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On warty ponad 
800.000 zł, 
ona bezcenna, a my 
kalendarz na cały rok 
dajemy Wam 
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Kurs zamiast
stringów pod
choinkę
 

rozmowa z 
Bogusławem Bachem,
założycielem i szefem
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Wesołych 
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      ...bo Mikołaje
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Podsumowań czas

No, to kolejny roczek już prawie za nami. 
Wchodzimy w czas wyjątkowo nastrajający 
do wspomnień i różnorakich podsumowań. A 
zatem kilka słów o tym, jaki był to okres dla 
naszego rodzimego rynku motoryzacyjnego, 
polskich kierowców i  motosportowców.

Pod kątem sprzedaży nowych samocho-
dów trudno było oczekiwać jakiegoś boomu i 
ten bynajmniej nie nastąpił. Kiepską sytuację 
nieco uratowały jeszcze obowiązujące przepi-
sy, dające korzyść z zakupu aut osobowych z 
homologacją ciężarową, czyli z tzw. kratką. W 
nadchodzącym roku taka możliwość zniknie. 
Sprzedaż w przypadku niektórych marek 
nieco podciągnęła też konieczność „wyzbycia 
się” przez salony pojazdów nie spełniają-
cych surowszych kryteriów wchodzącej już 
niebawem w życie nowej ekologicznej normy 
Euro5. Prognozy speców od rynku motoryza-
cyjnego na kolejne dwanaście miesięcy raczej 
nie nastrajają optymizmem. Koniec „kratki” i 
przeciągający się kryzys gospodarczy mogą 
jeszcze bardziej ograniczyć sprzedaż. Oczy-
wiście, nie dotyczy to wszystkich marek. Dla 
niektórych polski rynek w tym roku był jednak 
łaskawy i niewykluczone, że kolejny będzie 
wyglądał podobnie. Na przepełnionym rynku 
aut używanych w dalszym ciągu stagnacja. 
Masowy import z okresu ostatnich kilku lat 
zrobił swoje.

Powody do radości dali nam z kolei 
fachowcy od motosportu. Światowe triumfy 
m.in. Golloba, Hołowczyca i reprezentacji 
żużlowców to niewątpliwy powód do dumy. 
Swoje zrobili też Przygoński i spółka oraz raj-
dowcy. Cieszy postawa Roberta Kubicy, choć 
akurat w tym przypadku  w generalnych oce-
nach sezonu trzeba być raczej umiarkowanym.

Polska w tym roku stała w korkach, ale 
głównie dlatego, że w niezłym tempie przyby-
wa nam coraz lepszych dróg. Pod kątem 
zmian w przepisach bez rewolucji. Więcej ma 
pozmieniać się w przyszłym roku.

A więc Wesołych Świąt i Dosiego 2011 roku!

Tomasz Niejadlik
Redaktor Naczelny
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Mistrzowie na Poligonie

Na starcie po raz kolejny zagościł m.in. były wielokrotny 
mistrz Polski najmocniejszej dywizji w rallycrossie, kil-
kukrotny rajdowy mistrz Torunia, Jacek Ptaszek w swo-
jej wzmocnionej, przeszło pięćsetkonnej Toyocie Corolli 
WRC i Fordzie Focusie RS. W rajdowe szranki z ojcem 
i innymi zawodnikami  po raz pierwszy stanął Hubert 
Ptaszek, jeden z czołowych polskich karti ngowców. Nie 
zabrakło też obrońcy tytułu, zawodnika znanego rów-
nież z Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski i 
wyścigowego pucharu kraju, Pawła Bartoszewicza. Na 
Poligonie pojawili się też kierowcy święcący sukcesy 

klasowe w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach 
Polski, tacy jak bydgoszczanin Marcin Gagacki i włoc-
ławianin Ariel Piotrowski. Dojechali również mocni za-
wodnicy spoza naszego regionu.

Trzecia tegoroczna runda SMT miała dosyć niezwy-
kły przebieg. Nad faworytami zawodów zawisło jakieś 
fatum. Kolejni utytułowani zawodnicy z powodów tech-
nicznych co chwila tracili szanse na końcowy triumf w 
imprezie. 

Ostatecznie zwyciężył jeden z byłych rallycrossow-
ców, Mirosław Witkowski (Automobilklub Toruński) w 
Mitsubishi Lancerze Evo VIII, który na całej trasie o zale-
dwie pół sekundy okazał się szybszy od wspominanego 
powyżej Ariela Piotrowskiego (Citroen C2R2, Automo-
bilklub Polski). Trzeci był Oskar Lubieński (Honda Civic, 
Automobilklub Toruński). 

W następnym numerze podsumujemy cały zakoń-
czony cykl Mini-Max 2010.

Tomasz Niejadlik

regionalny magazyn motoryzacyjny

Tegoroczny cykl Samochodowych 
Mistrzostw Torunia dobiegł końca. Jego 
ostanie odsłony miały niezwykłą obsa-
dę zawodniczą. Listopadowa runda na 
długo pozostanie w pamięci kibiców.

20 milionów Toyot
Toyota wraz z dostarczeniem klientowi dwu-
dziestomilionowego pojazdu w Europie usta-
nowiła kolejny rekord. Model Verso został 
przekazany mieszkańcowi Walencji, Gabrie-
lowi Jiménezowi Juárezowi, dla którego jest 
to pierwszy samochód tej marki.  Na Starym 
Kontynencie Toyota pojawiła się po raz pierw-
szy 50 lat temu, a minivan Verso jest jednym z 
najchętniej kupowanych modeli w Hiszpani. 

Jeep nagrodzony
Zwycięzcą pierwszego plebiscytu Korony Tury-
styki w kategorii samochody terenowe został  
Jeep, pokonując m.in. Toyotę oraz Nissana. 
Konkurs zorganizowany został przez magazyn 
„Polska Wita” i ma na celu promocję  najlep-
szych marek turystycznych. Oprócz samocho-
dów jury wybierało również producentów 
odzieży sportowej, plecaków oraz rowerów.

L-200 najszybsze

RYNEK INFORMUJE
Czytaj więcej na  »  www.jazdamiejska.pl

Zdjęcia: M
itsubishi, Jeep, Toyota.

Fot. Michał Jasiński

Zmodernizowane Mitsubishi L-200 okazało 

się najszybszym pickupem w teście prze-

prowadzonym przez „Auto Świat”. Redakcja 

mierzyła i porównywała osiągi samochodów 

w poszczególnych klasach. Mitsubishi L-200 

najszybciej spośród wszystkich pickupów 

osiągnęło prędkość 100km/h, w czasie 11,7 

sekundy.  Najmocniejszy silnik diesla monto-

wany w L-200 dysponuje mocą 178 KM.

Baza ogłoszeń regionalnych

Sprawdź ofertę  »  www.jazdamiejska.pl/kupteraz

rocznik 2000, 

stan bdb, 

przebieg do 

ustalenia, pełne 

wyposażenie, 
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Marcin Krüger kilka lat temu w te-
renowym aucie stanął na starcie 
afrykańskiego Rajdu Dakar. Nieste-
ty, po realnym zagrożeniu atakami 
terrorystycznymi ze strony Al-Kaidy 
z przejazdu przez Czarny Ląd osta-
tecznie zrezygnowano. Rok później 
impreza z tego powodu zo-
stała przenie-
siona do Ame-
ryki Południowej. 

Zawodnik Mo-
tosport Castrol 
Teamu nie zrezyg-
nował z marzeń 
o starcie w Afryce. Okazją do ich 
spełnienia stał się rajd w Maroku, 
odbywający się równolegle z presti -
żowymi zmaganiami w niemal tym 
samym miejscu z udziałem Jakuba 
Przygońskiego i Jacka Czachora. 

Setki kilometrów trasy w mor-
derczym terenie każdego dnia, noce 
przesypiane na cienkiej karimacie 
układanej na kamieniach, błądze-
nie po zmroku w górach, mając 
dookoła siebie przepaście głębokie 
na 100-150 metrów. To tylko część 
tego, czego w Afryce doświadczył 
motocyklista z Torunia. 

- Czasami naprawdę sam siebie 
pytałem „co ja tutaj robię” – wspo-
mina Marcin Krüger. – Raz jadąc w 
deszczu po płaskim terenie w ostat-
niej chwili zauważyłem przed sobą 
nieckę. Wpadłem w nią z prędkością 
około 120 kilometrów na godzinę. 
Po chwili wybiło mnie w górę. Przy 

ląd o w a n i u 
m y ś l a łe m , 
że już po 
wszystk im, 

ale okaza-
ło się, że 
w p a d ł e m 

wprost na jeszcze w i ę k s z y 
próg. Poleciałem jeszcze wyżej. Tuż 
za nim był kolejny. Wzbiłem się na-
prawdę wysoko i w locie postawiło 
mnie bokiem. Pomyślałem tylko „O 
Boże! To już chyba koniec” i chcia-
łem wcisnąć przycisk fi ndera, co 
pozwoliłoby odnaleźć mnie ratow-
nikom. Na szczęście jakimś cudem 
udało się wyjść z tego cało.

Rajd pod kątem medycznym za-
bezpieczali m.in. ratownicy z brod-
nickiego Off Road Rescue Teamu. 
Kontuzji i odwodnień nie brakowało. 
Przygody mieli też sami brodnicza-

rek lama

AKTUALNOŚCI. RMF MOROCCO CHALLENGE 2010

Przygoda życia na pustyni
„Co ja robię tu, co ty tutaj robisz?”  Te słowa piosenki 
Elektrycznych Gitar zanucił niejeden uczestnik RMF 
Morocco Challenge.  W tym pustynnym piekle znalazł 
się też torunianin.

Fot. Terenow
o.pl
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Pomyślałem tylko „O Boże! To już 
chyba koniec” i chciałem wcisnąć 
przycisk fi ndera, co pozwoliłoby 
odnaleźć mnie ratownikom.

nie. Przejeżdżając przez piaszczysty 
teren nawet nie spodziewali się, że 
chwilę później to miejsce zmieni się 
w rwącą rzekę. Zjawisko spowodo-
wały wody spływające po opadach 
z pobliskich gór. Na szczęście ratow-
nicy w porę opuścili ten obszar. 

Reprezentanci naszego regionu 
jeszcze długo będą wspominać ma-
rokańską przygodę. Marcin Krüger 
dziś bynajmniej nie żałuje uczestni-
ctwa w katorżniczym RMF Morocco 
Challenge. Dla uściślenia dodajmy, 
że torunianin wygrał klasyfi kację 
motocyklistów, choć na początku 
jego straty były naprawdę duże. 
Pierwszy etap rozpoczął się liczącą 
kilkaset kilometrów „dojazdówką”. 
Kłopoty zaczęły się jednak dopiero 

na odcinku specjalnym. W związku 
z awarią oświetlenia roadbooka 
błądził w środku nocy po marokań-
skich górach. Kolejny etap zakończył 
również po zmroku. Zawodnik MCT 
odnalazł się na ogromnych piasz-
czystych wydmach, gdzie zaczął dy-
stansować rywali. Setki kilometrów 
przejeżdżane każdego dnia dawały 
się we znaki jednak każdemu.
- Nie był to rajd o mistrzostwo 
świata, a z pozoru bardziej lajtowe 
zawody, lecz Maroko, gdziekolwiek 
byś nie ruszył, ma niezwykle wyma-
gające tereny. Dlatego w tej części 
świata poprzeczka dla zawodnika i 
sprzętu jest z natury zawsze wysoko 
zawieszona. Ogólnie jednak wraże-
nia naprawdę niesamowite. (tnt)
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Dwa cylindry 
i turbina

Fiat 500 jest pierwszym modelem włoskiego 

producenta wyposażony w nowatorski sy-

stem napędowy: dwucylindrowy, turbodoła-

dowany silnik benzynowy TwinAir o mocy 85 

KM. Pomimo swoich niewielkich rozmiarów 

zapewnia doskonałe osiągi i znaczne obniże-

nie zużycia paliwa. Wydajność dwucylindro-

wej jednostki jest porównywalna z osiągami 

silnika 1.4 16v. Fiat 500 napędzany silnikiem 

TwinAir może osiągnąć prędkość 173 kilome-

trów na godzinę i przyspieszenie od 0 do 100 

km/h w zaledwie 11 sekund. Wg danych pro-

ducenta Fiat 500 TwinAir 85 HP spalać będzie 

średnio 4,0 l/100 km. 

Nowy Passat w salonach
W sprzedaży pojawiła się nowa generacja VW 

Passata. Dostępna jest w dwóch wariantach 

nadwozia: limuzyna oraz kombi (Variant). 

Pod maskę trafi ą silniki o mocy od 105 do 

210 KM. Ceny zaczynają się od 85.290 zł. 

Jazda z piłką na masceJazda z piłką na masce

NOWOŚCI W SALONACH, SZKOŁA BEZPIECZNEJ JAZDY, PLEBISCYT

rek lama
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PLEBISCYT «

Głosuj na Sportowca 

Torunia 2010 !!!

Trzech żużlowców, kartingowiec i mistrz 
Polski w motocrossie otrzymali nominacje 
do prestiżowego plebiscytu organizowa-
nego przez gazetę „Nowości” oraz toruński 
Wydział Sportu i Turystyki. 

W gronie pięćdziesięciu zawodników no-
minowanych do tytułu Sportowca Torunia 
2010 roku znalazło się trzech reprezentan-
tów toruńskiego Unibaksu: aktualny dru-
żynowy mistrz świata, czwarty zawodnik 
tegorocznych indywidualnych mistrzostw 
Polski, Adrian Miedziński; kapitan trzecie-
go zespołu Centernet Mobile Speedway 
Ekstraligi i mistrz Polski par klubowych, 
Wiesław Jaguś, oraz utalentowany junior, 
Emil Pulczyński.

Wśród nominowanych są też Hubert 
Ptaszek i Tomasz Wysocki. Pierwszy to brą-
zowy medalista kartingowych mistrzostw 
Polski w najszybszej bezbiegowej kategorii 
w naszym kraju. 17-letni torunian zaliczył 
również udane starty międzynarodowe. 

Tomasz Wysocki to z kolei zawodnik 
toruńskiego Motosport Castrol Teamu. W 
tym sezonie wywalczył mistrzostwo Polski 
w kategorii MX2J i walnie przyczynił się do 
zdobycia przez klub z Torunia 3. miejsca w 
drużynowych mistrzostwach kraju. 

Kierowcy chcący doskonalić swo-
je umiejętności w zakresie jazdy 
samochodem ponownie spotkali 
się na bydgoskim Kartodromie, 
gdzie uczestniczyli w szkoleniu pod 
okiem prawdziwych fachowców. 

Część z tych osób brała już udział w 
poprzedniej edycji, niektórzy pró-
bowali swoich sił po raz pierwszy. 
Zgodnie z tradycją szkolenie zaczęło 
się od części teoretycznej. Kierowca 
rajdowy Marcin Gagacki wprowa-
dził zebranych w tajniki poprawnej 
pozycji za kółkiem, wytłumaczył 
m.in. jak należy skręcać, by zacho-
wać efektywność, a także jak właś-
ciwie trzymać kierownicę. 
- Odpowiedni zasób wiedzy teore-
tycznej pozwala jeździć bezpieczniej 
oraz uczy właściwego reagowania 
w krytycznych sytuacjach - podkre-
śla Marcin Gagacki. 

Po części teoretycznej przyszła 
kolej na jazdy próbne. Na torze 
ustawiono trzy niezależne trasy. 

Kierowcy mieli okazję ćwiczyć sla-
lom w dwóch konfi guracjach oraz 
próbować swoich sił w teście Ste-
warta. Polega on na pokonaniu 
trasy autem z zamontowanym na 
masce talerzem z piłką tenisową. 
Skonstruowane w ten sposób urzą-
dzenie wymusza na kierowcy łagod-
ną i delikatną jazdę. 

Po przejazdach zapoznawczych 
przyszła kolej na prawdziwą rywali-
zację. Punktowane były dwa slalo-
my oraz wspominany powyżej test 
Stewarta. Szczególnie wymagająca 
okazała się ta druga konkurencja. 
„Bezpieczna jazda z Oponeo.pl” to 
cykl darmowych szkoleń mających 
na celu podniesienie umiejętności 
kierowców i w dalszej konsekwencji 
poziomu bezpieczeństwa. W grud-
niu na zakończenie wszystkich czte-
rech edycji na najlepszego zawod-
nika i najlepszą zawodniczkę będzie 
czekała nagroda główna, komplet 
nowych opon.

Marcin Gagacki 



Wielu producentów projektując 
rodzinne i praktyczne kompakty, 
tworzy dla nich wersje sportowe. 
Pod maskę trafi ają potężne silni-
ki, turbiny, zmodyfi kowane układy 
wydechowe. We wnętrzu pojawiają 
się kubełkowe fotele, sportowa kie-
rownica i prędkościomierz wyska-

lowany do conajmniej 220 km/h. 
Rzadko jednak udaje się zbudować 
samochód, który wzbudza tak wiele 
emocji co nowa Mazda3 MPS, która 
choć mimo japońskiej precyzji, cią-
gle pozostawia pewien niedosyt.

Mazda3 MPS jest nieco dłuższa, 
szersza i masywniejsza od swojej 

„cywilnej” odmiany. Z zewnątrz jest 
jeszcze bardziej niepowtarzalna. 
Porażający wlot na masce, 18-calo-
we aluminiowe felgi, obowiązkowe 
progi i spojler na klapie bagażnika. 
Wszystko to wygląda bardzo ape-
tycznie. Jej czerwone szaty rzucają 
urok i aż trudno się w niej nie za-

kochać. Wnętrze niestety ostudzi 
nasze pożądanie. Większość ele-
mentów pochodzi ze zwykłej „trój-
ki”. Sportowego charakteru próbują 
nadać przednie fotele (choć słabo 
trzymają na zakrętach) oraz alumi-
niowe nakładki na pedały. Zegary 
(i tak już atrakcyjne w innych wer-
sjach) tutaj wyposażono jedynie 
w dodatkowy wskaźnik turbodo-
ładowania oraz logo MPS. Zresztą 
trudno to wszystko zauważyć, bo 
w środku jest po prostu ciemno. 
Ale nam się ten trend podoba, bo 
mając Mazdę3 MPS nie chodzi o to, 
żeby podziwiać jej awangardowe i 
wyszukane wnętrze, ale o to, żeby 
przeżyć z nią niesamowitą przygo-
dę. My ją przeżyliśmy.

Mazda3 MPS dysponuje mocą 
260 KM i doskonale wie, jak ją wy-
korzystać. Turbodoładowany silnik 
niemal od zera daje nam potężnego 

Czytaj więcej na 

www.jazdamiejska.pl «

Do zakochania jeden krok

TESTY I PREZENTACJE. MAZDA3 MPS

Jest waleczna jak karp 
na haczyku. Toczy 
walkę z kierowcą, 
niczym potężna 
ryba z wędkarzem. 
Nie jest łatwo z nią 
wygrać. Mazda3 MPS 
to ognisty potwór, 
w którym można się 
zakochać

Bezwarunkowa miłość nie wchodzi tutaj w grę, chyba że kierować będziemy się wyłącznie sercem.
Pakując się w ten związek, musimy być gotowi na solidną dawkę emocji i ciągłą walkę z... kierownicą.

»»
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kopniaka i momentalnie wciska w 
fotel. Pierwszą setkę zobaczymy już 
po 6 sekundach, a przecież to tylko 
„rodzinny” samochód! Do tego ta 
łatwość przełączania biegów, któ-
rą znamy już z poprzednich wersji 
„trójki”, pozwala w pełni kontrolo-
wać posiadaną moc. Zakręty poko-
nuje z dziecinną łatwością, idealnie 
trzymając się wyznaczonej trasy. 
Sztywne zawieszenie bardzo jej w 
tym pomaga, choć na codzień nie 
jest zbyt praktyczne. Bezlitośnie 
daje odczuć kierowcy i pasażerom 
stan dróg, po których jeździmy. 
Nasze testy ujawniły jeszcze jedną 
niedoskonałość zawieszenia. W 
niektórych momentach, zwłaszcza 
przy dynamicznym przyspieszaniu, 
amortyzatory i wahacze nie są w 
stanie utrzymać przodu auta w 
obranym przez nas kierunku jazdy. 
Koła, które błyskawicznie otrzy-
mują potężną dawkę momentu 
obrotowego, nie są w tym czasie 
dostatecznie trzymane w ryzach. I 
nie wiadomo, kto w tym tańcu pro-
wadzi: czy kierowca, czy MPS.

Taka moc w połączeniu z wyłącz-
nie przednim napędem musi być 
diabelską mieszanką. Mazda3 MPS 
wymaga od nas skupienia, rozsądku 
i nie pozwala na chwilę wytchnie-
nia. Jeśli ktoś nie czuje jednak tej 
adrenaliny, a chciałby mieć orygi-
nalny i zarazem normalny samo-

chód , wcale nie musi rezygnować z 
Mazdy3 MPS. Wbrew pozorom ten 
japoński kompakt może pełnić rolę 
samochodu rodzinnego. Jest prze-
stronny, ma pakowny i praktyczny 
bagażnik, a na trasie spala średnio 7 
litrów benzyny na 100km. Co praw-
da kierowca musi w tym momencie 
zapomnieć, że ma turbo, silnik o 
pojemności 2.3 litra, a w jego ży-
łach płynie benzyna bezołowiowa. 
Nie musimy kupować dwóch samo-
chodów, jednego ekonomicznego, 
bezpiecznego i praktycznego, a dru-
giego na weekendowe przejażdżki 

Mazda3 MPS to bardzo dobry sa-
mochód, którym naprawdę można 
się pobawić. Największą jego zaletą 
jest perfekcyjna praca skrzyni bie-
gów. Dobrze spisują się też hamulce 
oraz zawieszenie, które choć usztyw-
nione, to  jednak nie pozwala na stu-
procentowo rajdową jazdę. Ale do 
zabawy wystarcza. Auto bardzo do-
brze trzyma się też drogi, jedzie jak 
po sznurku. Pamiętajmy jednak, aby 
wyłączyć kontrolę trakcji, która tro-
chę przeszkadza w tego typu jeździe. 
Szkoda, że cena czyni cuda i chyba 
dlatego Mazda postawiła na silnik 

SILNIK: 2.3 TURBO, MOC: 260 KM, PRZYSPIESZENIE: 6,1 s, CENA: 120.300 zł

po wyścigowym torze, czy leśnych 
szutrach. Mazda3 MPS daje nam to 
wszystko w pakiecie - i miłość i roz-
sądek. Gdy jedziemy zawieźć dzieci 
do szkoły, jest łagodna, miła i eko-
nomiczna. Z kolei, gdy szef znowu 
nie dał nam podwyżki, pozwoli się 
wyładować. W sportowych warun-
kach Mazda3 MPS nie już jednak 
oszczędnym samochodem. Nam na 
dystansie tysiąca kilometrów spaliła 
trzy pełne zbiorniki paliwa. Wiemy, 
że to tylko test i nikt na codzień nie 
będzie tak agresywnie jeździł. Ale 
trudno nam uwierzyć, , że ktoś kto 
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Bartosz Michalski
kierowca rajdowy

rzędowy, bo jest tańszy niż jednost-
ka widlasta, czy boxer. MPS nie daje 
nam więc tego sportowego i rasowe-
go dźwięku, a sam wydech, nawet 
z dwoma aktywnymi końcówkami, 
szału nie uczyni. Na torze rallycros-
sowym na którym testowaliśmy auto 
częste hamowanie i przyspieszania 
wprawiały silnik w krótką dezoriet-
nację. Zaraz po zmianie kolejnego 
biegu dało się wyczuć turbodziurę.  
Ciężko pracuje układ kierowniczy i 
powinien być też bardziej dokładny. 
Ogólnie jednak czuć power.

Moim zdaniem
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kupi sobie takie cudo będzie przełą-
czał biegi jeszcze zanim silnik osiąg-
nie 2.000 obrotów. To niemożliwe.  

Nowa Mazda3 MPS kosztuje 
na polskim rynku 120.300 zł. I to 
sprawia, że jej zakup nie wiąże się 
z utratą logicznego myślenia. Jest 
tania, bo biorąc pod uwagę jej 
wyposażenie, indywidualny styl, 
fantastyczne osiągi oraz niezawod-
ność, to i tak zapłacimy mniej niż 
u konkurencji. Gdyby jeszcze tylko 
poprawić to zawieszenie, bylibyśmy 
zakochani bezgranicznie. 

Michał Jasiński

Naprawdę czuć „power”
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Torunianie pod okiem mistrza świata

Do regionu ściągnięto Pedro 
Tragtera, byłego mistrza globu w 
motocrossie. Wszystko po to, aby 
jeszcze lepiej podszkolić liderów 
toruńskiego Motosportu. Choć od 
triumfów Holendra w światowym 
czempionacie minęło już dobrych 
kilkanaście lat, to jednak repre-
zentant fabrycznego teamu Suzuki 

bynajmniej nie zapomniał, jak się 
jeździ na crossie.

Tragtera spotkaliśmy między in-
nymi podczas treningu torunian 
na torze przylegającym do lotniska 
Aeroklubu Pomorskiego. Chodził 
po całym obiekcie z... drewnianą 
tyczką i wskazywał lokalnym mo-
tocrossowcom właściwe tory, po 

Bardzo duży wysiłek wkłada szefostwo Motosport Castrol 
Teamu w fachowe przygotowania swoich zawodników. Tym 
razem zwykli pasjonaci terenowych szaleństw również przy 
okazji mogli uczestniczyć w profesjonalnych treningach.

rek lama

Fot. Tom
asz N

iejadlik

jakich powinni się poruszać, aby 
ich jazda stała się jeszcze bardziej 
efektywna. 

Kilkudniowy blok przygotowaw-
czy obejmował 
też komplek-
sowe badania 
wydolnościowe, a 
także treningi na 
siłowni i basenie. 
Intensywność zajęć była wręcz po-
rażająca.
- Naprawdę dostaliśmy w kość, ale 
wiadomo, że w sporcie bez tego po 
prostu nie ma efektów - podkreślał 
Wojciech Jędrzejewski, prezes za-
rządu klubu podczas treningu na 
torze w Toruniu. - Dzięki obecności 
Pedro mamy okazję mocno potre-
nować tak dużą grupą. On działa 
na nas bardzo mobilizująco. Ja już 
w tej chwili ledwo żyję, ale jestem 
z tego wszystkiego naprawdę zado-
wolony. 

Tragter nie tylko przyglądał się 
z boku wysiłkom torunian, ale też 
samemu dał kilka próbek swoich 
umiejętności. Czołowi zawodnicy 
Motosport Castrol Teamu mieli 
okazję pojeździć po torze w Ludowi-
cach koło Wąbrzeźna u boku same-
go mistrza. On przy tym w praktyce 
wskazywał im właściwy styl jazdy.
- Widać, że to wszystko nie poszło 
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na marne, bo Łukasz i Tomek Wy-
soccy po tej nauce zaczęli zyskiwać 
2-3, a niekiedy nawet po 4 sekundy 
na jednym okrążeniu! To naprawdę 

wielka różni-
ca - ocenia 
prezes Ję-
drzejewski.

Na pod-
wąbrzesk i 

obiekt zjechała n a p ra w dę 
spora gromada miłośników te-
renowych szaleństw. Byli wśród 
nich zarówno czołowi polscy mo-
tocrossowy z braćmi Wysockimi i 
Karolem Kruszyńskim na czele, jak 
i zwykli amatorzy tego typu jazdy. 
Poza członkami toruńskiego sto-
warzyszenia na torze można było 
zobaczyć też reprezentantów go-
spodarza obiektu, czyli klubu Amrol 
Lipnica. W jednym momencie w Lu-
dowicach trenowało przeszło dwu-
dziestu pasjonatów crossu.
- Można poczuć się tu niemal jak na 
zawodach - stwierdził bez ogródek 
jeden z naszych rozmówców. 

Zawodnicy Motosport Castrol 
Teamu pod okiem mistrza świa-
ta przed sezonem 2011 trenować 
będą raz jeszcze. Będzie to w lutym 
w Hiszpanii podczas kolejnego obo-
zu przygotowawczego. 

Tomasz Niejadlik

»

«

Naprawdę dostaliśmy w kość,   ale 
wiadomo,  że w sporcie bez tego po 
prostu nie ma efektów.
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TUNING. REMUS - WYDECHY I NIE TYLKO

Maszyna z wilczą mocą

««

Chciałbyś pod maskę swego auta przygnać jeszcze trochę więcej koni? Mamy dla Ciebie 
dobrą propozycję: do współpracy zaangażuj wilka rodem z Austrii. 

Jednym z podstawowych sposo-
bów podnoszenia mocy w samo-
chodach i motocyklach jest prze-
budowa układów wydechowych. 
W Polsce pomału kończy się era 
domorosłych pseudospecjalistów, 
którzy zapewniają, że za niewielkie 
pieniądze stworzą nam superwy-
dech własnego projektu w swoim 
warsztacie. Na rozwiązanie, które 
da naprawdę dobre efekty, musi 
w tym przypadku całymi miesiąca-
mi pracować szereg specjalistów 
ze sztabem inżynierów włącznie. 
Finalny owoc pracy jest efektem 
profesjonalnych projektów, tygodni 
ciężkiej harówki wielu ludzi oraz se-
tek pomiarów i testów. Wiele osób 
nie zdaje sobie sprawy choćby z 
tego, że nie zawsze krótszy, prostszy 
tłumik oznacza większą moc, a to ze 
względu na specyfi kę rozchodzenia 
gazów wydechowych. Nasi rodacy 

na szczęście coraz chętniej stawiają 
na sprawdzone, uznane na świecie 
marki. Do ścisłego grona z liderów 
w tej dziedzinie zaliczany jest nie-
wątpliwie Remus. Polskim partne-
rem tego znanego austriackiego 
producenta jest fi rma MK-Speed z 
Inowrocławia.

Mocy przybywaj…

Profesjonalnie przebudowany 
wydech w niektórych przypadkach 
daje pięcio-,  a niekiedy nawet oko-
ło dziesięcioprocentowy przyrost 
mocy (tak jest choćby przy zasto-
sowaniu rozwiązań Austriaków w 
Porsche 911 Carrera4S Typ 997 3,8 
l przy osiągnięciu około 5 tys. obr/
min.). Kompleksowe przebudowy 
układu obejmują m.in. wymianę 
kolektorów wydechowych (np. 4 
w 1), rur i tłumików. Remus przez 

dwadzieścia lat działalności stwo-
rzył trudną do zliczenia ilość rozwią-
zań zarówno do samochodów, jak i 
dla motocykli. Produkty spod znaku 
wilka trafi ły w tym czasie nie tylko 
do tysięcy pojazdów jeżdżących 
po drogach, ale i do wielu typowo 
wyczynowych maszyn. Rozwiązania 
Remusa od lat znaleźć można m.in. 
w rajdach samochodowych, rajdach 
enduro i cross-country, off -roadzie i 
na torach wyścigowych. Porządny 
tłumik to jednak nie tylko moc, ale 
i rasowe sportowe brzmienie. Pro-
jektanci tłumików Remusa w po-
szukiwanie właściwych dźwięków 
wkładają ogrom pracy. Wystarczy 
tu choćby wspomnieć, że gotowe 
produkty testowane są przy użyciu 
pojazdów w szczelnych akustycznie 
pomieszczeniach, wyposażonych 
w hamownie podwoziowe i naje-
żonych wieloma niezwykle czułymi 
mikrofonami.

Tytan w czapce, czyli estetyka 

Na tajemnicę sukcesu austria-
ckich wydechów poza mocą i 
brzmieniem składa się jeszcze trzeci 
element, na który szczególną uwagę 
zwracają użytkownicy tuningowa-
nych „cywilnych” aut. Chodzi rzecz 
jasna o design. Tłumiki do motocy-
kli i samochodowe końcówki wyde-
chów Remusa wyróżniają się bardzo 
wysokim poziomem estetyki. Są to 
nie tylko lśniące chromem elemen-
ty. Np. w nowej motocyklowej serii 
HyperCone znaleźć można połą-
czenia stali nierdzewnej i tytanu z 
karbonem (stożkowa „czapka” koń-
cząca tłumik). HyperCone to ponie-
kąd rozwinięcie grupy produktów o 
nazwie HexaCone, która zasłynęła 
niebanalnymi, heksagonalnymi 

kształtami. Warto tu nadmienić, że 
w zakresie wydechów z rozwiązań 
Remusa korzystają tak znani produ-
cenci samochodów jak np. Mazda, 
Mitsubishi czy Seat. Rozwiązania 
Remusa dzięki tunerom trafi ają też 
do najbardziej zaawansowanych 
tuningowo modyfi kacji aut takich 
marek jak: Mercedes-Benz, BMW, 
Audi, Opel, Porsche i Ford.

Nie tylko wydechy

Choć fi rma spod znaku wilka 
niewątpliwie najbardziej zasłynęła 
z modyfi kacji układów wydecho-
wych, to jednak trzeba tu nadmie-
nić, że tworzy też inne rzeczy popra-
wiające parametry samochodów i 
motocykli. Jedną z nich jest obecnie 
Remus Powerizer. To niezwykle pro-
sty w montażu sterownik wtrysku 
paliwa. Dzięki temu urządzeniu w 
pojazdach podnoszona jest moc sil-
nika, wzrasta maksymalny moment 
obrotowy i przeważnie spada zuży-
cie paliwa. Dla przykładu po zasto-
sowaniu Powerizera w Mercedesie 
W203 C220CDI liczba koni mecha-
nicznych rośnie aż o dwadzieścia 
(ze 143 do 163), zaś moment z 
nominalnych 315 niutonometrów 
zwiększa się do 355 Nm. Powerizer 
u polskiego dystrybutora, w sklepie 
fi rmy MK-Speed dla wybranych ma-
rek kosztuje od 2400 do około 3800 
złotych.

Remus produkuje też rozwiąza-
nia mające w bezpośredni sposób 
ograniczać emisję spalin. Filtry, 
nowoczesne katalizatory dostępne 
są dla różnych typów pojazdów, 
zarówno dla samochodów osobo-
wych, jak i ciągników rolniczych, a 
także ciężarówek.

Tomasz Niejadlik
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WYWIAD. BOGUSŁAW BACH

KURS 
ZAMIAST 
STRINGÓW 
POD CHOINKĘ

Z Bogusławem Bachem, byłym kierowcą 
rajdowym, założycielem i szefem 
Toruńskiej Akademii Jazdy rozmawia 
Tomasz Niejadlik.

Skąd wziął się pomysł na Toruńską Akademię Jazdy?
Jesteśmy w dużej mierze po to, ażeby uzupełniać braki w wy-
szkoleniu kierowców, mających na swoim koncie jedynie kurs na 
prawo jazdy. Na takich kursach w wielu ośrodkach szkolenia od 
dłuższego czasu uczy się ludzi głównie chwytów jak zdać egzamin, 
a nie sprawnego, bezpiecznego i przemyślanego przemieszczania 
się po drogach. „Prawko” w naszym kraju jest za tanie, niemal 
najtańsze w Europie. To, niestety, przekłada się na jakość kształ-
cenia. Kurs w naszym kraju powinien kosztować minimum 2500 
złotych. Kursanci płaciliby co prawda więcej, ale przecież łożyliby 
głównie na swoje bezpieczeństwo, a to w końcu rzecz bezcenna. 
Dziś nawet w broszurkach rozdawanych kandydatom na kierow-
ców nierzadko aż roi się od błędów. 

Szkoły jazdy nie zawsze uczą poprawnej, jakże istotnej z punktu 
widzenia bezpieczeństwa pozycji za kierownicą. Są ośrodki, które 
adeptów uczą naprawdę dobrze, posiadają wykwalifikowaną 
kadrę. Jeden z moich wykładowców też prowadzi własną szkołę 
jazdy. W wielu przypadkach braki w wiedzy i umiejętnościach lu-
dzi, którzy mają innych szkollić, są naprawdę duże. Dzisiaj, ażeby 
zostać instruktorem nauki jazdy wystarczy samemu przez trzy lata 
posiadać „prawko”, legitymować się średnim wykształceniem, 
ukończyć stosowny kurs, zdać egzamin i to w zasadzie wszystko.

Skoro polskie kursy nie przygotowują we właściwy sposób kan-
dydatów na kierowców, to gdzie ci ludzie mają się tego nauczyć?
U nas powinno być tak, jak w wielu innych państwach np. Austrii, 
czy krajach skandynawskich, gdzie osoba, która ukończyła kurs, 
ma obowiązek przejść dodatkowe szkolenie o ryzyku drogowym w 
wyspecjalizowanym ośrodku takim jak nasz. Wygląda na to, że w 
Polsce tak w końcu się stanie. Ustawa przechodzi przez sejm. Jeśli 
zostanie w takiej treści przyjęta, to parlamentarzyści udowodnią, 
że naprawdę leży im na sercach bezpieczeństwo drogowe.
 „Elki” jeżdżą po drogach z prędkością 40-50km/h. W jaki sposób 
obecnie kursant ma pojąć, co dzieje się z samochodem, gdy zbyt 
szybko wjedzie się w zakręt?  Jedynie w ośrodkach takich jak 
nasz będzie w stanie w bezpieczny sposób to sprawdzić. Ludziom 
nierzadko wydaje się, że jeśli droga hamowania dla auta jadącego 
z prędkością 30km/h wynosi pięć metrów, to przy czterdziestu na 
zatrzymanie będą potrzebowali analogicznie z dwa metry więcej. 
Niestety, wszystko w takich przypadkach rośnie niemal do kwa-
dratu. Niewielu ma świadomość tego, że podniesienie prędkości 
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Swego czasu ścigał się w rajdach. Dziś 
sam uczy kierowców… Jednak nie 
tego, jak jeździć w poślizgu, a tego jak 
poślizgów i innych zagrożeń unikać. 
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o nawet 5km/h powoduje w istotny sposób wydłużenie drogi hamowana. 
My w TAJ-u takie rzeczy pokazujemy ludziom także w praktyce.

Wykorzystujecie też tzw. płyty poślizgowe, jednak bynajmniej nie po to, 
żeby uczyć kierowców sposobów wychodzenia z poślizgów…
Osobiście jestem wrogiem takiego instruktarzu. My staramy się uczyć ludzi 
takiej jazdy, by w poślizgi nigdy nie wpadali. Na szkoleniach pokazujemy 
m.in. do czego prowadzi zwiększenie prędkości przed wjazdem w łuk o 
kolejne 3-, 5-, 10-, itd. kilometrów na godzinę. Owszem, w nowoczesnych 
samochodach są systemy typu ESP, ale wyraźnie staramy się tłumaczyć 
szkolonym, że nie istnieje żaden system, który oszukałby prawa fizyki i 
pozwolił na przejechanie dowolnego zakrętu z każdą prędkością. Ludziom 
trzeba takie rzeczy pokazywać, bo gdy taki typowy Kowalski kupuje auto 
naszpikowane elektroniką, sprzedawca pokazuje mu wtedy mnogość tych 
wszystkich systemów, wymieniając przy tym wszystkie litery alfabetu. 
Kowalski zapamiętuje z tego jedną trzecią, po czym wydaje mu się, że na 
ten temat ma jakieś pojęcie, a w rzeczywistości wie bardzo niewiele. Przy-
kładowo, istnieje pospolite przekonanie, że ABS skraca drogę hamowania. 
Tymczasem może ją skrócić, ale niekiedy też wydłużyć. Ten system nie 
został skonstruowany w celu ograniczenia tego dystansu, ale po to, żeby-
śmy podczas hamowania nie tracili nad samochodem kontroli, by cały czas 

auto pozostało sterowne. My rozwiewamy wiele takich mitów. Ponadto 
szkolimy też w zakresie ekologicznej, ekonomicznej i defensywnej jazdy. 
Jeździmy z ludźmi po mieście i pokazujemy na czym polega zachowanie 
bezpiecznej odległości, tłumaczymy czym jest martwa strefa itp. Uczymy 
też jak bezpiecznie wykonać manewr, w sytuacji gdyby np. dziecko nagle 
wbiegło na jezdnię. Wykorzystujemy też filmy oraz symulatory dachowa-
nia i uderzenia. Po takiej dawce doświadczeń nawet najbardziej zuchwali 
wyjeżdżają stąd pokorni i bezpieczni. Jestem przekonany, że tym co robi-
my, uratowaliśmy już pośrednio niejedno ludzkie życie. 

Reasumując, do Toruńskiej Akademii Jazdy może  zgłosić się zarówno 
firma, jak i przeciętny, indywidualny Kowalski, który chciałby podnieść 
swoje umiejętności w zakresie prowadzenia aut…
Tak, dokładnie tak. Coraz popularniejsze staje się fundowanie takich szko-
leń w postaci prezentów. Zdarza się, że ludzie myślą o bezpieczeństwie 
swoich małżonków i dlatego decydują się na taki krok. Coraz częściej spo-
tykamy się z sytuacją, w której np. mąż jako prezent gwiazdkowy kupuje 
żonie już nie kolejne stringi, ale właśnie szkolenie w akademii bezpiecznej 
jazdy.
(Porady Bogusława Bacha - strona 14.)
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Fizyk jeździ bez ryzyk...
...czyli prawdy i mity dotyczące zachowania się auta na drodze.

Samochody z przednim na-
pędem są podsterowne, a z 
tylnym nadsterowne?

NIEPRAWDA! Każdy samo-
chód może być podsterowny 
i nadsterowny. Zależy to od 
szeregu czynników, a przede 
wszystkim od działań kie-
rowcy. Kwestie napędu mają 
znaczenie o tyle, że te same 
działania kierowcy w iden-
tycznych warunkach mogą 
spowodować różne reakcje 
samochodu w zależności od 
tego, czy jedziemy przednio-, 
tylnonapędowcem, czy po-
jazdem 4x4.

WARTO WIEDZIEĆ

Specjalista
radzi

Bogusław Bach,
dyrektor Toruńskiej 
Akademii Jazdy

»

Układ stabilizacji toru jazdy zawsze 
zapobiega poślizgowi w 100 %.

NIEPRAWDA. ESP pomaga utrzy-
mać samochód w zamierzonym to-
rze jazdy. Działa jednak wyłącznie 
w zakresie praw fizyki, więc jeśli 
kierowca przesadzi z prędkością, 
urządzenie mu nie pomoże! Układ 

może nie zapanować też nad stabil-
nością auta w warunkach zmiennej 
przyczepności kół do podłoża. 
Na śliskiej nawierzchni trzeba ha-
mować pulsacyjnie.

PRAWDA, ALE… w sytuacji, gdy 
układ hamulcowy samochodu nie 
jest wyposażony w system ABS. Z 

ABS-em zawsze powinniśmy hamo-
wać „na raz” (w sytuacjach zagro-
żenia wskazane jest jak najszybsze 
i najmocniejsze wciśnięcie pedału 
hamulca)!  Prawidłowo wykonane 
hamowanie pulsacyjne pozwala 
zachować sterowność i przeważnie 
nieco skraca drogę hamowania. 

Nie wolno hamować w zakręcie.
NIEPRAWDA. Zwalnianie przy 

użyciu hamulców podczas jazdy po 
łuku, jeśli przyczepność jest wystar-
czająca, raczej nie stanowi proble-
mu. Jeśli jednak musimy hamować 
awaryjnie, taki manewr w zakręcie 
jest NIEBEZPIECZNYM ZADANIEM.

Jak siedzieć za kółkiem? 

Właściwa pozycja za kierownicą ma 
bardzo duże znaczenie dla kwestii na-
szego bezpieczeństwa. Prawidłowa 
wcale nie musi być niewygodna. Fak-
tem jest jednak, że dla niektórych nowe 
ustawienia fotela mogą okazać się nie-
co mniej komfortowe. Warto jednak 

spróbować, bo siedzenie bardzo blisko 
kierownicy uniemożliwia swobodne 
manewry i odpowiednie zadziałanie 
poduszki powietrznej. Z kolei pozycja 
„półleżąca” znacznie opóźnia reakcję 
kierowcy na zmieniającą się sytuację 
drogową. Szybkość reakcji i właściwe 
działanie systemów bezpieczeństwa 
muszą być dla nas priorytetami. Odle-

głość od kierownicy na „wyprostowanie  
rąk” to też duży błąd. Opierając plecy o 
oparcie fotela kierowca powinien móc 
swobodnie sięgnąć do najdalszego 
miejsca kierownicy. Zadbajmy o nale-
żyte ustawienia zagłówka. Gdy jest on 
zbyt nisko, w trakcie wypadku możemy 
nabawić się uszkodzenia kręgosłupa w 
części szyjnej. 
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Nieznajomość prawa nie zwalnia nas od jego 
przestrzegania. Szkoda, że ustawodawcy rzadko 
o tym pamiętają i tworzą zawiłe przepisy. A my 
potem borykamy się z problemami, od których 
wszyscy umywają ręce.

W życiu każdego kierowcy są dwie 
najszczęśliwsze chwile. Pierwsza, 
gdy kupuje samochód. Druga, gdy 
go sprzedaje. Często jednak po ta-
kiej transkacji powstają problemy 
z firmą ubezpieczeniową, w któ-
rej wykupiliśmy obowiązkowe OC 
naszego pojazdu. Postaramy się 
więc wspólnie z Iwoną Wójcicką 
z toruńskiego Centrum Ubezpie-
czeń Komunikacyjnych wyjaśnić i 
przedstawić najczęstsze przypadki 

Nie płać podwójnie 
za ubezpieczenie !!!

PORADY. UBEZPIECZENIE OC

rek lama

15

możliwości zmiany ubezpieczycie-
la! Pozostaje nam wtedy korzystać z 
OC poprzedniego właściciela.

I to jest właśnie ta druga możli-
wość. Kupujący już od dnia zakupu 
auta ma prawo korzystać z ubezpie-
czenia poprzedniego właściciela. 
Musimy wtedy zgłosić się do towa-
rzystwa w celu przepisania polisy 
na siebie. Towarzystwa dokonują 
tego dwojako. Albo aneksem, zmie-
niając dane właścicieli i numer re-
jestracyjny pojazdu albo obligują do 
tzw. rekalkulacji składki.

- Jeśli zmieniają się tylko dane, to 
robią to bez opłat, chyba że wcześ-
niejszy właściciel rozbił swoją skład-
kę na raty i nie wszystkie są opłaco-
ne, a ich termin przypada po dacie 
sprzedaży pojazdu. Gdy tak jest, 
to obowiązek zapłaty kolejnych rat 
spada na nowego właściciela. Kiedy 
natomiast towarzystwo przepro-
wadza wspomnianą rekalkulację, 
wówczas porównuje składki - no-
wego i poprzedniego właściciela.

Iwona Wójcicka,
CUK Toruń

sporów na drodze właściciel-ubez-
pieczyciel.

- Sprzedając nasz samochód 
mamy 30 dni na powiadomienie za-
kładu ubezpieczeń, że nie jesteśmy 
już jego właścicielem. Oprócz usta-
wowego obowiązku, pamiętajmy, 
że zgłoszenie tego faktu uwolni nas 
od ewentualnych problemów ze 
szkodą, jaką mógłby uczynić nowy 
właściciel pojazdu, a która mogła-
by być zapisana przez towarzystwo 
ubezpieczeniowe na nasze konto 
- przestrzega Iwona Wójcicka. 

Przekazując nowemu właścicie-
lowi samochód, dołączamy również 
polisę OC - to nasz obowiązek. Ku-
pujący od teraz decyduje, co z na-
szym ubezpieczeniem dalej zrobić. 
Ma na to 30 dni, licząc od daty za-
kupu zapisanej w umowie. Wyjścia 
ma dwa. Pierwsze daje możliwość 
ubezpieczenia pojazdu w innym to-
warzystwie niż to, w którym ubez-
pieczył pojazd poprzedni właściciel. 
Czyli zmienia ubezpieczyciela, bo 

np. po okazyjnej cenie może nabyć 
pakiet zawierający także OC. 

- W takim przypadku najpóźniej 
30. dnia od daty zakupu musimy 
dostarczyć do „aktualnego” towa-
rzystwa ubezpieczeniowego wypo-
wiedzenie umowy ubezpieczenia 
OC. Trzeba pamiętać, że mimo, iż 
to nie nowy właściciel zawierał po-
lisę, to wraz z zakupem auta staje 
się ona jego własnością i to na nim 
spoczywa obowiązek rezygnacji! 

O tym, niestety, bardzo często 
zapominamy i od tego momentu 
zaczynają się poważne kłopoty. Je-
śli bowiem nie dopilnujemy tego 
obowiązku, czyli nie wypowiemy 
starej umowy w terminie do 30 
dni, a w międzyczasie nabędziemy 
drugą polisę, to wówczas skutku-
je to podwójnym ubezpieczeniem 
OC. Dwa towarzystwa będą chro-
niły nasz pojazd, ale za obydwie 
ochrony będziemy musieli płacić! 
Warto również pamiętać, że już 31. 
dnia po zakupie samochodu nie ma 
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nicznym i potężnymi gabarytami. 
Limuzyna ma pięć i pół metra dłu-
gości, a tzw. kły na zderzaku czynią 
ją jeszcze odrobinę dłuższą. 
- Ledwo mieści się w garażu - opo-
wiada Grzegorz Staniszewski. - Żeby 
domknąć drzwi, każdorazowo mu-
szę odkręcać tylny zderzak.  

190 centymetrów szerokości też 
robi wrażenie. Wysokość wynosi 
177, a rozstaw osi aż 335 cm. Masa 
własna samochodu to 2121 kilo-
gramów. Moglibyśmy tu napisać 
„zaledwie 2121 kilogramów”, gdyż 

Fot. Michał Jasiński

jak na takie wymiary zewnętrzne 
pojazd mimo wszystko jest stosun-
kowo lekki. Stało się to możliwe 
dzięki zastosowaniu drewnianej 
(!) konstrukcji pokrytej aluminium. 
Drewno zostało doskonale zakon-
serwowane i dlatego w większości 
zachowanych „princesek” po dziś 
dzień pozostaje w bardzo dobrym 
stanie.

W środku ponadczasowy luksus. 
Tutaj też znajdziemy drewno. Wnę-
trze wykończone jest orzechem. 
Potężny Vanden Plas z lat 60. po-
siada coś w stylu obecnej klimaty-
zacji! Seryjnie montowany układ 
schładzania wnętrza, wykorzystuje 
agregat i specjalną chłodnicę. 

W środku jest tyle miejsca, że mo-
glibyśmy tam zmieścić niemal całą 
drużynę piłkarską, choć auto for-
malnie rejestrowane było jako sied-
mioosobowe. Torunianie „prince-
skę” chcą wykorzystywać do obsługi 
ceremonii ślubnych. Zapewniają, 
że każda pani młoda, nawet z naj-
bardziej rozłożystą suknią, choćby 
na tzw. kole, w środku samochodu 
będzie czuła się naprawdę wygod-
nie. Żeby podróżującym zapewnić 
maksymalną swobodę, wiążącą się 

16

SAMOCHODY ZABYTKOWE. VANDEN PLAS PRINCESS

Prawdziwa perła Jej Prawdziwa perła Jej 
Królewskiej MościKrólewskiej Mości

Chcesz, żeby pani Twego serca autentycznie poczuła się niczym brytyjska królowa? Jeśli tak, 

to zafunduj jej romantyczną przejażdżkę Vanden Plasem.

Pospolicie uważa się, że to Rolls-
Royce był w minionym półwieczu 
ulubioną marką monarchów z Wiel-
kiej Brytanii. Okazuje się, że nie jest 
to do końca prawdą, gdyż królowa 
Elżbieta II szczególnie upodobała 
sobie limuzyny Princess, produko-
wane przez Austin Motor Corpora-
tion Ltd i od 1960 roku Vanden Plas 
Limited. Również legendarni beat-
lesi pokochali „księżniczkę”.  

Princeska została zaprezentowa-
na światu w Earls Cort w 1952 roku 
i już od samego początku zyskała 
szerokie grono zwolenników wśród 
brytyjskich VIP-ów. Królowa Elżbie-
ta tuż po premierze kupiła od Aust-
ina dwa egzemplarze tego modelu. 
Potem przyszedł czas na kolejne. W 
sumie w swojej flocie miała aż dzie-
sięć „księżniczek”. Te limuzyny słu-
żyły jej zarówno jako środek trans-
portu podczas wielkich uroczystości 
państwowych, jak i jako samochód 
do prywatnych wyjazdów. 

Choć w sumie wyprodukowa-
no 3344 egzemplarze aut Austin 
Princess i Vanden Plas Princess, to 
jednak do dziś w dobrym stanie 
zachowało się ich bardzo niewiele. 
Co ciekawe, stosunkowo sporo, bo 

prawdopodobnie aż pięć „prince-
sek” można obecnie znaleźć w Pol-
sce. Jeden z takich unikatów kilka 
miesięcy temu trafił do Torunia. 
Ludzie, którzy go sprowadzili, Grze-
gorz Staniszewski i Sławomir Szew-
czyk, mówią wprost:
- To nie był przypadek. Właśnie 

tego auta szukaliśmy. Vanden Plas 
od dawna siedział nam w głowach 
i w końcu się udało.

Samochód wyróżnia się niepraw-
dopodobnym jak na owe czasy 
produkcji zaawansowaniem tech-

Gdyby ktoś chciał poczuć ducha angielskiej legendy, poobco-
wać choć przez parę chwil z tym motoryzacyjnym niebanal-
nym pięknem, to wystarczy sięgnąć do portfela 
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LATA: 1952-1968r. WIELKOŚĆ PRODUKCJI: 3344 EGZEMPLARZE

również z intymnością, konstrukto-
rzy zadbali o specjalną zasłonę, po 
zaciągnięciu której, można oddzielić 
się od kabiny szofera. Wygłusza ona 
na tyle dobrze, że kierowca w tym 
przypadku nie jest w stanie usły-
szeć choćby jednego słowa swoich 
pasażerów! Ciekawostką jest to, że 
auto posiada specjalny stopień uła-
twiający podróżującym wsiadanie i 
wysiadanie.

Pomyślano również o komforcie 
szofera. Co prawda jego kanapa jest 
najmniej komfortowa ze wszyst-
kich „siedzisk” w aucie i znajduje 
się bardzo blisko regulowanej tylko 
w pionie kierownicy, to jednak na 
uwagę zasługuje... wspomaganie 
owego kółka!

- Dla wielu to szok, gdy dowia-
dują się o wspomaganiu i fakcie, że 
konstrukcyjnie ten model pochodzi 
z początku lat 50. - mówi Grzegorz 
Staniszewski. - Nie jest to jednak 
typowa, prosta konstrukcja, którą 
znamy ze współczesnych aut, a zde-
cydowanie bardziej skomplikowany 
mechanizm bazujący na zespolo-
nych - siłowniku, drążkach, wałku i 
prądnicy. 

 Jazda „princeską” dla pasażerów 
jest prawdziwym wypoczynkiem, 
nawet na wyboistych i dziurawych 
jak szwajcarski ser polskich dro-
gach. Auto praktycznie płynie po 
wybrakowanej jezdni, przy okazji 
leniwie kołysząc podróżujących. 
Na komfort wpływa między innymi 
fakt, że samochód jest bardzo ma-
sywny, szeroki i dysponuje dużym 
rozstawem osi. Do tego dochodzi 
staranie przygotowane zawiesze-
nie. Konstrukcja niezależnego przo-
du oparta jest wahaczach zabudo-
wanych w układzie trapezowym 
i sprężynach śrubowych. Z tyłu 
zastosowano półeliptyczne resory 
chronione pochwami i stabilizator 
skrętu. Zarówno w przednim, jak 
i tylnym zawieszeniu występują 
hydrauliczne amortyzatory ramie-
niowe.

Vanden Plas (Austin) Princess 
to auto stworzone do jazdy pełnej 
elegancji i dostojeństwa, oraz spo-
kojnego delektowania się kolejnymi 

pokonywanymi kilometrami. Bar-
dziej dynamiczne przejazdy raczej 
nie są w stylu tej pałacowej „księż-
niczki”. Dlatego też silnik „grubsze-
go ognia” nam nie zapewni. Jed-
nostka zastosowana w „princesce” 
to czterolitrowa, górnozaworowa 
rzędowa szóstka umieszczona z 
przodu. Przy stopniu sprężania na 
poziomie 6,80:1 osiągnięto moc 
oscylującą około 132 koni mecha-
nicznych i maksymalnym momencie 
obrotowym wynoszącym 29 mkG 
przy 2200 obr./min. Średnie zużycie 
paliwa wynosi 20-30 l/100 km.

  Torunianie zamierzają stworzyć 
małą kolekcję brytyjskich pojaz-
dów. Najbardziej reprezentacyjne 
limuzyny mają być wynajmowane 
wraz z szoferem do ślubów. Obec-
nie najtańsza opcja trzygodzinnego 
„zatrudnienia” Vanden Plasa w To-
runiu lub w promieniu trzydziestu 
kilometrów od miasta kosztuje 750 
złotych. 9-10 godzin obejmujących 
nie tylko dowiezienie narzeczonych 
na uroczystość ślubną, a dalszej ko-
lejności na wesele, ale również ple-
nerowe sesje fotograficzne to wy-
datek rzędu około 1200 zł. Grzegorz 
Staniszewski zapewnia jednak, że 
w zależności od zapotrzebowania 
opcje dla nowożeńców mogą być 
jeszcze bardziej rozszerzane. Sła-
womir Szewczyk w ramach podróży 
poślubnej jest w stanie zapewnić 
apartament w Bułgarii (Złote Pia-
ski).

Vanden Plas Princess to niewąt-
pliwie oryginalna, niesztampowa i 
wygodna propozycja auta do ślubu. 
Nadwozie typu kareta podkreśla 
szyk i na długo zapada w pamięć. 
„Księżniczka” to jednak nie tylko 
doskonała limuzyna dla nowożeń-
ców, czy dawniej brytyjskiej królo-
wej. Legendarny zespół The Beatles 
często przyjeżdżał nią na koncerty i 
podróżował tym cackiem po całej 
Wielkiej Brytanii. W prywatnym 
rankingu ulubionych samochodów 
John Lennon, Paul McCartney i 
spółka umieścili go na bardzo wyso-
kim trzecim miejscu. 

Tomasz Niejadlik
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Za przykład może posłużyć nam 
pewne zdarzenie z grudnia ubie-
głego roku. 37-letnia kobieta na 
wiadukcie w podtoruńskich Koń-
czewicach spowodowała poważny 
karambol. W wypadku ciężko ran-
nych zostało aż pięć osób. Wśród 
nich był między innymi kierowca 
ti ra, który najpierw uderzył w sa-
mochód, prowadzony przez Dorotę 
G., a następnie runął z wysokiego 
na kilka metrów wiaduktu na bieg-
nące pod spodem torowisko. Sędzia 
orzekający o winie sprawczyni jasno 
stwierdził, że przyczyną wypadku 
były przede wszystkim letnie opony, 
a dopiero w dalszej kolejności pręd-
kość i pośpiech. Pierwszej przyczyny 
łatwo można było uniknąć... 

Troszcząc się o bezpieczeństwo 
na drogach rządy niektórych kra-
jów (w tym choćby Austrii, Finlan-
dii, Szwecji, Estonii, Litwy i Łotwy) 
wprowadziły obowiązek wymiany 
opon na zimowe. Również niektóre 
ubezpieczalnie przy orzekaniu o wi-
nie sprawdzają, czy opony uczest-
ników zdarzenia były dostosowane 
do warunków pogodowych. 

W Polsce, póki co, nie ma jesz-
cze obowiązku wymiany ogumienia 
wraz z nadejściem zimy, mimo, iż 
w dalszym ciągu duża część kolizji i 
wypadków spowodowana jest właś-
nie niewłaściwym doborem opon. 

Cieszy fakt, że Polacy coraz większą 
uwagę przywiązują do należytego 
ogumienia, jednak nadal sytuacja 
nie jest na tyle dobra, jak można by 
sobie tego życzyć. Nie brakuje tych, 
którzy faktycznie decydują się na 
zmianę opon, ale zimówki z racji na 
pozorne oszczędności zakładają tyl-
ko na koła jednej z osi. Niepokoi też 
to, że wielu naszych rodaków zbyt 
późno decyduje się na wizytę w 
serwisach wulkanizacyjnych. W ten 
sposób nie tylko ryzykujemy tym, że 
zima w pewnym momencie nas za-
skoczy, ale także nierzadko tracimy 
jakże cenny czas.

- Tak jak w warsztatach wulka-
nizacyjnych, tak i w sklepach in-
ternetowych sprzedających opony 
jest szał zakupów, kiedy spadnie 
pierwszy śnieg - komentuje Justy-
na Kaczor, ze sklepu internetowe-
go NetCar.pl. - Nie należy czekać 
ze zmianą opon na zimowe aż do 
załamania pogody, ponieważ może 
nas spotkać przykra niespodzianka 
w postaci kolejek, czy problemów z 
realizacją zamówień w sieci. 

Ogólnie przyjęto, że opony zmie-
nia się z letnich na zimowe, kiedy 
temperatura powietrza wynosi 
około siedmiu stopni Celsjusza i ma 
tendencję spadkową. Opony letnie 
zbudowane są ze specjalnej mie-
szanki (min. syntetyczny kauczuk 

i sadza), która swoimi właściwoś-
ciami daje lepszą przyczepność w 
temperaturze dodatniej. Z kolei w 
temperaturze poniżej 7 stopni C 
mieszanka gumowa opony letniej 
sztywnieje, czego konsekwencją jest 
mniejsza przyczepność i elastycz-
ność, wydłużenie drogi hamowania, 
a także znacznie szybsze zużywanie 
się opon. Ci, którzy rozpoczynają 
sezon zimowy na letnich oponach, 
skracają „żywotność” tego ogumie-
nia nawet o dwadzieścia procent. 
Ponadto jazda na oponach letnich 
w zimie to znacznie niższy poziom 
bezpieczeństwa i stwarzanie zagro-
żenia na drodze dla innych.

Zimówki zbudowane są z mięk-
kiej kompozycji kauczuku z dodat-
kiem krzemu, co zapewnia większą 
przyczepność do podłoża w niskich 
temperaturach np. podczas jazdy po 
śniegu. Specyfi czna rzeźba bieżnika 
(z dużymi blokami w strefi e bar-
kowej i dużą ilością odpowiednio 
ukształtowanych nacięć lamelko-
wych) powoduje, że opona „wgry-
za się” w śnieg, podczas gdy letnia 
zwyczajnie się ślizga. Dzięki takiej 
budowie opona lepiej dostosowuje 
się do warunków drogowych, odpro-
wadza większą ilość wody, śniegu 
czy błota pośniegowego. Zimówki 
są bardziej odporne także na zjawi-
sko tzw. aquaplaningu, dzięki temu, 
że mają pogłębione nacięcia wzoru 
bieżnika. Samochód wyposażony w 
tego typu ogumienie w zimowych 
warunkach nierzadko potrzebuje o 
połowę krótszą drogę hamowania 
niż to samo auto na letnich.

Sama wymiana opon jednak nie 
wystarczy. Trzeba także pamiętać 
o kontrolowaniu ich stanu, czyli o 
poziomie ciśnienia powietrza oraz 
głębokości bieżnika. Jeśli bieżnik 
jest mocno zużyty, to opona nie 
trzyma się należycie dobrze na-
wierzchni pokrytej śniegiem lub 
lodem. Żywotność opon najlepiej 
przedłużyć za sprawą regularnego 
sprawdzania ciśnienia w kołach, 
które według niektórych źródeł za-
leca się wykonywać co pięć tysięcy 
przejechanych kilometrów lub we-
dług opinii innych ekspertów co 
około dwa tygodnie bez względu na 
przebieg. Wskazane jest także kon-
trolowanie wyważenia kół. Koniecz-
ne jest to przynajmniej przy każdej 
ich wymianie. Poza tym kluczowe 
znaczenie ma sposób przechowy-
wania opon. Niewłaściwy skutkuje 
doprowadzeniem ogumienia do 
bezużytecznego stanu.

Generalnie rzecz biorąc w śnież-
nym i mroźnym okresie opony zimo-
we przewyższają letnie ogumienie 
niemal we wszystkich parametrach 
związanych z bezpieczeństwem jaz-
dy. Opona zimowa została właśnie 
tak przygotowana do trudnych je-
sienno-zimowych warunków, ażeby 
zagwarantować większą mobilność. 
Skład surowca, a także konstrukcja i 
układ bieżnika to cechy, które wpły-
wają na komfort każdego kierowcy, 
w tym także komfort psychiczny.

Agnieszka Gugała (Startbull)

Bez takich gum o 
w(y)padki nie trudno

PORADNIK. ZIMOWA JAZDA MIEJSKA

O tym, że jesienią warto pomyśleć o zmianie 
ogumienia na zimowe, wiedzą prawie wszyscy. 
Nie zawsze jesteśmy jednak świadomi tego, jak 
wielkie ma to znaczenie.
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Nie rzucaj 
opony byle 
gdzie!

Poprzez właściwe obchodzenie się 
z oponami i odpowiednie ich prze-
chowywanie, proces starzenia się 
opony i utraty przez nią niektórych 
właściwości, może być w znaczący 
sposób spowolniony, a właściciel 
pojazdu dzięki temu jest w stanie 
istotnie zaoszczędzić na rzadszej 
wymianie zużytego ogumienia.Naj-
częściej występującą konsekwencją 
złego przechowywania opon jest 
odkształcenie ściany bocznej ogu-
mienia, stopki lub czoła bieżnika. 
Możliwe są również zmiany sta-
rzeniowe. Tego typu procesy mogą 
zarówno skrócić czas użytkowania 
opon, jak i wręcz uniemożliwić dal-
szą ich eksploatację.

Zdaniem eksperta ze sklepu in-
ternetowego NetCar.pl jednym ze 
sposobów na zminimalizowanie 
wpływu czynników zewnętrznych i 
maksymalne wydłużenie żywotno-
ści opon jest ich właściwe przecho-
wywanie. 

- W profesjonalnych fi rmach opo-
niarskich opony są przechowywane 
według ściśle określonych zasad. 
Dzięki zapewnieniu im prawidłowej 
temperatury, wilgotności i oświet-
lenia gwarantujemy, że opony będą 
dłużej służyć kierowcom - komentu-
je Justyna Kaczor z NetCar.pl.

Chcąc zapewnić gumom dobre 
warunki przechowywania, musimy 
pamiętać o kilku zasadach:

1. Zaraz po zdjęciu opony należy  
oczyścić ją z zalegającego brudu i 
wilgoci. Woda, która pozostaje na 
gumie może mieć destrukcyjny 
wpływ na żywotność ogumienia.

2. Opony można umieścić w 
osobnych workach foliowych, co 
stanowi dodatkową ochronę przed 
czynnikami zewnętrznymi.

3. Sposób składowania uzależnio-
ny jest od tego, czy przechowujemy 
koła, czyli opony z felgami, czy też 
same gumy bez felg. Opony należy 

przechowywać na stojąco, „luźno”, 
czyli tak by nie były ściskane, zdu-
szane itd., co pewien czas obraca-
jąc je o 90 stopni. Koła natomiast 
przechowuje się układając jedno 
na drugim. Można je też powiesić 
na specjalnym wieszaku. Ciśnienie 
w kołach należy zmniejszyć o około 
dwadzieścia procent.

4. Miejsce składowania opon po-
winno być ciemne, suche i chłodne 
oraz od czasu do czasu wentylowa-
ne.

5. Ogumienie powinno się prze-
chowywać w temperaturze nieco 
poniżej 15 stopni Celsjusza.

6. Niedopuszczalne jest: wy-
stawianie opon na długotrwałe 
działanie promieni słonecznych, 
długotrwałe magazynowanie na 
zewnątrz, składowanie ogumienia 
w pobliżu rozpuszczalników, paliw i 
źródeł ozonu oraz poddawanie ich 
długotrwałemu naciskowi. W przy-
padku kontaktu opon z ropą, ben-
zyną, smarem czy olejem itp. guma 
ulega rozpuszczaniu i pęcznieje, co 
w konsekwencji doprowadzić może 
do całkowitego ich zniszczenia.

7. Ponadto producenci ogumie-
nia zalecają zaznaczenie pozycji 
opon przed ich zdjęciem. Dzięki 
temu możliwa będzie zamiana po-
zycji „gum” (np. te, które były na 
przedniej osi, przenosimy na tył), co 
zrównoważy stopień ich zużycia.

Zakup kompletu nowych opon zi-
mowych, czy też letnich to wydatek 
co najmniej kilkuset złotych. Warto 
więc zadbać o to, żeby służyły one 
nam jak najdłużej. Pamiętajmy, że 
prawidłowo przechowywane i na-
leżycie eksploatowane ogumienie 
może zachować swoje rzeczywiste, 
niezmienione właściwości nawet 
przez kilka lat.

Agnieszka Gugała (Startbull)

Wymiana ogumienia na te o zimowej charakterystyce 
w bieżącym okresie jest niewątpliwie bardzo ważna. 
Istotny jest też jednak sposób przechowywania zdjętych 
gum. Chodzi o to, by służyły nam one jak najdłużej.
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Korzystanie z samochodu w zimie 
raczej nie różni się znacznie od uży-
wania go latem, lecz warto zwrócić 
uwagę na kilka dość istotnych szcze-
gółów, ażeby uniknąć niemiłych nie-
spodzianek podczas mrozów.

Akumulator: Należy poświęcić  
mu dużo uwagi, bowiem to głównie 
od niego zależy, czy uruchomimy 
silnik przy dużym mrozie. Przede 
wszystkim sprawdźmy poziom elek-
trolitu. Po upalnym lecie woda pa-
ruje i może się okazać, że płyty aku-
mulatora nie są zanurzone. Wodę 
(tylko i wyłącznie destylowaną) mo-
żemy kupić w każdym markecie za 
kilka zł i uzupełnić ją sami. Pamięta-
jąc, że dolewamy ten płyn do żrące-

go kwasu siarkowego, czynność tą 
należy wykonać bardzo ostrożnie. 
Ułatwić to zadanie możemy sobie 
poprzez przygotowanie średniej 
wielkości strzykawki z elastycznym 
wężykiem, którym wodę będziemy  
wprowadzać do poszczególnych cel 
akumulatora.

Samochody posiadające aku-
mulatory żelowe lub bezobsługo-
we są zwolnione z tej czynności. 
Jednak uwaga na akumulatory 
pseudobezobsługowe, w których 
nie widać korków, a mają np. takie 
oczko, świecące w trzech kolorach 
(np. zielonym, białym i czarnym). 
Takie akumulatory też są „obsługo-
we”, czyli mamy możliwość dolania 

wody destylowanej. Klemy akumu-
latora możemy posmarować waze-
liną techniczną.

Następnie przy pomocy prostego 
miernika, czy multi metru spraw-
dźmy napięcie akumulatora.

Ustawiamy miernik na pomiar 
napięcia stałego (DC) na skali do 
20V. Przykładamy teraz czerwoną 
końcówkę plus do klemy plus (+) 
akumulatora, a czarną do minu-
sa (-). Pomiaru dokonujemy przy 
wyłączonym silniku i wyłączonym 
zapłonie oraz wyłączonych wszyst-
kich możliwych odbiornikach prą-
du. Powinniśmy uzyskać wynik ok. 
11,8-12 V. W przypadku mniejszych 
wartości należy doładować aku-
mulator. Uruchamiamy teraz silnik 
i ponownie sprawdzamy napięcie 
na akumulatorze (bez zbędnych 
odbiorników prądu). Powinniśmy 
uzyskać ok. 14-14,4 V. Jeszcze jeden 
pomiar wykonujemy z włączonymi 
światłami mijania w celu sprawdze-
nia ładowania akumulatora. Tutaj 
już spadki napięć będą różne dla 
różnych marek samochodów, ale 
napięcie to nie powinno spadać po-
niżej 13 V.

Jeśli otrzymamy wyniki znacznie 
niższe od podanych, to radzę udać 
się do serwisu, aby usunąć usterki.

Pamiętajmy że układy elektro-
niczne dobrze działają w normal-
nych temperaturach. Natomiast 
przy temp. – 30 ° C i niżej potrafi ą 
dziać się cuda. A ostatnia zima po-
kazała swoje mroźne oblicze...

Układy elektroniczne: Zwracam 
tu szczególną uwagę na światła 
mijania. To na nich jeździmy przez 
cały rok, ale to właśnie w okresie 
jesienno-zimowym są nam one 
najbardziej potrzebne. Dobrze dzia-
łające oświetlenie jest nieocenione 
w czasie opadów deszczu, gdzie do-
bra widoczność jest na wagę złota. 
Wymieńmy słabo świecące żarówki 
na nowe i pamiętajmy, aby poje-
chać na stację kontroli pojazdów w 
celu ustawienia świateł (większość 
wykonuje tą usługę za darmo). 
Dmuchawa od wentylacji kabiny 
również się przydaje do szybszego 
ogrzania wnętrza oraz odparowa-
nia szyb. Także urządzenia dodatko-
we takie jak np. elektryczne pompy 
wody, grzałki w układzie chłodzenia 
pomagają szybciej ogrzać wnętrze 
samochodu.

Układ chłodzenia: Jeśli używamy 
innego płynu niż „niezamarzają-
cy”, to obowiązkowo należy go na 
właśnie taki wymienić. Najlepiej o 
temperaturze zamarzania ok. – 32 

i niżej. Odradzam stosowanie ta-
nich płynów z supermarketów. Za-
oszczędzimy co prawda na płynie, 
lecz wymiana pękniętej chłodnicy 
jest rzeczą  kosztowną.

Upewnijmy się też, czy termostat 
działa prawidłowo i czy nie ma żad-
nych wycieków. To wszystko może 
się złożyć na wydłużenie czasu 
ogrzewania wnętrza i zwiększenie 
zużycia paliwa. 

Niesprawny termostat wyczuje-
my, jeśli przy temp. otoczenia ok. 0 
– 5° C uruchamiamy silnik i po ok. 
5-10 minutach temperatura silnika 
z trudem osiąga 80°C lub wcale do 
takiej wartości nie dochodzi. Jeśli 
w sumie po 15-20 minutach jazdy 
jeszcze nie ma 80°, to termostat na 
100% jest do wymiany. Polecam ku-
pić nowy ze średniej półki cenowej 
(jeśli nas nie stać na oryginał). Po-
służy na pewno na kilka lat. 

Układ zasilania: Samochody wy-
posażone w silniki z zapłonem sa-
moczynnym (diesel) są szczególnie 
narażone na niską temperaturę z 
powodu wydzielania się parafi ny z 
paliwa, która może zatkać wtryski-
wacze. Upewnijmy się również, czy 
wszystkie świece żarowe działają 
jak należy. Pamiętajmy, że to właś-
nie od nich zależy podgrzanie po-
wietrza wpadającego do cylindra. 

Silnikom benzynowym z kolei 
grozi woda w zbiorniku, która z re-
guły osadza się na jego dnie. W do-
datnich temperaturach nie stanowi 
ona żadnego problemu. Natomiast 
może zamarznąć w przewodzie pali-
wowym, idącym pod samochodem 
i w efekcie nie odpalimy silnika, bo 
motor nie dostanie paliwa.

W każdym markecie, czy sklepie 
motoryzacyjnym znajdziemy do-
datki do paliwa, które uchronią nas 
przed tymi niemiłymi niespodzian-
kami.

Zimą każdy silnik zużywa więcej 
paliwa, tak więc unikajmy sytuacji 
jazdy na rezerwie. Starajmy się za-
wsze mieć minimum ok. ¼ wypeł-
nionego zbiornika.

Samochody wyposażone w insta-
lacje LPG w zasadzie nie wymagają 
szczególnej uwagi. Odpalajmy auto 
zawsze na benzynie, przełączajmy 
na gaz najwcześniej, jak silnik osiąg-
nie minimum 40°C. Również sta-
rajmy się w zbiorniku mieć więcej 
benzyny. Upewnijmy się, że motor 
jest na tyle w dobrej kondycji, która 
pozwoli bez większego problemu 
uruchomić go zimą na benzynie.

Filip Markowski

Przygotowanie 
samochodu do zimy

PORADNIK. ZIMOWA JAZDA MIEJSKA

W tym okresie naszej „furce” naprawdę warto 
poświęcić trochę uczucia. Wymiana opon, 
pióra wycieraczki i kupno skrobaczki do szyb, 
to może być zdecydowanie zbyt mało.
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Uruchamiamy zimą maszynę

Postaram się wyczerpująco opisać 
wskazaną kolejność poszczegól-
nych czynności, tak abyśmy mogli 
maksymalnie ułatwić sobie życie i 
zaoszczędzić cenny czas. Jeśli ktoś 
trzyma auto w garażu lub pod wia-
tą, to ten tekst może przeczytać 
głównie dla rozrywki.
Idziemy rano w stronę naszego sa-
mochodu, a tu przed sobą widzimy 
wielką kulę śniegu lub kostkę lodu 
w kształcie przypominającym nasze 
auto. W pierwszej kolejności spró-
bujmy dostać się do środka nasze-
go pojazdu. Jeśli drzwi kierowcy 
nie dadzą się otworzyć, spróbujmy 
pozostałymi. Jak już udało się nam 
dostać do środka, to w pierwszej 
kolejności uruchamiamy silnik. 
Zanim przekręcimy kluczyk (wciś-
niemy przycisk), upewnijmy się, że 
mamy wrzucony „luz” (pamiętajmy 

że przy dużym mrozie olej gęstnie-
je), wciśnięte sprzęgło i wyłączone 
wszelkie zbędne w tym momencie 
odbiorniki prądu (np. światła). No, 
to odpalamy (nie zakładam sytuacji, 
że nam się nie uda, więc przechodzi-
my dalej). Jeśli silnik już pracuje, to 
w tym momencie możemy włączyć 
ogrzewanie tylnej czy też przedniej 
szyby. Możemy również uruchomić 
normalne ogrzewanie, ale dmucha-
wy nie radze włączać, ponieważ na 
tym etapie będzie tylko wiało zim-
nym powietrzem, które nie odmrozi 
szyb. Teraz dobrze by było wysiąść 
i odkopać nasze auto, odgarnąć 
śnieg oraz oskrobać szyby i luster-
ka. Zapewne niektórzy teraz się 
zastanawiają, dlaczego pierw odpa-
lać, a potem skrobać, a nie odwrot-
nie? Zawsze mówiło się: odpalać i 
jechać, a szyby skrobać wcześniej. 

Jest w tym sporo prawdy, bo silnik 
szybciej się nagrzewa, gdy ma opór, 
ale w tym przypadku lepiej jest, 
kiedy wspomaga nas elektronika 
(podgrzewane szyby), a elektronikę 
wspomaga z kolei pracujący i dający 
prąd silnik. Racja, zużyjemy w ten 
sposób trochę więcej paliwa, ale w 
międzyczasie ruszamy się i rozgrze-
wamy ciało. Na pewno jest to lepsze 
niż wsiadać do zimnego jak lód sa-
mochodu. A tak rozruszani możemy 
dalej stawiać czoła przeciwnościom 
na drodze. Obowiązkowo odśnieża-
my dach, klapę bagażnika, silnika 
oraz światła. Szyby przednia, tylna 
oraz przednie boczne, jak i luster-
ka zewnętrzne powinny zapewniać 
nam dobrą widoczność. Wsiadając 
ponownie za kierownicę, możemy 
włączyć ogrzewanie lub klimatyza-
cję, ażeby odparować szyby. Pomi-
mo mrozu nie powinniśmy ubierać 
się zbyt grubo. Płaszcz, czy kożuch 
możemy mieć w samochodzie, ale 
prowadzić jest lepiej, kiedy nic nie 
krepuje nam ruchów. Wyjeżdżając z 
parkingu pamiętajmy, że zimą dro-
ga hamowania się wydłuża, dlate-
go starajmy się zachować większy 
odstęp od jadącego przed nami 

samochodu, hamujmy wcześniej. 
Wszystkie manewry wykonujmy 
płynnie, bez gwałtownych ruchów. 
W szczególności delikatnie należy 
operować gazem przy ruszaniu. 
Układy elektroniczne typu ABS, 
ASR, ESP itp. z zasady wspomagają 
kierowcę, ale nie starajmy się na 
nich w 100% polegać. Nic nie zastą-
pi zdroworozsądkowego myślenia!

Pamiętajmy, aby nie zostawiać 
samochodu na postoju z zaciągnię-
tym hamulcem awaryjnym, czyli 
„ręcznym”. Przy niskiej tempera-
turze okładziny ręcznego lub linka 
są w stanie przymarznąć. Kłopot z 
ruszeniem zapewniony. Lepiej po-
zostawić auto na pierwszym lub 
wstecznym biegu. 

Warto też czasem pojechać 
gdzieś w teren wyłączony z ruchu 
publicznego i popróbować dyna-
miczniejszej jazdy po śniegu, breji 
lub  lodzie. Możemy w ten sposób 
odrobinę poduczyć się, jak panować 
nad autem w takich warunkach, jak 
samochód reaguje na nasze ruchy, 
itp. Warto też skorzystać z kursów 
doskonalenia techniki jazdy.

Filip Markowski

Czynność niby prosta i wyuczona. Robimy to prze-
cież każdego dnia, chociażby jak udajemy się do 
pracy. Wsiadamy, odpalamy, jedziemy... Pozornie 
banalne, ale zimą do tego dochodzi jednak jeszcze 
kilka innych rzeczy, takich jak np. odśnieżanie auta. 



Gdzie czterech się bije 

tam „Rekin” korzysta

Toruński rallycross ma się naprawdę dobrze. Na 

zawody przyjeżdżają kierowcy nie tylko z nasze-

go regionu, ale i z całej Polski. Bo mamy świetny 

klimat i wspaniałych organizatorów. Tylko skala 

jest mniejsza, bo 1:10.

»»»»»»»»»»»»»»»»
Podczas gdy „duży” sport moto-
rowy, a w szczególności niezwykle 
widowiskowy rallycross, przeżywa 
kryzys, w Toruniu znalazła się grup-
ka panów, która skutecznie utrzy-
muje tą sportową tradycję naszego 
miasta, tyle tylko, że w nieco mniej-
szej skali. Reguły są te same co w 
rallycrossie 1:1, tylko auta jakimi 
startują zawodnicy obu grup, tro-
chę różnią się wielkością. W parku 
maszyn można zobaczyć jednak naj-
nowszą ewolucję Mitsubishi Lance-
ra Evo X, rajdową legendę Subaru 
Impreza STI, czy nawet wyścigowe 
modele Porsche oraz Lamborghini. 
Wszystkie efektownie pomalowane 
w barwy zespołów i pooklejane w 
loga sponsorów. Bo choć są mniej-
sze i zasilane na prąd, to wcale nie 
oznacza, że udział w całym cyklu 
rajdowych, czy rallycrossowych mi-
strzostw Torunia należy do tanich. 
Wręcz przeciwnie, przygotowanie 
modelu do walki może pochłonąć 
conajmniej dwa tysiące złotych. 
Dlatego pomoc sponsora jest tutaj 
niezwykle cenna.

W tym roku w rallycrossie starto-
wało prawie pięćdziesięciu zawod-
ników. Podzieleni na dwie dywizje, 
w zależności od klasy auta, rywali-
zowali przez siedem rund o tytuły 
najlepszych kierowców sezonu 
2010. Emocji na takich zawodach 
nigdy nie brakowało. W przeciwień-
stwie do rajdów, na których kibice 
mogą w danej chwili oglądać tylko 
jednego zawodnika, tutaj mamy 
od razu cztery maszyny na torze. 
W takiej sytuacji wiadomo, że nikt 
nie odpuszcza. I nawet „pewniacy” 
mogą mieć problemy w wywal-
czeniu zwycięstwa, bo w ferworze 
walki, tumanach kurzu i przy za-
wrotnych prędkościach wszystko 
może się zdarzyć. Gdy tylko sędzia 
zawodów podniesie „szachownicę”, 
każdy wciska gaz do dechy. I jeszcze 
przed pierwszym zakrętem ktoś za 
późno dohamuje, wylatuje z drogi, 
a reszta rozbija się o swoje zderzaki. 
Kolejne zakręty najczęściej pokryte 
są luźnym szutrem. Tutaj to dopiero 
jest „taniec”. Czteronapędowe mo-
dele z pełną siłą rozbryzgują piach 
spod kół, a mistrzowie potrafią prze-
jechać takie nawroty nawet pełnym 

bokiem. Potem kolejna prosta, na 
której auta nabierają prędkości. 
Jednak ten kto myśli o punktach 
już wie, kiedy odpuścić i jak ustawić 
model przed wejściem w kolejny za-
kręt. Tutaj liczy się technika, opano-
wanie i strategia. Kto popełni mniej 
błędów, ten wygrywa.

Patent na zwycięstwa w tym roku 
miał Radosław Schenker. Nazywany 
przez kolegów (chyba nie przypad-
kowo) „Rekinem” zgarnął wszystkie 
pierwsze miejsca w klasyfikacjach 
generalnych, zarówno rajdów, jak i 
rallycrossu. Choć rzadko dostarcza 
kibicom efektownych przejazdów, 
to jednak obrana strategia zdo-
bywania punktów i czystej jazdy 
widać się opłaciła. W tym roku 
jednak nie było łatwo. Kto pamięta 
początki sportu modelarskiego RC 
w Toruniu, zauważy z pewnością, 
że obecnie poziom rywalizacji jest 
już bardzo wyrównany. Niejedn-
krotnie młodzi zawodnicy i debiu-
tanci objeżdżają swoich starszych 
kolegów. W tym roku talentem na 
rajdowych oesach zabłysnął Paweł 
Świtajski, który startując słabszym 
modelem S2000, zdobył tytuł Raj-
dowego Wicemistrza Torunia RC. 
Brawurowo i zarazem widowisko 
jeździł Michał Sybilski. Podobać się 
mogły również przejazdy Eryka Zie-
lińskiego i Jakuba Mierzyńskiego. 
Ten ostatni zawodnik z pewnością 
wygrałby rywalizację w katego-
rii... najładniejszej rajdówki RC. Na 
ostatnich zawodach zadebiutował 
Filip Markowski, startując naszym 
redakcyjnym Fordem Focusem 
WRC. Choć ostatecznie z powodu 
awarii zawodów nie ukończył, to 
jednak spokojna jazda pozwalała 
kilkukrotnie wyprzedzić rywali, któ-
rzy ostro zderzali się w zakrętach. 
Cieszy także rosnąca liczba kibiców, 
bo z pewnością rallycross, nawet w 
wydaniu 1:10, ogląda się z zacieka-
wieniem i emocjami. Zwycięzcom 
gratulujemy tytułów, wszystkim za-
wodnikom sportowej walki, a orga-
nizatorom pasji i wytrwałości. Teraz 
chwila odpoczynku i do zobaczenia 
za rok!

Michał Jasiński
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«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

Do perfekcji w jeździe sportowym 
modelem RC doszedł z pewnością 
Radek Schenker. Nazywany przez 
innych zawodników „Rekinem”, 
wygryzł w tym roku wszystkich 
rywali, zdobywając tytuł Mistrza 
Torunia zarówno w rajdach jak i 
w rallycrossie. Swoim kolegom 
nie dał żadnych szans, ale na taki 
sukces pracował latami. Z pomo-
cą też przyszła firma Arat Media, 
która od kilku lat sponsoruje 
starty Radka w zawodach RC. 
Teraz tylko wystarczy iść w ślady 
polskich kierowców rajdowych i 
założyć... szkołę bezpiecznej jaz-
dy RC. Powodzenia! 

Fot. Michał Jasiński
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