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Użytkując samochód, prędzej czy później przytrafi się nam jakaś awaria, a wtedy konieczna będzie wizyta 
w warsztacie. Czym trzeba kierować się przy wyborze dobrego mechanika? Dziesiątki warsztatów samochodowych,
świadczących najróżniejsze usługi: od kompleksowych napraw i wymieniania zepsutych części, poprzez przeglądy 
i montaż instalacji LPG, aż po usługi lakiernicze i blacharskie. Pomocne w ocenie, czy dany warsztat jest fachowy 
i uczciwy, będą opinie jego klientów, jakich setki możemy znaleźć na forach internetowych. Sama rozmowa
telefoniczna z mechanikiem może wiele powiedzieć o jego podejściu do klientów: jest życzliwy, udziela konkretnych
informacji co do terminu spotkania i odpowiada  na każde nasze pytanie, czy może chamsko  zbywa każdą naszą
wątpliwość?  Istotne jest także precyzyjne informowanie klienta, po dokonaniu fachowej diagnostyki, jakie naprawy są
konieczne i ile będą kosztowały, tak, by nie zaskoczyły nas żadne dodatkowe opłaty.  Warto zwrócić uwagę też na
wygląd warsztatu,  oraz na to, w jakich warunkach przeprowadzane  są wszelkie naprawy. Jeżeli nie chcemy ryzykować,  
wybierzmy taki warsztat samochodowy, który  sprawdziliśmy pod każdym kątem i który w pełni  spełnia nasze
wymagania, za które przecież płacimy.
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Jak znaleźć dobrego mechanika?
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Szukanie samochodów na rynku wtórnym to zadanie, które niestety tylko z pozoru wydaje się łatwe. Handlarze
pojazdami bardzo często próbują ukryć wady sprzedawanych samochodów używanych, aby więcej zarobić. Niestety
dziś nie tylko przedsiębiorcy próbują oszukiwać swoich potencjalnych klientów. Coraz częściej słyszy się 
o oszustwach od osób prywatnych.
Komis czy osoba prywatna?
Tutaj rodzi się jedno z fundamentalnych pytań podczas poszukiwania auta z drugiej ręki. Czy wybrać komis
samochodowy czy jednak szukać auta od osoby prywatnej. Nierzadko ludzie sprzedają swoje auta, które są 
w dobrym stanie gdyż zwyczajnie zmieniają na kolejne większe czy bardziej luksusowe. Powiększenie rodziny tez
bardzo często wpływa na to, ze musimy zmienić samochód na większy. A co za tym idzie pozbywamy się starego. To
jest idealna sytuacja na to by kupić samochody używane od zwyczajnego Kowalskiego. Nie jest jednak łatwo znaleźć
taką ofertę.
Zakupy w komisie samochodowym niosą również za sobą pewne ryzyko, a mianowicie dlatego że kupujemy od
specjalisty w branży. Wydawać by się mogło, że to jest atut, ale nieuczciwy znawca tematu jest najgorszy. Handlarze
samochodami używanymi nie zawsze jednak chcą nas oszukać i sprzedać nam kiepski samochód po wysokiej cenie.
Internet i opinia.
Każdemu sprzedawcy samochodów używanych, który posiada działalność w tej branży zależy na pozytywnych
opiniach. A takie rodzą się tylko i wyłącznie z uczciwości i sprzedaży dobrych samochodów. Warto więc przed
wyjazdem sprawdzić opinie o autokomisie do którego chcemy się udać, da nam to pewien pogląd na to czy warto
wybierać się tam po swój wymarzony samochód.

 Jak kupować samochód używany - autokomis czy osoba prywatna?
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Oprócz obowiązkowej wymiany opon przed zimą, na uwadze należy mieć jeszcze kilka istotnych kwestii. Warto
wyposażyć się w podstawowe narzędzia w celu przygotowania auta do wyjazdu np. płyn do odmrażania szyb i szczotka
do odśnieżania. Jednak to nie wszystko. Aby samochód był zawsze sprawny i gotowy do jazdy należy sumiennie i
systematycznie o niego dbać.

Żeby akumulator był zawsze sprawny, równie ważne jest regularne sprawdzanie ładowania alternatora. W nowszych
autach z zaawansowaną elektroniką nadmierny spadek napięcia przy rozruchu może doprowadzić do uszkodzenia
modułów elektrycznych, co będzie wiązało się z kosztownymi naprawami. Dlatego pamiętajmy o regularnej kontroli
akumulatorów. Podczas mrozów należy pamiętać, aby ograniczyć funkcje zwiększające pobór prądu w aucie, takie jak
podgrzewanie foteli, ogrzewanie tylnej szyby, klimatyzacja, radio czy ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej, zwłaszcza w
autach, które poruszają się na bardzo krótkich odcinkach. Zaniedbanie tego może doprowadzić do sytuacji, w której
akumulator nie zdąży się doładować w stopniu wystarczającym do ponownego uruchomienia pojazdu.

Jak mieć auto zawsze w gotowości do wyjazdów w okresie zimowym?

Aby utrzymać akumulator w dobrej kondycji, najważniejsze są regularna kontrola pojemności rozruchowej
akumulatora oraz poziom naładowania, który powinien utrzymywać się na poziomie 12,3 V – 12,5 V. Takie badanie
powinno być przeprowadzane praktycznie przy każdej wizycie w serwisie np. przy zmianie opon czy wymianie oleju. W
każdym serwisie taki test jest wykonywany w każdym aucie, które wjeżdża na warsztat.

Ogłoszenie i reklamy motoryzacyjne
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Mycie auta to prosta czynność, którą jednak można wykonać źle lub skorzystać z myjni, które nie
do końca są bezpieczne dla lakieru samochodu. Jak bezpiecznie myć auto? Jaką myjnie wybrać,
by mycie samochodu było tanie, szybkie i bezpieczne?  Sprawdźmy! 
Kluczowe jest przygotowanie samochodu!
Nie ważne, czy myjesz auto samodzielnie, czy korzystasz z myjni bezdotykowej. Nigdy nie myj
rozgrzanego lakieru auta od słońca i hamulców, które są mocno rozgrzane po trasie. Hamulce
powinny schłodzić się same podczas postosu, lakier zaś możesz opłukać chłodną wodą bez
chemii. Naniesienie chemii czyszczącej na rozgrzany lakier może doprowadzić do przebarwień. 
Wybierz odpowiednią myjnię!
Nie ma wątpliwości, że najdokładniejsze jest mycie ręczne. Jednak w przypadku samodzielnej
pracy zajmuje to dużo czasu i trzeba posiadać według prawa specjalne miejsce z
odprowadzeniem ścieków chemicznych (przy domu raczej nikt z nas takiego miejsca nie
posiada), bo inaczej grozi nam mandat. Dlatego też można pozostawić samochód na myjni
ręcznej, gdzie pracownicy zadbają o jego czystość. Jest to niestety opcja najdroższa, jednak
najdokładniejsza. Tanią i dobrą opcją jest skorzystanie z myjni bezdotykowej. Są one dokładne.
Koszt jest niski, bo za 10 złotych możemy mieć umyty samochód, jest także całkowicie bezpieczna
forma mycia auta, o ile zastosujemy się do instrukcji (odległość lancy z wodą od auta) czy nie
opłuczemy wodą z proszkiem samochodu, który wcześniej kilka godzin prażył się na słońcu.
Najmniej polecaną opcją, jednak najwygodniejszą jest myjnia szczotkowa. Kierowca nie rusza się
z fotela, płaci mało, jednak szczotki mogą zawierać piasek czy kamienie z poprzednich umytych
aut, które mogą zarysować lakier mytego auta. 

Jak bezpiecznie myć samochód?
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Wybór odpowiednich opon na jakąkolwiek porę roku
ma kluczowe znaczenie z perspektywy kierowcy. To one
odpowiadają za poziom komfortu podczas jazdy w
rozmaitych warunkach atmosferycznych i na różnych
nawierzchniach. Warto pod uwagę wziąć również
przeznaczenie danego samochodu. Nie będzie bowiem
konieczności inwestowania w opony o charakterze
terenowym, gdy samochód pokonuje każdego dnia
krótkie dystanse i to w przestrzeni stricte miejskiej.
Czym wobec tego się sugerować? Wielu ekspertów
uważa, że najlepszym rozwiązaniem na co dzień będą
opony o asymetrycznej konstrukcji bieżnika. Tego
rodzaju opony składają się niejako z dwóch części -
zewnętrznej i wewnętrznej. Zewnętrzna odpowiada za
jakość jazdy po nawierzchniach suchych, a z kolei
wewnętrzna znacznie lepiej radzi sobie z
odprowadzaniem wody i dzięki temu redukuje ryzyko
pojawienia się aquaplaningu. Znaczenie ma również
układ rowków. Przemyślana koncepcja w tej materii
zapewnia oponie lepszą przyczepność oraz usuwanie
wszelkich drobnych elementów spod kół. Warto
również poszukiwać opon o niskich oporach toczenia.
To rozwiązanie przypadnie do gustu zwłaszcza osobom,
które skupiają się na jeździe ekonomicznej, a zatem
mniejsze spalanie paliwa ma dla nich znaczenie oraz
osobom, którym zależy na naszym środowisku. 

Na co zwracać uwagę
przy wyborze opon?
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NA SYGNALE
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gazeta darmowa
w powiecie śremskim

608 321 436
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Taryfikator 
mandatów

tamowanie ruchu lub utrudnianie ruchu            500 zł

korzystanie podczas jazdy z telefonu, które wymaga
trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez
kierującego pojazdem                                          500 zł

niestosowanie się do zakazu wyprzedzana     1000 zł

niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia
przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej

wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych

 
omijanie pojazdu, który jechał w tym samym
kierunku, ale zatrzymał się w celu ustąpienia
pierwszeństwa pieszemu                                 1500 zł

naruszenie zakazu jazdy po chodniku lub przejściu
dla pieszych                                                         1500 zł

prowadzenie pojazdu bez uprawnień             1500 zł

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu         1500 zł

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 50 km/h

objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór na
przejeździe kolejowym                                    2000 zł

wjeżdżanie na przejazd, gdy opuszczanie zapór lub
półzapór zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie
zostało zakończone                                           2000 zł

wjechanie na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za
inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale
czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na
przemian migających sygnałach czerwonych

wjechanie na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej
stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

spowodowanie kolizji, w której narusza się czynności
narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby

za niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie
uprawnionego organu, komu pojazd został
powierzony do kierowania lub używania w
oznaczonym czasie w postępowaniu w sprawach o
przestępstwo                              nie mniej niż 4000 zł

Rodzaj wykroczenia  /  Minimalna wysokość mandatu

                                                                                       1500 zł

                                                                                      1500 zł

                                                                                     1500 zł

                                                                                     2000 zł

                                                                                    2000 zł

                                                                                    2500 zł

MINIMALNA WYSOKOŚĆ 
MANDATU KARNEGO W 2022 R.
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Każdy z nas może stać się świadkiem nagłego zdarzenia, takiego jak wypadek drogowy czy
zasłabnięcie innej osoby. Jest niezmiernie ważne abyśmy w takich okolicznościach wiedzieli jak
udzielić pierwszej pomocy drugiej osobie.

Jak powinno wyglądać udzielanie pierwszej pomocy 
w nagłych wypadkach?
Gdy jesteśmy świadkiem nagłego zdarzenia powinniśmy mieć świadomość, że nasze działanie może
komuś uratować życie. Nie warto więc wykazywać biernej postawy ani zasłaniać się niewiedzą na
temat pierwszej pomocy. Na samym wstępie powinniśmy zadzwonić pod numer alarmowy 112 i
krótko opisać zdarzenie. Warto wiedzieć także o tym, że osoby pracujące jako dyspozytorzy
korzystają ze specjalnych procedur, dzięki którym mogą poinstruować co do pierwszej pomocy
również taką osobę, które nie robiła tego nigdy wcześniej. Gdy widzimy osobę wymagającą pomocy
najpierw sprawdzamy, czy jest bezpiecznie w danym miejscu a następnie oceniamy stan
przytomności osoby poszkodowanej. Należy powiedzieć kilka zdań do danej osoby i sprawdzić, czy
nas widzi, słyszy, czy się porusza. Jeśli osoba w ogóle nie reaguje, należy jej udrożnić drogi
oddechowe. W tym celu odchylamy głowę maksymalnie do tyłu, następnie pochylamy się i przez 10
sekund obserwujemy, sprawdzamy czy są ruchy klatki piersiowej i czy jest wydychane powietrze.
Gdy oddechów jest mniej niż dwa albo w ogóle nie da się ich stwierdzić to oznacza, że doszło do
zatrzymania krążenia.

Jak wykonać uciskanie klatki piersiowej?
Gdy stwierdzimy, że zatrzymane zostało krążenie musimy niezwłocznie rozpocząć uciskanie klatki
piersiowej. Należy znaleźć środek klatki piersiowej czyli mostek, pochylić się nad daną osobą i
splecionymi dłońmi rozpocząć uciskanie. Uciskać należy na głębokość 5-6 cm z częstością 100-120
na minutę. Tę czynność wykonujemy 30 razy po czym następują 2 wdechy. Należy odchylić głowę do
tyłu, jedną dłonią zacisnąć płatki nosa i wykonać dwa wdechy.

Jak może potoczyć się udzielanie pierwszej pomocy?
Jeśli oddech u pacjenta powraca można przerwać uciskanie. Dość często zdarza się też, że w
międzyczasie przyjeżdża zespół ratowników i to oni przejmują wtedy czynności. Niestety zdarzyć się
może i tak, że osoba udzielająca pomocy opadnie z sił i nie będzie w stanie jej kontynuować. Dobrze
jest wtedy zmienić się z kimś innym.
Nawet jeśli udzielamy pierwszej pomocy po raz pierwszy powinniśmy starać się zachować zimną
krew. Od naszego racjonalnego myślenia zależeć będzie, czy uda się pomóc osobie poszkodowanej.

Jak udzielić pierwszej pomocy?
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