
Swoje zainteresowania zawdzi´-
cza rodzicom, którzy w 1998 ro-
ku kupili Renault 19 i... ten sa-
mochód na tyle przypad∏ do gu-

stu m∏odemu Piotrowi, ˝e postanowi∏
na dobre zwiàzaç si´ z tà markà. 

Wdzi´czne do przeróbek. —
Póêniej by∏y ró˝ne modele, ale wszyst-
kie wokó∏ marki Renault oczywiÊcie —
t∏umaczy Piotr Rosiƒski z Elblàga. —
By∏o m.in. i Clio i Laguna. Obecnie je˝-
d˝´ Renault 19. Nie tym, który mieli ro-
dzice w 1998 roku, ale za to bardzo po-
dobnym. Jedynà przeróbkà z orygina-
∏u jest instalacja gazowa. Du˝o je˝d˝´,
wi´c jest to oszcz´dnoÊç kosztów. 

Jak przekonuje Piotrek, samochody
Renault sà wdzi´cznymi autami do
przeróbek. Mo˝na z nich ∏atwo zrobiç
„wyÊcigówk´” zmieniajàc zawieszenie
lub wstawiajàc odpowiednio mocniej-
szy silnik. Chcàc mieç limuzyn´ wy-
starczy wybraç np. Lagun´. 

— Wydaje mi si´, ˝e marka ta oferuje
przyst´pny poziom komfortu do ceny
— dodaje Rosiƒski. — Poza tym jest
wystarczajàco niezawodna. Inni wy-
bierajà inne marki wymieniajàc ich po-
szczególne zalety. Ja tak w∏aÊnie przy-
zwyczai∏em si´ do Renault. 

Praca i przyjaciele. Piotr Ro-
siƒski na co dzieƒ pracuje w Po-
znaniu. Tam w jednej z firm
zajmuje si´ organizowa-
niem s∏u˝bowych
wyjazdów. Praca ta
i doÊwiadczenie
u∏atwia mu organizo-
wanie takich imprez jak
elblàskie Mega Zloty
Renault. Pierwszy ta-
ki zlot odby∏ si´ ju˝
w 2002 roku. 

Piotr przejà∏ nieja-
ko zainteresowania
dotyczàce organizo-
wania tego typu im-
prez od swojego taty,
Zenona Rosiƒskiego.
Ten, na co dzieƒ poli-
cjant elblàskiej dro-
gówki cz´sto wspó∏or-
ganizuje konkursy
dla kierowców. S´-

dziuje, ocenia, zadaje pytania. W tej ro-
li dobrze czuje si´ równie˝ Piotr, który
by nie wchodziç tacie w parad´ organi-
zuje z przyjació∏mi w∏asne imprezy
i zawody w jeêdzie sprawnoÊciowej.

— PostanowiliÊmy wspólnie ze znajo-
mymi zorganizowaç coÊ na przekór lu-
dziom, którzy twierdzà, ˝e w Elblàgu nic
si´ nie dzieje, i ˝e nie warto organizowaç
tu takich imprez — opowiada Piotrek
o idei powstania MEGAzlotu Renault. —
Jak pokaza∏ czas i nasze starania warto.
Bo na elblàskim zlocie pojawia si´ co ro-
ku kilkadziesiàt samochodów. Jego po-
pularnoÊç wzrasta z roku na rok. A lu-
dzie przekonujà si´, co tak naprawd´
mo˝na zrobiç ze zwyk∏ego samochodu.
Co wi´cej, spotykam si´ z coraz wi´k-
szym zainteresowaniem osób, które chcà
nam pomagaç w naszym przedsi´wzi´-
ciu. Mo˝na wi´c powiedzieç, ̋ e marka ta
niejako ∏àczy ludzi.  nnoowwyy
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Nie podoba nam si´ 
taka konkurencja

Etykieta piwa Barkas, produktu z Braniewa, jest ∏u-
dzàco podobna do etykiety Specjala — piwa
z Grupy ˚ywiec. Dlatego ˚ywiec zapowiada pozew
do sàdu.
B´dziemy domagaç si´ od Browaru Braniewskiego
zaprzestania nieuczciwych dzia∏aƒ marketingowych
i sprzeda˝owych — mówi Krzysztof Rut, dyrektor ds.
korporacyjnych Grupy ˚ywiec SA. — Piwo Barkas,
∏udzàco podobne do naszego Specjala, jest nawet
nieraz wk∏adane do naszych skrzynek i stoi obok
naszych produktów. Dlatego kierujemy t´ spraw´
na drog´ sàdowà. 3300..0066..0066
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P R O M O C J A

DOWCIP NA TYDZIE¡

- Jaka jest ró˝nica mi´dzy automatem
telefonicznym a wyborami? - W auto-
macie najpierw p∏acisz, a póêniej wy-
bierasz. Przy wyborach najpierw wy-
bierasz, a póêniej p∏acisz. 

PPrrzzeeggllààdd  wwyyddaarrzzeeƒƒ  zzaacczzeerrppnnii´́ttyy  zzoossttaa∏∏
zz aarrttyykkuu∏∏óóww,,  ppuubblliikkoowwaannyycchh  ccooddzziieennnniiee  pprrzzeezz
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Zami∏owanie do
jednej marki
Samochodami marki Renault interesuje si´ przez rodziców... mowa o elblà˝aninie Piotrze
Rosiƒskim, który jest wspó∏organizatorem odbywajàcego si´ co roku w naszym mieÊcie
MEGAzlotu Renault.
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Olsztyƒska Szko∏a Wy˝sza im. Józefa Rusieckiego
10-243 Olsztyn, ul. Bydgoska 33, tel. 089/526 04 00

www.osw.olsztyn.pl e-mail: osw@osw.olsztyn.pl
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ww EEllbbllààgguu  ooddbb´́ddzziiee  ssii´́
cczzwwaarrttyy  jjuu˝̋  MMEEGGAAzzlloott  EEll--
bbllààgg,,  kkttóórreeggoo  oorrggaanniizzaattoo--
rreemm  jjeesstt  FFaannkklluubb  UU˝̋yyttkkoowwnnii--
kkóóww  RReennaauulltt  ww EEllbbllààgguu..  TTee--
ggoorroocczznnàà  gg∏∏óówwnnàà  aarreennàà  zzlloo--
ttuu  bb´́ddzziiee  PPll..  KKaazziimmiieerrzzaa  JJaa--
ggiieellllooƒƒcczzyykkaa,,  nnaa  kkttóórryymm  oodd--
bb´́ddzziiee  ssii´́  wwii´́kksszzooÊÊçç  zzaappllaa--
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kkaazzóóww..  SSzzcczzeeggóó∏∏oowwee  iinnffoorr--
mmaaccjjee  oorraazz  ppllaann  zzlloottuu  mmoo˝̋--
nnaa  zznnaalleeêêçç  nnaa  wwwwww..mmeeggaa--
zzlloott..eellbbllaagg..ccoomm..ppll

> Piotr Rosiƒski przy swoim Renault 19 


