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Program 
TV

w środku!

Kar pac kie Kli ma ty ma ją swój nie po -
wta rzal ny cha rak ter i spe cy fi kę.
Spa cer z  lamp ką kro śnień skie go
szkła wy peł nio ną szla chet nym trun -
kiem, wspól ne bie sia do wa nie przy
dźwię kach kar pac kiej mu zy ki, od wie -
dza nie atrak cyj nych sto isk z rę ko -
dzie łem ar ty stycz nym,  wy sta wa
szkła, w trak cie któ rej moż na so bie
coś "wy dmu chać", stra ga ny z tra dy -
cyj nym ja dłem - two rzą ko lo ryt
ostat nich dni wa ka cji w Kro śnie. 

Każ de go ro ku ofe ru je my ko lej ne
atrak cje, nie któ re za gosz czą w ra mach im -
pre zy na dłu żej, in ne sta no wić bę dą o wy -

jąt ko wo ści po szcze gól nych edy cji. Sta li by -
wal cy pa mię ta ją za pew ne ta kie pe reł ki jak:
noc ne zwie dza nie ko ścio łów w bla sku
świec, wy jąt ko wy kon cert mu zy ki daw nej w
wy peł nio nej po brze gi drew nia nej świą ty ni,
roz mo wy o kar pac kich po tra wach z Ro ber -
tem Ma kło wi czem, czy spo tka nie ze, świę -
tej pa mię ci, ostat nim pre zy den tem na
uchodź stwie Ry szar dem Ka czo row skim.

Od kil ku lat Fe sti wal Kul tur Po gra ni -
cza pro wa dzi Sta ni sław Ja skuł ka. Na kli -
ma tycz nej sce nie w Ryn ku każ de go ro ku
pre zen tu je się po nad 300 wy ko naw ców,
tan ce rzy, śpie wa ków, mu zy ków.

c.d.str.2

ZA TRZY MAJ KLI MATZA TRZY MAJ KLI MAT
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ZA STRZYK ENER GII 
Ka me ral ne Kro sno zmie nia się nie do

po zna nia w ostat ni week end wa ka cji. Na
trzy dni sta je się kul tu ral ną sto li cą Pod kar pa -
cia. A wszyst ko za spra wą Kar pac kich Kli ma -
tów, pod czas któ rych pro mu je się bo ga tą
tra dy cję i folk lor tych ziem. Fe sti wal or ga ni -
zo wa ny od pię ciu lat cie szy się co raz więk szą
po pu lar no ścią.

W piąt ko wy wie czór fe sti wal otwie ra roz -
śpie wa ny ko ro wód ar ty stów i ku gla rzy. Od tej
chwi li przez na stęp ne dwa dni Kro sno bę dzie
ży ło kon cer ta mi, jar mar kiem, wy sta wa mi i
kon kur sa mi. W ra mach Kar pac kich Kli ma -
tów od by wa się Fe sti wal Win. To nie po wta -
rzal na oka zja do de gu sta cji szla chet ne go
trun ku. To im pre za, pod czas któ rej lu dzie
spa ce ru jąc po ryn ku ra czą się tym trun kiem.

Nie bra ku je opo wie ści o wi nie, a tak że wy -
staw przy bli ża ją cych kul tu rę po gra ni cza i wy -
stę pów mu zy ków. 

SMA KI POL SKO -WĘ GIER SKIE 
Na trzy dni kro śnień ski Ry nek przej -

mą we wła da nie lo kal ni ar ty ści, w po wie -
trze unie sie się za pach tra dy cyj nych po -
traw re gio nu. Spa cer po mie ście za ostrza
ape tyt. Ża den tu ry sta nie przej dzie obo jęt -
nie obok za le waj ki na ma ślan ce, go łąb ków
biesz czadz kich, pro zia ków, czy li plac ków
mącz nych z do dat kiem so dy, a tak że chle -
ba wy pie ka ne go we dług sta ro daw nych re -
cep tur. Ta kie spe cja ły wy ma ga ją to wa rzy -
stwa szla chet ne go trun ku, czy li Kar pac kie -
go wi na! Co tak że bę dzie zgod ne z tra dy -
cją. W XVII w. Kro sno by ło waż nym przy -
stan kiem na win nym szla ku, a wy twa rza ny

z wi no gron tru nek jed nym z cen niej szych
to wa rów im por to wych.

SZKLA NE SER CE POL SKI
Kro sno jest czę sto na zy wa ne szkla nym

ser cem Pol ski. Ca ły re gion szczy ci się wie lo -
let nią tra dy cją zwią za ną z pro duk cją i zdo -
bie niem szkła. Naj więk szym pol skim pro du -
cen tem szkła go spo dar cze go są Kro śnień -
skie Hu ty Szkła „Kro sno” SA za ło żo ne w
1923 r. Ja ką ko rzyść z tych tra dy cji mo że
mieć tu ry sta uczest ni czą cy w Kar pac kich
Kli ma tach? Po pierw sze: za ku py. Na stra ga -
nach bę dą nas ku sić prze róż ne szkla ne cu -
da - fi gur ki zwie rząt, ko lo ro wa bi żu te ria,
ozdo by do ogro dów. Po dru gie: bę dzie
moż na sa me mu zro bić gu stow ne cac ko.
Pisz czel, któ rą po słu gu ją się hut ni cy po zwo -
li wy dmu chać szkło, a spe cjal ny piec – wy -
to pić ma sę. Po trze cie: znów wra ca my do
wi na. Na wet naj lep sze kar pac kie wi no zy -
sku je na sma ku, je śli jest po da ne w pięk nym
kie lisz ku z Kro sna.

Aby każ dy, kto za wi ta do Kro sna mógł
po znać fa scy nu ją cą hi sto rię szkła oraz sa -
me mu spró bo wać stwo rzyć szkla ną pa miąt -
kę, po wsta ło w Kro śnie Cen trum Dzie dzic -
twa Szkła. Jest to ze spół obiek tów i atrak cji
zwią za nych z bo ga tą tra dy cją pro duk cji
szklar skiej, gdzie moż na po znać hi sto rię i
bo ga tą tra dy cję prze my słu szklar skie go oraz
od kryć kunszt i mi strzo stwo pod kar pac -
kich szkla rzy. 

Pro gram 

23 sierp nia (pią tek)
RCKP, ul. Ko le jo wa 1
URO CZY STA IN AU GU RA CJA FE -

STI WA LU KUL TUR PO GRA NI CZA
„KAR PAC KIE KLI MA TY”

i FE STI WA LU WIN WĘ GIER SKICH
im. POR TIU SA

Wy sta wa IV Ple ne ru Ma lar skie go „Por -
tret Kro sna” - BWA 17.00

Wer ni saż wy staw twór czo ści ar ty stów
po gra ni cza - ho le RCKP 18.00

Kon cert ga lo wy ze spo łów ar ty stycz nych
po gra ni cza 19.00

Barw ny ko ro wód uli ca mi Kro sna z
RCKP do Ryn ku 20.30

Sce na w Ryn ku
Ma li Łę cza nie - Łę ki Du kiel skie (Pol ska) 17.00
Ze spół Mu zycz ny Ha ra fi ca - Uherské

Hra diště (Cze chy) 18.00
Hun ga rid dim - Eger (Wę gry) 19.00
TER CJA PI KAR DYJ SKA - Lwów

(Ukra ina) 21.00
Po kaz Grup po Sban die ra to ri e Tam -

bu ri ni - Gu al do Ta di no (Wło chy) 22.00

24 sierp nia (so bo ta) Ry nek
Wy stę py ze spo łów ar ty stycz nych po gra -

ni cza od 10.00
Ta necz ny Ze spół Folk lo ry stycz ny

Zsákse re - Sáro spa tak (Wę gry)
Ze spół lu do wy Škvar ka re - Košická

Nová Ves (Sło wa cja)

ZA TRZY MAJ KLI MAT      ZA TRZY MAJ KLI MAT                



Dzie cię cy Ze spół Ta necz ny Čárnička -
Košice (Sło wa cja)

Ze spół Mu zycz ny Ha ra fi ca - Uherské
Hra diště (Cze chy)

Ze spół śpie wa czy Bar wy - Bo ry sław
(Ukra ina)

Dzie cię cy Ze spół Ta necz ny Na mi sto -
Stryj (Ukra ina)

Hun ga rid dim - Eger (Wę gry)
SPO TKA NIE Z KUL TU RĄ ROM SKĄ

17.00
Ze spół Ke saj Tcha ve - Kežma rok (Sło -

wa cja)
Ze spół Ka ra van Fa mi lia - Bu da peszt

(Wę gry)
Wie czór z ze spo łem RU ZI CA 20.30
Po kaz Grup po Sban die ra to ri e Tam -

bu ri ni - Gu al do Ta di no (Wło chy)

25 sierp nia (nie dzie la) Ry nek
Rajd ro we ro wy śla da mi Ba lin ta Ba las sie -

go 10.00
IX Bieg ulicz ny „O Skarb Por tiu sa”

11.00
Wy stę py ze spo łów ar ty stycz nych po gra -

ni cza od 13.00
Ta necz ny Ze spół Folk lo ry stycz ny

Zsákse re - Sáro spa tak (Wę gry)
Dzie cię cy Ze spół Ta necz ny Čárnička -

Košice (Sło wa cja) 
Ze spół śpie wa czy Bar wy - Bo ry sław

(Ukra ina)
Dzie cię cy Ze spół Ta necz ny Na mi sto -

Stryj (Ukra ina)

A Gdzie To Daw niej Stro iło - Kro sno
(Pol ska)

Ze spół Sło wia ny (Pol ska)
Ogło sze nie wy ni ków kon kur su na Ulu -

bio ny Chleb Kro śnian 17.30
Po kaz Grup po Sban die ra to ri e Tam -

bu ri ni - Gu al do Ta di no (Wło chy) 18.00
Wie czór z ze spo łem LA CHER SI 20.30

FE STI WAL WIN WĘ GIER SKICH IM.
POR TIU SA or ga ni zo wa ny przez Sto wa rzy -
sze nie Por tius. Pre zen ta cje wi nia rzy, de gu sta -
cje, kuch nia wę gier ska. (pią tek, so bo ta, nie -
dzie la kro śnień ski ry nek)

TRA DY CJA I TE RAŹ NIEJ SZOŚĆ
SZKŁA W CEN TRUM DZIE DZIC TWA
SZKŁA Pierw sze i je dy ne w Pol sce in te rak -
tyw ne cen trum tu ry stycz no - kul tu ral ne pre -
zen tu ją ce te mat hut nic twa szkła i szkla nej
twór czo ści. Moż li wość zo ba cze nia i uczest ni -
cze nia w pro ce sach two rze nia, zdo bie nia i ob -
rób ki szkla ne go krusz cu.

TO CO NA SZE Cech Rze miosł Róż -
nych w Kro śnie kul ty wu jąc tra dy cje kro śnień -
skie go rze mio sła pre zen tu je lo kal nych rze -
mieśl ni ków -pie ka rzy, cu kier ni ków, fry zje rów.
W nie dziel ne po po łu dnie za pra sza tak że na
wspól ne wy pie ka nie chle ba na Ryn ku.

ULU BIO NY CHLEB KRO ŚNIAN (so -
bo ta, nie dzie la) W kon kur sie or ga ni zo wa nym
przez Mu zeum Rze mio sła i Cech Rze miosł
Róż nych kro śnia nie i od wie dza ją cy pięk ny
gród tu ry ści oce nia ją wy jąt ko wość i ma gicz ną
nu tę sma ko wą, nie po wta rzal ną w żad nym in -

nym wy pie ku. Ogło sze nie wy ni ków kon kur su
i wrę cze nie upo min ków dla uczest ni ków za -
ba wy w nie dzie lę o 17.30

OD KRY WA NIE TA JEM NIC DZWON -
NI CY FAR NEJ (Mu zeum Rze mio sła) Zwie -
dza nie XVII w. wie ży: od po zio mu dzwo nów
po ta ras wi do ko wy (wys. 38 m) oraz wy sta wy
szkła ar ty stycz ne go Ma cie ja Ha bra ta /pią tek
od 10.00 - 18.00, so bo ta 10.00 - 22.00 i nie -
dzie la od 10.00 -18.00/

IX BIEG O SKARB POR TIU SA or ga -
ni zo wa ny przez MO SiR Kro sno w ra mach
pro jek tu „Bie giem ku współ pra cy - pol sko -
sło wac ka in te gra cja spo łecz no ści po gra ni cza
po przez sport”. START i ME TA na Ryn ku
/nie dzie la 11.00/

SZTU KA KAR PAC KA (pią tek, so bo ta,
nie dzie la) Barw ne stra ga ny twór ców po gra ni -
cza peł ne gli nia nych dzban ków, wi kli no wych
ko szy, drew nia nych anio łów, świąt ków, ob ra -
zów, rzeźb, bi żu te rii i tka nin

KAR PAC KIE PRZY SMA KI (pią tek so -
bo ta, nie dzie la) Sto iska z po tra wa mi re gio nal -
ny mi, tra dy cyj ne i pit ne mio dy, sma ko wi te
wy ro by we dług re cep tur na szych przod ków.

KLI MA TY Z PAŃ STWO WĄ WYŻ -
SZĄ SZKO ŁĄ ZA WO DO WĄ im. St. Pi go -
nia (so bo ta 12.00 - 18.00, nie dzie la 10.00 -
16.00) Zdro we la to, Dzie cię ca kra ina -
warsz ta ty pla stycz ne, cie ka we wy kła dy, po -
tycz ki ję zy ko we, wy mia na ksią żek, za ję cia
ka li gra ficz ne dla dzie ci, czy ta nie ba jek, rajd
ro we ro wy śla da mi Ba lin ta Ba las sie go. (Dzie -

dzi niec przy ul. Ka zi mie rza Wiel kie go i Bi -
blio te ka, Ry nek 1). Szcze gó ło we in for ma -
cje: www.pwsz.kro sno.pl .

KAR PAC KIE KLI MA TY DLA DZIE CI
(so bo ta, nie dzie la, ul. Or dy nac ka 15.00 -
20.00) Dzia ła nia ar ty stycz ne, warsz ta ty pla -
stycz ne i wspól ne czy ta nie ze Sce ną PRL, Te -
atr Ku kieł „Hun cut ka” - Sáro spa tak (Wę gry),
warsz ta ty z Te atrem s.tr.a.c.h

ZA KĄ TEK ROZ MA ITO ŚCI GA LI -
CYJ SKICH (pią tek, so bo ta, nie dzie la, ul.
Fran cisz kań ska). Nie spo dzian ki przy go to wa -
ne przez Unię Przed się bior czych

WY STA WY AR TY STÓW PO GRA NI CZA 
Biu ro Wy staw Ar ty stycz nych, ul. Ko le jo wa

1
Wy sta wa IV Ple ne ru Ma lar skie go „Por -

tret Kro sna”
Re gio nal ne Cen trum Kul tur Po gra ni cza,

ul. Ko le jo wa 1
Mię dzy na ro do wy Ple ner „Na go tyc kim i

win nym szla ku” - Košice (Sło wa cja) 
„Bar dziej na pół noc jak na pół no cy -

Nor we gia”-  fo to gra fie Ľubi cy Kre meňovej i
Jo ze fa Fe igla (Sło wa cja) 

Rzeź ba Ti bo ra Sa ros sy - Sáro spa tak (Wę -
gry) 

Wy sta wa fo to gra fii EU RO fo to LIP TOV
(Sło wa cja) 

Mu zeum Rze mio sła - Wie ża Dzwon ni ca,
ul. Pił sud skie go 5 

Wy sta wa szkła ar ty stycz ne go Ma cie ja
Ha bra ta 

Cen trum Dzie dzic twa Szkła, Blich 2
„90” - wy sta wa ju bi le uszo wa Kro śnień -

skich Hut Szkła
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Dłuż sze ocze ki wa nie na ho lo wa nie
lub sa mo chód za stęp czy, in na men -
tal ność me cha ni ków w kra jach po łu -
dnia Eu ro py, ba rie ra ję zy ko wa, od -
mien ne wa run ki po go do we, czy li ra -
dzi my, o czym na le ży pa mię tać ja dąc
na wa ka cje wła snym au tem po za gra -
ni ce kra ju.

W przy pad ku awa rii sa mo cho du za gra -
ni cą moż na na ra zić się na wie le nie przy jem -
no ści. Nie ste ty przy go to wu jąc się do wy jaz -
du czę sto za po mi na my o prze glą dzie tech -
nicz nym. Spraw dze nie sa mo cho du przed wy -
jaz dem zmniej sza ry zy ko awa rii, a my nie ge -
ne ru je my do dat ko wych kosz tów w trak cie
wa ka cji, zwłasz cza, że usłu gi na pra wy w
warsz ta cie w in nych kra jach, w po rów na niu z
Pol ską, są wyż sze dwu, a na wet trzy krot nie.

- Za gra ni cą zda rza się ocze ki wać na po -
moc znacz nie dłu żej niż w Pol sce. Awa ria na
wy spie, np. w Chor wa cji, mo że być wy jąt ko -
wo uciąż li wa z uwa gi na do jazd me cha ni ka,
cza sa mi prom kur su je tyl ko raz dzien nie. Nie
do po zaz drosz cze nia są też awa rie na au to -
stra dzie we Fran cji. We zwa nie po mo cy mu si
być po prze dzo ne kon tak tem z fran cu ski mi
kon ce sjo no wa ny mi służ ba mi au to stra do wy -
mi, któ re ma ją wy łącz ność na ob słu gę awa rii
na au to stra dzie. Do pie ro po od ho lo wa niu

sa mo cho du po za ro gat ki, dal szą po moc mo -
gą za ofe ro wać me cha ni cy współ pra cu ją cy ze
Star te rem. Nie wszy scy pa mię ta ją rów nież o
tym, że wy ku pio ne as si stan ce dro go we za wie -
ra bez płat ną po moc w za kre sie or ga ni za cji
usług ta kich, jak na pra wa na dro dze, ho lo wa -
ne, czy in nych świad czeń do dat ko wych w za -
leż no ści od wy ku pio ne go pa kie tu, ale ni gdy
nie po kry wa kosz tów na pra wy au ta w warsz -
ta cie. To w ge stii wła ści cie la au ta le ży zle ce nie
na pra wy w warsz ta cie do któ re go zo stał prze -
trans por to wa ny uszko dzo ny po jazd – po wie -
dział Ja kub Sta siń ski, za stęp ca Kie row ni ka
Cen trum Zgło sze nio we go w fir mie Star ter. 

Wciąż du żą bo lącz ką pol skich kie row -
ców i lo kal nych me cha ni ków jest ba rie ra ję -

zy ko wa. W wie lu kra jach, cho ciaż by we Wło -
szech bądź Fran cji, moż na spo tkać się z trud -
no ścia mi w ko mu ni ka cji w ję zy ku an giel -
skim. To jed nak nic w po rów na niu z hisz pań -
ską sje stą, pod czas któ rej szan sa na po Du -
żym kło po tem jest rów nież upał. Prze by wa -
jąc w kra jach, gdzie tem pe ra tu ra mo że do -
cho dzić do 40 stop ni Cel sju sza, na le ży pa -
mię tać o za opa trze niu się pod czas po dró ży
w za pas wo dy. W trak cie awa rii na roz grza nej
dro dze, w sa mo cho dzie, w któ rym prze by wa -
ją dzie ci i oso by star sze, brak wo dy lub jej
nie wy star cza ją ce ilo ści mo gą za mie nić naj lep -
sze wa ka cje w kosz mar. Wo da to nie je dy na
rzecz, o któ rej po win ni śmy pa mię tać. W nie -
któ rych kra jach UE sta cje ben zy no we nie są

czyn ne, jak w Pol sce przez ca łą do bę i mo że -
my po go dzi nie 22.00 mieć pro ble my z za -
tan ko wa niem au ta. 

Do świad cze nie po ka zu je, że nie rzad ko
kiep skie wspo mnie nia z po dró ży ser wu je my
so bie na wła sny koszt, ko rzy sta jąc cho ciaż by
z usług przy pad ko wych firm po mo cy dro go -
wych. „Na cią ga ją” one tu ry stów na hor ren -
dal ne kosz ty na pra wy, na któ re w ak cie de -
spe ra cji spo wo do wa nej zmę cze niem i zde ner -
wo wa niem, go dzi my się bez dłuż sze go za sta -
no wie nia.

Moż na unik nąć trau ma tycz nych prze -
żyć na za gra nicz nych wa ka cjach. Dla te go
war to za pew nić so bie do bre i spraw dzo ne
as si stan ce dro go we, któ re ofe ru je m.in. fir -
ma Star ter. Ta kie as si stan ce po zwa la na
„spo koj ną gło wę”, bo uzy ska my bez płat ną
po moc w ra zie awa rii au ta lub wy pad ku w
ra mach wy ku pio ne go pa kie tu. Wśród gwa -
ran to wa nych świad czeń moż na li czyć na na -
pra wę na dro dze lub ho lo wa nie, a w droż -
szych pa kie tach na sa mo chód za stęp czy lub
ho tel na czas na pra wy.

- W ra zie po waż nej awa rii au ta ko niecz -
ne jest ho lo wa nie. W ocze ki wa niu na dia gno -
zę sa mo cho du w warsz ta cie, al bo szyb ką je -
go na pra wę, klien ci chęt nie ko rzy sta ją z opcji
ho te lu i prze dłu ża ją swój po byt o je den
dzień. W przy pad ku, gdy na pra wa au ta mo -
że za jąć kil ka dni, czę sto re ko men du je my po -

szko do wa nym sa mo chód za stęp czy na czas
na pra wy. Wte dy moż na kon ty nu ować bez
pro ble mu wa ka cje i zwie dza nie. Kie row cy
po win ni jed nak pa mię tać o po sia da niu kar ty
kre dy to wej, któ ra jest wy ma ga na przez za gra -
nicz ne wy po ży czal nie ja ko za bez pie cze nie w
for mie kau cji zwrot nej. Na szczę ście cza sa mi
awa rie nie są po waż ne i uda je się na pra wić
au to na dro dze. Wy mia na ko ła, pod ła do wa -
nie aku mu la to ra, od blo ko wa nie cen tral ne go
zam ka, czy drob na awa ria sil ni ka nie wy ma -
ga ją ho lo wa nia – do da je Ja kub Sta siń ski. 

W sy tu acji po waż nej awa rii sa mo cho du
w dro dze po wrot nej, po nad ty siąc ki lo me -
trów od do mu, Star ter mo że za pro po no wać
wszyst kim pa sa że rom w ra mach wy ku pio ne -
go pa kie tu, po wrót do do mu sa mo lo tem –
or ga ni zu je lot i trans port na lot ni sko, a tak -
że od biór sa mo cho du po na pra wie. Wy star -
czy za dzwo nić pod je den nu mer te le fo nu z
każ de go kra ju w Eu ro pie, aby spo koj nie kon -
ty nu ować za gra nicz ną po dróż lub bez piecz -
nie po wró cić do do mu.

Każ da fir ma ofe ru ją ca pro fe sjo nal ne
usłu gi as si stan ce dro go we go, współ pra cu je za
gra ni cą z wy spe cja li zo wa ny mi part ne ra mi. W
przy pad ku fir my Star ter to zna ne i pre sti żo -
we au to mo bil klu by ofe ru ją ce naj wyż szą ja -
kość usług, ta kie, jak m.in.: ADAC w Niem -
czech (po nad 100 lat do świad cze nia w udzie -
la niu po mo cy na dro dze), ANWB w Ho lan -
dii, OMTC w Au strii, czy AC TA we Fran cji.
Pol scy kie row cy ma ją cy pa kiet Star ter As si -
stan ce mo gą li czyć na po moc za gra ni cą tych
au to klu bów tak, jak Niem cy, Ho len drzy, czy
Au stria cy mo gą li czyć na po moc Star te ra w
ra zie awa rii w Pol sce.

www.new sau to.pl

AU TEM ZA GRA NI CĘ
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Wrze sień to dla dziec ka czas wiel -
kich zmian. Pierw sze dni w szko le, po -
zna nie no wych ko le gów i na uczy cie li,
na uka sa mo dziel no ści. Dla te go war -
to wy ko rzy stać ostat nie chwi le wa -
ka cji i za fun do wać dzie ciom za ba wę,
któ ra bę dzie ide al nym za koń cze niem
dwu mie sięcz nej bez tro ski.

Wraz z koń cem wa ka cji wra ca my
do daw nych obo wiąz ków i na tło ku
pra cy. Co raz trud niej bę dzie nam zna leźć
czas na ro dzin ną roz ryw kę. War to więc, ko -
rzy sta jąc z ostat nich dni la ta, zor ga ni zo wać
za ba wę na świe żym po wie trzu. Ucie szy to
szcze gól nie na sze po cie chy, któ re wkrót ce
prze kro czą mu ry szko ły. Doj dą im bo wiem
no we obo wiąz ki, po po łu dnio we od ra bia nie
lek cji czy za ję cia do dat ko we. Dla te go ostat -
nie chwi le wa ka cji spę dzo ne z ma mą lub ta -
tą bę dą dla nich ogrom ną fraj dą. Co wię cej,
cie ka we ak tyw no ści po zwo lą unik nąć wie lo -
go dzin nych se sji ma lu chów przed kom pu te -
rem.

Kin der bal zwień czy wa ka cje
Dzie ci bar dzo chęt nie spę dza ją czas ba -

wiąc się np. na ple ne ro wych fe sty nach lub
pik ni kach, dla te go war to hucz nie za koń czyć
wa ka cje. Or ga ni za cja im pre zy dla ma lu chów
wy ma ga po my sło wo ści i kre atyw no ści. Nie -
usta ją cym po wo dze niem wśród naj młod -
szych cie szą się kin der ba le z prze bie ran ka mi.
Ostat nie dni la ta war to spę dzić na świe żym

po wie trzu, dla te go ta ką im pre zę naj le piej
urzą dzić w ogro dzie lub par ku. Po dej mu jąc
ma łych go ści przy go tuj my się sta ran nie i
przed ich wi zy tą oceń my te ren pod wzglę -
dem bez pie czeń stwa. Le piej usu nąć z ogro du
wszel kie na rzę dzia z ostry mi kra wę dzia mi,
scho wać ko siar kę czy wę że do pod le wa nia.
Zre zy gnuj my tak że z or ga ni za cji gril la. Ta kie
po tra wy przede wszyst kim nie są zdro we, a
igra nie z ogniem mo że się źle skoń czyć. 

A stół naj le piej na kryj my jed no ra zo wym
ob ru sem, ser wet ka mi, sztuć ca mi i na czy nia -
mi. Nie bę dzie my mu sie li się wów czas mar -
twić o zbi te szklan ki.

Każ da for ma spę dze nia cza su w ro dzin -
nym gro nie jest oka zją do prze ka za nia dzie -
ciom waż nych dla nich war to ści i po staw.
Wspól ne chwi le zbli ża ją oraz po zwa la ją le -
piej się po znać. Pod czas ra do snych za baw
rów nież ła twiej po ru szyć te ma ty, o któ rych
trud no roz ma wiać wprost. A przy oka zji
spra wi, że wa ka cje za pad ną im w pa mięć i
umi li po wrót do szko ły.

Wrze sień nie od łącz -
nie ko ja rzy nam się
ze szko łą. I choć w
tym cza sie każ dy
uczeń chciał by za -
cho wać w pa mię ci
jak naj dłu żej wa ka -
cje, to naj wyż sza po -
ra po my śleć o pierw -
szym dzwon ku i szkol nej wy praw ce. Sieć
skle pów KiK przy go to wa ła bo ga tą ofer tę
ar ty ku łów, któ re po zwo lą na szym po cie -
chom z ocho tą spa ko wać ple cak i uczest ni -
czyć w lek cjach. 

Dzię ki pro po zy cjom zróż ni co wa nych
ak ce so riów i przy bo rów KiK, za rów no naj -
młod si, jak i ci star si ucznio wie, skom ple tu -
ją do szko ły nie zbęd ny ze staw. Od po wied -
nio przy go to wa ne i do bra ne do po trzeb
uczniów w róż nym wie ku ar ty ku ły, bę dą
uży tecz nym i funk cjo nal nym wy po sa że -
niem. Oprócz prak tycz nej stro ny, war to
jed nak za dbać tak że o ich es te tycz ny i ko -
lo ro wy wy gląd, któ ry przy pad nie do gu stu
na szym dzie ciom. Z po śród bo ga tej ofer ty
przy go to wa nej przez sieć skle pów KiK, z ła -

two ścią wy bie rze my
wie lo barw ne i mod ne
pro duk ty w atrak cyj -
nej ce nie. Dzię ki tak
do bra nej wy praw ce dzie ci bę dą ko ja -
rzyć szko łę z sym pa tycz ną i przy ja zną at -
mos fe rą. Tym sa mym, chęt niej we zmą ak -
tyw ny udzia łu w lek cjach.

Nie zbęd nik star sze go ża ka
Gim na zja li ści i li ce ali ści rów nież mu szą

za dbać o od po wied nie wy po sa że nie szkol ne -

go ple ca ka czy tor by. Przy wy bo rze nie zbęd -
nych ar ty ku łów kie ru ją się głów nie ich mod -
nym wy glą dem i wy go dą użyt ko wa nia. Sieć
skle pów KiK przy go to wa ła ak ce so ria wpi su ją -
ce się w ak tu al ne tren dy, spo śród któ rych na -
wet naj bar dziej wy ma ga ją cy żak wy bie rze
zgod ny z je go gu stem ze staw. 

Pod sta wo wym atry bu tem stu den ta jest
ze szyt, a ra czej du ży, gru by no tes, w któ rym
moż na za pi sy wać wszyst kie wy kła dy. Wbrew
po zo rom je go wy bór też jest wy zwa niem.
Mu si być na ty le hip ster ski, że by cho dze nie
z nim na za ję cia two rzy ło, wraz z po zo sta ły -

mi ak ce so ria mi i ory gi nal nym ple ca -
kiem, mod ny wi ze ru nek. Przy dat ne
oka żą się rów nież ko lo ro we za kre śla -
cze, no tat ni ki, tecz ki i se gre ga to ry, któ -
re ide al nie spraw dzą się pod czas wku -
wa nia do ko lo kwium i po rząd ko wa nia
ma te ria łów.

Dla na szych czy tel ni ków ma my 5 ku -
po nów zniż ko wych do skle pów KiK.
Pro szę dzwo nić w czwar tek 22 sierp -
nia, o godz. 11. Ku po ny moż na wy ko -
rzy stać w Rze szo wie przy ul. Kra kow -
skiej 20 i Al. Mjr. Ko pi sto 1.

Wa ka cji ostat ni gwiz dekWi taj szko ło! 
– nie zbęd nik ma łe go i du że go ża ka
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Zdo bią ele wa cje, ścia ny sa lo nów, ko -
min ki, ogro dze nia, sta no wią trwa łe
za bez pie cze nie mu rów. Okła dzi ny z
ka mie nia to tra dy cyj ny bu du lec, któ -
ry wciąż zna ko mi cie spraw dza się we
współ cze snych do mach. Jak o nie za -
dbać?

Nie tyl ko trwa łość

Ka mień ko ja rzy się z so lid nym, trwa -
łym ma te ria łem bu dow la nym. I rze czy wi -
ście, wśród je go naj więk szych za let na le ży
wy mie nić wy so ką wy trzy ma łość me cha -
nicz ną , a tak że od por ność na czyn ni ki at -
mos fe rycz ne. To przy tym bu du lec o wła -
ści wo ściach ocie pla ją cych oraz ni skiej na -
sią kli wo ści. Nic więc dziw ne go, że po mi -
mo po wsta wa nia róż ne go ro dza ju sub sty -
tu tów, w dal szym cią gu okła dzi ny ka mien -
ne cie szą się du żą po pu lar no ścią przy pra -
cach wy koń cze nio wych. Tym bar dziej, że
ich funk cjo nal ność idzie w pa rze z nie -
zwy kłą es te ty ką, któ rej głów ny mi wy -
znacz ni ka mi są: na tu ral ność, ele gan cja, in -
dy wi du alizm oraz nie zli czo na ilość moż li -

wych kształ tów i form aran ża cyj nych. Z
po wo dze niem ozda bia ją więc ogro dze nia,
pod jaz dy ga ra żo we, de ko ra cje ogród ków,
ele wa cje bu dyn ków czy nie ba nal ne wnę -
trza. Aby po łą czyć wszyst kie wa lo ry i
przez dłu gie la ta w peł ni cie szyć się pięk -
nem kom po zy cji okła dzin, na le ży je umie -
jęt nie przy mo co wać do pod ło ża, wy koń -
czyć i za bez pie czyć. 

Ka mień na ścia nie

Nie trze ba drą żyć w ska le, ani ukła dać
sto su gła zów, by za miesz kać w uro kli wym,
ka mien nym oto cze niu. Trze ba jed nak za -
dbać o to, by okła dzi na po kry wa ją ca go to -
we po wierzch nie by ła nie tyl ko trwa ła, ale
i so lid nie przy twier dzo na. - Bar dzo du że si -
ły i na prę że nia zwią za ne z ob cią że niem
pod ło ża do dat ko wy mi de ko ra cja mi spra -
wia ją, że w pierw szej ko lej no ści na le ży je
za grun to wać spe cjal nym pre pa ra tem głę bo -
ko pe ne tru ją cym – pod kre śla Ma rek Za jąc
z fir my Bo lix, pro du cen ta ma te ria łów bu -
dow la nych. Dzię ki wni ka niu grun tu głę bo -
ko w struk tu rę ścia ny, otrzy mu je my

wzmoc nio ną po wło kę o znacz nie zmniej -
szo nych ten den cjach do py le nia czy chło -
nię cia wo dy. Wpły wa on jed no cze śnie na
po pra wę przy czep no ści za praw kle jo wych,
a sku tecz nie przy mo co wa ny ma te riał to
pod sta wa trwa ło ści two rzo nej aran ża cji.
Dla te go też sam mon taż ka mien nych zdo -
bień wy ma ga uży cia prze zna czo ne go do te -
go kle ju, któ re go re cep tu ra za pew nia opor -
ność na ob cią że nia i na ci ski. - W przy pad -

ku okła dzin mar mu ro wych wska za ne jest
za sto so wa nie spe cjal nej za pra wy na ba zie
bia łe go ce men tu,  któ ra za bez pie cza  mar -
mur przed po wsta wa niem wy kwi tów wa -
pien nych – do da je Ma rek Za jąc z Bo lix.

Efekt mu ro wa ny

Po dob nie jak przy mo co wa niu
wszel kie go ro dza ju pły tek ce ra micz -

nych, rów nież ka mien ne de ko ra cje wy -
ma ga ją wy peł nie nia w po sta ci spo iny,
któ ra na da je ca ło ści osta tecz ny efekt.
Je go trwa łość za le ży jed nak jesz cze od
tro ski użyt kow ni ków o  wła ści wą kon -
ser wa cję po wierzch ni okła dzin. Na po -
czą tek trze ba je po pro stu za im pre gno -
wać, szcze gól nie je śli wy bra ny ma te riał
na le ży do chłon nych. Wła ści wym roz -
wią za niem bę dzie tu si li ko no wy śro dek
im pre gnu ją cy, któ ry sku tecz nie chro ni
przed szko dli wym dzia ła niem wil go ci.
War to pa mię tać, że pre pa rat ta ki nie
po wi nien zmie niać pier wot ne go wy glą -
du ka mie nia. Ko lej ny krok to oczy wi -
ście sta ła pie lę gna cja po le ga ją ca na re -
gu lar nym czysz cze niu i od świe ża niu
ka mien nej kom po zy cji. W ten spo sób
na bie żą co po zby wa my się nie chcia -
nych wy kwi tów wa pien nych, stward nia -
łe go, osa du ce men to we go, za bru dzeń
or ga nicz nych, rdza wych na lo tów i
wszel kich na le cia ło ści zwią za nych z
co dzien nym od dzia ły wa niem roz ma -
itych czyn ni ków. Na wet tak so lid ny
ele ment wy koń cze nia jak ka mień, rów -
nież pod le ga wpły wo wi nie ko rzyst nych
zja wisk. Aby więc za cho wał na dłu go
wszyst kie swo je wa lo ry, trze ba o nie go
za dbać już ma eta pie mon to wa nia.
Efekt mu ro wa ny.

Dba my o de ko ra cje z ka mie nia



W przy pad ku uszko dze nia po jaz du w zda rze niu dro -
go wym nie rzad ko po ja wia się ko niecz ność wy na ję -
cia sa mo cho du za stęp cze go. Czy oso ba po szko do -
wa na ma pra wo ubie gać się o re fun da cję kosz tów
z tym zwią za nych z ubez pie cze nia OC spraw cy?
Wszel kie wąt pli wo ści wy ja śnia eks pert, Woj ciech
Al fa wic ki, apli kant rad cow ski w Kan ce la rii Rad ców
Praw nych Ko wal ski, Po pław ski i Wspól ni cy. 

Kto po nie sie koszt wy naj mu sa mo cho du
za stęp cze go?

Pod sta wą od po wie dzial no ści za kła du ubez pie -
czeń jest art. 822 §1 k. c. (w zw. z art. 361 k. c.).
Prze pi sy te re gu lu ją za kres od po wie dzial no ści za kła -
du ubez pie czeń w ra mach za war tej umo wy obo -
wiąz ko we go ubez pie cze nia OC po sia da czy po jaz -
dów me cha nicz nych. Zo bo wią za ny do na pra wie nia
szko dy po no si od po wie dzial ność tyl ko za nor mal -
ne na stęp stwa dzia ła nia lub za nie cha nia, z któ re go
szko da wy ni kła (art. 361 §1 k. c). Od szko do wa nie
to obej mu je stra ty po nie sio ne przez oso bę po szko -
do wa ną (art. 361 §2 k. c). W wy ro ku z dnia 6 stycz -
nia 1999 r. SN orzekł, iż po mię dzy fak tem uszko -
dze nia po jaz du a fak tem wy na ję cia przez po szko do -
wa ne go in ne go sa mo cho du ist nie je zwią zek przy -
czy no wy w ro zu mie niu art. 361 § 1 k. c. (sygn. akt
II CKN 109/98). Po wyż sze sta no wi sko zna la zło po -
twier dze nie w wy ro kach z dnia 2 lip ca 2004 r. (sygn.
akt II CK 412/03) i 8 wrze śnia 2004 r. (sygn. akt
IV CK 672/03), w któ rych Sąd Naj wyż szy przy jął,
że „utra ta moż li wo ści ko rzy sta nia z rze czy wsku tek
jej znisz cze nia sta no wi szko dę ma jąt ko wą. Je że li
więc po szko do wa ny po niósł w związ ku z tym kosz -
ty naj mu po jaz du za stęp cze go, to miesz czą się one
w gra ni cach skut ków szko do wych pod le ga ją cych
wy rów na niu” oraz że „za kład ubez pie czeń jest od -
po wie dzial ny za szko dę w po sta ci kosz tów naj mu
po jaz du za stęp cze go”. Wo bec te go na le ży jed no -
znacz nie stwier dzić, że kosz ty wy na ję cia sa mo cho -
du za stęp cze go po zo sta ją w nor mal nym związ ku
przy czy no wym ze zda rze niem wy wo łu ją cym szko -
dę, a tym sa mym pod le ga ją re fun da cji przez za kład
ubez pie czeń. 

WAŻ NE! Za sad ność wy naj mu sa mo cho du za -
stęp cze go nie jest rów nież uza leż nio na od moż li wo -
ści ko rzy sta nia przez oso bę po szko do wa ną ze środ -
ków ko mu ni ka cji pu blicz nej, co zna la zło swój wy -
raz w uchwa le SN z dnia 17 li sto pa da 2011 r. (sygn.
akt III CZP 05/11). 

War to jed nak wska zać, że od po wie dzial ność
za kła du ubez pie czeń nie jest nie ogra ni czo na. Uza -
sad nie niem dla wy łą cze nia od po wie dzial no ści za -
kła du ubez pie czeń moż na zna leźć w przy pad ku,
gdy oso ba po szko do wa na mi mo uszko dze nia wła -
sne go po jaz du dys po nu je in nym sa mo cho dem,
któ ry mo że słu żyć za spo ko je niu jej po trzeb ko -
mu ni ka cyj nych lub ko rzy sta ła z wła sne go po jaz -
du oka zjo nal nie.

W KIL KU SŁO WACH
W przy pad ku uszko dze nia sa mo cho du w wy -

ni ku ko li zji dro go wej oso bie po szko do wa nej przy -
słu gu je co do za sa dy pra wo do sko rzy sta nia z sa mo -
cho du za stęp cze go oraz żą da nia re fun da cji po nie -
sio nych kosz tów z ty tu łu naj mu. W przy pad ku do -
cho dze nia rosz czeń zwią za nych z wy naj mem sa mo -
cho du za stęp cze go waż ne jest, aby po in for mo wać
o tym za kład ubez pie czeń już na eta pie zgło sze nia
sa mej szko dy, ewen tu al nie pod czas oglę dzin prze -
pro wa dzo nych przez li kwi da to ra. Po wzię cie przez
ubez pie czy cie la wia do mo ści o ko rzy sta niu z sa mo -
cho du za stęp cze go na wstęp nym eta pie li kwi da cji
szko dy po win no uła twić do cho dze nie rosz czeń
z tym zwią za nych, jak rów nież przy spie szyć wy pła -
tę na leż ne go od szko do wa nia.
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Re fun da cja kosz tów wy naj mu sa mo cho du
za stęp cze go z ubez pie cze nia OC?
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La to sprzy ja sa mo cho do wym wy -
pra wom. Częst sze użyt ko wa nie
au ta po wo du je jed nak, że je ste -
śmy bar dziej na ra że ni na wy pad ki
lub ko li zje. Je że li do nich doj dzie,
mu si my od dać au to do na pra wy.
Sta je my wów czas przed dy le ma -
tem, któ ry ze spo so bów roz li cze -
nia szko dy z ubez pie czy cie lem wy -
brać – go tów ko wy czy bez go tów -
ko wy. Każ dy z nich ma swo je wła -
ści wo ści. Ja kie? – tłu ma czy Woj -
ciech Gro blew ski, eks pert Li ber ty
Di rect. 

Róż ni ce
Wy bór ma my po mię dzy

opcją go tów ko wą, czy li tzw. kosz -
to ry so wą oraz bez go tów ko wą –
ser wi so wą lub tzw. na warsz tat.
W przy pad ku pierw szej od szko -
do wa nie wy pła ca ne jest bez po -
śred nio wła ści cie lo wi, do któ re -
go na le ży de cy zja, czy i gdzie bę -
dzie na pra wiał sa mo chód. Z ko -
lei w przy pad ku roz li cze nia bez -
go tów ko we go au to na pra wia ne
jest w warsz ta cie, au to ry zo wa -
nym ser wi sie lub współ pra cu ją -
cym z to wa rzy stwem warsz ta -
tem part ner skim, któ ry bez po -
śred nio roz li cza się z ubez pie -
czy cie lem. 

W obu przy pad kach wy ce ny
na praw opie ra ją się na nor mach
cza so wych oraz ce nach czę ści
i ma te ria łów uję tych w sys te -
mach Au da tex lub Eu ro tax.
Oraz na staw ce za ro bo czo go dzi -
nę obo wią zu ją cą w da nym re gio -
nie. Pa mię taj my, że w przy pad -
ku szkód li kwi do wa nych z do -
bro wol ne go ubez pie cze nia AC
wpływ na wy ce nę mo gą mieć in -
dy wi du al ne za pi sy do ty czą ce
sto so wa nych amor ty za cji cen
czę ści za mien nych. In for ma cje
na ten te mat za wsze znaj dzie my
w OWU. Ty le teo rii, a te raz
prak ty ka. 

Kie dy warsz tat
Nie wąt pli wą za le tą roz li cze -

nia ser wi so we go jest oszczęd -
ność cza su i wy go da. Nie mu si -
my się uma wiać się z rze czo -
znaw cą na oglę dzi ny, za ła twiać
do dat ko wych for mal no ści czy
szu kać warsz ta tu. Po na szej
stro nie po zo sta je wy peł nie nie
do ku men tów opi su ją cych zda -
rze nie oraz pod pi sa nie upo waż -
nie nia dla ser wi su, któ ry bę dzie
nas re pre zen to wał przed ubez -
pie czy cie lem w kwe stii roz li cze -
nia kosz tów na pra wy.

Kie dy go tów ka
W tym wa rian cie do sta je my

kal ku la cję kosz tów na pra wy spo -
rzą dzo ną przez za kład ubez pie -
czeń. Na pod sta wie tak osza co wa -
nej war to ści do ko nu je my na pra wy
we wła snym za kre sie. Co waż ne,
za kład ubez pie czeń nie ocze ku je
od nas skła da nia fak tur do ku men -
tu ją cych po nie sio ne kosz ty. Za le tą
te go spo so bu li kwi da cji szko dy jest
krót szy czas ocze ki wa nia na de cy -
zję o wy pła cie od szko do wa nia. Za -
kres na pra wy nie mu si być bo -
wiem każ do ra zo wo usta la ny po -
mię dzy warsz ta tem a to wa rzy -
stwem, co ma miej sce w opcji bez -
go tów ko wej. 

Nie star czy ło go tów ki
A co, gdy się oka że się, że

mie li śmy wyż sze kosz ty na pra wy
niż otrzy ma ne od szko do wa nie
w opcji go tów ko wej? Za wsze mo -
że my się zwró cić do to wa rzy stwa
o po kry cie do dat ko wych kosz tów,
je śli tyl ko są one uza sad nio ne,
na pod sta wie ze bra nych fak tur
za na pra wę sa mo cho du. Dru gą
opcją jest po wrót do for my na pra -
wy po jaz du w warsz ta cie, prze -
kła da jąc za kła do wi ubez pie czeń
kosz to rys do we ry fi ka cji.

Po rad nik

Stłucz ka? Pod po wia da my jak
roz li czyć ją z ubez pie czy cie lem
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