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poradnik – domy, mieszkania, ogrody

•  „gramy w zielone” 
we wnętrzach i w ogrodzie

•   rozwiązania na rzecz 
zdrowego i tańszego oświetlenia

•  prace remontowe i wykończeniowe 
na każdą kieszeń
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Polaków „nocne rozmowy” krążą 
dzisiaj wokół widma inflacji 
i drastycznych podwyżek cen energii 
oraz gazu. Skutki, jakie wniosą one 
w nasze codzienne życie i ewentualne 
inwestycje mieszkaniowe są na pewno 
trudne do przewidzenia. Dlatego 
uznaliśmy, że warto zainteresować się 
wprowadzanymi właśnie systemami 
pomocowymi – w wielu przypadkach 
rządowe dotacje nieco podreperują 
przynajmniej nasz bieżący budżet. 
Jeśli z inwestycjami mieszkaniowymi 
z powodów finansowych przyjdzie nam 
zaczekać, proponujemy skupić się na 
innych potrzebach. Niedostrzegalnym 
przez wielu z nas zjawiskiem jest wpływ 
otoczenia na nasze zdrowie. Eksperci 
już od jakiegoś czasu biją na alarm 
w kwestii zaśmiecania i rzecz dotyczy 
nie tylko różnego rodzaju odpadów. 
Nasze otoczenie „zaśmiecone” 
jest szkodliwym dla oczu światłem 
i nieznośnym dla naszych mózgów 
hałasem. Te nieuchronne skutki 
rozwoju cywilizacji działają podstępnie 
i przez długi czas. Pokazujemy, 
że wielu efektów tych rodzajów 
„zanieczyszczeń” można uniknąć już 
na etapie budowy domu, inne łatwo 
wprowadzić podczas jego wykańczania 
czy wyposażania. Przejdźmy jednak 
do przyjemności! Wiosną zaczynamy 
coraz więcej czasu spędzać 
w ogrodzie, a gdy go nie mamy, to na 
balkonie. Sprawdźcie, jak uczynić to 
miejsce stylową oazą intymności. 

Zapraszam do lektury
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WiosnaKALENDARIUM
SEZON W OGRODZIE

JAK MIEĆ OGRÓD JAK Z OBRAZKA – KADROWANIE WIDOKÓW
Ogród ma przede wszystkim zapewniać wrażenia estetyczne. Widoki, jakich dostarcza, kiedy otwieramy furtkę, siedzimy 
na tarasie czy wyglądamy przez kuchenne okno, mają nas i naszych gości zachwycać. Nie zawsze jednak wiadomo, co 
przesądzi o tym urzekającym efekcie. Często okazuje się, że mimo idealnych planów, poniesionych kosztów czy wysiłków 
pielęgnacyjnych coś w tych widokach niedomaga. A to trawnik układa się nie w taką formę, a to kompozycja rabaty ma 
niedobrane kolory. O tym, że ogród nie z każdej strony prezentuje się równie pięknie, przekonujemy się, gdy szukamy 
np. tła do rodzinnych fotografii. Dopiero kiedy kadr widzimy w okienku aparatu fotograficznego, a potem na zrobionym 
zdjęciu, możemy spróbować znaleźć przyczynę fiaska. Wiosna to okazja, by skadrować nasz ogród na poszczególne widoki 
i spróbować poprawić je, zmieniając dobór roślin. 

SPOSÓB NA SZKODNIKI 
Podstawą efektywnej ochrony roślin przed szkodnikami 
jest profilaktyka, zgodnie z zasadą, że znacznie łatwiej 
zapobiegać, niż leczyć. Wiele z nich najłatwiej jest 
zwalczyć, zanim opanują całą roślinę. W ciągu sezonu 
oraz w zimie rośliny należy wielokrotnie i dokładnie 
przeglądać. Warto stosować opryskiwanie środkiem 
poprawiającym odporność roślin oraz wykonywać 
zabiegi profilaktyczne przeciwko 
chorobom odpowiednimi 
preparatami. Gdy jednak 
roślinę opanują 
mszyce lub inne 
szkodniki, zmuszeni 
jesteśmy opryskać 
ją właściwym 
preparatem. Na 
własnej działce 
mamy dowolność 
stosowania 
oprysków, na terenie 
ogrodów działkowych 
musimy dostosować 
się do regulaminu PZD. 

WIOSENNY 
WRÓG TRAWNIKA 
Krety to pierwsza 
wiosenna zmora ogrodów 
– pojawiają się już w marcu. 
Zasiedlają zazwyczaj działki 
położone na skraju lasów, 
ale i w miastach nie są 
rzadkością. Uwielbiają 
gleby wilgotne i próchnicze, 
bogate w pokarm. 
Ogrodnicy i działkowicze 
znają setki sposobów na ich 
zwalczenie. Należą do nich 
dźwiękowe odstraszacze 
wykonane własnym 
sumptem, sadzenie roślin odstraszających (np. aksamitek, 
czosnku, bazylii czy wilczomleczu). Na pewno kretów nie 
można zabijać, są one objęte ochroną. Warte polecenia są 
odstraszacze ultradźwiękowe – są wyjątkowo dokuczliwe 
dla tych zwierząt. Skutecznie je zniechęcają, zmuszając do 
opuszczenia terenu – nie czyniąc im przy tym żadnej krzywdy.
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NIESFORNY PIES W OGRODZIE
Ogród dla czworonoga to prawdziwy park rozrywki – wielość 
bodźców, które nęcą, wzbudzają ciekawość i zachęcają do typowej 
psiej aktywności (kopanie, podgryzanie, tarzanie, oznaczanie 
terenu), sprawia, że pies czuje się tu jak w raju, a jego pan już 
niekoniecznie. Na rzecz własnej wygody i psiego bezpieczeństwa 
warto wprowadzić pewne zasady, do których przyzwyczaimy 
naszego pupila, chroniąc trawniki, kwiatowe rabaty i użytkowe 
uprawy. Broją tylko psy znudzone, dlatego należy pamiętać, 
że szczególnie rasy aktywne wymagają długiego spaceru oraz 
regularnego wybawienia, niezależnie od tego, że mają stały 
dostęp do ogrodu. Wygrodzenie miejsc, do których zabronimy 
wchodzić psu to dobre rozwiązanie. Niewielkie palisady, murki, 
siatki okalające rośliny ozdobne dadzą sygnał zwierzęciu, iż jest 
to nieprzekraczalna granica. Konsekwentna i wyraźna reakcja, 
kiedy pupil będzie próbował zapuścić się w te okolice, z czasem 
przyniesie rezultat. Tresura i komunikacja jest najlepszym 
zabiegiem na osiągnięcie karności. Innym sposobem jest zabezpieczenie przestrzeni ozdobnej 

krzewami o gęstej strukturze, ciernistymi lub kolczastymi. 
Pies będzie unikał eksplorowania uciążliwego terenu. 
Ale wyznaczanie stref to nie tylko zakazy. W ogrodzie 
wygospodarujmy także „psią strefę”, w której z kolei nasz 
pupil będzie mógł bezkarnie szaleć, a także załatwiać 
swoje potrzeby. Na wyznaczonym fragmencie posadźmy 
bardzo odporną mieszankę trawy lub wysypmy piasek czy 
drobny żwir. Warto też spłukiwać co jakiś czas ten teren 
wodą pod ciśnieniem, najlepiej wieczorem. Nauczmy 
psa korzystać z tej strefy – wzmacniając go pozytywnie, 
nagradzając zabawę tam, gdzie nie poczyni szkód. 
Urozmaicenie takiego terenu torem przeszkód i zabawkami 
dla psa sprawi, że zwierzak będzie chętniej wybierał 
aktywność w tej części ogrodu, niż zapuszczał się na nasze 
cenne grządki.

 REKLAMA 
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...I PRZYCINKI DRZEW
Drzewa należy przycinać, by mogły ładnie się rozgałęziać, 
bogato owocować oraz atrakcyjnie wyglądać. Pracę 
wykonujemy wczesną wiosną, zanim zdążą wypuścić 
liście. Gatunki ozdobne modelujemy tak, by spełniały swoją 
funkcję – były jak najbardziej dekoracyjne. Obcinamy więc 
te gałęzie, które nam przeszkadzają, wyglądają nieładnie lub 
sprawiają, że cała roślina nie przyjmuje pokroju. Natomiast 
tnąc drzewka owocowe, usuwamy przede wszystkim gałązki 
rosnące w kierunku pnia, krzyżujące się, a także tzw. wilki. 
Ponadto usuwamy pędy rosnące pionowo. Wycinamy taką 
ilość gałęzi, by korona była odpowiednio prześwietlona. To, 
czym tniemy, zależy tylko od naszych preferencji. Do drzew 
i krzewów wystarczy sekator oraz piłka ręczna. Przy okazach 
wysokich przydaje się sprzęt z wysięgnikiem lub drabina. Do 
formowania żywopłotu możemy stosować specjalne piły, 
które znacznie przyśpieszają prace. Pamiętajmy, aby miejsce 
przycięcia było jak najbardziej gładkie.

NIEZBĘDNE WYCINKI...
Zdarza się, że jesteśmy zmuszeni wyciąć drzewa 
w ogrodzie – ponieważ stanowią zagrożenie, są 
schorowane lub obumarły. Oczywiście, są też inne 
powody ich usunięcia, np. budowa domu – przemyślmy 
jednak usytuowanie istniejących nasadzeń, abyśmy 
przy zakładaniu ogrodu nie żałowali utraconych okazów. 
Pamiętajmy, że drzewo bez zgłoszenia możemy wyciąć, 
gdy rośnie na należącym do nas terenie (lub za zgodną 
właściciela terenu) oraz obwód jego pnia na wysokości 
5 cm nie przekracza 50 cm (z nielicznymi wyjątkami 
gatunkowymi). Pozwolenia nie wymaga również wycinka 
drzew owocowych – chyba że rosną na terenie wpisanym 
do rejestru zabytków. W każdym innym przypadku zamiar 
wycinki musimy zgłosić w urzędzie gminy. Do ścięcia 
drzewa najwygodniej jest użyć piły łańcuchowej. Zadbajmy 
również o swoje bezpieczeństwo. 

PORZĄDKI PO ZIMIE 
– NARZĘDZIA NA START
Sezon w ogrodzie rozpoczyna się od porządków, 
pozimowego grabienia, pielenia, przygotowania ziemi, 
a następnie wysiewu i sadzenia roślin. Aby prace były 
przyjemne, przebiegały sprawnie i bez nadmiernego 
wysiłku, należy skompletować odpowiedni zestaw 
akcesoriów oraz narzędzi. Przyda nam się więc 
podręczny komplet o krótkich trzonkach – łopatka, 
grabki pazurki, motyczka lub grabki wachlarzowe. Nie 
może zabraknąć też sekatora. Sprawdzi się zarówno 
podczas przycinania gałązek drzew oraz krzewów, 
podcinania pędów traw, jak i ścinania kwiatów z ogrodu 
do wazonu. Niezbędnymi narzędziami, obowiązkowymi 
do sezonowych prac są: grabie – wygodne, lekkie, 
druciane, szczotkowe lub plastikowe wachlarzowe, 
szpadel – najlepiej z trójkątnym ostrzem, który bez 
problemu wbijemy nawet w twardą ziemię, oraz ostra 
szczotka-miotła – zawsze jest coś do sprzątnięcia. 
Bardzo przydatne w wiosennych porządkach są grabie 
wachlarzowe – w reanimacji trawnika kluczowe jest 
dokładne wygrabienie zeszłorocznych suchych źdźbeł, 
liści i innych resztek roślinnych, które mogą być źródłem 
chorób. Potrzebna jest również taczka. Dzięki niej nie 
będziemy musieli dźwigać narzędzi, ściętej trawy czy 
suchych gałęzi. 

SEZON W OGRODZIE
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PIELĘGNACJA CEBULOWYCH
Rośliny cebulowe to prawdziwe królowe wiosennych rabat. 
Już od przedwiośnia ogrodom dodają uroku przebiśniegi, 
potem pojawiają się krokusy, kosaćce, szafirki, narcyzy, 
tulipany i wiele innych. Istotne jest ich podlewanie. Gdy 
rozwijają się, kwitną, a później w czasie magazynowania 
składników pokarmowych, nie wolno dopuścić do ich 
przesuszenia – najlepiej zapewnić tym kwiatom stale 
lekko wilgotne podłoże. Z tych względów konieczne 
jest też odchwaszczanie roślin, trzeba wykonywać je 
ostrożnie, bo cebulowe mają bardzo delikatny system 
korzeniowy. We wczesnym okresie wegetacji można je 
dokarmiać nawozem wieloskładnikowym. Pamiętajmy 
o systematycznym usuwaniu przekwitłych kwiatostanów, 
ma to wpływ na jakość cebul i bulw, które będą bardziej 
dorodne. Jednak kwiaty przebiśniegów, szafirków czy 
cebulic warto zostawić, by wytworzyły nasiona, które się 
rozsieją. Po przekwitnięciu i zaschnięciu liści – najczęściej 
na przełomie czerwca i lipca – cebule ostrożnie 
wykopujemy i przechowujemy w odpowiednich warunkach 
do jesiennych nasadzeń.

KUPUJEMY SADZONKI 
JEDNOROCZNYCH
W każdym ogrodzie nie powinno zabraknąć kwiatów 
jednorocznych – urozmaicają rabaty, odświeżają je i pozwalają co 
roku zaplanować niepowtarzalną aranżację. To zarówno gatunki 
niskie, np. aksamitka, bakopa, smagliczka nadmorska, begonia 
stale kwitnąca, bratek ogrodowy czy lobelia przylądkowa, jak 
też wyższe, m.in. cynia, dziwaczek jalapa, kosmos podwójnie 
pierzasty (onętek) lub popularny słonecznik zwyczajny. Do wyboru 
mamy takie, które kwitną wiosną, latem lub jesienią, a także 
przez cały sezon. Można je samodzielnie wysiać i uprawiać. Jeśli 
jednak nie mamy odpowiednich warunków lub zabrakło nam 
czasu, rośliny są do nabycia w centrach ogrodniczych, szkółkach 
lub na targach czy w marketach. Przed zakupem sadzonki należy 
dokładnie obejrzeć, powinny być silne, soczyście zielone, bez 
przebarwień i uszkodzeń. Najlepiej wybrać się na zakupy po 
15 maja – posadzone po „zimnej Zośce” kwiaty będą w znacznie 
mniejszym stopniu narażone na przymrozki.

W CZYM POSADZIĆ ZIOŁA
Wiosna to doskonała pora na założenie ogródka ziołowego. 
Warto mieć na wyciągnięcie ręki zioła jednoroczne takie 
jak bazylia, pietruszka, koper czy kolendra, oraz wieloletnie, 
np. mięta, rozmaryn, tymianek czy szałwia lekarska. 
Nasadzenia można zaplanować zarówno na balkonie, 

SEZON W OGRODZIE

tarasie, jak i blisko położonej domu grządce. Należy 
tylko zadbać o odpowiednio żyzne podłoże oraz 
słoneczne stanowisko. Jeśli zdecydujemy się na 
ogródek w pojemnikach, liczy się ich odpowiedni 
wybór. Najlepsze będą duże skrzynie i donice, które 
zagwarantują rozwój systemów korzeniowych 
roślin oraz nie będą przyczyniać się do szybkiego 
przesuszenia podłoża. Odpowiednim wyborem 
będą pojemniki o głębokości (wysokości) 30-50 cm. 
W przypadku rozrastających się ziół wieloletnich 
znaczenie ma także ich szerokość oraz długość – lepiej 
wybierać większe. Do bardzo funkcjonalnych, a przy tym 
eleganckich rozwiązań należą ziołowniki wyposażone 
w system nawodnienia zapewniający 
stały poziom wilgotności gleby. 
Wskazuje on poziom wody, 
dzięki czemu wiemy, kiedy 
należy uzupełnić zbiornik 
wodą. Ziołownik może 
mieć atrakcyjną obudowę 
harmonijnie współgrającą 
z meblami tarasowymi. 
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REANIMACJA 
ZNISZCZONEGO 
TRAWNIKA  
Zadbana murawa tworzy piękne 
tło dla roślin i innych elementów 
posesji, jednak aby trawnik pięknie 
się prezentował po zimie, wymaga 
szczególnej uwagi – często 
możemy na nim zaobserwować 
wyschniętą, zagrzybioną lub 
sfilcowaną darń. Ważnymi 
zabiegami są wertykulacja i aeracja 
trawnika, należy je przeprowadzić, 
zanim rozpocznie się wzrost 
trawy. Wertykulator posłuży nam 
do przecięcia zbitych pędów 
i podłoża, a także usunięcia mchu. 
Wyposażony w kolce aerator 
rozluźni glebę i ją napowietrzy. 
Jeśli zauważymy na powierzchni 
trawnika wybrzuszenia lub inne 
nierówności, konieczne będzie jego 
wałowanie. Na początku kwietnia 
trzeba też pamiętać o zasileniu 
murawy, np. kompostem. Gdy 
źdźbła mają około 10 cm, można 
przystąpić do pierwszego koszenia. 

GDY KOSIARKA SZWANKUJE
Pierwsze koszenie może się okazać testem dla kosiarki. 
Zdarza się, że nawet poprawnie serwisowana ulega awarii. 
Do częstych usterek należą skrzywienia czy pęknięcia 
noża pod wpływem uderzenia np. w kamień. Jednym 
z powodów wadliwej pracy kosiarki spalinowej może być 
zanieczyszczenie paliwa piaskiem czy źdźbłami traw, które 
może prowadzić do zatkania gaźnika – silnik będzie się 
krztusić, zgaśnie i nie da się go odpalić. Groźniejsze będzie 
zatarcia silnika. Dlatego zawsze sprawdzajmy czystość korka 
wlewu przed zakręceniem zbiornika paliwa. Źródłem usterek 
gaźnika i silnika są też zanieczyszczenia filtra powietrza. 
W takich przypadkach konieczna będzie wizyta u serwisanta. 
Czasami kosiarka nie działa z banalniejszych powodów. 
Gdy nic nie wskazuje na awarię, na początek skontrolujmy 
dopływ paliwa – włączamy ssanie lub naciskamy kilkukrotnie 
pompkę rozruchową. Inną przyczyną może być ustawienie 
kosiarki na niestabilnym gruncie, bywa bowiem, że silnik nie 
działa na zbyt miękkim podłożu, np. nieskoszonej trawie. 
Przyczyną może być zalany silnik. Wówczas trzeba osuszyć 
świecę i uruchomić także po jej wkręceniu. 

ŚCIEŻKA W TRAWIE
Prowadząca przez trawnik ścieżka to często konieczność. Dzięki niej wygodnie 
dotrzemy do różnych ogrodowych zakątków bez zbędnego deptania murawy. 
Dobrze jest ją wykonać nie tylko ze względów praktycznych, może być bowiem 
prawdziwą ozdobą naszego ogrodu. W zielonym otoczeniu doskonale będą 
wyglądały nawierzchnie kamienne. Warto stworzyć trakt z luźno ułożonych płyt 
piaskowca, łupka lub wapienia o nieregularnych krawędziach. Sprawdzonym 
wyborem będzie też ścieżka zbudowana z bruku granitowego, bazaltowego lub 
klinkierowego. Do bardzo urokliwych należą wpisane w plener ścieżki utwardzone 
żwirem. Biegnący przez trawę trakt można z powodzeniem stworzyć z materiałów 
betonowych. Ciekawym pomysłem będzie zastosowanie płyt naśladujących 
kamień lub drewno. Z powodzeniem odtwarzają one ich strukturę oraz kolorystykę 
czy charakterystyczne przebarwienia. Często decydujemy się na betonowe 
nawierzchnie z kostki brukowej, mogą one harmonijnie łączyć się z betonowymi 
murkami czy obrzeżami i palisadami.

SEZON W OGRODZIE
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GRUNTOWNE CZYSZCZENIE 
Wokół domu wiosną nie brakuje pracy. Oprócz pielęgnacji 
roślin czy nowych nasadzeń dużo uwagi poświęcamy 
utrzymaniu porządku. Dotyczy to przede wszystkim mycia 
nawierzchni. Aby ułatwić sobie pracę, warto skorzystać 
z możliwości, jakie dają nam myjki ciśnieniowe. Dzięki 
stosunkowo niewielkiej wadze urządzenia są mobilne 
– łatwo je przeniesiemy i dotrzemy do każdego miejsca 
w ogrodzie. Ponadto bez problemu mogą używać ich  
osoby starsze i słabsze fizycznie. Myjki ciśnieniowe nie 
zajmują dużo miejsca i można je przechowywać, np. 
w garażu lub budynku gospodarczym. Są to również 
urządzenia oszczędne – zużycie wody przez myjkę 
w porównaniu z używaniem węża ogrodowego jest 
kilkukrotnie niższe. Ma to bardzo duże znaczenie i dla 
środowiska naturalnego, i dla naszego portfela. Myjki 
ciśnieniowe możemy wykorzystać m.in. do mycia 
podjazdów, ścieżek, schodów, tarasu, ścian, ogrodzenia 
i innych elementów małej architektury, a także samochodu. 
Sprawnie uporają się też z chwastami rosnącymi w trudno 
dostępnych miejscach, np. w szczelinach między kostkami 
brukowymi czy cementowymi płytami. W domowych 
warunkach sprawdzą się myjki o ciśnieniu 160-180 barów. 
Podczas zakupu zwróćmy również uwagę na długość 
przewodu zasilającego. 

DOM I JEGO NAJBLIŻSZE OTOCZENIE 

PRZYGOTUJ RYNNY NA ULEWY!
Aby rynny i rury spustowe podczas wiosennych ulew spełniały 
swoje zadanie, muszą być drożne, a przez jesień i zimę na 
pewno nagromadziło się w nich sporo zanieczyszczeń. 
Usuwamy je mechanicznie np. miękką gąbką lub ścierką. 
Zakazane jest używanie ostrych przedmiotów, ponieważ mogą 
zarysować warstwę ochronną. Sięgnijmy zatem po drabinę 
i oczyśćmy rynny. Na zakończenie – ogrodowym wężem lub 
myjką ciśnieniową – opłuczmy rynny i rury spustowe. Zwróćmy 
uwagę, czy nie tworzą się tzw. oczka wodne. Stanowią one 
sygnał, że w tym miejscu koryto zostało wygięte. Poprawmy 
również mocowania haków czy obejm, zlikwidujmy wszelkie 
nieszczelności, np. preparatami kauczukowymi, bitumicznymi 
czy silikonowymi. Uszkodzone elementy wymieńmy na nowe.

OKNA CZYSTE I SPRAWNE 
Zimowe miesiące to zazwyczaj najdłuższa przerwa 
w myciu okien, a właśnie w tym okresie brudzą się 
najbardziej, Są również mocno narażone na działanie 
szkodliwych czynników atmosferycznych. Zalegający 
śnieg, mróz, wilgoć, duże i częste wahania temperatury 
wpływają niekorzystnie na ich sprawność. Pozimowe 
mycie i przegląd przeszkleń jest więc niezbędne nie 
tylko ze względu na ich czystość, ale także trwałość. 
Zabrudzone, niemyte długo szyby z czasem matowieją, 
a ramy i okucia mogą ulegać zniszczeniu. Mycie okien 
nie jest wprawdzie sztuką skomplikowaną, ale trzeba 
być czujnym. Nie wolno np. stosować środków myjących 
zawierających składniki żrące lub ścierne oraz produktów 
chemicznych, ponieważ mogą one spowodować 
przebarwienia oraz zarysowania szyb i profili okiennych, 
a także uszkodzić powłokę antykorozyjną okuć. Gdy 
okna są czyste, można ocenić ich stan techniczny. By 
funkcjonowały sprawnie, konieczne jest okresowe 
czyszczenie uszczelek oraz smarowanie zawiasów, 
a w oknach dachowych także oczyszczenie lub wymiana 
filtra powietrza.
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UWAGA NA PYŁKI ROŚLINNE 
Zimą alergicy uczuleni na pyłki roślin mają względny 
spokój, ale wraz z nastaniem wiosennych dni, nie jest już 
tak lekko, szczególnie że chcielibyśmy słońce i świeże 
powietrze jak najczęściej wpuszczać przez otwarte 
okna. Niestety razem z nimi do mieszkania dostają 
się uczulające pyłki roślin. Są na szczęście sposoby 
na zmniejszenie uciążliwych dolegliwości. W okresie 
nasilonego pylenia roślin, na które mamy uczulenie 
wietrzenie mieszkania warto ograniczyć wyłącznie 
do deszczowych dni, gdy powietrze na zewnątrz jest 
oczyszczone z pyłków. Najlepiej okna otworzyć krótko 
po ulewnym deszczu. Jeśli musimy wywietrzyć, mimo 
że nie padało, to potem odkurzmy mieszkanie, żeby 
usunąć pyłki i inne zanieczyszczenia, które dostały się 
do wnętrza. W okresie pylenia należy jak najczęściej 
odkurzać i ścierać kurz – pyłki wchodzą w skład kurzu 
domowego i razem z nim roznoszą się po całym domu. 
Do odkurzania wybierzmy odkurzacz, który będzie 
filtrował nawet tak mikroskopijne cząsteczki jak pyłki 
roślin. Rozważmy zakup oczyszczacza powietrza 
z dobrym filtrem. Możemy także kupić specjalne siatki 
przeciwpyłkowe, które montuje się w oknach podobnie 
jak moskitiery. 

UDOSKONALAMY 
WARUNKI PRACY ZDALNEJ
Okres pandemii przyniósł nam zmianę w trybie pracy, być 
może w niektórych przypadkach trwałą. Możliwość pracy 
w domu dotyczy w tej chwili nie tylko tzw. freelancerów. 
Być może już przeszliśmy etap urządzania domowego 
miejsca pracy, ale ciągle zmagamy się z niedomogami. 
Wielogodzinne siedzenie przy komputerze to przede 
wszystkim napięcia mięśni szyi, ramion i barków. To 
także zmęczone oczy, niejednokrotnie powodujące 
w konsekwencji bóle głowy. Niewiele osób wie, że poza 

WYZWANIA DLA DOMU

profesjonalnym krzesłem biurowym oraz odpowiednio 
dopasowanym biurkiem możemy wyposażyć nasz 
kącik do pracy w drobne gadżety, które znacznie 
poprawią ergonomię pracy. Dlatego, szczególnie 
w przypadku kiedy sam monitor nie ma możliwości 
regulacji wysokości, warto wyposażyć biurko 
w nadstawkę pod monitor. W zależności od modelu 
nadstawka pozwoli podnieść monitor od 6 do 10 cm 
do komfortowej pozycji, pozwalającej na prosty kąt 
patrzenia. Zmiana pozycji pracy przy monitorze przełoży 
się na zmniejszenie napięcia mięśni kręgosłupa 
szyjnego, ale również całych pleców, a jednocześnie 
zniweluje bóle karku i szyi. Pozycja pochylona w trakcie 
długotrwałej pracy na komputerze to także mniejsze 
dotlenienie organizmu. Otwarcie pozycji na bardziej 
wyprostowaną sprawia, że zmniejszamy ucisk na 
przeponę i jednocześnie lepiej oddychamy. W pogodne 
dni możemy przenieść się z domową pracą w plener 
– na balkon, do ogrodu, na działkę czy wreszcie do 
miejskiego kawiarnianego ogródka. Pamiętajmy jednak, 
że nie każdy może skupić się na zewnątrz, utrudnieniem 
mogą być też popularne w laptopach błyszczące 
w słońcu matryce – wyjątek wówczas może stanowić 
praca pod wieczór. 



NIE WYRZUCAJ – PODAJ DALEJ
W ramach wiosennych porządków w szafach  
pozbywamy się ubrań niepasujących rozmiarem, 
zniszczonych, nienadających się do użytku oraz tych, 
których nie nosiliśmy od dłuższego czasu. Często 
potrzebna jest segregacja w kilku podejściach 
– przy pierwszym wątpliwe ubrania odkładamy 
do specjalnego worka po to, aby jeszcze co 
najmniej raz do nich wrócić. Podobnie postępujemy 
w przypadku odzieży pozostawionej w szafie. Przed 
podjęciem decyzji o wyrzuceniu niepotrzebnych 
ubrań, zastanówmy się, czy rzeczywiście nikt już 
z nich nie skorzysta. Zawsze można je oddać komuś 
w rodzinie lub przekazać osobom potrzebującym. 
Warto pamiętać o regularnie prowadzonych 
osiedlowych zbiórach odzieży używanej. Coraz 

więcej miast i gmin uruchamia akcje społeczne związane 
ze zbiórką takich rzeczy. Warszawa np. organizuje 
pilotażowy projekt „Podaj dalej” oparty o ekonomię 
współdzielenia i nawiązujący do filozofii zero waste. W jego 
ramach w stolicy mają powstać Dzielnie – ogólnodostępne 
miejsca, gdzie mieszkańcy będą mogli zostawić używane 
rzeczy w dobrym stanie, z których nie chcą już korzystać 
lub których nie potrzebują. 

 REKLAMA 
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i mandarynki 
hampton

Wnętrza nadmorskich Willi na long island inspirują 
róWnież naszych projektantóW i inWestoróW. Bliska 
jest nam solidność i elegancja, a Wakacyjne klimaty 
doskonale Wpisują się W nasze najWiększe tęsknoty. 
prezentoWana interpretacja stylu hampton jest 
jednak Bardziej koloroWa niż jej pierWoWzór.
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Wnętrza parterowego rozło-
żystego domu zyskały wy-
razisty charakter przede 

wszystkim dzięki marzeniom właści-
cieli: miało być elegancko, a zarazem 
wakacyjnie. Poszukując wspólnie 
z projektantką Izabelą Widomską od-
powiednich dla tych oczekiwań inspi-
racji, wybrali styl charakterystyczny 
dla letnich rezydencji w  amerykań-
skim kurorcie Hampton. W wydaniu 
domu młodego małżeństwa zyskał on 
swój niepowtarzalny, indywidualny 
kształt.

AMERYKAŃSKI ROZMACH
Aranżacje w stylu hampton wyróżnia 
potrzeba prestiżu połączona z tworze-
niem wrażenia luzu i  swobody – bo-
gaci nowojorczycy nie chcąc rezygno-
wać z wystawności swoich miejskich 
mieszkań, w  letnich domach umie-
jętnie łączyli ją z klimatami maryni-
stycznymi, tak typowymi dla nado-
ceanicznych miejscowości. Orygi-
nalny amerykański hampton wiąże 
się przede wszystkim z  dużą skalą 
– to obszerne wnętrza z  olbrzymimi 
oknami, wypełnione lekkimi w odbio-
rze jasnymi meblami, w których pro-
ste rustykalne formy łączą się solid-

nością i  perfekcją wykonania. Zabu-
dowy salonów, holi oraz bibliotek zaj-
mują nierzadko całe ściany i  sięgają 
sufitów, często wykraczają skalą poza 
potrzeby wakacyjnego domu. Część 
zabudowy to otwarte półki lub prze-
szklone witryny – mają one za zadanie 
wyeksponować bardziej cenne i efek-
towne przedmioty. Meble mają fre-
zowane fronty lub charakterystyczną 
ramkę na panelu przednim oraz bo-
gate w zdobienia detale.
Aranżacje uzupełniają przepastne 
sofy wypełnione dekoracyjnymi po-
duchami i  niezliczona liczba lamp 
stołowych, budujących po zmroku 
przytulną atmosferę. Kuchnie za-
budowane ogromną ilością szafek 
i  wyposażone w  olbrzymie lodówki 
miały pomieścić bogatą zastawę 
oraz  ogromną ilość zapasów przewi-
dzianych nie tylko na potrzeby wy-
poczywającej w  domu rodziny, ale 
też goszczenia przyjaciół oraz orga-
nizowania licznych przyjęć. Obowiąz-
kowa wyspa miała dawać swobodę we 

wspólnym kucharzeniu, również pod-
czas trwających wizyt. Podstawowym 
materiałem dla aranżacji w  stylu 
hampton jest drewno, najczęściej ma-
lowane na biało, marmur, płytki cera-
miczne, często z  mozaikowym wzo-
rem, tkaniny z  marynistycznym de-
korem. Oryginalny hampton lubi nie 
tylko biel, ale też beże, szarości, écru 
i srebrny – barwy te sprawiają wraże-
nie świeżości i przestronności. 

KOLORY OCEANU Z NUTĄ 
POMARAŃCZY
Co z  oryginalnego stylu hampton 
udało się przenieść do kuchni 
w  domu młodej rodziny wybudowa-
nym na Mazowszu? Otwarty na sa-
lon obszerny aneks kuchenny dawał 
spore pole do popisu. W jego central-
nym miejscu, a  zarazem na granicy 
z  pokojem dziennym projektantka 
zaproponowała umieszczenie pokaź-
nej wyspy – to główny blat do przy-
gotowywania posiłków i swobodnych 
konwersacji, a  zarazem bardzo 
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efektowny mebel. Sama zabudowa 
meblowa skład się z  rzędu szafek 
stojących pod oknem, które podob-
nie jak wyspę przykrywa drewniany 
blat. Szafki wiszące sięgają sufitu, 
który jest również – jak to w  aran-
żacjach hampton – bardzo eleganc-
kim elementem wnętrza. Podwie-
szane elementy okalają bogato roz-
rzeźbione sztukaterie, tworzące 
jednocześnie zwieńczenie górnej za-
budowy. Drugi, prostopadły do poło-
żonego pod oknem ciąg zabudowy 
w  dużej części wypełniają sprzęty 
AGD na czele z  przepastną dwu-

drzwiową lodówką. Łącznikiem z ja-
dalnią jest kolejny ciąg zabudowy 
kuchennej – to efektowne, bogato 
przeszklone witryny, które dzięki 
zamontowanemu w  nich oświetle-
niu, rozświetlają i  strefę kuchenną, 
i jadalnianą. Kolorystyka kuchni za-
proponowana przez architektkę od-
biega nieco od oryginalnego hamp-
ton. Przede wszystkim odeszła od 
dominującej w  tym stylu bieli. Ca-
łość aranżacji utrzymana jest w mor-
skich tonacjach, ale w  różnych od-
cieniach – turkusowa wyspa została 
doskonale skomponowana z zielenią 

płytek ceramicznych i szarością po-
zostałych mebli. 
Kontrastującym, a zarazem kolory-
stycznie wzbogacającym wnętrze 
elementem jest drewniana konsola 
ustawiona na tle ściany wykończo-
nej tapetą z klimatycznym wzorem 
sadu mandarynkowego. Intensyw-
nie pomarańczowy kolor owoców 
nie jest tu jednak jedynym akcen-
tem z tej palety barw  –  współgrają 
z  nim stylowe lampki z  oprawami 
w  kształcie falbanek zawieszone 
nad wyspą. Jak dwa słoneczka nad 
turkusowym oceanem! 

Krzesełka w hampton 
obowiązkowo miękkie!
Nowoczesne kuchnie kojarzone są z krzesłami 
przede wszystkim z tworzywa sztucznego, 
ewentualnie wykonanymi z łączonych 
materiałów. Styl hampton jednak nie znosi 
niewygody – miękko musi być również w kuchni. 
Sięgając po krzesła, można mieć i nowocześnie, 
i komfortowo! Od paru lat rynek oferuje meble 
nawiązujące formami do zaprojektowanych 
przez tak znanych projektantów i producentów 
jak Eames, Panton czy Philippe Starck. Są 
też repliki dzieł polskiej sztuki użytkowej jak 
choćby te pochodzące ze słynnej fabryki 
Fameg otwartej w 1881 roku pod Radomskiem. 
Bogactwo wariantów form, materiałów 
i kolorów jest niezliczone: te same modele 
mogą mieć konstrukcje wykonane z tworzyw 
sztucznych przezroczystych i nieprzezroczystych 
występujących w bogatej gamie kolorystycznej, 
ale też z metalu czy drewna. Siedziska jednak 
muszą być miękkie!



SZARLOTTA
WYPIEKI 
W NOWEJ FORMIE

SKŁADNIKI

• 4 jajka
• 1 szklanka cukru
• 1 cukier wanilinowy
• 1/2 szklanki oleju roślinnego lub roztopionego masła
• 1 i 1/2 szklanki (240 g) mąki pszennej
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• 1/2 łyżeczki sody oczyszczonej
• 500 g truskawek
• cukier puder do posypania

PRZYGOTOWANIE:

•  Jajka, cukier i cukier wanilinowy ubić na wysokich obrotach miksera, przez ok. 10 minut.
•  Następnie stopniowo, cienkim strumieniem dodawać olej, cały czas miksując
•  Mąkę z proszkiem do pieczenia i sodą, dokładnie wymieszać i stopniowo dodawać do 
utartej masy jajecznej 
•  Ciasto wyłożyć do tortownicy, posypać truskawkami i wstawić do piekarnika
•  Piec w 180°C przez około 45 minut, do suchego patyczka i zrumienienia się ciasta 
•  Wyjąć z piekarnika i posypać cukrem pudrem

PRZEPIS NA CIASTO Z TRUSKAWKAMI

Pełen asortyment form SZARLOTTA dostępny jest w wybranych sklepach PSB Mrówka.  
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 PROBLEM NA CZASIE ZBYT DUŻO BODŹCÓW

dźwięków i światła
W nadmiarze

NASZA CYWILIZACJA PRZYNIOSŁA WIELE UDOGODNIEŃ, ALE JEDNOCZEŚNIE 
SPRAWIŁA, ŻE ILOŚĆ STYMULUJĄCYCH NAS BODŹCÓW ODDZIAŁUJE NEGATYWNIE 
NA NASZE ZDROWIE I ŻYCIE. ICH NADMIAR PRZYCZYNIA SIĘ TEŻ DO DEGRADACJI 
ŚRODOWISKA – ŹLE WPŁYWA NA ROŚLINY I ZWIERZĘTA. DO KLUCZOWYCH MOŻNA 
ZALICZYĆ ZANIECZYSZCZENIE HAŁASEM I ŚWIATŁEM SZTUCZNYM.

Hałas atakuje nas z każdej 
strony, za szkodliwe uważa 
się już dźwięki powyżej 

65 dB. Mogą to być odgłosy wydawane 
przez sprzęty, pojazdy czy głośne roz-
mowy. Oprócz docierających do nas 
oczywistych dźwięków wytwarzanych 
przez uliczny gwar lub urządzenia są 
to też drgania przenoszące się przez 
grunt na elementy konstrukcji bu-

dynku. Sprawiają, że w  ciszy męczą 
nawet skapujące krople wody i szepty. 
Równie szkodliwe jest sztuczne 
światło emitowane w nadmiernej 
ilości. Zanieczyszczeniem może być 
zbyt jasne lub skierowane w nieod-
powiednim kierunku. W jego zakres 
wchodzi też włączanie światła jesz-
cze przed zapadnięciem zmroku. Te 
aspekty odnoszą się do oświetlenia 

industrialnego, często jednak do-
tyczą indywidualnych odbiorców 
i wiele z nich można przenieść na 
każde gospodarstwo domowe. Dłu-
gotrwałe oddziaływanie nadmier-
nego hałasu i sztucznego światła 
kończy się m.in. osłabieniem układu 
nerwowego, słuchu oraz wzroku. Na 
szczęście są sposoby na zminimali-
zowanie tych zagrożeń. 
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Jak najcichsze przegrody

HAŁAS UJARZMIONY

Aby skutecznie wyciszyć wnętrza domu, 
należy zainwestować w okna o wysokim 
współczynniku izolacyjności akustycznej 
Rw. Odpowiednie tłumienie dźwięków 
dochodzących z otoczenia zewnętrznego 
zapewnią okna o współczynniku Rw od 
36 dB. Gwarancje wysokiej izolacyjności 
akustycznej mają produkty z szybami 
zespolonymi, które mogą uzyskać 
wskaźnik Rw na poziomie 44 dB. Ważną 
rolę w tłumieniu hałasu mają też specjalne 
okucia, dzięki którym podczas wietrzenia 
okien nie trzeba uchylać ani otwierać. Jeśli 
mieszkamy w szczególnie głośnej okolicy, 
warto zastosować specjalne nawiewniki 
akustyczne – zapewnią mniejszy poziom 
hałasu. Mieszkanie dodatkowo wyciszą 
rolety zewnętrzne.

Dach – ochrona 
przed hałasem
Od kiedy poddasza stały się pełnoprawnymi 
elementami przestrzeni mieszkalnych, dla 
wielu ich użytkowników problemem są dźwięki 
docierające przez dach z zewnątrz budynków. 
Do uciążliwych należą nie tylko odgłosy 
deszczu i wiatru, ale też np. ruch uliczny. Z tych 
względów warto zadbać o dobrą izolacyjność 
akustyczną dachu. Największy wpływ ma 
na nią rodzaj zastosowanego pokrycia 
dachowego. Z zasady ciężkie materiały 
są najbardziej skuteczne w wytłumianiu 
dźwięków. Prym wiodą dachówki betonowe 
oraz ceramiczne. Dobrą izolacyjność 
wykazują także gonty drewniane oraz trzcina. 
Elementem, który przyczynia się do obniżenia 
poziomu hałasu, jest sztywne poszycie. 
Dodatkowe wyciszenie zapewnią materiały 
termoizolacyjne, takie jak wełna mineralna. 
Skuteczną izolację cieplno-akustyczną da 
ułożona w dwóch warstwach grubości 25 cm. 
Szczególnie efektywny układ izolujący dźwięki 
stworzy w połączeniu z płytami g-k.

O zminimalizowanie szkodliwego oddziaływania hałasu należy 
zadbać już na etapie budowy domu. Pomogą nam w tym produkty  
o wysokiej izolacyjności akustycznej. Dostępne na rynku materiały 
murowe mają wskaźnik izolacyjności akustycznej RA2 dla ścian 
zewnętrznych na poziomie 20-38 dB, w odniesieniu do ścian 
działowych wskaźnik RA1 powinien być nie mniejszy niż 30 dB, 
cichsze, a więc o wyższej wartości RA1 (35 dB) powinny być 
przegrody między łazienką a innymi pomieszczeniami. Ważna jest 
ich masa – grubsze ściany, podłogi, stropy tworzą lepszą barierę 
dla hałasu zarówno pochodzącego z otoczenia budynku, jak i z jego 
wnętrz. Znaczenie ma też ich ciężar – materiał o dużej wadze, np. 
silikaty trudniej wprawić w drgania. Wpływ na ciszę ma też budowa 
ścian – dobre parametry akustyczne mają ściany trójwarstwowe. 
W przypadku materiałów drążonych, np. ceramiki poryzowanej, 
ważny jest sposób montażu elementów murowych, które 
umożliwiają ustawienie akustyczne, czyli prostopadle szczelinami 
do ściany. Podczas budowy domu istotne jest uszczelnienie miejsc 
styku ściany z innymi przegrodami pionowymi, a także ze stropem, 
co umożliwi wyeliminowanie tzw. mostków akustycznych.

Ciche okna

HAŁAS UJARZMIONY
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Wytłumiające 
wykończenie 
ścian
Ważną rolę w poprawie akustyki 
ścian ma też sposób ich 
wykończenia. Warto zdecydować 
się na tradycyjny tynk cementowo-
-wapienny. Ułożony zarówno na 
elewacji, jak i w pomieszczeniach 
poprawia izolacyjność akustyczną 
wnętrz o 2-3 dB. Jeśli chcemy 
wyciszyć pomieszczenia, zamiast 
tradycyjnych farb użyjmy do ich 
wykończenia tynków lub farb 
strukturalnych. Dobrym wyborem 
będą tapety warstwowe. Najlepiej 
wybrać te z flizelinowym podkładem, 
szczególnie skutecznie wytłumią 
ściany winylowe, które są grube. 
Doskonale pochłaniają dźwięki 
okładziny korkowe – zastosowanie 

na ścianie płyt grubości 3 mm może 
zredukować hałas dobiegający 
zza ściany o ok. 18 dB. Do 
dźwiękochłonnych należą także 

panele boazeryjne z drewna czy 
polistyrenu naśladujące drewniane. 
Sprawdzą się również modne panele 
tekstylne.

Podłoga bez odgłosów

Poziom dźwięków wydawanych przez 
tego rodzaju urządzenia może być bardzo 
wysoki. Do pożądanych można zaliczyć 
cicho pracujący odkurzacz. Najczęściej 
sprzęty te mają głośność ma na poziomie 
75 dB, ale cichszy może emitować ją nawet 
poniżej 60 dB. W otwartych kuchniach 
docenimy cicho pracujący okap. Dobrym 
wyborem w takich wnętrzach będzie sprzęt 
o głośności 70 dB. Równie hałaśliwe są 
miksery i innego rodzaju roboty kuchenne. 
Oczywiście im niższy program, tym są one 
cichsze. Stosunkowo cicho, bo na poziomie 
ok. 45 dB pracują zmywarki i lodówki. 
Wpływ na głośność pracy zmywarki może 
mieć materiał, z jakiego są wykonane myte 
przedmioty – większy hałas będzie, gdy 
myjemy np. metalowe miski czy garnki.

Sprzęt AGD – miły dla ucha

W przypadku podłóg mamy najczęściej 
do czynienia z dźwiękami uderzeniowymi 
pochodzących z wyższej kondygnacji. To 
np. odgłosy głośnych kroków, uderzających 
o podłogę przedmiotów lub pracujących 
urządzeń. Tłumieniu hałasu sprzyja 
warstwowa podłoga pływająca, czyli 
niepołączona bezpośrednio z podłożem. 
Funkcję izolatora akustycznego spełnią 
ułożone bezpośrednio na stropie materiały 
elastyczne, np. elastyczny styropian czy 
wełna szklana. Ze względów na akustykę 
znaczenie ma też warstwa podkładu 
– w przypadku wełny może być minimalna. 
Jeśli nie ma możliwości wykonania tego 
typu izolacji na stropie, można zastosować 
jako materiał podkładowy pod panele 
czy deski podłogowe specjalne podkłady 
wyciszające. Te o dużej gęstości mogą 
obniżyć poziom dźwięku nawet o 29%.



KONTROLA NAD ŚWIATŁEM
Sen w ciemności
Wielu z nas doświadcza nocą niekorzystnego oddziaływania światła 
– jego źródłem mogą być podświetlane domowe sprzęty, równie często 
jesteśmy narażeni na światło ulicznych latarń, wystaw sklepowych czy 
innych rzęsiście oświetlonych obiektów. Emitowane przez nie światło 
zaburza wytwarzanie melatoniny, hormonu, którego produkcja wzrasta 
wraz z zapadnięciem mroku. Odpowiada on za czynniki wpływające 
na korzystny sen: obniżenie ciśnienia krwi i poziomu glukozy oraz 
temperatury ciała. Obecność światła pobudza, nawet tego za szybą 
hamuje ten proces. Nerwy wzrokowe rozpoznają go i przekazują do 
mózgu sygnały, że czas się obudzić. Dlatego szczególnie w sypialni, 
gdy jest ona narażona na dopływ światła zewnętrznego, z rozwagą 
wybierajmy zasłony czy rolety. 

Materiał bez 
prześwitów
Gwarancję zdrowego snu dają 
przesłony wykonane z materiałów, 
które zapewnią zaciemnienie w 90- 
-100%. Przy ich wyborze ważne są 
parametry określające przenikalność 
tkaniny. W przesłonach, które mają 
w jak największym stopniu odciąć 
dopływ światła, najważniejsze 
jest ograniczenie współczynnika 
transmisji T – mówi on o stopniu 
przepuszczalności materiału. Inne 
istotne to współczynniki refleksji, 
czyli odbicia oznaczany literą R oraz 
absorpcji, tzn. pochłaniania światła 
o symbolu A. Takie właściwości 
mają rolety czy zasłony wykonane 
z tekstyliów dimout oraz blackout. 
Materiał na rolety typu blackout 
zaciemnia w 100%, natomiast tkaniny 
typu dimout zacieniają w 85-90%. Są 
one od lewej strony pokryte warstwą 
gumy, która blokuje przepływ 
promieni słonecznych. Skuteczną 
barierą dla światła są rolety 
zewnętrzne odbijające światło od 
szyby. Jeśli w nocy mamy włączone 
światło sztuczne w korytarzu lub 
na schodach, warto też pomyśleć 
o pełnych drzwiach do sypialni.
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Przyjazne 
ściemniacze
Wyciszeniu sprzyja również możliwość regulowania natężenia światła. Jest to możliwe dzięki różnym rodzajom 
ściemniaczy. Producenci oferują nam modele dotykowe, elektroniczne i mechaniczne. Uruchamia się je, dotykając 
i przytrzymując odpowiednie pole na łączniku. Do wygodnych należą obrotowe ściemniacze elektroniczne, które 

mają zamontowane czujniki ruchu albo zmierzchu. Do bardzo 
funkcjonalnych można zaliczyć te z modułami pamięci – po 
wciśnięciu przycisku odtwarzane jest zaprogramowane natężenie 
światła. Tego rodzaju modele mogą być też wyposażone w miękki 
start – po jego włączeniu żarówka wolno się rozjaśnia lub powoli 
gaśnie. Nocą docenimy ściemniacze wyposażone w świecącą diodę 
– dzięki niej łatwiej w ciemności odnajdziemy urządzenia na ścianie. 
Komfort zapewnią modele, którymi możemy sterować zdalnie za 
pomocą podczerwieni lub fal radiowych. Dostępne są także takie, 
które reagują na sygnały akustyczne, czyli głos. Ściemniacze światła 
mogą współpracować ze wszystkimi oferowanymi źródłami światła. 
Przy ich wyborze należy kierować wskazówkami producenta, 
które znajdziemy na opakowaniu lub w instrukcji obsługi danego 
urządzenia.

Czujniki – ekonomia i zdrowie
W wielu przypadkach nie możemy 
całkowicie zrezygnować z nocnego 
sztucznego światła, ponieważ 
odgrywa ono ważną rolę choćby 
w budowaniu po zmroku naszego 
poczucia bezpieczeństwa. Komfort 
zapewnią nam lampy z wmontowanymi 
czujnikami. To dzisiaj bardzo zróżnicowana 
technologicznie grupa produktów 
regulujących włączanie i wyłączanie 
światła, mogą reagować na ruch, 
obecność lub różny stopień zaciemnienia. 
W czujki są wyposażane zarówno 
lampy ogrodowe, jak i przeznaczone 
do montażu we wnętrzach, najczęściej 
wykorzystywane na domowych traktach. 
Bez problemu dobierzemy takie, które 
będą współpracować z markizami 
czy roletami. Wyposażone w czujki 
ruchu i obecności lampy włączają się 
tylko wtedy, gdy ktoś znajduje się 
w zasięgu ich działania – po zaniku 
ruchu lub zaprogramowanym czasie 
samodzielnie się wyłączają. Czujnik 

Światło w odpowiednim miejscu 
Zaśmiecanie światłem można znacznie ograniczyć, wykorzystując 
oprócz ogólnego oświetlenie miejscowe. Wielu czynnościom 
wykonywanym zarówno w domu, jak i na dworze może towarzyszyć 
światło o ograniczonym zasięgu. Jego stosowanie ułatwią 
niezależne obwody elektryczne. Takim rozwiązaniom sprzyja 
różnorodność opraw oświetleniowych, poczynając od kinkietów, 
przez lampy stołowe, stojące, po spoty i płytki LED-owe. W domu 
światła miejscowego nie powinno zabraknąć w salonie, gdzie 
wykorzystamy go podczas oglądania filmów czy innych programów, 
a także czytania. Jest też konieczne przy biurku, wspomagając 
wzrok i koncentrację przy pracy. W sypialni przy łóżku obecność 
lamp dających światło o niewielkim natężeniu ułatwia wyciszenie 
przed snem. Do wygodnych należy zaliczyć oświetlenie regałów 
bibliotecznych, lampy w usytuowanych w sypialni szafach umożliwią 
korzystanie z nich bez użycia światła ogólnego, które może rozbudzić 
śpiącą z nami osobę. Bardzo przyjazne jest również światło 
orientacyjne w strefach komunikacyjnych.

może współpracować ze 
ściemniaczem, dzięki czemu 
zapalanie i gaszenie światła 
odbywa się stopniowo, co 
przekłada się na komfort 
widzenia. Przy wyborze lamp 
z czujnikami znaczenie ma stopień 
ich czułości oraz obszar działania. 
Spokój zapewnią te, które nie 
włączą się, gdy w ogrodzie pojawi 
się drobny ssak, a zareagują 
jedynie na człowieka. Ważny jest 

zasięg ich działania – wpływ ma 
na to m.in. kąt detekcji – może 
on wynosić 120 lub 360 stopni, 
co znacznie poszerza ich pole 
detekcji. Wykorzystując oprawy 
zewnętrzne z czujnikiem 
zmierzchu, warto wybrać modele 
z funkcją przełączania trybu 
działania czujnika ruchu na tryb 
światła stałego, co się przyda, 
np. gdy biesiadujemy wieczorem 
w ogrodzie.
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W dobrym kierunku

Barwa światła
Wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie ma także 
barwa światła. Określa się ją w kelwinach literą K. 
Powinna być dopasowana do funkcji oświetlanego 
miejsca – źle dobrana może wywoływać niepokój 
i zmęczenie, a w dłuższej perspektywie oddziałuje 
negatywnie na nasz wzrok i układ nerwowy. 
Nie ma problemów z dobraniem nowoczesnych 
źródeł światła w różnorodnych wariantach 
temperatury barwowej. Atmosferę komfortu 
i relaksu daje nam światło o ciepłej, białej barwie 
w granicach 2500-3000 K i takie sprawdza się 
w większości pomieszczeń. Chłodniejsze i bardziej 
rześkie o barwie neutralnej około 3500 K można 
zastosować do oświetlenia ogólnego łazienki 
i kuchni – wzmaga ono efekt czystości.

Uwaga na lumeny
Jeszcze niedawno wybierajając źródła światła, kluczowym 
parametrem w określaniu ich skuteczności świetlnej była moc 
podawana w watach (W). W gospodarstwach domowych najczęściej 
stosowano żarówki o mocy 100, 60 lub 40 W. Źródłami światła 
dominującymi w użyciu są dzisiaj LED-y. W ich przypadku moc określa 
przede wszystkim ilość pobieranego prądu, natomiast parametrem, 
który mówi nam, jaką ilość światła emituje żarówka jest wielkość 
strumienia świetlnego mierzonego w lumenach (Lm). Im większa jest 
więc liczba lumenów, tym lampa daje więcej światła. Nowoczesne 
LED-y przy niskim poborze energii elektrycznej emitują silne światło, 
na przykład LED o mocy 10 W może emitować 800 lumenów.

Przez zaśmiecanie światłem rozumie się także oślepianie, 
ograniczające nasze widzenie. Doświadczamy go nie 
tylko w słoneczny dzień na białym śniegu, czy patrząc 
w ciemności na źle skierowane światła samochodu ale 
też np. na stanowiskach pracy, przy biurku czy w strefie 
wypoczynkowej, np. telewizyjnej. Ten typ olśnienia nie razi 
wzroku na moment, lecz prowadzi do długotrwałego zmęczenia 
oczu. W tym przypadku źródłem dyskomfotu mogą być źle 
dobrane źródła światła, a także oprawy. Komfort zapewnią nam 
lampy wyposażone w giętkie ramiona umożliwiające regulację 
kąta padania światła. W redukcji olśnienia pomogą również 
LED-y, emitujące światło rozproszone przez dodatkową 
optykę, np. układy pryzmatyczne, soczewki rozpraszające 
oraz szkło matowe lub mleczne.
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Z NIEPOKOJEM OBSERWUJEMY ROSNĄCE 
CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ, GAZU 

I INNYCH PALIW. NIBY STAWKI JUŻ ZOSTAŁY 
USTALONE, ALE TAK NAPRAWDĘ NIE WIADOMO, 

CO NAM PRZYNIESIENIE PRZYSZŁOŚĆ. AKTUALNIE 
RZĄD WDRAŻA RÓŻNE DZIAŁANIA, KTÓRE MAJĄ NAS CHRONIĆ PRZED 
PODWYŻKAMI. JAK JESZCZE MOŻEMY OBNIŻYĆ RACHUNKI?

z dotacją

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

PRĄD I CIEPŁO

Rosnące ceny prądu, gazu, 
a  także innych paliw porząd-
nie drenują nasze portfele. 

Aby zbyt mocno nie odczuć pod-
wyżek i  mieszkać komfortowo, mo-
żemy skorzystać z  rządowych do-
tacji. Pamiętajmy, że takie formy 

wsparcia są zazwyczaj ograniczone 
kryterium dochodowym, ponadto 
prawdopodobnie będą jednorazowe. 
Oczywiście zachęcamy do skorzy-
stania z  nich. Jednocześnie warto 
zainwestować w  inne rozwiązania. 
Na przykład pompy ciepła i  panele 

fotowoltaiczne pozwolą nam mak-
symalne zredukować rachunki za 
energię oraz  ogrzewanie domu. Po-
nadto stosując te rozwiązania, przy-
czyniamy się do ochrony środowi-
ska naturalnego. Nie ma co ukry-
wać, że zakup tych urządzeń to 
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spory  w  ydatek. Aby więc ograniczyć 
koszty, wykorzystajmy możliwości, 
jakie dają programy wsparcia.   

DODATEK OSŁONOWY 
– NOWOŚĆ 
Od 7 stycznia do 31 października 
2022  r. możemy składać wnioski 
o  dotacje. Kwota dopłat rekompen-
sujących rosnące ceny energii, gazu 
i  paliw może wynieść od 20 zł do 
1437,50 zł dla jednego gospodarstwa 
domowego. Taka duża rozbieżność 
wynika z tego, że wysokość dodatku 
określana jest na podstawie 3 kry-
teriów: liczby osób w  gospodarstwie 
domowym, dochodu oraz istnienia 
ogrzewania węglowego. I  tak przy 
ogrzewaniu niewęglowym, osoby, 
które mieszkają same, otrzymają mak-
symalnie 400 zł rocznie, 2- oraz 3-oso-
bowe gospodarstwa –  600  zł rocznie, 
4- i 5-osobowe gospodarstwa – 850 zł 
rocznie, gospodarstwa powyżej 6 osób 
– 1150 zł rocznie. Jak wspomniano, 
pod uwagę bierze się również dochód. 
Maksymalną kwotę dodatku dostaną 
gospodarstwa jednoosobowe, któ-
rych dochód nie przekracza 2100 zł 
netto na miesiąc. W gospodarstwach 
wieloosobowych próg ten jest obni-
żony do 1500 zł netto na osobę. Nato-
miast w przypadku wyższych docho-
dów rozliczanie odbywać się będzie 
na zasadzie „złotówka za złotówkę”. 
Oznacza to, że dopłata będzie obni-
żona o kwotę przekroczenia progów. 
Na przykład w  gospodarstwie jed-
noosobowym, w którym dochód wy-
nosi 2300 zł netto na miesiąc, kwota 
dodatku osłonowego będzie wynosiła 
200 zł za 2022 r. Minimalna kwota do-
datku osłonowego wynosi 20 zł, jeśli 
więc gospodarstwom domowym bę-

dzie przysługiwało mniej pieniędzy, 
to po prostu nie dostaną nic. 
Co ciekawe większe dofinansowanie 
mogą dostać osoby, które ogrzewają 
dom węglem. Gospodarstwo 1-oso-
bowe może liczyć maksymalnie na 
500 zł na rok, 2-3-osobowe – 750 zł 
na rok, 4-5-osobowe – 1062,50 zł na 
rok, 6-osobowe i  więcej – 1437,50 zł 
na rok. 
O  przyznaniu dodatku osłonowego 
i  jego wysokości decydują gminy, 
które otrzymają dotacje z  budżetu 
państwa. Informację o  przyznaniu 
dotacji otrzymamy od wójta, burmi-
strza lub prezydenta miasta na adres 
e-mail podany we wniosku. Oprócz 
formy korespondencyjnej wnio-
sek możemy wysłać elektronicznie 
(w tym przypadku jednak niezbędny 
jest kwalifikowany podpis elektro-
niczny lub profil zaufany). We wnio-
sku znajdują się dokładne informa-
cje o naliczaniu dochodów. 
Warto wiedzieć, że pod uwagę bie-
rzemy średni dochód miesięczny 
z  2021 roku, jeśli wniosek zostanie 
złożony do 31 lipca 2022 r. Po tym 
terminie pod uwagę musimy już 
wziąć dochody z 2022 r. Do dochodu 
nie wliczamy: alimentów na dzieci, 
świadczenia uzupełniającego, do-
datku energetycznego, zasiłku pie-
lęgnacyjnego, rocznego świadcze-
nia dla emerytów i rencistów. Doda-
tek osłonowy przysługuje wyłącznie 
jednej osobie z  gospodarstwa. Jeśli 
więc złoży je więcej osób, to dotacja 
będzie przyznana tej, która pierwsza 
złożyła wniosek. 

ROZCHWYTYWANY  
„MÓJ PRĄD” 
Rządowy program „Mój Prąd” wspo-
maga rozwój odnawialnych źródeł 
energii i  uzupełnia program „Czy-
ste Powietrze”. W  2022 r. będzie to 
już IV edycja programu, który cie-
szy się bardzo dużym powodzeniem 
–  2 i  3  nabór wniosków zakończył 
się z  powodu wyczerpania fundu-
szy. Skierowany jest do osób fizycz-
nych (prosumentów), które wytwa-
rzają energię na własne potrzeby 
i  mają zawartą umowę komplek-
sową z Operatorem Sieci Dystrybu-
cyjnej regulującą kwestie związane 
z  wprowadzeniem do sieci energii 
elektrycznej wytworzonej w mikro-
instalacji. Dofinansowanie ma przy-
sługiwać – jak w poprzednich latach 
– na budowę nowej instalacji fotowol-
taicznej o mocy od 2 do 10 kW. 
Ponadto w  2022 r. zakres pro-
gramu zostanie rozszerzony o  in-
teligentne systemy zarządzania 
energią w  domu, punkty  ładowania 
 (ładowarki do samochodów 
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elektrycznych),  m  agazyny energii 
elektrycznej oraz magazyny ciepła 
i chłodu. O zwrot poniesionych kosz-
tów będziemy mogli ubiegać się do-
piero po zrealizowaniu inwesty-
cji. Obecnie nie wiadomo kiedy ru-
szy IV edycja i ile wyniesie dofinan-
sowanie –  w  1  i  2  edycji wynosiło 
5000 zł, a w 3 było to już 3000 zł. Do-
tacja nie będzie przysługiwać insta-
lacjom starszym niż 24 miesiące! 
Ale najważniejsze jest to, że korzy-
stanie z darmowej energii ze słońca 
przekłada się na zmniejszenie do-
mowych rachunków, ale są też wy-
mierne korzyści dla środowiska. 

„MOJE CIEPŁO” 
Z POMPĄ CIEPŁA
Dotacje na zakup i  montaż pomp 
ciepła są już pewne. Będzie można 
je uzyskać z  programu „Moje Cie-
pło” przygotowanego przez Naro-
dowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i  Gospodarki Wodnej. Bene-
ficjantami programu będą osoby 
fizyczne – właściciele lub współ-
właściciele (odbiorcy końcowi) no-
wych, jednorodzinnych budyn-
ków mieszkalnych. Jak podają eks-
perci NFOŚiGW, z  „Mojego Cie-
pła” będą mogły skorzystać również 
osoby, które kupiły i  zamontowały 

pompę ciepła przed wejściem pro-
gramu, a prawdopodobnie ruszy on 
w II kwartale 2022 r. 
Dofinansowanie będzie uzależnione 
od stanu technicznego budynku, 
a tak naprawdę wskaźnika Ep, który 
określa ilość energii nieodnawial-
nej, niezbędnej do ogrzewania domu, 
wentylacji, chłodzenia, oświetlenia 
oraz prz ygotowania c.w.u., w  przeli-
czeniu na jednostkę powierzchni. Od 
2021 r. współczynnik ten nie może 
przekraczać 70 kWh/(m2·rok). Jednak 
aby można było otrzymać dofinanso-
wanie, konieczne będzie spełnienie 
bardziej rygorystycznych wymogów. 
W  pierwszym (przejściowym) roku 
funkcjonowania programu będzie 
obowiązywać  wymóg Ep maksymal-
nie 63 kWh/(m2·rok), natomiast w ko-
lejnych latach wymóg Ep ma wyno-
sić maksymalnie 55 kWh/ (m2·rok). 
Formą wsparcia udzielanego w  ra-
mach tego programu ma być do-
tacja do 30% kosztów kwalifikowa-
nych  w  zależności od rodzaju zasto-
sowanej pompy ciepła: w przypadku 
powietrznej pompy ciepła będzie  to 
maksymalnie 7000 zł, a  gruntowej 
pompy ciepła – 21000 zł. 
Prawdopodobnie posiadacze kart 
Dużej Rodziny będą mogli ubie-
gać się nie o 30, a o 45% zwrot kosz-
tów kwalifikowanych. Należy pod-
kreślić, że inwestycja w  pompy 

Celem programu „Agroenergia” jest zwiększenie 
produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 
rolniczym. Program ma być realizowany do 2027 r., 
jednak podpisywanie umów ma zakończyć się 
31 grudnia 2025 r. „Agroenergia” skierowana jest 
do dwóch grup beneficjentów. Pierwsza to osoby 
fizyczne będące właścicielem lub dzierżawcą 
nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia 

Agroenergia dla rolników

użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 do 
300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem 
wniosku prowadzące osobiście gospodarstwo. 
Druga to osoby prawne będące właścicielami lub 
dzierżawcami nieruchomości rolnych, których 
łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera 
się w przedziale od 1 do 300 ha oraz co najmniej 
rok przed złożeniem wniosku o udzielenie 
dofinansowania prowadzące działalność rolniczą 
lub działalność gospodarczą w zakresie usług 
rolniczych. Dofinansowanie można uzyskać m.in. 
na instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe i pompy 
ciepła o mocy zainstalowanej powyżej 10 kW 
i nie większej niż 50 kW, w tym także instalacje 
hybrydowe oraz towarzyszące magazyny 
energii elektrycznej, a także na biogazownie 
rolnicze wraz z towarzyszącą instalacją 
wytwarzania biogazu rolniczego oraz elektrownie 
wodne o mocy nie większej niż 500 kW wraz 
z towarzyszącymi magazynami energii. NFOŚiGW 
zaplanował, że dofinansowanie będzie można 
uzyskać w formie dotacji lub pożyczki na 
preferencyjnych warunkach – w zależności od 
tego, jakie przedsięwzięcie zostało zrealizowane.



ciwdziała powstawaniu ubóstwa 
energetycznego. 
Wnioskodawcy w programie (gmina, 
związek międzygminny, powiat, 
związek metropolitalny w  woje-
wództwie śląskim) mogą uzyskać 
do 70% dofinansowania kosztów in-
westycji. Pozostałe 30% stanowi ich 
wkład własny. Dzięki temu miesz-
kańcy gmin położonych na obsza-
rze, gdzie  o bowiązuje tzw. uchwała 
antysmogowa, mogą otrzymać bez-
zwrotą dotację do 100% kosztów 
przedsięwzięcia. Średni koszt reali-
zacji inwestycji w jednym budynku, 
a w przypadku budynku o dwóch lo-
kalach w  jednym lokalu nie może 
przekroczyć 53 tys. zł.
Ostatecznym beneficjentem „Stop 
Smogu” są osoby, których nie stać 
na wymianę lub likwidację kotła wy-
sokoemisyjnego i  ocieplenie domu. 
Program określa, że to ci, któ-
rych przeciętny miesięczny do-
chód na jednego członka gospo-
darstwa domowego nie przekracza 
175% kwoty najniższej emerytury 

w  gospodarstwie jednoosobowym 
i  125% tej kwoty w  gospodarstwie 
wieloosobowym. 

ZNANE, ALE NOWE ZASADY 
„CZYSTE POWIETRZE”
Jak wcześniej wspomniano, rzą-
dowy program „Czyste Powietrze” 
jest szeroko promowany od kilku 
lat  (obowiązuje od września 2018 r.) 
i chyba wszyscy o nim słyszeli. Ale 
dla przypomnienia: program skiero-
wany jest do właścicieli lub współ-
właścicieli jednorodzinnych budyn-
ków mieszkalnych lub wydzielonych 
w  budynkach jednorodzinnych lo-
kali mieszkalnych z  wyodrębnioną 
księgą wieczystą. Dofinansowanie 
można uzyskać zarówno na wymianę 
starych oraz  nieefektywnych źródeł 
ciepła na paliwo stałe na nowoczesne 
źródła ciepła spełniające najwyższe 
normy, jak i przeprowadzenie nie-
zbędnych prac termomodernizacyj-
nych budynku, np. ocieplenie ścian 
zewnętrznych czy wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej.  

ciepła wiąże się nie tylko ze znacz-
nym obniżeniem kosztów eksploata-
cyjnych, to również ochrona środo-
wiska naturalnego. 

„STOP SMOG”  
– DOWIEDZ SIĘ W GMINIE  
Na mniejsze rachunki za ogrzewa-
nie w  dużej mierze wpływa stan 
techniczny budynku – a  przede 
wszystkim źródło ciepła oraz izola-
cja termiczna ścian zewnętrznych, 
dachu czy szczelne okna i  drzwi. 
Jeśli w  naszym domu wszystkie 
te elementy pozostawiają wiele do 
życzenia, to warto przeprowadzić 
termomodernizację i  wymienić 
nieefektywne źródło ciepła na ni-
skoemisyjne. Także i  w  tej kwestii 
możemy liczyć na finansowe wspar-
cie. O  programie „Czyste powie-
trze” słyszeli prawie wszyscy, nato-
miast drugim – bardziej „tajemni-
czym” – rządowym programem an-
tysmogowym jest „Stop Smog”. Ma 
on na celu oczywiście poprawę ja-
kości powietrza, ale również prze-

 REKLAMA 
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Trzecia część programu ma ru-
szyć niebawem, jednak dokładna 
data nie jest jeszcze znana, chociaż 
zmiany do programu zostały już za-
opiniowane przez Ministerstwo Kli-
matu Środowiska i  przyjęte przez 
Radę Nadzorczą NFOŚiGW. Obecnie 

trwają prace nad dokumentacją pro-
jektową niezbędną do uruchomienia 
naboru nowych wniosków. 
Co się zmieni w  2022 r.? W  pierw-
szej kolejności zostanie ogłoszony 
nabór wniosków dla osób o  najniż-
szych dochodach. Przeciętny do-

chód na jednego członka gospodar-
stwa domowego uprawniający do 
najwyższego poziomu wsparcia to 
900 zł (w przypadku gospodarstwa 
 wieloosobowego) lub do 1269  zł (go-
spodarstwa  j ednoosobowe). Inne 
ważne ustalenia to: maksymalna 
kwota dotacji dla całego przedsię-
wzięcia – do 69000 zł, intensywność 
dofinansowania –  do 90% kosztów 
kwalifikowanych, liczba trans rozliczeń 
– do 5, okres realizacji przedsięwzię-
cia – do 36 miesięcy. Ponadto (naszym 
zdaniem równie istotne): uwzględnie-
nie możliwości finansowania z  „Czy-
stego Powietrza”, gdy dofinansowanie 
łączy się z gminnymi programami pa-
rasolowymi, w których wnioskodawca 
nie staje się właścicielem kotła do za-
kończenia okresu trwałości; umoż-
liwienie dłuższej realizacji projektu, 
gdy opóźnienie rozliczenia wynika 
z  przesunięcia terminu przyłączenia 
gazu przez operatora czy dopuszcze-
nie kotłów dwupaliwowych na drewno 
kawałkowe i pellet, jako zgodnych z ce-
lami projektu. 

Nowela ustawy o fotowoltaice
Nie ma co ukrywać, fotowoltaika 
znacząco obniża kwoty energii, 
niektórzy chwalą się tak 
niskimi rachunkami, że to aż 
nieprawdopodobne. Czy to się 
niedługo zmieni? Tak, ponieważ 
Sejm uchwalił zmianę ustawy 
o odnawialnych źródłach energii, 
ale i tak nadal warto inwestować 
w instalację fotowoltaiczną – na 
pewno rachunki za prąd nie 
będą przerażające. Zgodnie 
z nowelą, kto złoży poprawny 
i kompletny wniosek o przyłączenie 
mikroinstalacji do sieci do 31 marca 
2022 r., będzie mógł skorzystać 
jeszcze z obecnych zasad, czyli 
opustów. Prawo do zachowania 
systemu rozliczeń obowiązuje przez 
15 lat od momentu wprowadzenia 
pierwszej energii do sieci. 
W obecnym systemie prosument 
odbiera w ciągu roku 80% energii 
wprowadzonej do sieci, gdy ma 
instalację do 10 kW albo 70% przy 
instalacjach 10-50 kW. 
Od tej energii nie płaci opłat 
dystrybucyjnych i zmiennych 
w rachunku za prąd. W nowym 
systemie już tak nie będzie. Kto 
złoży wniosek o przyłączenie 
mikroinstalacji od 1 kwietnia 2022 r., 

skorzysta z systemu opustów 
tylko do 30 czerwca 2022 r. Od 
1 lipca 2022 r. ma obowiązywać już 
rozliczenie według wartości energii 
wprowadzonej do sieci i pobranej 
z niej, czyli net-billing. Będzie to 
polegało na tym, że sprzedawca 
energii będzie prowadził „depozyt 
prosumencki”. Jego wartość 
będzie ustalana na koniec 
miesiąca i przyporządkowywana 
do konta w kolejnym miesiącu 
kalendarzowym. Kwota środków  
może być rozliczana na koncie przez 
12 miesięcy od dnia przypisania. 
Po upływie 12 miesięcy od dnia 
przypisania prosumentowi zwraca 

się niewykorzystane środki, ale 
tylko do 20% wartości energii 
elektrycznej wprowadzonej do sieci 
w miesiącu kalendarzowym, którego 
dotyczy zwrot nadpłaty. Pozostałe 
zgromadzone oszczędności 
umarza się. Rozliczenie energii 
wprowadzonej do sieci ma się 
odbywać według cen rynkowych. 
Co ważne, w ustawie przyjęto 
mechanizm dotyczący cen 
ujemnych, prosument będzie mógł 
zawrzeć umowę ze sprzedawcą 
energii umożliwiającą mu odłączenie 
mikroinstalacji lub ograniczenie 
wprowadzania przez nią energii do 
sieci, gdy ceny spadną poniżej zera. 



SAARPOR.indd   1SAARPOR.indd   1 31.01.2022   20:26:3531.01.2022   20:26:35



DOMOWE FINANSE
     plany mieszkaniowe

30  wiosna 2022

z profesjonalistą

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

TRANSAKCJA 
SPRZEDAŻ, KUPNO I WYNAJEM 
MIESZKANIA LUB DOMU TO ZAJĘCIA 
MOCNO STRESUJĄCE, ŁATWO TEŻ 
PODCZAS NICH POPEŁNIĆ WIELE 
KOSZTOWNYCH BŁĘDÓW. MOŻE WIĘC 
JEDNAK ZDJĄĆ SOBIE Z GŁOWY TEN 
TRUDNY I CZASOCHŁONNY PROCES? 
CZY PROFESJONALNA AGENCJA 
NIERUCHOMOŚCI RZECZYWIŚCIE JEST 
W STANIE NAM TYM POMÓC? 
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Na rynku jest coraz mniej 
mieszkań, których sprze-
dażą czy wynajmem zaj-

mują się ich właściciele, w  prze-
ważającej części oferty przechodzą 
przez biura nieruchomości. Dla-
czego tak się dzieje, skoro korzysta-
nie z pomocy pośrednika jest kosz-
towne? Są osoby, które chcąc zaosz-
czędzić, decydują się na poszukiwa-
nie na własną rękę mieszkania czy 
domu lub chętnego do ich kupna, 
ale nie zawsze próby te się udają. 
W  sytuacji dużej podaży nierucho-
mości na rynku samodzielna sprze-
daż lub wynajem może trwać bar-
dzo długo. Będzie podobnie, gdy 
chcemy kupić lub znaleźć do wyna-
jęcia mieszkanie czy dom w  przy-
padku małej podaży na rynku. 
Agenci znają sposoby, by znacznie 
przyspieszyć transakcje. Ponadto 
jest grupa klientów, którzy nie szu-
kają nieruchomości poprzez czyta-
nie ogłoszeń, tylko od razu kierują 
swoje kroki do biur nieruchomości. 
Są przekonani, że agenci mają więk-
szą wiedzę i szerszy dostęp do klien-
tów niż przeciętne osoby, które chcą 
sprzedać lub kupić nieruchomość. 
Doświadczony pośrednik wie, w  ja-
kie ogłoszenia inwestować, by docie-
rać do zainteresowanych zakupem. 
Lata doświadczeń i  zdobyte przez 
ten czas kontakty owocują dostępem 
do dodatkowych baz danych, zwięk-
szając szansę na końcowy sukces. 

USŁUGA, KTÓRA KOSZTUJE 
Zwracając się do biura nieruchomo-
ści, przygotujmy się na wydatek i to 
niemały. Nie zawsze zresztą jeste-
śmy świadomi dodatkowych kosz-
tów. W  ostatnim czasie wiele agen-
cji deklaruje, że sprzeda nam miesz-
kanie bez prowizji, ale oznacza to 
zazwyczaj, że jest ona ukryta. Naj-
częściej wliczona jest w cenę, co zna-
czy, że suma, jaką otrzyma sprzeda-
jący, będzie pomniejszona o  wyso-
kość prowizji. Gdy agentowi zależy 
na transakcji, będzie negocjował 
cenę u  sprzedającego, czasami zej-
dzie też z  wysokości prowizji. Na 
pewno jednak nigdy z  niej nie zre-
zygnuje, nie ma w  tym zresztą nic 
dziwnego, jest to jego praca. Tak czy 
owak, za pośrednictwo w zakupie za-

płacimy. Gdy sprzedajemy lub szu-
kamy mieszkania do wynajęcia, pro-
wizja nie będzie już ukryta. Bardzo 
ważny jest tutaj zapis w umowie do-
tyczący jej wysokości – prowizja zwy-
kle jest podawana procentowo w sto-
sunku do transakcyjnej ceny miesz-
kania. Kształtuje się ona średnio na 
poziomie 2-3% wartości nabywanej 
nieruchomości. Nawet przy niewiel-
kim mieszkaniu może wynieść od 
kilku do kilkunastu tysięcy złotych. 
Są biura i  agenci, z  którymi wyso-
kość prowizji można negocjować już 
przy podpisaniu umowy, warto pod-
jąć taką próbę – zwykle udaje się ją 
obniżyć nie więcej niż 0,5%. Dobrze 
też jest wyjaśnić kwestię rezygnacji 
z  usług agencji, np. czy wcześniej-
sze rozwiązanie umowy nie będzie 
generowało dla nas dodatkowych 
kosztów. 

SPRZEDAŻ 
NA WYŁĄCZNOŚĆ 
Czasami warto rozważyć usługę 
sprzedaży czy wynajmu mieszka-
nia lub domu na wyłączność jed-
nemu biuru nieruchomości. Umowa 
taka jest zawierana na określony 
czas, np. na pół roku. Gdy dojdzie do 
transakcji, zapłacimy wówczas wyż-
szą prowizję niż w  przypadku zwy-
kłej usługi. W czasie trwania umowy 
nie będziemy mogli też oddać miesz-
kania do sprzedaży innej agencji, cho-
ciaż czasami nadal pozostaje nam 

możliwość oferowania go na własną 
rękę – wszystkie te zasady muszą być 
precyzyjnie określone w umowie. Na 
pierwszy rzut oka wydaje się więc, że 
nie jest to dla nas korzystny układ, 
ale w trudnej sytuacji rynkowej może 
się nam to opłacać. Już w samej umo-
wie możemy mieć zapis, że miesz-
kanie będzie promowane w  znacz-
nie większej liczbie kanałów niż przy 
umowie zwykłej. Oferta jest przy tym 
obecna tylko w  jednej agencji, co 
oznacza, że każdy klient zaintereso-
wany mieszkaniem trafi właśnie do 
niej. Jeśli ogłoszenie jest w  wielu 
biurach, praca agenta może pójść 
na marne, gdy w  jednej, będzie 
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b  ardziej zmotywowany do pracy 
–  prawdopodobieństwo, że ostatecz-
nie prowizja trafi do niego i że jej wy-
sokość będzie wyższa, jest znacznie 
większe. Jest też wiele profesjonal-
nie działających biur, które w ramach 
umowy na wyłączność, oprócz inten-
sywniejszej promocji nieruchomości, 
oferują takie usługi jak przygotowa-
nie mieszkania do oględzin, posprzą-
tanie, wykonanie profesjonalnych zdjęć 

czy prezentacji filmowej. Usługa taka 
opiera się na zminimalizowaniu na-
szego wysiłku – agentowi powierzamy 
klucze, tak aby w dowolnej chwili, bez 
naszego zaangażowania mógł poka-
zać lokal potencjalnym klientom. Do 
zadań agencji będzie należało wów-
czas zadbanie, by mieszkanie każdora-
zowo prezentowało się jak najkorzyst-
niej. To pośrednik musi dopilnować, 
by mieszkanie było np. wywietrzone. 

MONITORING OFERTY
Z  agentem możemy umówić się na 
spotkanie w  biurze lub w  oferowa-
nej nieruchomości. Pierwsze kroki 
współpracy możemy jednak podjąć, 
nie ruszając się z  domu. Wiele no-
wocześnie działających agencji ma 
na swoich portalach darmowy for-
mularz wyceny nieruchomości. Wpi-
sując dane mieszkania, uzyskamy 
jego przybliżoną cenę. Po przeana-
lizowaniu oferty doradca skontak-
tuje się z nami, aby ją uszczegółowić 
i na tej podstawie przygotować dedy-
kowany raport cenowy – to porówna-
nie cen ofertowych i transakcyjnych 
podobnych mieszkań w  okolicy. Na 
spotkaniu agent przedstawi również 
szacunkowy czas sprzedaży miesz-
kania za oczekiwaną przez nas cenę. 
Nowocześnie działające agencje spo-
rządzają wycenę na podstawie za-
awansowanego algorytmu cenowego, 
który uwzględnia wiele danych: 

JEŚLI AGENCJA 
NIERUCHOMOŚCI NIE 

POBIERA OD NAS PROWIZJI 
ZA ZAKUP MIESZKANIA, 
NAJCZĘŚCIEJ JEST ONA 
DOLICZONA DO CENY. 

Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży nie oznacza 
wyburzania ścian, budowania ich na nowo ani nawet 
gruntownych remontów posadzek, łazienek czy kuchni. 
Profesjonalista wskaże, jak niewielkim kosztem wydobyć 
atuty mieszkania i zminimalizować wady. Czasami wystarczy 

Home staging również w agencji
gruntowne posprzątanie, zdepersonalizowanie go, 
czyli pozbawienie naszych osobistych rzeczy oraz 
kilka dobrze dobranych dodatków dekoracyjnych, 
by mieszkanie było milsze dla oka. Taka usługa 
nazywana home stagingiem zdobywa coraz większą 
popularność. Oferuje ją także wiele profesjonalnie 
działających agencji nieruchomości. Zatrudniają oni 
lub współpracują z home stagerami, których usługa 
może być doliczona do prowizji agencji lub płatna 
osobno – wszystko zależy od umowy z agencją. 
Pamiętajmy jednak, że zapłata za home staging 
obejmuje doradztwo i prace aranżacyjne, czasami 
również posprzątanie. Po naszej stronie pozostaje 
koszt wszystkich dodatków, np. tkanin czy kwiatów. 
Zapłacimy osobno również za bardziej gruntowne 
porządki i zakup niezbędnych do niego środków 
czystości. Koszty będą wyższe, gdy home stager 
zaproponuje wypożyczenie do sesji fotograficznej 
czy na dzień otwarty np. mebli i dekoracji. Usługa 
home stagera zależy od zakresu i może się zamknąć 
w kilkuset złotych, ale może też sięgnąć kilku tysięcy. 
Po zastosowaniu home stagingu wartość mieszkania 
wzrasta często aż o 10-15%. 
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Finał u notariusza
Prowizja pośrednika obejmuje 
również przeprowadzenie 
nas przez samą transakcję. 
Agent może nam wskazać 
biuro notarialne, ale możemy 
też sami wybrać notariusza, 
a pośrednik załatwi w naszym 
imieniu termin i dostarczy mu 
niezbędne dokumenty. Nie 
ominie nas jednak obowiązek 
obecności w biurze podczas 
podpisywania aktu notarialnego 
– tu agent nie może nas 
wyręczyć, chyba że udzielimy mu 
specjalnego pełnomocnictwa! 
Może się natomiast zdarzyć, 
że będzie on chciał być obecny 
w kancelarii notarialnej podczas 
spisywania aktu sprzedaży. 
Jest to zupełnie zbędne, bo 
to zadaniem notariusza jest 
zadbanie, aby akty i dokumenty 
były sporządzane w sposób 
zrozumiały oraz przejrzysty, 
a dodatkowo ma on obowiązek 
czuwać nad należytym 
zabezpieczeniem praw 
i interesów stron. Notariusz jest 
również zobowiązany udzielać 
stronom niezbędnych wyjaśnień 
dotyczących dokonywanej 
czynności notarialnej. Nie tylko 
więc nie ma uzasadnienia 
obecność agenta nieruchomości 
u notariusza, ale wręcz może 
być naruszeniem tajemnicy 
zawodowej. Pamiętajmy też, 
że usługa pośrednika nie 
zwalnia nas z opłat, które 
nierozerwalnie związane są 
z przeprowadzaną transakcją 
zakupu nieruchomości, tj. taksy 
notarialnej i opłat sądowych. 
Kupując lokal na rynku wtórnym, 
jesteśmy zobowiązani do 
zapłacenia podatku od czynności 
cywilnoprawnych (określanym 
w skrócie jako PCC), który wynosi 
2% od ceny transakcyjnej. 
Podatek pobiera notariusz i jest 
on w całości odprowadzany do 
Skarbu Państwa. 

ceny ofertowe, lokalizację, metraż, 
standard, piętro, rok budowy, obec-
ność windy w budynku, jak również ak-
tualne ceny transakcyjne podobnych 
ofert w  okolicy. Na podstawie tak 
szczegółowych informacji agent wie, 
co wpłynie na sprzedaż. Przed rozpo-
częciem działań pośrednik przygoto-
wuje nam najlepszą strategię sprze-
daży nieruchomości. Zorganizuje też 
profesjonalną sesję zdjęciową i  spa-
cer 3D. Kolejny krok to ogłoszenie 
sprzedaży na najpopularniejszych por-
talach nieruchomości. W zakres usług 
wchodzi również pomoc przy zgro-
madzeniu niezbędnych dokumentów 

i  sfinalizowanie transakcji u  notariu-
sza. Podczas współpracy na bieżąco 
będziemy informowani, jakie są po-
stępy sprzedaży i jak zmienia się stra-
tegia. Niektóre agencje oferują sto-
sunkowo nową usługę – tzw.  dzień 
otwarty, w  czasie którego mieszka-
nie będą mogli odwiedzić potencjalni 
nabywcy. Prezentacja powinna od-
słonić atuty lokalu: np. możliwości 
przestawienia ścian, podziału jed-
nego pokoju na dwa mniejsze, otwar-
cia kuchni. Innym środkiem jest też 
visual staging, czyli wizualizacja uka-
zująca, jak może wyglądać mieszka-
nie po wprowadzeniu zmian – może 
to być nawet projekt wraz z  wyceną 
remontu.

PEWNIEJSZY ZAKUP
Profesjonalna agencja może nam 
oszczędzić sporo czasu i  nerwów 
również, gdy kupujemy nierucho-
mość. Mieszkanie czy dom, które 
jest już w  ofercie agencji, powinno 
mieć sprawdzony stan prawny. Za-
nim agencja wystawi ogłosze-
nie, upewnia się, czy właścicielem 
mieszkania jest osoba, która się za 
nią podaje, czy nie jest ono zadłu-
żone lub obciążone wadami praw-
nymi. Sprawdza także,  czy w miesz-
kaniu nikt nie jest zameldowany 
oraz czy nie jest ono obciążone tzw. 
prawem dożywocia. Weryfikuje stan 
gruntu pod budynkiem oraz stan tech-
niczny budynku. Do sprzedaży biuro 
powinno mieć zgromadzone wszyst-
kie dokumenty i  informacje o opła-
tach – czynszu oraz podatkach. 
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CHCIELIBYŚMY ODMIENIĆ MIESZKANIE, ALE JUŻ SAMO SŁOWO REMONT NAS 
PRZERAŻA? OCZAMI WYOBRAŹNI WIDZIMY NIEKOŃCZĄCY SIĘ BAŁAGAN, TONY 
GRUZU ORAZ DUŻY DEBET NA KARCIE KREDYTOWEJ. WCALE JEDNAK TAK NIE 
MUSI BYĆ! OTO SPOSOBY NA ODMIANĘ WNĘTRZA NIEWIELKIM KOSZTEM.

samodzielnie

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

TANIEJ 

Aby nasze mieszkanie było 
modne, ale przede wszystkim 
miło nam się w nim miesz-

kało, wcale nie musimy zatrudniać 
fachowców, wyburzać ścian, skuwać 
płytek, a przy tym wydawać wszyst-
kich oszczędności czy zaciągać kre-
dytu. Czasami wystarczy niewielka 
zmiana, np. pomalowanie ściany czy 

wymiana uchwytów w szafce, by cał-
kowicie odmienić wnętrze. Oczywi-
ście nie obędzie się bez zakupu nie-
zbędnych materiałów budowlanych, 
wykończeniowych i narzędzi, ale ich 
koszt wcale nie musi być duży. Obec-
nie na rynku jest tak szeroki wybór 
atrakcyjnych produktów, że z  pew-
nością dobierzemy odpowiednie na 

naszą kieszeń. A może narzędzia po-
życzy nam zaprzyjaźniony sąsiad? 
Zachęcamy więc do zmian. Szcze-
gólnie że wiosna to najlepsza pora 
na przeprowadzenie remontów. Pod-
powiadamy, jak pomysłowo odświe-
żyć mieszkanie i nie stracić fortuny. 
Co ważne, wszystkie prace możemy 
przeprowadzić samodzielnie! 
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WIELKIE I EFEKTOWNE ZMIANY MAŁYM KOSZTEM
Pędzle w dłoń
Malowanie ścian to chyba najbardziej 
oczywisty sposób na odmianę 
i odświeżenie wnętrza, a przy 
tym najłatwiejszy oraz najtańszy. 
Dzięki odpowiednio dobranej farbie 
zakryjemy wszelkie ślady użytkowania, 
plamy i zanieczyszczenia. Możemy 
oczywiście powtórzyć odcień, ale jego 
zmiana to dobry sposób na całkiem 
nową aranżację. Kolor ścian może 
być zarówno tylko tłem, jak i grać 
pierwsze skrzypce. Neutralny czy jasny 
będzie kompozycyjną bazą, natomiast 
wyrazisty i nasycony nada całości 
charakterystyczny, indywidualny 
rys. Wybór barwy to tak naprawdę 
kwestia gustu. Pamiętajmy, że to nam 
ma się podobać, przecież to nasze 
mieszkanie i my spędzamy w nim 
wolny czas! Jednak jeśli chcemy być 
na topie, to w 2022 r. warto postawić 
na intensywny błękit. Odcień nieba 
w słoneczny, bezchmurny dzień 

Wzory do każdego wnętrza
Tapetowanie to popularny sposób na dekorację 
ścian. Nic dziwnego. Romantyczne kwiaty, palmowe 
liście, wzory nawiązujące do sztuki japońskiej, 
duże geometryczne kształty, a może klasyczne 
cegły odmienią całkowicie każde wnętrze w jeden 
wolny weekend, a nawet wieczór. Zanim jednak 
zdecydujemy się na konkretny motyw, dobrze 
zastanówmy się, na jakim efekcie nam zależy. 
Jeżeli np. na wytapetowanej ścianie zamierzamy 
powiesić obrazki czy zdjęcia, dobrym wyborem 
będzie okładzina z delikatnym, klasycznym wzorem, 
która podkreśli urodę ramek i ich zawartość. 
Możemy również tapetę ułożyć tylko na jednej 
ścianie, a pozostałe pomalować farbami o zbliżonej 
kolorystyce – efekt z pewnością będzie spektakularny. 
Obecnie najczęściej wybierane są tapety winylowe, 
ale dostępne są też inne rodzaje, m.in. papierowe, 
korkowe, flizelinowe czy tekstylne. Niezaprzeczalną 
zaletą tapety jest to, że zakryje wszystkie 
niedoskonałości. Jednak jej przyklejenie wymaga 
nieco precyzji, nie spieszmy się więc podczas pracy. 

W kolorowej odsłonie
Kto z nas w domu nie ma mebla, który trąci myszką? Nie 
musimy go wyrzucać, wystarczy nadać mu nowy look za 
pomocą odpowiednich farb. Przerabianie starych mebli obecnie 
jest modne, więc jeśli nie mamy pomysłu, inspiracji możemy 
poszukać w internecie. Do malowania przedmiotów ze sklejki 
lub fornirowanych najlepiej jest użyć farb kredowych. Dobrze 
kryją i nadają malowanej powierzchni naturalny efekt. Przed 
przystąpieniem do pracy należy wyczyścić mebel i odtłuścić 
benzyną ekstrakcyjną. Jeśli odnawiamy np. drewnianą komodę, 
z której łuszczy się lakier, to go usuwamy, a powierzchnię 
przecieramy papierem ściernym. Po oczyszczeniu mebla z kurzu 
możemy przystąpić do jego malowania farbą do drewna. Wnętrze 
nabierze zupełnie innego wyglądu i unikalnego charakteru, jeśli 
stanie w nim np. nowe-stare krzesło w nieoczywistym kolorze. 

wprowadzi do wnętrza pozytywną 
energię i powiew świeżości. Ponadto 
modne są: intensywna, ale lekko 
przydymiona zieleń, przypominający 
egzotyczne słońce i soczyste, dojrzałe 
pomarańcze żółty, chłodny fiolet 
wpadający w niebieskości i oczywiście 
kolory naturalne – alabastrowe, 

lekko złamane odcienie bieli oraz 
czekoladowy brąz. Do malowania ścian 
nie potrzeba ani dużych umiejętności, 
ani fachowej wiedzy budowlanej. 
Tak naprawdę wystarczy farba 
i pędzel lub wałek. Nie zapomnimy 
o zabezpieczeniu podłogi i mebli za 
pomocą folii malarskiej. 
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Dobra zmiana 
bez zbędnych kosztów
Nieestetyczne przetarcia, odpryskująca farba i wyraźne 
rysy? Jeśli drzwi i okna szpecą mieszkanie, to znak, 
że czas na podjęcie działań. Jednak wymiana stolarki 
otworowej to duży wydatek. Lepiej ją więc odmalować, 
a przy okazji nadać oryginalny wygląd. O ile w przypadku 
okien warto postawić na jednolity kolor, to już z drzwiami 
możemy poszaleć. Kilka kolorów? Wielkie kwiaty? 
Geometryczne wzory? Ogranicza nas tylko wyobraźnia. 
Chociaż trzeba przyznać, że moda na biel nie przemija. Na 
rynku jest tak duży wybór produktów, że bez problemu 
odnowimy każde drzwi, bez względu na materiał, 
z jakiego zostały wykonane. Do drewnianych czy z okleiny 
wybierzmy farby kryjące, np. akrylowe lub alkidowe. 
Popularność zdobywają farby kredowe. Po pomalowaniu 
drzwi warto zabezpieczyć lakierem, chociaż nie jest 
to konieczne. Dodatkowym, ale znikomym kosztem, 
jest jeszcze zakup papieru ściernego, odpowiednio 
dobranego wałka czy pędzla. Pamiętajmy, że jeśli drzwi 
są lakierowane, to przed nadaniem im koloru, musimy 
zdjąć stare powłoki lakiernicze, a następnie wyszlifować 
powierzchnię. 

Bez kurzu i pyłu, a modnie 
Płytki zazwyczaj pokrywają ściany i podłogi 
w kuchniach oraz łazienkach. Nie zmieniamy ich 
często, ponieważ skuwanie starej okładziny i układanie 
nowej wiąże się z uciążliwym remontem. Koszty 
też nie są małe. Z tego powodu coraz więcej osób 
decyduje się na samodzielne pomalowanie płytek. Nie 
jest to zbyt trudne zadanie dzięki specjalistycznym 
farbom przeznaczonym właśnie do tego celu. To 
produkty odporne na wilgoć, kontakt z wodą, ścieranie 
i uszkodzenia mechaniczne, a także szorowanie oraz 
środki myjące. Do malowania płytek poleca się farby 
epoksydowe, akrylowe, alkidowo-uretanowe oraz 
żywiczne. Zazwyczaj preparaty przeznaczone do 
pokrywania ceramiki dobrze sprawdzają się także 
w malowaniu metalu, kamienia, szkła czy betonu. 
Farby do płytek nie są tanie, remontując małą łazienkę, 
musimy liczyć się z wydatkiem kilkuset złotych. 
Jednak i tak będzie on nieporównywalnie mniejszy 
niż w przypadku wymiany całej okładziny ściennej 
i podłogowej.  

Nawet w jeden dzień
Przykrycie starej posadzki wykładziną to niedrogi, 
łatwy i szybki sposób na całkowitą odmianę wnętrza. 
Szczególnie że nowoczesne produkty są ładne, dostępne 
w szerokiej gamie kolorów, wzorów, faktur i w niczym 
nie przypominają tych z ubiegłego wieku. Bogactwo 
motywów jest naprawdę imponujące! Ponadto są 
wytrzymałe, odporne na zabrudzenia, wodoodporne 
(sprawdzą się więc nie tylko w pokojach, ale kuchniach 
czy łazienkach) i bezproblemowe w utrzymaniu czystości. 
Najłatwiej jest wykładzinę przykleić za pomocą taśmy 
dwustronnie klejącej, która dobrze trzyma się na 
panelach, płytkach czy posadzce drewnianej. Trwalsze 
połączenie uzyskamy, jeśli zastosujemy klej. Pamiętajmy, 
aby wykładzinę kupić z zapasem. Jeśli zostaną jakieś 
kawałki, zgodnie z zasadą zero waste, możemy je jeszcze 
wykorzystać, np. wyłożyć nimi półki w szafce czy 
szufladę. 



Na rzecz wygody i ekonomii  
Baterie z dwoma pokrętłami są nieekonomiczne, 
ponieważ ustawienie odpowiedniej temperatury 
wody zajmuje dużo czasu. Poza tym lata świetności 
zazwyczaj mają już dawno za sobą. Wymieńmy 
je więc na wygodne w użyciu jednouchwytowe 
baterie. Standardem są modele z perlatorem, który 
napowietrzając strumień, pozwala zmniejszyć zużycie 
wody. Dobrym wyborem będą te z termostatem. 
Taka niewielka zmiana nie tylko poprawi estetykę 
wnętrza, przyniesie także wymierne korzyści – niższe 
rachunki za wodę. Najłatwiej jest zamontować nową 
baterię w miejscu starej. Dlatego rozstaw osiowy 
w obu powinien być taki sam, prawdopodobnie 
jednak nie obejdzie się bez dokręcanie do przyłączy 
przejściówek mimośrodowych. Pamiętajmy, aby przed 
rozpoczęciem prac zakręcić zawór i spuścić resztę 
wody z kranu.

Stylowe dodatki małym kosztem 
Jeśli nasz budżet jest mocno ograniczony, ale marzy nam się 
mieszkanie w dobrym stylu, wystarczy zmienić czy dołożyć 
kilka drobnych elementów do wystroju. Czasami potrzeba 
naprawdę niewiele, aby podnieść standard wykończenia. 
Zmiana zasłon, poduszek, dywanu, tapicerki mebli to początek 
nowego wizerunku salonu. Ważne są również drobne dodatki 
i bibeloty. Taką bazą, która zawsze działa są lampy, lustra, 
świece i obrazy w ramach do ustawienia lub powieszenia na 
ścianie. Nawet jedynie wymiana uchwytów meblowych może 
przynieść spektakularny efekt! 

 REKLAMA 
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Nowe na stare
Jeśli płytki trzymają się podłoża bardzo mocno, warto to 
wykorzystać i na wiekową glazurę ułożyć nową. Unikamy 
w ten sposób skuwania, a to bez wątpienia ogromna 
oszczędność czasu i pieniędzy, na dodatek bez zbędnego 
bałaganu oraz dezorganizacji życia codziennego. Musimy 
jednak liczyć się z tym, że przestrzeń w remontowanym 
pomieszczeniu minimalnie się zmniejszy. Co wziąć pod 
uwagę układając płytki na płytki? Przede wszystkim 
musimy upewnić się, że istniejąca okładzina mocno 
trzyma się podłoża. W przeciwnym razie nowa glazura 
może odspoić się od podłogi czy ściany razem ze starą. 
Kontrola polega na opukaniu nawierzchni. Jeśli usłyszymy 
„głuchy” dźwięk, to znak, że płytka lub kilka z nich straciły 
łączność z podłożem. Musimy je usunąć, a miejsca po 
nich wypełnić szybkoschnącą szpachlówką cementową. 
Stare kafle należy dokładnie umyć np. sodą kaustyczną 
i przetrzeć wilgotną ściereczką. Nie zapominajmy oczyścić 
również fug. Dobrą praktyką jest pokrycie starych płytek 
preparatem gruntującym zawierającym drobne kruszywo, 
który stworzy tzw. warstwę kontaktową, zapewniającą 

Szybka metamorfoza nie tylko 
w telewizji
Panele winylowe szturmem podbijają rynek. Nic 
dziwnego, ponieważ są doskonałym tłem dla wszystkich 
mebli i dodatków, gwarantując zawsze dobry efekt. 
Warto je wykorzystać na podłodze, zwłaszcza że dzięki 
nim przykryjemy stare płytki ceramiczne, co znaczenie 
skraca czas remontu. Ponadto ich montaż możemy 
przeprowadzić samodzielnie, niepotrzebne są również 
żadne specjalistyczne narzędzia. Panele winylowe są 
idealne do położenia na istniejącą posadzkę, ponieważ 
są bardzo cienkie. Dzięki temu w wielu przypadkach nie 
będzie trzeba przycinać drzwi. Możemy przyklejać je na 
klej, ale dostępne są również wersje z samoprzylepną 
warstwą oraz montowane w systemie pływającym na tzw. 
click. Pamiętajmy, że pod panele należy ułożyć specjalny 
podkład. Zapewni on przede wszystkim bardziej stabilną 
powierzchnię. 

Małe zmiany, a jednak
Wydawać by się mogło, że stan fug i silikonów nie 
wpływa na wygląd pomieszczenia. Nic bardziej 
mylnego! Brudne, z ubytkami, a czasami pokryte 
pleśnią nie tylko szpecą kuchnię czy łazienkę, 
ale również nie chronią ścian przed niszczącym 
działaniem wody. Najlepiej jest więc je wymienić, nie 
jest to trudne zadanie. Silikon usuwamy za pomocą 
ostrego nożyka. Uważajmy jednak przy tym, aby nie 
porysować płytek czy armatury. Z powstałej szczeliny 

wymiatamy resztki osadu, mydła itp. pędzlem z grubym 
włosiem, możemy wykorzystać również odkurzacz. 
Następnie otłuszczamy przestrzeń po silikonie, np. 
płynem do mycia szyb z alkoholem. Po wysuszeniu 
szczeliny nakładamy nowy silikon. W podobny sposób 
postępujemy w przypadku wymiany fug. Usuwamy je 
skrobakiem, wolne przestrzenie dokładnie odkurzamy 
i odtłuszczamy. Nakładamy nową fugę – stosujemy się 
do zaleceń producenta. 

bardzo dobrą przyczepność kleju. Gdy grunt wyschnie, 
nanosimy warstwę kleju i przyklejamy nowe płytki. Warto 
wybrać zaprawę cementową, która zapewni odpowiednią 
przyczepność.   
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BUDOWA CZY REMONT DACHU TO DŁUGI I SKOMPLIKOWANY PROCES, KTÓRY 
WYMAGA OD NAS ZATRUDNIANIA WYSPECJALIZOWANYCH EKIP. O TYM, ŻE 
SĄ FACHOWCY I „FACHOWCY” PRZEKONAŁO SIĘ JUŻ WIELU INWESTORÓW. 
JAK WIĘC ZNALEŹĆ TYCH KOMPETENTNYCH?

pilnie poszukiwany

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

DEKARZ

Dach to jedna z  najważniejszych przegród 
w  domu. W  tym przypadku nie ma miejsca 
na oszczędności czy popełnianie błędów, po-

nieważ nawet te najmniejsze mogą skończyć się kata-
strofą budowlaną. Dlatego też budową czy remontem 
dachu powinien zająć się wyłącznie doświadczony de-
karz. To przede wszystkim od jego wiedzy i fachowej 
pracy zależy solidność, trwałość czy estetyka tej „pią-
tej elewacji” oraz całego domu. Jak znaleźć tego jedy-
nego najlepszego fachowca? 
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pilnie poszukiwany

ZAKRES USŁUG DEKARSKICH
Dekarz zazwyczaj wchodzi na dach, 
gdy jego konstrukcja jest już go-
towa. Wtedy wykonuje wstępne kry-
cie z  folii lub papy na sztywnym po-
szyciu. Do jego obowiązków należy 
również przybicie łat i  kontrłat, wy-
konanie obróbek, przymocowanie 
orynnowania czy montaż okien da-
chowych, a dopiero na końcu ułoże-
nie pokrycia. Zdarza się oczywiście, 
że dekarz wykonuje również więźbę 
czy ociepla połać dachową. To jed-
nak nie wszystko. Mimo że współ-
czesny inwestor zazwyczaj jest do-
brze wyedukowany – internet jest 
źródłem wiedzy, ale nie zawsze rze-
telnej – to właśnie dekarzowi po-
winniśmy zaufać w  doborze najlep-
szych materiałów i sposobu montażu 
wszystkich elementów pokrycia da-
chu. Dobry dekarz zna produkty róż-
nych firm, bo je układał i wie, jakie 
mogą być z  nimi problemy. Spraw-
dzoną praktyką jest więc najpierw 
zatrudnienie fachowca, a potem za-
kup niezbędnych materiałów. 
Pamiętajmy, że nawet profesjo-
nalne firmy dekarskie nie układają 
wszystkich pokryć dachowych do-
stępnych na naszym rynku. Zazwy-
czaj specjalizują się w  kilku rodza-
jach – przeważnie tych najczęściej 
wybieranych przez inwestorów.

POCZTA PANTOFLOWA
Nic tak nie świadczy o usługach fa-
chowca, jak opinie jego wcześniej-
szych klientów. Z  tego też powodu 
najlepiej o  sprawdzonego dekarza 
popytać rodzinę, przyjaciół czy zna-
jomych, którzy już przeszli etap bu-
dowy czy remontu dachu. Ponadto 
naocznie możemy przekonać się 
o  jakości wykonywanych prac. Wy-
próbowaną metodą są także reko-
mendacje od producentów mate-
riałów budowlanych czy lokalnych 
hurtowni. Warto także o  wykonaw-
ców spytać na budowlanych forach 
innych internautów – inwestorzy 
chętnie dzielą się swoimi doświad-
czeniami i  przekazują namiary do 
rzetelnych fachowców oraz prze-
strzegają przed partaczami. Często 
również firmy dekarskie na swoich 
stronach umieszczają rekomendacje 
klientów, ale nie oszukujmy się, za-
wsze będą one pozytywne. Możemy 
też przeglądać ogłoszenia w  prasie 
lub internecie. Jednak to dość ryzy-
kowny sposób, ponieważ wydawca 
nie odpowiada za treść takich re-
klam, a „papier przyjmie wszystko”. 
Uwaga! Dobre ekipy z  reguły same 
nie szukają pracy i mają zajęte ter-
miny zazwyczaj na rok naprzód, 
a czasami nawet już na 2 lata. Poszu-
kiwanie fachowca na ostatnią chwilę 
może zakończyć się fiaskiem. 

UDOKUMENTOWANY FACH
Szukając dekarza, sprawdźmy, czy 
ma własną siedzibę, numer REGON, 
NIP oraz stronę internetową. Oczy-
wiście strona internetowa nie jest 
wymagana, jednak uwiarygadnia 
firmę w  oczach potencjalnych in-
westorów. Powinny być na niej 
umieszczone nie tylko dane tele-
adresowe firmy, ale również galeria 
dotychczasowych realizacji, infor-
macje o przebytych szkoleniach, re-
komendacje klientów oraz te udzie-
lone przez producentów materia-
łów budowlanych. Certyfikaty i  re-
komendacje muszą znajdować się 
także w  siedzibie firmy. Na korzyść 
dekarza przemawia również przy-
należność do stowarzyszeń, np. Pol-
skiego Stowarzyszenia Dekarzy.

ZANIM WYBIERZESZ
Zanim wybierzemy konkretnego 
dekarza, projekt dachu warto 
przedstawić kilku wykonawcom i po-
równać ich oferty. Najlepiej unikać 
najtańszej, ponieważ prawdopodob-
nie nie zostało wszystko uwzględ-
nione w  wycenie, ponadto ta „od-
biegająca od normy” oznacza za-
zwyczaj, że nasz dach nie będzie 
 wykonany solidnie. Dobrze też, aby 
dekarz nie tylko układał pokry-
cie dachowe, ale również wykonał 
wszystkie roboty ciesielskie, 
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aby nie było  ni eporozumień i  po-
prawek podnoszących koszt budowy 
czy remontu dachu. Jeżeli jednak 
ułożenie więźby zleciliśmy cieśli, to 
jej odbiór powierzmy dekarzowi. 
Pamiętajmy, że zwykle cena koń-
cowa za robociznę wykonania da-
chu nieco się różni od pierwotnej. 
Różnica ta wynika najczęściej ze 
zmian wprowadzanych w  projekcie 
przez inwestora w  trakcie budowy. 
Może to być na przykład koniecz-
ność wykonania dodatkowych obró-
bek blacharskich. 

NIE BÓJ SIĘ PYTAĆ
Z wybranym dekarzem umówmy się  
na rozmowę. Dobrze jest wziąć od 
niego namiary na wcześniejsze re-
alizacje i  popytać inwestorów o  do-
świadczenia ze współpracy z  ekipą 
dekarską. Bądźmy jednak czujni, 
gdy wykonawca przechwala się swo-
imi dokonaniami, to raczej są pu-

ste słowa. Dobry fachowiec zazwy-
czaj nie tworzy wokół siebie otoczki 
superspecjalisty i  magika od rze-
czy niemożliwych, ale jest konkretny 
oraz rzeczowo odpowiada na zada-
wane pytania. Najczęściej ma już 
udokumentowane portfolio i  potrafi 
je fachowo zaprezentować. Ponadto 
lepiej nie powierzyć dachu osobie, 
która krytykuje pracę innych kole-
gów po fachu, twierdząc, że ona zro-
biłaby to dużo lepiej, szybciej i  na 
dodatek o wiele taniej. Rozmawiając 
z  dekarzem, spytajmy się o  odbyte 
szkolenia, ponieważ dobry facho-
wiec całe życie się uczy, a  przecież 
producenci pokryć dachowych co 
chwila wprowadzają jakieś innowa-
cje. Co ważne, w  szkoleniach powi-
nien uczestniczyć nie tylko właści-
ciel, ale wszyscy pracownicy firmy 
– świadczą o  tym certyfikaty wy-
stawiane przez organizatorów. Dla-
czego to ważne? Gdyż – jak podkre-
ślają eksperci – problemy z dachem 
często wynikają z  układaniem ma-
teriałów budowlanych niezgodnie 
z instrukcją producenta. 
Ważne! Sprawdźmy, czy dekarz wy-
kupił ubezpieczenie od wypadków 
budowlanych i  błędów wynikają-
cych z  tytułu wykonywanego za-
wodu. Takie ubezpieczenie gwaran-
tuje uzyskanie odszkodowania.

CHRONI 
NAS UMOWA
Z  dekarzem koniecznie podpiszmy 
umowę. Nie zgadzajmy się, aby pra-
cował na czarno. Może i  koszty bu-
dowy czy remontu dachu będą 

mniejsze, jednak w razie jakichkol-
wiek uchybień nie mamy udoku-
mentowanych ustaleń. Oczywiście 
umowa ustna jest również wiążąca, 
ale ostatecznie trudno zweryfikować 
kto ma rację i na co zgadzały się obie 
strony.
W umowie powinny znaleźć się do-
kładne dane zarówno zlecenio-
dawcy, jak i wykonawcy oraz zostać 
wyszczególnione wszystkie prace, 
daty ich zakończenia oraz oczywiście 
koszt robocizny, a także sposób i ter-
miny zapłaty. Z  dekarzem możemy 
rozliczać się po każdym zakończo-
nym etapie (na przykład po ułoże-
niu warstwy wstępnego krycia), po 
określonym czasie (czyli za prace 
wykonane na przykład przez mie-
siąc) oraz dopiero po wykonaniu 
wszystkich robót. 
Warto w  umowie zawrzeć również 
zapisy mówiące o  karach, jeśli wy-
konawca będzie opóźniał prace lub 
w  ogóle się z  nich nie wywiązywał. 
Określmy również odpowiedzial-
ność za zmiany spowodowane błę-
dami dekarskimi. 

NA PRZEPROWADZONE 
PRACE DEKARZ POWINIEN 

UDZIELIĆ RĘKOJMI 
– NAJLEPIEJ TRZYLETNIEJ 

– KTÓRA OBCIĄŻA 
OBOWIĄZKIEM USUWANIA 
WAD POWSTAŁYCH W TYM 

OKRESIE. 
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AUTOR TEKSTU: Andrzej Wróbel

WYBÓR FARB FASADOWYCH MOŻE PRZYPRAWIĆ O ZAWRÓT GŁOWY 
– W OFERCIE SKLEPÓW ZNAJDZIEMY M.IN. SILIKATOWE, SILIKONOWE, 
AKRYLOWE, WAPIENNE, WINYLOWE I ICH RÓŻNE HYBRYDY. KAŻDA Z NICH MA 
TROCHĘ INNE WŁAŚCIWOŚCI. CZYM SIĘ KIEROWAĆ, BY ZAKUP BYŁ TRAFIONY?

NA ZAKUPY

Farby elewacyjne

Odnawianie ścian domu 
to i kosztowne przedsię-
wzięcie, na które decy-

dujemy się raz na wiele lat. Często 
wymaga dużego wysiłku organiza-
cyjnego – wypożyczenia rusztowań 
i zaangażowania fachowców. By 
prace przyniosły dobry efekt, ko-

nieczne jest ich wykonanie w  od-
powiednich warunkach atmosfe-
rycznych. Jednak kluczowy jest 
zakup właściwej farby. Ze wzglę-
dów ekonomicznych znaczenie ma 
jej wydajność oraz łatwość aplika-
cji. Uzyskanie pożądanego efektu 
wiąże się nie tylko z trafnym dobo-

rem farby, pamiętajmy, że znacze-
nie ma także poprawnie przygoto-
wane podłoże.
Dobrym źródłem informacji o far-
bie jest karta techniczna. Jeśli więc 
nie znajdziemy wystarczająco wy-
czerpujących danych na etykiecie, 
sięgnijmy po nią.
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Elewacja na lata
Najważniejszymi kryteriami mającymi wpływ na 
wybór farby powinny być ich cechy, które decydują 
o trwałości wymalowania. Będzie dobrze się 
prezentować i chronić mury naszego domu przez lata 
tylko wtedy, gdy zostanie odpowiednio dobrana do 
tynku i technologii, w jakiej wybudowano dom. Istotne 
w jej wyborze jest też otoczenie budynku. Ważna 
jest ich hydrofobowość, czyli zdolność odpychania 
wody od powierzchni, dzięki czemu woda deszczowa 
będzie spływała po elewacji, nie wnikając w nią. 
Wysoką odporność na starzenie się elewacji dają 
farby, w których zastosowano nanotechnologię, czyli 
procesy zachodzące w najmniejszych, cząsteczkowych 
strukturach materiału budowlanego.

Wydajność ma znaczenie
Farby elewacyjne nie należą do tanich – za 10 l 
trzeba zapłacić od 130 do ponad 430 zł. Te 
najdroższe to zazwyczaj produkty wysokiej jakości 
o doskonałych właściwościach, takich, które 
wpływają na trwałość wymalowania oraz łatwość 
utrzymania elewacji w czystości. Zanim zdecydujemy 
się na zakup określonej farby, sprawdźmy jej 
wydajność, czyli ilość preparatu niezbędną do 
jednokrotnego pokrycia 1 m2. Może ona wynosić 
np.   1  50-200 ml/m2. Wpływ na wydajność ma 
także stopień chropowatości podłoża – im jest ono 
gładsze, tym mniej farby zużyjemy. Wydajność może 
się też przekładać na sposób aplikacji – więcej 
farby zużyjemy podczas malowania wałkiem niż 
w trakcie natryskowego. Informacje te znajdują się 
na opakowaniu. Pamiętajmy, że zazwyczaj należy 
wykonać dwukrotne malowanie.

Nie za dużo, nie za mało
Mając dane o wydajności farby, musimy jeszcze obliczyć, ile 
jej litrów zużyjemy. Należy wymierzyć powierzchnię ścian, od 
której odejmujemy wymiary przeszkleń i drzwi Pamiętamy, by 
kupować farbę z tej samej partii produkcyjnej. Poszczególne 
partie mogą się różnić niektórymi parametrami np. gęstością 
farby, co jest zgodne z normą. Nie ma ona bowiem wpływu 
na jakość produktu, ale może się przekładać na jego odcień, 
co będzie widoczne na ścianie. W związku z tym farby należy 
kupić 10% więcej, niż to wynika z naszych obliczeń. 

Dopasowane do tynku 
Kupując farbę do renowacji ścian naszego domu, powinniśmy uwzględnić rodzaj tynku, jakim wykończono ściany. Jeśli 
użyto jednego z tynków cienkowarstwowych, to najlepiej kupić farbę tego samego rodzaju, a więc np. na tynk akrylowy 
właściwa będzie farba akrylowa, silikatowy – silikatowa, a silikonowy – silikonowa. Duże możliwości wyboru mamy 
w przypadku budynków otynkowanych tynkiem cementowo-wapiennym. Odpowiednie do odświeżenia takich elewacji 
będą zarówno farba akrylowa, jak i silikatowa czy silikonowa. Wpływ na ich wybór mają wówczas takie czynniki jak 
otoczenie domu czy nasze możliwości finansowe. Biorąc pod uwagę właściwości i cenę, wielu fachowców za optymalne 
odświeżenie tynków cementowo-wapiennych uważa farby akrylowe. Do renowacji starych powłok mineralnych, np. 
tynków wapiennych odpowiednia będzie farba wapienna, wyprodukowana na bazie wodorotlenku wapnia. Na wiele 
podłoży, także tynki wapienne i cementowe, częste w obiektach zabytkowych można stosować farby zolosilikatowe 
(polikrzemianowe). Na tynkach mineralnych sprawdzą się też farby silikonowe.
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Wśród drzew, wody i światła
Zwróćmy uwagę na otoczenie domu. Inną farbę 
powinniśmy kupić, malując budynek położony w lesie, 
a inną, gdy jest on wyeksponowany na słońce. Także 
zakup powłoki do fasady domu nad morzem czy jeziorem 
musi brać pod uwagę uwarunkowania środowiskowe. 
Gdy budynek otaczają liczne drzewa oraz zbiorniki 
wodne, warto wybrać farbę o właściwościach biobójczych. 
Ich ważną cechą jest wysoka odporność na wilgoć, co 
utrudnia rozwój grzybów, glonów czy porostów. Takie 
cechy mają farby hydrofobowe, np. silikonowe ze spoiwem 
w postaci żywicy typu Pliolite. Będą idealne w miejscach 
o dużym wysoleniu, a więc nad morzem. Tam, gdzie 
ściany domu są narażone na działanie grzybów, 
glonów czy porostów, sprawdzą się wyroby z dodatkiem 
jonów srebra lub miedzi. Nanocząsteczki srebra użyte 
w farbach mają właściwości bakteriobójcze, cząsteczki 
miedzi zaś skutecznie eliminują grzyby. Jeśli dom ma 
wyeksponowaną wystawę południową, szukajmy farby 
odpornej na działanie światła oraz promieniowanie UV 
– wysokiej jakości farby akrylowe lub silikatowe, których 
barwniki są odporne na działanie światła.

Kompatybilne z ociepleniem 
i materiałem murowym
Wpływ na zakup farby może mieć materiał murowy, 
a w przypadku ścian dwuwarstwowych lub starych ocieplanych 
budynków także system ociepleń. Tynk nałożony na ocieploną 
ścianę malujemy np. farbami silikatowymi, silikonowymi 
czy akrylowymi oraz ich hybrydami. Wybór ma szczególne 
znaczenie w przypadku ścian jednowarstwowych z betonu 
komórkowego i ceramiki poryzowanej oraz ocieplonych wełną 
mineralną, gdzie odprowadzanie pary wodnej ze ścian jest 
bardzo ważne. Paroprzepuszczalność fachowo określana 
„otwartością dyfuzyjną” farby to cecha bardzo istotna w ich 
przypadku. Najlepszą paroprzepuszczalność mają produkty 
mineralne o strukturze mikroporowatej takie jak farby silikatowe, 
silikonowe oraz silikatowo-silikonowe, dobrą mają również 
akrylowe. Najmniej paroprzepuszczalne są winylowe. Farba 
o niskiej paroprzepuszczalności będzie utrudniała wydostanie się 
wilgoci, może dojść wówczas do jej kondensacji we wnętrzach. 

Osłabione podłoże 
W przypadku remontowanych domów często zdarza 
się, że podłoże jest popękane. Czasami konieczne 
będzie zastosowanie środków gruntujących, co 
wymaga nie tylko wyższych nakładów finansowych, ale 
też czasowych. Do wykonania podkładowej warstwy 
malarskiej warto wykorzystać farby polikrzemianowe, 
które można stosować zarówno na podłoża 
mineralne, jak i organiczne. Jeśli rysy i spękania są 
niewielkie, może jednak wystarczyć zastosowanie farb 
przeznaczonych do renowacji spękanych podłoży. 
Zawartość specjalnych mikrowłókien w tego rodzaju 
produktach sprawia, że farba skutecznie wypełnia 
ubytki. Drobne rysy i pęknięcia o wielkości 
0,3-0,5 mm zniwelujemy, używając np. farb akrylowych 
albo akrylowo-silikonowych. 



Farby egalizacyjne 
– gwarancja 
trwałości i estetyki
Czasami zdarza się, że tynk nakładany 
jest niezgodnie z zachowaniem zasad, 
np.w niekorzystnych warunkach 
atmosferycznych, podłoże ma nierówną 
chłonność lub też nieprzestrzegane są zalecenia 
producenta dotyczące przygotwania mieszanki 
tynkarskiej. W takich przypadkach na elewacji 
mogą pojawić się szpecące przebarwienia 
lub wykwity. Ratunkiem mogą okazać się 
farby egalizacyjne. Dzięki nim możliwe jest 
wyrównanie barwy na mineralnych, akrylowych, 
silikatowych, siloksanowych i silikonowych 
tynkach kolorowych. Niektóre można też 
stosować na tynki cementowo-wapienne. 
Pamiętajmy, by sposób ich aplikacji 
zawsze dostosować do rodzaju podłoża. 
W przypadku podłoży mineralnych musi być 
ono wysezonowane, suche i zagruntowane. 
Do dyspozycji mamy różnego rodzaju produkty, 
do najbardziej popularnych należą silikonowe 
oraz akrylowe farby egalizacyjne. Wykonane 
z nich powłoki są nie tylko efektowną dekoracją 
elewacji. Skutecznie chronią ściany przed 
wilgocią z zewnątrz, a przy tym gwarantują jej 
szybkie odporowadzenie z wnętrz. Są wyjątkowo 

odporne na działanie mchów, alg i grzybów. Farba 
egalizacyjna pozwala łatwo utrzymać pomalowane 
powierzchnie w świeżości i czystości. Jednak w razie 
potrzeby wykonane z nich elewacje można myć myjką 
pod niedużym ciśnieniem. 

 REKLAMA 
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Sprzymierzeńcy 
czystości
W agresywnym środowisku miejskim 
czy w pobliżu zakładów generujących 
zanieczyszczenia chemiczne warto 
zdecydować się na farby o podwyższonej 
odporności na zabrudzenia. Odpowiednim 
wyborem będą farby hydrofobowe, po 
wykonanej z nich powłoce woda deszczowa 
spływa, nie wnikając w elewację. Ma to 
wpływ nie tylko na trwałość wymalowania, 
ale też sprzyja utrzymaniu ścian w czystości 
– wilgotna powierzchnia jest bardziej 
podatna na przyjmowanie brudu. Takie 
właściwości mają farby silikonowe, które 
wyróżnia obojętna elektrostatyczność, 
dzięki czemu nie przyciągają kurzu, są 
więc trwale odporne na zanieczyszczenia. 
Hydrofobowość to również cecha wysokiej 
jakości farb akrylowych, które są elastyczne 
i odporne na szorowanie. Zalicza się do 
nich także produkty, których spoiwem jest 
kombinacja wodnych dyspersji akrylowych 
z dodatkiem siloksanów. 

Stopień połysku a podłoże
To, czy farba jest matowa, czy np. satynowa ma wpływ na odbiór 
pomalowanej nią elewacji. Do najczęściej wybieranych należą matowe, 
które rozpraszają światło i dobrze się prezentują na chropowatych 
strukturach tynków. Farby matowe doskonale maskują drobne 
niedoskonałości podłoża, jest to też istotna cecha, gdy patrzymy na 
silnie oświetloną elewację. Im stopień matu jest wyższy, tym lepiej 
rozprasza światło. Decyduje o tym ich „mikrochropowata” struktura, 
którą można jednak łatwo zniszczyć mechanicznie – tam, gdzie 
ulegnie wygładzeniu, będzie słabiej rozpraszać światło, co może być 
postrzegane jako plama innego koloru. Farby elewacyjne zwykle 
są bardziej odporne od większości farb wewnętrznych. Im bardziej 
chropowate podłoże, tym światło jest bardziej rozproszone. Jeśli podłoże 
jest bardziej gładkie, wybierzmy farby o średnim połysku określanym 
popularnie jako satynowy, półmatowy czy półpołysk. Wyróżnia je 
bardziej gładka powłoka, łatwa do mycia i czyszczenia. 

Kolorystyka 
– moda i uniwersalność 
Najczęściej decydujemy się na jasne, 
ponadczasowe kolory. Dzisiaj takim 
wyborom sprzyja moda – nadal na topie 
są fasady w odcieniach szarości, które 
wyparły modne jeszcze kilkanaście lat 
temu odcienie żółtego. Nie ma problemów 
z zakupem farb w popularnych kolorach. 
Stosunkowo wąską paletę dostępnych 
odcieni mają wyroby silikatowe, 
silikonowe oraz silikatowo-silikonowe, co 
spowodowane jest wysoką reaktywnością 
krzemu. Jeśli chcemy nadać ścianom 
budynku wyrazistą intensywną barwę, 
sięgnijmy po farby akrylowe. 
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PIERWSZE WRAŻENIE 
JEST NAJWAŻNIEJSZE, 
A W PRZYPADKU DOMU 
ZACZYNA SIĘ OD WEJŚCIA. 
JEŚLI CHCEMY, ABY STREFA 
TA ZACHWYCAŁA NAS 
ORAZ GOŚCI, DODAJMY 
JEJ UROKU. A ZMIENIĆ 
MOŻEMY WIELE!

od wejścia
WIOSENNIE

Zdarza się, że strefę wejścia traktu-
jemy po macoszemu, największą 
uwagę skupiając na aranżacji wnę-

trza. A przecież tak naprawdę, to właśnie 
ona określa charakter domu. Ponadto „wita” 
nas po ciężkim dniu pracy. Postarajmy się 
więc ją zaaranżować estetycznie, wygodnie 
i zgodnie z naszymi  preferencjami, jednak 
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nie zapominajmy o bezpieczeństwie. 
Wykażmy się kreatywnością, aby od 
wejścia zachęcić gości do przekrocze-
nia progu.

NIEZAWODNE DEKORACJE
Często wystarczy zadbać jedynie o de-
tale. Strefę wejścia odmienią np. wy-
cieraczki. Mogą być zabawne oraz cał-
kiem na serio. Klimatyczny nastrój 
oraz spokój wprowadzą umieszczone 
nad drzwiami łagodne dźwięki dzwon-
ków wietrznych. W zadaszonej stre-
fie wejścia – a obowiązkowo na ganku 
–  warto postawić ławkę, a gdy jest 
dużo miejsca nawet huśtawkę, by móc 
w ciepłe dni usiąść w cieniu przed do-
mem. Niezbędne są również doniczki 
z roślinami. Możemy zdecydować się 
na zimozielone krzewy, jednak warto 
uzupełnić je roślinami sezonowymi.

KOLOROWE DRZWI 
Chociaż w przypadku drzwi najważ-
niejsza jest ochrona przed włama-
niem, zimnem, upałem, a czasem 
pożarem, to wcale nie znaczy, że nie 
mogą być ładne. Najłatwiejszym i naj-
tańszym sposobem na ich odmianę 
jest przemalowanie, nadając im mniej 

oczywisty kolor. Nie będzie to trudne, 
ponieważ oferta farb jest ogromna.   
Majowy barwinek? Aromatyczna 
szałwia? A  może czerwone piwonie? 
Tak! Takie odcienie nie tylko całko-
wicie odmienią wizerunek domu, ale 

są również na topie. Oczywiście mo-
żemy postawić na klasyczne barwy. 
Stare drewniane skrzydła przed ma-
lowaniem należy przygotować – uzu-
pełniamy ubytki szpachlówkami, szli-
fujemy coraz drobniejszym papie-
rem ściernym i oczyszczamy. Jeśli 
drzwi są w dobrym stanie, wystarczy 
je umyć i odtłuścić. Przed nałożeniem 
farby warto zaimpregnować drewno. 
Podobnie postępujemy w przypadku 
drzwi metalowych. Oczyszczamy je 
z  kurzu, piasku, nalotów organicz-
nych, plam oraz słabo przyczepnych 
powłok malarskich, a przede wszyst-
kim rdzy. Czyste drzwi matujemy pa-
pierem ściennym. Po usunięciu po-
wstałego kurzu i pyłu możemy przy-
stąpić do malowania. Drzwi najlepiej 
malować po zdjęciu z zawiasów i ułoże-
niu w pozycji poziomej. 

KLAMKA I ZAMEK 
DO WYMIANY
Klamka to jednej z ważniejszych ele-
mentów w drzwiach, zarówno pod ką-
tem wizualnym, jak i praktycznym. 
Czasami wystarczy tylko ją wymie-
nić, aby odświeżyć strefę wejścia, 
a  już na pewno trzeba o to zadbać, 
gdy uległa zniszczeniu. Malowanie 
drzwi to doskonały moment na tego 
typu pracę. Dobierając klamkę, szcze-
gólną uwagę należy zwrócić na jej 
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STREFĘ WEJŚCIA DO DOMU MOŻEMY 
UDEKOROWAĆ NA WIELE SPOSOBÓW. 
PAMIĘTAJMY JEDNAK, ABY ZACHOWAĆ 

UMIAR. WIĘCEJ NIE ZNACZY LEPIEJ!

funkcjonalność. Najpraktyczniejsza 
będzie klamka z uchwytem poziomym, 
który łatwo jest chwycić w dłoń, a gdy 
ręce mamy zajęte, można nawet na-
cisnąć ją łokciem. Wybierzmy model 
z uchwytem o wyoblonych liniach. Je-
śli zdecydujemy się na uchwyt w for-
mie gałki, najlepiej sprawdzi się 
owalna lub okrągła -– nie ma kantów, 

więc manewrowanie nią nie sprawi 
kłopotu. Klamka powinna być rów-
nież solidna i zapewniać bezpieczeń-
stwo (poprzez  zastosowanie rozwiązań 
 antywłamaniowych). Wybierzmy taką 
wykonaną z materiału odpornego na 
korozję, np. anodowanego lub pow-
lekanego tlenkiem aluminium. Do-
brym wyborem będzie także klamka 

mosiężna. Może być lakierowana, ale 
trwalsza będzie chromowana lub tyta-
nowana. Sprawdzi się też klamka ze 
stali nierdzewnej. 
Intensywna eksploatacja sprawia, że 
po pewnym czasie mechanizm zamka 
w drzwiach zacina się i psuje. Na 
jego wymianę powinniśmy się rów-
nież zdecydować, aby poprawić bez-
pieczeństwo. Nie zawsze musimy po-
zbywać się całego zamka. Czasami 
wystarczy zamontować nową wkładkę.  
Wymiana tego elementu jest szybka 
i łatwa. Zwróćmy uwagę na to, aby 
nowa wkładka rozmiarami nie odbie-
gała od starej. 

DOBRZE OŚWIETLONE
O możliwościach oświetlenia i na-
stroju, jaki może wprowadzać, nie 
trzeba chyba nikogo przekony-
wać. Jednak przede wszystkim 
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powinno zapewnić nam łatwe i bez-
pieczne wejście do domu po zapad-
nięciu zmroku. Do wyboru mamy 
lampy z czujkami ruchu, jak i klasyczne 
– wymagające ręcznego włączenia. 
W  przypadku miejsc dobrze nasło-
necznionych za dnia możemy zainsta-
lować lampki, które są zasilane ener-
gią słoneczną. Dzięki temu ich eks-
ploatacja praktycznie nie będzie nas 
kosztować! Jeśli do drzwi wejścio-
wych prowadzą schody, powinniśmy 
je delikatnie oświetlić, co sprawi, że 
nie tylko będą bardziej widoczne, ale 
efektownie podkreślą strefę wejścia. 
Całość możemy dopełnić światłem 
lampionów, latarenek, a nawet świec. 

OSŁONIĘTE OD GÓRY 
I Z BOKU 
Charakteru i wyjątkowości strefie 
wejścia doda daszek nad drzwiami, 
jednocześnie zabezpieczając je przed 
działaniem czynników atmosferycz-
nych. Ochroni także nas i gości stoją-
cych przed drzwiami przed deszczem 
czy śniegiem. W przypadku nowocze-
snych domów sprawdzą się daszki ze 
szkła. Ciekawym rozwiązaniem są go-
towe daszki z poliwęglanu. Dzięki wy-
sokiej wytrzymałości i odporności na 
niekorzystne warunki atmosferyczne, 
w tym ciśnienie oraz temperaturę, 
ochronią drzwi zarówno latem, jak 
i podczas chłodniejszych pór roku. Po-

liwęglan skutecznie odbija promienie 
słoneczne, jednak nie odcina dostępu 
do światła. Daszek z poliwęglanu har-
monijnie wkomponuje się zarówno 
w nowe, jak i starsze budownictwo. 
Warto rozważyć także modele z pleksi 
i aluminium. 
Możemy także wybierać wśród kształ-
tów – zarówno prostych, klasycznych, 
jak i łukowych czy łamanych. Nie-
które z nich, tzw. daszki modułowe, 
można łączyć. 
Strefę wejścia możemy osłonić przed  
opadami, a także wścibskimi oczami 
sąsiadów montując po bokach np. 
drewniane lamele. Taka bariera uroz-
maici i unowocześni bryłę domu.  
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NIERÓWNE ŚCIANY SĄ NIE TYLKO UTRAPIENIEM STARYCH MIESZKAŃ, CZASAMI 
TAKŻE CAŁKIEM NOWE POZOSTAWIAJĄ WIELE DO ŻYCZENIA. NIESTETY NA 
DUŻYCH POWIERZCHNIACH WSZELKIE NIEDOSKONAŁOŚCI SĄ WIDOCZNE. 
MOŻNA JE WYRÓWNAĆ LUB UKRYĆ POD EFEKTOWNĄ MODNĄ OKŁADZINĄ.

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

(Nie)doskonałe

Nierówne, popękane i uszko-
dzone ściany szpecą każde 
wnętrze. Na szczęście nie 

musimy ich od nowa tynkować i wy-
gładzać, co wiąże się nie tylko z ba-
łaganem remontowym ale również z 
dużymi kosztami. Jest wiele sposo-
bów na zamaskowanie niedoskona-
łości. Wybór odpowiedniej metody 
zależy przede wszystkim od efektu, 
jaki chcemy uzyskać oraz zasobno-
ści portfela. Niektóre prace możemy 
przeprowadzić samodzielnie, dzięki 
czemu nie obciążą zbytnio domowego 
budżetu. Taki remont to również do-

skonała okazja na zmianę aranżacji, 
szczególnie że za oknem w końcu wio-
sna. Wprowadźmy ją do domu!

UKRYJ POD PŁYTAMI
W starych mieszkaniach odpryski 
w  ścianach są bardzo częste, zresztą 
tak samo jak nierówne powierzchnie 
wykonane i wykańczane przez nie-
zbyt solidnych fachowców. Spotkać 
się możemy z tym, że nie trzymają 
również kątów. Jak wybrnąć z takiej 
sytuacji? Dobrym rozwiązaniem bę-
dzie ułożenie na ścianach (ewentual-
nie także sufitach) płyt gipsowo-kar-

tonowych. W ten sposób uzyskamy 
idealnie gładkie powierzchnie. Płyty 
g-k wystarczy przykleić do oczyszczo-
nego z kurzu i brudu podłoża. Wszelkie 
ubytki wypełniamy masą szpachlową, 
usuwamy również stare powłoki ma-
larskie (klej nie może być mocowany 
do starych, nawet dobrze trzymają-
cych się powłok) oraz pokrywamy po-
wierzchnię preparatem gruntującym 
– zapewnimy odpowiednią przyczep-
ność podłoża. Do przyklejania okła-
dziny stosujemy klej do gipsu. Co 
ważne, płyty układamy tak, aby do-
kładnie wypełniały powierzchnię, 

ŚCIANY
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a na koniec szpachlujemy ich styki, 
chociaż zazwyczaj szpachluje się całe 
płyty. Jeśli zależy nam na wyprowa-
dzeniu kątów, to lepszym rozwiąza-
niem będzie montaż płyt gipsowo- 
-kartonowych do profili, które należy 
przykręcić najpierw do ściany. Roz-
staw profili powinien być dopasowany 
tak, aby z  płyt uzyskać pożądane 
płaszczyzny. Okładzinę wykańczamy 
w ten sam sposób jak w przypadku 
klejenia. Co ważne, płyty g-k możemy 
od razu po ułożeniu malować, tapeto-
wać czy układać na nich płytki. 

DELIKATNIE WYGŁADŹ
Aby nierówne ściany odzyskały este-
tyczny wygląd, możemy pokryć je gła-
dzią. Zanim jednak jej użyjemy, mu-
simy odpowiednio przygotować pod-
łoże – należy je oczyścić, odtłuścić, 
pozbawić luźnych fragmentów oraz 
pokryć gruntem. Wypełniamy także 
wszelkie ubytki i pęknięcia za pomocą 
szpachli naprawczej (wyrównawczej).  
Następnie nakładamy na ściany wyrów-
nawczą gładź szpachlową, np. gipsową 
lub polimerowo-gipsową. Po ostatecz-
nym wyschnięciu gładź należy wyszli-

fować za pomocą papieru ściernego 
lub siatek ściernych. Powierzchnie wy-
gładzamy ostatecznie wykończeniową 
gładzią szpachlową. Zazwyczaj aplika-
cja gładzi przebiega w kilku etapach 
i niezbędne jest zachowanie przerw 
technologicznych. 

MODNIE ZAKRYJ
Wyrównanie ścian możemy połączyć 
ze zmianą aranżacji i bycie na topie, 

czyli zastosować modne okładziny. 
Do wyboru mamy np. lamele drew-
niane (ryflowane panele drewniane), 
płytki ceramiczne i metalowe, płyty ze 
spieków kwarcowych, cementowe, ka-
mienne, szklane, gipsowe strukturalne, 
wiórowe oraz z tworzyw sztucznych czy 
fornir kamienny. Wykorzystać możemy 
także panele laminowane, fornirowane 
czy 3D. Wybór okładzin jest tak duży, 
że nie sposób ich wszystkich wymie-
nić, ale z pewnością dopasujemy je 
do naszych oczekiwań oraz możliwo-
ści finansowych. W zależności od kon-
cepcji możemy ułożyć je na całej ścia-
nie lub zakryć tylko newralgiczne miej-
sca. Wygląd ściany pod płytami jest 
mało ważny, przede wszystkim pod-
łoże musi być nośne i utrzymać okła-
dzinę. Natomiast już w przypadku 
lameli drewnianych podłoże należy 
wyrównać i pomalować, ponieważ bę-
dzie prześwitywało.  

UDEKORUJ STRUKTURĄ
Sposobem na nierówne ściany są 
tynki dekoracyjne. Dzięki temu, że 
mają ciekawą, wyraźną fakturę (jest 
w czym wybierać) ozdobią różno-
rodne pomieszczenia. Większość tyn-
ków możemy nałożyć samodzielnie, 
co pozwoli znacznie obniżyć koszty 
remontu. Na uwagę zasługują tynki 
strukturalne. Dają się łatwo kształto-
wać różnymi narzędziami, m.in. pacą 
zębatą czy wenecką, grzebieniem, 
kielnią, szpachelką, gąbką, a  nawet 
gazetą czy odciskając stemple. Do-
bór narzędzia zależy od efektu, jaki 
chcemy uzyskać. W ofertach 
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producentówznajdziemytynki, któ-
rymtrzebanadaćodpowiedniodcień
lubsąjużfabryczniezabarwione.Cie-
kaweefektymożemyuzyskać,stosu-
jąc również tynki mozaikowe. Coraz
szerszym zainteresowaniem cieszą
siętynki japońskie,tzw.tapetyjapoń-
skie lub natryskowe.Wykonane na-
wet w  dwucentymetrowej warstwie
tynku wzory skutecznie zakryją
wszelkie pęknięcia, dziury i ubytki.
Możemy z powodzeniem nałożyć je
naścianęsamodzielnie, jednakmu-
simyposiadaćpistoletnatryskowy.

EFEKTOWNIE POMALUJ
Na rynkudostępne są również farby 
strukturalne,mającewswoimskładzie
np. dodatki mineralne czy drobne
kruszywo. Ich zastosowanie umożli-
wia uzyskanie na ścianie struktury
(mniejwyraźnej igrubej jakwprzy-
padku tynków dekoracyjnych), za
którą „schowają się” wszelkie wady.

Pomalowaćmożemy całą ścianę lub
tylko jej fragment. Farby struktu-
ralne możemy nakładać na podłoża
różnego typu i co ważne nie wyma-
gają uprzedniego wypełniania ubyt-
ków. Oczywiście struktura sama się
nie zrobi,więc po pokryciu ścian za
pomocąnp. gąbki,wałka fakturowa-
nego,szczotki,pacyczypędzlaprzy-
stępujemy do wykonania wzoru.
Warto wiedzieć, że jeśli podłoże jest
bardzo nierówne lub mocno poryso-
wane,toniedoskonałościzakryjewy-
razisty, przyciągający uwagę motyw.
Farby strukturalne pozwalają uzy-
skaćpodobnyefektjakwprzypadku

tynkówstrukturalnych,jednaksąod
nichtańszeiłatwiejszewstosowaniu.

WYTAPETUJ WZORAMI
Tapetywróciłydołask,wartowięcto
wykorzystaćizamaskowaćniminie-
równe ściany.Dowyborumamy za-
równogładkietapetypapierowe,wi-
nylowe, jak i strukturalne tapety 
z włóknaszklanego,raufazę,anawet
tekstylne. Pamiętajmy, że podłoże
pod cienkie okładziny powinno być
wyrównane, inaczej wszelkie wady 
zostaną uwypuklone. Uwagę warto
zwrócićnaraufazę,którazłożonajest
z dwóch warstw papieru przedzielo-
nych wiórkami drewna. Ma bardzo 
wyraźną strukturę dokładnie ukrywa-
jącą nierówności podłoża. Jej zaletą
jestrównieżto,żemożnająwielokrot-
nieprzemalowywaćnadowolnykolor.
Tapetymożemy–  tak jak inneokła-
dziny – zastosować na całych ścia-
nachlubtylkoichfragmentach.

UBYTKI W ŚCIANIE 
 MOŻEMY UKRYĆ POD 

OKŁADZINĄ STRUKTURALNĄ 
LUB SZTUKATERIĄ.
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ZWOLENNIKÓW NOWOCZESNYCH SUFITÓW PODWIESZANYCH PRZYBYWA 
Z ROKU NA ROK. NIE MOŻNA SIĘ TEMU DZIWIĆ, PONIEWAŻ IDEALNIE 
DOBRANE I DOPASOWANE SĄ NIE TYLKO EFEKTOWNE, ALE RÓWNIEŻ 
PRAKTYCZNE. MOŻEMY JE RÓWNIEŻ ZAMONTOWAĆ SAMODZIELNIE.

na odpowiednim
poziomie

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

SUFIT
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Sufity podwieszane najpierw 
stosowane były w  biurach. 
Szybko jednak zaczęto doce-

niać ich zalety i wykorzystywać do 
kreowania wnętrz. Są bowiem funk-
cjonalne i  estetyczne –  dzięki nim 
można zagrać kształtem, zróżnico-
waniem poziomów, a  także kolory-
styką okładzin. 

NAPRAWDĘ WARTO
Sufity podwieszane sprawdzą się 
praktycznie w  każdym pomieszcze-
niu – salonie, sypialni, kuchni, ła-
zience czy przedpokoju. Są doskona-
łym sposobem na ukrycie niedoskona-
łego sufitu, a także na obniżenie zbyt 
wysokiego pomieszczenia. Ponadto 
doskonale nadają się do zaakcento-
wania podziałów wnętrza. Dzięki róż-
norodności kolorów i kształtów sufi-
tów podwieszanych możemy podkre-
ślić charakter pomieszczenia lub stwo-
rzyć dominujący, dekoracyjny akcent.  
Łatwo w  nich wykonać dekoracyjne 
podcięcia, wgłębienia, otwory, wzory 
lub zróżnicować poziomy.
Ponadto sufity podwieszane są bez-
pieczne i tłumią dźwięki. Skoro mogą 
być montowane w budynkach uży-
teczności publicznej, gdzie wyma-
gania dotyczące bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego i  parametrów 
akustycznych są wysokie, to tym 
bardziej mogą być stosowane w do-
mach jednorodzinnych czy miesz-
kaniach. Zaletą sufitów podwiesza-
nych jest również ich szybki montaż. 
Jeden dzień wystarczy, by w  pełni 
użytkować gotową konstrukcję.  

ODPOWIEDNIE PŁYTY
Zazwyczaj do wykonania sufi-
tów podwieszanych wykorzy-
stuje się płyty gipsowo-kartonowe. 
Pamiętajmy jednak, że zwykłe 
płyty g-k sprawdzą się wyłącznie 
w  przypadku sufitów prostych lub 

z uskokami (tzw. schodkowych). Je-
śli natomiast zależy nam na wyko-
naniu sufitu łukowego czy stworze-
nia form przestrzennych, to mu-
simy zastosować specjalne gięte 
płyty – możemy je formować na su-
cho lub mokro. Co ważne, do ła-
zienki stosujemy wyłącznie pro-
dukty wodoodporne. Łatwo je odróż-
nimy od zwykłych – są zielone lub 
mają zielone napisy.     
Kupując płyty, pod uwagę powinni-
śmy wziąć ich grubość. Fachowcy 
zalecają, by wynosiła ona 12,5 lub 
15  mm. Zbyt cienkie mogą uginać 
się pod własnym ciężarem. Aby 
uniknąć tego efektu, możemy gę-
ściej rozmieścić profile, pamięta-
jąc jednak, że takie rozwiązanie 
podniesie koszt wykonania sufitu 
podwieszanego. 

CO WOLNO, A CO NIE
Między stropem a  sufitem podwie-
szanym nie wolno umieszczać 
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przewodów instalacji gazowej. W ra-
zie nieszczelności ulatniający się 
i  zamknięty w  ograniczonej ze 
wszystkich stron przestrzeni gaz 
może szybko osiągnąć stężenie gro-
żące wybuchem. Natomiast pod pły-
tami ukryjemy rury wodne, kanali-
zacyjne, c.o. czy przewody wenty-
lacyjne i elektryczne. Aby popra-

wić parametry cieplne i akustyczne 
stropu, możemy ułożyć także ma-
teriał termoizolacyjny, np. wełnę 
mineralną.
Chociaż sufit podwieszany jest 
stosunkowo lekki, to jednak sta-
nowi obciążenie. Dlatego zanim za-
czniemy go montować, upewnijmy 
się, że nie będzie zagrożeniem dla 

stropu. Podczas pracy stosujmy się 
zawsze do zaleceń producenta da-
nej konstrukcji. 

KROK PO KROKU
Wykonanie sufitu podwieszanego 
polega na mocowaniu płyt gipso-
wo-kartonowych do konstrukcji 
nośnej, składającej się z  wiesza-
ków, łączników oraz kształtowni-
ków (profili CD i UD), umożliwiają-
cych ustawienie powierzchni sufitu 
z  uwzględnieniem żądanej formy. 
Aby ułatwić sobie prace oraz zapew-
nić jak najlepsze parametry kon-
strukcji, warto postawić na rozwią-
zania systemowe –  wszystkie ele-
menty składowe są wówczas do sie-
bie ściśle dopasowane. 
Zaczynamy od wyznaczenia linii 
przebiegu sufitu. Pamiętajmy, że 
jego minimalna odległość od stropu 
musi wynosić 45 mm. Podklejamy 
taśmą akustyczną profile UD i  przy-
twierdzamy je do wyznaczonych li-
nii kołkami szybkiego montażu. Ko-
lejnym krokiem jest montaż wie-
szaków kotwowych do stropu me-
talowymi kołkami sufitowymi. Ich 
odstępy i rozstaw zależą od rodzaju 
oraz ciężaru planowanej zabudowy. 
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Na przykład przy całkowitym cięża-
rze zabudowy sufitu, tj. konstrukcji, 
izolacji i  płyty, do 15  kg/m2 rozstaw 
wieszaków wynosi 1 m. Skompliko-
wany kształt i  ciężka zabudowa wy-
magają ich większego zagęszczenia. 
Przy pomocy wieszaków, a dokładnie 
sprężyny do wieszaków kotwowych, 
regulujemy wysokość zawieszenia su-
fitu, dostosowując ją do istniejącej lub 
planowanej instalacji, np. klimaty-

zacji, wentylacji lub oświetlenia. Na-
stępnie montujemy profile główne CD 
do wieszaków kotwowych w odstępach 
i rozstawie określonym ich umiejsco-
wieniem. Gdy rozstaw wieszaków wy-
nosi 1 m, profil główny CD rozmiesz-
czamy co 90 cm. Do profilu głównego 
CD montujemy profil nośny CD w roz-
stawie co 40 cm. Miejsca skrzyżowa-
nia obu profili CD łączymy łączni-
kiem krzyżowym do profili CD-CD. 

Tak powstaje dwupoziomowa, meta-
lowa konstrukcja sufitu podwiesza-
nego. Teraz możemy pomiędzy pro-
filami ułożyć wełnę mineralną i  przy-
kręcać płyty gipsowo-kartonowe. Płyty 
umieszczamy w  układzie prostopa-
dłym do profili przy pomocy wkrętów 
w  rozstawie maksymalnie co 17  cm. 
Ostatni etap to szpachlowanie spoin 
między płytami g-k masą szpachlową 
oraz pomalowanie sufitu.

Sufit podwieszany efektownie oświetlony 
W sufitach podwieszanych umieszcza się najczęściej 
oświetlenie punktowe, belki świetlówkowe czy taśmy 
z oświetleniem LED. Zwykle montuje się oprawy na 
obniżone napięcie (12 lub 24 V) – potrzebny jest do nich 
transformator. Źródło światła może stanowić mocny 
akcent w pomieszczeniu, delikatnie je oświetlać lub być 
prawie niezauważalne. Dobieramy je w zależności od 
efektu, jaki chcemy uzyskać.

 Umieszczone w podwieszanym suficie halogeny są 
neutralne i pasują do wnętrz o różnym przeznaczeniu.

 Błędem jest rezygnowanie z oświetlenia centralnego 
na rzecz punktowego, ponieważ przy nim sufit 

pełni funkcję ekranu, od którego światło odbija się 
i rozprasza. Pamiętajmy, że na dobrze oświetlonym 
suficie doskonale widoczne będą nie tylko ozdobne 
stiuki i gzymsy, lecz także wszelkie uszkodzenia 
oraz nierówności.

 Delikatne, rozproszone światło, które nie zakłóca 
charakteru wnętrza, daje plafoniera. 

 Okazałe lampy przyciągają wzrok i pozwalają na 
stworzenie odpowiedniego klimatu. Modne żyrandole 
z kryształków czy szkła weneckiego można spotkać 
nie tylko we wnętrzach reprezentacyjnych, lecz także 
w łazience i holu. 
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PŁYTKI 
CERAMICZNE 
W KSZTAŁCIE 
CEGIEŁEK SĄ 
MODNE OD 
KILKU SEZONÓW. 
JEDNAK ICH 
UŁOŻENIE NA 
ŚCIANIE KUCHNI 
CZY ŁAZIENKI 
NIE MUSI BYĆ 
STANDARDOWE. 
TEN KSZTAŁT 
PŁYTEK OTWIERA 
POLE DO 
CIEKAWYCH 
KOMPOZYCJI. 

w cegiełkę
czy jodełkę?

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

PROSTO,

Płytki ceramiczne nie 
muszą mieć wyszuka-
nych kształtów i  ory-

ginalnych wzorów czy ko-
lorów, by okładzina zyskała 
niebanalny wygląd. W nowo-
czesnych aranżacjach czę-
sto sprawdza się zasada, że 
im prościej, tym ciekawiej. 
Czasami jednak warto poku-
sić się o  ułożenie okładziny 
w nietypowy sposób. 

ORYGINALNOŚĆ 
W PROSTOCIE
Duże pole do popisu dają 
płytki ceramiczne w  kształ-
cie wydłużonego prosto-
kąta, popularnie zwane ce-
giełkami. Do niedawna naj-
częściej wybierane były te 
ze sfazowanymi brzegami, 
dzięki którym po ułożeniu 
na ścianie powstaje prze-
strzenna płaszczyzna okła-
dziny. We współczesnej ofer-
cie producentów płytek nie 
brakuje jednak również „ce-
giełek” gładkich, bez charak-
terystycznych fazek – te wpi-
sują się w najnowsze trendy, 
w  których główną rolę gra 
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jednolita płaszczyzna, a  ostateczny 
efekt osiągany jest za pomocą cieka-
wej kolorystyki lub mocno błyszczą-
cego albo matowego czy postarzanego 
szkliwa powierzchni.  
Wygląd okładziny zależy także od 
wymiarów cegiełek. Najczęściej płyt- 
ki tego rodzaju występują w rozmia-
rach 20 x 10 cm, 30 x 10 cm, ale nie 
brakuje innych, węższych i  dłuż-
szych. Dostępność w kolekcjach tzw. 
połówek pozwala na estetyczne wy-
kończenie krawędzi kompozycji. Są 
też na rynku mozaiki w formie ma-
leńkich cegiełek. Kolory tego typu 
płytek to już nie tylko popularna biel, 

ale też wyraziste barwy, takie jak 
ogniste czerwienie, pomarańcz, głę-
boki szmaragd czy turkus. Są także 
barwy złamane – kolory wody, ziemi, 
naturalnej cegły i kamienia. Do aran-
żacji glamour można kupić nawet 
złote cegiełki! 
Płytki cegiełki wykonuje się z rozma-
itych rodzajów ceramiki. Są to raczej 
płytki ścienne, dlatego prym wiedzie 
tradycyjna glazura, ale nie brakuje na 
rynku również cegiełek gresowych 
wyglądem przypominających ka-

mień naturalny np. marmur czy tra-
wertyn. Ponadto dostępne są płaskie 
płytki z  nierówną („pogniecioną”) po-
wierzchnią. Można też kupić cegiełkę 
wzorzystą oraz z  wytłaczanymi jed-
nobarwnymi wzorami. 
Ceny płytek cegiełek są praktycznie 
na każdą kieszeń – metr kwadratowy 
możemy kupić już od kilkudziesię-
ciu złotych do nawet tysiąca. Może 
to być więc sposób zarówno na eko-
nomiczną okładzinę, jak i wystawną 
stylową aranżację. 
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OD METRO DO ZELLIGE
Płytki typu „subway tiles” z  charak-
terystyczną fazą kojarzone są ze ścia-
nami paryskiego i nowojorskiego me-
tra wykańczanych w taki sposób w la-
tach 20. ubiegłego wieku. Stylistyka 
ta już kilka lat temu weszła do na-
szych łazienek i nic nie wskazuje na 
to, aby przestała być na czasie. Płytki 
w stylu metro są łatwo dostępne i nie-
drogie, ma je w swojej ofercie wielu, 
również rodzimych producentów. Nie-
mal w  każdym markecie budowla-
nym kupimy klasyczne białe kafelki 
oraz ich kolorowe odpowiedniki. Cha-
rakterystyczną cechą płytek metro, 
oprócz formatu przypominającego ce-
głę, są frezowane (ścięte) brzegi, które 
mogą  kojarzyć się również z  pieco-
wymi kaflami. Gładkie, błyszczące 

szkliwo sprawia, że aranżacje z udzia-
łem cegiełek robią wrażenie steryl-
nej czystości. To doskonały wybór 
do małych łazienek i kuchni w remon-
towanych mieszkaniach np. z  czasów 
PRL – jasna, błyszcząca powierzch-
nia kafelków optycznie powiększy 
małe pomieszczenia, a ponadto wnie-
sie do starych wnętrz powiew świe-
żości i  nowoczesności. Nawet jeśli 
remont mieszkania nie będzie ge-
neralny, płytki typu metro świetnie 
skomponują się ze starym wykończe-
niem i  wyposażeniem. Strukturalna 
okładzina stanowi sprawdzony mo-
tyw dla łazienek i  kuchni utrzyma-
nych w  stylu retro – dworki, pałace, 
stare kamienice to doskonałe miejsce 
na jej zastosowanie. Biała cegiełka 
bardzo dobrze komponuje się z  an-

tycznymi meblami, posadzkami wy-
konanymi ze szlachetnych gatunków 
drewna lub wzorzystymi płytkami 
marokańskimi czy patchworkowymi. 
Stanowi świetne tło dla mosiężnej ar-
matury i  klasycznych opraw świetl-
nych. Dzięki swojemu dawnemu za-
stosowaniu w miejscach użyteczności 
publicznej okładzina z  płytek metro 
może być świetnym akcentem w po-
mieszczeniach loftowych i  postindu-
strialnych. Płytki typu metro podkre-
ślą też urok minimalistycznych gład-
kich frontów szafek oraz szlachetność 
naturalnych materiałów, np. chłod-
nych kamiennych blatów czy jasnego 
drewna meblowej zabudowy.
Równie dużą popularnością co 
kafelki w stylu metro cieszą się płytki 
typu zellige o  charakterystycznych 
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nierównościach szkliwa i  krawędzi.
Jawią się jako cośwyjątkowego – to
produkt oryginalny, który wyróżnia
sięnietylkounikatowąstrukturą,ale
też bogactwem tonacji kolorystycz-
nych.Tradycyjniewytwarzanepłytki
zellige formowane ręcznie i  wypalane 
w  piecach ogniowychmają swój nie-
powtarzalny klimat – efekty pracy
ręcznej i  naturalnegowypału to nie-
równości w wymiarach, przebarwienia, 
zbąblenia szkliwa czy ślady popiołu. 
Płytkiwypalanesąw większychele-
mentach,z którychnastępniedocina
sięprzypomocy specjalnegomłotka
potrzebne wymiany. W  ich natural-
nymmiejscuzastosowania–architek-
turze marokańskiej i  andaluzyjskiej
– urok okładzin tworzą dodatkowo
śladyzużycia: spękania,obtłuczenia,

ubytki szkliwa. Cechą charaktery-
stycznąi nadającąwyjątkowośćpłyt-
kom zellige jest również oryginalna 
kolorystyka –sątozarównowyraziste,
jak i  złamanekolory, głębie jednych
oraz  drugich podkreśla połysk gla-
zury. Ich unikalną cechą jest wystę-
powaniew obrębiekonkretnejbarwy
wieluodcieni.Płytkizelligemogąbyć
glazurowane i  nieglazurowane. Ory-
ginalne ręcznie wytwarzane zellige
mają jednakdośćwysoką cenę, tań-
sze będę te fabrycznie wytwarzane
imitującepierwowzory.

JAK UKŁADAĆ CEGIEŁKI
Płytkiw kształcieniewielkich,mocno
wydłużonychprostokątówznanenam
sąnajbardziejz ułożeniaw formie tra-
dycyjnej cegiełki. Zazwyczaj układa

sięjedłuższymibokamiw poziomie,
łącząckolejnerzędyz przesunięciem,
zwykle o  ½ płytki. Powstaje wtedy
wzórprzypominającytradycyjnymur
z  cegły. Jest dynamiczny, choć spo-
inyukładająsięw regularnągeome-
trycznąsiatkę.Ułożeniena prostojest
mniejpopularne, chociaż równie

JEŚLI PŁYTKI CEGIEŁKI 
ZAMIERZAMY UŁOŻYĆ 

WE WZÓR DIAGONALNY 
LUB W JODEŁKĘ, 

MUSIMY KUPIĆ MATERIAŁ 
Z DUŻYM ZAPASEM 

– DESENIE TE WYMAGAJĄ 
DUŻEJ ILOŚCI DOCINEK.
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efektowne. Płytki układa się równymi 
rzędami w poziomie lub w pionie jeden 
nad drugim w taki sposób, że ich spo-
iny tworzą linie proste. Gdy brzegi 
płytek są równe, powstaje regularna 
kratka na ścianie, jeśli krawędzie ich 
są nierówne – kratka lekko drga. 
Układ diagonalny, nazywany skośnym, 
polega na układaniu płytek po prze-
kątnej – uzyskuje się wtedy dyna-
miczny wzór, który poszerza optycz-
nie przestrzeń. Jeżeli jeden rząd 
układa się poziomo, a drugi pionowo, 
tworzy się układ naprzemienny  – ten 
sposób kładzenia płytek wymaga du-
żej precyzji, ponieważ tylko płytki bez 
docinek nie zaburzą rytmu. 
Klasyczna jodełka to wzór o  dużej 
sile aranżacyjnej. Cegiełka na ścia-
nie monochromatycznego pomiesz-
czenia sprawi, że będzie ono dyna-
miczne, a  nawet nieduży fragment 
jodełki przykuje uwagę.

Jak układać jodełkę z cegiełek na ścianie 
Jeden z najmodniejszych obecnie wzorów układanych z prostokątnych 
płytek ceramicznych to jodełka – deseń znany przede wszystkim z parkietów, 
który wraz z modą na zapożyczenia wzorów oraz materiałów z różnych 
płaszczyzn przewędrował z posadzki na ścianę i przeniknął z materiałów 
drewnianych do ceramicznych. Klasyczną jodełkę układa się tak, aby krótszy 
bok pierwszej i dłuższy bok drugiej płytki stykały się ze sobą pod kątem 90°, 
tworząc wielokrotnie powtarzające się zygzaki. Wymaga on nie lada wprawy 
i przestrzegania kolejności prac. Glazurnik najpierw wyznacza oś wzoru – linię 
pionową biegnącą przez całą wysokość układanej płaszczyzny, a następnie 
układa płytki od dołu pod kątem prostym do mniejszej krawędzi. Aby pierwszy 
rząd zachował idealny pion, zaleca się wycięcie szablonu z innych materiałów 
np. z innej większej płytki, jako podstawy pierwszego rzędu i następnie 
przyklejanie do góry kolejnych rzędów jodełki. Pozostałe rzędy „zygzaków” 
aż do końca ściany przyklejamy do krawędzi ułożonego poniżej rzędu. Przy 
krawędzi ściany i na górze część płytek będzie docinana.  
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AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

Zieleń lubi panować. Bez względu na to, czy jest soczy-
sta, czy zgaszona, zawsze przyciąga wzrok oraz do-
minuje. Jednocześnie jest bardzo uspokajająca, koi 

nerwy, sprzyja koncentracji oraz wyciszeniu – to główne po-
wody, dla których tak chętnie po nią sięgamy. Ma też wiele 
niepodważalnych atutów w  kształtowaniu aranżacji po-
mieszczenia, choć właściwość ta zależy od natężenia światła. 
W naturalnym oświetleniu niektóre odcienie zieleni ochła-
dzają przestrzeń, sprawiając przy tym, że jest ona postrze-
gana jako świeża i nowoczesna, ale efekt ten nie zawsze da 
się utrzymać wieczorem. Są też tonacje wprowadzające do 
wnętrza prestiż i elegancję, szczególnie jeśli połączymy je 
ze szlachetnymi materiałami. Niezależnie od celu powinno 
się używać tego koloru z umiarem, np. na mniejszych płasz-
czyznach lub w formie  akcentów kolorystycznych. 

W ZIELONE
gramy

ZIELEŃ JEST NA TOPIE OD WIELU LAT – NIC DZIWNEGO, TO PRZECIEŻ KOLOR 
SYMBOLIZUJĄCY ODRADZAJĄCE SIĘ ŻYCIE I WITALNOŚĆ, PRZYWOŁUJĄCY TAKIE 
WARTOŚCI JAK NADZIEJA, KOJARZONY Z CZYSTOŚCIĄ I ŚWIEŻOŚCIĄ. MIMO 
OGROMNEJ SIŁY POZYTYWNEGO ODDZIAŁYWANIA NA PSYCHIKĘ NIE JEST ŁATWYM 
KOLOREM W ARANŻACJI WNĘTRZ. SZTUKĄ JEST DOBÓR ODPOWIEDNIEGO ODCIENIA!
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W STRONĘ EKOLOGII
Współczesna moda na zieleń we wnę-
trzach wynika również ze względów 
cywilizacyjnych. Z  powodu zmęcze-
nia tempem życia, hałasem i  zanie-
czyszczeniem powietrza marzymy 
o  powrocie do natury oraz  wypo-
czynku w  nieskażonej niczym przy-
rodzie. Zieleń jest symbolem ekologii 
i  dbałości o  środowisko – wystarczy 
przywołać określenia takie jak „Zie-
lony ład” czy „Zielona energia”! Tęsk-
nota za naturą jest więc dominującą 
inspiracją wielu trendów w  urządza-
niu wnętrz, których wspólnym mia-
nownikiem jest natura, a  jednym ze 
środków estetycznych kolor zielony. 
Kojarzona z czystym powietrzem i wy-
ciszeniem zieleń leczy nas oraz  uspo-
kaja. Barwa ta jest obecna nie tylko 
we wnętrzach mieszkalnych, dosko-
nale sprawdza się w budynkach SPA 
– oznacza przecież również odradza-
jące się życie! 

PONADCZASOWA MODA
Od wielu lat zieleń nie schodzi z czo-
łówki wiodących kolorów w  modzie 
odzieżowej i wnętrzarskiej. Kolorem 
roku 2013 wybranym przez Instytut 
Pantone była zieleń szmaragdowa. 
W  2017 roku tytuł ten zdobyła zie-
leń żółtozielona o  nazwie Greenery. 

W 2019 roku o palmę pierwszeństwa 
walczył Neo mint – połyskujący kolor 
mięty. Trawiasta zieleń to najbardziej 
popularny kolor sezonu jesień-zima 
2021/2022. Aktualnie na topie są od-
cienie oliwkowe. Evergreen Fog – roz-
bielona tonacja zieleni, w  której od-
najdziemy oliwkę, szarość i odrobinę 
niebieskiego – był kandydatem nu-
mer dwa w walce o pierwsze miejsce 
na podium koloru roku 2022. Agencja 
WGSN promuje klasyczną odsłonę 
oliwkowej zieleni idealnie wpisującą 
się w modną estetykę lat 70. 
Niegasnąca moda na zieleń czyni 
ją kolorem ponadczasowym. Do na-

szych wnętrz możemy więc spokoj-
nie przenieść każdy z jej odcieni i na 
pewno nie będziemy w tyle za modą. 
Zieleń jest też nieodłącznym ele-
mentem wielu stylów. Mocne, głębo-
kie odcienie polubią miłośnicy kla-
syki, pastelowe i  zgaszone – zwo-
lennicy stylu skandynawskiego czy 
minimalistycznego. Szukając inspi-
racji, pamiętajmy, że zieleń przede 
wszystkim jest jednak kolorem na-
tury –  większość jej odcieni ma 
swoje pierwowzory w  kamieniach, 
roślinach, owocach i  warzywach, 
a nawet wodzie. Te właśnie uczyńmy 
inspiracją na rok 2022!
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Intrygująca szałwia
Szałwiowa zieleń już od paru sezonów nie 
opuszcza naszych wnętrz, a to dlatego, że  
doskonale współgra ze wszystkimi trendami. 
Odcień ten charakteryzuje się szarozielonymi 
tonami, które w dyskretny sposób dodają koloru 
monochromatycznym wnętrzom. Na większych 
płaszczyznach staje się kolorem tłowym, a dodatki 
o barwie szałwii zawsze wyglądają elegancko, 
a przy tym naturalnie. Doskonale wpływa na 
psychikę – zastosowany w sypialni, salonie 
i łazience podziała relaksująco oraz odprężająco, 
w gabinecie pozytywnie wpłynie na koncentrację. 
Odcień szałwiowy lubi sąsiedztwo bieli, która jako 
neutralne jej przeciwieństwo wydobędzie zielony 
ton. Z kolei szary doskonale podkreśli chłodny 
charakter szałwiowej zieleni. Gdy zestawimy 
te kolory z naturalnymi materiałami, takimi jak 
len, skóra, rafia oraz drewno w jasnobeżowych 
barwach uzyskamy szlachetną, naturalną 
kompozycję wyjętą wprost z przyrody. Kolor 
szałwiowy doskonale łączy się z odcieniami 
brudnego różu, np. millenial pink. W ofercie 
producentów farb szałwiowy znajdziemy pod 
różnymi nazwami np. limerick, peace, rajski fluoryt  
– ich odcienie mogą mieć dyskretne różnice. 

INSPIRUJĄCE ODCIENIE ZIELENI WPROST Z NATURY

Wiosenna trawa
Żywa, bujna, soczysta i energetyczna – trawiasta 
zieleń to odcień przypominający świeżo skoszoną 
wiosenną murawę, który ma przywoływać silne 
poczucie związku z naturą i przypominać o jej 
nieustannym odradzaniu się – symbolika ta 
sprawia, że to jeden z wiodących kolorów aranżacji 
wielkanocnych. Określa się go też mianem Green 
Bee – w palecie Instytutu Pantone – lub grassy green. 
W aranżacjach odcień ten zestawia się z bielą, brązem, 
czernią czy rudościami. We wnętrzach łatwo nawiązać 
do tego koloru, ustawiając również rośliny doniczkowe 
– wiele z nich ma właśnie ten odcień! U producentów 
farb szukajmy nazw: wytworny malachit, zielone lato, 
zieleń Amazonii czy zielony trawiasty. 
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Szmaragdowa zieleń to odcień 
delikatnie wpadający w błękit. 
Zbliżony jest także do tzw. zieleni 
butelkowej, a także barwy morskiej. 
To kolor szlachetnych, rzadkich oraz 
drogich kamieni, i z tego względu 
ma w sobie nutę tajemniczości 

oraz wyrafinowania. W skali Pantone 
zieleń szmaragdowa ma kod 17-5641. 
Trudno jednak jest rozgraniczyć tę 
barwę od innych zieleni, bo sam 
kamień zmienia kolor pod wpływem 
światła. Zieleń szmaragdu nie jest 
więc oczywista i dookreślona. Ten 

cenny minerał mieni się wieloma 
odcieniami, różna jest także skala jego 
przezroczystości. W barwę tę wpisana 
jest więc indywidualizacja i zmienność. 
W aranżacji wnętrz, jak każdy głębszy 
odcień zieleni, wprowadza harmonię, 
pozwala się wyciszyć i odstresować. 
Ponadto symbolizuje witalność, siłę 
oraz szczęście. Kolor szmaragdowy 
można śmiało wykorzystywać 
w różnych pomieszczeniach, 
bardzo dobrze wygląda na dużych 
płaszczyznach oraz na małych 
przedmiotach, podkreśla zarówno 
prostotę, jak i wyrafinowany kształt 
mebla. W ofertach producentów farby 
dostępne są pod nazwami przykładnie 
szmaragdowy, szmaragdowy 
akwamaryn, intensywny szmaragd. 

Dojrzały groszek
To kolor żółtozielony zbliżony do oliwki 
i pistacji. Podobnie jak pozostałe 
odcienie zieleni mające swój 
pierwowzór w dojrzałych owocach 
i warzywach mocno oddziałuje na 
zmysły. Barwa strąków dojrzałego 
groszku kojarzona z późnoletnim 
bujnym, obficie kwitnącym 
i owocującym ogrodem rozbudza 
wyobraźnię, ale również uspokaja 
oraz relaksuje. Świetnie wygląda 
w towarzystwie bieli oraz tzw. barw 
ziemi: ciemnej zieleni, brązów, beżów, 
kremowego, rudości, żółcieni, a także 
rozbielonego błękitu. Pamiętajmy 
jednak, że kolor groszkowy na ścianie 
jest dość trudny do połączenia. Nie 
powinien być stosowany na zbyt 

dużych powierzchniach, wystarczy 
mu w zupełności jedna ściana, 
dobrze też wygląda w detalach. 
Najbardziej harmonijnie będzie 

wyglądał w połączeniu ze złamaną bielą 
i szarością. W sprzedaży znajdziemy 
ten odcień pod nazwami np. groszkowy 
pastelowy czy mus groszkowy.  

Szlachetny szmaragd
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Energetyczna limonka
Moda na kolor jasnozielony określany 
też jako „kolor pączków na drzewach” 
również nie przemija. Zieleń 
żółtozielona o nazwie Greenery była 
kolorem roku 2017, ale stale widzimy 
ją w dodatkach dekoracyjnych, 
tekstyliach, elementach wyposażenia 
wnętrza szczególnie w stylu 
egzotycznej „urban jungle”. Warto 
wprowadzić mocną plamę limonki 

tam, gdzie zależy nam, by przestrzeń 
była świeża, żywa, optymistyczna 
i przyjemna dla zmysłów. W kuchni 
doskonale sprawdzi się jasnozielona 
boazeria, szyba nad blatem 
kuchennym czy fototapeta z soczystą 
zieloną roślinnością. Barwa ta 
będzie doskonale kontrastowała 
z meblami w kolorze białym, szarym 

czy czarnym, ale także pięknie 
skomponuje się z naturalnym 
drewnem. W salonie na tle ściany 
w kolorze limonkowym sprawdzi się 
szara lub beżowa sofa. Farby możemy 
spotkać pod różnymi nazwami, 
np. limonkowy jak się patrzy, ale też 
budzącymi skojarzenia dość odległe, 
np. bambusowy gaj.  

Mięta z nutą błękitu 
i szarości 
Kolor miętowy to barwa, która jest 
połączeniem odcienia niebieskiego, 
zielonego i białego. Jej intensywność 
zależy od proporcji składników. 
Zdarza się, że myli się go także 
z innymi barwami np. z seledynem 
lub bardzo delikatną akwamaryną. 
Różnice między każdym z nich są 
niewielkie i zależą często od nasycenia, 
temperatury czy jasności. Chociaż 
klasyczny kolor miętowy prezentuje 
się naprawdę dobrze, to jednak 
w ostatnim czasie sporą popularnością 
cieszą się także jego inne wydania. 

Neo mint – neonowy odcień koloru 
miętowego – kandydował do miana 
koloru roku 2020. W uzasadnieniu 
Instytutu Pantone symbolizuje on 
nową erę w dziejach ludzkości, której 
istotą jest połączenie technologii 
z naturą. Komponent zieleni 
zdecydowanie zwraca ten kolor 
ku naturze, element połyskujący 

wiąże go z technologią, przywołując 
skojarzenia z laboratorium 
chemicznym lub miejskim neonem. 
Z kolei miętowa szarość, która 
zamiast komponentu neonu ma 
element wyrazistej szarości 
może być wykorzystywana jako 
alternatywa wobec dominującego 
w ostatnich latach koloru szarego. 

Butelkowy uchodzi za najbardziej 
szlachetny odcień zieleni. 
Naturalny kolor szkła kojarzy się 
z czymś trwałym, niezniszczalnym 

i drogocennym zarazem. Dodatek 
tej barwy sprawia, że nawet 
najbardziej nieciekawe wnętrze 
nabiera szyku i elegancji. 
Najpiękniej wygląda zestawiona 
z odcieniami kamieni 
szlachetnych i z połyskującymi 
materiałami. Dodaje klasy 
i powagi – nic dziwnego, 
że to jeden z ulubionych 
kolorów brytyjskiej rodziny 
królewskiej. W czasach 

wiktoriańskich butelkowa zieleń była 
wykorzystywana na dekoracyjnych 
zasłonach, materiałowych tapetach 
oraz witrażach. Popularnością cieszy 
się do dziś w angielskich pubach jako 
barwa tkaniny obiciowej pikowanych 
kanap i foteli chesterfieldów. 
Butelkowa zieleń to kolor baza – sama 
w sobie jest dość ciemna, warto 
więc ją rozświetlić jaśniejszymi 
tonami – pięknie się prezentuje 
z pudrowym różem, kolorami nude 
i écru. Z ciemniejszymi barwami staje 
się zestawiona z bardziej zmysłowa 
i nabiera wyrafinowanego charakteru 
– zjawiskowo wygląda np. ze złotem. 

Głębia butelkowej barwy 
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JAK UZYSKAĆ W KUCHNI WRAŻENIE DEKORACYJNEJ SCHLUDNOŚCI, SZCZEGÓLNIE 
KIEDY TU WŁAŚNIE TOCZY SIĘ CZĘSTO ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE? 
PRZESZKLONE WITRYNKI DODADZĄ KUCHNI CZYSTEJ ELEGANCJI.

pochowane

AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska

WIDOCZNIE

Witryna kojarzy nam się ze 
sklepową oszkloną wy-
stawą albo oświetloną ga-

blotą w muzeum czy galerii. Termin 

ten bowiem określa miejsce/mebel 
służące wyeksponowaniu towarów, 
przedmiotów czy dzieł sztuki. Taką 
właśnie rolę przyjęły witrynki me-

blowe oferowane przez producentów 
do aranżacji wnętrz w celu prezento-
wania ładnych, dekoracyjnych przed-
miotów użytkowych.
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ZA WITRYNY ZAPŁACIMY 
ZWYKLE NIEWIELE 

WIĘCEJ NIŻ ZA SZAFKI 
Z PEŁNYMI DRZWICZKAMI. 
STANDARDOWO RÓŻNICA 
W CENIE WYNOSI OKOŁO 

5%, ALE ZALEŻY TEŻ 
OD WIELKOŚCI MEBLA 

I MATERIAŁU.

WYŻSZA RANGA KUCHNI
W  warunkach domowych witryny 
były i  są samodzielnymi meblami 
salonowymi przeznaczonymi do eks-
ponowania cennej porcelany czy sre-
ber. W tradycyjnych kuchniach były 
nieodłącznymi częściami (tzw. nad-
stawkami) kuchennych kredensów, 
które pozwalały na ekspozycje efek-
towniejszych elementów zastawy. 
Witryny kuchenne przerodziły się 
szybko w zestawy przeszklonych mo-
dułów zabudowy kuchennej. Ofero-
wane są obecnie w  szerokiej gamie 
szafek o różnych rozmiarach, z róż-
norodnym sposobem wykończenia 
oraz rodzajem szkła, i wreszcie z roz-
maitym wyposażeniem wnętrza. Wi-
trynki to obowiązkowy element kuchni  
o  charakterze rustykalnym – szcze-
gólnie stylowe kuchnie prowansal-
skie, angielskie czy skandynawskie 
nie mogą się obejść bez dekoracyj-
nych szafek z  przeszkleniami. Nie-
jednokrotnie mają one przy tym bo-
gatą ornamentykę, zakończone są 
sztukateryjnymi gzymsami, a  szkło 
podzielone jest geometrycznymi 
szprosami. 

OŚWIETLENIE I WYPOSAŻENIE
Przeszklone szafki najczęściej stano-
wią propozycję składową górnej za-
budowy. Tu bowiem wrażenie prze-

stronności, ażurowości i  lekkości 
jest istotne. Witryny dają możliwość 
zastosowania dekoracyjnego oświe-
tlenia w  kuchni –  wewnątrz mebla 
montuje się oświetlenie LED punk-
towe lub liniowe. Poza przeszkle-
niami drzwiczek często wyposażone 
są także w delikatne szklane półki, 
co estetycznie rozprasza światło 
– podkreślając całą zawartość szafki, 
a jednocześnie dodatkowo doświetla 
pomieszczenie.
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Niepełny prześwit
Jeżeli nie mamy chęci 
eksponowania zawartości 
szafki lub mamy obawy co do 
estetyki przechowywanych 
w niej przedmiotów, możemy 
pokusić się o wybór do 
zabudowy kuchennej witrynek 
z przeszkleniami ze szkła nie 
w pełni transparentnego. 
Producenci oferują szeroką 
gamę rozwiązań szafek 
przeszklonych z wykorzystaniem 
materiału matowanego 
zarówno do zabudowy w stylu 
tradycyjnym, jak i nowoczesnym. 
Najpopularniejszym rodzajem jest 
szkło piaskowane. W zależności 
od stopnia matowienia może 
być szorstkie (w kolorze 
białym), zwykle (w odcieniu 
odpowiadającym barwie 
szkła) albo połyskliwe  (tzw.
satynowe). Dostępne są również 
modele z wykorzystaniem szkła 
barwionego (np. grafitowe, 
czarne, szare). Ciekawy walor 
prezentują witrynki ze szkłem 
ornamentowym, którego faktura 
sprawia, że wnętrze szafki jawi 
się jako nieostre – rozmyte.

Witrynki dają także duże pole do 
stylowej aranżacji. Możliwość pre-
zentacji efektownej zastawy, de-
koracyjnych serwisów kawowych 
i  herbacianych, wartościowej por-
celany oraz szkła, a  także atrakcyj-
nych przedmiotów sprawia, że kuch-
nia staje się pomieszczeniem eksklu-
zywnym. Producenci witryn oferują 
w tym celu praktyczne wyposaże-
nie i  akcesoria ułatwiające prezenta-
cję naczyń w witrynie. W niektórych 
systemach szafek znajdziemy sto-
jaki na talerze, leżaki na wino czy 
uchwyty na kieliszki.
I  chociaż meble te wywodzą się 
z  kuchni tradycyjnych, to bardzo 
dużą popularnością cieszą się rów-
nież w  stylizacjach nowoczesnych, 
minimalistycznych, w których szkło 

odgrywa ważną, jeśli nie przodu-
jącą, rolę. Witryny są szczególnie po-
żądane w  otwartych kuchniach, gdzie 
stała ekspozycja tego pomieszczenia 
wymaga wyższej rangą estetyki. 
Modne trendy z  wykorzystaniem 
witrynek to szklane, nadblatowe 
szafki ścienne –  długie „jamniki”, 
stanowiące monolityczną, ale jed-
nocześnie lekką zabudowę kuchni. 
Nowoczesne przeszklone szafki czę-
sto wyposażone są w  niestandar-
dowe systemy otwierania, a szklane 
tafle drzwi pozbawione są niemal 
zupełnie widocznej ramy. W  otwar-
tych wnętrzach, gdzie kuchnia sta-
nowi aneks, stosuje się zazwyczaj wi-
tryny w  formie słupków lub komód, 
które mają dodatkowo za zadanie wy-
znaczenie podziałów na strefy. 
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ZLEWOZMYWAK 
FARMERSKI, CZYLI ZLEW 
Z WIDOCZNYM FRONTEM 
NALEŻY DO NAJBARDZIEJ 
EFEKTOWNYCH ELEMENTÓW 
WYPOSAŻENIA KUCHNI 
– JEGO WYEKSPONOWANA 
MISA ZAWSZE PRZYCIĄGA 
WZROK. SPRAWDZI SIĘ NIE 
TYLKO WE WNĘTRZU W STYLU 
RUSTYKALNYM, ALE TEŻ DODA 
CHARAKTERU WIELU INNYM 
ARANŻACJOM.

ale funkcjonalnie
 FOT. VELUX

RUSTYKALNIE,
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Współczesna kuchnia to nie 
tylko pomieszczenie słu-
żące przyrządzaniu posił-

ków, dzisiaj stała się ważną, często in-
tegralną częścią otwartej strefy dzien-
nej. Włączenie jej w  tę przestrzeń 
sprawiło, że wykończenie oraz wypo-
sażenie tego wnętrza jest tak samo 
kluczowe jak aranżacja salonu. Jed-
nak w  kuchni duże znaczenie mają 
nie tylko wybory estetyczne, równie 
istotna jest funkcjonalność zastoso-
wanych rozwiązań, które powinny 
ułatwiać kuchenne prace. Nie bez 
znaczenia jest łatwość utrzymania tej 
przestrzeni w  czystości. Dużą wagę 
przywiązujemy także do tego, by była 
ona przytulna – staramy się ocieplić 
nawet surową minimalistyczną styli-
stykę. W taką wizję doskonale wpisuje 
się zlewozmywak farmerski. 

INNY NIŻ WSZYSTKIE
Zlew farmerski określany także jako 
modułowy (nakładany) lub z fartuchem 
to zlewozmywak zbudowany na pla-
nie prostokąta lub kwadratu z widocz-
nym, bardzo wyrazistym frontem. Mo-
dele prostokątne mogą być jedno-, 
dwu- lub półtorakomorowe, kwadra-
towe to przeważnie niewielkie ele-
menty jednokomorowe. Można też 
kupić sprzęt z  wyeksponowaną, wy-
soką ścianką tylną. Odkryty w ten spo-
sób przód zlewu wysuwa się na pierw-
szy plan w  zabudowie kuchennej 
i podkreśla rangę strefy zmywania. 
Wyeksponowanie zlewozmywaków 
farmerskich zobowiązuje do harmo-

nijnego zgrania z frontami szafek ku-
chennych. Najczęściej są produko-
wane w  odcieniach neutralnej bieli, 
co sprawia, że doskonale współgrają 
z  wieloma rodzajami zabudowy ku-

chennej – pasują do strefy zmywania 
zarówno zaplanowanej w  ciągu sza-
fek, jak i w luźnej kompozycji mebli, 
w stylu dawnych wnętrz.

SOLIDNY MATERIAŁ 
Najbardziej popularne są zlewozmy-
waki farmerskie wykonane z  cera-
miki i  wypalane w  bardzo wysokiej 
temperaturze. To sprawia, że należą 
do bardzo wytrzymałych. Do takiego 
zlewu bez ryzyka zniszczenia go mo-
żemy wstawić zarówno bardzo go-
rące, jak i  zimne naczynia lub żyw-
ność albo też wlać rozgrzany olej czy 
wrzącą ciecz. Jest on bowiem zahar-
towany jednocześnie na niskie i wy-
sokie temperatury, a  tym samym 
szok termiczny. Ceramika to również 
materiał odporny na domowe kwasy 
i zasady, a także uderzenia, obtłucze-
nia oraz  zarysowania. Nie sprawia 
problemów z  utrzymaniem w  czy-
stości. Jej umycie ułatwia gładka po-
wierzchnia, która za sprawą szkliwie-
nia nie jest porowata, a przy tym czę-
sto dodatkowo pokryta przezroczystą 
powłoką zapobiegającą osadzaniu się 
nieczystości. Dzięki temu zabrudze-
nia nie wnikają w głąb powierzchni, 
a  do ich usunięcia wystarczy woda 
z  dodatkiem detergentu. Zlewy far-
merskie wykonuje się także z  kom-
pozytów oraz granitu. Wykonane 
z  kamienia to zazwyczaj proste mo-
dele jednokomorowe. Znacznie 

O ZLEWIE FARMERSKIM 
NALEŻY POMYŚLEĆ NA 
ETAPIE PROJEKTOWANIA 

ZABUDOWY KUCHENNEJ. 
WYMAGA ON BOWIEM 

ZAPROJEKTOWANIA 
NIŻSZEJ SZAFKI POD 

ZLEWOZMYWAK. 
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rzadziej spotyka sięmodelestalowe 
oraz miedzianez fartuchem.Ichwła-
ściwościsązbliżonedoceramiki,jed-
nakkompozytowei metalowełatwiej
zarysować.

WYRAZISTY DETAL 
Zlewozmywaki z  fartuchem znane
były w  aranżacjach kuchennych od
dawna. W  przeszłości, jak wskazuje
nazwa,przypisanebyłyzazwyczajwy-
posażeniu kuchni wiejskich. Szcze-
gólniepopularnebyływ aranżacjach
w stylurustykalnym,np.prowansal-
skich, angielskich czy skandynaw-
skich. Tego typu sprzęty można też
zaplanować we wnętrzach utrzyma-
nychw styluhamptonlubeklektycz-
nych. Ich rozbudowana forma spra-
wiała,żebyłytobardzofunkcjonalne
elementy kuchennego wyposażenia.
Współcześniprojektanciznaczniepo-
szerzyliwartośćaranżacyjnątegoro-
dzaju modeli. Wyrazisty kubiczny 
kształt podkreślony fartuchem spra-
wia,żetesprzętyzyskująwymiarde-
koracyjnej bryły zdobiącej wnętrze.
Coraz śmielej wykorzystuje się je
w  połączeniu z  nowoczesnymi fron-
tamizabudowykuchennej,którejdo-
dają ciepła i  charakteru. Są elemen-
tamiprzełamującymiichsurowąeste-
tykę.Obokprzypisanejmodelomce-
ramicznym uniwersalnej bieli, która
dobrzewyglądaw połączeniu z  szaf-
kami i  blatami w  każdym kolorze,
można zamówić ceramikę w  innych

barwach, takich jak odcienie szaro-
ści,czerni,brązu.Ichfrontymogąbyć
też ozdobione różnymiwzorami, np.
kwiatowymi,dziękiczemukuchnia zy-
skuje dodatkową dekorację.Białyzlew
doskonale współgra z  ramami okna
tej barwy. Prostokątny kształt ramy
okiennejdodatkowopodkreślai uzu-
pełniaformęzlewu,wartowięcgoza-
planować pod oknem.Czarnylubbrą-
zowy zlewozmywak to dobry wybór,
gdywybierzemyblat w tej kolorystyce. 
W zlewmodułowywartorównieżwy-
posażyć kuchenną wyspę, na której
planujemystrefęzmywania.Takimo-
deluczyniz niejprawdziwecentrum
kuchni.

ATUTY FUNKCJONALNE
W przeszłościo popularnościtegoro-
dzaju zlewozmywaków zdecydowały
ich walory praktyczne. Dzięki far-

tuchowizlewnieopierasięnablacie,
lecz na szafce. Osadzenie na szafce
chroni również jej front przed za-
chlapaniem wodą.Nakładanymontaż
sprawia, że blaty oraz fronty szafek
wykonanez materiałówmniejodpor-
nychnawilgoć,sąw znaczniemniej-
szymstopniunarażonenajejdziała-
nie niżma tomiejscew  przypadku
zlewów wbudowanych w  blat. Wy-
sunięty fartuch osłania także front
szafki podblatowej przed zabrudze-
niami.Umiejscowionynaszafcezlew
jest bardzo wygodny w  użytkowaniu 
–  jego komora ma zazwyczaj około
20 cm głębokości, co ułatwiamycie
wysokich oraz dużych naczyń, ta-
kichjakrondle,garnkiczypatelnie.
Do wyposażenia kuchni w  modu-
łowy zlew zachęca też łatwy montaż 
– możezamocowaćgonawetdomoro-
słymajsterkowicz.
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JESZCZE NIGDY 
UTRZYMANIE PORZĄDKU 
W NASZEJ GARDEROBIE 
NIE BYŁO TAK ŁATWE. 
DZIĘKI RÓŻNORODNYM 
ORGANIZEROM, POJEMNIKOM 
CZY POKROWCOM WSZYSTKO 
MOŻEMY MIEĆ POD 
KONTROLĄ!

porządku w szafie

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

SOJUSZNICY
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N ie ma się co oszukiwać. 
Żyjemy w  czasach nad-
miaru – liczba ubrań, do-

datków i  różnorodnych akcesoriów 
w  naszych szafach może przypra-
wiać o  ból głowy. I  chociaż zwolen-
nicy minimalizmu stale rosną w siłę, 
to jednak szafy większości z nas są 
przeładowane. Na półki zalegają rze-
czy, do których często trudno się do-
stać. Bywa, że o niektórych wręcz za-
pominamy lub nie możemy ich od-
naleźć. Frustrację wzmaga bałagan 
panujący po ich poszukiwaniach. 
Chaos można jednak szybko opano-
wać – wystarczy skorzystać z dostęp-
nych rozwiązań. Dzisiaj każdy ele-
ment naszej garderoby może być ła-
twy do zidentyfikowania i na swoim 
miejscu. Inwestycja w  pojemniki, 
kosze czy pokrowce przeznaczone 
do przechowywania to oszczędność 
czasu i zdrowia całej rodziny. Utrzy-
manie rzeczy w  porządku wpływa 
również na ich trwałość – nadmiar 
zgięć niszczy włókna tkanin.

WIELOFUNKCYJNE 
POKROWCE
Zmiany pór roku, a  szczególnie 
przesilenie wiosenne i  jesienne wy-
magają radykalnej wymiany garde-
roby. To okazja do porządków w sza-
fie. Rzeczy, których nie będziemy 
używać przez kilka miesięcy, warto 
zabrać z  drążków wykorzystywa-
nych na co dzień. Najlepszym spo-
sobem na ich przechowanie będzie 
użycie pokrowców. Są one wyposa-
żone w suwaki gwarantujące szczelne 
zamknięcie. Dzięki nim ubrania zo-
stają odcięte od zagrożeń takich jak 

mole. Za ich sprawą tekstylia nie 
ulegną zakurzeniu. Tak zabezpie-
czona odzież nie będzie też płowieć 
pod wpływem światła słonecznego. 
To sprawdzony sposób na przecho-
wywanie odzieży „wiszącej” – kur-
tek, płaszczy, bluzek czy koszul mę-
skich. Najczęściej mają przezroczy-
ste „okienko”, co ułatwia identyfika-
cję przechowywanych ubrań. Tego 
rodzaju pokrowce wykorzystamy 
także w  podróży, gdy np. musimy 
w nią zabrać kostium lub garnitur.

POJEMNIKI Z PRZYKRYWKĄ 
I BEZ
Na rzeczy, które można układać, np. 
zimowe swetry, bluzy czy letnie ko-
szulki warto wykorzystać różnego 
rodzaju pojemniki i  organizery. 

Materiał na miarę 
potrzeb
Pojemniki na ubrania to bardzo 
różnorodna grupa produktów.
Wykonuje się je z tektury oraz 
trwalszych materiałów, np. 
usztywnionych tkanin sztucznych, 
najczęściej poliestrowych, 
z włókniny z usztywnionymi 
bokami, np. wzmocnionymi 
tekturą, dzięki czemu konstrukcja 
jest stabilna i nie odgina się. Do 
trwałych i stabilnych należą także 
modele z plastiku lub traw i wikliny. 
Niezależnie od tworzywa, z jakiego 
zostały wykonane, są lekkie i łatwo 
je przenosić. Pokrowce tego 
rodzaju produkuje się m.in. z tkanin 
oddychających, np. flizeliny. 
Do wytrzymałych należą produkty 
z PEVA, czyli wodoodpornej 
syntetycznej tkaniny pokrytej 
polichlorkiem winylu (PVC).
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Pojemniki w  różnych formach 
sprawdzą się także do przechowywa-
nia cienkich elementów garderoby. 
Znacznie łatwiej wyjąć potrzebną 
nam rzecz, gdy została ułożona pio-
nowo. W  takim przypadku jest wi-
doczna z  góry i  podczas jej wyjmo-
wania nie burzymy całego stosiku. 
Mogą być one wyposażone w suwak 
lub pokrywkę. Dzięki temu, że są za-
mykane, łatwo ustawić jeden na 
drugim, co pozwala na oszczędność 

miejsca. Do bardzo praktycznych na-
leżą też pudełka na buty. To często ar-
tykuły dedykowane poszczególnym 
rodzajom obuwia. Szczególnie warto 
zaopatrzyć się w kosze przeznaczone 
na kozaki, których wymiary są dopa-
sowane do przechowywania długich 
butów – ich przykładowe wymiary 
wynoszą 12x55x37 cm. W tym przy-
padku doskonale sprawdzą się pu-
dła plastikowe, które łatwo utrzy-
mać w czystości. 

BIELIZNA POD RĘKĄ
Ze względu na niewielkie wymiary 
oraz dużą liczbę do najtrudniejszych 
w utrzymaniu porządku należy bie-
lizna osobista. Nawet starannie uło-
żone w  szufladzie majtki, biusto-
nosze, skarpety czy rajstopy „lubią 
się gubić” i mieszać, szczególnie je-
śli nie możemy wydzielić osobnych 
szuflad czy półek na każdy rodzaj 
bielizny. Ratunkiem na utrzyma-
nie ich w  porządku będzie zasto-
sowanie niewielkich pojemników, 
z  których każdy będzie przezna-
czony na inny rodzaj osobistych ak-
cesoriów. Do bardzo wygodnych na-
leżą organizery z wydzielonymi prze-
gródkami. W takim przypadku każda 
część garderoby znajduje się w  od-

dzielonym wewnętrznymi ścian-
kami miejscu. Wszystkie skarpetki, 
biustonosze czy majtki są doskonale 
widoczne i  aby po nie sięgnąć, nie 
trzeba przekopywać się przez zawar-
tość szuflad. Jeśli w jednym pojem-
niku tego typu zamierzamy prze-
chowywać różne tekstylia, warto wy-
brać model z przegródkami o zróżni-
cowanej wielkości. Może je też różnić 
liczba przegródek – zazwyczaj jest 
ich od kilku do kilkunastu. Bez pro-
blemu możemy wyposażyć nasze 
szuflady i  półki w  organizery prze-
znaczone na biustonosze – mają one 
specjalne wydłużone i  dość wąskie 
przegródki – przeważnie jest ich od 
5 do 7. Forma wydłużonego prosto-
kąta sprawia, że można w nich umie-
ścić staniki na płasko bez składania. 
Przegródki w organizerach przezna-
czonych do układania skarpetek 
oraz  majtek są niewielkie, zarówno 
w formie kwadratów, jak i prostoką-
tów. Dobrym wyborem będzie naby-
cie zestawu pojemników różnej wiel-
kości. Takie ujednolicone modele 
porządkują optycznie zawartość 
szaf i garderób. Większość z nich ma 
taką wielkość, by idealnie wpasowy-
wały się w  szuflady – ich wysokość 
nie przekracza zazwyczaj 10 cm.  FO
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Organizery to też doskonały 
pomysł na przechowywanie 
dodatków takich jak muchy, 
krawaty, szaliki czy apaszki. 
W roli pojemników warto 
wykorzystać pudełka 
przeznaczone na biustonosze. 
W tych z mniejszymi 
przegródkami można 
trzymać zrolowane paski. 
Dobrym pomysłem będą też 
pojemniki do zawieszenia 
na drzwiach czy ścianie. 
Wyróżniają je liczne kieszenie 
o zróżnicowanej wielkości. 
Dużo problemów przysparza  
utrzymanie w porządku 
biżuterii, dlatego każda 
kobieta doceni specjalny 
pojemnik na tego rodzaju 
precjoza. Amatorki wielu 
łańcuszków, pierścionków 
czy kolczyków powinny 
zainteresować się specjalnymi 
wieloelementowymi 

szkatułkami, należą one do 
najbardziej funkcjonalnych 
rozwiązań. To często 
konstrukcje kilkupoziomowe 
składające się z licznych 
przegródek o zróżnicowanej 
wielkości. Do wygodnych 
należą modele wyposażone 
w lusterka, co umożliwi 
np. optymalny wybór 
kolczyków „od ręki”. 
Jeśli chcemy przechowywać 
nasze cenne drobiazgi 
w szufladzie, wybierzmy 
specjalne wkłady – są 
to organizery z licznymi 
przegródkami o zróżnicowanej 
wielkości. Również miłośnicy 
zegarków mogą mieć je 
zawsze w jednym miejscu. 
Posłużą do tego specjalne 
kasetki z podziałkami 
lub poduszki w formie 
rulonów, na które zakładamy 
zegarki. 

Biżuteria i drobne tekstylia 
zawsze na swoim miejscu

 REKLAMA 



MIESZKAĆ Z KLASĄ
     kącik florystki

88  wiosna 2022

WIOSNA OBFITUJE W KWIATY, A TAKŻE OKAZJE DO ICH WRĘCZANIA. TRADYCYJNY 
BUKIET CZY WIĄZANKA MAJĄ SWÓJ NIEPODWAŻALNY UROK, ALE ZROBIĄ MNIEJSZE 
WRAŻENIE NIŻ NASZA ŁATWA DO SAMODZIELNEGO WYKONANIA PROPOZYCJA. 
PIĘKNIE ZAPREZENTOWANE, PEŁNE ŚWIEŻOŚCI TULIPANY W DEKORACYJNYM PUDEŁKU, 
A DODATKOWO SŁODKIE MAKARONIKI – BĘDZIE ROMANTYCZNIE I APETYCZNIE.

Do przygotowania kwiatowej kompozycji potrzebować 
będziemy:

  ozdobne pudełko po herbatnikach lub ciasteczkach 
maślanych;
 arkusz folii florystycznej;
 gąbkę florystyczną;
 nożyczki ogrodnicze lub lekki sekator ogrodowy;
  bardzo świeże tulipany o lekko rozwiniętych pąkach 
– w zależności od wielkości pudełka – 15-20 sztuk;
  makaroniki (lekkie, delikatne ciasteczka z białek 
i cukru z waniliowym lub owocowym nadzieniem).

Na wiosenne okazje

DIY
ZRÓB TO SAM

1
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AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska

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

Czyste i suche pudełko wykładamy szczelnie folią, 
pozostawiając dłuższe brzegi. Gąbkę docinamy 
na mniejsze kawałki, odpowiednie do szczelnego 
wypełnienia pojemnika.

Przygotowujemy kwiaty. Odcinamy główki tulipanom 
z ok. 4 cm odcinkiem łodygi. Warto przymierzyć pierwszy 
kwiat – umieśćmy go w gąbce i sprawdźmy, czy wystaje  
dekoracyjnie ponad rant pudełka.

Kwiaty umieszczamy kolejno jeden za drugim, dość 
gęsto, tak aby nie było dużych prześwitów. Zaczynamy 
od obwodu, a na końcu wypełniamy środek.

Kolor tulipanów warto dobrać do barwy pudełka. 
Wiosną są to kwiaty najpopularniejsze i tym samym 
dostępne w ogromnej liczbie ciekawych, różnorodnych 
odmian.

Na koniec delikatnie i pojedynczo układamy 
na kwiatowej kompozycji słodkie makaroniki. Dekorację 
możemy przygotować też jedynie w wersji kwiatowej. 
Jeśli wybierzemy tulipany o nietypowym kształcie, np. 
strzępiaste lub papuzie, wygląd będzie równie efektowny.

Umieszczamy w pudełku namoczoną wcześniej 
w wodzie i wyciśniętą gąbkę, jednocześnie dociskając 
do dna folię. Następnie docinamy brzegi folii nieco 
poniżej rantu.

5
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4

6 7



OGRÓD I POSESJA
     strefy pośrednie

90  wiosna 2022

NIEODŁĄCZNYM ELEMENTEM 
NOWOCZESNEGO DOMU JEST 
TARAS. TĘ NADPROGRAMOWĄ 
STREFĘ WYPOCZYNKOWĄ 
MOŻEMY STWORZYĆ, NAWET JEŚLI 
PIERWOTNIE PROJEKT BUDYNKU 
TEGO NIE PRZEWIDYWAŁ.

tuż przy ziemi

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

Taras naziemny to dodatkowa przestrzeń, na 
której możemy w spokoju odpoczywać, a także 
spotykać się z przyjaciółmi czy rodziną. Już od 

pierwszych ciepłych dni zachęca do spędzania wol-
nego czasu na świeżym powietrzu i  to bez względu 

TARAS
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na jego wielkość. Ponadto wystar-
czy kilka kroków, by znaleźć się 
w   ogrodzie, wśród zieleni. Aby jed-
nak taras zapewniał nam maksy-
malny komfort, powinien być przy-
gotowany w odpowiedni sposób. Do-
brym wyborem będzie wykonanie 
płyty betonowej i  wykończenie jej 
pasującym do charakteru domu ma-
teriałem. Pamiętajmy, że od typu na-
wierzchni zależy późniejsza pielę-
gnacja tej przydomowej strefy. Jak 
zbudować wygodny, trwały i  prak-
tyczny taras, który będzie jednocze-
śnie ozdobą domu.

PŁYTA BETONOWA KROK 
PO KROKU
Podstawą tarasu naziemnego może 
być betonowa lub żelbetowa płyta. 
Aby ją wykonać, musimy najpierw 
odpowiednio przygotować podłoże. 
Zaczynamy od zdjęcia humusu (ży-
znej warstwy gleby) oraz – w  zależ-
ności od przewidywanej wysokości 
tarasu – albo wybieramy ziemię (za-
zwyczaj jest to ok. 20 cm), albo usy-
pujemy niewielkie wzniesienie, żeby 
podłoga sięgnęła progu drzwi taraso-
wych. Niezależnie od tego, na jakiej 
wysokości znajduje się podłoga, to 
podsypkę grubości ok. 30 cm zawsze 
wykonujemy z  piasku, drobnego 
żwiru lub mieszanki obu tych kru-

szyw, czyli tzw. podspółki. Co ważne, 
podsypka musi być zagęszczona 
–  każdą warstwę kruszywa ubijamy 
za pomocą zagęszczarki. Jeśli taras 
jest wzniesiony nad poziom terenu, 
to musimy zabezpieczyć kruszywa 
przed osuwaniem się. Do tego celu 
wystarczą drewniane paliki wbite 
w ziemię. Zagęszczone i wyrównane 
podłoże warto zabezpieczyć folią bu-
dowlaną lub wykonać tzw. szpryc ce-
mentowy – to cienka warstwa rzad-

kiej zaprawy cementowej, która ma 
na celu ustabilizowanie podłoża. Na-
stępnym etapem jest wykonanie sza-
lunku płyty – zazwyczaj wykorzystuje 
się tanie deski sosnowe. Najczęściej 
płyta betonowa nie wymaga zbro-
jenia, chociaż może się zdarzyć, że 
projektant zaleca ułożenie w   dolnej 
strefie stalowej siatki. Jeśli tak się 
 zdarzy, z  brojenie opieramy na pod-
kładkach betonowych, aby be-
ton dostał się również pod nie. 
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Musimy jeszcze zadbać o  dylata-
cję między płytą betonową a  ścianą 
domu. W tym miejscu umieszczamy 
pas odpowiednio dociętej płyty sty-
ropianowej grubości 5-10 cm. 
Teraz przychodzi już czas na wyla-
nie betonu. Wystarczy zastosować 
taki o  klasie C12/15. Zanim beton 
zwiąże, należy uformować  1,5-2,5% 
spadek od ściany domu. Dzięki 
temu woda nie będzie zalegała na ta-
rasie, a co gorsze spływała w stronę 
ściany. Niestety formowanie spadku 
nie jest łatwe. Dlatego, aby zapew-
nić odpowiednie nachylenie, często 
wykonuje się warstwę wyrównawczą 
z  gęstej zaprawy cementowej o  wy-
trzymałości na ściskanie takiej sa-
mej jak płyta betonowa i  to właśnie 
ją odpowiednio się kształtuje. War-
stwa spadkowa powinna mieć w naj-
cieńszym miejscu minimum 4  cm 
grubości. Należy także wykonać 

w niej dylacje – tworzymy pola o po-
wierzchni 20-25 m2. W tym celu naci-
namy podłoże szlifierką kątową i wy-
pełniamy szczeliny sznurem dylata-
cyjnym. Przed ułożeniem warstwy 
wyrównawczej należy beton pokryć 
gruntem sczepnym.    
Jeżeli różnica między poziomem te-
renu a  podłogą jest duża, to beto-
nową płytę tarasu możemy oprzeć na 
słupach lub ścianach. Jednak zazwy-
czaj buduje się do odpowiedniego 
poziomu ławy i  ściany fundamen-
towe, wykonuje podsypkę i  beto-
nową podłogę – tak samo jak w przy-
padku podłogi na gruncie. 

NAWIERZCHNIA Z PŁYTEK
Płytę betonową możemy wykończyć 
płytkami. Najczęściej są to mrozood-
porne płytki ceramiczne lub gresowe, 
rzadziej – ze względu na dość wy-
soką cenę – klinkierowe lub kamienne. 
Warto wybrać takie, które mają an-
typoślizgową, chropowatą powierzch-
nię. Zanim jednak je przykleimy, na 
obrzeżach niestykających się ze ścia-
nami montujemy obróbki blachar-
skie – wyprowadzamy je na boki 
płyty. Ich zadaniem jest zapobiega-
nie podciekaniu wody pod hydroizo-
lację, której wykonanie jest następ-
nym etapem. Popularnym materia-
łem jest mikrozaprawa hydroizola-
cyjna. Nanosimy ją w  2 warstwach 
o  łącznej grubości 2-2,5 cm, wypro-
wadzamy ją również na ściany (na 
wysokość 15 cm) stykające się z  ta-
rasem. Hydroizolację przez 3  dni 
chronimy przed deszczem oraz szyb-
kim wysychaniem. Po tym czasie 
możemy zacząć układać płytki. Wy-
brany przez nas klej musi być nie 
tylko mrozoodporny, ale dostoso-
wany do rodzaju okładziny. Także 
fuga musi być przeznaczona do sto-
sowania na zewnątrz. Pamiętajmy, że 
płytki przykleja się metodą podwój-
nego smarowania – zaprawę rozpro-
wadzamy zarówno na płycie betono-
wej, jak i płytkach. 
Co ważne, w  okładzinie z  płytek 
należy wykonać szczeliny dylata-
cyjne – powinny biec w tej samej li-
nii co dylatacje w  zaprawie wyrów-
nawczej. W  przypadku dylatacji po-
sadzki tworzymy prostokątne pola 
o powierzchni 4-6 m2. Najłatwiej jest 

W dobrym miejscu
Zazwyczaj taras znajduje się 
przy salonie, stanowiąc jego 
naturalne przedłużenie. Jednak 
może być zlokalizowany przy 
innym pomieszczeniu, np. 
kuchni, sypialni na parterze 
czy gabinecie. Wybierając 
jego lokalizację, pod uwagę 
powinniśmy wziąć kilka kwestii. 
Gdy lubimy słońce, unikajmy 
usytuowania tarasu od strony 
północnej oraz w pobliżu 
wysokich drzew, które go 
zacienią. Dobrze też, jeśli nie 
będzie narażony na działanie 
silnych wiatrów. Wybudujmy 
go także w takim miejscu, 
abyśmy odpoczywając na 
powietrzu, nie patrzyli na 
„szkaradztwa”, np. śmietnik, 
kurnik sąsiada czy ruchliwą 
ulicę. Ponadto taras nie 
powinien utrudniać poruszania 
się po posesji.



je zrobić, układając na świeżo nanie-
sionym kleju podłużne profile dyla-
tacyjne o  takiej wysokości, aby po 
ułożeniu płytek nie wystawały po-
nad ich powierzchnię. Chcąc obni-
żyć koszty nawierzchni, zamiast pro-
fili możemy nad dylatacjami pod-
kładu wykonać spoiny z  silikonu 
budowlanego lub uszczelniacza poli-

merowego. Dylatacje są również nie-
zbędne w  progu drzwi tarasowych 
i wzdłuż ścian, do których przylega 
okładzina. 

PŁYTY BETONOWE
Taras możemy wykonać z  płyt be-
tonowych. Ustawiamy je na wspor-
nikach z  tworzywa sztucznego –  do-

stępne są gotowe systemy. Zanim 
jednak plastikowe elementy uło-
żymy na płycie betonowej, należy za-
bezpieczyć ją hydroizolacyjną masą 
bitumiczną lub papą. Wsporniki do-
stępne są w  kilku rozmiarach, po-
nadto ich wysokość można w  pew-
nym zakresie regulować. Ich roz-
mieszczenie dostosowujemy do 

 REKLAMA 
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wielkości płyt. Uwaga! Nie wolno 
przekroczyć dopuszczalnego obcią-
żenia wsporników ustalonego przez 
producenta. Nie ma konieczności bu-
dowania takiej nawierzchni ze spad-
kiem, ponieważ woda będzie prze-
siąkała na zaizolowane podłoże. Jed-
nak niezbędne jest wybudowanie wo-
kół tarasu pionowych obrzeży –  np. 
ścianka murowana czy betonowa za-
pobiegnie przesuwaniu się ułożonych 
płyt betonowych.   

NATURALNE DREWNO
Jako okładzinę tarasu możemy wy-
korzystać gatunki iglaste, które są 
dużo trwalsze od liściastych. Spraw-
dzą się np. deski świerkowe, sosnowe 
czy modrzewiowe. Warto postawić też 
na zaimpregnowane lub zaolejowane 
deski dębowe lub jesionowe. Niestety 
decydując się na takie wykończe-
nie, musimy liczyć się z  konieczno-
ścią jego konserwacji co 2-3 lata. Bar-
dziej wytrzymałe, twarde i  odporne 
na zmienne warunki atmosferyczne 
jest drewno modyfikowane termicz-
nie, czyli thermodrewno. Jednak naj-
lepszym wyborem – niestety najdroż-
szym – będzie drewno egzotyczne, 
np. tek, bangkirai, kempas, massa-
randuba, sapeli, cedr, eukapiptus. Co 
ważne, nie trzeba go ani wykańczać, 
ani impregnować. Deski układane 
na tarasie nie powinny być szersze 

niż 16 cm, a ich grubość wynosi 1,8- 
-3,8 cm. Zastosujmy takie, które mają 
ryflowaną powierzchnię. Nie tylko 
woda będzie po nich szybciej spły-
wała, ale także są bardziej odporne 
na odkształcenia oraz trudniej się na 
nich poślizgnąć. 
Desek tarasowych nie układamy 
bezpośrednio na płycie betonowej. 
 M   ontaż drewnianej nawierzchni wy-
maga użycia legarów – podłużnych 
drewnianych belek. Legary usta-
wiamy co 30-60 cm na plastikowych 
klinach lub innego rodzaju podkład-
kach, dzięki czemu oddzielimy je od 
betonu i  zapewnimy podłodze odpo-
wiedni poziom oraz spadek. Deski do 
legarów mocujemy za pomocą wkrę-
tów. Warto wybrać samonawiercające 
wkręty nierdzewne. Oczywiście przed 
montażem nawierzchni drewnianej 
płytę betonową należy zabezpieczyć 

hydroizolacją z  papy lub masy bi-
tumicznej. Niezbędne jest także pozo-
stawienie między ścianą domu a de-
skami ok. 1-centymetrowej szczeliny.

DESKI KOMPOZYTOWE 
Wyglądem przypominają drewno, jed-
nak są od niego trwalsze. Deski kom-
pozytowe wytwarzane są z  połącze-
nie włókien drzewnych i  PVC, twar-
dego polietylenu lub polipropylenu. 
Za najlepsze uznawane są te z  wyko-
rzystaniem PVC. Deski kompozytowe 
mocowane są do legarów z  kompo-
zytu lub drewna egzotycznego rozsta-
wionych co 40 cm. Możliwe jest rów-
nież zastosowanie legarów aluminio-
wych – układa się je na regulowanych 
wspornikach. Montaż desek jest ła-
twy. Wystarczy do legarów przykręcić 
metalowe zaczepy, a do nich zahaczyć 
deski. Systemowe łączniki są niewi-
doczne i nie ingerują w strukturę de-
ski. Należy pamiętać, że każdy produ-
cent deski kompozytowej ma swoje 
systemowe klipy, które nie są kompa-
tybilne z innymi.

GOTOWE PODESTY
Godne rozważenia są podesty tara-
sowe. Zazwyczaj mają kształt kwadra-
tów o wymiarach 30x30 lub 50x50 cm. 
Mogą być wykonane z  drewna, kom-
pozytu lub tworzywa sztucznego. Do 
modułów od spodu przymocowane 
są podkładki z  tworzywa sztucz-
nego, dzięki czemu możemy je ukła-
dać bezpośrednio na płycie betono-
wej (a także na starych płytkach i le-
garach) i nie są narażone na zawilgo-
cenie. Montaż podestów tarasowych 
przypomina układanie puzzli, które 
łatwo się łączy ze sobą dzięki spe-
cjalnym zaczepom umieszczonym po 
bokach. 
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PIELĘGNACJA I KONSERWACJA NAWIERZCHNI TARASOWYCH
Naturalne drewno
Najwięcej naszej uwagi wymagają 
rodzime gatunki. Źle znoszą długie 
działanie wilgoci, są podatne na pleśń 
i grzyby, szkodzi im promieniowanie 
słoneczne – powoduje zmianę barwy, 
a nawet powierzchniową erozję. Zaleca 
się więc stosowanie wyłącznie drewna 
impregnowanego. Impregnaty mogą być 
bezbarwne, pogłębiające kolor drewna 
lub zmieniające jego barwę. Drewno 
może zostać zabezpieczone również 
specjalnymi olejami i olejowoskami. 
Czasami wykorzystywany jest lakier, 
ale dość szybko się ściera, co wymusza 
częstą renowację tarasu. Natomiast 
zaolejowane drewno możemy odnawiać 
co 3-4 lata, ponieważ deszcz wolno, ale  
systematycznie wypłukuje olej. Chociaż 
producenci zalecają, żeby olejowanie 
przeprowadzać minimum raz w roku. 

Beton
Taras z płyt betonowych myjemy 
za pomocą węża ogrodowego 
lub myjki ciśnieniowej. Jeśli 
na powierzchni pojawiły się 
trudne do usunięcia plamy, np. 
po kawie, winie czy tłuszczu, 
to do ich usunięcia stosujemy 
środki przeznaczone właśnie 
do tego celu. Aby w znacznym 
stopniu zabezpieczyć płyty przed 
psującymi estetykę zabrudzeniami, 
taras warto zaimpregnować 
specjalistycznymi preparatami. 
Impregnacja nie jest trudnym 
zadaniem, ale trzeba pamiętać, 
że nie należy jej wykonywać 
wcześniej niż 2-3 lata po ułożeniu 
płyt betonowych, ze względu na 
możliwość wystąpienia w tym 
czasie wapiennych wykwitów 
– są one efektem naturalnego 
zachowana betonu i zazwyczaj 
znikają same. Zabieg zaleca 
się powtarzać, w zależności 
od intensywności użytkowania 
nawierzchni, co 3-4 lata.

Płytki ceramiczne i gresowe
W przypadku płytek czyszczenie rozpoczynamy od usunięcia kurzu i innych 
zanieczyszczeń. Do ich umycia możemy zastosować wodę z płynem do 
mycia naczyń. Praktycznym sposobem na sprzątanie tarasu jest użycie myjki 
ciśnieniowej, dzięki której łatwo i szybko usuniemy wszelkie zabrudzenia. 
Mocno zabrudzone fugi należy czyścić natomiast gotowymi detergentami, 
a na końcu czystą wodą. Płytki powinno się konserwować specjalnym 
impregnatem, który wnika w rysy i pęknięcia, nawet te niewidoczne 
gołym okiem. Preparat doskonale zabezpiecza płytki przed warunkami 
atmosferycznymi. 

Kompozyt
Jego pielęgnacja właściwie sprowadza 
się do dbania o czystość. Na bieżąco 
więc musimy usuwać z desek piach 
i drobne kamienie, które mogą 
powodować zarysowania powierzchni. 
Do mycia tarasu wystarczy szczotka 
i woda lub woda z dodatkiem płynu 
do mycia naczyń. Jeśli zabrudzenia są 
większe, możemy sięgnąć po myjkę 
ciśnieniową. Trudne zabrudzenia, np. 
z tłuszczy, najlepiej od razu zmyć wodą, 
a jeśli to nie pomoże, specjalnym 
preparatem do czyszczenia. 



polbruk.indd   1polbruk.indd   1 25.01.2022   20:26:0325.01.2022   20:26:03



OGRÓD I POSESJA
     na specjalne potrzeby

98  wiosna 2022

TARASY I BALKONY TRAKTUJEMY JAKO PEŁNOPRAWNĄ CZĘŚĆ NASZYCH 
DOMÓW. I PODOBNIE JAK W POKOJU CZY KUCHNI CHCEMY SIĘ CZUĆ W TEJ 
STREFIE SWOBODNIE. INTYMNOŚĆ ZAGWARANTUJĄ NAM RÓŻNORODNE 
RODZAJE OSŁON.

nie dla obcych oczu!

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Po przekroczeniu progu domu 
czy mieszkania wchodzimy 
w  przestrzeń, w  której mo-

żemy zachowywać się bez skrępo-
wania. Nie zawsze bywa to jednak 
realne na naszych tarasach i  balko-
nach. Bliskość sąsiadów i przypadko-
wych przechodniów jest kłopotliwa. 

A przecież strefa pośrednia pełni dzi-
siaj zarówno funkcję salonu, jadalni, 
jak i  miniogrodu, a  więc miejsc, 
w których spędzamy wiosną oraz la-
tem dużo czasu. To tu chcemy się zre-
laksować, a  czasami zdrzemnąć, po-
czytać czy porozmawiać. Szczegól-
nie trudne bywa odizolowanie się 

od świata zewnętrznego w gęstej za-
budowie. Prywatność mogą nam za-
pewnić pełne balustrady betonowe, 
murowane czy też z wypełnieniem ze 
szkła mrożonego. Taki sam efekt da-
dzą osadzone w niewielkiej odległo-
ści drewniane albo metalowe tralki 
lub przęsła. Jeśli jednak nasz balkon 

BALKONY
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lub taras mają balustradę ażurową, 
przez którą ich całe wnętrze jest wi-
doczne dla otoczenia, warto zamonto-
wać na niej osłonę. 

FUNKCJONALNOŚĆ
Balkonowe maty lub taśmy są prze-
znaczone do użytku zewnętrznego,  
są więc odporne na warunki atmosfe-
ryczne. Poza ochroną naszej prywat-
ności tworzą bariery przed nadmier-
nym nasłonecznieniem, co szczegól-
nie docenimy na balkonach położo-
nych od południa lub zachodu. Maty 
ochronne warto zamontować także 
w  miejscach wypoczynku, które nie 
są osłonięte przed wiatrem – skutecz-
nie chronią przed jego silnymi podmu-
chami. Maty to też sprzymierzeńcy 
czystości – zatrzymują kurz przed 
przedostaniem się na balkon. Osłony 
balkonowe z  łatwością dopasujemy 
zarówno do naszych możliwości fi-
nansowych, jak i  założeń aranżacyj-
nych. Ich montaż jest łatwy – można 
je przymocować do balustrady za po-
mocą giętkiego drutu lub opasek sa-
mozaciskowych. Elementy mocujące 
są zazwyczaj przeznaczone do okre-
ślonego rodzaju maty – na co należy 
zwrócić uwagę podczas zakupów.

MATERIAŁY Z NATURY
Jeśli zależy nam na płynnym połą-
czeniu balkonu lub tarasu z  wnę-
trzem oraz otoczeniem domu, za-

stosujmy osłony bambusowe, wi-
klinowe lub trzcinowe. Do ich zalet 
wziętych wprost z  przyrody należy 
kolorystyka w  odcieniach żółtego, 
brązu i kremowego, a  także charak-
terystyczna faktura. Neutralne cie-
płe barwy bambusa, wikliny oraz 
słomy i  trzciny sprawią, że osłony 
tworzą dobre tło dla roślin balkono-
wych i ogrodowych, donic oraz me-
bli wypoczynkowych. Szczególnie 
warto rozważyć ich wybór, jeżeli pla-
nujemy zaaranżowanie przestrzeni 
wypoczynkowej w  stylu rustykal-

nym lub ekologicznym. Maty tego 
rodzaju można kupić w różnych wy-
miarach, łatwo więc dopasować od-
powiednie do naszych oczekiwań 
oraz wielkości balustrad, do których 
chcemy je zamontować. Im osłona 
jest grubsza, tym zazwyczaj zapew-
nia większy stopień zacienienia. 
Niestety większość z  nich jest nie-
trwała. Za najbardziej wytrzymałe 
wśród naturalnych osłon uchodzą 
maty bambusowe, które posłużą nam 
wiele sezonów. Poszczególne listew- 
ki są połączone ocynkowanym 
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stalowym drutem, co także wpływa
natrwałośćosłon.Jeślizależynamna
bardzoszczelnejprzegrodziebambu-
sowej, zwróćmyuwagęnaszerokość 
prześwitu pomiędzy listewkami. Może
ona wynosić od 2 do nawet 5  mm.
Osłony zazwyczaj mają 300 albo
500 cmdługościoraz100,150,180lub
200 cmwysokości.Ichgrubośćzależy
odtego,czyzostaływykonanez cien-
kichlistewek,czyteżpędówi najczę-
ściejwahasięod3do20mm.Maty
trzcinowe i  słomiane są dobrym wy-
borem, gdy chcemy mieć naturalną
i  niedrogą osłonę. Trzeba się jed-
nakliczyćz tym,żetegotypubalko-
nowy„żywopłot” jużporokuzmieni
barwę ze słomkowej na szarą. Maty
trzcinowe mają wysokość 100, 120,
150,200cm,długość600cm,ichgru-
bośćwynosi8-10mm.Matysłomiane

występująw wymiarach100cm(wy-
sokość),150cm(długość)oraz3mm
(szerokość). Zapewniają zacienienie
w  stopniu 60, 70, 80%.Modelewikli-
nowewykonujesięz niekorowanych
pędówwierzby – to surowiecbardzo
elastyczny i  sprężysty. Odpowiednio
ich długość, wysokość oraz grubość
wynosi:300cm;90,120,150,180cm;
5mm.

MATY Z TWORZYW
Osoby szczególnie dbające o  swoją
prywatność powinny zdecydować
sięnabardziej szczelnąosłonębalu-
stradybalkonowejlubtarasowej.Za-
pewnijąmataz tworzywsztucznych

takichjakpolietylen czy PVC. Do bar-
dzotrwałychorazbudującychnowo-
czesny wizerunek stref pośrednich
należąprzesłonyz pleksi i szkła akry-
lowego. Współczesnetechnologiepro-
dukcjisprawiają,żechroniązarówno
przed wścibskim okiem, jak i  słoń-
cemczywiatrembardziejskutecznie
niż wyroby naturalnego pochodze-
nia.Maty tego rodzajumogą zapew-
niać nawet 85-100% zacienienie. No-
woczesneproduktynie są wrażliwe na 
promieniowanie słoneczne i  nie zmie-
niają pod jego wpływem koloru. Gwa-
rancjęnadziałaniepromienisłonecz-
nychokreślająniektórzyproducenci
–możeonawynosićnawet6lat.Zali-
czasięjeteżdoodpornych na wilgoć, 
sąrównież łatwe w utrzymaniu czysto-
ści, dlatego nie trzeba ich na zimę
zdejmować.Przedsezonemmożemy
je odświeżyć wodą z  dodatkiem de-
tergentu.Przeważnieichdługośćwy-
nosi 200, 300 lub 500 cm, wysokość
– 90,100cm,a grubość1-10 mm.Są
łatwe do zainstalowania. Szczególnie
problemów nie przysporzą modele,
w  których zastosowano metalowe
oczka. Maty z  tworzyw sztucznych
występują w  bardzo zróżnicowanym
wzornictwie.

IMITACJE NATURY
Narynkusąteżdostępnematyz two-
rzywsztucznychnaśladujące produkty 
naturalne, np. rafię, bambus czy rat-
tan. Są bardzo praktyczne, znacznie
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łatwiejsze w utrzymaniu czystości niż 
ich naturalne pierwowzory i  mniej 
brudzące się, a  jednocześnie prze-
puszczające powietrze. Dobrym tłem 
dla nowoczesnej aranżacji balkonu 
czy tarasu mogą być osłony techno-
rattanowe. Tego rodzaju maty mogą 
być wycinane na wymiar pożądany 
przez klienta. Bardzo dekoracyjnym 
rozwiązaniem są modele z  nadruko-
wanym wzorem, np. odtwarzającym 
kwiatową łąkę. Mogą być też trójwy-
miarowe na podkładzie wiklinowym 
i np. imitować liście bluszczu. Liścia-
ste osłony 3D produkuje się również 
z polietylenu oraz tkaniny syntetycz-
nej. Maty jednolite kolorystycznie 
występują w  barwach bliskim natu-
ralnym, dzięki czemu tworzą spójną 
kompozycję z  roślinami balkono-
wymi. Mogą być zielone, brązowe czy 
w odcieniach żółci. 

TAŚMY OSŁONOWE
Do bardzo praktycznych i niedrogich 
materiałów umożliwiających szczelne 
oddzielenie tarasu lub balkonu od 
otoczenia należą tekstylne taśmy osło-
nowe. Są one znacznie węższe od mat 
tekstylnych – najczęściej mają wy-
sokość od 4,75 do 19 cm. To sprawia, 
że  można z  nich wyplatać kompozy-
cje osłonowe do pożądanej wysokości, 
a także tylko na tych fragmentach ba-
lustrady, które chcemy zakryć. Wystę-
pują w naturalnej kolorystyce zieleni, 
brązu, grafitu, szarości, co ułatwia ich 
wtopienie się w otoczenie.

Funkcję osłony mogą pełnić 
także rośliny. W tej roli 
doskonale sprawdzą się 
jednoroczne rośliny kaskadowe, 
które budują kolorowe zasłony 
na balustradach naszych stref 
pośrednich. 
Dobrym wyborem będą surfinie, 
fuksja zwisająca, lobelia 
przylądkowa czy pelargonia 
bluszczolistna. Warto też wybrać 
gatunki pnące, np. bluszcz czy 
chmiel japoński. Można również 
posadzić nasturcję pnącą, 
groszek pachnący czy wilca lub 
fasolę wielokwiatową. 
Można je sadzić w pojemnikach 
zawieszonych na balustradzie, 
a także w wysokich smukłych 
donicach ustawianych przy 
krawędzi tarasów lub balustrad 
balkonów. Miejsce powinno 

być jednak dość zaciszne, by 
gwałtowny podmuch wiatru 
czy deszcz nie przyczyniły się 
do dewastacji kwiatostanów 
i pędów. Zazwyczaj są to 
rośliny preferujące stanowisko 
słoneczne, ewentualnie można je 
uprawiać w półcieniu. Kwitnące 
latem rośliny kaskadowe lubią 
pełne słońce, w półcieniu będą 
kwitły nieco słabiej. Wybierzmy 
dla nich podłoże średnio żyzne, 
próchnicze i stale wilgotne, 
a także przepuszczalne. Na dno 
pojemnika nasypmy drobny 
żwirek lub piasek i pamiętajmy 
o drenażu. W czasie upałów 
podlewajmy je rano i wieczorem. 
Gdy zaczną kwitnąć, zasilajmy je 
nawozem do roślin kwitnących 
– wówczas odwdzięczą się feerią 
barw i obfitością kwiatostanów. 

Osłonięci gąszczem kwiatów



OGRÓD I POSESJA
     dobieramy rośliny

102  wiosna 2022

EFEKTOWNY OGRÓD MOŻNA STWORZYĆ NAWET TAM, GDZIE BRAKUJE 
ŚWIATŁA SŁONECZNEGO. TRZEBA TYLKO ZADBAĆ O ODPOWIEDNI DOBÓR 
ROŚLIN, PODŁOŻE I DETALE ARCHITEKTONICZNE.

ale klimatyczny

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

ZACIENIONY,
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Na większości posesji zawsze 
są fragmenty terenu usytu-
owane w  cieniu. Należą do 

nich choćby miejsca, w  których źró-
dłem mroku mogą być ściany bu-
dynków czy wysunięty okap dachu. 
Światła naturalnego brakuje też pod 
drzewami i  wysokimi rozłożystymi 
krzewami. Konsekwencją niedoboru 
promieni słonecznych jest zazwyczaj 
wilgotne i  ochłodzone podłoże. Ta-
kie warunki siedliskowe są niesprzy-
jające dla rozwoju sporej grupy roślin 
ozdobnych chętnie widzianych w na-
szych ogrodach. Błędem będzie po-
sadzenie tam choćby wielu popular-
nych światłolubnych kwiatów jedno-
rocznych, bylin czy krzewów. W tych 
miejscach będą kwitły niezbyt obficie, 
a kwiatostany nie będą okazałe, liście 
będą blade, a pędy nadmiernie wycią-
gnięte. Nie unikniemy też szkodni-
ków i chorób atakujących nasze nasa-
dzenia. To nie oznacza, że nie ma ro-
ślin, które lubią wilgotne i zacienione 
środowisko. Sposobem na uatrakcyj-
nienie cienistych zakamarków ogrodu 
są również odpowiednio zaaranżo-
wane elementy małej architektury.

ROŚLINY NA MIARĘ MIEJSCA
Punktem wyjścia do stworzenia efek-
townego ogrodu z dala od słońca jest 
staranny dobór roślin. Podstawowym 
kryterium jest tolerancja dla deficytu 
światła. W cieniu najlepiej poradzą so-

bie te gatunki i odmiany, które wywodzą 
się z lasów. To duża grupa roślin, która 
lubi rozproszone światło –  w  mniej-
szym lub większym stopniu nie wy-
magają one rzęsistego doświetlenia 
i ciepła. Przed zakupem roślin i zapro-
jektowaniem nasadzeń należy spraw-
dzić, które miejsca są całkowicie za-
cienione, a do których światło dzienne 
dociera np. tylko o poranku lub póź-
nym popołudniem. Na stanowiska 
północne najlepiej wybrać rośliny do-
brze znoszące głęboki cień, wschod-
nie – delikatne rozproszone światło, 
na zachodnie zaś te, które potrze-
bują więcej światła. Do wyboru mamy 
wystarczająco dużo gatunków 
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i odmian przystosowanych do takich 
warunków, które pozwolą stworzyć 
atrakcyjne ogrodowe zakątki. Pamię-
tajmy, by roślin cieniolubnych nie sa-
dzić tam, gdzie będą narażone na duże 
nasłonecznienie – palące słońce może 
łatwo je uszkodzić. 

KOMPOZYCJE DO CIENIA
Planując rabaty czy inne nasadze-
nia w cieniu, warto sięgać po rośliny 
o  zróżnicowanej wysokości. Niższe 
i  barwniejsze warto usytuować bli-
żej ścieżek, natomiast wyższe oraz 
jednolite kolorystycznie wykorzy-
stajmy jako ich tło. Duży wpływ na 
atrakcyjność aranżacji mają kształt, 
pokrój, faktura i  kolorystyka liści 
oraz barwa kwiatów czy owoców 
– jasne i soczyste odcienie rozświetlą 

i ożywią tonące w mroku zakątki ogrodu. 
Godne uwagi są cieniolubne byliny. 
Te z grupy zadarniających będą pięk-
nie wyglądać pod drzewami oraz tam, 
gdzie nie ma szans na bujny traw-
nik. Mogą to być barwinek pospo-
lity, bluszcz pospolity, dąbrówka roz-
łogowa czy gajowiec żółty i  konwa-
lia majowa. Na rabaty z  długiej listy 
cieniolubnych bylin warto wybrać 
funkie, paprocie, bergenię serco-
watą, fiołek wonny, dziurawiec, ta-
wułkę Arendsa oraz ciemierniki. Ich 
ozdobą będą też kosaciec syberyjski, 
szafirki czy jaskier ogrodowy oraz  za-
wilec leśny. W  budowaniu kompozy-
cji dobrze jest wykorzystać pnącza 
np. bluszcz pospolity, niektóre od-
miany powojników czy kokorniak 
wielkolistny. Zakątki wymagające 

rozjaśnienia ozdóbmy kwitnącymi na 
biało przywarką japońską lub horten-
sją pnącą. W cieniu świetnie sobie po-
radzą liczne krzewy i drzewa. Do bar-
dzo ozdobnych należą cisy: pospolity 
i  pośredni. Okazy żeńskie obsypują 
jaskrawoczerwone nasiona pięknie 
kontrastujące z  zielenią igieł. Chęt-
nie wykorzystywane są także maho-
nia pospolita, laurowiśnia wschodnia, 
azalia japońska, hortensje – bukie-
towa, dębolistna i ogrodowa – czy ka-
lina sztywnolistna.

ODPOWIEDNIE PODŁOŻE
Rośliny zadowalające się ograni-
czoną ilością światła słonecznego po-
chodzą zazwyczaj z terenów leśnych 
lub skraju lasów. W  takim środowi-
sku nie brakuje rozkładających się 
liści, gałęzi i  innych elementów ro-
ślin, które są naturalnym źródłem 
próchnicy. Zadbajmy, by glebie, 
w  której posadzimy nasze kwiaty, 
krzewy czy pnącza także nie brako-
wało cennych składników odżyw-
czych. Dlatego zanim przystąpimy 
do posadzenia roślin, ziemię należy 
starannie przekopać, nie mieszając 
warstwy próchniczej z  podglebiem. 
Powinno się też wzbogacić podłoże 
kompostem oraz odkwaszonym tor-
fem. Z  myślą o  roślinach, które wy-
magają jednak kwaśnego podłoża 
– o  pH 4,5-5,5 – trzeba do niego do-
łożyć korę sosnową lub kwaśny torf. 
Rośliny lubiące kwaśną ziemię, np. 
różaneczniki, warto posadzić pod 
świerkami, dębami czy sosnami 
– opadające igły i liście będą cennym 
źródłem odżywczych składników. 
Jeśli planujemy posadzenie buksz-
panu lub ciemierników, zadbajmy 
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DOBRANE DO ZACIENIONEGO OGRODU

Hortensja pnąca
Nadaje się do nasadzeń zarówno w cieniu, 
jak i półcieniu, gdzie będzie obficiej rosła. 
Zapewnijmy jej wysoką wilgotność 
gleby. Można ją sadzić przy podporach, 
a także jako roślinę okrywową. Zakwita na 
przełomie czerwca i lipca. Jej białe kwiaty 
zebrane w płaskie kwiatostany mają duże 
walory dekoracyjne. Efektowne liście 
pojawiają się już wczesną wiosną, jesienią 
przebarwiają się na złocistożółto. 

Orlik mieszańcowy
To mieszaniec międzygatunkowy 
o subtelnych półpełnych lub pełnych 
kwiatach – w zależności od odmiany 
białych, różowych, niebieskich 
i fioletowych. Najlepiej rośnie 
w półcieniu, np. na zacienionych 
rabatach i skalniakach, gdzie kwitnie 
obficie oraz długo. Roślinę warto 
przesadzać co 3-4 lata, rozmnaża się 
też przez siew.

Bluszcz
pospolity
Należy do roślin mało 
wymagających, ale 
w cieniu radzi sobie 
najlepiej. Sprawdzi się 
zarówno na rabatach, w roli 
zadarniającego kobierca, 
jak i jako pnącze. Jest 
zimozielony, warto więc go 
wykorzystać na żywopłot.

o  dodatek dolomitu – lubią one bo-
wiem glebę wapienną. Ziemia pod 
drzewami z  rozłożystymi konarami 
bywa często przesuszona, dlatego 
w  takich miejscach rozłóżmy sko-
szoną trawę lub pocięte pędy roślin. 
Tego rodzaju ściółka nie tylko wzbo-
gaci glebę w próchnicę, ale też pomoże 
utrzymać w podłożu wodę. 
Jeśli planujemy nasadzenia pod drze-
wami lub w sąsiedztwie krzewów, pa-
miętajmy, by zachować szczególną 
ostrożność. Podczas przekopywania 
ziemi łatwo o  uszkodzenie korzeni. 
Najlepszą porą na wykonanie kopania 
jest słoneczny jesienny dzień – będzie 
wówczas odpowiednio dużo czasu 
przed wiosennym sadzeniem i  pod-
łoże zdąży osiąść oraz nabrać odpo-
wiedniej struktury. 
Decydując się na zakładanie rabat 
wiosną, po kopaniu należy odczekać 
przed nasadzeniami co najmniej mie-
siąc – osiadająca gleba może bowiem 
porozrywać korzenie młodych sadzo-
nek. Podczas kopania ziemia nie po-
winna być mokra ani nadmiernie wy-
suszona. Do pracy warto wykorzystać 
szpadel. Jeśli planujemy nasadze-
nia pod drzewami, nie powinien być 
zbyt ostry, bo może poprzecinać ich 
korzenie.

DODATKI Z KLIMATEM
Zacienione rabaty oraz zakątki mają 
tajemniczy i  romantyczny charakter. 
Są doskonałym punktem wyjścia do 
zbudowania naturalistycznych, sen-
tymentalnych lub rustykalnych aran-
żacji. Wystarczy je wzbogacić o  de-
tale podkreślające nieco ich dziki 
nastrój. Drewniana lub żeliwna ła-
weczka ustawiona w cieniu może da-
wać nam wytchnienie podczas upal-
nych dni. Taki sam efekt da zawie-
szenie wśród drzew hamaka. Ukoje-

nie i wyciszenie przyniesie niewielka 
fontanna lub umieszczone w  bujnej 
roślinności źródełko. Z  korzyścią dla 
ptaków, owadów i  drobnych ssaków 
będzie ustawienie pod spustem ryn-
nowym zbiornika na deszczówkę w po-
staci drewnianej beczki. Pomyślmy 
też o sztucznym oświetleniu, które po-
może wydobyć rośliny z mroku. Róż-
nego rodzaju ogrodowe rzeźby są nie 
tylko wdzięcznym elementem kom-
pozycji, ale rozjaśnią i ożywią ciemną 
zieleń dominującą w aranżacji. 
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W OGRODZIE PEŁNYM KOLORÓW STAWIAMY ZWYKLE NA MIESZANE KWIATOWE 
RABATY. ZARÓWNO W NISKICH, JAK I WYSOKICH PIĘTRACH Z POWODZENIEM 
ODNAJDĄ SIĘ RÓWNIEŻ DEKORACYJNE JAGODY.

owoce jagodowe

AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska

OZDOBNE
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Owoce jagodowe w ogrodzie 
stają się coraz modniejsze 
jako ciekawe uzupełnie-

nie popularnych, klasycznych bylin 
ozdobnych. Trendy na ogrody natu-
ralne, zrównoważone, imitujące dzi-
kie ekosystemy doskonale sprzyjają 
nasadzeniom drobnych bylin i  krze-
wów owocowych, które w naturze za-
siedlają stanowiska polne oraz leśne. 
Rośliny te są dość wdzięczne w upra-
wie i  nie mają wygórowanych wy-
magań. Wspólną cechą bylin jagodo-
wych jest to, że lubią raczej kwaśną 
glebę i  szybko zadarniają przygoto-
wane im stanowisko rabatowe. O  ile 
sadzimy je głównie dla owoców, to 
warto zwrócić uwagę, że ich urok to 
estetyczne ulistnienie (strzępiaste 
trójklapowe liście poziomek i truska-
wek, woskowate przebarwiające się 
jesienią ogniście liście borówki wy-
sokiej czy zimozielone liście borówki 
brusznicy), a także subtelne kwitnie-
nie. Odmian bylin owocowych pole-
canych do nasadzeń ogrodowych jest 
bardzo wiele i  z  powodzeniem mo-
żemy dobrać odpowiednie zarówno 
ze względu na walor dekoracyjny, 
jak i smaczne, dorodne owoce. Moż-
liwość uprawy truskawek, poziomek, 
borówek czy malin bez potrzeby two-
rzenia grządki uprawowej lub wa-
rzywnika to duży atut. 

NA RZECZ KWIATÓW 
I OWOCÓW
Truskawki i poziomki sadzi się z go-
towych rozsad. Zwykle roślina od 
producenta jest już mocno wzbo-
gacona nawozem, co zapewnia, że 
szybko i  ładnie się rozrasta, kwitnie 
oraz owocuje obficie. W kolejnych la-
tach rośliny będą wypuszczać wąsy, 

a  na nich nowe zawiązki – szybko 
okrywają teren wokół. Na rzecz deko-
racyjności warto pozostawić je w tym 
stanie, stworzą estetyczny kobierzec 
i  wypełnią luki pomiędzy innymi by-
linami. Z  roku na rok będą jednak 
mniej intensywnie owocować. Można 
zatem co roku wykopać stare ro-
śliny, odciąć powstałe sadzonki i za-
sadzić je na nowo w  wymienionym 
oraz  użyźnionym nawozami do tru-
skawek podłożu. 
Truskawki oferowane są do ogrodów 
użytkowych w  bardzo wielu odmia-
nach. Cieszą głównie czerwonymi 
owocami, które pięknie kontrastują 
zarówno z  mocno zielonym listo-
wiem, jak i z kwiatami posadzonymi 
w sąsiedztwie, szczególnie drobnymi 
kobiercami białych, żółtych czy kre-
mowych (np. mazus rozłogowy, za-

wciąg nadmorski, ubiorek wiecznie 
zielony, czosnek niski). Na potrzeby 
ciekawych zestawień i  bogatszych 
kompozycji znajdziemy także deko-
racyjne odmiany truskawek o  owo-
cach kremowych lub zielonych oraz 
oryginalne gatunki o  kwiatach fuk-
sjowych, intensywnie różowych czy 
mlecznoróżowych.
Poziomki uprawiamy podobnie jak 
truskawki, są one mniej wymagające 
i na odpowiednim stanowisku szybko 
rozrastają się, tworząc urokliwą po-
lanę. Są zatem wdzięczne do mie-
szania z innymi drobnymi bylinami, 
rozchodnikami i  roślinami okrywo-
wymi, świetnie sprawdzają się w dol-
nych piętrach (w  sąsiedztwie traw 
i  kwitnących krzewów jak pięcior-
nik, skimia japońska,   t awuła japoń-
ska). Drobne kwiatki poziomek 
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nie będą tak dekoracyjne jak tru-
skawek, ale wysyp niewielkich czer-
wonych owoców zapewni atrakcyjny 
walor. W  uprawie ogrodowej spraw-
dza się poziomka wielkoowocowa, 
która potrafi owocować przez całe 
lato do wczesnej jesieni. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje jednak nie-
zwykle efektowna roślina okrywowa 
–  poziomka indyjska. Kwiaty, a  po-
tem owoce tej odmiany rosną do góry 
w przeciwieństwie do znanej nam po-
ziomki pospolitej. I  chociaż owoce 
mimo ozdobnego wyglądu nie są tak 
smaczne, to roślina ta stworzy de-
koracyjne kobierce w  towarzystwie 
innych bylin, nawet w  trudnych 
warunkach, czyli na skalniakach 
oraz wzdłuż obrzeży. 
Kwaśnolubna borówka wysoka i  jej 
leśna kuzynka borówka brusznica to 
wspaniałe towarzyszki roślin ozdob-
nych na kwaśnych stanowiskach. 
Tam, gdzie w  ogrodzie uprawiamy 
pierisy, kalmie, wrzośce, różanecz-

niki z powodzeniem możemy wkom-
ponować te byliny jagodowe. Bo-
rówka wysoka (czyli borówka amery-
kańska) zapewni ładne wypełnienie 
wyższych pięter, natomiast zimozie-
lona borówka brusznica świetnie za-
darni obrzeża i dolne, graniczne par-
tie rabat kwiatowych. Zarówno jedna, 
jak i druga roślina kwitnie drobnymi 
białymi dzwoneczkami. U  borówki 
amerykańskiej owoce pojawią się 
już w lipcu, najpierw zielone szybko 
będą przybierać mocno granatowy 
kolor. Na stanowisku słonecznym 
będziemy mieć zapewniony wysoki 
plon. Borówka brusznica pokryje się 
początkowo zielonymi, stopniowo 
białymi, a  potem intensywnie czer-
wonymi owocami w  sierpniu i  owo-
cować będzie dekoracyjnie nawet do 
późnej jesieni.

OZDOBNE JAGODNIKI
Coraz większą popularnością cieszą 
się wśród pasjonatów ogrodnictwa 

tzw. jagodniki. Krzewy i byliny jago-
dowe mają podobne preferencje gle-
bowo-uprawowo-stanowiskowe, dla-
tego mogą być sadzone wspólnie 
w  kompozycjach. Połączenie walo-
rów użytkowych i ozdobnych można 
wykonać zarówno w ramach wydzie-
lonej grządki, jak i specjalnej skrzyni 
inspektowej. Do jagodnika z  powo-
dzeniem możemy zaprosić truskawki, 
maliny, porzeczki, borówki, agrest 
i  aronię. Zapewniając słoneczne sta-
nowisko, odpowiednie kwaśne pod-
łoże oraz regularne podlewanie, uzy-
skamy obfity i dekoracyjny plon.

Ważne podłoże
Zapewniając odpowiednie 
podłoże bylinom i krzewom 
owocowym, mamy gwarancję 
obfitego plonu. Producenci oferują 
specjalne mieszanki do truskawek, 
porzeczek, borówek, które 
zawierają zbilansowane zestawy 
składników. W ich skład wchodzą 
oczyszczona gleba, perlit, kompost, 
worm humus oraz mineralne 
składniki odżywcze. Dedykowana 
do uprawy owoców jagodowych 
ziemia wspomaga rozwój korzeni 
i silnych pędów, zapewnia 
obfite kwitnienie 
i owocowanie, 
a jednocześnie 
blokuje rozwój 
chorób oraz 
wzmacnia 
odporność rośliny 
na szkodniki.



 TO SIĘ PRZYDA  PRZY UPRAWIE BYLIN JAGODOWYCH

ŁOPATKA 
OGRODOWA
Sadzenie, a potem rozsadzanie bylin 
ułatwi wygodna i poręczna łopatka 
ogrodowa. Przyda się również 
przy nawożeniu czy ściółkowaniu, 
szczególnie w miejscach trudno 
dostępnych. Warto zwrócić uwagę 
na materiał, z jakiego łopatka jest 
wykonana oraz ergonomiczny kształt. 
Niektóre modele spełnią również 
oczekiwania estetyczne. Producenci 
oferują bowiem dekoracyjne serie 
narzędzi o ciekawym wykończeniu 
np. w kolorowe, kwiatowe 
wzory. Takie akcesoria umilą 
pracę i jednocześnie 
wzbogacą nasze 
zestawy narzędzi 
ogrodowych.

DO OPRYSKU
Do pielęgnacji roślin 
jagodowych warto 
wykorzystać praktyczny, 
wielofunkcyjny, lekki 
opryskiwacz. Będzie miał on 
zastosowanie w precyzyjnym 
dozowaniu środków ochrony 
oraz nawozów. Zwróćmy 
uwagę na regulację dyszy 
rozpylającej z możliwością 
zmiany stopnia 
rozpylenia 
płynu: od 
mgły do 
prostego 
strumienia oraz 
na wygodną, 
pracującą 
płynnie 
rękojeść. 
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DOBRANE NAWOZY
Wieloskładnikowe nawozy 
dedykowane do określonych 
owoców zapewnią optymalny 
wzrost i owocowanie roślin. 
Stosując już przygotowaną gotową 
i zbilansowaną mieszankę, nie 
musimy martwić się o skład 
podłoża oraz niedobory składników 
mineralnych. Rośliny odżywiamy 
łatwo i wygodnie.

 REKLAMA 
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WIĘKSZOŚĆ ROŚLIN MA OKREŚLONE 
WYMAGANIA CO DO PODŁOŻA, KTÓRYCH 
NIE ZAWSZE JEST W STANIE ZASPOKOIĆ 
NASZA OGRODOWA GLEBA. PONADTO 
PO PEWNYM CZASIE UPRAW ZIEMIA 
WYJAŁAWIA SIĘ, WYMAGA WIĘC ZASILENIA. 
TO WYSTARCZAJĄCE POWODY, BY DO 
WIOSENNYCH NASADZEŃ KORZYSTAĆ 
ZE SPECJALNEJ ZIEMI OGRODNICZEJ 
PRZEZNACZONEJ DO RÓŻNYCH 
ZASTOSOWAŃ. 

NA ZAKUPY

Ziemia ogrodnicza
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Mieszanki ogrodnicze 
na każdym etapie prac
Zakładając ogród, rzadko dysponujemy warunkami glebowymi 
odpowiednimi dla roślin, które będziemy chcieli w nim posadzić. 
Gdy mamy do czynienia z gruntem po budowie, czeka nas niemałe 
zadanie – gleba z pewnością jest nie tylko zanieczyszczona 
resztkami materiałów, ale też może być wyjałowiona, szczególnie 
jeśli została pomieszana z ziemią z głębokich wykopów. Oprócz 
oczyszczenia działki trzeba podnieść parametry gleby. Dobrym 
sposobem jest zakup żyznej ziemi – powinien to być czarnoziem 
lub inny rodzaj przemieszany z torfem i odpadkami ogrodowymi. 
W uzyskaniu odpowiedniego podłoża pomocne są gotowe produkty 
pakowane w niewielkie worki – to mieszanki różnych rodzajów 

ziem i minerałów. Ich składnikami są ziemia 
kompostowa, liściowa, darniowa, wrzosowa, 
torf, kora, piasek, węgiel brunatny oraz sztucznie 
otrzymywane materiały – perlit, keramzyt, nawozy 
mineralne. Produkty te różnią się między sobą 
właściwościami fizycznymi i chemicznymi, co 

związane jest z różną zawartością próchnicy, 
składników mineralnych, a także różnym 
odczynem (pH). Rośliny uprawiane w takich 
mieszankach są zaopatrywane w okresie 
wegetacji w przyswajalne formy składników 
mineralnych, a szczególnie w azot. 
Mieszanki zawierają również dostateczną 
ilość mikroelementów. 

Ziemia uniwersalna o szerokim zastosowaniu
Podłoże uniwersalne nadaje się do uprawy większości roślin w pojemnikach i bezpośrednio w gruncie. Najczęściej głównym 
składnikiem mieszanki jest torf wysoki i/lub niski, zawiera ono także piasek drenażowy lub perlit, kompostowaną korę 
sosnową, dodatkowo jest wzbogacone nawozem mineralnym. Ziemia uniwersalna mająca w swoim składzie więcej torfu 
wysokiego (zwanego także białym) charakteryzuje się dużą pojemnością sorpcyjną, tj. zdolnością do magazynowania 
wody, składników pokarmowych i powietrza. Dzięki właściwościom torfu podłoże jest lekkie i przewiewne, stwarza więc 
bardzo dobre warunki do rozwoju systemu korzeniowego. Piasek i perlit dodatkowo zwiększają przepuszczalność gleby, 
a składniki mineralne zapewniają odpowiednie warunki wzrostu przynajmniej na kilka tygodni (czasami nawet 2-3 miesiące 
w przypadku podłoża z dodatkiem nawozu długodziałającego osmocote). Można też kupić podłoże uniwersalne wolne od 
torfu – wzbogacone jest o minerały z mączki bazaltowej, włókno kokosowe, włókno drzewne i naturalny kompost roślinny. 
W tej mieszance warunki powietrzno-wodne poprawia włókno kokosowe, zabezpieczając ją jednocześnie przed utratą 
cennych składników. Nadaje się do różnych gatunków roślin z wyjątkiem kwasolubnych. 
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Mieszanki 
do roślin 
balkonowych 
Kwiaty balkonowe do 
bujnego wzrostu i obfitego 
kwitnienia potrzebują 
dobrej ziemi, która zapewni 
im źródło pożywienia 
i odpowiednie warunki do rozwoju. Niestety 
w doniczce zapasy pierwiastków szybko 
się kończą, do sadzenia nowych roślin nie 
wykorzystujmy więc podłoża doniczkowego 
z zeszłego roku, gdyż może być ono wyjałowione, 
nadmiernie zasolone przez nawozy lub może 
być źródłem chorób i szkodników! Odpowiednią 
ziemię do donic i pojemników możemy 
przygotować samodzielnie, jednak warto także 
sięgać po gotowe mieszanki, które bardzo 
łatwo kupić w każdym sklepie ogrodniczym. 
Uniwersalna ziemia do kwiatów balkonowych 
to gotowe podłoże, przeznaczone do uprawy 
roślin o średnich wymaganiach pokarmowych. 
Może się różnić zawartością oraz proporcjami 
zastosowanych składników. Zwykle zawiera 
mieszaninę torfu wysokiego i niskiego oraz 
kompostu na bazie ziemi liściowej lub obornika 
oraz przekompostowaną i mieloną korę sosnową. 
Niestety w przypadku upraw w pojemniku nawet 
najlepsze podłoże zaspokaja apetyt roślin 
tylko na kilka tygodni, dlatego niezbędne jest 
dodatkowe ich nawożenie.

Torf kwaśny 
i torf odkwaszony 
Torf kwaśny wysoki naturalnie 
nieprzetworzony ma kwasowość 
pH od 3,5-4,5 (5). 
Powstaje w wyniku obumarcia 
i niecałkowitego rozkładu roślin 
torfotwórczych w odpowiednich 
warunkach (dużej wilgotności 
i niewielkiego dostępu powietrza). 
Wyróżnia go duża zdolność do 
absorpcji – może zgromadzić bardzo 
dużą ilość wody, przy zachowaniu 
przepuszczalności i dobrej przewiewności. Doskonale 
spulchnia i napowietrza glebę, poprawiając jednocześnie 
jej strukturę. Stosuje się go w przypadku uprawy roślin, 
które preferują kwaśny odczyn gleby. Wśród nich można 
wyróżnić m.in. hortensje, wrzosy, azalie i większość 
iglaków (np. tuje, jałowce, świerki), a także paprocie 
i rododendrony. Torf kwaśny jest głównym składnikiem 
mieszanek do roślin kwaśnolubnych czy też mieszanek do 
uprawy borówki amerykańskiej. 
Torf odkwaszony można wykorzystywać do zmiany 
kwasowości gleby na mniej kwaśną, np. w miejscach, 
gdzie planujemy pielęgnować trawnik. Nadaje się jako 
wzbogacenie podłoża pod wszystkie rośliny ozdobne 
oraz pod uprawę warzyw i owoców. To bardzo bogate 
podłoże dla większości upraw, głównie ze względu na 
swoją strukturę oraz składniki, które są w nim zawarte. 
Powstaje w wyniku niezupełnego rozkładu roślin, głównie 
na terenach mocno wilgotnych. Torf odkwaszony wyróżnia 
przede wszystkim bardzo dobra przepuszczalność, 

lekkość i przewiewność. Po wymieszaniu 
go z glebą staje się ona rozluźniona 
i lżejsza, przez co bardziej przyjazna 
dla roślin. Wzbogacona jest też 
o cenne składniki pokarmowe 
zawarte w torfie. 

 FO
T.

 T
A

R
G

ET

 FO
T.

 A
G

A
R

IS



Podłoże do trawników
Piękną murawę da się utrzymać tylko 
w żyznej i przepuszczalnej glebie. W wielu 
naszych ogrodach w ogóle nie nadaje 
się ona do założenia trawnika, wymaga użyźnienia. 
Przede wszystkim podłoże powinno mieć odpowiedni, 
lekko kwaśny odczyn pH (5,5-6,5). Jeśli badanie wykaże, 
że gleba ma odczyn zasadowy (pH powyżej 7), należy 
wymieszać ją z kwaśnym torfem lub zasilić nawozem 
siarkowym. W przypadku gleby zakwaszonej (pH poniżej 5) 
trzeba zastosować nawóz wapniowy. Ziemia do trawników 
jest gotowym podłożem do wysiewu trawy sporządzonym  
z odpowiednio skomponowanej mieszanki torfów niskich 
i pośrednich. Dobrany skład i pH zapewnia prawidłowy, 
bujny wzrost wszystkich gatunków traw. 

Ziemia do iglaków 
Iglaki mają płytki, ale rozgałęziony system korzeniowy, 
dlatego potrzebują przestrzeni oraz dobrej, przepuszczalnej 
gleby. Lubią wilgoć w ziemi, ale nadmiar wody im nie 
służy. Do roślin sadzonych w pojemnikach i gruncie można 
zastosować gotowe podłoże – to specjalnie przygotowana 
mieszanka składająca się przede wszystkim z torfu niskiego 
z dodatkiem torfu wysokiego oraz kory kompostowanej. 
Taki skład podłoża ułatwia roślinom pobieranie wody 
i składników pokarmowych, zwiększa także odporność roślin 
na choroby. Dodatkowo zawiera ono początkową dawkę 
nawozu startowego, który ułatwi roślinom przyjmowanie się 

w nowym miejscu. Odpowiednie pH podłoża – 4 ,8- 
-5,8 – zapewnia prawidłowy wzrost i rozwój 
iglaków. Przeznaczone jest do sadzenia 
i przesadzania roślin iglastych, np. sosen, 
świerków, jodeł, cyprysików czy cisów. 
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Ziemia 
do warzyw 
Warzywa mają również 
różne upodobania co do 
podłoża. A że od niego 
w dużej mierze zależą 
efekty upraw, warto 
zapewnić im idealne 
warunki glebowe. Mimo 
różnic co do wymogów gatunków, podłoże do 
uprawy warzyw ma kilka cech wspólnych. Nie 
może być ani zbyt lekkie, ani za bardzo zbite, 
najlepiej, jeśli ma gruzełkowatą strukturę. Powinno 
także być przewiewne i przepuszczalne, a przy 
tym mieć dużą pojemność sorpcyjną oraz wodną. 
Plony będą zadowalające, gdy będzie ono żyzne, 
czyli bogate w składniki odżywcze i próchnicę. 
Gotowe do użycia uniwersalne podłoże do warzyw 
jest wyprodukowane z dodatkiem frezerowego, 
odkwaszonego kredą torfu, który zapewnia mu 
odpowiednią zawartość składników odżywczych 
dostosowaną do uprawy rozsady warzyw 
w pojemnikach i pod osłonami. Mieszanki do 
warzyw zawierają również dawkę startową nawozu 
wieloskładnikowego. Spełniają wymagania 
takich roślin jak: pomidor, papryka, ogórek, 
sałata, kapustne i wiele innych wysiewanych 
oraz rozsadzanych na terenach otwartych czy 
w inspektach lub tunelach foliowych. Można też 
kupić podłoże z dodatkiem naturalnego humusu 
specjalnie dedykowane do upraw pomidorów, 
ogórków i papryki. 

Ziemia do roślin 
wrzosowatych
Rośliny wrzosowate to nie tylko 
popularne wrzosy. Należą do nich 
także m.in. różanecznik, golteria, 
wrzosiec, modrzewnica, kasjopeja, 
agapet, enkiant, kalmia, pieris, 
kiścień i zenobia. Nie należy ich 
sadzić do zwykłej ziemi, mają one 
bowiem specyficzne wymagania 
– ziemia do uprawy wrzosów 

powinna być przepuszczalna, 
piaszczysta, raczej sucha. Poszczególne 

gatunki mogą też potrzebować różnego podłoża – tak jest 
np. w przypadku wrzosów pospolitych i różaneczników 
wielkokwiatowych, których nie należy sadzić w bliskim 
sąsiedztwie. Trzeba więc przed posadzeniem sprawdzić 
odczyn podłoża: ziemia dla wrzosów i większości 
wrzosowatych musi być zdecydowanie kwaśna o pH 
mieszczącym się w granicach od 3,5 do 4,5. Rośliny te 
nie będą rosnąć w ziemi zasadowej, wapiennej, ciężkiej, 
gliniastej i podmokłej. Jeśli korzenie wrzosowatych będą 
zalewane, będą chorować, przestaną rosnąć, mogą 
zamierać. W tym celu najlepiej w miejscu, w którym 
chcemy posadzić wrzosy, zdjąć wierzchnią warstwę ziemi 
ogrodowej (około 15 cm), rozłożyć w to miejsce kwaśny 
torf i przekopać na głębokość szpadla. Można także do 
sadzenia wrzosów użyć specjalnych podłoży dla wrzosów. 
Wielu producentów mieszanek ziemi ogrodniczej oferuje 
podłoże do wrzosowatych, znajdziemy jednak ziemię 
do wrzosów, która nadaje się również do większości 
wrzosowatych. 
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BUDUJĄC CZY REMONTUJĄC DOM, CZĘSTO MUSIMY PRZEWIEŹĆ RÓŻNE 
MATERIAŁY. ABY UŁATWIĆ I PRZYSPIESZYĆ TRANSPORT, WARTO KUPIĆ 
PRZYCZEPKĘ SAMOCHODOWĄ. INWESTYCJA ZWRÓCI SIĘ Z PEWNOŚCIĄ!

we własnym zakresie

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

Przyczepkę samochodową możemy wyko-
rzystać w dziesiątkach życiowych sytuacji. 
Dzięki niej nie tylko szybko i sprawnie do-

starczymy materiały na plac budowy czy do re-
montowanego mieszkania, ale również ułatwi nam 
przeprowadzkę czy wywóz odpadów nagromadzo-
nych podczas remontu. Sprawdzi się także pod-
czas wakacyjnego wyjazdu – np. jadąc na działkę, 
bez problemu przewieziemy nią m.in. bagaże, 
grilla, meble ogrodowe, motocykl czy quada.  

RODZAJE PRZYCZEPEK 
Popularne kiedyś przyczepki typu SAM odeszły 
w niepamięć. Aby legalnie je użytkować, trzeba 

TRANSPORT
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spełnić szereg warunków, które wy-
magają sporych nakładów finanso-
wych często przewyższających za-
kup pojazdu od producenta. Nowe, 
niedrogie i dostępne w większości 
sklepów budowlanych przyczepki 
nie mają już tych ograniczeń. Za-
zwyczaj wybór inwestorów pada na 
lekkie przyczepy jednoosiowe (bez 
hamulca). Takie modele mają koła 
umieszczone na jednej osi, a ich do-
puszczalna masa całkowita (DMC) 
nie przekracza 750 kg. 
Producenci oferują także znacznie 
większe przyczepy dwuosiowe wy-
posażone w cztery koła umieszczone 
na dwóch osiach. Te jednak pole-
cane są do przewożenia towarów 
o dużej masie oraz gabarytach, a ta-
kie sytuacje zdarzają się dość rzadko 
i raczej nie wymagają zakupu przy-
czepy –  lepszym rozwiązaniem bę-
dzie jej wypożyczenie. 

KLUCZOWE DMC
To, na jaką przyczepę się zdecydu-
jemy, w dużej mierze zależy od na-
szych potrzeb oraz kwestii praw-
nych. Kierowcy mający prawo jazdy 
kategorii B mogą prowadzić auto 
o  dopuszczalnej masie całkowitej 
3500 kg wraz z przyczepką o DMC do 
750 kg – razem 4250 kg. Jednak je-
śli przyczepka waży więcej niż 750 
kg, to mając prawo jazdy kategorii 
B, możemy kierować zespołem po-
jazdów, o ile ich DMC nie przekroczy 
3500 kg. Czy istnieje wyjście z takiej 
sytuacji? Tak. Wystarczy, że zdamy 
odpowiedni egzamin (nie musimy 
kończyć żadnego kursu) i uzyskamy 
uprawnienia B96. Pozwalają one na 

kierowanie zespołem pojazdów o ma-
sie do 4250 kg bez względu na masę 
przyczepki. Jest jednak małe „ale” 
– DMC pojazdu powinno być wyższe 
o minimum 1/3 DMC przyczepki. 
Natomiast w przypadku uzyskania 
prawa jazdy kategorii B+E możemy 
kierować zespołem pojazdów o DMC 
aż do 6125 kg, przy czym DMC po-
jazdu ciągnącego wciąż nie może 
przekroczyć maksymalnej wartości 
3500 kg. 
Przed zakupem przyczepki należy 
zajrzeć do dowodu rejestracyjnego 
samochodu i sprawdzić w nim warto-

ści w polach F.1, O.1 i O.2. W rubryce 
F.1 podana jest maksymalna masa 
całkowita pojazdu (DMC) w kg, O.1 
– maksymalna masa całkowita przy-
czepy z hamulcem w kg, O.2 – mak-
symalna masa całkowita przyczepy 
bez hamulca w kg. 

POSTAW NA JAKOŚĆ
Zapoznając się z ofertą przyczepek 
samochodowych, powinniśmy oprócz 
DMC zwrócić uwagę jeszcze na kilka 
ważnych parametrów. Wszystkie przy- 
czepki mają podobną budowę i tu 
nie ma zbyt dużych rozbieżności. 

DMC TO CAŁKOWITA MASA PRZYCZEPY, CZYLI TO, ILE 
NAJWIĘCEJ MOŻE WAŻYĆ TAKI POJAZD Z PEŁNYM 

ŁADUNKIEM. W PRZYPADKU TRANSPORTOWEJ LEKKIEJ 
PRZYCZEPKI DMC ZACZYNA SIĘ OD OK. 300 DO 

MAKSYMALNIE 750 KG. Z KOLEI ICH ŁADOWNOŚĆ WAHA SIĘ 
NAJCZĘŚCIEJ OD 120 DO 640 KG.
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Przede wszystkim jednak pojazd po-
winien odznaczać się solidną i wyso-
kiej jakości konstrukcją. Popularną 
opcją jest rama z  ocynkowanej stali, 
chociaż dostępne są również lżejsze 
ramy aluminiowe. Podłoga zazwy-
czaj wykonana jest ze sklejki. Na-
tomiast przyczepki różnią się gru-
bością ścianek i  profili – im są one 
grubsze, tym większa wytrzymałość 
i żywotność pojazdu. Ważne jest rów-
nież dodatkowe wyposażenie, które 
będzie chronić ładunek i samą przy-
czepkę przed deszczem, wiatrem, 
słońcem czy odpryskującym pia-
skiem. Najtańszą opcją, ale rów-
nież najmniej wytrzymałą jest plan-
deka PVC. Może ona być zastąpiona 
sztywną pokrywą z ABS-u lub plan-
deką metalową. Jeśli zamierzamy 
przewozić wysokie ładunki, warto 
zakupić model z podwyższonymi 
burtami. 

DOBRANA WIELKOŚĆ 
Pod uwagę powinniśmy wziąć także 
wielkość przyczepki. Przemyślmy 
więc, do czego będziemy ją wyko-
rzystywać i jak obszerna musi być 
skrzynia ładunkowa. Warto wybrać 
model z zapasem, aby na pewno 
wszystko się pomieściło. Pamię-
tajmy jednak, że przyczepkę mu-
simy gdzieś postawić – nie przesa-
dzajmy więc z długością, aby nie 
mieć problemów z parkowaniem np. 
w garażu czy na miejscu parkingo-
wym. Zazwyczaj przyczepki trans-
portowe mają długość od 150 do na-
wet 300 cm, a szerokość waha się 
od 100 do 160 cm. Natomiast wyso-
kość burty zaczyna się najczęściej 
od 30 cm.  

PORZĄDNE POŁĄCZENIE
Polskie prawo wymaga, by pojazd, 
który ma ciągnąć przyczepę, miał za-
mocowany właściwy hak holowniczy 
– maksymalny uciąg powinien być 

dopasowany do wagi przyczepy. In-
formację tę znajdziemy na tabliczce 
z oznaczeniem D. Jeśli DMC przy-
czepy przewyższy ten parametr, ist-
nieje zagrożenie uszkodzenia nie 
tylko haka, ale również nadwozia sa-
mochodu. A jak podpiąć przyczepkę 
do haka? Pociągając dźwignię do 
góry, otwieramy zaczep – wcześniej 
zdejmijmy z  niego obudowę zabez-
pieczającą. Na kulę haka zakładamy 
linkę zabezpieczającą. Następnie nad 
kulą haka ustawiamy zaczep przy-
czepki i wkręcamy śrubę koła podpo-
rowego. O prawidłowym połączeniu 
przyczepki z samochodem świadczy 
charakterystyczny „klik” oraz „+” na 
zaczepie. Zaciskamy dźwignię i pod-
nosimy koło podporowe. W tym celu 
odkręcamy uchwyt mocujący rurę 
koła, podnosimy je maksymalnie do 
góry i dokładnie przykręcamy. 
Przed wyruszeniem w drogę mu-
simy jeszcze podłączyć światła przy-
czepki. Wystarczy włożyć wtyczkę 
do gniazda samochodowego. Pamię-
tajmy, aby wybrać taką wtyczkę,  
której liczba bolców będzie zazębiała 
się z gniazdem. Upewnijmy się, że 
wszystkie światła działają. Przekrę-
camy kluczyk w stacyjce i testujemy 
kierunkowskazy, włączamy świa-
tło STOP oraz sprawdzamy światła 
przeciwmgielne. Gdy którekolwiek 
ze świateł nie działa, konieczne jest 
ponowne sprawdzenie podłączenia 
wtyczki oraz upewnienie się, czy ma 
ona właściwą liczbę wtyków (taką 
samą jak gniazdo auta).

POJAZD NA DRODZE
Każda przyczepa samochodowa 
musi być odpowiednio oznakowana, 
czyli musi być wyposażona w: kie-
runkowskazy, światła stopu oraz pod-
świetlaną tablicę rejestracyjną, świa-
tła pozycyjne tylne, światła awaryjne, 
światła przeciwmgłowe tylne, odbla-
ski tylne w kształcie trójkąta, odblaski 

przednie i  boczne w innym kształcie 
niż trójkąt. Co ważne, poruszając się 
z przyczepką samochodową, obowią-
zują nas odrębne ograniczenia pręd-
kości niż innych użytkowników dróg. 
Na drodze jednojezdniowej możemy 
poruszać się z prędkością do 70 km/h, 
dwujezdniowej –  do 80 km/h, au-
tostradach i innych drogach szyb-
kiego ruchu – do 80 km/h. W terenie 
zabudowanym samochody z przy-
czepą mogą poruszać się z taką samą 
prędkością jak samochody osobowe 
– do 50 km/h. 

Niezbędne 
formalności
Zgodnie z przepisami przyczepka 
samochodowa to odrębny pojazd 
mechaniczny. I chociaż nie ma 
silnika, to musimy zarejestrować 
ją w Wydziale Transportu 
i Komunikacji odpowiednim dla 
swojego miejsca zamieszkania. 
Niezbędne jest również wykupienie 
polisy OC. Od momentu zakupu 
mamy 30 dni na dokonanie 
rejestracji, a jeśli kupujemy 
przyczepkę w sklepie czy u dilera, 
możemy to zrobić, zanim pojazd 
opuści salon. Przed wizytą 
w WTiK skompletujmy niezbędne 
dokumenty. Potrzebne będą: 
faktura lub umowa kupna- 
-sprzedaży (bądź darowizny), karta 
pojazdu jeśli została wydana, 
w przypadku przyczep używanych 
aktualny dowód rejestracyjny, 
wyciąg ze świadectwa 
homologacji lub opis decyzji 
zwolnienia pojazdu z homologacji 
(wydaje sprzedawca). Niezbędny 
jest również dowód osobisty. 
Oczywiście musimy wypełnić 
wniosek o rejestrację przyczepki 
i dokonać niezbędnych opłat 
– procedura przebiega tak samo 
jak w przypadku rejestracji 
samochodu. Na dowód i tablice 
rejestracyjne musimy poczekać 
ok. 30 dni kalendarzowych, ale 
aby wykorzystywać przez ten czas 
przyczepkę, wydany nam zostanie 
tzw. miękki dowód. 
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Oświetlenie stref 
pośrednich ma nie tylko 
wymiar praktyczny, 
równie ważna jest jego 
strona estetyczna. 
Zatopione w świetle 
balkony czy tarasy wydają 
się bardziej atrakcyjne, 
okazałe, a także 
intrygujące. Obecność 
światła to też ważny 
element włączający 
ich przestrzeń w strefę 
wnętrz.

Lato

Rynny o przekroju kwadratowym 
otwierają nowe możliwości kształtowania 
wizerunku elewacji. Podkreślają 
minimalistyczne oblicze bryły domu, 
a w budynkach bliskich tradycyjnej 
architekturze przełamują ich historyczną 
formę. Jak wybrać najlepsze produkty na 
rynku?

W NASTĘPNYM NUMERZE

Nieco zapomniana 
zabudowa szeregowa 
znowu zaczyna dominować 
w naszym krajobrazie 
architektonicznym. 
Przyczyny powodzenia 
takich budynków są przede 
wszystkim ekonomiczne 
– to tańszy niż samodzielny 
dom sposób na własne 
lokum z ogrodem. 
Daje nam swobodę, 
jakiej nie zagwarantuje 
żaden nowoczesny 
apartamentowiec! 
Zakup tego typu domu 
oznacza współpracę 
z deweloperem. 

ŚWIATŁO NA TARASY I BALKONY

        

        

NOWOCZESNE OBLICZE RYNIEN

TAPICER POTRZEBNY OD ZARAZ!

Stare fotele czy sofy są 
dziś na topie, jednak często 
wymagają renowacji i ręki 
fachowca. Pokrywanie tkaniną 
miękkich mebli wymaga 
cierpliwości, wyczucia estetyki 
i kreatywności. Dobry tapicer 
to nie tylko rzemieślnik, ale też 
pasjonat i artysta. Powinien 
być zorientowany zarówno 
w tradycyjnym meblarstwie, jak 
i nowych trendach.                                                                            
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skutkuje odpowiedzialnością prawną.

WIELKI POWRÓT DOMÓW SZEREGOWYCH 
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