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•   niedrogie i nietrudne 
– rozwiązania wykończeniowe dla każdego

•  jesienne obcowanie z naturą 
– inspirujący ogród, inspirujące wyprawy

•  dobre kalkulacje finansowe 
– oszczędny budżet domowy



Najlepiej dobrany zestaw 
BRAM, OKIEN I DRZWI 

spełniający wymagania programu 
CZYSTE POWIETRZE 

System Home Inclusive – wybierz energooszczędną 
stolarkę WIŚNIOWSKI w jednym designie i oryginalnym 
kolorze z kolekcji Home Inclusive 2.0

Zaplanuj termomodernizację z marką WIŚNIOWSKI.  
Kup bramę garażową UniTherm, okna PVC PRIMO 82  
oraz drzwi zewnętrzne NOVA i zyskaj nawet 37 tysięcy 
złotych dotacji z programu „Czyste Powietrze”.
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Przygotowujemy jesienny numer 
naszego kwartalnika pod koniec 
okresu wakacyjnego, który zawsze jest 
w jakimś sensie przełomowy – dla rodzin 
z dziećmi to wizja przejścia do nowych 
klas czy kolejnych etapów edukacji, 
wśród dorosłych to często etap nowych 
wyzwań zawodowych. Gospodarstwa 
domowe przygotowują się do zawsze 
trudniejszego okresu jesienno-zimowego. 
Finał lata w tym roku jest jeszcze bardziej 
znaczący – mimo zapowiadanej kolejnej 
fali epidemii covidowej pojawiają się 
nadzieje na odbudowanie się rynku 
wynajmu mieszkań. Mamy też wizję 
poważnych zmian w naszej gospodarce 
i życiu społecznym – kilka z elementów 
wprowadzanego przez rząd programu 
dotyczy dziedziny budowlano-mieszkanio-
wej. Jeśli zapowiadane zmiany znajdą 
swoje ucieleśnienie w ustawach, i tym 
samym zostaną wprowadzone w życie, 
wpłyną z pewnością na wiele z Państwa 
planów. Łatwiej będzie – przynajmniej 
pod względem formalnym – zbudować 
mały dom, co z pewnością skłoni wiele 
osób do budowy np. własnych letnisk 
i niewielkich domów całorocznych. 
Pozostaje jednak kwestia działki. Tym 
wszystkim, przed którymi program ten 
otwiera nowe perspektywy, dedykujemy 
artykuł o budowie domu na działce 
leśnej i rolnej. Zanim jednak takie 
inwestycje będziemy mogli zrealizować, 
proponujemy garść pomysłów na 
jesienne remonty, liftingi, nowe 
aranżacje i poprawę funkcjonalności 
naszych dotychczasowych zasobów 
mieszkaniowych. 
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SEZON W OGRODZIE 

CO Z WODĄ 
PRZED NASTANIEM 
MROZÓW?
Przed zimą koniecznie trzeba 
odłączyć w ogrodzie węże od 
kranów, opróżnić je z wody, 
zwinąć i schować np. w domku 
narzędziowym. Zakręcamy 
również główny zawór 
doprowadzający wodę do kranów 
w ogrodzie i nieogrzewanych 
pomieszczeniach oraz spuszczamy 
z nich wodę. Gdy nie możemy 
odłączyć wody od kranów, to 
najłatwiejszym rozwiązaniem 
jest okręcenie rur słomą lub 
pianką termoizolacyjną. Możemy 
zastosować także specjalne kable 
grzewcze, ale są dość drogie, 
ponadto muszą być podłączone 
do gniazdka o napięciu 230 V. Jeśli 
w ogrodzie jest oczko wodne, 
kaskada, fontanna czy źródełko, 
to wyjmujemy z nich pompę i filtr 
– przenosimy je do chłodnego 
pomieszczenia. Na zimę mogą 
pozostać jedynie te urządzenia, 
których instrukcja obsługi 
wyraźnie na to pozwala. Wody 
pozbywamy się też z systemów 
nawadniających. Czynność tę 
ułatwią zawory odwadniające, 
które same usuwają zalegającą 
wodę ze zraszaczy i podłączonych 
rur. Jeśli nie zostały 
zamontowane, wodę należy 
usunąć sprężonym powietrzem. 
Sterowniki nawadniania 
montowane do kranu odłączamy,  
osuszamy i przenosimy pod dach. 
Demontujemy również reduktory 
ciśnienia i filtry. 

CEBULE, KTÓRE SADZIMY JESIENIĄ
Dzięki kwiatom cebulowym posadzonym jesienią już od pierwszych wiosennych dni 
nasz ogród będzie mienić się barwami. Najpopularniejsze z nich to tulipany, hiacynty, 
krokusy i narcyzy. Możemy także posadzić czosnek ozdobny, cebulice i szachownice. 
Są także gatunki kwitnące nawet tej samej jesieni. To np. szafran (krokus jesienny) 
oraz zimowit jesienny. Zazwyczaj cebule sadzimy od września do października. Kwiaty 
najlepiej prezentują się w grupach, co najmniej po kilkanaście sztuk.

ROŚLINY Z BALKONU I TARASU DOBRZE OSŁONIĘTE
Przed niskimi temperaturami zabezpieczamy wszystkie rośliny doniczkowe na balkonie czy 
tarasie, nawet te, które doskonale zimują w ogrodzie. Do okrywania stosujemy materiały 
naturalne i przewiewne, np. białą agrowłókninę, jutę, słomę lub gałązki drzew iglastych. 
Unikajmy za to folii, ponieważ nie przepuszcza powietrza. Osłony zakładamy, dopiero gdy 
temperatura przez kilka dni utrzymuje się poniżej 0oC – zbyt wczesne okrycie roślin, może 
spowodować ich „zaparzanie się”. Przed mrozem zabezpieczamy także doniczki. Pojemniki 
obkładamy styropianem, słomą lub tekturą falistą i umieszczamy w dużej drewnianej 
skrzyni lub w kartonowym pudle wypełnionym korą, suchymi liśćmi lub gazetami. 
Osłonięte rośliny przenosimy w zaciszne miejsce, dobrze, aby było również zadaszone. 
Pamiętajmy, że pelargonie przenosimy do domu tuż po pierwszych nocnych przymrozkach. 
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JAK ZABEZPIECZYĆ PRZED ZIMĄ DREWNIANE MEBLE 
I MAŁĄ ARCHITEKTURĘ
Zima to trudny okres dla drewnianych konstrukcji – mebli ogrodowych i elementów 
małej architektury, takich jak pergole czy altany. Dlatego, jeśli zależy nam, aby 
służyły jeszcze przez następne lata, musimy zapewnić im ochronę jeszcze przed 
nadejściem pierwszych mrozów. Oczywiście drewniane krzesła czy stoły możemy 
przenieść do pomieszczenia, np. garażu – w suchym, chłodnym i przewiewnym 
wnętrzu w nienaruszonym stanie przetrwają do wiosny. Jednak jak zadbać o stałe 
drewniane elementy ogrodu? Do zabezpieczenia małej architektury przed mrozem 
i śniegiem sprawdzą się np. środki typu „2 w 1”. Takie impregnaty czy lakierobejce 
nie tylko konserwują drewno, ale również je koloryzują. Przed malowaniem elementy 
drewniane powinniśmy wyczyścić za pomocą szczotki oraz wody z dodatkiem mydła 
malarskiego. W celu usunięcia kurzu i trwałych zabrudzeń z trudno dostępnych 
miejsc możemy wykorzystać także myjkę ciśnieniową. Gdy drewno wyschnie, dobrze 
jest je zmatowić papierem ściernym lub szlifierką. Ubytki uzupełniamy szpachlą do 
drewna. Pamiętajmy, że prace najlepiej przeprowadzać w bezdeszczowy i bezwietrzny 
dzień, przy temperaturze powietrza nie mniejszej niż 5°C oraz wilgotności powietrza 
nieprzekraczającej 80%.

CZYSTE OCZKA WODNE 
Opadające z drzew liście są główną 
przyczyną zanieczyszczenia oczek wodnych. 
Aby tego uniknąć, należy systematycznie 
oczyszczać zbiornik. Jednak bardzo 
często zanieczyszczenia opadają na dno. 
Dobrym rozwiązaniem jest rozłożenie 
nad oczkiem siatki z oczkami o średnicy 
ok. 1 cm i sprzątanie z jej powierzchni 
gromadzących się liści. W trosce o czystą 
wodę możemy zaprzestać dokarmiania 
ryb – gdy temperatura wody osiągnie 8°C, 
zapadają one w zimowy sen i zmniejsza się 
intensywność ich procesów życiowych. 
Dokarmianie w tym czasie jedynie zaszkodzi 
zwierzętom i zanieczyści wodę. Zebrane 
w zakamarkach zbiornika zanieczyszczenia 
oraz resztki roślin, które gnijąc, wydzielają 
trujące gazy i powodują niedobór tlenu, 
możemy usunąć za pomocą pompy, którą 
umieszcza się na dnie zbiornika. Najtańsze 
jest jednak wyjmowanie zanieczyszczeń 
sitem lub podbierakiem. 

CZAS POMYŚLEĆ 
O PTAKACH! 
Późna jesień to najlepszy czas, 
na rozpoczęcie dokarmiania 
ptaków. Musimy dbać, aby 
pokarm dostępny był stale, 
szczególnie w czasie mroźnych 
i śnieżnych zim. Początkowo 
powinniśmy wykładać 
niewielką ilość pożywienia, 
bo zanim nastanie zimowa 
aura, ptaki same znajdują 
naturalne jedzenie. Postarajmy 
się dostarczać zwierzętom 
pożywienie jak najbardziej 
zbliżone do ich naturalnego. 
Co ważne, pokarm musi 
być świeży, naturalny, bez 
dodatku soli i przypraw. 
Karmnik umieszczamy 
w miejscu zacisznym, 
osłoniętym od wiatru. Ptaki 
muszą mieć do niego łatwy 
dostęp i zapewnioną drogę 
ucieczki np. przed innymi 
większymi gatunkami czy 
kotem. Pamiętajmy także 
o systematycznym czyszczeniu 
karmnika i usuwaniu z niego 
niezjedzonych resztek oraz 
odchodów ptaków. 



4  jesień 2021

KALENDARIUM
     jesień

PORZĄDEK W NARZĘDZIACH 
OGRODNICZYCH
Porozrzucane narzędzia nie tylko psują aranżację 
ogrodu, ale też niszczeją. Dlatego po zakończonej 
pracy należy oczyścić je z resztek ziemi, a następnie 
schować do przeznaczonego do przechowywania 
pomieszczenia, np. garażu, domku narzędziowego 
czy schowka w domu – nienarażone na zmiany 
temperatury i wilgoć będą się wolniej zużywały. 
W centrach ogrodniczych, a także w supermarketach 
ogrodowych oraz budowlanych można kupić różnego 
rodzaju uchwyty i wieszaki, które przymocowuje 
się do ściany i na nich wiesza narzędzia ogrodnicze, 
np. szpadle, sekatory czy motyczki. Nie zajmują 
wówczas wiele miejsca, a powieszone wysoko 
w garażu nie przeszkadzają w parkowaniu samochodu. 
Dostępne są również pokrowce z kieszonkami na 
narzędzia ogrodnicze – uszyte są z przezroczystych 
i nieprzemakalnych materiałów. 

JESIENIĄ ZAPROŚMY KOMINIARZA!
Zgodnie z prawem budowlanym przegląd kominiarski 
należy wykonać minimum raz w roku, ale zależy to 
także od rodzaju opału. Na przykład, jeśli do ogrzewania 
domu wykorzystywane jest paliwo stałe, to czyszczenie 
komina musi być przeprowadzane 4 razy w roku. Nieco 
rzadziej, bo tylko 2 razy do roku, taki przegląd powinien 
odbywać się w przypadku domów ogrzewanych paliwem 
ciekłym. Za brak przeglądów powiatowy inspektor 
nadzoru budowlanego może ukarać nas mandatem. 
Jednak pamiętajmy, że wizyta kominiarza to nie tylko 
obowiązek. To przede wszystkim bezpieczeństwo nasze 
i pozostałych domowników. Do wykonania przeglądu 
komina należy zaangażować osobę z uprawnieniami 
mistrza kominiarskiego. Warto przed zatrudnieniem 
kominiarza sprawdzić, czy należy on do Korporacji 
Kominiarzy Polskich. Poza zajrzeniem w głąb komina 
fachowiec w trakcie kontroli przeprowadza badanie 
techniczne przewodów dymowych, spalinowych oraz 
wentylacyjnych. Sprawdza drożność oraz bieg kanałów, 
a także ich szczelność. Powinien również skontrolować 

BUDYNEK I JEGO NAJBLIŻSZE OTOCZENIE 

SZYKUJEMY DREWNO DO KOMINKA
Odpowiednie przygotowanie drewna opałowego zapewnia 
bezproblemowe funkcjonowanie kominka i pozwala nam 
ogrzać się w domowym cieple. Istotne jest jego odpowiednie 
pocięcie i przechowanie. Najpierw tniemy pień na kawałki 
– zwykle 30-50 cm. Możemy do tej pracy wykorzystać 
pilarki łańcuchowe: spalinowe, akumulatorowe i elektryczne 
(ostatnie ogranicza długość przewodu zasilającego). 
Następnie dzielimy drewno na szczapy. Najlepiej sięgnąć 
po siekiery rozłupujące i łuparki ręczne, spalinowe lub 
elektryczne. Pamiętajmy, że świeżo pocięte drewno musi być 
sezonowane w przewiewnym miejscu – czas schnięcia zależy 
m.in. od gatunku i wynosi zazwyczaj 1-2 lata. Pocięte szczapy 
należy oddzielić od podłoża i umożliwić swobodny przepływ 
powietrza pod stosem. Możemy przechowywać je np. na 
paletach, legarach lub deskach. Drewno powinno być ułożone 
w drewutni, pod ścianą lub w ogrodzie w bezpieczny sposób. 

ewentualne podłączenia przewodów do lokali. Po sprawdzeniu 
tych wszystkich elementów kominiarz przechodzi do czyszczenia 
oraz udrażniania przewodów kominowych. 
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JESIEŃ ZAGLĄDA DO SZAF! 
Będzie nam łatwiej przeżyć zimę 
i jesień, jeśli odpowiednio wcześniej 
przygotujemy do niej również naszą 
garderobę. Dobrze zorganizowana 
szafa sprawia ponadto, że komfortowo 
funkcjonujemy na co dzień. Nawet 
jeśli nie dysponujemy osobnym 
pomieszczeniem czy szafami na 
strychu, w których chowamy sezonowe 
ubrania, w szafie dobrze jest zrobić 
przetasowanie. Letnie ubrania 
umieszczamy w drugim rzędzie albo 
na półkach położonych wyżej. Idealnie 
sprawdzą się wszelkiego rodzaju 
pudła i pojemniki, umożliwiające 
posegregowanie ubrań – jest wiele 
takich na rynku, które można poustawiać 
np. na szafach czy regałach. Ubrania 
zawsze pierzemy przed włożeniem 
do pojemników, a buty czyścimy 
i pastujemy, tak aby na wiosnę od razu 
po wyjęciu nadawały się do noszenia. To 
też dobry moment 
na przegląd rzeczy 
i pozbycie się tego, 
co niepotrzebne 
oraz na 
zrobienie listy 
zakupów. 

CZAS NA DROBNE REMONTY 
– WYMIENIAMY LISTWY PRZYPODŁOGOWE 
Listwy podłogowe przestały być jedynie koniecznym elementem 
funkcjonalnym wykończenia posadzki. Nie obowiązuje również 
dzisiaj zasada dopasowywania tych elementów do materiału 
posadzkowego. Zadaniem listew jest podkreślenie urody, a często 
także podwyższenie rangi posadzki. Nieraz stosuje się wręcz 
kontrastowe zestawienia materiałowe czy kolorystyczne. Jesień to 
doskonały czas, aby poprzez wymianę tego drobnego detalu odmienić 
wnętrze. Wybór listew na rynku jest ogromny. Oprócz eleganckich, 
ale drogich listew drewnianych, znajdziemy listwy przypodłogowe 
z MDF – dostępne są m.in. w modnej bieli i wykończone okleiną, np. 
z PVC odtwarzającą rysunek drewna również w nietypowym gatunku. 
Listwy przypodłogowe z PVC są idealne, jeśli chcemy uniknąć widoku 
przewodów elektrycznych, które nie zostały wpuszczone w ściany 
– wiele modeli ma otwory na przewody.

MODNA BOAZERIA ANGIELSKA 
TERAZ NA KAŻDĄ KIESZEŃ
Boazeria angielska przypomina kasetony 
lub duże płyty z wklęsłym albo wypukłym 
wypełnieniem. Coraz więcej firm oferuje 
boazerię w formie gotowych systemów. W skład 
zestawu wchodzi kilka elementów, które 
należy w odpowiedniej kolejności połączyć 
i przymocować do ściany za pomocą kleju 
montażowego. Jego najbardziej rozbudowana 
wersja obejmuje: cokół dolny i cokół górny, 
dekoracyjny gzyms, listwę przypodłogową, 
pionowe poprzeczki i wypełnienie w formie 
prostokątnych płyt. Produkcja boazerii odbywa 
się ze specjalnie przygotowanej mieszanki MDF, 
na zamówienie można kupić również panele 
boazerii z MDF zielonego, wilgocioodpornego 
lub MDF czerwonego, odpornego na ogień. Płyta 
MDF może być pomalowana na biało – to kolor 
klasycznej boazerii angielskiej, można też kupić 
ją już pomalowaną na dowolny kolor albo białą 
farbą podkładową – przeznaczona jest ona do 
samodzielnego malowania.

WYZWANIA DLA DOMU
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OGRODOWE SKARBY 
W ARANŻACJI WNĘTRZ  
Rzadko która pora roku dostarcza tak barwnych i bogatych 
w walory estetyczne darów natury dających się wykorzystać do 
sezonowych aranżacji. Jeśli zachwycają nas np. XVII-wieczne 
obrazy martwej natury, nic nie stoi na przeszkodzie, by ich 
klimat odtworzyć w naszych wnętrzach. Wystarczy z ogrodu, 
parku lub targu przynieść do domu kilka gatunków dyni, garść 
winogron, orzechów, kasztanów czy zbóż i układać z nich 
swobodne kompozycje – przy wejściu do domu, na konsoli 
w przedpokoju, kuchennym parapecie czy komodzie w salonie. 
Na szczególną uwagę zasługują dekoracyjne dynie w formach 
przypominających tykwy, grzyby, gruszki, rozgwiazdy i wiele 

 REKLAMA 

innych. Sięgnijmy też koniecznie po kasztany. Do 
najbardziej efektownych należą te, które dopiero się 
otwierają i otacza je jeszcze kolczasta zielona łupina. 
Dużą dawkę ciepłej jesiennej czerwieni zyskamy 
dzięki owocom dzikiej róży, jarzębiny czy głogu. 
Pamiętajmy również o walorach ozdobnych pięknych 
o tej porze jabłek, gruszek czy śliwek. Warto też 
mieć na uwadze kwiaty, które naturalnie zasychają, 
utrzymując nadal swój urok. Kompozycje kwiatowe 
z takich „suszków” jak kocanka ogrodowa, suchlin, 
suchokwiat, zatrwian, anafalis, złociszek, mikołajek 
nadmorski, przegorzan, lawenda i oczywiście 
hortensja przetrwają z powodzeniem do wiosny.
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OSŁONY NA KALORYFERY
Czasami ze względów estetycznych zabudowujemy grzejniki, mimo że będą 
mniej efektywne. Maskownice na grzejnik możemy kupić gotowe w sklepach 
z akcesoriami wykończeniowymi albo zamówić u stolarza, szklarza lub 
innego specjalisty do wykonania według własnego pomysłu lub architekta 
wnętrz. Odpowiednio dobrana osłona może stać się dodatkowym meblem. 
W przedpokoju może przeobrazić się w konsolę, na którą odłożymy np. klucze 
czy telefon. Natomiast w sypialni maskownica może pełnić funkcję dodatkowej 
półki na książki czy lampkę nocną, a w gabinecie być miejscem do pracy.

FUGI TERAZ 
NIESKAZITELNIE CZYSTE
Aby czyszczenie fug nie było 
przykrym obowiązkiem, warto 
regularnie je myć oraz pielęgnować za 
pomocą detergentów o neutralnym 
pH, odkurzać oraz impregnować 
preparatami przeznaczonymi do 
konkretnego rodzaju płytek. Bardzo 
często inne środki dedykowane są do 
gresu, a inne do klinkieru. Czytajmy 
więc etykiety. Producenci podają na 
nich również dawkowanie środka, 
metody użycia oraz wartości czasowe. 
To ważne informacje, których nie 
należy bagatelizować!

JESIENNA AKADEMIA PORZĄDKOWA
Lato to wyśmienita pora dla wszelkiej maści włóczykijów, wraz z jesienią 
rozpoczynają się miesiące idealne dla domatorów. Długie jesienne 
i zimowe wieczory spędzane w domu powinny być jednak przyjemne 
– przyszykujmy więc całe nasze mieszkanie na ten okres. Oprócz 
wysprzątania każdego pomieszczenia i wyczyszczenia wszystkich 
powierzchni zaplanujmy parę działań przygotowujących nas do zimy. 
W strefie kuchenno-spiżarnianej przeprowadźmy kontrolę zapasów. Być 
może dopiero teraz będziemy mieli czas na przegląd zalegających półki 
starych przetworów lub gotowej żywności o długich terminach ważności. 
W łazienkach z pewnością coraz częściej będziemy brać ciepłe kąpiele 
– wyposażmy się w grube ręczniki i szlafroki, w sypialniach dokonajmy 
wymiany pościeli na jesienno-zimową. W ramach jesiennych porządków 
czeka nas też z pewnością gruntowna inspekcja przedpokoju czy 
wiatrołapu – na kurtki zimowe i buty potrzebne nam będzie więcej miejsca. 

WYZWANIA DLA DOMU

POWRÓT DO SZKOŁY 
I BIURA PO PANDEMII 
Nie będzie z pewnością łatwy. Ponowne 
przyzwyczajanie się do rutynowych 
obowiązków może być trudne dla 
wszystkich. Drugi lockdown spowodował, 
że wypracowaliśmy swoją strategię 
funkcjonowania w szkole czy biurze na 
odległość. Korzyści takie jak to, że można 
dłużej pospać czy nie zdejmować piżamy 
przez cały dzień nie zawsze równoważą 
głód normalnego kontaktu z innymi 
i bezpośrednich relacji z przyjaciółmi 
czy kolegami. Wiele osób będzie 
potrzebowało czasu na wdrożenie lub 
nawet profesjonalnej pomocy!
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ZDROWY MIKROKLIMAT 
NA CHŁODNE DNI
Zimą często zdarza się, że 
przesadzamy z nadmiernie 
wysoką temperaturą. Przebywanie 
w przegrzanych i suchych wnętrzach 
prowadzi do wysychania błon 
śluzowych, przez co wzrasta ryzyko 
infekcji, zapalenia zatok i oskrzeli. 
Dlatego tak istotne jest zapewnienie 
prawidłowej wilgotności powietrza 
w mieszkaniu (ok. 40-50%). 
Natomiast optymalna temperatura 
wynosi 18-22°C. Przy czym warto 
zadbać, by w sypialni było nieco 
chłodniej (ok. 17°C), a najcieplejszym 

SZCZELNIE PRZY OKNACH
Przed zimą trzeba sprawdzić, czy okna nie wymagają regulacji. Jeśli 
zabieg ten nie przyniesie oczekiwanego efektu, przestrzeń między 
skrzydłem a ościeżnicą należy uszczelnić. Możemy wykorzystać 
do tego celu samoprzylepne uszczelki z pianki poliuretanowej 
lub gumowe. Układamy je na ościeżnicach okiennych, których 
powierzchnia musi być idealnie gładka i czysta. Dokładnie czyścimy 
też obwód skrzydła. Do brudnych powierzchni taśma będzie słabiej 
przylegać. Ciepło może również uciekać przez nieszczelności 
między ościeżnicą a murem oraz między ościeżnicą a parapetem. 
Niewielkie szpary zakleimy, oklejając od wewnątrz ramę dookoła 
specjalną butylową taśmą paroizolacyjną. Jeśli szczeliny są szersze, 
wypełnimy je pianką montażową lub specjalną poliuretanową taśmą 
rozprężną. W starych oknach szczeliny między szybą a ramą okienną 
zlikwidujemy za pomocą silikonu szklarskiego lub neutralnego albo 
transparentnego uszczelniacza polimerowego.

WILGOĆ W DOMU? KUP POCHŁANIACZ!
Problemy z wilgocią są coraz częstsze, ponieważ budujemy 
szczelniejsze domy, a wentylacja grawitacyjna nie zawsze jest 
wystarczająca. Na co dzień warto stosować w łazience i kuchni 
pochłaniacze wilgoci w tabletkach lub saszetkach. Można też 
je zastosować w sypialniach – szczególnie dzieci – salonie, 
pomieszczeniu gospodarczym czy garażu. Jeśli jednak nadmiar 
wilgoci jest efektem błędów budowlanych, np. ściany zostały 
nieodpowiednio ocieplone, albo specyficznego wykorzystania 
pomieszczeń np. do celów gospodarczych, co wiąże się z emisją 
wilgoci, trzeba sięgnąć po bardziej wydajny środek – elektryczny 
pochłaniacz wilgoci. Na domowe potrzeby wystarczą urządzenia 
o wydajności 5-20 l/dobę.

WYZWANIA DLA DOMU

pomieszczeniem powinna być łazienka 
(22-24°C). Optymalny mikroklimat   
zapewnimy, regularnie wietrząc 
pomieszczenia, nawet w okresie 
jesienno-zimowym. Co więcej, już 
podczas budowy domu warto wybrać 
okna wyposażone w nawiewniki lub 
z funkcją mikrowentylacji. Domowy 
mikroklimat możemy również poprawić 

dzięki oczyszczaczom powietrza. Te 
niewielkie urządzenia z wentylatorem 
i systemem filtrów usuwają z powietrza 
większość zanieczyszczeń, np. drobne 
pyły, bakterie, roztocza, pyłki roślin 
i zarodniki pleśni. Są szczególnie 
zalecane w domach alergików oraz 
w obszarach, w których często pojawia 
się smog.
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AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

KUCHNIA

CHCĄC POPRAWIĆ FUNKCJONALNOŚĆ 
I ODMIENIĆ WYGLĄD KUCHNI, NIE TRZEBA 
PRZEPROWADZAĆ REWOLUCYJNYCH ZMIAN.  
ZOBACZMY, JAK OSZCZĘDZIĆ NA REMONCIE 
INSTALACJI, OKŁADZIN ŚCIENNYCH I POSADZKI. 

Wydaje się, że minęły czasy, gdy wyposażenie domów letnisko-
wych traktowaliśmy nieco po macoszemu, gdy to sięgaliśmy 
po rozwiązania niskobudżetowe albo wręcz z odzysku. Aktu-

alnie chcemy wypoczywać nie tylko w wygodnej, ale i estetycznej prze-
strzeni, a wymóg ten nabiera szczególnego znaczenia, gdy domek ma być 
wynajmowany. Ponadto pandemia poszerzyła sposób użytkowania takich 
nieruchomości – wiele osób na czas pracy zdalnej przenosiło się na swoje 
lub wynajęte letniska. Komfort w takich domach nabrał wyższej ceny! 
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Do podobnych wniosków doszli wła-
ściciele niewielkiego domku letni-
skowego położonego w  jednej z nad-
morskich wsi. Zarówno sami, jak i ich 
goście zaczęli odwiedzać go również 
poza sezonem, znajdując tu idealne 
warunki do nauki oraz pracy. W domu 
spędzało się więcej czasu niż latem, co 
pozwoliło wyraźniej zauważyć niewy-
gody, a  w  konsekwencji skłoniło go-
spodarzy do kolejnych prac remon-
towych – po łazienkach odnowio-
nych dwa lata temu, przyszedł czas 
na kuchnię. Gdy gastronomia jest za-
mknięta – na skutek zakończenia se-
zonu albo, tak jak w pandemii, w wy-
niku obostrzeń w przepisach – ważny 
staje się komfort przygotowywania 
posiłków. Poza tym stara kuchnia, 
odziedziczona jeszcze po poprzed-
nich właścicielach domku, trąciła już 
myszką – przestarzałe sprzęty AGD 
i ciemne meble nie zachęcały do ku-
charzenia. Początkowo gospodarze 
myśleli jedynie o  zakupie nowych 
sprzętów AGD, pomalowaniu ścian 
oraz niewielkim liftingu zabudowy. 
Zmiany poszły jednak dalej.

ERGONOMIA I ATRAKCYJNE 
PERSPEKTYWY WIDOKOWE
Często podczas remontu kuchni 
mamy pokusę dokonania w niej cał-
kowitej rewolucji. Tymczasem zmian 
może wymagać tylko funkcjonal-
ność i  design zabudowy, a  nie sam 
układ szafek oraz  sprzętów. W  tym 
przypadku kuchenny aneks oddzie-
lony był od salonu murkiem, któ-
rego zadaniem było między innymi 
ukrycie ciągu roboczego. W  murku 
były również instalacje wodno-ka-
nalizacyjne. Szafki do przechowy-
wania produktów i  naczyń oraz lo-
dówka umieszczone były na prze-
ciwległej ścianie. Po długich deba-
tach właściciele postanowili kupić 
całkowicie nowe wyposażenie, ale 
zostawić ten sam układ zabudowy. 
Pozostawienie murku pozwoliło 
uniknąć kosztownych zmian, zwią-
zanych z  przenoszeniem instalacji. 
Planując nową zabudowę, zrezygno-
wali jednak z szafek narożnych, kie-
rując się przekonaniem, że proste 
ciągi zabudowy znacznie ułatwiają 
korzystanie z  mebli. Dzięki precy-
zyjnemu rozplanowaniu wnętrz sza-

fek poprawiła się także funkcjonal-
ność kuchni. Dolne szafki zamykane 
drzwiczkami zastąpiono szufladami, 
które ułatwiają dostęp do produktów 
i naczyń. Liczbę szafek ograniczono 

do minimum – tutaj musi się zmie-
ścić jedynie to, co niezbędne pod-
czas kucharzenia na letnisku. Od-
zyskaną przestrzeń wykorzystano 
za to na większą lodówkę oraz 
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Stara kuchnia – co do wymiany
Ciężko odświeżyć kuchnię bez inwestycji w nowe meble 
i sprzęt AGD. Niektórzy decydują się na rozwiązanie 
kompromisowe, jakim jest przemalowanie starych 
niemodnych frontów szafek. Gospodarze opisywanej 
kuchni rozważali ten wariant i doszli do wniosku, że taki 
lifting byłby karkołomny i niewystarczający. W starej kuchni 
lodówka mieściła się pod kuchennym blatem – zarówno 
gospodarze, jak i goście narzekali na zbyt małą przestrzeń 
do przechowywania. Zamiana na większą lodówkę 
wymagałaby nowego, inaczej przyciętego blatu, a także 
wypełnienia przestrzeni pod blatem w miejscu, gdzie była 
lodówka. Byłyby to spore koszty, które tylko w niewielkim 
stopniu rozwiązałyby funkcjonalność kuchni. Drugim 
powodem, dla którego odstąpiono od liftingu, był stan 
korpusów – w wielu miejscach były one mocno zniszczone. 
Ponadto mimo sporej powierzchni do przechowywania 
szafki nie były praktyczne – zabudowany narożnik 
miał głębokie, trudno dostępne półki, podobnie było 
z poręcznością przeszklonej kredensowej nadstawki.    

zmywarkę. Dodatkowe miejsce do 
przechowywania i pracy zapewniają 
stoliki pomocnicze – barki na kół-
kach – jeden stanął między zabu-
dową a  lodówką, drugi pod oknem 
przy wejściu do aneksu. 
Spojrzenie na kuchnię z  perspek-
tywy saloniku przyciąga uwagę 
efektowną szmaragdową zabudową 
i  turkusową lodówką w  stylu retro. 
Będąc w  środku aneksu, widzimy 
nowoczesną przestrzeń roboczą, 
a pracując przy niej mamy perspek-

tywę na atrakcyjny pokój dzienny 
oraz zieleń ogrodu za jego oknami. 
Dawne położenie zabudowy nabrało 
nowego wymiaru. W  takiej kuchni 
aż chce się gotować!

NOWE NA BAZIE STAREGO
Problematyczne natomiast były 
stare okładziny. Ściana prostopadła 
do ciągu roboczego była aż do sufitu 
wyłożona płytkami „dziesiątkami” 
w  kolorze beżowym, gdzieniegdzie 
urozmaiconymi dekorami z  kwia-

towym wzorem. Korzyścią zarówno 
z punktu widzenia finansowego, jak 
i organizacyjnego było ich pozosta-
wienie. Zamiast je skuwać, pomalo-
wano je na jasnoszary kolor – rozja-
śniły w  ten sposób i  optycznie po-
większyły niewielki aneks. Pomalo-
wano też harmonijkowe drzwiczki 
do spiżarni. Na posadzce położono 
nowe płytki patchworkowe. Jako 
podłoże wykorzystano starą po-
sadzkę z beżowej dość już podnisz-
czonej terakoty.    
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 PROBLEM NA CZASIE JAK OBNIŻYĆ KOSZTY UTRZYMANIA 

Coraz wyższe ceny m.in. prądu, wody, gazu oraz ar-
tykułów spożywczych i przemysłowych, a  także 
pandemia COVID-19 sprawiają, że wiele osób 

boryka się z niedomykającym domowym budżetem, nie 
mówiąc już o zaoszczędzeniu jakiejkolwiek gotówki. Aby 
wyjść z dołka finansowego i poprawić warunki swojej ro-
dziny, postarajmy się zmniejszyć domowe rachunki. Nie-

zależnie od dochodów, na pewno uda nam się znaleźć spo-
soby, aby gospodarować pieniędzmi nieco lepiej i co mie-
siąc wzbogacić się choćby o niewielką kwotę na koncie 
oszczędnościowym. Nawet nieduże zmiany dają rezultaty! 
Podpowiadamy, jak rozsądnie zarządzać swoimi finansami 
i nie wydawać ich niepotrzebnie. Przede wszystkim mu-
simy wiedzieć, ile i za co dokładnie płacimy. 

Domowe rachunki 
pod kontrolą
OPŁATY ZA CZYNSZ I MEDIA POSZŁY W GÓRĘ – POCHŁANIAJĄ CORAZ WIĘKSZĄ  
CZĘŚĆ NASZYCH DOCHODÓW. NA WIELE Z NICH NIE MAMY WPŁYWU, ALE 
NIEKTÓRE DA SIĘ OBNIŻYĆ. CO ZROBIĆ, ABY RACHUNKI ZA GAZ, PRĄD, WODĘ CZY 
ŚMIECI BYŁY PRZEWIDYWALNE I NIE CZYŚCIŁY DOSZCZĘTNIE NASZYCH PORTFELI? 
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JAK OBNIŻYĆ KOSZTY UTRZYMANIA 

Inwestycja w tańszy prąd i energię grzewczą

Wymiana starego sprzętu na energooszczędny
Racjonalizacja zużycia energii elektrycznej nie polega na całkowitej rezygnacji 
z używania sprzętów elektrycznych i siedzeniu po ciemku. W sprzedaży znajdziemy nie 
tylko energooszczędne oświetlenie, ale też zużywające mniej prądu urządzenia AGD. Do 
1 marca 2021 r. sprzęt elektryczny o najniższym efektywnym zużyciu energii oznaczony 
był symbolem A+++. Jednak zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej „plusy” zniknęły 
i obecnie sprzęt elektryczny oznaczony dotychczas jako A+++ to klasa C, a ten ze 
znakiem A+ to klasa G lub F. W praktyce oznacza to, że nawet „najniższe” litery takie 
jak C, D czy E wskazują produkty wydajne energetycznie. Z drugiej strony jest to sygnał 
dla producentów, by opracowywali jeszcze bardziej energooszczędny sprzęt, który 
zyskałby klasę A lub B. W wielu urządzeniach – szczególnie w pralkach i zmywarkach 
znajdziemy też tryb ECO. Używanie go, w połączeniu z maksymalnym wypełnianiem 
bębna praniem (a zmywarki naczyniami) przyczynia się do ograniczenia zużycia energii, 
a także wody. Niższe rachunki za prąd zapewnią również energooszczędne źródła 
światła – LED-y to dzisiaj standard!

Dobre nawyki 
 Odłączajmy wszystkie 

urządzenia od źródeł zasilania. 
Nawet w trybie czuwania potrafią 
zużyć kilkaset Wat w ciągu dnia. 
Dotyczy to szczególnie sprzętu RTV, 
np. telewizorów czy komputerów.

 Korzystajmy z listew 
zasilających. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu jednym kliknięciem 
wyłączymy wszystkie urządzenia do 
nich podłączone. 

 Jeśli potrawy gotujemy na 
płycie grzejnej lub indukcyjnej, to 
róbmy to pod przykryciem. W ten 
sposób skrócimy czas potrzebny 
na przygotowanie jedzenia, a tym 
samym ograniczymy zużycie energii.

 W czajniku elektrycznym gotujmy 
tylko taką ilość wody, jaka 
jest nam potrzebna w danym 
momencie. 

 Precyzyjnie ustawmy 
ogrzewanie domu. Redukcja 
temperatury o 2°C  to nawet 
10-12% niższy rachunek za 
ogrzewanie.

 Nie przesadzajmy 
z oświetleniem ogrodu. Dużo 
lepszym rozwiązaniem od lamp 
elektrycznych będą modele solarne.

 Zmniejszmy liczbę urządzeń, 
które pracują jednocześnie. 
Jeśli np. słuchamy muzyki 
w słuchawkach, wyłączmy telewizor.

 Wyłączajmy światło 
w pomieszczeniach, w których 
aktualnie nie przebywamy.

 Często tracimy na lojalności 
i przywiązaniu do jednego dostawcy 
energii. Znalezienie lepszej oferty 
jest dzisiaj bardzo łatwe. 

SPOSOBY NA OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII 

Rachunki za prąd w znaczny sposób obniżymy, zasilając dom odnawialnymi źródłami 
energii takimi jak wiatr, energia słoneczna, wody czy geotermalna. Dlatego budując czy 
remontując dom, warto rozważyć inwestycję w panele fotowoltaiczne oraz pompę 
ciepła. Przy stale wzrastających cenach energii elektrycznej urządzenia te pozwalają 
zmniejszyć rachunki za prąd i ogrzewanie w znacznym stopniu. Co ważne, dzięki nim 
mamy szansę stać się w pewnych okresach samowystarczalni i częściowo niezależni 
od zewnętrznych dostawców prądu. Rozwiązania te z roku na rok zyskują coraz większą 
popularność – i to mimo niemałych kosztów instalacji. Koszty inwestycji można obniżyć, 
korzystając z różnego rodzaju form dofinansowania np. programu „Czyste Powietrze”.
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Sprytne triki w kuchni
Zmywarkę do naczyń uruchamiajmy wtedy, kiedy 
w całości zapełni się brudnymi naczyniami. Jeśli nie 
musimy, nie namaczajmy ich wcześniej. Wybierajmy 
oszczędny tryb zmywania, który zmniejsza nie tylko zużycie 
wody, ale także energii elektrycznej. Myjąc garnki ręcznie, 
nigdy nie róbmy tego pod bieżącym strumieniem. 
Jeżeli mamy dwukomorowy zlew, napełniajmy go ciepłą 
i zimną wodą. W jednej komorze czyśćmy talerze, w drugiej 
opłukujmy je z mydlin. Gdy zlew ma tylko jedną komorę, 
możemy użyć dużej miski. Nie myjmy również warzyw 
czy owoców pod bieżącą wodą. To także oszczędność 
czasu: mycie wszystkich potrzebnych warzyw w jednym 
naczyniu jest znacznie szybsze niż płukanie ich kolejno pod 
strumieniem bieżącej wody. Kiedy to tylko możliwe, gotujmy 
na parze. Zużywamy wówczas mniej wody, a posiłki 
przygotowane w ten sposób są znacznie zdrowsze. 

Świadome korzystanie z wody
W oszczędzanie wody powinniśmy zaangażować całą rodzinę! Zwykle najtrudniej przekonać do tego dzieci. Ale pokazujmy 
im, że warto oszczędzać. Nasze rachunki mogą być mniejsze, gdy np.  zamiast długiej kąpieli w wannie, weźmiemy 
szybki, rześki prysznic, a podczas mycia zębów, mydlenia rąk czy golenia, zakręcimy kran. Jeśli jednak nie możemy 
zrezygnować z pluskania się w wannie, nie napełniajmy jej w całości. Starajmy się też nie wrzucać drobnych śmieci 
do toalety – niepotrzebnie uruchamiając spłuczkę, znacznie obciążamy nasz rachunek. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy, 
wymieńmy spłuczki ustępowe na kompaktowe. W wariancie dwudzielnym (ze zbiornikami o pojemności np. 3 i 6 l) 
pozwalają kontrolować zużycie wody. Korzystajmy także z baterii kuchennych i łazienkowych z perlatorem. 

JAK OBNIŻYĆ RACHUNKI ZA WODĘ

Przede wszystkim podlewajmy rośliny rzadziej, 
ale obficiej. Najlepiej zabieg ten przeprowadzić 
rano lub wieczorem, kiedy temperatura powietrza  
jest niższa niż w upalny dzień. Do nawadniania 
ogrodu najlepsza jest deszczówka! Podczas 
5-minutowego deszczu z dachu o powierzchni 
około 100 m2 można zebrać ponad 70 litrów wody 
opadowej. To sporo. Najłatwiejszym sposobem 
na odzysk wody opadowej jest zgromadzenie 
jej w zbiorniku – specjalny zbieracz, montowany 
w rurze spustowej odprowadza wodę do pojemnika 
z kranikiem. Pojemnik powinien być wykonany 
z zacienionego materiału, najlepiej plastiku, 
polietylenu. Drenaż opaskowy, odwodnienie 
liniowe, tunele i skrzynki rozsączające służą także 
do racjonalnego zarządzania wodą opadową. 

Rozsądne podlewanie
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Praktyczne zero waste
Jeżeli chcemy zwiększyć budżet domowy, a jednocześnie 
nie szkodzić środowisku, zaopatrujmy się tylko 
w niezbędne i dobre jakościowo rzeczy. Na przykład 
nie kupujmy zbędnych ubrań tylko dlatego, że jest akurat 
promocja. Zamiast dziesięciu torebek ze sztucznej skóry 
kupmy jedną ze skóry naturalnej. To samo dotyczy ubrań, 
obuwia, mebli, a nawet kosmetyków. Zakup tańszych 
rzeczy nie zawsze przynosi oszczędności – dużo lepszym 
wyborem będą produkty, których możemy używać 
przez dłuższy czas. Zrezygnujmy z jednorazowych 
przedmiotów. Wybierając się na piknik, zainwestujmy 
w naczynia wielokrotnego użytku, umyjmy je po imprezie 
i zachowajmy do następnego razu. Zamiast wyrzucać 
cokolwiek i kupować nowe rzeczy, warto dać nowe życie 
starym przedmiotom. W internecie znajdziemy mnóstwo 
pomysłów, co zrobić ze starymi paletami, poszewką, 
zniszczonym swetrem czy jak odnowić skórzane buty. 

Opłaty za wywóz śmieci są narzucone 
przez gminy. Oczywiście dużo mniej 
zapłacimy, jeśli zdecydujemy się na 
segregowanie odpadów – chociaż 
w dzisiejszych czasach powinno 
być to standardem. Niestety, jest 
to pozycja dość mocno obciążająca 
domowy budżet. Możemy jednak nieco 
zaoszczędzić, jeśli zdecydujemy się na 
kompostowanie odpadów. Wiele gmin 
oferuje obniżkę opłat za wywożenie 
śmieci, jeśli gospodarstwo ma własny 
kompostownik. Może nie jest ona zbyt 
duża, ale w skali roku, szczególnie 
w przypadku dużych rodzin jest sporą 
zachętą do założenia kompostownika. 
Ponadto kompost to darmowy, cenny 
i ekologiczny nawóz.

Minimalizm żywieniowy
Najwięcej marnotrawstwa można zaobserwować w kuchni 
– przeciętna polska rodzina wyrzuca ok. 10-20% zakupionych 
produktów żywnościowych. A wystarczy trzymać się 
kilku prostych zasad, aby uratować portfel, planetę, 
a nawet sylwetkę. Wybierając się do sklepu, stwórzmy 
listę produktów – budujemy ją na podstawie planu 
przygotowywania posiłków i z uwzględnieniem zdrowej 
diety. Nie kupujmy więcej niż potrzebujemy, Nie kupujmy 
produktów szybko psujących się w dużej ilości oraz tych, 
których termin ważności kończy się następnego dnia 
(najprawdopodobniej i tak je wyrzucimy). W restauracjach 
zamawiajmy mniejsze porcje. Nie nakładajmy za dużo na 
talerz – lepiej dołożyć kilka razy niż wyrzucić to, co zostanie.

JAK ŚMIECIĆ MNIEJ, A OSZCZĘDZAĆ WIĘCEJ
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Obowiązkowa segregacja i ekonomiczne kompostowanie



Eko styl życia
Ekologiczny styl życia pozwala 
nie tylko zatroszczyć się 
o środowisko czy poprawić 
nasze zdrowie, to również 
doskonały sposób na 
zmniejszenie wydatków. 
Przedstawiamy kilka pomysłów, 
jak być eko.

 Zamontujmy podliczniki 
wody wodociągowej, jeśli 
podlewamy nią ogródek. Nie 
zaoszczędzimy wody, ale na 
pewno ograniczymy rachunki 
związane z odprowadzaniem 
ścieków i wywozem śmieci.

 Suszmy ubrania na 
suszarce. Suszarka bębnowa 
zużywa dużo energii. 

 Nie kupujmy jednorazowych 
reklamówek. Torby ekologiczne 
wielokrotnego użytku są 
mocne, eleganckie i będą 
służyły nam przez lata. 

 Używajmy wielorazowych 
pojemników na żywność. 

 Wymieniajmy się ubraniami. 
Coraz popularniejsze stają się 

spotkania, podczas których 
można pozbyć się starych 
ubrań i upolować nowe.

 Kupujmy „z drugiej ręki”, 
np. książki, zabawki, ubrania czy 
buty. 

 Odnawiajmy stare meble, 
ale tylko te dobre jakościowo. 
Wiele z nich wymaga lekkiego 
odświeżenia. To również 
dobry sposób na stworzenie 
unikatowego dzieła.

 Czasami zapominajmy 
o samochodzie. Chodźmy 
jak najwięcej, jeździjmy do 
pracy rowerem, tramwajem, 
autobusem czy kolejką. Jeśli 
musimy dojeżdżać do pracy 
autem, spróbujmy znaleźć 
współpasażerów.

 Nie ogrzewajmy wnętrz 
od początku sezonu. Nie 
ma nic przyjemniejszego 
jak spędzenie wieczoru 
przy akompaniamencie 
trzaskających płomieni 
w kominku. Ponadto to 
dodatkowe źródło ciepła, 
które pozwala zaoszczędzić 
na ogrzewaniu domu. 

GDZIE MOŻEMY JESZCZE ZAOSZCZĘDZIĆ

 REKLAMA 
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CORAZ WIĘCEJ OSÓB 
DECYDUJE SIĘ NA BUDOWĘ 
DOMU POZA MIASTEM. JEDNAK 
TEGO TYPU INWESTYCJA MOŻE 
BYĆ DUŻYM WYZWANIEM 
Z UWAGI NA TO, ŻE WIELE 
GRUNTÓW MA STATUS DZIAŁEK 
ROLNYCH LUB LEŚNYCH.

na gruncie rolnym
i zalesionym

AUTOR TEKSTU: Andrzej Wróbel

BUDOWA 

Grunty leśne, a  także rolne cieszą się 
dużą popularnością wśród osób pla-
nujących budowę domu. Zaintereso-

wanie tego typu areałami wzrosło szczególnie 
po 2019 roku, kiedy to na skutek zmian prze-
pisów prawnych działki rolne poniżej 1 ha może 
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nabyć każdy, a nie tak jak było do tego 
czasu tylko rolnik. Należy jedynie po-
czekać, czy Krajowy Ośrodek Wspar-
cia Rolnictwa nie skorzysta z  przy-
sługującego mu prawa pierwokupu. 
Argumentem za ich zakupem jest bli-
skość natury i ciche, spokojne otocze-
nie z dala od zgiełku miasta. Jednak 
najważniejsza jest motywacja finan-
sowa. Działki rolne i  leśne są znacz-
nie tańsze od budowlanych, co licz-
nym inwestorom otwiera możliwość 
budowy domu. Wielu z nich woli rów-
nież mieszkać za te same pieniądze 
na dużej posesji wśród zieleni niż 
w miejskim ścisku. Entuzjazm ama-
torów tego typu nieruchomości może 
jednak ostudzić niekiedy trudna, 
kosztowna i  długotrwała procedura 
prawna związana z  uzyskaniem po-
zwolenia na budowę. Decyzję o odrol-
nieniu działki podejmuje gmina lub 
minister odpowiedniego resortu. 
Trzeba też brać pod uwagę, że for-
malności przekształcenia działek rol-
nej i leśnej w budowlane mogą rów-
nież kończyć się fiaskiem. Dlatego 
przed zakupem działki sprawdźmy, 
jaka jest szansa uzyskania decyzji 
o warunkach zabudowy.

ROLNA ZGODNIE Z PLANEM 
ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENI
Zanim zaczniemy myśleć o  budowie 
domu na wybranej działce rolnej lub 
leśnej, sprawdźmy jej status w miej-
scowym planie zagospodarowania 

przestrzennego (MPZP). Możemy go 
znaleźć w dzienniku urzędowym wo-
jewództwa, na stronach interneto-
wych miasta lub gminy oraz w inter-
netowym Biuletynie Informacji Pu-
blicznej. Informacji udzieli nam także 
wydział geodezji i  gospodarki prze-
strzennej urzędu gminy właściwy 
ze względu na położenie gruntu. Za-
łatwienie formalności będzie najła-
twiejsze, gdy miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego przewi-
duje możliwość zabudowy. 
Jeśli nieruchomość jest oznaczona 
jako budowlana, należy złożyć wnio-
sek o  wyłączenie działki z  produkcji 
rolnej. Tereny, którymi jesteśmy 

Po pierwsze natura
Zgodnie z prawem budowę 
domu na działce leśnej należy 
prowadzić z poszanowaniem 
dla środowiska naturalnego. 
Zadbajmy o znajdującą się 
na naszym areale roślinność. 
Materiały budowlane 
składujemy tak, aby nie 
uszkodziły istniejących 
drzew, krzewy powinniśmy 
zabezpieczyć tymczasowym 
płotkiem lub siatką, a pnie 
drzew deskami. Na działkach 
leśnych, łąkach lub zalesionych 
niezbędne może się też 
okazać wycięcie drzew. Ich 
usunięcie bywa konieczne, 
nie tylko w przypadku, gdy 
są one położone w obrębie 
projektowanego budynku, 
ale też wtedy, gdy mogą być 
one zagrożeniem dla osób 
i mienia, np. grożą złamaniem 
podczas wichury. Jeśli 
działka jest lasem, wycinkę 
zalegalizujemy, zgłaszając ją do 
starostwa lub nadleśnictwa. 
Na terenach zalesionych czy 
łąkach zgłoszeniu podlega 
wycinka drzew w zależności 
od gatunku oraz obwodu 
pnia na wysokości 5 cm od 
ziemi. W przypadku topoli, 
wierzb, klonu jesionolistnego 
oraz klonu srebrzystego 
musi on przekraczać 80 cm. 
W odniesieniu do kasztanowca 
zwyczajnego, robinii akacjowej 
oraz platana klonolistnego 
wynosi on co najmniej 
65 cm, a 50 cm w przypadku 
pozostałych gatunków drzew. 
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zainteresowani, mogą być też ozna-
czone jako nieużytek lub grunt rolny. 
Wówczas konieczna będzie zmiana 
przeznaczenia gruntu w  ramach 
zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. Naj-
łatwiej będzie odrolnić nieużytki 
lub grunty o  najniższej przydatno-
ści produkcyjnej, czyli użytki ni-
skiej klasy, np. IV, V i VI. Wiąże się 
to z uiszczeniem opłaty z tytułu wy-
łączenia gruntów z  produkcji oraz 
opłatami rocznymi z  tytułu użytko-
wania na cele nierolnicze gruntów 
wyłączonych z produkcji. Wysokość 
opłaty z  tego tytułu to często duża 
kwota. Za 1 ha VI klasy gleby pocho-
dzenia organicznego trzeba zapłacić 
ponad 80 tys. zł.

LEŚNA SPECYFIKA
W  przypadku działki leśnej proce-
dura jest podobna. Należy spełnić 
warunki zapisane w  planie oraz wy-
stąpić do Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych o  wyłączenie gruntu 
z produkcji leśnej. 
Do wniosku trzeba dołączyć opi-
nię Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych oraz wykaz grun-
tów z  uwzględnieniem klas boni-

tacyjnych gruntów. Potrzebne jest 
też ekonomiczne uzasadnienie 
inwestycji. 
Kolejny etap to złożenie w starostwie 
wniosku o wyłączenie gruntów z pro-
dukcji leśnej. Wiąże się on z  m.in. 
z  wypłaceniem odszkodowania za 
przedwczesną wycinkę drzew. 
Konieczne jest również sprawdze-
nie jakości gleby oraz wartości drze-
wostanu obecnego na wybranej 

NAJŁATWIEJ PRZEKSZTAŁCIĆ 
GRUNTY ROLNE NA 

BUDOWLANE, KTÓRE 
ZNAJDUJĄ SIĘ W OBRĘBIE 

ADMINISTRACYJNYM MIAST. 
W TAKIM PRZYPADKU 

MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI 
PRZYSZŁEJ ZABUDOWY 

OKREŚLAJĄ ZAPISY 
OBOWIĄZUJĄCEGO 

DLA NIERUCHOMOŚCI 
MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO LUB 

ODPOWIEDNIO UZYSKANEJ 
DLA NIEJ DECYZJI 

O WARUNKACH ZABUDOWY. 
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działce dla produkcji leśnej. Grunty 
wysokiej klasy i  pochodzenia or-
ganicznego oraz cennym zalesie-
niu mogą okazać się niemożliwe 
do przekształcenia. Plan zagospo-
darowania przestrzeni może też 
nie przewidywać możliwości zabu-
dowy na działce leśnej. W  takim 
przypadku możemy zabiegać w Mi-
nisterstwie Środowiska i  Klimatu 
o  wydanie decyzji o  zmianie warun-
ków zabudowy. Zgodę na zmianę 
wydaje minister środowiska lub 
marszałek województwa w  poro-
zumieniu z  izbą rolniczą. Niestety 
szansa na pozytywną decyzję nie 

jest wielka, a  dodatkowo wiąże się 
z wysokimi kosztami. 

ZMIANA PRZEZNACZENIA 
GRUNTU W INNYCH 
PRZYPADKACH
Bywa, że dla danego terenu nie ma 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego lub też jest, ale 
według niego grunt ma mieć cha-
rakter rolny lub leśny. Wówczas na-
leży się starać, aby uchwalono plan 
dla tej nieruchomości. Jeśli działka 
nie widnieje w MPZP, sprawdźmy jej 
oznaczenie na mapach geodezyjnych 
lub w  ewidencji gruntów i  budyn-

ków. Najłatwiej uzyskać pozwolenie 
na budowę, jeżeli grunty mają sta-
tus nieużytku, sadu, gruntu ornego, 
łąki, pastwiska, terenu zalesionego 
lub zakrzewionego. Taka działka 
musi mieć dostęp do drogi i zabudo-
wane sąsiedztwo (mogą to być funda-
menty starego siedliska). Gdy na ma-
pach oznaczono ją jako las, aby po-
stawić dom, trzeba przygotować na 
własną rękę i  koszt miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego. 
Wymaga on zaopiniowania na kilku 
szczeblach, co podnosi ryzyko poja-
wienia się zastrzeżeń i w efekcie brak 
pozwolenia na budowę. 

Grunty rolne
Pamiętajmy, że za rolną jest uznawana działka nawet 
wtedy, gdy jej niewielka część obejmuje grunty rolne. 
W myśl przepisów prawa grunty rolne to m.in. grunty 
położone pod zbiornikami wodnymi np. stawami 
rybnymi, w tym służącymi wyłącznie dla potrzeb 
rolnictwa. To także nieruchomości pod wchodzącymi 
w skład gospodarstw rolnych budynkami 
mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami 
służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz 
przetwórstwu rolno-spożywczemu. Zalicza się 
do nich też grunty pod budynkami i urządzeniami 
służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej 
uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów 
o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku 
dochodowym od osób prawnych. Obejmują one 
także nieruchomości parków wiejskich oraz pod 
zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, 
w tym pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami 
przeciwerozyjnymi. Są to również grunty torfowisk 
i oczek wodnych, pod drogami dojazdowymi do 
gruntów rolnych oraz ogrodów działkowych i ogrodów 
botanicznych. Zaliczone są do nich nieruchomości 
pod urządzeniami: melioracji wodnych, 

przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, 
zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz 
utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa 
i mieszkańców wsi, zrekultywowane dla potrzeb 
rolnictwa.
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ZAKUP MIESZKANIA NA WYNAJEM TO DOPIERO POCZĄTEK BIZNESU. PO JEGO 
WYKOŃCZENIU LUB REMONCIE POJAWIA SIĘ KOLEJNE WYZWANIE – ZNALEZIENIE 
NAJEMCY. I TO NIE JAKIEGOKOLWIEK, ALE UCZCIWEGO I KTÓRY BĘDZIE DBAŁ 
O NASZ LOKAL JAK O WŁASNY. OTO PARĘ WSKAZÓWEK, KTÓRE POZWOLĄ NAM 
KORZYSTNIE, BEZPIECZNIE I LEGALNIE WYNAJĄĆ NIERUCHOMOŚĆ.

ale z głową!
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Wynajem mieszkań nie na-
leży w tej chwili do łatwych 
biznesów. W  dużych aglo-

meracjach w  wyniku pandemii oraz 
zmian w przepisach dotyczących wy-
najmu krótkoterminowego podaż za-
częła przewyższać popyt – gdy biura 
przeszły na pracę zdalną, a ruch tury-
styczny ustał, znalezienie nowego na-
jemcy w wielu przypadkach stało się 
problemem. Z  drugiej strony wiele 
się słyszy o nieuczciwych najemcach, 
którzy potrafią nie tylko nie płacić 
czynszu na czas, ale też zdemolować 
lokal, a  nierzadko nawet go okraść. 
Jak najkorzystniej i  zarazem bez-
piecznie wynająć mieszkanie?

WYNAJEM KROK PO KROKU
Najlepiej jest wynająć lokal osobie 
prawnej (na przykład firmie). Osoba 
prawna nie ma tak zwanych potrzeb 
mieszkaniowych (nawet gdyby lokal 
był przeznaczony na czyjeś mieszka-
nie służbowe), w  związku z  tym ła-
twiej jest pozbyć się takiego loka-
tora z  mieszkania. Wynajęcie osobie 
fizycznej wiąże się z  większym ryzy-
kiem. Jak  się do tego przygotować? 
Najpierw  umówmy się dokładnie na 
wysokość czynszu, jaką najemca bę-
dzie zobowiązany nam płacić. Zazwy-
czaj jest to kwota, która zawiera rów-
nież czynsz wpłacany przez nas do 
wspólnoty mieszkaniowej czy spół-
dzielni. W umowie powinna być okre-

ślona nie tylko wysokość czynszu, 
ale też sposób jego płacenia oraz ter-
miny uiszczania.  Określmy też pre-
cyzyjnie, w jaki sposób będziemy roz-
liczać media – gaz, wodę, prąd, ogrze-
wanie – oraz opłaty za śmieci. Czynsz 
do wspólnoty zawiera zazwyczaj za-
liczki za wodę i  ogrzewanie, w  nie-
których miejscowościach opłaty za 
wywóz śmieci są uzależnione od zu-
życia wody. Możemy ustalić z najem-
cami, że zaliczki będą wpłacali ra-
zem z czynszem, a w określonym cza-
sie – np. raz na kwartał lub raz na pół 
roku – będziemy je rozliczać. Jeśli nie 
przepiszemy prądu na najemcę, mo-
żemy go rozliczać podobnie jak inne 
media. Opłaty za internet czy TV na-
jemca ponosi zwykle sam po podpisa-
niu przez siebie umowy z dostawcą. 
Przy określaniu warunków wynajmu 
umówmy się na wysokość kaucji, jaką 
ma wpłacić najemca. Kaucja będzie 
zabezpieczeniem w przypadku, gdy 
lokator coś zniszczy lub przestanie 
płacić. Jako aneks do umowy warto 
dołączyć  spis przedmiotów  znajdują-
cych się w  lokalu oraz kilka zdjęć do-
kumentujących stan techniczny po-
mieszczeń. Można to nazwać protoko-
łem przekazania/odbioru mieszkania, 
który podpisują obie strony w dniu za-
wierania umowy. Postarajmy się rów-
nież zweryfikować przyszłego najemcę. 
Zobaczmy,  czy nie figuruje w  reje-
strach dłużników  lub czy nie ma 

Zyski z wynajmu 
Na wysokość ceny wynajmu 
wpływa wiele czynników 
– lokalizacja, standard 
wykończenia, dodatkowe 
udogodnienia. Ustalając 
ją, należy sprawdzić, jaka 
jest średnia rynkowa cena 
dla podobnych mieszkań. 
Patrząc na oferty, warto 
zwrócić również uwagę, czy 
ogłoszenia nieruchomości 
długo wiszą na stronie. Jeżeli 
tak, to warto obniżyć nieco 
nasze oczekiwania finansowe, 
aby szybciej znaleźć lokatorów 
– wygórowany czynsz może 
oznaczać wydłużenie średniego 
okresu pustostanu. Przy 
ustalaniu ceny najmu należy 
wziąć pod uwagę koszty, 
jakie generuje mieszkanie. 
Zaliczają się do nich: podatek 
dochodowy, rata kredytu – jeśli 
nieruchomość jest zakupiona 
z dofinansowaniem bankowym 
– opłaty administracyjne, 
zaliczki na media, fundusz 
remontowy, internet. 
Na wysokość zysków 
z wynajmu wpływa również 
wysokość podatków. Osoba 
prywatna, która wynajmuje 
mieszkanie, może skorzystać 
z rozliczenia na zasadach 
ogólnych, tzw. skali podatkowej 
lub na zasadach ryczałtu. 
W przypadku pierwszej opcji 
należy zapłacić 17 proc. podatku 
– jeśli dochody z wynajmu 
mieszkania nie przekraczają 
85 528 zł lub 32 proc. – ale 
tylko dla nadwyżki tej kwoty. 
W przypadku rozliczenia na 
zasadzie ryczałtu także są dwie 
stawki – 8,5 proc. i 12,5 proc. 
8,5 proc. będziemy płacić, gdy 
przychody z najmu wynoszą do 
100 tys. zł rocznie, a 12,5 proc. 
– gdy są wyższe niż 100 tys. zł 
rocznie.
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wystawionej negatywnej opinii na 
jakimś forum. Warto zorientować 
się, czy najemca nie posługuje się np. 
kradzionym dowodem tożsamości. 

WYNAJEM OKAZJONALNY
Interesy wynajmującego w  najwięk-
szym stopniu zabezpiecza umowa 
wynajmu okazjonalnego. Zawiera 
się ją na okres określony, nie dłuż-
szy niż 10  lat.  Do umowy niezbędne 
jest  oświadczenie najemcy w  formie 
aktu notarialnego o poddaniu się egze-
kucji oraz opuszczeniu i wydaniu lo-
kalu w razie wygaśnięcia lub rozwią-
zania umowy najmu. Najemca wska-
zuje miejsce, do którego może się 
wyprowadzić. Jeśli nie jest to  nieru-
chomość, której jest właścicielem, po-
winien dostarczyć pisemną zgodę jej 
właściciela na przygarnięcie pozba-
wionego lokum lokatora, dzięki temu 
nie będzie mógł udawać bezdomnego. 
Gdyby wskazany lokal miałby zostać 
sprzedany lub jego właściciel rozmy-
ślił się i  nie chciał gościć najemcy, 
ten ma 21 dni, aby poinformować nas 
o tym i wskazać inny lokal. W umowie 
musi być również określona data roz-
poczęcia najmu i  jego zakończenia. 
Najlepiej podpisać ją na rok, a później 
ewentualnie sporządzić nową.

OPUSZCZENIE MIESZKANIA 
PRZEZ NAJEMCĘ
Umowa najmu okazjonalnego zabez-
piecza także najemcę. W  przypadku, 
gdybyśmy chcieli rozwiązać umowę 
przed upływem okresu, na jaki zo-
stała zawarta, musimy pamiętać, 

że  lokatorowi przysługuje miesięczny 
okres wypowiedzenia.  Trzeba go też 
przedtem poinformować pisemnie 
o  takim zamiarze. Zerwanie umowy 
musi być jednak uzasadnione. Wy-
starczającym warunkiem jest nie-
płacenie czynszu lub nieuiszczanie 
innych opłat, albo użytkowanie lo-
kalu w sposób niezgodny z jego prze-
znaczeniem. Podobnie, gdy stwier-
dzimy, że lokal bądź jego wyposażenie 
są  niszczone przez lokatora, zakłóca 
on porządek domowy w budynku lub 
też gdy wynajął on lub podnajął twój 
lokal komuś innemu. Pamiętajmy, 
że sami nie możemy wyrzucić najemcy, 
gdy upłynie termin umowy lub na-
stąpi jej rozwiązanie.  Jeśli najemca 
sam się nie wyprowadzi, musimy 
wszcząć procedurę eksmisyjną. Jest 
ona łatwiejsza do przeprowadzenia, je-
żeli zawarliśmy umowę okazjonalną. 

Wówczas najpierw kierujemy do lo-
katora pisemne  żądanie opuszczenia 
lokalu, a jeśli nie przynosi to skutku, 
składamy do sądu wniosek o nadanie 
klauzuli wykonalności aktowi notarial-
nemu,  w  którym to  najemca oświad-
czył o poddaniu się egzekucji. Po uzy-
skaniu przez nas klauzuli wykonalno-
ści zwracamy się do komornika, który 
przeprowadza eksmisję. 

PODATKI NIE DO UNIKNIĘCIA
Informacja o  pozyskiwaniu docho-
dów z  tytułu najmu musi być prze-
kazana urzędowi skarbowemu w for-
mie zgłoszenia,  w  terminie nie póź-
niejszym niż 14 dni od rozpoczęcia 
najmu. To, jaką kwotę podatku od wy-
najmu mieszkania zapłacimy, zależy 
od formy opodatkowania. Próba wy-
najmowania mieszkania „na czarno” 
jest bardzo ryzykowna. Jeśli doniesie 
na nas np. sąsiad, zapłacimy wysoką 
karę. Urząd skarbowy wyliczy praw-
dopodobny czynsz dla takiego lokalu, 
a że nie ma też daty, od kiedy był wy-
najmowany, to może to być podatek za 
pięć lat wstecz, wraz z odsetkami. 

RÓŻNICA POMIĘDZY 
NAJMEM ZWYKŁYM 
I OKAZJONALNYM 

POLEGA NA LEPSZYM 
ZABEZPIECZENIU 

WYNAJMUJĄCEGO. ALE 
TAKŻE NAJEMCA NA NIEJ 

KORZYSTA.
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PO LETNICH, INTENSYWNYCH 
OPADACH DESZCZU, KTÓRYCH 
W TYM ROKU NIE BRAKOWAŁO, 
MOŻE OKAZAĆ SIĘ, ŻE NA ŚCIANACH 
POJAWIŁY SIĘ SZPECĄCE ZACIEKI. 
TO PIERWSZE OBJAWY, ŻE DACH 
PRZECIEKA. A PRZED NAMI JESZCZE 
JESIENNE DESZCZE I WIOSENNE 
ROZTOPY. JAK USZCZELNIĆ DACH?

Szczelnie
NAD GŁOWĄ

Mokre zacieki czy złuszczona 
farba na ścianach to niepo-
kojące symptomy, że dzieje 

się coś złego. Sygnałem nieszczelności 
dachu są także wilgoć, pleśń i  grzyb 
wokół kominów, kratek wentylacyj-
nych czy okien dachowych. Niestety, 
miejsce przecieku czasami trudno zlo-
kalizować, ponieważ woda przemiesz-
cza się i dziura w dachu nie musi znaj-
dować się nad mokrą plamą na suficie. 
Dlatego też musimy dokładnie przyj-
rzeć się połaci dachowej i zlikwidować 
wszystkie nieszczelności. Koniecznie 
zróbmy to przed zimą, ponieważ dach 
zaniedbany przez długie miesiące ule-
gnie dalszej destrukcji, niszcząc całą 
konstrukcję domu. Nie uchroni nas 
także skutecznie przed zimnem, desz-
czem czy śniegiem. 

MIEJSCA PRZECIEKÓW
Na co należy zwrócić uwagę, wykonu-
jąc przegląd dachu? Przede wszyst-
kim sprawdzamy wszelkie załamania 
i  przebicia, połączenia połaci, miejsca 
wokół kominów, lukarny oraz okna da-
chowe. Przyjrzyjmy się pokryciu, czy 
nie brakuje dachówek, papy oraz czy 
pokrycie blaszane nie skorodowało. 
Pamiętajmy, że tylko natychmiastowa 
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reakcja uchroni nas przed kosztowną 
i  uciążliwą wymianą całego dachu 
oraz dalszą destrukcją ścian. 

WYMIANA DACHÓWEK 
Pojedyncze, połamane dachówki mo-
żemy wymienić na nowe. Gdy nie 
mamy zapasowych, a  potrzebny mo-
del nie jest produkowany, kupmy takie 
o  bardzo podobnym wyglądzie. Aby 
uniknąć wyróżniających się „łat”, mo-
żemy zdjąć stare dachówki z  mniej 
widocznego miejsca, fragment ten 
pokryć nowymi, a starymi uzupełnić 
miejsce po uszkodzonych. Metoda 
usunięcia uszkodzonych dachówek 
zależy od sposobu ich montażu. Na 
stałe mocuje się dachówki karpiówki 
i  aby je wymienić, musimy usunąć 
gwoździe. Pozostałe modele najczę-
ściej zahacza się o  łaty za pomocą 
wyprofilowanych zaczepów, jedy-
nie niektóre zamocowane są do nich 
klamrami. Wyjmując uszkodzoną da-
chówkę, musimy unieść sąsiednie 
dachówki z  wyższego rzędu i  podło-
żyć pod nie kliny (ewentualnie zdjąć 
klamrę). W przypadku gdy dachówki 
mają ukształtowane na krawędziach 
zamki, które wzajemnie się zazębiają, 
niezbędne jest także podważenie da-
chówki sąsiedniej z  tego samego 
rzędu. Jeśli musimy naprawić więk-
szy fragment pokrycia, postępujemy 
w ten sam sposób. 

BLACHY JAK NOWE
Blaszane pokrycia możemy łatać za 
pomocą specjalnych mas uszczelnia-
jących. Oczywiście pierwszą czynno-

ścią w  czasie naprawy nieszczelno-
ści będzie dokładne oczyszczenie da-
nego miejsca oraz odtłuszczenie przy 
pomocy odpowiedniego preparatu. 
Gdy uszkodzenia są większe, mu-
simy wymienić zniszczone arkusze 
blachy. Pamiętajmy, że nowo ułożone 
elementy będą odbiegały kolorystycz-
nie od tych ułożonych kilka lat wcze-
śniej. Nie ma to znaczenia, gdy nowa 
blacha jest w mało widocznym miej-
scu. Jednak gdy arkusz znajduje się na 
środku połaci, to po jego usunięciu mo-
żemy zamocować jeden z arkuszy leżą-
cych na szczycie, a zamiast niego uło-
żyć nowy. 

USZCZELNIONA PAPA
Jednym z  najpopularniejszych pro-
duktów do naprawy dachów pokry-
tych papą jest kit dekarski. Niewiel-
kie uszkodzenia wystarczy nim wy-
pełnić. Gdy pada deszcz lub podłoże 
jest mokre, należy użyć bitumicznej 
masy naprawczej profi, która wyka-
zuje natychmiastową odporność na 
działanie deszczu. Jeżeli uszkodze-
nie jest duże, wycinamy zniszczony 
płat papy. Na odkryte miejsce szpa-
chelką nakładamy lepik, starając się 

zaaplikować trochę produktu także 
pod starą papę. Następnie wsuwamy 
docięty kawałek nowej papy i  doci-
skamy np. wałkiem. W  momencie, 
gdy uszkodzenia występują w  miej-
scach łączeń papy z  blachą czy mu-
rami, warto zastosować uszczelniacz 
do dachów w tubie.

SUCHO WOKÓŁ KOMINÓW
Przyczyną przecieków są najczęściej 
nieprawidłowo wykonane obróbki ko-
mina, które zakrywają szczeliny mię-
dzy jego ścianami a  pokryciem. Po-
pularne kołnierze z  blachy często 
odkształcają się pod wpływem tem-
peratury. Nowa obróbka komina po-
winna składać się z  czterech elemen-
tów – przedniego, dwóch boczny i tyl-
nego. Zależnie od wysokości komina, 
każdy z tych elementów wykonuje się 
z  jednego lub dwóch kawałków bla-
chy. Obróbkę z jednego kawałka przy-
twierdza się do ścian komina trady-
cyjną metodą, zwaną na wydrę. Je-
śli obróbka jest z  dwóch elementów, 
górny mocuje się do komina kołkami, 
a  dolny do konstrukcji dachu. Także 
wykruszony i  wyschnięty uszczelniacz 
może być przyczyną przecieków. W ta-
kim przypadku dziury zakrywamy 
jego nową warstwą. Aby uszczelnić 
połączenia komina z pokryciem, mo-
żemy zastosować również  elastyczne 
taśmy z  warstwami klejącymi, które 
można też stosować w  innych miej-
scach na dachu. 
Problemem jest również komin zbu-
dowany z cegły dziurawki. Mimo że 
z  zewnątrz wygląda na szczelny, 

PO DACHU PORUSZAMY SIĘ 
WYŁĄCZNIE W BEZPIECZNYM 
OBUWIU, KTÓRE UCHRONI 

NAS PRZED NIEBEZPIECZNYM 
UPADKIEM.
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to woda pod wpływem wiatru bę-
dzie wnikać w  jego szczeliny i  spły-
wać kanałami dziurawki. Aby ogra-
niczyć problem – niestety nie rozwią-
żemy go – komin możemy zabezpie-
czyć daszkiem i dokładnie wypełnić 
spoiny.  

NAPRAWA KOSZY 
Kosz dachowy to wklęsła krawędź 
dachu, który powstaje na przecię-
ciu dwóch połaci dachowych. Jest 
to miejsce szczególnie narażone na 
działanie czynników atmosferycz-
nych – podczas deszczu taką „rynną” 
spływa woda, a  zimą zalega w  niej 
śnieg. Niestety, dość częstym błę-
dem jest wykonanie zbyt wąskiego 
kosza dachowego – nie zachodzi na 
odpowiednią głębokość pod pokry-
cie i woda bez problemów pod nie się 
przedostaje. Możemy to naprawić, od-
powiednio zaginając brzegi obróbki 
od góry. Miejsca między pokryciem 
a  obróbką należy dodatkowo zabez-
pieczyć uszczelkami. Oczywiście mo-
żemy pokusić się o wymianę całego 
kosza, jednak jest to uciążliwe, po-
nieważ wiąże się ze zdjęciem części 
pokrycia.   

OBRÓBKA LUKARNY 
Newralgicznym miejscem jest styk 
lukarny z  połacią dachową. Zazwy-
czaj powodem przecieków są zbyt 
krótkie obróbki blacharskie na ścian-
kach lukarn – muszą mieć wysokość 
10-15 cm. Problemem może być rów-
nież niewłaściwe orynnowanie lu-
karny. Błędem jest odprowadzenie 
wody na połać za lukarną. Najlepiej, 
gdy woda z  daszków odprowadzana 
jest rurą spustową na połać dachu 
znajdującą się poniżej lukarny. 

HERMETYCZNE OKNA 
DACHOWE I WYŁAZY
Przyczynami przecieków przy wyła-
zie czy oknie dachowym są najczę-
ściej błędy popełnione podczas mon-
tażu oblachowania zewnętrznego, koł-
nierza uszczelniającego lub uszko-
dzenia tych elementów. Zniszczony 
kołnierz i jego elementy trzeba wymie-
nić na nowe. Również niewłaściwe 
ocieplenie ościeżnicy okna może pro-
wadzić do przecieków. Aby je napra-
wić, należy wyciąć obudowę z  płyt 
gipsowo-kartonowych i ułożyć dodat-
kowe ocieplenie między ościeżnicą 
a krokwiami. 

WODOSZCZELNE RYNNY 
Najczęściej przecieki występują przy 
kształtkach łączących oraz odcin-
kach rynien i  rur spustowych. Ele-
menty długie należy wymienić na nowe. 
Czasami można ponownie wykorzy-
stać stare, po odpowiednim przycię-
ciu i  zastosowaniu kształtki łączącej.  
Przeciekanie w  miejscach połączeń 
rynien i  rur jest zwykle spowodo-
wane ich pęknięciem lub rozszczel-
nieniem. Pęknięte elementy zastępu-
jemy nowymi. Gdy przeciek spowo-
dowany jest nieszczelnością, w syste-
mach z PVC można wymienić zużytą 
uszczelkę na nową. Nie zaleca się sto-
sowania uszczelniaczy (np. silikonów 
lub taśm dekarskich). Ograniczają 
one rozszerzalność termiczną mate-
riału i powodują uszkodzenie połączo-
nych w ten sposób elementów. Masy 
i taśmy uszczelniające stosuje się na-
tomiast podczas napraw elementów 
wykonanych z  metalu. W  sprzedaży 
dostępne są uszczelniacze kauczu-
kowe, bitumiczne i silikonowe. Warto 
wybrać taki rodzaj uszczelniacza, 
który można pomalować – wówczas 
zaklejone miejsca nie będą odróżniały 
się od reszty orynnowania.

Skuteczna lokalizacja 
przecieków
Do zlokalizowanie przecieków 
możemy wykorzystać kamery 
termowizyjne. Te niezwykle czułe 
i precyzyjne urządzenia potrafią 
wskazać nawet najmniejsze różnice 
temperatur na powierzchniach 
płaskich. Zdjęcia z kamer 
termowizyjnych mogą służyć 
także jako dowody w sprawach 
o odszkodowanie za nieprawidłowo 
wykonane prace budowlane.
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AUTOR TEKSTU: Paweł Siemieniuk

DRZWI ZEWNĘTRZNE POWINNY BYĆ PRZEDE WSZYSTKIM CIEPŁE, CICHE, 
TRWAŁE I SZCZELNE. MUSZĄ RÓWNIEŻ STAWIĆ OPÓR WŁAMYWACZOWI. 
JEDNAK PODCZAS WYBORU LICZĄ SIĘ NIE TYLKO WYMAGANIA TECHNICZNE. 
NA CO JESZCZE POWINNIŚMY ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

Rynek drzwi zewnętrznych jest ogromny, a co się 
z tym wiąże, przedział cenowy jest bardzo duży. Naj-
tańsze modele możemy kupić nawet za 1000 zł, ale 

ich jakość pozostawia wiele do życzenia. Jeśli zależy nam, 
aby drzwi spełniały swoje funkcje i służyły w idealnym sta-
nie przez długie lata, zdecydujmy się na wykonane z wyso-
kiej jakości materiałów, których konstrukcja jest odporna 

na uszkodzenia. Oczywiście wybór uzależniony jest od za-
sobności naszego portfela. Pamiętajmy jednak, że zakup 
niskiej jakości drzwi to tylko pozorna oszczędność, ponie-
waż w niedługim czasie prawdopodobnie będziemy mu-
sieli je wymienić. Ponadto, drzwi zewnętrzne muszą sta-
nowić uzupełnienie architektury domu. Ważny jest więc 
m.in. kolor, przeszklenia czy elementy ozdobne. 

NA ZAKUPY

Otwarte na jakość
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Ciepłe, ciche, trwałe...
Nowoczesne drzwi mają budową wielowarstwową. 
Wewnątrz skrzydła, czasami też ościeżnicy, ramy 
czy nawet progu, umieszczany jest materiał 
termoizolacyjny – pianka poliuretanowa, wełna 
mineralna lub styropian. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami współczynnik przenikania ciepła U drzwi 
nie może być większy niż 1,3 W/(m2·K). Natomiast 
klasa wodoszczelności wynosi przynajmniej 3-4. 
Grube drzwi wypełnione dokładnie materiałem 
izolacyjnym będą również skuteczną barierą 
przed hałasami z zewnątrz. Zazwyczaj wskaźnik 
izolacyjności akustycznej RA nie przekracza 30 dB. 
Drzwi zewnętrzne powinny mieć minimum dwie 
uszczelki na całym obwodzie. Podczas zakupu 
zwróćmy również uwagę na klasę trwałości 
mechanicznej – minimum to 5 klasa, co oznacza, 
że wytrzymają 100 tys. cykli otwierania/zamykania.

...antywłamaniowe
Najlepiej wybierać drzwi pełne o 3 lub 4 klasie 
antywłamaniowości. Oznacza to, że stawią opór 
włamywaczowi wyposażonemu w profesjonalne narzędzia 
minimum przez 20 minut. Jest to wystarczająco dużo czasu 
na interwencję ochrony. Co ważne, takie drzwi powinny 
mieć certyfikat wystawiony przez Instytut Mechaniki 
Precyzyjnej. Drzwi antywłamaniowe mają stalowe ramy 
i konstrukcję wzmocnioną stalowym ożebrowaniem. 
Skrzydło jest pokryte lub wzmocnione dwoma arkuszami 
blachy, a na jego obwodzie znajdują się bolce 
antywyważeniowe. Drzwi należy wyposażyć w dwa zamki:  
centralny (klasy C) rygluje drzwi co najmniej w trzech 
punktach po obwodzie oraz wierzchni zamontowany po 
stronie pomieszczenia.

...z dobrych materiałów
Najpopularniejsze są drzwi stalowe i drewniane. Modele 
drewniane są efektowne i mają dobre parametry 
izolacyjności cieplnej oraz akustycznej. Jednak nie są 
tak odporne na wilgoć jak stalowe, dlatego należy je 
regularnie konserwować. Mogą być wykonane z drewna 
sosnowego, dębowego, mahoniowego, a także 
gatunków egzotycznych. Najważniejszą zaletą drzwi 
stalowych jest wytrzymałość. Są też trwałe i odporne 
na małe uszkodzenia. Nie szkodzi im również deszcz 
czy chłód. Drzwi stalowe mogą być pokryte okleiną 
imitującą drewno – zachowują trwałość stali oraz 
elegancki wygląd tradycyjnego skrzydła. Często są 
również lakierowane farbami. 
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Trendy 2021
Wybór drzwi zewnętrznych to nie tylko kwestia gustu 
i funkcjonalności, w dużej mierze podyktowany jest 
on modą. W 2021 r. nadal dużą popularnością 
cieszą się drzwi w kolorze antracytu, słabnie nieco 
za to zainteresowanie Winchesterem. Można także 
zauważyć, że coraz częściej nowoczesne budownictwo 
wybiera czarne drzwi (Jet Black Matt) oraz do złudzenia 
przypominające naturalny dąb (Woodec Oak) – to 
propozycja dla zwolenników biofilicznych wnętrz. 
Zazwyczaj – aby osiągnąć efekty spójności – kolor drzwi 
dopasowuje się do stolarki okiennej. Dzisiaj nie jest to 
już takie oczywiste, ponieważ wielu Polakom kojarzy się 
to z nudą. Bardziej zauważalny jest trend w kierunku 
drzwi i okien w różnych barwach, często z innym 
odcieniem bramy garażowej. Aktualnie stawiamy na 
rozjaśnienie wnętrza przedsionka światłem naturalnym. 
Dlatego ostatnie lata to również zdecydowany zwrot 
ku drzwiom zewnętrznym z przeszkleniem – bocznym 
lub górnym naświetlem. Naświetla z obu stron (wtedy 
nierzadko również z góry) stosowane są najczęściej 
w rezydencjach lub domach w stylu dworkowym.

Istotny detal – klamka
Klamka powinna być trwała, odporna na działanie czynników 
atmosferycznych, mechanicznych oraz chronić przed 
włamywaczami. Nie może mieć kantów czy zdobień, które 
mogą być odczuwalne w codziennym użytkowaniu. Klasyczne 
drzwi będą dobrze komponowały się z klamkami o długich 
szyldach. Natomiast skrzydła w nowoczesnym stylu dobrze 
będą wyglądać z modelami o surowym, kwadratowym, 
prostokątnym lub okrągłym kształcie. Ważny jest również 
materiał. Klamki ze stali czy aluminium zarezerwowane 
są dla drzwi nowoczesnych. Drzwi nawiązujące do stylów 
z poprzednich epok dobrze wyglądają z klamkami mosiężnymi 
lub je przypominającymi. Sprawdzą się też elementy stylizowane 
na złote klamki. W nowowczesnym budownictwie coraz częściej 
wybór pada na drzwi z pochwytem. 

Wygoda wchodzenia 
Drzwi nie mogą być za małe, ponieważ wnosimy przez 
nie meble w trakcie urządzania domu. Codzienne 
wchodzimy także z siatkami z zakupami, wprowadzamy 
dzieci lub psa. Dlatego drzwi wejściowe powinny mieć 
minimum 90 cm szerokości i 200 cm wysokości 
w świetle otworu. Popularne są asymetryczne drzwi 
dwuskrzydłowe. Zazwyczaj mają one szerokość 90 
i 40 cm. Skrzydło boczne jest najczęściej otwierane, co 
pozwala stworzyć szerokie wejście do domu, przez które 
bez trudu można wnieść duże przedmioty. W domach 
jednorodzinnych drzwi wejściowe mogą otwierać się 
zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz. W tej kwestii 
warto zaufać architektom, którzy dobierają sposób 
do możliwości projektowanego budynku. I tak, jeżeli 
w domu przewidziany jest spory przedsionek, drzwi 
mogą otwierać się do wewnątrz. W przypadku mniejszej 
powierzchni możemy mieć trudności z aranżacją 
przedpokoju i wychodzeniem z domu. Jeżeli chcemy, 
aby drzwi wejściowe otwierały się na zewnątrz, musimy 
zadbać o właściwy podest. 
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PRACE GLAZURNICZE WCHODZĄ DZISIAJ W ZAKRES SZEROKO POJĘTYCH ROBÓT 
WYKOŃCZENIOWYCH. NIE JEST WIĘC WCALE PEWNE, ŻE NASZĄ ŁAZIENKĘ CZY 
POSADZKĘ TARASU ODDAMY W RĘCE PRAWDZIWEGO PROFESJONALISTY.

potrzebny od zaraz

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska 

Mimo coraz nowocześniej-
szych materiałów wykoń-
czeniowych nadal trudno 

wyobrazić sobie dom czy mieszka-
nie bez płytek ceramicznych czy gre-
sowych. Produkty te stosuje się jako 
okładziny ścian i  wykończenie pod-
łóg w łazienkach, kuchniach, strefach 
domowej komunikacji, możemy nimi 
również wykończyć posadzki salonu, 
balkonu i  tarasu, a  także elewację 
domu. Oczywiście w  każdym z  tych 
miejsc należy zastosować określone 

rodzaje płytek, a  także odpowiednie 
zaprawy klejowe. Płytki możemy uło-
żyć samodzielnie, ale jeśli precyzja 
i cierpliwość nie są naszymi mocnymi 
stronami, lepiej powierzyć to zadanie 
dobremu glazurnikowi. Fachowiec 
będzie niezbędny szczególnie wtedy, 
gdy decydujemy się na materiały nie-
typowe, jak np. gres wielkoforma-
towy czy przeznaczony do układa-
nia na cienką spoinę, mozaikę, płytki 
carvingowe czy też spieki kwarcowe. 
Ponieważ jednak wszystkie prace 

GLAZURNIK
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ZATRUDNIENIE 
PROFESJONALNEGO 

GLAZURNIKA TO GWARANCJA 
PIĘKNIE UŁOŻONYCH OKŁADZIN, 
KTÓRE BEZ RYZYKA REMONTÓW 
BĘDĄ NAS CIESZYĆ PRZEZ LATA. 
TO JEDNAK RÓWNIEŻ SZANSA 
NA OSZCZĘDNOŚCI, CHOĆBY 

PRZEZ TO, ŻE NIE ZNISZCZY 
ON MATERIAŁU I OPTYMALNIE 

DOBIERZE RODZAJ ORAZ  
ILOŚĆ ŚRODKÓW CHEMII 

BUDOWLANEJ. 

wykończeniowe powierzamy zwykle 
jednej ekipie, warto upewnić się, czy 
jest w niej wykonawca, który poradzi 
sobie z wybranym materiałem. Błędy 
wykonawcze mogą nas bowiem w tej 
sytuacji dużo kosztować – zarówno 
sama okładzina, jak i niezbędna do jej 
ułożenia chemia nie jest tania. 

CZEGO MOŻEMY WYMAGAĆ
Czasy, gdy glazurnik musiał wykazać 
się jedynie podstawowymi umiejęt-
nościami w  zakresie kładzenia stan-
dardowych okładzin ceramicznych, 
należą do przeszłości. Ogromna ilość 
produktów i  to zarówno samych pły-
tek, jak i  środków chemii budowla-
nej wymaga nieustannego dokształca-
nia się, a w efekcie znajomości rynku 
materiałów oraz  nowych technologii. 
Taki profesjonalista może nam pomóc 
w  zakupie materiału okładzinowego, 
np. obliczając niezbędną ilość płytek. 
Jeśli jest to osoba z dużym doświad-
czeniem, wyczuciem estetyki i posia-
dająca wyobraźnię przestrzenną, ła-
twiej niż my przewidzi efekt, dlatego 
może nam również doradzić w  kwe-
stii projektu. Zagadnieniem wcale 
niełatwym jest np. wysokość ułoże-
nia płytek w łazience – dobry glazur-
nik może tu być najlepszym doradcą. 
Szczególnie ważna jest też umiejęt-
ność dobrania środków chemii budow-
lanej – innych produktów należy użyć 
w strefach mokrych, np. pod pryszni-
cem, innych na powierzchniach nie-
mających kontaktu z wodą i wilgocią, 
a jeszcze innych na zewnętrznych ob-
ciążonych np. ruchem pieszym czy 

narażonych na destrukcyjne czynniki 
atmosferyczne lub agresywne środki 
chemiczne. Pamiętajmy, że chemia 
do okładzin jest droga, w  tym przy-
padku profesjonalizm wykonawcy to 
szansa  na uniknięcie niepotrzebnych 
wydatków. Dobry fachowiec nie bę-
dzie prostował ścian drogim klejem, 
tylko najpierw wyrówna podłoże. 

DODATKOWE PRACE
Zakres obowiązków glazurnika obej-
muje nie tylko układanie płytek pod-
łogowych, ściennych czy fugowanie. 
Fachowiec zaczyna swoją pracę od 
odpowiedniego przygotowania pod-
łoża. Powinien też umieć przeprowa-
dzić drobne prace murarskie, tynkar-
skie czy hydrauliczne. Zwykle wyko-
nuje obudowę stelaża WC płytami 
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gipsowo-kartonowymi, odwodnienie pod
prysznicem oraz montaż brodzika, ka-
biny, wanny, umywalki i miski ustępo-
wej. Po jego stronie może być rów-
nież zamontowanie baterii oraz obu-
dowa łazienkowych sprzętów. Jeśli 
ekipa wykończeniowa nie jest duża, 
nierzadko to glazurnik również ma-
luje ściany w  miejscach niewykoń-
czonych płytkami. Współczesne 

trendy narzucają rozwiązania mini-
malistyczne, dobry fachowiec musi 
więc wiedzieć nie tylko jaki klej 
i  fugę zastosować podczas wykań-
czania prysznica bez brodzika, ale też 
jak zamontować odpływ i jak zaizolo-
wać przeciwwilgociowo tę strefę. We 
wszystkich tych pracach powinni-
śmy oczekiwać od glazurnika rów-
nież staranności, cierpliwości, do-
kładności, a także siły fizycznej.

PROFESJONALNY WARSZTAT 
Aby szybko, precyzyjnie i  sprawnie 
przeprowadzić prace, glazurnik musi 
dysponować niezbędnymi narzędziami 
– z naszego punktu widzenia nie jest 
ważne, czy ma je na własność, czy 

są one wypożyczone. Oprócz przeci-
narek do płytek (ręcznych lub elek-
trycznych) powinien też mieć narzę-
dzia ręczne, takie jak obcęgi z  kół-
kami tnącymi, pace, młotek gumowy, 
elektryczna wiertarka, laser dla gla-
zurników, miernik kątów, miarka 
i  poziomnica. Ponadto niezbędne są 
pojemniki i  mieszadła do wiertarek 
elektrycznych, które posłużą do wy-
mieszania zaprawy cementowej lub 
kleju. Glazurnik sam powinien za-
dbać o  swoje bezpieczeństwo i  kom-
fort pracy. Ważne jest także, aby pro-
wadził prace czysto i panował nad ko-
lejnymi etapami robót. Kultura pracy 
i zorganizowanie również świadczą 
o profesjonalizmie fachowca.

Projekt i wizualizacje 
zawsze pomocne
Efekt estetyczny prac glazurnika 
jest kluczowy, dlatego dobrze jest 
omówić z nim szczegóły dotyczące 
konkretnej okładziny, a także 
przeanalizować sposób ułożenia 
posadzek lub ścian. Niekoniecznie 
muszą to być fachowe projekty 
wykonane przez architekta lub 
projektanta wnętrz, dobremu 
glazurnikowi często wystarczą 
nasze rysunki i szkice. Jeśli jednak 
zamierzamy zamówić profesjonalny 
projekt, dobrze byłoby upewnić 
się, czy nasz wykonawca 
poradzi sobie z fachowymi 
rysunkami. Gdy korzystamy 
z aranżacji producentów płytek, 
można posłużyć się również 
wizualizacjami dostępnymi 
w katalogach czy na ich stronach. 
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WYZWANIA DLA GLAZURNIKA

Płytki „bezspoinowe” 
Choć wielu producentów ma w swojej ofercie 
płytki nazywane bezfugowymi, to jednak 
metoda ta nie jest zalecana. Płytki bezfugowe 
to nowoczesny gres poddany procesowi 
rektyfikacji polegający na laserowym 
docinaniu płytek po ich uformowaniu, co 
pozwala zachować tolerancje wymiarowe na 
poziomie 0,1-0,3 mm. W efekcie specjalnie 
ścięte brzegi umożliwiają ułożenie płytek na 
styk. Doświadczony glazurnik powinien jednak 
unikać takiego rozwiązania ze względu na 
pracę podłoża i zaprawy klejowej. W praktyce 
konieczne jest wykonanie cienkiej spoiny 
o szerokości nawet poniżej 1,5 mm. Stosuje 
się specjalne fugi do cienkich spoin, które 
rekompensują część naprężeń, co ogranicza 
ryzyko pękania płytek. 

Gorseciki i patchworki
Układanie okładzin o zróżnicowanych 
formatach lub niestandardowych kształtach 
może być problematyczne. Drobne 
płytki typu mozaiki zwykle już w fabryce 
układane są na siatce, co teoretycznie 
pozwala łatwo przenieść je na wykańczane 
powierzchnie. Często korzysta się z nich 
w połączeniu z innymi formatami, ale 
też uzupełnia wzory na posadzkach 
w rewitalizowanych obiektach, dlatego 
mimo ułatwień producentów wymagają 
one od wykonawcy dużej precyzji 
i cierpliwości oraz wyczucia estetycznego. 
Modne patchworki to zwykle naniesione na 
większe płytki odwzorowanie mniejszych 
– jedna kolekcja może zawierać kilka 
wariantów ułożenia. Aby te same wzory 
nie znalazły się obok siebie, warto najpierw 
całość ułożyć na podłodze „na sucho”.

Wielkoformatowe 
płytki carvingowe
Klejenie gresu wielkoformatowego 
– zarówno ze względu na 
długość płyty, która może 
sięgać nawet 3 m, jak i niewielką 
grubość wynoszącą ok. 5 mm, 
a w przypadku płyt typu slim 
zaledwie 3 mm – jest trudne. Płytki 
są przede wszystkim ciężkie, praca 
z nimi wymaga zastosowania 
specjalistycznego kleju do płytek 
i zaprawy do spoinowania oraz 
odpowiedniej techniki wykonania, 
fugowania. Jeśli są to płytki 
odwzorowujące naturalny rysunek 
kamienia (carvingowe), ważne jest 
również prawidłowe zaplanowanie 
ich ułożenia, żeby wzór się nie 
powtarzał i żeby nie trzeba było ich 
przesuwać po kleju. Warstwa kleju 
powinna mieć ok. 1 cm grubości. 
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Łączenie płytek z innymi materiałami
Zastosowanie różnych materiałów posadzkowych wymaga ich umiejętnego 
połączenia. Łączenie podłóg ceramicznych i drewnianych powinno być trwałe 
i elastyczne, by umożliwiać pracę drewna. Ze względów bezpieczeństwa 
domowników ważne jest, aby powierzchnia posadzek tworzyła płaszczyznę 
bez uskoków. Doświadczony glazurnik powinien znać oba materiały, umieć je 
odpowiednio przyciąć. Granicę między okładzinami wykańcza się, stosując 
różnego rodzaju listwy, profile maskujące, a także listwy korkowe lub masy 
akrylowe (pafudimy). Ten sposób łączenia wykorzystuje się do zestawienia 
podłogi z desek czy paneli z płytkami heksagonalnymi.

 REKLAMA 

Rola podłoża 
– dobry glazurnik 
zna jego wagę
Głównym zadaniem, z jakim 
mierzy się na wstępie każdy 
wytrawny glazurnik, jest 
precyzyjna ocena podłoża, na 
którym będzie układał dany 
rodzaj okładziny ceramicznej. 
Aby odpowiednio dobrać 
chemię, jaką warto będzie 
zastosować, by płytki układało 
się wygodnie, estetycznie 
i trwale fachowiec, musi ocenić:

 stabilność podłoża,
  czy podłoże jest równe, nie ma 
w nim np. rys lub szczelin,
 jego czystość i wreszcie

jego chłonność (zbyt 
chłonne podłoże wymaga 
wcześniejszego zagruntowania).

Wielu fachowców przed 
przystąpieniem do prac 
w szczególnie trudnych 
warunkach poleca 
przeprowadzić test podłoża 
– położyć próbnie fragment 
okładziny i ocenić jej stan 
po 2 dniach. 
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MIŁOŚNICY DREWNIANYCH POSADZEK CORAZ CZĘŚCIEJ ZAMIAST LITEGO 
DREWNA WYBIERAJĄ PARKIET DWUWARSTWOWY. W CZYM TKWI POPULARNOŚĆ 
TEGO MATERIAŁU?

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Drewniane posadzki należą bez 
wątpienia do najbardziej pre-
stiżowych i przytulnych – na-

turalne piękno i ciepło, jakie dają, ceni 
większość z nas. To też materiał amor-
tyzujący upadki, dzięki czemu upa-
dek na tak wykończoną posadzkę nie 
skończy się obitymi kolanami. Drew-
niane posadzki są przy tym ponadcza-
sowe – moda na ten rodzaj okładzin 

podłogowych nigdy nie mija. Wymie-
niając ich atuty, nie można pominąć 
trwałości – drewno na podłodze jest 
na lata, można go bowiem nawet kil-
kukrotnie odnawiać. Jednak inwesty-
cja w parkiet wiąże się również z wyso-
kimi kosztami zakupu tego materiału, 
a  także kosztownym i wymagającym 
czasu oraz dużego nakładu pracy 
montażem. Szybki parkiet lub parkiet 

dwuwarstwowy określany potocznie 
jako finishparkiet (jest to jednak na-
zwa zastrzeżona przez jednego z pro-
ducentów) pozwoli zminimalizować te 
dokuczliwości, jego montaż jest bardzo 
łatwy – okładzina nie wymaga całego 
cyklu obróbki lub większości jego ele-
mentów niezbędnych przy układa-
niu tradycyjnych parkietów. Drewno 
można kupić do samodzielnego 

parkiet pełen zalet
SZYBKI
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Naprawdę szybki
 Decydując się na finishparkiet, 

możemy wyeliminować kilka 
dokuczliwych elementów 
montażu charakterystycznych 
dla parkietu.

 Klimatyzacja drewna. 
Unikamy klimatyzowania drewna 
w pomieszczeniu, można je od 
razu układać.

 Dokładne szlifowanie. Parkiet 
jest szlifowany fabrycznie 
na specjalnych maszynach 
zapewniających precyzyjne 
cyklinowanie z dokładnością do 
0,05 mm.

 Wstępne lakierowanie. Na 
tak przygotowane elementy 
nanoszony jest lakier 
podkładowy.

 Warstwa wykańczająca. 
Parkiet może być wykończony 
kilkoma warstwami lakieru lub 
oleju.

 wykończenia lub już zabezpieczone la-
kierem czy olejem, wówczas od razu po 
ułożeniu możemy korzystać z  efek-
townej naturalnej posadzki.

CO TO JEST FINISHPARKIET?
Ta okładzina składa się w  100% 
z  drewna i  powstała dzięki nowocze-
snym technologiom obróbki tego 
materiału. Jest zbudowana z  dwóch 
warstw drewna. Wierzchnią ozdobną 
wykonuje się ze szlachetnych gatun-
ków o grubości wynoszącej najczęściej 
3, 4 lub 6 mm, wykorzystuje się na nią 
lite drewniane elementy. Warstwa pod-
kładowa ma formę mozaiki zbudowa-
nej z twardego drewna liściastego, np. 
dębu lub jesionu, rzadziej buku. War-
stwy są sklejone mocnym, profesjonal-
nym klejem. Elementy spodnie mają 
najczęściej grubość 8 mm, pełnią one 
funkcję odprężającą. Obie warstwy łą-
czy się prostopadle do siebie, co spra-
wia, że warstwa górna w stosunku do 
dolnej ma poprzeczny układ. Dzięki 
takiej krzyżowej budowie posadzka 
jest stabilna (ogranicza pracę drewna) 
i nie wypacza się, nie ma też typowych 
dla drewnianych okładzin szczelin. 

PIĘKNY, NA TOPIE 
I PONADCZASOWY 
Zaletą szybkiego parkietu jest rów-
nież możliwość zobaczenia już przy 
zakupie efektu finalnego. Posadzka 

często jest bowiem fabrycznie wy-
kończona. Widzimy więc od razu, 
czy odpowiada nam bardziej wy-
brane przez nas drewno w  warian-
cie lakierowanym czy olejowanym, 
błyszczące czy matowe, bielone, 
a może przyciemniane. Łatwiej więc 
będzie dopasować drewnianą okła-
dzinę do naszych preferencji stylo-
wych i aranżacyjnych. Finishparkiet 
wyróżnia też bogactwo gatunków 
drewna zastosowanego na licu oraz 
atrakcyjne wzornictwo. Na wierzch-
nią warstwę wykorzystuje się 
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zarówno drewno krajowe, jak i  egzo-
tyczne. Do najczęściej wybieranych 
należy okładzina dębowa w różnych 
wariantach. Z  gatunków rodzimych 
do efektownych należy także dwu-
warstwowy parkiet jesionowy, gra-
bowy lub orzechowy. Równie popu-
larny jest wykonany z drewna egzo-
tycznego – eleganckiego teku, mio-
dowego merbau czy klimatycznego 
wenge. Drewno może być szczot-
kowane, co daje efekt postarzanej 
podłogi z  podkreślonym usłojeniem 
drewna i  jego strukturą. Warto wy-
brać parkiet fazowany czterostron-
nie, który dzięki załamaniu krawę-
dzi ze wszystkich stron nadaje pod-
łodze wyrazisty charakter. Ten rodzaj 
obróbki doskonale uwypukla wykoń-
czenie parkietu olejem lub olejowo-
skiem. Deszczułki mogą być bejco-
wane, co pozwala nam uzyskać po-
żądaną barwę drewna, jednak należy 

się liczyć z  tym, że gdy będziemy 
przeprowadzać remont, to podczas 
cyklinowania drewno powróci do 
wyjściowego koloru. Parkiety dwu-
warstwowe wykonuje się także 
z  warstwą licową z  thermodrewna. 
Dzięki czemu uzyskujemy materiał 
nie tylko efektowny wizualnie, ale 
również o doskonałych parametrach 
technicznych. Do wyjątkowo deko-
racyjnych należy też finishparkiet 
z  drewna wędzonego. Podczas tego 
procesu chemicznego drewno ciem-
nieje, a jego barwa zmienia się w ca-
łym przekroju elementu – podobnie 
jak w przypadku obróbki termicznej.

PRZEMYŚLANE WYBORY
Parkiet warstwowy to idealna okła-
dzina podłogowa do sypialni czy po-
koju do pracy. Tego rodzaju materiału 
lepiej nie układać w pomieszczeniach, 
w  których podłoga jest narażona na 

wilgoć, takich jak łazienka czy kuch-
nia. Jeśli jednak zdecydujemy się na 
jego montaż w takich miejscach, ko-
nieczne będzie dodatkowe zabezpie-
czenie przed działaniem wody. Po 
ułożeniu drewno musi być zaimpre-
gnowane specjalnym preparatem, 
który do pewnego stopnia zabezpie-
cza krawędzie desek przed wnika-
niem wody. 
Niektórzy producenci polecają par-
kiet dwuwarstwowy na ogrzewanie 
podłogowe. Jednak zanim zdecydu-
jemy się na jego montaż, sprawdźmy, 
czy wybrany materiał będzie odpo-
wiedni. Może się bowiem zdarzyć, że 
pod wpływem ciepła dojdzie do roz-
dzielenia się warstw drewna. 
Z  rozwagą dobierajmy także parkiet 
do pomieszczeń, w których będzie on 
narażony za ścieranie lub zarysowa-
nia, np. do stref komunikacji lub sa-
lonu. W takich miejscach najlepiej 

Wymiary i wzory ułożenia
Parkiet dwuwarstwowy jest dostępny w różnych 
wymiarach, co sprawia, że można z niego tworzyć 
zgodne z trendami wzory posadzek. Najczęściej są to 
różnego rodzaju jodełki oraz cegiełki, popularny jest 
też nadal wzór deski pokładowej. Zazwyczaj oferuje 
się go w postaci pojedynczych klepek grubości od 
9 do 14 mm, szerokości 70 mm i długości 350, 420, 
490 mm. Można wybrać elementy większe określane 
jako dwuwarstwowe deski parkietowe o długości 
od 1200 do 2000 mm, szerokości 140 mm i grubości 
od 11 do 16 mm. Wpływ na wymiary deszczułek ma 
także wzór, do jakiego układania są one przeznaczone, 
np. klepki do układania jodełki francuskiej mogą mieć 
wymiary 14 x 140-150 x 600 mm.
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sprawdzi się drewno z  warstwą 
wierzchnią z twardych gatunków, ta-
kich jak dąb, jesion, orzech czy tek, 
iroko, ipe. Dobrym wyborem będzie 
też bambus.

SZTUKA UKŁADANIA
Parkiet dwuwarstwowy wymaga od-
powiedniego przygotowania podłoża. 
Powinno być równe, czyste, mocne, 
suche i  wolne od rys oraz spękań 
podłoża. Może to być podłoże cemen-
towe, anhydrytowe, a  także sklejka 
lub płyty wiórowe. Gdy jest nie-
równe, trzeba je wyrównać, stosując 
masę samopoziomującą. 
Konieczne jest także jego zagrunto-
wanie, jednak wcześniej należy pod-
łoże przeszlifować i  odkurzyć, by 
usunąć mleczko anhydrytowe lub 
cementowe. Wilgotność podłoża go-
towego do przyklejania klepek za-
leży od jego rodzaju – z jastrychu ce-
mentowego lub betonu powinna wy-
nosić ≤ 2,0% CM, natomiast podkłady 
anhydrytowe powinny mieć ten pa-
rametr w granicach 0,5 CM. Drewno 
dwuwarstwowe układane na ogrze-
waniu podłogowym powinno mieć 
podłoże o wilgotności ≤ 1,8% CM dla 
betonu bądź jastrychu cementowego 
oraz ≤ 0,3% CM w przypadku podkła-
dów anhydrytowych. 
Do mocowania należy używać klejów 
przeznaczonych do parkietów dwu-
warstwowych. Przed układaniem 
deski parkietowe przechowujemy 
w  temperaturze 18-22°C i  wilgotno-
ści 45-60%, w  oryginalnych opako-
waniach, które otwieramy tuż przed 
montażem. Elementów wcześniej nie 
należy klimatyzować. 

Parkiet powinno się układać po po-
malowaniu ścian – należy traktować 
jego montaż jako finalny element wy-
kończenia wnętrza. Jeśli konieczne 
będzie malowanie ścian, trzeba po-
sadzkę zabezpieczyć papierem fali-
stym i folią.

PARKIET NA LATA
Atutem parkietu dwuwarstwowego 
jest nie tylko jego specyficzna bu-
dowa. Większość producentów ofe-
ruje go w wersji fabrycznie lakiero-
wanej lub olejowanej. Najczęściej 
stosuje się od 5 do 7 warstw lakieru 
oraz 3 warstwy oleju. Na trwałość 
tak wykończonej okładziny wpływ 
ma również utwardzanie powłok pro-
mieniami UV. Powłoki są odporne na 
ścieranie. Lakier jest trwale zwią-
zany z podłożem, nie pęka i nie łusz-
czy się, stanowi doskonałą ochronę 
przed zarysowaniem posadzki czy 

jej ścieraniem. Olej lub olejowosk 
wnika zaś głęboko w  strukturę 
drewna i podkreśla jego urodę, jed-
nak zabezpieczona tymi środkami 
posadzka wymaga okresowej pielę-
gnacji – w  intensywnie użytkowa-
nych wnętrzach nawet co rok. Do 
czyszczenia posadzek tego rodzaju 
należy używać preparatów poleca-
nych przez ich producenta. Utrzy-
manie podłogi w dobrym stanie uła-
twi także podklejenie mebli filcem. 
Starajmy się też nie chodzić po pod-
łodze w szpilkach. 
Do niewątpliwych zalet parkietu 
dwuwarstwowego należy możliwość 
wielokrotnego odnowienia zużytej 
powierzchni. 

PARKIET DWUWARSTWOWY 
TO OKŁADZINA 

PODŁOGOWA IDEALNIE 
DOSTOSOWANA DO 

POTRZEB WSPÓŁCZESNEGO 
WYMAGAJĄCEGO 

INWESTORA, KTÓRY CENI 
NATURALNE PIĘKNO 

I TRWAŁOŚĆ. WYBIERZMY 
GO TEŻ, GDY CHCEMY MIEĆ 

DREWNO NA PODŁODZE, 
A NIE MAMY MOŻLIWOŚCI 

PRZEZNACZENIA NA 
MONTAŻ POSADZKI ZBYT 

WIELE CZASU.
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MALOWANIE ŚCIAN NIGDY NIE NALEŻAŁO DO ZADAŃ SKOMPLIKOWANYCH. 
AKTUALNIE DZIĘKI DOSTĘPNOŚCI SPECJALNYCH FARB I NARZĘDZI MALARSKICH 
ODNOWIENIE POMIESZCZEŃ NIE PRZYSPARZA NIEMAL ŻADNYCH TRUDNOŚCI. 

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

MALOWANIE
własnym sumptem
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Czas pandemii spowodował, 
że chcąc poprawić wygląd 
mieszkania, wiele osób mu-

siało  podjąć się samodzielnego wyko-
nania wielu prac – przy obostrzeniach 
i  lęku o  własne zdrowie lepiej było 
nie ryzykować obecności obcych osób 
w domu. A malowanie ścian należy do 
tych łatwiejszych – nie trzeba przecież 
przechodzić specjalnych szkoleń, by 
wiedzieć, jak pomalować ściany przy 
użyciu tradycyjnych wałków i pędzli.

POLE DO KREATYWNOŚCI
Ogromny wybór kolorów na pół-
kach z gotowymi farbami o poetycko 
brzmiących nazwach zachęca do dzia-
łań, bo czyż nie byłoby przyjemniej 
mieszkać otoczonym barwą „mgli-
stego poranka” czy „zwycięskiego 
aleksandrytu”? Kolejną szansą może 
też być możliwość wypróbowania 
swej malarskiej kreatywności – dzi-
siaj można malować ściany w  jednym 
pomieszczeniu na różne kolory lub na-
wet łączyć kilka barw na jednej ścianie. 
Nawet jeśli koncept kolorystyczny 
okaże się niewypałem, całe pomiesz-
czenie lub jedną ze ścian można prze-
malować na inny kolor – na szczęście 
ten sposób wykończenia nie należy 
do działań nieodwracalnych. Ryzyku-
jemy jedynie swój własny czas  i koszt 
puszki farby. Jeśli więc do tej pory 
nie pomalowaliśmy żadnej ściany, 
najwyższy czas wziąć pędzel w  dłoń 
i przystąpić do dzieła!

INWESTYCJA W DOBRE 
FARBY
Przygotowując się do prac malar-
skich, pamiętajmy, że ostateczny 
efekt w dużej mierze zależy od ma-
teriałów. Wybierając farby do ścian, 
pod uwagę powinniśmy wziąć miej-
sce ich zastosowania. Farby akry-
lowe najczęściej stosowane są w sy-
pialni i salonie, lateksowe w kuchni 
i  łazience, natomiast ceramiczne 
w  przedpokoju i  pokoju dziecka. 
Ważne jednak są również inne pa-
rametry, takie jak: lepkość, gęstość, 
wydajność, krycie, odporność i czas 

schnięcia. Farby charakteryzujące 
się dobrą przyczepnością łatwo się 
rozprowadza mniejszym nakładem 
pracy, uzyskując szybko efektowne 
kolory. Do malowania ścian nie uży-
wajmy spienionych farb (mogą ta-
kie być np. po transporcie lub inten-
sywnym mieszaniu), ponieważ pę-
kające podczas aplikacji farby bąble 
po zaschnięciu tworzą mało este-
tyczne minikratery. Rozcieńczanie 
farby z  kolei grozi pojawieniem się 
zacieków. Nie popłaca również nad-
mierne oszczędzanie przy zakupie 
farby. Wybór najtańszej, szczegól-
nie jeśli jest niesprawdzonej firmy, 
może spowodować, że szybko trzeba 
będzie przystąpić do ponownego 
malowania.  

ODNAWIANIE ŚCIAN 
MOŻE MIEĆ RÓWNIEŻ 
WYMIAR TOWARZYSKI 
I RODZINNY – JEŚLI 

DO PRAC ZAPROSIMY 
PRZYJACIELA LUB 

WCIĄGNIEMY W NIE 
DZIECI, MALOWANIE 

MOŻE STAĆ SIĘ 
WSPANIAŁĄ ZABAWĄ, 

A DLA DZIECI RÓWNIEŻ 
NAUKĄ.  
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ETAPY PRAC

Wybór koloru
Inspiracją mogą być zarówno aranżacje, które 
znajdziemy we wnętrzarskiej prasie czy katalogach 
firm farbiarskich, jak i mieszkania znajomych. Każda 
jednak propozycja tego typu może się nie sprawdzić 
w naszym wnętrzu. Dlatego warto skorzystać z bardziej 
nowoczesnych narzędzi, które pojawiły się w ofercie 
producentów farb. Są to aplikacje, z pomocą których 
można pomalować wirtualnie ściany w swoim 
pokoju, używając tabletu lub smartfona. Programy te 
są wyjątkowo łatwe w obsłudze, a efekt zaskakujący 
– podgląd na żywo pokazuje ściany pokoju w wybranych 
kolorach! Aplikacje te pozwalają też skanować kolory np. 
z poduszki na sofie lub ulubionego obrazu, a następnie 
wyszukać najbardziej zbliżoną farbę i pokazać jak 
zagra ona we wnętrzu!

Dobór narzędzi i akcesoriów
Wpływ na dobór narzędzi ma struktura malowanej 
powierzchni oraz to, jaką wybraliśmy farbę. Nigdy nie 
kupujmy niskiej jakości pędzli – podczas malowania 
będą pozostawiać włosie na ścianach. Natomiast dobór 
wałków nieodpowiednich do danej faktury ściany może 
utrudniać równomierne rozprowadzenie farby. Do farb 
rozpuszczalnikowych powinniśmy zakupić pędzle 
i wałki z naturalnych materiałów, a do pozostałych 
– z syntetycznych lub mieszanych. Do zagruntowania 
ścian przydatny będzie pędzel ławkowiec. Kupując wałek, 
zwróćmy uwagę, czy włosie jest dobrze osadzone i nie 
wypada z wałka. Długość włosia powinna wynosić co 
najmniej 5 cm. Wałków z krótkim włosiem (4-13 mm) 
używamy, gdy ściany są gładkie. Z kolei do chropowatych 
powierzchni wybierzmy pędzel o dłuższym włosiu lub 
wałek o dłuższym runie. Szerokość wałka do malowania 
dobieramy pod kątem powierzchni, jaką mamy do 
pomalowania. Im jest ona większa, tym szerszy wałek 
(12, 15, 18, 25 cm). Wąskie wałki (5, 8 cm) pomogą 

Ochrona mebli 
i sprzętów
Rozpoczynając malowanie 
ścian, zapominamy często 
o odpowiednim osłonięciu 
posadzki, sprzętów, okien i drzwi, 
co zazwyczaj kończy się ich 
zachlapaniem lub pobrudzeniem 
trudnym do usunięcia – zmycie 
zaschniętej farby z drewnianej 
posadzki czy plam z szyby może 
prowadzić do uszkodzenia 
powłok. Zabezpieczmy podłogi 
i ściany folią malarską oraz 
papierową taśmą. Meble 
przesuwamy na środek pokoju 
i okrywamy folią – dobrze, by 
była ona mocna. Delikatniejsze 
urządzenia, np. sprzęt 
elektroniczny, owijamy bardzo 
dokładnie folią i dodatkowo 
oklejamy taśmą. Mniejsze 
przedmioty najlepiej spakować do 
kartonowych, zamykanych pudeł. 

nam dotrzeć do narożników i innych zakamarków. 
Niezbędne do malowania są także taśmy i folie 
malarskie oraz kuwety – aktualnie dostępne są 
jednorazowe wykonane z grubej folii.   
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Podłoże bez rys i plam 
W nowych domach czy mieszkaniach 
ubytki mechaniczne w ścianach to 
niewielkie i dość płytkie rysy oraz 
pęknięcia w tynku, gładzi lub w miejscu 
łączenia płyt gipsowo-kartonowych. 
Ich naprawa jest gwarancją, że 
zostanie zachowana ciągłość struktury 
powierzchni. Drobne pęknięcia i ubytki 
wypełniamy masą szpachlową. Po jej 
całkowitym wyschnięciu szlifujemy ją 
papierem ściernym (najpierw grubo-, 
a następnie drobnoziarnistym) do 
uzyskania gładkości. Tłuste plamy 
i osady, np. sadzę wokół kominka, 
możemy zeszlifować papierem ściernym, 
wywabić preparatem emulgującym lub 
zamalować farbą gruntująco-izolującą. 
Plamy wywołane przez grzyby pleśniowe 
likwidujemy specjalnym środkiem. 

Gruntowanie
Zdarza się, że inwestorzy pomijają ten etap, głównie ze względów 
oszczędnościowych, co jest błędem. Celem gruntowania jest poprawienie 
przyczepności podłoża, wzmocnienie powierzchni ściany oraz ujednolicenie 
nanoszonego koloru. Ponadto preparaty gruntujące często tworzą swoistą 
barierą wodoodporną w tzw. mokrych pomieszczeniach (kuchniach, pralniach czy 
suszarniach). Gruntowanie jest konieczne w przypadku nowych tynków oraz ścian 
wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych, gdzie zabieg ten zmniejszy lub wyrówna 
chłonność podłoża, natomiast nie jest wymagane w przypadku nowych okładzin 
gipsowo-włóknowych. Grunty to bezbarwne lub lekko mleczne preparaty. 
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Odnawianie dużych powierzchni
Nowe pomieszczenia często wykańczane są również płytami 
gipsowo-kartonowymi. Zanim zostaną pomalowane, należy 
upewnić się, czy zostały prawidłowo ułożone. Szczególnie 
ważne są spoiny (które wykańcza się siatką zbrojącą 
z włókna szklanego i gładzi szpachlowej) oraz miejsca po 
wkrętach mocujących płyty (powinny być zaszpachlowane). 
Powierzchnia musi być gładka, inaczej na ścianie widoczne 
będą wszystkie nierówności. Niezależnie od rodzaju 
powierzchni farbę nakładamy pionowymi pasami z góry 
na dół na zakładkę. Malować należy szybko, tak by pokryć 
jedną ścianę lub sufit, nie robiąc w międzyczasie przerwy. 
Inaczej miejsce, w którym przerwiemy malowanie, będzie 
widoczne. Na ewentualne poprawki mamy 5 minut od 
pokrycia farbami danej powierzchni – późniejsza korekta 
zazwyczaj kończy się nieestetycznymi plamami. Drugą 
warstwę farby należy nakładać, dopiero gdy wyschnie 
pierwsza. Informacje te znajdziemy na opakowaniu farby. 
Błędem jest niestosowanie się do zaleceń producenta. 
Pamiętajmy, że jeśli malujemy wałkiem, nie dociskajmy 
go zbyt mocno do ściany – inaczej powstaną smugi lub 
zacieki. Najczęściej malując ściany, odnawiamy również 
sufity – i to one powinny być pomalowane jako pierwsze. 
Na powierzchniach malowanych satynowymi farbami 
bardzo mocno widać wszelkie nierówności, dlatego wtedy 
wyjątkowo starannie należy wyrównać podłoże, 

Malowanie ścian 
kuchni i łazienek
Najłatwiejszym rozwiązaniem będzie użycie farb 
wyprodukowanych z myślą o tych pomieszczeniach. 
Na ich opakowaniach często widnieje napis „Kuchnia 
i Łazienka” czy „Kitchen&Bathroom” – to najczęściej 
farby emulsyjne lateksowe zawierające w swoim 
składzie dużą ilość żywic, które sprawiają, że powłoka 
powstała na pomalowanej powierzchni jest bardziej 
elastyczna i wytrzymała. W efekcie farby te są 
znacznie bardziej odporne na zmywanie i szorowanie 
niż farby akrylowe, a pomalowaną ścianę można 
zmywać wielokrotnie bez ryzyka zmiany koloru. 
Również dzięki większej zawartości żywic mają 
lepsze właściwości paroprzepuszczalne, co umożliwia  
tzw. oddychanie ścian, czyli odprowadzenie wilgoci 
z pomieszczenia. Farby do kuchni i łazienek są gęste 
(tiksotropowe), co docenimy podczas malowania, 
gdyż nie będą skapywać z wałka i nadmiernie 
brudzić. Godne polecenia są również farby emulsyjne, 
zawierające nanocząsteczki srebra (producenci 
opisują tę innowacyjną technologię jako SILVER 
FORMULA) lub tytanu oraz farby z cząsteczkami 
kwarcu, które zapewniają właściwości biobójcze, 
a w efekcie również hamują rozwój grzybów 
pleśniowych, bakterii i drożdży. Do pokrytych farbą 
z nanocząsteczkami ścian słabiej przylega brud, 

Dobry czas na prace malarskie
Nie lekceważmy także temperatury i wilgotności powietrza, w jakiej przystępujemy do malowania. Zbyt duża 
wilgotność (powyżej 80%) oraz temperatura mają negatywny wpływ na efekt prac. Co prawda, suche powietrze 
przyspiesza schnięcie farby, ale utrudnia stapianie się w jednolitą powierzchnię kolejnych pociągnięć pędzla czy 
wałka. Warunki, w jakich najlepiej malować producenci farb podają na opakowaniach – najczęściej jest to od 15 
do 25°C. 

łatwiej go też usunąć. Wykonane 
powłoki pochłaniają zapachy, także te 
wydzielane przez gotowane potrawy. 
Sprawdzą się również farby lateksowe 
z dodatkiem teflonu.  FO
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OGRANICZONY DOSTĘP DO 
PRZESZKLEŃ NA SCHODACH 
CZY W KORYTARZACH 
SPRAWIA, ŻE SZCZEGÓLNIE 
ISTOTNE JEST TAM DOBRE 
DOŚWIETLENIE ŚWIATŁEM 
SZTUCZNYM. DOCENIMY 
JE SZCZEGÓLNIE JESIENIĄ 
ORAZ ZIMĄ, KIEDY TO 
WIECZÓR ZAPADA SZYBKO 
I CZĘSTO KORZYSTAMY 
Z DOBRODZIEJSTW LAMP.

na domowych traktach
ŚWIATŁO 
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Ciągi komunikacyjne są zazwy-
czaj usytuowane w  środku 
planu domu czy mieszkania, 

z  dala od okien i  innych przeszkleń 
zewnętrznych. To sprawia, że wła-
śnie w tej strefie mieszkalnej światło 
sztuczne jest włączane znacznie czę-
ściej niż w  innych pomieszczeniach. 
Schody, korytarze, hol czy przedpo-
kój, a także wiatrołap rządzą się nieco 
innymi prawami estetyki niż kuch-
nia czy pokoje – stosowane w  nich 
w  oprawy powinny podkreślać ich 
funkcję oraz specyfikę kształtów. Wnę-
trza tego rodzaju są najczęściej wą-
skie, z  dużą liczbą drzwi, również 
forma schodów jest jedyna w  swoim 
rodzaju. Funkcjonalne, sprzyjające 
energooszczędności, a przy tym efek-
towne oświetlenie domowych trak-
tów zwróci się nam z  nawiązką. Pla-
nując czy też modernizując insta-
lację elektryczną tej strefy, nie za-
pomnimy także o  montażu gniazda 
elektrycznego.

PROJEKT Z GŁOWĄ
Oświetlenie szlaków komunikacyj-
nych ze względu na swoją specy-
fikę wymaga przemyślanego pro-
jektu. Trakty domowe są często dłu-
gie, można z nich wejść do wielu po-

mieszczeń, a  to sprawia, że zamiast 
jednego światła centralnie położonego 
na suficie lepiej zaplanować kilka punk-
tów świetlnych. Często są one usytu-
owane tylko na ścianach, na wysoko-
ści typowej dla kinkietów lub u dołu 
ścian, dzięki temu podłoga na naszych 
codziennych trasach zostanie lepiej 
oświetlona. 
Myśląc o  instalacji oświetleniowej tej 
przestrzeni, warto również zaprojek-
tować większą liczbę łączników, które 
umożliwią nam włączenie i  wyłącze-

nie światła w kilku miejscach. Pamię-
tajmy, że łączniki światła powinny 
być zamontowane po tej samej stro-
nie co klamka, jeśli więc jest ona z le-
wej strony, to włącznik powinien się 
również znajdować z tej strony. Łącz-
niki najlepiej zaplanować na początku 
i końcu traktu na wyciągnięcie ręki, co 
znacznie ułatwi obsługę światła po 
wkroczeniu do przedpokoju czy kory-
tarza. W wiatrołapie nie zapominajmy 
o montażu łącznika odpowiadającego 
za manewrowanie światłem zewnętrz-
nym, przycisku do otwierania furtki 
czy manipulatora instalacji alarmo-
wej. Wygodne użytkowanie zapewni 
ich montaż na wysokości 120-140 cm 
od podłogi. Do niektórych rodzajów 
źródeł światła niezbędny jest zasilacz, 
warto więc wcześniej zaplanować na 
niego dyskretne miejsce. Pamiętajmy, 
by w projekcie przedpokoju, holu czy 
korytarza uwzględnić montaż jednego 
gniazdka elektrycznego, czyli popular-
nego kontaktu – chociaż niektórzy za-
lecają w  większych pomieszczeniach 
instalację nawet dwóch –  jedno na 
5  m². Najczęściej wykorzystujemy je 
podczas odkurzania.

KLUCZOWE OPRAWY
Wybór oświetlenia na domowe szlaki 
rządzi się swoimi prawami – nie 

DOBRZE ZAPLANOWANE 
ŚWIATŁO SZTUCZNE 

W POŁĄCZENIU 
Z CIEKAWYMI OPRAWAMI 
MOGĄ UATRAKCYJNIĆ 

MONOTONNĄ 
PRZESTRZEŃ.

W strefach komunikacyjnych 
wykorzystujmy lampy ze 
zintegrowanym czujnikiem, 
które włączą się tylko wtedy, 
gdy będziemy poruszać się po 
domowych traktach. Tego typu 
oprawy warto zaplanować, gdy 
w domu są małe dzieci. Ich montaż 
sprawi, że maluch w nocy dotrze 
spokojnie i samodzielnie do sypialni 
rodziców czy łazienki. Argumentem 
za wykorzystaniem tych lamp 
jest również oszczędność energii 
elektrycznej. Włączają się one 
bowiem tylko wtedy, gdy ktoś 
korzysta z domowych traktów. 
Po zaniku ruchu samodzielnie 
się wyłączają. To najczęściej 
oprawy LED-owe, co dodatkowo 
obniża koszty ich eksploatacji. 
Oszczędnościom służy także 
zainstalowanie łączników czasowych 
z czujnikiem ruchu lub obecności, 
które samoczynnie wyłączają 
światło po upływie ustawionego 
czasu. Można też zamontować 
łączniki reagujące zarówno na ruch, 
jak i dźwięk, np. nasze słowa lub 
klaskanie. One również wyłączą 
się automatycznie. Czujnik może 
współpracować ze ściemniaczem, 
dzięki czemu włączenie i wyłączenie 
światła odbywa się stopniowo. 
Jednak z tego rodzaju udogodnienia 
nie warto korzystać, gdy w domu są 
koty lub psy. 

Bezpiecznie i taniej 
z czujnikiem ruchu
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każda z lamp, która nam się podoba, 
będzie odpowiednia do montażu 
w  wąskim korytarzu, niewielkim 
wiatrołapie czy na schodach. Spraw-
dzą się takie, które dają rozproszone, 
dyskretne światło. Jeśli decydujemy 
się na montaż lamp sufitowych, wy-
bierzmy plafoniery. To oprawy, które 
łączy to, że ich klosze są niskie, bez 
problemu kupimy lampy np. o  wy-
sokości 5-15 cm. Dzięki temu po za-
montowaniu lampy mamy gwaran-
cję, że w wąskim korytarzu nie zaha-
czymy o nią skrzydłem otwieranych 
drzwi. Ich atutem jest zazwyczaj neu-
tralne, często minimalistyczne wzor-
nictwo, chociaż zwolennicy stylowej 
klasyki czy art déco także znajdą pla-
fony do wymarzonej aranżacji. 
W  strefie komunikacyjnej często in-
staluje się też spoty sufitowe, czyli 

niewielkie punktowe oprawy ideal-
nie pasujące do budowania rytmicz-
nej, szeregowej kompozycji świetl-
nej. Na domowych traktach warto 
też zaplanować instalację pod mon-
taż kinkietów. Światło sączące się 
zza tych opraw nie jest agresywne, 
a  przy tym dodaje wnętrzom głębi, 
co w  monotonnej strefie komunika-
cyjnej ma znaczenie. Zwróćmy też 
uwagę na walory funkcjonalne i  es-
tetyczne opraw LED-owych monto-
wanych na ścianach, ale tuż nad po-
sadzką. Są one płaskie (określa się 
je jako płytki LED-owe) i odporne na 
uderzenia. Wykorzystuje się je naj-
częściej w  korytarzu, przedpokoju, 
a także na schodach. Lampy tego ro-
dzaju dostarczają światło dość pre-
cyzyjnie w określone miejsca, co ma 
szczególne znaczenie w  przypadku 

schodów. W tym miejscu oświetlenie 
dolne warto zaplanować tak, by pod-
świetlało stopnice. 

WYGODNE ŁĄCZNIKI
Niezbędnym elementem instalacji 
elektrycznej w  każdym pomieszcze-
niu, a więc także na domowych szla-
kach są łączniki instalacyjne okre-
ślane przez większość użytkowni-
ków jako włączniki światła. Mogą być 
podtynkowe lub natynkowe. Pierwsze 
są bardziej nowoczesne. Najczęściej 
stosowane są jednobiegunowe, znane 
także jako pojedyncze. Sprawdzą się 
np. gdy mamy zamontowaną jedną 
lampę w niewielkim wiatrołapie, wy-
korzystamy je również, gdy zdecydu-
jemy się np. na montaż kilku kinkie-
tów lub plafonów w długim korytarzu. 
Są instalowane wszędzie tam, gdzie 
steruje się pojedynczym obwodem in-
stalacji. Na klatkach schodowych są 
też stosowane łączniki zwierne, które 
po upływie określonego czasu au-
tomatycznie wyłączają światło. Cie-
kawym rozwiązaniem są również 

TANIMI ŹRÓDŁAMI 
ŚWIATŁA NA DOMOWE 
TRAKTY SĄ LAMPY LED. 
ŚWIECĄ NAWET 50 TYS. 

GODZ., MOGĄ BYĆ 
WIĘC EKSPLOATOWANE 

PRZEZ CAŁE NOCE.
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łączniki bezprzewodowe. To najczęściej 
elementy inteligentnego domu. By je 
zamontować, nie ma konieczności wy-
konania instalacji. 

JASNO NA SCHODACH
W  długich korytarzach, a  także na 
schodach stosuje się łączniki scho-
dowe. Można je poznać po tym, że je-

den z klawiszy jest najczęściej wyróż-
niony graficznym symbolem scho-
dów. Kupuje się je parami, dzięki 
czemu można włączać i  wyłączać 
światło z  dwóch różnych miejsc. Je-
den należy zaplanować na ścianie na 
początku biegu schodów lub koryta-
rza, a  drugi na ich końcu. Wygodzie 
sterowania światłem na długich 

Przyjazny łącznik
Wygodzie korzystania ze światła 
sztucznego w strefie komunikacyjnej 
służą łączniki podświetlane modułami 
żarowymi lub też coraz częściej 
diodami LED. Kolor światła może 
być różny, np. niebieski, biały, 
czerwony lub żółty. Delikatne 
światło wydobywa się przez otwory 
w przycisku. Zamontowane w łączniku 
moduły podświetlające ułatwiają 
zlokalizowanie łącznika w ciemnym 
korytarzu, przedpokoju czy na 
schodach. Na taki gadżet warto się 
zdecydować, gdy w domu są dzieci 
lub osoby starsze, które poczują się 
bezpieczniej, mogąc bez problemu 
włączyć światło, szczególnie gdy są 
zaspani. 
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domowych traktach służą także łącz-
niki krzyżowe. Użyjemy ich również, 
jeśli schody łączą więcej niż dwie 
kondygnacje. Łączniki tego rodzaju 
powinny być usytuowane pomię-
dzy przełącznikami schodowymi. Po-
znamy je po umieszczonym na stronie 
zewnętrznej piktogramie w  postaci 
podwójnego krzyżyka. Dla domoro-
słego elektryka podłączenie łącznika 
schodowego będzie łatwiejsze, je-
śli wykorzysta on schematy połączeń 
umieszczone na łącznikach – istotne 
jest więc, by przed ich zakupem 
sprawdzić, czy są dla nas czytelne. 
Przed montażem należy wyłączyć za-
silanie energii elektrycznej. Uwaga! 
Nawet mały błąd może skutkować co 
najmniej porażeniem, dlatego często 
bezpieczniej jest podłączenie łącznika 
schodowego zlecić elektrykowi. Mon-
tując łączniki, trzeba pamiętać, że 
muszą być połączone ze sobą dwoma 

przewodami elektrycznymi. Istotne 
jest również, by pierwszy łącznik zo-
stał doprowadzony do fazy za pomocą 
przewodu oznaczonego literą L, ka-
bel powinien mieć kolor brązowy albo 
czarny. Drugi łącznik należy połączyć 
z wybranym przez nas źródłem świa-
tła. Łączą je niebieski neutralny prze-
wód oznaczony literą N oraz zielony 
ochronny z  symbolem PE. Kupując 
łączniki, zwróćmy uwagę na napięcie, 
do jakiego jest przystosowany dany 
model. W  polskich łącznikach scho-
dowych wynosi ono 250 V. 

TAŚMY LED I GIRLANDY 
ŚWIETLNE
Subtelnego światła nigdy nie za 
wiele, szczególnie gdy zmrok zapada 
wcześnie, a  za oknem plucha – przy-
jemne, delikatne refleksy we wnę-
trzu będą efektem pożądanym. Ma-
teriałem, który na trwałe wpisał się 

Strefa komunikacji nie należy 
do miejsc, w których na co 
dzień musimy podłączyć do 
źródła zasilania jakieś sprzęty. 
To nie znaczy, że powinna 
być ona pozbawiona gniazda 
elektrycznego. Warto go 
zaplanować, by wygodnie 
odkurzyć korytarz czy schody, 
może się przydać także podczas 
remontu. Korzystamy z niego 
także, gdy w korytarzu, holu czy 
przedpokoju mamy zawieszone 
lustro – w takim przypadku 
można go wykorzystać choćby 
do wysuszenia włosów, gdy 
łazienkę okupują inni domownicy. 
Model natynkowy, chociaż mniej 
estetyczny, sprawdzi się, gdy 
nie będzie można poprowadzić 
przewodów w ścianie. Znacznie 
elegantsze gniazdo podtynkowe 
wymaga kucia ściany. Umieszcza 
się go na wysokości od 30 cm 
od poziomu podłogi. Gniazdo 
powinno być wyposażone w styk 
ochronny w postaci bolca. Dostęp 
do gniazdka elektrycznego jest 
niezbędny, gdy chcemy doświetlić 
strefę komunikacyjną lampami 
stołowymi – często znajdujemy 
dla nich miejsce na komodach 
i konsolach.

Przydatne gniazdka



 REKLAMA 

w  oświetlenie szlaków komunikacyj-
nych, są taśmy LED. W ten sposób pod-
świetla się np. stopnie schodów. Paski 
LED można przycinać na odpowied-
nie odcinki, minimalne mają zazwy-
czaj 5-10 cm, miejsca cięć są zazna-
czone na nich piktogramem nożyc. 
Wygodnym sposobem na oświetlenie 
traktów jest użycie taśm samoprzy-
lepnych. Umieszczona od spodu ta-
śma klejąca wytrzymuje długie lata. 
Na metrze paska LED-owego jest za-
zwyczaj 30 lub więcej diod, co wystar-
cza, by dyskretnie sączące się światło 
ułatwiało poruszanie się po zmroku. 
Dodatkowo taśmy mogą dawać świa-
tło w różnym kolorze – oprócz białego, 
zielone, czerwone czy niebieskie, 
a także różnej barwy – ciepłe, ciepło-
białe, zimne lub zimnobiałe. Taśmy 
z  diodami jednobarwnymi są nisko-
napięciowe. Przystosowane są do na-
pięcia 12 V, wymagają więc dodatko-
wego zewnętrznego zasilacza. Trzeba 
znaleźć na niego miejsce, a  jeśli nie 
ma przygotowanego zasilania, ko-
nieczne będzie też jego doprowadze-

nie z puszki rozdzielczej lub najbliż-
szego gniazda. Znacznie łatwiejszym 
sposobem na uzyskanie dyskretnego 
światła są długie girlandy i  kurtyny 
świetlne. W zależności od źródeł świa-
tła mogą dawać światło zimne, nie-
bieskawe lub ciepłe o  żółtej barwie. 

Ich atutem są oprawki w formie ple-
cionych kul, plastikowych gwiazd czy 
metalowych orientalnych lampionów. 
Tego rodzaju oświetlenie jest zasilane 
zwykle prądem (230 V), dlatego w ich 
bliskim sąsiedztwie powinno być 
gniazdo elektryczne.
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SĄ NIEZBĘDNE PRZY 
UMYWALCE, WANNIE 
CZY W KABINIE 
PRYSZNICOWEJ. 
NOWOCZESNE BATERIE 
ŁAZIENKOWE SĄ 
CZĘSTO EFEKTOWNE, 
WYGODNE PODCZAS 
UŻYTKOWANIA, 
A TAKŻE SPRZYJAJĄ 
OSZCZĘDZANIU WODY.

łazienkowe

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

A rmatura łazienkowa stała 
się detalem równoprawnym 
z  kluczowymi sprzętami 

obecnymi w  tym wnętrzu. Ocze-
kujemy od niej komfortu obsługi, 
a także ekonomii zużycia wody. Duże 
znaczenie ma jej często oryginalny 
design. Dobrze dobrane baterie do-
dają łazience szyku, podkreślają 
urodę wanny czy umywalki, a bywa, 
że nadają im styl, gdy są mało wyrazi-
ste. Najlepiej, by wybrane przez nas 
baterie do sprzętów łazienkowych 
pochodziły z  tej samej kolekcji. Po-
winna je też łączyć kolorystyka. Uła-
twi nam to zbudowanie spójnej sty-
listycznie aranżacji pomieszczenia.

BATERIE
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Vintage w nowoczesnej wersji
Wśród produkowanych obecnie baterii łazienkowych nie 
brakuje też oferty dla amatorów klasyki. Za stylizowaną na starą 
estetyką kryją się nowoczesne technologie wpływające na 
ich funkcjonalność i trwałość. Stylowe baterie są wyposażone 
w ceramiczne głowice czy aeratory, a ich design nawiązuje do 
modeli znanych z aranżacji historycznych. O ich urodzie decydują 
wysublimowane kształty i dopracowane detale. Klasyczne formy 
są wykonane ze szlachetnych materiałów – chromowanej stali, 
mosiądzu czy miedzi, a także ceramiki. Zachwyt budzi armatura, 
której uchwyty i wylewki są kompilacją ceramiki oraz metalu. To 
często modele dwuuchwytowe. Z ceramiki mogą być wykonane 
ich kurki (uchwyty) w formie wydłużonych walców lub stożków, 
popularne są też krzyżyki o delikatnie wyoblonych ramionach oraz 
elementy wylewki czy słuchawki prysznicowej. Przeważnie są 
one oznaczone literami C lub Z, albo z angielskiego C lub H. Obok 
takich eklektycznych wzorów do klasyki można zaliczyć o formie 
bardziej kubicznej. 

Minimalizm nadal na topie
Dominujący od lat w aranżacjach łazienek nurt 
minimalistyczny ma duży odzew we wzornictwie 
baterii łazienkowych. Wyróżnia je ich oszczędna 
forma. To najczęściej modele jednouchwytowe 
z wylewką wygiętą w łuk lub w formie zbliżonej 
do kąta prostego. Prosta forma może być 
złagodzona przez zaokrąglone kształty lub też 
nabrać większej surowości, gdy krawędzie 
korpusu są kanciaste. Dużą grupę tworzą także 
baterie o formach inspirowanych naturą, ich 
korpusy są tak uformowane, że wypływająca 
z nich woda budzi skojarzenia z kaskadą 
wodospadu. Efekt może wzmagać materiał, 
z którego są wykonane – baterie kaskadowe 
mogą mieć korpus szklany lub kamienny. To 
głównie modele podtynkowe – taki montaż 
sprawia, że wypływająca ze ściany woda staje się 
intrygującą dekoracją wnętrza. W nowoczesnych 
rozwiązaniach wpływ na ascezę łazienkowej 
armatury mają również rozwiązania montażowe 
i funkcjonalne. Do najbardziej minimalistycznych 
można choćby zaliczyć modele podtynkowe czy 
też baterie bezdotykowe.

Wiwat kolor!
Atutem baterii łazienkowych jest szeroka 
gama barw. Dominuje uniwersalny kolor 
srebrny, będący wynikiem materiału, z którego 
wykonuje się korpusy, czyli stali. Odporność 
na uszkodzenia mechaniczne, matowienie 
czy korozję zapewni kilkuwarstwowe 
chromowanie. Do klasyki należą eleganckie 
baterie w odcieniach bieli i grafitu. Zwolennicy 
wyszukanych stylizacji zwrócą uwagę na 
modele złote i miedziane. Miedziane są często 
stylizowane na stare, warto je wykorzystać w 
aranżacjach rustykalnych lub eklektycznych. Są 
też trwałe i odporne na korozję. Do stylowych 
można zaliczyć armaturę w barwie żółtego lub 
różowego złota. Wyróżnia je bogactwo form, 
poczynając od nowoczesnych po stylizowane 
na art déco czy klasykę z początków XX wieku.
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MODELE NA MIARĘ XXI WIEKU
Podtynkowe – modne 
i funkcjonalne 
Armatura w strefach kąpielowej 
i umywalkowej to dzisiaj szeroka gama 
produktów. Do najbardziej popularnych od 
lat należą natynkowe modele ścienne, są też 
najtańsze. Montuje się je do bezpośrednio 
wyprowadzanej ze ściany instalacji wodnej. 
Rozwiązaniem znacznie nowocześniejszym, 
bardziej efektownym, eleganckim i doskonale 
wpisującym się w minimalistyczną aranżację 
są baterie podtynkowe. Stosuje się je 
zarówno do obsługi umywalek, jak i wanien 
czy strefy prysznica. W tym przypadku 
elementy przyłączy są ukryte pod tynkiem, 
a na ścianie widzimy jedynie wylewkę oraz 
1 lub 2 uchwyty. Baterie podtynkowe są nie 
tylko pożądane w minimalistycznej stylizacji, 
sprzyjają też utrzymaniu w czystości 
armatury oraz ściany. Montaż tego rodzaju 
modeli należy jednak zaplanować przed 
wykończeniem ściany, np. układaniem 
płytek. Są one również zdecydowanie 
droższe od armatury natynkowej.

Wielootworowe  
– nowa jakość w łazience
Nowoczesny wizerunek strefy kąpielowej pomogą 
zbudować baterie stojące wielootworowe. Najczęściej to 
modele trzyotworowe, których słuchawka prysznicowa, 
wylewka i uchwyt razem z przełącznikiem stanowią 
odrębne elementy. Mogą być też czterootworowe 
z dwoma lub pięciootworowe z trzema uchwytami. 
Każdy z nich jest instalowany w osobnym otworze. 
Armatura tego rodzaju jest łatwa w utrzymaniu czystości 
i porządku. Jest to możliwe choćby dzięki temu, że 
elastyczny wąż słuchawki prysznicowej, kiedy nie jest 
w użyciu, chowa się w otworze. Ukryty wąż nie będzie 
nam też przeszkadzał podczas kąpieli. Przed montażem 
takich baterii należy sprawdzić, czy wanna jest 
dostosowana do tego typu instalacji.

Efektowne 
– wolnostojące 
Wanny wolnostojące kojarzą się 
z luksusem kąpieli, a to sprawia, że 
często mają zastosowanie w aranżacjach 
dużych łazienek i przestronnych pokojów 
kąpielowych. Z reguły towarzyszą im 
stojące baterie podłogowe. To zarówno 
oszczędne stylistycznie modele 
minimalistyczne – te są najczęściej 
jednouchwytowe, jak i warianty 
dwuuchwytowe w stylu retro oferowane 
w zestawach z wannami na ozdobnych 
nóżkach. Ich formę podkreśla kolorystyka 
od chromowanej przez złotą po biel 
i grafit. Wiele modeli jest wyposażonych 
w słuchawkę prysznicową. Montaż baterii 
wolnostojących wiąże się z koniecznością 
doprowadzenia do podłogi instalacji wodno- 
-kanalizacyjnej. 
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OSZCZĘDNOŚCI WODY I WYGODA 

Z uchwytem i bez 
– funkcjonalność i ekologia 
Większość wybieranych przez inwestorów 
baterii łazienkowych to modele 
jednouchwytowe. Są przeznaczone 
zarówno do montażu w ścianie 
(podtynkowe i natynkowe), jak i na 
krawędzi wanny, umywalki lub bidetu oraz 
jako wolnostojące w podłodze. Baterie 
jednouchwytowe mają jedną dźwignię 
– często dwustopniową, dzięki czemu 
możemy ustawić łatwo strumień wody oraz 
głowicę mieszającą, co ułatwia uzyskanie 
pożądanej temperatury wody. Pamiętajmy 
też, że bateria jednouchwytowa zużywa 
12 l/minutę, natomiast dwuuchwytowa 
w tym samym czasie aż 42 l wody. 
Coraz częściej szczególnie w bateriach 
umywalkowych czy prysznicowych 
wykorzystuje się modele samozamykające. 
Włącza się je manualnie, a po określonym 
czasie same się zamykają. Do najbardziej 
ekologicznych należą umywalkowe 
baterie bezdotykowe. Strumień wody jest 
uruchamiany, gdy dłonie są pod wylewką.

Z termostatem – taniej i bezpieczniej 
Na baterie termostatyczne warto się zdecydować 
w kabinach prysznicowych oraz przy wannach, czyli tam, 
gdzie pobór wody jest największy. Dostępne są także do 
montażu przy umywalce i bidecie. Termostat odpowiada 
za utrzymanie zadanej temperatury wody niezależnie od 
zmiany ciśnienia wody dopływającej. Docenimy je też, gdy 
mamy dzieci, którym trudno będzie zmienić ustawienie na 
zbyt ciepłą lub zimną wodę. Dzięki temu, że nie musimy 
za każdym razem regulować jej temperatury, możemy 
zaoszczędzić nawet do 40% wody. Zużycie będzie niższe, 
nawet o dodatkowe 10%, gdy bateria została wyposażona 
w przycisk eco.

Mniej znaczy więcej 
– akcesoria w cenie 
Wiele rozwiązań wpływających na mniejsze zużycie wody 
jednocześnie nie ogranicza nam komfortu mycia. Trudno 
wyobrazić sobie baterie bez aeratora-perlatora, czyli elementu 
służącego napowietrzaniu wody. Zmieszana z pęcherzykami 
powietrza zmniejsza pobór wody, nie wpływając przy tym 
niekorzystnie na nasze odczucia podczas mycia rąk czy 
prysznica. Perlator ogranicza zużycie wody, chociaż użytkownik 
tego nie odczuwa. Amatorzy prysznica powinni zainteresować 
się bateriami z ogranicznikiem przepływu wody. Zmniejsza on jej 
pobór nawet o 60%. Można go też kupić osobno i samodzielnie 
zamontować, ponieważ pasuje do większości obecnych na 
rynku modeli. Warto rozważyć wybór baterii prysznicowej 
z wbudowanymi diodami LED. Ich kolor informuje nas o zużyciu 
wody. Zielony sygnalizuje kąpiel ekologiczną, natomiast 
czerwony świadczy, że zużyliśmy jej już za dużo. O tym, ile wody 
zużyją wybrane baterie, mówi ich klasa ekologiczna – najbardziej 
wodooszczędne są oznaczone literą Z.  FO
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DREWNO JAKO MATERIAŁ OKŁADZINOWY TAK NAPRAWDĘ NIGDY NIE ZESZŁO 
Z WNĘTRZARSKIEJ SCENY. OD CZASU DO CZASU ZMIENIA JEDYNIE MIEJSCA 
ZASTOSOWANIA, SPOSÓB WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI, FORMATY ELEMENTÓW.    

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

Drewno powraca do naszych 
wnętrz w zaskakujących for-
mach. Jako ścienne okła-

dziny spotykamy materiały posadz-
kowe: elegancki parkiet ułożony w jo-
dełkę czy układaną poziomo deskę 

pokładową. Nikogo nie dziwi rów-
nież zamontowany na ścianie frag-
ment blatu kuchennego czy wycięta 
z  niego regularna forma geome-
tryczna. W modzie jest również „prze-
dłużanie” ściany na inne płaszczyzny 

– boazeryjne wstęgi płynnie przecho-
dzą ze ściany na sufit. Hitem są drew-
niane dekoracje 3D – przestrzenne 
panele i płyty z lamelowymi deszczuł-
kami. Ozdobną okładziną może być 
również żaluzjowy parawan.

DREWNO
w nowym wydaniu
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ZASTOSOWANIE 
STAREGO DREWNA 
WE WSPÓŁCZESNEJ 

ARANŻACJI 
WNĘTRZA TO DOBRY 
SPOSÓB NA JEGO 

ZINDYWIDUALIZOWANIE 
I UATRAKCYJNIENIE. 

DREWNO Z HISTORIĄ 
Niestandardowym i bardzo modnym 
materiałem wykończeniowym są ak-
tualnie elementy pochodzące z  roz-
biórki starych domów i stodół. Drewno 
o  takiej proweniencji ma wyraźny 
wzór, liczne sęki, przebarwienia i nie-
jednolity odcień. W zależności od ga-
tunku drewna i sposobu jego wykoń-
czenia ze starych desek można wy-
kreować okładzinę o  zróżnicowanej 
kolorystyce, fakturze i  formie. Za-
zwyczaj jako punkt wyjścia stosuje 
się szerokie dyle, które układa się 
w pionie, poziomie albo na skos. Na-
turalność surowca z  taką historią 
można podkreślić, łącząc różne for-
maty, grubości i  kolory. Nierówności 
całej powierzchni boazerii są tu zabie-
giem celowym. Na topie jest również 
stare drewno pochodzenia industrial-
nego – palety transportowe, skrzynki 
z oznakowaniem produktów spożyw-
czych to przedmioty, których ele-
menty z powodzeniem zdobią ściany 
wnętrz w stylu loftowym i industrial-
nym. Fabryczne stemple i oznaczenia 
na skrzynkach transportowych stały 
się oryginalnym deseniem okładzin.   

PANELE ŚCIENNE NOWEJ 
GENERACJI 
Oryginalny wygląd można nadać 
wnętrzu, sięgając po ścienne panele 
drewniane zbudowane z płaskich lub 
przestrzennych elementów. Niepo-
wtarzalność każdego modułu panela 
może wynikać z  unikalnej struk-
tury drewna albo sposobu jego cię-
cia – może być ono cięte wzdłuż lub 
w  poprzek słojów, co również 
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zmienia wygląd. Można nimi wykoń-
czyć ścianę na całej wysokości albo 
tylko na jej fragmencie, np. ukła-
dając je w  formie lamperii lub de-
koracyjnego pasa czy obrazu. Prze-
strzenny efekt paneli ściennych 
osiąga się poprzez formę pojedyn-
czych modułów np. ostrosłupów czy 
graniastosłupów lub odpowiednie 
ułożenie elementów, m.in. w  struk-
tury przypominające nachodzące na 
siebie łuski lub poprzez łączenie ka-
wałków drewna o różnej grubości. 

DREWNIANE LAMELE 
I PANELE RYFLOWANE
Pionowo ułożone drewniane lub 
drewnopodobne szczebliny są ak-
tualnie wnętrzarskim hitem. Poje-
dyncze lamele mają przeciętnie sze-
rokość 5-6 cm. Odstępy między li-
stewkami w  panelach muszą być 
czytelne, więc często odpowiadają 
grubości lameli – wynoszą najczę-
ściej 2-3 cm. Lamele mogą mieć 
też bardzo luźny rozstaw, ale doty-
czy to raczej grubych elementów. 

Szczebliny mogą tworzyć konstruk-
cje ażurowe – wówczas stosuje się 
je w  formie przepierzeń oraz ścia-
nek oddzielających aneksy i  za-
kątki wnętrza. Producenci sprze-
dają lamele w postaci pojedynczych 
listew do naklejania na ścianę lub 
w  formie gotowych do użycia kon-
strukcji. Lamele są wtedy w  re-
gularnych odstępach przymoco-
wane do płyty, którą montuje się 
na ścianie – to tzw. panele lamelowe 
lub ryflowane panele ścienne. 

 Warstwa ozdobna. Panele powstają z naturalnego 
drewna lub płyt wiórowych fornirowanych. Długie 
elementy z litego drewna wykonuje się z gatunków 
o dużej stabilności, tak żeby listewki nie odkształciły 
się pod wpływem zmian wilgotności i temperatury 
w pomieszczeniu. Twardość drewna w tym przypadku 
nie odgrywa większej roli. Spośród naszego drewna 
rodzimego stosuje się brzozę, sosnę, orzech, 
czereśnię, akację, dębinę lub jesion. Drewno można 
pozostawić w wersji surowej lub pomalować olejem, 
lazurą, lakierobejcą.

 Warstwa konstrukcyjna. Najczęściej listewki 
drewniane są mocowane na płaskim panelu 
z cienkiego arkusza drewna lub materiału 
drewnopochodnego, np. sklejki. Jako tło można 
wykorzystać też barwioną sklejkę albo płyty MDF. 
Podkład może delikatnie zlewać się z listewkami 
albo przez zestawienie kontrastowe jeszcze bardziej 

Konstrukcja paneli ryflowanych 

podkreślać pionowy wzór paneli. Listewki mogą być 
też zamocowane bezpośrednio do ściany. Wtedy tło 
będzie stanowiła farba, która się pod nimi znajduje, 
może być na przykład w bardzo intensywnym kolorze.
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Wykonuje się je z różnych rodzajów 
drewna, zarówno rodzimego, jak 
i  egzotycznego, co umożliwia uzy-
skanie okładzin w  bogatej palecie 
kolorów oraz unikatowych wzorach 
usłojenia. 

EFEKTY 
FUNKCJONALNE 
I ESTETYCZNE LAMELI
Przestrzenne lamele i  ryflowane 
panele są dynamiczne, a  zarazem 
wnoszą do wnętrza lekkość, są wy-
raziste, ale nieprzytłaczające. Ten 
rodzaj dekoracji nadaje pomiesz-
czeniu nową perspektywę – powstaje 
przestrzenna głębia bez optycznej 
iluzji. Można nią podkreślić nie-
standardową wysokość wnętrza, wi-
zualnie zaakcentować poszczególne 
strefy pomieszczenia, świetnie też 
posłuży jako samodzielna ozdoba.  
Panele ryflowane mogą płynnie 
przechodzić ze ściany również na 
sufit. Wypełnienie przestrzeni pod 
sufitem panelami o  szerokich, da-
leko wystających listwach jest spo-
sobem na zagospodarowanie prze-
strzeni w bardzo wysokich pomiesz-
czeniach. Ryflowane panele to do-
bry pomysł na wykończenie ściany 
za łóżkiem w sypialni, za telewizo-
rem lub sofą w  salonie czy w  holu 
na wprost wejścia. Odpowiednio za-
bezpieczone drewno sprawdzi się  
także w kuchni, a nawet w łazience. 
Panele ryflowane można dowolnie 
ze sobą komponować. Przeważają 
wzory pionowe sięgające od podłogi 
do sufitu. Można jednak zestawić 
w jednej aranżacji listewki pionowe 
i ukośne, albo pionowe, ukośne i po-
ziome. Odpowiednio ułożone i  ma-
lowane deski mogą tworzyć piękne 
mozaiki oraz obrazy. Ciekawy efekt 
powstaje przez połączenie drewnia-
nych żaluzji okiennych z  dekoracją 
z ryflowanych paneli. 
Ale nie tylko estetyka paneli ry-
flowanych jest powodem, dla któ-
rego zawdzięczają one ciągle ro-
snącą popularność. Przez swoją 
przestrzenną strukturę doskonale 
rozpraszają fale akustyczne, przez 
co służą też do likwidacji pogłosu, 
który może być dokuczliwy w mod-
nych obecnie wielkich, otwartych 
przestrzeniach. 



koelner.indd   1koelner.indd   1 06.08.2021   20:26:1006.08.2021   20:26:10



MIESZKAĆ Z KLASĄ
     szkoła aranżacji

76  jesień 2021

ŻADNE WNĘTRZE NIE WYMAGA 
TAK CZĘSTYCH ZMIAN JAK POKÓJ 
DZIECIĘCY. JAK BEZ NADMIERNYCH 
KOSZTÓW I NAKŁADÓW PRACY 
DOSTOSOWAĆ TO POMIESZCZENIE 
DO SZYBKO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ 
POTRZEB NASZYCH POCIECH?

na dziecięcy pokój

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Najmłodsi członkowie rodziny wyrastają z wystroju 
swoich pokojów, zanim się obejrzymy. Wyjątkowo 
szybko okazuje się, że kupione dla dwulatka łóżko 

jest zbyt małe, a  nasz nastolatek wyrósł z  biurka i  krze-
sła wybranych, gdy zaczynał edukację. Często okazuje się 

SPOSÓB
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również, że aranżacja, o jakiej marzyli 
czterolatkowie czy ośmiolatkowie po 
chwili staje się dla nich obciążeniem 
i wywołuje ostry sprzeciw, a potrzeba 
zmian zostaje zasygnalizowana bar-
dzo kategorycznie. By spełnić ich ma-
rzenia, różowa komnata księżniczki 
czy piracki statek muszą zmienić się 
w  salę baletową lub sportową, par-
king dla licznych pojazdów albo ga-
binet do pierwszych ćwiczeń muzycz-
nych. Zanim więc pokój naszej pocie-
chy stanie się samodzielnie urządza-
nym biurem licealisty lub studenta, 
może wymagać wielu metamorfoz. Ale 
nie tylko charakter wnętrza wymusza 
zmiany. Częstym powodem do szyb-
kiego liftingu pokoju dziecka są też po-
wstałe usterki – w  intensywnie użyt-
kowanym wnętrzu nie brak plam na 
ścianach, zarysowań podłogi czy ob-
tłuczeń mebli. Narzędzi i materiałów 
do wykonania szybkich zmian mamy 
wbrew pozorom dość dużo – to choćby 
farby, tapety, proste niedrogie meble, 
dywany, tekstylia, a  także wiele in-
nych. Nie zapominajmy o mało inwa-
zyjnych środkach: naklejkach, obraz-
kach, plakatach i oprawach oświetle-
niowych. Niezbędnych zmian można 
dokonać przy pomocy płyt drewnopo-
chodnych i różnorodnych oklein oraz 
paneli. Sprawdzą się też produkty 
z odzysku, np. przemysłowe palety.

WIELOZADANIOWE FARBY
Kolory powierzchni to podstawowe 
„atrybuty” szybkich zmian w po-
mieszczeniach także tych przeznaczo-
nych dla dzieci. Dzięki różnorodnym 
farbom do wnętrz można w jeden wie-
czór zamienić jaskraworóżową ścianę 
w bardziej dorosłą. Pamiętajmy, by do 
metamorfoz aranżacyjnych wybie-
rać farby z etykietą „Sypialnie i pokoje 
dziecięce”. Są to produkty antyaler-
giczne, pozbawione składników ne-
gatywnie oddziałujących na nasze 
zdrowie, które zarówno podczas 

NIE PRZESADZAJMY 
Z ILOŚCIĄ SŁODKICH, 

TYPOWO DZIECIĘCYCH 
MOTYWÓW W POKOJU. ICH 

NADMIAR MOŻE BOWIEM 
PODŚWIADOMIE MĘCZYĆ 

NIE TYLKO NAS, ALE 
RÓWNIEŻ NASZE DZIECKO. 
KILKA WZORÓW POWINNA 

ŁĄCZYĆ KOLORYSTYKA.
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ich nanoszenia na ściany, jak i użyt-
kowania nie wydzielają szkodliwych 
substancji. Najlepiej wybrać farby 
z  logiem Polskiego Towarzystwa 
Alergologicznego. 
Przy wyborze farb do malowania 
ścian znaczenie ma także ich trwa-
łość. Małe zręczne rączki potrafią za-
brudzić nowo wymalowane ściany 
w  ciągu jednego dnia, dlatego do-
brym wyborem są np. farby cera-
miczne, które mają najwyższą od-
porność na zmywanie i  szorowanie, 
a  przy tym dużą trwałość kolorów 
oraz powłok, mają też często właści-
wości antyelektrostatyczne, co ozna-
cza, że nie przyciągają kurzu. Te z do-
datkiem nanocząsteczek srebra będą 
chronić powierzchnię przed roz-
wojem bakterii. Dobrym rozwiąza-
niem jest wykończenie fragmentu 
ścian farbami tablicową i magnetyczną 
(w  roli podkładu), dzięki którym 
ściana może pełnić funkcję tablicy 
magnetycznej. Na tak wykończo-
nej powierzchni zawiesimy własne 
prace plastyczne, ważne informacje 
czy dekoracje. Można również na niej 
stworzyć pole do różnorodnych gier. 
Nie zapominajmy też o  farbach do 
drewna i metalu, farbach do ceramiki, 
a  także specjalnych farbach renowa-

cyjnych – szystkie te produkty w bły-
skawicznym tempie odmienią nudny 
i opatrzony wygląd drzwi, grzejników 
czy paneli ściennych. 

NAKLEJKI Z CHARAKTEREM
By dzieci poczuły, że ich pokój jest 
wyjątkowy, warto wzbogacić ściany 
o  wzór, który zindywidualizuje wnę-
trze. Tysiące możliwości wprowadze-
nia rysunku na ścianę dają szablony 

malarskie. Do wyboru mamy gotowe, 
wykonane z  tworzywa sztucznego 
grubości ok. 0,5 mm, które można wy-
korzystywać wielokrotnie. Należy je 
przyklejać do suchej czystej ściany ta-
śmą malarską. Wygodnym rozwiąza-
niem są szablony samoprzylepne, któ-
rych krawędzie są tak zabezpieczone, 
by podczas nakładania nie zaciekała 
farba. Dobrą propozycją dla osób chcą-
cych zaznaczyć swoją indywidualność 
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są te wykonane na zamówienie o wy-
marzonym wzorze i wielkości. Do ma-
lowania najlepiej wykorzystać spe-
cjalne farby do szablonów, które 
dzięki aplikatorom nakłada się pre-
cyzyjnie bez konieczności stosowa-
nia innych narzędzi. Znacznie łatwiej 
udekorujemy ściany za pomocą nakle-
jek. Można z nich skomponować de-
korację, powtarzając ten sam motyw 
na całej ścianie lub potraktować jako 
detal. Dostępne są wzory dla każdego 
wieku – poczynając od postaci z ulu-
bionych bajek po napisy typu „mój 
pokój, moje zasady”. Te cienkie naj-
częściej są z PVC, grubsze wykonuje 
się np. z weluru o przyjemnej faktu-
rze lub z  lekkiego tworzywa sztucz-
nego. Uwydatniona grubość może da-
wać efekt trójwymiarowej ściany. Na-
klejki tego rodzaju najlepiej wyglą-
dają, gdy są skontrastowane z  tłem 
– są mocniejsze w wyrazie. Warto wy-
brać produkty wielokrotnego użytku 
– można je odklejać i przyklejać po-
nownie w nowym miejscu i w ten spo-
sób częściej zmieniać aranżację.

DYWANY DOBRE 
NA ZMIANY
Do elementów dających szybki efekt 
estetyczny, a przy tym w sposób zna-
czący odmieniających wnętrze na-
leży dywan. Dobierzemy odpowiedni 
do pokoju dziecka w każdym wieku. 
Duże znaczenie ma ich design. Malu-
chy pokochają te, na których goszczą 

postaci z bajek, komiksów czy kreskó-
wek. Wielu entuzjastów mają też dy-
wany z  motywami bardziej uniwer-
salnymi, np. autami, samolotami, 
misiami czy roślinami. Rysunki wy-
konane uproszczoną kreską charak-
terystyczną dla ilustracji dziecięcych 
książek pozwalają im polubić swój dy-
wanik. Atutem dywanu może być 



MIESZKAĆ Z KLASĄ
     szkoła aranżacji

80  jesień 2021

też jego oryginalny kształt np. piłki, 
samolotu, misia czy domku. Gdy 
chcemy odświeżyć pokój starszego 
dziecka, wybierzmy dywan, który sta-
nie się elementem wyposażenia wnę-
trza na dłużej. Na ponadczasowy wzór 
zdecydujmy się również, gdy dywan 
był kosztowny, np. z  wełny lub wy-
sokiej jakości tworzywa sztucznego, 
np. akrylu czy wiskozy. Ze wzglę-
dów praktycznych warto kupić polia-
midowy odporny na uszkodzenia me-
chaniczne czy działanie grzybów lub 
bakterii. Dobrym wyborem są też 
produkty bawełniane, które łatwo 
upierzemy.

MEBLE NOWE NA SZYBKO
W  pokoju dziecięcym nie brakuje 
przedmiotów – liczne zabawki, gry, 
niekiedy sprzęt sportowy, instru-
menty muzyczne, książki czy ko-
miksy muszą być zawsze pod ręką. 
By to wszystko uporządkować, ko-
nieczne jest wyposażenie pokoju 
w  odpowiednie meble. Obszerne re-
gały czy wielofunkcyjne szafy to już 
dość poważna inwestycja, znacznie 
tańszy będzie zakup pojemnej ko-
mody czy też szafki. Warto, by były 
one mobilne, dzięki czemu łatwiej 
będzie dokonywać zmian aranżacyj-
nych. Meble na kółkach ułatwią także 
utrzymanie pomieszczenia w czysto-

ści. Szybkim zmianom posłużą też 
liczne na rynku pudła i skrzynie, po-
czynając od tekturowych przez pla-
stikowe po plecione z  traw czy rat-
tanu. Starsze dzieci lubią drewniane 
i  sklejkowe skrzynki, z  których 
można tworzyć regały. 

LIFTING MEBLI
Kupione przed laty meble mogą być 
w dobrym stanie, jednak ich wygląd 

wymaga odświeżenia. Dzisiaj wy-
starczy sięgnąć po łatwe w  użyciu 
farby do drewna. Dobrym wyborem 
są między innymi akrylowe wodo-
rozcieńczalne emalie. Jeśli chcemy, 
by rysunek drewna był widoczny, 
wybierzmy farby transparentne. 
Gdy zależy nam na jego zakryciu, 
kupmy kryjące. Powierzchnie nie-
przeszlifowane można malować far-
bami kredowymi, są one prefero-
wane w  wykańczaniu mebli bogato 
frezowanych czy rzeźbionych. Jeżeli 
meble zmieniają właściciela i  np. 
z  pokoju starszego syna trafiają do 
sypialni młodszej córki, podczas li-
ftingu można je wzbogacić o  drew-
niane dekory, naklejki lub wykonać 
dekorację techniką decoupage’u.

SIŁA TEKSTYLIÓW
Do najłatwiejszych sposobów zmiany 
stylizacji pokoju dziecięcego należy 
wymiana przesłon okiennych, na-
rzut, bielizny pościelowej czy podu-
szek. Zamiast tradycyjnych firanek 
i  zasłon warto wykorzystać nowo-
czesne rolety. Są bardziej minimali-
styczne, ich obsługa nie sprawia kło-
potów i  nie ingerują w  przestrzeń 
wnętrza – łatwo pod nimi ustawić 
biurko czy łóżko bez zaburzania za-
równo funkcjonalności przesłon, jak 
i  mebli. Mechanizmy podnoszenia 
umożliwiają precyzyjne ustawienie 
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przesłon, pozwalające osiągnąć opty-
malne położenie. Bez trudu dobie-
rzemy rolety o  odpowiedniej prze-
zierności, w  tym całkowicie zaciem-
niające, co jest szczególnie istotne 
dla dobrego snu dzieci. Oprócz funk-
cjonalności najmłodsi docenią też 
design rolet. W  ofercie są produkty 
z postaciami znanymi z klasycznych 
bajek i popularnych kreskówek.

ŚWIATŁO POD KONTROLĄ
Podczas odświeżania pokoju dziecka 
nie zapomnijmy o  oświetleniu 
sztucznym. Wraz z wiekiem zmienia 
się design i funkcjonalność lamp. Wi-
szące nad łóżkiem kinkiety w postaci 
wdzięcznych chmurek lub księży-
ców, z  których sączy się delikatne, 
wyciszające światło z  czasem ustę-
pują miejsca bardziej funkcjonal-
nym oprawom dającym światło kie-
runkowe przydatne podczas wieczor-
nej lektury. Konieczne jest dobre 
oświetlenie ogólne – lampa zamon-
towana na suficie musi dawać kom-
fortowe światło doświetlające równo-

miernie wszystkie zakątki. Z czasem 
niezbędne będzie uzupełnienie wypo-
sażenia o dobrą lampę biurową, najle-
piej z  giętym ramieniem, by umoż-
liwiała łatwe ustawienie światła kie-
runkowego. Podczas liftingu pokoju 
rozważmy zakup girland świetlnych. 
Te kule mają duży potencjał dekora-

cyjny. Dają nie tylko ozdobne świa-
tło. Mogą być kolorowe, często zdo-
bią je doklejone uszy czy noski budu-
jące radosny charakter przestrzeni, 
Girlandy można wykorzystać na 
wiele sposobów – rozwiesić u wezgło-
wia łóżka, na regałach lub stworzyć 
z nich ramę okna.
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DEKORACJA ŚCIENNA TO NIEKONIECZNIE GOTOWA PROPOZYCJA ZE SKLEPU. 
NASZE PAMIĄTKOWE ZDJĘCIA Z WAKACJI MOGĄ FANTASTYCZNIE ODMIENIĆ 
WYGLĄD WNĘTRZA, SZCZEGÓLNIE JEŚLI DOBIERZEMY ODPOWIEDNIE OPRAWY 
I ZADBAMY O CIEKAWY SPOSÓB PREZENTACJI.

zamknięte w ramy

AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska

Egzotyczne lub swojskie, zagra-
niczne czy lokalne – każde wa-
kacje niosą ze sobą oderwanie 

od rutyny, odpoczynek, moc wrażeń 
i  często zabawne przygody. Utrwa-

lając je na zdjęciach, zachowujemy 
wspomnienia tych urzekających 
chwil, jako pamiątki na lata, które 
nierzadko stają się miłą odskocznią 
od codziennych trosk.

Nawet amatorskie, wykonane telefonem 
ujęcia mają bardzo często duży walor 
estetyczny. Warto je wtedy wywołać na 
dużym formacie, na nieco lepszym ja-
kościowo papierze i ująć w ramy tak, 

WAKACJE
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NOWOCZESNE PROGRAMY DO EDYCJI 
ZDJĘĆ POZWALAJĄ NA UZYSKANIE WIELU 
CIEKAWYCH EFEKTÓW. W TEN SPOSÓB 

CYFROWĄ FOTOGRAFIĘ MOŻEMY ZMIENIĆ 
W IMITACJĘ JEDNOBARWNEJ GRAFIKI 

LUB KLIMATYCZNĄ AKWARELĘ.

by mogły stworzyć niebanalną, pod-
noszącą stylizacyjny efekt aranżacji 
wnętrz, dekorację ścienną. Jest kilka 
trików, które możemy zastosować, 
aby prezentacja zdjęć była efektowna 
i budowała klimat mieszkania.

OBRAZY W KOMPOZYCJACH
Bardzo dobrym rozwiązaniem na cie-
kawą kompozycję ścienną jest wybór 
takich samych ram, o identycznym wy-
kończeniu – w tymch samych lub w róż-
nych rozmiarach. Mogą być to ramy 
drewniane, np. z sosnowego drewna 
lub antyramy, gdzie obramowanie 
jest niewidoczne. Zebranie zdjęć tego 
samego motywu w różnych ujęciach, 
np. morskiego brzegu czy uchylają-
cego się od wiatru drzewa, góry o róż-
nych porach dnia, czy ciekawej archi-
tektonicznie bryły za dnia i w nocy, 
będzie wspaniale budowało jakąś hi-
storię, tworzyło nastrój, nadawało 



MIESZKAĆ Z KLASĄ
     pasja dekorowania

84  jesień 2021

dekoracji pewnej dynamiki. Istotą ta-
kiego pomysłu jest prostota. Ramy 
mają za zadanie jedynie uwypuklić ob-
raz i przekaz. Warto też, by wiszące 
obok siebie obrazy były ustawione 
w porządku pionowo lub poziomo. 
Miszmasz będzie dobrym rozwiąza-
niem, ale dla innej prezentacji.

ARTYSTYCZNY NIEŁAD
Bardzo często będąc na wakacjach, 
pstrykamy „co popadnie”. Jakieś 
miejsca, sytuacje, jacyś ludzie – mo-
tywy, które wywarły na nas chwilowe 
wrażenie. Po powrocie wspomnień 
mamy wiele i nie wiemy, co wybrać do 
wywołania. Ale zdjęciowy miszmasz 
jest również miłym zabiegiem dekora-
cyjnym. Wywołajmy zatem zdjęcia, 
które nam się podobają i dostarczają 
pozytywnych emocji. Umieśćmy je 

w  organizerach ściennych lub nabla-
towych jak np. modna tablica z  dru-
cianej kratownicy. Bardzo fajny efekt 
gwarantuje również rozpięcie pamiąt-
kowych zdjęć na sznurze przypiętych 
„bieliźnianymi” szczypczykami (znaj-
dziemy dedykowane na ten cel na sto-
iskach dekoracyjnych).
Prezentacja mieszanych zdjęć bar-
dzo estetycznie i porządnie wygląda 
w ramkach zespolonych, tzw. galeriach. 
Tworzy je kilka opraw o różnych lub 
takich samych rozmiarach połączo-
nych ze sobą w jeden gotowy do po-
wieszenia zestaw. Możemy tu zabawić 
się doborem tematu na zdjęciach, ale 
też połączyć przypadkowe fotografie 
bliskich i miejsc w urozmaicony wa-
kacyjny kolaż.
Efektownym zabiegiem prezentacji 
mieszanych migawek z wakacji jest 

zastosowanie różnorodnych, czasem 
nawet zabawnych w formie ram (ory-
ginalną ramkę możemy przecież też 
przywieźć z wakacji jako pamiątkę). 
Kolorowe, mieszane w fakturze i roz-
miarze ramki zestawione ze sobą na 
dużej tafli białej ściany będą energe-
tycznym zabiegiem aranżacyjnym.

CZARNO NA BIAŁYM
To rozwiązanie sprawdza się zawsze, 
szczególnie jeśli chcemy zadbać o mi-
nimalistyczny, a przy tym wyrazisty 
efekt. Nowoczesne wnętrza uwielbiają 
biało-czarne grafiki. Jeśli mamy ładne 
kolorowe zdjęcia, bez trudu możemy 
wywołać je w wersji czarno-białej 
– kontrastowe ujęcia portretowe, archi-
tektura czy sugestywne motywy przy-
rodnicze nabiorą dodatkowego wyrazu 
jako monochromatyczne dekoracje.



 REKLAMA 

PASSE-PARTOUT
Niezależnie od doboru ramy o elegan-
cji przedstawionych zdjęć będzie de-
cydować efektowne passe-partout. To 
kartonowe obrzeże, które oddziela ob-
raz od ramy i tym samym nadaje głębi 
oraz uwypukla motyw przedstawiony 
na zdjęciu. Bardzo ciekawym zabie-

giem dekoracyjnym jest użycie wy-
jątkowo dużego passe-partout do nie-
wielkiej grafiki – wzbudza to większą 
uwagę i koncentrację odbiorcy. 
Dobrym rozwiązaniem, mającym na 
celu wywołanie gry barwnej we wnę-
trzu, jest wykorzystanie do prezenta-
cji zdjęć nie białego, ale kolorowego 
passe-partout. Pamiętać wtedy należy 
o  umiarze w doborze ram, lepiej, by 
były one skromne i jednolite.

NIE TYLKO ZDJĘCIA
Warto zwrócić uwagę, że często dro-
biazgi przywiezione z lasu, plaży czy 
miasta także doskonale nadawać się 
będą do oprawienia i umieszczenia po-
między zdjęciami. Zasuszony liść lub 
kwiat, plan miasta, mapa czy chociażby 
ładny bilet z muzeum mogą niebanal-
nie wzbogacić całość zdjęciowej gale-
rii pod hasłem „pamiątki z wakacji”.
Uroczym zabiegiem wpisującym się 
w  ten klimat będą obrazy-zielniki, 
(z powodzeniem wykonamy je sami) 
–  wspomnienie łąki w postaci zasu-
szonej i oprawionej rośliny.

Zbliżenie na detale
Bardzo ciekawym motywem, który 
może wywołać zaskakujący efekt, jest 
wykorzystanie ujęcia detalu, dużego 
zbliżenia jakiegoś przedmiotu bądź 
grupy przedmiotów.
Do takich powiększeń świetnie nadają 
się motywy roślinne – np. faktura liścia 
czy kwiatu, struktura powierzchni, np. 
ciekawe usłojenie drewna czy barwne 
żyłki kamieni albo sploty i wzory 
egzotycznego materiału, np. ludowych, 
etnicznych tkanin.
Pamiątki z wakacji to często wrażenia 
zmysłowe związane z przyrodą. 
Mocne zbliżenia to fajny sposób na 
ujęcie w ramy malowideł, których 
autorem jest sama natura.
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DEKORACJA O SIELSKIM 
NATURALNYM UROKU TO 
PROPOZYCJA NA JESIEŃ. 
POZWOLI NAM W SUBTELNY 
SPOSÓB WYEKSPONOWAĆ 
TO, CO O TEJ PORZE ROKU 
CIESZY OKO W OGRODZIE 
LUB PARKU – DARY JESIENI. 
CZERWONE KORALE, 
OZDOBNE DYNIE CZY 
TYKWY WKOMPONOWANE 
W WIANEK SUCHEJ TRAWY.

1
Do przygotowania tej 
minimalistycznej, ale jakże sielskiej 
dekoracji potrzebne będą:

 nić pasmanteryjna lub florystyczna 
w kolorze jak najbardziej zbliżonym 
do przygotowanej przez nas wiązki 
suchej trawy (może być szara, écru, 
beżowa lub seledynowa);

 gałązki jesiennych owoców: 
dzika róża, kalina, głóg, jarzębina, 
dziurawiec, miechunka itp.;

 niewielkie ozdobne dynie lub tykwy 
w dowolnie wybranym kolorze;

 nieduży snopek suchej trawy 
o wytrzymałej niełamiącej się 
strukturze, np. suszona trawa morska.

Sianko we wianko

DIY
ZRÓB TO SAM
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AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska

Gałązki owoców przycinamy na wymiar, dobieramy te 
najświeższe i najładniejsze, usuwając brzydkie liście 
oraz przejrzałe owoce. Trawę rozluźniamy. Staramy się 
ze zwartego pęczka wyswobodzić poszczególne pasma.

Skręcając trawę, jednocześnie oplatamy ją gęsto 
i w miarę ścisło nicią, tak aby powstający z siana wałek 
był jednolitej grubości.

Na koniec łączymy brzegi, starając się uzyskać 
zgrabny kolisty kształt wianka. Wiążemy końce nicią, 
zabezpieczając przed rozerwaniem.

Wybieramy fragment, który będziemy dekorować 
ozdobnymi, jesiennymi owocami (najlepiej maskując 
miejsce łączenia) i wplatamy weń poszczególne 
gałązki, oplatając oraz podwiązując je nicią.

Prosty wianek będzie efektowną podstawą dla jesiennych 
owoców, niekoniecznie dyni – pięknie zaprezentuje się 
w nim również rumiane jabłko. Wianek będzie także 
ozdobą sam w sobie, powieszony na wyeksponowanym 
miejscu będzie cieszył swoim minimalistycznym dekorem.

Następnie ukręcamy w dłoni pasma i zwijamy je skośnym 
ruchem na kształt powrozu. Na szczycie wiążemy mocno 
nić, tworząc tym samym wyraźny początek/koniec 
wianka.

4 5

6 7

Akcesoria dekoracyjne, które ułatwią przygotowanie takiej ozdoby, a także 
stosowne narzędzia znajdziesz w sklepach PSB Mrówka.

2 3

Sianko we wianko
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OGRODZENIE Z SIATKI 
CZĘSTO STAWIANE 
NA CZAS BUDOWY 
DOMU POZOSTAJE 
NA SWOIM MIEJSCU 
PRZEZ NASTĘPNE LATA. 
DLATEGO WARTO OD 
RAZU ZAINWESTOWAĆ 
W SOLIDNE 
MATERIAŁY, A MONTAŻ 
PRZEPROWADZIĆ 
PORZĄDNIE. NIE JEST 
TO ZNOWU TAKIE 
TRUDNE, JAK SIĘ NA 
PIERWSZY RZUT OKA 
WYDAJE! 

na teraz 
i na zawsze

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

OGRODZENIA
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Obowiązkiem inwestora jest 
zabezpieczenie placu bu-
dowy, stąd też częstym wi-

dokiem są ogrodzenia z siatki. Jed-
nak budowa domu często pochłania 
wszystkie środki finansowe i  tym-
czasowe ogrodzenie staje się doce-
lowym. I chociaż przepisy nie naka-
zują grodzenia posesji, gdy już użyt-
kujemy dom, to mało osób decyduje 
się na likwidację parkanu oraz za-
tarcie granic prywatności. Dlatego 
warto od razu zainwestować w dobre 
jakościowo ogrodzenie z siatki. Nie-
stety, bariera ta nie jest zbyt repre-
zentacyjna, ale możemy ją zakryć 
dekoracyjnymi roślinami, które jed-
nocześnie zapewnią nam intym-
ność. Jej niezaprzeczalnymi zale-
tami są niska cena i  łatwość mon-
tażu – możemy przeprowadzić go 
samodzielnie. 

DLACZEGO WARTO
Łatwy montaż i niska cena to nie je-
dyne zalety siatki. Nowoczesne pro-
dukty są trwałe i  będą służyły nam 
przez długie lata. Na ogrodzenia wy-
korzystywane są przede wszystkim 
siatki ogrodzeniowe z drutu ocynko-
wanego – mniej odporne na korozję, 
mają charakterystyczną metaliczną 
powłokę, oraz siatki powlekane PVC 
– odznaczające się doskonałą odpor-
nością na warunki atmosferyczne, 
dostępne w  różnych kolorach, jed-
nak mniej odporne na uszkodzenia 
mechaniczne. Co ważne, ogrodze-
nie bez problemu możemy naprawić, 
w  razie potrzeby wydłużyć czy zmie-
nić jego położenie. 
Producenci poszerzają swoje oferty 
i możemy wybierać wśród coraz no-

wocześniejszych produktów. Do wy-
boru mamy nie tylko siatki powle-
kane różnymi metodami i na różne 
kolory (standardowo jest to zielony, 
czarny, grafitowy oraz brązowy) oraz 
takie, których oczka ułożone są po 
skosie lub w układzie prostym. 
Ogrodzenie z tego materiału chroni 
przed nieproszonymi gośćmi oraz 
różnej wielkości zwierzyną.

SZEROKIE ZASTOSOWANIE
Zarówno siatki ocynkowane, jak 
i  z  powłokami z  PVC sprawdzą się 
jako tymczasowe ogrodzenie pose-
sji. Będą również dobrym wyborem, 
gdy zamierzamy działkę ogrodzić 
siatką. Częstym, ekonomicznym roz-
wiązaniem jest grodzenie wszyst-
kich stron poza frontową właśnie 
siatką – od przodu domu stosuje 

Siatka zgrzewana
Siatki zgrzewane produkuje się 
z twardego drutu, odpornego na 
duże naprężenia. Ich wytrzymałość 
jest nawet kilkunastokrotnie 
większa niż w przypadku 
standardowych produktów. Jest to 
możliwe dzięki temu, że drut użyty 
do jej wykonania jest zgrzewany na 
każdym oczku, uniemożliwiając jego 
rozplątanie i pękanie. Taka siatka 
używana jest nawet do wykonywania 
ogrodzeń obiektów wojskowych. 
Zgrzewaną możemy podzielić 
przede wszystkim pod względem 
surowca, z którego została 
wykonana. Dużą popularnością 
cieszy się czarna siatka zgrzewana 
ze stali nierdzewnej, a także siatka  
ocynkowana. Producenci oferują 
również modele powleczone 
warstwą cynkowo-aluminiową 
(ZnAl). 
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stosuje się bardziej reprezentacyjne 
materiały. Siatkę możemy również 
wykorzystać do zaznaczenia granic 
działek rekreacyjnych czy ochronić 
ogródek lub  sad przed dziećmi oraz 
zwierzętami.  

BEZPROBLEMOWY MONTAŻ
Siatkę ogrodzeniową montuje się ła-
two, co jest jej niezaprzeczalną zaletą 
i pod tym względem przebija wszyst-
kie systemy ogrodzeniowe. Pracę 
możemy przeprowadzić samodziel-
nie, nie potrzebujemy również specja-
listycznych narzędzi. Oczywiście, nie-
zbędne są akcesoria: słupki, drut na-
ciągający, naciągacze do drutu, prze-
lotki czy pręty napinające. Przyda się 
także cement, gdy zdecydujemy się 
na montaż siatki na stałe. Co ważne, 
transport siatki jest bezproblemowy, 
ponieważ nawinięta jest ona na rolkę. 

Montaż ogrodzenia zaczynamy od 
rozplanowania słupków. Optymalna 
odległość między nimi to ok. 2,5  m. 
W  zależności od potrzeb możemy 
ją zmniejszyć lub zwiększyć o  pół 
metra. Jako pierwsze montuje się 
słupki początkowe i  narożne, a  do-
piero później słupki pośrednie. Gdy 
ogrodzenie jest dłuższe niż 25  m, 
to należy zamontować dodatkowe 
słupki podporowe z podwójnymi za-
strzałami, rozstawione właśnie co 
25  m. Wysokość słupków zależy od 
planowanej wysokości ogrodzenia 
oraz sposobu jego montażu. Jeśli 
słupki będą wpuszczone w  podmu-
rówkę lub beton, to powinny być 
dłuższe 25-30 cm od ogrodzenia. Gdy 
zamierzamy słupki wkopać w  zie-
mię, to ich wysokość musi być ok. 
50 cm większa od siatki. Natomiast 
przy montażu siatki na kotwach (jest 
to najszybszy i najwygodniejszy spo-
sób montażu) wysokość słupka po-
winna odpowiadać wysokości ogro-

dzenia. Pamiętajmy, że słupki muszą 
być mocno osadzone i  wypoziomo-
wane. Do słupków mocujemy druty 
naprężające – zazwyczaj u  góry, na 
środku i  u  dołu ogrodzenia. Druty 
do słupków początkowych i  naroż-
nych muszą być zamocowane za po-
mocą napinaczy – opasek ze śrubą 
naprężającą i  oczkiem do przeple-
cenia drutu. Zaczynamy od dołu. 
Końcówki drutu przekładamy przez 
oczka napinaczy i  przekręcamy 
śruby, aż do mocnego naprężenia 
drutu. Następnie napięty drut przy-
twierdzamy do słupków pośrednich 
za pomocą przelotek lub opasek mo-
cujących. Kolejny krok to przygoto-
wanie siatki do naciągnięcia. W gór-
nej i  dolnej części siatki umiesz-
czamy pręty napinające. Pręty po-
winny znaleźć się przy każdym słupku 
początkowym i po obu stronach słup-
ków narożnych – dzięki temu ogro-
dzenie będzie trwalsze. Siatkę osa-
dzamy na napinaczach i naciągamy 
– każdą ze śrub należy ustawić 
w jednakowej pozycji aż do optymal-
nego naprężenia ogrodzenia. Na-
ciągnięcie siatki jest również moż-
liwe bez użycia napinaczy. W takim 
przypadku przyda się pomoc jesz-
cze dwóch osób. Dwie osoby mocno 
naprężają końce siatki i  utrzymują 

Ozdobne rośliny
Surowy wygląd ogrodzenia z siatki 
możemy zakryć, obsadzając je 
roślinami. Do wyboru mamy 
wieloletnie oraz jednoroczne, 
które szybko oplotą płot. 
Najpopularniejsze wieloletnie 
pnącza to: bluszcz pospolity, 
winobluszcz pięcioklapowy, rdest 
Aubera, glicynia czy powojnik. 
Gdy lubimy różnorodność, to 
możemy ogrodzenie obsadzać 
roślinami jednorocznymi. W tym 
przypadku sprawdzi się np. nasturcja 
pachnąca, groszek pachnący, 
fasola, fasolnik egipski, tykwa, 
dynia ozdobna, asarina, wilec 
czy kobea pnąca. W niewielkich 
ogrodach, gdzie każdy kawałek 
ziemi jest cenny, ogrodzenie z siatki 
możemy wykorzystać jako podporę  
pnączy i krzewów owocowych, m.in. 
winorośli, aktinidii ostrolistnej, 
malin i jeżyn. Przy siatce możemy 
stworzyć również kolczasty żywopłot 
z ognika lub berberysu.  

JEŚLI GRODZIMY DZIAŁKĘ 
WYŁĄCZNIE NA CZAS 

BUDOWY DOMU, MOŻEMY 
WYKORZYSTAĆ SIATKĘ 

LEŚNĄ. 
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ją w  nieruchomej pozycji, a  trzecia 
w  tym czasie przymocowuje siatkę 
do wszystkich słupków.   

NA NIERÓWNYM TERENIE
Gdy teren naszej posesji jest 
równy i  płaski, to montaż siatki 
nie przysparza większych pro-
blemów. Ale co zrobić, gdy obszar 
jest pofałdowany? Jeśli nierówno-
ści są niewielkie, to najlepiej jest wy-
równać teren pod ogrodzenie. Jed-
nak gdy spadek jest wyraźny, nie 
pozostaje nic innego jak dosto-
sować się do istniejących warun-
ków. Co ważne, ogrodzenie z siatki 
sprawdzi się tylko przy spadku do 24%. 
Rozwiązaniem w takich przypad-
kach jest skos równoległy. To 
ogrodzenie, którego górna kra-
wędź jest równoległa do zbocza.

ROZWAŻNY ZAKUP
Kupując siatkę ogrodzeniową, 
przede wszystkim powinniśmy 
zwrócić uwagę na grubość drutu 
oraz wielkość oczek. Im więk-
sza średnica drutu, tym ogrodzenie 
jest bardziej solidne. Charaktery-
zuje się także większą sztywno-

ścią, dzięki czemu trudniej jest 
je odkształcić. Średnica drutu 
wpływa również na wagę siatki, 
a co się z  tym wiąże, na wypro-
dukowanie cięższej siatki trzeba 
zużyć więcej materiału. Z  tego 
powodu siatka z  grubego drutu 
może być droższa niż z  cien-
kiego. Na sztywność ogrodze-
nia oraz cenę wpływa również 
wielkość oczek. Jednak ich do-
bór powinien być sprawą indy-
widualną. Dobra siatka to ta z gru-
bym drutem i  niewielkimi oczkami. 
Małe oczka wpływajeą na od-
porność ogrodzenia oraz uszko-
dzenia mechaniczne. Istotną 
rolę odgrywają również powłoki 
ochronne. Zdecydowanie należy po-
stawić na siatki ocynkowane lub z po-
włoką z  PVC. Kupując siatkę bez 
powłoki PVC, zapłacimy nawet 
30% mniej niż za siatkę powle-
kaną. Pamiętajmy, że po kilku 
sezonach siatkę ocynkowaną na-
leży wyczyścić i pomalować. 

Zgodnie 
z prawem
Budowa ogrodzenia 
– każdego – nie wymaga 
pozwolenie na budowę, 
jeśli jego wysokość nie 
przekracza 2,2 m. W innym 
przypadku o zamiarze jego 
budowy musimy powiadomić 
odpowiedni urząd. Chociaż 
ogrodzenia są rzadko 
kontrolowane, lepiej nie 
zaniedbać formalności, 
ponieważ za ich niedopełnienie 
grożą kary. Ponadto zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 
ogrodzenie nie powinno 
stwarzać zagrożenia dla 
bezpieczeństwa ludzi 
i zwierząt, m.in. do wysokości 
1,8 m nie wolno montować 
żadnych ostro zakończonych 
elementów. Co ważne, 
ogrodzenie powinno w całości 
znajdować się na naszej 
działce – jedynie w przypadku 
ugody z sąsiadem możemy 
postawić je idealnie w osi 
działek. 
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OBECNY W OGRODZIE OD WIEKÓW 
PRZECHODZIŁ RÓŻNE KOLEJE, JEDNAK 
NIGDY CHYBA NIE BYŁ TAK POPULARNY JAK 
DZISIAJ – BETON W RÓŻNYCH POSTACIACH 
I WARIANTACH TECHNOLOGICZNYCH 
STAŁ SIĘ SYNONIMEM NIEBANALNYCH 
PLENEROWYCH STYLIZACJI.

w modzie

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Beton to materiał nie tylko bardzo praktyczny, ale też uni-
wersalny i wyzwalający pokłady kreatywności. Można go 
wykorzystywać nie tylko podczas budowy domu, ale rów-

nież wykonywać z  niego produkty o  różnorodnych kształtach 
i  funkcjach – poczynając od donic, kwietników czy waz przez 
przedmioty dekoracyjne, wyszukane siedziska po nawierzchnie 

BETON
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i  ogrodzenia. To wszystko spra-
wia, że beton doskonale wpisuje się 
w  różnorodne wizje architektury 
krajobrazu. Na topie stały się ogro-
dowe stylizacje z  udziałem betonu 
pełne inspiracji wziętych wprost 
z  budowy czy przemysłu. Oprócz 
industrialnych wykorzystuje się go 
w  aranżacjach minimalistycznych, 
a od wieków także rustykalnych czy 
romantycznych.

TWORZYWO W WIELU 
WARIANTACH
Beton jest mieszanką utworzoną 
z cementu odpowiedniej klasy, kru-
szyw, z  których podstawowymi są 
żwir i piasek wysokiej jakości, oraz 
czystej wody. Użyte do jego produk-
cji kruszywo powinno być trwałe 
i  twarde, a także mieć małą nasiąkli-
wość oraz dużą odporność na ujemne 
temperatury.
Beton znany z placu budowy może 
być poddawany różnorodnym mo-
dyfikacjom, które wpływają na wła-
ściwości tego materiału. To, jaki 
będziemy mieli produkt końcowy, 
wynika choćby z  rodzaju zastoso-
wanego cementu, wielkości oraz ro-
dzaju kruszywa czy domieszek che-
micznych. Duże znaczenie ma spo-
sób obróbki, od niego może bowiem 
zależeć struktura warstwy wierzch-
niej. Na efekt dekoracyjny składają 
się także dodawane do mieszanki 
pigmenty, sprawiają one, że każdy 
rodzaj betonu może mieć pożą-
daną, modną kolorystykę. Dzisiaj 
dominują wszelkie szarości, które 
są nie tylko zgodne z trendami, ale 
też doskonale współgrają z zielenią 
ogrodu. Do popularnych odcieni 
można również zaliczyć rozbielone 
beże i liczne odcienie brązów.

DEKORACYJNY ZAWSZE 
ATRAKCYJNY
W  aranżacjach ogrodowych do naj-
bardziej efektownych należą ele-
menty z  betonu architektonicz-
nego. Wykonuje się je w odpowied-
nio przygotowanym deskowaniu, 
które ma decydujący wpływ na to, 
jak będzie wyglądała powierzchnia 
donicy, kwietnika, ławki, murku 
czy przęseł ogrodzeniowych. Uni-
kalny efekt dekoracyjny może 
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wynikać z  mniej lub bardziej bo-
gatej struktury. Najczęściej tworzy
onfakturę z wyraźnie widocznymi na 
gładkim tle charakterystycznymi po-
rami i wżerami.
Z betonudekoracyjnegowykonuje
się zazwyczaj wyeksponowane ele-
mentyo bardzoprostych,minima-
listycznych, niekiedy niecomonu-
mentalnychformach.Wdużejmie-
rze są one inspirowane geometrią 
– tomiędzyinnymiwysokiedonice
w  kształcie stożka lub sześcianu,
proste murki, płyty chodnikowe
czy też budzące skojarzenia z  bry-
łami ławki lub większe konstruk-
cje łączące w  sobie różne funkcje,
na przykład siedzisk, kwietników
i ścianek.

PŁUKANY EFEKTOWNY 
I TRWAŁY
Ciekawyefektwizualnymożnauzy-
skać, stosując do produkcji detali
architektonicznych czy wykończe-
niowych beton płukany. Wykonane
z  niego elementy mają charakte-
rystyczną bardzo wyrazistą struk-
turętypupieprzi sól,którązawdzię-
czają wysokiej zawartości grubego
kruszywa, pozyskanego z  twardych
skał, na przykład z  granitu lub ba-
zaltu czy też twardych piaskowców
lub wapieni. Kruszywo ma decy-
dującywpływnie tylkona fakturę,
ale też kolorystykę elementów. Pa-
miętajmy jednak, że nie powinno
byćonomocnoodsłonięte–conaj-
wyżej w  2/3, ponieważ zbyt płyt-

kie „zanurzenie” w  masie osłabia
trwałość produktu końcowego. Do
najbardziej efektownych elemen-
tówwykonanychz tegorodzajube-
tonunależyz pewnościąkostka bru-
kowa, która dzięki warstwie kru-
szywa bywamylona z  okładzinami
kamiennymi. Duże walory dekora-
cyjne mają także kwietniki często 
o konstrukcji tarasowej z widocznym 
kamiennym kruszywem. 

WIBROPRASOWANY 
DO ZADAŃ SPECJALNYCH
Doatrakcyjnych,a przytymwyjąt-
kowotrwałychnależąproduktywy-
konanez betonu wibroprasowanego. 
Totworzywopowstająceprzyniskiej
zawartości wody, sposób obróbki
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mieszanki betonowej zapewnia 
jej optymalne zagęszczenie. Masa 
betonowa jest najpierw wibracyjnie 
zagęszczana, co wpływa na równo-
mierne rozmieszczenie kruszywa. 
W  kolejnym etapie, by usunąć 
z  mieszanki powietrze, poddaje się 
ją dużej sile ściskającej. Taki proces 
produkcji sprawia, że uzyskujemy 
materiał o małej nasiąkliwości, wy-
jątkowo odporny na mróz, zginanie 
i  ścieranie. Jest on idealnym two-
rzywem na nawierzchnie, którymi 
wykańcza się podjazdy czy też ogro-
dowe strefy komunikacyjne.

STEMPLOWANY 
Z CHARAKTEREM
Jeśli zależy nam na trwałej i  atrak-
cyjnej estetycznie nawierzchni, 
warto wybrać beton stemplowany, 
znany także jako odciskany. Wzór 
w mieszance betonowej uzyskiwany 
jest za pomocą specjalnych elastycz-
nych stempli (form). Można im nadać 
formę zbliżoną na przykład do spę-
kanego kamienia. W  tej technologii 
wykonuje się zarówno nawierzchnie, 
jak i  na przykład ogrodowe ścianki 
czy murki.

MATERIAŁ DLA POKOLEŃ
Wykonane z  betonu nawierzchnie, 
murki czy donice są wybierane nie 
tylko ze względu na design. W aran-
żacjach ogrodowych cenimy je za wy-
jątkową wytrzymałość na charaktery-
styczne dla naszej strefy klimatycznej 
zmienne warunki atmosferyczne. Beto-
nowe detale nie ulegną destrukcji za 

sprawą ulewnych deszczów, obfitych 
opadów śniegu oraz zbytniego długo-
trwałego nasłonecznienia. Należą do 
materiałów o wysokiej odporności na 
uszkodzenia mechaniczne, na przy-
kład ścieranie oraz zarysowania. Są 
także odporne na działanie ognia. 
O  tym, czy donice, nawierzchnie 
oraz murki przetrwają dekady, decy-
duje nie tylko rodzaj użytego do ich 
produkcji betonu, ale też jego pielę-
gnacja. Wyroby, które nie są fabrycz-
nie poddane hydrofobizacji, czyli pro-
cesowi redukcji nadmiaru wilgoci, 
warto zaimpregnować we własnym 
zakresie. Ochronna warstwa zamknie 
naturalne pory, a  także zabezpie-
czy beton przed zabrudzeniem oraz 
zwiększy jego odporność na zaryso-
wania, mróz czy wykwity wapienne. 
Impregnaty do podłoży betonowych 
to szeroka gama łatwych w  użyciu 
środków chemicznych. 

Beton pod ochroną
Stosowane do pielęgnacji 
betonu impregnaty to 
najczęściej środki hydrofobowe. 
Można wśród nich znaleźć wiele 
produktów wyróżniających 
się innymi właściwościami. 
Są to preparaty przeznaczone 
do impregnacji betonu 
na zewnątrz. Mogą być 
dedykowane do powierzchni 
matowych lub z połyskiem. 
Do bardzo atrakcyjnych należą 
impregnaty koloryzujące. 
Wykorzystuje się je nie 
tylko, by chronić betonowe 
powierzchnie, ale też, by 
nadać im kolor. Jeśli beton 
jest narażony na działanie 
grzybów, mchów czy porostów, 
zabezpieczmy go impregnatem 
chroniącym przed korozją 
biologiczną.
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POMYSŁY NA BETON W OGRODZIE
Nawierzchnie
Modne wielkoformatowe płyty chodnikowe, tarasowe, ażurowe 
czy zawsze uniwersalna kostka brukowa przyjmująca formy 
prostokątne, kwadratowe, półkoliste lub wycinki koła umożliwią 
ułożenie nawierzchni ogrodowych w dowolnym kształcie, bez 
konieczności ich docinania. 

Palisady
Do obramień rabat lub dużych soliterów, 
takich jak krzewy ozdobne czy drzewa warto 
wykorzystać trwałe betonowe palisady. 
Wykonane w takiej samej stylistyce jak 
materiały nawierzchniowe stworzą spójną 
kompozycję z betonową nawierzchnią tarasu 
lub ogrodowych ścieżek. 

Nie tylko kwietniki i donice
Betonowe donice, kwietniki i gazony są 
obecne w naszych ogrodach od dawna. 
W przeszłości dominowały donice w formie 
antycznych waz czy klasycznych mis. 
Dzisiaj oferta jest znacznie bogatsza – do 
najbardziej pożądanych należą kubiczne 
formy, eksponujące urodę roślin. Oryginalną 
aranżację uzyskamy za pomocą dzielących 

ogród na strefy betonowych murków lub ekranów, a także 
rozbudowanych siedzisk. Możliwości betonu nie kończą się na 
zdolności nadawania mu pożądanych form. Nie ma problemów, 
by go wybarwić na pożądany kolor czy też nadać fakturę 
charakterystyczną choćby dla drewna, kamienia czy ceramiki. 
Imitują nie tylko typowe dla tych materiałów rysunek lub strukturę, 
ale też efektowne formy bloczków, płyt, desek lub kwadratowych 
paneli. Dzięki temu produkty z betonu mogą być również doskonałą 
alternatywą dla produktów z tych materiałów – często od nich są 
tańsze, a w przypadku wielu też trwalsze.
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ABY ROZKOSZOWAĆ SIĘ NIEPOWTARZALNYM SMAKIEM WĘDLIN, RYB CZY SERÓW 
NA CO DZIEŃ, NIE POTRZEBA ZNOWU TAK WIELE. WĘDZARNIĘ OGRODOWĄ 
MOŻEMY ZBUDOWAĆ SAMODZIELNIE.

pachnące dymem

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

Jeśli lubimy smak i zapach wędzo-
nych mięs, wędlin, serów czy ryb, 
to warto rozważyć inwestycję we 

własną ogrodową wędzarnię. Dzięki 
niej przyrządzimy swoje ulubione po-
trawy, których trudno szukać w skle-
pach. Nie bez znaczenia jest również 
kwestia zdrowotna – w domowej wę-
dzonce nie znajdą się żadne niepożą-
dane substancje, takie jak sztuczne 
konserwanty czy aromaty. Dym wę-
dzarniczy i  związki w  nim zawarte 
nie tylko nadają potrawie charaktery-
styczny smak oraz aromat, ale likwi-
dują również większość bakterii oraz 
grzybów. Przy okazji wędzenia po-

trawy są podsuszane, co przedłuża ich 
żywotność. Ponadto satysfakcja z sa-
modzielnego przygotowania smacz-
nych potraw jest bezcenna! Oczy-
wiście, do przygotowywania żywno-
ści musimy mieć odpowiedni sprzęt. 
Możemy kupić gotową wędzarnię 
lub zbudować ją samodzielnie. Pa-
miętajmy, że inwestycja jest jednora-
zowa, a posłuży nam wiele lat. Według 
prawa budowlanego wędzarnie ogro-
dowe to tzw. mała architektura, któ-
rej budowa nie wymaga uzyskania po-
zwolenie na budowę, nie musimy także 
zgłaszać zamiaru jej budowy w żadnym 
urzędzie.  

SMAK I KOLOR POTRAW
Wędzić dymem możemy na kilka spo-
sobów: na zimno, czyli w  temperatu-
rze 16-22°C, na ciepło – w temperatu-
rze 22-45°C, oraz gorąco – wieloeta-
powo, w temperaturach od 40 do 90°C.  
Na smak i  kolor wędzonej żywno-
ści duży wpływ ma rodzaj użytego 
drewna. Na przykład drewno z  ja-
błoni, gruszy, wiśni czy śliwy nadaje 
owocowy posmak, a  klonu – słodki. 
Uniwersalne jest drewno olchy, brzozy 
i buku, które sprawdzi się do wędzenia 
wszystkich mięs oraz ryb. Niektóre 
wędliny pod koniec wędzenia odymia 
się dodatkowo jałowcem.

SPECJAŁY
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DOPASOWANA DO POTRZEB
Każda wędzarnia musi składać się 
z  trzech elementów. W  palenisku bę-
dziemy palić drewno, kanał dymowy 
służy do odprowadzania dymu, nato-
miast w komorze wędzarniczej umiesz-
czamy wędzone produkty. 
Możemy zdecydować się na wędzarnię 
drewnianą, metalową lub murowaną. 
Czym się różnią? Metalowa jest dość 
łatwa do wyczyszczenia. Ponadto bez 
problemu zbudujemy ją samodziel-
nie lub kupimy gotową – tak samo jak 
drewnianą. Natomiast wędzarnia mu-
rowana jest bardziej reprezentacyjna 
i trwała, wymaga jednak więcej pracy 
oraz nakładów finansowych. Gdy do-
piero zaczynamy przygodę z  wędze-
niem, najlepszym wyborem będzie 
zbudowanie mało skomplikowanej 
wędzarni, np. metalowej lub drewnia-
nej. Nie wydamy zbyt wiele pieniędzy, 
ponadto przekonamy się, czy to hobby 
jest dla nas odpowiednie. Zaawanso-
wani miłośnicy wędzenia mogą poku-
sić się o wybudowanie wędzarni mu-
rowanej – według własnego lub goto-
wego projektu. Jeśli nie mamy smy-
kałki majsterkowicza, to możemy 
kupić gotowe urządzenie. Najprostsza 
wędzarnia to wydatek ok. 200 zł (nie-
stety jest niewielka i niezbyt trwała), 
ale są i takie, za które musimy zapła-
cić kilka tysięcy złotych. 

Z METALOWEJ BECZKI
Najprostszą wędzarnię możemy zbu-
dować z metalowej beczki i rury, którą 
dym będzie odprowadzany z  paleni-
ska.  Beczka – stalowa lub ocynkowana 
– nie musi być nowa, może być nawet 
zardzewiała, ale koniecznie musi być 

czysta i  niemalowana. Unikajmy ta-
kich, w których przechowywane były 
farby, bitumy czy olej – podgrzane 
resztki zanieczyszczeń emitują szko-
dliwe lotne związki. W  sprzedaży są 
gotowe beczki z uchwytami do prze-
noszenia, pokrywą i poprzeczkami do 
zawieszenia mięsa. Jeśli jednak bu-
dujemy wędzarnię, to poprzeczki na 
żywność możemy wykonać z  drew-
nianych listewek lub metalowych 
prętów. Najlepiej położyć je na wierz-
chu lub przymocować w górnej części 
beczki. Niezbędnym elementem jest 
także palenisko. Najłatwiejszym roz-
wiązaniem jest kupno osobnej me-
talowej komory z  otworem na prze-
wód dymowy. Możemy także samo-
dzielne wykonać palenisko, np. ze 
starego zbiornika hydroforowego na 
wodę. Palenisko ustawiamy w  rowie 
o głębokości 30-40 cm i łączymy rurą 
z  beczką od dołu. Rura  biegnie 



OGRÓD I POSESJA
     sprzęty i mała architektura

100  jesień 2021

w  rowie o  głębokości 20-30 cm – pa-
miętajmy o  zachowaniu 10-15-procen-
towego spadku od beczki do paleni-
ska. Pod beczkę należy wykonać wy-
kop o  średnicy nieco mniejszej niż 
beczka. Wędzarnia może także w  ca-
łości biec nad ziemią. W takim przy-
padku beczkę ustawiamy na podwyż-
szeniu, np. bloczkach betonowych.

Z DREWNA
Równie łatwo zbudujemy wędzarnię 
z  drewna. Zaczynamy od wykonania 
betonowej wylewki pod komorę wę-
dzarniczą i palenisko – odległość mię-
dzy tymi dwoma elementami wynosi 
najczęściej 1,5 m, ale możemy ją do-
stosować do preferowanego sposobu 
wędzenia. Palenisko może być np. 
żeliwne lub murowane, możemy ku-
pić gotowy piecyk i  długą rurę. Ko-

mora wędzarnicza musi być wyposa-
żona w pręty, siatki lub haki. Wyglą-
dem powinna przypominać domek, 
niezbędny jest komin odprowadza-
jący nadmiar wilgoci i  dymu, przyda-
dzą się również szczelne, zamykane 
drzwiczki umożliwiające kontrolowa-
nie przepływu dymu. Najlepiej posta-
wić ją na wysokich nóżkach (ok. 50 cm), 
ponieważ rura musi być zamonto-
wana do wędzarni od dołu. Warto za-
dbać o możliwość kontrolowania tem-
peratury – na ścianie komory wędzar-
niczej wystarczy zamontować spe-
cjalny termometr. 

Z CEGIEŁ, BLOCZKÓW 
I KAMIENI
Samodzielnie wymurowanie wę-
dzarni jest nieco trudniejsze, ale za-
wsze o  pomoc możemy poprosić za-

przyjaźnionego sąsiada. Do posta-
wienia konstrukcji możemy wyko-
rzystać cegły klinkierowe, bloczki 
betonowe, a  nawet kamienie natu-
ralne – elementy murowe łączymy za 
pomocą zaprawy. Zasady konstrukcji 
są takie same jak w  przypadku wę-
dzarni z  drewna. Warto rozbudować 
komorę wędzarniczą o  wnękę –  po-
służy jako schowek na drewno lub 
zrębki. 

DLA WYMAGAJĄCYCH
Zwykła wędzarnia czasami może nie 
wystarczyć, dlatego warto ją połączyć 
z grillem i zbudować grillo-wędzarnię. 
Możemy ją również zescalić z piecem 
do wypieku chleba. Jednak budowa 
wielofunkcyjnej konstrukcji jest dość 
skomplikowana i  w  wielu przypad-
kach trudna do zrealizowania samo-
dzielnie. Nie musimy jednak rezygno-
wać z  marzeń. Wystarczy zaopatrzyć 
się w fachowy projekt i zatrudnić spe-
cjalistyczną firmę. W wersji minima-
listycznej grillo-wędzarnię możemy 
kupić gotową. Dostępne są modele 
stacjonarne lub przenośne o niewiel-
kich rozmiarach.  

Odpowiednie miejsce
Wędzarnię ustawmy w suchym 
miejscu, z daleka od budynków, 
aby dym nie przeszkadzał 
domownikom oraz sąsiadom. . 
Pamiętajmy również o zachowaniu 
bezpieczeństwa pożarowego. 
Odsuńmy się na bezpieczną 
odległość od drzew, krzewów 
i drewnianych budowli.  
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LEKKI POKRÓJ I ORYGINALNE UKWIECENIE 
SPRAWIAJĄ, ŻE TRAWY CIESZĄ SIĘ W NASZYCH 
OGRODACH CORAZ WIĘKSZĄ POPULARNOŚCIĄ. 
PREZENTUJĄ SIĘ ŚWIETNIE JAKO SAMODZIELNE 
ROŚLINY, ALE TWORZĄ TEŻ IDEALNE DOPEŁNIENIE 
WIELOGATUNKOWEJ KOMPOZYCJI. SCHYŁEK LATA 
I JESIEŃ TO CZAS, GDY DOCENIMY ICH URODĘ.

ozdobne
na koniec lata

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

TRAWY
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T rawy zdobią ogród przez cały 
sezon wegetacyjny, ale naj-
bardziej odsłaniają swój urok 

wtedy, gdy większość letnich by-
lin już przekwita. Wypełniają pu-
ste miejsca na rabatach idealnie, 
zwłaszcza że to właśnie jesienią 
większość z  nich dopiero zaczyna 
kwitnąć, przeobrażając skromne 
kwiatostany w  bogate pióropusze. 
Wiele gatunków u schyłku lata prze-
barwia się na żywe kolory wraz z ło-
dygami i  liśćmi. Nisko schodzące, 
ale intensywnie świecące słońce po-
czątku jesieni oraz lekkie powiewy 
wiatru dodatkowo podkreślają ich 
urok, a  zmienność ich barw do-
daje ogrodowi dynamiki. Wysokie 
rośliny zawsze się kołyszą, a  ruch 
ten ożywia przydomową przestrzeń. 
Późnym latem oraz  jesienią na 
kwiatach oraz  łodygach traw osa-
dzają się krople rosy, tworząc bar-
dzo dekoracyjną ogrodową biżu-
terię. Również zimą pokryte szro-
nem lub śniegiem liście i  kwiato-
stany będą wspaniałą ozdobą. Jeśli 
dysponujemy dużą ilością miejsca, 
niektóre gatunki traw możemy wy-
korzystać do stworzenia żywopłotu 
dzielącego ogród na części –  jesie-
nią stworzą one urokliwą ścianę. 
Trawy sprzyjają również różnorod-
ności biologicznej – zimą znajdują 
pod nimi schronienie małe owady. 
A  gdy nadchodzi wiosna, ptaki 
chętnie skubią jej pióropusze, wy-
korzystując je jako materiał do bu-
dowania gniazd.

PIĘKNE NA KONIEC LATA
Późnym latem i  wczesną jesienią 
docenimy praktycznie każdy ga-
tunek traw. Miskanty, rozplenice 
(piórkówki) czy proso rózgowe za-
kwitają właśnie w  drugiej poło-
wie lata i  kwitną aż do późnej je-
sieni. We wrześniu najwięcej uroku 
będą miały rozplenice i  wiele od-
mian miskantów – nic tak nie 
ozdobi ogrodu o  tej porze roku jak 
ich puszyste kwiatostany. Najdłu-
żej piękne kwiatostany utrzymują 
takie gatunki jak trzcinniki, śmiałki 
darniowe, perłówki – w  pełnej kra-
sie zdobią one ogród aż do zimy. Na-
dal będą cieszyły oko również te od-
miany, które kwitną przez cały se-

zon – to np. Imperata ‘Red Baron’, 
konwalijnik, kostrzewy, hakonechloe. 
Nawet jeśli dany gatunek traw 
przekwita jesienią, warto je pozo-
stawić na zimę – wyschnięte na de-
likatny słomkowy kolor efektow-
nie wyglądają na tle zaśnieżonego 
ogrodu, również wtedy, gdy pokryje 
je srebrzysta szadź.  

WYMAGANIA UPRAWOWE
Należące do rodziny Gramineae, tej 
samej co gatunki na trawniki czy 
zboża uprawne, trawy ozdobne są 
stosunkowo łatwe w  uprawie – mają 
olbrzymie zdolności adaptacyjne, 
a większość gatunków to wieloletnie 
rośliny mrozoodporne. Odznaczają 
się bardzo szybkim  wzrostem 
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–  już po 2-3 sezonach dochodzą do 
pełnych rozmiarów i  kwitnienia. 
Wiele gatunków ma niskie wymaga-
nia glebowe i dużą odporność na su-
szę – wystarczy po zimie dobrze oczy-
ścić karpę i podlewać jedynie w cza-
sie dużych upałów. Niektóre od-
miany rozrastają się tak szybko, że 
warto ograniczyć ich rozrost, sadząc 
je w donicach lub ogrodzić ich tery-

torium betonowym krawężnikiem 
– to wydmuchrzyca, spartyna oraz nie-
które gatunki wodne, np. manna.  

OGRODOWE KOMPOZYCJE
Prostota pokroju i  surowa forma 
kwiatostanów sprawiają, że trawy 
idealnie współgrają z  minimali-
styczną estetyką nowoczesnych ogro-
dów, ale coraz częściej sięgają po nie 
również wielbiciele tradycyjnych 
aranżacji. Świetnie komponują się 
z większością roślin – hitem są kom-
pozycje z  hortensjami bukietowymi, 
ale doskonale wyglądają, gdy towa-
rzyszą im rudbekie, rozchodniki i  je-

żówki, a także funkie, rodgersje i ber-
genie. Z  traw ozdobnych można też 
tworzyć samodzielne kompozycje ra-
batowe – posadzone w  rytmicznych 
odstępach kępy wprowadzają geome-
tryczny porządek. Bardzo dobrze wy-
glądają wówczas na tle ziemi pokrytej 
roślinami okrywowymi, ale także obsy-
pane korą, grysem czy drobnymi ka-
mieniami. Niskie i kępkowate gatunki 
traw (np. kostrzewa, owies wiecznie 
zielony, ostnica włosowata, sesleria 
błotna, wydmuchrzyca piaskowa) do-
rastają do wysokości 30 cm – można 
z nich tworzyć efektowne jedno- lub 
wielobarwne dywany.  
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Trawy 
pampasowe 
Kortaderia pampasowa 
to wiecznie zielona trawa 
ozdobna osiągająca wysokość 
nawet 2 metrów. W małych 
ogrodach istnieje możliwość 
posadzenia karłowej odmiany. 
Pod koniec lata pojawiają się jej 
charakterystyczne srebrzysto-
białe lub kremowe pióropusze. 
Wymaga słonecznego, najlepiej 
osłoniętego od wiatru stanowiska. 
Najlepiej rośnie na próchnicznym, 
umiarkowanie wilgotnym podłożu. 
Starsze egzemplarze znoszą lekkie 
przesuszenie. Jest wrażliwa na 
mróz dlatego przed nadejściem 
zimy trawę pampasową trzeba 
osłaniać.

Rozplenica, 
czyli piórkówka
Wyróżnia się fontannowym pokrojem 
i puszystymi kwiatostanami, które pojawiają 
się latem na szczytach wzniesionych 
pędów. Rozplenica kwitnie od sierpnia 
do października. Osiąga nawet do 1,5 m 
wysokości, ale na rynku pojawiają się też 
odmiany karłowe. Wspaniale prezentują 
się na żwirowych rabatach, posadzone 
w dużych grupach, ale pięknie komponują 
się też z innymi okazałymi bylinami, takimi 
jak rudbekie, jeżówki, floksy wiechowate 
czy astry nowobelgijskie i nowoangielskie. 
Lubią ciepłe, osłonięte od wiatru i słoneczne 
stanowisko oraz żyzną, próchniczą, ale 
przepuszczalną glebę.

Miskanty
Występują w wielu 
odmianach, różniących się 
między sobą wysokością, 
barwą liści oraz wyglądem 
i kolorem kwiatostanów. 
Są wysokie i okazałe, 
idealne do dużego ogrodu, 
ale też kompaktowe do 
uprawy w pojemnikach. 
Ich wspólną cechą 
jest jesienne, żółte 
lub czerwonawe 
zabarwienie liści oraz 
ozdobne, wiechowate 
kwiaty. Lubią stanowiska 
ciepłe i słoneczne, 
gleby żyzne, próchnicze, 
przepuszczalne oraz stale 
lekko wilgotne.

GATUNKI TRAW SZCZEGÓLNIE PIĘKNE JESIENIĄ
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ZAPEWNIAJĄ DEKORACJĘ OGRODU PRZEZ 
CAŁY ROK. ATRAKCYJNIE WYPEŁNIAJĄ 
ZARÓWNO WYSOKIE PARTIE, JAK I TE 
ZUPEŁNIE PRZYZIEMNE. ROZRASTAJĄ SIĘ 
EFEKTOWNIE BEZ NASZEJ INGERENCJI, 
ALE TEŻ BARDZO LUBIĄ PRZYCINANIE 
I FORMOWANIE. DRZEWA I KRZEWY IGLASTE 
SĄ NIEZASTĄPIONE W PRZYDOMOWYCH 
STREFACH ZIELONYCH.

Jak ich nie lubić?

AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska

IGLAKI
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Szyszkowe dekoracje
Piękno iglaków to nie tylko 
gęsta, strzępiasta forma, to 
również niezwykle dekoracyjne 
szczególnie u niektórych odmian 
owoce – czyli szyszki. Ich 
różne kształty, wielkość i kolory 
sprawiają, że „choinka” nabiera 
dodatkowego ozdobnego waloru. 
Szczególnie jesienny, nieco 
przemijający, a potem zimowy 
ogród właśnie dzięki szyszkom 
może przełamywać nudę. 
Warto zatem dobierając do 
ogrodu iglaki, zwrócić uwagę na 
tę właściwość. 
Wyjątkowo piękne szyszki, 
ze względu na ich pionowe 
przyrastanie tworzą np. jodły.

To właśnie jesienią najlepiej 
dokonywać nasadzeń drzew 
i  krzewów iglastych. Wielość 

odmian, małe wymogi pielęgnacyjne 
oraz wytrzymałość na zmienne wa-
runki atmosferyczne sprawiają, że 
iglaki dają bardzo szerokie możli-
wości aranżowania ogrodu. Jako od-
miany ozdobne odnajdują się niemalże 
na każdym terenie oraz rozrastają się 
wdzięcznie u  każdego, nawet „leni-
wego” ogrodnika.
Drzewa i  krzewy iglaste pozwalają na 
stworzenie bogatych oraz  ozdobnych 
kompozycji, także w oparciu tylko o nie 
same. Jeśli dobierzemy odmiany od-
powiednie do naszych warunków, np. 
do niewielkiej działki oraz ciekawe 

pod względem walorów ozdobnych, 
zagwarantujemy sobie efektowny 
ogród o każdej porze roku i na lata.
Ważnym kryterium wyboru będzie 
pokrój, jaki dana roślina buduje. 
Wśród polecanych do uprawy w nie-
wielkich ogrodach znajdziemy te 
o  zwolnionym tempie wzrostu, roz-
krzewiające i zagęszczające się kosz-
tem nikłego przyrostu w  górę, od-
miany karłowate, a także płożące po-
krywające dolne partie ogrodu. Więk-
szość roślin iglastych jest w  pełni 
mrozoodporna i  pozostaje dekora-
cyjna zimą, ciesząc nasze oko zie-
lonym igliwiem (jedynym drzewem 
iglastym gubiącym po lecie igły jest 
modrzew).
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Owocowy akcent
Ozdobną rolę w ogrodzie będą 
również odgrywały owoce krzewów 
iglastych. Do szczególnie wyrazistych 
należą niebieskie szyszkojagody 
jałowca. U różnych gatunków 
mają nieco odmienny wygląd 
(kuliste, jajowate, gruszkowate).
Początkowo zielone, z końcem lata 
przybierają kolor granatowy i czarny. 
Szczególnie dekoracyjnie, ze względu 
na kontrastowy, malinowy kolor, 
wyglądają owoce cisu. Drobne nasiona 
otoczone soczystą czerwoną osnówką 
pojawiają się jedynie na egzemplarzach 
żeńskich krzewu.  
Uwaga! Pamiętajmy, że o ile owoce 
jałowca są cennym dodatkiem 
w kuchni, o tyle owoce cisu oraz cała 
roślina są silnie trujące i nie nadają 
się do spożywania!

SAMOTNIE I W GRUPACH
Iglaki, ponieważ mają podobne wy-
magania, bardzo lubią swoje sąsiedz-
two i dlatego warto sadzić je w gru-
pach. Świetnie wyglądają w  szpa-
lerach, sadzone w  symetrycznym 
ładzie, ale równie atrakcyjnie pre-
zentują się w  nasadzeniach miesza-
nych, kaskadowych, imitujących natu-
ralny ekosystem, gdzie przeplatają się 
ze sobą kształty i kolory odmian. 
Ogrodowe drzewa oraz krzewy igla-
ste polecane do uprawy w  naszych 
ogrodach i  dostępne w  szkółkach 
ogrodniczych to: świerki, żywotniki 
(popularnie określane tujami), ja-
łowce, sosny, jodły, cisy, modrzewie, 
cyprysiki, choiny kanadyjskie, dagle-
zje. Wśród nich znajdziemy pełen 
wachlarz odmian o  pięknych zbi-
tych stożkowych formach, gatunków 
o  pokroju kolumnowych i  wreszcie 
tych o kształtach kulistych – dosko-
nale nadających się także do nasa-
dzeń indywidualnych (jako ozdobne 
solitery). Wiele z tych odmian to ro-
śliny dedykowane również do nasa-
dzeń żywopłotowych – wzdłuż ogro-
dzeń i ścian, czy do tworzenia natu-
ralnych przesłon.

ZABAWA KOLOREM
Iglaki, mimo że ich podstawowym wa-
lorem są jedynie gęste igły, mogą  cie-
kawie wyróżnić strefy w  ogrodzie za 
pomocą tonacji kolorystycznych, ja-
kie przybierają. Drzewa i krzewy igla-
ste możemy bowiem podzielić ze 
względu na charakterystycznie od-
mienny odcień zieleni igieł na te o za-
barwieniu zielonym, niebieskosrebrzy-
stym oraz złocistożółtym.
Warto pamiętać jednak, że wyraziste 
wybarwienie rośliny te utrzymują w za-
leżności od doboru podłoża i stanowi-
ska. Zarówno te niebieskosrebrne (np. 
jodła szlachetna ‘Glauca’, jałowiec 
skalny ‘Wichita Blue’, świerk kłujący 
‘Hoopsii’), jak i te złocistożółte (np. cy-
prysik groszkowy ‘Sungold’, żywot-
nik zachodni ‘Golden Smaragd’, cis 
pospolity ‘Dawid’) będą wybarwiać 
się intensywnie na stanowiskach sło-
necznych, na podłożu lekkim i prze-
puszczalnym, na glebach kwaśnych.

SZCZEPIONE NA PNIU ORAZ 
FORMOWANE
W szkółkach i sklepach ogrodniczych 
znajdziemy wiele odmian iglaków 
doskonale nadających się do nasa-
dzeń na niewielkim terenie – szcze-
pionych na pniu. Rośliny iglaste wy-
prowadzone na wiodącym pniu mają 
zwykle kompaktowe rozmiary z rozbu-
dowaną koroną. Doskonale nadają się 
poza sadzeniem w  gruncie do nasa-
dzeń w donicach, np. na tarasie i bal-
konie. Zarówno rośliny iglaste wolno 

rosnące, jak i  te szczepione na pniu 
bardzo dobrze znoszą przycinanie. 
Zielone rzeźby to niebagatelna atrak-
cja ogrodu – wiele szkółek poleca go-
towe, ciekawie przycięte krzewy, któ-
rych pokrój łatwo potem utrzymywać 
samodzielnie. Dzięki takim właści-
wościom iglaków możemy stworzyć 
ogród geometryczny, formowany na 
wzór pałacowych ogrodów francu-
skich. Możemy też wprowadzić do 
ogrodu nieco radości, tworząc formy 
spiralne i kształty nieoczywiste. Wiele 
krzewów iglastych, wśród nich szcze-
gólnie tuje, jałowce i  cisy bez trudu 
przybiorą kształty stożków, prostopa-
dłościanów, kul, piramid czy spirali za 
sprawą naszej inwencji oraz  wygod-
nych elektrycznych nożyc żywopłoto-
wych. Ładny efekt formowania daje 
także technika w  stylu japońskim, 
w tzw. chmurki – gęste kępy igieł po-
zostawione na ogolonych pędach.
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MIŁOŚNICY TURYSTYKI „POD GÓRKĘ”,  
GDZIE OBCOWANIE Z DZIKĄ NATURĄ 
TO RÓWNIEŻ, A MOŻE NAWET 
PRZEDE WSZYSTKIM, ZMAGANIA 
Z ZASTANYMI NA SZKLAKU TRUDAMI 
I PRZESZKODAMI, TWIERDZĄ, ŻE JESIEŃ 
TO NAJWSPANIALSZA PORA ROKU 
NA PODEJMOWANIE TAKICH WYZWAŃ.

trekkingi

AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska

JESIENNE
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W  potocznym znaczeniu 
trekking to wyprawa pro-
wadzona w trudnych, wy-

magających warunkach terenowych 
oraz klimatycznych, dlatego ten ro-
dzaj aktywności zwykle kojarzony 
jest z  górami. Pasjonaci tego typu 
turystyki określają ją też często mia-
nem włóczęgi, biorąc pod uwagę, że 
powinna być to wyprawa więcej niż 
jednodniowa, niełatwa, okraszona 
trudnymi podejściami, często wy-
magająca wysiłku fizycznego i  obo-
wiązkowo specjalistycznego sprzętu. 
Bezcennym atutem jest za to radość 
z  bezpośredniego obcowania z  na-
turą oraz  kompletnie dziką przyrodą 
w  oddaleniu od domostw i  skupisk 
ludzkich.

Moda na trekking w  ostatnich la-
tach przyciąga coraz większą rze-
szę fanów, a  w  zależności od stop-
nia trudności wypraw oraz rodzaju 
sprzętu, jakiego wymaga, aktyw-
nościom tym zaczęto nadawać ta-
kie nazwy jak: outdoor, backpacking, 
bikepacking, bushcraft czy survival. 
Niezależnie od tego, czy wybieramy 
się pokonywać dzikie ostępy pieszo, 
czy rowerem, gwarancją bezpieczeń-
stwa, wygody i satysfakcji z wyprawy 
będzie odpowiednio dobrany sprzęt.

SPANIE POD CHMURKĄ
Spanie pod gwiazdami to jedno 
z  najbardziej romantycznych do-
znań w  trakcie podróży, niemniej 
w  naszym klimacie, szczególnie je-

sienią, raczej na ten luksus pozwo-
lić sobie nie można. Zapaleni out- 
doorowcy szukają najbardziej zbliżo-
nej wersji, gwarantującej jednak bez-
pieczeństwo i jako taką wygodę. Dla-
tego wybierają na swoje wyprawy 

Światło też ważne
Niezbędnym akcesorium na 
wyprawy w trudnych warunkach 
będzie latarka czołówka. Pozwala 
oświetlać przestrzeń bez 
zajmowania rąk. Wyposażona  
w diody LED zapewni stale 
płynne światło. Czołówka 
trekkingowa powinna być 
wodoszczelna, warto 
by miała również 
regulowany kąt 
padania światła.
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 profesjonalne akcesoria, oparte o naj-
nowocześniejsze technologie – muszą 
być lekkie, wytrzymałe, odporne na 
niepogodę i  przede wszystkim nie-
wielkich kompaktowych rozmiarów. 
Doskonałe na cel noclegu w podróży 
będą zatem np. hamaki wyprawowe. 
Produkowane są z  cienkich, ale wo-
doodpornych tkanin, a  po złożeniu 
mieszczą się nawet w  kieszeni. Nie-
które modele wyposażone są w zasu-
waną moskitierę oraz wygodny sys-
tem mocowania na drzewach z regu-
lacją naciągu. Użytkownicy hama-
ków często zaopatrują się dodatkowo 
w  tak zwane trapy. To wodoszczelna 
plandeka namiotowa, ultralekka (po 
spakowaniu nie większa od portfela), 
pozwala w  łatwy sposób rozpiąć da-
szek nad miejscem do spania, baga-
żem, kuchnią czy rowerem, w  zależ-
ności od zapotrzebowania. Zapewnia 
ochronę przed promieniowaniem UV, 
deszczem i  spadającymi zanieczysz-
czeniami z drzew w czasie wiatru.
Tradycjonaliści, szczególnie biorący 
pod uwagę wyprawy czasowo dłuż-
sze, z  pewnością będą wyposażeni 

w  namiot. W  tym przypadku pod-
stawową cechą gwarantującą wy-
godę będzie szybki sposób rozkłada-
nia i  składania oraz jak najmniejszy 
rozmiar po złożeniu. Nie bez znacze-
nia jest też niewielka waga namiotu, 
nie powinna ona przekraczać 1,5 kg. 
Najwygodniejsze będą zatem modele 
o tzw. konstrukcji samonośnej, niewy-
magającej korzystania z  odciągów. 
W takich namiotach stelaż wykonany 
jest z  lekkiego włókna szklanego. 
Pokrycie z  poliestru zapewnia od-
porność na czynniki atmosferyczne. 
Warto, by namiot miał izolację pod-
łogi, wydajną wentylację i jednocze-
śnie był zabezpieczony przed możli-
wością dostania się owadów.
Wygodne oraz  ciepłe spanie będzie 
zależne także od śpiwora oraz maty/
karimaty, która zagwarantuje izola-
cję od podłoża i  zmniejszy twardość 
gruntu. O  ile parametry cieplne śpi-
wora to wybory indywidualne, za-
leżne od preferencji oraz czasu i miej-
sca wycieczek, o tyle kształt, wielkość 
i  ciężar będą miały charakter uni-
wersalny. Na nocne  obcowanie 
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z  dziką przyrodą zdecydowanie po-
leca się typ śpiwora „mumia” (okre-
ślany tak przez dostosowany do ludz-
kiej sylwetki kształt) –  gwarantuje 
on wydajną kumulację ciepłego po-
wietrza wokół ciała. Śpiwór powi-
nien mieć kaptur, zapewniający wy-
godę oraz ciepło wokół i  pod głową 
oraz łatwy do zasuwania czy  rozsu-
wania dwubiegowy suwak. Nowocze-
sne śpiwory podróżnicze po zwinię-
ciu zajmują niewiele miejsca, szcze-
gólnie jeśli dodatkowo spakujemy je 
w  tzw. worek kompresyjny (warto wy-
bierać model worka w  pełni wodo-
szczelny). Spanie w śpiworze dopełni 
odpowiednie podłoże. Dobrym wybo-
rem będą ultralekkie maty samopom-
pujące o  niewielkich rozmiarach (po 
spakowaniu są o połowę mniejsze niż 

tradycyjne rolowane karimaty) wyko-
nane z wytrzymałego, wysoce odpor-
nego na uszkodzenia materiału polie-
strowego oraz lekkiej, perforowanej 
pianki gwarantującej doskonałą izola-
cję termiczną i wygodę.

GOTOWANIE W PLENERZE
Podróżnicy, w  zależności od rodzaju 
turystyki pieszej lub rowerowej, bar-
dziej lub mniej survivalowej, wybie-
rają różne typy kuchenek turystycz-
nych. Dobór ten jest podyktowany 
głównie wielkością bagażu, jaki je-
steśmy gotowi ze sobą zabrać oraz 
czasem, jaki spędzimy na wyprawie. 
Producenci oferują bardzo wiele nie-
wielkich, kompaktowych, składanych 
modeli kuchenek gazowych, spirytu-
sowych, a także na drewno.
Doskonałym rozwiązaniem są go-
towe zestawy do kompleksowego go-
towania w warunkach outdoorowych. 
W skład takich zestawów wchodzą np. 
dwuczęściowa menażka, składana 
kuchenka wraz z  paliwem płynnym, 
niezbędnik (nóż, widelec i  łyżka), 
otwieracz do puszek. Uznaniem cie-
szą się takie komplety, których roz-
miar sprowadza się do jednego na-
czynia, a  wszystkie elementy ukryte 
są na czas podróży w  jego wnętrzu. 
Garnki turystyczne powinny być wy-
konane z  nowoczesnych materiałów 
jak np. anodowane aluminium, które 

charakteryzuje się odpornością na 
uszkodzenia mechaniczne i  korozję 
czy powłoki teflonowe zapewniające 
wysoką dystrybucję ciepła oraz za-
bezpieczające przed przywieraniem 
żywności. Profesjonalne naczynia to 
także modele nietypowe, np. kubki 
o  trójkątnym kształcie (składają się 
jak klocki), pokryte okładzinami ter-
moizolacyjnymi, dzięki czemu utrzy-
mują temperaturę i nie parzą.

Kartusze gazowe
Szerokie zastosowanie podczas 
wszelkiego rodzaju wypadów 
turystycznych, w tym również 
trekkingowych, mają rozwiązania 
grzewcze oparte o kartusze 
gazowe. Niewielkich rozmiarów 
wkład wypełniony gazem propan-
-butan jest lekki, kompaktowy 
i na tyle uniwersalny, że można 
do niego podłączyć maszynkę 
do gotowania w formie np. 
minimalistycznego składanego 
trójnoga z wężykiem po 
walizkową kuchenkę gazową 
oraz różne modele oświetleniowe 

do zastosowania 
w namiotach 
i kempingach.
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SAMOCHÓD POWINIEN PREZENTOWAĆ 
SIĘ OLŚNIEWAJĄCO ZARÓWNO OD 
ZEWNĄTRZ, JAK I OD ŚRODKA. NIE TYLKO 
PRZYJEMNIE PROWADZI SIĘ TAKIE AUTO, 
CZYSTE WNĘTRZE ŚWIADCZY DOBRZE 
RÓWNIEŻ O WŁAŚCICIELU. 

czysta i zadbana

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

TAPICERKA

Niektórzy twierdzą, że po stanie foteli, dywaników 
czy innych elementów wyposażenia można poznać 
człowieka – jeśli dba o  swoją własność, to prawdo-

podobnie będzie również szanował rzeczy innych ludzi. Nie-
stety, właściciele samochodów bardzo często zaniedbują ich 
wnętrza, a  przecież one się nie tylko brudzą, ale też w  wy-
niku braku systematycznego sprzątania szybciej niszczeją. 
Dlatego, jeśli chcemy w  samochodzie czuć się dobrze, bez 
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zażenowania podwieźć kolegę syna 
czy za atrakcyjną cenę sprzedać 
auto, to dbajmy regularnie o  tapi-
cerkę. Bez odkurzania i  czyszczenia 
się nie obejdzie! 

PO PIERWSZE – OSTROŻNIE
Pamiętajmy, że podczas prania foteli 
nie należy zbyt mocno ich moczyć. 
Dotyczy to szczególnie nowszych 
samochodów, które wyposażone są 
w zaawansowaną elektronikę – w fo-
telu kierowcy oraz pasażera znajdują 
się specjalne maty, które współpra-
cują z  systemami bezpieczeństwa. 
Ponadto pod siedzeniami umiesz-
czone są różnego rodzaju przewody 
czy ogrzewanie. Zalanie tapicerki 
dużą ilością wody może spowodo-
wać, że nie odparuje ona całkowi-
cie i  wilgoć, a  nawet stęchliznę bę-
dziemy wyczuwali już po otwarciu 
samochodu – jazda w takich warun-
kach jest nie tylko niekomfortowa, 
ale też szkodliwa dla zdrowia. Nad-
miar wilgoci może prowadzić także 
do uporczywego parowania szyb oraz 
jest częstą przyczyną korozji we-
wnętrznych metalowych elementów. 

TAPICERKA Z MATERIAŁU I…
Mówiąc o  tapicerce samochodowej, 
większość osób ma na myśli obi-
cia foteli. Pod tą nazwą „ukrywają 
się” także obicia drzwi, a  także wy-
kładzina na podłodze oraz w bagaż-
niku. Należy wszystkie te elementy 
systematycznie odkurzać, najlepiej 
raz na 2  tygodnie. Wykorzystajmy 
w  tym celu mocny domowy odku-
rzacz z wąską ssawką, dzięki której 

dostaniemy się pod fotele oraz inne 
trudno dostępne miejsca – małe od-
kurzacze samochodowe wciągają je-
dynie drobne okruszki. Jeśli tapi-
cerka jest zaplamiona, to musimy 
zanieczyszczenie potraktować od-
powiednimi preparatami. Na skle-
powych półkach znajdziemy np. 
środki w sprayu, którymi spryskuje 
się zabrudzone miejsca, doczyszcza 
szczotką i  pozostawia do wyschnię-
cia. Także preparaty w  piance apli-
kuje się na plamę, wyciera ście-
reczką, a  na koniec okurza odpla-
mione miejsce. Punktowe czysz-
czenie sprawdzi się w  przypadku 
nowych obić, jednak gdy samochód 
jest wiekowy, lepiej preparat nałożyć 
na całą tapicerkę. Unikniemy w  ten 
sposób zacieków. Należy zawsze sto-
sować się do zaleceń producenta, 

aby nie narobić większych szkód. 
Dobrą praktyką jest wypróbowanie 
środka czyszczącego na mało wi-
docznym fragmencie tapicerki – je-
śli nie zauważymy niepokojących 
zmian, możemy zastosować go na 
większej powierzchni.

…ZE SKÓRY
Aby skórzana tapicerka zacho-
wała swoje właściwości oraz efek-
towny wygląd, powinniśmy ją czy-
ścić i konserwować minimum 2 razy 
w  roku. Zabierając się za czyszcze-
nie, musimy zaopatrzyć się w ręka-
wice ochronne, szczotkę ze średnio 
twardym włosiem (by nie uszkodzić 
skóry przy doczyszczaniu), chłonną 
ściereczkę z mikrofibry i  – oczywi-
ście – preparat czyszczący o  neu-
tralnym pH. Gdy zabrudzenia są 
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mocne, możemy zastosować środki 
o  odczynie zasadowym, jednak 
mogą one uszkodzić obicie. Mycie 
skórzanej tapicerki przebiega po-
dobnie jak w przypadku materiało-
wej. Zaczynamy więc od odkurzenia 
wnętrza, następnie stosujemy pre-
parat myjący, który rozprowadzamy 
ściereczką – działanie środka czysz-
czącego wypróbujmy na niewielkim 
i niewidocznym fragmencie. Po wy-
czyszczeniu tapicerki musimy od-
czekać 2-3 godziny, aż skóra wy-
schnie. Dopiero po tym czasie apli-
kujemy preparat konserwujący.   

DOMOWE SPOSOBY
Soda oczyszczona to sposób na mnó-
stwo zanieczyszczeń. W  wielu przy-
padkach wystarczające jest już 
samo rozsypanie białego proszku 
na plamę, pozostawienie na kilka 
godzin, a  następnie okurzenie po-
wierzchni. Efekt możemy wzmoc-
nić, spryskując fotele wodą z dodat-
kiem świeżo wyciśniętego soku z cy-
tryny. Dodatkowo zdezynfekujemy 

materiał oraz pozbędziemy się bak-
terii i  roztoczy. Tapicerkę możemy 
wyczyścić także kwaskiem cytryno-
wym rozpuszczonym w wodzie z do-
mieszką płynu do naczyń czy pra-
nia. Roztwór rozprowadzamy na obi-
ciu i czyścimy gąbką. Niestety taka 
mikstura może odbarwić ciemną ta-
picerkę – sprawdźmy jej działanie 
w  niewidocznym miejscu. Po wy-
praniu tapicerki warto pozostawić 
auto z otwartymi oknami, aby woda 
mogła wyparować, a  siedziska wy-
schnąć.  Skutecznym sposobem na 
pozbycie się brudu z wnętrza samo-
chodu, jest zastosowanie roztworu 
wody i płynu do prania tkanin lub my-
cia naczyń. Do miski wlewamy tyle 
preparatu, aby wytworzyła się piana, 
którą następnie nabieramy na 
szczotkę z  miękkim włosiem i  pie-
rzemy ręcznie tapicerkę. Na koniec 
delikatnie przecieramy obicie wil-
gotną szmatką z  bawełny, aby usu-
nąć nadmiar piany i  płynu.  Nato-
miast w przypadku prania skórzanej 
tapicerki sprawdzi się roztwór wody 

z  octem – mieszamy pół szklanki 
octu z  litrem wody. Płyn nanosimy 
na bawełnianą szmatkę i  przecie-
ramy fotele oraz inne skórzane ele-
menty. Kiedy tapicerka wyschnie, 
możemy dodatkowo zastosować ole-
jek eukaliptusowy lub z drzewa her-
bacianego – nanosimy go tak, jak 
roztwór z octem. 

NA KŁOPOTY – SPECJALISTA
Nie zawsze domowe sposoby dadzą 
sobie radę z  uciążliwymi plamami. 
Ślady po produktach mlecznych są 
praktycznie nieusuwalne, a po pew-
nym czasie zaczynają nieprzyjem-
nie pachnieć. Samodzielne czysz-
czenie nie usunie także zapachu pa-
pierosów. Problematyczne są rów-
nież ślady po kawie, herbacie, krwi, 
lakierze do paznokci i wielu innych 
substancjach. W  takich przypad-
kach lepiej się nie męczyć i nie mar-
nować czasu, tylko oddać samochód 
w ręce profesjonalistów od car deta-
ilingu, którzy przywrócą tapicerce 
pierwotny blask. 

Zwierzak 
w samochodzie
Niestety, sierść naszego pupila 
czasami – gdy wbije się pomiędzy 
włókna tapicerki – jest dość 
trudna do usunięcia, domowy 
odkurzacz nie da rady. Pomocne 
w tym przypadku będą szczotki 
silikonowe, szczotki do sierści 
oraz zwykłe rolki samoprzylepne 
do czyszczenia ubrań. Warto 
pokusić się też o zakup 
specjalnych mat na siedzenia dla 
podróżujących czworonogów.
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Nadchodzące miesiące niosą 
wiele niepewności dotyczących 
naszego zdrowia. Warto 
więc zawczasu przygotować 
swój organizm, by miał jak 
najwięcej sił, aby oprzeć się 
drobnoustrojom. Do codziennej 
dbałości o swoją kondycję 
nie trzeba wiele – wystarczy 
kawałek podłogi i dobre chęci, 
a niezbyt kosztowny sprzęt 
oraz akcesoria do domowego 
fitnessu są łatwo dostępne. 

Zima

Jesień życia nie sprzyja inwestycjom 
mieszkaniowym i przeprowadzkom, 
dlatego zwykle seniorzy pozostają do 
końca życia w swoich mieszkaniach 
oraz domach. Te jednak się starzeją, 
tracą urok i funkcjonalność, często 
stają się za drogie w utrzymaniu. Jak 
wesprzeć osoby w podeszłym wieku 
w drobnych remontach i liftingach, by 
ich życiowa przestrzeń „odmłodniała” 
i stała się tańsza w eksploatacji? 

W NASTĘPNYM NUMERZE

Mikrokawalerki mogą mieć 
nawet metraż jednego 
pokoju. Na 16-18 m2 muszą 
się zmieścić wszystkie 
funkcje – kuchnia z salonem, 
miejsce do spania i łazienka. 
Mieszkająca w takim lokalu 
osoba powinna mieć także 
strefę do przechowywania 
rzeczy. Wyposażenie 
mikroprzestrzeni może być 
zatem wyzwaniem. Kluczem 
do sukcesu jest zakup 
wielofunkcyjnych sprzętów 
i urządzeń przeznaczonych 
do małych mieszkań.
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ZDROWIE W TWOICH RĘKACH

Powraca moda na 
wyeksponowane elementy 
konstrukcji dachu. 
Przestrzenne kompozycje 
z drewna wzbogacają wnętrza. 
Takie rozwiązania są jednak 
dość wymagające. Widoczne 
od dołu krokwie, płatwie 
i deski muszą być wykonane 
z wysokogatunkowego 
drewna, a wszystkie 
warstwy dachu odpowiednio 
zaprojektowane i wykonane.  

        UROK ODSŁONIĘTEJ WIĘŹBY DACHOWEJ I DREWNIANEGO SUFITU
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