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Jak sil ne są emo cje wo kół sa mo cho dów prze ko na li śmy się
ostat nio, gdy opi sa li śmy w „Są de cza ni nie” kor ki, któ re two -
rzy ły się pod czas mo to ry za cyj nej im pre zy, zor ga ni zo wa nej
w week end na no wo są dec kiej ob wod ni cy. Oj, dzia ło się. Za -
słu że ni or ga ni za to rzy, chy ba nie co zszo ko wa ni, że ktoś ich
za na szym po śred nic twem zru gał, moc no na nas wsie dli.
Z dru giej stro ny zwy kli, być mo że na wet nie dziel ni, kie row -
cy dzię ko wa li za wsta wien nic two.

C
óż, po pro stu ko cha my sa mo cho dy, a pa trząc na ich po -
pu lar ność – ta kże mo to cy kle. Za rów no te, któ re ma my
– bo wi dać na uli cach wie le aut i jed no śla dów je śli nie
do piesz czo nych to co naj mniej za dba nych. W re gio nie

nie brak też roz mi ło wa nych w mo to ry za cji lu dzi, któ rych stać
na le gen dar ne mar ki, je ta kże mo żna więc od cza su do cza su do -
strzec na uli cach lub par kin gach.

Jesz cze nie zda rzy ło się nam co praw da do strzec ta kich ca -
cek wśród – jak to mó wią – „świę tych krów”, ale kto wie, do sta -
je my mnó stwo zdjęć od wro gów par ko wa nia jak po pad nie
i gdzie po pad nie. Py ta cie nas rów nież co z „są de czan ką”, o któ -
rą za po wia da li śmy się sta rać. Nie za po mi na my o tym i przy ka -
żdej oka zji przy po mi na my dro go wcom i po li ty kom o ko lej nych
ofia rach DK75…

W tym wy da niu spe cjal ne go, mo to ry za cyj ne go do dat ku „Są -
de cza ni na” pre zen tu je my ofer ty naj lep szych firm dzię ki któ rym
mo że my speł nić swe ma rze nia o wła snych dwóch lub czte rech
kół kach al bo też o nie za dbać, ubez pie czyć lub scho wać za nie
tyl ko bez piecz ną ale cał kiem in te li gent ną bra mą. 

Bo ta kie to już nam na sta ły cza sy, cza sy In ter ne tu Rze czy
– au ta roz po zna ją dro go we a drzwi czy bra my otwie ra ją się
na na sze po wi ta nie i przy sy ła jąc in for ma cję na smart fo na jesz -
cze nas upew nią, że w do mu lub ga ra żu wszyst ko w po rząd ku.
Da le ko szu kać nie trze ba, wszy scy wie dzą, gdzie ta kie cu deń -
ka pro du ku ją.

Po za bar dzo cie ka wy mi ofer ta mi firm, w tym wy da niu mo to -
ry za cyj ne go do dat ku mie sięcz ni ka „Są de cza nin” prze czy ta cie ta -
kże hi sto rię go kar tów w no wo są dec kiej „Sa mo cho dów ce” i garść
au to – po rad. Spo ro tre ści dla tych, któ rzy ko cha ją mo to ry za cyj -
ną stro nę Są dec czy zny znaj dzie cie też w głów nym grzbie cie mie -
sięcz ni ka. Po le ca my lek tu rę. RE DAK CJA

W naszych
żyłach płynie
paliwo

FOT. ARCH.
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Internet Rzeczy zmieni nasze otoczenie
Tak na praw dę już je zmie nił, po zwa la jąc użyt kow ni kom kom -

plek so wych roz wią zań oszczę dzać przede wszyst kim czas i pie -
nią dze. W peł ni in te li gent ne do my? Na ra zie nie są jesz cze czę sto
spo ty ka ne, ale ele men ty no wo cze sne go sys te mu przy ja zne go
czło wie ko wi śro do wi ska są już two rzo ne przez czo ło we fir my – li -
de rów ewo lu cji cy fro wej.

Da im ler Gro up in we stu je w usłu gi mo bil ne ta kie jak my Ta xi,
Go ogle pra cu je nad nie za le żnym sa mo cho dem, pro du cen ci
elek tro ni ki jak LG czy Pa na so nic przy go to wu ją się na in te li gent -
ne do my, two rząc te le wi zo ry i urzą dze nia AGD, łą czą ce się z in -
ter ne tem i za je go po mo cą ofe ru ją ce no we usłu gi. Na szczę ście
pol skie, ba – rów nież są dec kie przed się bior stwa, ta kie jak fir ma
WI ŚNIOW SKI – nie po zo sta ją w ty le.

In ter net rze czy stop nio wo za cznie obej mo wać co raz no we dzie -
dzi ny na sze go ży cia. Już za kil ka na ście lat trud no bę dzie so bie wy -
obra zić jak ży ło się w cza sach, gdy sieć in ter ne tu nie by ła
po wszech nie do stęp na. Spe cja li ści sza cu ją bo wiem, że do 2020 ro -
ku spo dzie wa ny jest 6-krot ny wzrost trans mi sji da nych, głów nie
za przy czy ną sko ko wo przy ra sta ją cej licz by in te li gent nych urzą dzeń.

In te li gent na sieć wciąż ro śnie
Nie dzi wi już, że od czy ty zu ży cia prą du lub ga zu w na szych do -

mach do ko ny wa ne są zdal nie a do stę pu do sie ci żą da ją nie tyl ko
te le wi zo ry, ale lo dów ki i pral ki. A to do pie ro po cząt ki. Wa żnym
ele men tem In ter ne tu rze czy jest trans port i to nie tyl ko in dy wi -
du al ny. Ko mu ni ka cja miej ska w peł ni zauto ma ty zo wa na, za rzą -
dza na zdal nie i za po mo cą sie ci Wi -Fi to przy szłość nie tak od le gła. 

Czy na miej skich przy stan kach po ja wią się ta kie au to bu sy?
Nie py taj my „czy”. Py taj my ra czej „kie dy”? Już dziś au ta roz po -
zna ją ob ja wy zmę cze nia kie row cy, wi dzą zna ki dro go we i do sto -
so wu ją do nich swe za cho wa nie. Co raz wię cej sa mo cho dów
po tra fi ostrzec o za gro że niu a gdy kie row ca nie re agu je – sa mo -
dziel nie wy ha mo wać. Fir my mo to ry za cyj ne, ści ga jąc się z tech -
no lo gicz ny mi gi gan ta mi, po ka zu ją kon cep cyj ne au ta
au to no micz ne, zu peł nie oby wa ją ce się bez kie row cy… 

Kom plek so wa idea
Szcze gól nym miej scem wy ko rzy sta nia roz wią zań in te li gent -

nych jest dom. No wo cze sny dom ma być za wsze „pod rę ką”,

a ste ro wa nie je go roz ma ity mi funk cja mi – od świa tła po cząw -
szy, przez mu zy kę i ob raz, aż po tem pe ra tu rę i otwie ra nie bram
i drzwi – po win no być in tu icyj ne. 

W za kre sie bram ga ra żo wych, bram wjaz do wych oraz drzwi
wej ścio wych mar ka WI ŚNIOW SKI już te raz pro po nu je przej ście
z epo ki au to ma ty za cji do świa ta smart CON NEC TED, gdzie bra my
oraz drzwi po ro zu mie wa ją się z użyt kow ni ka mi. Dzię ki kom pu te -
ro wo wspie ra nej au to ma ty za cji idea smart CON NEC TED za pew -
nia użyt kow ni kom bram oraz drzwi mar ki WI ŚNIOW SKI po czu cie
kon tro li nad urzą dze niem, po czu cie bez pie czeń stwa za rów no
swo je go, jak i bli skich. Bra my i drzwi smart CON NEC TED są rów -
nież ści śle zwią za ne ze speł nie niem ocze ki wań co do oszczęd no -
ści zu ży cia ener gii i w koń cu zwią za ne są z wy go dą.

Pierw szy krok do in te li gent ne go do mu
Ste ro wa nie bra ma mi i drzwia mi smart CON NEC TED mar -

ki WI ŚNIOW SKI mo że od by wać się za po mo cą urzą dze nia
Con ne xo on mar ki Som fy. Con ne xo on, dzia ła ją cy w za awan -
so wa nej tech no lo gii io -ho me con trol to peł na in te gra cja
urzą dzeń z gwa ran cją ko mu ni ka tu zwrot ne go. Dzię ki urzą -
dze niu Con ne xo on ste ro wa nie bra ma mi i drzwia mi WI -
ŚNIOW SKI od by wa się z mo bil nej apli ka cji. Con ne xo on mar ki
Som fy otwo rzy bra mę ogro dze nio wą, bra mę ga ra żo wą, drzwi
i włą czy świa tło w do mu na chwi lę przed po wro tem. Za -
mknie wszyst kie bra my i drzwi au to ma tycz nie po za par ko -
wa niu sa mo cho du. Spraw dzi bra my wjaz do we i ga ra żo we
jed nym klik nię ciem. Dzię ki funk cji geo lo ka li za cji apli ka cja
uru cho mi bra mę wjaz do wą sa mo czyn nie, dzię ki wcze śniej
usta wio nym sce na riu szom. 

WI ŚNIOW SKI ofe ru je rów nież roz wią za nie dla bram funk cjo -
nu ją cych na dro dze ra dio wej. Dla klien tów, któ rzy już po sia da ją
bra my WI ŚNIOW SKI, ide al nym roz wią za niem jest ste row nik Ri -
-Co. Kil ka wer sji Ri -Co po zwo li do sto so wać po ziom kon tro li
do po trzeb użyt kow ni ka. Dzię ki Ri -Co Pro bę dzie my mo gli
na przy kład w do wol nym mo men cie spraw dzić, czy nasz dom
jest od po wied nio za bez pie czo ny i czy w trak cie na szej nie obec -
no ści nikt nie pró bo wał się do nie go do stać.

Cy fro wa ewo lu cja ota cza ją cych nas urzą dzeń nie jest więc już
opcją. Po zwa la jąc oszczę dzać nasz czas i pie nią dze sta je się
wręcz ko niecz no ścią. Je ste śmy na to go to wi?

Inteligentne auta i garaże – Internet
rzeczy bliższy niż się nam zdaje
In ter net rze czy to na sza przy szłość. Tak bar dzo się nam
spodo bał, że chce my pod łą czyć do nie go nie mal wszyst -
ko. Od in te li gent nych miast, w peł ni zauto ma ty zo wa nych
fa bryk, przez au to no micz ne sa mo cho dy, do my, drzwi
i bra my re agu ją ce na zmien ne czyn ni ki, po drob ny sprzęt,
jak au to ma ty do ka wy, wy mie nia ją ce in for ma cje z po mo -
cą glo bal nej sie ci. Wy god ne? Ow szem, bo na szpi ko wa ne
czuj ni ka mi urzą dze nia bę dą w sta nie nie tyl ko dłu go nam
słu żyć, ale też sa me dia gno zo wać swój stan i w ra zie po -
trze by ini cjo wać wy mia nę zu ży tych ele men tów.
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Więk szo ści z nas wy da je się, że z wy mia -
na opon mo żna za cze kać do pierw sze -
go śnie gu. Oka zu je się, że nic bar dziej
myl ne go. Wy znacz ni kiem wła ści wej po -
ry jest tem pe ra tu ra. Gdy usta bi li zu je się
na po zio mie ok. 7 stop ni Cel sju sza, to
znak, że po ra umó wić się na wy mia nę
opon w ser wi sie.

N
aj czę ściej sa mi wy bie ra my no we
opo ny. Przy wy bo rze no wych
gum za sta nów my się, ja kie rze -
czy wi ście są na sze po trze by. In -

nych, ła god niej szych w pro fi lu opon,
po trze bu ją ci, któ rzy je żdżą tyl ko po mie -
ście, po za wsze rów nych dro gach.

Agre syw ne opo ny, o bar dzo wy raź nie
za ry so wa nym bie żni ku, to z ko lei od po -
wiedź na nie bez pie czeń stwa na dro gach
w te re nie, wszę dzie tam, gdzie są wy bo je,
gruz, bło to i ko le iny.

In na rzecz, że spo ro opon po sia da spe -
cjal ne ho mo lo ga cje do kon kret nych ma -
rek i mo de li. Nie za wsze opo na, któ ra
spraw dza się w au cie zna jo me go, spraw -
dzi się ta kże w na szym.

Jak roz po znać opo nę zi mo wą?
W prze ci wień stwie do opon let nich,

opo ny zi mo we pro du ku je się z mie sza nek
gu my, któ re utrzy mu ją ela stycz ność w ni -

skich tem pe ra tu rach. Ma ją wię cej row ków
i na cięć, dzię ki któ rym opo na za cho wu je
opty mal ne osią gi w ni skich tem pe ra tu -
rach na dro dze su chej, mo krej, za śnie żo -
nej oraz ob lo dzo nej. 

Opo ny zi mo we mo żna po znać po spe -
cjal nym ozna cze niu na bo ku: sym bo lu
„M+S” lub pik to gra mie trzech szczy tów
gór skich i płat ka śnie gu (3PMSF). Opo ny
z ozna cze niem „M+S” na bo ku są „opo na -
mi śnie go wy mi” z punk tu wi dze nia prze -
pi sów. Nie mniej jed nak, umiesz cze nie
ta kie go ozna cze nia na bo ku opo ny przez
jej pro du cen ta nie mu si być po par te wy -
ni ka mi obo wiąz ko we go te stu osią gów
opon, za tem nie ma żad nej gwa ran cji
osią gów opon z tym ozna cze niem.

Z ko lei ozna cze nie 3PMSF znaj dzie my
na opo nach zi mo wych, któ re prze szły wy -
ma ga ne prze pi sa mi ba da nia gwa ran tu ją -
ce wła ści wy po ziom osią gów w wa run kach
zi mo wych. Mi che lin za le ca mon taż opon
zi mo wych z ozna cze niem 3PMSF w okre -
sie zi mo wym.

Pa mię ta my co mó wią o opo nie stan -
dar do we ozna cze nia? 

Sprawdź my na przy kła dzie ta kie go
opi su: 225/55 R 17 97

225: od po wia da sze ro ko ści opo ny
w mm. Ta ka opo na ma sze ro kość 225 mm. 

55: wska zu je pro fil opo ny, czy li re la cję
po mię dzy wy so ko ścią bo ku oraz sze ro ko -
ścią prze kro ju opo ny. W wy mie nio nym
przy kła dzie pro por cja wy no si 55 proc. sze -
ro ko ści opo ny. Im mniej szy ten sto su nek,
tym ni ższy bok. Uwa ga: im ni ższy bok, tym
lep sze pro wa dze nie na za krę tach choć
kom fort jaz dy mniej szy. 

R: jest to we wnętrz na kon struk cja opo -
ny. „R” ozna cza kon struk cję ra dial ną.
Obec nie nie mal wszyst kie do stęp ne opo -
ny ma ją kon struk cję ra dial ną. Ozna cza to,
że kord prze cho dzi pro sto pa dle przez
opo nę od jed nej stop ki do dru giej. 

17: Jest to we wnętrz na śred ni ca opo ny,
czy li w za sa dzie wy so kość fel gi. Śred ni ca ta

jest wy ra żo na w ca lach, więc w na szym
przy kła dzie śred ni ca wy no si 17 ca li. 

97: Jest to in deks no śno ści. In deks ten
ozna cza mak sy mal ne ob cią że nie, ja kie
mo że prze nieść opo na, gdy jest na peł nio -
na do mak sy mal ne go bez piecz ne go po -
zio mu ci śnie nia. Licz ba 97 nie ozna cza
jed nak, że opo na mo że prze nieść ob cią -
że nie 97 kg. Ob cią że nie w ki lo gra mach
mo żna wy czy tać ze spe cjal nej ta be li prze -
li cze nio wej. Dla in dek su 97 mak sy mal ne
do pusz czal ne ob cią że nie to 730 kg
na opo nę. In deks 65 to 290 kg, 70 ozna -
cza 335 kg, 75 – 387 kg, a 120 – aż 1,4 to ny.

W: jest to in deks pręd ko ści, in for mu ją -
cy o mak sy mal nej pręd ko ści, do ja kiej
opo na jest do pusz czo na z za cho wa niem
mo żli wo ści bez piecz ne go prze no sze nia
ob cią żeń. In deks pręd ko ści ma war to ści
od A (naj ni ższa) do Y (naj wy ższa). 

Ka żdej li te rze od po wia da in na war tość
w km/h: 

Q: 160 km/h 
R: 170 km/h 
S: 180 km/h 
T: 190 km/h 
H: 210 km/h 
V: 240 km/h 
ZR: > 240 km/h 
W: 270 km/h
Y: 300 km/h

4 za sa dy, któ rych na le ży prze strze -
gać przy wy mia nie opon:
1. Naj le piej, by wszyst kie czte ry ko ła sa -

mo cho du mia ły iden tycz ne opo ny.
2. Bar dzo istot ne, aby opo ny na tej sa mej

osi by ły iden tycz ne: ta sa ma mar ka, ta
sa ma rzeź ba bie żni ka, iden tycz ne wy -
mia ry i in dek sy (pręd ko ści i no śno ści). 

3. Zaw sze na le ży sto so wać wy mia ry opon
ho mo lo go wa ne przez pro du cen ta po -
jaz du.

4. Je śli zmie nia my jed ną pa rę opon,
w przy pad ku sa mo cho dów z na pę dem
na jed ną oś, no we opo ny naj le piej za -
ło żyć na tyl nej osi, w ce lu unik nię cia
nad ste row no ści.

Ko deks dro go wy o opo nach:
„Wskaź nik zu ży cia wy no szą cy 1,6 mm

ozna cza mi ni mal ną do pusz czal ną wy so -
kość bie żni ka”. 

„Ró żni ca po mię dzy głę bo ko ścią głów -
nych ka na łów/row ków dwóch opon za -
mon to wa nych na jed nej osi nie mo że
prze kra czać 5 mm.”

Za BFGo odrich/Mi che lin

motoryzacja jesienią

Jakie wybrać opony
na zimę i czym się
przy tym kierować?
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Zda rzy ło się wam kie dyś zgu bić ta bli cę
re je stra cyj ną? Ni by dro biazg, ale ile to
kosz tu je za cho du wie tyl ko ten, kto
zna lazł się w ta kiej sy tu acji. Kru che
ram ki pla sti ko wych uchwy tów nie wy -
trzy mu ją zbyt dłu go. Co wte dy? Stra co -
ny czas i pie nią dze. Ile to kosz tu je
i gdzie się za ła twia?

A
by otrzy mać du pli kat ta bli cy re je -
stra cyj nej, trze ba się zja wić w wy -
dzia le ko mu ni ka cji i trans por tu

sta ro stwa po wia to we go w No wym Są czu.

Wy ma ga ne do ku men ty to:
• wy peł nio ny wnio sek o wy mia nę ta -

blic re je stra cyj nych,
• do wód re je stra cyj ny,
• kar ta po jaz du, o ile by ła wy da na,
• do wód wnie sie nia opłat,
• za świad cze nie o prze pro wa dzo nym

ba da niu tech nicz nym po jaz du,
w przy pad ku bra ku ak tu al nych ba dań

w do wo dzie re je stra cyj nym bądź
w przy pad ku zmia ny da nych tech -
nicz nych po jaz du,

• do ku men ty po twier dza ją ce zmia nę
da nych oso bo wych wła ści cie la lub
zmia nę ad re su za miesz ka nia, o ile ta -
kie zmia ny na stą pi ły,

• ta bli ce re je stra cyj ne po jaz du
• wa żna po li sa OC lub in ny do ku ment po -

twier dza ją cy za war cie ubez pie cze nia,
• do wód oso bi sty,
• w przy pad ku fir my – do ku men ty po -

twier dza ją ce re pre zen to wa nie oso by
praw nej lub pod mio tu nie po sia da ją -
ce go oso bo wo ści praw nej, np.: wy -
ciąg z KRS, peł no moc nic twa.

Opła ty w wy dzia le ko mu ni ka cji
• 54 zł – do wód re je stra cyj ny,
• 18,50 zł – po zwo le nie cza so we,
• 12,50 zł – kom plet na le pek le ga li za -

cyj nych,
• 18,50 zł – na lep ka kon tro l na,
• 75,00 zł – kar ta po jaz du,
• 80,00 z – ta bli ce re je stra cyj ne na sa -

mo chód – 2 szt.,
• 40,00 zł – ta bli ce re je stra cyj ne

na przy cze pę – 1 szt.
• 40,00 zł – ta bli ce re je stra cyj ne na mo -

to cykl, cią gnik rol ni czy – 1 szt.,

• 30,00 zł – ta bli ce re je stra cyj ne na mo -
to ro wer – 1 szt.,

• 1000 zł – ta bli ce in dy wi du al ne – 2 szt.,
• 0,50 zł – opła ta ewi den cyj na za wy da -

nie do wo du re je stra cyj ne go,
• 0,50 zł – opła ta ewi den cyj na za wy da -

nie za le ga li zo wa nych ta blic re je stra -
cyj nych,

• 0,50 zł – opła ta ewi den cyj na za wy da -
nie po zwo le nia cza so we go,

• 0,50 zł – opła ta ewi den cyj na za wy da -
nie na lep ki kon tro l nej,

• 0,50 zł – opła ta ewi den cyj na za wy da -
nie kar ty po jaz du

Zgubiłeś tablicę
rejestracyjną. 
I co dalej?
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P
ierw sze za wo dy kar tin go we od by -
ły się 1959 w USA. W ro ku 1961 ro -
ze gra no pierw sze mi strzo stwa
świa ta, a w 1968 mi strzo stwa Eu -

ro py. W 1962 po wo ła no w Pa ry żu Mię dzy -
na ro do wą Ko mi sję Kar tin go wą, dzia ła ją cą
przy Mię dzy na ro do wej Fe de ra cji Sa mo -
cho do wej. Pierw sze za wo dy kar tin go we
w Pol sce od by ły się 1960 w Czę sto cho wie,
a pierw sze mi strzo stwa Pol ski ro ze gra no
w 1967. Od se zo nu 2009 wszyst kie roz -
gryw ki pu cha ro we w Pol sce roz gry wa ne
są w cy klu „Briggs & Strat ton Kar ting
Sport”.

Tra dy cje kar tin gu w Ze spo le Szkół Sa -
mo cho do wych w No wym Są czu się ga ją
po cząt ku lat 70-tych. Po cząt ko wo ko rzy sta -
no z wóz ków sek cji dzia ła ją cej w Spół dziel -
ni Pra cy Trans por to wo -Mo to ry za cyj nej
im. 1 Ma ja. Wraz z po cząt kiem po wsta nia
obiek tów warsz ta tów szkol nych sek cja kar -
tin go wa otrzy ma ła wła sny sprzęt, któ ry
przez wie le ko lej nych lat użyt ko wa no, mo -
der ni zo wa no oraz two rzo no wła sne pro -
jek ty. Opie ku na mi człon ków sek cji by li

głów nie na uczy cie le za wo du oraz przed -
mio tów za wo do wych teo re tycz nych (m. in -
ny mi Zbi gniew Se ku ła, Sta ni sław Maj cher,
Ka zi mierz Cią gło). Do wo dem ak tyw no ści
opie ku nów i mło dych kar tin gow ców by ły
suk ce sy od no szo ne na szcze blu ogól no -
pol skim w kla sie po pu lar nej oraz szkol no -
-mło dzie żo wej. Do naj bar dziej zna nych
za wod ni ków na le że li: Lech Pasz kie wicz
(Mistrz Pol ski 1973, 1977), Sta ni sław Bu ry,
Wie sław Rę biasz. Na le ży wspo mnieć, że
wów czas na te re nie mia sta No we go Są cza
or ga ni zo wa no za wo dy z udzia łem za wod -
ni ków z kra ju i za gra ni cy (głów nie Cze si

i Sło wa cy). Tor wy zna cza no wte dy na za -
mknię tym od cin ku Alei Wol no ści. Nie ste ty
zmia ny prze pi sów do ty czą cych bez pie -
czeń stwa i or ga ni za cji za wo dów kar tin go -
wych, ho mo lo ga cji sprzę tu, źró deł
fi nan so wa nia oraz prze mia ny ustro jo we
w kra ju do pro wa dzi ły do ogra ni cze nia
dzia łal no ści sek cji kar tin go wej a na stęp nie
do jej cał ko wi tej li kwi da cji.

W ro ku 2015 szko ła ob cho dzi ła 60-le -
cie po wsta nia Tech ni kum Sa mo cho do -
we go w No wym Są czu. Zro dził się
wów czas po mysł przy wró ce nia ko ła kar -
tin go we go i re ali za cji dzia łań no szą cych
zna mio na spor tu mo to ro we go. Cel
szczyt ny, lecz za da nia nie ła twe. Na le ża ło
obu do wać ba zę sprzę to wą, zmo der ni zo -
wać za ple cze tech nicz ne a przede wszyst -
kim zre kru to wać ka drę i mło dzież, któ ra
po dej mie tak po wa żne wy zwa nie. W ja ki
spo sób zre ali zo wa no w/w za da nia?
• Po przez życz li wość ab sol wen tów szko -

ły uda ło się po zy skać i od bu do wać
dwa moc no wy eks plo ato wa ne kar tin gi
z sil ni ka mi dwu su wo wy mi WSK 125. 

• Na wią za nie współ pra cy z fun da cją Pro -
dri ver, pro mu ją cą bez pie czeń stwo ru -
chu dro go we go i or ga ni zu ją cą im pre zy
o cha rak te rze mo to ry za cyj nym za owo -
co wa ło po zy ska niem wóz ka z sil ni kiem
czte ro su wo wym Hon da GX 200. 

• Dzię ki ofiar no ści Ra dy Ro dzi ców i po -
mo cy sto wa rzy sze nia Są dec ka Sa mo -
cho dów ka za ku pio no go kart RI MO
rów nież z sil ni kiem czte ro su wo wym
Hon da GX 200. 

• Pod czas tre nin gów wy ko rzy sty wa ne
są 3 kar ty człon ków sek cji, sta no wią -
cych ich pry wat ną wła sność.
Sek cja kar tin go wa dzia ła ją ca pod na -

zwą ZSS KART No wy Sącz zrze sza uczniów
re ali zu ją cych na ukę w kla sach dru gich
i trze cich tech ni kum oraz za sad ni czej szko -
ły za wo do wej. Za ję cia w ra mach do dat ko -
we go przy dzia łu czyn no ści pro wa dzi
wy kwa li fi ko wa na ka dra na uczy cie li przed -
mio tów za wo do wych w skła dzie: mgr inż.
Lu cjan Guś tak, mgr inż. Ma rek Rza ski, mgr
inż. Ka rol Pod mań ski, mgr inż. Sta ni sław
Ku nic ki. Głów nym ce lem pra cy sek cji jest
roz wi ja nie za in te re so wań tech ni ką mo to -
ry za cyj ną oraz spor tem kar tin go wym. Dzia -
ła nia te są re ali zo wa ne po przez wspól ną
pra cę uczniów w opar ciu o ob słu gę, na pra -
wę i mo der ni za cję sprzę tu sta no wią ce go
wy po sa że nie sek cji. Ucznio wie ma ją rów -
nież mo żli wość two rze nia wła snych pro -
jek tów np. tu nin gu optycz ne go

motoryzacja jesienią

Rywalizacja na torze,
czyli gokarty w Sądeckiej
Samochodówce
Współ cze sny go kart (kar ting) znacz nie ró żni się o tych z lat 60-tych ubie głe go stu -
le cia. Ce chu je go przede wszyst kim sty lo wy de sign po łą czo ny z za sto so wa niem
no wo cze snych roz wią zań kon struk cyj nych w za kre sie bu do wy pod wo zia oraz jed -
no stek na pę do wych. Zmia ny do ty czą rów nież struk tu ry funk cjo no wa nia kar tów
w spo rcie mo to ro wym za rów no w Pol sce jak i na świe cie.
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i me cha nicz ne go. Do ce lo wo ka żdy czło nek
ko ła kar tin go we go ma mo żli wość uczest -
nic twa w tre nin gach i za wo dach or ga ni zo -
wa nych przez sek cję. Ja ko za ple cze
tech nicz ne wy ko rzy sty wa na jest mię dzy in -
ny mi no wo cze sna pra cow nia mo to cy klo -
wa, po wsta ła w ra mach nie daw no
otwar te go kie run ku Me cha nik mo to cy klo -
wy. 

Do do tych cza so wej dzia łal no ści sek cji
na le ży za li czyć: 
• wy jaz dy tre nin go we na tor w Zby li -

tow skiej Gó rze,
• czyn ne uczest nic two w ak cjach pro -

mu ją cych bez pie czeń stwo ru chu dro -
go we go or ga ni zo wa nych przez

fun da cję PRO DRI VER z Tar no wa (Za -
kli czyn, No wy Sącz),

• uczest nic two w ró żnych im pre zach
szkol nych po łą czo nych z po ka za mi
jaz dy go kar da mi po wy zna czo nym to -
rze (ak cja: „Szyb cy i bez piecz ni),

• udział w or ga ni za cji tar gów szkół po -
nad gim na zjal nych (pro mo cja szko ły),

• or ga ni za cję za wo dów kar tin go wych
o pu char Dy rek to ra Ze spo łu Szkół Sa -
mo cho do wych w No wym Są czu
(pierw sza edy cja paź dzier nik 2017).
Pla ny i wi zje na przy szłość: no wo cze -

sny sprzęt i fun du sze na je go utrzy ma -
nie (kar tin gi wy czy no we), pro fe sjo nal ny
tor do tre nin gów i or ga ni za cji za wo dów
na szcze blu szkol nym i mię dzysz kol -
nym, wy ciecz ka na za wo dy pu cha ro we
w Pol sce.

LU CJAN GUŚ TAK





OBO WIĄZ KI DLA SPRO WA DZA JĄ CYCH PO JAZ DY Z ZA GRA NI CY
Od 1 stycz nia 2016 ro ku zgod nie z usta wą o Re cy klin gu po jaz dów wy co fa -
nych z eks plo ata cji wszy scy przed się bior cy wpro wa dza ją cy po jaz dy (im port)
z za gra ni cy zo bo wią za ni są do za pew nie nia tzw. sie ci zbie ra nia po jaz dów.
Sta cja De mon ta żu Po jaz dów PTAK umo żli wia le gal ne uła twie nie ca łe go pro -
ce su, któ ry spro wa dzi się do za war cia umo wy z jed nym pod mio tem re pre -
zen tu ją cym sieć zbie ra nia po jaz dów.

Co zy sku jesz?
1. Go to wa do pod pi sa nia umo wa, gwa ran tu ją ca re ali za cję peł ne go za kre -

su wy ma gań na ło żo nych przez usta wo daw cę.
2. Unik niesz kar i man da tów.
3. Do ka żdej za war tej umo wy fak tu ra VAT.
4. 17 let nie do świad cze nie gwa ran tu je cią głość na szej dzia łal no ści.
5. 4 sta cje de mon ta żu po jaz dów z ró żnych miej sco wo ści w jed nej sie ci.
Przy stę pu jąc do sie ci zbie ra nia po jaz dów bie rzesz udział w lo so wa niu cen nych
na gród i otrzy mu jesz wy so kie upu sty na za kup czę ści i usług w na szej fir mie.

OBOWIĄZKI DLA PODMIOTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ 
NAPRAWĄ POJAZDÓW
Uwa ga na bar dzo czę ste kon tro le za kła dów na pra wy sa mo cho do wej przez
WIOŚ w ro ku 2018. Współ pra cu jąc z na mi unik niesz bar dzo wy so kich kar
i man da tów. Zy skasz pro fe sjo nal ną po moc w pra wi dło wym pro wa dze niu
ewi den cji od pa dów.

KA SA CJA PO JAZ DÓW
Za pew nia my wszel ką po moc w za ła twie niu nie zbęd nych for mal no ści zwią -
za nych z ka sa cją i wy re je stro wa niem po jaz du. Wła sny trans port, do god ne
ter mi ny od bio ru po jaz du, wy da wa nie za świad czeń na miej scu to nie wąt pli -
wie na sze atu ty. Pła ci my za ka żdy po jazd – rów nież nie kom plet ny – po szcze -
gó ły pro si my o kon takt!

AU TO -KO MIS
Spro wa dza my sa mo cho dy tyl ko z Nie miec z gwa ran cją prze bie gu. Kre dyt,
le asing i ter mi ny płat no ści. Przyj mu je my sa mo cho dy do ko mi su i wy pła ca -
my od rę ki 30% war to ści po jaz du.

AU TO -CZĘ ŚCI
Sku pu jąc ca łe, spraw ne tech nicz nie sa mo cho dy udzie la my gwa ran cji na czę -
ści uży wa ne – naj czę ściej sil ni ki i skrzy nie bie gów. W ofer cie du ży wy bór czę -
ści no wych. 

WUL KA NI ZA CJA, KLI MA TY ZA CJA SA MO CHO DO WA
Opo ny uży wa ne i bie żni ko wa ne, fel gi sta lo we i alu mi nio we. Sprze daż i na -
pra wa. Usłu gi kli ma ty za cji – od grzy bia nie gra tis.

HO LO WA NIE I PAR KING STR ZE ŻO NY
Ca ły kraj i Eu ro pa. 

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH,
DOSTAWCZYCH I AUTOLAWET
Sa mo cho dy za stęp cze. Masz ko li zję z two jej lub wi ny spraw cy? Na le ży ci się
sa mo chód za stęp czy. Wszyst kie for mal no ści za ła twi my za cie bie.

LOM BARD SA MO CHO DO WY I IN NY
www.autoptak.pl
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Ko rzy sta nie z sa mo cho dów za stęp czych po ko li zji dro go wej
sta je się w Pol sce stan dar dem. Tym bar dziej, że wy na ję cie
ta kie go au ta ob cią ża po li sę OC spraw cy ko li zji. Po szko do -
wa ni co raz czę ściej są świa do mi swo ich praw, zwłasz cza
dzię ki wy ro ko wi Są du Naj wy ższe go z 2011 i wy tycz nym Ko -
mi sji Nad zo ru Fi nan so we go, któ ra przy po mnia ła, że sa mo -
chód za stęp czy na le ży się bez wzglę du na to, do cze go słu ży
(dzia łal ność go spo dar cza, pry wat ne po trze by) i ewen tu al -
ną mo żli wość prze siad ki do ko mu ni ka cji miej skiej.

Dla te go je śli Two je au to zo sta ło uszko dzo ne i wy ma ga na -
pra wy z OC spraw cy – nie wa haj się sko rzy stać ze swo ich praw. 

Utra ta po jaz du w wy ni ku zda rze nia dro go we go sa ma w so -
bie nie jest szko dą ma jąt ko wą. Za ta ką szko dę uzna wa ny jest do -
pie ro wy na jem sa mo cho du za stęp cze go. Ozna cza to, że nie
mo żesz do ma gać się od ubez pie czy cie la pie nię dzy, za któ re
mógł byś wy po ży czyć au to. Pie nią dze od zy skasz do pie ro wte dy,
gdy już wy naj miesz sa mo chód za stęp czy. 

War to wie dzieć, że w tym przy pad ku nie mu sisz wcze śniej in -
for mo wać ubez pie czy cie la lub pro sić go o zgo dę na sko rzy sta -
nie z usług wy po ży czal ni sa mo cho dów. Je śli jed nak chce cie
oszczę dzić so bie for mal no ści w fir mie ubez pie cze nio wej, mo że -
cie zo sta wić to po stro nie wy po ży czal ni – nie któ re z nich są wy -
spe cja li zo wa ne w te go ty pu spra wach. 

– Ka żda oso ba fi zycz na, lub oso ba praw na pro wa dzą ca dzia -
łal ność go spo dar czą, fir ma i in sty tu cja, któ rej po jazd zo stał uszko -

dzo ny z win ny in ne go uczest ni ka ru chu dro go we go lub w wy ni ku
zda rze nia lo so we go np. spa da ją ca da chów ka, mo że sko rzy stać
z wy po ży cze nia sa mo cho du w ra mach „OC spraw cy”. Na sza fir ma
po ma ga po szko do wa nym w do peł nie niu for mal no ści i w roz li cze -
niu szko dy z fir mą ubez pie cze nio wą – mó wi Bog dan Szczy gieł,
wła ści ciel wy po ży czal ni Au to Ares. 

– Zwrot kosz tów za wy na ję cie po jaz du za stęp cze go z po li sy OC
spraw cy przy słu gu je po szko do wa ne mu za rów no przy szko dzie
cał ko wi tej jak i czę ścio wej. W tym dru gim przy pad ku po szko do -
wa ny mo że ubie gać się o zwrot kosz tów wy naj mu sa mo cho du za -
stęp cze go za okres od dnia szko dy lub od da nia au ta do warsz ta tu
(je że li mo żna by ło nim jesz cze jeź dzić po szko dzie) do dnia na pra -
wie nia po jaz du – do da je.

– Wy po ży czo ne au to mu si być ta kiej sa mej lub ni ższej kla sy
w po rów na niu z roz bi tym. Jest to wa ru nek po kry cia kosz tów wy -
po ży cze nia przez ubez pie czy cie la – pod kre śla.

Au to Ares po sia da w swo jej ofer cie sa mo cho dy oso bo we i do -
staw cze ró żnej kla sy. Ce ny wy naj mu za czy na ją się od 55 zł za do -
bę. Re je stru je my rów nież sa mo cho dy spro wa dzo ne z za gra ni cy
i za ku pio ne w kra ju. 

Za pra sza my do współ pra cy za kła dy na praw cze, fir my i oso -
by pry wat ne. 

Au to Ares ul. I Bry ga dy 75C 33-300 No wy Sącz
tel. kom. 694 325 299 tel: 18 442-64-66 

WWW.AU TO ARES.PL
WWW.RE JE STRA CJA SA MO CHO DOW.EU

motoryzacja jesienią

Auto zastępcze
z OC po kolizji.
Dla kogo?





RAZEM RATUJMY
MAŁE SERDUSZKA

Automatyczne bramy garażowe

Drzwi z zamkiem elektrycznym 

Automatyczne bramy ogrodzeniowe

OFERTA SPECJALNA

Oferta obowiązuje od 18.09.2017 r. do 30.11.2017 r.
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Dostęp do inteligentnego świata GRATIS!*
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