
Kinga
DODANO 7.2.2019 OCENA 5   *****  

Jeździłam z panem Łukaszem Cibą, 
cudowny nauczyciel! Moje zdolności 
manualne są znikome, więc próba po-
łączenia tylu czynności w jedno przy 
jeździe samochodem była wręcz nie-
możliwa. Jednak pan Łukasz nie tracił 
wiary i teraz dumnie jeżdżę polskimi 
drogami, różnymi samochodami 
(nawet 7-osobowym Chryslerem 2 
miesiące po zdaniu prawa jazdy)! Co 
prawda mój kurs trwał dwa lata, bo 
nie mogłam się zebrać w sobie i po 
skończeniu kursu czekałam rok, żeby 
zapisać się na egzamin, ale pan Łukasz 
cały czas mnie zachęcał, żebym się nie 
poddawała. Był bardzo cierpliwy, ale 
potrafił też przycisnąć i krzyknąć, żeby 
mnie zmotywować do roboty. Bardzo 
polecam, zwłaszcza ludziom ułomnym 
jak ja, którzy myślą, że jazda samocho-
dem nie jest dla nich!

Adrian
DODANO 7.2.2019 OCENA 5   *****  
Gorąco polecam – świetna, bezstresowa 
atmosfera. Profesjonalni, życzliwi, po-
godni i co najważniejsze sympatyczni 
z odpowiednią dozą humoru instruk-
torzy, zwłaszcza Pan Artur Krzan. To 
był mile spędzony czas i bardzo owocny 
– egzamin praktyczny jak i teoretyczny 
bez większych problemów za pierw-
szym razem. Flota nowa, w świetnym 
stanie. Raz jeszcze szczerze polecam!

Piotr
DODANO 7.2.2019 OCENA 5   *****  

W szkole Stach zajęcia teoretyczne były 
ciekawe. Instruktor – Andrzej Chochow-
ski to osoba z powołaniem jako instruk-
tor. Pan Andrzej był bardzo wyrozumiały, 
wytłumaczył mi wszystkie niejasności. 
Trzydzieści godzin jazd przeminęły mi 
w oka mgnieniu. Jak najbardziej polecam!

Anna
DODANO 5.2.2019 OCENA 5   *****  

Serdecznie polecam zarówno samą 
szkołę, jak i mojego instruktora pana 
Grzegorza Michalskiego. Jazdy z panem 

Grzegorzem przebiegały w profesjonal-
nej, miłej i przede wszytskim niestre-
sującej atmosferze. Pan Grzegorz jest 
osobą pozytywną, spokojną i potrafiącą 
bardzo dobrze tłumaczyć

Alicja
DODANO 31.1.2019 OCENA 5   *****  

Serdecznie polecam. Wykłady prowa-
dzone w bardzo przyjemnej atmosferze. 
Jazdy miałam z Panem Piotrem Żegle-
niem i mogę powiedzieć, że jestem za-
dowolona z efektu nauki, jak również 
miło wspominam czas spędzony za 
kółkiem podczas lekcji.

Magdalena
DODANO 31.1.2019 OCENA 5   *****  

Profesjonalne podejście do kurstanta, 
zarówno przy zajęciach teoretycznych 
jak i praktycznych. Pan Piotr Żegleń – 
super instruktor.

Julia
DODANO 31.1.2019 OCENA 5   *****  

Kurs prowadziłam przez e-learning, 
więc właściciela nie poznałam lepiej. 
Jazdy miałam z p. Marcinem Tatarą. 
Luźna atmosfera i disco-polo grające 
w tle sprawiały, że nie stresowałam się 
jazdą, co za tym idzie, bardziej skupia-
łam się na drodze, aniżeli na stresie. 
Instruktor podchodzi do kursantów 
z dużą dozą zaufania i pozwala się 
wykazać. Egzamin zdałam za drugim 
razem. Pierwsza oblana próba była 
spowodowana wyłącznie brakiem od-
porności na stres i drżeniem nóg :)  zde-
cydowanie polecam!

Joanna
DODANO 31.1.2019 OCENA 5   *****  Serdecznie polecam tę szkołę i instruk-
tora Pana Michała Gaździka. Sumiennie 
objaśnione zagadnienia teoretyczne. Jazdy 
fantastycznie prowadzone, przebiegały 
w miłej atmosferze. Pan instruktor bardzo 
sympatyczny i rzetelny. Bardzo podobało 
mi się to że zajęcia prowadzone były pod 
kontem nauki sprawnego, bezpiecznego 
kierowania pojazdem w codziennym ży-
ciu a nie tylko „żeby zdać egzamin”. Szcze-
rze polecam!

Marta
DODANO 31.1.2019 OCENA 5   *****  Rewelacyjne zajęcia teoretyczne, dobre 
podejście prowadzących, bardzo duzo 
ciekawostek motoryzacyjnych, które 
przydadzą się po egzaminie. Duży plus- 
możliwość wybrania instruktora i miej-
sca rozpoczynania jazd. Bardzo fajne, 
bezstresowe ale wymagające podejście 
instruktora. Bardzo dobry kontakt z in-
struktorem, miał dosyć szybko wolne ter-
miny- ja jeździłam z panem Maćkiem, 
super prowadzi, polecam szkołę !!!

Michał
DODANO 31.1.2019 OCENA 5   *****  Jazdy z Panem Grzegorzem Michalskim 
to była czysta przyjemność, człowiek 
bardzo pozytywny i rozmowy, aczkol-
wiek znający się na swojej pracy i umie-
jący pokazać jak jeździć nie tylko po to, 
aby zdać! POLECAM SERDECZNIE 
Egzamin zdany za pierwszym razem

Brygida
DODANO 28.1.2019 OCENA 5   *****  W Stachu robiłam jazdy doszkalające, 
po podstawowym kursie w innej szkole. 
Żałuję że nie zdecydowałam się na pełny 
kurs w Stachu od początku. Świetna at-
mosfera, sympatyczni a przede wszystkim 
kompetentni instruktorzy. Dzieki jazdom 
tutaj zdałam egzamin. Szczerze polecam!

Grzegorz
DODANO 28.1.2019 OCENA 5   *****  Polecam tą szkołę jazdy oraz instruk-
tora Grzegorza Michalskiego. Dobrze 
prowadzone zajęcia z teorii oraz super 
atmosfera podczas jazd. Instruktor był 
sympatyczny i rzeczowo tłumaczył jak 
postępować w danych sytuacjach na 
drodze. Egzamin za 1 razem !!!!!

Artur
DODANO 24.1.2019 OCENA 5   *****  Nie potrafiłem zdać prawa jazdy u sie-
bie na Śląsku w małej miejscowości. Po 
8 latach pobytu w Krakowie stwierdzi-
łem, że te uprawnienia mi się przyda-
dzą i postanowiłem zapisać się do OSK 
Stach na jazdy doszkalające u Pana Ro-
berta Malacha. W ciągu tych 30 godzin 
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