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Kolejny sukces był blisko
Fot. Michał Jasiński

Torunianin Hubert Ptaszek od niedawna ściga się w prestiżowym światowym
cyklu WSK Master Series. W debiucie
był dwudziesty. Druga runda poukładała się dla niego nieco pechowo.
Zaczęło się nienajgorzej. Zawodnik Karo BHZ Racing/
Chmielewski Artur Racing w kategorii KF2 uzyskał 29.
wynik kwalifikacji. Potem przyszedł czas trzech biegów
eliminacyjnych. Udział w dwóch pierwszych z nich
Hubert Ptaszek zakończył... poza torem.
- Po prostu za bardzo poniosła mnie fantazja - ocenia
z dystansem do siebie młody kartingowiec. - W tej
sytuacji to jedynie sam do siebie mogę mieć pretensje.
Podczas jednego z feralnych zdarzeń uszkodzeniu
uległ drążek kierowniczy i starszy z braci Ptaszków
nie był w stanie kontynuować jazdy. Zdecydowanie

ostrożniej Hubert Ptaszek pojechał w ostatnim, trzecim
z biegów eliminacyjnych. Zakończył ten start na
czternastym miejscu. Ten jeden wyścig to było jednak
zbyt mało, żeby móc myśleć o bezpośredniej kwalifikacji
do finału zawodów. Starszy z rodzinnego teamu braci
Ptaszków swojej szansy musiał szukać w repasażach.
Słabszy moment tym razem przytrafił się bezbłędnie
pracującemu do tego momentu silnikowi. Mimo splotu
tych kilku niesprzyjających okoliczności torunianin jest
zadowolony z kolejnego startu we Włoszech.
- To dla mnie bardzo cenna lekcja - otwarcie podkreśla
Hubert. - Bardzo zależy mi na doświadczeniu, które, jak
mam nadzieję, w przyszłości stopniowo będzie procentowało coraz lepszą jazdą.
W chwili, gdy piszemy te słowa bracia Hubert i Patryk
Ptaszkowie rywalizują w Światowym Finale kategorii
ROK.
Tomasz Niejadlik
Czytaj więcej na » www.jazdamiejska.pl
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Peugeot dla firm

L-200 przy budowie A-1
Toruński diler Mitsubishi, firma Arpol Motor
Company, ponownie wygrał przetarg na
dostawę samochodów 4x4 do budowy autostrady A1. Kilkadziesiąt modeli L-200 trafi
na odcinek pomiędzy Toruniem a Sójkami k/
Kutna. Nowym odbiorcą „elek” jest SRB Polska sp. z o.o., główny wykonawca prawie stu
kilometrów trasy A1. Odcinek ma być oddany
do użytku do końca lipca 2012 roku.

W dniach 29-30.10 na parkingu hali Makro w
Bydgoszczy odbędzie się prezentacja samochodów osobowych i użytkowych Peugeot wraz
ze specjalistycznymi zabudowami przeznaczonymi do biznesu. Wszystko w ramach spotkań
Peugeot Professional Tour 2010. Na gości czekać będą atrakcyjne oferty finansowe, konkursy oraz fachowe porady ekspoertów. Gospodarzem spotkania będzie Lion Motors, a gościem
specjalnym nowy sportowy „lew” RCZ.
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Nowa Octavia Tour II
Škoda wprowadza na rynek drugą generację
Octavii Tour. Nowa wersja otrzymała odświeżony design, nowe wnętrze i silniki spełniające
normę EU5. Octavia Tour II będzie dostępna w
wersjach nadwoziowych sedan i kombi, z dwoma silnikami benzynowymi 1.4 (80KM) oraz
1.6 (102KM). Ceny zaczynają się od 41.700 zł. W
standardzie m.in.: 4 poduszki powietrzne, ABS,
centralny zamek oraz elektryczne lusterka.

Baza ogłoszeń regionalnych
SPRZEDAM
rocznik 2000,
stan bdb,
przebieg do
ustalenia, pełne
wyposażenie,
CENA: BEZCENNY.

tel. 661 922 242

DMI Media Zbigniew Dobrzeniecki
tel. (56) 649 41 20, fax. (56) 649 44 76
www.dmimedia.pl
biuro@dmimedia.pl

Zdjęcia: Skoda, Micha Jasiński

W dzisiejszych czasach niezwykle trudno
jest się wyróżnić i stworzyć coś, czego inni
jeszcze nie stworzyli. Ci, którym się udało,
mówią o ciężkiej i kamiennej drodze, tysiącach wyrzeczeń i wielkiej cierpliwości, która
jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu.
Ja też chciałem stworzyć coś własnego,
co może kiedyś będzie warte tyle, ile logo
Wedla (bardzo lubię czekoladki). Równie
słodkie są dla mnie samochody. To o nich
marzyłem w dzieciństwie, z zapartym
tchem oglądałem na ulicy, a trzymając
w ręku parasolkę mamy, udawałem, że
prowadzę autobus. Później było na poważnie. Rządowy Fiat 132, którym podobno
jeździł Jerzy Urban, a potem czerwony golf
z logo... Michaela Jordana na masce. W
międzyczasie udało się pracować dla takich
marek jak Toyota i Mitsubishi. Była również
przygoda w toruńskim dzienniku. I chyba
ta zawodowa mieszanka sprawiła, że teraz
jestem szczęśliwym „ojcem” pierwszego
regionalnego magazynu motoryzacyjnego,
z wielką pomocą rodziny, znajomych i
całego zespołu redakcyjnego.
Bez budżetu na reklamę i inwestycje
pierwsze redakcyjne kroki stawiałem w
Internecie. To z pewnością przyszłość dająca
mediom i motoryzacji szerokie możliwości.
JazdaMiejska.pl to portal, który pisze o
wszystkim, co dzieje się w motoryzacyjnym
światku Kujaw i Pomorza. Pokazujemy
ludzi, ich pasje i sukcesy. Jesteśmy z kartingowcami, motocyklistami i rajdowcami
tam, gdzie reprezentują nasz region.
Zawsze chciałem mieć pracę, która daje
tyle frajdy, co jazda „subikiem” po szutrze.
Zaciągamy ręczny i lecimy bokiem do
następnego numeru. A Państwa zapraszam
do lektury. Czekamy na opinie, uwagi,
pomysły. Piszcie śmiało.
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AKTUALNOŚCI. RMF MOROCCO CHALLENGE, HOŁOWCZYC W TORUNIU

Fot. Michał Jasiński

Jadą zdobyć
afrykańską pustynię

Więcej na » www.jazdamiejska.pl

Było GRAnie z Hołowczycem
Pamiątkowe zdjęcia, autografy, a na koniec nagroda specjalna przejażdżka Nissanem 370Z u boku byłego rajdowego mistrza Europy.
W ostatnią sobotę września ofi- jazdy po bezdrożach skorzystali z
cjalnie zainaugurowano działalność jazd testowych najmocniejszą tesalonu Nissana w Toruniu. Gościem renową bronią japońskiego produspecjalnym
był Krzysztof Ho- centa - Navarą oraz Pathainderem.
łowczyc. RajOrganizatorzy
dowy mistrz
przygotowaNieźle wkręca. Nissan 370Z to
Europy opoli także wiele
prawdziwa petarda
wiadał o Rajdzie
atrakcyjnych
Dakar, bezpieczeństwie na drogach konkursów.
Nagrodą
i swoich przygodach z Nissanem. główną była
p r ze j a żd ż ka
Gwiazdą salonu były także dwie dra- 370-tką z Hołowczycem.
pieżne 370-tki, dysponujące łączną - Super, naprawdę nieźle się wkręmocą ponad 650 KM. Miłośnicy ca - stwierdził Hubert Olszewski,

»
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zwycięza konkursu. - Bynajmniej nie
była to nudna, rekreacyjna przejażdżka. Widać, że Nissan 370Z to
prawdziwa petarda.
Krzysztof Hołowczyc podczas
inauguracji salonu Yamy niejednokrotnie wspominał swoje rajdowe
kontakty z Jackiem Ptaszkiem. Zapytany o motoryzacyjne skojarzenia z Kujawsko-Pomorskiem szybko
wymienił dwa: żużel i właśnie lidera
zespołu Karo BHZ Racing.
Michał Jasiński

rek lama
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Fot. Michał Jasiński

Brodnicki zespół Off-Road Rescue Team
oraz toruński Motosport Castrol Team wyruszają na pierwszy polski rajd w Afryce. RMF
Morocco Challenge 2010, rozgrywany w
dniach 15-24. października, to ponad półtora tysiąca kilometrów jazdy po piaszczystej
pustyni, kamienistych szlakach Gór Atlasu
oraz malowniczych wydmach Maroko. Ponad
siedemdziesiąt załóg wystartuje na quadach,
motocyklach, samochodach i ciężarówkach.
Impreza przeznaczona jest zarówno dla
amatorów, jak i zawodowców. Każdego dnia
zawodnicy będą mieli do pokonania ponad
200 kilometrów trasy.
Na trasie rajdu zobaczymy m.in.: Marcina
Krüger z Motosport Castrol Team. Torunianin
wystartuje w klasie motocykli na specjalnie
przygotowanej do walki z pustynią Husqvarnie 450. Będzie to dla niego pierwszy start w
tego typu imprezie. Zespół z Brodnicy wyruszy zaś do Maroko w dwóch ratowniczych
Nissanach Patrolach. Ich zadaniem będzie zabezpieczenie rajdu pod kątem medycznym.
Michał Jasiński

NOWOŚCI NA SALONACH, SZKOŁA BEZPIECZNEJ JAZDY
www.jazdamiejska.pl
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23. VII Runda Rallycross RC

W październiku czeka nas ostatnia
runda rallycrossu modeli RC. Organizatorem jest sekcja modelarska
TKM. Więcej informacji na stronie
modelmania.info

C-X75, który został zaprojektowany z okazji
75-lecia marki, jest wskazaniem kierunku
przyszłościowych działań Jaguara i obietnicą
tworzenia pięknych, szybkich samochodów,
napędzanych alternatywnymi źródłami
energii. Znajdziemy tu cztery w pełni elektryczne silniki plus dwie turbiny, każdą o
mocy 96 KM, spalające naturalny gaz, olej
napędowy, biopaliwo lub LPG. Turbiny służą
jako generatory, wydłużając zasięg samochodu do 900 km. Każdy silnik waży zaledwie 50 kg i daje zadziwiający łączny moment
obrotowy 1600 Nm. Całkowita moc to aż 780
KM. Supersamochód Jaguara rozpędza się od
0 do 100 km/h w jedyne 3,4 sekundy, a 300
km/h osiąga w 15,7 sekundy, czyli aż o 1,2
sekundy szybciej niż Bugatti Veyron!

Range Rover oddzielnie
Niebawem Range Rover stanie się odrębną
marką. Pierwsze zmiany widać już na stronie
producenta. W salonach Jaguara i Land Rovera pojawi się teraz nowe logo oraz oddzielna
ekspozycja modeli Range Rovera.

Fot. Marcin Koperski

Jaguar C-X75

Slalomem przez Kartodrom
25. września odbyła się pierwsza
odsłona Bezpiecznej Jazdy z Oponeo.pl - cyklu mającego na celu
rozwój umiejętności kierowców.
W imprezie organizowanej przez
LKT „Wyczół” Gościeradz i Oponeo.
pl wzięło udział 44 zawodników i 8
zawodniczek.
Aby spróbować swoich sił wystarczyło prawo jazdy i własny samochód. Kierowcy startowali w
dwóch kategoriach: dla Pań i Panów. Szkolenie rozpoczęło się od
części teoretycznej, podczas której
kierowca rajdowy Marcin Gagacki
demonstrował techniki prawidłowego trzymania i obracania kierownicą. Następnie przyszła kolej
na jazdy sprawnościowe po torze
z ustawionymi przeszkodami np.
rek lama

w postaci szykan. Były też slalomy
i test Łosia. Nie brakowało dużych
emocji, skoków adrenaliny, zapachu
palonej gumy i pisku opon.
Dla wielu przybyłych sporą atrakcją była możliwość przejażdżki Peugeotem wyposażonym w troleje.
Niektórzy kierowcy po raz pierwszy
mogli przekonać się, jak trudno zapanować nad autem w poślizgu.
Po prawie pięciogodzinnym
szkoleniu oraz emocjonującej rywalizacji prezes Oponeo.pl, Dariusz
Topolewski, wręczył uczestnikom i
uczestniczkom certyfikaty udziału
w Bezpiecznej Jeździe z Oponeo.pl.
Były również puchary oraz worek
upominków. Kolejna runda już pod
koniec października.
Marcin Gagacki

06. III Rajd Jesienny RC
Kierowcy rajdówek w małej skali spotkają się w listopadzie na ostatniej
eliminacji Rajdowych Mistrzostw Torunia modeli RC. Trzeci Rajd Jesienny
wyłoni najlepszego kierowcę w całym
sezonie 2010.

07. Mini Max - Seban Cup’10
Automobilklub Toruński organizuje
VI rundę Kujawsko-Pomorskiego Rallysprintu. Będzie to zarazem III runda
Samochodowych Mistrzostw Torunia.

»»Uwaga! Drapieżca
TESTY I PREZENTACJE. MERCEDES-BENZ C63 AMG

T

o kolejny Mercedes, o którym śmiało można napisać, że poraża dynamiką nawet na parkingu.
Jednak dopiero podczas jazdy tak naprawdę pokazuje
swoje prawdziwe oblicze.
Tekst: Tomasz Niejadlik
Zdjęcia: Michał Jasiński

Czytaj więcej na

www.jazdamiejska.pl
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Mercedes-Benz C63 AMG
jest trudny do poskromienia, ale bynajmniej fascynujący przy każdym kolejnym
kontakcie. Respekt budzi już
swoją zwinną, aczkolwiek
muskularną i dynamiczną
sylwetką. Gdy pomału rusza z miejsca i przez chwilę
krąży wokół nas, groźnie
pomrukuje niczym przyczajony, gotowy do ataku ty-

grys. Nie ma się tu w sumie
czemu dziwić, skoro pcha go
do przodu potężne przeszło
sześciolitrowe serce. W momencie, gdy na drodze przystępuje do ataku, gdy tylko
rozpoczyna swój kolejny
pęd, słychać groźny ryk, taki,
że aż ciarki przechodzą po
plecach. W takiej chwili trudno przed nim uciec, mając
go za swoimi plecami. Jest

nie tylko strasznie szybki, ale
też niezwykle mocno trzyma
się na wszystkich czterech
„łapach”. Bardzo pewnie
pokonuje każdy zakręt i mija
kolejne przeszkody, do tego
energicznie i sprawnie zawraca. Gdy tylko zachodzi
taka potrzeba, staje jak wryty. Inni potrzebują do tego
znacznie więcej miejsca. Jak
to z reguły z rasowymi dra-

SILNIK: 6.2 V8, MOC: 457 KM, PRZYSPIESZENIE: 4,5 s, CENA: od 317.900 zł

«
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a na drodze!
SUPER TEST

»
pieżcami bywa, niełatwo go
poskromić. Jeśli jego właściciel nie będzie zbyt ostrożny,
drapieżnik potrafi okazać się
niebezpieczny. Czym może
nam się odwdzięczyć? Bliższe zetknięcia z nim często
zapewniają potężne skoki
adrenaliny i podniesienie
poziomu endorfin, które
przynoszą stany niekiedy
wręcz euforyczne.
My testowaliśmy standardowy model C63 AMG
generujący „zaledwie” 457
KM. Wiadomo, że w ofercie
Mercedesa są mocniejsze i
szybsze modele od C63. Niewątpliwie jednak C-klasse w
wydaniu z Affalterbach jest
jedną z najprzyjemniej prowadzących się w zakresie
sportowej jazdy „gwiazd”.
Wpływ na to mają proporcjonalny rozkład masy na
obie osie i wymiary auta.
W trakcie dynamicznych
Nr 1 . październik 2010 . magazyn JazdaMiejska

Za kierownicą Mercedesa C63 AMG
łatwo się zapomnieć. Doświadczył
tego choćby Lewis Hamilton podczas
słynnego „rajdu” ulicami Melbourne.

przejazdów zdecydowanie maszyn, niosącą ze sobą
łatwiej nad nim panować niż ekstremalne doznania.
Czy 360 tys. złotych za tanp. nad znacznie cięższym
E63, nie wspominając już o kie auto w bogatym wypoS65. Duży plus przyznaje- sażeniu to dużo? I tak i nie.
my też za zawieszenie. O ile Biorąc pod uwagę zarobw poprzednich generacjach ki przeciętnego Polaka, ta
C AMG było ono budowa- suma wydaje się niebotyczne w oparciu o „zawiechę” na. Generalnie jednak, jak na
ze standardowych modeli, topową wersję klasy, cena
o tyle do 63-ki zostało za- nie jest zbyt wygórowana.
projektowane i stworzone W końcu mamy do czynienia
zupełnie od podstaw. Konz Mercedesem i to w najstruktorzy pokazali w tym
przypadku, że możliwy jest lepszym fabrycznie wydaidealny kompromis pomię- niu. Niewątpliwie ma to być
dzy powszechnie znanym z auto dla wybranych. Kwoty
„merców”
Dane techniczne
C63 AMG V8
C63 AMG DR 520
komforPojemność skokowa (ccm)
6208
6208
tem,
a
Moc
KM
(obr./min.)
457
/
6800
520
niezwykłą
600 / 5000
650
j a k o ś c i ą Moment obrotowy Nm (obr./min.)
prowadze- Prędkość maksymalna (km/h)
250*
301*
nia spor- Przyspieszenie (0-100km/h)(s)
4,5
4,1
t o w y c h Dane producenta Mercedes-Benz
*prędkość ograniczona elektronicznie

««

Wnętrze auta na szczęście nie poraża przesadnym przepychem. To udana kompilacja znanego z Mercedesów komfortu z
charakterem rasowego sportowego auta

za obecną C-klasę AMG nie
odbiegają specjalnie od cen
konkurencji. Suma wydaje
się rozsądna również w porównaniu z innymi topowymi wersjami „gwiazd”. Jeśli
sięgniemy „piętro” wyżej,
to widzimy, że za E63 AMG
musimy dać znacznie powyżej pół miliona zł.
Czy C63 AMG obiektywnie ma
jakieś wady? Jedną podstawową.
Chodzi tu oczywiście o zużycie paliwa. Producent podaje co prawda,
że w średnim cyklu sięga ono 13,7
litra, jednak, jeśli posiadacz auta
bardzo często będzie pozwalał pogalopować całemu stadu koni pod
maską, to może ono dojść do wartości nawet dwukrotnie wyższej.
No, ale zgodnie ze starym porzekadłem: jak ma się
na porządnego
konia, to trzeba
mieć i na bat.

Moim zdaniem
Tomasz Niejadlik

«
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WIADOMOŚCI. SUKCESY MOTOCROSSOWCÓW, POJAZDY UTV

Jedną z ciekawostek październikowych
targów motoryzacyjnych Moto-Tor 2010
była prezentacja pojazdów użytkowych
UTV firmy INCA. Są to czerokołowe
pojazdy wyglądem przypominające quada z
dodatkowym „samochodowym” osprzętem.
Technicznie bazują na podzespołach Yamahy.
Posiadają napęd na cztery koła, niezależne
zawieszenie, automatyczną skrzynię biegów,
a nawet... aluminiowe felgi i kubełkowe
fotele. Do każdego modelu możemy dokupić
szereg dodatkowych akcesoriów. W ofercie
są wyciągarki, pługi, przyczepki a nawet...
przednia szyba. Swoje zastosowanie znajdują głównie w rolnictwie, budownictwie oraz
leśnictwie. Z powodzeniem pełnią również
rolę pojazdu do zabawy. Najtańszy model
kosztuje około 18.800 zł netto.
(mj)

Fot. Michał Jasiński

Fot. Michał Jasiński

Większy brat quada

Torunianie trzecim zespołem w Polsce
Gród Kopernika sukcesy w sporcie motocyklowym w ostatnich latach święcił przede wszystkim dzięki żużlowcom. W
tym roku do poziomu speców od speedwaya dostosowali się
motocrossowcy.
We wrześniu na torze w Człuchowie odbyły się zespołowe mistrzostwa Polski w motocrossie.
W zawodach bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy Motosport
Castrol Team Toruń. Bracia Łukasz

i Tomasz Wysoccy w składzie z Karolem Kruszyńskim wywalczyli tytuł
drugich wicemistrzów kraju, choć
na zakończenie zawodów zostali
ogłoszeni czwartą drużyną. O zajęciu trzeciego miejsca dowiedzieli

Więcej na » www.jazdamiejska.pl
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AKTUALNOŚCI. ”Chcesz
» Markus «
Brawo Tomek. Ująłeś całą sprawę
bardzo dokładnie i bardzo łagodnie.
Być „olanym” to jedno z bardziej łagodnych określeń. Ja bym powiedział,
że ktoś miał nas głęboko w d...e. Co
prawda wychodzi na to samo, jednak
oznacza, że organizatorzy albo popadli w zabijającą rutynę, albo nie radzą
sobie z organizacją.
Co roku od 18 lat jestem z Orkiestrą,
bądź to jako zwykły dawca datków,
bądź ostatnio jako jeden z ludzi,
którzy próbują z przyjaciółmi i ich

się dopiero w... poniedziałek, czyli
dobę po zawodach, po ponownym
przeliczeniu punktacji przez sędziów.
- To całe zamieszanie było zupełnie niepotrzebne - mówi Wojciech
Jędrzejewski, prezes Motosport
Castrol Teamu. - Szkoda, że tak
wyszło, bo nie dane nam było fetowanie tego sukcesu wspólnie na
miejscu. Dzisiaj to już nie to samo,
ale radość mimo wszystko jest naprawdę duża.
Ostatnie tygodnie to prawdziwe
pasmo sukcesów torunian. Niedawno mistrzem Polski w kategorii
MX 2 Junior został Tomasz Wysocki. Nastolatek w tym sezonie udanie zaprezentował się też na arenie
międzynarodowej. Zaliczył m.in.
udane występy w mistrzostwach
Europy i świata juniorów. Z kolei
tydzień później wicemistrzostwo
kraju w seniorskiej MX 2 zapewnił
sobie jego starszy brat, Łukasz.
- To dla nas bardzo udany sezon podkreśla Wojciech Jędrzejewski.
- Liczymy, że kolejne lata będą jeszcze bardziej obfite. Mamy młodych,
bardzo utalentowanych zawodników takich jak Tomek Wysocki, czy
Karol Kruszyński, którzy naprawdę
harmonijnie się rozwijają.

«
autami przyciągnąć innych na WOŚP.
Jednak po ostatnim finale WOŚP jestem głęboko zdegustowany i oburzony. Widzę, że sprawdza się przysłowie
„jak umiesz liczyć, to licz na siebie”. W
każdym razie podpisuję się dwiema rękami pod pomysłem Tomka na temat
Moto Orkiestry. Może uda się nam
(entuzjastom motoryzacji) stworzyć,
jeżeli nie odrobinę konkurencyjną
imprezę dla miejscowej WOŚP, to coś
nowego - nową orkiestrową tradycję.
Chyba, że organizatorzy WOŚP
wezmą się w garść i zaczną grać ze
wszystkimi jednakowo.
Bo przecież idea dla, której to robimy

TECHNIKA. ”Symetrycznie i
aktywnie” [napęd 4x4 w Subaru]
» Qpeciarz «
„Ludzie cofnijcie się o 30 lat i przypomnijcie sobie, jak zbudowano

TESTY. ”Jest impreza, jest
zabawa” [Subaru Impreza 2.0].
» Sainz «
Wspaniały artukuł, wspaniałe
zdjęcia, wspaniała marka SUBARU,
tylko....................???
Dziś Subaru Impreza to tylko STI, tylko
tam znajdziemy agresywny wygląd,

Audi Quattro, Peugeota 205T16, Forda
RS200...Lancię Deltę S4 !!! ...i nie mówcie, że Subaru jest jedyne, pierwsze i
nietypowe. Oni nie wprowadzili nicze-

osiągi i to wszystko nad czym Subaru
pracowało wiele lat na na rajdach
całego świata.
Pozostałe modele włącznie z WRX to
już zwyczajne wersje, które wyglądają
bardzo średnio i jeżdzą bardzo kiepsko
(nie dotyczy WRX i STI).
Mam nadzieje, że w następnym wcieleniu Subaru nie zabije ostatniego
prawdziwego swojego auta jakim jest

zdamiejska.pl
Komentuj na » www.ja
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TESTY
I PREZENTACJE.
FIAT BRAVO
2.0 160KM MULTIJET
TUNING.
PAKIETY CARLSSON
DLA MERCEDESA
www.jazdamiejska.pl
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Gwiazda w ostrrrych ciuszkach
Limuzyny Mercedesa wydają Ci się trochę nudnawe? A od czego jest tuning! Co? Merców
Twoim zdaniem nie powinno się poddawać taki zabiegom? To spójrz na ofertę Carlssona!
Wśród niefabrycznych tunerów
Mercedes-Benz kompleksowo zajmujących się tego typu rzeczami,
szczególny prestiż zyskały zwłaszcza trzy marki: Brabus, Lorinser i
Carlsson. Niewiele osób wie, że
wyłączną autoryzację tej ostatniej
firmy na terenie Polski posiada
przedsiębiorstwo motoryzacyjne z
naszego regionu. Od wiosny tego
roku oficjalnym partnerem Carlssona w naszym kraju jest MK-SPEED z
Inowrocławia.
Pierwsze zmodyfikowane Mercedesy ze stajni w Merzig (tuner ma w
logo pędzącego rumaka) wyjechały
w 1984 roku. Od tego momentu
specjalizacja Carlssona w profesjonalnym usportawianiu „gwiazd”
sięgnęła najwyższego światowego
poziomu. Firma obecnie komplek-
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sowo zajmuje się zarówno tuningiem optycznym, jaki mechanicznym. Najbardziej radykalne wersje
trafiają na tory wyścigowe, gdzie
od kilkunastu lat święcą sukcesy w
wyczynowym sporcie samochodowym. Przykładem takiej zuchwałej
bestii może być chociażby model
CK35 RS. Niemal równie drapieżne
maszyny można u Carlssona zamawiać do codziennej jazdy po ulicach. Topową zabawką producenta
na tym polu jest obecnie Carlsson
Super-GT C25. Auto jest wyposażone w podwójnie turbodoładowany
silnik V12 o mocy, bagatela, 753
koni mechanicznych, który generuje kosmiczny maksymalny moment
obrotowy na poziomie 1320 niutonometrów! Samochód od 0 do 100
km/h przyspiesza w nieco ponad

3 sekundy. Załóżmy jednak, że już
mamy przyzwoitą „gwiazdę” i chcemy jej nadać bardziej zadziornego
charakteru. Zakres potencjalnych
zmian w przypadku oferty Carlssona jest naprawdę szeroki. Co warto
zaznaczyć, możemy zdecydować
się na kompletny pakiet tuningowy
proponowany przez producenta,
obejmujący m.in. modyfikacje wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego auta, wzmocnienie i usztywnienie zawieszenia, oraz rozwiązania
poprawiające aerodynamikę samochodu i opcje umożliwiające podnoszenie mocy silnika. Gdybyśmy
jednak Mercedesa chcieli „ubrać”
po swojemu, to też mamy ku temu
sporo możliwości. Wtedy sami decydujemy o zakresie dokonywanych
zmian. W przypadku stylizacji rada
eksperta może być jednak niekiedy
bardzo cenna. Tego typu specjalistów także znajdziemy w inowrocławskiej firmie MK-Speed.
Przechodząc do szczegółów,
zacznijmy właśnie od designu zewnętrznego. Carlsson do wielu
modeli (w tym też do nieprodukowanych aktualnie, jak np. C-klasse
W203) oferuje estetyczne body
kity. Nie są one aż tak radykalne
sportowo jak np. zestawy TechArt’a, ale bynajmniej nie brakuje im
„zadzioru”, który w stosowny sposób, właściwie współgra z eleganckimi liniami Mercedesów. Mamy do
dyspozycji m.in. szerokie, ospojlerowane zderzaki, doskonale komponujące się z nimi listwy progowe,
odrębne elementy aerodynamiczne choćby w postaci spojlerów na
klapę bagażnika, a nawet części karoserii z charakterystycznymi prze-

tłoczeniami.
Zatrzymajmy się na moment
przy aerodynamice. Producent przy
projektowaniu tego typu rozwiązań
korzysta z modelowania komputerowego, a także tunelu aerodynamicznego. Chcąc jeszcze bardziej
wyróżnić się na drodze, należy pomyśleć o zmianie popularnych felg
na niestandardowe modele. Omawiany tuner może zaproponować
nam szeroki wybór, nawet w iście
„kozackich” rozmiarach. Przykładowo, do klasy S możemy tu znaleźć
nawet 22- , a do R-klasy nawet 23calowe obręcze z lekkich stopów.
Na optykę dobrze wpływa też
wymiana końcówek wydechu, choć
jeśli ktoś faktycznie „czuje sport”, to
powinien zastanowić się nad przebudową całego układu. Carlsson
oferuje nam też tłumiki i kolektory
wydechowe 4w1. Dzięki tunerowi
możemy też wydatnie podnieść
moc silnika w naszym aucie.
Jeszcze parę słów o designie
wnętrza. W autach sygnowanych
znakiem Carlssona często można
znaleźć najwyższej jakości ekskluzywną skórę, łączoną z eleganckimi
chromowanymi detalami ze stali
nierdzewnej. W ofercie znajdziemy
też elementy służące sprawnemu
prowadzeniu samochodu w trakcie dynamicznych przejazdów (np.
sportowe pedały).
Termin realizacji zamówienia
przez firmę MK-Speed trwa do
siedmiu dni. W skrajnych przypadkach części do siedziby oficjalnego
partnera Carlssona w Polsce mogą
dotrzeć jeszcze sporo szybciej.
Tomasz Niejadlik

«
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WYDARZENIA. MOTO-TOR 2010, STS TUNING SHOW

Jeśli na ich widok
i,
dostajesz gęsiej skórk
a przez całe ciało
e
przechodzą elektryczn
dreszcze, to znaczy,
że czujesz, to co my.
Dwa święta i cztery
dni motoryzacyjnej
ekstazy.
Jasiński

Tekst: Michał
Zdjęcia: Michał Jasiński

10 »

Sex,
decybele
i samocho
Wszystko zaczęło się w Bydgoszczy. Siódma edycja Wystawy Samochodów
Tuningowanych i Sportowych przyciągnęła do hali Łuczniczka tłumy fanów motoryzacji. Na parkiecie pojawiły się gwiazdy znane z okładek magazynu „GT” oraz
ogólnopolskich zlotów samochodowych. Najliczniej prezentowały się wszelkie generacje Volkswagenów Golfów. Dostępu do ich wnętrz strzegły niezwykle atrakcyjne hostessy z policyjnego komisariatu „VW Mania”. Nie zabrakło także polskich
akcentów. Poczciwe „maluszki” oddane w ręce szalonych tunerów, dumnie prezentowały swoje wdzięki. Był również Fiat 125p, z zewnątrz przepięknie utrzymany,
aczkolwiek bez żadnych tungowych „ozdóbek”. Tajemnicę krył w bagażniku, której przestrzeń niemal w całości wypełniona była potężnym zestawem car audio.
Miłośnicy sportów motorowych mogli z bliska przyjrzeć się rajdowym beemkom,
startującym m.in.: w BMW Challenge. Najmocniejsza pod maską skrywała silnik
o mocy 200 KM, który rozpędzał to auto do setki w czasie pięciu sekund. Najwięk-
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Po raz pierwszy na Moto-Torze dilerzy zaprezentowali
limitowane modele swoich marek. Można było zobaczyć m.in.:
Peugeota RCZ, Renault Megane Coupe, czy Mazdę3 MPS.

ody

PATRONAT JM

szą atrakcją wystawy były jednak... hostessy. To u ich boków wszyscy panowie
chcieli robić sobie zdjęcia, na co... równie chętnie zgadzały się żony i partnerki.
W Toruniu było nieco inaczej, bo w roli głównej wystąpiły nowe samochody.
Największą uwagę pań i panów przykuwało białe sportowe coupe Peugeota model RCZ - z 200-konnym silnikiem przykryty białym perłowym lakierem. Tuż
obok dumnie prezentowało się Renault Megane Coupe, sygnowane logiem Roberta Kubicy. Sportowe auta spotkać można było również u Volkswagena (Scirocco), Mazdy i Subaru. Ciekawostką była prezentacja dwóch luksusowych marek niedostępnych na naszym rynku – Jaguara i Land Rovera. Każdy kto usiadł za
kierownicą najnowszego XF, po prostu... zamilkł. Na ciszę nie narzekali jednak
fani car-audio, a to za sprawą niedzielnych zawodów db Racing Drag. Było więc
głośno, koncertowo i luksusowo.

Na toruńskich targach można było spotkać również samego
Roberta Kubicę w barwach Renault. Co prawda, tylko w
tekturowej wersji, ale za to ochoczo pozującego do zdjęć.

Czytaj więcej na

www.jazdamiejska.pl

Na tegorocznej edycji Moto-Tor
nie zabrakło licznych atrakcji dla
zwiedzających. Były pokazy caraudio, modeli RC i prestiżowych
limuzyn.
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WYWIAD. KRZYSZTOF HOŁOWCZYC

POLACY
TO ZDOLNI
KIEROWCY
Popularny „Hołek” też niekiedy stoi
w korkach przy wjeździe na toruński
most. Mówi: ”spokojnie, to tylko stan
przejściowy”.

Z Krzysztofem Hołowczycem o kujawskopomorskim motosporcie, problemach
polskich dróg i kulturze kierowców
rozmawia Tomasz Niejadlik.

Z czym pod kątem motoryzacji kojarzy się Panu nasz region,
Kujawsko-Pomorskie?
Przede wszystkim z żużlem. To po pierwsze. Po drugie z Jackiem
Ptaszkiem z rallycrossu i rajdów. Jacek czerpie z jazdy ogromny
fun. On naprawdę kocha ten sport. Wiem, że obecnie ścigają się
też jego synowie. Rosną z nich coraz lepsi kartingowcy. Myślę, że
może być to początek prawdziwych karier zawodniczych.

Zdjęcia: Michał Jasiński

Jak w zakresie motosportu wypada nasze województwo na tle
innych regionów kraju?
Nie chciałbym tu robić jakiś ocen stanu bieżącego. Trzeba na to
wszystko spojrzeć raczej w kategoriach dłuższego okresu czasu.
Wspomniałem już o żużlu, który od wielu lat w tym regionie
jest na bardzo wysokim poziomie. Oprócz tego na waszym torze
rallycrossowym działo się też naprawdę wiele. Szkoda tylko, że ta
aktywność w ostatnim czasie nieco spadła. Wypada tu przy okazji
wspomnieć o mieszczącej się do dziś w obrębie tego obiektu
Toruńskiej Akademii Jazdy innego z moich kolegów-rajdowców,
Bogusława Bacha. Z waszego województwa pochodzi też paru
kierowców aktualnie ścigających się w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski.
Co zrobić, żeby w jeszcze większym stopniu zainteresować kibiców i biznes, czyli potencjalnych sponsorów, lokalnym sportem
motorowym?
Żeby kibice przychodzili to oglądać, a biznes chciał w to inwestować, to ci wszyscy ludzie muszą o tym wiedzieć. Dlatego
bardzo ważna jest promocja, odpowiedni marketing. Istotna
tutaj jest współpraca organizatorów z mediami. Liczy się też cała
pozasportowa otoczka takich imprez, która również składa się
na widowisko. Trzeba ludziom dać możliwość w tym aktywnie
uczestniczyć. Ponadto, dla widzów trzeba przygotować ciekawe
punkty widokowe. Dalej, powinno się ściągać znane nazwiska i
supersamochody, które kibicom zapewnią moc niezapomnianych
wrażeń. Próby sportowe trzeba przygotowywać w taki sposób,
żeby były one widowiskowe.
Często Pan bywa w naszym regionie?
Bywam, bywam... To znaczy najczęściej jedynie przejeżdżam, choć
zdarza się, że w waszych okolicach spotykam się ze wspominanym
Jackiem Ptaszkiem, czy biorę udział w takich imprezach motoryzacyjnych jak chociażby otwarcie toruńskiego salonu Nissana.
12 »
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Jak ocenia Pan Kujawsko-Pomorskie pod kątem komunikacyjnym np. w
zakresie jakości dróg? Czy zna Pan jakieś newralgiczne punkty na drogowej mapie naszego województwa?
Jak każdemu zdarza mi się stać gdzie niegdzie w korkach np. przy wjeździe
na toruński most. Trzeba tu jednak wyraźnie zaznaczyć, że drogi w waszym
województwie, podobnie jak we wszystkich innych regionach kraju, stopniowo się poprawiają. Korki biorą się m.in. z tego, że przybywa kapitalnych
remontów nawierzchni i budów dróg, ale przecież są one niezbędne. Musimy uzbroić się w cierpliwość, bo nasze opóźnienia w tym przypadku w
stosunku do Zachodu są ogromne. My Polacy generalnie mamy tendencję
do narzekania, ale pod tym kątem z pewnością jest lepiej niż było.
Czy ogólnie nie najlepszy stan nawierzchni w dużym stopniu decyduje o
tym, że polskie drogi należą do najniebezpieczniejszych w Europie?
Na pewno stan sieci dróg po części przyczynia się do tego, jednak sposób
korzystania z nich i nasza mentalność też ma na to spory wpływ. My
chcemy ciągle szybko i do przodu, w kółko gdzieś się spieszymy. Polacy
pędzą. Jako naród jesteśmy w tej chwili w natarciu. To jest niewątpliwie
pozytywne, ale z drugiej strony odbija się negatywnie na stylu naszej
jazdy. Przecież straconego życia już nikt nam nie odda. Nie zgadzam się ze
stwierdzeniem, że my Polacy jesteśmy złymi kierowcami. Po prostu prze-

chodzimy specyficzny okres przejściowy, czas dynamicznych transformacji.
Trzeba mieć świadomość, że w zakresie rozwiniętej motoryzacji jesteśmy
raczej młodym społeczeństwem. Polacy jako kierowcy są bardzo zdolni.
A jak jest, jeśli idzie o kulturę na drogach?
Coraz lepiej. Nie jest jeszcze znakomicie, ale poziom kultury naszych
kierowców też zdecydowanie rośnie. Agresja niektórych bierze się z tego,
że przykładowo ktoś planuje drogę na trzy godziny, a przez korki jedzie
pięć. Z czego one wynikają, już wcześniej powiedziałem. Raz jeszcze podkreślę, że jest to element przejściowy, trzeba się do tego przystosować i
uzbroić w jeszcze trochę cierpliwości. Rzeczą, która na pewno wypadałoby
zmienić jest system szkolenia kandydatów na kierowców. On w tej chwili
służy jedynie zdaniu egzaminu, a nie uczeniu jeździć. Ceny samochodów
i paliwa w całej Europie są w zasadzie niemal takie same. Z kolei kurs w
Polsce kosztuje niekiedy 1000-1200 złotych , a na Zachodzie też 10001200, tyle że euro. Skąd się te różnice biorą? To proste, z jakości szkolenia.
Polacy mają dużo mniej praktyki niż przyszli kierowcy w wielu innych
krajach UE. Powinno się też zmienić sposoby walki z wykroczeniami
drogowymi. Radar w Polsce stoi najczęściej przy szerokiej, prostej drodze,
czyli w miejscu, gdzie łatwo odrobinę się rozpędzić, a nie tam, gdzie jest
naprawdę niebezpiecznie.

rek lama
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SAMOCHODY UŻYWANE. NISSAN ALMERA N16

Przyjaciółka
bez kompleksów
Jeśli nie zależy Ci na zazdrosnych spojrzeniach
kolegów, a Twoja partnerka ma być Ci wierna do
samego końca, warto zaprzyjaźnić się z Almerą.
Decydując się na zakup
„japończyka” z lat 90. często trzeba było rezygnować
z urody i komfortu na rzecz
niezawodności.
Nissan
wprowadzając w 2000 roku
drugą generację Almery
chciał tej regule zaprzeczyć.
Przeniesienie fabryk z Japonii do Europy z jednej strony
nieco pogorszyło trwałość
auta, ale z drugiej pozwoliło stworzyć samochód nowoczesny i elegancki. We
wnętrzu czekały również
dobre jakościowo materiały, przede wszystkim jasne,
miękkie i przytulne w doty-

ku. Konkurencja pozostała
nieco w tyle.
Z przodu nowa Almera
oferuje sporo miejsca i nawet rosły kierowca nie będzie miał problemu w znalezieniu odpowiedniego dla
siebie ustawienia. Fotele są
wygodne i brakuje im tylko
bocznego podparcia oraz
pionowej regulacji. Gorzej
jest niestety z tyłu. Trójce
pasażerom będzie ciasno,
a gdy kierowca nie należy do średniaków, to może
zabraknąć również miejsca
na kolana. Bagażnik testowanej Almery nie należy

Sylwetka Nissana Almery II może się podobać.
Oprócz japońskiej precyzji doszła teraz francuska
elegancja i komfort. Po latach wciąż pozostaje atrakcyjna

rek lama
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LATA: 2000-2006r., CENY: od 8.000 zł, MOC: 82 - 136 KM.
www.jazdamiejska.pl

Fot. Michał Jasiński
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do liderów w swojej klasie
(355l). Dużo lepiej wypada
w tej kategorii sedan - 425l.
Na osłodę pozostaje bogate
wyposażenie naszego egzemplarza z manualną klimatyzacją i pakietem elektrycznym w standardzie. Jak
na egzemplarz pochodzący
z polskiego salonu to podobno rzadkość.
Pod maską testowanego
modelu pracuje benzynowy silnik 1.5 o mocy 90 KM.
W ofercie dostępny jest
również większy motor 1.8
116 KM oraz silnik diesla
japońskiej konstrukcji - 2.2
Di 110 KM. Po 2003 roku
Nissan wprowadził zmiany w swoich jednostkach.
Podstawowy motor benzynowy zyskał dodatkowe
osiem koni mechanicznych,
a w dieslach wprowadzono
system common-rail (112 i
136 KM). Pojawił się w ofercie również silnik 1.5 dCi
pochodzący z „renówki”. W
opinii użytkowników bywają
z nim jednak częste problemy, a koszta serwisowania
również nie należą do najniższych. Nasza testowana
jednostka benzynowa nie
zapewnia może sportowych
wrażeń, ale w codziennym
użytkowaniu zdaje się być
rozsądnym wyborem. Jest
trwała, niemal bezobsługowa (napędzana łańcuchem
rozrządu) i ekonomiczna.
Przy pełnym załadunku na
trasie potrafi spalić około 6
litrów benzyny na 100km.
W mieście apetyt wzrasta
do poziomu około 8 litrów.
Po ponad dziesięcioletniej
eksploatacji nie można
mieć również zastrzeżeń do
pracy skrzyni biegów. Lewarek działa precyzyjnie i
z łatwością wybiera kolejne
przełożenia.
Zawieszenie Nissana Almery II, oparte na tylnej
belce i dwóch przednich kolumnach McPhersona, nakierowane jest bardziej na
komfort niż sportową jazdę. Na zakrętach możemy
poczuć się niebezpiecznie,
zwłaszcza jeśli pokonamy
je dość dynamicznie. Brak
przedniego stabilizatora powoduje znaczne przechyły

Nissan Almera II produkowany był w 3
rodzajach nadwozia: 3- i 5-drzwiowy
hatchback oraz bardziej rodzinny sedan.

Chromowane obwódki zegarów idealnie
pasują do stylu Nissana Almery.
Części zamienne

Ceny od

tarcze hamulcowe przód / tył

52 / 45 zł

klocki hamulcowe przód / tył

45 / 45 zł

filtr paliwa / powietrza
amortyzatory przód / wahacz

52 zł
245 / 154 zł

świece zapłonowe

8 zł

tylny tłumik

265 zł

lampa przednia

192 zł

Źródło: AUTO PULS Dariusz Adamczyk, Toruń ul. Żwirki i Wigury 71

Czytaj więcej na » www.jazdamiejska.pl

auta i potrafi wywieźć kierowcę z łuku. Nie sprawia
jednak kłopotów z trwałością i nierównościami,
dzielnie tłumiąc wszelkiego
rodzaju ubytki w drodze.
Niezawodność
drugiej
generacji Almery została
poddana ciężkiej próbie.
Po latach użytkowania bezwzględne badania TUV
wskazały wyższą awaryjność niż u poprzedniczki.
Testowany model, będący w
posiadaniu Marka Majewskiego już od ponad roku,
wydaje się nie potwierdzać
tej opinii. W tym okresie,
po przejechaniu ponad
150.000 km, wystąpił jedynie delikatny wyciek płynu
hamulcowego przy tylnych
zaciskach. Na dobrym poziomie są za to koszty eksploatacji oraz serwisowania
(szczegóły w tabelce), które
wybaczają drobne niedociągnięcia Nissana Almery.
Michał Jasiński
« 15

»»

PORADY / TECHNIKA. SŁOWNIK CB, PRZEGLĄD KLIMATYZACJI

Słownik wyrazów
użytkownika CB Radia

WARTO WIEDZIEĆ
1. Przynajmniej raz do roku
warto skontrolować klimatyzację w specjalistycznym serwisie. Zapewni nam to dłuższą żywotność układu oraz
pozwoli utrzymać czystość
powietrza we wnętrzu auta.

wg CB

w języku polskim

Dzięki za
margines

Podziękowania dla
kierowcy, który zjechał
nam na pobocze podczas
wyprzedzania

Trójnóg

Przenośny fotoradar

Suszarka
na 345

Policja z radarem na
345 kilometrze drogi oznakowanie na słupkach

Maniek

Man - marka samochodu

Nie masz
lewego
oka

nie świeci się lewa
przednia żarówka

Skakanka

Scania - marka
samochodu

Misiek na
hulajnodze

Policjant na motocyklu

Szerokości

Pozdrowienia, życzenie
szerokiej drogi

2. Koszt przeglądu połączony
z wymianą czynnika waha
się pomiędzy 200 a 250 zł w
zależności od modelu samochodu i rodzaju klimatyzacji.

Klimatyzacja
jesienną porą
Czy o tej porze roku powinniśmy używać „klimy”?
Jeśli często korzystaliśmy z klimatyzacji w sezonie
letnim, zalecamy skontrolowanie całego układu
jeszcze przed okresem jesienno-zimowym. Nie
warto na ostatnią chwilę zostawiać całej wilgoci,
jaką zgromadziła klimatyzacja, gdyż sprzyja to
rozwojowi grzybów i drobnoustrojów. Wiosną, gdy
włączymy przycisk „A/C”, możemy poczuć przykry
zapach. Serwisy zachęcają również do dokonywania

»

Mechanik
Radzi

Michał Sybilski,
doradca serwisowy

Opracował: RADIOKOM Toruń

3. Tańszym i bardziej doraźnym sposobem kontroli jest
odgrzybianie. Koszt takiego
zabiegu to około 170 zł.

przeglądu całego układu co najmniej raz na 12
miesięcy. Nie ma reguły, czy zrobimy to przed zimą,
czy dopiero na wiosnę, kiedy zaczniemy częściej
korzystać z dobrodziejstwa „lodowatego” nawiewu.
Koszt przeglądu z wymianą czynnika, w zależności
od modelu, waha się pomiędzy 230 a 250 zł. Tańszy
jest zabieg odgrzybiania - w kasie zostawimy co
najwyżej 170 zł.

Czy używać klimatyzacji jesienią?
Jak najbardziej tak.
Klimatyzacja, mimo nastawienia ciepłego powietrza, szybko i skutecznie zlikwiduje nam
parę na szybach, co

zwiększy bezpieczeństwo podróży. Pamiętajmy, że oprócz schładzania, potrafi również
osuszyć powietrze we
wnętrzu auta.
Zimą także nie zapominajmy o tym urządzeniu. Kompresory

napędzane paskiem
klinowym nie lubią
zbyt długiego przestoju. Co 2-3 tygodnie
włączajmy układ na
kilkanaście minut, aby
przemieszać czynnik
i rozruszać elementy
obrotowe.

rek lama
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SPORT. VIII RAJD BRÜGMANN
www.jazdamiejska.pl

Dzięki Fieście
była... fiesta

««

Stary, zdezelowany, z dziurami w podłodze, naprawdę już mocno wysłużony. Aż dziw bierze,
że w ogóle jeszcze jeździ. Ford Tomasza Andrzejewskiego był jednym z głównych bohaterów VIII
Rajdu Brügmann.
Tekst: Tomasz Niejadlik, zdjęcia: Michał Jasiński
Zawody organizowane przez
Automobilklub Włocławski były
jednocześnie rundami KJS Okręgu
Bydgoskiego oraz Pucharu Polski
Automobilklubów i Klubów PZM.
Zwłaszcza ta druga ranga spowodowała, że we Włocławku zameldowało się przeszło trzydzieści załóg z kilku regionów Polski. Wśród
startujących nie zabrakło grupy
naprawdę dobrych, doświadczo-

nych zawodników z utytułowanym
Adamem Tomalakiem i jego pilotem Szymonem Marciniakiem na
czele. Kierowca Automobilklubu
Polskiego zgodnie z wcześniejszymi
prognozami okazał się najlepszy na
włocławskich trasach. W nagrodę
zwycięska załoga z Citroena Saxo w
przyszłym sezonie pojedzie na dowolny, wybrany przez siebie wyścig
Formuły 1!
Bazę VIII Rajdu Brügmann zlokalizowano na terenie okazałego Pałacu
Bursztynowego we Włocławku. Gospodarze obiektu zapewnili również
pomieszczenia na biuro zawodów
oraz uroczyste wręczenie pucharów i
nagrody specjalnej. Tytularny sponsor
zawodów, firma Brügmann S.A., ufundowała dla zwycięskiej załogi dwa
bilety na wybrany wyścig Formuły 1 w
sezonie 2011.

- Rajd wspieramy od lat, ale tego
typu rzecz ufundowaliśmy po raz
pierwszy - podkreśla Katarzyna Kacprzak-Zasada z działu marketingu
firmy Brugmann S.A.
Drudzy w całych zawodach byli
Tadeusz Kulka w parze z Martą
Wajdą. Brodniczanie w Audi Coupe,
reprezentujący Automobilklub Toruński, tym razem podjęli wyrównaną walkę z Tomalakiem. Trzeci ku

uciesze kibiców, sponsorów i organizatorów był reprezentant miejscowego Automobilklubu, Tomasz
Andrzejewski jadący wraz z Laurą
Nawrocką. Włocławianie w ramach
dziewiątej rundy PPAiK zostali sklasyfikowany jedynie za plecami mistrzowskiej załogi z Saxo.
- Nasz Ford po prostu już się kończy
i niekiedy sam się dziwię, że to auto
w ogóle jeszcze jeździ - mówi w rozNiektóre odcinki specjalne prowadziły
szutrową drogą przez pola i kolejowe
dukty. W takich miejscach można było
poczuć klimat prawdziwego rajdu.
Na trasie odcinka „Siutkowo” Subaru
impreza, po nieplanowanej wizycie na
polu, efektownie powróciło na drogę.
Kibice mogli tu złapać trochę rajdowego kurzu. Pędzące auta były rówież
atrakcją dla tamtejszych mieszkańców,
którzy licznie oblegali trasę rajdu.
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MODELE RC. NOCNE ŚCIGANIE, CZYLI I RAJD MOTOARENY

»»»»»»»»»»»n»an»a», »»
Stolica poko
banita z Sherwood
nie boi się ciemności

o
iwych gwiazd rozegran
W towarzystwie prawdz Wielki Wóz sprzyjał
cy
I Rajd Motoareny. Tej no runia, kierując jego
To
z
u
Pawłowi Świtajskiem
w nocnych zawodach.
Focusa do zwycięstwa

»»»»»»»»»»»»»»»»
Fot. Michał Jasiński

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Sędziowie czasami musieli korzystać
z dodatkowego oświetlania, spotykanego na co dzień w podziemiach
śląskich kopalni. Na zdjęciu Michał
Sybilski, jeden z organizatorów rajdu
podczas zapisywania wyniku przejazdu. Z pomocą działaczom tym razem
przyszli również sami zawodnicy,
którzy zajęli się układaniem oraz
demontażem trasy rajdu.

««««««««««««««««««««««
Marta Nowicka (16 lat) to jedyna
kobieta startująca we wszystkich toruńskich zawodach. Zaraziła się tym
sportem oglądając zdjęcia z rajdu
szutrowego. Reprezentuje rodzinny
team KAPER z Suchacza, startujący w
barwach gminy Tolkmicko k/ Elbląga
na modelach Lancia Delta Integrale.

Szósta runda Rajdowych Mistrzostw Torunia przeszła do historii
jako pierwsze zawody rozgrywane
przy niemal całkowitych ciemnościach. Jedynie delikatne oświetlenie parkingu przy toruńskiej Motoarenie pozwalało zgromadzonym
kibicom rozeznać się w sytuacji na
torze. Trasę rajdu wyznaczały kolorowe świetliki. Mimo trudnych warunków organizatorzy nie zrezygnowali z hopy i biegów równoległych.
Na maskach rajdówek pojawiły się
miniaturowe diody LED oraz samochodowe latarki. Były również migające kierunkowskazy.
Pierwszy odcinek specjalny należał do lidera „generalki” - Radka
„Rekina” Schenkera. Kierowca pomarańczowego Subaru Impreza nie
ustrzegł się jednak kilku drobnych
błędów i ostatecznie musiał zado-

wolić się czwartą lokatą. W dobrej
dyspozycji był w tym dniu Paweł
Świtajski. Kierowca Forda Focusa,
mimo, iż dysponował słabszym modelem od rywali z klasy WRC, dzięki równej jeździe i zwycięstwu na
drugim oesie mógł na koniec rajdu
cieszyć się z wygranej.
- Trasa była bardzo szybka i długa.
Czasami ciężko było trafić w zakręt,
ale udało się pojechać szybko i w
miarę czysto. Ważny w takich warunkach był spokój - mówił na mecie „Gizbern”.
Pozostali zawodnicy również nie
odpuszczali i jechali na maksimum
swoich możliwości. Ostro walczyli
zawodnicy z Warszawy, jednak tylko
Michałowi i Tomkowi Wieczorkowskim udało się wywieźć z Torunia
cenne punkty.
Michał Jasiński
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