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zbieraj punkty
wybieraj nagrody
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Zapraszam serdecznie do lektury

Dariusz Zimny

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością prezentuję Państwu już trzecie wydanie naszego magazynu “Z nami w drogę”. 

Od chwili wprowadzenia programu w życie wydaliśmy 3 000 kart lojalnościowych.

Dokładając wszelkich starań, aby tegoroczny katalog spełnił Państwa oczekiwania 

zaproponowaliśmy szeroką ofertę markowych produktów powiększoną o nowe nagrody.  

Z pewnością znajdziecie w nim coś dla siebie.

Ponadto poszerzyliśmy magazyn o szereg artykułów o różnorodnej tematyce. 

W tym wydaniu znajdą Państwo porady dotyczące bezpieczeństwa na drodze,  

kupna aut używanych u dealera oraz zakupu oryginalnych części samochodowych.  

Zamieściliśmy również artykuły niezwiązane z branżą motoryzacyjną.  

W dziale hobby prezentujemy relację z wyprawy paralotniarskiej oraz pasję Finalisty  

Konkursu Sprzedawca roku 2010. 

Przypominam także Państwu o innych zaletach uczestnictwa w programie „Z nami w drogę”. 

Do Państwa dyspozycji jest bezpłatna 24-godzinna pomoc drogowa.

W razie problemów z uruchomieniem pojazdu, uczestnictwa w wypadku drogowym, 

wystarczy zadzwonić pod numer 604 499 999 lub 697 083 607,  

a nasi fachowcy pomogą Państwu, ograniczając formalności do niezbędnego minimum.

Dziękuję za aktywny udział i zaufanie do naszego programu lojalnościowego. 

Regulamin oraz adresy punktów akceptujących kartę programu „Z nami w drogę” 

znajdą Państwo na ostatnich stronach magazynu.

SPIS TREŚCI:

O programie „Z nami w drogę”
AUTOPORADY: Bezpieczeństwo na drodze
AUTOPORADY: Oryginalne części i akcesoria
AUTOPORADY: Samochody używane
HOBBY: Paralotniarstwo
PASJA: Fotografia
KATALOG NAGRÓD
Regulamin programu „Z nami w drogę”
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OJesteśmy z Wami już od ponad 35 lat. 
Zawsze blisko, profesjonalnie przygotowani, 
aby służyć  pomocą. Nie zatrzymujemy się jednak 
w miejscu i wciąż rozwijamy, nastawiając działalność 
naszej firmy na maksymalne zadowolenie 
naszych klientów.  Program „Z nami w drogę” 
uruchomiliśmy właśnie z myślą o Was. 
Już teraz we wszystkich salonach i serwisach 
firmy ZIMNY, w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim 
oraz w Tomaszowie Mazowieckim, 
możesz zbierać punkty i wymieniać je 
na atrakcyjne nagrody. 

Pozwól nam dać radość Tobie i Twoim bliskim. 
Wypełnij formularz zgłoszeniowy programu 
„Z nami w drogę”, a otrzymasz katalog z nagrodami 
przygotowanymi specjalnie z myślą o Tobie i Twoich 
najbliższych. Korzystając z usług firmy ZIMNY, 
po okazaniu karty, Twoje konto zostanie automatycznie 
doładowane o odpowiednią ilość punktów. 
Stan swojego konta możesz zawsze sprawdzić 
na stronie: www.znamiwdroge.pl

Po uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów, 
w każdym salonie i serwisie firmy ZIMNY, 
możesz wymienić je na atrakcyjne nagrody. 
Katalog nagród został przygotowany tak, 
by każdy znalazł w nim coś dla siebie. 
Atrakcyjne gadżety, sprzęt elektroniczny, 
urządzenia gospodarstwa domowego, zabawki 
dla dzieci - wszystko to w zasięgu Twojej ręki.

Teraz w salonach i serwisach ZIMNY, 
zbieraj punkty - wybieraj nagrody!

O programie „Z nami w drogę”

Auto Spa
Perfekcyjna dbałosc o detale

Z pasji do motoryzacji oraz zamiłowania do czystoći i porządku, powstał projekt 
"Zimny Auto Spa". Oferujemy szeroki wachlarz kompleksowych usług 
z zakresu kosmetyki samochodowej, znanej jako AUTO DETAILING. 

Łódź, ul. Legionów 117,  tel. 42 227 82 04 ; 697 083 686

www.autospa.zimny.com.pl
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ONaturalnym zachowaniem każdego właściciela uszkodzone-
go samochodu jest dążenie do obniżenia kosztów jego naprawy. 
Wśród wielu przepisów regulujących problem części zamiennych 
znajduje się rozporządzenie, które klasyfikuje części zamienne na 
4 grupy:

1. Oryginalne sygnowane marką producenta pojazdu
2. Oryginalne sygnowane przez renomowanego wytwórcę
3. Części o porównywalnej z oryginałami jakości sygnowane  

certyfikatem ich producenta
4. Zamienniki.

Na naszym rynku pojawiło się mnóstwo alternatywnych czę-
ści, które trafiły do Polski m.in. z Chin, Tajwanu, Turcji. Choć zazwy-
czaj wybór należy do posiadacza pojazdu, to nie każdy zdaje sobie 
sprawę z tego, że tzw. porównywalna jakość jest czysto teoretycz-
na. Bo jaką gwarancję wysokiej jakości stanowi certyfikat, wysta-
wiony przez samego wytwórcę nieoryginalnych części, skoro nie 
podlega on żadnej zewnętrznej kontroli? Jaką możemy mieć gwa-
rancję, że nasz pojazd po naprawie będzie tak dobry i bezpieczny 
jak przed nią?

Producenci samochodów przeprowadzają wiele badań i te-
stów zderzeniowych po to, aby uzyskać najlepsze, zapewniające 
najwyższy poziom bezpieczeństwa właściwości nadwozia. Dzięki 
nim możliwe jest szczegółowe dopracowanie każdego elementu 
tak, aby wszystkie razem stworzyły idealną całość. Dlatego pod-
czas każdej wymiany, nawet najdrobniejszej części powinno się 
kierować zasadą, że samochód jest tylko tak dobry jak … najsłab-
sza jego część. Warto mieć to na uwadze szczególnie wtedy, gdy 
cięcie kosztów naprawy ma się ograniczać wyłącznie do obniżenia 
jakości wymienianych części. Zamienniki i części o „porównywal-
nej jakości” są rzeczywiście nieco tańsze od oryginalnych, jednak 
należy sobie zdawać sprawę z tego, że ich cena wynika przede 
wszystkim z upraszczania technologii i stosowania gorszej jakości 
materiałów do produkcji. Skutek takiego postępowania jest oczy-
wisty: większość tak powstałych części ani nie zapewnia zgodnych 
z oryginałem wartości, ani dokładnego odwzorowania kształtu. 
Niestety większość z nas o różnicach tych może się przekonać do-
piero przy bezpośrednim porównaniu dwóch elementów lub jak 
w przypadku blach, po zamontowaniu ich na samochodzie. Wyniki 
badań wskazują, że stosowanie części alternatywnych rzadko przy-
nosi wymierne korzyści właścicielowi samochodu – kiepska jakość 
i złe dopasowanie nie tylko wydłużają czas naprawy, ale obniżają 
wartość auta po naprawie, i co najważniejsze mogą znacząco obni-
żyć poziom bezpieczeństwa.

Oryginalne i nieoryginalne 
części zamienne

Główne zalety oryginalnych części:

• Mają najwyższą jakość.
• Oferują maksymalną niezawodność.
• Są w 100% funkcjonalne.
• Gwarantują bezpieczeństwo.
• Mają długą żywotność.
• Stale poddawane są innowacyjnym modyfikacjom.
• Są identyczne z częściami stosowanymi w produkcji seryjnej.
• Pozytywnie zaliczyły wymagające testy. 

SKomis, giełda, ogłoszenia w gazecie, Internet, dealer. 
Możliwości zakupu samochodu używanego jest wiele. Każ-
da z tych form ma swoje plusy i minusy. My skupimy się na 
przewadze kupna używanego samochodu u dealera.
 

Korzystając z oferty dealera możemy liczyć na dogodne 
warunki zakupu samochodu. Dodatkowo mamy pewność, 
że sprzedawany pojazd jest sprawdzony. Obowiązujące pro-
cedury zobowiązują nas jako dealera do rzetelnego, szcze-
gółowego sprawdzenia pojazdu. Wykwalifikowana kadra 
serwisu ocenia stan pojazdu i w razie jakichkolwiek usterek 
naprawia je. Wykonywany jest także przegląd przedsprze-
dażny. Wycena pojazdu dokonywana jest na podstawie ka-
talogów notowań cenowych tj. Infoexpert i Audatex.
 

Samochody sprawdzane są również od strony prawnej 
włącznie z rejestrem zastawów sądowych

Zalety kupna samochodu w komisie u dealera:
• Możliwość porównania używanego auta  

z fabrycznie nowym
• Sprawdzona historia serwisowa danego pojazdu
• Komfortowe warunki transakcji
• Ułatwienia prawne (większość po stronie dealera)
• Możliwość jazdy próbnej danym pojazdem
• Możliwość wyboru pomiędzy markami danego dealera 

oraz innymi

Bezpieczny zakup

Bezpieczny zakup samochodu (poza firmami profe-
sjonalnie do tego przygotowanymi, świadomymi swoich 
obowiązków wobec klienta, takimi jak salony dealerskie) 
i wyeliminowanie ryzyka związanego zarówno ze stanem 
technicznym auta, jak również z jego stanem prawnym, 
wbrew pozorom nie jest proste.

Jeśli kupujesz auto z niepewnego źródła 
sprawdź koniecznie:
• zgodność numeru VIN (zawsze składa się z 17 znaków) fi-

gurującego w dokumentach auta z numerem VIN trwa-
le wybitym na karoserii oraz na tabliczce znamionowej,

• dowód rejestracyjny, kartę pojazdu – zgodność danych 
w obu dokumentach,

• w przypadku samochodów sprowadzonych z zagranicy 
dowód odprawy celnej i potwierdzenie zapłaty akcyzy,

• ważność ubezpieczenia OC (wymagana na co najmniej 
30 dni od daty zakupu),

• ważność przeglądu technicznego (wymagana na co 
najmniej 30 dni od daty zakupu),

• w sądzie gospodarczym upewnij się, że samochód nie 
jest zastawiony na rzecz osób trzecich i nie figuruje w 
Centralnym Rejestrze Zastawów Sądowych,

• za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm lub w naj-
bliższym komisariacie policji możesz sprawdzić czy auto 
nie figuruje w rejestrze aut kradzionych,

• jeśli decydujesz się na zakup auta po kolizji drogowej, 
sprawdź w wyspecjalizowanej firmie czy punkty pomia-
rowe płyty podłogowej oraz geometria kół są zgodne z 
danymi fabrycznymi,

• sprawdzenie stanu technicznego pojazdu zleć w auto-
ryzowanej stacji obsługi danej marki.

Jeżeli zdecydujemy się na zakup samochodu za po-
średnictwem profesjonalistów to na nich ciąży ruty-
nowy obowiązek zbadania każdego sprzedawanego 
samochodu pod względem prawnym.

Łódź, ul. Legionów 117, 42 227 82 04, ul. Rzgowska 142/146, 42 646 11 66

Samochody używane
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– Cześć Jędrek, pojutrze ma być świetny warun na Słowenii.  
Jedziesz z nami? Plan jest prosty, w piątek po pracy ruszamy, dwa 
dni latamy w słoneczku, w niedzielę wieczorem powrót i rano je-
steśmy na świeżo w robocie. Co ty na to? No, już to widzę. W piątek 
po całym tygodniu pakują się w samochód i całą noc jadą tysiąc ki-
lometrów po to, żeby w sobotę z czerwonymi oczami walczyć z 
ostrą termiką. W niedzielę, powiedzmy, że będzie już fajnie, ale nie 
da się robić tras otwartych, żeby się nie zbierać po nocy – trzeba 
zdążyć zwinąć namioty i coś po ludzku zjeść, czyli też nie ma w peł-
ni swobodnego latania. A potem jeszcze nocny powrót do desz-
czowej i zimnej Polski, pospieszne drapanie dwudniowego zarostu 
w kanciapie za biurem i na koniec jakieś radosne szefowskie powi-
tanie w stylu „Cześć załoga, coście tacy wymięci? Nowa robota cze-
ka!” Czysty bezsens. Ale coś trzeba odpowiedzieć, i to szybko. – 
Wariaci jesteście. Oczywiście, że jadę. Usprawiedliwia mnie tylko to, 
że ja też jestem wariat. W końcu faceta, który kilka lat wcześniej po 
ciężkim paralotniowym wypadku nieodwracalnie siadł na wózek 
inwalidzki, a mimo to dalej lata i razem z tym wózkiem ze środy na 
czwartek pakuje się pod namiot na drugi koniec Europy, trudno na-
zwać normalnym. Co zrobić, takie życie. Zresztą to właśnie ta iskier-
ka szaleństwa od czasu do czasu jest tym, co potrafi do codziennej 
egzystencji dodać tak potrzebne poczucie satysfakcji, radości  
i może nawet jakiegoś większego sensu. Jeśli tylko można, nie wol-
no jej w sobie tłumić. Na kemping docieramy o 10:00 rano – w sam 
raz, żeby rozbić namioty, coś zjeść i chwilę odsapnąć. Z cienia pod 
drzewami dobrze widać start, więc możemy wygodnie czekać na 
chwilę, kiedy dolina się wygrzeje i wyskoczą pierwsze kłaczki.  
W końcu ruszamy. Pół godziny krętą drogą, ostatnie 20 metrów na 
plecach kolegi i jestem na starcie. Bez zwłoki zaczynamy szykować 
sprzęt, bo chociaż ogromna większość pilotów ledwie utrzymuje 
się na wysokości startu, wynika to tylko z braku doświadczenia – 
przez start co jakiś czas przechodzą wyraźne kominy, niedwu-
znacznie sugerując, że jest na czym latać. Radio, aparat, wariometr, 
dwa GPS-y… nie ma żartów, nawet paralotniarstwo z czasem obra-
sta w sprzęt. W końcu jestem gotowy, a w tym czasie chłopcy roz-
łożyli skrzydło do startu. Teraz czekamy już tylko na podmuch,  
bo trudno się biega, niosąc między sobą faceta w uprzęży – wypeł-
nione skrzydło, przejmujące część obciążenia, bardzo tu pomoże. 
Po chwili wstążka się podnosi i wśród oklasków startowej publicz-
ności ruszamy naprzód. Mam tajny plan: ponieważ startujący 
przede mną pilot poszedł w lewo po grani i wyglądało, że traci wy-
sokość, ja rzucam się w prawo, wprost do kotła. I w nagrodę zaraz 
przy krawędzi wchodzę w mocny bąbel. Tu się nie ma co zastana-
wiać, na małej wysokości noszenia często są jeszcze wąskie i nie-
uporządkowane, więc od razu zakładam ciasne krążenie i niemal 
pionowo nad startem wyjeżdżam 300 m do góry. Na tym bąbel się 
kończy, ale to już wystarczy, by z komfortowym zapasem wysoko-
ści odejść nad grań, z góry oglądając tłoczących się przy niej kur-
santów. Wzdłuż trasy zaczynają się pojawiać chmury, a i w miarę 
oddalania się od startu w powietrzu robi się luźniej, czyli lecimy. 
Schronisko, rampa lotniowa – wszystkie znane punkty działają  
i pierwsze kilometry idą sprawnie. Nad szczytem robię podstawę 
na luksusowym poziomie 1800 m i zmieniam świat – z rozgrzanej 
bliskości lasów, ptaków i motyli przechodzę do chłodnej, błękitno-
białej krainy obłoków. Następne przeskoki robię już po chmurach  
i do masywu Nanosa bezczelnie kieruję się nie tradycyjną granią, 
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Wystarczy tylko na
chwilę zapomnieć
o tym,
co praktyczne
i rozsądne, by móc
naładować się
radością latania,
która pozostanie
na długie lata.

BBezpieczeństwo na drogach to temat, który bezpośrednio 
dotyczy każdego z nas jako kierowcy samochodu, pasażera, moto-
cyklisty, rowerzysty czy pieszego. Przestrzeganie przepisów i sza-
cunek dla innych uczestników ruchu drogowego jest gwarancją 
naszego bezpieczeństwa.

Producenci samochodów oferują coraz nowocześniejsze 
pojazdy wyposażone w mnóstwo systemów mających zapewnić 
bezpieczeństwo kierującemu i pasażerom. Jadąc takim samocho-
dem czujemy się bezpiecznie, ale czy to pomoże w porę wyhamo-
wać i uniknąć kolizji?

Droga hamowania

Przede wszystkim powinniśmy sobie uświadomić, że dro-
ga hamowania nie jest równa drodze zatrzymania. Na odległość  
w jakiej zatrzymamy nasz pojazd wpływ ma czas reakcji, który dla 
każdego kierującego  będzie inny, rodzaj nawierzchni oraz pręd-
kość z jaką się poruszamy. Myśląc o punkcie, w którym zatrzyma 
się nasz pojazd musimy uwzględnić drogę hamowania wydłużoną 
o dystans, jaki zostanie pokonany w czasie, który potrzebny jest 
kierującemu na ocenę sytuacji i rozpoczęcie samego hamowania. 

Czas reakcji jest kwestią indywidualną uzależnioną od wielu 
czynników (m.in. stresu, choroby, zmęczenia). Dla jednego kierują-
cego będzie on kształtował się na poziomie poniżej 1 sekundy, dla 
drugiego – powyżej. Przyjmując gorszy wariant, samochód jadący 
z prędkością 100 km/h pokona w tym samym czasie około 28 m. 
zanim jednak zacznie się faktyczny proces hamowania mija kolej-
ne 0,5 s, co oznacza przejechanie następnych 14 metrów. Łącznie 
daje to ponad 30 metrów. Droga hamowania przy prędkości 100 
km/h sprawnego technicznie pojazdu wynosi średnio 35 – 45 me-
trów (oczywiście w zależności od modelu auta, ogumienia, rodza-
ju nawierzchni). Tak więc droga zatrzymania może wynieść nawet 
ponad 80 metrów. W skrajnych przypadkach droga pokonana w 
czasie reakcji prowadzącego może być nawet dłuższa niż droga 
hamowania. 

Źródło: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

Bezpieczna prędkość

Nadmierna prędkość to jedna z głównych  przyczyn wypad-
ków śmiertelnych na drogach. Przekraczając ograniczenie prędko-
ści lub prowadząc pojazd z szybkością niedostosowaną do warun-

ków drogowych, kierowca zwiększa ryzyko spowodowania kolizji. 
Przy nadmiernej prędkości, zwiększa się prawdopodobieństwo 
odniesienia poważnych obrażeń ciała lub śmierci. Nawet  niewielki 
wzrost prędkości pojazdu  może spowodować znaczny wzrost siły 
zderzenia. 

Ocenia się, że współczesne pojazdy zapewniają ogólnie wy-
soki poziom ochrony dla pasażerów w pasach bezpieczeństwa 
w przypadku zderzeń czołowych, gdy prędkość uderzenia jest 
mniejsza niż 70 km/h. Przy prędkości powyżej 70 km/h prawdo-
podobieństwo przeżycia wypadku przez pasażerów znacznie się 
zmniejsza.

Skutkiem wzrostu prędkości jest:
- wzrost stopnia ciężkości wypadków
- zwiększenia zagrożenia uczestników ruchu
- wydłużenie drogi hamowania

Pogorszenie warunków równowagi pojazdów na zakrętach 
wskutek działania sił odśrodkowych, przy równoczesnym zmniej-
szeniu się przyczepności opon do nawierzchni oraz zwiększenia 
energii kinetycznej przy zderzeniu z innym pojazdem lub prze-
szkodą.

W Polsce zasady dotyczące dozwolenia prędkości prowadzenia 
pojazdów określone są w ustawie Prawo o ruchu drogowym art. 20:

• Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów  
na obszarze zabudowanym w godzinach 500-2300 wynosi 
50 km/h

• Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów  
na obszarze zabudowanym w godzinach 2300-500 
wynosi 60 km/h

• Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów  
w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h

• Prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym  
wynosi w przypadku: samochodu osobowego, motocykla  
lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej  
nieprzekraczającej 3,5 t:
a. na autostradzie - 140 km/h, 
b. na drodze ekspresowej dwujezdniowej - 120 km/h, 
c. na drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na drodze
    dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach 

             przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu - 100 km/h, 
d. na pozostałych drogach - 90 km/h;  

Bezpieczeństwo
na drodze
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Pierwszy odcinek tradycyjnie idzie łatwo. Po starcie zastanawiam 
się nawet nad skokiem nad odsunięte od grani samotne wzgórze z 
prawej, ale po namyśle rezygnuję. Z jednej strony dałoby mi to kil-
ka kilometrów zapasu, gdybym później musiał skrócić jakiś odci-
nek, ale z drugiej zawsze istnieje możliwość, że w przedpołudnio-
wej niepewnej termicenie wygrzebię się z tej górki z powrotem.  
Po wczorajszej nauczce dziś wolę dmuchać na zimne, więc po pro-
stu ruszam w znajomą trasę. Dzień nie jest tak idealny, jak wczoraj, 
ale tu nawet zwyczajne warunki są nadal świetne, tak że zamiar po-
zostaje realny. Ponownie hotel i rampa, niedługo później urozma-
icone wymianą powitalnych gestów z dwójką turystów siedzących 
na szczycie skały, którą właśnie zdobyli. To musi być dla nich piękny 
obrazek, bo dolatuję tam trochę poniżej grani, ale szczęśliwie aku-
rat na tej turni odrywa się komin, w którym szybko robię kilkaset 
metrów pionowo nad nimi. Pomyśleć tylko – w jednej chwili czło-
wiek jest na wyciągnięcie ręki, a następnej krążąc jak ptak wzbija się 
wysoko nad ciebie... Pewnie gdyby jeszcze wiedzieli że to inwalida, 
to już ogóle by nie uwierzyli. Ale dla mnie to właśnie jest chwila 
normalności, w której mogę sobie wędrować po górach, na kilka 
godzin zapominając o kapitulującym przed kilkoma schodami 
wózku. Nad Cavenem dogania mnie Rafał – ma nowsze skrzydło, 
może latać bardziej ofensywnie ode mnie (bo ja zawsze pilnuję, 
żeby w zasięgu dolotu mieć jakąś drogę), no i pewnie to po prostu 
lepszy pilot. Robimy razem kilka kominów, ale wkrótce znika mi na 
horyzoncie, bo ma większą doskonałość i nie dokręca do końca 
wszystkich noszeń. Nie ma co się ścigać, mój wiekowy Shark i tak 
nie ma szans dotrzymać kroku Mantrze – zgodnie z porannymi de-

ale środkiem doliny nad Ajdovsciną. Ogarnia mnie niemal euforia. 
Miód, nie latanie, wszystko idzie lekko, łatwo i przyjemnie, na hory-
zoncie ciemnoniebieski Adriatyk... kiedy więc nad antenami wcho-
dzę w obszerny, pięciometrowy komin, postanawiam iść na całość 
i spróbować wrócić przedpolem. Chmura ciągnie jak odkurzacz, 
warunki są rzeczywiście fantastyczne i po prostu trzeba skorzystać 
z okazji. Odchodząc od gór w stronę morza radośnie wjeżdżam  
w podstawę i trzymam kurs na zachód, w locie po prostej zdoby-
wając dodatkową wysokość. Po paru minutach wychodzę z boku 
chmury. Mam dobrze ponad dwa tysiące, więc nie przejmując się 
czystym niebem przed sobą lecę nad pagórki przedgórza – przy 
takim zapasie przecież coś tam znajdę. Wysokość jednak szybko 
topnieje; paralotnia to nie szybowiec, no i teren po drugiej stronie 
doliny znów się podnosi. Na miejsce docieram kilkaset metrów nad 
wierzchołkami, ale w powietrzu flauta. Z rosnącym niepokojem pe-
netruję grzbiet, bo stojące w bezruchu powietrze nie wróży nicze-
go dobrego. Desperackie czepianie się najsłabszych zerek tylko od-
wleka nieuniknione i po dwudziestu minutach ląduję przy leśnej 
drodze u podnóża. Jestemwściekły, zwłaszcza, kiedy widzę, jak nad 
grzbietem zaczyna tworzyć się chmura, która była mi tak potrzeb-
na piętnaście minut wcześniej. Ale nie ma się co oszukiwać, sam so-
bie spaprałem świetny dzień, w ostatni przeskok rzucając się na 
oślep, tak jak gdyby sama wysokość mogła wszystko załatwić. Ech, 
krótkie i złudne są te chwile uczucia panowania nad światem.  
Na pociechę mam tylko to, że wylądowałem w cudnym miejscu  
u podnóża połoniny, w wysokiej trawie przy leśnej drodze, a nie  
w pokrzywach na poboczu hałaśliwej autostrady. Osładza mi to kil-
kugodzinne oczekiwanie, bo przecież musi trochę potrwać, nim 
chłopcy sami się nalatają, dotrą do samochodu i wylosują szczę-
śliwca, który pojedzie po mnie te kilkadziesiąt kilometrów. Wraz z 
zapadającym zmierzchem wszystkie piękne połoniny i zaskrońce 
szybko tracą na atrakcyjności, ale w samą porę pojawia się trans-
port. W drodze powrotnej stajemy jeszcze na kolację, więc na kem-
ping docieramy już po zmroku i bez długiego biesiadowania idzie-
my spać. Następnego ranka wstaję zdeterminowany. Zaczynam od 
umycia brody, w którą plułem sobie przez całą noc, a potem poży-
czam laptopa i odpalam planowanie lotu. Zachwyty i uniesienia są 
oczywiście ważne, ale jeśli w powietrzu podejmujemy przypadko-
we decyzje, to szybkie lądowanie może skutecznie wyleczyć z luzu 
i spontanu. Niezależnie od warunków, przed startem zawsze trzeba 
przyjąć jakiś plan, żeby nie latać bez sensu. A co jeszcze ważniejsze, 
powiedzieć komuś o nim z oczywistych względów bezpieczeń-
stwa. Zwłaszcza w przypadku ambicji przelotowych po prostu nie 
ma tu usprawiedliwienia. Dzisiaj muszę odkuć tę klęskę, więc uważ-
nie sprawdzam, co można wycisnąć z Lijaka bez zakładania super 
ambitnych tras. Przelot liczy się maksymalnie przez trzy punkty 
zwrotne; anteny w linii prostej ze startu to trzydzieści parę kilome-
trów, więc jeśli następnie wrócić na Kovk, a potem jeszcze raz… 
tak! Jak gdyby ktoś specjalnie te grzbiety poukładał: przy pilnowa-
niu robienia zwrotów na samym końcu grani jest szansa zaliczyć 
100 km! Nie będzie to może trudne technicznie, ale okrągła cyfra 
robi wrażenie, no i przede wszystkim mam sobie coś do udowod-
nienia. Jak złośliwie ma wia jeden mój znajomy, z wiatrem może da-
leko zalecieć byle dmuchawiec. Natomiast prawdziwym pilotem 
zostajesz dopiero wtedy, gdy potrafisz zaplanować i wykonać za-
danie w pełni wykorzystujące dane warunki. No to – spróbujmy! 

cd. Hobby paralotniarstwo
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do niego zakosami droga z dna doliny, ale w czasach, gdy powsta-
wał, musiała to być pustelnia co się zowie. Na końcu grani zawra-
cam i nagle robi mi się nieswojo. W tę stronę było nieźle, bo poma-
gał mi wiatrdolinowy, ale wracając muszę stawić mu czoło – wyso-
ko pod chmury już nie ma na czym wyjść. Zaczyna się ciężka i nie-
przyjemna praca, ostrożne podkręcanie w poszarpanych bąblach 
niewysoko nad skałami i mozolne przebijanie się pod wiatr. Szy-
bownik po prostu oddałby drążek i pociął przed siebie, ale ja na po-
wolnym materacu muszę walczyć o każdy metr, ostrożnie szacując, 
na ile mogę przycisnąć speeda nad wyszczerzonymi turniami.  
W końcu nad doliną Vipavy robi się łatwiej – w rozszerzeniu doliny 
grań zakręca i mocny czołowy wiatr zmienia się w słabszy i boczny. 
Mogę więc trochę rozejrzeć się po okolicy i nagle, dzięki temu,  
że lecę dość nisko nad krawędzią, na kolejnej turni przed sobą wi-
dzę kozicę. Coś niesamowitego – stoi w idealnej pozie, jak wycięta 
z kiczowatego obrazka. Wygląda przepięknie. Lecę w jej stronę, 
nieco zdziwiony, że nie ucieka – na uczęszczanym Kovku kozice są 
przyzwyczajone do paralotni, ale tu ruch w powietrzu jest mniej-
szy i teoretycznie powinny być bardziej płochliwe. Do tego ta 
władcza poza na szczycie skały... naprawdę jakiś wyjątkowy egzem-
plarz. Po chwili przelatuję nad nim i wszystko staje się jasne – ta ko-
zica rzeczywiście jest wyjątkowa i wycięta, tyle że z blachy. Może ja-
kiś podarunek od miejscowych myśliwych dla turystów? Tak czy 
owak, zadanie spełnił, i powietrznego turystę przyprawił o chwilę 
zachwytu. Szczerze mówiąc, po pięciu godzinach lotu jestem już 
głodny i zmęczony, a w zasięgu łatwego dolotu kusi oficjalne lądo-
wisko niedaleko pizzerii. Poczucie obowiązku jednak zwycięża, tym 
bardziej, że pozostał tylko ostatni rutynowy przeskok i defilada 
wzdłuż najłatwiejszej z całej trasy krawędzi Kovku. Słońce jest już 
nisko, ale nagrzewana przez cały dzień dolina teraz oddaje tę ener-
gię i żagiel jest bezproblemowy. Wątpliwości mam dopiero pod 
koniec, bo obawiam się turbulencji w wąskiej dolinie za masywem 
Cavena; pamiętam jednak, że trasa jest „na styk” i ciągnę, ile się da. 
Szczęśliwie nic się nie dzieje, więc w drodze powrotnej zdejmuję 
ręce ze sterówek i tylko przechylaniem ciała kieruję skrzydło do lą-
dowiska. W powietrzu już nikogo nie widać, chłopcy pewnie od 
godziny zajmują się konsumpcją, więc ułatwiam wszystkim życie  
i zamiast na lądowisku ląduję tuż przy knajpie. Mam ten luksus, że 
bezpośrednio z trawy zostaję zaniesiony do stolika i od razu dosta-
ję do ręki upragnione piwo – żyć nie umierać. Kiedy jako-tako do-
chodzę do siebie, sprawdzam GPS-a i... jest! 101,5 km – opłaciło się 
cierpliwe pilnowanie skrajnych punktów, bo gdybym sobie choć 
trochę odpuścił, równie dobrze mógłbym teraz się denerwować ja-
kimś złośliwym wynikiem typu 99,5. Po chłopakach widzę, że o ile 
początkowo stukali się w głowę, oglądając znad smakowitej pizzy 
maniaka, co lata do zmroku, teraz zaczynają trochę zazdrościć.  
W gruncie rzeczy nie ma czego, bo ten ostatni odcinek to napraw-
dę była tylko kwestia uporu, ale magia setki robi swoje. Po dwóch 
godzinach ze spakowanymi namiotami siedzimy już w samocho-
dzie, kierując się w stronę autostrady. Autostrady do pracy i co-
dzienności. Te wariackie dwa dni to niby krótka chwila, ale jakże in-
tensywna i bogata w doznania. Chwila tym cenniejsza i warta wy-
siłku, że przeżyte piękno gór, radość wspólnego latania i satysfakcja 
z osiągnięcia pozostaną na lata.

cyzjami, pozostaje może i powoli, ale za to na pewno zrealizować 
plan. Czyli nadal lecę konserwatywnie: Kovk, stacjonarny komin 
nad kotliną hydroelektrowni (swoją drogą bardzo ciekawe miejsce 
– pełnowymiarowa rzeka wypływająca wprost spod skały), prze-
skok nad ruiny zameczku nad Vipavą i dalej po grani. Jest środek 
dnia i słońce pracuje pełną parą, więc w końcu i ja przyspieszam, 
bo na krawędzi robi się termodynamiczny żagiel, umożliwiający 
praktycznie lot po prostej bez krążenia. Na samym punkcie zwrot-
nym przy antenach tym razem nie ma sensacji, ale kiedy wychylam 
się w dolinę, by naciągnąć trochę odległości, w nagrodę dostaję 
pięciometrowy komin, z którym wyjeżdżam pod sufit. Z tą wysoko-
ścią można sobie na trochę pozwolić, więc zamiast granią, wracam 
na skróty, środkiem płaskowyżu. W odróżnieniu od okazjonalnych 
spotkań z innymi paralotniami na zwykłej trasie, tutaj lecę zupełnie 
sam, w tak odmiennej od codziennegoświata chłodnej krainie pta-
ków i obłoków. Śnieżnobiałe cumulusy oprócz pięknych wrażeń 
dostarczają też zawsze potrzebnej wysokości, więc powrót na Kovk 
przebiega szybko, łatwo i przyjemnie. Po przeskoku spadam nisko, 
ale tutaj można sobie na to pozwolić, bo zbierająca wiatr z całej do-
liny krawędź pracuje niezawodnie. Nie bez powodu to właśnie tu 
na przedpolu znajduje się fabryka Pipistrela, a na grani często moż-
na spotkać jakiegoś Virusa z wyłączonym silnikiem. Szybki żagiel 
tam i z powrotem, po czym wracam w masyw Nanosa. Tym razem 
nie ma luksusów. Czuć już popołudnie, słońce stoi niżej, a wiatr do-
linowy coraz mocniejszy, więc noszenia są słabsze i bardziej po-
szarpane. Skutek jest taki, że latam praktycznie przy stoku, dzięki 
czemu z bliska zwiedzam kościółek św. Hieronima. Dziś prowadzi 

Jędrzej Jaxa-Rożen
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Każdy z nas codziennie mierzy się z przeciwnościami losu. Zma-
gamy się w najróżniejszych walkach, czasem z siłami natury, cza-
sem ze złośliwością rzeczy martwych, czasem z trudnymi zagad-
nieniami w pracy, czasami jednak, jest to walka z własnym sobą, 
ze słabościami wypełniającymi naszą mroczną stronę. Te ostatnie 
są chyba najtrudniejsze do pokonania. Chyba tym co najbardziej 
nam doskwiera jest codzienność i monotonia życia, stagnacja i ma-
razm. Tą niewidzialną siłę, która pcha nas do zapadnięcia w smu-
tek codzienności . Walkę tą można toczyć na wiele sposobów, każ-
dy ma jakiś patent, dzięki któremu ulatuje w powietrze, odbija się  
i unosi ponad chodnikami. Każdy powinien to w sobie odnaleźć. 
Pasja jest niejednokrotnie tym, co określa człowieka, to ona deter-
minuje nasz światopogląd, nasze pojęcie i nasz stosunek do ota-
czającego nas wokół świata. To często od niej zależy, jaki rodzaj 
piękna dostrzegamy, co powoduje u nas przyśpieszone bicie ser-
ca, co powoduje uwolnienie wszelkich złych myśli, a pojawienie się 
tych dobrych. Czasem bywa tak, że człowiek poszukuje tej drogi 

długo, niektórzy odnajdują ją pod koniec życia, niektórzy odnajdu-
ją ją mając kilka lat, inni są pchani w macki pasji wykreowanej przez 
rodziców, którzy realizują tak swoje własne cele. Ja swoją pasję od-
nalazłem niedawno. Koniec roku 2008 był dla mnie wyjątkowy pod 
wieloma względami, w myśli zapadła mi chwila kiedy podziwiałem 
jakiś album fotograficzny przedstawiający zakątki Polski. Te jedy-
ne w swoim rodzaju i niepowtarzalne chwile zatrzymane na wieki.  
To właśnie wydało mi się niezwykle magiczne. Można powiedzieć 
zatem, że schemat który zadziałał w moim przypadku był napraw-
dę klasyczny i prosty, na pewno nie gwarantował tego co miało się 
stać ze mną później. Potem był pierwszy aparat i zgłębianie tema-
tu. Okazać się miało, że rzemiosło jakim jest fotografia, jest jak nie-
przemierzona kraina, pełna gór, miast, rzek i jezior. Są tutaj pułap-
ki, ale są i oazy, w których można znaleźć ukojenie. Nie uważam się 
za dobrego fotografa, ciężko jest ocenić swoje prace, człowiek kie-
dy ogląda kolejny raz swoje zdjęcie, widzi w nim co raz więcej wad, 
widzi co można było zrobić lepiej. Nie ma na świecie zdjęcia, któ-

Pasja wpływa na wyobraźnię i tworzy wizję w naszym umyśle, 
a ta z kolei popycha nas do skutecznego działania oznaczającego sukces!
Finalista Konkursu Sprzedawca Roku 2010 Łukasz Boch i jego pasja: 

PPasja
Fotografia

rego nie można by było zrobić lepiej. To jest właśnie w tym piękne.  
Nie chodzi jednak w pasji o to, żeby być w tym najlepszym,  
czy bardzo dobrym. Oczywiście taka jest droga człowieka, to oczy-
wisty skutek doskonalenia się w swoich zainteresowaniach. Są jed-
nak niewymierne aspekty, które niejednokrotnie przewyższają 
swoją wagą, dążenie do doskonałości. Kiedy fotografuję, ustawiam 
ekspozycję, myślę nad kadrem czy nad obiektywem który powi-
nienem użyć, moje myśli odpływają zupełnie, całkowicie. Uchodzą 
gdzieś daleko i czasem przez wiele godzin zdjęć, mój umysł pracuje 
na zupełnie innych  falach, w jakimś świecie którego drzwi otwiera 
właśnie aparat w ręku. To coś w rodzaju oczyszczenia, przynajmniej 
ja tak to odczuwam. Kiedy fotografuję dziką przyrodę, utożsamiam 
się z otaczającym światem, czuję z nim więź, czuję szacunek przed 
tym co widzę i obserwuję. Czasem kładę się na ziemi i robię zdję-
cia z punktu widzenia, pełzającego ślimaka, lub motyla. Wtedy od-
bieram ziemię każdym bodźcem, poznaję jej zapach. Kiedy czekam 
w ukryciu na ptaki, przez wiele godzin sam, nasłuchując porannych 
pieśni, wszystkie negatywne, męczące mnie myśli toną w chwili. 
Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Śpiew żurawi, czy na-
woływania kruków, to dźwięki których nie da się porównać z ni-
czym innym na świecie. Żeby to poczuć, trzeba w samotności spę-
dzić kilka godzin, bez wypowiedzianego słowa, które tylko może 
zniszczyć harmonie dzikiego świata, trzeba dać się zanurzyć w tym 
przedstawieniu, które wokół się toczy. Każdy rodzaj fotografii nie-
sie ze sobą unikalne doznania. Fotografia miejska natomiast, potra-
fi pokazać pędzący świat w zwolnionym tempie, fotografowanie 
idących ludzi do pracy, jadących tramwajów, pędzących samocho-
dów, wysokich budynków, mnie aparat  wynosi ponad ten zgiełk, 
staję się obserwatorem, nie dotyka mnie wtedy upływ czasu, za-

trzymuję go matrycą mojego aparatu. Kiedyś do głowy przyszło mi 
pewne porównanie, zapewne ma związek to z pewną znaną bajką. 
Była to opowieść o Nibylandii, magicznej krainie, gdzie dzieci ni-
gdy nie dorastały, biegając cieszyły się chwilą, a ta chwila miała ni-
gdy nie przeminąć. W owej krainie budziki, symbolizujące czas były 
rozbijane, a sam upływ czasu nie miał racji bytu. Dla mnie fotogra-
fia po części jest właśnie takim rozbijaniem budzików, takim zatrzy-
maniem chwili już na zawsze. Na zdjęciach, nigdy nie dorośniemy, 
nigdy nie nadejdzie zima, lub nigdy ona już nie przeminie. Wschód 
nigdy nie minie i nigdy nie nadejdzie zachód. Każdy zatrzymany 
moment jest wyjątkowy, nie da się go powtórzyć. Od czasu kiedy 
kupiłem pierwszy aparat, przebyłem  krętą drogę zgłębiania tego 
niezwykłego rzemiosła. Niedawno uświadomiłem sobie jednak, że 
odsłoniłem z pajęczyny wielkie wejście do jaskini świata obrazu. Ja-
skini długiej i krętej, pełnych wspaniałych form skalnych, jaskini któ-
rej zgłębianie może wypełnić życie. Pielęgnując swoje zaintereso-
wania pamiętam o dwóch ważnych rzeczach. Nigdy nie powstaną 
takie chwile, bez codzienności, gdyby nie jej smak, nie doceniliby-
śmy właśnie tych wyjątkowych momentów.  To codzienność, praca 
i normalne życie, grubym dłutem rzeźbią wyjątkowość każdej pa-
sji. Ja na co dzień pracuję z ludźmi, to praca wypełnia w głównym 
stopniu mój czas, bez niej nie ma pasji i nie chodzi tylko o finanso-
wą stronę. Moje życie zatem, w dużej mierze napędza praca i pa-
sja, jest jednak jeszcze jego najważniejszy element, o którym dotąd 
nie wspomniałem. Rodzina, która mi towarzyszy na codzień. Wspa-
niałe dwie kobiety, moja żona i córka, z którymi dzielę życie, sukce-
sy i porażki. Bez bliskich osób byłbym tylko nie pamiętanym przez 
nikogo kolejnym osobnikiem w ludzkiej populacji, który narodził 
się i przeminie. 
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Termos 0,5 l ze stali

Kosmetyczka

Kamizelka odblaskowa

Kubki

Kompresorek samochodowy

200 
pkt.

125 
pkt.

400 
pkt.

100 
pkt.

400 
pkt.

400 
pkt.

Zestaw kluczy

Latarka

Szlifierka katowa

Klucze płaskie i oczkowe

Wiertarka z udarem

Narzędzie wielofunkcyjne
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125
pkt.

150 
pkt.

250 
pkt.

350 
pkt.

400 
pkt.

250 
pkt.

Klocki dla dzieci

Puzzle dla dzieci

Strategiczna gra komputerowa

Samochód
zdalnie sterowany

Laptop edukacyjny

Shrek, Film DVD

200 
pkt.

350 
pkt.

850 
pkt.

350 
pkt.

300
pkt.

350 
pkt.

Zestaw noży

Ekspres do kawy

Odtwarzacz DVD

Suszarka

Pendrive

Mysz bezprzewodowa
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W1. Informacje ogólne.

1.1 Niniejszy Regulamin Programu, określa zasady funkcjonowania 
Programu, w szczególności prawa i obowiązki Uczestników  zwią-
zane z ich udziałem w Programie.

1.4 Każdemu z Uczestników przysługuje prawo do samodzielnego 
zbierania Punktów. Prawo do dysponowania Saldem Uczestnika, 
w szczególności prawo do wymiany Punktów na Nagrody oraz 
uzyskania dostępu do informacji zawartych na Saldzie Uczestnika, 
przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.

2. Warunki przystąpienia do Programu Z NAMI W DROGĘ.

2.1 Uczestnikami Programu mogą stać się jedynie pełnoletnie oso-
by fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2.4 Poprzez wypełnienie, podpisanie i złożenie Formularza Przystą-
pienia do Programu Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z treścią 
Regulaminu Programu oraz akceptuje jego wszystkie postanowie-
nia.

3. Odrzucenie wniosku o przyjęcie do Programu.

3.1 Zarządzający Programem ma prawo odrzucenia Formularza 
Przystąpienia do Programu bez podania przyczyn.

4. Dane osobowe Uczestników Programu Z NAMI W DROGĘ.

4.1 Dane osobowe Uczestnika podlegają ochronie  przewidzianej 
w ustawie z dnia 29. 08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

4.3 Dane osobowe Uczestnika zawarte w Formularzu Przystąpienia 
do Programu będą wprowadzane do Bazy Uczestników Programu 
Z NAMI W DROGĘ.

5. Karta Uczestnika.

5.1 Uczestnik przystępujący do Programu Z NAMI W DROGĘ, otrzy-
muje do używania Kartę. Każda Karta posiada numer Uczestnika 
Programu.

5.2 Karta Uczestnika jest niezbywalna i pozostaje wyłączną własno-
ścią Zarządzającego Programem.

5.3 Karta służy do gromadzenia Punktów na Saldzie Uczestnika i 
umożliwia wymianę Punktów na Nagrody.

6. Przyznawanie Punktów.

6.1 Zarządzający Programem przyznaje Punkty na Saldo Uczestni-
ka za nabycie towarów lub usług objętych Programem dokonane 
przez Uczestnika.

6.2 Punkty i prawa z nimi związane nie mogą być przenoszone ani 
zbywane,w szczególności pomiędzy różnymi Saldami, jak również 
nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjąt-
kiem tych określonych w niniejszym Regulaminie Programu.

6.3 Wymiana Punktów na gotówkę jest wykluczona. Punkty nie 
mogą być wymienione na Nagrody w połączeniu z dopłatą w go-
tówce lub kartą płatniczą.

7. Wymiana Punktów na Nagrody.

7.1 Wszelkie Nagrody, zasady wymiany Punktów na Nagrody oraz 
zasady wydawania Nagród są poddane warunkom i ogranicze-
niom zawartym w aktualnym Katalogu Nagród lub innych mate-
riałach opublikowanych przez Zarządzającego Programem. Zarzą-
dzający może przyznać zamiennie nagrodę inną niż opublikowaną 
w Katalogu Nagród

8. Utrata statusu Uczestnika i zakończenie Programu Z NAMI  W 
DROGĘ.

8.1 Punkty gromadzone przez Uczestnika nie przechodzą na inne 
osoby w drodze żadnych czynności prawnych. Zarządzający Pro-
gramem może wykluczyć Uczestnika z Programu Z NAMI W DRO-
GĘ ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

(a) Uczestnik nie przestrzega niniejszego Regulaminu Programu 
lub
(b) Uczestnik wskazał nieprawdziwe dane osobowe wobec Zarzą-
dzającego Programem lub wobec któregokolwiek z Partnerów w 
związku z Programem Z NAMI W DROGĘ, co następuje poprzez za-
wiadomienie na piśmie Uczestnika o wykluczeniu go z Programu 
Z NAMI W DROGĘ.

8.5 Zarządzający Programem zastrzega sobie prawo zawieszenia 
lub zakończenia Programu Z NAMI W DROGĘ w każdym momen-
cie, za uprzednim zawiadomieniem, ze skutkiem następującym po 
30 dniach kalendarzowych od daty wysłania zawiadomienia do 
Uczestnika.

9. Postanowienia końcowe i zmiany Regulaminu Programu.

9.1 Zarządzający Programem jest uprawniony do wprowadzania 
zmian do niniejszego Regulaminu Programu w czasie jego trwania. 
Wszelkie zmiany w Regulaminie będą obowiązywały z upływem 14 
dni od daty ich wprowadzenia przez Zarządzającego.

9.4 Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji 
oraz rękojmi na przekazywane w ramach programu nagrody.

Wyciąg z regulaminu 
Programu lojalnościowego 
„Z nami w drogę”

Pełna wersja regulaminu do wglądu w siedzibie firmy, w punktach  
handlowo-usługowych Partnerów lub na stronie internetowej Programu
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93-311 Łódź,ul. Rzgowska 142/146
tel. 42/6461166
e-mail: salon.rzgowska@zimny.com.pl

93-020 Łódź, ul Wójtowska 7/9
tel. 42/6403020
e-mail: serwis.wojtowska@zimny.com.pl

93-070 Łódź, ul. Legionów 113a/117
tel. 42/2278204
e-mail: blacharnia@zimny.com.pl

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 102
VW tel. 44/6452222
e-mail: salon@zimny.vw.pl 
SKODA 44/6452244
e-mail: salon.pt@zimny.com.pl

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Ujezdzka 25/27
tel. 44/7256261
e-mail: salon.tm@zimny.com.pl

www.znamiwdroge.pl
www.zimny.com.pl


