz do najnowszej-
Mazdy 6. Nowoczesne silniki, bez-
pieczna i lżejsza konstrukcja tworzą 
z niej auto solidne i komfortowe.

Fot. M
ichał Jasiński

posiada minimalny zestaw przycisków 
potrzebnych do obsługi radia, telefonu 
i komputera pokładowego. 

Najnowsza generacja Mazdy 6 ko-
rzysta z wielu innowacyjnych rozwią-
zań Skyactive. Pod maską testowanego 
modelu pracuje 2-litrowa jednostka 
benzynowa z bezpośrednim wtryskiem 
paliwa o mocy 165 KM. Charakteryzu-
je się ona najwyższym w swojej klasie 
stopniem sprężania. W sposób płynny 
rozwija moc, dając kierowcy cały czas 
kontrolę nad autem.

Nowa Mazda6 jako pierwsza na 
świecie korzysta też z systemu odzy-
skiwania energii i-ELOOP. Układ wyko-
rzystuje kondensator, którzy podczas 
hamowania gromadzi pozyskaną w ten 
sposób energię elektryczną, a następ-
nie wykorzystuje ją do zasilania urzą-
dzeń elektrycznych auta. Dzięki temu 
obniżone zostało zużycie paliwa.

Na liście nowinek technicznych znaj-
duje się również aktywny tempomat, 
utrzymujący bezpieczny dystans do 
poprzedzającego nas pojazdu. 

Od momentu debiutu nowa Mazda 6 
zdążyła zgarnąć pokaźną liczbę nagród 
i wyróżnień. Czytelnicy Auto Bild wy-
brali „szóstkę” najpiękniejszym samo-

chodem w swojej klasie. Uznanie dla 
wyjątkowej stylizacji wyraziła również 
kapituła międzynarodowego konkursu 
„Red Dot Design”. Nową Mazdę 6 doce-
nili także polscy kierowcy. Czytelnicy 
magazynów „Auto Moto” i tygodnika 
„Motor” wybrali ją najlepszym autem 
w klasie średniej. 

MX-5 po zmianach
Uważana za jeden z najpiękniejszych 
roadsterów na świecie, Mazda MX-5, 
doczekała się w tym roku kilku cieka-
wych zmian. Wersja ze zmodernizo-
wanym nadwoziem i wnętrzem ofero-
wane jest w dwóch wariantach: jako 
coupe z twardym składanym dachem 
oraz jako klasyczny roadster z dachem 
brezentowym.

MX-5 zawsze słynęła z wrażeń, jakich 
dostarcza jej prowadzenie, a zmoder-
nizowany model jeszcze dynamiczniej 
reaguje na polecenia kierowcy. W eg-
zemplarzach z przekładnią manualną 
ruch przepustnicy i głębokość wciska-
nia pedału przyspieszenia są sterowa-
ne i kontrolowane osobno, co wzmaga 
poczucie przyspieszenia liniowego i 
zapewnia jeszcze lepsze panowanie 
nad pojazdem w czasie przyspieszania 
z niskiej prędkości. 

W wyniku wprowadzonych zmian, 
również w układzie hamulcowym, sa-
mochód teraz łagodniej hamuje i płyn-
niej przyspiesza, a kierowcy łatwiej jest 
wrócić do pierwotnej prędkości. 

Mazda wprowadziła również nowy, 

Nagrody dla CX-5
Nie kończy się lista nagród, które zdo-
bywa Mazda CX-5. Ostatnio do swoich 
sukcesów japoński SUV dopisał zdo-
bycie 1. miejsca w plebiscycie Auto 
Lider 2012, w kategorii mały SUV i 
crossover. Nowoczesność i styl Maz-
dy CX-5 doceniły także czytelniczki 
miesięcznika Twój Styl wybierając ją 
Kobiecym Samochodem Roku 2012. 
Japoński producent odebrał główną 
nagrodę również od Playboya.

chroniący pieszego system „aktywnej 
maski”. W przypadku wykrycia kolizji 
z pieszym maska zostaje automatycz-
nie uniesiona, a powstała pod nią pusta 
przestrzeń pochłania część energii ude-
rzenia i amortyzuje upadek.

Fot. M
ichał Jasiński
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Fot. Citroën

Zaprezentowany po raz pierwszy na 
salonie samochodowym w Paryżu 
Citroen C-Elysee w styczniu pojawił 
się w polskich salonach. 

C-Elysee swoją harmonijną sylwetką w 
pełni wpisuje się w kanon stylistyczny 
marki. Dzięki najszerszemu w swojej 
kategorii rozstawowi osi wynoszące-
mu 2,65 metra najnowszy model spod 
znaku szewrona oferuje pasażerom 

przestrzeń godną sedanów z wyższych 
segmentów rynkowych, a bagażnik o 
pojemności 506 litrów jest jednym z 
największych w swojej kategorii.

Projektanci Citroëna wzięli pod uwa-
gę fakt, że klienci traktują samochód w 
kategoriach zakupu długoterminowe-
go i skonstruowali ten model tak, aby 
jak najlepiej i najdłużej mógł służyć 
użytkownikom w różnych warunkach 
klimatycznych. Wzmocniona trwałość 

osiągnięta przez m.in. odpowiednio 
dostosowane prześwit i opony, dodat-
kowe zabezpieczenie podwozia oraz 
wzmocnioną budowę elementów ka-
roserii, została potwierdzona na trasie 
łącznie około 4 milionów kilometrów 
w różnych częściach świata.

Oferta premierowa na produko-
wanego w hiszpańskiej fabryce Vigo 
Citroëna to 39 900 złotych za wersję 
Attraction z 3-cylindrowym silnikiem 

nowej generacji PureTech 1.2 VTi o 
mocy 72 KM. W standardzie znajdzie-
my już przednie i boczne poduszki po-
wietrzne, system ABS z ESP, elektrycz-
nie sterowane przednie szyby oraz 
wspomaganie kierownicy. Z jednostek 
napędowych możemy wybrać jeszcze 
benzynowy motor 1.6 VTi 115 KM oraz 
turbodiesla 1.6 HDi o mocy 90KM. 

Oprócz atrakcyjnej ceny producent 
przygotował także 5-letnią gwarancję.

Przetestowany na dystansie... 4 milionów kilometrów

C3 po modernizacji już w salonach
Nowy Citroën C3, który oficjalnie 
ujrzał światło dzienne podczas 
wiosennej wystawy Moto Genewa 
2013, kosztuje na polskim rynku od 
44.400 złotych.

Podstawowa wersja odświeżonej C3 
bazuje na 3-cylindrowym silniku 1.0 
VTi o mocy 68 KM. W ramach wypo-
sażenia standardowego otrzymamy 
ABS+BAS+EBD, poduszkę powietrz-
ną dla kierowcy i pasażera, poduszki 
powietrzne boczne, centralny zamek 
sterowany pilotem, szyby przednie ste-
rowane elektrycznie, lusterka boczne 
sterowane elektrycznie oraz kolumnę 

C4 Picasso z nowej epoki
Nowy Citroën C4 Picasso zaska-
kuje designem i odważnym wzor-
nictwem. Widać to już po układzie 
szewronów, których przedłużenie 
stanowi przykuwające uwagę spoj-
rzenie wąskich reflektorów.

Nowa generacja Citroëna C4 Picasso 
opiera się na nowej płycie podłogo-
wej EMP2, która umożliwiła skrócenie 
tylnego zwisu, obiżenie podłogi i po-
szerzenie rozstawu kół. Dzięki temu  
uzyskano dynamiczną i zwartą linię, 
zyskując również bardziej przestron-
ne wnętrze. Nowy Citroën mierzy te-
raz 4,43 m długości, 1,83 m szerokości 
oraz 1,61 m wysokości. Pojemność ba-
gażnika wynosi 537 litrów.

Nowy C4 Picasso korzysta z licznych 
technologii, których zadaniem jest 
przewidywanie niebezpiecznych sytu-
acji na drodze i wspomaganie kierowcy 

w ich pokonywaniu, w celu zapewnie-
nia pasażerom bezpieczeństwa i spo-
koju ducha. Ponadto wyposażony jest 
w Inteligentny System Kontroli Trakcji, 
który zwiększa skuteczność przenie-
sienia napędu na terenach o obniżo-
nej przyczepności. Zapewnia większy 
komfort i lepsze trzymanie się drogi we 
wszystkich sytuacjach.

SUV w gamie DS
Wild Rubis to najnowszy samochód 
koncepcyjny z linii DS. Auto przygo-
towano z myślą o światowej premie-
rze na salonie samochodowym w 
Szanghaju.

Jak zapowiada wywodząca się z Francji 
marka, Wild Rubis stanowi zapowiedź 
przyszłego modelu typu SUV w gamie 
DS. Auto mierzy około 4,7 m długości, 
1,95 m szerokości oraz 1,59 m wysoko-
ści, przy rozstawie osi 2,9 m.

Wild Rubis naszpikowany jest no-
woczesnymi rozwiązaniami technolo-
gicznymi. Przewidziano tu m.in. wy-
korzystanie napędu typu Full Hybrid 
Plug-in.

Już w zeszłym roku zapowiedziano, 
że gama modelowa Citroen DS zostanie 
poszerzona o takie produkty jak sedan 
w segmencie C, SUV oraz sedan w seg-
mencie D.

kierownicy regulowaną dwuosiowo. 
Nie zabraknie też dzielonej tylnej kana-
py 60/50 i 15” felg stalowych.  

Osoby preferujące auto z silnikiem 
Diesla mogą znaleźć dla siebie cie-
kawą ofertę w postaci jednostki 1.4 
HDi 70KM. Najtańsza wersja w gamie 
nowego C3 z tym motorem kosztuje 
51.450 złotych.

Nabywcy poszczególnych wersji 
zmodernizowanego modelu Citroëna 
C3 mogą liczyć na rabaty wynoszące od 
3.000 złotych dla wspomnianej wersji 
bazowej, do maksymalnie 7.500 zło-
tych (np. w przypadku wszystkich wer-
sji najwyższego poziomu Exclusive).
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Zdać i przeżyć

Aleksander Mozol chce to jednak zmie-
nić i ma na to sposób. Jest pedagogiem, 
lubi i umie uczyć, a przede wszystkim 
kocha motocykle. Swoją przygodę z po-
jazdami na dwóch kołach rozpoczął w 
wieku kilku lat. Możliwości rowerków, 
hulajnog i pierwszych skuterków te-
stował w każdych warunkach. Był jak 
z gumy i szczęśliwie przeżył wszystkie 
upadki. Dziś zdobyte doświadczenie, 
poszerzone o szkolenia z takimi mi-
strzami jak Marek Kawecki i Artur Waj-
da dla Suzuki i BMW, chce przekazać 
innym miłośnikom jednośladów. Dlate-
go stworzył Motocyklową Szkołę Jazdy, 
która wspólnie z „Rajderem” walczy o 
poprawę bezpieczeństwa na drogach. 

- Dzisiaj większość szkół uczy tylko 
jak zdać egzamin. My idziemy dalej - 
uczymy, jak przetrwać na drodze i nie 
dać się zabić. Bo to jest najważniejsze 
- mówi Aleksander Mozol.

Toruńska szkoła jako jedyna w re-
gionie dysponuje rozbudowaną  infra-
strukturą umożliwiającą szkolenie kie-
rowców na najwyższym poziomie.

- Kursanci zawsze pytają o moto-
cykle, na jakich będą się uczyć. Mamy 
oczywiście takie same jak toruński 
WORD - od Hondy CBF 125 (katego-
ria A1), aż po Suzuki SFV 650 Gladius 
(kategoria A). Jednak najważniejsze dla 
nas jest miejsce, w którym uczymy. Do 
dyspozycji mamy tor asfaltowy o dłu-
gości 800 metrów, z bardzo ciekawie 
zaprojektowanymi zakrętami i łukami. 
Zanim kursant wyjedzie na ulicę, naj-
pierw musi przejść szkolenie na torze. 
To tutaj, w bezpiecznych warunkach, 
nauczy się prowadzenia maszyny, skrę-
cania, hamowania i podstawowych 
odruchów motocyklowych. Zrobi to w 
bezpiecznym miejscu - dodaje Mozol.

Z pewnością plusem motocyklowych 
kursów w „Rajderze” jest fakt, iż in-
struktor to nie tylko człowiek od „zda-

Jazda motocyklem to nie tylko przy-
goda, wolność, adrenalina i wiatr we 
włosach. To przede wszystkim odpo-
wiedzialność i rozwaga, której nie-
stety wielu kierowcom jednośladów 
wciąż jeszcze brakuje. 

nia egzaminu”, ale przede wszystkim 
wieloletni motocyklista i instruktor 
doskonalenia techniki jazdy.

- 19. stycznia bardzo mocno zmieniły 
się zasady egzaminowania. Ja swoich 
kursantów uczyłem tych technik już 
w zeszłym roku. Uważam, że to bar-
dzo dobry krok w kierunku poprawy 
bezpieczeństwa na drogach - ocenia 
instruktor „Rajdera”.

Warto przypomnieć, że dzisiaj adept 
na kierowcę jednośladu musi nie tylko 
zdać egzamin praktyczny na mocniej-
szym i cięższym motocyklu, ale wy-
konać też więcej zadań symulujących 
normalny ruch drogowy. To one bezpo-
średnio zweryfikują prawdziwe umie-
jętności przyszłego motocyklisty.

- Jazda po ósemce małym i lekkim 
sprzętem nie daje wystarczających 
podstaw do oceny kursanta. Teraz bę-
dzie trudniej zdać egzamin, ale ten któ-
ry go zda będzie mógł powiedzieć - tak, 
umiem jeździć - mówi Mozol.

Odebranie upragnionego prawa jaz-
dy kategorii A, A1 czy A2 to jednak 
dopiero początek naszej przygody i 
wolności na blaszanym rumaku. Teraz 
przyjdzie nam zmierzyć się z prawdzi-
wym ruchem i bliskością samochodów. 
A z tyłu nie będzie już instruktora i sys-
temu komunikacji - „A co teraz?” 

- Warto więc przyjść do naszej szkoły 
i w bezpiecznych warunkach, „wjeździć 
się” w swoją maszynę. Nauczymy jak 
jeździć bezpiecznie i nie dać się zabić. 
Na co zwracać uwagę w ruchu ulicz-
nym, jak dać się zauważyć kierowcy sa-
mochodu,  którą stronę pasa zajmować 
- radzi Aleksander Mozol. - Pamiętajmy, 
że większość z nas to też kierowcy sa-
mochodów. Uczmy się więc tolerancji i 

Na liście grzechów głównych kie-
rowców jednośladów znajdziemy brak 
wyobraźni, nadmierną prędkość, nie-
odpowiedni ubiór i zły stan techniczny 
motocykli, zwłaszcza opon.  

- Motocyklista musi myśleć i być 
ostrożnym. Na naszym torze może 
sprawdzić swój sprzęt swoje umiejęt-
ności. Uczmy się wspólnej tolerancji i 
uprzejmości na drodze - bo na każdego 
z nas ktoś gdzieś czeka - dodaje Mozol.

Fot. M
ichał Jasiński
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TOLEDO wraca do gry
Nowe Toledo, które po czterech latach 
nieobecności powraca do oferty hisz-
pańskiego producenta, w segmencie C 
może teraz sporo namieszać. Już sama 
sylwetka wprowadza zamęt, bo czy 
nazwać go sedanem, czy może liftbac-
kiem? Jedno jest pewne - wysoko uno-
szona tylna klapa wraz z szybą skrywa 
pod sobą ogromną przestrzeń bagażo-
wą - imponujące 550 litrów (po złoże-
niu oparć tylnej kanapy otrzymujemy 
1490l). Biorąc pod uwagę, że auto mie-
rzy „zaledwie” 4,48 metra długości, to 
wynik ten zasługuje na spore uznanie.

To jednak nie koniec bicia rekor-
dów przez hiszpańskiego wojownika. 
Wnętrze nowego Toledo na pierwszy 
rzut oka nie sprawia wrażenia prezy-
denckiej limuzyny (ale do tej roli SEAT 

Fot. M
ichał Jasiński

Idealny na co dzień, dojrzały w podróży i z dużą dawką użyteczności. Niezwykle przestronny, wygodny i z gigantycz-
nym bagażnikiem. Do tego kusi wyposażeniem oraz szeroką paletą nowoczesnych silników . Faktycznie ideał?

powołał Exeo), to jednak w środku 
zapewnia idealne warunki do podró-
żowania nawet czwórce dorosłym pa-
sażerom. Sporo miejsca jest z przodu, 
jak i na tylnej, jednak dość płaskiej ka-
napie. Centrum dowodzenia kierowcy 
jest skrojone w iście niemieckim stylu. 
Zegary są czytelne i mają wyraziste, 
klarowne podświetlenie. Przyciski są w 
zasięgu wzroku i nie wymagają poszu-
kiwania ich po kokpicie. No może poza 
przełącznikami od sterowania tylnymi 
szybami - ktoś zapomniał dodać je też... 
z przodu.

Jak przystało na całkowicie nowy 
model, Toledo wyposażony został w 
najnowsze silniki i skrzynie biegów 
wykorzystywane w Grupie Marek Vol-
kswagena. Topowe wersje posiadają 

bardzo ekonomiczne jednostki benzy-
nowe TSI (my jeździliśmy wersją 1.2 
TSI 105KM) oraz jeden wysokoprężny 
TDI z układem CommonRail (1.6 CR 
105 KM). Najmocniejszy silnik benzy-
nowy łączony jest z 7-biegową, zauto-
matyzowaną i 2-sprzęgłową skrzynią 
DSG. Jednostki benzynowe oferują 
moc maksymalną w zakresie od 75 KM 
do 122 KM. Największą ich zaletą jest 
płynny przyrost mocy, który praktycz-
nie uzyskujemy aż do górnych granic 
obrotów silnika. Mimo niewielkiej po-
jemności i stosunkowo małej mocy, 
poruszanie się nowym Toledo daje 
naprawdę dużo frajdy i spokoju. Auto 
chętnie przyspiesza, a średnie spalanie 
potrafi pozostać na bardzo przyzwo-
itym poziomie. Do tego skrzynia pracu-

je bardzo precyzyjnie, lekko a skoki do 
poszczególnych biegów są stosunkowo 
krótkie. Duży plus. 

Nowe Toledo oferowane jest w 3 
wersjach wyposażenia. Za najtań-
szy egzemplarz Entry 1.2 MPi 75KM 
przyjdzie nam zapłacić ok. 47.000 zł. 
W tej cenie otrzymamy 6 poduszek po-
wietrznych, systemy ABS,  ASR i MSR, 
centralny zamek i elektrycznie stero-
wane przednie szyby. Biorąc pod uwa-
gę wielkość auta, to cena wydaje się być 
mocno atrakcyjna. Modele z nowocze-
snymi silnikami TSI to wydatek rzędu 
57.000zł. Warto zaznaczyć, że „dopła-
ta” obejmuje również klimatyzację, ze-
staw audio oraz komputer pokładowy. 
Najdroższa opcja z silnikiem TDI kosz-
tuje nieco ponad 73.000 zł.

Zegary są bardzo wyraźne i czytelne. Z przodu zabrakło 
przycisków do sterowania... tylnymi szybami. 

Silnik 1.2 TSI 105 KM to bardzo dobry kom-
promis pomiędzy osiągami i niskim spalaniem.
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Wyjątkowość modelu 2008 polega 
między innymi na tym, że przy zaled-
wie 4160 mm długości zapewnia wła-
ściwości jezdne i charakterystykę pro-
wadzenia hatchbacka, a wytrzymałość 
i moc pojazdu klasy SUV. Wnętrze zo-
stało zaprojektowane tak funkcjonal-
nie i komfortowo, aby w pełni cieszyć-
się każdą chwilą spędzoną w kabinie.

Nowy model sprawdza się równie 
dobrze w miejskiej dżungli, jak i na 
trasie, gdzie ucieczkę od codziennego 
zgiełku ułatwiają wyjątkowe właściwo-
ści jezdne i liczne, poprawiające kom-
fort udogodnienia.

Model 2008 na nowo definiuje stan-
dardy dotyczące pojemnych pojazdów 
w segmencie małych aut. Już na pierw-
szy rzut oka widać, że jest to nowo-
czesny pojazd, łączący dwa odmienne 
światy – wyrazista, atrakcyjna styli-
styka miesza się tu z niezwykłą funk-
cjonalnością pojemnego wnętrza oraz 
niepowtarzalnymi doznaniami z jazdy.

Wyższa pozycja za kierownicą, opo-
ny typu M+S, 17-calowe matowe felgi-
Diamond oraz wydatne nadkola to cha-
rakterystyczne elementy modelu 2008, 
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Peugeot 2008 to nowoczesny crossover,  który powstał na bazie doświad-
czeń marki zdobytych dzięki sukcesowi rynkowemu modelu 3008.

które – wraz z czarnymi zderzakami i 
ochronnymi listwami bocznymi oraz 
przednimi i tylnymi osłonami ze stali 
nierdzewnej – nadają mu wyjątkowo 
atrakcyjny i solidny wygląd.

Nowy crossover wyróżnia się rów-
nież wydatnym profilem nadkoli i 
wyrazistą linią boczną, które czynią 
jego sylwetkę bardziej masywną. Duże 
powierzchnie przeszklone i panora-
miczny dach „zdradzają” wyjątkowo 
przestronne wnętrze. Tylna część nad-
wozia również stanowi połączenie siły 
i dynamiki. Pojemny bagażnik z wygod-
nym niskim progiem załadunku otacza 
od góry mocno wyprofilowana linia 
dachu, wyraźnie nawiązująca do styli-
styki modelu RCZ.

Granice szerokiego otworu ładunko-
wego wytyczają masywne klosze lamp, 
mieszczące po trzy świetliste pazury. 

Do napędu modelu 2008 posłuży 
gama lekkich, nowoczesnych silników. 
Dzięki zastosowaniu technologii e-HDi 
oraz nowych trzycylindrowych jedno-
stek benzynowych, model 2008 będzie 
się wyróżniał wyjątkowo niskim pozio-
mem emisji CO2 (od 99 g/km).

Gotowy na podbój

Długo wyczekiwany, wzbudzający 
emocje swoją dynamiką i sporto-
wym stylem Peugeot 208 GTi jest już 
dostępny w sprzedaży. Pod maską 
znajdziemy  turbodoładowany silnik 
benzynowy 1.6 THP o mocy 200 KM 
i momencie obrotowyn na poziomie 
275 Nm. Całość, połączona z 6-stop-
niową manualną skrzynią biegów, 
pozwala osiągnąć pierwsze 100km/h 
poniżej 7 s. Mały „lew” ma wzmoc-
nione zawieszenie oraz specjalne 17” 
felgi . Ceny zaczynają się od 82.800 zł.

Fot. Peugeot

208 GTi już w Polsce
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Jeśli księgowy ingeruje w proces 
tworzenia auta, to możemy być nie-
mal pewni, że będzie koszmarne, 
ubogie i plastikowe. Peugeot 301 
jest jednak inny, chociaż nadal tani.

W gamie Peugeota model z „1” w koń-
cowej nazwie to nowość. Francuzi chcą 
w ten sposób wyodrębnić auta  kie-
rowane na nieco mniej wymagające 
rynki. Pierwszym takim modelem jest 
prezentowany sedan - Peugeot 301.

Budżetowa limuzyna z pazurem
Obszerne wnętrze, sporych rozmia-

rów bagażnik i dobre wyposażenie to 
największe atuty francuskiej limuzyny. 
Wygodne przednie fotele zapewniają 
solidne oparcie i trzymanie boczne. 
Z tyłu na brak wolnej przestrzeni, za-
równo nad głową jak i na nogi, nie będą 
narzekać nawet wysocy pasażerowie. 
Rodzinny jest również bagażnik, choć 
trzeba uważać na wnikające do środka 
zawiasy klapy. Auto z zewnątrz pre-
zentuje się bardzo elegancko i dostoj-

nie. W cenniku znajdziemy też sporo 
dodatkowych gadżetów, dzięki którym 
nasz „lew” zyska na atrakcyjności. W 
bogatszych opcjach dostaniemy elek-
tronicznie sterowaną klimatyzację, 
podgrzewane fotele, felgi aluminiowe 
oraz elektrycznie sterowane wszystkie 
cztery szyby. To już naprawdę sporo.

Do napędu 301-ki producent prze-
widział dwa silniki benzynowe (1.2 
VTI 72KM i 1.6 VTI 115KM) oraz jed-
nego turbodiesla 1.6 HDI o mocy 92 

KM. Napęd, za pomocą 5-stopniowej 
skrzyni manualnej, przenoszony jest 
na koła przednie. 

Ceny Peugeota 301 zaczynają się 
od kwoty 40.500 zł, za wersję Access 
z silnikiem 1.2 VTI. W wyposażeniu 
znajdziemy już spory pakiet systemów 
bezpieczeństwa: ABS, ASR (kontrola 
trakcji), ESP (stabilizacji toru jazdy) 
oraz dwie poduszki powietrzne. Bę-
dzie też centralny zamek.  Najdroższa 
wersja to wydatek ponad 58.000 zł.

Fot. M
ichał Jasiński
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z 1974 roku, czy Bentleya Petersen Co-
upe z 6,5-litrowym silnikiem z 1930r. 

Niektóre z przechowywanych tu sa-
mochodów można nawet kupić, lub 
chociaż wynająć na kilka godzin. Wła-
ściciele zainteresowani taką transakcją 
zamieszczają wtedy przy swoich au-
tach odpowiednią karteczkę z ofertą.

Niemieckie muzeum to jednak nie 
tylko ekspozycja najpiękniejszych i 
najdroższych samochodów świata. Pod 

Sportówka dla Pani Dyrektor

Toyota GT86 chyba u wszystkich budzi 
pozytywne emocje. Wygląda drapież-
nie, pięknie brzmi i jest bezkompromi-
sowa w szerokich łukach. Tylny napęd 
dodaje jej niesamowitego pazura. Czy 
taki zestaw, połączony z 200-konnym 
silnikiem Bokser, to zabawka dla każ-
dego? Sylwia Stegenta, pani dyrektor 
z temperamentem, nie czuje respektu 
przed japońskim bolidem.
- Wrażenia z jazdy są niesamowite. 
Jest lekkie, zwinne i daje mega frajdę 

Jeździła już wieloma samochodami - służbowymi, osobowymi i ciężarowymi.  Prowadziła nawet rajdówkę męża. Uważa, że kobiety sa dobrymi kierowcami, 
tylko trzeba dać im szansę to udowodnić. Sylwia Stegenta, dyrektor sprzedaży w sieci hurtowni budowlanych Trops, ocenia sportowe coupe Toyoty.

z jazdy. Ma bardzo dobre przyspiesze-
nie - silnik szybko wkręca się na obroty 
fundując naszym uszom ekscytująca 
melodię. Nie boję się tego auta.

Na długich prostych auto prowadzi 
się bardzo pewnie. Mocne hamowanie 
nie wytrąca go z toru jazdy - cały czas 
GT86 jest pod naszą kontrolą. 

- Dużym plusem jest sportowa linia, 
agresywny przód, dwie końcówki wy-
dechu i nowoczesne wnętrze. Fotele 
bardzo dobrze trzymają w zakrętach i 

Fot. M
ichał Jasiński

Classic Remise, czyli eksluzywne centrum klasycznej motoryzacji

Jeśli chcesz w jednym miejscu zobaczyć 
kultowego Aston Martina James Bonda, 
najstarszego Bentleya, wyścigowego 
Mercedesa 190 czy choćby „seryjne” 
Ferrari Enzo warte ponad pięć milio-
nów złotych, to musisz odkryć to wyjąt-
kowe miejsce - Classic Remise Berlin. 

Na powierzchni 16.000 mkw, w od-
restaurowanej zabytkowej zajezdni 
tramwajowej, mieszczą się zarówno 
warsztaty specjalizujące się w napra-

nie powodują ucisków ani zmęczenia. 
Dobrze, że nie są całe skórzane. Wypo-
sażenie jest bogate - jak dla mnie ma 
wszystko to, czego potrzebuję na co 
dzień - dobre audio i nawigację. 

W pracy pani dyrektor nie przeszka-
dzałby nawet skromny bagażnik. 

- Od wożenia towarów mamy inne 
auta. Toyota ma dawać frajdę z podróży 
do Klientów, a tą frajdą mogłabym ich 
zarazić. Na pewno by im się spodobało 
- kończy z uśmiechem Sylwia.

wie i odbudowie aut klasycznych, jak 
też salony marek ekskluzywnych i skle-
py. Parkujące tu auta, stanowią żywe 
muzeum będące jedną z głównych 
atrakcji tego miejsca. 

Klientom Classic Remise udostęp-
niane są także klimatyzowane boksy w 
których przechowywane są najcenniej-
sze auta. Za ochronnym szybami zoba-
czyć możemy takie rodzynki jak McLa-
rena MP4-12C, Lamborghini Countach 

Fot. Sylw
ia Stegenta

dachem zajezdni spotkamy motocykle, 
łodzie, sklepy z oryginalnymi częściami 
i akcesoriami do „klasyków”, a nawet 
stoisko z modelami. W ofercie Classic 
Remise znajdziemy dodatkowo orga-
nizację eventów, konferencji, szkoleń. 
Specjalne sale czekają nawet na gości... 
weselnych. A to wszystko w pięknym i 
wyjątkowym otoczeniu ikon światowej 
motoryzacji, położonym nieco ponad 
400 kilometrów od Torunia. Blisko.
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Rallycross powraca na tory
Rallycross z Toruniem związany jest-
bardzo mocno. To tutaj, przy ulicy Bie-
lańskiej 66, mieścił się jeden z dwóch 
polskich torów mających homologację 
do rozgrywania tego typu wyścigów. 
Jeszcze kilka lat temu na przyległych do 
niego wałach gromadziły się tysiące fa-
nów motorsportu, aby dopingować naj-
lepszych kierowców w podrasowanych 
i bezkompromisowych Syrenkach, 
małych Fiatach, Volkswagenach czy 
popularnych „sejach” i „cieniaskach”. 
Na końcu do walki włączały się praw-

Zamknięty tor o zmiennej nawierzchni - asfalt, beton i szuter. Na starcie podrasowane potwory nierzadko osiągające 
moc ponad 500 KM. Czekają na zielone światło i pierwszy łuk na torze. To tam najczęściej zaczyna się walka o miej-
sce w wyścigu - kto jest twardszy jedzie pierwszy. Na polskie tory, po długiej przerwie, powraca rallycross.

dziwe potwory deklarujące się mocą 
grubo ponad 400 KM. Jak wspominają 
bywalcy tych imprez - to było prawdzi-
we święto motoryzacji.

Niestety z powodu rosnących kosz-
tów startów w rallycrossie i błędnych 
decyzyji władz PZM, które „skutecznie” 
zabijały ten sport, wyścigi na asfalto-
wo-szutrowej nawierzchni zniknęły z 
polskich torów. Na szczęście pasja do 
walki zderzak w zderzak została u wie-
lu kierowców. Ci, którzy kontynuowali 
karierę za granicą, wracali do Polski z 

mistrzowskimi tytułami. Warto tutaj 
wspomnieć choćby o Łukaszu Kaba-
cińskim czy Krzysztofie Skorupskim. 
Determinacja zwłaszcza tego ostatnie-
go zaowocowała tym, że ten widowi-
skowy sport ma szanse powrócić na 
polskie tory. Powstał projekt Rallycross 
Cup, mający w tym sezonie aż 13 rund, 
w tym 4 rozgrywane w Toruniu. 

Zapytaliśmy byłych  mistrzów rally-
crossu z Kujaw i Pomorza, co sądzą na 
temat reaktywacji tej dyscypliny w Pol-
sce i czy planują powrót na tory? 

Fot. M
ichał Jasiński

Marcin Wicik:  
To sport, który trzeba rozwijać
- W tym sezonie generalnie nie planuję 
startów, ale w toruńskich rundach być 
może pojadę. Nasz region ma spore 
tradycje w rallycrossie, jednak przez 
kilka lat na obiekcie w Toruniu tego 
typu zawody niestety się nie odbywały. 
To dyscyplina, która w Kujawsko-Po-
morskiem miała wielu fanów, na rundy 
mistrzostw Polski przychodziły tysiące 
ludzi. Wiele osób do dziś z sentymen-
tem wspomina tamte wydarzenia. Chcę 
tutaj wystartować właśnie ze względu 
na kibiców. To sport, który trzeba roz-
wijać. Dobrze, że powstała ta inicjaty-
wa. Zobaczymy, co czas przyniesie.

Piotr Kasiborski:  
Samochody nadal gotowe do walki
- Cieszę się z tego, że nareszcie wpro-
wadzono bardziej liberalne przepisy 
dotyczące kwestii technicznych, które 
poszły nieco w stronę korzeni, czyli fol-
krace’u. Chodzi o to, żeby ścigało się jak 
najwięcej zawodników, na starcie sta-
wało jak najwięcej aut. Według mnie 
dzięki przyjętym rozwiązaniom jest 
szansa na taki rozwój. My samochody 
mamy pochowane i jesteśmy gotowi 
na starty. Na pewno priorytetowe będą 
dla mnie lokalne rundy - w Toruniu. 
Oby obiekt na Bielańskiej udało się do-
prowadzić do ponownej homologacji, 
bo to naprawdę świetne miejsce.

Mikołaj Kasiborski:  
Serce zawsze ciągnie na tor
- Samochód w dalszym ciągu jest, nie 
pozbyłem się go, chęci też by się pew-
nie znalazły, bo serce ciągnie na tor, 
ale w moim przypadku o powrocie do 
rywalizacji w najbliższych latach raczej 
nie ma mowy. Mam teraz inny priory-
tet, a mianowicie starty syna. Kariera 
Michała w kartingu nabrała tempa, 
jednak wiąże się ona z dużymi koszta-
mi. Zabiera to też bardzo dużo czasu.  
Michał to przyszłość, w którą trzeba 
zainwestować. Co do reaktywacji ral-
lycrossu, to w pełni popieram. Dużym 
plusem jest niewątpliwie złagodzenie 
wymogów technicznych. Oby się udało.

Mirosław Witkowski:
Zobaczymy, co będzie dalej
- Ja w tym sezonie powrotu do rally-
crossu nie planuję. Trudno powiedzieć, 
kiedy w ogóle wrócę do motosportu. 
Być może na rajdowych trasach po-
jawię się dopiero w drugiej połowie 
roku, bo dwa wybuchy silników trochę 
mnie dobiły. Musi minąć trochę czasu, 
trzeba odpocząć, dojść do siebie... Wte-
dy rywalizacja zacznie ponownie spra-
wiać przyjemność. Zobaczymy, jak ten 
sezon się rozwinie. Co do powrotu do 
rallycrossu, to trochę ochota jest, ale 
chcieć a móc, to jest różnica. Nie mówię 
„nie”, ale najpierw chciałbym wiedzieć, 
jak to wszystko się rozwinie.

Marcin Gagacki:
Rundy za granicą to kiepski pomysł
- Ja z pewnością pozostanę przy raj-
dach. Rallycross był ciekawą przygo-
dą, dawał adrenalinę wynikającą z 
bezpośredniej walki na torze, jednak 
dla mnie było w nim zbyt mało jazdy. 
Z punktu widzenia kibica to jednak na-
prawdę fajna, widowiskowa dyscypli-
na, dlatego cieszę się z odrodzenia tej 
formy wyścigów. Każdy pomysł na re-
aktywację czegoś dobrego, co zamarło, 
jest dobry. Nie do końca podoba mi się 
jednak zamysł rund polskiego pucharu 
organizowanych za granicą. Dla więk-
szości naszych sponsorów działających 
lokalnie, regionalnie, a nawet krajowo 
to mało atrakcyjna opcja.

Fot. A
rkadiusz Bar
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Amatorzy też mogą zostać mistrzami

Proste reguły i niewielkie wpisowe  - to 
skuteczny pomysł na zarażenie facetów 
sportową rywalizacją w spalinowych 
gokartach. Tutaj można poczuć się 
jak kierowca fabrycznego teamu. Nie 
trzeba mieć własnego sprzętu, sztabu 
mechaników, busa z częściami zapa-
sowymi i sponsora na grube tysiące. 
Wystarczy 89 złotych i odrobina kropli 
benzyny we krwi. Emocje i adrenalina 
przyjdą już na torze, kiedy obok zoba-
czymy kolegę-rywala, w takim samym 
wózku jak nasz.

Pierwsza, inauguracyjna runda odby-
ła się 11. maja na toruńskim torze kar-
tingowym RacingArena, przy MotoA-

Czterdziestu kierowców stanęło do walki w inauguracyjnej rundzie AWIX Racing Arena - Rallyshop Lidze Kartin-
gowej. Trudne warunki pogodowe utrudniały jazdę gokartami, choć nikt nie przestraszył się śliskiej nawierzchni.

renie. Zawodnicy zostali podzieleni na 
klasy w zależności od... masy ciała. To 
jeden z kluczowych elementów poma-
gający uzyskać przewagę nad rywala-
mi. Każdy kierowca dysponuje bowiem 
takim samym sprzętem wyścigowym o 
mocy 13 KM. Masa ciała odgrywa więc 
tutaj kluczowe znaczenie.

Na początku uczestnicy Ligi mieli 
możliwość odbycia jazd testowych po 
toruńskim torze. Poranne opady dość 
skutecznie jednak utrudniły jazdę ma-
łymi bolidami, które w łukach i na za-
krętach wpadały w efektowny poślizg. 

Kolejnym etapem zawodów były 
biegi kwalifikacyjne. Uzyskany w nich 

czas, a nie miejsce na mecie, decydowa-
ły o  pozycji startowej w późniejszych 
finałach. Tutaj nie było już żartów.

Rywalizacja nabrała rumieńców, kie-
dy o miejscu „na pudle” decydowała 
kolejność na mecie. Już od  pierwszego 
łuku faworyci nie oszczędzali swoich 
maszyn i mocno cisnęli na gaz. Na tech-
nicznych nawrotach często dochodziło 
do przepychanek i walki bok w bok o 
dobrą pozycję. Zawodnicy pamiętali 
jednak o zasadach „fair play” i prze-
puszczali faulowanych rywali. Miejsca 
w szeregu zmieniały się co okrężenie. 
Pierwsi zwycięzcy odebrali medale i 
szampany. Druga runda już 25. maja.  

Fot. M
ichał Jasiński

Fani BMW na zawsze pokochali Toruń
Ostatnie dni kwietnia i długi majowy 
weekend należał w Toruniu do miło-
śników samochodów marki BMW. Do 
Grodu Kopernika zjechało się ponad 
tysiąc samochodów z charakterystycz-
ną niebiesko-białą szachownicą na ma-
sce. Wśród nich nie brakowało gości z 
odległych zakątków ziemskiego globu. 
Na ulicach i w MotoParku spotkać moż-
na było przepięknie utrzymane klasyki, 

podrasowane „emki” czy najnowsze 
wersje BMW świeżo wyprodukowane 
przez bawarską fabrykę. 

Organizatorzy toruńskich zlotów w 
tym roku zadbali o liczne atrakcje dla 
najmłodszych miłośników motoryzacji. 
Były pokazy driftu modelami RC, jaz-
dy na dziecięcych rowerkach i małych 
pojazdach BMW oraz zjeżdżalnie, lody 
i wata cukrowa. W programie każdej 

imprezy znalazły się także wyczynowe 
jazdy profesjonalnymi driftowozami. 
Podczas „Majówki” do Torunia zawi-
tała spora gruba najlepszych polskich 
drifterów rywalizujących w cyklu Drift 
Open. Emocji, pisku opon, zapachu pa-
lonej gumy i konkursów nie brakowało. 

Oba toruńskie kluby już zapowiada-
ją kolejne spotkania i pikniki z BMW w 
Grodzie Kopernika.  

Fot. M
ichał Jasiński
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JA WCIĄŻ MAM  
Z TEGO RADOŚĆ I ZABAWĘ

Nie bez powodu Krzysztof Hołowczyc 
stał się ambasadorem marki MotoIn-
tegrator. Z Krzysztofem Oleksowiczem 
i jego zespołem łączy ich pasja do mo-
torsportu, którą obaj świetnie wyko-
rzystują również w biznesie. Połączyli 
więc siły, aby osiągnąć jeszcze więcej. 
A nam, dziennikarzom zwykłym i nie 
zwykłym, dać przedsmak tego, co dzie-
je się na prawdziwym odcinku specjal-

Upalne słońce, tumany kurzu i jazda na pograniczu zawału... pasażera. Choć 
pot lał się strumieniami, a krótkie szutrowe proste przejeżdżał już prawie 
na pamięć, to uśmiech z twarzy nie znikał. Bo „Hołek” to naprawdę kocha.

nym, jak zagotować krew w żyłach i 
podnieść ciśnienie do niebezpiecznych 
granic. Takiej jazdy, w tumanach kurzu, 
przy prędkości blisko 160km/h, ścina-
jąc każdą nierówność drogi, a na koń-
cu zawracając w miejscu o 180 stopni, 
nigdy nie zapomnę. Przy szerszych 
zakrętach „Hołek” podcinał ręczny i 
ustawiał rajdówkę do szerokiego slaj-
du. Uśmiech z jego twarzy nie znikał, 

mimo, że kręcił się tutaj już kolejny raz. 
„Ja to naprawdę kocham” - podsumo-
wał. Trudno było zaprzeczyć.

Na końcu to nam udało się wywołać 
uśmiech na jego twarzy. Przygotowy-

wana przez dwa dni i całą noc zdalnie 
sterowana replika Subaru Imprezy za-
łogi Hołowczyc/Kurzeja, z ostatniego 
Rajdu Polski, naprawdę zaskoczyła mi-
strza. Dostaliśmy aż 2 autografy. 
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Mistrz atakuje, Naczelnik debiutuje

W rallycrossie wszystko jest możli-
we. Tutaj nie ma faworytów, pewnia-
ków czy ludzi nie do pokonania. Wy-
starczy mały kamyczek, aby „mistrz” 
nie dojechał do mety. Efektowne slajdy 
na szutrach i walka bok w bok dostar-
czają niesamowitych emocji, zarówno 
samym zawodnikom, jak i kibicom. I 
pewnie dlatego tak wielu kocha ten 
sport nade wszystko.

Na liście startowej III i IV rundy nie 
zabrakło znanych nazwisk i kierow-
ców z mistrzowskimi tytułami. Uzu-
pełnieniem tak doborowej stawki byli 
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kierowcy nikomu dotąd nieznani - Pa-
weł Grzegorzewski (HPI), Jan Struszek 
(Ford Focus) oraz „szef” portalu Jazd-
Miejska.pl - Michał Jasiński (Subaru 
Impreza). Pierwsze biegi kwalifikacyj-
ne pokazały jednak nowicjuszom ich 
miejsce w szeregu. Szybko wyszły bra-
ki w sprzęcie, technice jazdy i... opano-
wania emocji i nerwów. 

Rywalizacja w najsłabszej DIV II 
przebiegała pod dyktando najmłod-
szych zawodników. Nie było taryfy 
ulgowej - od startu gaz „w podłogę”, 
bezpardonowa walka w łukach i próba 
zdublowania „przedszkolaków” o dwu-
krotnie wyższym wzroście. „Słomczyń-
ską” rundę dość szczęśliwie wygrał 
Piotr Słupczewsk, który dopiero w fi-
nale pokazał wszystkim rywalom tylny 
zderzak swojego Focusa. Drugą pozycję 
zajął Bartek Blachowski dysponujący 
świetną formą w kwalifikacjach. Po-
dium uzupełnił Damian Nadolski.

W klasie najmocniejszych rallycros-
sowych maszyn ostry bój toczyli Ra-
dosław „Rekin” Schenker oraz Tomasz 
Buller, aktualny lider tabeli DIV I. Broni 
nie składali również Michał Sybilski i 
kolega z zespołu - Waldek Blachowski. 
Pierwszy bieg zdecydowanie należał 
do Bullera. W drugim starcie zwycię-

Pierwsze majowe rundy Rallycros-
sowych Mistrzostw Torunia modeli 
RC wyjaśniły sytuację „na górze”. 
Prowadzenie w generalce najmoc-
niejszej dywizji objął „Rekin”. Swój 
debiut zaliczyło aż trzech zawodni-
ków, w tym nowa reprezentacja por-
talu JazdaMiejska.pl.

stwo odniósł Waldek Blachowski, któ-
ry nie oddał go już do końca „słomczyń-
skiej” rundy. Tuż za tylnym zderzakiem 
„monsterowego” Focusa Waldka linię 
mety przekroczył „Rekin”, a na najniż-
szym stopniu podium stanął Tomasz 
Buller. Do rundy toruńskiej Radek pod-
chodził już więc z pozycji lidera.

Fot.  M
ichał Jasiński

Po piątkowych kwalifikacjach, spośród 
70. zawodników do dalszej rywalizacji 
zostało wyłonionych 32 najlepszych 
drifterów. W TOP32 znaleźli się fawo-
ryci toruńskiej rundy - Grzegorz Hypki 
z PUZ Drift Teamu, Bartosz Stolarski z 

W słońcu i dymie po toruńskiej patelni

W długi majowy weekend do Toru-
nia zjechali się specjaliści od poko-
nywania zakrętów bokiem do przo-
du. I rundę zawodów z cyklu Drift 
Open wygrał pewnie „miejscowy” 
zawodnik - Grzegorz Hypki. 

STW Drift Team, Grzegorz Śniosa oraz 
Mateusz Włodarczyk. Zaskoczeniem 
było odpadnięcie kilku zawodników 
startujących w DMP i posiadających 
licencje PFD. Do sobotniej rundy nie 
awansowali choćby Krzysztof Roma-
nowski czy Marek Smulik. 

Sobotnie zawody połączone były z 
bodaj największym w Polsce zlotem 
miłośników marki BMW. Nad torem nie 
brakowało więc głębów białego dymu, 
pisków opon i rozgrzanej publiczności.  
Zawodnicy, mimo upalnego słońca, da-

wali z siebie wszystko, nieraz lądując w 
oponach lub na poboczu toru. 

Niestety dość szybko, bo już po 
pierwszym przejeździe, z walki o TOP4 
odpadł jeden z faworytów - Bartosz 
Stolarski. W świetnej dyspozycji przez 
cały weekend był za to Grzegorz Hyp-
ki, który z łatwością eliminował swoich 
rywali. W finale trafił on na Michała 
Klasę i dopiero dogrywka zadecydo-
wała o zwycięstwie kierowcy PUZ Drift 
Teamu w całych zawodach. Hypki nie 
sprawił tym samym żadnej niespo-

dzianki, ponieważ toruński tor zna jak 
własną kieszeń, a jego BMW E30 z sil-
nikiem LS3 od Corvetty było świetnie 
w tym dniu przygotowane. 

Drugi na podium był Michał Klasa z 
D1KRK Drift Team, jeżdżący Nissanem. 
Podium I rundy Drift Open zamknął 
rewelacyjny tego dnia Piotr Kozłow-
ski, który startował autem wypożyczo-
nym od PUZ Drift Team. TOP4 zamknął 
Grzegorz Śnios, który w małym finale 
przegrał przez… zbyt długą naprawę 
swojego driftowozu.                (JS)

Fot.  M
ichał Jasiński






