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Prawko zdaje co trzeci
VLESZNO.
V
CZY WORD-OM ZALEŻY NA NISKIEJ ZDAWALNOŚCI?
NA B1 ZALICZA WIĘKSZOŚĆ 16-LATKÓW
VEGZAMIN
V
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Egzamin praktyczny obejmuje m.in. technikę jazdy na placu manewrowym

W

pierwszej połowie br.
egzamin praktyczny
na prawo jazdy kategorii B w Lesznie zdało
jedynie 34% do niego
przystępujących. Podobne wyniki
są w całej Polsce. Z czego to wynika?
W 2015 roku Fundacja Obywatelskiego Rozwoju przygotowała analizę, w której starała się wykazać, iż
wojewódzkim ośrodkom ruchu drogowego zależy na jak najmniejszej
zdawalności egzaminów na prawo
jazdy. Pieniądze za egzaminy poprawkowe trafiają bowiem bezpośrednio do ośrodka, który może nimi
rozporządzać. WORD-y mają całkowity monopol na przeprowadzanie
egzaminów.
– W Lesznie nigdy nie doszło
do przypadku, by którykolwiek
z egzaminatorów celowo kogoś oblał – mówi dyrektor Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Lesznie Agnieszka Brzezińska. – Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, iż

duża część środków wypracowanych
przez nasz ośrodek przeznaczana
jest na poprawę bezpieczeństwa
ruchu drogowego w Wielkopolsce.
Leszczyński WORD w celu popularyzacji oraz poprawy bezpieczeństwa na drogach organizuje
wiele akcji, często skierowanych
do najmłodszych. Przedszkola oraz
szkoły otrzymują od ośrodka liczne
gadżety oraz materiały, które przybliżają dzieciom zasady poruszania się na drodze. Najmłodsi uczą
się przez zabawę autochodzikami,
starsi liczyć mogą na specjalne
szkolenia.
– Przekazujemy szkołom elementy
odblaskowe dla uczniów. Organizujemy także różnego rodzaju konkursy, w których młodzież musi
wykazać się znajomością przepisów
ruchu drogowego oraz zdolnością
udzielania pierwszej pomocy – wyjaśnia dyrektor Brzezińska.
Jak podkreśla dyrektor, ośrodek realizuje również zadania

wynikające z Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020, zatwierdzonego
przez Krajową Radę Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego.
Obecny egzamin na prawo jazdy
składa się z części: teoretycznej oraz
praktycznej. Test z wiedzy o ruchu
drogowym liczy 20 pytań o różnym
stopniu trudności.
– Egzamin teoretyczny, który
w pierwszym półroczu zdało ponad
40% przystępujących, przeprowadzany jest w formie elektronicznej.
Na każde z pytań z wiedzy podstawowej należy odpowiedzieć: „tak”
lub „nie”. Natomiast na pytania
specjalistyczne trzeba wybrać poprawną odpowiedź spośród trzech
możliwych wariantów – tłumaczy
dyrektor WORD-u.
Również egzamin praktyczny
składa się z kilku elementów. Chcący
uzyskać prawo jazdy musi poprawnie wykonać zadania na placu manewrowym oraz wykazać się znajomością przepisów podczas jazdy
w ruchu drogowym.
Egzamin w kategorii B1, uprawniający do prowadzenia pojazdów
o niższej wadze przez osoby, które
ukończyły 16 lat, w lipcu zdało ponad 80% przystępujących, podczas
gdy na kategorię B – tylko 34 proc..
Tak duży dysonans może wydawać
się dość zaskakujący.
– Tak dużą różnicę w zdawalności
łatwo można wytłumaczyć zdecydowanie mniej reprezentatywną
grupą w kategorii B1. W lipcu w tej
kategorii do egzaminu przystąpiło
ledwie 6 osób, natomiast w kategorii
B do egzaminu podchodziło ponad
1000 osób. Warto również zauważyć,
że w kategorii B1 do testu przystępują osoby małoletnie, które na tle
rówieśników wyróżniają się swoją
wiedzą oraz umiejętnościami – wyjaśnia Agnieszka Brzezińska.
Aleksandra Konieczna
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V Po drugiej wojnie światowej nie było
samochodów, więc ludzie zaczęli wykorzystywać motocykle porzucone
przez Niemców -–mówi Paweł Zabłocki, leszczyniak, którego od lat fascynują stare motocykle. Wyremontował
ich już około trzystu.
Gdy dźwignęła się gospodarka
i w naszym kraju również zaczęto
produkować motocykle, poniemieckie
motory wróciły do stodół i na strychy.
Zainteresowali się nimi kolekcjonerzy
i pasjonaci, tacy jak pan Paweł. Swoją
pierwszą maszynę zaczął remontować
w 1974 r. Jego ojciec rozebrał motocykl
WSK.
– Zapytałem: „Tata, dasz mi ten motocykl. Ja go sobie złożę”. Uśmiechnął się
i pozwolił – wspomina Paweł Zabłocki.
Pracował przy nim całą zimę. Motocykl był rozebrany do przysłowiowej
śrubki. Musiał przeprowadzić remont
silnika, zrobił nową instalację, obić
na nowo siedzenia, zadbać o nowy
lakier.
– Tylko raz przybiegłem do domu
z piwnicy z trybami skrzyni biegów
i z pytaniem, co mam z tym zrobić.
A tata rzucił takie porównanie: „Wiesz,
jak wygląda choinka? Musisz składać
od małego trybu do dużego i odwrotnie”
– dodaje Paweł Zabłocki.
Wczesną wiosną wyprowadził motocykl i odpalił go wspólnie z ojcem.
Pierwszy wyjazd wyremontowaną
maszyną zapamięta na długo. Było
zimno, założył kufajkę, filcowe buty.
Pojechał na stację benzynową przy ul.
Narutowicza. W tym czasie warszawą
na stację podjechał milicjant. 15-latek
nie miał prawa jazdy, ani zarejestrowanej maszyny, więc zostawił motocykl
przy dystrybutorze z paliwem, a sam
schował się w krzakach.
Funkcjonariusz sprawdził maszynę
i postanowił zaczekać na właściciela,
którego kryjówkę zauważył. Po godzinie Paweł Zabłocki postanowił wyjść
z ukrycia. Otrzymał pouczenie i reprymendę, że nie ma z przodu światła
postojowego i polecenie, by jak najszybciej uciekał do domu.
Jeździł potem tym motocyklem
do szkoły średniej i na zabawy. Maszyna
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Zaczęło się od WSK-i. Wyremontował
już około 300 starych motocykli

Paweł Zabłocki na odnowionym awo simson 250 z 1956 roku
służyła mu długo. Później przesiadł się
na motocykle o większej pojemności.
Obecnie zajmuje się głównie motocyklami przedwojennymi, wyprodukowanymi w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku, ale zdarzają się też
modele z okresu socjalizmu.
Jednym z najciekawszych modeli,
które miał w swoich rękach, był angielski ariel square four 1000. Pochodził

z końca lat trzydziestych XX w. Najstarszą maszyną, którą odrestaurował,
był niemiecki motocykl z 1925 r. Został znaleziony po wojnie, w spalonej
Warszawie.
Paweł Zabłocki chętnie odnawia inne zabytkowe przedmioty, m.in. stare
zegary. Wiele z tych sprzętów, gdyby
nie tacy pasjonaci jak on, zapewne nie
dotrwałyby do dnia dzisiejszego. ama
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Spec od lakierów maluje wyścigówki
VDO
V RAFAŁA SZUDRY TRAFIAJĄ SAMOCHODY PO SWOJĄ DRUGĄ MŁODOŚĆ

VV REKLAMA

W zakładzie przy ul. Luksemburskiej przygotowywane są również
auta nowsze, startujące w rajdach
i wyścigach samochodowych.
– Podczas lakierowania takich aut
pracujemy ściśle według wskazówek
właściciela, który wraz z samochodem przesyła schemat zawierający
rozmieszczenie kolorów na karoserii
– wyjaśnia pan Rafał.
Efekty pracy zespołu rzemieślników z Leszna można podziwiać
m.in. na torach wyścigowych Wielkiej Brytanii. Piękne bolidy ścigają się w wyścigach formuły drugiej
i zawodach niższej rangi.
– Każde zlecenie dla zespołu, który stworzyłem, jest wielkim wyzwaZdaniem Rafała Szudry praca lakiernika wymaga szerokiej wiedzy
niem i podchodzimy do niego z pietyzmem – tłumaczy Rafał Szudra.- Tak,
które dodatkowo napędzają. Dlatego pamiętająca lata pięćdziesiąte toy- aby nałożona na samochód warstwa
do zleceń podchodzimy zawsze w spo- ota land cruiser czy volkswagen lakieru była bardzo wysokiej jakości.
sób indywidualny i z pełnym profe- „ogórek”, który otrzymał charak- Niezależnie od tego czy została nasjonalizmem – opowiada pan Rafał. terystyczny biało-niebieski lakier, łożona na ferrari, lamborghini czy
Nową powłokę lakierniczą zgodny z obowiązującym w latach na małolitrażowy samochód.
otrzymały zabytkowe mercedesy, 40. trendem.
Dariusz Staniszewski
FOT. ARCH

M

oja przygoda z lakierni- zawodu Rafał Szudra.- Jest tu trochę
ctwem samochodowym mechaniki, dużo chemii i odrobina
rozpoczęła się w 1985 fizyki, a jednocześnie potrzebne
roku w warsztacie pa- są umiejętności manualne.
na Bronisław Jurgawki,
Lakiernik zasiada w zarządzie
u którego odbywałem praktyki – Cechu Rzemiosł Różnych w Leszwspomina Rafał Szudra, lakiernik nie i jest przewodniczącym komisji
samochodowy z Leszna. – Po zdaniu egzaminacyjnej w zawodzie lakieregzaminu czeladniczego u swojego nik. Zawodu pod jego wymagająmistrza pracowałem przez kilka lat. cym okiem wyuczyło się ponad 40
W 1992 r. poszedłem „na swoje” .
uczniów. W kulminacyjnym okresie
Jak sam przyznaje, zawód lakier- w zakładzie lakierniczym przy ul.
nika nie należy do prostych. Przez Luksemburskiej tajniki zawodu powiele miesięcy przechodzi się kolej- bierało 14 uczniów.
ne etapy wtajemniczenia. Od szpachW zakładzie młodzi chłopcy mogą
lowania, maskowania, aplikacji nauczyć się nie tylko rzetelnej pracy,
podkładu, szlifowania i w końcu ale poczuć radość z przywracania błylakierowania dekoracyjnego, aż sku starszym, nadgryzionym przez
do osiągnięcia perfekcji w rzemiośle. „ząb czasu”, konstrukcjom.
– Praca lakiernika wymaga sze– Renowacja oldtimerów to praca
rokiej wiedzy potrzebnej do wyko- dająca najwięcej przyjemności. Przynania prawidłowej naprawy. Dobór wracanie tym wspaniałym, unikawłaściwych narzędzi, charaktery- towym konstrukcjom ich dawnego
styka produktów lakierniczych, blasku, to dla lakiernika, wielka saprocesy zachodzące w czasie apli- tysfakcja i powód do dumy. Z drugiej
kacji i utwardzania – zdradza tajniki strony, to często poważne wyzwanie,
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Nowa twarz Toyoty

VV ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Doprawdy pewny siebie musi być wytwórca samochodów, który swój egzemplarz nazywa Proace
(and. pro – zawodowiec/ekspert; ace – as). Dlatego z wielką ciekawością przystąpiłem do testu nowego
samochodu dostawczego od Toyoty.

P

ierwsze co wyróżnia ten
samochód na tle innych,
konkurencyjnych marek
to uniwersalność. Wachlarz
dostępnych rozwiązań gwarantuje, że z powodzeniem
może być on wykorzystywany jako
typowy samochód dostawczy, środek do przewozu osób lub połączenia jednego z drugim. Klienci mogą
wybierać spośród czterech rodzajów
nadwozia i trzech opcji długości
są w stanie zadowolić każdego, nawet najbardziej wybrednego kierowcę.
Producent zapewnił też pięć rodzajów
silnika współpracujących ze skrzynią
manualną lub automatyczną. Cała paleta możliwości dotyczy też konfiguracji drzwi, okien oraz wyposażenia
przestrzeni bagażowej. Gdzie w zależności od potrzeb możemy uzyskać
od 5,1 m3 do nawet 6,6m3 przestrzeni
załadunkowej.
Egzemplarz, który testowałem
posiadał 122 KM, silnik diesla o pojemności 2.0 oraz 6-biegową skrzynię
biegów. To wystarczy, aby do wybranego celu dotrzeć się bardzo szybko.
A przecież „czas to pieniądz”. Nie bez

powodu producent prędkość maksymalną określił na 170 km/h i wierzcie,
nie są to dane przekłamane. Sporym
zaskoczeniem było dla mnie mocne
przyspieszenie samochodu, niemal
jak w sportowych egzemplarzach.
Na uwagę zasługuje też bardzo małe
spalanie – 5,5l na 100 kilometrów.
Kokpit samochodu jest bardzo
oszczędny, ale w przypadku samochodów dostawczych jest to jak
najbardziej wskazane. Wszystkie
przyciski jasne i czytelne, nie dają

poczucia, jakbyśmy siedzieli za sterami samolotu i zwykła zmiana nadmuchu powietrza wymaga sporej pracy
i oczu oderwanych od drogi. Samochód ma bardzo nowoczesny wygląd,
zwraca na siebie uwagę, co czyni go
dobrym miejscem pod reklamę swojej
działalności. Dodatkowo producent
zapewnia możliwość wyboru aż 9 możliwych kolorów nadwozia. W tym moją
ulubioną ognistą czerwień.
Kolejną sprawą jest bezpieczeństwo, a Proace ma się czym pochwalić.

Samochód dostał 5
gwiazdek w testach bezpieczeństwa przeprowadzanych przez Euro
NCAP, prestiżową agencję ds. bezpieczeństwa.
Łącznie bezpieczeństwo
kierowcy i dorosłych
wyceniono na 87%, natomiast dzieci na aż 91%
– to informacja szczególnie ważna dla większych rodzin, które planują wkrótce zakupić pojemny
samochód.
Podsumowując, nowy model Toyoty Proace niczym nie odbiega od konkurencyjnych marek w segmencie
średnich samochodów dostawczych.
Co więcej, w mojej ocenie, nawet
je przewyższa, dzięki swojej olbrzymiej uniwersalności i nowoczesnym

wyglądzie. Jest to samochód, który
świetnie sprawdzi się zarówno jako
furgon, samochód do transportu osób,
a także dla większej rodziny.
Statystyki nie kłamią – polscy
przedsiębiorcy coraz częściej sięgają
po Toyotę i kto wie, czy w przyszłości
to właśnie ta marka nie zdominuje
rynku średnich samochodów dostawczych w naszym kraju.
Jakub Latusek
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Miasto szeroko otwarte
na ronda
VRAWICZ.
V
BURMISTRZ G. KUBLIK ZAPOWIEDZIAŁ POWSTANIE
PIĘCIU NOWYCH OKRĘŻNYCH SKRZYŻOWAŃ

B

urmistrz Grzegorz Kubik zapowiedział, że gmina pracuje
nad planem budowy pięciu nowych rond w Rawiczu. Jeśli
pomysł władz zostanie zrealizowany,
mieszkańców czeka spora rewolucja
komunikacyjna w mieście.
Gmina planuje zmniejszyć ruch
tranzytowy poprzez budowę pięciu
skrzyżowań okrężnych. Te miałyby
powstać wokół plant na skrzyżowaniach z ul. Spokojną (OSiR), ul.
Piłsudskiego (pomnik Żołnierza), ul.
Kamińskiego (przy Tesco), ul. Targową (przy Intermache) oraz na ul.
Sarnowskiej (przy salonie łazienek).
Do tej pory w mieście funkcjonowały trzy ronda: Biały Orzeł, Witolda
Pileckiego oraz Solidarności. Każde
z nich posiada wysepkę z okalającymi ją betonowymi progami i zielenią pośrodku. Włodarz zapowiada
jednak, że planowane skrzyżowania
mogą odbiegać od popularnego wyobrażenia na ich temat.
– To będą minironda i będą posiadały tylko wywyższenie w stosunku do nawierzchni drogi – mówi
burmistrz.
Jak uważa G. Kubik, takie rozwiązania mają sporo plusów, np. uspokajają ruch drogowy i działają
przez całą dobę, a przy okazji nie
wymagają ponoszenia kosztów
eksploatacji sygnalizacji. Według
zapowiedzi burmistrza ronda mają
powstać wcześniej, niż plany rewitalizacji miasta, które zapowiadane
są na 2019 rok.
– Jeśli będzie to możliwe,
to na pewno wprowadzimy zmiany już w przyszłym roku. Czekamy na wyniki prac projektowych
i na zgodę konserwatora – mówi. LA

Rondo Biały Orzeł bardzo usprawniło ruch na trasie Rawicz – Leszno

FOT. (2x) JAKUB LATUSEK
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Jedno z rond miałoby powstać przy Wałach Powstańców Wlkp ( koło Tesco)
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Bezbarwna folia ochroni
lakier na aucie

P

osiadacze samochodów dobrze wiedzą, jak trudno
jest ochronić lakier przed
uszkodzeniami lub działaniem innych czynników
zewnętrznych. Widok porysowanego lakieru na drzwiach
auta czy nad zderzakiem nikogo
nie dziwi. Jak jednak zabezpieczyć
samochód przed tego typu uszkodzeniami i zatroszczyć się o jego
estetykę? Z pomocą przyjdzie nam
bezbarwna folia ochronna, która
jest prawie niewidoczna.
– Bezbarwna folia jest skuteczną
ochroną lakieru samochodu. Najczęstszymi elementami, na które
montuje się folie, są: lusterka,
lampy przednie, klamki, wnęki,
progi oraz tylni próg bagażnika.
Możliwe jest też naklejenie folii
na większe elementy samochodu.
Posiadacze nowych aut najczęściej
chcą zabezpieczyć takie elementy
nadwozia jak: przedni zderzak,
maska i błotniki. Zdarzają się też
tacy, którzy po zakupie auta zabezpieczają go całościowo. Wtedy
folia montowana jest praktycznie
na całym pojeździe – tłumaczy
Przemysław Wleklik, właściciel
Perfect Car z Mórkowa.
Dzięki wykorzystaniu folii
ochronnych zabezpieczymy auto m.in. przed: rysami, uszkodzeniami spowodowanymi wpływem
warunków atmosferycznych, negatywnym działaniem środków
chemicznych czy efektami uderzeń
kamieni bądź żwiru. Produkt ten
jest ochroną dzięki której auto,

Bezbarwna folia jest
skuteczną ochroną lakieru
samochodu. Najczęstszymi
elementami, na które
montuje się folie, są:
lusterka, lampy przednie,
klamki, wnęki, progi oraz
tylni próg bagażnika.
Możliwe jest też
naklejenie folii na większe
elementy samochodu.
Zastosowanie folii
chroni oryginalny lakier
pojazdu przed wieloma
negatywnymi czynnikami.
Folia zabezpiecza lakier
pojazdu przed drobnymi
kolizjami drogowymi
Przemysław Wleklik, właściciel
Perfect Car z Mórkowa

mimo częstej eksploatacji i narażeniu na uszkodzenia, pozostaje
w doskonałym stanie.
– Zastosowanie folii chroni
oryginalny lakier pojazdu przed
wieloma negatywnymi czynnikami: warunkami atmosferycznymi, kwaśnymi deszczami, solom
drogową czy promieniami uv. Dodatkowo folia zabezpiecza lakier
pojazdu przed drobnymi kolizjami
drogowymi, czyli np.: szkodami
parkingowymi oraz odpryskami
od kamyków, asfaltu czy żwiru
drogowego – wyjaśnia Przemysław
Wleklik.
Do oklejania należy stosować
produkty przeznaczone do samochodów, ponieważ inne mogą wyrządzić więcej szkód niż pożytku.
– Z reguły bezbarwna folia
ochronna jest przeznaczona
do nowych samochodów, maksymalnie kilkuletnich, ponieważ
stan powłok lakierniczy jest jeszcze odpowiedni do aplikacji folii.
Wówczas jej montaż jest całkowicie

odwracalny i bezpieczny dla lakieru. Produkt ten można po czasie
zdjąć. Folie, z których korzystamy
i na które otrzymaliśmy akredytację, są z firmy PremiumShield.
Daje ona dożywotnią gwarancję
na swoje produkty i gwarantuje
najwyższą jakość na rynku – twierdzi P. Wleklik.
Folię tę można zamontować samodzielnie, ale bez doświadczenia, cierpliwości i odpowiednich
zdolności możemy nie osiągnąć
upragnionego efektu. Jeśli nie
mamy pewności i nie chcemy uzyskać nieestetycznego efektu, lepiej
to zadanie powierzyć specjalistom.
Ile kosztuje taka usługa?
– Aby wycenić montaż folii, potrzebujemy następujących informacji: marka i model samochodu,
rocznik oraz kilka zdjęć pojazdu.
Dane te ułatwią nam dobór odpowiedniej folii oraz stworzenie
wstępnego kosztorysu usługi – dodaje Przemysław Wleklik.
Nat
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