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regionalny dodatek motoryzacyjny

Bestia wciąż żywa Toyota Celica 
4WD Turbo 

Polub nas na www.facebook.com/JazdaMiejska

regionalny dodatek motoryzacyjny

POLSKIE PREMIERY

Subaru XV to miejski cros-
sover zbudowany na bazie 

Imprezy.  Napędzany jest 
trzema silnikami typu 

Boxer.  Najtańsza 
wersja 1.6i Active 
kosztuje 21.600€. 

W standardzie 
posiada stały, sy-

metryczny napęd  
na cztery koła.

TESTY: SUZUKI ALTO      TOYOTA YARIS HSD      DACIA DUSTER 4X4                  MOTORSPORT 27. RAJD KARKONOSKI

WŁOSKIE MOTOCYKLEMODELE RC. Monster Energy

Nawet Ken 
Block byłby 
w szoku

Ducati 
wjechało z 
pompą



Hyundai i Kia, jako Partnerzy UEFA 
EUROTOP i oficjalni dostawcy samo-
chodów podczas turnieju UEFA EURO 
2012 w Polsce i na Ukrainie, udostęp-
nią ponad 700 samochodów osobo-
wych celem zapewnienia sprawnego 
i efektywnego transportu dla szeroko 
pojętej grupy uczestników tej wielkiej 
europejskiej imprezy sportowej. 

Podczas oficjalnej uroczystości prze-
kazania floty, która odbyła się na Stadio-
nie Narodowym, firmy zaprezentowały 
najważniejsze modele, którymi poru-
szać się będą przedstawiciele i organi-
zatorzy Euro: Hyundaia i30 nowej ge-
neracji, i40, ix35 oraz limuzynę Equus, 
którą przemieszczać się będzie Michel 
Platini. KIA pokazała nowego cee’da , 
Optimę Hybrid, Sportage oraz Cadenza. 
Pokazano także udekorowane barwa-
mi narodowymi autokary wszystkich 
reprezentacji, na których znalazły się 
oficjalne slogany zagrzewające druży-
ny do walki o zwycięstwo. 

RÓŻNOŚCI EURO 2012, Otwarcie salonu Ducati w Toruniu, BMW 6 Gran Coupe www.jazdamiejska.pl » 28
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Fot. Michał Jasiński

Ponad 700 aut Hyundai 
i Kia do obsługi Euro 2012

Wykwintna kuchnia, szampan, 
atrakcyjne tancerki, efekty piro-
techniczne, konkursy i wiele, wiele 
innych atrakcji. Takiego otwarcia sa-
lonu nie było w Toruniu od dawna! 

Blisko dwustu gości pojawiło się na in-
auguracyjnej imprezie firmy AF Motors 
- toruńskiego dilera ekskluzywnej mo-
tocyklowej marki Ducati. Na otwarciu 
salonu zjawili się m.in. ludzie z kręgów 
biznesu i sportu. W gronie zaproszo-
nych nie mogło zabraknąć Jana Ząbika 
- legendy toruńskiego speedwaya, sze-

fostwa i zawodników Motosport Tea-
mu Toruń, a także prawdziwych fanów 
włoskiej marki. Dzięki klubowiczom 
Desmo Maniax DOC Poland pod toruń-
skim salonem zaparkowały nie tylko 
najnowsze cacka, ale także wcześniej-
sze modele producenta z Bolonii. 

Jednym z punktów uroczystości była 
niezwykle efektowna i gorąca prezen-
tacja dwóch premierowych modeli Du-
cati - 1199 Panigale oraz Diavel AMG. 
Wieczorem goście w eskorcie Mercede-
sów, Jeepów i Lancii udali się do klubu 
Moskwa na Ducati Toruń Night.   (TON)

Ducati wjechało z pompą

Dominacja w terenie. Mercedes i 
Jeep ponownie zwyciężają w plebiscy-
cie na najlepsze samochody terenowe i 
SUV-y organizowanym przez niemiecki 
magazyn „Off-Road”. Mercedes G-Klasa 
zajmuje pierwsze miejsce w kategorii 
luksusowych terenówek. Drugie miej-
sce zgarnia Jeep Grand Cherokee. Na 
pudle znajdują się również modele ML, 
Unimog oraz Jeep Wrangler.

BMW 6 Gran Coupe. Nowe 4-drzwio-
we coupe BMW ma ponad 5 m. długości 
i zaledwie 1,39 m. wysokości. Sportowa 
limuzyna w najsłabszej wersji oferuje 
silnik o mocy aż 313KM. Bezpośrednim 
konkurentem nie będzie Audi A7 czy 
Mercedes CLS, a... Porsche Panamera. 

Fot. Michał Jasiński
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Idealnym miejscem do sprawdzenia 
możliwości Dustera 4x4, był miejscowy 
lasek przypominający nadmorskie wy-
dmy. I tutaj niespodzianka. W to samo 
miejsce wybrała się też Pani Magda, ale 
przednionapędowym Fordem Fiestą. 
Zamiast godzin spędzonych z apara-
tem (Pani Magda lubi fotografować), 
była ciężka praca przy odkopywaniu 
auta. Na pomoc przyjechał tata, któ-
ry z trudem odnalazł miejsce pobytu 

uwięzionej córki. Próba wyciągnięcia z 
tarapatów Fiesty zakończyła się... zako-
paniem Astry. Gdy sytuacja wydawała 
się już beznadziejna, niespodziewanie 
nadjechała... nasza Dacia Duster 4x4.   

Dość szybko okazało się, że brak so-
lidnej linki holowniczej, to największa 
wada francusko-rumuńskiej „terenów-
ki”. Zaopatrzeni w mocną linę, która 
służy do transportu rajdówki, ruszyli-
śmy z pomocą. Wystarczyło kilka chwil, 

aby z grząskiego piachu wydobyć naj-
pierw niemieckie kombi, a potem Fie-
stę Pani Magdy. Napęd na cztery koła, 
ustawiony w pozycji „4WD Lock”, nie 
zawiódł. Widać było, jak ciężko pracuje, 
szukając przyczepności obiema osiami 
na raz. Prawe przednie koło i tylne lewe 
wysypywało spod siebie kilogramy jas-
nego piasku, ale dzielnie pchały auto 
naprzód. Pochwalić trzeba też seryjne 
opony - Continental Contact 4x4. 

Mocną stroną Dustera 4x4 jest solid-
na konstrukcja, dynamiczny silnik dies-
la oraz rewelacyjne zawieszenie. Jazda 
po wszelkich nierównościach nie robi 
na Dusterze żadnego wrażenia. Auto 
prowadzi się pewnie i grzecznie, a do 
środka nie przedostają się żadne od-
głosy. Wnętrze jest przestronne i urzą-
dzone... poprawnie, bez zbędnych eks-
trawagancji. Za model z układem 4x4 
trzeba zapłacić minimum 49.900 zł.

Fot. M
ichał Jasiński

Bohaterowie testu, Pani Magda z tatą, na własnej 
skórze poznali możliwości Dacii Duster 4x4.

Pozycja „4WD Lock” zablokowała centralny „dyfer”, 
pozwalając szukać przyczepności na każdej z osi.

Fot. M
ichał Jasiński

Do zadań specjalnych
Tym razem zacznę od minusów. Dacia Duster ma jedną, zasadniczą wadę - brak... linki do holowania. Szkoda, bo-
wiem jeżdżąc Dusterem 4x4 czujemy w sobie nieodpartą chęć pomocy innym, ludziom zakopanym w piaskach.

Michał Jasiński  m.jasinski@jazdamiejska.pl
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Nawet Ken Block byłby w szoku

Na pomysł przeniesienia świata szalo-
nego kierowcy zza Oceanu do świata 
w małej skali wpadli  Radosław „Re-
kin” Schenker oraz Waldemar „Bla-
szak” Blachowski. W Toruniu powstały 
trzy  przepiękne repliki rajdowej broni 
amerykańskiego kierowcy-showmana 
zbudowane w skali 1:10. Za bazę mo-
delarzom posłużyły zdalnie sterowane 
maszyny z napędem na cztery koła i 
bezszczotkowymi silnikami. Karoserie 
wyprodukowały dwie liczące się na 
rynku firmy: Tamiya oraz HPI. 

Pierwszy powstał model „Rekina” 
zbudowany na karoserii Subaru Impre-
zy z 2004 roku. Trudność w odwzoro-
waniu firmowych oklein Monster Ener-
gy polegała jednak na tym, że... Ken 
Block nie posiadał takiego auta. Radek 
Schenker wykazał się jednak modelar-
skimi umiejętnościami i wzorując się 
na modelu 2009, przeniósł kształty, 

barwy i naklejki na nieco starszą ka-
roserię. Sporo problemów było z tylną 
częścią nadwozia, bowiem budowane 
auto było klasycznym sedanem, a mo-
del wzorowy to 5-drzwiowy hatchback. 
Po kilku dniach ciężkiej i precyzyjnej 
pracy, efekt końcowy zaskoczył wszyst-
kich, nawet samego twórcę. 

Oklejenie modelu to jednak dopiero 
połowa sukcesu. Aby móc choć w kilku 
procentach naśladować widowisko-
wą jazdę Amerykanina, potrzebna jest 
jeszcze cała mechanika. Model „Reki-
na” wyposażony jest w bardzo mocny 
elektryczny silnik bezszczotkowy klasy 
„WRC”. Napęd, za pomocą aluminiowe-
go wałka, przenosi moment obrotowy 
na wszystkie cztery koła, a niezależne 
zawieszenie utrzymuje nadwozie wy-
korzystując olejowe amortyzatory. Dla 
zwiększenia uślizgu tylnej osi i efek-
townego „latania bokami” pomiędzy 

pachołkami, kierowca ma możliwość 
zblokowania tylnego dyferencjału. 

Modele Waldka Blachowskiego, to 
już kolejne generacje japońskiej raj-
dówki. Oba powstały na bazie karoserii 
z 2009 roku. Okleiny Monster Energy 
można było kupić w sklepie modelar-
skim i nie wymagały dodatkowych za-
biegów stylizacyjnych. Było więc tro-
chę łatwiej niż u „Rekina”. W stosunku 
do oryginału, autor projektu zastąpił 
nazwisko Kena Blocka na tylnej szy-
bie swoim nickiem „Blaszak”. Zniknął 
również charakterystyczny, ogromny 
numer 43. Różnice widać także w ko-
lorze aluminiowych felg. Wersja w ma-
łej skali posiada koła zielone, oryginał 
- białe. Co ciekawe, mała replika Sub-
aru Imprezy została zarejestrowana w 
miejscowym Wydziale Komunikacji i 
posiada indywidualne tablice rejestra-
cyjne „C1 BLASZAK”. Oczywiście to już 

Kilkadziesiąt milionów odsłon na YouTubie, setki tysięcy fanów na całym świecie i efektowne przejazdy mrożące 
krew w żyłach - jest tylko jeden kierowca, który to potrafi - Ken Block. Za kierownicą Subaru Imprezy rozbija świet-
lówki, łamie drabiny i z dokładnością do kilku milimetrów mija tylnym zderzakiem granicę portu i morza. Jego czar 
i magia udzieliły się toruńskim modelarzom, którzy zbudowali replikę Imprezy w barwach Monster Energy.

Michał Jasiński  m.jasinski@jazdamiejska.pl

jest mały żart, ale jak się bawić, to na 
całego - tablice są i śmiało można poru-
szać się po drogach.

Jak zgodnie mówią twórcy prze-
pięknych replik, te auta są ich oczkiem 
w głowie i stoją w domu w specjalnie 
wyznaczonych miejscach. Z wielkim 
żalem wystawiane są na asfaltowy tor. 
Warunek - musi być naprawdę czysto 
i sucho. Nikomu też nie wolno popro-
wadzić „Monster” rajdówki. Za sterami 
zasiadają jedynie ich właściciele. 

Wielkie ściganie w małej skali
Toruń jest pierwszym polskim miastem, 
w którym zapoczątkowano rajdy i rallyc-
ross dla modeli zdalnie sterowanych. Do 
skali 1:10 został przeniesiony cały moto-
sportowy świat. Są profesjonalne, cztero-
napędowe rajdówki największych zespo-
łów (Subaru, Mitsubishi, Ford, Citroën), 
odcinki specjalne o różnych stopniach 
trudności i wymagającej nawierzchni 
(szuter, śnieg, lód, asfalt), rampa startowa 
oklejona w loga sponsorów oraz uroczysta 

Gala kończąca każdy rajdowy sezon. Fani 
rallycrossu również znajdą w Toruniu coś 
dla siebie. Na terenie Moto Parku powsta-
ły dwie miniaturyzacje polskich torów: 
w Toruniu oraz Słomczynie. Rywalizacja 
odbywa się na niemal identycznych zasa-
dach, co w prawdziwych zawodach rallyc-
rossowych. Na koniec są puchary, medale 
i chwile dla fotoreporterów. Choć skala 
dużo mniejsza, to emocji i wspaniałego 
widowiska nie brakuje. Polecamy!

Organizatorem rajdów i rallycrossu dla modeli zdalnie sterowanych w Toruniu jest 
sekcja modelarska Toruńskiego Klubu Motorowego -  www.tkm.torun.pl.

Fot. Michał Jasiński

Fot. M
ichał Jasiński



3,1 litra benzyny w mieście

Na początku czerwca w polskich sa-
lonach zadebiutowała Toyota Yaris 
Hybrid 100. Jest to pierwszy samo-
chód miejski wykorzystujący pełną 
technologię hybrydową. Ceny zaczy-
nają się od kwoty 65.100 zł

Zespół napędowy hybrydowego Yarisa 
składa się z silnika spalinowego pracu-
jącego w cyklu Atkinsona o pojemności 
1.5l i mocy 74KM, silnika elektrycznego 
o mocy 61KM, generatora wykorzysty-

wanego m.in. do odzyskiwania energii z 
hamowania, bezstopniowej przekładni 
planetarnej, oraz baterii niklowo meta-
lowych. Łączna moc zespołu hybrydo-
wego wynosi 100 KM.

Dzięki nowej konstrukcji napędu, 
Yaris HSD zachowuje pełną funkcjo-
nalność wnętrza i bagażnika, iden-
tyczną jak w tradycyjnych wersjach. 
Cechą szczególną hybrydowego Yarisa 
jest rekordowo niskie zużycie paliwa 
i najniższe koszty eksploatacji w swo-

im segmencie. Zużycie paliwa w cyklu 
miejskim wynosi jedynie 3.1l/100 km, 
co czyni Yarisa HSD najbardziej ekono-
micznym pojazdem miejskim. 

Na niskie koszty eksploatacji wpływa 
także brak tradycyjnego alternatora, 
rozrusznika i pasków klinowych oraz 
zastosowanie opon o zmniejszonych 
oporach toczenia, a także mniejsze 
zużycie klocków hamulcowych dzięki  
wykorzystaniu układu hybrydowego 
do hamowania.

PREZENTACJE TOYOTA YARIS HSD KONKURS! Wygraj Toyotę Yaris HSD. Szczegóły na www.toyota.torun.pl » 31
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W czerwcu Toyota rozszerzyła swoją 
ofertę o kolejny model z limitowanej 
serii Sprint. Do Aygo, Yarisa, Aurisa i 
RAV4 dołączył teraz rodzinny minivan 
Verso. Wersja Sprint dostępna jest z 
silnikiem benzynowym 1.6 Valvematic 
o mocy 132 KM i bazuje na odmianie 
Luna (klimatyzacja, 7 poduszek po-
wietrznych, system stabilizacji toru 
VSC, kierownica wielofunkcyjna, radio 
CD+MP3). Dodatkowe wyposażenie 
obejmuje skórzane wykończenia kie-
rownicy i lewarka dźwigni zmiany bie-
gów oraz specjalne oznaczenia Sprint. 
Cena Verso Sprint została obniżona o 
4.000 zł i wynosi 69.990 zł (1.6 Luna 
kosztuje 73.990zł). Dodatkowo klienci 
Verso Sprint mogą skorzystać z promo-
cyjnego ubezpieczenia OC i AC w cenie 
3,6% wartości samochodu.

Rodzinny minivan Verso 
dołącza do linii Sprint

Fot. Toyota

Fot. Toyota

W porównaniu z tradycyjną Toyotą Ya-
ris 100 CVT, zakup Yarisa HSD daje aż 

13 717,50 zł oszczędności przez 5 
lat użytkowania, z przebiegiem 

rocznym 15 tys. km i przy 
cenie 5,9 zł za litr paliwa.
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Japońską fabrykę opuściła w 1990 
roku. Mimo upływu lat wciąż wygląda 
jak nowa. Po pierwsze jest to zasługą 
szwajcarskiego klimatu, który zażywa-
ła przez większość swojego życia. Po 
drugie, jej nowy właściciel, Przemek 
Zientarski, rozkochał się w Celicach 
dobre 10 lat temu i ta miłość trzyma go 
do dzisiaj. Po ostatniej kuracji odświe-
żającej w toruńskim AutoSPA, z dumą 
prezentuje nam swojej cacko.

Toyota Celica ST185 4WD Turbo to 
naprawdę wyjątkowy model. Pod ma-
ską znajdziemy 2-litrowy, rzędowy sil-
nik benzynowy z jedną turbosprężarką 
i systemem Twin Entry Turbo, czyli 
podwójnym wejściem powietrza do 
turbiny. Seryjnie jednostka osiąga moc 
204 KM. Ta wersja została jednak nieco 
wzmocniona. Właściciel zwiększył ciś-

nienie doładowania oraz „przeczyścił” 
układ wydechowy stosując 2,5 calowy 
układ  przelotowy ze stali kwasood-
pornej. Na końcu został zamontowa-
ny monstrualnych rozmiarów tłumik. 
Dzięki temu szacunkowa moc Celicy to 
około 220-230 KM. Do tego przepiękny 
dźwięk generowany przez wspomina-
ny wydech oraz zawór upustowy Blow 
Off Tial, który wydobywa z siebie cha-
rakterystyczne „psssss” przy zmianie 
biegów. Taki zestaw koi bardziej, niż 
muzyka Bethovena.

Na liście modyfikacji znajdziemy jesz-
cze więcej ciekawych rozwiązań. Pod 
ogromnym kołami kryją się 10-tłocz-
kowe zaciski hamulcowe (seryjnie są 
1-tłoczkowe), wraz z pływającymi i na-
cinanymi tarczami. Zawieszenie TEIN 
zapewnia regulację wysokości oraz 

stopnia twardości w aż 16-tu warian-
tach. Do tego dochodzi płyta ochronna 
pod silnikiem, 17-calowe, A-grupowe 
felgi aluminiowe Braid Winrace oraz  
homologowana przez FIA zamszowa 
kierownica Sparco. Mało?

Z zewnątrz czarna bestia przypomina 
dzisiaj limitowaną wersję Carlosa Sain-
za (w sumie wyprodukowano tylko 5 
tys. sztuk). Tradycyjną maskę zastąpiła 
ta z większymi wlotami, a przedni zde-
rzak zyskał sporą liczbę nacięć umoż-
liwiających szybsze i większe łapanie 
powietrza do silnika. Moc musi być. 

Jak na prawdziwy, sportowy samo-
chód przystało, Celica 4WD Turbo nie 
jest autem ekonomicznym. Średnie zu-
życie paliwa w mieście oscyluje wokół 
15 litrów na 100km. Na torze potrafi 
spalić i... 75 litrów! Oczywiście paliwa o 

17-calowe felgi, ogromny wlot powietrza na masce i średnica wydechu większa niż rura z miejskich wodocią-
gów. Do tego ponad 220KM, stały napęd na cztery koła i spalanie sięgające nawet 75 litrów na 100km. Toyota 
Celica 4WD Turbo Przemka Zientarskiego to prawdziwy diabeł, który mimo 22 lat, ciągle potrafi grzeszyć. 

Bestia wciąż żywa
Michał Jasiński  m.jasinski@jazdamiejska.pl

Dwulitrowy, 16-zaworowy silnik benzynowy, z po-
jedynczą turbiną, rozwija moc ponad 220 KM. 

Wnętrze Celicy jest bardzo bogato wyposażone. Za 
kierownicą znajduje się wskaźnik pracy turbiny.

Fot. M
ichał Jasiński

najwyższej liczbie oktanowej. Za grze-
chy trzeba niestety słono płacić.

Codzienna eksploatacja, poza kosz-
tami paliwa, nie jest już tak przesadnie 
droga. Toyota wciąż produkuje części 
zamienne, a w sklepach nie brakuje sze-
rokiej oferty zamienników. Sprawa się 
komplikuje jedynie w przypadku części 
blacharskich. Z uwagi na wyjątkowy 
charakter Celicy 4WD Turbo (m.in.:  
poszerzane nadwozie, maskę, zderzak 
przedni),  coraz trudniej znaleźć do-
brej jakości elementy używane. Oferta 
z roku na rok, nawet modeli ściąganych 
z Wysp, robi się coraz węższa. 

Dzisiaj wartość Celicy 4WD Turbo 
jest już niemal kolekcjonerska, choć 
Eurotax wyceniona ją na kwotę około 
1.500 zł. Przemek twierdzi, że warta 
jest co najmniej 23 razy więcej.



Fot. M
ichał Jasiński

zamknąć się na poziomie 4,4 litra na 
100km. W rzeczywistości nie udało 
nam się tego sprawdzić. W tej klasie aut 
trudno bowiem wymagać od producen-
ta montażu komputera pokładowego.

W ruchu ulicznym bardzo pomaga 
precyzyjna praca skrzyni biegów. Le-
warek chodzi bez zbędnego luzu i od 
razu zajmuje odpowiednie miejsce. 
Dodatkowo trójramienna kierowni-
ca (regulowana w pionie) i fotele ze 
zintegrowanym zagłówkiem oraz do-
brym trzymaniem bocznym dają nam 
namiastkę sportowych wrażeń. Spore 

Kto jak kto, ale Japończycy na kor-
kach znają się chyba najlepiej. 
Stworzenie idealnego samochodu 
miejskiego nie powinno więc im na-
stręczać trudności. Sprawdźmy, jak 
w miejskim gąszczu czuje się naj-
mniejsze auto Suzuki - Alto.

Ma 3,5 metra długości, 1,6 m szerokości 
i prawie 1,5m wysokości. Z zewnątrz 
prezentuje się dość atrakcyjnie i nie 
kłuje widokiem pudełka od starego 
telewizora. W środku również jest cał-
kiem przyjemnie. Dwukolorowa deska, 
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Z miłości do oszczędności

wygodne fotele, sporo miejsca z przodu 
pozwalają w komfortowych warunkach 
przemieszczać się po miejskich ulicz-
kach. Testowana wersja Club wyposa-
żona była nawet w klimatyzację!

Do napędu miejskiego wozidełka 
producent zastosował 3-cylidrową jed-
nostkę benzynową o pojemności 1 litra 
i mocy 68KM. Silnik sprawnie rozpędza 
autko, zapewniając wysoką elastycz-
ność na 2. i 3. biegu. Co ciekawe, nie od-
czuliśmy spadku mocy przy włączonej 
klimatyzacji. Z katalogu można wyczy-
tać, że średnie zużycie paliwa powinno 

powierzchnie szklane oraz lusterka 
ułatwiają manewrowanie autem na 
parkingach. Do częstych wizyt w hiper-
marketach nie zachęci jedynie bagaż-
nik - zaledwie 129l. Plus za składane 
(w całości) oparcie tylnej kanapy, która 
powiększy przestrzeń ładunkową do 
wartości aż 774l. Z pomocą przyjdzie 
też druga para drzwi.

Testowana wersja Alto Club to wyda-
tek rzędu 35.900 zł. Modele z rocznika 
2011 kuszą sporym rabatem. 5-drzwio-
we auto wyposażone w klimatyzację 
możemy mieć już za około 28.400 zł.

Michał Jasiński  m.jasinski@jazdamiejska.pl



Torunianin Hubert Ptaszek zaliczył 
kolejny dobry występ w Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostwach 
Polski. W zawodach wziął też udział 
jego tata – Jacek.

Dla niespełna dziewiętnastoletniego 
zawodnika Automobilklubu Toruńskie-
go był to już trzeci start w rajdowych 
mistrzostwach kraju. Do dwóch po-
przednich rund czempionatu Hubert 
Ptaszek bardzo intensywnie się przygo-
towywał. Przed wymagającym startem 
w Karkonoszach rajdową pasję trzeba 
było jednak odłożyć nieco na bok. Po-
wodem była... matura Huberta. Tuż po 
egzaminach toruński kierowca znów 
zasiadł w swojej rajdówce, aby powal-
czyć o kolejne punkty mistrzostw.

Na starcie 27. Rajdu Karkonoskiego 
stanęło w sumie 49 załóg. Wśród kie-
rowców znalazło się dwóch torunian 
- Jacek i Hubert Ptaszkowie. Obaj w te-
gorocznym cyklu RSMP mają zupełnie 
różne priorytety. Ojciec startuje głów-
nie dla dobrej zabawy. Dla syna starty 
w debiutanckim sezonie to głównie 
cenna nauka.

- Dla mnie liczy się przede wszyst-
kim doświadczenie, które powinno 
dać owoce w przyszłości – mówi Hu-
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Udany start Ptaszka w Karkonoszach

Tomasz Niejadlik Karo BHZ Racing Team

Pali jak smok, w bagażniku zmieści co najwyżej kilka torebek, a o współczynniku oporu powietrza producent wolał-
by zapomnieć. Jeep Wrangler w „krótkiej” wersji to auto dla prawdziwych zdobywców szczytów i pustyń.

bert Ptaszek. – Staramy się walczyć o 
jak najlepsze wyniki, jednak na dzień 
dzisiejszy są one dla mnie rzeczą dru-
gorzędną. Ważne są kolejne pokonane 
kilometry odcinków specjalnych i moż-
liwość konfrontacji z najlepszymi, do 
których jeszcze sporo mi brakuje.

Młody torunianin za cel stawia sobie 
kończenie kolejnych rajdów. W okoli-

cach Jeleniej Góry udało mu się uniknąć 
poważniejszych kłopotów, które z kolei 
nie ominęły jego wielu rywali. 

Hubert Ptaszek jak na debiutanta ra-
dził sobie naprawdę nieźle. Rozważna, 
pozbawiona szaleńczego tempa jazda 
dała mu ostatecznie 18. miejsce w kla-
syfikacji generalnej rajdu. W mocno 
obsadzonej klasie 6. zajął dobre, szóste 

miejsce. W markowym Pucharze Forda 
Fiesty uzyskał czwarty wynik.

W ramach 27. Rajdu Karkonoskiego 
odbyła się też druga runda między-
narodowego Pucharu Łużyc (Lausitz 
Cup 2012). W tym zestawieniu Hubert 
Ptaszek zajął wysokie, ósme miejsce w 
klasyfikacji generalnej oraz trzecie w 
swojej klasie.
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