Ze względu na nową stroną internetową zapisaliśmy wszelkie opinie z poprzedniej
strony, abyście mogli dowiedzieć się jakie zdanie o OSK 100 % mieli poprzedni
kursanci. Zdołaliśmy zdobyć setki przychylnych komentarzy.
A.

Po jazdach z instruktorami w tej szkole uważam, że nie ma sensu pisać o
zdanym egzaminie i o tym jak świetnie do niego przygotowują, choć to
oczywiście prawda. Te 45-50 min z egzaminatorem po prawej stronie to tylko i
wyłącznie formalność - można nauczyć małpę albo zaprogramować robota żeby
przejechał łuk w przód i w tył, tu nie ma żadnej filozofii, tylko co dalej?. Ludzie
tu pracujący uczą czegoś zupełnie innego i ważniejszego - by myśleć na drodze
i pewnie, bezpiecznie się po niej poruszać. To idealne miejsce dla każdego,
komu zależy by mieć prawo jazdy nie tylko po to, żeby ładnie się prezentowało
w portfelu. Polecam każdemu szkolenia na płycie poślizgowej i rewelacyjne
wycieczki w góry, gdzie można zdobyć umiejętności i wiedzę które będą
wykorzystywane przez nas na co dzień w normalnym ruchu ulicznym. Tutaj
można nauczyć się jeździć. A będąc pewnym swoich umiejętności, nie ma
sensu bać się egzaminu. Bo odebraniu kawałka plastiku z urzędu komunikacji
już nikt nigdy nie naciśnie za nas hamulca i w OSK 100% dbają o to, by nikt
nie musiał tego robić. Dziękuję za całą przekazaną wiedzę, nabranie
świadomości i rewelacyjną atmosferę podczas każdej godziny spędzonej z
Wami. Mam nadzieje, że nie raz spotkamy się na ulicach.
2015-04-10 17:49:34
Asia z Siemianowic

Zdałam!!! Dziękuję Wam wszystkim..za cenną naukę i cierpliwość. Lepiej nie
mogłam trafić:)świetna atmosfera i profesjonalne podejście. Polecam jak
najbardziej:)
2015-03-25 14:55:19
Agata

Podziękowania dla wszystkich:) Od każdego nauczyłam się czegoś ważnego.
Najlepsza szkoła, jazdy zawsze w sympatycznej atmosferze, wszystko
dokładnie wytłumaczone, przygotowanie do egzaminu perfekcyjne.
Instruktorzy spokojni, pozytywni, wierzący w sukces kursanta, podnoszący na
duchu w chwili zwątpienia (a u mnie było ich sporo :P). Mimo wszystko dałam
radę i jestem strasznie zadowolona ;) Wszystkim polecam i pozdrawiam :)
2015-03-22 22:19:15
K.

OSK 100% - szczerze polecam wszystkim jeszcze niezdecydowanym tą szkołę
jazdy!Dziękuję za profesjonalne podejście, cierpliwość instruktorów i na
prawdę sympatyczną atmosferę! Zajęcia teoretyczne niebanalnie
przedstawione przez Pana Marka,chirurgiczna precyzja w omawianiu przepisów
ruchu drogowego w praktyce przez Pana Romana oraz przesympatyczny Pan
Krzysztof - i egzamin zdany za pierwszym podejściem! Polecam! :)
2015-03-20 19:52:33
T.

Szkoła jazdy, którą można obdarzyć całkowitym zaufaniem. Instruktorzy
cierpliwi i pełni pozytywnej energii! Polecam każdemu, kto wątpi, czy poradzi
sobie za kierownicą - z OSK 100% na 100% stanie się świetnym kierowcą :D.
2015-03-02 22:52:05

Bartosz Ł

potwierdzam niezawodność i wyrafinowanie , pełen profesjonalizm , Doskonała
szkoła jazdy a nawet najlepsza :) , egzamin zdany bdb przygotowanie do teori
jak i praktyki .Dziekuje za to co włozyliście zeby poradzić sobie spokojnie w
ruchu , za pasje wkładaną w to co robicie . Super przyjemny
klimat ,przygotowanie i super zdany egzamin :)Polecam bardzo gorąco :)
2015-03-01 09:23:34
Agnieszka

"Tylko spokój może nas uratować":). Dzięki Darku za te słowa. Dały mi one siłę
i motywację do zajrzenia we własne zasoby i wyciągnięcia z szafy prawa jazdy,
po 16 latach odłogu.Jesteś Mistrzem:)! Polecam gorąco:)
2015-02-27 14:04:21
Ania Z.

Najlepsi z Najlepszych! Jeżeli ktokolwiek poszukuję szkoły, która rzetelnie
przygotuje go do egzaminu państwowego, może zakończyć poszukiwania, bo
właśnie na taką natrafił. Pełen profesjonalizm. Świetna atmosfera. Zero stresu.
Po prostu: właściwi ludzie na właściwym miejscu. Cieszę się, że dzięki Wam
moje marzenia o zostaniu kierowcą w końcu się ziściły. Sprawiliście, że
niemożliwe stało się możliwe! Dzięki - jesteście niesamowici! :)
2015-02-21 12:17:26
Marta SB

Napisanie standardowej opinii, że jest to świetna szkoła i polecam w tym
wypadku to za mało. To nie tylko szkoła jazdy, to miejsce gdzie spotyka się
Instruktorów, którzy po pierwsze i najważniejsze rewelacyjnie nauczą jazdy
samochodem, ale po drugie i równie ważne stają się przyjaciółmi, zawsze
pomocni, wierzący w sukces Kursanta. To wszystko sprawiło, że jazda
samochodem stała się dla mnie PASJĄ!!!!!! P.Asiu również dziękuje za wszelką
pomoc.
2015-02-17 19:01:35
Basia W

W 100% szkoła godna polecenia!! Pełen profesjonalizm.
Romku,Darku,Maćku,Łukaszu,Pawle,P.Krzysiu, P.Marku i oczywiście Asiu
2015-02-05 17:54:26
Wioletta N. z Katowic

POLECAM!!! W "OSK 100%" uczestniczyłam w dodatkowych lekcjach i żałuję
bardzo, że wcześniej nie zapisałam się właśnie tutaj na kurs. Po wcześniej
niezdanych egzaminach już straciłam wiarę, że kiedykolwiek zdam i będę
mogła zdobywać doświadczenie bycia kierowcą. I wtedy właśnie Panowie
Instruktorzy z OSK 100% cierpliwie przygotowali mnie do jazdy z
egzaminatorem, nauczyli panować nad samochodem, pokazali zawiłości ulic
Katowic. Krótko: pełen profesjonalizm. Dzisiejszy egzamin był po prostu
przejazdem po wcześniej "objechanych" trasach. Jestem pełna szacunku i
uznania dla Panów. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
2015-02-01 09:33:46

ewcia

Zapisała się na prawkondo zupełnie innej szkoły w zeszłym roku w sierpniu
2014,cały kurs trwał 9 miesięcy!malo się od nich nauczylam.Zdawalam prawo
11 razy szkoląc się dalej w taktyki instruktorami,w końcu się
wkrzylam,weszlam na netani czytam opinie o szkołach.OSK na 100 % maja
najlepsze opinie!wykupilam sobie jazdy 2 godz. Dzień przed
egzaminem,instruktor z którym jezdzilam w ciągu 2h wytłumaczył mi
naprawdę wszystko ,bez krzyków,bez nerwów na spokojnie.W 30.01.2015 o
godz. 10.30 zaczęła egzamin i co....zdalam!może to szczęście może nie ale ta
szkoła jest suuuuper polecam!!!!!dziękuje instruktorów i(nie pamiętam
imienia)za cierpliwość !!!!!
2015-01-14 18:48:17
Michał T. z Jaworzna

Pierwsze, jedno jedyne podejście do egzaminu i właśnie dziś, w środę 14
stycznia 2015r o godzinie 10:09 usłyszałem trzy niesamowite słowa : " Wynik
egzaminu POZYTYWNY " A sprawcami całej tej niesamowicie pozytywnej
sytuacji jesteście właśnie Wy, cała załoga OSK 100% :) za co z tego miejsca
strasznie mocno Wam DZIĘKUJE !!! Dzięki, Darkowi za pierwsze godziny, i
niezbędne instrukcje jak okiełznać ten pomarańczowy bolid, oraz całą lawinę
dobrego humoru w czasie jazd :) Dzięki, Łukaszowi za cierpliwość, slalom na
placyku, uświadomienie że nienawidzę choinek i dodanie wiary i motywacji tuż
przed egzaminem ;) Dzięki, Romanowi za precyzje i niesamowicie techniczne
wyjaśnienia co, gdzie i kiedy "można, ale nie wolno" ;) Dzięki, Maćkowi za
jazdę w odleglejsze rejony i kręty przejazd w troszkę innym stylu niż jazda po
centrum Katowic ;) I oczywiście nie może zabraknąć podziękowań dla Pana
Marka Dobrowolskiego, dowódcy tej elitarnej jednostki szkoleniowej, za
przysposobienie do uczestnictwa w ruchu drogowym :) oraz wykłady
teoretyczne urozmaicone wieloma ciekawymi anegdotami. Na 100% polecam
wszystkim, najlepszą szkołę jazdy z najlepszymi instruktorami, którzy
profesjonalnie i z pasją uczą jak bezpiecznie jeździć i jak zachowywać się na
drodze, a nie tylko tego jak "zdać egzamin" . OSK 100% !!! PS. 4-y lata temu,
siostra też tu się uczyła i też zdała za pierwszym podejściem.
2015-01-14 17:41:24
Aleksandra

Polecam wszystkim, OSK 100 % !!
2014-12-17 14:43:50
M.

OSK 100% - szkoła jazdy wypełniona fantastycznymi ludźmi. Profesjonalistami,
którzy nauczą jak jeździć i myśleć na drodze. Dzięki Wam nie tylko zdałam
egzamin ale pokochałam jazdę samochodem. Dzielicie się swoją pasja i wiedzą.
Wpieracie na każdym kroku edukacji. Jesteście świetni i zawsze będę was miło
wspominać. Polecam szkołę w 100% :-) Dziękuję za wszystko!
2014-12-15 18:04:41
Basia C

Dzięki, dzięki, dzięki :D zdane za pierwszym razem, JESTEŚCIE NAJLEPSI!!! :)

2014-11-30 11:11:45
Ola G

Mam w sobie tyle wdzięczności, tyle podziwu i tyle radości ze spełnienia
swojego marzenia, jakim jest posiadanie prawa jazy, że nie wiem jakich słów
mam użyć. Bardzo dziękuję Wam chłopaki za pełen profesjonalizm, a zarazem
luz i świetną atmosferę w czasie jazd. Dziękuję Darkowi za oswojenie z jazdą
miejską, Maćkowi za zrozumienie hamulca ręcznego, Łukaszowi za pokazanie
wszystkich trudnych miejsc, Romanowi za spokój tuż przed egzaminem.
Polecam wszystkim tą szkołę, w której nie tylko z pewnością zdacie egzamin
bez problemów, ale przede wszystkim nauczycie się bezpiecznie, świadomie i
pewnie prowadzić samochód. Uwielbiam Was chłopaki, szkoda mi tylko, że
jazdy się skończyły :) Do zobaczenia na drogach :)
2014-11-27 13:06:36
Ania O Chorzów

27 listopad 2014 to najwspanialszy dzień w moim życiu. Dzisiaj stałam się
posiadaczką prawka i to wszystko dzięki zasłudze Łukasza :D Jeszcze raz
dziękuje za wszystko. Polecam wszystkim przyszłym kierowca tą szkołę !
2014-11-25 15:00:21
aniiaa

Najlepsi instruktorzy na świecie, dzięki wam chłopaki szczególnie Mackowi i
Łukaszowi
2014-11-19 19:03:23
Kasia

Chciałam podziękowac wszystkim cudownym instruktorom, panu Markowi za
zarażenie pasją do prowadzenia samochodów, Darkowi za wsparcie, wiarę we
mnie, Łukaszowi, mojemu (drugiemu) ulubionemu instruktorowi, za
poniedziałkową trasę i ostatnie godziny jazd dodatkowych, dzięki którym
zdałam ;D Polecam serdecznie!
2014-11-13 12:20:13
Dominika

Rewelacja polecam ;) po długiej przerwie w zadawaniu dzięki Wam udało się ;)
2014-10-31 18:53:08
Oliwia

Nie ma co się rozpisywać - po prostu serdecznie polecam tą szkołę. Kurs tutaj
zapewnia zdany egzamin :-)
2014-10-02 22:44:59
MACIEJ K

Super współpraca, luźna atmosfera przy dużym profesjonaliźmie, po kursie
prawko zdane za pierwszym podejściem. POLECAM !
2014-09-25 17:38:08
Jan D z końca świata-poeta nieskażony niepobłażliwością obecnych czasów

Nie będę się rozpisywał.Napiszę krótko.Nauczanie i kierowanie to pasja.Nawet
z pozoru najdziwaczniejsza, najskromniejsza pasja jest czymś bardzo, ale to
bardzo cennym.Pasja i zadowolenie idą ze sobą w parze, a bez nich każde
szczęście jest chwilowe, nie ma bowiem bodźca który by je
podtrzymywał.Twoja pasja czeka, aż dogoni ją odwaga.Najsmutniejsi ludzie,
jakich w życiu spotkałem, to ci, którzy nie interesują się niczym głęboko. Pasja
i zadowolenie idą ze sobą w parze, a bez nich każde szczęście jest wyłącznie
chwilowe, nie ma bowiem bodźca, który by je podtrzymywał.A jednak trzeba
się sponiewierać od czasu do czasu w imię czegoś. Rzucić się w przepaść i
poczuć, że się frunie. Bez tego może i bezpieczniej, ale nijako.Pewnego dnia
coś zrobisz, coś zobaczysz albo wpadniesz na pomysł, który pozornie pojawi się
znikąd. I poczujesz, że coś w tobie drgnęło, jakieś ciepło w piersi. Kiedy tak się
stanie, nie wolno ci tego zignorować. Otwórz umysł i podążaj za tym
pomysłem. Podtrzymuj płomień. A wtedy na pewno znajdziesz swój ogień.Takto uczucie prowadzenia.Kierowanie nauczyło mnie, że oddawanie się pasji jest
ważniejsze niż sama pasja. Daj się czemuś pochłonąć bez reszty, włóż całe
serce; doskonal się i ćwicz, nigdy się nie poddawaj - właśnie na tym polega
spełnienie. To jest prawdziwy sukces.Trzeba z zaangażowaniem, z sercem zająć
się czymkolwiek, żeby nagle "z pustki" zaczęły wyłaniać się okazje, ludzie,
myśli, które nigdy by się nie pojawiły, żeby nagle otworzył się dodatkowy
wymiar, z którego wysączą się niespodziewane, ale w gruncie rzeczy pożądane
przez nas wydarzenia.I są takie chwile, kiedy noc ustąpiła już z serca
człowieka, a dzień jeszcze w nim nie nastał, kiedy bestie wyłażą ze
spróchniałych kryjówek duszy, kiedy w naszych sercach porusza się, a w
rękach przemienia w ruch pewna pasja, którą latami daremnie hodowaliśmy i
oswajaliśmy.Nie ma nic złego w tym, że jesteś ambitny. Nudzę się z ludźmi,
którym na niczym nie zależy, którzy nie mają żadnej pasji.Pasja jest tylko
cienką warstwą srebra, które jakoś stale chwyta i odbija światło.Kiedy
przestanę mieć pasje, umrę-na rozstaju dróg Kraków-Katowice.Najważniejsze
nie tyle jest to, co się robi, ile czas, jaki się temu poświęca.My mission in life is
not merely to survive, but to thrive and drive; and to do so with some passion,
some compassion, some humor, and some style. Zdałem za pierwszym
razem.POLECAM.
2014-09-15 09:04:57
Justyna (z parkingu przed TV:) )

Dzięki chłopaki że pomogliście mi "odkurzyć" moje zakopane głęboko w
szufladzie prawo jazdy, pokonać paraliżujący szczękościsk :) i przekonać się, że
prowadzenie samochodu nie musi być walką o przetrwanie, ale może z dnia na
dzień stawać się coraz większą przyjemnością. Od każdego z Was nauczyłam
się czegoś ważnego. Za każdym razem gdy udaje mi się zaparkować mimo że
ciasno na maxa - przed oczami mam Łukasza. Przy każdym ruszaniu pod górkę
- intensywnie myślę o Romku. :) A jak nie jestem pewna czy mam
pierwszeństwo czy nie - przypominam sobie pewną bardzo pomocną złotą myśl
Maćka. I tym sposobem, zawsze mam w samochodzie świetne towarzystwo bo ciągle jeździcie ze mną chłopaki. :)
2014-09-10 11:10:47
Maciek

Dziękuję całej ekipie osk 100%. Jest to szkoła godna polecenia, praktyka
zdana za pierwszym podejściem, bardzo mile wspominam cały kurs :)
2014-08-21 18:18:20
Magda

Bardzo polecam tę szkołę, po moim kursie w innej szkole oblałam 4 razy, a gdy
wykupiłam sobie dodatkowe jazdy w OSK 100% zdałam w ten sam dzień
(dzisiaj rano), w który miałam ostatnią jazdę. Naprawdę warto dołożyć do tej
szkoły trochę oszczędności niż uczęszczać do taniej, po której więcej się
dokłada na następne egzaminy. Jeszcze raz dziękuję moim instruktorom !!
Naprawdę super atmosfera i kompetentni ludzie. :)
2014-08-14 13:25:38
Ania

Dziekuje bardzo serdecznie za poświęcony mi czas i profesjonalne podejście,
za humor i nauczenie jak lepiej, bezpieczniej prowadzic i cieszyc się jazda :)
Gorąco wszystkim polecam te szkołę jazdy, żałuję, ze od samego początku
właśnie jej nie wybrałam
2014-07-18 19:47:08
Szymon

Kochani! Przyszedłem do was po wielu przeczytanych gazetach, rankingach i
innych. Gdy zobaczyłem w "Dzienniku Zachodnim" najnowszy ranking
zdecydowałem, że warto tam zrobić wymarzony od dzieciaka plastik. Może i
ten kurs był najdroższy z moich kursów, ale teraz widzę, że było warto. Teoria
zdana za pierwszym, a praktyka za drugim. Specjalne podziękowania dla
p.Moniki, która miała ze mną pierwsze jazdy, dla p.Marka który swoimi
rozmyślaniami na kursie często mnie usypiał, dla p.Romana który przespaną
wiedzę weryfikował, dla p.Łukasza z którym to wyjeździłem najwięcej godzin i
dla p.Maćka który stał się przyjacielem na drodze. Może dzięki wam, kupie
sobie pomarańczowy samochód?????????
2014-07-12 22:27:30
Olcia

Kochani Jesteście wspaniali, mistrzowie w swoim fachu! Trafiłam na Was z
polecenia, i również polecać będę! PS. A co do Twojego pomysłu Łukasz ;)
gdybyście tak rzeczywiście pojawili się robiąc nam bramkę przed Kościołem ;)
to trzy flaszeczki będziemy mieli z Konradem w bagażniku dla Was;) Ślub o 15
na Zawodziu 30 Sierpnia;) Dziękuję Wam za Wszystko!:)
2014-06-25 20:33:28
Oleńka

Dziękuję całej ekipie OSK 100% za przekazanie mi wiedzy na temat
prowadzenia samochodu, zachowania się na drodze itd. Oraz za przygotowanie
do egzaminów państwowych. I dziękuję za cierpliwość podczas mojej nauki
jazdy. Przed rozpoczęciem kursu, byłam "zielona" jeśli chodzi o prowadzenie
samochodu, ale w OSK 100% nauczono mnie wszystkiego od podstaw.
Polecam tę szkołę jazdy jak najbardziej, miła atmosfera oraz wspaniała ekipa.
Jeszcze raz bardzo dziekuję! ;))
2014-06-13 17:10:47
Monia od ciacha :)

Dodam jeszcze, że nauczyć kogoś, kto szybko łapie i ma już we krwi dryg do
samochodu to żadna sztuka.Ale zrobić z niczego coś to już wyczyn. A ja jestem
chodzącym dowodem, na to, że w tej szkole każdego nauczą!!! :);)

2014-06-13 16:59:44
Monia od ciacha :)

Dziękuję dziękuję dziękuję i jeszcze raz dziękuję. Całej ekipie OSK 100%.
Naprawdę szkoła godna polecenia. Ludzie z doświadczeniem, wiedzą,
zaangażowaniem i pasją. Dziś 13 w piątek okazał się dla mnie bardzo
szczęśliwy. :) zdany egzamin praktyczny za pierwszym razem. :)Szczególne
podziękowania dla Romusia :) za cierpliwość dla mnie i mojej jazdy. Za cenne
wskazówki. A przede wszystkim za obecność na egzaminie.Wszystkim, którzy
zastanawiają się nad tą opcją mówię "Nie ma nad czym myśleć trzeba brać
kogoś z OSK!!!I korzystać z tej możliwości." Na egzaminie byłam kłębkiem
nerwów pierwsze podejście do łuku zwalone. I gdyby, nie Ty Romku,już wtedy
przy drugim podejściu byłoby po mnie. Pocieszyłeś, przytuliłeś dodałeś otuchy
a przede wszystkim wierzyłeś we mnie bardziej niż ja sama i udało
się!!!!:):):)Teraz 100 krotne dzięki za wycisk na jazdach. Mimo ogromnego
stresu na egzaminie wszystko było łatwe w porównaniu do tego co mi
wymyślałeś. Jeszcze raz dzięki. No i jeszcze dla Maćka kilka słów. Jesteś jak
dobry duszek tej szkoły. Nikt tak jak Ty nie potrafi wytłumaczyć łuku. Chodząca
oaza spokoju. A Twój spokój w trakcie jazd również mi się udzielał. Po każdych
jazdach z Tobą nawet jak nie wszystko dobrze wychodziło człowiek miał zawsze
poczucie, że nie jest beznadziejny i z lekcji na lekcje jest coraz lepiej. To
budowało wiarę we własne siły i że ja tez mogę.Za co Ci z całego serca
dziękuję :) Z Panem Markiem i Łukaszem najmniej jeździłam. Ale Pan
Mareczek zawsze uśmiechnięty. Świetne, życiowe wykłady, które pomogły mi
zarówno w praktyce jak i na testach. A Łukasz chodzący śmieszek :)jazda z
nim to czysty relaks,żarty z nim niemalże jak spa dla mięśni
brzucha :P :)Nigdzie indziej nie byłabym w stanie nauczyć się tyle co u Was by
móc zdać egzamin. Wiszę Wam chłopaki dobre ciacho :) :P za całokształt
2014-06-12 18:35:45
Angelika

Drodzy 'niezdecydowani' jeszcze, przyszli kierowcy :) Nie ma się nad czym
zastanawiać. Zdecydowanie warto powierzyć swoją przyszłość za kierownicą
instruktorom, którzy nie tylko uczą jak zdać egzamin, ale również, jak
bezpiecznie i z zamysłem poruszać się po drogach. Poza tym można im zaufać i
zawsze na nich liczyć. Są elastyczni, dbają o swoich kursantów i wykonują
swoją pracę z pasją, sumiennością, wręcz zarażając uczniów niespożytą
energią i miłością do prowadzenia samochodu. To nie są puste słowa :) Jestem
właśnie po egzaminie praktycznym - zdany za pierwszym razem, tak samo jak
teoria. Naprawdę z czystym sumieniem (i na 100%) polecam! :P
2014-05-14 20:53:30
Kasia

Dziękuje wszystkim instruktorom za poświęcony czas oraz cierpliwość. Nauka
Jazdy OSK 100% bardzo dobrze przygotowuje przyszłych kierowców do
egzaminu teoretycznego i praktycznego. Polecam wszystkim tą szkołę!
2014-05-12 18:49:39
Robert

Właśnie dziś zdałem egzamin za pierwszym razem! Wybór szkoły okazał się
strzałem w dziesiątkę. Nie tylko przygotowują do egzaminu, ale przede

wszystkim do tego, jak zostać dobrym kierowcą. Fajna atmosfera podczas
wykładów i jazd. Polecam kandydatom na kierowców:)
2014-04-13 17:25:45
IWONA K.

To jest bardzo dobra szkoła jazdy .Dziękuję całemu zespołowi OSK 100%.
2014-03-09 10:27:44
Magda

Miałam cały kurs prawa jazdy w innej szkole i po całym kursie byłam pewna, że
nie uda mi sie zdać egzaminu, więc postanowiłam wziąć sobie dodatkowe
godziny przed egzaminem. Ze względu iż moj kolega robił kurs w OSK 100% i
bardzo polecał tą szkołe postanowiłam tam wykupić dodatkowe lekcje
szkolenia. Miałam zaplanowane 7h przed egzaminem, lecz dalej nie wierzyłam,
że po 7h dam rade zdać prawo jazdy za pierwszym razem dopóki nie zaczęłam
jeździć w tej szkole. Romek dał mi bardzo cenne wskazówki, z których
skorzystałam i korzystać dalej bede, dali mi ogromną wiare w siebie i teraz
czuję sie pewnie za kierownica. Udało się, dwa dni temu zdałam prawo jazdy
za pierwszym razem. Bardzo żałuje, że nie poszłam do OSK 100% na cały kurs
prawa jazdy, bardzo polecam tą szkołe. Gdybym miała sie zapisać drugi raz na
prawo jazdy na pewno bym poszła do tej szkoły.
2014-02-12 14:13:25
grosiaczysko (lokata Goha)

Byłam kursantką po przejściach, z tendencją do 'nadużywania sprzęgła' w
każdej sytuacji. Dopiero Roman pokazał mi jak mogę tym doprowadzić do
wypadku, do niezatrzymania się i przejechania pieszych. Ta szkoła nie uczy
tylko zdania egzaminu, ci instruktorzy chcą mieć na drogach odpowiedzialnych
kierowców, kolegów i uczniów z których chcą być dumni. Oni mnie nakierowali
na odpowiednią drogę. Robiłam prawo jazdy z powinności,ale nie lubiłam
prowadzić bo auto mnie nie słuchało. Dopiero teraz nadaje z tą maszyną na
tych samych falach, aż się przyjemnie jeździ :) Dziś na egzaminie zaliczyłam
wszystkie niespodzianki fundowane przez egzaminatorów, jeździłam
perfekcyjnie bo to oni mnie do tego przygotowali! Żałuje że tak późno
poznałam tą szkołę, którą polecają nawet sami egzaminatorzy! Dziękuję
bardzo wszystkim Panom z którymi jeździłam Panu Łukaszowi i Panu Romanowi
:) Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia na drodze :))
2014-01-14 21:51:09
Joanna S. Tysiąclecie

10.01.2014-jeden z najszczęśliwszych dni w moim życiu-zdany egzamin
teoretyczny i praktyczny za 1 podejściem !!! Naprawdę profesjonalna szkoła kurs jest wart swojej ceny,świetni instruktorzy, wykłady prowadzone przez
Marka i Maćka nie mają sobie równych-i pod względem merytorycznym jak i
humorystycznym :0)Dziękuję z całego serca wszystkim instruktorom z którymi
jeździłam:Monice,Darkowi,Sebastianowi,Romkowi,Łukaszowi i Januszowi-każdy
z nich-w mniejszym lub w większym stopniu jest współtwórcą mojego
prywatnego sukcesu.Szczególnie dziękuję oczywiście Romkowi za
cierpliwoś,ogromne wsparcie(oraz pożyczenie zapalniczki ;))przed egzaminem i
w jego trakcie!!! Pozdrawiam Was Wszystkich serdecznie i do zobaczenia na
drodze !!!

2014-01-13 17:42:54
Jarosław Strzymczok

Opinia jeszcze na świeżo :). Dziś liczba 13 była dla mnie szczęśliwa :).
Zarówno teorię (wcześniej) jak i praktykę dzisiaj zdałem za 1 razem :).
Polecam tą szkołę, bo uczy nie tylko dobrze jeździć, ale też używać głowy
podczas jazdy :), a tego wymaga dobra i bezpieczna jazda samochodem.
Podziękowania dla: - pana Marka i Romka za prowadzone wykłady; - Maćka,
Romka, Łukasza, Sebastiana i Darka, za cierpliwość i dobrą szkołę jazdy; jeszcze raz dla Romka za fizyczne i duchowe wsparcie przed egzaminem :).
Pozdrawiam :).
2014-01-13 15:08:41
Adam Wiertnicza

zdane za drugim razem ;) polecam tą szkołe.. :)
2013-12-31 14:04:43
Basia Madej

5 grudnia-najszczęśliwszy dzień w życiu!!! Egzamin zdany za pierwszym dzięki
całej ekipie OSK 100%. Teoria, dzięki cennym poradom pana Maćka, a
praktyka, dzięki najlepszemu nauczaniu pana Darka. Najlepsza szkołaPOLECAM!!!
2013-12-21 13:37:25
Aga spod budynku z niebieskimi oknami:D

Prawo jazdy zdane za pierwszym razem:) choć nadal w to nie wierzę:) to mój
drugi kurs, poprzedni robiony 5 lat temu zakończony trzema niezdanymi
podejściami do egzaminu praktycznego... także gorąco polecam szkołę, pracują
tam ludzie, którzy rzeczywiście potrafią nauczyć jeździć. Dzięki Wam bardzo!
Szczególne podziękowania dla Łukasza za ogromną cierpliwość. Super się z
Tobą jeździło:)
2013-12-14 15:04:01
"Świeży" kierowca

Prawo jazdy zdane za pierwszym podejściem bez problemu mimo ogromnego
strachu przed egzaminem ;)A to wszystko zasługa najlepszych 8
instruktorów..Do zobaczenia na drodze! POLECAM!
2013-12-12 08:32:00
Karolina

Opinia przesyłana z opóźnieniem - egzmin zdałam 15.11, ale musiałam dostać
prawko do rączki i sama przekonać się czy to wszystko był warte zachodu :D
Dziękuję wszystkim instruktorom z którymi jeździłam, a szczególne
podziękowania dla Romka za ogromną cierpliwość do marudy takiej jak ja,
która dopiero dzięki Wam nauczyła się jeździć. Baaaardzo polecam :)
2013-12-07 15:24:32
karola

świetna szkoła, świetni ludzie!!! wszystko zdane w 1 podejściu. Polecam z
całego serca przyszłym kierującym żeby właśnie wybrali OSK 100%- NA 100
PROCENT SIĘ NAUCZĄ JEŹDZIC:)BUŻKI DLA INSTRUKTORÓW:)
2013-12-05 13:06:17
Aneta

Szczerze polecam tę szkołę matkom karmiącym :-) i nie tylko. Dziękuję Pani z
biura za dostosowywanie jazd do pór spania i karmienia mojej pociechy:-)

Romkowi, Darkowi, Łukaszowi i Januszowi za cierpliwość i solidne
przygotowanie do egzaminu.

2013-12-04 21:21:17
Aga M.

Zdane!! i to w pierwszym podejściu!! :P Dziękuję serdecznie WSZYSTKIM
instruktorom, w szczególności Romanowi, Maćkowi i Sebastianowi!! Pełen
profesjonalizm, doskonałe podejście i anielska cierpliwość :) Polecam!!!!! Do
zobaczenia :)
2013-11-21 15:45:59
Alicja z Krainy Dębowych Tarasów

Hehe zdałam! A to dowód na to, że ta szkoła wyuczy nawet największego
niedorozwoja! Nieskoordynowanego ruchowo, z połową mózgu, z krzywymi
palcami (nie, Łukasz?!) - wystarczy się tu zapisać i KAŻDY ZDA! Polceaaam!
Dzięki za to i kissy! :****
2013-11-19 21:10:04
Paweł już kierowca

P O Z Y T Y W N Y ! ! ! Ten czas spędzony zarówno na wykładach jak i w
pomarańczowych samochodzikach nie był stracony :D Dzięki całej ekipie w
szczególności Łukaszowi, Romkowi, Monice. Do zobaczenia na drodze :D
2013-10-25 23:24:16
Grzegorz J

Dzięki wielkie!!! Gorąco polecam tą szkołę. Zdane za pierwszym razem ;)
2013-10-25 13:37:55
Dorota

ZDAŁAM!!!!!! Dziękuję Całej Załodze OSK 100%! Super szkoła! Super
instruktorzy! W szczególności dziękuję Darkowi, Łukaszowi i Monice za włożony
trud, anielską cierpliwość i wyrozumiałość do "trudnego przypadku" oraz
sympatyczną atmosferę podczas jazd:-). polecam OSK 100
2013-10-11 20:43:28
Aga R.

Szkołę OSK 100% polecam wszystkim, którzy nie tylko chcą zdać egzamin za
pierwszym razem, ale również zostać bardzo dobrze jeżdżącymi kierowcami. W
szczególności chciałam podziękować Januszowi, który wspierał mnie na
egzaminie(zdałam za pierwszym razem!). Nie jest taki groźny jak wszyscy
uważają;) Dziękuję również Łukaszowi, Monice, Darkowi i Maćkowi.
2013-10-09 17:03:49
olek

OSK 100 % JEST SUPER

2013-10-09 16:47:03
baszka

Moja droga do zdobycia prawo jazdy była długa i kręta,ale w końcu 04.12.2012
we własne imienieny dotarłam do mety i osiągnęłam upragniony cel.A wszystko
to zawdzięczam właśnie tej szkole w której wykupiłam dodatkowe godziny a z
którą przygoda może i trwała kawałek czasu ale naprawdę warto było. Ukłony
w stronę całej załogi chłopaków,a w sczególności dzięki wielkie Tobie
Łukaszku,Romku,Darku,Sebastianie bo tylko z wami miałam okazję jeździć za
profesjonalizm,cierpliwość,wyrozumiałość i wspaniałą atmosferę pełną poczucia
humoru i motywujących uwag.Ale pewnie każdy zacznie się zastanawiać
dlaczego dopiero teraz zamieściłam ten wpis na forum. Otóż od niedawna
stałam się posiadaczką samochodu i teraz dopiero kiedy pryszło mi oko w oko
stanąć z realiami ulicznych ekscesów doceniam wszystkie korzyści jakie
wyniosłam z tej szkoły.I mimo że nikt koło mnie nie siedzi na fotelu pasażera
to wciąż jesteście ze mną Ty Łukaszku,gdy zmieniam biegi puszczając powoli
sprzęgło (tak na dwa),Ty Romku i Twoja cenna sztuka hamowaniam którą
ostatnią miałam okazję przetestować ratując życie przebiegającemu w nocy
kotu. Piszę te słowa dla wszystkich niezdecydowanych którą szkołę nauki jazdy
wybrać.Z własnej autopsji wiem że zdobycie prawka to dopiero wstęp do
osiągnięcia faktycznych umiejętności trudnej sztuki kierowania samochodem i
przede wszytkim ponoszenia odpowiedzialności nie tylko za siebie ale
wszystkich uczestników ruchu.Ta szkoła daje podstawy do bycia dobrym i
bezpiecznym kierowcą.Trzymam kciuki za wszystkich kursantów,przyszłych
kierowców-Panów i Panie.A dla całej ekipy OSK 100% PEŁNY SZACUN.do
zobaczenia na drogach.
2013-10-09 15:24:36
Piotr

Wykłady na bardzo wysokim poziomie, kadra świetnie wyszkolona i pozytywnie
nastawiona nawet do najgorszych kierowców. Bezstresowa nauka jazdy od
podstaw i gwarancja zdanego egzaminu dla wielu nieszczęśliwych przypadków.
Polecam!
2013-10-01 19:22:22
Balbina P.

B. dobrze prowadzone wykłady, w skutek czego odpowiedzi na egzaminie
teoretycznym nasuwają się same, instruktorzy zaangażowani w swoją pracę, a
w szczególności Pan Janusz, który bardzo profesjonalnie przygotował mnie do
egzaminu praktycznego, udzielił cennych rad i wskazówek, w efekcie czego
egzamin nie stanowił dla mnie najmniejszego problemu. Polecam.
2013-09-30 10:56:54
Zofia

Udało się! Zdałam. Polecam każdemu OSk 100%. Najbardziej chciałabym
podziękować Monice za cierpliwość i obecność na egzaminie. Pozdrawiam
wszystkich instruktorów!

2013-09-16 14:43:06
Kamila L.

W końcu zdałam! Jesteście świetną szkołą, którą każdemu polecam.
Chciałabym bardzo podziękować wszystkim instruktorom, dzięki którym jakoś
przetrwałam tę długą drogę po prawko ;) W szczególności: Januszowi, który
baardzo wiele mnie nauczył i dobrze przygotował do egzaminu (te ostatnie
nocne jazdy sprawiły, że egzamin przestał wydawać mi się taki straszny:);
Panu Darkowi i Sebastianowi, dzięki którym przestałam się bać i poczułam
pewniej za kierownicą; a także Łukaszowi, który pokazał mi, że łuk to nic
trudnego. Polecam OSK 100%, jesteście super!
2013-09-09 20:20:22
Tomek Sz.

Profesjonalizm, zawodowa uczciwość i rzetelność wyceniona w nazwie szkoły
na 100% to jakby nic nie powiedzieć. w tym przypadku skali brak :) !!!
Dziękuje Markowi za stworzenie najlepszej na Śląsku szkoły jazdy. Dziekuję
Romanowi za to, że tak działał na ambicję że tylko człowiek wie ! Dziękuje
Monice, Maćkowi, Sebastianowi, Łukaszowi, Darkowi i Januszowi za prawdziwą
naukę bezpiecznej i dobrej jazdy samochodem. a dla przyszłych adpetów sztuki
jazdy samochodem rada: słuchajcie instruktorów, nie marudźcie bo oni
naprawde znają się na tym i sa w tym najlepsi !!! a ówię to ja człowiek który
zdał swój egzamin zarówno teoretyczny i praktyczny za pierwszym razem :) to
po prostu jest profesjonalizm w najczystszej postaci !!! jeszcze raz DZIĘKUJĘ
2013-08-31 13:13:49
Ania Karkowska

Wyjątkowość miejsca tworzą ludzie? OSK 100% to miejsce, które tworzą
wspaniali i zgrani ludzie, dla których jazda samochodem to pasja, która
potrafią dzielić się z innymi. Nauka z Wami to czysta przyjemność i wielka
radość. Moja przygoda z prawem jazdy zaczęła się bardzo dawno ale dopiero
teraz dotarłam do mety i wczoraj za 2 podejściem, zdałam egzamin praktyczny
:-) Niestety za pierwszym razem stres wziął górę i odebrał mi rozum? Dziękuję
Wam wszystkim!! ! Mareczku Tobie przede wszystkim za to, że dzięki Tobie
moje marzenie mogło się spełnić ;-, za wspaniałe wykłady i cenne uwagi.
Monice, Łukaszowi, Januszowi, Maćkowi i Darkowi, bo z każdym z Was miałam
przyjemność jeździć choć raz. Sebie i Romkowi za wiele godzin owocnie
spędzonych z Wami za kółkiem i choć nie zawsze było łatwo to zawsze było
pozytywnie i wesoło ;-) Romuś Tobie należą się największe podziękowania, za
ostatnie godziny, kiedy to przygotowywałeś mnie do egzaminu, za Twoja
cierpliwość i poświęcenie, wstawanie po nocach żeby pojeździć ze mną przed
egzaminem, za Twoją obecność na egzaminach, za słowa otuchy, wiarę we
mnie i Twoją pozytywną energię ? DZIĘKUJĘ. Jesteście wspaniali i aż łezka w
oku się kręci, że to koniec, szczęśliwy koniec, wspaniałej przygody, jaką była
nauka jazdy z Wami.
2013-08-29 18:52:53
Magda

Do szkoły trafiłam po 4 oblanych egzaminach i nauce jazdy w beznadziejnym
ośrodku- wystarczyło 10 godzin żebym nauczyła się jeździć od początkuprawidłowo i bezpiecznie oraz zdała egzamin bez żadnego problemu!! Chciałam
serdecznie podziękować Romkowi, który jest doskonałym instruktorem :-)
Polecam OSK 100% W 100% :-))))
2013-08-20 13:42:45
Marta

Świetna szkoła! Nauka jazdy sprawiała mi ogromną przyjemność. Najwięcej
jeździłam z Januszem, który naprawdę jest świetnym instruktorem, godnym
polecenia. Podziękowania również dla reszty ekipy, ponieważ miałam
przyjemność jazdy-choć przez chwilę z każdym z instruktorów. Wynik
egzaminu? Pozytywny i to za pierwszym razem!
2013-08-10 12:30:59
Beata

Od 3 lat męczyłam się ze zdaniem egzaminu na prawo jazdy. Uczyłam się w
różnych szkołach, zdawałam w różnych ośrodkach. Wzięcie dodatkowych 10
godzin w tejże szkole było jedną z najlepszych inwestycji w moim życiu,
nauczyli mnie jeździć nie tylko pod kątem egzaminu ale, co najważniejsze bezpiecznie i ekonomicznie. Dzięki nim nie boję się wyjeżdżać na ulicę!
Egzamin zdany, jedyne, czego żałuję, to tego, że nie natrafiłam na nich na
początku mojej przygody z prawkiem. Jeździłam najwięcej z Januszem oraz
Łukaszem - świetni młodzi instruktorzy, którzy nauczyli mnie więcej w 10h niż
inne szkoły w trakcie mojego kursu oraz godzin dodatkowych. POZDRAWIAM i
polecam wszystkim, którzy chcą zdobyć upragniony dokument!
2013-08-08 12:29:01
Iwona Łydek

To była dość długa przygoda, ale wczoraj rano zakończyła się dla mnie
POZYTYWNIE:) Zdałam egzamin i uwierzcie mi, że mam wrażenie, jakbym
zdobyła K2 :) Z całego serca dziękuję wszystkim osobom tworzącym zgraną
ekipę OSK 100% Bardzo się cieszę, że mogłam Was spotkać na mojej drodze,
dzięki Wam zdobyłam nowe - tak ważne dla mnie umiejętności:) Dziękuję
każdemu z instruktorów, z którymi miałam okazję jeździć w pomarańczowej Lce. Jednak nie mogę nie wyróżnić Pana Darka, dzięki któremu uwierzyłam, że
dam radę i który zawsze mnie wspierał, choć nie było łatwo. Jest Pan świetnym
instruktorem, każdemu przyszłemu kursantowi życzę spotkania z Panem,
krótko mówiąc you're simply the best! Dziękuję również Łukaszowi, który
pokazał mi wszystkie "zaskakujące" miejsca egzaminacyjne i w ostatnim czasie
znosił moje marudzenie ;) Będę polecać Waszą szkołę, gdyż uczycie
bezpiecznej, rozsądnej jazdy samochodem. Już się nie mogę doczekać, kiedy
odbiorę dokument i śmigam w dal, już nie busem:)) Pozdrawiam i życzę Wam
pasma sukcesów!
2013-08-07 10:09:37
Basia

07.08.2013 7.30 ZDAŁAM ZDAŁAM
ZDAŁAM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!! DZIĘKUJE WAM WSZYSTKIM ZA PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU
SZCZEGÓLNIE DARKOWI JESTEŚ NAJLEPSZY POLECAM SZKOŁĘ OSK 100%
2013-08-07 01:42:05
Michał J

Świetna szkoła! nie tylko nauczą kontrolować samochód ale także jazdy
ekonomicznej i bezpiecznej, a także wiele innych przydatnych umiejętności.
Muszę oczywiście podziękować ludziom, dzięki którym zdanie prawa jazdy to
była formalność ;)W pierwszej kolejności Januszowi(wymagający ale świetny
instruktor,lecz wymagania dostosowuje do umiejętności kursanta wiec bez
obaw), z którym jeździłem najwięcej i który wiele mnie nauczył, a także
Darkowi, Łukaszowi i Sebastianowi którzy mają także ogromny wpływ w mój
mały sukces. Pozdrawiam :)
2013-08-06 21:32:30
Gosia S

Najlepsza, najlepsza, po stokroć najlepsza szkoła jazdy! Instruktorzy nauczyli
mnie techniki jazdy, zasad ruchu drogowego, a przede wszystkim przestałam
się bać i nawet polubiłam jazdę samochodem. Zdałam egzamin za pierwszym
razem!! Serdecznie dziękuję za indywidualne podejście, cierpliwość, w
szczególności Romanowi i Januszowi - jesteście WIELCY. To jest szkoła
prowadzona przez ludzi, dla których nauka jazdy to pasja! Super, tak trzymać!
2013-07-25 20:51:06
Beata D

Nadeszła wielka chwila kiedy i Ja mogę dorzucić coś od siebie:) Po 4 oblanych
egzaminach ( kurs kończyłam w innej PSEUDO szkole ) trafiłam na WAS!
Wykupiłam 3h, miałam okazję jeździć z Januszem- JESTEŚ NAJLEPSZY!
Pomimo moich złych nawyków, sprawiłeś że poczułam się pewnie za
kierownicą! Żałuje, że nie trafiłam do Waszej szkoły od razu- ale napewno będę
Was wszystkim polecać! Teraz idę świętować zdany egzamin :P
2013-07-18 12:25:34
Ania

Zdałam praktykę za pierwszym razem! Najlepsza szkoła jazdy! Dziękuje
wszystkim instruktorom, ale w szczególności Łukaszowi, który zwracał uwagę
na każdy szczegół i był bardzo cierpliwy :) Dziękuje Darkowi, który nauczył
mnie pierwszorzędnej jazdy po łuku. Pozdrawiam!f
2013-07-15 14:45:53
Justyna

Najlepsza szkoła jazdy!!! Zdałam!! Dziękuję panu Markowi za świetne wykłady
oraz wszystkim instruktorom, którzy poradzili sobie ze mną.;p Zwłaszcza
Januszowi, który wszystko dokładnie wytłumaczył(dzień przed egzaminem)i był
bardzo cierpliwy;) oraz Monice za to, że pomogła mi przezwyciężyć strach i
ukazała ,,ludzkie" oblicze egzaminatora;p. JESTEŚCIE SUPER!!!!!!!!!!!!
Naprawdę polecam OSK 100%!!! Dokładnie wytłumaczone zasady ruchu
drogowego, ciekawe wykłady, wykwalifikowani i bardzo cierpliwi instruktorzy;p
Po co szukać dalej? Wybierzcie szkołę OSK 100%. JEST NAJLEPSZA!!!!
2013-07-11 17:02:12
Daria

Super szkoła.Jestem niesamowicie wdzięczna że instruktorzy ze szkoły
OSK100% poradzili sobie z tak trudnym przypadkiem jakim byłam ja.Dziękuję
serdecznie Darkowi i Sebastianowi za naprawdę duże zaangażowanie w naukę
jazdy.Jeszcze raz ogromne dzięki.Polecam wszystkim szkołę OSK 100%-nie
zawiedziecie się.
2013-06-30 11:19:46
Ewelina

Polecam szkolę jazdy!!!! Zdałam egzamin rewelacyjnie przygotowana przez
darka madeja.dariusz dzięki wielkie:)))))
2013-06-22 08:16:48
Mirella

Zadałam przy pierwszym podejściu! Za co serdecznie dziękuję wszystkim
instruktorom, z którymi miałam jazdy podczas kursu (kilka miesięcy temu).
Jednakże w szczególności panu Łukaszowi i Darkowi, gdyż to oni sprawowali
nade mną pieczę przez ostatni tydzień, dzięki czemu udało się ;) Jeszcze raz
wielkie DZIĘKUJĘ dla całego OSK 100%! Na pewno będę Was polecać! ;)
2013-06-15 01:27:00
Zadowolona z Tauzena:)

Zdałam za pierwszym razem, Marek dzięki za super wykłady, Darek, Łukasz
dzięki Wam przełamałam lęk przed prowadzeniem samochodu, bo po
prostu...nauczyliście mnie jeździć i czerpać z tego satysfakcje. Szkoda, ze
wcześniej do Was nie trafiłam, pewnie bym już śmigała ładnych parę lat:))I coś
dla Łukasza: Jerunie Łuki, zdałach:)))
2013-06-10 15:45:17
starsza pani

Zdałam, dziękuję wszystkim, którzy nie zwątpili, że życie zaczyna się po 50tce....
2013-05-28 19:15:12
ggggggg

ggffffffffffff

2013-05-23 19:11:24
TERESA Z LELEWELA

WITAM!!!!STAŁO SIĘ ZDAŁAMMMMMM !!!!! I JESTEM BARDZO SZCZĘŚLIWA .
BARDZO DZIĘKUJE MONICE ŁUKASZKOWI I SEBASTIANOWI ZA WSZYSTKIE
LEKCJE .KAŻDEMU POLECAM OSK 100% SA SUPERRRRRR!!!POZRAWIAM
SERDECZNIE :):)
2013-04-22 13:51:19
Marta M. z Tysiąclecia

Po kilku niezdanych egzaminach i 5 latach przerwy zapisałam się na jazdy do
OSK 100%. Dzięki Panu Darkowi poczułam pewność za kierownicą, przez co
stres był mniejszy i zdałam za drugim podejściem. Dziękuję i do zobaczenia na
drogach i kursach bezpiecznej jazdy :)
2013-04-18 20:45:53
Basia W.

Gorąco polecam naukę w tej szkole! Trafiłam tu niestety dopiero po 4 oblanych
egzaminach, 6 godzin jazd z Panem Dariuszem i zdałam bez problemu! A
myślałam, że już nic ze mnie nie będzie... Bardzo dziękuję i do zobaczenia na
drodze.
2013-04-10 08:38:51
Ania T. z Zawodzia

Hmm?co mogę powiedzieć, DZIĘKUJĘ? 08.04.2013 r. zdałam egzamin na
prawo jazdy. Zawdzięczam to instruktorom OSK 100%, a zwłaszcza Łukaszowi,
który tylko wygląda niewinnie, wyciska z kursanta ostatnie siły i kropelki potu.
Ale warto! Uczy nie tylko jak zdać egzamin, ale przede wszystkim jak DOBRZE
I BEZPIECZNIE JEŹDZIĆ. Wiem, co piszę, bo w swojej karierze do egzaminu ?
przerobiłam? 3 szkoły jazdy i uwierzcie w żadnej nie nauczyłam się tyle i tak
dobrze jak w OSK 100%. Po nauce u nich zdałam od razu. Czy są w ogóle

przypadki, że kursanci, z tej szkoły nie zdają prawka? Serdecznie pozdrawiam i
jeszcze raz dziękuję?.
2013-03-26 20:54:57
Asia B-P

Świetna szkoła, zdałam za pierwszym razem; chwalić nikogo nie będę, bo
wszystko już zostało powiedziane:) DZIĘKI!!!
2013-03-23 08:38:05
Agata S. z Powstańców

21.03.2013 czy to pierwszy dzień wiosny, też, ale przede wszystkim to był mój
dzień...zdałam egzamin praktyczny na prawo jazdy, za drugim podejściem.
Dziękuję wszystkim z OSK 100%, bo każdy dołożył swoja cegiełkę do mojego
sukcesu, ale największą jednak Janusz. Z nim spędziłam najwięcej godzin za
kółkiem. Było i strasznie, i miło, i wesoło też. Nie zrażajcie się jego
gadulstwem, tak się wysila i ''męczy'' dla nas. Jest świetnym instruktorem. W
ogóle ta szkoła zasługuje na swoje pierwsze miejsce wśród OSK na Śląsku.
Zdawalność wysoka...a dlaczego...dzięki wspaniałym instruktorom. Jesteście
NAJLEPSI, NAJMILSI i w ogóle będzie mi brakować jazd...ale cóż spotkamy się
na drodze...DZIĘKUJĘ, POZDRAWIAM I POLECAM WSZYSTKIM, którzy chcą się
nauczyć prowadzić samochód, a nie tylko zdać egzamin !!!!!
2013-03-20 15:59:33
Karolina

W końcu nadszedł ten dzień, ze i ja moge napisac opinie. Dzisiaj zdałam
praktyczny egzamin za pierwszym razem! POLECAM GORĄCO! Oczywiscie
dziekuje ; Łukaszowi - za pierwsza, zabawną jazdę (dzieki tobie potem sie juz
nie stresowałam) i za te ciekawe opowieści :D Sebastianowi - duużo sie
nauczyłam, jesteś MEGA! Dzisiejsze emocje z dojazdem na egzamin były
dobre. Potem aż tak sie nie stresowałam :D Januszowi - nie dajcie sie zwieść
na początku jest straszny, a i tak sie nauczycie i pośmiejecie :P (godzine
robiłam parkowanie równoległe i sie nauczylam) Monicee! - za rozluźnienie
przy kierownicy, naukę parkowania i dopracowanie łuku, który mi dzisiaj
poszedł ekspresowo! JESTESĆIE MEGAA!
2013-03-18 16:26:46
Dolores

Bardzo dziekuję za naukę jazdy - taką, jaka powinna naprawdę być! Ja, po
niemal 10 letniej przerwie, powtórzyłam kurs (oczywiście, pierwszy robiłam w
innej szkole)- wcześniej wydawało mi się, że kierowcą nigdy nie będę.
Wybrałam OSK 100%, bo zależało mi na tym, żeby nauczyć się jeździć i czuć
się pewnie za kierownicą, a nie tylko zdać egzamin, a potem straszyć na
drogach. Szkoła, a raczej Ci, którzy ją tworzą, zdali swój egzamin na 6'tkę. Jak
mówią, tak robią, uczą jeździć i czerpać z tego przyjemność. Gratuluję,
trzymajcie tak dalej! A wszystkim przyszłym kursantom - szczerze polecam!
2013-03-06 15:44:43
Kamila "z lekkim ADHD;)"

Gorąco polecam naukę w tej szkole! Trafiłam tu po 2 oblanych egzaminach, 6
godzin jazd z Łukaszem i zdałam bez problemu! ŁUKASZ, napiszę krótko:
JESTEŚ ŚWIETNYM INSTRUKTOREM! Najlepszym z jakim zdarzyło mi się
jeździć! Jeszcze raz dziękuję za Twoją pomoc w skorygowaniu moich złych
nawyków. Życzę Ci z całego serca abyś zdał ten swój egzamin! Pozdrawiam!
2013-02-25 22:07:56
Filip z Witosa

Dziś nastpąpił ten wielki dzień kiedy to i ja zdałem prawko. Dzięki wielkie całej
ekipie Monice, Romkowi, Sebie, Maćkowi, Darkowi, Łukaszowi i Januszowi za
pokazanie mi jak się powinno jeździć jesteście wielcy. Nie zapominajmy o panu
Marku który przygotował wyśmienicie z teorii :) Jeszcze raz dzięki wszystkim,
najlepsza szkoła jazdy w rejonie, a moze i w Polsce ?. Do zobaczenia na trasie
2013-02-25 12:09:36
Izabela

dziękuje serdecznie całej ekipie szkoły OSK za fachową naukę jazdy,
korygowanie moich błędów za kierownicą, cierpliwośći oraz wyrozumiałość :)
Lecz najszczersze moje podziękoania ślę Januszowi z którym najwiecej
poświęciłam czasu i który najprościej jak tylko potrafił tłumaczył mi wszystkie
zasady poruszania się po drodze :)
2013-02-19 22:39:19
Beata

Dzisiaj zdałam egzamin na prawo jazdy. Za pierwszym razem - od czasu kiedy
trafiłam na jazdy dodatkowe do OSK 100%. Jesteście Państwo
profesjonalistami, którzy rzetelnie wykonuja swoją pracę i widać, że lubicie to
co robicie. Dziękuję wszystkim INSTRUKTOROM, z którymi jeździłam, a było to
kilka osób. Dziękuję!!! Polecam wszystkim, którzy zastanawiją się jaką wybrać
szkołę nauki jazdy. Opublikowany nie tak dawno ranking w Dzienniku
Zachodnim moim zdaniem był wiarygodny!
2013-02-11 19:45:15
Ania B z Katowic

Jesteście najlepszą szkołą jaką znam ;D:D. Polecam każdemu świeżakowi :P
2013-02-11 19:42:20
Basia z Witosa

7.02 - wielki dzień :). To co mówią rankingi w gazetach, to prawda - najlepsza
szkoła nauki jazdy. Chciałam Wam wszystkim i każdemu z osobna serdecznie
podziękować za to że nauczyliście mnie jeździć. Wasza szkoła, tworzy
niesamowitą atmosferę, wiara że z każdego da się zrobić dobrego kierowcę,
przekłada się na nas kursantów, co owocuje na egzaminie państwowym. Pasja
- to jest to co Was wyróżnia od innych instruktorów/szkół, to jest to co inni
mogą Wam pozazdrościć, to jest to co sprawia, że jesteście najlepsi. Nauka nie
należy do przyjemności, ale nauka z Wami Tak!! Miałam przyjemność jeździć z
każdym z Was, choć wiekszość mnie nie pamięta, ja o Was będę pamiętać
zawsze. I nie chodzi o to czy zdalam czy nie, ale jesteście pozytywnie
zakręceni, a ja takich ludzi lubie :) Nie będę też każdemu z Was osobna
dziękować, bo musiałabym napisać elaborat :P ale jeszcze raz dziękuje Wam
wszystkim za zrobienie ze mnie kierowcy, do zobaczenia na drogach :)
2013-02-09 08:36:37
Wiesia W.z Katowic

Jeśli się uczyć,to od najlepszych!OSK 100% to ludzie reprezentujący
profesjonalizm,rzetelną znajomość "fachu",ambitne zaangażowanie w naukę
kursanta.Nie wiem,czy dziś mogłabym chwalić się zdanym egzaminem,gdybym
nie trafiła,dzięki koledze Michałowi,do Waszej szkoły.Wszystkim i każdemu z
osobna składam serdeczne podziękowania za zrobienie ze mnie kierowcy,za ośli
wręcz upór w tłumaczeniu i powtarzaniu(bez cienia znudzenia)zadań.Przy tym
rodzinna,nieskrępowana atmosfera,którą tworzycie przekłada się na efekty
końcowe-umiejętność jazdy i zdany egzamin państwowy:)
2013-02-08 19:41:50

Beata R ze Św-c

29 01 dobrnęłam do mety-zdałam .Wszystko co najlepsze już o was napisano,
ale ja tez dodam od siebie. Dziękuje Markowi człowiekowi, z pasja za super
wykłady, za wszystkie cenne rady mam nadzieje, ze będę je pamiętać i
stosować .Roman tobie szczególnie chcę podziękować za naukę kiedyś tam od
podstaw ,eliminowanie błędów które miałam ,z pseudo szkoły, za trud i
zaangażowanie, po prostu za całokształt. Dziękuje wszystkim inst. z którymi
miałam okazje jeździć. Łukaszowi za przemiłe jazdy i wiarę we mnie, życzę aby
Ci się udał zostać egzaminatorem dzięki tobie ludzie zmienia zdanie o
nich .Januszowi za to że byłeś wymagający ,i kiedy trzeba było krytyczny ,ale
dzięki temu bardziej się starałam ,ostatnie jazdy i szkoda ze tylko 2 godz.
miałam z Darkiem ,ale wszystkie jego rady, i uwagi bardzo mi pomogły przed
egzaminem .Jesteście na 100% najlepsi uczycie ludzi bezpiecznej i mądrej
jazdy, a nie żeby tylko zdąć polecam
2013-02-07 16:46:33
Darek D. Brynów.

Co tu się rozpisywać,są NAJLEPŚI i tyle. Wszystkim wielkie dzięki!!!Zdałem za
pierwszym razem.
2013-02-07 15:13:28
Ania Cz. z Rudy Śląskiej

Witam Wszystkich. Dziś zdałam egzamin praktyczny na prawo jazdy za
pierwszym razem. Polecam każdemu szkołę OSK 100%, oni na prawdę uczą
jeździć. Dziękuję wszystkim instruktorom za cenne rady i wskazówki, do
zobaczenia na DROGACH :)
2013-02-06 01:18:52
Marta R.

Dobrze, że pośród wszystkich szkół jazdy powstających ostatnimi czasy jak
grzyby po deszczu istnieje OSK 100%. W przeciwieństwie do innych,
instruktorzy OSK 100% są naprawdę najlepsi w swoim fachu. Profesjonalizm
widać na każdym kroku- począwszy od podejścia do kursanta, poprzez
konkretnie i rzetelnie przeprowadzony kurs zarówno teoretyczny jak i
praktyczny na świetnej organizacji terminów jazd i cudownej atmosferze
kończąc. Instruktorzy nie tylko rewelacyjnie przygotowują do egzaminu, ale
dają na przyszłość wiele cennych uwag dotyczących jeżdżenia ;) Za dużą zaletę
uważam jazdę różnymi samochodami oraz z różnymi instruktorami, a nie przez
cały kurs z jednym, który olewa/krzyczy/zasypia bądź też pałaszuje obiad gdy
wy czekacie dobre pół godziny przeglądając się to w jednym to w drugim
lusterku... Czegoś takiego w OSK 100% całe szczęście nie znajdziecie :)
Kolejnym świetnym rozwiązaniem jest możliwość wyboru miejsca rozpoczęcia i
zakończenia jazd- bardzo ułatwia to organizacje dnia, zwłaszcza osobom
mieszkających dalej od centrum. No i nie sposób nie wspomnieć o naprawdę
fantastycznej atmosferze pełnej cierpliwości :) Każde jazdy to naprawdę sama
przyjemność!!! Na koniec serdeczne podziękowania dla całej ekipy! W
szczególności dla Janusza za kurs w pigułce przed samym egzaminem oraz dla
Maćka za pozytywne nastawienie mnie pod względem psychicznym :D
POLECAM W 100 % !!!
2013-02-05 15:32:53
ewa

Fajna szkoła!

2013-02-02 19:58:56

ANIA (Tysiąclecia)

Chcesz zdać prawo jazdy? Pragniesz poruszać się prawidłowo po drogach?
Marzysz, by być świetnym kierowcą? OSK 100% może pomóc Ci w osiągnięciu
tych celów! Nie czekaj ani chwili dłużej, tylko zapisz się już dziś do OSK 100%!
Zdałam prawko, a trzeba podkreślić, że zaczynałam od totalnego 0. Luźna
atmosfera sprawia, że jazdy przebiegają bezstresowo i z rewelacyjnym
skutkiem! Zastanawiasz się, którego instruktora wybrać? jeżdziłam ze
wszystkimi instruktorami!!POLECAM Moim zdaniem najlepszych
instruktorów:pana DARKA,ŁUKASZA I MAĆKA (Ostatnie 3 godz.dodatkowe z
Maćkiem dały mi prawdziwego kopa-zdałam następnego dnia o 7:30-miałam
szczęście bo zwolniło się miejsce).Każdy z tych instruktorów profesjonalnie i
rzetelnie podchodzi do swojej pracy, widać, że zależy im na powodzeniu
kursanta.Jeździłam z nimi i to była dla mnie czysta przyjemność! Specjalne
podziękowania i wyrazy ogromnej wdzięczności WŁAŚNIE DLA NICH
Dziękuje!! :)Dziękuję również panu MARKOWI za zajęcia teoretyczne!! Były
prowadzone na najwyższym poziomie :))) Zero przynudzania - z życiem, wśród
żartów została przekazana nam cała niezbędna wiedza teoretyczna dot. jazdy,
przepisów drogowych, obsługi samochodu itp.Wykłady były bardzo ciekawie
prowadzone, nie tylko sucha teoria ale też różnego rodzaju ciekawostki, rady. Z
chęcią się przychodziło :) dziękuję i POLECAM /POZDRAWIAM ŻYCZĘ
SUKCESÓW
2013-02-02 19:26:19
Marta

Bardzo polecam :-) Podczas jazd uzyskałam bardzo duzo cennych wskazowek.
Poza tym wszytskie jazdy odbywaly się w badzo milej, luźnej atmosferze ( we
wcześniejszych szkołach zdażyło mi się trafić na kilku krzyczących frustratow
przez co nauka na pewno nie była efektywna). Zanim trafiłam na OSK 100 %
przez dwa-trzy lata staralam się zdać egzamin. Niestety wczesniejsze szkoly bylo ich 5 zrobiły mi w głowie totalny mętlik. Dzieki OSK 100 %,
błędy(nabyłam je poprzez pseudonaukę innych szkół lub też poprzez nie
zwracanie na nie uwagi), które popełniałam zostały wyelimonowane. Polecam
wszystkim, którzy chcą nauczyć się jeździć, szczególnie tym osobom, którzy
odpuscili sobie po wielu niepowodzeniach zdawanie kolejnego egzaminu.
2013-01-17 10:48:44
Ela eS

Dzisiaj zdałam egzamin na pierwszym razem! Miałam okazję jeździć ze
wszystkim instruktorami. Atmosfera na jazdach za każdym razem była bardzo
przyjemna, aż mi trochę szkoda, że już zdałam egzamin i nie będę miała
więcej jazd:D dziękuję Wam bardzo, szczególnie Januszowi, który jest
wymagający i jego "czepialstwo" bardzo mi pomogło:), Łukaszowi za
połączenie nauki z wieeeelką ilością śmiechu,hłehłe:D, Sebastianowi za
egzamin wewnętrzny, był mi potrzebny taki kop:D i Maćkowi, dzięki któremu
nie byłam aż tak przerażona spotkaniem z egzaminatorem i łuk poszedł
gładko:D dziękuję Wam bardzo za cierpliwość do mojego ciągłego gadania i za
tak świetne przygotowanie. Polecam wszystkim OSk100%:)
2013-01-14 18:00:24
Joanna

Dziś wielki dzień,dzień pozytywnego zaliczenia egzaminu!!!Dziękuję
wszystkim,z którymi miałam okazję jeździć.Największe podziękowania dla pana

Darka,z którym świetnie mi się jeździło,za wszystkie cenne wskazówki,za trud i
zaangażowanie włożone w proces tworzenia z kompletnego
laika,poczatkującego kierowcy,za miłą atmosferę za kółkiem,za ciekawe
rozmowy.Dziękuję za przecieranie szyby,lusterek-taki dobry człowiek z pana
Darka,tak dba o kursantów....Dziękuję Januszowi za jego "dziadostwo",za
zerwanie się z łóżka w grudniowy,mroźny poranek by ze mną pojeździć przed
egzaminem (nr 1,oblany z własnej głupoty),a takze Łukaszowi za bardzo
przyjemne jazdy,za cierpliwość do mojej osoby.Romkowi (wcale nie jest groźny
czy barbarzyńca) za te kilka godzin wspólnie spędzonych,za motywujące na
łuku hasło "zrobisz 2 razy dobrze i jedziemy na miasto,a jak nie to zostajemy
tu do końca",za wszystkie cenne rady i uwagi ,Maćkowi za "nie bój się
prędkości",za wieczorą jazdę przełamujacą opory przed wciśnięciem gazu,za
rady jak pokonać stres na egzaminie,za "nie ma trudnych skrzyżowań,są
wymagające",za rysunki tworzone na łuku, by pokazać mi jak ważne jest
operowanie sprzęgłem w prawidłowy sposób (na marginesie to
przesympatyczny jesteś Maćku) Zawsze będę miło wspominała naukę jazdy w
OSK 100%!!!!!!!!!!!!!!! Polecam wszystkim Waszą szkołę :)
2013-01-08 11:40:21
Kasia

07.01.2012- to mój wielki dzień! Zdałam egzamin za pierwszym razem!
Serdecznie dziękuję całemu zespołowi OSK 100% za świetne przygotowanie
nie tylko do egzaminu ale przede wszystkim do prawdziwej jazdy
samochodem. Szczególne podziękowania dla: -Moniki, która od pierwszych
jazd uwierzyła we mnie; -Janusza, którego perfekcjonizm i ciągłe czepianie się
najdrobniejszych szczegółów "wjeżdżało" mi na ambicje (swoją drogą to
nadawałby się na egzaminatora :)) -Sebastiana, którego cenne wskazówki
zwłaszcza podczas 2 godzin jazd tuż przed egzaminem zaważyły o jego
powodzeniu, -Maćka, który okazał się świetnym psychoterapeutą... Dziękuję
iserdecznie pozdrawiam cały ZESPÓŁ! A wszystkim, chcącym nauczyć się
dobrze i bezpiecznie jeździć GORĄCO POLECAM!
2013-01-03 14:24:48
Krzysiek

Wczoraj zdałem egzamin za pierwszym razem, dzięki za świetne
przygotowanie, przez które było to tak proste ;) Polecam każdemu. Dzięki
Monice, Januszowi, Sebastianowi, Łukaszowi, Darkowi i Magdzie za wszystkie
jazdy w świetnej atmosferze. Pozdrawiam ;)
2012-12-21 01:00:11
Paulina

Dzięki instruktorom z tej szkoły ( szczególnie dzięki Łukaszowi , Maćkowi )
zdałam egzamin , dzięki chłopaki za WSZYSTKO jesteście najlepsi w swoim
fachu . Polecam i Pozdrawiam :)
2012-12-13 17:54:56
Marta z Jutrzenki

Wczoraj, tj 12.12.12 zdałam egzamin za pierwszym razem! Nawet nie wiem jak
mam dziękować OSK 100%. Wszyscy instruktorzy są świetni, pozdrawiam i
całuję wszystkich!!! Szczególne podziękowania panu Darkowi, który wprowadził
mnie w jeżdżenie autem i pokazał wszystko od początku. No i oczywiście
Monice, z którą jazdy wspominam bardzo dobrze i dłuuuuuugo jeszcze będę
wspominać (dzięki za tego kopniaka na szczęście!). Aż mi się łezka w oku kręci

jak pomyślę, że już nie pojeżdżę L-ką, pozdrawiam!!! I oczywiście jak
najbardziej POLECAM!
2012-11-24 10:23:11
Agnieszka

W piątek 23.11.12r. zdałam egzamin teoretyczno-praktyczny za pierwszym
razem a to dzięki całemu zespołowi ze szkoły OSK 100%. Bardzo wszystkim
dziękuj za wspólne jazdy, szczególnie dziękuję Łukaszowi, który na ostatnich
dodatkowych jazdach wspierał mnie duchowo że zdam :) Polecam tę szkołę
naprawdę super instruktorzy :) Pozdrawiam :)
2012-11-23 22:18:39
kar22

Szkoła godna polecenia, instruktorzy naprawdę potrafią i uczą jeździć oraz zdać
egzamin. Niejednokrotnie można ich podziwiać za ogromną ilość cierpliwości.
Dodam, że egzamin zdałam za pierwszym razem. Nie byłabym sobą gdybym
nie dodała kilka imiennych opinii: MACIEK- nie do opisania jest to jak cudowny
jest ten człowiek! Maćku, po prostu Cię uwielbiam za to jakim jesteś
instruktorem, nauczycielem, człowiekiem. Przeogromna sympatia, niesamowite
jazdy podczas, których naprawdę mnóstwo się nauczyłam. I Twój kojącouspakajający głos. Jesteś stworzony do tej pracy. Monika, Sebastian i Łukaszbardzo fajni, mili, oprócz nauki jazdy można z nimi porozmawiać na różne
tematy co rozluźnia atmosferę.
2012-11-21 17:55:20
*****

Szkoła super instruktorzy również,niestety nie każdy może być kierowcą nawet
po dobrym szkoleniu.Ja po trzecim niezdanym egzaminie dałam sobie spokój:(
2012-11-07 22:02:18
Grzegorz

w poniedziałek 05.11.zdałem egzamin teoria później praktyka,za pierwszym
podejściem.Do osiągnięcia mojego wymarzonego celu przyczynił się cały zespół
instruktorów ze szkoły jazdy OSK100%.Podziękowania dla pana Marka,który od
początku we mnie wierzył i wspaniale przekazał teorię oraz
Maćkowi,Sebastianowi,Darkowi,z którymi dużo przejeździłem,Romkowi za
czynny udział w moich egzaminach wewnętrznych i państwowych.Polecam
szkołę OSK100% dla chcących mieć prawo jazdy. Pozdrowienia dla wszystkich i
do zobaczenia na drogach.Będę Was miło wspominał.
2012-11-05 23:22:49
Kasia B-R

Zdałam dziś egzamin za pierwszym razem! :) Od godzin południowych jestem
świeżo upieczonym kierowcą! Nie wyobrażałam sobie siebie za kierownicą, z
nauką jazdy zwlekałam ile się dało. Pierwsza jazda z panem Darkiem i...
niemożliwe stało się możliwe :) Przejechałam z Muchowca na moje osiedle!
Dziekuję Panie Darku! Potem już poszło! :) Kolejne 2 jazdy - Maciek, a potem
Romek jeszcze bardziej umocnili we mnie wiarę w to, że mogę być kierowcą. A
w ogóle to jazd z Romkiem bardzo się bałam, bo na wykładach wydawał się
taki surowy ;) Tymczasem to wymagający, profesjonalny instruktor i zarazem
ciepły, sympatyczny człowiek :) Dziękuję Ci Romeczku za obecność na moim
egzaminie, słowa otuchy i dobrą energię :) Dziękuję Monice - dzięki Tobie w
końcu "załapałam" łuk, dziękuję Sebastianowi - za wielką cierpliwość kiedy to
ów łuk "szlifowałam" w trakcie wielu wspólnych jazd - z trudem i mozołem ;)
Maćku - Tobię dziękuję za łagodność i spokój, cenne wskazówki (przydały się

na egzaminie!). Łukasz - dzięki za naukę opanowywania sprzęgła (choć ciągle
jeszcze muszę nad tym pracować:)-bo bardzo dobrze nie jest), no i pewno nie
pamiętasz jak mnie przyłapałeś na tym, że nie widzialam pieska biegajacego
swobodnie po chodniku - ale na dzisiejszym egzaminie włączyłam uwagę "na
maksa" i... nie przejechałam psiaka, który wybiegł spomiędzy zaparkowanych
samochodów na jezdnię przed L-ką :) Janusz- dziękuję za poranną jazdę,
wiesz, że byłam skłonna nie przystąpić jednak dzisiaj do praktycznego :) -ale
nie dałeś mi zwątpić w siebie. Dziękuję Panu Markowi za ciekawe wykłady,
pełne cennych, praktycznych rad i uświadomienie, że bezpieczna jazda
samochodem to trudna sztuka i trzeba do tego podchodzić naprawdę poważnie.
Dziękuję także przemiłym Paniom koordynującym jazdy. Podsumowując -jeśli
ktoś szuka szkoły jazdy, w której nauczy się bezpiecznie i dobrze jeździć
samochodem i przy okazji zdobędzie prawo jazdy - MUSI wybrać OSK 100%!
Nauka w tej szkole to wielka przyjemność, Instruktorka i Instruktorzy to
przesympatyczni ludzie, a przy tym doskonale i skutecznie szkolący
kandydatów na kierowców. DZIĘKUJĘ WAM!
2012-11-03 13:42:10
Marek

Egzamin zdany za pierwszym razem! To mogło się udać tylko z OSK 100%.
Dziękuję Moniczce za to że najwięcej ze mną wyjeździła i oglądała kabarety w
aucie :D, Łukaszowi za slalom i naukę parkowania, Darkowi za spokojny
wewnętrzny, Januszowi za naukę kręcenia kierownicą :), Maćkowi za pierwsze
jazdy, Romkowi i Sebkowi chociaż mieli ze mną tylko po godzinie to ich jazdy
zapamiętam na długo. Dziękuję też Panu Markowi za dobrze wykładaną teorię.
Jazdy tutaj to sama przyjemność! :D Dziękuję i polecam wszystkim!
2012-10-31 11:07:54
Maria

Egzamin zdałam jeszcze w sierpniu.Dziś rozglądam sie za własnym
samochodem.I ciągle nie mogę sie nacieszyć tym ze się udało.Cieszę sie że sie
uczyłam w dobrym towarzystwie, w dobrej atmosferze,z facetami którzy maja
poczucie humoru i są bardzo zaangażowani w naukę. Dzieki Romek że już na
drugiej jeżdzie zabrałeś mnie daleko na"koniec autostrady".To było świetne bo
szybko przełamało mój lęk przed jazdą w ruchu drogowym( nigdy nie
jeżdziłam).Twoje zaangażowanie i serce które wkładasz w naukę bardzo
pomaga wystraszonym kursantom (a raczej kursantkom)Łukasz co tu dużo
mówic -masz talet do nauki jazdy-potrafisz lekko,z humorem,bez napiecia
pokazac co jest nie tak,i nie robic z błędów jakiejs wielkiej sprawy, rozumiejąc
że zanim się człowiek tego wszystkiego nie nauczy, to jest naprawdę
trudne.Dzieki panie Darku -chodząca encyklopedia wiedzy o samochodzie i
duży spokój -można się odprezyc i spokojnie uczyc.Dzięki za swietne wykłady
panie Marku-żebym ja-humanistka zainteresowała sie budową silnika -to to
jest jakis ewenement.Dzięki Monika za slalomy- troche przyjemnosci w tym
całym stresie.Dzieki wszystkim za fajne rozmowy.Wasza pasja i cierpliwosc
bardzo zachęca i pozwala wytrwac Dobrze sie z wami bawiłam i uwielbiam was.
Polecam wszystkim !

2012-10-30 13:42:33
Agata

Wczoraj zdałam egzamin :) Chciałam podziękować przede wszystkim
Łukaszowi (za cierpliwość do mojego slalomu na łuku, spokój, miłą atmosferę,
fantastyczne tłumaczenie!), Romanowi (za uświadomienie mi, że warto
wcześniej rozpocząć hamowanie, bo superbohaterem nie jestem), Monice (za
pierwsze godziny na drodze, które zmotywowały mnie do dalszej nauki),
Darkowi (który pewnie nie pamięta jedynie dwóch godzin jazd, ale właśnie po
nich uwierzyłam, że mogę zdać egzamin). Cieszę się, że zdecydowałam się na
OSK 100%. Szkoła absolutnie GODNA POLECENIA!
2012-10-26 22:10:51
Marcin

I jak tu nie polecać :) Egzamin zdany elegancko za 1 razem :) Wszystko to
dzięki profesjonalnym instruktorom i ich cierpliwości :P Gdybym miał zdawać
jeszcze raz, na pewno wybrałbym 100 % :) Dziękuje i pozdrawiam
2012-10-14 00:02:56
Martyna

Bardzo dziękuje całemu zespołowi za wspólną nauke i wiare przy moim cieżkim
przypadku;) najepsza szkoła jazdy jaką można bylo wybrac dziekuje wysztykim
za wspólne godziny, entuzjazm , za wszystkie przeprowadzone manewry, za
całą jazde, za każdy uśmiech i wielką cierpliwośc co do mnie;)dzięki wam udało
mi sie zdać, ale bedzie mi brakować wspólnych jazd;)
2012-09-30 22:57:42
Monika

W czwartek zdałam egzamin za pierwszym podejściem! Chciałabym
podziękować całemu zespołowi, Maćkowi za motywujące słowa przed
egzaminem,a PRZEDE WSZYSTKIM Darkowi, dzięki któremu najwięcej się
nauczyłam. Najlepsza szkoła jazdy w Katowicach, tylko trzymać tak dalej! :)
Pozdrawiam
2012-09-28 15:26:30
Iza

Udało się! Zdałam za drugim podejściem :) na równi z faktem, że mam już
egzamin za sobą cieszy mnie to, że trafiłam akurat do OSK 100% - wydaje mi
się, że ich obowiązkiem powinno być ostrzeganie ludzi przed tym, że pasja i
zaangażowanie jakie okazują sztuce jazdy są niebezpiecznie zaraźliwe. Wielkie
podziękowania dla wszystkich instruktorów za pełen profesjonalizm i miłą
atmosferę. A w szczególności dla Romka za wymaganie perfekcji w
wykonywaniu manewrów (choć nie zawsze byłam z tego zadowolona :P),
pomoc przy opanowaniu łuku i za wszelkie dobre rady. Łukaszowi dziękuję za
pokazanie mi wielu "miejsc pułapek" jak i pozytywny nastrój, Maćkowi za to, że
pomógł mi uwierzyć, że potrafię zdać egzamin :)
2012-09-25 16:36:26

Danka (Superjednostka/ Empik)

Dziś rano, jeszcze przed egzaminem, marzyłam sobie, żeby tu coś napisać i
pochwalić się sukcesem. Marzenia się spełniają ? z osk 100%. Zdałam za
drugim razem (pierwszy oblałam tylko przez nieumiejętność panowania nad
stresem:). Dziękuję Wam: p. Darii, p. Markowi za sugestywne wykłady i
elokwencję rajdowca, Maćkowi za profesjonalizm i znajomość ludzkiej natury,
Januszowi za wymagającą atmosferę i stymulujące słowo ?dziadostwo?, p.
Darkowi za spokój i pobłażliwą życzliwość, Sebastianowi za luz i ?dynamizm? ?
w Superjednostce nie można wejść na dach. Szczególne podziękowania dla
Łukasza za poczucie humoru, ?króla Juliana? i wiarę we mnie. Moje
podziękowanie ma emocjonalny charakter, dlatego nie odnosi się do
umiejętności, które dzięki Wam nabyłam ? to się rozumie samo przez się.
Pozdrawiam i do zobaczenia na drogach brum, brum:).
2012-09-24 13:23:13
Dominik z sąsiedztwa

Przed chwilą wróciłem z egzaminu, który zdałem za pierwszym razem i to by
się nie udało, gdyby nie wasza nieoceniona nauka, którą mi wpajaliście. ;-)
Szczególne podziękowania kieruję do instruktorów, zwłaszcza do Sebastiana, z
którym najwięcej jeździłem. Dziękuję, pozdrawiam i będę was wszystkim
polecał chcącym nauczyć się jak najlepiej jeździć i zdać egzamin. :D
2012-09-21 13:56:50
Gosia z Rolnej

Nareszcie się udało! Zdałam! Trochę czasu mi to zajęło, ale w końcu się udało i
bardzo się cieszę. Chciałam podziękować wszystkim instruktorom, z którymi
miałam przyjemność jeździć, w szczególności: Darkowi i Łukaszowi, bo to z
nimi spędziłam najwięcej czasu w L-ce. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam :-)
2012-09-21 11:24:37
Piotrek

Być może będzie nudno jeśli powiem, że zdałem za pierwszym razem, ale tak
właśnie jest :) A to wszystko Wasza zasługa. Mój egzamin był formalnością, jak
podkreślił sam egzaminator. Wasze rady są nieocenione, a sposób w jaki
uczycie trafia do każdego:) Dziękuję wszystkim instruktorom! Kochanej
Moniczce, Łukaszowi (te ostatnie jazdy duużo dały :D), Sebastianowi,
Januszowi (dzieki Tobie wszystkie manewry to pestka), panu Darkowi, Maćkowi
no i oczywiście panu Markowi (szczerze ubolewam, że miałem okazję słuchać
Pana rad tylko w teorii!). Gorąco polecam wszystkim, którzy nie tylko chcą
zdać za pierwszym razem, lecz chcą też naprawdę nauczyć się jeździć! Będę
Was bardzo miło wspominał, Pozdrawiam!
2012-08-26 16:58:01

Agnieszka

W piątek zdałam na prawko za drugim razem. Pierwszy raz był porażką, która
wynikała z faktu, iż kurs robiłam w innym ośrodku. Po przegranej z łukiem
postanowiłam wykupić dodatkowe lekcje właśnie w szkole OSK 1OO %. To był
strzał w dziesiątkę! Dziękuję Łukaszowi, który oduczył mnie złych nawyków i
pokazał jak powinno się operować sprzęgłem,trzymać kierownicę, a co
najważniejsze jechać prawidłowo po łuku. Dziękuję Sebastianowi za fajne trasy
i parkowanie zwłaszcza na drogach jednokierunkowych. Z Darkiem miałam
tylko 2 godziny jazd, ale wielkie dzięki za pokazanie jak ustawić poprawnie
lusterka. Monice dziękuję zwłaszcza za to, że w dniu mojego egzaminu kiedy
ze mną miała ostatnie jazdy, potrafiła mnie odstresować i pokazywała do
upadłego parkowanie równoległe. Tak Monia, myślałam o tym winku :) Z
Romkiem nie miałam okazji jeździć, ale też wielkie dzięki za poczucie humoru.
Ogólnie polecam wszystkim tą szkołę jazdy, bo tam uczą profesjonaliści!!!
2012-08-24 13:00:35
Tusia

Uwaga!!! Jeżdżę :) od poniedziałku posiadam swoje piękne, wymarzone
prawko w torebce:) Bez Was na pewno bym nie dała rady! A na pewno nie za
pierwszym razem :) Szybkie podziękowania dla: a. Darii za elastyczność i pełną
gotowość do pomocy w ustalaniu jazd b. Janusza - za pierwszą lekcję dzięki
której nie bałam się siadać za kółkiem c. Moniki - za wiarę i kopniaka w tyłek
przed egzaminem d. Darka - za naukę tych trudnych rzeczy o olejach, płynach
i światłach e. Łukasza - za fantastyczną jazdę, podstępne wprowadzanie w
zakazy wjazdu i bicie gazetą :) f. Romka - za cieeerrrpliwość, miłe słowa i fajne
trasy :) g. Maćka - za niestresujący egzamin wewnętrzny A wszystkim razem
za fantastyczną atmosferę, spokój za kółkiem, !prawdziwą! naukę jazdy,
również tych wszystkich sztuczek, niuansów, na które inni nie zwracają uwagi.
Jesteście rewelacyjni i wszystkim Was polecam :)
2012-08-23 16:22:18
Jacek

Bardzo dobra szkoła jazdy. Przyjaźni instruktorzy, którzy potrafią w łatwy do
zrozumienia sposób przekazać niuanse jazdy samochodem. Poza podstawową
znajomością operowania samochodem dodadzą pare ciekawych i przydatnych
sztuczek, które mogą się potem przydać. Przy tym trzeba dodać, że nie ma
żadnych stresów, wszystko odbywa się w miłej atmosferze z dozą humoru. Z
egzaminem nie miałem żadnych problemów. Polecam tą szkołę każdemu kto
chce dobrze jeździć.
2012-08-17 12:33:20
marcin

Jest spoko szkolka
2012-08-10 10:24:35

Ania Prasełek

Witam! Jestem przeszczęśliwa, że mogę się pochwalić tym wpisem :) Otóż
wczoraj zdałam za PIERWSZYM razem :) ogromnie dziękuję wszystkim
instruktorom, którzy mieli do mnie cierpliwość;), czyli: Łukaszowi i
Sebastianowi, z którymi jazd miałam najwięcej, jak i Monice, Darkowi,
Maćkowi. Januszowi, z którym raz jeden także miałam okazję jechać i to na
pierwszym egz. wewnętrznym, na którym notabene mnie oblał, za co dziś
serdecznie dziękuję :) Wszystkim polecam tę szkołę! :) i raz jeszcze dziękuję i
pozdrawiam ciepło :)
2012-08-09 12:41:39
Ania z Chorzowa

Jako ścisłowiec nie będę się tu rozpisywać z podziękowaniami :P W każdym
razie dobra szkoła. Wykłady całkiem ciekawe, z wplecionymi historiami z życia
wziętymi. Tylko proszę pamiętać, że nie wszystkie kobiety są takie jak mówią
stereotypy ;) Symulator jest niezłym wprowadzeniem (zwłaszcza te ciekawsze
trasy :D). Same jazdy są przyjemne, panuje miła atmosfera. Stresu nie ma, a
można się sporo nauczyć. Parę dni temu zdałam za pierwszym razem, dzięki
wszystkim :)
2012-08-08 18:51:20
Bogna

Wszystko co najlepsze i zarazem prawdziwe zostało opisane w poniższych
mailach.Nie będę się powtarzać, więc też podpisuję się pod tymi mailami.
Dodam tylko od siebie dwa słowa: DZIĘKUJĘ WAM!!! Zdałam wczoraj:)
2012-07-26 13:44:15
Monika ze Sportowej

Nie mogłam się już doczekać, żeby napisać tą opinię... aż wreszcie nadszedł
ten upragniony dzień, gdy mogę powiedzieć, ZDAŁAM ZA 1 RAZEM :)
chciałabym serdecznie podziękować Wszystkim, którzy się do tego przyczynili,
najpierw temu, który mi dał szansę poprzez rekrutację w projekcie EFS :)
dziękuję Panu Markowi za ciekawe, wciągające i cenne lekcje teorii, oraz za
jego ciepło i uśmiech, Pani Darii za super organizację jazd :) Panu Darkowi, z
którym miałam swoją pierwszą jazdę i to tylko dzięki niemu na tej jednej
jeździe się nie skończyło, bo tak we mnie uwierzył, oraz tak mnie podbudował,
że jego słowa przydały mi się i w poźniejszych chwilach zwątpienia... Dziękuję
Moniczce za wiele wspaniałych jazd, za nauczenie mnie równoległego
parkowania, bo byłam pewna, że tego się nie da po prostu zrobić :) Łukaszowi
dziękuję za pozytywny nastrój, spooookój oraz dużą dozę humoru :) Maćkowi
za w sumie jedną godzinę jazd, ale też baaaaaaaardzo uspokajających :)
Januszowi za wiele wspólnych godzin za kółkiem i równie dużo nauki, Romkowi,
z którym tak się zawsze bałam jechać, ale zupełnie niepotrzebnie, bo to
wspaniały człowiek - za wiele bardzo cennych wskazówek no i za tą nudną
dzisiejszą poranną jazdę hehe oraz dziękuję bardzo Sebastianowi za cenne
rady i egzamin wewnętrzny, i za ten cenny tekst "spróbuj nie znać, wiem gdzie
mieszkasz" :) mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam, dziękuję Wam za
wszystko!!! Polecam Waszą szkołę każdemu :) jeszcze raz za wszystko
dziękuję :)

2012-07-22 11:55:26
Ania Rutkiewicz

W piątek zdałam egzamin i jestem przekonana, że to właśnie dzięki Waszej
szkole :)Po czteroletniej przerwie od ostatniego egzaminu, zaczęłam uczyć się
u Was i ni stąd ni zowąd okazało się, ze nie jestem jednak tak beznadziejnym
przypadkiem ;)Dziękuję przede wszystkim Romkowi i Maćkowi, z którymi
miałam najwięcej jazd, a także Łukaszowi i panu Darkowi. Wszystkich uważam
za świetnych nauczycieli, z ogromnym talentem pedagogicznym, cierpliwością i
bardzo dużą wiedzą. Z przyjemnością będę wszystkim polecać Waszą szkołę :)
2012-07-20 14:51:16
Magda Kicler

Chciałam bardzo podziękować wszystkim instruktorom jesteście naprawdę
SUPER!!! Dziś zdałam za 1 razem :) Bardzo Was będę polecać!!!! DZIĘKUJE
WAM!!! Pozdrawiam.
2012-07-18 09:28:06
Angelika z Witosa

Zdałamm!! Polecam wszystkim szkołę OSK 100%!Dziękuję całemu zespołowi
za cierpliwość,za dobre rady,za wskazówki dotyczące egzaminu i za przemiłą
atmosferę.Pani Darii za szybką organizację jazd i wszystkim instruktorom za
wkład pracy i naukę bezpieczeństwa na drodze!Pozdrawiam!;)
2012-07-13 13:44:54
Wojtek spod Belga

Super szkoła i instruktorzy naprawdę umią nauczyć jeździć każdego Dzięki za
cierpliwość i wskazówki Polecam Wszystkim
2012-06-28 14:56:30
szczęśliwa mama

BARDZO DZIĘKUJĘ dziś moja córka zdała egzamin za pierwszym razem! OSK
100% to Zespół przemiłych profesjonalistów. POLECAM wszystkim wybór tej
Szkoły Jazdy. Moja córka zdała egzamin, nauczyła się jeździć i poznała
wspaniałych ludzi. Szkoda, że nie uczycie w szkołach, wtedy matura byłaby
przyjemnością :)Wielki szacunek!
2012-06-19 21:23:16
Olek

Dzisiaj rano zdałem za pierwszym razem :). Jestem bardzo zadowolony, że
mogłem się uczyć w Waszej szkole i poznać wspaniałych ludzi, którzy
wspaniale przygotowują do egzaminu jak i do jazdy codziennej. Szkoła jest
warta polecenia. Myślę, że jak bym wybrał inną szkołę nie nauczyłbym się tylu
rzeczy ilu u Was. Serdecznie dziękuję Romkowi, Maćkowi, Sebastianowi,
Monice, Darii, Markowi, Darkowi, Łukaszowi, mam nadzieję, że nikogo nie
pominąłem :).
2012-06-14 10:59:41
Magda z Kolistej

Właśnie zdałam egzamin (za 1. razem :D) i jestem najszczęśliwszym
człowiekiem pod słońcem! Dziękuję WSZYSTKIM, za to, że nie tylko
przygotowujecie do egzaminu, ale przede wszystkim uczycie jeździć! Również
atmosfera jest wspaniała, człowiekowi po prostu chce się chodzić na te
jazdy :D No, ale największe podziękowania dla Moniki, która dzielnie trzymała
za mnie kciuki w poczekalni, bo nie wypełniłam wniosku o obecność instruktora
na egzaminie... :):*

2012-05-29 00:17:24
W-Nowy Fan Rajdów:-)

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim z ekipy 100%. Przygotowanie było
naprawdę na 100%, począwszy od pierwszych zajęć z teorii, a na egzaminie
skończywszy! Choć zdałem egzamin już 10 maja(oczywiście za 1. razem) to
dopiero dzisiaj(a właściwie wczoraj:D) odebrałem prawo jazdy, więc
postanowiłem podzielić się swoją opinią. Zdecydowanie polecam naukę w OSK
100%, szczególnie tym którzy chcą się nauczyć jeździć, ale naprawdę
JEŹDZIĆ, a nie tylko nauczyć się jak zdać egzamin jeżdżąc przez 30 godzin
wokół WORD-u. Duża pochwała za pomysł wycieczek doskonalących technikę
jazdy, pozwalają zebrać doświadczenie i pomóc w samodoskonaleniu się oraz
za jeżdżenie również po autostradzie i DTŚ. Mam nadzieję, że spotkam się
jeszcze z całą ekipą na jakiejś wycieczce. Podziękowania dla całej ekipy: Darii(przede wszystkim za bardzo korzystne i częste umawianie jazd,
wyrozumiałość i ogólną współpracę:)), - Maćkowi-za przyjazdy pod dom(w
moim przypadku nie jest to takie oczywiste), pozytywny wewnętrzny i ciekawe
rozmowy podczas jazd, - Łukaszowi- za dobre początkowe jazdy, próbny
wewnętrzny, opowieści o wycieczkach i zachętę do nich oraz za przyjazną
atmosferę, - Romanowi(za symulator, pierwsze jazdy, jazdy przed egzaminem,
udział w egzaminie i wsparcie psychiczne i logiczne rady podczas jazd i
wycieczki), - Sebastianowi-za luźna atmosferę w aucie i praktyczne porady,
szczególnie w aspekcie pieszych, - Darkowi-za zapoznanie z czynnościami
kontrolno-obsługowymi i za rady przed egzaminem, - Monice-za pozytywne i
otwarte podejście podczas tych kilku wspólnych godzin jazd, ALE przede
wszystkim: - p. Markowi-za wszystkie wykłady teoretyczne(bardzo istotne) i te
15 min. praktyki wspólnie z Romanem w dobrym humorze, ale głównie
dziękuję za zarażenie pasją RAJDÓW. Dziękuję każdemu z Was osobno i
wszystkim razem w równym stopniu, nikogo nie pomijając i nie umniejszając
niczyich zasług. Wasz zespół formuje naprawdę dobrych kierowców i z
wdzięcznością takim kierowcą zamierzam pozostać. Do zobaczenia na trasie?
Pozdrawiam. W.
2012-05-28 12:17:57
Danusia M.-Tarnowskie Góry

Dziękuję serdecznie ekipie OSK 100%, a jest za co, taki antytalent jak ja zdał
za pierwszym razem!!Pozdrawiam wszystkich, dziękuję za CIERPLIWOŚĆ:),
wszystkie nauki i wskazówki:)Jestem przeszczęśliwa, czuję się cudownie!!
Pozdrawiam wszystkich instruktorów, z którymi miałam przyjemność się uczyć:
Sebastiana, Łukasza, Darka, Maćka a także przesympatyczną Darię i p. Marka
dzieki któremu w ogóle zaczęłam myśleć o prawku!!!!!!!!!!!!!
2012-05-23 16:18:33
Beti - Siemianowice - Kaufland :DD

Egzamin zdany dziś o 10:55. :DD jupi!!! Dziękuję Wszystkim: Łukaszowi,
Darkowi, Maćkowi, Romkowi, Sebastianowi, Monice, Darii i p. Markowi za to, że
ma taki wspaniały zespół ludzi, którzy fantastycznie umieją przygotować do
egzaminu. Każdy z Was jest inny i każdy wymagał i zwracał na coś innego
uwagę! Jesteście niesamowici, dzięki Wam zdałam. Z ręką na sercu mogę
powiedzieć POLECAM :D jesteście skuteczni w 100:%. ps. Wasze zdrowie
Kochani, będę tęsknić :DD pozdrawiam Was gorąco

2012-05-22 17:51:23
KOLA

POLECAM tę szkołę naprawde super fachowcy ! Dzięki nim zdałam bez
problemu! OSK 1oo% są ZAJEBIŚCI !!!
2012-05-17 13:33:01
Aneta z Katowic

Polecam tę szkołę :) Zdałam za pierwszym podejściem po 3 letniej przerwie.
Dobra atmosfera, świetne przygotowanie z techniki jazdy, praktyczne
wskazówki przy jeździe po ulicach. Lepszej szkoły na rynku nie ma :)
2012-05-08 17:19:21
Milena

Zdałam :) dalej nie mogę w to uwierzyć!! dzięki wielkie za naukę i za
podnoszenie na duchu. Polecam OSK 100%!!
2012-05-02 20:10:45
Kasia z Zadola

Polecam wszystkim niezdecydowanym tę szkołę- fachowo, konkretnie i
sympatycznie, a co najważniejsze skutecznie ;) Zdałam za pierwszym razem
(zaczynając od kompletnego zera). Pozdrowienia z gór!
2012-04-20 23:04:32
Agnieszka Ł.-Giszowiec

Chciałam podziękować całej ekipie OSK 100%za świetne przygotowanie a
zwłaszcza Darkowi i Łukaszowi za udzielenie rad przed dzisiejszym
egzaminem ,który dzięki Wam zdałam :)pozdrawiam i polecam OSK 100%
2012-04-06 01:37:07
Kasia - Jaworzno

Na początku zaznaczam, iż ta opinia na pewno nie będzie krótka i zwięzła ;P.
Po prawie 3 letniej przerwie przeniosłam się z Dąbrowy Górniczej do Katowic.
To była pierwsza dobra decyzja, drugą był oczywiście wybór Waszej szkoły (po
poprzedniej strasznie się zraziłam i zwątpiłam kompletnie w prawo jazdy i stąd
też taka przerwa).Wszystkie poniższe opinie sprawiły, że na nowo uwierzyłam i
może jednak nie wszystko stracone. 3.04 w końcu się udało i ZDAŁAM (3
podejście w Katowicach,4 ogólnie). Poprzednie nie zdane na własne życzenie
(uwaga na wpuszczających kierowców i zjazd na Kraków!! ;P ). W tym miejscu
chciałabym podziękować wszystkim, z którymi miałam przyjemność jeździć.
Sebastianowi, Maćkowi i Romkowi za pojedyncze godziny pełne cennych uwag i
wskazówek, za pocieszanie, że jest dobrze i egzamin to już tylko formalność,
za uśmiech i cierpliwość.Jednak największe podziękowania dla Łukasza.To z
Tobą spędziłam najwięcej godzin w Toyocie i to Ty na nowo wszystkiego mnie
nauczyłeś, zaczynając od ruszania, a kończąc na najbardziej odważnych
manewrach. Dziękuję za zaczarowanie i wytłumaczenie łuku (kiedyś to była
największa zmora, teraz nawet polubiłam skurczybyka), za parkowanie i
zawracanie w najtrudniejszych miejscach, za to, że czepiałeś się najmniejszych
szczegółów, za setki cennych rad i pokazanie wszystkich pułapek, za ogromną
cierpliwość (doprawdy nie wiem jak można być tak spokojnym i cierpliwym
człowiekiem ;D), za podnoszenie mnie na duchu w najgorszych chwilach
zwątpienia (chociaż po ostatnich 2 godzinach przed egzaminem chyba też
miałeś dosyć, ale przynajmniej mnie to zmotywowało, żeby się skupić
następnego dnia), za godziny śmiechu, po których prawie zawsze bolał mnie
brzuch ;P i generalnie za wszystko. Teraz czekam tylko na odbiór i mam
nadzieję, że to oblejemy. :P Dziękuję także Darii za to, że zawsze potrafiła

znaleźć odpowiedni termin i godzinę i p.Markowi za każdy uśmiech, kiedy
pojawiałam się w Waszym biurze. Żałuję, że od razu nie zrobiłam u Was kursu,
zapewne już dawno bym zdała, ale widocznie każdy musi do tego dojrzeć. Na
pewno będę Was polecała każdemu, kto ma problem ze zdaniem prawa jazdy
lub nie wie jaką szkołę wybrać. Podsumowując właściwi ludzie na właściwym
miejscu. Wszystko na 100%! :)
2012-04-05 19:50:09
Marcin K.

Świetne przygotowany, dzisiaj stanąłem do egzaminu. Egzamin zdany ; )
Pozdrawiam i dzięki za naukę.
2012-04-03 15:41:24
Bartosz B.

Egzamin zdany, dziękuję za dobre przygotowanie
2012-04-02 18:43:25
Michał z Siemianowic

Wielkie dzięki dla wszystkich pracowników OSK 100%. U Was pierwszy raz w
życiu siadłem za kółkiem i od tamtego czasu każdy z Was dołożył wszelkich
starań żebym został dobrym kierowcą :D Wielki szacunek za podejście do
pracy, spokój, profesjonalizm jakim dysponujecie i organizację (ukłony w
stronę Pani Darii:-)). Będę Was polecał każdemu znajomemu i znajomej.
Jesteście najlepsi!
2012-03-30 19:31:19
Ola

Dziękuję serdecznie za przygotowanie mnie do egzaminu :) Po ostatniej szkole
jazdy zraziłam się do prowadzenia samochodu, ale dzięki Waszej pomocy udało
mi się zdać za drugim razem (jak dla mnie to ogromny sukces i aż do teraz w
to nie wierzę! ;D ) Dziekuję instruktorom i będę polecała innym Waszą szkołę.
Pozdrawiam!
2012-03-30 11:26:38
Aga :)

Zdałam dziś za pierwszym razem i to dzięki OSK 100%. Panowie jesteście
SUPER, wykłady i jazda z Wami to sama przyjemność, POLECAM wszystkim,
którzy chcą nauczyć sie jeździć :) Pozdrawiam :)
2012-03-16 14:08:32
Marcin W

Każdy jest się w stanie wyuczyć teorii, ale trzeba dobrego nauczyciela żeby
pokazał jak tą teorię zastosować w prktyce. Panowie z OSK 100% to potrafią,
uczą też chyba najważniejszej rzeczy jaka jest potrzebna aby zdać egzamin:
jak podejść do niego w na spokojnie. Pozdrawiam.
2012-03-15 10:46:03
Adam G

Wielkie Dzięki :) Udało sie za pierwszym razem :) Romek nawet z moim
hamowaniem. Dzięki tak dalej
2012-03-12 20:19:30
Karolina

Dziękuję wszystkim instruktorom, z którymi odbyłam jazdy dodatkowe, za
profesjonalizm, za uśmiech i za idealne przygotowanie mnie do egzaminu na
prawo jazdy (mimo, że spędziliśmy razem jedyne sześć godzin ;) ) Dzięki Wam
zdałam dzisiaj, tj. 12.03.12, egzamin i jestem niezmiernie szczęśliwa. Nigdy by
mi się to nie udało w tak szybkim czasie bez Waszej pomocy. Jestem
zachwycona i przy okazji polecam wszystkim OSK w Katowicach.

2012-03-11 08:47:39
sabina z siemianowic

Zdałam za PIERWSZYM RAZEM!!! do dziś nie mogę uwierzyć. Bardzo dziękuję
całej ekipie za przygotowanie. Gratuluję profesjonalizmu! cierpliwości!
podejścia do kursantów! Tylko z Wami jest to możliwe za pierwszym razem!
DZIĘKUJĘ!
2012-03-08 21:55:50
Sebastian Sisulewski

We wtorek miałem egzamin było to drugie podejście i zdałem bez błędnie.
Chciałem podziękować całej Ekipie OSK 100%. Chciałem jeszcze podziękować
za dobre przygotowanie do egzaminu i miłą atmosferę jeszcze raz BARDZO
SERDECZNIE DZIEKUJĘ. I POLECAM OSK 100% :)
2012-03-05 22:11:33
ASIA z Siemianowic

OK. zdałam egzamin państwowy .Kurs w tej szkole to przyjemność, jestem z
tego bardzo zadowolona.Wszyscy panowie OSK 100% są profesjonalni.
Polecam innym szukającym dobrej szkoły. Pozdrawiam !!!
2012-03-02 19:26:16
Halina z Rudy Śląskiej

Dzisiaj zdałam egzamin za ósmym podejściem.Niestety wcześniej chodziłam do
szkoły jazdy na Tysiącleciu Górnym.Szkoda że wcześniej nie wiedziałam o tej
wspaniałej szkole.Dziękuję wszystkim PANOM w pomarańczowych
toyotach.Szkoła 100% to szkoła , którą polecam wszystkim tym co chcą zostać
prawdziwymi kierowcami.To właśnie tu profesjonalnie wykształcona kadra
nauczyła mnie jeździć.Ciągle zadaję sobie pytanie,dlaczego nie poszukałam
tych WSPANIAŁYCH LUDZI WSPANIAŁEJ SZKOŁY wcześniej?.Dziękuję za to że
zdałam to Wasza zasługa.Dziękuję również szefowi,którego usmiech
serdeczności dodaje otuchy i p.Darii.Polecam jeszcze raz Wszystkim tą
szkołę.JESTEŚCIE CUDOWNI !!!
2012-02-29 14:21:26
Basia z Giszowca

Dzisiaj zdałam egzamin za drugim podejściem. Chciałam serdecznie wszystkim
podziękować za pełne profesjonalizmu podejście, niezwykłą cierpliwość oraz za
wspaniałą atmosferę podczas jazd. Panu Markowi za wspaniałe i interesujące
wykłady oraz za cenne wskazówki podczas wspólnej jazdy jaką miałam
przyjemność odbyć . Maćkowi , Darkowi, Sebastianowi , Piotrkowi za te
wspólne jazdy po Katowicach, wszystkie cenne wskazówki, które pozwoliły mi
dziś zadać egzamin oraz za wiarę w moje umiejętności. Romku tobie dziękuję
za to że pokazałeś mi że jazda na łuku to przede wszystkim precyzja i brak
pośpiechu :) Łukasz dzięki że jazdy przed egzaminem i za te próby ?
odstresowania? mnie. Udało się i to dzięki Wam , jesteście wspaniali !!!!
Wszystkim serdecznie polecam szkołę w 100 % .
2012-02-28 16:48:10
Michał

Piotrek, jesteś najlepszy ! Mówiłem że napisze ;)
2012-02-28 10:42:49
Marcin P

Chciałem bardo PODZIĘKOWAĆ całej ekipie OSK 100% za całokształt nauki i
przygotowania do egzaminu zdałem za drugim razem bez żadnych problemów
za pierwszym razem się nie udało tylko i wyłącznie z własnej winy (pilnujcie
prędkości) :) pozdrawiam i jeszcze raz dziękuje polecam wszystkim OSK 100%

2012-02-22 21:53:05
Anna K. z os. Witosa

Panowie! Jestem już po egzaminie - ZDAŁAM ZA PIERWSZYM RAZEM!!! Mało
tego że zdałam - wręcz zachwyciłam swoją jazdą pana egzaminatora:). Byłam
dziś pierwszą osobą, której mógł wpisać wynik pozytywny. To dzięki Wam:
Sebastian, Maciek, Piotr, Darek, Łukasz - WIELKIE DZIĘKI za wszystko!!! Dziś
nie znajduję wprost odpowiednich słów, żeby wyrazić swoją wdzięczność.
JESZCZE RAZ DZIĘKUJĘ!! A tym, którzy się wahają jaką szkołę wybrać radzę
odwiedzić plac gdzie odbywają się egzaminy i zobaczyć co wyprawiają ludzie z
innych szkół:0, a potem oczywiście do 100%. Pozdrawiam:))
2012-02-22 20:26:52
Monika P.

Egzamin zdany. Bardzo serdecznie dziękuję instruktorom OSK 100% za
profesjonalne przygotowanie, cenne wskazówki oraz rady, wiarę w moje
możliwości, cierpliwość, a także pozytywną atmosferę. Współpraca z Wami była
bardzo przyjemna i efektywna. Zawsze będę miło wspominała godziny
spędzone w "L-ce". Przede wszystkim pragnę podziękować Romkowi, Łukaszowi
oraz Maćkowi. Dzięki tym osobom spełniło się moje marzenie. Jesteście
wspaniali! Bardzo gorąco polecam szkołę jazdy OSK 100%. Do zobaczenia na
drodze:)Pozdrawiam!
2012-02-17 17:06:18
Denis Grzelak

Egzamin zdany dziś za drugim razem :D Serdecznie dziękuję całej ekipie OSK
100%, jazda z wami to była prawdziwa przyjemność :D Piotrkowi za genialną
atmosferę i Darkowi za dobrą naukę :) Pozdrawiam was serdecznie i jeszcze
raz wam dziękuję ! :)
2012-02-16 20:38:18
Kuba B

Egzamin zdany. Olbrzymia jest w tym zasługa Waszej szkoły. Dziękuje Dari za
wynajdowanie terminów,nawet z dnia na dzień. P.Markowi za przeprowadzone
w interesujący sposób wykłady. Piotrkowi i Darkowi dziękuje za cierpliwość i
cenne rady na temat prowadzenia samochodu. Jako, że najwięcej jeździłem z
Sebastianem i Łukaszem to im jestem najbardziej wdzięczny za pomoc w
poznawaniu "tajników sztuki". Wyżej wymienieni w sposób wyśmienity
utrzymywali pozytywną atmosferę w samochodzie. Dodatkowo wszyscy
sprawialiście, że jazdy się nie dłużyły, szczerze mówiąc sam nie wiem kiedy
minęły te 4 miesiące. Po spędzeniu prawie 50 godzin w eLce "OSK 100%" z
czystym sumieniem mogę polecić tą szkołę jazdy. Jest to szkoła, która nie tylko
dobrze przygotuje Was do egzaminu państwowego, lecz przede wszystkim
nauczy prowadzić samochód. Serdecznie polecam wszystkim zainteresowanym!
2012-02-07 13:01:33
Monia Wronia

Dziś zdałam egzamin :)w prawdzie za drugim razem, ale pierwszego nie
zdałam przez własną głupotę :) chciałam w tym miejscu podziękować: Panu
Markowi za bardzo praktyczną teorie, i za to że nigdy nie nudziłam się na
wykładach. Sebastianowi, z którym "stawiałam pierwsze kroki", za to, że
nauczył mnie jak obsługiwać auto, jak zmieniać biegi, jak korzystać ze sprzęgła
itp :) Maćkowi za to, że dodawał mi odwagi, że pokazał jak się szybko jeździ i,
że nie trzeba się bać oraz za uśmiech i fantastyczne pogawędki na każdy temat
:D Romkowi za moje ulubione hasło "jak nic nie mówię tzn, że dobrze. Z reguły

nie chwalę", i za to, że umiał mnie przytemprować. Darkowi za ćwiczenie ze
mną łuku i za wielki wielki profesjonalizm. Łukaszkowi za uśmiech i pokazanie
mi największych pułapek w Katowicach, za naukę parkowania i rozmowy o
wszystkim i o niczym oraz za wiarę we mnie :D oraz Piotrkowi za to, że oblał
mi wewnętrzny :D że w niedziele ćwiczył ze mną łuk, a powinien już dawno być
w domu. Za zayebiste dowcipy i cierpliwość :) dziękuje Wam chłopcy, jesteście
wspaniali!!!!!!!! Podziękowania również dla Darii, która świtnie spisywała się w
swojej roli. Jeszcze w październiku nie podejrzewałam, że zostane kierowcą. A
dzięki Wam to się udało! Wielkie, wielkie dzięki i do zobaczenia na ulicy :)
2012-02-06 17:06:26
Paulina K

Noooo w końcu i ja zdałam:D! Troszkę mi to zajęło ale zdałam. 06.02.2012:D
2012-02-02 15:28:31
Ania Ż.

Moja opinia dla OSK 100% jest w 100% pozytywna! 13 lat temu robiłam kurs i
próbowałam zdać egzamin. Teoria to była męka, jazdy nudne i nie efektywne.
Egzamin próbowałam zdać 7 razy. A teraz w OSK 100%? Teoria rewelacyjnie
przedstawiona i co najważniejsze od razu zapamiętana. A jazdy to była czysta
przyjemność :) Wielkie brawa dla Romka, Łukasza i Piotrka! Dziękuję Wam
bardzo za skuteczną naukę, milion rad i podpowiedzi, cierpliwość i oczywiście
za sympatyczną atmosferę. Po prostu właściwi ludzie na właściwym miejscu!
2012-01-18 17:57:12
Maciej

Bardzo polecam osobom które mają problem ze zdaniem egzaminu! Sam nie
mogłem przez to przebrnąć i dopiero jak przyszedłem do tej szkoły to
naprawdę rzetelnie mnie przygotowano. W efekcie wczoraj bez problemu
zdałem egzamin :) Pozdrawiam wszystkich instruktorów i dziękuję Wam
bardzo!
2012-01-15 15:51:20
Adam P.

Dziękuje bardzo za świetne szkolenie, dzięki któremu zdałem egzamin za
pierwszym razem bez najmniejszych problemów. Każdemu instruktorowi należą
się gorące podziękowania za wkład włożony w kurs! Najlepsza szkoła w
Katowicach!
2012-01-03 22:35:56
Magda P.

W dniu dzisiejszym zdałam egzamin - Panowie, to Wasza zasługa:) Dziękuję
Wam wszystkim i każdemu z osobna: Panu Markowi za ciekawe i
niezapomniane wykłady przedstawione z pasją; Maćkowi za "zapoznanie" mnie
z samochodem i techniką jazdy; Romkowi za nauczenie mnie uwagi i odwagi
na drodze; Łukaszowi za wspieranie w chwilach zwątpienia przed egzaminem i
w jego trakcie. A wszystkim Wam dziękuję za uśmiech, serdeczność,
cierpliwość, dzięki którym nauka jazdy była przyjemnością. Szkoła jazdy OSK
100% nie uczy tylko"jak zdać egzamin", uczy jak być kierowcą mądrym i
rozważnym, uczy przepisowej jazdy ,ale i jakże ważnej techniki. Jeszcze raz
dziękuję z całego serca. Już chyba zawsze na widok pomarańczowej L-ki na
drodze będę się uśmiechała :)))

2012-01-02 19:21:00
Tomek

Zdane za pierwszym razem. Dziękuje Wam za wspaniałą robotę. Chłopaki z
OSK świetnie uczą jazdy, pokazują jak zachować się na drodze, aby
bezpiecznie i wygodnie dojechać do celu :) Polecam każdemu :)
2011-12-28 19:39:20
Olcia

Bardzo ale to bardzo WAM dziękuję 19.12.11 udało mi się zdać za drugim
razem prawko ;) OSK 100% godne polecenia!!! Jesteście WIELCY :)
2011-12-15 21:27:12
Mateusz Wilk

Chciałem podziękować Maćkowi i Łukaszowi za świetne przygotowanie do
egzaminu oraz przyjemną atmosferę podczas jazd.Ogromną zasługą jest
również znakomite rozplanowanie godzin przez Darię, bez której mój egzamin
na prawo jazdy na pewno by się nie udał:)Polecam!
2011-12-09 09:52:25
Kasia Kiereś

I nadszedł czas na podziękowania:)..Drugie podejście okazało się szczęśliwe.
Dziękuję przede wszystkim Łukaszowi, że wspierał mnie za każdym razie i
wmawiał że będzie dobrze, że wszystko potrafię i wyćwiczył ze mną ten
nieszczęsny łuk:) Dziękuję również z całego mojego serca Darkowi - jesteś
perłą i Twoje nauki nie poszły w las i na pewno przydadzą się mi w
przyszłości:) W tych moich podziękowaniach nie mogę ominąć Romka :):) jesteś fantastycznym instruktorem i kiedyś się z Tobą będę ścigać:)) Dziękuję
również Maćkowi i Piotrkowi, z którymi też miałam okazje śmigać po drogach:)
Dziękuję również Darii, że tak dzielnie odbierała ode mnie telefony z prośbą o
jazdy.. Kocham Was wszystkich i dziękuję, że mimo że nie robiłam u Was kursu
to przyjęliście mnie pod swoje skrzydła:)
2011-12-04 22:40:25
Agnieszka

Znalazłam ta szkole na kuranciku, strzał w ciemno a okazał się w dziesiątkę
prawdziwi profesjonaliści, wiedza co robią.Polecam
2011-12-01 20:09:13
Michał

Dzisiaj zdalem. Wszystko dograne, zadnych problemow z dogadaniem sie co do
terminow i co najwazniejsze- ZAJEBISTA ekipa instruktorow. Wszystko
przerobione, do tego w swietnej atmosferze. POLECAM, lepiej byc nie moze
2011-11-29 17:28:49
Justyna z Klimzowca ;]

ZDAŁAM :] Roman, Łukasz, Piotrek - WIELKIE DZIĘKI!! Mam porównanie z
inną szkołą i powiem tyle: 10h u Was dało mi więcej niż 30h w innej szkole!
Dzięki! Dzięki! Dzięki! Każdemu polecę OSK 100% Pozdrawiam serdecznie :)
2011-11-27 21:28:04
Andrzej

Co prawda nie uczęszczałem na kurs w tej szkole, ale 2h, które wziąłem w
dzień egzaminu na pewno pomogły mi w zdaniu egzamin. Będę jak najbardziej
polecał!

2011-11-26 09:09:49
Zofia L.

OSK 100%TO JET TO!!! Spadł mi kamień z serca i chyba było słychać.Właśnie
wczoraj zdałam egzamin za 2 razem bo 1 raz oblany na własne życzenie.Nie
byłabym sobą,gdybym nie dorzuciła kilku słów komentarza na Wasz
temat.Śmiało mogę przyznać,iż jesteście współautorami mojego sukcesu jako
najlepsza,bardzo profesjonalna w tym co robi zgrana drużyna stanowiąca
grono osób o bardzo wysokiej kulturze osobistej,zaangażowanej w poczynania
każdego bez wyjątku kursanta w 100%. Teraz z tego miejsca chciałam wyrazić
Wam swoje słowa podziękowania za okazanie mi wielkiej cierpliwości i
wyrozumiałości podczas wszystkich wspólnych jazd,których trochę było oraz
nauczenia mnie w tak krótkim czasie jazdy samochodem od podstaw,o których
w momencie rozpoczynania kursu nie miałam bladego pojęcia.Kontakt z Wami
był dla mnie wielkim zaszczytem.
2011-11-25 17:00:03
karolina

Ogromnie cieszę się ze zdanego za pierwszym razem egzaminu, ale będzie mi
brakowało zabawy, jaką miałam podczas nauki z Wami. Bardzo miło
wspominam te trzy miesiące, dziękuję!
2011-11-18 13:52:31
Michalina

Witajcie. Dzisiaj miałam mój pierwszy egzamin na prawo jazdy i...ZDANY ZA
PIERWSZYM RAZEM!!!Roman, Łukasz, Piotrek wielkie dzięki chłopaki bez was
nie poszło by tak dobrze:*Szkoła godna polecenia, nie zastanawiajcie się!!!
2011-11-15 21:29:29
RENATA LAT 48

Bardzo dziękuję całej ekipie za cierpliwość,ogromne poczucie
humoru,przekazanie ogromnej wiedzy,profesjonalizm.To ,że zdałam
zawdzięczam tylko i wyłącznie Wam.Naprawdę nauczyłam się jeździć i już
jeżdżę własnym.A teraz najważniejsze POLECAM OSK 100% OSOBOM W
KAŻDYM WIEKU I GWARANTUJĘ ,ŻE BĘDZIECIE JEŹDZIĆ BEZPIECZNIE I
PEWNIE ORAZ TO ŻE ZDACIE EGZAMIN. Panowie jesteście wielcy. Z wyrazami
szacunku Renata
2011-10-25 22:52:50
Ania spod Belga

Z pełną odpowiedzialnością mogę polecić osk 100% wszystkim, którzy szukają
skutecznej i profesjonalnej szkoły jazdy. Argumentów za jest bardzo wiele
przytoczę tu najważniejszy: nauczyli mnie jeździć i przekonali, że potrafię zdać
egzamin, czyli jednym słowem osk 100 % dokonuje cudów :)Dziękuję całej
ekipie za cierpliwość i wyrozumiałość. Zdać egzamin na prawo jazdy dzięki osk
100 % - bezcenne :) Pozdrawiam serdecznie

2011-10-25 13:59:27
Natalia ;) z M-ce

ZDAŁAM!! za pierwszym razem! ;) Ta szkoła jest na prawdę rewelacyjna, jak
sama nazwa mówi na 100%! Dziękuje wszystkim instruktorom za naukę, dobre
rady, mnóstwo śmiechu i pozytywnej energii. Szczególne podziękowania dla
Piotra za pierwsze kroczki, Maćka za fajną i rajdową jazdę (mam nadzieję że
płyta z muzą się podoba ), Romka i Łukasza za burzenie mojej fryzury (a tego
bardzo nie lubię ;P) i dla Tadka za wspólne ostatnie jazdy i zdany egzamin
wewnętrzny. Super się z Wami jeździło. A Tobie Romku jeszcze raz bardzo
dziękuje za bycie ze mną w tych trudnych chwilach na egzaminie ;) Polecam
wszystkim OSK 100%! Pozdrawiam! Natalia ;)
2011-10-24 14:38:59
Barbara

Nigdy nie lubiłam miesiąca października, lecz od teraz miesiąc październik
będzie mi się mile kojarzył, bo właśnie 19-tego października zaliczyłam za
drugim podejściem egzamin na prawo jazdy.Chciałabym bardzo podziękować
wszystkim, którzy pomogli mi w osiągnięciu mojego marzenia. Markowi za
bardzo ciekawe uczące myślenia wykłady; Darkowi za wiele lekcji, na których
dostawałam dużo bardzo ważnych wskazówek również takich, które przydadzą
mi się teraz, gdy zacznę samodzielnie jeździć samochodem; Maćkowi za
pozytywne nastawienie do jazdy i pokazanie, że można wykorzystać wszystkie
biegi w samochodzie; Romkowi za ?rybkę?, za technikę opanowania sprzęgła,
za cierpliwość w tłumaczeniu różnych manewrów czasami wiele razy aż w
końcu je zrozumiałam również za obecność i opiekę na egzaminie no i
oczywiście za HOLSY; Łukaszowi za to, że wybierał najtrudniejsze miejsca do
parkowania. Wszystkim za bardzo miłą atmosferę zaangażowanie w szkolenie,
pełen profesjonalizm za to, że na każdą kolejna lekcje szło się z przyjemnością,
myślę, że jeszcze się spotkamy na zimowej szkole bezpiecznej jazdy. Jeśli ktoś
zastanawia się nad wyborem szkoły to polecam OSK 100% są naprawdę na
100%.
2011-10-19 18:45:54
Tadek

Kurs - ciekawy Jazdy? - ciekawe,śmieszne z jajem i profesjonalne!!! 100%
profeski, 0% stresu,egzamin idzie się na pełnym luzie,dzięki przygotowaniom
tych ludzi. nie będę dziękował z imienia,każdy dołożył swój % do zdanego
egzaminu. 1 raz oblałem teorie z własnej winy 2 raz zdałem wszystko. po
półrocznej przerwie do auta wraca się z przyjemnością z nabytymi w tej szkole
umiejętnościami. taka mała historia:-) WIELKIE DZIĘKI POLECAM KAŻDEMU
TĄ SZKOŁĘ pozdrawiam! reszta walczyć dalej!
2011-10-04 10:52:15
Paula

Ja również chciałam Wam bardzo podziękować za genialne przygotowanie mnie
do egzaminu ;) Po pierwszych jazdach doszkalających z Łukaszem miałam
serdecznie dość wszystkiego, a w głowie pojawiła sie myśl "po co mi to było ?"
No ale po 6h moje myślenie się zmieniło i to dzięki WAM i Waszym wskazówką
od 29.09 jestem kierowcą za co Wam bardzo dziękuję i bez dwóch zdań
polecam tę szkołę, bo nie ma żadnej lepszej. Pozdrowienia dla wszystkich
instruktorów, a wszczególności tych co mieli ze mną taaaaak ciężko. P.S
Sprzęgło i kierownica śnią mi sie po nocach ;D

2011-10-02 09:37:53
Artur Dodatkowy kursant z AUTOSZKOŁA

Dzięki waszym pomocą, w dzień mojego egzaminu Zdałem za pierwszym
razem !.
2011-09-29 12:39:29
Magda W.

Wielkie dzięki dla całej ekipy OSK 100% za świetne przygotowanie do jazdy
cenne wskazówki i uwagi :) Egzamin zdałam dzisiaj za pierwszym razem
oczywiście Pozdrawiam :)
2011-09-23 23:02:05
Łukasz

Dziękuje całej ekipie OSK 100% za fenomenalne przygotowanie mnie do
egzaminu. Z dużą łatwością zdałem egzamin państwowy za 1 razem. Wielkie
brawa dla pana Łukasza który godzinę przed egzaminem wyczuł trase
egzaminacyjną.
2011-09-23 10:01:55
Wiktor O.

Witam. Chciałem się podzielić swoimi spostrzeżeniami i podziękować za
przygotowanie mnie do egzaminu państwowego w OSK 100%. Kurs na prawo
jazdy robiłem w zeszłym roku (2010), wtedy jeździłem na punciaku. W tym
roku wziąłem dwie dodatkowe godziny jazd, ze względu na egzamin
państwowy (nowe auta - Toyota). Egzamin zdałem za pierwszym razem, ale
stres związany z jazdą egzaminacyjną ogromny. Pozdrawiam wszystkich.
2011-09-22 14:19:15
Aga Z.

Niestety nie zobaczę się już z Wami w Lkach, bo zdałam dzisiaj egzamin (za
pierwszym razem!!) :) Jestem przeogromnie wdzięczna za świetne
przygotowanie do kursu, wiele cennych uwag, masę cierpliwości i profesjonalne
podejście. Podoba mi się, że uczycie jak jeździć, a nie jak zdać, bo dzieki temu
nie będę się teraz bała wyjechać na drogę bez Was na siedzeniu pasażera!!
Przyznam jednak, że trochę mi smutno i będzie mi brakowało Was wszystkich,
a tak po kolei dziękuję Łukaszowi za ten niesamowity (jak sam to określił)
"trzeci zmysł", pomoc w opanowaniu trudnej sztuki ruszania z ręcznego pod
Lidlem i masę dobrego humoru, Romkowi za podnoszenie mnie na duchu i
czepianie się szczegółów (daje do myślenia), Darkowi za zaufanie i
wypuszczenie mnie na 1 godzinie na miasto (ja bym sama siebie nie wypuściła)
oraz wiarę w moje umiejętności :), Maćkowi za wsparcie psychiczne (pewnie
bez tej godziny nie dałabym rady) oraz Piotrkowi za BB Kinga i całą masę innej
dobrej muzyki, no i oczywiście za szlifowanie moich nikłych umiejętności!
Podziękowania należą się również panu Markowi za świetnie wyłożoną teorię,
bez której na pewno nie dałabym rady. Dzieki Wam wszystkim jeszcze raz,
jesteście najlepsi!!:)
2011-09-15 13:51:41
Marzena

Dziękuje całej ekipie OSK 100% za przygotowanie mnie do egzaminu i za
zdany egzamin, pozdrawiam serdecznie i polecam OSK w 100%!

2011-09-09 20:15:31
Benedykt K.

Dzisiaj zdałem egzamin za pierwszym razem i niewątpliwie jest to zasługa
profesjonalnego instruktażu jaki oferuje OSK 100%. Po ukończeniu kursu czuję
się naprawdę przyjemnie i swobodnie za kółkiem, co sprawiło, że na egzaminie
praktycznie nie czułem żadnego stresu ;] Dziękuję wszystkim instruktorom za
profesjonalne przygotowanie i miłą atmosferę! :>
2011-09-06 20:54:35
Dorota B. niebawem B-J

5 lat temu zrobiłam kurs, rok temu przystąpiłam 1 raz do examu, 2x oblałam.
Trafiłam do OSK- bingo! Exam zdany za 2 podejściem w przeciągu jednego
tygodnia:) Jestem dziś najszczęśliwszą kobietą na kuli ziemskiej, a mój
narzeczony twierdzi, że to najpiękniejszy prezent na 3 tygodnie przed ślubem
jaki mogłam mu sprawić ;) Romku, jesteś Aniołem wcielonym, Geniuszem
nieujarzmionym instruktażu i profesjonalistą jakiego świat nie widział i Korona
Polska :DDD ROMAN- ?DA SIĘ PRAWDA?;P Dziękuje za wiele godzin za
kierownicą, pełnych żartów, przekomarzania się, ale śmiertelnej powagi przy
wytykaniu błędów. Łukaszku- tak, zaiste jesteś słodki :P Będę za Wami tęsknić,
serio :) Dziękuję również Darkowi i Maćkowi za krótkie, ale ?treściwe? wspólne
jazdy. Panie Marku, stworzył Pan doskonałą ekipę. Romek, Łukasz do
zobaczenia na jazdach doszkalających, mamy przecież do zaliczenia autostradę
Katowice-Gliwice, czekam na instruktaż jazdy nocą oraz w warunkach
zimowych;)
2011-09-06 17:23:30
Agnieszka A.

Egzamin zdany za 4 razem. Po dwóch oblanych wreszcie trafiłam do
profesjonalistów czyli ekipy OSK 100%. To wy nauczyliście mnie wszystkiego
od poczatku tak jak trzeba. DZIĘKUJE BARDZO Romkowi, Lukaszowi i Maćkowi.
Jesteście wielcy!Dziękuje za super atmosferę podczas jazd, cierpliwosć,
bezstresową naukę a przedewszystkim to,że wierzyliście we mnie,że to zdam!
W 100% polecam wszystkim OSK 100%!!!
2011-08-23 12:24:20
Grzegorz Rzetecki

Właśnie zdałem za pierwszym razem jestem bardzo wdzięczny za solidne
przygotowanie i całą wiedzę jaką mogłem zdobyć na kursie. Dzięki znakomitym
instruktorom dowiedziałem się jak postępować na drodze oraz w jaki sposób
kierować autem aby mieć przyjemność podczas jazdy. Jeszcze raz dziękuje:)
Teraz tylko jeździć jeździć i się doskonalić.
2011-08-22 20:25:21
natalia-przedszkolanka:)

Jestem bardzo zadowolna z waszej szkoły i instruktorów, pewnie dlatego, że
zdałam za 2 razem po jazdach w OSK:) Dziękuje całej ekipie za świetne
przygotowanie i milą atmosferę w trakcie jazd:) pozdrawiam serdecznie i
polecam OSK w 100%!
2011-08-22 17:51:43
Dominika Kuzior

BArdzo dziękuje, zdałam dzisiaj za pierwszym razem:) Polecam wszystkim
szkołę, bardzo duży profesjonalizm, świetna atmosfera i nauczyciele:)

2011-08-19 11:07:44
Łukasz

Dziękuje całej ekipie OSK 100% za przygotowanie mnie do egzaminu i zarazem
za zdany egzamin. Bardzo wiele mnie nauczono a to zasługa Pana Darka,
Andrzeja, Maćka, Łukasza, Romana i Pana Marka. Każdy z was mnie czegoś
nauczył. Polecam wszystkim tą szkołę. Pozdrawiam Łukasz
2011-08-11 10:41:46
Damian Gross

Dzięki tej szkole zdałem dziś za pierwszym razem!!!! Bardzo dużo nauczyłem
się dzięki tej szkole, a to dzięki profesjonalnemu podejściu
instruktorów.WIELKIE PODZIĘKOWANIA dla Maćka za super atmosfere w
czasie jazd i za bardzo dobre wyszkolenie w technice jazdy,Łukaszowi za niezłe
poczucie humoru za zwracanie uwagi na najdrobniejsze moje błędy, Romkowi
za bycie BARDZO wymagającym nauczycielem(co przynosi duże skutki ;)),
Pany Darkowi za dobre przekazanie rad i uwag w czasie różnych manewrów,
oraz chyba niezastąpionemu Panu Markowi w nauczeniu i bardzo zrozumiałym
wytłumaczeniu podczas wykładów teorii ;) DZIĘKI WSZYSTKIM ZA DOBRE
PODEJŚCIE I MIŁĄ ATMOSFERĘ ;)!!! Bez wahania mogę polecić tą szkołę
KAŻDEMU!!! SERDECZNIE POZDRAWIAM!!!;) DAMIAN
2011-08-08 00:32:38
Zawadzki Marcin

Zdałem za pierwszym razem.Ale to chyba nic dziwnego dla większości
absolwentów tej szkoły. Profesjonalne podejście,ludzie którzy traktują swoją
prace z pasja i wkładają w to całe serce już od samych wykładów,które tak na
marginesie są prowadzone ze zrozumieniem(to jak z nauczycielem matmy jak
jest do kitu to nie zrozumiesz nic).Serdeczne podziękowania dla całego
zespołu, bo tak ich trzeba nazwac.Dla Macka który przed egzaminem
mobilizował mnie jak trener zawodnika przed walka bokserska, dla Romka za
wszystkie uwagi i za to ze wymaga ciągle co raz więcej,dla Łukasza mistrza na
placu manewrowym,dla Asi z centrum planowania.Naprawdę polecam zdacie
egzamin,a najważniejsze nauczycie się jezdzic bezpiecznie i z
głowa.POZDROWIENIA DLA CAŁEJ FIRMY!
2011-08-04 12:51:30
Dorota

Zdałam:))))) za 1 razem po 5 latach przerwy i chyba nauczyłam się
jeździć( przynajmniej trochę)). Hasła Dorota Sprzęgło, kierunkowskaz, linia...
droga jednokierunkowa zostaną w moim móżdżku już na zawsze. Ba nawet
wiem jak działa silnik:))) Najbardziej dziękuję Łukaszkowi...Młody chłopak a
serce do nauki jak wytrenowany wyga, jednocześnie pełny takt i miła
atmosfera no i oczywiście wiara we mnie i wsparcie.. Dziękuje Ci!!!! Romeczku
tobie tez dziekuje, jesteś fachowcem przez duże FF. Nie rozśmieszaj już ludzi
opowiadając im o instruktorach z innych szkół, bo może spowodować wypadek.
Dziekuje Panu Markowi i Maćkowi za jedną jazdę i z wytłumaczenie zwrotu
infrastruktura drogowa. Do zobaczenia na zimowej szkole bezpiecznej
jazdy>>> Choć mam nadzieję, że autko będzie miało ESP. DZIĘKUJE!!!!!!!!
2011-08-02 17:26:40
Sebastian Krzyżowwski

Nareszcie zdane :) trochę to trwało ale się udało do sześciu razy
sztuka.Dziękuję Markowi,Romkowi i Łukaszowi za pomoc i
cierpliwość.Pozdrawiam i polecam szkołę :)

2011-07-30 22:10:30
Ela

Na reszcie zdane:). Dziękuję wszystkim instruktorom za cierpliwość, za
wytrwałość, za to że wytępili złe nawyki które nabyłam w innej szkole. Pełen
profesjonalizm, bardzo miła atmosfera, i bardzo cenne wskazówki które się
przydają nie tylko na egzaminie. Pozdrawiam: Łukasza za to że nie pozwolił na
to żebym się poddała, Pana Marka za ostatnie dni, na których dał mi porządny
wycisk:), oraz Romka za cierpliwość i wiele cennych wskazówek. Pozdrawiam
całą ekipę szkoleniową:).
2011-07-29 23:03:00
Aga P.

No wreszcie nadszedł czas kiedy mogę się podzielić tą jakże dla mnie radosną
wiadomością ZDAŁAM !!! i nie ma co ukrywać ale dzięki OSK 100%, Panowie
naprawdę przykładają się do nauczenia kursantów jeździć, każdemu kto
zastanawia się nad wyborem szkoły jazdy mogę z czystym sumieniem polecić
w/w opisaną. Tak więc MARKU MACKU ŁUKASZU ROMKU wszystkim wam
razem i każdemu z osobna bardzo serdecznie dziękuję oraz życzę 100%
zdawalności Waszych kursantów. Łączę wyrazy szacunku oraz pozostaję z
poważaniem AGA P.
2011-07-29 09:45:53
Tomek W

28.07.2011 Dzięki OSK 100% udało mi się zdać. Żałuję że kursu nie robiłem
właśnie w tej szkole. Już po pierwszej godzinie dodatkowych jazd, nauka
instruktorów pokazała efekty w mojej jeździe. Wykluczyła wiele zbędnych
nawyków jakich nauczyłem się wcześniej. Dziekuję za cenne wskazówki, miłą
atmosferę która była dla mnie tak bardzo ważna. Naprawdę wiele się
nauczyłem dzieki czemu na drogach czułem, że ja panuję nad autem a nie
odwrotnie. POLECAM !!!
2011-07-25 20:08:54
Sabina

Po zaciętym boju w końcu dołączyłam do grona kierowców, a wszystko dzięki
OSK 100%:)) Polecam szkołę w stu procentach. Do szkoły trafiłam dzięki
znajomemu (który nota bene zdał prawko za pierwszym razem bez
najmniejszych problemów) po moich 3 niezdanych kursach i bardzo się cieszę,
że do niej trafiłam. Już po pierwszej jeździe poczułam różnice w szkoleniu. Jest
to najlepsza szkoła, do której trafiłam a mam porównanie z kilkoma
konkurentami. Przyjazna atmosfera, ekipa otwarta na kursanta. W każdej innej
szkole robiłam co chciałam, robiłam jak chciałam, zero konkretnych instrukcji
dotyczących techniki jazdy. Dzięki kilku jazdom oduczyłam się złych nawyków
nabytych na innych kursach. Dziękuję całej ekipie a w szczególności Romkowi.
Pozdrawiam i z czystym sumieniem polecam szkołę;)
2011-07-18 22:25:52
Gosia Nocoń

No i zdałam ;) Od dawna sobie planowałam co tu napiszę jak nadejdzie ten
dzień i jak nadszedł to z wrażenia nie wiem od czego zacząć ;) Najpierw
ogólnie, dziękuję wszystkim w firmie za profesjonalizm i wyjątkowe podejście
do klienta! Asi z Centrum Planowania Jazd - które funkcjonuje tak dobrze jak
brzmi - dziękuję za dokonywanie rzeczy niemożliwych od ręki ;) Andrzejowi za
pokazanie, że łuku nie trzeba robić na pamięć (czyli na tzw. "pachołki i obroty
kierownicy"!), Darkowi za jedną ale równie ważną jazdę, Łukaszowi za kojącą

atmosferę jazd i cierpliwość, Panu Markowi za fantastyczne wykłady (a mam
porównanie jak to wygląda u konkurencji!) oraz za porady przy slalomie
tyłem ;) Maćkowi za Salmopol którego nie zapomnę do końca życia ;))) i na
sam koniec, ale za to NAJBARDZIEJ Romkowi - tak na prawdę to za
wszystko ;) Za szczerą ocenę moich umiejętności na starcie, za oduczenie
złych nawyków (które w każdej innej szkole wszyscy olewali), za nauczenie
mnie wszystkiego "od nowa", za slalom tyłem, za Wisłę, za przećwiczenie
zatrzymania w miejscu wskazanym przez instruktora - tj. okienku Mc Drive ;) i
ruszanie z ręcznego z "niewylaniem kawy" ;) Oczywiście również za słynną
"rękę na kolanie instruktora" ;))) Podsumowując całemu OSK 100% dziękuję
za profesjonalizm i pasję oraz za to, że w końcu dobrze i bezpiecznie czuję się
w samochodzie ;)
2011-07-13 19:21:30
Monika

Można zdać egzamin na prawo jazdy za pierwszym razem? Można! Wystarczy
odbyć kurs w OSK 100%. Ta szkoła nastawiona jest na skuteczność. Zdałam i
dlatego gorąco polecam. Dziękuję instruktorom, z którymi miałam okazję
jeździć, w szczególności zaś Maćkowi i Romkowi za wsparcie przed egzaminem.
2011-07-04 21:04:46
Ania

Świetna szkoła! Jeśli chcecie uczyć się jazdy w sposób bezstresowy :) w miłej
atmosferze, w terminach dogodnych dla kursanta :) to tylko OSK 100%.
Romek wielkie dzięki za jazdy o godzinach gdzie, byliśmy jako jedyna L-ka na
mieście :). Serdeczne podziękowania także dla reszty załogi.
2011-07-01 00:17:23
Magda D.

Jak najbardziej na tak. 30.06 okazał się dniem "małego kierowcy" :)) I to
dzięki tej szkole. Żałuję, że nie trafiłam tutaj od razu. Ale i tak się cieszę prze
ogromnie ! Dziękuję Andrzejowi za pierwsze kroczki, Romkowi za bardzo miłą
atmosferę i za zdobycie wielu umiejętności oraz Łukaszowi za trafne
wskazówki. Jesteście najlepsi ! ;)))
2011-06-30 15:05:49
Marzena S.

27.06.2011- ten dzień okazał się tym szczęśliwym ;) Zdałam prawko za
pierwszym razem , nadal nie mogę w to uwierzyć;) Wszystko dzięki tej
szkole ;) OSK na 100% . Jaka nazwa taka szkoła :D Pełen profesjonalizm, miła
atmosfera, mega pozytywni i sympatyczni instruktorzy , z którymi nauka jazdy
jest wielką przyjemnością. Chciałam w szczególności podziękować Panu
Markowi za teorie, która jak się okazało wcale nie musi być nudna. A wręcz
przeciwnie;) Maćkowi i Andrzejowi za ?pierwsze kroki? - będę Was długo
wspominała ;) Łukaszowi za przygotowanie do egzaminu , za uśmiech i
pozytywne nakręcenie ;) a także Romkowi i panu Darkowi za co prawda parę
godzinek ale zapewne przyczyniających się do tego, że zdałam ! Z całego serca
polecam tą szkołę i gdy kiedykolwiek ktoś będzie się wahał jaką szkołę wybrać,
bez zastanowienia powiem OSK na 100% ! Jestem przeszczęśliwa, że wszystko
poszła tak sprawnie i gładko. Teraz tylko czekam na upragniony ?papierek? i
nie mogę się doczekać kiedy będę czerpać radość z jazdy. Jeszcze raz dziękuje
z całego serduszka ;) Czas robienia prawo jazdy będę wspominać bardzo
miło ;) I zapewne będzie mi brakować jazd eLką ;) W 100 % POLECAM !:)
2011-06-18 21:31:08

Agata

Po kilku nieudanych egzaminach trafiłam do OSK 100% i to był wybór w 100%
trafny. Zdałam po 6 godzinach jazd z Romkiem, któremu bardzo szybko udało
się wyeliminować moje złe nawyki i nauczyć sprawnego posługiwania się
kierownicą:) Żałuję, że nie robiłam u Was całego kursu. Zdecydowanie
polecam. Dzięki za wszystko Romek:)
2011-06-16 22:54:35
Piotr Łobacz

Jaka nazwa taka szkoła *100%!!!!!!!!!!!dzisiaj zdałem.WIELKIE I BARDZO
WIELKIE D Z I Ę K I.nie tylko za przygotowanie do(zdanego!!!) egzaminu ale
przede wszystkim za profesjonalizm i pasję z jaką uczycie(uczą jak być
kierowcą,a nie posiadaczem prawa do jazdy).Dzięki Łukaszowi za 1-szą
godzinę nauki jazdy(już wtedy wiedziałem,że tym razem nie pomyliłem się z
wyborem szkoły).Romek-jesteś prawdziwym Profesorem-DZIĘKUJĘ.jeszcze
tylko rada dla tych,którzy mają wątpliwości,którą szkołę wybrać,więc jeżeli
chcecie zmarnować kasę i czas to możecie wybrać inną szkołę,jeżeli nie to
dzwońcie do OSK 100%.,a zaoszczędzoną na egzaminach poprwkowych forsę
dołóżcie do nowego autka bo już za chwilę będziecie kierowcami!!!!(jeśli będzie
uczyć Was Romek,to zaufajcie mu w 100%-warto!)pozdrawiam całą
załogę.dzięki.p.ł
2011-06-08 20:51:39
Asia Rogacka

Serdeczne podziękowania dla Łukasza i Romka za cierpliwość i konstruktywną
krytykę :) Dzięki jazdom dodatkowym właśnie z Wami udało mi się zdać za
drugim podejściem :) Pozdrawiam i szczerze polecam wszystkim szukającym
odpowiednich Instruktorów
2011-06-03 22:13:08
Basia

Dzisiejszy egzamin zdany!! Baaaaardzo dziękuje przede wszystkim Romkowi, a
także Łukaszowi, za wyeliminowanie wszystkich błędów (niestety kurs robiłam
w innej szkole).Ciesze się, że do was trafiłam. Jesteście wielcy!! Podziękowania
również dla pani z biura no i szczególne podziękowania dla Romka za to że
pomógł mi uwierzyć w siebie przed dzisiejszym egzaminem i że zdązyłam na
czas :).
2011-06-02 21:29:18
Ania Romańska

6.02 - wreszcie zdane! a to wszystko dzięki wam : Łukaszu i Romku ;) dzięki
za cierpliwość i dobre wskazówki - o jednej ręcę będę pamiętać do końca życia,
obiecuje! Polecem OSK100% wszystkim zaczynającym oraz zepsutym przez
inne szkoły - pełen profesjonalizm, pasja instruktorów + zdany egzamin !:))
2011-05-28 19:57:41
Asia

27.05.- pierwsze podejście, wynik egzaminu pozytywny! Marku, Maćku, Darku,
Romku, Andrzeju, Łukaszu- melduję wykonanie zadania w 100% :D Dziękuję
Wam z całego serca! Ściskam i pozdrawiam :*
2011-05-25 19:21:24
Damian Prusik

Drugie podejście 25.05- Egzamin zaliczony pozytywnie-pomimo moich oporów
do jazdy samochodem przed rozpoczęciem kursu, dzięki wszystkim ludzikom z
tej szkoły, nauczyłem się jeździć i czerpać przyjemność z jazdy:-). Dziękuję
serdecznie wszystkim instruktorom - dzięki wam będą mógł dalej realizować

swoje marzenia-wiem, że na tym moja nauka co do jazdy nie kończy się-będę
pamiętał to co mi przekazaliście :-), a jak będzie opcja, to chętnie też doszkolę
się na symulatorze jak już będzie-trudne sytuacje lepiej ćwiczyć w ten
sposób:-) Dziękuję i pozdrawiam, a innym POLECAM tą szkołę"nie tylko uczą
jeździć, ale również myśleć na drodze, poza wiedzą teoretyczną przekazują
dużo więcej"!!!!!
2011-05-22 09:34:53
Michał H.

Z nimi ciężko nie zdać za pierwszym podejściem. Wybierając osk 100%
oszczędzicie sobie wiele stresu. Dziękuję serdecznie wszystkim instruktorom.
2011-05-13 20:07:10
Michalina K.

13.05 piątek, wbrew pozorą szczęśliwa data!Egzamin zdany! Chciałam wam
chłopaki wszystkim podziękować, jesteście poprostu wymiatacze najlepsi w
swoim fachu. Nie poleciłabym nikomu innej szkoły. OSK 100%- pełen
profejsjonalizm, zaangarzowanie, poprostu instruktorzy z powołania,a ja po
waszych naukach poczułam,że to ja prowadzę auto a nie auto mnie:)Wielkie
dzięki i nie zmieniajcie sie bo takich jak Wy to drugich nie ma:)))
2011-04-20 15:31:42
Paweł Uszok

14 Kwietnia, Egzamin zakończony wynikiem POZYTYWNYM,co prawda było to
moje 2 podejście lecz muszę przyznać ze 1 egzamin oblałem za głupotę i brak
uwagi. (brak stopu na stopie) 30 Kwietnia jedziemy na wycieczkę którą mam
zamiar obszernie opisać. Jeszcze raz Dziękuje i polecam szkołę.
2011-04-20 14:01:31
Natalia Wysocka / Miętówka /

Jeśli od zawsze podziwialiście bezpieczną, mocną, twardą jazdę samochodem,
w OSK 100% macie szansę na poznanie odrobiny jej tajników. Jako dokształt
twierdzę, iż profesjonalizm wszystkich instruktorów o 100% przekracza poziom
wielu "szkółek", w których zamiast nauki słychać krytykę, wynikającą z
niewiedzy owych panów- uważających się za "nauczycieli". Właśnie wróciłam z
pierwszego egzaminu- oczywiście z wynikiem pozytywnym. Dziękuję Łukaszowi
za "-trzymasz, trzymasz i odkładasz" oraz "- ciach", Romkowi za "-samochód
nie wybacza błędów", a także za "- trzymasz go na klocach", Maćkowi za
poprawną naukę hamowania, Andrzejowi za idealną naukę ruszania z ręcznego,
Darkowi- za jedyną, acz istotną jazdę przed egzaminem oraz Tobie Marku- za
całokształt postawy w stosunku do kogoś, kto jak ja przyszedł prawie
zapłakany, że 24h w SupeLmenie zdały się na nic i nigdy w życiu nie wsiądę za
kółko, bo to nie dla mnie. Głównie Ty, Łukasz i Romek sprawiliście, że
jutrzejsze urodziny będą niezapomniane. Dziękuję Wam za cierpliwość, za
bezcenną wiedzę, odwagę, oraz wsparcie na każdym etapie nauki, jak i za
towarzyszenie na dzisiejszym egzaminie. Ile Wam zawdzięczam?- sami
wiecie :) Ada!- Gratuluję :) Wczoraj jeszcze kierująca- dziś kierowca :)
2011-04-19 21:29:57
Ada

Polecam tę szkołę w 100%, jest to najlepsza szkoła. Gdybym wiedziała, od
razu zrobiłabym tutaj kurs. Niestety nie miałam tej przyjemności. Pieniądze
wydane na kurs zostały "wyrzucone w błoto". Po wielu nie zdanych egzaminach
dowiedziałam się o tej szkole. Dziękuję głównie Romkowi za przygotowanie i
zdanie egzaminu praktycznego za PIERWSZYM RAZEM w tej szkole. Po

wykupionych godzinach w OSK 100% czuje, że potrafię jeździć, czuje się
pewniej. Profesjonalna szkoła!!!! Dziękuje jeszcze raz bardzo Romkowi i
Łukaszowi!!
2011-04-13 11:32:13
Lidia. Ch

Moja droga była długa i kręta [...] Wczoraj 12 kwietnia dotarłam do celu WORD(jak to ktoś powiedział do fabryki stresu :P). Efekt? Oczywiście
POZYTYWNY! Zdałam na 100%!! ;)) Chciałabym podziękiować wszystkim
instruktorom z kórymi miałam okazję jeździć, za świetną atmosferę, przede
wszytkim Markowi za praktyczą teorię :D, Łukaszowi za pierwsze jazdy i w
ogóle :P, Maćkowi za dobre rady i pozytywne nastawienie ;))oraz Romkowi za
poświęcenie i wytrzymałość :P. Będe mile wspominać ten czas spędzony z
Wami. ;)) Naprawdę szkoła warta polecenia!!! Kończąc kurs w tej szkole
nauczysz się jeździć w 100 procentach! Nie ma bata!! Żeby było jasne nie
żartuje! ;) Do zobaczenia na drodze! Pozdawiam, Lidia ;)
2011-04-12 15:52:22
Paweł Uszok

?OSK 100%? to pełen profesjonalizm, kurs teoretyczny trwał 2 tygodnie,
podczas wykładów P. Marek sporo mówi o ?Antycypacji? co naprawdę jest
konieczne podczas prowadzenia samochodu, wykłady prowadzone są w luźnej i
miłej atmosferze. Jednym z elementów które zapamiętałem najbardziej to, fakt
iż dobry kierowca to taki leń który wykonuje tylko te czynności które są
niezbędne. I ta teza faktycznie się sprawdza, poco mam hamować tuż przed
światłami, narażać pasażerów na obniżenie komfortu jazdy i zużywać klocki
hamulcowe skoro mogę zdjąć nogę z gazu 50m wcześniej i nie hamować wcale.
Ta metoda wielokrotnie sprawdzała się podczas moich 30h jazd, często
zdarzało się tak że kiedy dojeżdżałem do świateł w miejscu gdzie powinienem
zacząć hamować zapalało się zielone więc powrotem noga na gaz, Wielu z
moich znajomych hamuje tuż przed światłami i co, stoją na tych światłach jak
pachołki na placu manewrowym, czekając na zielone i wysłuchując krzyku
dziewczyny że spadła jej torebka z tylniej kanapy, brudzi się na podłodze bo
tak jeżdżą. Wracając do ?OSK100%? chłopaki zwracają dużą uwagę na
technikę jazdy, sprzęgło, ułożenie rąk na kierownicy, sposób hamowania, a
nawet ułożenie nogi podczas używania sprzęgła czy hamulca. Na początku
myślałem że nudzą (no sory tak było) dopiero z czasem (po kilku godzinach)
doceniłem ich rady, od razu odczułem różnicę zresztą zobaczycie sami.
Chciałbym podziękować każdemu z instruktorów, nie sposób wymienić z
osobna wszystkich rad, pochwał i ochrzanów które dostałem a za które jestem
bardzo wdzięczny. Ta szkoła nie uczy jak zdać egzamin, uczy jak być dobrym
kierowcą, dobry kierowca zdaje egzamin bo jest dobry a nie dlatego że się do
niego przygotował. Jeśli chcesz na 100% być zadowolony z wybranej szkoły
to ?SOK100%? to 100 procentowo trafiony wybór. Pozdrawiam Paweł Uszok
2011-04-11 22:36:56
Celinka :)

11 kwietnia Dzisiaj jest mój szczęśliwy dzień. Jesteście WSPANIALI, NAJLEPSI I
RZECZYWIŚCIE OSK 100%. Egzamin wprawdzie zdałam za drugim razem
(dzięki temu mogłam pojeździć z wami dłużej :)) Serdeczne dzięki wszystkim
instruktorom. W szczególności Łukaszowi za wyuczenie łuczku, spokój,
kierunkowskazy i to ostatnie równoległe parkowanie. Romkowi za to, że był

takim ?dręczycielem?, ale dzięki temu zapamiętałam dobre rady. Andrzejowi za
pierwsze ?kroki na drodze?. Podziękowania również dla Pana Darka, Maćka,
choć z nimi jeździłam tylko trochę. Dzięki Wam nauczyłam się jeździć, ale to
nie wszystko zrozumiałam, co oznacza być odpowiedzialnym kierowcą. Na
koniec podziękowania Panu Markowi za wspaniałe interesujące wykłady, Pani
Jadzi, która tak trafnie ustawiała mi jazdy. Dziękuje jeszcze raz i machać na
drodze będę Wam zawsze! :) Szkołę polecam WSZYSTKIM
2011-03-30 15:48:04
Paweł Tysiąclecie

29 marca zdałem egzamin praktyczny na prawo jazdy. Było to moje drugie
podejście. Myślę, że pierwsze również zakończyłoby się sukcesem, gdyby nie
okropny stres i głupie wymuszenie pierwszeństwa. Nie miałem okazji uczyć się
jeździć w innej szkole, także nie mam porównania jak to wygląda u
konkurencji. O instruktorach OSK 100% mogę powiedzieć tylko tyle, że
fachowo przygotowują swoich podopiecznych do samodzielnego poruszania się
po drodze. Nie jest to nauka stricte pod egzamin, uczą codziennej, szybkiej i
przede wszystkim bezpiecznej jazdy samochodem. Jedynym minusem szkoły
jest dość wysoka cena kursu na kategorię B. Jednak w życiu czasem tak bywa,
że warto zapłacić więcej, aniżeli potem żałować kiepskiego wyboru. Dziękuję i
pozdrawiam.
2011-03-23 19:02:07
Monika

Data 23.03.2010 okazała się tą szczęśliwą, i nareszcie ZDAŁAM:)Szkoda tylko
że nie udało mi się to za pierwszym razem, ale niestety stres był silniejszy i
wtedy to on wygrał. Jednak pomimo potknięcia dzięki cennym radom
instruktorów w końcu osiągnęłam zamierzony cel. I w tym miejscu nadszedł
czas na podziękowania:) Panu Markowi dziękuję za cenną teorię oraz za próbę
mojego odstersowania poprzez rozmowę telefoniczną, Andrzejowi dziękuję za
to że wytrzymał ze mną w samochodzie na moich pierwszych lekcjach oraz za
jego rady podczas dalszych jazd; Łukaszowi za jego uśmiech oraz za cenne
wskazówki, za możliwość jazdy na tylnej kanapie dzień przed egzaminem i
obserwacji katowickich dróg i poboczy; hmmmm komu by tu można było
jeszcze podziękować? No oczywiście że Romanowi:) to on w większości nauczył
mnie tego co dzisiaj potrafię; Roman dziękuję Ci za te wspólne godziny w L-ce,
za Twoją olbrzymią cierpliwość, za otwartość i wyrozumiałość, za to że byłeś ze
mną na egzaminie i za Twoje słowa pociechy w momencie gdy powinęła mi się
noga, oraz za to że do końca we mnie wierzyłeś. Uważam, że OSK 100% jest
to szkoła godna polecenia, która uczy mądrze i bezpiecznie poruszać się po
drogach, a przede wszystkim uczy myślenia. Całej ekipie OSK jeszcze raz
bardzo dziękuję i do zobaczenia na drodze:)
2011-03-23 09:41:00
Robert

Romuś dzięki za wszystko, zdane na 5. i to po 6 godzinkach dokształceń.
Jesteś debeściach.
2011-03-21 20:36:34
Natalia :)

Dzisiaj 6 rano,Romek "no, Natalka masz wymarzoną pogode,żeby zdać
egzamin", dziasiaj 8:33 pan egzaminator "mam dla Pani 2 wiadomości dobrą i
złą: zła to taka ,że musi sobie pani kupić auto, a dobra to ta ,że właśnie zdała
Pani egzamin, bo naprawde niezły z pani kierowca, tylko niech sie Pani już tak

nie stresuje!" Także zdałam ;)!!!i pewnie gdyby nie mój okropny stres stało by
się to za pierwszym razem:) Strasznie się cieszę i chciałam z całego serducha
podziękować Tobie Romku :) za wszystko: za wstawanie o 5 rano, za spokój,
za natychmiastowe elminowanie błędów, za podejście i super atmosfere, za
zero krzyków (nawet jak chciałam jechac pod prąd), za krótkie i rzeczowe
wskazówki-hasła (zawsze podobnymi słowami) przez co szybko zapadały w
pamięć:) za zaangażowanie, za podztrzymywanie na duchu i za telefon w
momencie kiedy niedoszły instruktor doprowadził mnie do łez,za to,że
praktycznie mogłam jeździć tylko z Taba i za dzisiejsze gratulacje... - tak bym
mogła wymieniać cały czas bez końca.Chciałam również podziękować
Łukaszowi z ,którym jeździłam zaledwie kilka godzin, ale zawsze było bardzo
miło i bardzo wesoło :) a przy tym bardzo rzeczowo! Także szkoła najlepsza
pod słońcem i naprawde godna polecenia! Instruktorzy z pasją i najlepszymi
predyspozycjami do uczenia. Dzięki wam jazda samochodem sprawia mi wielka
frajde !:) Dziękuje jeszcze raz i machać na drodze będę Wam zawsze! :)
2011-03-15 22:39:46
Monika z Tysiąclecia

Zdałam za drugim podejściem (pierwszy niejako na własne życzenie oblany,
przez zwykłe gapiostwo:/) ale do rzeczy: szkołę polecił mi znajomy, który też
tutaj kończył kurs i był bardzo zadowolony. Podzielam jego opinię w 100%:)
wielki plus za super pedagogiczne podejście instruktorów ? nie stresują,
podnoszą na duchu i są w ogóle bardzo sympatyczni a przy tym
profesjonalni ;) nie wspominając o tym, że dla kursantów są gotowi na wielkie
poświęcenia (choćby wstawanie o 4 rano, żeby dziś ze mną pojeździć przed
egzaminem? dziękuję Romku). Zdane prawko zdanym prawkiem, ale co
ważniejsze, po skończonym kursie w osk 100% mam poczucie, że dobrze
jeżdżę i jak tylko dostanę w swoje łapki upragniony dokument to bez
większego stresu wsiądę za kierownicę. A zaczynając kurs byłam pewna, że
jestem przypadkiem beznadziejnym. Co do instruktorów: miałam to szczęście,
że jeździłam prawie z każdym, co według mnie jest korzystne, bo każdy z nich
na co innego kładzie nacisk, na inne rzeczy zwraca większą uwagę i tym
sposobem można się dużo więcej nauczyć :) Każdy z nich w końcu ma inny
charakter ? co tez wpływa na jakość jazd. Mnie osobiście ze wszystkimi z nich
jeździło się sympatycznie aczkolwiek mam swoich faworytów :> Teoria
wykładana przez pana Marka jest jasna, zwięzła i obrazowa (barwne
przykłady ?z życia wzięte?) przez co nie umyka z głowy. Wielkie wyrazy
uznania również dla pani Ani, która za czasów kiedy robiłam kurs była
mózgiem operacyjnym (zawsze z miłym słowem i podejściem mimo
stresujących nieraz warunków) i starała się pomóc poukładać jazdy tak, by
wszystkim pasowało (co jest nie lada wyczynem). Dziękuję całej załodze osk
100% za te wspólnie spędzone godziny i do zobaczenia w trasie :)
2011-03-10 10:13:24
Radek

09.03 - moje pierwsze i od razu udane podejście:) Zawdzięczam to oczywiście
instruktorom OSK 100% :)To naprawdę szkoła ucząca jeździć samochodem i
MYŚLEĆ na drodze. Dlatego później samo zdanie egzaminu na prawo jazdy
wydaje się dość proste:)Dziękuję w tym miejscu instruktorom: Andrzejowi - za
wszystkie uwagi, które sprawiły,że jazda samochodem stawała się dla mnie
coraz prostsza z każdą kolejna godziną, Maćkowi za wprowadzenie w tajniki

łuku i parkowania oraz Romkowi za ostatnie przedegzaminacyjne szlify:)
Polecam tą szkołę każdemu kto chce być dobrym kierowcą umiejącym panować
nad samochodem, a nie tylko "kierowcą".
2011-03-08 20:35:53
Kasia

Ja również dzisiaj zdałam! (pierwsze podejście:).Wprawdzie kurs kończyłam w
innej szkole,a do OSK trafiłam, by pojeździć na Toyocie - i się zaczęło...:).Po
przejechaniu po mieście usłyszałam "Dobrze,ale muszę nauczyć Cię jak należy
jeździć, przesiądźmy sie na chwilę..."( tak, to Ty Łukasz)ups...no i tak to
poszło,nauczyłeś..(a ten spokój i uśmiech...)Dołożył się do tego Romek(choć
jak uczyłeś mnie kręcenia kierownicą,wydawalo i się,że sie czepiasz:), teraz
ukłon -miałeś rację-tak jest sprawniej i bezpieczniej), Maciek.. no i pan Marek
wyjaśnił jak to działa i dlaczego tak trzeba, a nie inaczej-zrozumiałam tylko
trochę:),ale pomogło dużo.Dziękuję.I dzięki za wczoraj,za to,że dodaliście mi
wiary w to,że dam radę...i za to "no naprawdę ładnie jedziesz" od
Romka..Wiem,że najładniej to wczoraj nie jechałam:),ale uwierzyłam i dziś
jechałam naprawdę ładnie i b.spokojnie.Trasa nie zaskoczyła mnie, byłam
spokojna.Czuję się dobrze w samochodzie i za to bardzo dziękuję.Polecam w
100 %.
2011-03-08 14:58:33
Asia :)

Zdałam dziś (za drugim razem :)), wspaniały prezent na Dzień Kobiet :).
Chciałabym podziękować wszystkim instruntorom, z którymi miałam
przyjemność spędzić przemiłe i jakże kształcące chwile w eLce :) - Panu
Markowi za wyjaśnienie o co tu właściwie chodzi z tym łukiem, bardzo
przydatne rady i wieeele ciekawych opowieści o jego samochodowych
przygodach. Grzesiowi za początki, Mariuszowi za przejazdy (do znudzenia:))
po trasach egzaminacyjnych, Maćkowi hmm... Tobie to za dużo by wymieniać;)
oraz Romkowi ("ze skrzynią biegów się współżyje a nie gwałci", przydało się na
egzaminie!:D) i Łukaszowi za ekspresową naukę parkowania, zawracania... itp.
:). Polecam wszystkim, którzy pragną nie tylko zdać egzamin, ale i być
dobrymi, myślącymi kierowcami. Ta szkoła gwarantuje stuprocentowy
profesjonalizm. Jeszcze raz polecam! A całej ekipie jeszcze raz dziękuję,
szkoda że to już koniec przygód w elce:( co złego to nie ja! :)
2011-03-05 20:32:19
Aleksandra

4 marca zdałam egzamin praktyczny. Chciałam serdecznie podziękować P.
Markowi za wyjaśnienie techniki jazdy po łuku. Szczególne podziękowania
kieruję do dwóch instruktorów : Romka i Łukasza - dzięki Waszym radom udało
mi się coś, co wydawało się dla mnie niemożliwym.
2011-03-03 23:53:06
Michał Z.

Pierwsze podejście i bez (większych) problemów zdane. Zacznę podziękowania
od: P. Marka - za jego ciekawostki i anegdoty na teorii oraz za dysputy przy
fajeczce w przerwie. dalej: Darkowi - dziękuje za moje trudne początki i
ogromną cierpliwość. Romkowi - za kochanie prawego pasa jak dobrą *****,
za rękę na kolanie instruktora (bez podtekstów), za oj tam oj tam, za
pokazanie że da się jechać szybciej niż 90 km/h i za mój "ukochany" łuk.
Łukaszowi - za ostateczne potwierdzenie moich umiejętności przed
egzaminem, za kierunkowskazy, za "nie tutaj za łatwo zaparkować, jedziemy

dalej", za to że czekał na mnie kiedyś w niedziele z samego rana a mi się nie
przyszło. Mariuszowi: za egzamin praktyczny wewnętrzny, za te cholerne
autobusy których nie widać w lusterkach, za STOP'y Andrzejowi: za praktycznie
wszystkie moje umiejętności od ruszania na muchowcu po ... wszystko, za
dzieci, za jego kanapki z pomidorem i za jego opier***anie o kierownicę którą
do tej pory "pieszcze" Jeśli czegoś nie napisałem bądź kogoś nie wymieniłem to
wybaczcie ale właśnie jestem w stanie "lekkiej" nietrzeźwości po egzaminie. Do
zobaczenia na drodze!
2011-02-26 15:59:24
Iza G. :)

24.02.2011r. - zdałam :) Ogromne podziękowania dla chłopaków - Romka,
Łukasza, Marka, Maćka - za dobre rady :) a także dla Pani Ani. Wprawdzie w
ośrodku brałam tylko lekcje dodatkowe ale mogę powiedzieć, że ekipa jest
świetna, bardzo pogodna i cierpliwa, GODNA POLECENIA. Szkoła ma u mnie
ogromnego plusa :) Teraz pozostaje tylko oblewanie :) Jeszcze raz BARDZO
WAM DZIĘKUJĘ I POZDRAWIAM.
2011-02-25 21:09:38
wuefistka

2 podejście i wygrana.Dzięki serdeczne przede wszystkim dla Maćka za
wkręcanie mnie na wszystkich egzaminacyjnych trasach i dla Łukasza za
DOKARMIANE RYBKI.Szkoła SUPER -POLECAM
2011-02-24 21:11:03
Natalia

Zdałam przy pierwszym podejściu!! Szkoła jest świetna. Polecam wszystkim.
Instruktorzy bardzo życzliwi, niespotykanie cierpliwi i bardzo profesjonalni.
Bardzo wszystkim dziękuję. Dodatkowo dziękuję Romkowi za jazdę o świcie i
oswajanie toyoty na łuku przed egzaminem :-)
2011-02-23 20:24:00
Aleksandra P.

Nic więcej dodać nie mogę, wszystko już zostało wypisane w komentarzach :)
Polecam szkołę za profesjonalizm, indywidualne podejście do każdego kursanta
i cenne rady (mimo, że powtarzane niezliczoną ilość razy :P). Dziękuję p.
Markowi, Maćkowi i Romkowi za pierwsze jazdy. Sama siebie zaskoczyłam, jak
szybko nauczyłam się prowadzić samochód ;) Osobne podziękowania należą się
mojemu ulubionemu instruktorowi- Łukaszowi. Dziękuję za cierpliwość,
wsparcie, wytrzymałość i za to, że słuchałeś(i pamiętasz) co mówiłam przez te
wszystkie godziny jazd razem :P Trochę żałuję, że zdałam egzamin, bo już nie
będzie wspólnych jazd eLką.. Pozdrawiam całą ekipę!
2011-02-23 17:34:16
Michał D.

Polecam te szkołę :) Bardzo żałuje, że nie robiłem tutaj kursu, bo po 3 jazdach
czuje się za kierownica dużo lepiej niż po 30h kursu! Dziś zdałem prawko za
drugim razem! Wielkie dzięki dla Romka - za nauczenie jeździć właściwe od
początku oraz dla Łukasza - za wyćwiczenie łuku (jednak miałem z nim
problem na egzaminie - ale to przez nerwy) i jazdy po mieście. Wszystkim
będę bardzo polecał tę szkołę, bo tutaj można się nauczyć jeździć bezpiecznie,
a dla mnie jest to najważniejsze :)
2011-02-23 12:30:31
Madzia K.

Dzisiaj wreszcie zdane!! :) szkoda że za 4 razem (kurs robiłam w innej szkole)
ale najważniejsze że mam to już za sobą. Szkoła jest jak najbardziej godna
polecenia, i jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości co do zapisania się na kurs czy
jazdy dokształcające, niech się nie obawia bo naprawdę warto. Szkoda kasy na
inne szkoły. Według mnie najlepsi instruktorzy na świecie!! Miałam bardzo dużo
braków po kursie w innej szkole, ale już na pierwszych jazdach mój instruktor
wiedział jakie błędy robię, i od razu wytłumaczył wszystko i wyeliminował moje
błędy. W niektórych sytuacjach jak nie wiedziałam o co chodzi to nawet mi
rysował jak należy się ustawić przy wyjeżdżaniu z drogi jednokierunkowej, czy
poruszaniu się na rondzie :). Jeździłam tylko z jednym instruktorem, ale
miałam okazję poznać też pozostałą część kadry instruktorskiej i uważam że są
naprawdę świetni! Dziękuję Ci Łukaszku za Twoje cenne rady, i podnoszenie
mnie na duchu za każdym razem kiedy w siebie wątpiłam, no i oczywiście za to
że zawsze kiedy potrzebowałam mieć jazdy starałeś się żebym mogła właśnie z
Tobą jeździć przed egzaminem :) nawet o 6 rano :P dzisiaj zdałam specjalnie
dla Ciebie tak jak obiecałam :P. Dziękuję Ci za Twój uśmiech i ćwiczenie ze
mną łuku wiele godzin (dla mojego dobra :)), za Twoją cierpliwość do mnie i
śpiewanie piosenek na poprawę nastroju :D Dzieki Tobie nauczyłam się dobrze
obsługiwać samochód, i zyskałam trochę pewności na drodze. Dziękuję również
Romkowi za wczorajsze dobre słowo i życzenie powodzenia na egzaminie ;)
(teraz musimy się umówić na jakieś oblewanie mojego sukcesu :P ). No i
oczywiście nie mogę zapomnieć o podziękowaniach dla Ani, która w
kryzysowych sytuacjach zawsze robiła tak że miałam jazdy na ostatnią chwilę
przed samym egzaminem. Dzisiaj wystarczyło że się skupiłam na tym co robię,
i miałam w głowie słowa Łukasza że zajebiście jeżdżę i jestem gotowa do
samodzielnego wyjechania na trasę i prawko zdane :D . OSK 100% TO
NAJLEPSZA SZKOŁA NA ŚWIECIE!! Dziękuję wam wszystkim i dozobaczenia na
drodze :) Pozdrawiam
2011-02-21 12:52:55
Kamil G.

Dzisiaj zdałem za pierwszym razem :D Dzieki wszystkim instruktorom za
pomoc. Uważam że jest to najlepsza szkoła na śląsku. :D Pozdrawiam
2011-02-19 10:05:46
Anka N.

Wczoraj miałam egzamin i zdałam. Dzieki Romkowi, nauczyłam się poprawnie
prowadzić samochód (kurs w innej szkole - nie nauczył mnie tego). Romek
wyeliminował wszystkie moje błędy z poprzedniej szkoły, nauczył jazdy po
łuku. Przestałam się bać. Uważam, że jest to najlepsza szkoła w Katowicach.
Wszystkim bardzo ją polecam. Szkoda kasy na inne kursy. Dzięki Ci Romku za
wyrozumiałość i cierpliwość. Serdecznie pozdrawiam.
2011-02-18 11:43:41
Rafał K.

Jeśli czytając ten wpis nadal zastanawiasz się, czy się zapisać... to odpowiedź
jest tylko jedna. Nie zwlekaj!!! Profesjonalna kadra, miła atmosfera, to nie
jedyne atuty tej szkoły. Daje Ci ona jeszcze jedno - pewność, że nauczą Cię
świetnie jeździć. Jeśli tylko opanujesz stres na egzaminie, zdasz na 100% za
pierwszym razem!!! Pozdrawiam całą kadrę, a w szczególności Pana Romana za
pozytywne nastawienie i ostatnie wskazówki tuż przed samym egzaminem ;)
ZDAŁEM !!! Moc z Wami !!!

2011-02-16 20:02:34
Michał G.

Dziś miałem egzamin, który zakończył się wynikiem POZYTYWNYM !!!!
Najlepsza Szkoła w Katowicach. Prowadzona z pasją. Dziękuje wszystkim za
profesjonalizm :-) Pozdrawiam
2011-02-14 12:19:34
Natalia

ZDALAM!!!!!!!!! :))))))) Dziekuje Romkowi za profesjonalna pomoc i wsparcie:)
Udalo mu sie naprawic bledy po innej szkole w ciagu 3h i nauczyc mnie
prawdziwej jazdy samochodem:)Dzieki tej szkole zdalam :) Pozdrawiam:)
2011-02-05 18:01:11
Ola.

Na ciężkim kacu, wciąż zapijanym, dotrzymując wczorajszej obietnicy Romkowi
po zdanym egzaminie postanowiłam, dotrzymać słowa i napisać całą prawdę o
Oska 100%. Moi drodzy zapewniam Was , że za reklamę mi nie płaca , ale to
najlepsza szkoła na świecie, ich precyzja , profesjonalizm i perfekcja
doprowadzi Was prosto do Urzędu po odbiór wymarzonego dokumentu! Zdałam
za drugim razem i z tego miejsca chcę Wam za to bardzo podziękować.
Dziękuje mistrzowi kierownicy Andrzejowi,który nauczył mnie prowadzić
samochód w śnieżycę stulecia;), dziękuję Maćkowi który zaczarował łuk bym
go w końcu zrozumiała, dziękuje Mariuszowi za wycieczkę do Skoczowa i
mydełko Fa, dziękuje Łukaszowi za to,że nauczył mnie na pamięć palcu Miarki,
a nawet Romkowi, za jego absolutną precyzje. By o nikim nie zapomnieć
dziękuje za odbierane telefony, i praktyczną teorie;) cena kursu 1500zł, liczba
wykładów teoretycznych30, liczba wyjeżdżonych godzin 30, zdać prawo
jazdy=> Bezcenne.
2011-02-03 15:56:55
Marcin G Witosa

ZDAŁEM ! dziękuje wam wszystkim za naukę,pomoc i dobre rady. Jesteście
świetni najlepsza szkoła w Katowicach. pozdrawiam serdecznie
2011-02-03 14:51:36
Gosia z 1Maja

ZDAŁAM jestem przeszczęśliwa:) dziękuję bardzo wszystkim z OSK100%, a
szczególnie Romkowi, P.Markowi i Arturowi za profesjonalizm, sssuper
podejście i wsparcie:) Trafiłam do OSK po 2gim oblanym egz, niedouczona i
zrezygnowana, a tylko parę godzin jazd z chłopakami plus odrobina szczęścia
na egz, zaowocowały pełnym sukcesem:) Polecam wszystkim!! Pozdrawiam
serdecznie;)
2011-02-01 14:39:35
Darek R. z Ochojca

Bardzo dobra szkoła:) Prowadzona z pasją;) Uczy jeżdżenia i MYŚLENIA na
drodze. Dzięki wspaniałej i wciągającej teorii w wykonaniu pana Marka oraz
zróżnicowanych tras jakie układają instruktorzy, na sam egzamin pozostaje
jedynie opanowanie stresu, bo reszta jest banalnie prosta:) Dziś zdałem za
pierwszym razem mimo paru moich błędów. Myślę, że na pozytywny wynik
złożyła się przede kultura jazdy, za wypracowanie której serdecznie Wam
(instruktorom) dziękuję;)
2011-01-31 21:14:25
Tina P.

Dzisiaj zdałam za pierwszym razem:) Dziękuję wszystkim, którzy mi w tym
pomogli. Markowi za ciekawą teorię, Andrzejowi i Maćkowi za pierwsze jazdy.

Romkowi za cierpliwość, wyłapanie błędów, zapoznanie z trasami
egzaminacyjnymi (nic mnie nie zaskoczyło w czasie zdawania), oraz że mimo
choroby poszedł ze mną na egzamin. Szkoda, że już nie pojeździmy;) Ale
najważniejsze, że przygotowali mnie nie tylko do egzaminu ale przede
wszystkim do jeżdżenia w ogóle, i zrobili to mądrze, dokładnie i w miłej
atmosferze. Polecam jak najbardziej.
2011-01-31 13:08:35
Anula z Witosa

No może nie za pierwszym razem, ale zdałam:) Bardzo dziękuję: -Panu
Markowi za ciekawe wykłady -Pani Ani za te ciągłe odbieranie telefonu, w celu
umówienia jazd -wszystkim instruktorom, z którymi jeździłam: Panu Darkowi,
Mariuszowi, Grzesiowi, Andrzejowi, Maćkowi, a w szczególności ŁUKASZOWI I
ROMKOWI, którzy przed egzaminem dokładnie przejechali ze mną trasy
egzaminacyjne:) A Pan Romek, mimo, że przeziębiony to nawet wstał dziś jak
jeszcze ciemno było, żebym mogła poćwiczyć, dzięki wielkie. Podsumuje to
tak:OSK100%= Kompetencja+cierpliwość. Polecam i pozdrawiam wszystkie
"pomarańczki".
2011-01-27 00:27:12
BASIA

ZDAŁAM POZDRAWIAM WSZYSTKICH WSPANIAŁYCH CHŁOPAKÓW KTÓRZY
MIELI OGROM CIERPLIWOŚCI W SZCZEGÓLNOŚCI MARIUSZA I GRZEGORZA
ORAZ P.ANIE.BĘDĘ WAS WSZYSTKIM GORĄCO POLECAĆ :)
2011-01-26 14:25:06
Radek WITOSA

Zdałem prawko. Dziękuje ludziom pracującym w OSK, ponieważ to ich zasługa.
Bardzo mili i sympatyczni instruktorzy, ale nie można też zapominać o Pani od
umawiania się na godziny, która także jest bardzo fajna. Ogólnie OSK duży +!
2011-01-25 14:09:09
Madzia z Siemianowic

ZDAŁAM:)))) szkoda, że za 4 razem, ale to pewnie dlatego,że uczyłam się w
innej szkole, a nie od początku w OSK 100%!!!! Tutaj instruktorzy znają się na
tym co robią, są poprostu świetni, nauka jazdy z nimi jest przyjemnością, a nie
smutnym obowiązkiem. Dziękuję Wszystkim za cierpliwość, życzliwość i
doskonałe przygotowanie do egzaminu. A teraz trochę prywaty:) Romuś dzięki
za wszystko, za cierpliwość, za doskonałe przygotowanie i za to że mimo
Twojej "chorby" dzielnie znosiłeś mnie przed moim ostatnim egzzaminem, ale
przede wszystkim dziękuję że nauczyłeś mnie jeździć:). Łukaszku Tobie
dziękuję za cierpliwość , uśmiech i za "pstrykanie palcami":) P. Marku i Maćku
dziękuję Wam za ciepłe słowa i dodanie otuchy w dniu egzaminu. Jeszcze raz
wielkie dzięki i do zobaczenia na drodze!!!! Pozdrawiam
2011-01-25 11:54:50
Piccardo

W końcu 4 podejście udane :D Naukę jazdy rozpocząłem w innej szkole i
niestety nie udało się :( kiedy kolega z dał za pierwszym podejściem polecił mi
właśnie tą szkołę gdzie nie tylko doszlifowałem swoje umiejętności w jeździe
ale również samo kontrole dzięki dobrym radom i wsparciu udało mi się zdać,
co prawda za 4tym razem ale jednak :D Dwa poprzednie to była czysta
złośliwość egzaminatorów... jednak tym razem dopisało szczęście i wynik w
100% pozytywny tak jak i ocena szkoły OSK ;)
2011-01-21 18:35:21

Beata Ł:)

Po nieudanych, oblanych 6 egzaminach (uczyłam się w innej szkole)
zdecydowałam się na OSK, które bardzo mi polecano :) Dziękuje wszystkim
instruktorom, właścicielowi oraz Pani Ani za zgranie wszystkiego w szybkim
czasie, który zaowocował moim dzisiejszym sukcesem. Instruktorzy nauczyli
mnie jak radzić sobie ze stresem, jak się nie denerwować, a w końcu jak
poprawnie jeździć:) wystarczyło kilka godzin bym nauczyła się tego, czego inna
szkoła nie mogła mnie nauczyć w trakcie całego kursu. Szczególnie dziękuje
Romkowi za to, ze był ze mną w trakcie egzaminu (choć wcale nie musiał) i że
mocno trzymał kciuki aż do samego końca. Dziękuje!!! Wszystkie godziny jazd
z wami były wielką przyjemnoscią, która dziś zakończyła się sukcesem! Do
zobaczenia na drodze! :):)
2011-01-19 14:41:03
Weronika Witosa:)

ZDAŁAM!!Podeszłam do egzaminu trzeci raz i się się udało:)Dziękuje wszystkim
instruktorą za dobrą robotę.Najbardziej jednak Romkowi za to ,że się czępia
szczegółów ale ma to jak widać swoje pozytywne strony.Osobiście polecam tą
szkołe bo OSK100% uczy na 100%.
2011-01-19 13:58:16
Malwina K. XD

To cudowne móc w końcu przestać myśleć o testach i egzaminie
państwowym :) Dzisiaj udało mi się zdać za pierwszym razem :)))) Dziękuję
Wam Kochani... a teraz o OSK. Ludzie którzy tu pracują to jedna wielka
rodzina. Teoria konkretna, rzeczowa i w prosty sposób wytłumaczona przez
Marka i Romka :) następnie jazdy... miałam to szczęście, że jeździłam z
KAŻDYM... Każdy na swój sposób jest bardzo dobry w tym co robi... każdy
wszystko mi tłumaczył (jak do blondynki) ale to przecież też trzeba umieć XD
później egzamin wewnętrzny no i dokształt :) który w pełnym tego słowa
znaczeniu poświęcił mi Roman :) Nigdy nie było problemu zmienić godziny czy
samochód... Nawet biedak musiał dzisiaj bardzo wcześnie wstać... i nie było
problemu :) Cieszę się że właśnie tu trafiłam, pieniądze nie poszły w błoto...
Życzę WAM wszystkim takich kursantów jak ja :] którzy zadzwonią i powiedzą
"ZDAŁAM" bo w końcu o to w tym wszystkim chodzi :)
2011-01-19 09:53:00
Kamil z Piotrowic

Do egzaminu podszedłem dzisiaj drugi raz i udało się - zdałem. Wszystko dzięki
dodatkowym lekcjom w OSK 100%. Instruktorzy w tej szkole są bardzo
profesjonalni i świetnie przygotowują do egzaminu zwracając uwagę na
szczegóły. Sczególne podziękowania dla Łukasza i Romka. Pozdrawiam :)
2011-01-17 16:49:48
emil1002

a więc szkoła jak najbardziej ok wg mnie najlepsza w Katowicach. Słowo
profesjonalizm 100% pasuje do niej idealnie, właśnie zdałem dzisiaj za drugim
razem co tu dużo mówić pierwszym razem zjadł mnie stres i poległem na
banalnym placu. Pierwsze podejście miałem dwa dni temu w sobotę. Zmierzam
do soboty po to żeby powiedzieć że nie kto inny a Romek musiał wstać o 3
rano żeby odebrać Yariske żebym mógł się na niej przeszkolić przed
egzaminem wielkie dzięki dla niego i dla wszystkich z którymi miałem
PRZYJEMNOŚĆ jeżdzic, szkoła oddana i skora do poświęceń na 100% tu liczy
się bezpieczna jazda i kursant:D no to tyle nara:D:D

2011-01-11 12:53:13
Dominik - Ligota

Zdałem przy pierwszym podejściu. Polecam
2011-01-04 17:13:11
Marta J.

Romuś to dla Ciebie! ;P obiecałam w końcu.. Najlepsza szkoła w Katowicach to na pewno. Kadra dobrze wyszkolona - doskonale znają się na tym, co robią i
potrafią przekazać wiedzę w prosty i zrozumiały dla każdego sposób.
Instruktorzy (niestety nie było mi dane jeździć ze wszystkimi) są po prostu
świetni, podczas jazd jest miła atmosfera, jest bezstresowo, ale konkretnie i na
temat (jeśli coś spieprzysz to Ci to powiedzą i każą poprawić - nie ma
lekko ;P). Dzięki Ani mogłam mieć jazdy wtedy kiedy mi pasowało, nie było
przymusu, że w jakiś konkretny dzień muszę je mieć. P.Marek i Romek świetnie
wykładają teorię - na pewno nie uśniesz na wykładach z nudów, wiedzą jak co
powiedzieć, żeby trafiło to do odbiorców i przede wszystkim dają przykłady z
życia, co myślę, że w procesie przyswajania sobie wiedzy jest ważne ;) Na
koniec chciałam podziękować całej ekipie OSK 100% za życzliwość, cierpliwość
i doskonałe przygotowanie do egzaminu. Romuś! Dziękuję, że nauczyłeś mnie
jak bezpiecznie i rozsądnie prowadzić auto ;) Łukaszku! Dziękuję za cierpliwość
i Twój uśmiech ;) P.Marku! Dziękuję za te wspaniałe 30 godzin teorii ;) na
pewno nie były one daremne Aniu! Dziękuję, że to wszystko ogarniasz i
dopasowywałaś godziny jazd do mojego osobistego grafiku ;) Mariusz!
Dziękuję Ci za te dwie godziny, przez które mieliśmy okazję razem jeździć.
Dziękuję za rzeczowe uwagi i konstruktywną krytykę ;) P.S. Zdałam za
pierwszym razem ;D Poleciłam OSK 100% koledze z klasy, który trzy razy nie
zdał (uczył się w jakiejś 'szkółce', bo 'szkołą jazdy' nie można tego nazwać) i
po pięciu godzinach wyjeżdżonych, bodajże z Łukaszem, też zdał :) gdyby od
razu przyszedł do tej szkoły zdałby za pierwszym :) Dziękuję!!!!! Pozdrawiam i
mam nadzieję, że do zobaczenia! :)
2010-12-19 16:25:14
Insruktor OSK 100%

Serdeczne życzenia wielu radosnych doznań z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
wszystkiego co najlepsze w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku życzy
byłym i obecnym kursantom Dariusz Madej. Zobacz więcej na http://www.ezyczenia.pl/zyczenia/bozonarodzeniowe/2#ixzz18ZTveB5J
2010-12-17 16:05:49
Wika

Jeśli ktoś się waha do jakiej szkoły się udać to nie ma nad czym się
zastanawiać. W tej szkole kursanci są bardzo dobrze przygotowywani do
egzaminu i do fachowej, bezpiecznej jazdy na drogach :) Dzięki Wam udało mi
się zdać egzamin i to za pierwszym razem.:D Bardzo Wam dziękuje. Za
wprowadzenie teoretyczne p. Markowi i Romkowi, za praktykę. DZiekuję
wszystkim instruktorom. Andrzejowi za moje pierwsze doświadczenia związane
z prowadzeniem na Muchowcu oraz za zakończenie moich jazd. Romkowi za
wszystkie sztuczki, które mi pokazał. Maćkowi za pokazane trasy i opowieśći :P
Mariuszowi, Darkowi, Łukaszowi za cierpliwość. Dziekuje również p. Ani, która
zawsze potrafiła ustalić godziny jazd tak aby mi pasowało i pomagała mi
odnaleść pozostawiane rzeczy w "L-kach" :P Po prostu polecam :)
2010-12-16 14:34:17
Michał

Doskonała szkoła i profesjonalni instruktorzy którzy uczą nie tylko jak zdać
egzamin ale przede wszystkim jak sensownie i bezpiecznie jeździć.
2010-12-16 14:27:10
Dorota

Dziękuję za naukę. Za pierwszym razem oblałam na nerwach własnych i (jak
zawsze :)) głupim błędzie. Za drugim podejściem to nawet śnieżyca nie dała
rady :) Teoria przedstawiona ciekawie i życiowo, a od każdego instruktora
można się czegoś nauczyć. Jeszcze raz dziękuję wszystkim instruktorom i Pani
Ani.
2010-12-15 23:56:16
Kaja

od czego by tu zacząć? dużo tych pozytywów się nazbierało ;) przede
wszystkim dzięki za takich cierpliwych i wyrozumiałych instruktorów, którzy
dzielnie znosili okresy mojego stresowego gadulstwa za kółkiem ;) nie ze
wszystkimi jeździłam, ale Maćkowi, Łukaszowi i Romkowi dziękuję za naprawdę
fachowe przygotowanie, zwracanie uwagi na wiele ważnych szczegółów i super
atmosferę :) dziękuję pani Ani, która przed samym egzaminem starała się jak
najbardziej dopasować do mnie godziny jazd :) a tak na sam koniec ZDAŁAM!!!!! :):);) do zobaczenia i uważajcie na mnie na drodze ;p ;)
2010-12-15 19:04:57
Klaudia Witosa:*:*

ZDAŁAM!!! Ta szkoła jest naprawdę na 100%: Dziękuję Panu Markowi za
wspaniałe przygotowanie teoretyczne, Pani Ani za koordynację moich jazd, no i
oczywiście komu??? Instruktorom:) no było was trochę. Jesteście po prostu
ZAJEBIŚCI:) A teraz parę słów o każdym z nich: Mariusz-> Prawdziwy
gentelmen, wspaniały instruktor, fajny i bardzo uczuciowy facet:) Andrzej->
Hardkor pozytywnie:) pogadacie z nim na każdy temat Darek-> dokładny,
wyrozumiały facet Romek-> Zawsze się rumieni ale dziewczynki nie myślcie że
to przez was;) Łukasz-> Nieśmiały, lecz sympatyczny kujonek:) Maciek->
Maciek jest spoko, fajnie opalony;) Grzegorz-> Miły sympatyczny łysolek;)
Jeszcze raz wam dziękuję! Nauczyli mnie wszystkiego co możliwe oczywiście
każdy z nich na swój własny spoób:)
2010-12-13 17:38:14
Iwona

Wspaniała szkoła, bo prowadzona przez ludzi z pasją:) Chciałam serdecznie
podziękować za fantastyczną atmosfere podczas kursu, Andrzejowi, za
pierwsze jazdy na Muchowcu i naukę skrecania:), Łukaszowi, za jazdy nr 2,z
sercem w gardle ale już na mieście:), Panu Darkowi za naukę redukcji biegów,
Maćkowi za anielską cierpliwość;), Mariuszowi za parkowanie, no i Romkowi za
ostatnie godziny przed egzaminem, idealnie przewidzianą trase, zawracanie:)w
każdym możliwym dozwolonym miejscu, oraz za nocne odśnieżanie łuku,
żebym mogła jeździć rano przed egzaminem:)Oczywiście dziękuję również
Panu Markowi za kapitalne zajęcia teoretyczne:) Zdałam za pierwszym razem,
po 25 minutach na mieście:). Jesteście fantastyczni, pozdrawiam Was gorąco i
do zobaczenia na drodze:)
2010-12-13 09:54:52
edyta

ZDAŁAM!jeśli nie wiecie jaką szkołę wybrac, to jesteście na właściwej stronie...
uczą profesjonalnie, przekazują fachowa wiedzę słowem szkoła jest THE
BEST!!! dzięki w szczególności p. Mariuszowi, p. Łukaszowi, p. Romkowi no i p.

Ani... jesteście najlepsi!!! uwierzyłam w siebie dzięki Wam :) pozdrawiam Wam
gorąco i do zobaczenia na drodze
2010-12-11 11:02:07
Renata.K

Witam!!! Chciałam serdeczni podziękować całemu zespołowi osk za
przygotowanie do egzaminu a w szczególności Andrzejowi który potrafi
przekazać wiedzę TAK ABY ZDAĆ ZA 1 RAZEM :) Było mi bardzo miło szkoda że
ta przygoda tak szybko się skończyła do zobaczenia na drodze:)
2010-12-10 16:49:59
Agata

Zdałam dziś za drugim razem :-). Pierwszy raz trzy dni temu zrobiłam głupie
błędy i niestety nie zdałam. Drugi termin wyznaczono mi za 2 miesiące.
Przypadkiem pojechałam do WORDU na następny dzień i spytałam czy jakiś
termin się nie zwolnił, a Pani na to że i owszem jutro, więc wskoczyłam. W tym
miejscu więc moja rada dla wszystkich, których przeraża długie czekanie,
jeździjcie tam i pytajcie, terminy się zwalniają, ludzie chorują albo coś innego
im wypada i odwołują egzaminy. Szkołę polecam bo naprawdę dobrze uczą
techniki jazdy. Podczas czekania na egzamin praktyczny słyszałam jak ludzie
opowiadali jak robic łuk,np. na słupki,na kąty kierownicy.... Mnie uczono, że
mam obserwowac linię i nie wyobrażam sobie żeby patrzec jaki kąt ma
kierownica jak tam jestem w pobliżu jakiegoś słupka. Dziękuję przede
wszystkim Mariuszowi, bo on mnie najwięcej, jeśli nie wszystkiego nauczył,
całej techniki, zachowania na drodze. Dziękuję mu również za atmosferę
podczas jazd, za cierpliowsc, wsparcie. Jesteś profesjonalistą. Dziękuję również
Andrzejowi. Dziwię, się że w poniższych opiniach tak mało o nim. Jest
świetnym instruktorem, tak dobrze tłumaczy. A Panu Markowi za świetne
prowadzenie zajęc z teorii. Pozdrawiam.
2010-12-08 23:14:20
Karolina

NAJLEPSI!!! :) Zdałaaaammmmm!! Chciałam podziękować wszystkim! a teraz z
osobna: jedynej kobiecie w tym męskim gronie Pani Ani(która kalendarz ma
przy sobie nawet na siłowni)za ogarnięcie tego całego chaosu :) Następnie
Panu Markowi za 30h "teori" które nie okazały się bezużyteczne oraz za trafne
spostrzeżenia i uwagi podczas jazdy. Maćkowi za wakacje na które mnie nie
zabrał... oraz za każdą godzinę spędzona z L, za Twój wieczny uśmiech, który
zawsze poprawiał mi humor :) Grzesiowi dziękuje za nauczenie mnie znaków i
miłą atmosferę. Panu Darkowi za nie dostanie zawału podczas wyprawy do
Bytomia ! Mariuszowi za wszystkie opinie na mój temat podczas jazdy, za
ciągły śmiech, trafne uwagi i wszystko co dla mnie zrobiłeś podczas kursu:)
Najbardziej chciałbym jednak podziękować Łukaszowi,który poczynając od
mojej 1 jazdy a kończąc na ostatniej jeździł ze mną najwięcej. Świetnie
wszystko tłumaczył i prawie w ogóle nie krzyczał haha:) Dziękuje za to jak
zawsze poprawiałeś mi humor nawet kiedy już myślałam ze nie dam rady, za
ŁUK oczywiście! który kazałeś mi robić 20 razy pod rząd :)) Za to, że w dniu
egzaminu przyjechałeś wcześniej i chciało Ci się ze mną jeździć i słuchać
mojego narzekania! I jest tego jeszcze dużo, dużo więcej:)) Pomarańczki
najlepsze! Polecam wszystkim i pozdrawiam najlepszych instruktorów :)
2010-12-02 14:54:13
Dorota Sz. - Pszczyna

Mogłabym się podpisać obiema rękami pod poprzednią opinią i pod każdą inną
poniżej. Kurs był prowadzony naprawdę profesjonalnie i na najwyższym
poziomie. A do tego ta atmosfera... Nigdy bym nie przypuszczała, że kursant
może być w szkole jazdy otoczony taką życzliwością i przyjaźnią. Zdałam za
pierwszym razem i swoją inwestycję uważam za bardzo udaną. Nie tylko z
powodu sukcesu, ale także dzięki tym wszystkim wspaniałym ludziom, których
poznałam przy okazji tego kursu. Każdemu będę polecała tą szkołę jazdy.
Dziękuję :)
2010-11-29 21:27:37
Maciej Król

Gdyby ludzie wybierali najtańsze rozwiązania luksusowe hotele, ultra-drogie
samochody i kosztowna biżuteria nie miałyby prawa bytu. A są, istnieją i mają
rozległy rynek zbytu? Dlaczego? Bo za jakość trzeba płacić. Wybrałem ta szkołę
z powodu opinii, jakie o niej słyszałem, i czasu w jakim można skończyć kurs.
Nie wiedziałem jeszcze nic o tym jak bardzo się starają. Nie miałem pojęcia o
punktualności, o tym, że dojeżdżają po Ciebie, że Cię odwiozą gdzie tylko
zechcesz(co oznacza, że jazdy możesz traktować jak taksówkę prosto do
szkoły/pracy), nie wiedziałem, że instruktorzy są bardzo przyjacielscy i
profesjonalni. O tym wszystkim dowiedziałem się w trakcie kursu. Jednak
dopiero po jego zakończeniu dowiedziałem się, że to działa. Zdałem za
pierwszym razem i to podczas *&*# śnieżycy! Dziękuję im wszystkim, zaś
Tobie jeśli się jeszcze zastanawiałeś szczerze polecam wybór lepszej
alternatywy, bo można kupować pierścionek zaręczynowy w Lidlu, ale
decydując się na tak ważna inwestycje, warto zapłacić więcej by być pewnym
jakości. Do zobaczenia na drodze!
2010-11-29 19:26:24
Izka

No i zdałam:-))) Dzięki przede wszystkim dla Mariusza za super naukę,
wsparcie i reprymendy:-)))) Grześkowi również chciałam podziękować za te
kilka godzin razem....super. Łukaszowi za dokształty, które niesamowicie
przygotowały mnie do egzamu, Maćkowi za tą jedyną godzinę razem tuż przed
egzaminem dzisiaj, Ani za elastyczność w planowaniu wybryków drogowych:-)
No i Markowi za to że był tam ze mną, wsparł mnie i rozładował
atmosferę....no i przyniósł szczęście w losowaniu egzaminatora bo trafiłam na
najlepszego w WORDzie:-)))))Polecam gorąco i do zobaczenia na drodze:-)))))
2010-11-29 19:18:25
Dominik z Witosa

Zdany za drugim razem :) Pierwsza wpadka dzięki moim durnym błędom i
nieuważności. Polecam ogromnie te szkołę jazdy, profesjonalny sprzęt,super
atmosfera, genialni instruktorzy i wszystko jak należy. Widać, że jazda to ich
pasja i w 100% mnie ją zarazili. Dzięki wielkie :D! Pozdrawiam :)
2010-11-28 19:58:57
Radek z Witosa

Pierwsza próba zdania egzaminu 10 lat temu, kompletna klapa nikt nie umiał
mnie nauczyć jeździć. Po trzecim razem dałem sobie spokój.Zrobiłem kurs
powtórnie w OSK 100% i...egzamin zdany za pierwszym razem. Wielkie dzięki
szczególnie dla Mariusza. Pozdrawiam.
2010-11-26 13:37:07
Lewandowski Damian

wielkie podziękowania dla instruktorów którzy nauczyli mnie bardzo wielu
rzeczy (w tym poruszania się po drodze :]). Oczywiście zdałem za PIERWSZYM
razem. Naprawdę polecam. (Thanks for all). Do zobaczenie na drodze! :D
2010-11-25 14:13:10
Duli z Witosa :D

To jeszcze raz ja chcialem wam podziękować za nauke i w ogole dzieki :D
2010-11-25 14:09:57
Duli z Witosa :D

Siemanko własnie zzdałem prawko:D Polecam wam tą szkółe duzo sie
nauczycie i jak głupich błedów na egzaminie nie zrobicie to zdacie;P
2010-11-19 14:48:09
Sylwia

POLECAM :) To w skrócie. Szerzej: byłam zielona jak przystąpiłam do kursu
(tz. bałam się auta^^) Nie znam innych szkół osobiście, wybór mój był z
"polecenia" i nie żałuje ! a co więcej gorąco polecam. *PLUSY*: - świetna
ATMOSFERA (zero stresu ani zakłopotania) - świetna KADRA (tutaj
podziękowania moim instruktorom - Maćkowi, Grzegorzowi, Mariuszowi,
Darkowi, Andrzejowi i Łukaszowi BIG HUG ^^)dziękuje również p. Ani za
organizację jazd - NAUKA NA 100% - bardzo cenne uwagi, nic po "łebkach"
wszystko wyjaśnione przyczynowo-skutkowo jeśli trzeba było i egzekwowane a
to najważniejsze aby wpoić pewne dobre zachowania :) *MINUSY* Cóż chyba
jedyne co mnie najbardziej bolało to spóźnienia instruktorów od 5 (da się
przeżyć) do 15minut (eh mój cenny stracony czas) Łącznie trochę tego było :
( Może to moje miejsce zamieszkania i mój pech :), nie wiem ale
proponowałabym w tym aspekcie trochę bardziej uważać. Nie zmienia to faktu,
że nie zamieniłabym szkoły. A..i zapomniałabym się pochwalić :D ZDAŁAM ZA 1
RAZEM :D (i to ja! taka zielona z początku ^^) OSK100% czyni z jazdy
sztukę :) POLECAM :)
2010-11-18 13:12:00
Bartek

do egzaminu podszedłem dzisiaj 3 raz, dopiero przed trzecim postanowiłem
wziąć parę lekcji w OSK 100%. Dziękuję bardzo Łukaszowi i Romkowi, którzy
wyłapali moje błędy i dodali mi takiej pewności siebie, że egzamin zdałem
idealnie, bez absolutnie żadnych błędów. Szczerze polecam OSK 100%.
Pozdrawiam : )
2010-11-16 11:58:30
Danusia.M.

Udało się!!! Jestem taka szczęśliwa, a to wszystko dzięki wspaniałej ekipie z
którą miałam okazję nauczyc sie wszystkiego od zera. Dziękuję Panu Markowi
za cenne uwagi i wskazówki i wiedzę, Romkowi za świetne przygotowanie do
egzaminu. Dziękuję też za miłe jazdy Mackowi oraz Łukaszowi. JESTEŚCIE
SZKOŁĄ DZIĘKI KTÓREJ MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ. Polecam jak najbardziej.
Dziękuję i pozdrawiam.
2010-11-13 15:48:30
klaudia

Dziekuje za naprawde profesjonalne przygotowanie i swietna atmosfere
podczas jazd :D Polecam wszystkim !
2010-11-04 16:30:28
Piotrek, Katowice

Dziękuję bardzo Panu Romanowi za doszkolenie mojej jazdy przed egzaminem.
Przydało się i zdałem dziś za pierwszym razem. Pozrdawiam i do zobaczenia na
drodze, Piotrek Sz.
2010-10-30 11:03:11
Agnieszka Król

Od kilku lat bezskutecznie próbowałam zdać egzamin na prawo jazdy, mimo że
korzystałam z porad wielu instruktorów nauki jazdy. Spotkanie z Romkiem i
Łukaszem miało być przysłowiowym gwóździem do trumny. Przecież nie
wszyscy muszą jeździć własnym pojazdem. Są jeszcze zatłoczone autobusy i
tramwaje ;) Wszystko jednak skończyło się zupełnie inaczej niż prorokowałam.
Chłopcy "wyłapali" bardzo szybko błędy, które popełniałam podczas jazdy i
dodali mi niesamowitej pewności siebie. Egzamin zdałam bez problemów, bo z
wielkim wsparciem Romka który dał mi się "rozjeździć" tuż przed finałem.
Polecam OSK 100% wszyskim chcącym jeździć a szczególnie niedowiarkom,
pechowcom, zniechęconym, zakompleksionym i bez nadziei. A chłopakom raz
jeszcze bardzo dziękuję! Do zobaczenia na drodze ;)
2010-10-29 20:54:11
Agata z panewnik

Ha! Za 2. razem, ale się udało! Dziękuję wszystkim, z którymi miałam okazję
jeździć! Łukaszowi znającemu na pamięć wszystkie reklamy w radiu (jestem
pełna podziwu!;D), który wytrzymał ze mną te 2 godziny przed egzaminem i
odkrył we mnie zadatki na przyszłego instruktora! no cóż...;P dzięki wielkie;)
jeszcze nigdy nie skręcałam tyle razy w lewo,co w tą środę;D Dziękuję Maćkowi
za świetne i przydatne porady, no i za uśmiech, który nie znikał z jego twarzy
ani na moment. No i Mariuszowi, z którym jeździłam najwięcej razy, dzięki
któremu nauczyłam się jeździć w ekstremalnych warunkach(nikt nie wybierał
dla mnie lepszej muzyki w radiu... ;P) no i za niewidzialny zjazd na Kraków,
który na egzaminie już widziałam. Było super! Wszystkim bardzo polecam OSK
100%! Mega atmosfera! Super instruktorzy! Wybierzcie pomarańczki a zdacie
bez najmniejszych problemów!;))
2010-10-29 19:32:25
Agata

zdałam, ale to nie najważniejsze. najważniejsze jest to, że nauczyłam się, nie
boję się i lubię jeździć samochodem. i za to dziękuję bardzo Romkowi i
Łukaszowi, z którymi jeździłam. chciałam podziękować też Ani, za rewelacyjny
kontakt i poukładany grafik :) będę Was polecać :)
2010-10-15 10:12:59
Michał

Zdałem pozytywnie egzamin za 2 razem :).Dziękuje wszystkim którzy sie do
tego przyczyynili :).Wszystkim polecam OSK 100% :)
2010-10-14 17:23:25
Aneta - Siemianowice Śl.

Udało się, i to za pierwszym podejściem! Z całego serca dziękuje wszystkim,
dzięki którym już niedługo będę miała prawko w ręku ;) Na wstępie dziękuję
Panu Markowi za solidne przygotowanie teoretyczne, a instruktorom za
wdrożenie teorii w praktykę. Każdy z Was ma swój wkład w dzisiejszy sukces,
dlatego też dziękuje każdemu z osobna. Maćkowi za cenne uwagi, zarówno na
początku, jak i na końcu kursu. Grzesiowi za świetną atmosferę. Łukaszowi za
cierpliwość, poczucie humoru i uśmiech na twarzy. Pani Ani za możliwość
załatwienia każdej sprawy dotyczącej jazd. Jesteście świetni! Jednakże

największe podziękowania należą się Mariuszowi. Dziękuje za ciężkie początki
(również te na łuku), naukę sztuki parkowania, wyrozumiałość, znoszenie
moich humorów i dzisiejsze wsparcie. Ekipa OSK 100% to z całą pewnością
100% profesjonalizmu, zaangażowania i indywidualnego podejścia do każdego
z kursantów :)
2010-10-13 17:11:59
Gosia

Zdałam to prawko tylko po to żeby tą opinię napisać!;p Bardzo dziękuję
wszystkim instruktorom osk 100% ale muszę napisać po kolei za co :)
Romanowi za te jazdy przed egzaminem, za to czochranie włosów na
rozładowanie moich nerwów za atmosferę w eLce i przede wszystkim za to że
godzinę przed egzaminem przejechał ze mną dokładnie kropka w kropkę moją
trasę! nawet parkowałam między tymi samymi dwoma autami;D Dziękuję panu
Markowi za idealne przygotowanie teoretyczne i doszlifowanie praktyczne na
jazdach no i za obecność na pierwszym egzaminie i nie zabicie mnie po nim;p
Dziękuję Mariuszowi za wszystkie jazdy , te pierwsze kiedy prawie nie dostał
zawału, ale i tak nauczył mnie jeździć, i każde inne w których rzadko zdarzało
mi się myśleć i za szczere trzymanie kciuków na egzaminie!;D Dziękuję
Łukaszowi, miałam z nim niestety tylko dwie jazdy a do teraz boli mnie brzuch
ze śmiechu :D Dziękuję też panu Darkowi który w każdej sytuacji zachowywał
zimną krew i sprawiał że potrafiłam się uspokoić:))Maćkowi dziękuję za ten
jego wieczny uśmiech nawet jak coś źle zrobiłam;D No i przede wszystkim
dziękuję pani Ani za idealne dopasowywanie do mnie jazd , za telefon po
egzaminie i bezproblemowe udzielanie wszystkich potrzebnych informacji:D
Polecam wszystkim tą szkołę!!!
2010-10-11 20:49:09
Dorota z Witosa

Właśnie zdałam egzamin :) Chciałabym przede wszystkim podziękować
Romanowi za profesjonalne wyszkolenie i wsparcie. Najlepszy instruktor
wszech czasów :) Tutaj nauczyłam się tego, czego 'nie dało się mnie nauczyć'
przez 30 godzin w innej szkole. Każda jazda była dla mnie przyjemnością, będę
tęsknić ;) Mogę śmiało polecić OSK 100% każdemu, kto chce nie tylko szybko
zdać egzamin, ale też skutecznie nauczyć się jeździć.
2010-09-30 10:22:35
Martynka

Chciałabym seredecznie podziękować kochanemu Romanowi, który do samego
końca podtrzymywał mnie na duchu i dawał nadzieje na pozytywne ukończenie
egzaminu. Jak widać UDAŁO MU SIE TO W ZUPEŁNOŚCI, PONIEWAŻ ZDAŁAM
PRAWKO :):):):):) Z czystym sumieniem moge polecić OSK 100% z trzech
prostych przyczyn. Po pierwsze: Kadra szkoląca nie tylko uczy jeździć , ale
potrafi NAUCZYĆ kursanta tej sztuki:D
2010-09-27 21:30:56
Sylwia

Na samym poczatku chciałabym serdecznie podziekowac wszystkim, z ktorymi
mialam szanse jezdzić. A wiec dziekuję: - Romanowi - dzieki, ktoremu mój
stres na egzaminie utrzymywal się na w miarę przyzwoitym poziomie :D Maćkowi - który jako pierwszy musial przeżyc koszmar jeżdżenia ze mną:D Łukaszowi - który cierpliwie znosił moje marudzenie :D - No i oczywiscie Panu
Markowi za sprawne załatwianie wszystkich spraw :) No i jeszcze tym
wszystkim, z ktorymi nie było mi dane się spotkac :D Szczerze muszę

przyznać, że czas spędzony za kierownicą Pomaranczki nie poszedł na marne.
Pomimo tego, że nie wierzyłam za bardzo w to, że można poprawić mój "styl"
jeżdżenia udało się! Panowie z OSK 100% mają swoje metody na wszystko czasami dziwne i niekonwencjonalne, ale co najważniejsze DZIAŁAJĄ> Egzamin
zdany, prawko odebrane - teraz tylko pozostaje ruszyć na drogi :) Więc
dziękuje wszystkim i życzę dalszych sukcesów:) ps. Jesli jesteś tu bo szukasz
szkoły dla siebie... to nie wiem na co jeszcze czekasz :D polecam polecam i
jeszcze raz polecam (i chyba nie ja jedyna:D )
2010-09-22 14:03:40
Piotr B. z Witosa

To moja pierwsza szkoła pierwszy egzamin i zdane za pierwszym razem, na
egzaminie nawet się zbytnio nie stresowałem bo byłem pewien swego to dzięki
bardzo dobrej nauce instruktorów a jeździłem prawie z każdym z nim. Polecam
profesjonaliści i tyle :) Dzięki.
2010-09-21 22:05:33
Gosia S.

Polecam OSK 100%! Egzamin zdałam za drugim razem. Dziękuję wszystkim
instruktorom za cierpliwość, kiedy popełniałam błędy i kiedy gadałam głupoty;)
Chciałabym podziękować Panu Markowi, z którym miałam przyjemność jeździć
na początku. To on przekazał mi wiedzę potrzebną do opanowania samochodu i
bezpiecznej jazdy. Szczególne podziękowania dla Ciebie Łukaszu za to, że
wstałeś dziś tak wcześnie i mogłam ?rozjeździć się? przed egzaminem, za
wsparcie i słowa, że w moim przypadku egzamin to tylko formalność .
Wierzyłeś we mnie do końca, pomimo moich ciągłych obaw o to, że mogę nie
zdać. Będę tęsknić za każdą pomarańczką. POZDROWIENIA, DO ZOBACZENIA
NA DRODZE ;-)
2010-09-19 10:47:13
Ula

W końcu nauczyłam się jeździć, zawdzięczam to całkowicie Romkowi z
niewielką pomocą Marka. Pozytywny wynik egzaminu, to zasługa głównie
Łukasza i jego świętej cierpliwości do mojego zachowania :) Panowie zawsze w
pełni profesjonalni!! Dziękuję za wszystkie jazdy w niesamowitej atmosferze.
Pozdrawiam!
2010-09-18 22:36:51
Madzia G. ;)

Dalej nie mogę uwierzyć, że to już. Że za jakiś czas będę mogła wsiąść w
samochód sama. Bez instruktorów, bez dodatkowych porad. I to dzięki wam.
Szczerze? Idąc na kurs myślałam: \"Eee, to nie dla mnie\". No bo ja i
samochód? A tutaj taki psikus ;p Nauczyłam się jeździć! To coś dla osoby, która
przez całe życie twierdziła, że nie będzie się nadawać na kierowcę ;) Dziękuję
za poświęcone dla mnie godziny, dzięki za zaufanie, bo prawie nie używaliście
pedałów, które macie do dyspozycji, a to sobie bardzo cenię, bo wiele
słyszałam od znajomych z innych szkół... I dzięki za wsparcie przed
egzaminem i oczywiście za towarzystwo Romka na egzaminie ;) Dzięki wielkie!
2010-09-17 15:28:04
Ola z Witosa :)

Najlepsza szkoła do nauki jazdy!!!!!! Zazdoszczę wszyskim, ktorzy mieli okazje
trafic na nia od razu i pojsc na pełny kurs. Ja takiej szansy niestety nie miałam.
Na szczescie poxniej po rocznej przerwie i oblanym egzaminie w styczniu w
ubieglym roku, dostałam sie do was i w przeciągu miesiąca udalo mi sie zrobić

prawo jazdy. A musze zaznaczyc, ze trzeba bylo mnie całkowicie "naprawic" i
wyprostowac po złych nawykach, a raczej od początku nauczyc prawidlowo
jezdzic po "Supelmenie" - gdzie robiłam kurs. Dlatego jeszcze raz baardzo
dziekuje za mozliwosc jazdy w sympatycznych pomaranczowych autkach, gdzie
autosfera zawsze byla cudowna, a instruktorzy kompletetni, ciepli i bardzo,
bardzo serdeczni i zabawni:) Gratuluje Panie Marku za prowadzenie na takim
poziomie tej szkoły i życzę dalszych sukcesow! Klaniam sie w pas i jeszcze raz
dziękuję! Pozdrawiam
2010-09-15 15:00:43
Kasiunia

Zdałam hurra!!!!!!!!!,zdałam pomimo tego że był 13 i tego że przed
egzaminem czarny kot przeleciał mi drogę więc kochani nie wierzcie w żadne
zabobony. No i przede wszystkim zdałam dzięki ekipie z osk naprawdę są
super, mają mnustwo cierpliwosci i znają się na tym co robią.Będe was polecać
wszystkim bo naprawdę warto i moge spokojnie powiedzieć że umiem jeździć i
nie będe sie bała usiąść za kierownice po odebraniu prawa jazdy no i może uda
mi się obalić mit o głupich babach za kierownicą buziaki
2010-09-15 10:25:07
mpp

Polecam serdecznie wszystkim tę szkołę, zdałem za 1 razem :) duża w tym
zasługa Maćka i Marcina, których pozdrawiam :)
2010-09-13 13:05:39
Karolina Czyżycka :)

Zdałam!!!!! za pierwszym razem bo przecież chodziłam do osk na 100% xD
jednego tylko żałuje że kursy tak szybko się skończyły, cała załoga w osk
naprawde rewelacyjna, przemili ludzie którzy naprawde z całego serca starają
się przekazać jak najwięcej informacji kursantowi :) punktualność to ich drugie
imie xD szczególne podziękowania dla instruktora Mariusza K. który
uczestniczył w dzisiejszym egzaminie, do ostatniego momentu mogłam sie
zapytać Mariusza o rzeczy których do końca nie byłam pewna ale dostałam
błyskawiczne odpowiedzi co rozwiewało moje wątpliwości xD podejrzewam że
gdyby nie było ze mną instruktora stres by mnie zeżarł :P(naprawde polecam
tego o to instruktora! ;) ) jeszcze raz dziękuje Mariusz ;)również chciałam
podziękować Pani Ani która była cały czas do dyspozycji pod kątem planowania
jazd oprócz tego instruktorowi Grzegorzowi i Łukaszowi za jazdy i przekazanie
możliwie jak najwięcej wiedzy xD Panu Markowi za bardzo treściwe lekcje teorii
!! Z całego serca polecam ten ośrodek naprawde warto (o czym mówi sama
nazwa szkoły)!!! będzie mi was brakować :( trzymam kciuki za wszystkich
kursantów szerokiej drogi!
2010-09-10 14:08:43
Ola Żerkowska

Zdałam!!! Pomimo jednorazowego braku kierunkowskazu;) Dziękuje bardzo
wszystkim instruktorom, z którymi miałam przyjemność jeździć, za
profesjonalizm, świetną atmosferę na jazdach i wszystkie miłe słowa.
Podziękowania również dla Pani Ani za pomoc i sprawne umawianie jazd.
Gorąco POLECAM!!!
2010-09-07 18:05:15
Justyna P

Super szkoła, profesjonalni instruktorzy, sympatyczna atmosfera!!! Specjalne
podziękowania dla Maćka za całą część praktyczną kursu, dla pana Marka za

część teoretyczną, dla Romka za naukę łuku w 5 minut na godzinę przed
egzaminem, Łukasza za dwie pierwsze lekcje i Mariusza za pierwsze próby
zaparkowania samochodu. Do zobaczenie na drodze:).
2010-08-30 18:38:33
Tomek Radczuk

Chociaż zdałem za 4 razem, jestem pewny, że wybór tej szkoły był najlepszym
z możliwych. Oczywiście oblewałem bo robiłem głupie błędy, a nie z powodu
błędów w wyszkoleniu. Fachowi, konkretni instruktorzy, którzy uczą jeździć
samochodem a nie tylko zdawać egzamin. Polecam.
2010-08-30 11:44:03
Marcin Krawczyk

No i zdałem za pierwszym razem ! Dziękuję wszystkim instruktorom i ludziom
którzy przyczynili się do tego, że drogi zostały zaludnione o jeszcze jednego
kierowcę :P Ale przedewszystkim dziękuję Grzesiowi który wprowadził mnie w
tą piękną sztukę prowadzenia samochodu szczególnie za to że uświadomił mnie
o tym bym sam oceniał sytuację, i wiedział że to ja prowadzę samochód a nie
instruktor. Dziękuję Darkowi za konkretne porządne lekcję na których wiele się
nauczyłem. Oczywiście dziękuję także Markowi, który na moich bodajze 3-4
zajęciach tłumaczył mi jak trzeba wychodzić z zza winkla, z jaką prędkością itd,
kiedy ja trząsłem się jak szurnięty i modliłem się, że faktycznie zza tego winkla
wyjadę żywy ;] No i oczywiscie, ciężko by było nie podziękować Łukaszowi,
który na każdych "zajęciach" wprowadzał atmosferę wyjątkowej, przyjemnej
komiczności, a u którego mimo, ciągłego panującego w samochodzie śmiechu,
wiele się nauczyłem ;) Dziękuję także Romanowi który na ostatnich zajęciach
dodatkowych dzień przed moim egzaminem uświadomił mi że nie patrze na
znaki jednokierunkowej ;D myśle że ta lekcja duużo mi dodała. I na koniec
muszę podziękować pani Ani która jest przemiłą osobą, z którą można
wszystko załatwić apropo jazd, i nigdy się nie zawieść ;) jeszce raz, dziękuję
wszystkim i oczywiscie gorąco POLECAM !
2010-08-30 11:41:08
Dorota

Chłopaki, jesteście po prostu wszyscy cudowni. :) Zdałam dziś za pierwszym
razem. Dziękuję serdecznie wszystkim, Markowi za duuużo dające wykłady z
teorii i za pierwszą jazdę, na której potrafił niesamowicie podbudować
pochwałami (chyba przesadzonymi, ale bardzo miłymi ;) ). Darkowi za to, że
cierpliwie znosił kolejne moje początkowe jazdy i za "ukłoń się strzałce!", bo
przez to zapamiętałam, żeby się na zielonej strzałce zawsze zatrzymać. Dzięki
Łukaszowi za przemiłą atmosferę na jeździe i podchwytliwe pytania, żeby
sprawdzić czy wiem co robię. Maćkowi za cenne uwagi, choć miałam z nim
tylko jedną jazdę. Dzięki Mariuszowi, naprawdę bardzo miło i sympatycznie się
nam jeździło :) Romku, Tobie dziękuję za czekoladę i jazdę w niedzielę, na
której objechałam całą swoją dzisiejszą trasę egzaminacyjną. A przede
wszystkim dziękuję Grzesiowi, który najwięcej włożył w moje jeżdżenie. Miło,
przyjemnie, a jednocześnie duuużo wiedzy - wałkowana uparcie koperta
przydała się na egzaminie, oj przydała. Dziękuję za jazdę dziś o 6 rano i za
udział w egzaminie, za wsparcie... za wszystko! :) Co tu dużo pisać... chłopaki,
jesteście cudowni. Jeśli ktoś się jeszcze zastanawia, którą szkołę jazdy wybrać,
to niech się przestanie zastanawiać, naprawdę :) Dziękuję również Ani za

panowanie nad tym wszystkim, bo to na pewno nie jest proste... ;)
Pozdrawiam Was serdecznie :)
2010-08-28 20:27:29
Mikołaj M.

No i po najdłuższym kursie w historii tej szkoły w piątek o godzinie 10:30
zdałem egzamin Uuuuuu! teraz tylko czekać na dokumencik i można jeździć
gdzie. Dziękuje wszystkim za cierpliwość i za narażanie życia :))
2010-08-23 18:06:54
Kasia W. :))

Załam za pierwszym razem :)) !!! 25 minut i po sprawie :P. Jesteście kochani
nie wiem jak moją radość ubrać w słowa. Chciałam podziękować wszystkim
instruktorom którzy włożyli tyle serca w moją naukę, za miłą atmosferę i mega
cierpliwość. Dziękuję panu Markowi za wykłady i za pierwszą jazdę
(zaprzyjaźnienie się z samochodem ;)), dziękuję panu Darkowi za pierwsze
"kroki" na mieście i cenne rady, Łukaszowi za moją najdłuższą trasę ;),
Grzesiowi z którym przejechałam połowę kursu :PP ( dużo by wymieniać ;)).
Nie mogę zapomnieć o Mariuszu z którym przejeździłam końcówkę
podstawowego kursu, dzięki Ci za każde dobre słowo ;). NOOOOO i
najważniejsze dziękuje Romkowi za dopiłowanie mnie każda godzina z Tobą
jest bezcenna :PP :) dzięki za wsparcie na egzaminie, za to że musiałeś tak
wcześnie wstać żeby pojeździć ze mną przed egzaminem i dziękuje za rady i
wskazówki których nigdy nie zapomnę ;)). Dziękuje również Ani która jest tak
bardzo ważną osóbką w tym przesympatycznym gronie :)). DZIĘKUJĘ
DZIĘKUJĘ DZIĘKUJĘ i moge to słowo powiedzieć jeszcze 100 razy bo jesteście
w 100% najlepsi a nauka z wami to tylko przyjemność. W wielkim skrócie nie
ma co się zastanawiać nad szkołą OSK 100% to numer 1. POLECAM !!!!!!!! ;)
P.S. Do zobaczenia na drodze. Jak was zobaczę to będę machać :)))))))
2010-08-17 22:13:51
Gabi :)

! JEST ! JEST ! JEST ! !! ZDAŁAM !! Świetna atmosfera, profesjonalne
podejście, rewelacyjne sposoby nauczania. W tej szkole to wszystko na 100%
nawet i więcej :P. Szczególne podziękowania chciałabym złożyć Romkowi ?
mojemu instruktorowi prowadzącemu za cierpliwość jaką mnie obdarzał i że
wytrzymał tyle godzin ze mną ! :D !! Wszystkim polecam tę szkołę !!
2010-08-17 13:00:07
Krzysiek

Zdałem za pierwszym razem, ale przecież nie mogło byc inaczej po tak
solidnym przygotowaniu :D Serdecznie polecam wszystkim zainteresowanym.
2010-08-12 16:46:03
Madzia z Giszowca

ZDAŁAM udało się ;d;d Nie wiem jak w tych paru słowach mam wyrazić swoją
wdzięczność dla całej ekipy OSK 100% ponieważ wszystkiech miałam okazję
poznać. Jesteście wspaniali,ale szczególne podziękowania chciałam złożyć
Łukaszowi który nauczyły mnie i pokazał wiele rzeczy i którego miałam okazję
spotkać podczas egzaminu na mieście bacznie obesrwując moje ruchy i za tą
Mikołowską wczoraj. Wielkie podziękowania również dla Romka, który super
przygotował mnie do egazminu i pokazła puŁapki czekające na mieście. Jeszcze
raz wilelkie DZIĘKI ;D;D Jesteście najlepsi, jedyni i niepowtarzalni. NAJLEPSZA
SZKOŁA NA JAKĄ MOGŁAM TRAFIĆ->OSK 100%
2010-08-12 16:24:23

Madzia z Giszowca

UDAŁO SIĘ ZDAŁAM ;D
2010-08-10 16:03:51
Ania B.

:D ZDAŁAM:)teraz więc jest to odpowiedni moment na podziekowania dla tych,
dzięki którym sie to udało;) Panie Marku za interesujące wykłady i cenne
rady.... Maćku za psychologiczne porady.. (Mam nadzieje kiedyś uda Ci sie iść
na ten kurs) Romku za to iz wstałeś o 5 bym mogła się "rozjeździć" przed
egzaminem....POMOGŁO:)(Swoją drogą udanego wyjazdu życzę;)) No i dla
Łukasza za 1 "kroki" na drodze i wiele godz rad i uwag... Jesteś bez wątpienia
najbardziej cierpliwa osobą jaką znam;) Jeśli ktoś ma jeszcze wątpliwości jaką
szkołe wybrać to z czystym sumieniem mogę polecić w 100% OSK 100 % !!!
2010-08-02 19:57:14
Ania Ł :)

Zdałam!!! Serdecznie polecam OSK 100% wspaniali instruktorzy i bardzo mila
atmosfera.. Chciałam podziękować wszystkim instruktorom z którymi miałam
przyjemność jeździć oraz pani Ani. Pozdrawiam i mam nadzieje ze czasem
spotkamy się na drodze..:)
2010-07-29 18:48:25
Patrk F.

Zdałem egzamin za 1 razem :) Bardzo chciałem panom podziękować :)
2010-07-28 18:23:33
Gosia G.

WYNIK POZYTYWNY, nareszcie!!! OSK 100% była moją trzecią szkołą. Po
różnych doświadczeniach mogę śmiało stwierdzic, że ta szkoła to po 100%
profesjonalizmu, i co najważniejsze-szczerości. To moim zdaniem podstawa, bo
nie chodzi o to, aby zdac a o to, aby jeżdzic bezpiecznie i pewnie. Bardzo
dziekuje instruktorom, a w szczególności: - p. Markowi - za ten pamiętny dzień
na łuku:), za każdą radę, ale przede wszystkim za dodanie wiary w siebie,
której tak bardzo brakowało - Mariuszowi - za bardzo przyjemne 2h,
praktyczne rady i wymiane doświadczeń, nie tylko samochodowych...;) Łukaszowi - który jest dla mnie niezaprzeczalnym królem kopert, 2 minuty
wystarcza by koperta stała się prawdziwą przyjemnością. Byłeś ostatnią osobą,
do której mnie podrzucono ;), i dodałeś kropke nad i - wieczór przed
egzaminem wiedziałam, że będzie dobrze i nic mnie nie zaskoczy NAJWIEKSZE
podziekowania jednak dla Romka...poniżej przeczytałam, że to spec od
beznadziejnych przypadków, coś w tym jest:) Dziękuję Ci, ze w ogóle podjąłeś
się naprawienia mnie, dziękuję za każde upomnienie, za pierwsza jazdę, która
niezwykle obrazowo pokazała mi dlaczego nie hamuje się sprzęgłem i za wiarę
we mnie. Dziękuje. Dziekuje też p. Ani, która zawsze gdzies mnie tam wcisneła
w grafik, i mogłam zachowac systematycznośc treningu. Do zobaczenia na
drodze kochane pomarańczki!!!!:) P.S. I nie palcie tyle, bo wysyłam do Was
dzieci w wnuki :) Musicie byc w formie:)
2010-07-27 12:35:22
Ewelina z Adama

ZDAŁAM ZA PIERWSZYM PODEJŚCIEM!!! :) a to dzięki WSPANIAŁYM
instruktorom. Oczywiście na egzaminie nie obeszło się bez parkowania
równoległego, ale to żaden problem. Dziękuje wszystkim instruktorom a w
szczególności panu Markowi za te pierwsze jazdy, za "Ewelinko jesteś super",

za wykłady. Łukaszowi za parkowanie no i oczywiście Romkowi za łuczek przed
egzaminem i spóźnienie na teorie :) Pozdrawiam i do zbaczenia na drodze :))
2010-07-23 17:04:41
Wojciech W.

Witam wszystkich serdecznie i gorąco polecam OSK 100%. Rekomendacją
niech będzie fakt, że w dniu wczorajszym zdałem egzamin za pierwszym
podejściem. Pozdrawiam.
2010-07-20 18:41:00
Michał G.

Gorąco wszystkim polecam OSK 100%. Szkoła reprezentująca naprawdę
wysoki poziom w porównaniu z resztą szkół i kursów ?specjalizujących? się w
kwestii przygotowania nowych kierowców. Szczególne podziękowania dla
Romka, który zajmuje się ?przypadkami beznadziejnymi?, skutecznie eliminuje
błędy wpajane przez (bez urazy) tandeciarzy udających, że znają się na rzeczy.
Cierpliwie i starannie wytłumaczy jak powinno się zachowywać na drodze. Nie
stanowi też problemu czy jazdy będą odbywać się w Dąbrowie Górniczej czy
Katowicach ? widać, że liczy się dobro klienta. Po dodatkowych lekcjach w OSK
100% czuję się znacznie pewniej i przede wszystkim bezpieczniej za kółkiem
jako nowy kierowca. Zgodnie z obietnicą ;p ? Zajebista szkoła, Zajebista
obsługa i oczywiście Zajebiści instruktorzy. Pozdrowienia dla całej załogi OSK
100%
2010-07-15 08:36:14
Aga "AGATA" :)

PODEJŚCIE PIERWSZE ( i ostatnie :)): 8:40 początek teorii, 9:40 egzamin
praktyczny, 9:52 wyjazd na miasto, 10:30 ?Pani Agnieszko wynik egzaminu
POZYTYWNY? , ale z OSK 100% wcale to nie było takie trudne ? Teraz przejdę
do części dziękczynnej: więc na początku MEGA WIELKIE podziękowania dla
Łukasza za hmm? dużo tego było więc za wszystko a szczególnie za tą Agatę,
za 6 na ostatnich jazdach :), za Muchowiec który też miałam okazje odwiedzić
na egzaminie, za te wszystkie jednokierunkowe na których dzięki Tobie na
egzaminie się nie wyłożyłam no i za super atmosferę na jazdach, następnie
równie MEGA I WIELKIE podziękowania dla pana Marka też za wszystko ale
najbardziej za super wykłady, pierwsze kroki na drodze, za wewnętrzny
( przewidział pan połowę mojej trasy egzaminacyjnej;)) no i za płytę z rajdami
oczywiście, następnie podziękowania dla Romka za łuk i za tego pirata
(oczywiście na egzaminie prędkość przekroczyłam bo jak piraci mogą jeździć
30 km/h? :)), następnie panu Darkowi za Mikołowską i oleje i Grzesiowi za
redukcje i za tego kopa na szczęście :) Pozdrawiam również resztę
instruktorów z którymi niestety nie miałam okazji jeździć no i jeszcze
podziękowania dla pani Ani która umawiała mnie na jazdy :). SZKOŁĘ
POLECAM W 100% SUPER TEORIA I PRZYGPOTOWANIE PRAKTYCZNE
NAPRAWDĘ NAJLEPSZA SZKOŁA I OCZYWIŚCIE NAJLEPSI INSTRUKTRZY !!! ;)
(Na trasie egzaminacyjnej nic mnie nie zaskoczyło bo jeździłam po tych
drogach na jazdach.) PS: Łukasz powiedział że opinia ma być długa mam
nadzieje że wystarczy a jak nie to daj mi znać to dopisze bo pisać o tej szkole
można bez końca ? Pozdrawiam jeszcze raz i do zobaczenie na drogach
pomarańczki ;D
2010-07-13 13:44:43
Karolina Dz.

:-)))) mi w zdaniu egzaminu nie przeszkodził nawet pechowy 13! Zdałam
dzisiaj za pierwszym razem.. Dziękuje wszystkim instruktorom szczególnie
Łukaszowi, który musiał najdłużej znosić moje nastroje i humory, dzieki dla
Romka z ktorym tak dobrze zaczelam jazdy jak i skonczylam , dzieki dla
Macka,Marka...aa wszyscy jestescie genialni:-) juz tesknie za jazdami i
gorrrąąco polecam szkole jazdy OSK 100% do zobaczenia na drodze!:)
2010-07-11 09:08:41
Hani@

Cóż tu dużo mówić, uważam, że Wasza szkoła jest nie tylko teoretycznie
najlepszą szkołą, ale jak najbardziej praktycznie:)Miła atmosfera, aż człowiek
chce się uczyć! Instruktorzy naprawdę sensowni i znający się na rzeczy.
Dziękuję Wam Romku, Marku i Łukaszu za wszystko. Pozdrawiam! A nowi
kursanci i rekruci - NIE ZASTANAWIAJCIE SIĘ NAWET CZY TA SZKOŁA BĘDZIE
NAJLEPSZA, BO LEPSZEJ NIE ZNAJDZIECIE.
2010-07-06 09:09:56
kursantka

Miałam dopiero jedną jazdę (z panem Romanem) i potwierdzam wszystkie
najlepsze opinie o tej szkole! Pan Roman jest genialny!
2010-07-02 21:08:02
Marek P.

Zdane za pierwszym razem, a to wszystko dzięki ŚWIETNYM instruktorom!!!!
Dziękuję za cenne rady i super atmosferę podczas kursu.Polecam 100% w 100
procentach!!!!!!
2010-07-02 15:56:55
Michał S z Witosa

Zdałem za pierwszym !!!:D nie lubię się rozpisywać, więc powiem krótko,
bardzo fajni instruktorzy którzy doskonale wiedzą jak szkolić kierowców.
Bardzo serdecznie polecam wszystkim tą szkołę, szczególne podziękowania dla
Łukasza.
2010-06-30 22:15:24
Łukasz K.

Zdałem!!! :)Nie jestem wylewny więc napiszę krótko. 100% to nie tylko nazwa,
bo za nią kryje się 100% profesjonalizmu. Ci ludzie naprawdę wiedzą jak
szkolić przyszłych kierowców, czego efekty widać na egzaminie. Szczerze
wszystkim polecam. Szczególne podziękowania dla Romka i Łukasza.
2010-06-30 17:26:59
Karolcia z witosa

Zeby nie było tak kolorowo to w dniu 30,06,2010 , zdalam za drugim
razem ,bo za pierwszym nie zdalam z powodu duzego deszczu hehehe:)),, ale
jakbym miala znowu wybierac szkole jazdy wybrala bym bez wahania właśnie
tą.. Dziekuję wszytskim instroktorom .. przede wszytskim Markowi za tą wiare
w moje mozliwosci:)) Łukaszowi z którym najwiecej jeżdziłam ,, Darkowi ,
Który przygotowywał mnie do pierwszej jazdy;) Maćkowi z którym tylko raz
mialam okazje jechac,,, i na końcu Romkowi ,który mnie porządnie
utęperowal:)).. pozdrawiam i napewno bede polecac wasza szkole.
2010-06-29 15:32:14
Seba z Witosa

Gorąco polecam :)28.06.2010 pierwsze podejście do egzaminu...wynik
pozytywny :)Dziekuje wszytkim instruktorom a szczególnie Łukaszowi :D mam
nadzieję,że piwko aktualne ;)
2010-06-28 12:24:26

Monia

zdałam! po tylu godzinach jezdzania i denerwowania sie przed egzaminem
udało mi sie! i wszystkim którzy sie zastanawiaja nad wyborem szkoly polecam
wlasnie ta;) - mili instruktorzy, ktorzy sa cierpliwi i potrafia wiele nauczyc
2010-06-25 15:35:46
Ola z Witka aka pirat drogowy :)

25.06.2010 godz. 13.20 zaczynam egzamin praktyczny.... godz. 14.00 koncze
z wynikiem pozytywnym :) Serdecznie dziekuje wszystkim instruktorom, z
ktorymi miałam przyjemnosc jezdzic, czyli po kolei: panu Markowi za piekne
wyklady z teorii i dobre rady podczas jazdy, Łukaszowi, z ktorym stawiałam
pierwsze kroki za ten jego spokoj i zalotne spojrzenia :P panu Darkowi za to,
ze mimo wszystko nie przywiazal mi sznurka do nogi :) Maćkowi za dobre rady
i sympatyczne rozmowy podczas jazdy oraz za dodanie otuchy dzisiaj przez
telefon :)Romkowi za to, ze mnie sprowadzil na ziemie i skryklal pare razy, bo
przyznaje, ze poczatkowo bylam zbyt pewna siebie :) Nie ukrywam, ze
strasznie pomogła mi dzisiejsza rozmowa przed samym egzaminem z panem
Markiem, zrobilam dokladnie to wszystko o czym rozmawialismy (łącznie z
przecieraniem rąk przed jazdą hihi) Wszystko mi pomoglo, za co serdecznie
dziekuje!!! Polecam wszystkim ta szkołę jazdy i do zobaczenia na trasach :)
P.S. Panie Marku obiecuje, ze nie zalicze klepki :)
2010-06-22 15:11:34
Adaś z Tysiąclecia

Właśnie zdałem egzamin za pierwszym razem, jestem wniebowzięty!. Polecam
szkołę OSK 100% najlepsza w Katowicach, świetni instruktorzy, fajna
atmosfera i woooogóle zajebiście ! Mam nadzieję że będe PERFEKCJONISTĄ, w
każdej sekundzie jazdy xD Pozdrawiam
2010-06-21 15:45:00
Michał z Lotosu

Witam;) zdałem dzisiaj egzamin praktyczny, z którym męczyłem się już 3 razy
od ok 2 lat.Wcześniej zdawałem w Bielsku i uczyłem się jeździć pod okiem
innych instruktorów,którzy krótko mówiąc byli do dupy. O szkole jazdy OSK
100% w Katowicach powiem krótko,ZAJEBIŚCIE uczą jeździć...nic dodać nic
ująć;) Zdałem egzamin praktyczny w Katowicach od strzału. Chce tutaj
podziękować głównie Romkowi,który wiele mi pomógł;) Pozdrawiam
2010-06-19 15:02:20
Ilonka Z;)

Zdałam egzamin tydzień temu!Bardzo, naprawdę bardzo dziekuję Romkowi i
Maćkowi, którzy są fantastyczni i którzy mieli największy wkład w moją naukę.
Mile będę wspominać każdą chwilę spędzoną w elce, bo jazdy z nimi to czysta
przyjemność:)Nie mogę też zapomnieć o Łukaszu,z którym przejeździłąm
połowę kursu a także o panu Marku,z którym co prawda nie miałam jazd ale
który przygotował mnie do nich teoretycznie, a póżniej wspierał w kazdej
rozmowie. Wszystkim będę polecać szkołę OSK 100%, bo jest to wymarzona
szkoła dla przyszłych kierowców, która świadczy usługi naprawdę na wysokim
poziomie. W instruktorach szczególnie urzekło mnie to że podchodzą z pasją i
dużym zaangażowaniem do tego co robią,sprawili że nie chodzi już o zwykłą
jazdę samochodem, ale o to,że chcę być dobrym i świadomym kierowcą.
Polecam tez,aby zabierać ze sobą instruktora na egzamin, w moim przypadku
był to Romek, świadomość ze z tyłu siedzi osoba która dobrze ci życzy i która
odezwie się w razie gdyby coś było nie tak naprawdę pomaga. Jeszcze raz

gorąco polecam ta szkolę i pozdrawiam moich ulubionych instruktorów, no cóż
chłopcy...nie macie sobie równych!!!;-)
2010-06-18 23:55:05
Daniel

Gorąco polecam wszystkim OSK 100%. Szkoła prezentuje niezwykle wysoki
poziom nauczania oraz profesjonalne podejście do tematu. Zajęcia teoretyczne
- to nie tylko sucha wiedza, ale fascynująca opowieść, której można by słuchać
godzinami, seans w kinie 3D to tylko marna namiastka wrażeń, jakich można
tu doznać. Przedstawione obrazy na długo zapadają w pamięć i przypominają
się w odpowiednich chwilach na drodze. Zajęcia praktyczne - zawsze
punktualnie, elastycznie co do miejsca i terminu, 100% uwagi, zaangażowania
instruktorów, na których cierpliwość i wyrozumiałość można liczyć. Podczas
jazd można zapoznać się z różnymi samochodami o różnym wyposażeniu, jest i
diesel, i benzynowy. Duże znaczenie ma możliwość nauki pod okiem kilku
instruktorów, co niezwykle wzbogaca warsztat przyszłego kierowcy. W ramach
przygotowań do egzaminu nie zabrakło precyzyjnego objaśnienia pułapek,
jakie kryją się w różnych punktach miasta i mogą zaskoczyć nie tylko na
egzaminie, ale w też w późniejszej codziennej jeździe. Gorąco dziękuję Panu
Markowi za wysoce motywujące słowa otuchy, pozwalające uwierzyć we własne
siły, oraz wskazówki dokładnie trafiające w sedno zagadnienia, nad którym
pracowałem. Romkowi, Darkowi, Łukaszowi, Grzegorzowi i Maćkowi za te
wspólne godziny w pomarańczowych 'elkach' - dzięki Wam zacząłem więcej
widzieć i rozumieć na drodze. Dziękuję też Pani Ani za elastyczne
koordynowanie terminów jazd szkoleniowych. Dzięki Wam zdałem dziś ten
egzamin!
2010-06-18 22:09:39
Kasieńka

Szkoła? Tylko ta i żadna inna!!!! Fatalny początek w sosnowieckim ośrodku
jazdy zakończony sukcesem w Katowicach. Nie potrafię Romku ubrać w słowa
tego jak bardzo jestem Wam wdzięczna. Te nasze "małe wojny" w eLce, moje
prawo->Twoje lewo,bicie po łapach, permanentnie powtarzane "skup się" i to
bezradne kiwanie głową kiedy nie wiedziałeś już co masz powiedzieć i miałeś
ochotę mnie zabić! Za cenne, merytoryczne wskazówki i ogromne wsparcie
duchowe po prostu Wam dziękuję... Panie Marku- za wiarę i ten mega mocny
uścisk po egzaminie, Romku- za wszystko- Prócz "Sosnowsi" ! :)
2010-06-14 20:23:27
Tomek P

Zdałem egzamin bez problemu bo dokształcie w OSK 100%. Kurs ukończyłem
w innym ośrodku (tanim). Wydawało mi się, że jestem dobrze przygotowany
do egzaminu, a w rezultacie zaliczyłem dwie wpadki na placyku. Byłem już
zrezygnowany, kiedy przeczytałem w internecie o OSK 100%. Postanowiłem
coś zmienić i nie żałuje. Szkoda, że tak późno. Na początku okazało się, że
moje umiejętność są bardzo mizerne. Dzięki profesjonalnemu podejściu
instruktorów OSK 100% bardzo szybko poczułem się pewnie za kierownicą.
Szczególnie chciałbym podziękować Romkowi, który poświęcił mi najwięcej
czasu. Romku twoje szczere uwagi i dobre rady były dla mnie bardzo cenne.
Wielki szacun !!!. Ludzie, nie oszczędzajcie na jakości!!!!! Gorąco polecam OSK
100%, który da Wam to czego oczekujecie, czyli 100% gwarancji zdania

egzaminu za pierwszym razem oraz 100% bezpieczeństwa i pewności za
kierownicą po egzaminie. Pozdrawiam
2010-06-08 13:16:37
Gosia

zdałam za pierwszym razem bez najmniejszego problemu! A to wszystko dzięki
mega profesjonalnym instruktorom OSK 100%! a szczególnie dzięki Łukaszowi,
któremu serdecznie dziękuję za stalowe nerwy, super atmosferę na jazdach i
doskonałe przygotowanie do bycia kierowcą :) dzięki, jesteście najlepsi!
2010-06-06 11:49:24
Katarzyna

Profesjonalny kurs zakończony wynikiem pozytywnym przy pierwszym
podejściu :)
2010-05-30 17:46:13
Iza K.

Ukończyłam kurs 10 lat temu, kiedy jeszcze Wasza szkoła OSK 100 % nie
istniała. Jeździłam z różnymi "instruktorami" ale niestety żaden z nich nie
pokazał mi na czym polega bezpieczna jazda samochodem. Dwa razy
podchodziłam do egzaminu ale nie udało mi się zdobyć upragnionego prawka.
Zraziłam się i kompletnie nie wierząc w swoje umiejętności spasowałam. W
tym roku postanowiłam jednak dokończyć to co zaczęłam kilka lat temu.
Zupełnie przypadkowo trafiłam na Waszą szkołę - 24 godziny jazd i zdałam za
drugim razem. Wielkie dzięki dla Romana za poświęcenie (często musiał
wstawać skoro świt), cenne uwagi i cierpliwość. Specjalne podziękowania dla
Pana Marka za bezcenne wskazówki przed egzaminem. Panowie jesteście
wielcy!!!
2010-05-26 22:05:30
Kasia D.

W dniu dzisijeszym zdałam egzamin na prawko i uwierzcie mi to nie był żaden
cud - radość i satysfakcja ogromna. I tu wielkie podziękowania dla całej ekipy
OSK 100% za ich profesjonalizm,fachowe szkolenie, świetną atmosferę w
trakcie nauki. Dziękuję Panu Markowi za interesujace wykłady pierwsze lekcje
za kółkiem, Pozostałym instruktorom dziękuję za cierpliwość, wyrozumiałość,
za poświęcony czas i cenne wskazówki, które z pewnością wiele mi pomogły.
Dzięki Waszej pomocy uwierzyłam w to, że mogę zostać kierowcą i ogromnie
się cieszę, że udało mi się dojść do celu.Na koniec jeszcze podziękowania dla
Romka, który po miesiącu mojej przerwy w jazdach pomógł mi wrócić do formy
i uwierzyć ze chcieć to móc. Wszystkim, którzy chcą zostać świetnymi
kierowcami gorąco polecam szkołę OSK 100% Pozdrawiam
2010-05-24 15:11:00
Darek

Zdałam w końcu egzamin i w dużej mierze jest to zasługa panów Romana,
Marka ,Maćka ,Łukasza Dziękuję Wam Panowie za cierpliwość i za to, że
pozytywnie mnie nastawialiście. Gorąco polecam tę właśnie szkołę, naprawdę
warto bo sukces gwarantowany. Instruktorzy są cierpliwi i wyrozumiali, a
atmosfera jest przemiła. Do każdego kursanta podchodzą indywidualnie
dostosowując się do ich umiejętności.
2010-05-13 20:58:03
Iza

W szkole OSK 100% brałam jedynie jazdy doszkalające, ale żałuję, że nie
zapisałam się tu od samego początku. Instruktorzy wymagający, ale przy tym

bardzo pogodni. Większość godzin spędziłam z Romkiem, któremu bardzo
dziękuję (i którego gorąco pozdrawiam), bo w dużej mierze to właśnie jemu
zawdzięczam pomyślnie zdany egzamin za pierwszym razem. :) Zanim
przyszłam do tej szkoły, byłam przekonana, że instruktor nauczył mnie
wszystkiego. Faktycznie, natrafiłam na dobrego kierowcę, który pokazał mi
wiele, ale dzięki instruktorom z tej szkoły nabrałam pewności siebie, poznałam
dużo lepiej trasy i miałam okazję sprawdzić się dzięki podchwytliwym
poleceniom. ;) Moim zdaniem najlepsza szkoła jazdy!
2010-05-13 17:40:17
Michał J

Witam , nie udało mi się 2 razy w Katowicach za 1 razem głupota za 2 stres :) ,
udałem się do Tychów i nie znając miasta zdałem za pierwszym razem :) Dzięki
za fachowe szkolenie ,polecam każdemu na 100%
2010-05-07 16:11:23
Paweł K-ce

Zdałem dzisiaj za pierwszym razem :) To zdecydowanie zasługa wspaniałych
instruktórów, którzy potrafią nauczyć jeździć każdego. Dzięki nim w
samochodzie czuje się pewniej, niż w fotelu przed telewizorem :D Polecam
wszystkim! Zapisujcie się bez wahania :) Nie ma lepszej szkoły jazdy.
Pozdrawiam i do zobaczenia na drodze ;-)
2010-05-06 12:16:03
krzysiek:D

no wiec:D dzis zdawalem 1 raz i zdalem:D :P dzieki Lukasz:D za towarzystwo
w czasie egzaminu :D i wszystkim instruktorom:P Dzieki Polecam ta szkole!!
swietnie ucza:) Pozdrawiam i do zobaczenia na drodze:D
2010-05-05 17:35:46
Błażej W

Co tu dużo pisać... Zdałem, i to za pierwszym razem. Obyło się nawet bez
większego stresu, no ale po taakim przygotowaniu:D Polecam 100%, są
bezkonkurencyjni! Godna pochwały elastyczność, jazdy mamy wtedy kiedy
chcemy, możemy zacząć i skończyć gdzie chcemy - wydawało mi się to
normalne ale jak słyszałem w innych szkołach tak nie jest... Dziękuję panu
Markowi za męczenie "mojego" sprzęgła; panu Maćkowi za cierpliwość na łuku,
pani Ani za to że nie zabiła mnie gdy co chwila dręczyłem Ją telefonami,
Łukaszowi za czas na trasach egzaminacyjnych i w końcu Romkowi - on już wie
za co:D Pozdrawiam "pomarańczkę" i życzę jej przykręcanej elki:p Jeszcze raz
gorąco polecam wszystkim tą szkołę, jak to już ktoś tutaj napisał, nawet jeśli
wybierzecie inną w końcu i tak tutaj traficie!!!
2010-05-02 16:08:08
Dorota

Kiedy kilka miesięcy temu ukończyłam kurs w "pseudo-szkółce" jazdy, bo jak
się potem okazało miała ona niewiele wspólnego z prawdziwą szkołą jazdy jaką
okazała się OSK 100 %, wiedziałam że nie mam po co zapisywać się na
egzamin bo moje umiejętności były słabiutkie. Myślałam nawet czy nie dać
sobie spokój z prawkiem, bo to może nie dla mnie, a myśl że uda mi się zdać
egzamin praktyczny była tak abstrakcyjna jak lądowanie kosmitów.
Wydawałoby się kompletny kanał, ale trafiłam do OSK 100% i do
najcudowniejszych instruktorów na świecie: Marka, Romka, Maćka i Łukasza,
którzy zrobili ze mnie kierowcę tzn. kogoś kto naprawdę umie jeździć
samochodem. Egzamin zdałam za drugim razem i jestem super szczęśliwa.

Mam nadzieję że nie zapomnę tych wszystkich mądrości jakie przekazali mi
Romek i Marek i będę dobrym kierowcą. Tą moją opowieść dedykuję Romkowi
o którym niektórzy mówią że jest dręczycielem, ale dla mnie jest -the best.
Dziękuję bardzo i gorąco polecam tą szkołę - lepszej nie ma!!!
2010-05-01 15:36:21
Ania M.

Długo zastanawiałam się co napisać, ale chyba żadne słowa nie są w stanie w
pełni odzwierciedlić tego, jak bardzo jestem wdzięczna instruktorom ze szkoły
OSK 100%. Szczególne podziękowania chciałabym skierować do Romka, z
którym spędziłam wiele godzin w czasie jazd dokształcających. Dziękuję Ci za
to, że wstawałeś o 5.30 abym mogła mieć jazdy przed egzaminem, za Twoją
cierpliwość, kiedy popełniałam błędy i kiedy gadałam głupoty;) Wierzyłeś we
mnie do końca, pomimo moich ciągłych obaw o to, że mogę nie zdać. Cały czas
przekonywałeś mnie, że jeżdżę już tak dobrze, że nie jesteś w stanie mnie już
niczego nauczyć i jedyne co muszę zrobić aby zdać, to pokonać stres, jaki
towarzyszy mi przy każdym kolejnym egzaminie. Stresu nie udało się pokonać,
ale wynik egzaminu pozytywny i to dzięki Tobie. Podczas jazdy egzaminacyjnej
było mi bardzo ciężko, ale Twoja obecność tam bardzo mi pomogła. Z całego
serca dziękuję Ci za te godziny spędzone w "pomarańczce", za wszystko czego
mnie nauczyłeś i za niezwykle miłą atmosferę:* Chciałabym również
podziękować Panu Markowi, z którym miałam przyjemność jeździć na
początku. To on przekazał mi wiedzę potrzebną do opanowania samochodu i
bezpiecznej jazdy. Do dziś mam w głowie Jego słowa o antycypacji;) Dziękuję
Panu za wiarę we mnie i za to wszystko czego mnie Pan nauczył.
Podziękowania chciałabym także skierować do Maćka i Łukasza, z którymi
również miałam przyjemność jeździć. Z całą pewnością mogę każdemu polecić
szkołę OSK 100%, ponieważ pracują w niej profesjonaliści, którzy chcą i
potrafią przekazać wiedzę niezbędną do prawidłowego i bezpiecznego
poruszania się po drogach, jak również czerpania z tego przyjemności.
2010-04-29 23:08:42
Ania S.

Dziękuję Ci Romku za dzisiejsze wsparcie na egzaminie i słowa, że w moim
przypadku to tylko formalność:) i udało się egzamin zdany bezbłędnie.
Oczywiście pozdrawiam również pana Marka, Maćka i Łukasza z którymi
miałam przyjemność jeździć :)Do zobaczenia na drodze!
2010-04-28 11:04:50
Ania

Dziękuje panu Romkowi:) Zdałam, zdalam,zdałam!!! Było warto wziąść are
godzin dodatkowych jazd:) Jednak moim zdaniem, ta szkoła nie powinnna
nazywać się " Szkoła jazdy 100%",lecz "200%, a nawet 300%":D Jeszcze raz
bardzo dziękuje.
2010-04-13 21:44:52
Paweł\m/

Trafiłem do grona osób które zdały za pierwszym razem:) Podziękowania dla
Darka,Łukasza,Maćka,Ani,Romana i Marka którzy mi w tym pomogli:) Jesteście
Zajebisci! Nie wiem jak jest w innych szkołach bo całe szczescie nie miałem
okazji tego sprawdzać ale szczerze mogę powiedzieć ze jest to OSK godne
polecenia:)
2010-04-12 20:40:07
Kinga

Dziękuję Wam wszystkim!!! Jesteście wymarzoną ekipą instruktorów!
Szczególne podziękowania dla Łukasza, z którym najwięcej przejeździłam i dla
Romka, który przekazał mi podstawy i świetnie przygotował do egzaminu!
Wszystkim polecam tą szkołę! Przede wszystkim za profesjonalizm i świetną
atmosferę w samochodzie:)!
2010-04-11 20:10:04
Monika

Polecam OSK 100% Chcialam szegolnie podziekowac Romkowi za poswiecony
mi czas dzieki niemu mam prawko.
2010-04-10 18:32:40
Gosia

Zdalam za drugim razem:) Na kursie podstawowym najwiecej jezdzilam z
Łukaszem,kilka godz tez mialam z Markiem i Mackiem.Na dodatkowych godz
jezdzilam juz z Romkiem i to dzieki niemu zawdzieczam bardzo dobre
przygotowanie do egzaminu, nauczyl mnie wszystkiego tego czego nie
nauczono mnie na kursie podstawowym dziekuje za jego zaangazowanie,mila
atmosfere,na duzo waznych rzeczy zwracal uwage na jezdni. Świetnym
instruktorem jest tez Marek ktory jesli cos zle wychodzi analizuje
bledy,tlumaczy i naprawde angazuje sie w nasza jazde na 100% caly czas zeby
jak najlepiej nas nauczyc.Z Mackiem tez milo sie jezdzilo i dobrze uczyl:).
Podziekowania dla wszystkich instruktorow i teraz jeszcze tylko czekam na
odbior prawka i bede smigac po drogach. Pozdrawiam! :))
2010-04-09 15:37:19
Ania

Zdałam dzisiaj dzięki wam, szczególnie dziękuje Romkowi i Łukaszowi za
cierpliwość i humor. Będę was polecać innym. Trzymajcie się ciepło.
2010-04-07 20:41:21
Agnieszka

Jestem kolejną szczęściarą, która zdała dziś za pierwszym razem- poszło
szybko i bez problemów, nawet zdenerwować się nie zdążyłam. Chciałam
podziękować wszystkim- za poświęcony mi czas, anielską cierpliwość i świetną
atmosferę w "pomarańczkach". Szczególne dzięki dla Łukasza, za dzisiejsze
przedegzaminacyjne "będzie dobrze"- no i było :) Pozdrawiam i do zobaczenia
na drodze :)
2010-04-07 18:44:24
Kasia K.

Zdałam :) Wielkie podziękowania dla Romka !!! Spisał się na szóstkę :)
Profesjonalizm, zaangażowanie, cierpliwość, miła atmosfera. Polecam OSK
100%!:)
2010-04-05 23:32:13
Asia

Polecam OSK 100%! Gdyby nie profesjonalizm, zaangażowanie i cierpliwość
całego zespołu (szczególne podziękowania dla Łukasza, bo spędził ze mną w ?
pomarańczkach? największą ilość godzin znosząc dzielnie wszystkie chwile
zwątpienia) teraz nie byłabym szczęśliwą posiadaczką prawa jazdy. Dzięki OSK
100% nauczyłam się śmigać samochodem i czerpać z tego 100%
przyjemności. Jeszcze raz dzięki wielkie dla wszystkich instruktorów! Do
zobaczenia na drodze Panowie!
2010-04-02 20:02:09
Agatka:)

Sprzęgło, gaz i do przodu, Agatka mistrzem samochodu!:P Serdeczne
podziękowania dla całej ekipy, bo naprawdę trzeba było cudu, żeby zrobić ze
mnie kierowcę, a udało się, gorąco polecam OSK 100%!:)
2010-03-31 17:01:59
Kasia

Zdałam, Zdałam, Zdałam!:D Panowie to dzięki wam. Roman, specjalne
podziękowania dla Ciebie:*. PS. Polecam w 100%!!!
2010-03-30 15:46:17
Kuba

Nie ma się co rozpisywać, bo wszystko napisali koledzy i koleżanki wcześniej.
Podziękowania dla Marka, Maćka, Romka i przede wszystkim Łukasza. To on
nauczył mnie wszystkiego od podstaw i z godną podziwu cierpliwością
tłumaczył każdy najmniejszy detal. Miałem po prostu duże szczęście trafiając
na tak dobrego instruktora. Polecam wszystkim bez wyjątku, naprawdę solidna
firma. Pozdrawiam.
2010-03-30 00:47:58
Adam

Jak dla mnie to 100% w nazwie szkoły oznacza nie tylko 100% zaangażowania
ale również 100% profesjonalizmu. Powiem krótko. Jeśli nawet wybierzesz inną
szkołę to i tak wrócisz po nieudanym egzaminie do OSK 100%. Warto więc
marnować czas i pieniądze ? Nie sądzę zatem lepiej od razu wybrać OSK 100%
:) A jak działa magia OSK 100% ? Najlepszy przykład z dzisiaj, z dnia zdanego
egzaminu. Tuż przed nim, miałem z Romkiem jazdę. W czasie tej jazdy
zauważyliśmy czerwone Punto wyjeżdżające z WORD, egzamin. Romek
zaproponował żebyśmy podążali za tym samochodem, zobaczymy sobie trasę,
ja będę miał okazję wczuć się w egzamin itp. Świetna sprawa. I tak
przejechaliśmy całą trasę egzaminacyjną. Później czekając już na placu na
swój egzamin, jakież było moje zdziwienie gdy podjechało to samo czerwone
Punto z tym samym egzaminatorem. Nie muszę dodawać że pojechaliśmy
dokładnie tą samą trasą :) Czy Romek mógł mnie lepiej tego dnia przygotować
do egzaminu ? :) Na koniec dziękuje ponadto panu Markowi oraz Łukaszowi z
którym najwięcej jeździłem i który nauczył mnie sztuki prowadzenia
samochodu. Dzięki.
2010-03-29 13:46:15
Kasia

Prawo jazdy mam od 5 lat (nieużywane), ale dopiero teraz nauczyłam się
jeździć :) Byłam w OSK 100% na jazdach doszkalających. Wszystkim
POLECAM! Wiedza instruktora Romana + jego umiejętności szkolenia +
bezgraniczna cierpliwość = 100% gwarancja sukcesu. Na jazdach przełamałam
się i teraz jeżdżę!!!
2010-03-26 17:16:02
~Damian

Jestem właśnie po egzaminie i jestem niezmiernie szczęśliwy bo po kursie w
"OSK 100%" zdałem za pierwszym razem! Dziękuje wspaniałym instruktorom
za poświęcony czas, cierpliwość i wyrozumiałość dzięki którym nauczyłem się
śmigać ;] 1OO %-Profesjonalizmu! Do zobaczenia na drodze pomarańczki!
Polecam!
2010-03-24 22:27:22
Wiktor

Jak obiecałem tak piszę:) Więc tak...w sumie bezproblemowo zdane za
pierwszym razem, właśnie dzisiaj. W związku z tym podziękowania dla
wszystkich, z którymi jeździłem, czyli dla Marka, Darka, ale przede wszystkim
dla Łukasza za naukę od podstaw i kupę śmiechu podczas jazd i Darkowi za
6.00 dzisiaj przed egzaminem. Czy to jest najlepsza szkoła jazdy? Nie wiem,
bo NASZCZĘŚCIE z usług innych nie musiałem korzystać. Ale wiem jedno, że
OSK 100% jest NA PEWNO GODNE POLECENIA! dzięki nim nie tylko łatwo
zdacie egzamin, ale także nauczycie się naprawdę dobrze jeździć. Polecam
wszystkim - WIELKIE DZIĘKI PANOWIE!
2010-03-24 19:27:34
Karolina Ł.

Dziś dołączyłam do szczęśliwców, którzy zdali egzamin za pierwszym razem! A
taki sukces osiągnęłam dzięki Łukaszowi, który jest najwspanialszym
instruktorem. Nauczył mnie jeździć i przygotował do egzaminu. Ale żeby było
tradycyjnie to powinnam wszystkim podziękować. Panu Markowi, że
najbardziej we mnie wierzył, przekazał wiele cennych rad, pozwalał wyprzedzać
i zabierał na wycieczki do lasu;-). Łukaszowi, że wytrwale jeździł ze mną przez
te kilkadziesiąt godzin, cierpliwie wszystko tłumaczył, co 7.5 minuty powtarzał:
?wolniej?, nie bał się:), prawie nigdy się nie zdenerwował, zawsze witał mnie z
uśmiechem na twarzy i oczywiście za to , że był ze mną na egzaminie. Ooooo i
trzeba podziękować Romkowi Dręczycielowi. Dzięki niemu łuk będzie mi się śnił
do końca życia. On krzyczy i bije! I to on kazał mi tu ten esej napisać!! Panu
Maćkowi tak za całokształt. Chociaż się go boje, to jest chyba najbardziej
opanowanym, cierpliwym i spokojnym instruktorem. Może i spędziłam w
owockach ponadprzeciętną ilość godzin. Ale dzięki temu jestem pewna, że
będę doskonałym kierowcą. A Wy mnie długo nie zapomnicie;) pozdrawiam.
2010-03-22 21:38:13
AGA SOSNOWIEC

Pamiętam jak dziś jak parę miesięcy temu weszłam na opinie i czytałam
zdałam, zdałem, za pierwszym, drugim razem. Myślałam sobie fajnie być na ich
miejscu :) Może kiedyś mnie też się uda. A dziś 22.03 zdałam za 4 razem, za 1
w Katowicach. Co mogę powiedzieć Romek jesteś SPECJALISTĄ od nauki jazdy.
Jesteś najlepszy w tym co robisz, żaden instruktor nie nauczył mnie tak dobrze
jeździć jak Ty. Dokładność, opanowanie za kierownicą, pewność siebie na
drodze to wszystko dzięki Tobie. Przede wszystkim dzięki Tobie odzyskałam
wiarę, że mogę zdać ten egzamin. Potem Maciek to potwierdził - dzięki- i idąc
dziś na egzamin wiedziałam, że nie mogę tego schrzanić. I nie zrobiłam tego.
Ciesze się, że Was poznałam i cieszę się, że jest szkoła, która potrafi nauczyć
młodych ludźi jeździć. Buziaki za wszystko. Dla osób, które szukają szkoły
jazdy WŁAŚNIE JĄ ZNALEŹLIŚCIE
2010-03-15 20:16:03
Stanisław B. z Katowic

ZDAŁEM !!!!! Polecam OSK 100% bezkonkurencyjna, najlepsza szkoła jazdy!
zdecydowanie najlepsza ekipa jaką mozna sobie wymarzyć,a w szczegolności
Pan Roman z którym miałem wszystkie dodatkowe godziny jazdy.Załuję że
kursu nie robiłę w OSK 100% tylko w innej szkole.Polecam Pana Romka,kto
chce się nauczyć dobrze jeżdzić samochodem a nie tylko zdać
egzamin.Dziekuję, za przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej,za cenne
rady,wskazówki i za przygotowanie do samego egzaminu.Polecam OSK 100%za

pełne zaangażowanie w naukę przyszłego kierowcy,rzetelność i sumienność w
przekazywaniu wiedzy. Profesjonalizm połączony z ogromną cierpliwością i
życzliwością.Jeszcze raz szczególne podziękowania Panu Romkowi za jego
opanowanie i spokój dzięki któremu udało mi się opanować moje
zdenerwowanie i zdać egzamin.Polecam OSK 100%jako jedyną szkołę na
bezstresowe ukończenie kursu prawo jazdy i zdanie z sukcesem egzaminu .
ZAPISUJCIE SIĘ !!!!SERDECZNIE POZDRAWIAM
2010-03-12 20:27:16
Kaśka S. z Mysłowic

Moja przygoda z OSK 100% zaczęła się całkiem przypadkowo.Jeden znajomy
polecił mi Tą szkołę, twierdził, że jest naprawdę dobra. I powiem szczerze, że
dopiero teraz wiem, że Oni są najlepsi. Profesjonalizm, jaki wyróżnia Ich
spośród wielu szkół jazdy będących na rynku sprawia, że jazda samochodem
staje się samą przyjemnością. Zaangażowanie wszystkich instruktorów w
naukę kursantów przynosi wysokie rezultaty, co pokazują statystyki. Na wielkie
uznanie zasługuje Pan Marek, sprawca wszystkiego,to,co ja nazywam
szczęściem związanym z kierowaniem autka. :-)) Wielkie podziękowania
składam Maciusiowi, Łukaszowi :-). Szczególne zaś ukłony składam Romkowi.
Jest wymagający, ale dzięki Niemu nauczyłam się bardzo dobrze jeździć.
Polecam wszystkim szkołę OSK 100%, którzy pragną tak jak ja w sposób
profesjonalny nauczyć się być uczestnikiem ruchu. Pamiętajcie!!! Tylko
najlepsza szkoła jazdy i oczywiście pełne zaangażowanie kursanta to klucz do
pozytywnie zdanego egzaminu i możliwości poruszania się po naszych nie
ukrywając "pięknych" drogach. Buziaki dla Was chłopaki. :-)) Jesteście
najlepsi.. i tak trzymajcie :-))
2010-03-10 22:24:16
Łukasz Sz.

Właśnie dzisiaj wyszedłem z pozytywnym wynikiem z WORDu ;-) i to było moje
pierwsze i jak się okazało jedyne podejście :D wszystko to zawdzięczam
Najlepszym Instruktorom z OSK 100% każdy z nich przekazał mi ogromną
wiedzę a podczas wszystkich zajęć byli bardzo sympatyczni przez co jazdy
stawały się ogromną przyjemnością. Bardzo polecam tą szkołę jazdy tutaj
naprawdę każdy ma szansę zdać za pierwszym razem :D Serdeczne i ogromne
podziękowania dla Pana Marka, Łukasza :D, Pana Darka i Romka :D naprawdę
świetna robota. Jeszcze raz wielkie dzięki ;-) JESTEŚCIE NAJLEPSI!!!
2010-03-08 19:08:48
Marta S.

Zdałam dzisiaj za pierwszym razem!!! Dzięki pełnemu profesjonalizmowi
instruktorów, zdawanie dzisiejszego egzaminu było dla mnie przyjemnością.
OSK 100% jest szkołą profesjonalną i godną polecenia. Dzięki wskazówkom
instruktorów, jazda staje się przyjemna, logiczna i zrozumiała. Nie jestem w
stanie ocenić, który z instruktorów był najlepszy, gdyż każdy z nich ma dużo
wiedzy na temat prowadzenia samochodem. Jedno mogę napisać: są bardzo
sympatyczni, mają wilekie poczucie humoru, a jazdy z nimi są czasem
niestraconym. Jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo dziekuję za szkolenie ;) A
przede wszystkim za te ostatnie ;) Pozdrawiam
2010-03-04 21:08:09
Aga z Rudy

Zdałam dzisiaj egazamin!!! Już myślałam że nie dam rady ale udało mi się
opanować stres i poszło gładko. Osiem godzin z Wami wystarczyło aby dostać

upragnione prawo jazdy. Dzięki za dobre rady, za całą przekazaną wiedzę w
ciągu tych kilku godzin i pokazanie jak " nie doić krówki" :-)(dzięki Romek).
Serdeczne podziękowania i pozdrowienia dla Romka, Łukasza i Pana Marka.
Polecam na 100%. Jesteście the best.
2010-03-03 10:13:28
dawidp~

zdane za pierwszym razem,bez większych problemów,WIELKIE podziękowania
dla wszystkich instruktorów,a szczególnie dla Maćka z którym miałem
możliwość jeździć najwięcej,profesjonalne podejście do sprawy,wszystko
wytłumaczone zrozumiale i w miłej atmosferze.Polecam Wszystkim OSK 100%
RULE ;-)
2010-02-28 19:22:10
Tomasz M

Obiecałem, że będzie to jest:D Co prawda trochę późno, ale lepsze to niż nic.
Roman nie był dla mnie romantyczny jak niektóre Panie wspominają, ani za
kolano złapać mnie nie chciał, ale... No dobra koniec żartów. Roman to
przeżarty do szpiku kości profesjonalizmem instruktor:] Nie tylko nauczy Cie
podstaw jazdy potrzebnych do egzaminu, ale dorzuci gratis :-) kilka
umiejętności, które przydadzą Ci się już po egzaminie. Egzamin oczywiście
zdany wzorowo zaraz po zakończeniu jazd. To chyba wszystko:) Polecam, bo
naprawdę warto!!!
2010-02-24 20:05:14
ania ze sławka

dzisiaj o 15:30 podchodziłam do egzaminu i zdałam,dziękuję bardzo Romkowi
za super łuczek,nauczył i wytłumaczył wiele rzeczy jak dobrze jeżdzic,polecam
wszystkim nauke w ośrodku osk100% pozdrawiam i życzę powodzenia innym
2010-02-22 20:54:50
Adrian

W pierwszym terminie oblałem jak ostatni idiota. Dziś pełen sukces w drugim
terminie. Dziękuję Wam za poświęcony czas i przekazaną wiedzę, a każdemu z
osobna: Markowi, za przekazanie pasji i czerpanie przyjemności z jazdy,
Maćkowi za inspirujące wykłady, Łukaszowi za spokój i kierunkowskazy, a
Romantycznemu Romkowi za pełne humoru i treści przygotowanie do
egzaminu. Nigdy nie korzystałem z usług innych OSK, ale z całą pewnością
"100%" wybrałbym ponownie, a Wam drodzy czytający gorąco polecam.
Pozdrawiam Panowie i dozobaczenia:)
2010-02-18 18:07:41
Mariusz M

Fantastyczna jakoś nauki. Naprawdę aż chce się uczyć :) Jazdy ogromnie mi
pomogły i zdałem egzamin :D Wielkie dzięki
2010-02-16 23:46:55
Grzesiek >>Oczko

Dzięki Romkowi zdałem prawo jazdy :)dzieki wielkie za nauke ;]
2010-02-08 20:50:58
Ola od Radka

Wielkie dzięki dla Romka, nauczył mnie jeździć po ośmiu latach przerwy A
wszystko w baaardzo miłej atmosferze Oczywiście będę Was polecać!!!
2010-02-08 14:07:39
Kasia z Adamskiego ! :)

Zdałam !!! niestety nie za pierwszym razem, ale jak to się mówi - trzeba
poczuć smak porażki aby poznać smak zwycięstwa. Ogrooomne podziękowania

dla Pana Marka za pierwsze kroki i Romka oczywiście, który jeździł ze mną
przed egzaminami. [ czepiałeś się, bo się czepiałeś ale dzięki temu zdałam
BEZBŁĘDNIE ] A moją dzisiejszą trasę egzaminacyjną jakby przewidziałeś :)
Jesteście ZA-JE-BIŚ-CI !!!! :D Straszna szkoda, że nie wsiądę już do
Pomarańczki ale na pewno z szerokim uśmiechem i wielkim sentymentem będę
się Im przyglądała na ulicach. Polecam polecam polecam !!!! Dziękuję! :) PS.
Już tęsknię :(
2010-02-05 19:06:40
Dominik

Właśnie wróciłem z Egzaminu z uśmiechem na Twarzy ;) oczywiście
zdałem ;)Przy takich instruktorach nie ma opcji żeby nie zdać ;P Najlepsi z
najlepszych;) Marek-dzięki za Cierpliwość i wogóle za wszystko ;P A Tobie
Romek dzieki ze potrafiłeś mnie czasem trzepnąć w ten pusty łeb i kazałeś
zwalniać ;P
2010-02-02 15:01:48
Ania eS

Żeby nie było tak pięknie to ja zdałam za drugim razem:P Naprawdę polecam
osk 100% bo chłopaki znają się na rzeczy i sprawiają,że kocha się jeździć:)
Dziękuję panu Markowi za wszystkie mądrości, Łukaszowi za pierwsze kroki,
Romkowi za cierpliwość,gdy nagle przestałam umieć jeździć, a największe
podziękowania dla Maćka bo najczęściej się ze mną męczył, najwięcej mnie
nauczył i najfajniej sie z nim ćwiczy sprzęgło;)Pozdrawiam całą ekipę!jeszcze
raz POLECAM!
2010-02-01 12:24:39
NataliiaS

Zdałam za pierwszym razem!!! Dzięki OSK 100%! Wielkie podziękowania dla
Łukasza za to że nauczył mnie jeździć dosłownie od zera i że był ze mną na
egzaminie, dla Romka za łuk i parkowanie, dla Maćka za umiejętność
przełączania biegów i kręcenie kierownicą, dla Pana Marka za "Prowadź z
mądrością" i tą mądrość :) Uwierzyłam opiniom z tej strony i nie żałuje! Na
sobie sprawdziłam ze w OSK 100% potrafią dobrze nauczyć nawet
obcokrajowca! :))
2010-01-30 15:18:36
Tomek

Po łącznie 11 godzinach spędzonych w pomarańczowych fiacikach (5 godzin pół
roku temu, kiedy mi się nie udało i 6 teraz) udało mi się zdać egzamin. Przede
wszystkim słowa uznania dla cierpliwości tego studium różnych osobowości. Od
osób z okładki można posłuchać o zależności prowadzenia samochodu od
umiejętności z którymi przyszło mi jeździć. Można sobie pogadać a gdy zarzuci
się dowcipem być pewnym że się zaśmieją :]. Kilka błędów nabytych na kursie
w innej szkole zdołali wyeliminować na tyle skutecznie, że na egzaminie udało
mi się zebrać wszystkie noty pozytywne. Jedynie strasznie żal mi tych
pomarańczowych samochodów, które mocno katowałem swoim brakiem
wprawy za kierownicą. Sukcesów w edukacji przyszłych kierowców i sporo do
nich cierpliwości.... Polecam, bowiem są to ludzie warci swojej ceny.
2010-01-29 21:43:47
Ola

Zdałam!!!! ;-) Gdybym została w swojej poprzedniej szkole na pewno
umawiałaym sie dziś na kolejny egzamin!!! To najlepsza szkoła i polecam ją
wzystkim. Pozdrowienia i podziękowania dla Romka, z którym jeździłam!!!

2010-01-21 18:21:27
Beata S.

Ja również należę do grona tych szczęściarzy, którzy za pierwszym razem zdali
egzamin. I jest to zasługą przeuroczych panów instruktorów, którzy cierpliwie
wytykali mi wszystkie błędy, uczyli bezpieczeństwa na drodze, służyli radą i
pomocą. Dzięki Wam nie tylko nauczyłam się jeździć, ale zrozumiałam także,
co to znaczy być odpowiedzialnym kierowcą. Panowie, będę wspominać
pierwsze chwile za kierownicą spędzone z Maćkiem, kilometry dróg
przejechane z Łukaszem, poznawanie tajemnic miasta z Romkiem i w końcu
słowa Marka ? uwierz w siebie! Dziękuję za wszystko i życzę Wam dalszej
wytrwałości i wielu tak zadowolonych uczniów jak ja. Polecam Waszą szkołę
gorąco!!! Gdyby Jeremy Clarkson o Was wiedział, też by Was polecał!!!
2010-01-20 21:31:10
Mariusz z Tysiąclecia ;)

Zdałem!!:) Lepszej szkoły niż OSK 100% niema! Profesjonalizm pierwsza
klasa. Żałuję tego że od początku nie zacząłem w tej szkole. Pozdrawiam w
szczególności pana Romka:) z którym jeździłem najwięcej, oraz pana Marka i
pana Maćka. Potrafią zrobić bardzo fajną atmosferę, gdzie o stresie nie ma
mowy. "Pomarańczki" są najlepsze :) Trzymajcie się i do zobaczenia na
drodze;)
2010-01-20 20:53:36
gosia

Co tu dużo komentować, 100% polecam, Romek wieeelkie dzieki za bycie
okrutnym i czepialskim, ale przede wszystkim cierpliwym i za wiare, że zdam,
kiedy ja już ją niemal straciłam. Pozdrawiam rowniez reszte ekipy:D pana
Marka, który wbił do głowy teorię, Łukasza, z którym też miałam przyjemność
raz pojeździć i Maćka, z którym tej przyjemności nie miałam. Życze dużo i
oczywiście samych fajnych i zdolnych kursantów (jak ja) :)
2010-01-20 13:26:46
Monia :):):)

Zdałam....za pierwszym razem....oczywiście dzięki komu??OSK 100%!!!!
JESTEŚCIE NAJLEPSI I ZAJEBIŚCI!!!!!!!!Dziękuje Wam za profesjonalna
nauke !!! OSK 100% jest perfekcyjna szkoła jazdy prowadzoną przez
fantastycznych ludzi . Która wie jak przekazać teorie i pózniej wykorzystać to w
praktyce...Cala załoga jest profesjonalna, cierpliwa, dokładna w tym co robi
oraz maja zajebiste poczucie humoru :):)dzięki czemu milo się jedzi :):)
DZIĘKUJE WAM!!!! W szczególności Łukaszowi z którym miałam najwięcej
jazd....ale zaznaczyć bym chciala że z każdym z moich ulubieńców
pojezdzilłam.....Wiec naprawdę WIELKIE PODZIĘKOWANIA DLA
MARKA ,ROMKA ,MAĆKA I ŁUKASZA....Będę w 100% polecać OSK 100%!!!!
Moi kochani to co idziemy świętować zdany egzamin???:):):)Buziaki dla Was!!!
Uwielbiam Was!!!!! Dziękuje Romuś ze dzisiaj tak wcześnie wstałeś żeby z
Monią pojezdzić :P:P...DZIĘKUJE Monia :):):):) :*:* BĘDZIE MI WAS
BRAKOWAĆ:(
2010-01-19 16:42:40
Karolina

Zdałam egzamin na prawo jazdy:). Trafiłam do OSK 100% po kursie w innej
szkole jazdy i 2 nieudanych podejściach do praktycznego egzaminu
państwowego. Tylko dzięki jazdą doszkalającym z Romkiem (jestem twoją
dłużniczką) nauczyłam się prawidłowo technicznie prowadzić samochód,

przewidywać i odpowiednio reagować na sytuacje mające miejsc w ruchu
drogowym, (choć musiał walczyć ze złymi nawykami udało się!). Jakość
kształcenia nieporównywalnie lepsza niż w innych szkołach, ogromne
zaangażowanie, profesjonalne podejście i atmosfera sprzyjająca nauce
sprawiają, że godziny spędzone w ?pomarańczkach? są bezcenne. Polecam
serdecznie wszystkim szukającym najlepszej szkoły jazdy, gdyż tylko dzięki
wam jestem szczęśliwą posiadaczką prawa jazdy. Jeszcze raz wielkie dzięki:).
2010-01-19 10:54:01
Kasia Oleksy (Siemianowice Śl.)

Zdałam!!!!! Zdałam za pierwszym razem egzamin na prawo jazdy, przyszła
więc pora na kilka spostrzeżeń odnośnie OSK 100%. Mam nadzieję, że moje
uwagi rozwieją wątpliwości innych potencjalnych kursantów i pomogą im
dokonać trafnego wyboru ;) Po pierwsze: bardzo sensownie wydane pieniądze.
Wykłady, z których już wiele się wynosi - rewelacyjnie prowadzone, ilustrowane
przykładami, rysunkami i filmami - na pewno nie są nudne. W tym miejscu
serdeczne pozdrowienia dla Pana Marka :) Ponadto - kompletne, świetnie
opracowane materiały przydatne do nauki w domu. Po drugie: jazdy ? to
osobny rozdział. Solidni, profesjonalni, zaangażowani w swoją pracę
instruktorzy, którzy mają do przekazania prawdziwy ogrom wiedzy, trzeba tylko
chcieć ją chłonąć ;) Po takim szkoleniu egzamin to formalność - wsiadasz do
samochodu na placu manewrowym, a stres gdzieś się ulatnia i czujesz, że ?
wszystko wiesz i wszystko umiesz?. Może nawet się okazać, że tzw. egzamin
wewnętrzny w szkole, dopuszczający do państwowego był trudniejszy ;) Czapki
z głów dla pomysłodawców OSK 100% za to, że wszystko tak sprawnie sobie
wymyślili i zorganizowali. Ponadto wielkie dzięki dla instruktorów, z którymi
miałam niekłamaną przyjemność jeździć - Łukasza, Romka i Maćka - za
rzeczowość, zaangażowanie, atmosferę i sprawne przewodzenie. Specjalne
podziękowania dla Łukasza za ?wywróżenie? podczas porannych jazd znacznej
części mojej trasy egzaminacyjnej ;) Na zakończenie jeszcze mała refleksja.
Być może, dzięki kursowi nauki jazdy w OSK 100%, zauważycie, jaką
przyjemnością jest branie danej dziedziny na warsztat i rozwijanie w niej
umiejętności do poziomu, na którym odczuwa się satysfakcję ze swojego
działania. pozDrawiaM serdecznie!
2010-01-08 20:38:57
Damian z Witosa:)

Zdałem egzamin za pierwszym razem:) Egzamin teoretyczny 0 błędów,
egzamin praktyczny 0 błędów, jak powiedział mi pan egzaminator "Zdał pan
celująco". Chciałbym z całego serca podziękować wszystkim instruktorom,
którzy wkładają całe swoje serce w swoją pracę i wierzyli we mnie;). Lecz w
szczególności chciałbym podziękować Łukaszowi i panu Markowi, z którymi
miałem przyjemność jeździć. Bez wątpienia nie był to stracony czas:) Czasami
autko "gasło", lecz Oni nigdy nie tracili cierpliwości:), zawsze wytłumaczyli
wszystko jeszcze raz i jeszcze raz:) Więc, jeśli chcesz zdać prawko "celująco",
za pierwszym podejściem polecam OSK 100%!!!:) Pozdrawiam chłopaki i do
zobaczenia na drodze:)
2010-01-07 12:35:07
Damian.W

Witam:) Zdałem prawko za 1 razem:) Co tu duzo pisac szkola 100% jest w
pelni profesionalna:) Polecam ja w 100%:D Dziekuje serdecznie wszystkim

instruktorom, a w szczegolnosci Łukaszowi i panu Markowi z, którymi miałem
przyjemność najwięcej jeździc.!:D Pozdrawiam i dziekuje:)
2010-01-06 16:13:53
Monika z Siemianowic

Dzięki chłopaki jesteście perfekcyjni w każdym calu ;) Dziś zdałam za
pierwszym razem ! Idealne przygotowanie od strony teoretycznej i praktycznej.
Serdecznie dziękuję każdemu z Was Romkowi, Łukaszowi, Maćkowi i Panu
Markowi. Szczególne podziękowania dla Ciebie Romku diabełku za to, że
wstałeś dziś tak wcześnie i mogłam się rozjeździć przed egzaminem a
szczególnie dzięki za to, że przewidziałeś moją dzisiejszą trasę
egzaminacyjną ? parkowanie w tym samym miejscu, zawracanie z
wykorzystaniem infrastruktury w tej samej bramie jesteś chyba wróżką. Będę
tęsknić za każdą pomarańczką. Niech nikt się nie zastanawia jak chcecie zdać
za pierwszym strzałem tylko z OSK 100% ! Całusy chłopaki i do zobaczenia na
drodze ;)
2010-01-05 15:54:18
martusia

Wielkie podziękowania dla całej ekipy OSK 100%, dla Marka, Maćka, Romka i
Łukasza. Jesteście niesamowici! :) Dziękuje za przekazanie wiedzy
teoretycznej i praktycznej, za cenne rady i wskazówki i za przygotowanie do
samego egzaminu. OSK 100% było moją pierwszą i właściwie ostatnia szkołą
jazdy, bo dzięki profesjonalnemu przygotowaniu w miłej i sympatycznej
atmosferze, udało mi się zdać egzamin za pierwszym razem. :) Wszystkim,
którzy jeszcze zastanawiają się nad wyborem szkoły jazdy zdecydowania
polecam OSK 100%. Pozdrowienia i buziaki dla Was Chłopaki. :* Będę za Wami
tęsknić!!!
2009-12-31 09:23:11
Kamilka

Potwierdzam... ponizsze komentarze NIE sa ukartowane badz tez wyssane z
palca:) Dolaczylam do elity- zdane PIERWSZYM podejsciem:):)!! Wszystko
dzieki perfekcyjnemu instruktazowi i fachowemu podejsciu intruktora,
zdecydowanie polecam wszystkim przyszlym kierowca wybor 100% osk.
Jestem zadowolona z kazdej minuty spedzonej w pomaranczce, jeszcze raz
dziekuje za cierpliowosc i wytrwalosc :)a pozostalym juz tylko POWODZENIA ! .
Pozdrawiam
2009-12-23 16:29:10
Marta;)

Zdaaałam;)! Cieszę się niesamowicie;d! Chcicalam bardzo podziękować panu
Markowi, Maćkowi, Łukaszowi, a w szczególności Romkowi, który mnie do
samego egzaminu przygotował;). Wszyscy Panowie mają nieziemską
cierpliwość, widać, że to, co robią sprawia im przyjemność. Mają cel ? przede
wszystkim nauczyć nas myśleć, antycypować;p oraz dobrze jeździć, bo
przecież nie jeździmy z workiem kartofli;p. Wszystkim polecam tę szkołę
jazdy!! Mnie poleciła ją koleżanka, wiec opinie podtrzymuję. 100% rządzi!;d
Wesołych Świąt życzę całej ekipie!!! Pozdrawiam;))
2009-12-23 11:40:38
Karolina

Dopiero po zmianie szkoły na 100% udało mi się zdać egzamin:) tak jak Wy (w
szczególności ty Romku!!!!) nikt lepiej nie potrafi przygotować do poruszania

się po drodze:)))) Mam nadzieję, że Wasze święta będą tak szczęśliwe jak
moje po dzisiejszym zdanym egzaminie :)))))
2009-12-20 23:02:43
Ola

Egzamin praktyczny zdałam za 1 razem i to nie dzięki temu że podrywałam
egzaminatora, choć jesten z instruktorów z OSK100% twierdzi inaczej. To
raczej dlatego, że poświęciliście mi dużo dobrze spożytkowanego czasu i byliści
bardzo cierpliwi. W szczególności dziękuję Łukaszowi, z który spędziłam
większość czasu w samochodzie, jesteś świetnym nauczycielem. Oczywiście
dziękuję też Tobie Romku Ty złośliwa bestio.
2009-12-19 12:31:52
Kasiek^^

Nooo nie powiem, z blondynki-czyli kompletnej nogi na drodze^^, zrobiliście
całkiem niezłego kierowce;D! Dziękuuuuje bardzo za cierpliwosc i polecam
każdemu tak wspaniałych i rzetelnych instruktorów:)) 100% the best^^! a
właśnie, egzamin zdałam wczoraj;D czyli 18XII:))jeszcze raz bardzo dziękuje!
Wesołych i RODZINNYCH (Macku:))) Świąt życze wszystkim!;D;**
2009-12-18 17:05:07
Sandra

Zdałam ... a to dzieki OSK na 100% ... Polecam w 100% i bardzo
dziekuje :):):)
2009-12-16 16:45:54
Alicja ^^

Zdaaaaaaaaałaaaaaaam! (dla statystyk: za 1-wszym razem po kursie w 100%,
a w sumie to za 6-tym:O) Polecam ten przecudowny kwartet instruktorski!!!!
Maćka, Łukasza, Marka i Romka - wszyscy cierpliwie znoszący moje paplanie.
Panowie profesjonalnie przygotowują do egzaminu i do jazdy w realu. Czyli:
jak nie przejechać pieszego, włączyć się do ruchu, nie najechać na krawężnik,
trzymać kierownicę, naciskać pedały, zmieniać biegi, ruszać pod górkę oraz
płynnie się zatrzymywać tak, żeby osoba siedząca obok nie oblała się tak
upragnioną kawą:) Niby nic dziwnego, ale mam porównanie do innego OSK i
tam mnie tego NIE nauczyli. Jedyne, co mi dał wcześniejszy kurs to wpadnięcie
w prawojazdową 4-letnią depresję:/ A tu się okazało, że nawet da się mnie
nauczyć jeździć:) Będę tęsknić... chlip... było fajnie i śmiechowo:) Watashi wa
untenshu desu!!!!!!! w końcu!!!!! Pozdrawiam!
2009-12-03 17:39:12
adaś

Co tu dużo mówić, OSK 100% jest zajebista, inne szkoły są dla lamusów
(pozdrawiam PZMOT w tym miejscu) ;) Instruktorzy - a poznałem większość są bardzo sympatyczni, podczas jazd atmosfera luźna, bezstresowa nauka na
wysokim poziomie. Można sobie pojeździć na różnych samochodach, sportowe
Grande ma dobry power :D Polecam każdemu kto chce się nauczyć dobrze
jeździć samochodem a nie tylko zdać egzamin. Ja zdałem dziś za 2 podejściem
(1 oblane przez tylko i wyłącznie moje zdezorientowanie, a nie błędy w
wyszkoleniu). Więc jak mówię, same superlatywy, tak właśnie powinna
wyglądać szkoła nauki jazdy. pozdrawiam!!
2009-11-27 14:53:26
Tiger

Serdecznie dziękuję Romkowi oraz Łukaszowi (z którym również miałam
przyjemność trochę pojeździć) za naukę, cierpliwość i przede wszystkim za

cenne i mądre informacje oraz niesamowicie miłą i sympatyczną atmosferę :) 9
listopada szczęśliwie zdałam egzamin praktyczny i od tygodnia jeżdżę już jako
pełnoprawny kierowca!!! :))) Serdecznie pozdrawiam! Ania P.S. Waszą szkołę
jazdy z przyjemnością będę polecać wszystkim kandydatom na kierowców :)
2009-11-24 17:41:45
Maciek

Bezkonkurencyjnie najlepsza szkoła jazdy! Mile wspominam czas spędzony w
eL'ce. Polecam każdemu kto nie tylko chce zdać egzamin, ale przede wszystkim
chce nauczyć się jak bezpiecznie, dynamicznie i w pełni rozumiejąc co się robi
kierować samochodem. Pozdrawiam i dziękuje :)
2009-11-19 13:06:14
Dorotka ;)

Zdałam przed chwilką również przy pierwszym podejściu bez jakichkolwiek
problemów, czy komplikacji :) Jesteście zdecydowanie najwspanialszą ekipą
jaką można byłby sobie wyobrazić.. Maciek z niezwykłą cierpliwością pomagał
mi w stawianiu pierwszych 'kroczków', pan Marek z którym miałam najwięcej
godzin dokładnie nauczył mnie bezpiecznej i przyjemnej jazdy, Łukasz wytykał
pierwsze błędy i wprowadzał w trasy egzaminacyjne i oczywiście Romek, który
poświęcił mi mnóstwo swojego czasu zaraz przed egzaminem, przerabiając ze
mną dokładnie wszystko czegokolwiek tylko, jakikolwiek egzaminator mógłby
ode mnie chcieć.. Ba! nawet w dniu egzaminu wstał po 5, żebym mogła jeszcze
raz sporo powtórzyć :) Wasz profesjonalizm, poświęcenie i zaangażowanie są
naprawdę ogromne, poza tym atmosfera jaka ponowała na jazdach z każdym z
Was to po prostu bajka.. ;) Ludzie! Po co ryzykować w niepewnych szkołach
jazdy skoro mamy "OSK 1oo%"? :) Naprawdę polecam wszystkim rozsądnym,
którzy chcą nie tylko zdać egzamin, ale przede wszystkim JEŹDZIĆ! :)
2009-11-18 17:53:43
Patka Pal:)

Zdałam dzisiaj egzamin !!! I jestem tą szczęściarą która, uczęszczała na kurs
do OSK 100% !!! Chciała bym podziękować i pozdrowić serdecznie wszystkich
instruktorów; Pana Marka, Maćka i Romka za świetne przygotowanie
teoretyczne i praktyczne. Panowie są wyrozumiali, mają cierpliwość do
kursanta i przede wszystkim starają się przekazać swoją wiedzę i pasję w jak
najdogodniejszy sposob! Jazdy przebiegały zawsze w miłej czasami bym
powiedziała, że wręcz w rodzinnej atmosferze:) Instruktorzy zawsze
przyjezdzali pod umowione miejsce czy to szkoła albo dom, nie trzeba było
tracić czasu jeszcze na dojazdy. Bez wahania wszystkim polecam tą szkołę!
Żałuję w sumie ze juz nie będę miała okazji pośmigać w "Pomarańczy" ale
cieszę się ze zdałam! Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam i dzięuję! ;)
2009-11-13 15:06:56
Sylwia

Wczoraj udało mi się zdać egzamin:) Było to moje trzecie podejście, ale
pierwsze po jazdach w szkole OSK. Jeździłam z Romkiem i musze przyznać, że
naprawdę zna się na tym co roba, a mam porównanie, gdyż jeździłam z
instruktorami z innych szkół. Dziękuję Romek za świetne przygotowanie, mile
spędzony czas i anielską cierpliwość. ps. Romek jest chyba wróżką - na jazdach
bezpośrednio przed egzaminem jeździłam na tej samej trasie na której miałam
egzamin:) Pozdrawiam
2009-11-04 20:32:05
Malwinka

ZDAŁAM!! Egzamin mam za sobą mimo ogromnych stresów. Dziękuję
najlepszemu instruktorowi - Romanowi za dobre przygotowanie,
wyrozumiałość, życzliwość i duuuuuużo cierpliwości!! Jeśli ktoś kiedyś będzie
szukał dobrej i skutecznej szkoły jazdy to z całą pewnością polecę OSK 100 %
Pozdrawiam
2009-11-02 18:55:17
konrad

Zdałem za pierwszym razem, ponieważ instruktorzy wiedzą jak nauczyć i czego
nauczyć, dlatego polecam tą szkołę wszystkim, którzy też planują zdać za
pierwszym bo przecież kto nie chce. :)
2009-11-01 21:39:43
Olcia

W piątek szczęśliwie udało mi się zdać:) Wszystko dzięki poświęceniu
wszystkich panów pracujących w tej wspaniałej, pomarańczowej firmie:)
Szczególne podziękowania dla Romka, który przejeździł ze mną najwięcej
godzin:) Poświęcał się biedaczek, jeżdząc ze mną do 23:) Ale opłacało się:)
Nigdy we mnie nie zwątpił:) Chłopaki są przeżyczliwe i tworzą genialną
atmosfere w której naprawde chce się uczyć! Teraz moje autko czeka juz na
mnie w garażu( WIĘC ŚPIESZ SIĘ URZĘDZIE) bo ja juz chce ruszać na drogi!!!
Buźka!:*
2009-11-01 15:19:01
Ania C.

POLECAM !!!!!! Wszystkim co chcą naprawdę nauczyć się jeździć a do tego w
miłej atmosferze :) Super instruktorzy : profesjonaliści w każym calu,
sympatyczni, pomocni, życzliwi i dużo by tak wymieniać pozytywów :)). Nie
czekajcie tylko się zapisujcie, napewno nie pożałujecie!!!!! Pozdrowienia dla
Romka i Maćka :))
2009-10-31 09:50:56
Justyna Ch. :)

Co tu duzo mowic,szkola jazdy super,atmosfera tez,instruktorzy jeszcze
fajniejsi ;) Przedewszystkim nauczyli mnie dobrze jezdzic i prawidlowo
interpretowac sytuacje na drodze, nie zaluje, ze zapisalam sie do nich mimo,
ze wszyscy sie dziwili "co?tak daleko?;o chce ci sie?"(bo mieszkam az miasto
obok Katowic)Chcialo mi sie :D i dobrze na tym wyszlam. Polecam wszystkim,
ktorzy sie jeszcze zastanawiaja, lepszej szkoly nie ma :)
2009-10-29 11:04:21
Krystian H.

Udało się! Zdałem za pierwszym razem, a wszystko to zasługa instruktorów,
którzy doskonale wprowadzili mnie w techniki prowadzenia samochodu.
Zaliczenie egzaminu po przejściu fachowego kursu w OSK 100 %, to po prostu
formalność : ) Pozdrawiam wszystkich egzaminatorów, z którymi miałem
przyjemność jeździć i zachęcam inne osoby do zapisania się na kurs w tej
szkole bo to najlepsza droga do zdobycia prawa jazdy!
2009-10-27 08:53:51
TomaszS.

Zdałem... Zdałem za pierwszym razem ! Profesjonaliści w każdym calu. Przy
tym przemiła atmosfera podczas kursu... Z całą pewnością polecam tą szkołę.
Jest to najlepsza szkoła jazdy! Dziękuje Wam drodzy instruktorzy za naukę,
pozdrawiam i do zobaczenia na naszych kochanych polskich drogach. ps. -

Chcesz mieć prawo jazdy, a przy tym nauczyć się bardzo dobrze jeździć
samochodem ? - Zapisuj się na kurs do tej szkoły !
2009-10-26 21:13:10
BUCZ

ROMEK SIĘ CZEPIA:D Przeprowadził mnie(przebrnął ze mną)przez cale 30
godzin i to bez jednego podniesienia głosu( a myślę że zasłużyłem na to:)).
Romek jest chyba mistrzem Zen:). Wielkie dzieki Romek - nauczyłeś mnie
jeżdzic:D!!! Podziekowania również dla Łukasza który dziś 2 godziny przed
egzaminem przewidział trase którą pózniej jechałem i zdałem a także dla Pana
Marka za mądrości teoretyczne:). Czyli tak: Teoria i praktyka
PROFESJONALNIE. POLECAM NA 100%:D
2009-10-23 09:30:37
ok

bylo oki

2009-10-21 20:13:08
Dominika

Polecam ! od zaraz ! Dziś miałam egzamin, pierwszy raz, i ZDAŁAM !!
Tłumaczą, motywują, wprowadzają miłą atmosferę. Można wymieniać bez
końca.... A na dodatek dojeżdżają i odwożą w ustalone miejsce (czyt. pod dom
xD). Jeździłam z każdym i polecam każdego instruktora Romka, Maćka, Marka i
Łukasza ! Doświadczenie i natychmiastowa korekta wszystkich błędów z
wytłumaczeniem i podana w przyjaznej atmosferze daje efekty ;). A co do
teorii to podana w formie ciekawych wykładów, z których coś się wynosi, a nie
tylko siedzi, żeby mieć zaliczone. Przygotują każdego w 100 albo 1000 % !!!
Polecam i dziękuję wszystkim :).
2009-10-17 15:15:07
Mateusz Sz.

Witam dzis czyli 17.10.2009 udało mi sie zdać za pierwszym razem egzamin.
Zawdzieczam to doswiadczeniu i oddaniu jakie instruktorzy włozyli w moje
przygotowanie. Gorąco polecam szkole! OSK100% wymiata!:D
2009-10-16 20:18:49
Iza

Szkoła godna polecenia, pełna profesjonalistów. Po kilku jazdach wykypionych
w tej szkole zdałam egzamin.Polecam :))))
2009-10-15 15:58:46
Marcin W.

15.10.2009 r. egzamin udało mi się zdać za pierwszym podejściem. Chciałem
podziękować każdemu z instruktorów za przekazaną wiedzę, wskazówki i
cierpliwość. Moim zdaniem wybór tej szkoły to jedyna słuszna droga do
zostania dobrym kierowcą. Polecam z pełnym przekonaniem, ponieważ za tą
szkołą przemawia fachowość, wielka wiedza i umiejętności Marka, Romka i
Maćka. Indywidualne podejście do każdej osoby, pełne zaangażowanie i
profesjonalizm w tym co robicie jest godny podziwu. Jeszcze raz dziękuje Wam
za wszystko i tym, którzy się wahają mówię: ZAPISUJCIE SIĘ!
2009-10-13 21:43:40
Magda G

Wybaczcie kochani, ale zapomniałam dodać, że oprócz tego, że potraficie
nauczyć, jesteście najprzystojniejszą kadrą szkoleniową jaką znam :D
Polecam!!!
2009-10-13 14:47:04
Magda G :)

ZDAŁAM! ZDAŁAM! ZDAŁAM! Tylko trochę żałuję, bo nie będę juz miała okazji
pojeździć z Wami chłopaki :) Nie wiem jak uczą w innych szkołach, ale lepszych
od Was nie ma na całym Śląsku. Szczególne podziękowania dla Romka, który
wykazał wiele cierpliwości w moim przypadku :)Dziękuję, polecam i do
zobaczenia na drodze :)
2009-10-13 11:24:42
Tomasz

szkoła genialna, wielkie dzięki dla Mariusza za polecenie ;) warto bylo
dojezdzac busem, chociaz teraz to nawet w centrum sa teorie. Z kazdym
instruktorem mialem jazdy i musze przyznac ze kazdy uczy bardzo dobrze.
Egzamin 13.10.2009 zdany pozytywnie bez zadnych bledow. Wiadomo ze stres
towarzyszy, ale po odpaleniu silnika juz totalny luz :) w 100% polecam ta
szkole !!
2009-10-07 21:21:58
KASIA W.

6-go października ZDAŁAM EGZAMIN NA PRAWO JAZDY! Wszystko dzięki tej
szkole! Profesjonalne podejście, rewelacyjne metody nauczania,
zaangażowanie, w tej szkole to wszytsko na 100% nawet i więcej :D.
Szczególne podziękowania dla Romka bo z nim miałam przyjemnośc najwięcej
jeździć :). DZIĘKUJĘ :) POLECAM POZDRAWIAM - KASIA
2009-10-03 09:09:20
M A R I U S Z (MooN)

23.09.2009 zdałem egzamin na prawo jazdy!! Chciałem serdecznie
podziękować za bardzo cenną wiedzę którą przyswoiłem dzięki Tym
wspaniałym kierowcom. Jesteście najlepsi w tym co robicie. I bardzo dobrze że
potraficie to wykorzystać w pomaganiu innym osiągnąć ich założone cele.
Jestem z Was bardzo dumny. Hasło 100% jest jak najbardziej na miejscu.
Szkoda, że nie ma innych szkół jazy takich jaką Wy prowadzicie. Przez co
każdy byłby 100% kierowcą :D. No nic, LUDZIE ZAPISUJCIE SIĘ NA KURSY !!
Nie ma się co zastanawiać. Inne szkoły to strata pieniędzy oraz czasu, bo i tak
nie potrafią nic nauczyć a jedynie liczyć pieniądze ździerane z kursanta!! Ja
jeździłem z dokształtów i bardzo żałuję, że od razu nie zacząłem mojej
przygody za kierownicą poprzez właśnie tę szkołę. Marku, Romku oraz Maćku,
jeszcze raz za wszystko dziękuję.
2009-09-05 14:18:14
małgosia

Ktoś kiedyś powiedział - "Nie moc silnika, a technika zrobi z ciebie zawodnika."
W ciągu kilku godzin w OSK 100% człowiek jest w stanie dowiedzieć i nauczyć
się więcej niż w innej szkole jazdy po 30h. Po kilku jazdach wykypionych w tej
szkole, udało się :-) POLECAM!
2009-09-03 15:37:10
Kasia ;)

Zdałam właśnie egzamin na prawko , ale tylko dzięki OSK 100% . To było moje
drugie podejście, więc po nieudanej pierwszej próbie zapisałam się tutaj. I
gorąco polecam. Wcześniej jeździłam z sosnowiecką szkołą, która nie dosięga
nawet do pięt temu ośrodkowi. Jeżdżąc z p.Romkiem wyszły wszyskie moje
braki,niedociągnięcia i wszytskie błedy które wielokroć nieświadomie
popełniałam gdyż wsześniej nigdy mi na to nie zwracano uwagi lub uczono
błędnie. Nazwa ośrodka jest w 100 procentach adekwatna :D dla niego więc
najszczerzej polecam wszystkim , którzy nie tylko chcą zdać, ale którzy chcą

też jeździć dobrze i bezpiecznie. Nawet nie warto się wahać tylko od razu
zapisywać do szkoły :) No i polecam raz jeszcze p. Romka :)
2009-08-31 21:18:00
Pati

Jesteście najlepsiiiiiiiiiiii!!!!!!! egzamin zdany za pierwszym razem:) każedemu
polecam Waszą szkołe bo jesteście profesjonalistami!!! Dziękuje bardzo całej
ekipie a wszczególności Tobie Romku!!! Buziaki dla wszystkich:):):)
2009-08-10 21:22:40
Kinga

Zdałam egzamin na prawo jazdy za pierwszym razem tylko dzięki 7
dodatkowym jazdom wykupionym u Was. Poprzednia szkoła nie za bardzo mnie
przygotowała, a jak już czegoś się nauczyłam to niepoprawnie. Zdecydowanie
polecam 100% i bardzo doceniam wkład oraz zaangażowanie Romka, który
wytrwale mnie uczył aż w końcu nauczył (i nawet wstał o 6 rano żebym
rozjeździła się przed samym egzaminem - z tym nie spotkałam się w innych
szkołach!). Dziękuję za wszystko!
2009-08-05 15:05:27
NATALA

DZIŚ MIAŁAM EGZAMIN, KTÓRY ZAKOŃCZYŁ SIĘ WYNIKIEM POZYTYWNYM, A
TO TYLKO I WYŁĄCZNIE Z TEGO POWODU, ŻE TRAFIŁAM DO
PROFESJONALISTÓW. PRAWO JAZDY ZACZĘŁAM 6 LAT TEMU (PÓŹNIEJ
MIAŁAM PRZERWĘ I DOPIERO TERAZ JE SKOŃCZYŁAM). W PIĄTEK
DOWIEDZIAŁAM SIĘ, ŻE EGZAMIN JEST DZIŚ W ŚRODĘ - POMYŚLAŁAM
BARDZO MAŁO CZASU(NIECAŁY TYDZIEŃ), ALE DLA ROMKA(INSTRUKTORA)
NIE BYŁO PROBLEMU, WIĘC WYKUPIŁAM JAZDY, A ROMEK POŚWIĘCIŁ SWÓJ
CENNY CZAS I W CIĄGU TYCH KILKU DNI WPROWADZIŁ MNIE W TECHNIKĘ
PROWADZENIA SAMOCHODU, CZEGO NIE MOŻNA POWIEDZIEĆ O SZKOLE
"EURO". OSK 100% TO WYJĄTKOWA SZKOŁA, WYJĄTKOWI INSTRUKTORZY
(ROMAN, MAREK).CO TU WIĘCEJ PISAĆ SAMA NAZWA WSKAZUJE ŻE TO 100%
GWARANCJA I SATYSFAKCJA!!! DZIĘKUJE ROMEK TO WSZYSTKO DZIĘKI
TOBIE!!!
2009-08-01 16:04:23
Martyna

Szkoła OSK 100% ma najwyższy poziom nauczania :) dzięki wytrwałości
Romka wkońcu zdałam egzamin ...Niestety poprzedni ośrodek ,,Diagram" nie
spełnił swojego zadania.Nie przygotował mnie na tyle bym zdała.Dobrze że
trafiłam na Was chłopaki :) 3mam kciuki za Was i za Waszych kursantów..
pozdrowienia :D
2009-07-18 01:58:49
Marlenka

Szkoła OSK 100% wymiata! Dzięki wytrwałości i cierpliwości Romka udało mi
się zdać egzamin i przede wszystkim uwierzyć w siebie, a w poprzedniej szkole
efekt był wręcz przeciwny! Także dziękuję serdecznie za te wspólne godziny
przed egzaminem i polecam każdemy, dosłownie KAżDEMU tą szkołę, bo jest
najlepsza dla tych którzy chcą się nauczyć jeździć i zdać :) I więcej nic nie
trzeba dodawać! Pozdrawiam ciepło instruktorów,a Romka przede wszystkim!
2009-07-16 11:05:19
Agnieszka...

Ja również gorąco polecam szkołę OSK 100%,instruktorzy nauki jazdy są
perfekcyjni w każdym calu,w przeciwieństwie do innych szkół w których

NIESTETY miałam okazję uczestniczć i egzaminy kończyły się
niepowodzeniem.Na szczęćie trafiłam do OSK 100% i po kilku dodatkowych
godzinach jazd egzamin zdałam!W tej chwili jeżdzę już od kwietnia swoim
upragnionym samochodem i jazda jest dla mnie prawdziwą
przyjemnością,dziękuję Wam chłopaki za mądrośc którą potrafiliście
przekazać,gdyby nie Wasza szkoła to zapewne nadal moja wiedza
ograniczałaby się do minimum,pozdrawiam serdecznie Marka,Romka i Maćka :)
2009-07-09 18:41:03
Sławek

Polecam serdecznie tą szkołę! Fakt iż tylko doszkalałem się tutaj lecz jest to
całkowicie profesjonalne podejście do klienta! Zdałem po 3 jazdach w tej
szkole bez problemu, nauczyłem się wtedy więcej niż w czasie kursu w innej
szkole! Zdecydowanie polecam i pozdrawiam mojego egzaminatora;)
2009-07-06 21:27:40
Beata

hmmm mam wreszcie upragnione prawo jazdy. Dzieki chlopakom ze 100 % w
dniu dzisiejszym zdałam egzamin i jestem przeszczęśliwa :)Jeśli chcecie zdać a
przede wszystkim nauczyć się mądrze jeździć to ta szkoła to strzał w
dziesiątke. Jeszcze raz bardzo dziękuję Romkowi,Panu Markowi oraz Maćkowi.
Jesteście super. :)
2009-07-02 14:28:37
Olka

Bardzo mi przykro, że zdalam egzamin za pierwszym podejsciem, bo to
oznacza ze juz nie wsiade do auta z najlepszymi, najcudowniejszymi i max
profesjonalnymi instruktorami :) kurs robilam w zupelnie innym OSK, ale z
polecenia kolezanki wykupilam kilkanascie godzin w 100%. To byla moja
najlepsza inwestycja :) Oprocz tego, że pefekcyjnie przygotowują do egzaminu
to uczą na drodze myśleć. Zdecydowanie polecam! PS. Romek - jestes
najlepszy :) dzięki i do zobaczenia na drodze :)
2009-06-30 16:16:56
Marcin

Szkoła nr 1. na pewno w Katowicach o ile nie na całym Śląsku:)) EGZAMIN: do
ostatniej chwili stres, kłębek nerwów, gradobicie pytań w głowie - co to będzie?
a co jak mi zgaśnie? a co jak dostanę jakiegoś %&*^%#@ egzaminatora? itd.
Wątpliwości towarzyszyły mi do momentu włączenia silnika samochodu..
Później już było z górki:) Jakiś morał tej historii? W OSK 100% nauczą Cię tak
jeździć że w samochodzie(nawet tym egzaminacyjnym:p) będziesz czuł się
lepiej niż w domu :) Polecam głównie tym którzy chcą zdać za pierwszym
razem;)
2009-06-08 14:41:34
MF

naprawdę polecam ! instruktorzy wiedzą co robią !
2009-06-03 13:05:34
Jola

Ja zdałam dzisiaj egzamin i ciesze sie bardzo ,bo udało sie za 5
podejsciem.Prawo jazdy robe juz od 2 lat i dzieki temu, ze trafiłam wreszcie do
profesjonalnej szkoły, gdzie instruktorom zalezy na prawidłowej nauce jazdy
udało sie zdac, za co jestem bardzo wdzieczna.Teraz wiem, ze potrafie dobrze
jezdzic i nie bede bala sie wyjechac sama na droge.POLECAM OSK W 100%.
2009-06-03 11:23:19
MS

Na kurs zapisałam się do chyba najgorszej szkoły w Katowicach - trwał on 5
miesięcy, a na koniec okazało się, że i tak niewiele potrafię. Na dodatkowe
jazdy zapisałam się do OSK 100%, a konkretnie do Marka, który po kilkunastu
godzinach nauczył mnie o wiele więcej niż nauczono mnie podczas całego
kursu w innej szkole. I oto właśnie determinacja Marka i anielska cierpliwość
Romka (z którym też miałam kilka godzin) spowodowały, że w dniu
wczorajszym zdałam egzamin praktyczny na prawo jazdy przy pierwszym
podejściu :) Dzięki Chłopaki ;)
2009-05-29 10:28:26
maciek

Dwa razy nie zdałem egzaminu szkoląc się u instruktorów z pewnej szkoły przy
ulicy Francuskiej... Później skapnąłem się, że pod nosem mam taką szkołę i...
po 3 wykupionych godzinach zdałem egzamin :) Pozdrawiam i dzieki! Głównie
panu Romkowi :D
2009-05-22 11:21:23
Anulka

"Popuszczaj sprzęgło, dodawaj gazu..." usłyszałam po raz pierwszy gdy
zasiadłam za kierownicą. Było to 4 lata temu = 3 oblane egzaminy + totalna
flustracja. Pod koniec 2008 r trafiłam w ręce Marka i Maćka - nie
przypuszczałam, że uda IM się naprawdę nauczyć mnie jeździć samochodem.
No, ale bardzo mile się rozczarowałam... Egzamin zdałam bez problemów w
styczniu tego roku! Dlaczego? Bo: 1) Panowie to doskonali pedagogowie 2)
umiejetnie potrafią podnieść poczucie własnej wartości, a co najwazniejsze
własnych umiejetności 3) uczą jak prowadzić auto rozważnie, z głową i bez
niepotrzebnych emocji 4) są wspaniałymi, przemiłymi ludźmi! No a co
najważniejsze sprawili, że kocham jeździć samochodem. I za to Panowie raz
jeszcze WIELKIE DZIEKI! :) P.S. (wszystkim o Was bez skrupułów opowiadam i
polecam!)
2009-05-11 19:06:14
Ania

zgadzam się z każda napisaną tutaj opinią, prawo jazdy próbuję zrobić od 2 lat
!!! ciągle dokupowałam jazdy gdzie indziej, zwątpiłam w to że kiedykolwiek
nauczę się jeździć, chciałam w ogóle odłożyć robienie prawa jazdy, bo
myślałam że nigdy mi się nie uda opanować samochodu. Dzięki Markowi i
Romanowi (bo niestety z Maćkiem nie miałam okazji jeździć) uwierzyłam w to
że nie ma ze mną tak źle, za niedługo egzamin, okaże sie jak mi pójdzie, ale
teraz jestem pewna siebie. Dziękuję im nie tylko za to, że nie tylko nauczyli
mnie jeździć, ale też pomogli uwierzyć w siebie i w to, że nie jestem takim
złym kierowcom, jeszcze parę godzin pod ich czujnym okiem i może coś ze
mnie będzie ;) Dzięki bardzo chłopaki ;)
2009-05-07 17:49:24
marcin

Super szkola. Ja tak samo konczylem kurs w innej szkole i przenioslem sie do
tej szkoly po 3 nieudanych razach zdania egzaminu.Za 4 razem zdalem dzieki
nim. Wykupilem u nich pare godzin i jaki efekt wszystko jest na bierząco
komentowane podczas jazdy łuk tez jest taki jak na egzaminie wczesniej
niestety mialem zły. Super atmosfera, mili instruktorzy. Serdecznie polecam te
szkołe szkoda ze niechodzilem do niej od poczatku :)
2009-05-05 08:40:23
beata

zgadzam sie z przedmówcami, instruktorzy sa super, maja prawidlowe
podejscie do kursantow, angazuja sie i ciesza sukcesami swoich
podopiecznych. Ja zdaje jutro .... pierwsze podejscie, mam nadzieje ze zdam :)
2009-04-27 20:18:37
Asia

Wszystkim chcącym zdobyć wymarzone prawo jazdy polecam ośrodek
szkolenia 100%. Żałuję ,że mój kurs odbyłam w innej szkole, bo straciłam
dużo cennego czasu i pieniędzy. Chylę czoła przed Markiem, Maćkiem i
Romanem za to, że z taką pasją uczą jeździć, a nie tylko jak zdać egzamin.To
tu nauczyłam się jak radzić sobie na drodze i jak prawidłowo posługiwać się
kierownicą. Profesjonalne podejście do kursanta, fantastyczna atmosfera
sprawiały ,że niecierpliwie oczekiwałam na kolejną godzinę jazdy.Dziś zdałam
egzamin i jestem bardzo szczęśliwa :-)Wszystkim szukającym dobrej szkoły
jazdy z całego serca polecam OSK 100%
2009-04-27 18:40:54
Ines

Po kursie w innej szkole i kilku nieudanych podejściach do egzaminu na prawko
trafiłam do OSK 100%- wzięłam godziny doszklające. Żadna z tych godzin nie
była stracona.Dzięki instruktorom: Markowi, Maćkowi i Romkowi nauczyłam się
patrzeć na drogę jak kierowca i właściwie reagować na sytuacje na jezdni,
prawidłowo technicznie prowadzić auto (w innej szkole nauczono mnie złych
nawyków,w tym n.p.niewłaściwego używania sprzęgła- teraz to wiem), no i
zdałam egzamin! Ta szkoła jest świetna, bez porównania z innymi!!!
Instruktorzy z uwagą podchodzą do kursantów, tłumaczą sytuacje na drodze
itd.,autentyczne trenują przyszłych kierowców, widać,że im zależy,żeby
nauczyć ludzi dobrze i odpowiedzialnie jeździć oraz doskonale przygotować do
egzaminu. A na dodatek instruktorzy odznaczją się wysoką kulturą osobistą, a
jazdy przebiegają w miłej atmosferze. Gdyby nie Ekipa Szkoły 100% pewnie
dalej byłabym bez prawka, a tak od piątku jestem szczęśliwym
kierowcą:)))))Polecam każdemu:)))))
2009-04-24 16:34:16
Linda

Zdałam prawko Tylko dzięki instruktorką z OSK 100%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Po
kursie w innej szkole była tragedia pół roku temu byłam przekonana,że ni
nadaje się prowadzenia Samochodu. Jednak OSK 100% udało się ze mnie
zrobić kierowce no i udało się:)))))) Każdy kto do niej trafi, może być pewien,
że będzie dobrze bo jest to szkoła GODNA ZAUFANIA NO I EFEKT
MUROWANY!!!!!!!!!!!!!!!! POLECAM ŻADNA GODZINA W POMARAŃCZCE NIE
BĘDZIE ZMARNOWANA!!!!
2009-04-13 17:09:02
Lifanek

Skończyłem kurs i... żałuje że nie trwał dłużej :) Bardzo mile wspominam czas
spędzony w eLce. Naprawdę zachęcam do wybrania tej szkoły jazdy!
2009-04-09 09:41:13
Brach

Widzialem filmy z panem Dobrowolskim na www.expertia.pl - swietne
materialy. Szkoda, ze juz mam prawo jazdy, chetnie bym sie zapisal...

