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Program
TV
w środku!

Karpackie Klimaty mają swój niepowtarzalny charakter i specyfikę.
Spacer z lampką krośnieńskiego
szkła wypełnioną szlachetnym trunkiem, wspólne biesiadowanie przy
dźwiękach karpackiej muzyki, odwiedzanie atrakcyjnych stoisk z rękodziełem artystycznym, wystawa
szkła, w trakcie której można sobie
coś "wydmuchać", stragany z tradycyjnym jadłem - tworzą koloryt
ostatnich dni wakacji w Krośnie.

Każdego roku oferujemy kolejne
atrakcje, niektóre zagoszczą w ramach imprezy na dłużej, inne stanowić będą o wy-

jątkowości poszczególnych edycji. Stali bywalcy pamiętają zapewne takie perełki jak:
nocne zwiedzanie kościołów w blasku
świec, wyjątkowy koncert muzyki dawnej w
wypełnionej po brzegi drewnianej świątyni,
rozmowy o karpackich potrawach z Robertem Makłowiczem, czy spotkanie ze, świętej pamięci, ostatnim prezydentem na
uchodźstwie Ryszardem Kaczorowskim.
Od kilku lat Festiwal Kultur Pogranicza prowadzi Stanisław Jaskułka. Na klimatycznej scenie w Rynku każdego roku
prezentuje się ponad 300 wykonawców,
tancerzy, śpiewaków, muzyków.
c.d.str.2
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ZATRZYMAJ KLIMAT
ZASTRZYK ENERGII
Kameralne Krosno zmienia się nie do
poznania w ostatni weekend wakacji. Na
trzy dni staje się kulturalną stolicą Podkarpacia. A wszystko za sprawą Karpackich Klimatów, podczas których promuje się bogatą
tradycję i folklor tych ziem. Festiwal organizowany od pięciu lat cieszy się coraz większą
popularnością.
W piątkowy wieczór festiwal otwiera rozśpiewany korowód artystów i kuglarzy. Od tej
chwili przez następne dwa dni Krosno będzie
żyło koncertami, jarmarkiem, wystawami i
konkursami. W ramach Karpackich Klimatów odbywa się Festiwal Win. To niepowtarzalna okazja do degustacji szlachetnego
trunku. To impreza, podczas której ludzie
spacerując po rynku raczą się tym trunkiem.

Nie brakuje opowieści o winie, a także wystaw przybliżających kulturę pogranicza i występów muzyków.

z winogron trunek jednym z cenniejszych
towarów importowych.

SZKLANE SERCE POLSKI
SMAKI POLSKO-WĘGIERSKIE
Na trzy dni krośnieński Rynek przejmą we władanie lokalni artyści, w powietrze uniesie się zapach tradycyjnych potraw regionu. Spacer po mieście zaostrza
apetyt. Żaden turysta nie przejdzie obojętnie obok zalewajki na maślance, gołąbków
bieszczadzkich, proziaków, czyli placków
mącznych z dodatkiem sody, a także chleba wypiekanego według starodawnych receptur. Takie specjały wymagają towarzystwa szlachetnego trunku, czyli Karpackiego wina! Co także będzie zgodne z tradycją. W XVII w. Krosno było ważnym przystankiem na winnym szlaku, a wytwarzany

Krosno jest często nazywane szklanym
sercem Polski. Cały region szczyci się wieloletnią tradycją związaną z produkcją i zdobieniem szkła. Największym polskim producentem szkła gospodarczego są Krośnieńskie Huty Szkła „Krosno” SA założone w
1923 r. Jaką korzyść z tych tradycji może
mieć turysta uczestniczący w Karpackich
Klimatach? Po pierwsze: zakupy. Na straganach będą nas kusić przeróżne szklane cuda - figurki zwierząt, kolorowa biżuteria,
ozdoby do ogrodów. Po drugie: będzie
można samemu zrobić gustowne cacko.
Piszczel, którą posługują się hutnicy pozwoli wydmuchać szkło, a specjalny piec – wytopić masę. Po trzecie: znów wracamy do
wina. Nawet najlepsze karpackie wino zyskuje na smaku, jeśli jest podane w pięknym
kieliszku z Krosna.
Aby każdy, kto zawita do Krosna mógł
poznać fascynującą historię szkła oraz samemu spróbować stworzyć szklaną pamiątkę, powstało w Krośnie Centrum Dziedzictwa Szkła. Jest to zespół obiektów i atrakcji
związanych z bogatą tradycją produkcji
szklarskiej, gdzie można poznać historię i
bogatą tradycję przemysłu szklarskiego oraz
odkryć kunszt i mistrzostwo podkarpackich szklarzy.

reklama

Program

Scena w Rynku
Mali Łęczanie - Łęki Dukielskie (Polska) 17.00
Zespół Muzyczny Harafica - Uherské

23 sierpnia (piątek)
RCKP, ul. Kolejowa 1
UROCZYSTA INAUGURACJA FESTIWALU KULTUR POGRANICZA
„KARPACKIE KLIMATY”
i FESTIWALU WIN WĘGIERSKICH
im. PORTIUSA

Hradiště (Czechy) 18.00
Hungariddim - Eger (Węgry) 19.00
TERCJA PIKARDYJSKA - Lwów
(Ukraina) 21.00
Pokaz Gruppo Sbandieratori e Tamburini - Gualdo Tadino (Włochy) 22.00

Wystawa IV Pleneru Malarskiego „Portret Krosna” - BWA 17.00
Wernisaż wystaw twórczości artystów
pogranicza - hole RCKP 18.00
Koncert galowy zespołów artystycznych
pogranicza 19.00
Barwny korowód ulicami Krosna z
RCKP do Rynku 20.30

Występy zespołów artystycznych pogranicza od 10.00
Taneczny Zespół Folklorystyczny
Zsáksere - Sárospatak (Węgry)
Zespół ludowy Škvarkare - Košická
Nová Ves (Słowacja)

24 sierpnia (sobota) Rynek
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SŁONECZNEGO LATA…
Dziecięcy Zespół Taneczny Čárnička Košice (Słowacja)
Zespół Muzyczny Harafica - Uherské
Hradiště (Czechy)
Zespół śpiewaczy Barwy - Borysław
(Ukraina)
Dziecięcy Zespół Taneczny Namisto Stryj (Ukraina)
Hungariddim - Eger (Węgry)
SPOTKANIE Z KULTURĄ ROMSKĄ
17.00
Zespół Kesaj Tchave - Kežmarok (Słowacja)
Zespół Karavan Familia - Budapeszt
(Węgry)
Wieczór z zespołem RUZICA 20.30
Pokaz Gruppo Sbandieratori e Tamburini - Gualdo Tadino (Włochy)
25 sierpnia (niedziela) Rynek

Rajd rowerowy śladami Balinta Balassiego 10.00
IX Bieg uliczny „O Skarb Portiusa”
11.00
Występy zespołów artystycznych pogranicza od 13.00
Taneczny Zespół Folklorystyczny
Zsáksere - Sárospatak (Węgry)
Dziecięcy Zespół Taneczny Čárnička Košice (Słowacja)
Zespół śpiewaczy Barwy - Borysław
(Ukraina)
Dziecięcy Zespół Taneczny Namisto Stryj (Ukraina)
reklama

A Gdzie To Dawniej Stroiło - Krosno
(Polska)
Zespół Słowiany (Polska)
Ogłoszenie wyników konkursu na Ulubiony Chleb Krośnian 17.30
Pokaz Gruppo Sbandieratori e Tamburini - Gualdo Tadino (Włochy) 18.00
Wieczór z zespołem LACHERSI 20.30
FESTIWAL WIN WĘGIERSKICH IM.
PORTIUSA organizowany przez Stowarzy-

szenie Portius. Prezentacje winiarzy, degustacje, kuchnia węgierska. (piątek, sobota, niedziela krośnieński rynek)
TRADYCJA I TERAŹNIEJSZOŚĆ
SZKŁA W CENTRUM DZIEDZICTWA
SZKŁA Pierwsze i jedyne w Polsce interak-

tywne centrum turystyczno - kulturalne prezentujące temat hutnictwa szkła i szklanej
twórczości. Możliwość zobaczenia i uczestniczenia w procesach tworzenia, zdobienia i obróbki szklanego kruszcu.
TO CO NASZE Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie kultywując tradycje krośnieńskiego rzemiosła prezentuje lokalnych rzemieślników-piekarzy, cukierników, fryzjerów.
W niedzielne popołudnie zaprasza także na
wspólne wypiekanie chleba na Rynku.
ULUBIONY CHLEB KROŚNIAN (sobota, niedziela) W konkursie organizowanym
przez Muzeum Rzemiosła i Cech Rzemiosł
Różnych krośnianie i odwiedzający piękny
gród turyści oceniają wyjątkowość i magiczną
nutę smakową, niepowtarzalną w żadnym in-

nym wypieku. Ogłoszenie wyników konkursu
i wręczenie upominków dla uczestników zabawy w niedzielę o 17.30
ODKRYWANIE TAJEMNIC DZWONNICY FARNEJ (Muzeum Rzemiosła) Zwie-

dzanie XVII w. wieży: od poziomu dzwonów
po taras widokowy (wys. 38 m) oraz wystawy
szkła artystycznego Macieja Habrata /piątek
od 10.00 - 18.00, sobota 10.00 - 22.00 i niedziela od 10.00 -18.00/
IX BIEG O SKARB PORTIUSA organizowany przez MOSiR Krosno w ramach
projektu „Biegiem ku współpracy - polsko słowacka integracja społeczności pogranicza
poprzez sport”. START i META na Rynku
/niedziela 11.00/
SZTUKA KARPACKA (piątek, sobota,
niedziela) Barwne stragany twórców pogranicza pełne glinianych dzbanków, wiklinowych
koszy, drewnianych aniołów, świątków, obrazów, rzeźb, biżuterii i tkanin
KARPACKIE PRZYSMAKI (piątek sobota, niedziela) Stoiska z potrawami regionalnymi, tradycyjne i pitne miody, smakowite
wyroby według receptur naszych przodków.
KLIMATY Z PAŃSTWOWĄ WYŻSZĄ SZKOŁĄ ZAWODOWĄ im. St. Pigo-

nia (sobota 12.00 - 18.00, niedziela 10.00 16.00) Zdrowe lato, Dziecięca kraina warsztaty plastyczne, ciekawe wykłady, potyczki językowe, wymiana książek, zajęcia
kaligraficzne dla dzieci, czytanie bajek, rajd
rowerowy śladami Balinta Balassiego. (Dzie-

dziniec przy ul. Kazimierza Wielkiego i Biblioteka, Rynek 1). Szczegółowe informacje: www.pwsz.krosno.pl .
KARPACKIE KLIMATY DLA DZIECI

(sobota, niedziela, ul. Ordynacka 15.00 20.00) Działania artystyczne, warsztaty plastyczne i wspólne czytanie ze Sceną PRL, Teatr Kukieł „Huncutka” - Sárospatak (Węgry),
warsztaty z Teatrem s.tr.a.c.h
ZAKĄTEK ROZMAITOŚCI GALICYJSKICH (piątek, sobota, niedziela, ul.

Franciszkańska). Niespodzianki przygotowane przez Unię Przedsiębiorczych

WYSTAWY ARTYSTÓW POGRANICZA

Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Kolejowa
1
Wystawa IV Pleneru Malarskiego „Portret Krosna”
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza,
ul. Kolejowa 1
Międzynarodowy Plener „Na gotyckim i
winnym szlaku” - Košice (Słowacja)
„Bardziej na północ jak na północy Norwegia”- fotografie Ľubicy Kremeňovej i
Jozefa Feigla (Słowacja)
Rzeźba Tibora Sarossy - Sárospatak (Węgry)
Wystawa fotografii EUROfotoLIPTOV
(Słowacja)
Muzeum Rzemiosła - Wieża Dzwonnica,
ul. Piłsudskiego 5
Wystawa szkła artystycznego Macieja
Habrata
Centrum Dziedzictwa Szkła, Blich 2
„90” - wystawa jubileuszowa Krośnieńskich Hut Szkła
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AUTEM ZA GRANICĘ
Dłuższe oczekiwanie na holowanie
lub samochód zastępczy, inna mentalność mechaników w krajach południa Europy, bariera językowa, odmienne warunki pogodowe, czyli radzimy, o czym należy pamiętać jadąc
na wakacje własnym autem poza granice kraju.

W przypadku awarii samochodu za granicą można narazić się na wiele nieprzyjemności. Niestety przygotowując się do wyjazdu często zapominamy o przeglądzie technicznym. Sprawdzenie samochodu przed wyjazdem zmniejsza ryzyko awarii, a my nie generujemy dodatkowych kosztów w trakcie
wakacji, zwłaszcza, że usługi naprawy w
warsztacie w innych krajach, w porównaniu z
Polską, są wyższe dwu, a nawet trzykrotnie.
- Za granicą zdarza się oczekiwać na pomoc znacznie dłużej niż w Polsce. Awaria na
wyspie, np. w Chorwacji, może być wyjątkowo uciążliwa z uwagi na dojazd mechanika,
czasami prom kursuje tylko raz dziennie. Nie
do pozazdroszczenia są też awarie na autostradzie we Francji. Wezwanie pomocy musi
być poprzedzone kontaktem z francuskimi
koncesjonowanymi służbami autostradowymi, które mają wyłączność na obsługę awarii
na autostradzie. Dopiero po odholowaniu
reklama

samochodu poza rogatki, dalszą pomoc mogą zaoferować mechanicy współpracujący ze
Starterem. Nie wszyscy pamiętają również o
tym, że wykupione assistance drogowe zawiera bezpłatną pomoc w zakresie organizacji
usług takich, jak naprawa na drodze, holowane, czy innych świadczeń dodatkowych w zależności od wykupionego pakietu, ale nigdy
nie pokrywa kosztów naprawy auta w warsztacie. To w gestii właściciela auta leży zlecenie
naprawy w warsztacie do którego został przetransportowany uszkodzony pojazd – powiedział Jakub Stasiński, zastępca Kierownika
Centrum Zgłoszeniowego w firmie Starter.
Wciąż dużą bolączką polskich kierowców i lokalnych mechaników jest bariera ję-

zykowa. W wielu krajach, chociażby we Włoszech bądź Francji, można spotkać się z trudnościami w komunikacji w języku angielskim. To jednak nic w porównaniu z hiszpańską sjestą, podczas której szansa na poDużym kłopotem jest również upał. Przebywając w krajach, gdzie temperatura może dochodzić do 40 stopni Celsjusza, należy pamiętać o zaopatrzeniu się podczas podróży
w zapas wody. W trakcie awarii na rozgrzanej
drodze, w samochodzie, w którym przebywają dzieci i osoby starsze, brak wody lub jej
niewystarczające ilości mogą zamienić najlepsze wakacje w koszmar. Woda to nie jedyna
rzecz, o której powinniśmy pamiętać. W niektórych krajach UE stacje benzynowe nie są

czynne, jak w Polsce przez całą dobę i możemy po godzinie 22.00 mieć problemy z zatankowaniem auta.
Doświadczenie pokazuje, że nierzadko
kiepskie wspomnienia z podróży serwujemy
sobie na własny koszt, korzystając chociażby
z usług przypadkowych firm pomocy drogowych. „Naciągają” one turystów na horrendalne koszty naprawy, na które w akcie desperacji spowodowanej zmęczeniem i zdenerwowaniem, godzimy się bez dłuższego zastanowienia.
Można uniknąć traumatycznych przeżyć na zagranicznych wakacjach. Dlatego
warto zapewnić sobie dobre i sprawdzone
assistance drogowe, które oferuje m.in. firma Starter. Takie assistance pozwala na
„spokojną głowę”, bo uzyskamy bezpłatną
pomoc w razie awarii auta lub wypadku w
ramach wykupionego pakietu. Wśród gwarantowanych świadczeń można liczyć na naprawę na drodze lub holowanie, a w droższych pakietach na samochód zastępczy lub
hotel na czas naprawy.
- W razie poważnej awarii auta konieczne jest holowanie. W oczekiwaniu na diagnozę samochodu w warsztacie, albo szybką jego naprawę, klienci chętnie korzystają z opcji
hotelu i przedłużają swój pobyt o jeden
dzień. W przypadku, gdy naprawa auta może zająć kilka dni, często rekomendujemy po-

szkodowanym samochód zastępczy na czas
naprawy. Wtedy można kontynuować bez
problemu wakacje i zwiedzanie. Kierowcy
powinni jednak pamiętać o posiadaniu karty
kredytowej, która jest wymagana przez zagraniczne wypożyczalnie jako zabezpieczenie w
formie kaucji zwrotnej. Na szczęście czasami
awarie nie są poważne i udaje się naprawić
auto na drodze. Wymiana koła, podładowanie akumulatora, odblokowanie centralnego
zamka, czy drobna awaria silnika nie wymagają holowania – dodaje Jakub Stasiński.
W sytuacji poważnej awarii samochodu
w drodze powrotnej, ponad tysiąc kilometrów od domu, Starter może zaproponować
wszystkim pasażerom w ramach wykupionego pakietu, powrót do domu samolotem –
organizuje lot i transport na lotnisko, a także odbiór samochodu po naprawie. Wystarczy zadzwonić pod jeden numer telefonu z
każdego kraju w Europie, aby spokojnie kontynuować zagraniczną podróż lub bezpiecznie powrócić do domu.
Każda firma oferująca profesjonalne
usługi assistance drogowego, współpracuje za
granicą z wyspecjalizowanymi partnerami. W
przypadku firmy Starter to znane i prestiżowe automobilkluby oferujące najwyższą jakość usług, takie, jak m.in.: ADAC w Niemczech (ponad 100 lat doświadczenia w udzielaniu pomocy na drodze), ANWB w Holandii, OMTC w Austrii, czy ACTA we Francji.
Polscy kierowcy mający pakiet Starter Assistance mogą liczyć na pomoc za granicą tych
autoklubów tak, jak Niemcy, Holendrzy, czy
Austriacy mogą liczyć na pomoc Startera w
razie awarii w Polsce.
www.newsau to.pl
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Witaj szkoło!
– niezbędnik małego i dużego żaka
Wrzesień nieodłącznie kojarzy nam się
ze szkołą. I choć w
tym czasie każdy
uczeń chciałby zachować w pamięci
jak najdłużej wakacje, to najwyższa pora pomyśleć o pierwszym dzwonku i szkolnej wyprawce. Sieć
sklepów KiK przygotowała bogatą ofertę
artykułów, które pozwolą naszym pociechom z ochotą spakować plecak i uczestniczyć w lekcjach.

Dzięki propozycjom zróżnicowanych
akcesoriów i przyborów KiK, zarówno najmłodsi, jak i ci starsi uczniowie, skompletują do szkoły niezbędny zestaw. Odpowiednio przygotowane i dobrane do potrzeb
uczniów w różnym wieku artykuły, będą
użytecznym i funkcjonalnym wyposażeniem. Oprócz praktycznej strony, warto
jednak zadbać także o ich estetyczny i kolorowy wygląd, który przypadnie do gustu
naszym dzieciom. Z pośród bogatej oferty
przygotowanej przez sieć sklepów KiK, z łareklama

twością wybierzemy
wielobarwne i modne
produkty w atrakcyjnej cenie. Dzięki tak
dobranej wyprawce dzieci będą kojarzyć szkołę z sympatyczną i przyjazną atmosferą. Tym samym, chętniej wezmą aktywny udziału w lekcjach.

Niezbędnik starszego żaka
Gimnazjaliści i licealiści również muszą
zadbać o odpowiednie wyposażenie szkolne-

go plecaka czy torby. Przy wyborze niezbędnych artykułów kierują się głównie ich modnym wyglądem i wygodą użytkowania. Sieć
sklepów KiK przygotowała akcesoria wpisujące się w aktualne trendy, spośród których nawet najbardziej wymagający żak wybierze
zgodny z jego gustem zestaw.
Podstawowym atrybutem studenta jest
zeszyt, a raczej duży, gruby notes, w którym
można zapisywać wszystkie wykłady. Wbrew
pozorom jego wybór też jest wyzwaniem.
Musi być na tyle hipsterski, żeby chodzenie
z nim na zajęcia tworzyło, wraz z pozostałymi akcesoriami i oryginalnym plecakiem, modny wizerunek. Przydatne
okażą się również kolorowe zakreślacze, notatniki, teczki i segregatory, które idealnie sprawdzą się podczas wkuwania do kolokwium i porządkowania
materiałów.
Dla naszych czytelników mamy 5 kuponów zniżkowych do sklepów KiK.
Proszę dzwonić w czwartek 22 sierpnia, o godz. 11. Kupony można wykorzystać w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 20 i Al. Mjr. Kopisto 1.

Wakacji ostatni gwizdek
Wrzesień to dla dziecka czas wielkich zmian. Pierwsze dni w szkole, poznanie nowych kolegów i nauczycieli,
nauka samodzielności. Dlatego warto wykorzystać ostatnie chwile wakacji i zafundować dzieciom zabawę,
która będzie idealnym zakończeniem
dwumiesięcznej beztroski.

Wraz z końcem wakacji wracamy
do dawnych obowiązków i natłoku
pracy. Coraz trudniej będzie nam znaleźć
czas na rodzinną rozrywkę. Warto więc, korzystając z ostatnich dni lata, zorganizować
zabawę na świeżym powietrzu. Ucieszy to
szczególnie nasze pociechy, które wkrótce
przekroczą mury szkoły. Dojdą im bowiem
nowe obowiązki, popołudniowe odrabianie
lekcji czy zajęcia dodatkowe. Dlatego ostatnie chwile wakacji spędzone z mamą lub tatą będą dla nich ogromną frajdą. Co więcej,
ciekawe aktywności pozwolą uniknąć wielogodzinnych sesji maluchów przed komputerem.

Kinderbal zwieńczy wakacje
Dzieci bardzo chętnie spędzają czas bawiąc się np. na plenerowych festynach lub
piknikach, dlatego warto hucznie zakończyć
wakacje. Organizacja imprezy dla maluchów
wymaga pomysłowości i kreatywności. Nieustającym powodzeniem wśród najmłodszych cieszą się kinderbale z przebierankami.
Ostatnie dni lata warto spędzić na świeżym

powietrzu, dlatego taką imprezę najlepiej
urządzić w ogrodzie lub parku. Podejmując
małych gości przygotujmy się starannie i
przed ich wizytą oceńmy teren pod względem bezpieczeństwa. Lepiej usunąć z ogrodu
wszelkie narzędzia z ostrymi krawędziami,
schować kosiarkę czy węże do podlewania.
Zrezygnujmy także z organizacji grilla. Takie
potrawy przede wszystkim nie są zdrowe, a
igranie z ogniem może się źle skończyć.
A stół najlepiej nakryjmy jednorazowym
obrusem, serwetkami, sztućcami i naczyniami. Nie będziemy musieli się wówczas martwić o zbite szklanki.
Każda forma spędzenia czasu w rodzinnym gronie jest okazją do przekazania dzieciom ważnych dla nich wartości i postaw.
Wspólne chwile zbliżają oraz pozwalają lepiej się poznać. Podczas radosnych zabaw
również łatwiej poruszyć tematy, o których
trudno rozmawiać wprost. A przy okazji
sprawi, że wakacje zapadną im w pamięć i
umili powrót do szkoły.
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Dbamy o dekoracje z kamienia
Zdobią elewacje, ściany salonów, kominki, ogrodzenia, stanowią trwałe
zabezpieczenie murów. Okładziny z
kamienia to tradycyjny budulec, który wciąż znakomicie sprawdza się we
współczesnych domach. Jak o nie zadbać?

Nie tylko trwałość
Kamień kojarzy się z solidnym, trwałym materiałem budowlanym. I rzeczywiście, wśród jego największych zalet należy
wymienić wysoką wytrzymałość mechaniczną , a także odporność na czynniki atmosferyczne. To przy tym budulec o właściwościach ocieplających oraz niskiej nasiąkliwości. Nic więc dziwnego, że pomimo powstawania różnego rodzaju substytutów, w dalszym ciągu okładziny kamienne cieszą się dużą popularnością przy pracach wykończeniowych. Tym bardziej, że
ich funkcjonalność idzie w parze z niezwykłą estetyką, której głównymi wyznacznikami są: naturalność, elegancja, indywidualizm oraz niezliczona ilość możlireklama

wych kształtów i form aranżacyjnych. Z
powodzeniem ozdabiają więc ogrodzenia,
podjazdy garażowe, dekoracje ogródków,
elewacje budynków czy niebanalne wnętrza. Aby połączyć wszystkie walory i
przez długie lata w pełni cieszyć się pięknem kompozycji okładzin, należy je umiejętnie przymocować do podłoża, wykończyć i zabezpieczyć.

Kamień na ścianie
Nie trzeba drążyć w skale, ani układać
stosu głazów, by zamieszkać w urokliwym,
kamiennym otoczeniu. Trzeba jednak zadbać o to, by okładzina pokrywająca gotowe powierzchnie była nie tylko trwała, ale
i solidnie przytwierdzona. - Bardzo duże siły i naprężenia związane z obciążeniem
podłoża dodatkowymi dekoracjami sprawiają, że w pierwszej kolejności należy je
zagruntować specjalnym preparatem głęboko penetrującym – podkreśla Marek Zając
z firmy Bolix, producenta materiałów budowlanych. Dzięki wnikaniu gruntu głęboko w strukturę ściany, otrzymujemy

wzmocnioną powłokę o znacznie zmniejszonych tendencjach do pylenia czy chłonięcia wody. Wpływa on jednocześnie na
poprawę przyczepności zapraw klejowych,
a skutecznie przymocowany materiał to
podstawa trwałości tworzonej aranżacji.
Dlatego też sam montaż kamiennych zdobień wymaga użycia przeznaczonego do tego kleju, którego receptura zapewnia oporność na obciążenia i naciski. - W przypad-

ku okładzin marmurowych wskazane jest
zastosowanie specjalnej zaprawy na bazie
białego cementu, która zabezpiecza marmur przed powstawaniem wykwitów wapiennych – dodaje Marek Zając z Bolix.

Efekt murowany
Podobnie jak przy mocowaniu
wszelkiego rodzaju płytek ceramicz-

nych, również kamienne dekoracje wymagają wypełnienia w postaci spoiny,
która nadaje całości ostateczny efekt.
Jego trwałość zależy jednak jeszcze od
troski użytkowników o właściwą konser wację powierzchni okładzin. Na początek trzeba je po prostu zaimpregnować, szczególnie jeśli wybrany materiał
należy do chłonnych. Właściwym rozwiązaniem będzie tu silikonowy środek
impregnujący, który skutecznie chroni
przed szkodliwym działaniem wilgoci.
War to pamiętać, że preparat taki nie
powinien zmieniać pier wotnego wyglądu kamienia. Kolejny krok to oczywiście stała pielęgnacja polegająca na regular nym czyszczeniu i odświeżaniu
kamiennej kompozycji. W ten sposób
na bieżąco pozbywamy się niechcianych wykwitów wapiennych, stwardniałego, osadu cementowego, zabrudzeń
or ga nicz nych, rdza wych na lotów i
wszelkich naleciałości związanych z
codziennym oddziaływaniem rozmaitych czynników. Nawet tak solidny
element wykończenia jak kamień, również podlega wpływowi niekorzystnych
zjawisk. Aby więc zachował na długo
wszystkie swoje walory, trzeba o niego
zadbać już ma etapie montowania.
Efekt murowany.
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Refundacja kosztów wynajmu samochodu
zastępczego z ubezpieczenia OC?
reklama

W przypadku uszkodzenia pojazdu w zdarzeniu drogowym nierzadko pojawia się konieczność wynajęcia samochodu zastępczego. Czy osoba poszkodowana ma prawo ubiegać się o refundację kosztów
z tym związanych z ubezpieczenia OC sprawcy?
Wszelkie wątpliwości wyjaśnia ekspert, Wojciech
Alfawicki, aplikant radcowski w Kancelarii Radców
Prawnych Kowalski, Popławski i Wspólnicy.
Kto poniesie koszt wynajmu samochodu
zastępczego?

Podstawą odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń jest art. 822 §1 k. c. (w zw. z art. 361 k. c.).
Przepisy te regulują zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w ramach zawartej umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zobowiązany do naprawienia
szkody ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego
szkoda wynikła (art. 361 §1 k. c). Odszkodowanie
to obejmuje straty poniesione przez osobę poszkodowaną (art. 361 §2 k. c). W wyroku z dnia 6 stycznia 1999 r. SN orzekł, iż pomiędzy faktem uszkodzenia pojazdu a faktem wynajęcia przez poszkodowanego innego samochodu istnieje związek przyczynowy w rozumieniu art. 361 § 1 k. c. (sygn. akt
II CKN 109/98). Powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie w wyrokach z dnia 2 lipca 2004 r. (sygn.
akt II CK 412/03) i 8 września 2004 r. (sygn. akt
IV CK 672/03), w których Sąd Najwyższy przyjął,
że „utrata możliwości korzystania z rzeczy wskutek
jej zniszczenia stanowi szkodę majątkową. Jeżeli
więc poszkodowany poniósł w związku z tym koszty najmu pojazdu zastępczego, to mieszczą się one
w granicach skutków szkodowych podlegających
wyrównaniu” oraz że „zakład ubezpieczeń jest odpowiedzialny za szkodę w postaci kosztów najmu
pojazdu zastępczego”. Wobec tego należy jednoznacznie stwierdzić, że koszty wynajęcia samochodu zastępczego pozostają w normalnym związku
przyczynowym ze zdarzeniem wywołującym szkodę, a tym samym podlegają refundacji przez zakład
ubezpieczeń.
WAŻNE! Zasadność wynajmu samochodu zastępczego nie jest również uzależniona od możliwości korzystania przez osobę poszkodowaną ze środków komunikacji publicznej, co znalazło swój wyraz w uchwale SN z dnia 17 listopada 2011 r. (sygn.
akt III CZP 05/11).
Warto jednak wskazać, że odpowiedzialność
zakładu ubezpieczeń nie jest nieograniczona. Uzasadnieniem dla wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń można znaleźć w przypadku,
gdy osoba poszkodowana mimo uszkodzenia własnego pojazdu dysponuje innym samochodem,
który może służyć zaspokojeniu jej potrzeb komunikacyjnych lub korzystała z własnego pojazdu okazjonalnie.
W KILKU SŁOWACH
W przypadku uszkodzenia samochodu w wyniku kolizji drogowej osobie poszkodowanej przysługuje co do zasady prawo do skorzystania z samochodu zastępczego oraz żądania refundacji poniesionych kosztów z tytułu najmu. W przypadku dochodzenia roszczeń związanych z wynajmem samochodu zastępczego ważne jest, aby poinformować
o tym zakład ubezpieczeń już na etapie zgłoszenia
samej szkody, ewentualnie podczas oględzin przeprowadzonych przez likwidatora. Powzięcie przez
ubezpieczyciela wiadomości o korzystaniu z samochodu zastępczego na wstępnym etapie likwidacji
szkody powinno ułatwić dochodzenie roszczeń
z tym związanych, jak również przyspieszyć wypłatę należnego odszkodowania.
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Stłuczka? Podpowiadamy jak
rozliczyć ją z ubezpieczycielem
Lato sprzyja samochodowym wyprawom. Częstsze użytkowanie
auta powoduje jednak, że jesteśmy bardziej narażeni na wypadki
lub kolizje. Jeżeli do nich dojdzie,
musimy oddać auto do naprawy.
Stajemy wówczas przed dylematem, który ze sposobów rozliczenia szkody z ubezpieczycielem wybrać – gotówkowy czy bezgotówkowy. Każdy z nich ma swoje właściwości. Jakie? – tłumaczy Wojciech Groblewski, ekspert Liberty
Direct.
Różnice

Wybór mamy pomiędzy
opcją gotówkową, czyli tzw. kosztorysową oraz bezgotówkową –
serwisową lub tzw. na warsztat.
W przypadku pierwszej odszkodowanie wypłacane jest bezpośrednio właścicielowi, do którego należy decyzja, czy i gdzie będzie naprawiał samochód. Z kolei w przypadku rozliczenia bezgotówkowego auto naprawiane
jest w warsztacie, autoryzowanym serwisie lub współpracującym z towarzystwem warsztatem partnerskim, który bezpośrednio rozlicza się z ubezpieczycielem.
reklama

W obu przypadkach wyceny
napraw opierają się na normach
czasowych oraz cenach części
i materiałów ujętych w systemach Audatex lub Eurotax.
Oraz na stawce za roboczogodzinę obowiązującą w danym regionie. Pamiętajmy, że w przypadku szkód likwidowanych z dobrowolnego ubezpieczenia AC
wpływ na wycenę mogą mieć indywidualne zapisy dotyczące
stosowanych amortyzacji cen
części zamiennych. Informacje
na ten temat zawsze znajdziemy
w OWU. Tyle teorii, a teraz
praktyka.

Kiedy gotówka

W tym wariancie dostajemy
kalkulację kosztów naprawy sporządzoną przez zakład ubezpieczeń. Na podstawie tak oszacowanej wartości dokonujemy naprawy
we własnym zakresie. Co ważne,
zakład ubezpieczeń nie oczekuje
od nas składania faktur dokumentujących poniesione koszty. Zaletą
tego sposobu likwidacji szkody jest
krótszy czas oczekiwania na decyzję o wypłacie odszkodowania. Zakres naprawy nie musi być bowiem każdorazowo ustalany pomiędzy warsztatem a towarzystwem, co ma miejsce w opcji bezgotówkowej.

Kiedy warsztat

Niewątpliwą zaletą rozliczenia serwisowego jest oszczędność czasu i wygoda. Nie musimy się umawiać się z rzeczoznawcą na oględziny, załatwiać
dodatkowych formalności czy
szukać warsztatu. Po naszej
stronie pozostaje wypełnienie
dokumentów opisujących zdarzenie oraz podpisanie upoważnienia dla serwisu, który będzie
nas reprezentował przed ubezpieczycielem w kwestii rozliczenia kosztów naprawy.

Nie starczyło gotówki

A co, gdy się okaże się, że
mieliśmy wyższe koszty naprawy
niż otrzymane odszkodowanie
w opcji gotówkowej? Zawsze możemy się zwrócić do towarzystwa
o pokrycie dodatkowych kosztów,
jeśli tylko są one uzasadnione,
na podstawie zebranych faktur
za naprawę samochodu. Drugą
opcją jest powrót do formy naprawy pojazdu w warsztacie, przekładając zakładowi ubezpieczeń
kosztorys do weryfikacji.
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