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poradnik – domy, mieszkania, ogrody

•  kuchenne królestwo, a w nim 
kucharz dobrze zorganizowany

•  letnie klimaty we wnętrzach
– kolor morza, powiew bryzy, wakacyjne pamiątki

•  domowe zaplecze eksploatacyjne 
– własny prąd, własna oczyszczalnia
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Od momentu kiedy zamykaliśmy ostatni 
numer naszego kwartalnika, świat 
wkroczył w nową epokę – brutalny 
atak Rosji na Ukrainę zapoczątkował 
kolejną po pandemii fazę kryzysu, i to 
wielowymiarowego. I nawet jeśli po 
paru miesiącach trwania wojna nieco 
już spowszedniała, to raczej na zawsze 
przeorała świadomość wielu z nas. 
Pokazała jak wartość materialnych 
zasobów, w tym mieszkań czy domów 
może być krucha, a zaczynają się 
liczyć jedynie sprawy podstawowe 
– schronienie, żywność. Układając 
tematykę bieżącego numeru, staraliśmy 
się dotknąć nieco tych zagrożeń, takich 
jak perspektywa nagłego braku prądu. 
Radzimy też, jak w nowej sytuacji 
np. rynku wynajmu nieruchomości, 
przygotować większe lokum do wynajmu 
na pokoje. Widmo inflacji i kolejnych 
kryzysów sprawia, że budżety domowe 
jeszcze bardziej trzymamy w garści. 
Zamiast wyrzucać stare przedmioty 
– malujemy je, zamiast kupować 
gotowe dania czy przetwory – robimy 
je samodzielnie. Życząc spokojnego 
lata zachęcamy też Państwa, by częściej 
zaglądać do naszych sklepów – sieć 
obchodzi w tym roku jubileusz 20-lecia, 
z pewnością więc znajdziemy tam wiele 
nowych produktów. Nie pozbawiajmy 
się również typowych dla tej pory roku 
przyjemności w pielęgnacji ogrodów, 
poprawie funkcjonalności wnętrz 
czy ich nowym dekorowaniu. Musi 
być przeciwwaga dla smutku i lęku, 
pamiętajmy o tym! 

Zapraszamy do lektury
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SEZON W OGRODZIE

CZAS ROZPOCZĄĆ LATO W OGRODZIE!
Wchodzimy w okres, który powinniśmy spędzać wśród zieleni. Możemy jak nigdy rozkoszować się urodą kwiatów, krzewów, 
pnączy i innych roślin, które właśnie teraz kipią różnorodnością barw, form oraz zapachów. Jeśli czujemy ich niedosyt, to nawet 
w pełni wakacji wzbogaćmy nasze rabaty o atrakcyjne rośliny. Chociaż wielu ogrodników uważa, że to nie jest najlepsza pora 
na sadzenie kwiatów, to jednak przestrzegając kilku zasad, efekt może okazać się warty naszej pracy. Rośliny oferowane latem 
przez handlowców są uprawiane w pojemnikach, co ułatwia ich adaptację na rabatach. Zwróćmy uwagę na ziemię, w której 
posadzona jest roślina. Nie powinna być przesuszona. Istotna jest też kondycja wybranych kwiatów czy krzewów, ich korzenie 
nie mogą przerastać poza doniczkę, a liście muszą być jędrne i soczyście zielone. Po przywiezieniu do domu należy zanurzyć 
kupione egzemplarze w wodzie na pół godziny, aby korzenie napiły się, a pod wieczór posadzić i obficie podlać. Jeśli nie 
możemy wykonać nasadzeń w dniu zakupu, trzeba rośliny zadołować, czyli zakopać z doniczką w ziemi, najlepiej w półcieniu.

LETNI WYSIEW NASION
Chociaż jesteśmy przyzwyczajeni, że 
siew większości nasion kwiatów odbywa 
się wiosną, to warto wiedzieć, że koniec 
czerwca, a nawet początek lipca będzie 
odpowiedni do wysiewu niektórych. 
Wczesne lato to odpowiednia pora na 
wysiew do gruntu roślin dwuletnich. 
Nie powinno zabraknąć ich w naszych 
ogrodach, bo to bardzo różnorodna 
i efektowna grupa. W pierwszym roku 
uprawy tworzą one rozetę liściową, 
a kwitną w kolejnym. W czerwcu należy 
wysiać nasiona naparstnicy purpurowej, 
malwy oraz dziewanny. Po nich nadchodzi 
pora na goździk brodaty czy dzwonek 
ogrodowy. Najpóźniej, bo dopiero na 
przełomie lipca i sierpnia wysiewamy 
niezapominajki, stokrotki i bratki. 
W drugim roku uprawy tych kwiatów 
warto zebrać ich nasiona.
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PIELENIE WARZYW
Nawet w pełni letniego sezonu nie można zapominać 
o odchwaszczaniu ogrodu. Chociaż nikt nie sieje i nie pielęgnuje 

chwastów, to jeśli się im na to pozwoli, są bardziej dorodne 
niż rośliny, które uprawiamy. Zabierają im składniki 

pokarmowe oraz wodę. Są doskonale 
przystosowane do warunków, w jakich 
rosną. Najbardziej uciążliwe to m.in. 
perz, pokrzywa, mniszek lekarski 
czy skrzyp polny. Ich usuwanie nie 
przysporzy nam problemów, jeśli 

wyposażymy się w odpowiedni sprzęt. 
Niezbędna jest motyka, zbudowana 
z drążka i najczęściej prostokątnej nasadki. 
Praktyczna będzie motyka obrotowa, 

która z jednej strony ma nasadkę motyki, 
a z drugiej ząbki.

SZALEŃSTWO 
BARW I ODMIAN 
W KWIATOWYCH 
ARANŻACJACH
Dobrze skomponowana rabata kwiatowa 
to duma każdego ogrodnika. Szczególnie 
latem może dawać spektakularny 
efekt! Do bardzo dekoracyjnych należy 
kwietnik zaplanowany z roślin budujących 
wielokolorową kompozycję. Nie może 
na niej zabraknąć bylin i niewielkich 
krzewinek, które przez lata będą tworzyć 
bazę stylizacji. Nasadzenia uzupełniajmy 
kwiatami jedno- i dwurocznymi, 
których kolorystyka może w każdym 
sezonie nadawać ton aranżacji. Kwiaty 
będą się pięknie prezentować, jeśli na 
jednej rabacie wykorzystamy rośliny 
o podobnych wymaganiach glebowych. 
Powinny też być dostosowane do 
stanowiska – lepiej nie mieszać tych 
lubiących cień z preferującymi duże 
nasłonecznienie.  Aby kolorowe akcenty 
były obecne przez cały sezon, wybierzmy 
gatunki kwitnące po sobie.

NAWOŻENIE W LETNIE 
MIESIĄCE
Niedobór składników pokarmowych sprawia, 
że rośliny stają się słabe – ich kwiaty są 
rachityczne, mają mizerne pędy czy żółknące, 
małe liście. Unikniemy tych problemów, stosując 
ich odpowiednie dokarmianie. Pamiętajmy 
jednak, że ostatnie zasilenie nawozami powinno 
mieć miejsce w pierwszej połowie lipca. 
Nawożenie letnie określane także jako pogłówne 
jest konieczne w przypadku młodych drzew 
i krzewów. Wymagają go także byliny przycięte 
po pierwszym kwitnieniu – zasilenie pobudzi 
je do kolejnego kwitnienia w sezonie. Zabieg 
ten jest zalecany podczas letniego sadzenia 
roślin. Warto zastosować uniwersalne mineralne 
nawozy wieloskładnikowe, które zawierają 
niezbędne makro- i mikroelementy. 
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SPRZĄTANIE TRAKTÓW
Ogrodowe ścieżki to nie tylko szlaki komunikacyjne, 
ale też ważny element aranżacyjny. W pełni sezonu 
powinny się więc dobrze prezentować. Utrzymanie 
porządku na domowych traktach ułatwi odpowiedni 
sprzęt. Podstawowym narzędziem będzie szczotka, 
nie może być za twarda, bo mogłaby zarysować 
niektóre nawierzchnie. Dobrze, by miała lekko 
zaokrąglony kształt, ułatwiający zamiatanie. Zwróćmy 
uwagę na kij miotły. Powinien być lekki. Warto 
wybrać model z utwardzonego aluminium, które 
w miejscu chwytu pokryto powłoką zabezpieczającą 
przed wyślizgiwaniem się miotły z dłoni. Gdy mamy 
rozległy ogród, lepiej sprawdzi się ręczna zamiatarka 
– zmiecione przez walec szczotki zanieczyszczenia 
i śmieci trafiają wprost do pojemnika na 
zanieczyszczenia, co usprawnia sprzątanie. Niekiedy 
nie obejdzie się bez mycia ogrodowych nawierzchni. 
W takim przypadku docenimy myjkę ciśnieniową. 
Producenci oferują specjalne szczotki nakładane na 
dysze myjki ciśnieniowej, które pomogą odświeżyć 
ścieżki. Do czyszczenia twardych materiałów, 
np. kamiennych przyda się nakładka szorująca.

PAMIĘTAJ O PODLEWANIU
Do istotnych zabiegów pielęgnacyjnych 
latem należy podlewanie ogrodu. Najlepiej 
zabieg ten wykonać wczesnym rankiem, 
kiedy rośliny nie są narażone na silne 
nasłonecznienie, a w konsekwencji 
poparzenie. Zroszone rano rośliny szybko 
przesychają, co ogranicza pojawienie się 
chorób grzybowych. W upalne dni warto 
dodatkowo podlać rośliny wieczorem. 
Ważnym zabiegiem jest podlewanie 
trawnika. Powinno się ono odbywać 
codziennie. Jeśli ogród jest niewielki, 
wystarczy zainstalować dobrej jakości 
wąż ogrodowy. By docierał do wszystkich 
zakątków, jego długość powinna być 
o 2 do 4 metrów większa niż odległość od 
punktu poboru wody do najodleglejszych 
nasadzeń. 

KĄCIK NA RODZINNE 
GRILLOWANIE
Grill jest sercem większości kuchni pod 
chmurką. To w pobliżu niego organizujemy 
letnią jadalnię. Miejsce, w którym planujemy 
ustawienie grilla, powinno być zaciszne, 
równie ważne jest, by dawało nam ono 
poczucie prywatności. Dobrze jest więc go 
usytuować z dala od ulicy i oczu sąsiadów. 
Jednocześnie grilla lepiej nie planować 
zbyt daleko od kuchni. Jeśli miejsce na 
to pozwala, warto w pobliżu tego sprzętu 
zaplanować stół oraz szafki, w których 
będziemy przechowywać akcesoria grillowe, 
a także talerze, sztućce, serwetki i ręczniki 
papierowe. Podtrzymywaniu więzi kucharzy 
z innymi uczestnikami grillowania będą 
służyć ustawione nieopodal siedziska.

SEZON W OGRODZIE



RATTAN I WIKLINA 
W OGRODZIE
Wykonane z naturalnych surowców meble, 
kosze czy osłonki to ponadczasowe elementy 
ogrodowych aranżacji. Ich związek z naturą 
sprawia, że doskonale wyglądają w plenerze. 
Jednak, by pięknie się prezentowały i służyły nam 
przez lata, trzeba je odpowiednio pielęgnować. 
Nie lubią one nadmiaru słońca. Pod jego wpływem 
rattan oraz wiklina mogą się odkształcać, a także 

pękać, Jeśli mamy rzeczy poddane 
koloryzacji, musimy liczyć się 

z utratą intensywnej barwy 
w takich warunkach. Unikniemy 

tego, jeśli w słoneczne 
popołudnia, gdy światło jest 
najintensywniejsze, meble 
z tych surowców schowamy 
pod dach. Można też stosować 

pokrowce ochronne. 
Sprzęty z naturalnych 

włókien posłużą 
nam długo, jeśli 
będziemy je 

regularnie czyścić 
wilgotną ściereczką. 
Można je przecierać 
także wodą 
z dodatkiem soku 
cytrynowego lub 
wody utlenionej. 

 REKLAMA 
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PAWILON OGRODOWY
Pawilon ogrodowy to sposób na urządzenie 
wygodnego kącika wypoczynkowego czy 
jadalni. Z powodzeniem może zastąpić 
droższą altanę. Największą zaletą tej 
konstrukcji jest to, że można ją postawić 
w dowolnym miejscu w ogrodzie. W razie 
potrzeby bez większych problemów 
zdemontujemy pawilon i przeniesiemy go 
w inne miejsce, nie męcząc się przy tym 
zbytnio. Na rynku dostępnych jest dużo 
namiotów ogrodowych, dzięki czemu 
z łatwością dopasujemy konkretny model 
do osobistych potrzeb i wielkości ogrodu. 
Te najprostsze (i najtańsze) z założenia mają 
przede wszystkim dawać cień. Przypominają 
trochę parasole, tyle że są większe i rozpięte 
nie na jednej, ale na czterech nogach. 
Jeśli jednak nie chcemy dać się zaskoczyć 
niespodziewanej ulewie lub mamy przebywać 
w ogrodzie przy wietrznej pogodzie, warto 
zdecydować się na pawilon ogrodowy ze 
ściankami bocznymi – dwie, trzy lub nawet 
cztery (rodzaj domku z „oknami”). Ścianki, gdy 
nie są potrzebne, można podpiąć, podwiązać 
lub zsunąć, zależnie od projektu i materiału, 
z jakiego wykonany jest pawilon.

KAMIEŃ NAWIERZCHNIOWY 
W WERSJI MINI
Długi dzień zachęca do prac wokół domu. 
Jeśli mamy do wykończenia nawierzchnie, 
wykorzystajmy luźny kamień nawierzchniowy. 
To materiał stosunkowo tani, a ułożenie z niego 
nawierzchni nie jest trudne. Godny polecenia 
jest grys. Ma ostre krawędzie i nieregularny 
kształt, co sprawia, że kamyki łatwo się klinują, 
a wykonane z nich nawierzchnie są stabilne. 
Dobrym wyborem jest odporny na warunki 
atmosferyczne i ścieranie grys bazaltowy, 
granitowy, kwarcytowy, porfirowy lub 
sjenitowy. Często sięgamy po żwir. Tworzą go 
różne rodzaje skał, jednak nie uzyskamy z niego 
aż tak stabilnych nawierzchni. Sprawdzi się za 
to, jako wypełnienie rabat.

COKÓŁ DO LIFTINGU
Cokół należy do często zaniedbywanych detali 
elewacyjnych. Gdy pogoda dopisuje, warto 
poświęcić czas na odświeżenie podmurówki. Jej 
odnowienie będzie konieczne, jeśli na powierzchni 
zauważymy obecność glonów lub grzybów. 
Pojawiają się one często szczególnie na mocno 
zacienionych ścianach. Aby się ich pozbyć, przed 
malowaniem zastosujmy preparat do usuwania 
nalotów. Dodatkowo dobrze jest do farby, którą 
zamierzamy malować cokół, dodać preparat 
zabezpieczający przed rozwojem glonów i grzybów. 
Najlepiej tego samego producenta. Do malowania 
cokołów służą farby do betonu, np. akrylowe 
dyspersyjne.

DOM I JEGO NAJBLIŻSZE OTOCZENIE



ODBIÓR BEZ ZAKŁÓCEŃ
Antena zewnętrzna umożliwia odbiór darmowej naziemnej 
telewizji cyfrowej. W wielu miejscach w Polsce jest 
niezbędna, aby sygnał telewizyjny miał akceptowalną jakość. 
Antenę najlepiej zamontować najwyżej jak to możliwe 
– w ten sposób można ominąć wiele przeszkód, m.in. 
sąsiednie budynki – i ustawić w tym kierunku, z którego 
dochodzi najsilniejszy sygnał. Uwaga! Nie zawsze będzie to 
kierunek bezpośrednio na nadajnik – czasem lepsze rezultaty 
daje ustawienie na falę odbitą. Jest to częste w warunkach 
miejskich, gdzie fale odbijają się od budynków i uginają. 
Aby wyszukać nadajnik, możemy skorzystać z darmowych 
aplikacji. Do połączenia anteny z telewizorem służy przewód 
antenowy. 

KWADRATOWE CZY OKRĄGŁE
Tradycyjnie rynny mają przekrój półkolisty. Jednak 
nowoczesna architektura stawia na prostotę, 
czego konsekwencją są kwadratowe rynny. To, na 
jakie się zdecydujemy, zależy od wielu czynników 
– w tym powierzchni dachu. Rynny kwadratowe 
najskuteczniej odprowadzają wodę z małych i średnich 
połaci – w przypadku dużych mogą okazać się 
niewystarczające. Natomiast rynny półokrągłe sprawdzą 
się w każdym budynku – domu jednorodzinnym (również 
z dachem wielospadowym), obiekcie przemysłowym, 
garażu czy altanie ogrodowej. Kształt rynien nie ma 
wpływu na wytrzymałość orynnowania – decyduje 
o tym materiał, z jakiego zostały wykonane, właściwa 
konserwacja oraz regularne czyszczenie rynien i rur 
spustowych, a także odpowiedni, szczelny montaż. 

 REKLAMA 



8  lato 2022

KALENDARIUM
     lato

ROLETY NA UPAŁY
Lato to pora roku, w której szczególnie 
docenimy możliwość manewrowania 
dopływem światła słonecznego 
przesłonami okiennymi. Za pomocą 
rolet można skutecznie chronić się przed 
nadmiarem światła słonecznego, gdy jest 
ono zbyt agresywne, a także wpuszczać je 
w ilościach maksymalnych, jeśli zachodzi 
taka potrzeba. W miejscach szczególnie 
narażonych na nadmiar słońca, np. oknach 
położonych od południa, warto zastosować 
rolety z tkanin black out. Gdy światło nie 
jest tak agresywne, dobrym wyborem 
będą rolety dzień-noc, tzw. zebry.

SEZONOWY PRZEGLĄD GARDEROBY
Nasze szafy zmieniają się razem z porami roku. To zupełnie naturalne, 
ponieważ strój musimy dopasować do warunków panujących na 
zewnątrz. Ponadto nasza sylwetka również się zmienia, a niektóre 
ubrania nie pasują już do wieku. Przegląd szafy to sposób na pozbycie 
się odzieży, której już nie nosimy i nosić nie będziemy – zniszczonej, 
za małej lub za dużej czy nie w naszym guście (trzymamy ją 
z sentymentu lub lenistwa). To także dobra wymówka do zrobienia 
kolejnych zakupów. Jak przeprowadzić selekcję ubrań? Najlepszą 
metodą robienia porządku w szafie jest taktyka małych kroczków, 
czyli przegląd półki po półce, szuflady po szufladzie – nie przytłoczy 
nas nadmiar ubrań. Pamiętajmy, aby każdą półkę czy szufladę przed 
włożeniem do niej posortowanej garderoby oczyścić z kurzu. Po 
dokonanym przeglądzie warto włożyć do szafy zapachowe saszetki, 
które sprawią, że ubrania będą przyjemnie pachniały, a przy okazji 
będą chronione przed molami.

DOMOWE LETNIE KINO
Wakacje to doskonały czas na 
nadrabianie filmowych zaległości. 
W wielu miejscowościach odbywają 
się seanse pod chmurką, jednak 
w tym przypadku nie mamy wpływu 
na repertuar. Ponadto pogoda nie 
zawsze jest sprzyjająca. Na szczęście 
kinowy spektakl, na który zaprosimy 
przyjaciół, możemy zorganizować 
w domu. Niezbędny jest projektor 
– im lepszy, o większej rozdzielczości, 
tym lepiej, ponieważ wrażenia 
z oglądania będą przyjemniejsze. Przyda 
się również zestaw głośników, gdyż 
te wbudowane w projektor zazwyczaj 
pozostawiają wiele do życzenia. Ważnym 
akcesorium jest ekran kinowy. Zestaw 
możemy zrobić z białego, gładkiego 
i wyprasowanego prześcieradła 
rozwieszonego na ścianie albo na 
stelażu, lub zainwestować w specjalny 
stelaż z płótnem. Zadbajmy także 
o wygodne meble do siedzenia lub 
leżenia.

WYZWANIA DLA DOMU
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LIFTING
z ołówkiem w ręku
MIESZKANIA W BLOKACH Z LAT 80. I 90. XX W. SĄ TRUDNE DO REMONTU, 
I TO ZARÓWNO Z POWODU STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW, 
JAK I ÓWCZESNEJ MODY NA WYKOŃCZENIE ORAZ ARANŻACJE. WYZWANIE 
STAJE SIĘ JESZCZE WIĘKSZE PRZY OGRANICZONYM BUDŻECIE REMONTOWYM.

Niewielkie, niespełna 55-me-
trowe mieszkanie robi wra-
żenie większego, niż jest 

w  rzeczywistości. Efekt przestronno-
ści zaskakuje przede wszystkim tych, 
którzy znali je z czasów przed remon-
tem. Stylowe meble, bogaty księgo-
zbiór i  niezliczona liczba pamiątek 

z  egzotycznych podróży właścicieli 
budowały klimat przytulnego gniazda 
rodzinnego, ale również optycznie za-
cieśniały przestrzeń. Odczucie to po-
głębiała boazeria, która razem z  wy-
budowanymi z  niej szafami i  pawla-
czami pokrywała ściany przedpokoju 
oraz kuchni. Klimat i aranżacja miesz-

kania były spójne z osobowością wła-
ścicieli. Wynikała m.in. z przywiązania 
małżeństwa do pamiątek przywiezio-
nych z licznych wojaży.  Gdy jednak 
zabrakło obojga, zmiany stały się nie-
uchronne. Dziedziczący mieszkanie 
syn wraz z żoną zdobyli się na odwagę 
ich wprowadzenia, choć nie było to 
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łatwe. Nieoceniona stała się tu pomoc 
zaprzyjaźnionego wykonawcy, pana 
Jacka, który pomógł rozwiązać inwe-
storom wiele dylematów.     

REMANENT Z SENTYMENTEM 
Mieszkanie miało być przygotowane 
do wynajęcia, przede wszystkim mu-
siało więc zostać całkowicie opróż-
nione z rzeczy właścicieli. Młodzi nie 
zdecydowali się jednak na usługę „li-
kwidatorów mieszkań”. Osobisty, bar-
dzo staranny przegląd wyposażenia 
oraz  dekoracji pokazał, że dużą ich 
część Marcin i  Kasia postanowili za-
chować dla siebie czy kolejnych poko-
leń. Znalazły się wśród nich stylowe 
meble, które rodzice dostali w spadku 
po dziadkach, stare radia i  zegary, 
rzeźby z  czasu wieloletniego pobytu 
w Afryce oraz antykwaryczny księgo-
zbiór gromadzony pieczołowicie przez 
tatę Marcina. Wszystkie te sprzęty 
oraz  dekoracje zostały starannie za-
bezpieczone i mają poczekać na swoje 
nowe miejsce w  większym mieszka-
niu, na którego zakup w przyszłości 
młode małżeństwo ma nadzieję. Wy-

jątek stanowi ludwikowska biblio-
teczka, której z  powodu konstrukcji 
i gabarytów nie udało się wynieść. Na 
razie nie pozostało więc nic innego, jak 
oddać mebel pod opiekę najemców, li-
cząc, że będą się oni odnosili do niej 
z należytą czułością. Być może z cza-
sem znajdzie się pomysł na wynie-
sienie go z  mieszkania. Tymczasem 

kredensik wraz z okrągłym drewnianym 
stołem stał się podstawą nowej eklek-
tycznej aranżacji pokoju dziennego. 

MINIMUM KOSZTÓW, 
MAKSIMUM EFEKTU
Decyzje dotyczące zakresu zmian  
ewoluowały. Pomysł remontu gene-
ralnego wraz z  przebudową funk-
cjonalną pomieszczeń szybko upadł 
w zderzeniu z perspektywą szacowa-
nych kosztów. Właściciele mieli jed-
nak świadomość, że aby lokal można 
było korzystnie wynająć, potrzebny 
jest spory lifting – samo posprząta-
nie i  pomalowanie ścian nie będzie 
wystarczające. Punktem newralgicz-
nym była bo azeria – demontaż  okła-
dziny, szaf i pawlaczy zawsze pociąga 
za sobą gruntowny remont ścian, 

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

z ołówkiem w ręku

W ARANŻACJI 
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SĄ PLAKATY Z DAWNYMI 
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cząco podnosi koszty. Kasia i Marcin 
– przy wsparciu pana Jacka – zdecy-
dowali się na rozwiązanie połowiczne 
– pomalowanie boazerii. Uznali, że biel 
będzie podstawą odświeżenia całej ko-
lorystyki mieszkania, a  nowe czarne 
uchwyty szafek i  pawlaczy wprowa-
dzą nutę nowoczesności oraz przycią-
gną uwagę.
Do programu minimum zaliczono wy-
mianę drzwi wewnętrznych. Tutaj też 
zadecydowało oszczędne oko właści-
cieli i doświadczenie wykonawcy – wy-
starczyło wymienić skrzydła, oścież-
nice zaś pomalować. Klamki dopaso-
wano do nowych uchwytów szafek. 
Potrzeba oszczędnego gospodarowa-
nia budżetem zaważyła też na podejściu 
do parapetów. We wszystkich pomiesz-
czaniach obłożone były one drewnem. 
Konstrukcje te były mocno znisz-
czone, ale pan Jacek podpowiedział, 
że można je zdemontować, a znajdu-
jące się pod spodem płyty z  lastriko 
pomalować na biało. Podobne działa-
nia spotkały kaloryfery. Liftingu wy-
magały również balkony – zniszczoną 
posadzkę przykryto wykładziną ze 
sztucznej trawy, ściany odmalowano, 
a balustrady wyczyszczono.  
Kasia i Marcin najmniej oszczędzali 
na oświetleniu, wychodząc z założenia, 
że nowoczesne lampy mają największą 
moc liftingującą. Złote okucia oraz klo-
sze z  przezroczystego szkła dodają 
wnętrzom i lekkości, i elegancji. 

MODNA ARANŻACJA 
W DUCHU EKLEKTYCZNYM
Dyscyplina finansowa przyniosła nie-
spodziewanie dobre rezultaty na eta-
pie wyposażania. Każde z  pomiesz-
czeń zostało wzięte pod lupę osobno 
– ustalono minimalny zakres zmian, 
który zapewniałby akceptowalny 
efekt. W  łazience, która była re-
montowana przez rodziców nie tak 
dawno, wystarczyła zmiana szafek, 
lustra, umywalki i  oświetlenia. Od-
świeżenie fug i  pomalowanie sufitu 

wzmocniło niezbędny efekt świeżości. 
Najwięcej do życzenia pozostawiało 
mocno podniszczone wyposażenie 
kuchni. Poza drewnianym cepeliow-
skim kredensem, który Kasia i Mar-
cin postanowili zabrać do domku 
letniskowego, obroniła się jedynie 
wolno stojąca kuchenka i okap. Po-
zostałe AGD i szafki trzeba było wy-
mienić, ale nowa zabudowa nie była 
tak kosztowna. Aby zachować prze-
strzenny charakter osobnej kuchni, 
inwestorzy postanowili ograniczyć 
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Okładzina z pionowo lub poziomo ułożonych desek była synonimem elegancji i dobrego smaku. Odmienimy 
wnętrze, nadając boazerii zupełnie nowy kolor. Jeśli stary lakier dobrze się trzyma, a chcemy przemalować 
boazerię na inny odcień, wystarczy powierzchnię zmyć wodą ze środkiem myjącym, a potem zmatowić starą 
warstwę lakieru, ubytki w drewnie uzupełniamy szpachlą. Przed malowaniem całość należy przeszlifować 
papierem ściernym. Okładzinę malujemy farbą renowacyjną do drewna. 

Boazeria – wyzwanie numer 1 w mieszkaniach z lat 80. i 90.

liczbę mebli do minimum, postawili 
natomiast na efekt kolorystyczny. 
Nieco ekscentryczna bordowa lo-
dówka w stylu retro, kilka zaledwie 
szafek w kolorze granatowym  i no-
woczesny drewniany barek zagrały 
jako wyraziste akcenty kolorystyczne 
na tle białej boazerii oraz pomalowa-
nej na szaro starej okładziny z  pły-
tek ceramicznych. Po wyczyszczeniu 
i  ponownym polakierowaniu swoje 
drugie życie uzyskał stary stół, któ-
remu dla odświeżenia dodano do to-
warzystwa metalowe krzesełka. 
W nowej aranżacji kuchni nie obyło 
się jednak bez niespodzianek. Ze 
względu na obawy związane z  no-
śnością boazeryjnej ściany już pod-
czas montażu zabudowy zrezygno-
wano z zawieszania nad blatem zamó-
wionych szafek. Po zamontowaniu 
do nich nóżek i  przykryciu blatem 
utworzyły wygodny bufet. 
Wątpliwości nie budził zakres remontu 
małego pokoju. Należący niegdyś do 
Marcina był od podłogi do sufitu za-
budowany szafkami, które zacie-
śniały przestrzeń. Po ich demontażu 
powstała wygodna sypialnia. 

Pokój dzienny to jasne, dobrze oświe-
tlone pomieszczenie – pomalowanie 
ścian na biało i  odciążenie go z  nad-
miaru mebli wydobyło atrakcyjną prze-
strzeń. Obecna aranżacja to udane po-
łączenie starego z  nowym. Nowocze-
sna komoda w parze z popartowską ta-
picerką krzesła to dobra przeciwwaga 
dla starej biblioteczki. Stół z  ciem-
nego drewna odświeżono kolorowymi 
krzesłami w  stylu James, przyciężki 

wypoczynek odmłodniał dzięki są-
siedztwu białych stoliczków patycza-
ków. Całość spajają ulubione przez 
Kasię plakaty i nowe oświetlenie. 
Choć działania remontowe i aranża-
cyjne były dynamiczne, pozwoliły na 
osiągniącie pierwotnego zamysłu no-
wych właścicieli – odświeżenie miesz-
kania w zgodzie z trendami i własnymi 
gustami przy zachowaniu szacunku dla 
pamięci rodziców.
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 PROBLEM NA CZASIE BRAK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Alternatywa dla prądu

JESTEŚMY UZALEŻNIENI 
OD ELEKTRYCZNOŚCI. JEJ 
WYŁĄCZENIE TO DUŻY 
PROBLEM, SZCZEGÓLNIE 
ŻE KORZYSTAMY Z NIEJ 
NIEUSTANNIE I W DOMU, 
I W PRACY. JEDNAK 
Z RÓŻNYCH PRZYCZYN 
ZDARZAJĄ SIĘ PRZERWY 
W DOSTAWIE PRĄDU. 
JAK SOBIE RADZIĆ W TEJ 
SYTUACJI?      

Wdzisiejszych czasach prąd 
jest czymś naturalnym, nie-
zbędnym i oczywistym. Po-

stęp technologiczny sprawił, że bez 
niego nie wyobrażamy sobie życia i uży-
wamy go do wszystkiego: pracy, nauki, 
podczas zajmowania się domem, a na-
wet gdy odpoczywamy. 
Może się jednak zdarzyć, że energii 
elektrycznej zabraknie, a przyczyn 
jest bardzo dużo. Na przykład przepa-
lona żarówka, wirująca pralka albo na-
wet włączona zmywarka mogą spowo-
dować wyskoczenie bezpieczników, 
a co za tym idzie brak prądu w całym 
mieszkaniu. Powodem usterki może 
być również przeciążenie instalacji czy 
jednoczesne podłączenie do sieci ener-
getycznej zbyt dużej ilości urządzeń. 
Awarie te dotyczą naszego mieszkania, 
a ich usunięcie nie należy do skompli-
kowanych – szybko sobie z nimi pora-
dzimy. Ale co zrobić, gdy mamy do czy-
nienia z brakiem prądu na całym osie-
dlu? Oczywiście musimy czekać na po-
gotowanie energetyczne, ale zdarza 
się, że zanim znów popłynie prąd, mi-
nie kilka godzin, a w ekstremalnych 
przypadkach nawet kilka dni. Jak więc 
funkcjonować? 
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BRAK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Alternatywa dla prądu

Skąd się biorą przerwy w dostawie prądu
Prawie codziennie gdzieś w Polsce zdarzają się awarie, które utrudniają 
życie tysiącom osób. Zwykle są efektem przeciążenia systemu, złego 
stanu technicznego, nadmiernych oszczędności i błędnych decyzji. 
Według badań za 40% usterek odpowiadają drzewa. Gdy wieje silny wiatr, 
korony drzew kołyszą się i zahaczają o linie wysokiego napięcia, często 
je zrywając. Ponadto korzenie, które także się ruszają, mogą ocierać 
o linie podziemne i w wyniku ciągłego tarcia nawet je przerwać. Czasem 
wystarczy zwarcie wywołane przez uderzenie auta czy nawet ptaka. Także 
my sami możemy być przyczyną awarii, gdyż zapotrzebowanie na energię 
elektryczną stale wzrasta. Nie są to ogromne ilości na użytkownika, 
ale w skali kilku miejscowości już znaczące. Aby dostosować dostawy 
prądu do popytu, potrzeba czasu. Gdy jest go za mało, dostawy prądu 
są automatycznie wyłączane w całej okolicy lub rotują między kilkoma 
okręgami.

Jeśli w naszym domu zgaśnie światło, zachowajmy spokój, 
zapewne to nie pierwszy raz, a na pewno nie ostatni. Sprawdźmy, 
czy awaria dotyczy tylko naszego domu/mieszkania. Jeśli na ulicy 
zgasły wszystkie światła, to prawdopodobnie mamy do czynienia 
z awarią prądu. Brak energii może być spowodowany również „siłą 
wyższą”, ale o koniecznych i planowanych wyłączeniach dystrybutor 
powiadamia z wyprzedzeniem (minimum 24 godziny). Jeśli nie 
dostaliśmy takiej informacji, to zadzwońmy na infolinię. Co ważne, 
nigdy nie usuwajmy awarii na własną rękę, nie podejmujmy żadnych 
ryzykownych czynności, nawet jeśli możemy zlokalizować jej źródło, 

takie, jak np. przewrócone drzewo. Jedyne 
co możemy zrobić, to skontrolować 
zabezpieczenia zalicznikowe, czyli 
bezpieczniki, które chronią naszą instalację. 
Jeżeli nadal nie wiemy, dlaczego nie 
mamy prądu, to zadzwońmy do dostawcy 
i zgłośmy ten fakt. Numer do pogotowia 
energetycznego to 991, połączenie jest 
bezpłatne, a pogotowie działa przez całą 
dobę. Pamiętajmy, aby w razie awarii 
zadbać o bezpieczeństwo bliskich osób 
i zwierząt domowych.

Gotowi na blackout?
Blackout jest najczęściej 
następstwem rozległej awarii 
systemu elektroenergetycznego, 
w wyniku której duży obszar zostaje 
długotrwale pozbawiony prądu. 
Przyczyną blackoutu zwykle nie 
jest pojedyncza usterka, a cała 
seria niefortunnych zdarzeń. Innym 
powodem może być wyłączenie 
lub odcięcie jednej elektrowni, co 
wywoła efekt domina, ponieważ 
pozostałe linie zostaną nadmiernie 
obciążone i nastąpi ich wyłączenie. 
Temat blackoutu powraca, ale 
w naszym kraju jest bagatelizowany. 
Jednak nie wiadomo, co przyniesie 
przyszłość, warto więc wiedzieć, jak  
poradzić sobie w trudnej sytuacji. 
Zakres przygotowań do blackoutu 
zależy od miejsca zamieszkania i pory 
roku. Na pewno w każdym domu 
powinny się znaleźć: baterie; mocna 
latarka z oszczędnym, diodowym 
źródłem światła i pojemną baterią, 
świece, zapałki, radio tranzystorowe, 
apteczka pierwszej pomocy, 
zapas leków ratujących życie (dla 
chorych na serce, nadciśnienie, 
cukrzycę itd.), woda pitna, woda 
sanitarna, pojemniki (plastikowe 
kanistry) do noszenia wody z cystern 
dowożących, żywność w puszkach, 
ciepła odzież dla wszystkich osób 
w rodzinie, ciepła bielizna na pięć dni 
dla każdego domownika, kuchenka 
turystyczna gazowa z zapasowymi 
butlami, termos do przechowywania 
ciepłego napoju (oszczędność 
gazu), powerbank do podładowania 
telefonu, z którego można słuchać 
radia, bo sieć komórkowa na pewno 
nie będzie działać.

Jak zachować się w przypadku awarii
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Agregaty prądotwórcze 
– co to za urządzenia
Jeśli mieszkamy w okolicy, w której przerwy 
w dostawie prądu nie należą do rzadkości, warto 
zakupić agregat prądotwórczy – urządzenie 
samodzielnie wytwarzające energię elektryczną, 
która zasili inne urządzenia. Wyposażony jest on 
w silnik spalinowy, który napędza prądnicę prądu 
zmiennego. Składa się również z rozdzielnicy 
elektrycznej oraz sprzętów pomiarowo- 
-kontrolnych i pomocniczych. Wszystkie elementy 
umieszczone są w metalowej konstrukcji. Na 
rynku dostępne są agregaty prądotwórcze 
benzynowe z silnikami dwu- i czterosuwowymi. 
Te drugie są wydajniejsze, kosztują jednak więcej. 
Ekonomiczniejsze są agregaty prądotwórcze 
z silnikami diesla – spalają o połowę mniej paliwa 
niż benzynowe. Najwięcej spalają agregaty 
prądotwórcze na gaz płynny, czyli LPG, ale na 
razie jest to paliwo tańsze od benzyny i ropy. 
W przypadku braku scentralizowanego gazociągu 

Wyróżniamy agregaty przenośne i stacjonarne. Pierwsze są lekkie, 
zazwyczaj wyposażone w uchwyt i koła transportowe. Wśród nich 
do zasilania gospodarstwa domowego wyróżnić można modele 
z inwerterową stabilizacją napięcia, które generują prąd wysokiej 
jakości, dzięki czemu jest on bezpieczny nawet do zasilania sprzętu 
elektronicznego. Stacjonarne agregaty prądotwórcze są dość duże 
i ciężkie, ponieważ wyposażane są w silniki o dużej mocy – sprawdzą 
się w nawet najbardziej wymagających warunkach: na placach 
budowy, podczas imprez plenerowych, do awaryjnego zasilania dużych 
budynków. Inny podział wynika z rodzaju odbiorników, które będą 
podłączone do prądu. Agregaty prądotwórcze jednofazowe obsługują 

urządzenia, które mają niewielkie wymagania 
dotyczące mocy i napięcia. Są to przede 

wszystkim podstawowe sprzęty domowe 
RTV i AGD. Dlatego też jednofazowe 
agregaty sprawdzą się jako awaryjne 
zasilanie domów jednorodzinnych. 
Jednakże przy budynkach 
o większych metrażach, z bardziej 
wymagającymi kuchniami niekiedy 
mogą być niewystarczające 

i trzeba tam postawić na agregat 
prądotwórczy trójfazowy.

Jak wykorzystać
Agregaty prądotwórcze mogą być 
wykorzystywane jako źródło prądu 
podczas awarii sieci energetycznej. 
Sprawdzą się doskonale w przypadku 
domów jednorodzinnych. Szczególnie 
przydatne są na wsiach, gdzie kłopoty 
z liniami elektrycznymi są najbardziej 
powszechne. Agregaty prądotwórcze 
możemy stosować przez pewien, 
pożądany okres, tylko w sytuacjach 
awaryjnych, ale z racji tego, że zasilane 
są one konkretnymi paliwami (np. 
benzyną, olejem opałowym), mogą 
także dostarczać odpowiednie ilości 
prądu długotrwale. Możemy do nich 
podłączyć m.in. urządzenia RTV i AGD 
(telewizory, komputery, odkurzacze, 
lodówki i zamrażarki, kuchenki itd.), 
urządzenia grzewcze, oświetlenie żarowe 
oraz LED-owe, pompy i hydrofory, 
zasilacze awaryjne UPS, elektronarzędzia, 
betoniarki, spawarki oraz odbiorniki 
z silnikiem elektrycznym z falownikiem. 
Agregatów można używać także 
w firmach, biurach, ale też w szpitalach.

konieczne będzie dostarczanie paliwa w butlach. Większość 
domowych agregatów prądotwórczych jest chłodzona za 
pomocą cyrkulacji powietrza. Taki system jest wystarczający do 
odpowiedniego podtrzymywania pracy małych i średni agregatów.

Rodzaje agregatów
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Wybierając agregat, najważniejszym 
wyznacznikiem powinien być rodzaj 
urządzeń, jakie będą przez niego zasilane. 
Odbiorniki indukcyjne oraz elektroniczne, 
które są szczególnie czułe na jakość 
prądu, muszą być bowiem podłączane 
do generatora wyposażonego w system 
stabilizacji napięcia, np. cyklokonwerter, 
cyfrowy automatyczny regulator napięcia 
(D-AVR), inteligentny automatyczny 
regulator napięcia (i-AVR) czy prądnicę 
inwerterową. Istotna jest także potrzebna 
docelowa moc elektryczna agregatu. 
Moc zawsze musi być większa od 
podsumowanej mocy wszystkich 
odbiorników, które będą przez niego 
zasilane. Pod uwagę powinniśmy wziąć 
także wielkość zbiornika i poziom zużycia 
paliwa oraz cichą pracę urządzenia.

Mrok możemy rozjaśnić, zapalając świeczki. Są jednak skuteczniejsze 
metody. Warto mieć w domu porządną latarkę, a jeszcze lepiej kilka 
egzemplarzy. Przyda się czołówka, którą można założyć na głowę. Będziemy 
mieli wtedy wolne ręce, co ułatwi nam uruchomienie zasilania awaryjnego. 
Dobrze jest również zaopatrzyć się w latarkę do zawieszania lub stawiania 
na stole – zastąpi żyrandol. Nieocenione są też małe, turystyczne lampki, 
które oprócz haczyka do zawieszania wyposażone są w magnes. Można 
je zamocować do każdego stalowego elementu, choćby do drzwiczek 
lodówki. Warta polecenia jest żarówka LED z baterią. Gdy zabraknie 
prądu, ona będzie świeciła jeszcze przez 4 godziny. Podczas awarii nawet 
samochodowy akumulator może być źródłem prądu potrzebnego do 
podtrzymania pracy pomp obiegowych, współpracujących z domowymi 
urządzeniami grzewczymi. Pośrednikiem między akumulatorem a danym 
urządzeniem będzie urządzenie przetwarzające prąd stały na zmienny. 
Jeśli nie chcemy, by przerwa w dostawie prądu spowodowała utratę 
bieżących danych w komputerze, podłączmy go do UPS-a, czyli zasilacza 
bezprzerwowego. Ma on wbudowany nieduży akumulator, który podtrzyma 
zasilanie. Będziemy wtedy mogli pozapisywać otwarte dokumenty, 
zakończyć pracę programów i bezpiecznie wyłączyć komputer.

Eksploatacja
Prawidłowa eksploatacja agregatu 
prądotwórczego wymaga 
przestrzegania pewnych zasad oraz 
jego systematycznej konserwacji. 
Wszystkie niezbędne informacje 
znajdziemy w instrukcji obsługi. 
Pamiętajmy jednak, że w razie 
awarii prądu odbiorniki podłączamy 
do agregatu pojedynczo. Następnie 
zaś sprawdzamy poziom paliwa 
oraz czystość filtra powietrza. 
Jeśli nie planujemy używać 
agregatu przez dłuższy okres, 
to lepiej nie zostawiać w nim 
zbyt dużej ilości paliwa, bo 
z czasem zmniejsza ono swoją 
jakość. Ponadto należy regularnie 
przeprowadzać przeglądy agregatu 
(jest to określone w instrukcji 
urządzenia) – zazwyczaj jest to 
100 albo 200 godzin. W agregatach 
z czterosuwowymi silnikami 
ważne jest też kontrolowanie ilości 
oleju i jego okresowa wymiana. 
Oczywiście agregatu pod żadnym 
pozorem nie wolno przerabiać 
i zawsze trzeba stosować go 
zgodnie z przeznaczeniem. 
Urządzenie przechowujemy 
w pozycji roboczej.

Jak wybrać odpowiedni agregat?

Jeśli nie agregat, to co?
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OKREŚLAJĄ UCHWAŁY RADY GMIN, JEDNAK ICH GÓRNĄ GRANICĘ WYZNACZA 
MINISTER FINANSÓW. CO PODLEGA OPODATKOWANIU? KIEDY MOŻNA 
SKORZYSTAĆ ZE ZWOLNIEŃ I ULG PODATKOWYCH?

od nieruchomości

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

PODATKI

Do opłacenia podatku od nie-
ruchomości są zobligowani 
właściciele nieruchomości 

lub obiektów budowlanych. Dotyczy 
on również użytkowników wieczy-
stych gruntów. Są też do niego zobo-
wiązani współwłaściciele gruntów, 
budowli czy budynków, a  także po-
siadacze zależni, czyli np. najemcy 
gruntów, budynków lub budowli. 
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CZEGO DOTYCZY PODATEK 
OD NIERUCHOMOŚCI?
Grunty. Podatek trzeba zapłacić za 
wszystkie rodzaje gruntów, w  tym 
rolne lub leśne, jeśli jest na nich pro-
wadzona pozarolnicza działalność 
gospodarcza. Nie dotyczy on jed-
nak tych gruntów rolnych i leśnych, 
które są objęte podatkiem rolnym 
albo leśnym, także terenów położo-
nych pod wodami płynącymi i kana-
łami żeglownym oraz pasów drogo-
wych i dróg. 
Budynki. Podatkiem od nieruchomo-
ści są obłożone wszystkie rodzaje bu-
dynków, czyli obiektów trwale zwią-
zanych z  gruntem, wydzielonych 
z  przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych (ścian), mających fun-
damenty i dach. Zalicza się do nich 
m.in. budynki mieszkalne, przemy-
słowe, handlowo-usługowe, magazy-
nowe czy biurowe, a  także szpitale 
i zakłady opieki medycznej, oświaty, 
nauki i  kultury, produkcyjne oraz 
inne niemieszkalne. Podstawą opo-
datkowania budynków lub ich czę-
ści jest powierzchnia użytkowa. 
Warto też wziąć pod uwagę, że je-
śli w  budynku mieszkalnym pro-
wadzimy działalność gospodarczą, 
np. mamy gabinet lekarski czy pra-
cownię krawiecką, to podatek dla tej 
części domu czy mieszkania będzie 
wyższy.
Budowle. Podatek tego rodzaju do-
tyczy również budowli, czyli obiek-
tów niesklasyfikowanych jako budy-

nek czy mała architektura lub urzą-
dzenie budowlane. Mogą to być np. 
ogrodzenie, plac postojowy czy plac 
przed śmietnikiem. 
Danina obejmuje tylko te budowle, 
które są powiązane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, zapła-
cimy ją więc wtedy, gdy do takich 
działań wykorzystujemy wiaty, na-
mioty czy przyczepy lub place słu-
żące do celów zarobkowych.

KIEDY JESTEŚMY 
ZWOLNIENI Z PODATKU 
Zgodnie z ustawą podatek od nieru-
chomości nie obowiązuje nas w nie-
których przypadkach. 
Grunty. Nie jesteśmy do niego zo-
bligowani choćby w  przypadku 
nieużytków, użytków ekologicz-
nych, a  także gruntów zadrze-
wionych i  zakrzewionych, na któ-
rych nie prowadzi się działalno-
ści gospodarczej. Nie dotyczy on 
działek przyzagrodowych człon-
ków rolniczych spółdzielni pro-
dukcyjnych, którzy są w wieku 

PAMIĘTAJMY, ŻE STAN 
TECHNICZNY BUDYNKU 

NIE WPŁYWA NA 
WYSOKOŚĆ PODATKU OD 
NIERUCHOMOŚCI, JEDNAK 
GMINA MOŻE NA SWOIM 

TERENIE UZALEŻNIĆ KWOTĘ 
DANINY OD RÓŻNYCH 

CZYNNIKÓW, M.IN. 
KONDYCJI OBIEKTU.
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emerytalnymlubsąinwalidamiza-
liczonymidoI alboII grupy.Zwol-
nienie obejmuje także osoby nie-
pełnosprawne o  znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności oraz całkowicie nie-
zdolne do pracy w  gospodarstwie
rolnymalbodosamodzielnejegzy-
stencji.Podateknieobowiązujeteż
gruntów położonychw  rodzinnym
ogrodziedziałkowym.
Budynki. Podateknieobowiązujebu-
dynkówgospodarczychalboichczę-
ści,gdysąwykorzystywanew dzia-
łalności leśnej albo rybackiej, rol-
niczej oraz przy prowadzeniu dzia-
łówspecjalnychprodukcjirolnejna
przykładupraww szklarniach,pro-
wadzenie pasiek czy też hodowlę
i  chów zwierząt futerkowych. Nie
dotyczytakżebudynkówwpisanych
indywidualnie do rejestru zabyt-
kówpodwarunkiemichutrzymania
i  konserwacji zgodnie z  przepisami
o ochroniezabytków–jednakżepo-
datek obowiązuje w  stosunku do
częścizajętychnaprowadzeniedzia-
łalnościgospodarczej.Przepisobej-
muje też budynki, które są infra-
strukturąogrodową.

Budowle.Wolneodpodatkusąwszel-
kie wiaty, pawilony, namioty, przy-
czepy, place i  ogrodzenia należące
do osób nieprowadzących działal-
ności gospodarczej, a  także poło-
żonew rodzinnymogrodziedziałko-
wym altany i  obiekty gospodarcze
o  powierzchni zabudowy do 35 m²,
takie jak szopa na narzędzia czy
drewutnia.

KTO USTALA STAWKI
Podateknie może przewyższać mak-
symalnej stawki określanej co roku 

przez ministra finansów. W tymroku
sąoneo około3,6%wyższeodobo-
wiązującychw 2021roku.
Jednak faktycznie, ponieważ jest
to dochód gminy, a  nie państwa,
to jego finalną wysokość określają 
rady gmin w formie uchwały. W prak-
tycewiększość gmin ustala stawki
podatku od nieruchomości na po-
ziomie maksymalnym. Informa-
cjeo  sposobiepłatności tejdaniny
znajdziemynastronieinternetowej
każdej gminy.Warto je sprawdzać,
ponieważgmina,w której jestusy-
tuowananieruchomość,możewpro-
wadzićdodatkowezwolnieniaz po-
datku. W  2022 roku z  podatku są
zwolnioneosoby,którewciąguroku
zarobiądo30tys.zł.

WAŻNE TERMINY 
I DECYZJE
Decyzje o  wysokości i  terminach
płatnościpodatkuodnieruchomości
przekazuje corocznie płatnikom wła-
ściwy urząd gminy. Decyzje muszą 
dotrzeć za potwierdzeniem, zatem

Zielone się opłaca!
Gmina może uchwałą 
wprowadzić inne zwolnienia 
czy ulgi, których nie przewiduje 
ustawowa. Coraz większym 
zainteresowaniem cieszą 
się tzw. zielone zwolnienia. 
Dzięki nim niższą opłatę 
lub nawet zwolnienie z niej 
wnoszą posiadacze budynków 
z zielonymi dachami, 
fasadami lub tzw. ogrodami 
wertykalnymi. Takie zasady 
obowiązują np. w Katowicach.
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urzędy wysyłają je w  formie listu 
poleconego za potwierdzeniem od-
bioru lub korzystają z usług gońców 
wyposażonych w  imienne upoważ-
nienie i identyfikator. 
Podatek od nieruchomości osoby 
fizyczne muszą uiścić w  4 ratach, 
do 15 marca, 15 maja, 15 września 
i 15 listopada. Jeśli kwota nie prze-
kracza 100 zł, wtedy opłata jest wno-
szona jednorazowo do 15 marca. Po-
zostali płatnicy np. przedsiębiorcy 
opłacają podatek co miesiąc. 
Jeśli jesteśmy na etapie kończe-
nia budowy domu lub go rozbudo-
wujemy czy też korzystamy z niego 
przed wykończeniem, druk infor-
macji o nieruchomości musimy zło-
żyć do 15 stycznia przyszłego roku 
i dopiero wówczas jesteśmy zobligo-
wani do zapłacenia podatku.

ZGŁOSZENIE 
DO OPODATKOWANIA
Jeśli jesteśmy świeżymi nabyw-
cami nieruchomości, zaczynamy 
z  niej korzystać jak właściciel lub 
też zyskujemy prawo użytkowa-
nia wieczystego albo sprzedajemy 
część posiadanego gruntu i zmienia 
się wysokość podatku, to naszym 
obowiązkiem jest zgłoszenie tych 
działań do właściwego organu po-
datkowego – jego brak skutkuje na-
łożeniem na nas grzywny. 
Zgłoszenia należy dokonać w  termi-
nie 14 dni od daty nabycia nierucho-
mości. W  tym celu należy wypeł-
nić specjalny urzędowy formularz 
(IN-1), którego wzór znajdziemy na 
stronie internetowej właściwego dla 
usytuowania nieruchomości urzędu. 

Nie można korzystać z  formularzy 
z  innych gmin, ponieważ każdy ma 
własny wzór tego rodzaju druku. Je-
śli zgłosimy nabycie naszej nieru-
chomości na niewłaściwym druku, 
musimy liczyć się z tym, że zostanie 
ono potraktowane przez właściwy 
urząd jako brak zgłoszenia, co bę-
dzie skutkować odpowiedzialnością 
karno-skarbową nabywcy. Podane 
przez nas informacje posłużą do wy-
liczenia wysokości daniny. O jej wy-
sokości i  terminie uiszczenia zosta-
niemy poinformowani decyzją prze-
słaną najczęściej przesyłką poleconą 
na adres, który podaliśmy w druku 
IN-1.e.

Korekta deklaracji 
na podatek od 
nieruchomości
Organy podatkowe mogą 
przeprowadzić kontrolę, która 
będzie miała na celu porównanie 
danych zawartych w złożonych 
formularzach podatkowych 
z informacjami zawartymi 
w ewidencji gruntów i budynków. 
Podczas audytu często są także 
wykorzystywane zdjęcia lotnicze 
nieruchomości. W trakcie tych 
działań mogą zostać wykryte 
niezgodności. W takim przypadku 
konieczne będzie zweryfikowanie 
złożonych w urzędzie deklaracji 
oraz informacji podatkowych, 
tak by zgadzały się ze stanem 
faktycznym nieruchomości. 
Nie obejdzie się wówczas bez 
złożenia w urzędzie korekty 
deklaracji bądź informacji 
podatkowej. Konieczne będzie 
wypełnienie druku DN-1 i podanie 
w niej kwoty podatku, której nie 
uwzględniliśmy w formularzu 
IN-1. Korektę składa się również 
wtedy, gdy popełniliśmy inny 
błąd w „deklaracji pierwotnej”. 
Zobowiązania podatkowe 
przedawniają się wraz z upływem 
5 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym 
upłynął termin płatności podatku, 
dotyczy to także podatku od 
nieruchomości. 
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na osobne pokoje
WYNAJEM
WYNAJĘCIE JEDNEGO DUŻEGO MIESZKANIA NA POKOJE MOŻE PRZYNIEŚĆ 
WIĘKSZY ZYSK, ALE WIĄŻE SIĘ Z WIELOMA WYZWANIAMI. TRUDNOŚCI MOGĄ 
SIĘ POJAWIĆ JUŻ W MOMENCIE ZAWARCIA UMOWY, KŁOPOTLIWA TEŻ MOŻE 
BYĆ BIEŻĄCA EKSPLOATACJA LOKALU I ROZLICZENIE NAJEMCÓW. CO WAŻNE, 
RÓWNIEŻ KAŻDE POMIESZCZENIE MUSI BYĆ ODPOWIEDNIO WYPOSAŻONE!
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Wynajęcie dużej nierucho-
mości jednej osobie czy 
nawet rodzinie może być 

trudne przede wszystkim ze względu 
na wysokość czynszu. Rzadko kiedy 
zdarza się też już zdecydowana na 
wspólne zamieszkanie grupa przyja-
ciół. Wśród potencjalnych lokatorów 
jest natomiast wiele osób, którzy nie 
mogą sobie pozwolić na wynajem na-
wet najmniejszej kawalerki, ale jed-
nego pokoju już tak. W naturalny spo-
sób na rynku nieruchomości pojawiły 
się więc mieszkania wynajmowane na 
osobne pokoje. Z jednej strony umoż-
liwiają one właścicielom szybkie i ko-
rzystne finansowo gospodarowanie 
lokalem, z drugiej gwarantują zapew-
nienie dachu nad głową osobom o nie-
wielkich możliwościach sfinansowa-
nia lokum. Atutem takiego rozwiąza-
nia dla właścicieli może być wyższy 
zysk w  porównaniu z  najmem całej 
nieruchomości jednemu lokatorowi 
lub grupie znajomych. Wady to ko-
nieczność znalezienia wielu najem-
ców jednocześnie oraz ryzyko częstej 
rotacji mieszkańców. Ponadto wynaj-
mujący to często obce sobie osoby, nie 
jesteśmy więc w  stanie przewidzieć, 
jak będą układały się relacje między 
nimi. Już na etapie przygotowania lo-
kalu warto więc zminimalizować ry-
zyko konfliktów. 

WARIANTY FUNKCJONALNE
Na naszym rynku najmu pojawiają 
się już duże mieszkania podzielone na 
kilka minikawalerek. Każda osoba wy-
najmująca lokal w takim mieszkaniu 

ma własną łazienkę, a  w  pokoju jest 
zazwyczaj mały aneks kuchenny. Taki 
układ przestrzenny daje gwarancję 
niezależności mieszkańcom, jedynie 
wejście z klatki schodowej najczęściej 
jest jedno. Takie oferty nadal są jed-
nak bardzo rzadkie, bo przygotowanie 
do wynajmu mieszkania w ten sposób 
wiąże się z ogromną inwestycją.
W  większości przypadków w  ofercie 
są pojedyncze pokoje w dużym miesz-
kaniu. Gdy kuchnia jest osobna, naj-
większy pokój może być wynajęty np. 
dwóm osobom, a wspólnym, przezna-
czonym do użytkowania przez wszyst-
kich miejscem pozostaje tylko kuch-
nia. Inaczej jest, gdy największy po-
kój w  mieszkaniu jest połączony 
z  aneksem kuchennym – wówczas 
cała taka strefa może być oddana do 
wspólnego użytkowania. W  jednym 
i  drugim przypadku do wynajmu 
trzeba odpowiednio przygotować za-

równo przestrzeń wspólną, z  której 
będą korzystali wszyscy lokatorzy, 
jak i ich prywatne pokoje. Kuchnia po-
winna być urządzona w  taki sposób, 
aby mogły ją bezkonfliktowo użytko-
wać osoby prowadzące osobne go-
spodarstwa domowe. Na pewno warto 
umieścić w niej więcej szafek i dobrze, 
by każda z nich była zamykana. Lo-
dówka, tylko jeśli będzie odpowied-
nio duża, umożliwi wygodne korzy-
stanie wszystkim lokatorom. Jedno-
cześnie należy w kuchni zaplanować 
takie rozłożenie mebli i sprzętów, aby 
zapewnić jak najwięcej miejsca na bla-
tach roboczych oraz możliwie dużo 
wolnej przestrzeni. Warto pamiętać, 
że w wielu sytuacjach najemcy będą 
tam przebywać wspólnie. Idealnie by-
łoby, gdyby oprócz kuchni była na-
wet niewielka strefa dzienna, gdzie 
warto umieścić np. TV czy więk-
szy stół z  krzesłami. Należy też 
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dobrze przemyśleć aranżację przedpo-
koju, w którym najemcy będą się czę-
sto mijać. Usunięcie zbędnych me-
bli z pewnością powiększy przestrzeń 
ciągu komunikacyjnego, ale jeśli oso-
biste pokoje są małe, przydadzą się 
dodatkowe szafki do przechowywania 
np. butów czy wierzchniej odzieży. Pod-
łoga w  korytarzu i  kuchni powinna 
być wyłożona materiałem łatwym do 
utrzymania w czystości. 
W  standardowym układzie mieszka-
nia najważniejszą wspólną częścią jest 
strefa higieniczna – łazienka oraz WC, 
jeśli jest osobne miejsce, żeby je wy-
dzielić. Dobrze, aby w łazience każdy 
miał indywidualne wieszaki na ręczniki 
i  przynajmniej jedną półkę na własne 
przybory. Ze względów higienicznych 
wskazany jest prysznic, a nie wanna. 
Konieczne może być wyposażenie ła-
zienki nie tylko w  pralkę, ale również 
suszarkę mechaniczną. 

POKOJE DLA NAJEMCÓW
Osoby wynajmujące pokoje to za-
zwyczaj studenci, pracownicy z  in-
nych miast, a ostatnio także wojenni 
uchodźcy. Rzadko kiedy najemca ma 

własne meble, które chce wnieść do 
wynajmowanego mieszkania, w więk-
szości przypadków oczekuje on peł-
nego wyposażenia. Łóżko, szafa, nie-
wielka komoda, stół lub biurko, fo-
tel i  krzesło to podstawa umeblowa-
nia każdego pokoju. Przy wyborze 
sprzętów postawmy na uniwersalną 
funkcjonalność i  estetykę, która po-
doba się większości osób, pozostawia-
jąc jednocześnie pole do własnego 
doaranżowania przez najemcę. Zakaz 
np. wieszania czegokolwiek na ścia-
nie nie świadczy dobrze o  właścicie-
lach. Sprawdzą się meble o częściowo 
otwartych modułach np. szafy z nieza-
mykaną częścią na wiszące ubrania, 
ale dobrze jest także zapewnić zamy-
kane szafki i szuflady. Ważne jest  też, 
by wyposażenie było niezniszczone, 
czyste i  świeże, np. po kolejnych lo-
katorach powinno się zmieniać mate-
race. Sprawdzają się też zdejmowane 
do prania pokrycia mebli tapicerowa-
nych. W ramach możliwości pokój po-
winien być wyposażony przynajmniej 
w czajnik do gotowania wody i mały 
blat roboczy z szafką. Konieczne jest 
dobre oświetlenie pokoju.

SPORY I KONFLIKTY 
Różne przyzwyczajenia, odmienny 
styl życia i charaktery – to zawsze pro-
wadzi do mniejszych czy większych 
nieporozumień i  sporów. Nie jest 
rolą właściciela wcielanie się w  rolę 
rozjemcy, nie mamy nawet do tego 
prawa. Rozmawiając z  najemcami 
i narzucając przygotowany wcześniej 
regulamin zachowania w  wielopoko-
jowym lokalu np. co do sprzątania, 
utrzymania czystości w  kuchni i  ła-
zience, można te konflikty przynaj-
mniej ograniczyć.

Specyfika umów 
Jeżeli przedmiotem najmu jest 
pokój w mieszkaniu, to zawieramy 
z każdym najemcą oddzielną 
umowę najmu – m.in. wysokość 
czynszu, termin płatności, 
okres wypowiedzenia ustalamy 
z każdym lokatorem osobno. 
Umowa powinna być zawarta 
na piśmie i podpisana przez obie 
strony. Muszą być w niej ustalone 
warunki opłat za media, ponieważ 
nie ma możliwości rozliczenia 
zgodnie z realnym zużyciem 
każdego najemcy. Mieszkanie 
kilkupokojowe nie ma przecież 
opomiarowanych poszczególnych 
pomieszczeń, a rachunek 
za media przychodzi jeden! 
Trzeba więc przyjąć jednakowy 
sposób płacenia i stosować go 
w umowach. Rozliczenie mediów 
może być proporcjonalne do ilości 
pokojów albo w stosunku do ilości 
osób, gdy pokoje są dwuosobowe 
i więcej. Należy przewidzieć 
podział kosztów, gdy nie wszystkie 
pokoje są zajęte – mogą być one 
wtedy dzielone proporcjonalnie na 
osoby zamieszkujące mieszkanie 
lub dzielone tylko te opłaty, które 
zależą od zużycia (woda, prąd, gaz), 
a pozostałe koszty według ilości 
pokoi.
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OD KILKU LAT GOTOWANIE STAŁO SIĘ WRĘCZ NARODOWYM 
HOBBY POLAKÓW. WARTO GO ROZWIJAĆ, BO SŁUŻY NIE 

TYLKO NASZYM PODNIEBIENIOM, ALE TEŻ ZDROWIU I KIESZENI.

na gotowanie

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Nasze podejście do tego, co 
jemy, zmienia się przez lata. 
Przeżyliśmy już okresy fa-

scynacji fast foodami, posiłkami re-
stauracyjnymi czy jedzeniem pudeł-
kowym. Możemy też zaobserwować 
odwrót od przemysłowo produkowa-
nych przetworów, wypieków czy wę-
dlin. Dzisiaj coraz więcej osób jest 
dumnych z  własnoręcznie przyrzą-
dzonych zup, mięs, przetworów, ciast, 
a  nawet pieczywa. W  stronę kuchni 

pcha nas nie tylko chęć zaprezento-
wania swoich kulinarnych dokonań. 
Zainteresowanie domowym gotowa-
niem wynika m.in. z  większej świa-
domości dotyczącej wartości odżyw-
czych spożywanej żywności. Ostat-
nie dwa lata spędzone w  cieniu co-
vidu pokazały, że możemy być wręcz 
skazani na samodzielne gotowanie. 
Wpływ na rozwój tego trendu ma po-
lityka, co pokazują wydarzenia tego-
roczne – wojna u naszych granic skła-

nia do myślenia wręcz o samowystar-
czalności w tej sferze, tym bardziej że 
do działań kulinarnych zachęca nas 
łatwy dostęp do urządzeń i sprzętów 
ułatwiających prace kuchenne. 

DOMOWE PRZETWORY
Wielu z  nas pamięta czasy, gdy bab-
cie i  mamy przez cały sezon prze-
twarzały owoce oraz warzywa, póź-
niej nastał czas, gdy nikt nie afiszo-
wał się ze smażeniem konfitur czy 

MODA
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zamykaniem w słoiki fasolki lub pa-
pryki. Szkoda było na to czasu, gdy 
sklepowe półki zapełniły dżemy ba-
buni lub ogórki spod strzechy, które 
miały smakować jak te z  domowej 
spiżarni. Niestety często poza marke-
tingową nazwą i stylizowanym na do-
mowe opakowaniem niewiele łączyło 
je z własnoręcznie zrobionymi. Prze-
twory – szczególnie te z warzyw i owo-
ców wiadomego pochodzenia – są nie-
ocenionym źródłem witamin i  innych 
składników odżywczych. Ich wartość 
podnoszą nie tylko wysokiej jakości 
składniki, ale też brak sztucznych 
konserwantów, polepszaczy, zagęsz-
czaczy czy syntetycznych barwni-
ków. Na jakość i trwałość przetworów  
wpływ ma także użyty do ich wyko-
nania sprzęt. Do przygotowania więk-
szości przetworów wystarcza standar-
dowe wyposażenie naszych kuchni: 
noże i  tarki ze stali nierdzewnej, de-
ski, miski, durszlak, sitko. Zwróćmy 
uwagę na naczynia, w których dusimy 
i  smażymy produkty. Dobrym wybo-
rem będą garnki z  wysokiej jakości 
stali. Pomocny przy pasteryzacji jest 
garnek z dziurkowaną wkładką i spe-
cjalną pokrywką. Do smażenia powi-
deł i konfitur świetnie nadaje się gar-
nek żeliwny, który choć wolno się na-
grzewa, to bardzo długo utrzymuje 
ciepło i  równomiernie go rozprowa-
dza. Warto zainwestować w słoiki typu 
twist-off z  uszczelką na stałe zamon-
towaną w metalowej zakrętce. Słoiki- 
-weki – wyposażone w szklany, gruby 

dekiel i  charakterystyczną gumową 
uszczelkę – chociaż są trwałe i deko-
racyjne, to jednak używa się ich rza-
dziej. Hitem ostatnich sezonów są też 
własnoręcznie wykonane kiszonki 
z  kapust, ogórków, papryki, pomi-
dorów, a  nawet grzybów. To praw-
dziwe bomby pełne witamin i mine-
rałów. Kisić możemy w słoikach, ale 
też kamiennych garnkach lub dębo-
wych beczkach, co wpływa korzystnie 
na ich smak. „Zapakowane” w beczki 
czy garnki musimy obciążyć kamie-
niami. Gotowe pyszności wyjmujmy 
drewnianymi szczypcami. Do usta-
lenia dokładnych proporcji nie-
odzowna jest mała kuchenna waga. 
Jeśli przygotowujemy soki, wykorzy-
stajmy butelki zakręcane nakrętkami 

z  odpowiednimi uszczelkami. Pod-
czas prac niezbędne okażą się soko-
wirówki, drylownice i  sokowniki. Te 
ostatnie oddzielają poprzez parę sok 
od miąższu, co pozwala na osobne 
wykorzystanie cieczy i  tkanki owo-
ców. Praktycznym sprzętem są obie-
raczki i  wykrawacze do jabłek. Mi-
łośnikom grzybobrania, ale też wa-
rzywnych i  owocowych chipsów 
przyda się suszarka – kilkupozio-
mowa pozwoli na szybkie uzyskanie 
ulubionych przysmaków. 

ZDROWE GOTOWANIE
Amatorzy zdrowej kuchni powinni 
zadbać o  odpowiedni zestaw sprzę-
tów wykorzystywanych na co dzień. 
Należy do nich szybkowar. Dzięki 
skróceniu czasu obróbki cieplnej go-
towane w  nim potrawy tracą mniej 
wartości odżywczych i  witamin niż 
przygotowywane tradycyjnie. Pozo-
staje w  nich również esencja smaku 
i  zapachu – mięsa czy zupy są bar-
dziej aromatyczne od tych gotowa-
nych w  tradycyjny sposób. Gotowa-
nie w szybkowarze pozwoli zaoszczę-
dzić 40-50% energii i  60-70% czasu, 
np.  przyrządzenie w tego typu naczy-
niu kurczaka zajmuje około 15-20 mi-
nut, a ugotowanie ziemniaków około 
5-6  minut. Alternatywą dla szybko-
warów mogą być garnki do gotowa-
nia na parze, które w pewnym stopniu 
mogą zastąpić szybkowar i są znacz-
nie tańsze. Przygotowane w nich po-
trawy mają równie wysokie walory 
smakowe. Metalowa wkładka 
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z  regulowaną średnicą dopasuje się 
do każdego garnka. Wieloczęściowe 
garnki składają się z  reguły z  trzech 
elementów – garnka właściwego, 
perforowanej wkładki i  przykrywki. 
Umożliwia to przygotowanie wielo-
daniowego obiadu w  jednym garnku 
– co przyczyni się do oszczędności 
prądu lub gazu. Parowar to z kolei bar-
dzo wygodne naczynie elektryczne, 
na którym ugotujemy cały obiad, je-
śli wybierzemy model z kilkoma po-
ziomami pojemników. Większość ma 
trzy pojemniki i tyle samo sitek, nie-
które modele mogą być wyposażone 
w mniejsze pojemniczki na kasze, ryż 

i inne produkty sypkie. Warto spraw-
dzić, z  jakiego materiału są wyko-
nane pojemniki – za trwalsze od tych 
z  tworzyw sztucznych uchodzą alu-
miniowe. Niektóre parowary umożli-
wiają podtrzymanie temperatury da-
nia do czasu podania obiadu. 

W ŚWIECIE WYPIEKÓW
Samodzielne wypieki to wielka przy-
jemność dla naszych kubków sma-
kowych oraz wymierna korzyść dla 
naszego zdrowia. Ciasta, rogale czy 
chleb domowego wypieku są z  re-
guły zdrowsze i  smaczniejsze, a  przy 
tym często tańsze od tych ze sklepu. 
Pieczenie może też pomóc się zre-
laksować czy odkryć artystyczne ta-
lenty. Niezbędnym elementem wy-

posażenia domowego cukiernika są 
odpowiednie formy – mogą być cera-
miczne, blaszane, silikonowe, szklane 
lub aluminiowe. Mają tysiące kształ-
tów, dzięki czemu możemy w  nich 
upiec muffinki, keksy, baby czy tarty, 
a  nawet piętrowe torty. Ogromny 
wybór foremek mamy także do wy-
krawania ciastek, np. pierniczków. 
W procesie przygotowania wypieków 
konieczny jest sprzęt pomocniczy. 
Do niezbędnych należą kuchenna 
miarka, a  także waga, która powinna 
być wyjątkowo czuła. Składnikiem 
większości wypieków jest mąka. By 
podnieść jej walory, trzeba korzy-
stać z sitka do przesiewania. Pozwoli 
nam ono pozbyć się z niej zanieczysz-
czeń oraz grudek i  napowietrzyć ją. 
Do mieszania składników wykorzy-
stamy mikser z  wymiennymi koń-
cówkami – jedne służą do ucierania 
ciasta, inne do ubicia piany z białek. 
Gotową masę wymieszamy i  wyło-
żymy do formy szpatułką, np. siliko-
nową. Do wyrabiania ciasta przyda-
dzą się misy ze stali nierdzewnej – nie 
tylko wymieszamy w nich niezbędne 
produkty, ale także rozpuścimy cze-
koladę w  kąpieli wodnej. Niektóre 
specjalnie do tego przeznaczone za-
opatrzone są w długi uchwyt i haczyk 
do zawieszenia na garnku. Ciasto 
przygotowujemy też na stolnicy. Naj-
bardziej popularne są drewniane lub 
bambusowe z wysokim rantem. Gdy 
miejsca w kuchni jest mało, możemy 
wybrać silikonową matę. Zaopatrzmy 
się też w wałek, wykonany z drewna, 
kamienia lub silikonowy. 
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FARBY RENOWACYJNE TO ŚWIETNY 
POMYSŁ NA ODŚWIEŻENIE STARYCH 
DRZWI, SZAFEK, ZNISZCZONYCH 
PODŁÓG, NIEMODNYCH 
BOAZERII, PŁYTEK CERAMICZNYCH 
I PORYSOWANYCH PANELI 
ŚCIENNYCH. DZIĘKI NIM NADAMY 
DRUGIE ŻYCIE WIELU ELEMENTOM 
DOMU NIEDROGO I BEZ 
ZBĘDNEGO WYSIŁKU. 

Jak kupować farby 
RENOWACYJNE

 FO
T.

 D
U

LU
X



31

Nowoczesne farby renowa-
cyjne stanowią prawdziwy 
przełom na rynku mate-

riałów wykończeniowych. Umożli-
wiają częstsze niż dotychczas zmiany 
w aranżacji bez zrywania starych okła-
dzin ściennych i posadzek, w parę go-
dzin pozwalają odmienić wygląd me-
bli, drzwi, okien czy przedmiotów de-
koracyjnych. Co więcej, prace mo-
żemy wykonać samodzielnie, bez 
uciążliwych zabiegów związanych 
z przygotowywaniem powierzchni do 
malowania. W  czasach, gdy co roku 
zmienia się moda na kolory, takie 
produkty mają nieocenioną wartość. 
Chodzi zresztą nie tylko o to, aby być 
trendy. Przemalowanie ściany, pod-
łogi czy innego elementu wnętrza na 
inny odcień chroni też przed nudą, 
jaką może wywołać w nas takie samo 
od lat otoczenie. Taka sytuacja ma 
miejsce szczególnie wtedy, gdy np. 
wnętrze zostało wykończone porząd-
nymi, wysokiej jakości materiałami 
i  żal je zrywać tylko z  tego powodu, 
że przestały być one modne. To samo 
może dotyczyć solidnych, ale np. trą-
cących już myszką mebli – pomalowa-
nie na inny kolor to szansa na ich cał-
kowitą odmianę. 

RENOWACJA WNĘTRZ 
KOMPLEKSOWO
Większość uniwersalnych farb re-
nowacyjnych przeznaczonych jest 
przede wszystkim do drewna i  me-
talu, ale możemy nimi pomalować 
także inne materiały, np. beton, tynk, 
cegłę, ceramikę, tworzywa sztuczne 
i kamienie. Aby ułatwić nam zadanie, 
producenci oferują też farby dedyko-
wane poszczególnym powierzchniom 
– w  składzie farb są wtedy specjali-
styczne środki, dzięki którym można 
malować trudne podłoża. 
Czym różni się farba renowacyjna od 
„zwykłej” do ścian? Podczas malowa-
nia np. otynkowanej ściany farba swo-
bodnie wnika w  mikroskopijne pory 
tynku i  trwale wiąże się z podłożem. 
Malowanie takich powierzchni jak 
okładzina z płytek ceramicznych, pa-
neli laminowanych czy nawet starego 
drewna jest pod tym względem znacz-
nie bardziej wymagające, ponieważ 
są to podłoża szczelne, zwarte i gład-
kie. „Zwykła” farba nie trzyma się np. 

płytki, dopiero renowacyjna zapewnia 
odpowiednią przyczepność. Ponadto 
trzeba pamiętać, że podczas renowacji 
często pokrywamy farbą powierzch-
nie niejednorodne, np. ceramiczna 
okładzina to nie tylko płytki, ale też 
spoiny, które mają inny skład che-
miczny. Specjalna farba dobrze po-
kryje jedną i drugą nawierzchnię, bez 
ryzyka wykruszania się fug! Farby do 
podłóg dodatkowo muszą charaktery-
zować się dużą odpornością na ściera-
nie. Powinny również wytrzymać czę-
ste mycie, a nawet szorowanie. Trzeba 
też uważać na rodzaj materiału po-
sadzkowego, np. farba do malowa-

nia płytek ceramicznych na podłodze 
może nie nadawać się do paneli. Do 
paneli drewnianych można wykorzy-
stać farbę do podłóg drewnianych, ale 
nie zawsze będzie to możliwe w przy-
padku paneli laminowanych albo wi-
nylowych. Tutaj lepiej sprawdzą się 
farby do malowania płytek. Wszystkie 
farby renowacyjne przeznaczone do 
wnętrz powinny być szybkoschnące 
i  mieć delikatny, niedrażniący za-
pach, co nie tylko ułatwi nam pracę, 
ale też zaoszczędzi nasze zdrowie. 

ODNOWA NA ZEWNĄTRZ  
Polem do popisu dla działań renowa-
cyjnych są również powierzchnie na 
zewnątrz domu – zazwyczaj informa-
cja, czy farby można stosować na ze-
wnątrz, znajduje się na opakowaniu. 
Takie produkty muszą być one od-
porne na czynniki atmosferyczne: 
wodę, wilgoć i  promieniowanie UV, 
tylko wtedy pomalowane powierzch-
nie nie będą łuszczyły się i  pękały. 
Powinny też odznaczać się bardzo 
dobrym kryciem. Są też farby spe-
cjalistyczne na nawierzchnie wokół 
domu. 

FARBY RENOWACYJNE 
RÓŻNIĄ SIĘ NIE TYLKO 

PRZEZNACZENIEM, 
ALE TEŻ SKŁADEM 

CHEMICZNYM, 
WYDAJNOŚCIĄ, 

STOPNIEM KRYCIA ORAZ 
POŁYSKU UZYSKANEJ 

POWIERZCHNI. 
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Okładziny ścienne 
i podłogowe 
Farby przeznaczone do płytek ceramicznych 
to najczęściej produkty akrylowe, 
które tworzą trwałą i twardą powłokę 
o satynowym wykończeniu. Są idealne do 
malowania płytek ściennych, podłogowych 
i mających stały kontakt z wodą. 
Wyprodukowane w technologii Aquaresist 
mają dodatkowe właściwości – zapewniają 
wodoszczelność i odporność na domowe 
środki do czyszczenia. Zazwyczaj farba 
akrylowa do płytek jest jednoskładnikowa, 
stanowi podkład i farbę w jednym, nie 
wymaga więc wcześniejszego gruntowania 
podłoża. 
Do grupy farb renowacyjnych do okładzin 
ceramicznych należą też tzw. lakiery do 
płytek. Produkowane na bazie żywicy 
epoksydowej, funkcjonują one również pod 
nazwą żywicy do płytek. Są to produkty 
dwuskładnikowe – ich komponenty to 
żywica i utwardzacz, które mieszamy tuż 
przed malowaniem. Dedykowane są do 
powierzchni mocno już wyeksploatowanych. 
Lakiery pozwalają uzyskać jedwabisty 
połysk pomalowanej powierzchni. 
Powłoka jest łatwozmywalna i odporna 
na detergenty oraz środki myjące, 
a także ma wysoką odporność na 
ścieranie.  
Mimo że użycie farb renowacyjnych nie 
wymaga gruntowania, to jednak musimy 
odpowiednio przygotować podłoże. Płytki 
wraz z fugami muszą zostać dokładnie 
umyte, odtłuszczone i pozbawione pleśni. 
Należy wypełnić wszelkie rysy, pęknięcia 
i ubytki w kaflach oraz ponownie nałożyć 
fugi w miejscach, gdzie są one wykruszone.

Renowatory i markery do fug
Fugi możemy pomalować, nie zmieniając koloru płytek, możemy je także 
„domalować” po pomalowaniu całej powierzchni okładziny na jednolity 
kolor. Preparaty specjalistyczne do malowania fug produkowane są na bazie 
wysokiej jakości spoiwa polimerowego, a dodatki stanowią tu wypełniacze 
i środki modyfikujące. Farby do fug charakteryzują się wysokim stopniem 
krycia, bardzo dobrą przyczepnością do mineralnych zapraw do spoinowania 
oraz dużą odpornością na działanie czynników mechanicznych, takich jak 
ścieranie. Co ważne szczególnie w przypadku płytek w kuchni czy w łazience 
– są także odporne na działanie wilgoci.

FARBY NA POWIERZCHNIE Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 
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STREFA OKIEN I DRZWI
Renowacyjne malowanie 
stolarki – okna i drzwi
Stare okna i drzwi można pomalować 
nie tylko wtedy, gdy wykonane są one 
z drewna. Przeznaczone do malowania 
okien i drzwi wykonanych z różnych 
materiałów są wodorozcieńczalne farby 
akrylowe, które charakteryzują się wysoką 
odpornością powłoki na zarysowania 
i uderzenia. Dzięki zawartości polimerów 
akrylowych farba umożliwia nakładanie 
grubych warstw bez ryzyka wystąpienia 
nierówności. Krótki czas schnięcia 
i natychmiastowe twardnienie pozwalają na 
użycie farb na zewnątrz. Po pomalowaniu 
powierzchnie są łatwe do czyszczenia.  
Do okien i drzwi są też dedykowane 
farby wodorozcieńczalne na bazie żywic 
poliuretanowych przeznaczone do 
zabezpieczania podłoża drewnianego, 
drewnopochodnego, twardego PVC czy 
też metalowego. Nowoczesna formuła 
wykorzystana przy produkcji tego rodzaju 
farb pozwala odpychać od powierzchni 
zabrudzenia i tłuszcz. Jest też odporna 
na ścieranie i zadrapania. Doskonale 

Parapety i kaloryfery
W nieruchomościach pochodzących 
sprzed lat, a obecnie poddawanych 
renowacji spotkać można stare grzejniki 
żeliwne i stalowe oraz miedziane 
instalacje grzewcze. W nowym 
budownictwie najbardziej popularne 
są kaloryfery panelowe oraz ozdobne 
grzejniki z aluminium. Farba do 
malowania grzejników powinna być 

przeznaczona do 
malowania metalu. 
Nieodpowiednia 
farba zastosowana 
na metalowym 
kaloryferze 
może z czasem 
żółknąć, pękać 
lub się łuszczyć 

kryje i nie żółknie. W przeciwieństwie do 
emalii akrylowych okna i drzwi wymagają 
uprzedniego zagruntowania. Większość farb 
renowacyjnych dostępna jest w ograniczonej 
palecie barw, ale można też zamówić dowolny 
kolor z palety RAL lub NCS.

pod wpływem regularnego nagrzewania się. Ważne 
jest również, aby produkt, który wybierzemy 
do odświeżenia grzejnika, odznaczał się dobrą 
przyczepnością i kryciem – im mniej warstw farby, tym 
lepiej dla przewodnictwa cieplnego kaloryfera. Kolejną 
cechą farby do grzejników jest odporność tworzonej 
przez nią powłoki na działanie wysokiej temperatury 
(co najmniej 40ºC). Ponadto musi odznaczać się 
wysoką trwałością i wodoodpornością.  
Stare parapety malujemy farbą przeznaczoną do 
określonych powierzchni – w większości sprawdzi 
się wodorozcieńczalna farba do drewna i metalu. Do 
malowania parapetu z lastryko warto użyć specjalnych 
farb do betonu, mających wysoką odporność na 
ścieranie.
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POSADZKI, SCHODY, MEBLE I WYPOSAŻENIE
Szafki kuchenne 
i łazienkowe 
Rynek oferuje szeroki wybór farb 
służących do renowacji mebli, 
zazwyczaj można je malować 
uniwersalnymi do drewna i metalu. 
Jednak wybierając farbę do szafek 
kuchennych, należy pamiętać, że 
w tym wnętrzu panują specyficzne 
warunki, które znacząco wpływają 
na poszczególne powierzchnie. 
Zmiany temperatury, wilgoć, osady 
z tłuszczu, para wodna – to wszystko 
może niszczyć powierzchnie 

kuchenne. Dlatego warto 
wybrać specjalistyczne 
farby dedykowane meblom 
kuchennym. Dzięki temu 
skutecznie pokryją one fronty 
wykonane z różnych materiałów: 
lakierowane, z MDF-u czy też 
laminowane. Aby przyspieszyć 
renowację, wybierajmy produkty 
szybkoschnące. 

Boazeria i panele ścienne
Boazerię można pomalować emaliami do drewna – to przeważnie 
wodorozcieńczalne farby akrylowe, odporne na uszkodzenia 
mechaniczne, np. zarysowania oraz zmywanie i detergenty. 

Dzięki odporności na promieniowanie 
UV mamy też gwarancję, że ściana nie 
zmieni z czasem koloru. Farby mogą być 
błyszczące lub matowe, kryjące bądź 
transparentne. Należy jednak liczyć się 
z tym, że w celu osiągnięcia maksymalnej 
trwałości i pełnego krycia, boazerię trzeba 
będzie pokryć kilkoma warstwami produktu. 
Droższa farba kredowa charakteryzuje 
się doskonałą przyczepnością, można ją 
nakładać na drewno bez szlifowania.

Podłogi i schody wewnątrz 
Akrylowe wodorozcieńczalne farby do 
renowacyjnego malowania schodów 
i podłóg są łatwe w użyciu, ponieważ nie 
potrzebujemy nakładania podkładu. Mogą 
być stosowane praktycznie na wszystkie 
powierzchnie podłogowe. Mają wysoką 

odporność powłoki na ścieranie, uderzenia oraz 
doskonałą przyczepność do różnych powierzchni. 
Mogą być stosowane bezpośrednio na malowane, 
jak i niemalowane powierzchnie z drewna, paneli 
oraz płytek podłogowych, terakoty, gresu czy betonu 
w pomieszczeniach mieszkalnych o umiarkowanym 
ruchu pieszym. Tą samą farbą możemy pomalować 
np. listwy przypodłogowe oraz balustrady. 
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NAJCZĘSTSZYM 
SPOSOBEM 
DOŚWIETLENIA WNĘTRZ 
POŁOŻONYCH POD 
SKOSAMI SĄ OKNA 
DACHOWE. ICH 
POPULARNOŚĆ NIE 
DZIWI. OFERTA JEST 
TAK RÓŻNORODNA, 
ŻE Z POWODZENIEM 
DOBIERZEMY 
ODPOWIEDNIE DO 
SWOICH POTRZEB. 
CZYM KIEROWAĆ SIĘ 
PRZY ICH WYBORZE?.

NA ZAKUPYOkna
dachowe

Zakup okien dachowych okre-
ślanych także jako połaciowe 
nie przysparza dzisiaj żad-

nych problemów. Producenci kuszą 
nas różnymi rozwiązaniami – od naj-
tańszych standardowych modeli po 
zaspokajające nawet najbardziej wy-
magających inwestorów. Z  łatwością 
dobierzemy takie, które zapewnią 
nam wysoki komfort cieplny, stwo-
rzą barierę dla hałasu czy też otwo-
rzą wnętrza na atrakcyjny widok, 
a  nawet zapewnią nam bezpośredni 
kontakt z otoczeniem – na rynku są 
okna spełniające funkcję balkonu 
oraz efektowne lukarny. To również 
produkty o wysokich walorach este-
tycznych. Można zamówić przeszkle-
nia z  ramami w  modnych kolorach 
drewna, odcieniach bieli czy czerni. 
Jeśli będziemy chcieli dobrać je ide-
alnie do barwy pokrycia dachowego 
czy aranżacji wnętrza, mamy moż-
liwość zamówienia za dodatkową 
opłatą oblachowania oraz elementów 
drewnianych w  dowolnym kolorze 
z  palety RAL. Zanim zdecydujemy 
się na zakup konkretnych modeli, 
warto zamówić bezpłatne konsulta-
cje oferowane przez producentów. FO
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Okna
dachowe

Dobrane do funkcji 
pomieszczenia
Szczególnej uwagi wymaga zakup 
przeszkleń dachowych do wnętrz 
narażonych na działanie wilgoci. Z tych 
względów zwróćmy uwagę na materiał, 
z jakiego została wykonana rama okna. 
Do odpornych na wilgoć zalicza się 
okna drewniano-poliuretanowe. Ich 
profile mają rdzeń z modyfikowanego 
termicznie impregnowanego próżniowo 
drewna sosnowego, pokrytego 
wodoodporną poliuretanową powłoką, 
mogą to być np. 3 warstwy lakieru. Taka 
budowa zapewnia doskonałą izolację 
i trwałość. Wielu zwolenników mają też 
okna, których ramy zostały wykonane 
z wysokiej jakości PVC. Wentylacja 
zintegrowana z uchwytem zagwarantuje, 
że nawet gdy okno jest zamknięte, 
w łazience będzie świeże powietrze, 
co sprawdza się szczególnie podczas 
kąpieli.

Optymalizacja światła
Kupując okna dachowe do nowego domu, powinniśmy 
trzymać się ściśle projektu. Jeśli adaptujemy poddasze, 
warto poznać wytyczne dotyczące powierzchni przeszkleń 
i oszacować na ich podstawie pożądaną wielkość okien. 
Zgodnie z przepisami powierzchnia okien powinna stanowić 
ok. 10% powierzchni podłogi. Taka wielkość zapewni 
wystarczającą ilość światła naturalnego w pomieszczeniu. 
Pamiętajmy, że większa liczba okien oznacza bardziej 
równomierny rozkład światła niż jedno o tej samej 
powierzchni. Jeśli w pomieszczeniu planujemy kilka tej 
samej wielkości, warto przemyśleć zakup części jako 
nieotwieranych. Fixy są zawsze tańsze! Mniej kosztowne są 
też naświetla, można je zamontować nad lub pod oknami.

Bezpieczeństwo w cenie
Okna dachowe mogą otwierać drogę nieproszonym 
gościom. Aby zniechęcić potencjalnych włamywaczy, 
warto kupić okna z antywłamaniowymi pakietami 
szybowymi, w których standardowe szyby 
energooszczędne zostały połączone z wewnętrznymi 
szybami laminowanymi o klasie P2A. Podwyższony 
poziom bezpieczeństwa gwarantuje też konstrukcja tego 
typu przeszkleń, wzmocniona specjalnymi zamkami 
trzpieniowymi, które są zamontowane w ościeżnicy 
i skrzydle. Dodatkową ochronę może tworzyć panel 
szybowy przyklejony do skrzydła, co bardzo utrudnia 
sforsowanie okna poprzez jego demontaż. FO
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Cisza na zdrowie
Mieszkańcy miast czy okolic generujących 
nadmierny hałas docenią okna skutecznie 
chroniące przed nadmiarem dźwięków. 
Powinien ich zainteresować wskaźnik 
Rw, którego wartość jest podawana 
w decybelach (dB). Im jest ona wyższa, tym 
okno ma lepsze właściwości akustyczne 
i oznacza większy stopień wytłumiania 
hałasów z zewnątrz. Komfort ciszy zapewnią 
okna o izolacji akustycznej na poziomie 
Rw w granicach 30-35 dB. Te, które będą 
ograniczać hałas nawet do 40 dB, warto 
kupić, gdy dom jest położony np. w okolicy 
lotniska.

Wygodne otwieranie
Na wybór okien wpływ powinien mieć też sposób ich obsługi. 
Należy go dostosować do wysokości, na jakiej zaplanowano 
montaż okien. Gdy są osadzone nisko nad podłogą, 
najczęściej w połaci opartej na stropie, lub gdy ścianka 
kolankowa jest niska i jej wysokość nie przekracza 100 cm, 
wybierzmy modele z górnym uchwytem lub klamką. Ten typ 
obsługi jest bezpieczny, jeśli w domu są dzieci – nie będą 
w stanie otworzyć okna bez naszej pomocy. W przypadku 
wysoko zamontowanych okien optymalne będzie dolne 
otwieranie – najczęściej przy pomocy klamki. Ten rodzaj 
obsługi wybieramy, gdy dolna krawędź okna będzie 
usytuowana na wysokości 130 cm i więcej od podłogi. Okna 
mogą być też wyposażone w sterowanie elektryczne.

Uwaga na współczynnik U
Do najważniejszych kryteriów wyboru okien 
dachowych należy ich termoizolacyjność, 
dlatego zanim je kupimy, sprawdźmy, jaki 
mają współczynnik przenikania ciepła Uw, 
który nie może być wyższy niż 1,1 W/(m²·K). 
Do dyspozycji mamy jednak wiele okien, 
które znacznie przewyższają te wymagania. 
Mają one współczynnik Uw o wartości np. 
0,58 W/(m²·K). Należy zwracać szczególną 
uwagę na symbol Uw, ponieważ to właśnie on 
określa izolacyjność termiczną całego okna. 
Sprzedawcy mogą nam podawać także takie 
oznaczenia jak Ug lub Uf, które są aktualnie 
znacznie niższe, a więc korzystniejsze. Pierwszy 
z symboli określa współczynnik przenikania 
ciepła szyb, istotny dla przedostawania się 
ciepła do wnętrza. Drugi dotyczy ramy okna, 
której współczynnik U nie wpływa znacząco na 
U całego okna.  FO
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Gwarancja na lata
Okna dachowe są szczególnie narażone na działanie deszczu, śniegu czy 
gradu, dlatego tak istotne są czas trwania i warunki gwarancji. Zazwyczaj 
obejmuje ona elementy konstrukcyjne oraz sprawne działanie. Podstawowa 
gwarancja w zależności od producenta wynosi 10 lub 15 lat i jest udzielana 
na okna wraz z akcesoriami montażowymi. Atrakcyjna może się okazać 
oferta z tzw. gwarancją rozszerzoną, która obejmuje nie tylko całe okna, 
ale też ich poszczególne elementy. Do najważniejszych należy gwarancja 
na pakiety szybowe. W przypadku szyb hartowanych może być nawet 
bezterminowa lub wynosić 15 albo 20 lat.

Wygodne mycie
Okno dachowe nie powinno 
przysparzać problemów 
z myciem. Do czyszczenia 
skrzydło obraca się pod 
odpowiednim kątem, np. 180 
lub 160º. Ważne, by było one 
wyposażone w zasuwkę blokującą 
skrzydło. Mycie szyb i utrzymanie 
ich w czystości ułatwi łatwo 
zmywalna niewidoczna 
powłoka, która jest elementem 
wyposażenia niektórych 
przeszkleń. Jest ona aktywowana 
na zewnętrznej stronie szyby 
poprzez promieniowanie UV. 
Zanieczyszczenia są rozkładane, 
a następnie wypłukiwane przez 
deszcz, który spływając po szybie, 
zbiera ich większą część. Po 
wyschnięciu szyby nie ma na niej 
śladu ani deszczu, ani brudu.

Akcesoria niezbędne do profesjonalnego montażu
Do instalacji okien potrzebne będą produkty montażowe. To ważne, by kupić te, które zaleca producent, gdyż jeśli 
zdecydujemy się na inne, tracimy uprawnienia gwarancyjne. Ponadto wszystkie akcesoria montażowe polecane 
do określonego typu okien doskonale do siebie pasują. Dzięki temu przeszklenia zyskują bezpieczne i szczelne 
połączenie z konstrukcją dachu, odporność na warunki atmosferyczne, a także gwarantują estetyczne wykończenie 
wnęki okiennej w pomieszczeniu. Do najważniejszych należą kołnierze uszczelniające. Zapewniają one szczelny 
montaż oraz bezpieczne odprowadzenie wody deszczowej i śniegu poza okna. Każdy z producentów poleca określony 
typ kołnierza do poszczególnego rodzaju okien. Zwróćmy też uwagę, by kołnierz pasował do wysokości materiału 
użytego jako pokrycie dachu – inne stosowane są do pokryć płaskich, a inne do materiałów o wysokim profilu. 
Znaczenie ma też grubość materiału pokryciowego. Nie możemy zapomnieć o takich akcesoriach jak zestawy 
izolacyjne. Można kupić okna z zamontowanymi na ich obwodach ramami termoizolacyjnymi.
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Funkcje dodatkowe
Okna dachowe mogą mieć 
jeszcze inne właściwości istotne 
podczas ich użytkowania. Zwróćmy 
szczególną uwagę na zamontowany 
w nich pakiet szybowy. Warto 
zdecydować się na zewnętrzną 
szybę ze szkła hartowanego, 
które ma wysoką odporność 
na uderzenia. Szyba laminowana 
nawet po rozbiciu nie rozpadnie się 
na drobne grożące poranieniem 
kawałki. Wysoki poziom 
bezpieczeństwa gwarantują okna 
z systemem odprowadzania dymu 
i ciepła. W łazience sprawdzi się 
pakiet z szybą ornamentową.

W komplecie z oknami
Producenci okien dachowych mają też w swojej ofercie różnego rodzaju 
przesłony, takie jak rolety wewnętrzne i zewnętrzne oraz żaluzje czy 
markizy. Warto się na nie zdecydować, ponieważ są kompatybilne 
z oknami. Ich wybór jest tak duży, że z łatwością wybierzemy odpowiednie 
do naszych potrzeb. Możemy kupić przesłony chroniące przed ucieczką 
ciepła, będą to np. rolety zewnętrzne. Dobierzemy również przesłony 
zaciemniające idealne do okien z wystawą południową czy przeznaczone 
do pokoju dziecięcego. FO
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PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW TO METODA USUWANIA 
ZANIECZYSZCZEŃ, JEŚLI NIE MAMY MOŻLIWOŚCI PRZYŁĄCZENIA DOMU DO 
SIECI KANALIZACYJNEJ. JEST EKOLOGICZNA, NIEDROGA W EKSPLOATACJI 
I CAŁKIEM ESTETYCZNA. CZY WARTO ZAINWESTOWAĆ W TEN SYSTEM? 
PODEJMIJ ŚWIADOMĄ DECYZJĘ!

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

EKO
oczyszczalnia

Polskie prawo reguluje 
sposób odprowadza-
nia ścieków z gospo-

darstw domowych. Jeśli w po-
bliżu domu przebiega sieć ka-
nalizacyjna, to musimy się do 
niej przyłączyć – nie dosta-
niemy pozwolenia na oczysz-
czalnię ścieków. Natomiast 
gdy nie mamy takiej możliwo-
ści, dobrym pomysłem jest re-
zygnacja z szamba i właśnie 
budowa ekologicznej oczysz-
czalni. O  tym, czy system bę-
dzie możliwy do zrealizowa-
nia, decydują warunki panu-
jące na działce, w tym jej po-
wierzchnia i wodno-gruntowa 
charakterystyka. Trzeba zda-
wać sobie sprawę, że koszty 
przydomowej oczyszczalni 
ścieków znacznie podwyż-
szają koszty budowy domu 
i mogą przerażać, ale wydatek 
jest praktycznie jednorazowy 
oraz zwraca się już po kilku 
latach – odprowadzenie ście-
ków do kanalizacji czy oczysz-
czenie szamba też nie jest bez-
płatne, a koszty (i to niemałe) 
ponosimy regularnie. 
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RODZAJE OCZYSZCZALNI
Jeśli warunki techniczne pozwa-
lają na budowę oczyszczalni, to po-
zostaje nam wybór systemu. Naj-
częściej wybierana jest oczyszczal-
nia z drenażem rozsączającym. Jest 
najmniej skomplikowana, może po-
wstać na niezbyt dużej działce, ale 
poziom wód gruntowych musi być 
niski, a podłoże piaszczyste. Na-
tomiast w oczyszczalni hydrobota-
nicznej oczyszczanie odbywa się 
w  sztucznie wytworzonym ekosys-
temie bagiennym. Najnowsza i za-
awansowana technologicznie jest 
oczyszczalnia z bioreaktorem. Sys-
tem ten jest też najbardziej przyja-
zny środowisku, a ścieki są oczysz-
czane w bioreaktorze przy pomocy 
mikroorganizmów. 
Najwygodniejszym i najpewniej-
szym rozwiązaniem jest zakup 
oczyszczalni w firmie, która ofe-
ruje kompleksową usługę – pro-
jekt, uzgodnienia formalno-prawne, 
montaż i konserwację. System po-
winien mieć Aprobatę Techniczną 
Instytutu Ochrony Środowiska po-
twierdzającą jego dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie. Przed 
zakupem warto sprawdzić wa-
runki gwarancji – zazwyczaj wynosi 
ona 10 lat (z wyjątkiem urządzeń 
elektromechanicznych). 

ZASADA DZIAŁANIA
Głównym elementem oczyszczalni 
ścieków jest zbiornik umieszczony 
pod ziemią, w odpowiedniej odległo-
ści od domu. To właśnie w nim do-
chodzi do przefiltrowania ścieków, 

które następnie bezpieczne odprowa-
dzane są do gleby. Pierwszym etapem 
jest oczyszczenie ścieków w osad-
niku gnilnym – w warunkach beztle-
nowych oddzielone zostają większe 
cząstki, tłuszcze i zanieczyszczenia. 
Drugi etap zależy od rodzaju oczysz-
czalni, jednak uogólniając, zachodzi 
dalsza filtracja i rozkład zanieczysz-
czeń w warunkach tlenowych. 

FORMALNOŚCI 
I WYMAGANIA GRUNTOWE
Aby można było wybudować przy-
domową oczyszczalnię ścieków, mu-

szą być spełnione pewne warunki.  
Ważny jest poziom wód gruntowych. 
Nie mogą znajdować się zbyt wy-
soko, ponieważ mogłoby dojść do 
ich zanieczyszczenia ściekami. Nie-
mniej istotny jest rodzaj gleby. Naj-
lepsze jest piaszczyste i gliniaste 
podłoże. 
Przede wszystkim jednak decy-
dując się na montaż przydomowej 
oczyszczalni ścieków, należy za-
dbać o zachowanie odpowiednich 
odległości poszczególnych elemen-
tów na działce od zbiornika. W pro-
jekcie należy m.in. uwzględnić: 
odległość zbiornika od okien 

DO ZALET PRZYDOMOWEJ 
OCZYSZCZALNI 

ŚCIEKÓW ZALICZA SIĘ 
NIE TYLKO WYDAJNOŚĆ 
I EKOLOGICZNOŚĆ, ALE 

TAKŻE BRAK NIEPRZYJEMNYCH 
ZAPACHÓW, Z KTÓRYMI 

CZĘSTO MA SIĘ DO 
CZYNIENIA W PRZYPADKU  

SZAMBA. 
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powinna wynosić minimum 5  m, 
od granic działki – 2 m, od studni 
z wodą pitną (także na sąsiednich 
działkach) – 15 m, a od drzew – 3 m. 
Jeśli oczyszczalnia ścieków ma 
przepustowość większą niż 7,5 m2, 
to na jej budowę musimy uzyskać 
pozwolenie na budowę, a jeżeli nie 
przekracza tej wartości, to wystar-
czy dokonać zgłoszenia. Po zakoń-
czeniu montażu instalacja powinna 
zostać wpisana do ewidencji miasta 
lub gminy. 

CO NA PLUS
Przede wszystkim przydomowe 
oczyszczalnie ścieków odznaczają 
się bardzo wysoką skutecznością. Eli-
minują niemal całkowicie związki 
organiczne, zawiesiny, zanieczysz-
czenia bakteriologiczne oraz BZT5. 
Łatwo je wybudować, koszty eksplo-
atacji są niskie i co ważne instala-
cje są trwałe. Ponadto nie wymagają 
specjalnych zabiegów pielęgnacyj-
nych – wystarczy je opróżniać raz na 
rok (lub raz na 2-3 lata, w zależno-

ści od pojemności osadnika i liczby 
użytkowników). Na co dzień oczysz-
czalnia nie wymaga od nas żadnych 
działań. Jedyne, o czym musimy pa-
miętać, to systematyczne dodawanie 
bakterii beztlenowych – najczęściej 
tabletki wrzuca się do miski WC.
Przydomowa oczyszczalnia ścieków 
doskonale radzi sobie z nadmiarem 
oraz niedoborem ścieków, dzięki wy-
sokim zdolnościom buforowym. Jej 
działanie nie jest uciążliwe dla środo-
wiska, ponieważ wykorzystywane są 
procesy zachodzące w naturze. Wła-
ściwie dobrana i odpowiednio eks-
ploatowana oczyszczalnia jest bez-
pieczna – opuszczająca ją ciecz może 
być bez obaw rozsączana do gruntu 
lub odprowadzana do rzeki albo 
rowu melioracyjnego. Nie stanowi 
żadnego zagrożenia dla indywidual-
nych ujęć wody. 
W razie potrzeby istniejący już sys-
tem można bez problemu modyfiko-
wać i dopasowywać do potrzeb. Je-
śli martwimy się, że oczyszczalnia 
jest mało estetyczna, to nic bardziej 
mylnego. 



MAŁE MINUSY
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 
nie są pozbawione wad, chociaż są 
to raczej niewielkie niedogodności. 
Zacznijmy od tego, że złoże musi wy-
pracowywać się przez kilka miesięcy. 
System może być mniej skuteczny 
w niskich temperaturach – w newral-
gicznych sytuacjach należy obsłu-

giwać pompę i dozować ścieki. Je-
śli oczyszczalnia została nieprawi-
dłowo zaprojektowana i wykonana, 
to może wystąpić problem z wyra-
bianiem norm azotu oraz fosforu. 

KOSZTY SYSTEMU
Budowa przydomowej oczyszczalni 
ścieków to koszt 10000-30000  zł. 

Oczywiście może się różnić w zależ-
ności od wybranych elementów sys-
temu i warunków panujących na da-
nej działce, a także regionu kraju. 
Na cenę wpływa także wielkość 
domu i  liczba domowników, ponie-
waż na tej podstawie dobierana jest 
pojemność zbiornika. 
Za to koszty eksploatacyjne są bar-
dzo niskie. Opróżnienie osadnika 
gnilnego to wydatek 150-200  zł 
–  przeprowadza się je raz w roku.  
Musimy również pokryć rachunek 
za energię elektryczną zużytą przez 
pompę – ok. 300 zł na rok (chyba że 
mamy fotowoltaikę czy pompę cie-
pła, to koszty są znikome). Do sta-
łych wydatków należy doliczyć także 
zakup preparatów zawierających 
bakterie beztlenowe – ok.  100  zł 
rocznie. Jak widać całoroczna eks-
ploatacja oczyszczalni to maksymal-
nie 600  zł. W porównaniu z tym, że 
za wywóz szamba płacimy nieraz po-
nad 4000 zł, to inwestycja w ekolo-
giczną oczyszczalnię zwróci się już 
po kilku latach. 

 REKLAMA 
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GDY ZALEŻY NAM NA SZYBKIM WYKOŃCZENIU WNĘTRZ, Z POMOCĄ 
PRZYCHODZI SYSTEM SUCHEJ ZABUDOWY. WYKONAWSTWO NIE JEST TRUDNE, 
ALE WYMAGA ZNAJOMOŚCI MATERIAŁÓW ORAZ TECHNIK MONTAŻU.
PO CZYM POZNAĆ DOBREGO WYKONAWCĘ? 

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

PAN OD PŁYT

Sucha zabudowa to elementy, 
które buduje się „na sucho” 
–  bez zapraw mokrych, najczę-

ściej przykręcając poszczególne skła-
dowe systemu. Prace wykonuje się 
szybko, nie trzeba też robić przerw 
technologicznych, które wydłużają 
proces budowy lub remontu domu. 
Sucha zabudowa stanowi lekką kon-
strukcję – nie obciąża stropu, pozwala 
też ekonomicznie wykorzystać prze-
strzeń, dając dużą swobodę aranżacji 
i ewentualnych zmian w przyszłości.   

PODSTAWA 
„WYKOŃCZENIÓWKI” 
Zakres stosowania suchej zabudowy 
jest dzisiaj bardzo szeroki. Często ko-
rzysta się z niej do wykończeniu sko-
sów poddasza i  przy zaadoptowaniu 
go do celów mieszkaniowych – zazwy-
czaj stosowane materiały to płyty gip-
sowo-kartonowe, płyty gipsowo-włók-
nowe, gipsowo-cementowe, a  także 
płyty OSB. W  tym samym systemie 
możemy wykończyć ścianki kolan-
kowe na poddaszu oraz wybudować 

lekkie ścianki działowe dzielące po-
mieszczenia. Z płyt stosowanych w su-
chej zabudowie wykonamy także obu-
dowy urządzeń sanitarnych np. wanny 
– płyty g-k, cementowe lub OSB przy-
kręcamy wówczas do wcześniej przy-
gotowanego stelaża z  profili. W  sys-
temie suchej zabudowy powstają 
także sufity podwieszane, ściany szy-
bów instalacyjnych, obudowy kana-
łów kablowych. Można też wykonać 
podłogi. Lekki system podłogowy to 
tzw. suchy jastrych z  płyt, który jest 
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alternatywą dla tradycyjnej mokrej 
wylewki. W technice suchej zabu-
dowy można zrobić stelaże do szafek 
kuchennych, zabudowy wnęk czy re-
gały. Ponadto płyty można wykorzy-
stać niestandardowo – dzięki zasto-
sowaniu specjalnych profili o  prze-
biegu krzywoliniowym mamy możli-
wość ciekawej aranżacji pomieszczeń 
poprzez postawienie ściany łukowej.  
Systemy suchej zabudowy to dzisiaj 
mocno wyspecjalizowane rozwiąza-
nia, które są w stanie sprostać najbar-
dziej wymagającym konstrukcjom.                                      

STANDARD UMIEJĘTNOŚCI 
WYKONAWCZYCH
Łatwość i szybkość montażu, mały cię-
żar własny, bezproblemowa obróbka 
– atuty suchej zabudowy sprawiają, że 
montaż płyt z reguły nie wymaga spe-
cjalnych szkoleń. Wykonawstwo tego 
typu prac niemal standardowo wcho-
dzi w skład zadań ekip, którym powie-
rza się wnętrzarskie roboty wykończe-
niowe. Trudno znaleźć dzisiaj dom czy 
mieszkanie, przy którego wykańcza-
niu lub remoncie nie byłyby stoso-
wane systemy suchej zabudowy. Co 
więcej, wykończeniowcy lubią tę tech-
nologię i często sami ją podpowiadają 
inwestorom jako alternatywę dla in-
nych rozwiązań. Nic w tym dziwnego 
– płyty montuje się najczęściej na pro-
filach metalowych lub na konstruk-
cji drewnianej (ruszt drewniany) albo 
przykleja do ścian. Nawet w prostych 

rozwiązaniach ważna jest jednak dba-
łość o detale oraz estetyka wykonaw-
stwa, ale i tutaj z pomocą przychodzą 
producenci. Większość płyt ma tak 
wyprofilowane krawędzie, żeby można 
było za pomocą specjalnych szpachli 
i taśm bez kłopotu wykończyć je w jed-
nej płaszczyźnie. 

WYKWALIFIKOWANY 
MONTER 
Łatwość wykonania wielu elementów 
z udziałem suchej zabudowy nie ozna-
cza jednak, że wykonawcy nie trafią 
się trudniejsze prace, które mogą wy-

magać specjalistycznego przygotowa-
nia. Wykwalifikowany monter suchej 
zabudowy powinien umieć odczytać 
projekt – to baza profesjonalizmu. Wy-
konawca np. sufitu podwieszanego 
nie tylko powinien sprawnie przepro-
wadzić montaż, ale także znać para-
metry techniczne zapewniające sztyw-
ność i  wytrzymałość całej konstruk-
cji. Fachowiec jest odpowiedzialny za 
poprawność i  jakość montażu syste-
mów suchej zabudowy zarówno zgod-
nie z projektem, jak i obowiązującymi 
przepisami – powinien więc je bardzo 
dobrze znać. Jego zadaniem jest 

Transport 
i organizacja prac
Format płyt gipsowych 
wybiera się m.in. stosownie 
do określonych warunków na 
budowie lub w remontowanym 
pomieszczeniu. Wykonawca musi 
wiedzieć, czy wielkość płyty 
pozwoli mu na przeniesienie jej 
po schodach np. na poddasze. 
Jeśli pracuje sam, lepiej sprawdzi 
się mały format. Jeżeli jednak 
będzie zależało mu na szybkim 
postępie prac, to skorzysta 
z pomocy drugiej osoby 
i zastosuje duże pełnowymiarowe 
płyty. Warto też uwzględnić 
środek transportu na budowę. 
Większość producentów oferuje 
duże i małe, poręczne płyty, które 
można przewieźć samochodem 
osobowym. 
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też współdziałanie z wykonawcami ro-
bót towarzyszących oraz współpraca 
z  kierownictwem i  nadzorem budowy. 
Ponadto do obowiązków wykwalifiko-
wanego montera systemów suchej za-
budowy należy opieka nad materiałami 
i produktami – w jego gestii jest zabez-
pieczenie na placu budowy materia-
łów przeznaczonych do montażu oraz 
posprzątanie odpadków.
Dynamiczny wzrost popularności 
technologii suchej zabudowy sprawia, 
że wiele firm oferuje specjalistyczne 
szkolenia, które obejmują zajęcia teo-
retyczne oraz ćwiczenia z  zakresu 
montażu bardziej skomplikowanych 
systemów. Na kursach wykonawcy 
nabywają również ponadstandardowe 
umiejętności – poznają np. kalkulatory 
do wyliczenia materiałów. 

PRODUKTY, KTÓRE MUSI 
ZNAĆ WYKONAWCA
Wykonawcy powinni również dosz-
kalać się na bieżąco w kwestii oferty 
rynkowej, i to zarówno samych płyt, 
jak i akcesoriów oraz chemii niezbęd-
nej do montażu. Ostatnio znacznie 
poszerzył się rynek materiałów sto-
sowanych w  tej technologii. Do po-
wszechnie wykorzystywanych pro-
duktów zalicza się już nie tylko płyty 
gipsowo-kartonowe (zwane popu-
larnie płytami gipsowymi lub kar-
ton-gipsem), ale też płyty OSB, płyty 
włókno-cementowe, płyty gipsowo-
-włóknowe, płyty cementowe, płyty 

wiórowo-cementowe. Materiały te 
są coraz bardziej wytrzymałe i  od-
porne na uszkodzenia mechaniczne, 
co wpływa również na wykonawstwo. 
W przypadku np. budowy ścian dzia-
łowych w systemie suchej zabudowy 
zastosowanie płyt zbrojonych włók-
nem sprawia, że aby osiągnąć od-
powiednie parametry wytrzymało-
ściowe i  stabilność przegrody, wy-
starczy wyłącznie jedna warstwa 
płyt. Wzmocnione włóknami płyty są 
też bardziej odporne na uszkodzenia, 
nawet podczas wykonywanych prac. 
Szeroki zakres stosowania suchej za-
budowy jest możliwy przede wszyst-
kim dzięki wyspecjalizowanym pro-
duktom, np. płytom wodoodpornym czy 

ogniochronnym – dobry fachowiec ma 
obowiązek znać te produkty i umieć 
je stosować. 
Wzbogaca się również rynek moco-
wań stosowanych przy montażu płyt  
jak np. system stabilizatorów, zastępu-
jący klejenie płyt i przykręcanie ich 
do stelaża. Coraz popularniejsze na-
rzędzie to m.in. przyrząd do nakłada-
nia papierowej taśmy na styki płyt g-k 
– urządzenie to zwane taperem (ta-
śmownikiem) znacznie usprawnia 
pracę i pozwala zaoszczędzić sporo 
czasu. Z kolei pistolet do mocowania 
płyt g-k do stelaży wymaga pewnej 
wprawy, ale montaż przebiega znacz-
nie szybciej niż wykonywany przy po-
mocy wkrętów.  

Praca w systemie
Montaż płyt ułatwia 
wykonawcom oferta 
producentów, obejmująca 
również takie komponenty 
jak profile stalowe, kształtki, 
akcesoria montażowe, np. 
wkręty, oraz produkty chemii 
budowlanej, m.in. masy do 
klejenia, spoinowania czy 
wykańczania powierzchni. 
Sucha zabudowa to zazwyczaj 
elementy widoczne, dlatego 
od wykonawców oczekuje 
się staranności wykonania, 
w szczególności detali, 
połączeń poszczególnych płyt, 
wykonania narożników czy 
osadzenia puszek instalacyjnych. 
Prace usprawniają m.in. płyty 
profilowane i z zaokrąglonymi 
brzegami.
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POPULARNE RODZAJE PŁYT DO SUCHEJ ZABUDOWY
Płyty g-k
Systemy suchej zabudowy wykorzystujące płyty gipsowo-kartonowe 
są przystosowane do pomieszczeń o różnych wymaganiach. 
Standardowe płyty (oznaczane jako GKB) mają bardzo małą odporność 
ogniową i są wrażliwe na działanie wilgoci. W łazienkach i innych 
pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności powietrza lepiej sprawdzą 
się płyty impregnowane oznaczane jako GKBI lub H2. Mają one 
przeważnie karton w kolorze zielonym lub biały z zielonymi napisami. 
W przypadku poddasza użytkowego i drewnianej konstrukcji dachu 
warto pomyśleć także nad zwiększoną odpornością ogniową płyt. 
Płyty ogniochronne (różowe) potrafią wytrzymać w ogniu nawet 
do 2 godzin. Na rynku dostępne są również płyty ogniochronne 
impregnowane, które mają w swoim składzie włókna szklane 
zwiększające odporność na działanie ognia, można je też stosować 
w łazienkach. Są też płyty, które można wyginać, nadając 
pomieszczeniom lub ich elementom oryginalne, zaokrąglone 
kształty. W pomieszczeniach, które chcemy wyciszyć, instaluje 
się systemy ścian dwuwarstwowych z podwójnym opłytowaniem 
i płytami o podwyższonej akustyce.

Gipsowo-włóknowe i cementowo-włóknowe
W składzie płyt gipsowo-włóknowych znajduje się gips 
wymieszany z włóknami celulozowymi, co zapewnia im większą 
odporność na uderzenia i wgniecenia w stosunku do tradycyjnych 
płyt gipsowo-kartonowych. Ze względu na dużą sztywność nie 
trzeba mocować ich do stelaży. Obróbka jest równie łatwa, jak 
płyt gipsowo-kartonowych i nie wymaga stosowania szlifierek 
ani pił elektrycznych. Standardowe płyty gipsowo-włóknowe 
charakteryzują się odpornością ogniową na poziomie ok. 30 minut. 
Mają jednak znacznie większą odporność na działanie wilgoci, 
przewyższającą nawet płyty gipsowo-kartonowe impregnowane. 
Szczeliny uzupełnia się specjalnymi klejami.  
Płyty cementowo-włóknowe mają rdzeń cementowy obłożony 
z dwóch stron siatką z włókna szklanego. Są to płyty o największej 
wytrzymałości i odporności na uderzenia czy wgniecenia. 
Rdzeń cementowy zapewnia im bardzo dużą odporność na 
działanie wilgoci i praktycznie całkowitą odporność ogniową. 
Duża sztywność płyt cementowych wiąże się jednak z nieco 
trudniejszą obróbką. Najwygodniej docinać je piłą elektryczną. 
Spoiny wypełnia się klejami. Są materiałem najdroższym. 

Płyty OSB i MFP
To płyty drewnopochodne o ukierunkowanych wiórach 
drzewnych, prasowane pod wysokiem ciśnieniem 
i w wysokiej temperaturze. Do ich produkcji stosuje 
się najczęściej wióry sosnowe i świerkowe o zbliżonej 
wielkości oraz dodatek spoiwa bezformaldehydowych 
żywic syntetycznych. Wyróżniają się stabilnością kształtu, 
łatwą obrabialnością, wysoką odpornością na uderzenia, 
dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi oraz zdolnością 
do tłumienia dźwięków. Struktura płyt zapewnia dużą 
wytrzymałość mechaniczną podczas montażu – zazębione 
ze sobą wióry zapobiegają wyłamywaniu się krawędzi przy 
łączeniu na wkręty czy gwoździe. Mają proste krawędzie, 
ale dostępne są też płyty z krawędziami czterostronnie 
frezowanymi na pióro i wpust – ten rodzaj płyt ma stronę lewą 
i prawą.  
Płyta MFP składa się z wiórów układanych w dowolnych 
kierunkach na całym przekroju, co zapewnia większą 
wytrzymałość w każdej jej części. Ma wysoką odpornością 
na rozciąganie i zginanie, chłonie wilgoć w mniejszym stopniu 
niż płyta OSB i nie pęcznieje tak bardzo pod jej wpływem. Po 
wyschnięciu płyta MFP wraca do swojej pierwotnej formy. 
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WYDAJE NAM SIĘ, 
ŻE W DOMOWYM 
ZACISZU, SZCZEGÓLNIE 
W PRZEWIETRZONYCH 
POMIESZCZENIACH, POWIETRZE 
JEST CZYSTE I ZDROWE. MIMO TO 
CZĘSTO CZUJEMY DYSKOMFORT 
ODDECHOWY, TOWARZYSZY 
NAM CHRYPA, KASZEL, BÓL 
GŁOWY, JESTEŚMY PRZEMĘCZENI.

CZAS
na głęboki wdech

AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska
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Od dłuższego czasu na-
ukowcy zwracają uwagę 
na związek naszego zdro-

wia z  czystością powietrza. Cho-
ciaż główne badania dotyczą stanu 
tego, czym oddychamy na zewnątrz, 
zwłaszcza w  dużych aglomeracjach 
miejskich, to jednak niebagatelne 
znaczenie ma również jakość powie-
trza w  domach. Tu gdzie żyjemy, 
jemy, śpimy, a  od niedawna często 
też pracujemy, czyha na nas wiele 
zagrożeń, o  których nierzadko nie 
mamy pojęcia. Oddech daje nam ży-
ciodajną siłę, energię, zapewnia pra-
widłowe funkcjonowanie organi-
zmu. Jeśli wraz z  nim wchłaniamy 
szkodliwe substancje, organizm bę-
dzie dawał znaki w postaci gorszego 
samopoczucia, a w dalszym biegu in-
fekcji i chorób przewlekłych. 

ZANIECZYSZCZENIA 
Z ZEWNĄTRZ, ALE 
I ZE ŚRODKA
Niewątpliwym utrapieniem i  głów-
nym czynnikiem zanieczyszcze-
nia powietrza są substancje będące 
wynikiem produkcji energii, wyso-
kiego uprzemysłowienia oraz istot-
nego poziomu cywilizacyjnego (co 
dotyczy wielkich aglomeracji). Emi-
towane do powietrza spaliny, przy-
bierające niekiedy stężenie na miarę 
smogu zawierają trujące dla or-
ganizmu tlenki azotu, tlenki siarki, 
tlenki węgla i wreszcie pyły np. w po-
staci sadzy. Określa się je mianem 
tzw. pyłów zawieszonych i  wyróżnia 
pył PM10 (cząsteczki o  średnicy do 
10  μm) oraz pył PM2,5 (cząsteczki 
do 2,5 μm). Powietrze z zewnątrz co-
dziennie wnika do naszych miesz-

CZAS kań nie tylko przez otwarte okna 
i drzwi, ale także przez otwory wen-
tylacyjne. Niestety to nie jedyne za-
nieczyszczenia, jakie mogą wcho-
dzić w skład tego, czym oddychamy 
w  domu. Substancje podrażniające 
drogi oddechowe nierzadko pocho-
dzą z  materiałów zastosowanych do 
wykończenia oraz wyposażenia po-
mieszczeń. Nie zawsze zdajemy so-

bie sprawę, że użyte do remontu za-
prawy, farby i  kleje, a  także mate-
riały, z  których wykonane są me-
ble i  sprzęty AGD emitują pyły oraz 
związki, które wchodzą w skład do-
mowej atmosfery i  mogą wywoły-
wać wszelkiego rodzaju dolegliwo-
ści – najczęściej podrażnienia błon 
śluzowych, zawroty i bóle głowy.
Wreszcie czynnikiem, o  którym 
mówi się dużo, chociażby z racji, że 
schorzenia tej natury są coraz bar-
dziej powszechne, nasilają się za-
równo u dorosłych, jak i u dzieci, to 
alergeny wywołujące rozmaite ob-
jawy uczuleń. Do najpopularniej-
szych należą oczywiście te związane 
z roztoczami, najczęściej sierści zwie-
rzęcej i  kurzu. Ale w  powietrzu do-
mowym znajdą się również alergeny 
roślinne: pyłki kwiatów czy zarodniki 
grzybów.

NOWOCZESNE 
URZĄDZENIA MOGĄ 

ŁĄCZYĆ W SOBIE 
FUNKCJĘ FILTRUJĄCĄ 

Z NAWILŻAJĄCĄ 
POWIETRZE, 

A TAKŻE
AROMATERAPIĘ.
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OCZYSZCZANIE POWIETRZA 
W DOMU
Z pomocą przychodzą nam wygodne 
w  użyciu i  estetyczne oczyszczacze 
powietrza, które mają za zadanie re-
gularne filtrowanie atmosfery w  po-
mieszczeniach oraz  podnoszenie jej 
jakości. W  zależności od stopnia za-
awansowania urządzenia potrafią po-
zbawić zasysane powietrze dostrze-
galnych przez nas zanieczyszczeń 
jak sierść, pył i kurz, ale także oczy-
ścić je z niewidocznych pyłów zawie-
szonych, alergenów, roztoczy, smogu 
czy dymu papierosowego. Zasysają 
one i przepuszczają powietrze przez 
zestaw filtrów, zatrzymując lub neu-
tralizując szkodliwe substancje. 
W  niektórych modelach powietrze 
jest dodatkowo jonizowane albo mi-
neralizowane, a  także naświetlane 
bakteriobójczymi i  wirusobójczymi 
lampami UV.
Urządzenia mające zadbać o  ja-
kość powietrza w  naszych wnę-
trzach, wyposażone są zwykle w pa-
nel informujący oraz czujniki stę-
żenia zanieczyszczeń. Komunikacja 

z oczyszczaczem – wprowadzanie go 
w  tryb i  zakres pracy – może odby-
wać się za pomocą panelu sterowa-
nia w  obudowie, ale również dzięki 
aplikacji, którą należy zainstalować 
w telefonie.

JAK WYBRAĆ 
OCZYSZCZACZ?
Wybierając odpowiedni do domu 
oczyszczacz, trzeba wziąć pod uwagę 
kilka parametrów. Przede wszystkim 
powierzchnię pomieszczenia. Produ-
cenci określają wydajność tych urzą-
dzeń (CADR), podając zwykle obję-
tość, jaką oczyści ono w ciągu 1 go-
dziny, np. 50 m3.
Drugim ważnym parametrem jest 
liczba i  rodzaj zastosowanych w  da-
nym modelu filtrów. Najpopularniej-
sze, podstawowe zawierają zwykle 
filtr wstępny, filtr HEPA (różnej klasy 
przepustowości: E10, E11, E12, H13 
i H14) oraz filtr węglowy. Skutecznie 
niemal w 99% zatrzymują one sierść, 
kurz, ale także pyły zawieszone 
PM2,5. Są zatem sprzymierzeńcem 
w walce ze smogiem. Dla alergików, 

astmatyków oraz osób ze skłonno-
ściami do infekcji górnych dróg od-
dechowych rekomendowane są urzą-
dzenia z wbudowanymi jonizatorami, 
filtrami krzemionkowymi oraz lampami 
UV, neutralizującymi wszelkie aler-
geny, a  także bakterie i  część wiru-
sów niszcząc ich strukturę.
Niektóre modele oczyszczaczy mają 
także opcję nawilżania powietrza, 
a także jego aromatyzację.
Ważnym aspektem przy wyborze 
urządzenia jest również głośność 
jego pracy oraz możliwość samodziel-
nej konserwacji. Proste modele mają 
wygodny i  łatwy dostęp do filtrów 
–  szczególnie te mechaniczne mo-
żemy bez trudu samodzielnie czyścić 
za pomocą odkurzacza oraz w zależ-
ności od rekomendacji producenta 
wymieniać filtr węglowy. 
Przed zakupem warto wziąć pod 
uwagę także wielkość oraz estetykę. 
Producenci oferują modele płaskie, 
kolumnowe czy w formie walca. Znaj-
dziemy urządzenia o nietuzinkowym 
designie, atrakcyjnej kolorystyce, 
a także nowocześnie podświetlane.
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POWRACAJĄCA 
MODA NA ANTYKI 
I SPRZĘTY VINTAGE 
SPRAWIA, ŻE 
ZANIKAJĄCY, 
WYDAWAŁOBY SIĘ, 
ZAWÓD TAPICERA 
STAJE SIĘ ZNOWU 
NIEZBĘDNY! TO 
W JEGO RĘKACH 
FOTEL POKRYTY 
NIEMODNĄ, 
TRĄCĄCĄ MYSZKĄ 
TKANINĄ CZY 
ZNISZCZONA SOFA 
PO BABCI ZYSKA 
DRUGIE ŻYCIE! 

na wagę atłasu

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

TAPICER
Zawód tapicera należy do 

odchodzących. Zapotrze-
bowanie na takie usługi 

spadło wraz z pojawieniem się  
ogromnej oferty mebli pocho-
dzących z masowej produkcji, 
a więc niedrogich. Brakuje też 
chętnych do jego wykonywania, 
bo jest to jeden trudniejszych za-
wodów rzemieślniczych. Pokry-
wanie tkaniną mebli wymaga 
ogromnej cierpliwości, wyczucia 
estetyki i kreatywności. Dobry 
tapicer to też pasjonat i artysta. 
Bycie wziętym tapicerem dzi-
siaj pociąga za sobą konieczność 
nie tylko dobrej orientacji w tra-
dycyjnym meblarstwie, ale rów-
nież znajomości nowych tren-
dów wzorniczych.  
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KOMPLEKSOWA USŁUGA
Kluczowe zadanie tapicera to naprawa 
tapicerki lub całkowita jej wymiana, 
ale rzemieślnik ten zajmuje się rów-
nież kompleksową renowacją mebli, 
zwłaszcza tych zabytkowych. W przy-
padku dawnych sprzętów fachowiec 
zachowuje dawne metody wytwarza-
nia tapicerki, ale może też odnowić 
elementy mebli wykonane z drewna. 
W  rękach tapicera mogą powstawać 
jednak nowe sprzęty takie jak pufy, ka-
napy, krzesła, wersalki, tapczany czy 
fotele samochodowe. Do zadań tego 
specjalisty należy także wykańcza-
nie oraz dekorowanie wyrobów tapicer-
skich za pomocą pasmanterii, pikowa-
nia czy innego rodzaju ozdób. Ponadto 
tapicer wykona takie prace jak wy-
głuszanie drzwi, obciąganie guzików, 
układanie wykładzin dywanowych 
czy szycie pokrowców na meble.

WIZYTA W WARSZTACIE 
KROK PO KROKU
Jakich działań możemy się spo-
dziewać po zakładzie tapicerskim? 
Przede wszystkim powinniśmy móc 
liczyć na fachową ocenę mebla i osza-
cowanie opłacalności wymiany tapi-
cerki lub jego naprawy. Dobry tapicer 
już na starcie powie nam, czy koszt 
usługi nie przekroczy wartości za-
kupu podobnego mebla już po re-
nowacji. Czasami wystarczy tapice-
rowi wysłać zdjęcie, ale w przypadku 
cennych, zabytkowych egzemplarzy 
niezbędne mogą być oględziny na 
żywo. Mały mebel najlepiej zawieźć 
do oceny, do dużego można fachowca 

zaprosić na miejsce. Sama usługa 
w  ogromnej większości przypadków 
jest wykonywana w  warsztacie, bar-
dzo rzadko w domu klienta. Dobre za-
kłady dysponują własnym transpor-
tem, upewnijmy się jednak, czy jest 
on wliczony w cenę usługi. 
Wymiana tapicerki wiąże się również 
z  doborem nowej tkaniny obiciowej. 
Możemy ją kupić we własnym za-
kresie lub skorzystać z  oferty tapi-
cera – zazwyczaj na miejscu zapo-
znamy się z próbkami takich tkanin. 
W skład usługi wchodzi demontaż me-
bla oraz wymiana lub naprawa elemen-
tów tapicerskich – usuwanie zszywek 
z  siedziska, wymiana gąbki tapicer-
skiej, często też pasów usztywniają-
cych siedzisko czy oparcie, a następ-
nie obicie mebla nową tkaniną. Warto 
wiedzieć, że już samo wpasowanie 
gąbki tapicerskiej w  konstrukcję 
mebla wymaga ogromnej dokładno-

ści i precyzji. Profesjonalista na tym 
etapie prac powinien zadbać o naszą 
wygodę – upewnijmy się, czy zakres 
usługi  obejmuje podłożenie pod tka-
ninę dodatkowej warstwy ociepliny 
poprawiającej komfort siedzenia. Do-
bry warsztat dysponuje odpowied-
nimi narzędziami i maszynami – tka-
ninową część szyje się najpierw na 
maszynie i  następnie naciągając na 
mebel, przyszywa zszywkami tapi-
cerskimi. Na ostateczny kształt me-
bla po renowacji wpływają detale – pi-
kowanie czy wykańczanie obrzeży pi-
nezkami ozdobnymi wymaga rów-
nież staranności i precyzji. W swojej 
pracy tapicer korzysta z wielu narzę-
dzi ręcznych, ale także wkrętaków 
oraz narzędzi ślusarskich i  stolar-
skich. Niezbędne są zszywacze pneu-
matyczne, maszyny służące do szy-
cia, przeszywania oraz cięcia materia-
łów tapicerskich. 
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NAJBARDZIEJ POPULARNE TKANINY I MATERIAŁY OBICIOWE

Alcantara i altara
Alcantara – materiał wykonany z syntetycznych ultramikrowłókien, 
które są mniejsze 20 razy od włosa ludzkiego. To niezwykle 
przyjemny w dotyku materiał o atrakcyjnym wyglądzie 
i ponadprzeciętnej wytrzymałości. Produkuje się go głównie 
z poliestru i poliuretanu, dzięki którym zawdzięcza swoje cenne 
właściwości. Swoją fakturą i wyglądem przypomina zamsz, 
dlatego bywa nazywany sztucznym zamszem lub po prostu skórą 
(spodem skóry). Alcantara jest przyjemna i miła w dotyku oraz 
zapewnia przytulne ciepło. Mimo swojej delikatnej struktury 
jest bardzo wytrzymała oraz odporna na ścieranie. Atutem jest 
też łatwość w czyszczeniu – nie wymaga specjalnych środków 
do pielęgnacji. Wszelkie zabrudzenia można na bieżąco usuwać 
wilgotną ściereczką. Przez długi czas zatrzymuje intensywny 
i głęboki kolor, który można dodatkowo utrwalić, stosując impregnat 
dedykowany do tego rodzaju tkanin. Podobny skład i wygląd ma 
altara – wytrzymała tkanina tapicerska imitująca nubuk, dająca 
efekt delikatnego cieniowania. To tkanina idealna dla właścicieli 
zwierząt – ma sprawdzoną odporność na zaciągnięcia pod wpływem 
drapania.

Naturalna skóra tapicerska
To elegancki i ekskluzywny materiał, który doskonale 
się prezentuje zarówno w starszych, jak i całkiem 
nowoczesnych wnętrzach. Ma wiele zalet użytkowych: jest 
wytrzymały, bardziej „oddycha” – przepuszcza powietrze 
–  niż ekoskóra, nie uczula, dobrze schodzą z niego 
zabrudzenia, zwłaszcza wodne. Skóra tapicerska zachowa 
swój wyjątkowy wygląd i fakturę przez bardzo wiele lat, 
jeżeli będzie regularnie poddawana solidnej konserwacji, 
która zabezpieczy ją przed uszkodzeniami, takimi jak 
przetarcia i plamy oraz starzeniem się. W hurtowniach 
i zakładach tapicerskich spotkamy się z wieloma rodzajami 
tego materiału. Np. skóra Dubai jest wykorzystywana 
w większości profesjonalnych zakładów do obicia 
wysokiej jakości mebli. Jej wyjątkowość podkreślają 
charakterystyczne jasne zmiany na zagięciach, które nadają 
każdemu meblowi unikatowość. Inne rodzaje to Madras 
alce, Cango, Dollaro, Timelles, Folk. 

Ekoskóra
Nazywana inaczej skórą sztuczną, skórą 
ekologiczną, skajem, dermą. To materiał 
wizualnie bardzo przypominający skórę 
naturalną, ale wykonany z syntetycznego 
materiału, najczęściej poliestru. Jest 
znacznie tańszy, ale też mniej trwały 
od swojego naturalnego pierwowzoru. 
Nowoczesne ekoskóry tapicerskie mają 
bardzo naturalny wygląd, a do tego nie 
naciągają się tak jak skóry naturalne, 
odznaczają się wysoką odpornością na 
wszelkie odkształcenia i uszkodzenia 
mechaniczne, ponadto są łatwe do 
utrzymania w czystości. Ze względu na 
dużą odporność na warunki atmosferyczne 
– deszcz czy słońce – stosowanie na 
zewnątrz nie wpłynie znacząco na stan 
tapicerki. Pamiętajmy jednak, że ekoskóra 
mocno nagrzewa się w słońcu, a niektóre jej 
rodzaje będą się kleiły do ciała.  
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Atłas i satyna
Najbardziej charakterystyczną cechą atłasu jest zróżnicowany 
wygląd poszczególnych stron tkaniny. Wierzchnia strona 
jest błyszcząca, a spód matowy. Wykonuje się go splotem 
atłasowym z przędzy bawełnianej lub włókien wiskozowych,  
niekiedy wyrabiany był z naturalnego jedwabiu. Atłas, 
w zależności od swojej grubości, jest lekki, lejący i zwiewny 
lub nieco sztywny. Jest wytrzymały i odporny na wszelkiego 
rodzaju uszkodzenia lub rozdarcia. Satyna jest jednym 
z rodzajów atłasu i dlatego często określa się ją jako atłas lub 
zamiennie satyna atłasowa. Różnica wynika z zastosowanych 
splotów. Wierzch satyny jest wykonany splotem satynowym 
wątkowym. Stronę spodnią wykonuje się splotem atłasowym 
osnowowym.

Aksamit, welwet i welur
Aksamit jest tkaniną bawełnianą z krótką, puszystą 
wierzchnią okrywą włosową (bawełnianą, 
jedwabną lub wełnianą). Struktura jest 
dwuwarstwowa – materiał ten składa się z podłoża 
i runa z gęstych, krótkich nitek, których końcówki 
tworzą charakterystyczny meszek. Krótkość nitek 
odróżnia aksamit od pluszu, w którym długość 
okrywy włókiennej nie przekracza 3 milimetrów. 
Aksamity mogą być gładkie lub wzorzyste 
– desenie można uzyskać na wiele sposobów: 
przez wzorzyste tkanie, zróżnicowanie wysokości 
włosa, zestawienie powierzchni z okrywą włosową 
i pętelkową, a także prasowanie, wytłaczanie, 
gofrowanie oraz drukowanie techniką sitodruku. 
Rodzajem aksamitu wzorzystego jest brokat (inny 
termin: altembas), który wytwarza się poprzez 
dodawanie do tkaniny nici metalowych. Aksamit 
genueński ma widoczny ornament na tle złotolitym. 
Aksamit ryty cechują linearne, wgłębione motywy 
dekoracyjne w splocie atłasowym. Goflin to z kolei 
rodzaj aksamitu cechujący się szerokimi prążkami. 
Warto zwrócić też uwagę na welur i welwet 
– słowa potocznie używane wymiennie z terminem 
„aksamit”. Nie są to jednak materiały identyczne. 

Szenile i floki
Szenil to charakterystyczna przędza pokryta drobnymi 
włoskami, stąd nazwa materiałów, które w utkaniu 
mają wykorzystany ten rodzaj przędzy. Może być 
ona wykonana z bawełny lub sztucznego włókna np. 
poliestru. Właściwości szenili doskonale obrazuje 
nazwa, która pochodzi od francuskiego słowa 
„chenille” oznaczającego gąsienicę. Powierzchnia tego 
materiału jest połyskująca, nieregularna, puszysta  
i miękka w dotyku. Dzięki zastosowanej przędzy 
szenilowej tkanina jest gruba. Produkty bawełniane 
są preferowane ze względu na dobrą chłonność, 
a akryl lub poliester ze względu na inne korzystne 
właściwości, takie jak dobra odporność na ścieranie, 
światło i łatwiejsze czyszczenie. Podobny efekt 
wizualny mają tkaniny obiciowe nazywane flokami. 
Flokowanie opiera się na nanoszeniu za pomocą 
urządzenia elektrostatycznego strzyży tekstylnej 
(ang. flock – tzw. flok, czyli drobne włókna pocięte 
na kawałki) na tkaninę. Proces ten nadaje tkaninie 
miękkość oraz sprawia, że jest ona bardzo przyjemna 
w dotyku. Floki są łatwe w utrzymaniu, dodatkowo 
niektóre mogą być pokryte specjalną warstwą 
ochronną. 

Welurem określa się bardzo cienkie aksamity, szczególnie 
jedwabne, o krótkiej okrywie włosowej. Welwet to rodzaj 
lśniącego pluszu uzyskiwanego przez przecięcie odcinków 
niektórych wątków. Wspomniany plusz to tkanina z kolei 
bardzo zbliżona do aksamitu. Cechuje go znacznie wyższa 
okrywa włókienna, utworzona z dodatkowej osnowy. 
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lazur,
indygo

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

BŁĘKIT, 

WSZYSTKIE ODCIENIE KOLORU 
NIEBIESKIEGO NIOSĄ ZE 
SOBĄ OGROMNĄ DOZĘ 
ŚWIEŻOŚCI. KOJARZĄ SIĘ Z WODĄ, 
NIEBEM, CHŁODEM, OTWARTĄ 
PRZESTRZENIĄ. W NIEBIESKICH 
WNĘTRZACH MOŻNA WZIĄĆ 
GŁĘBOKI ODDECH, WYCISZYĆ 
SIĘ, ZRELAKSOWAĆ. TO TONACJA, 
KTÓRA BUDZI RÓWNIEŻ POCZUCIE 
BEZPIECZEŃSTWA, TAK NIEZBĘDNE 
NAM DZISIAJ. 
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N iebieski i  granatowy to ko-
lory lata. Granat w  połącze-
niu z bielą kojarzy się ze sty-

lem marynistycznym, jest to więc na-
turalny wybór do domów letnisko-
wych, szczególnie tych położonych 
nad morzem czy jeziorami. Zestawie-
nie to użyte jako dominanta schładza 
wnętrze, więc aranżacja jest wprost 
idealna na letnie upały. Błękity, szcze-
gólnie w  jasnych pastelowych tona-
cjach są też charakterystyczne dla sty-
lów rustykalnych np. prowansalskiego, 
wpadające w  szarości spotykane są 
w  także w  minimalistycznym ru-
styku skandynawskim. Bardziej wy-
rafinowane kompozycje z  udziałem 
jasnych błękitów, w duchu glamour, tra-
fiają do nas za sprawą modnych sty-
lów hampton i coastal, ale to również 
domena aranżacji letnich i  podmiej-
skich siedzib. W  miejskich mieszka-
niach wprowadzenie niebieskości wy-
maga już sporo intuicji aranżacyjnej, 
by wnętrz nadmiernie nie przesło-
dzić lub nie sprawić, by stały się one 
zbyt ponure lub chłodne. Aby unik-
nąć wpadek z  udziałem odcieni nie-
bieskiego, warto poznać specyfikę tej 
barwy i przypisywane jej właściwości.

NATURALNY KOLOR 
Z DOBRĄ HISTORIĄ
Odcienie niebieskiego mają swoje 
ważne miejsce w przyrodzie, stąd wy-
wodzi się wiele przypisywanych im 
cech uzasadniających ich obecność 
w aranżacjach wnętrz. To kolor otwar-
tej przestrzeni, nieba i  czystej wody. 

Niebieskości w  naturze wywodzą się 
ze zjawisk optycznych. Bezchmurne 
niebo jest niebieskie z  powodu tzw. 
efektu Rayleigha (rozpraszanie świa-
tła na cząsteczkach atmosfery), nato-
miast lekko niebieska barwa czystej 
wody wynika z  częściowego pochła-
niania przez nią czerwonej składowej 
światła białego. To dlatego kolor ten 
kojarzy się z odczuciem dali, przestron-
ności, czystości. 
W  przeciwieństwie do innych barw-
ników łatwo dostępnych w  natu-
rze niebieski uważany był za barwę 
szlachetną, jedną z  najtrudniej osią-
galnych i  drogich. Przez wiele stu-

leci otrzymywano go ze sproszkowa-
nego lazurytu, minerału cenionego 
bardziej od złota. Wraz z  rozwojem 
handlu morskiego stał się popu-
larny w  naszej kulturze i  wtedy na-
dano mu nazwę azurreum ultrama-
rinarum, co znaczy „lazuryt zza mo-
rza”. Był to ostatni odcień podsta-
wowy uzyskany w  sposób sztuczny 
przez człowieka. Wynalezienie syn-
tetycznej ultramaryny na początku 
XIX wieku upowszechniło ten kolor, 
wtedy też stał się popularną barwą 
elewacji polskich chałup wiejskich. 
Dlaczego domy malowano właśnie 
na niebiesko? Wybór uzasadniano 
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względami praktycznymi – wierzono, 
że kolor ten chroni je przed insektami 
– odstrasza  owady, w przeciwieństwie 
do żółtego, który je przyciąga. Miesz-
kańcy odkryli również, że gdy doda-
dzą do wapna ultramaryny, kury nie 
dziobią ścian domu. Uważano też, że 
niebieski ma właściwości antyzapalne. 
No i wreszcie nie bez znaczenia była 
symbolika barwy niebieskiej, jako 
niebiańskiej, chroniącej przed złem. 
Nazwa koloru wywodzi się przecież 
od słowa „niebo” – do XIV wieku w ję-
zyku polskim „niebieski” oznaczało 
„przynależny do nieba”. Kolorem 
tym malowano szaty Maryi, podkre-
ślając w ten sposób jej związek z nie-
bem. Dopiero później termin ten zo-
stał przyjęty jako określenie barwy. 
Kolor niebieski w naszym kręgu kul-
turowym związany jest  również z kre-
atywnością. Wystarczy spojrzeć na 
prace Picassa – miał on w swojej twór-
czości tzw. okres niebieski – czy syl-
wetkę francuskiego awangardzisty 
Yvesa Kleina, który swój ulubiony 
malarski odcień opatentował pod na-
zwą International Klein Blue. Szla-
chetny granatowy zadomowił się we 
wnętrzach przedwojennego stylu art 
déco, jako bazowy kolor boazerii czy 

tapet. Również dzisiaj doskonale pre-
zentuje się w  połączeniu z  różnymi 
wzorami charakterystycznymi dla 
art déco, takimi jak romby, zygzaki 
czy tzw. marokańskie koniczyny. Po 
II wojnie światowej niebieski obecny 
był też w polskim dizajnie lat 60. i 70., 
gdzie śmiało łączono go z  zielonym, 
często dodając do obu kolorów od-
cienie rudości. Wywodzące się z tego 
okresu zestawienia kolorystyczne to 
również źródło współczesnych inspira-
cji stylu mind cenaury modern.

STABILNY FUNDAMENT
Niebieski jest jednym z  trendów ko-
lorystycznych w  2022 roku. W  tym 
roku modne są wszystkie jego odcie-
nie – od najjaśniejszego, pastelowego, 
wręcz rozbielonego błękitu, przez kla-
syczne tony, kończąc na głębokich 
i  intrygujących granatach. Szczegól-
nie na topie od kilku lat jest futury-

styczny, bardzo czysty i orzeźwiający 
odcień Purist Blue uznany za symbol 
chłodu naszych czasów. 
Wybór Classic Blue jako koloru roku 
2020 wiązano z symbolicznym przekro-
czeniem kolejnej dekady. „To elegancki 
i spokojny, ale jednocześnie wyrazisty 
odcień kojarzony z  wyglądem nieba 
po zmierzchu, które od zarania dzie-
jów stanowi obietnicę nowego, lep-
szego dnia” – tak brzmiało uzasadnie-
nie wyboru przez Instytut Pantone. 
Uznano też, że kolor ten podkreśla na-
sze pragnienie dotyczące stałości, nie-
zawodności, wzbudza w nas spokój i ci-
szę, pomaga się skoncentrować. 
Nie przestaje być też modny od-
cień Naval kojarzący się z głębinami 
morskimi i  nocnym niebem. Łą-
czący w  sobie tony niebieskiego, 
czerni oraz grafitowej szarości kolor, 
choć mocny, jest jednocześnie neu-
tralny i  doskonale dopasowuje się 
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do innych barw czy stylów dekoracji 
wnętrz. 
Chinese Porcelain to kojarzący się 
z misternymi dekoracjami porcelany 
kobaltowo-atramentowy odcień nie-
bieskiego. W  zdobnictwie kobalto-
wym kolorem mamy również tradycje 
europejskie, to np. przepiękna porce-
lana z holenderskiej wytwórni z Delft 
i niemieckiej Miśni – jest to doskonała 
inspiracja także dla nowoczesnego 
wystroju wnętrz. 
 
NIEBIESKI W ZASIĘGU RĘKI
Pomalowanie jednej z płaszczyzn we 
wnętrzu to najłatwiejszy sposób na 
wprowadzenie modnego koloru. Pro-
ducenci farb oferują uniwersalne farby 
do ścian i sufitów, jak i produkty spe-
cjalnego przeznaczenia – do kuchni 

i  łazienek, do pokojów dziecięcych 
oraz sypialni. Przykładowe nazwy od-
cieni niebieskiego to Chabrowa po-
lana, Lodowy błękit, Lazurowe wy-
brzeże, Naturalny turkus, Wodny ma-
saż, Wiosenny deszczyk, Sekretne 
wyznanie, Relaksacyjna kąpiel, Szept 
nocy, Błękitny topaz, Tajemnica sza-
firu czy Klon srebrzysty. Dobierając 
farby na ściany, kierujmy się zasadą, 
aby mocniejsze i  ciemniejsze tonacje 
ograniczyć do mniejszych płaszczyzn, 
np. jednej ściany lub wręcz jej frag-
mentu. Szczególnie ryzykowne jest łą-
czenie szarych niebieskości z innymi 
kolorami zimnymi. Jedna niebieska 
ściana może być doskonałą bazą dla 
mebli drewnianych, białych i beżowych. 
Uważajmy też z  niebieskim w  du-
żych pomieszczaniach – mogą się one 

stać zbyt ponure! Dla zrównoważenia 
warto wtedy wprowadzić ciepłą barwę 
np. żółty, pomarańcz lub tonację o tej 
samej intensywności. 
Kontrasty to łatwy i  zarazem spraw-
dzony sposób na nadanie wnętrzom 
oryginalności. Niebieski w  towarzy-
stwie czystej bieli będzie wydawał 
się żywszy i wniesie powiew świeżo-
ści. Jednak zestawienie z mocną czer-
wienią może już nadmiernie męczyć 
wzrok. By uzyskać za pomocą niebie-
skiego również efekt ciepła, warto się-
gnąć po materiały kojarzone z mięk-
kością i przytulnością, np. aksamitną 
tapicerkę, która doda wnętrzu luk-
susu oraz  ociepli najzimniejszy loft! 
Błękitna stolarka okienna i drzwiowa 
z  kolei naturalnie połączy dom z  ze-
wnętrzną przestrzenią.
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PŁYTKI CERAMICZNE – METAMORFOZY MODNEGO KOLORU
Płytki ceramiczne w odcieniach niebieskich 
mają swoją długą tradycję. To dominujący 
kolor zdobień portugalskich azulejos. Jedna 
z teorii pochodzenia nazwy płytek przyjmuje, 
że azulejos wzięło się z języka hiszpańskiego 
i portugalskiego, a dokładniej ze słowa azul, które 
oznacza właśnie kolor niebieski. To m.in. inspiracja 
modnych dzisiaj płytek patchworkowych, 
produkowanych przy użyciu nowoczesnych 
technologii oraz wykorzystywanych do jak 
najbardziej współczesnych aranżacji zarówno 
ścian, jak i podłóg. Wzornictwo włoskie czy 
hiszpańskie było również bodźcem do stworzenia 
płytek z majoliki i ceramicznych kafli piecowych 
manufaktury w holenderskim mieście Delft, 
a polski rynek zapełniało rękodzieło z Nieborowa. 
„Błękitny delft” to także reaktywowane dzisiaj 
wzory płytek. W różnych odcieniach niebieskich 
spotkamy tradycyjne mozaiki, nowoczesne płytki 
heksagonalne oraz klasyczne cegiełki typu Metro. 
Drobne płytki mozaikowe szklane, ceramiczne lub 
kamienne pozwalają stworzyć bardzo ciekawe 
kompozycje zarówno w jednym odcieniu błękitu, 
jak i w ramach różnych tonów tej barwy. Niebieska 
mozaika w wielu odcieniach zastosowana na 
dużych powierzchniach daje bardzo dekoracyjny 
efekt, imitujący wygląd mieniącej się tafli wody.
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AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska

BOHO
styl ciepłego lata
ZAINSPIRUJMY SIĘ 
ZWIEWNYM STYLEM BOHO, 
GDZIE WYGODA I SWOBODA 
BUDUJĄ ATMOSFERĘ 
WNĘTRZA.
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Poryw wiatru otworzył szeroko 
okna, zarzucił firanki na sofę, 
wpuścił słońce do wnętrza 

i  zastał w nieładzie dopiero co pozo-
stawiony plażowy ekwipunek: słom-
kowy kapelusz, plecioną torbę, garść 
rozsypanych muszelek – klimat bez-
troskich wakacji. Tak można by od-
dać ducha letnich aranżacji w  stylu 
boho, trendu, który bardzo głęboko 
zakorzenił się we wnętrzarstwie i zy-
skał wielu popularyzatorów wśród 

stylistów. Bezkonkurencyjnie za-
chwyca na stoiskach wystroju wnętrz 
bogactwem dekoracji i  ozdobnych 
dodatków, jest bowiem niezwykle 
uniwersalny.
Trend boho wywodzi się ze stylu ży-
cia i  mody artystycznej bohemy lat 
60. i  70. XX w. oraz wpisujących się 
w nią ruchów hipisowskich, których 
przewodnim hasłem była wolność, 
równość i  miłość. Brak skrępowania, 
oderwanie od ścisłych reguł, konwe-

nansów i sztywnych zasad na rzecz ra-
dości, zabawy, korzystania z życia całą 
pełnią w bliskości oraz w poszanowa-
niu natury. 

WYSTRÓJ MIMOCHODEM
Boho we wnętrzach charakteryzuje 
zatem swoisty artystyczny nieład 
– znajdziemy tu zarówno przepych, 
jak i minimalizm, brak konsekwencji 
i pozorny chaos, a jednocześnie spo-
kój i  harmonię. To zawirowanie 
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wiąże się z  tym, iż boho czerpie 
z  wielu źródeł etnicznych i  kul-
turowych. Styl ten to eklektyzm, 
w  którym przewagę zyskują na-
wiązania do wierzeń i  kultu (in-
diańskie, indyjskie, buddyjskie), 
folkloru Afryki i orientu, a także 
wzory i motywy roślinne oraz zwie-
rzęce. We wnętrzach boho czujemy 
szczyptę magii i  rodzaj mistycznej 
energii, a przy tym drobne akcenty 
buntu i prowokacji.

NATURA I RĘKODZIĘŁO
Letni wymiar stylizacji boho to przede 
wszystkim zwiewne, delikatne, trans- 

parentne tkaniny. Tekstylne dodatki, 
które stworzą klimat, powinny oscy-
lować w barwach kojarzących się z la-
tem, a  więc pastele w  odcieniach 
piasku, błękity w  kolorze morskiej 
wody, jasne, przytłumione zielenie 
suchych traw wydmowych. Ręcznie 
tkane dywaniki, kapy i  pledy, dzier-
gane na szydełku pokrowce na po-
duszki, obrusy i  serwety to dopeł-
nienia, które nadadzą wnętrzu cie-
płego, przyjaznego charakteru. Boho 
to styl, w  którym doskonale odnaj-
dują się wszelkie plecionki: ma-

kramy jako dekoracje ścienne, łapa-
cze snów, wiszące kwietniki na do-
niczki, wyplatane z  trawy morskiej 
kosze jako pojemniki do przecho-
wywania, rattanowe i wiklinowe fotele 
i  sofy czy wreszcie hamaki i  podwie-
szane huśtawki, szczególnie lubiane 
w  autorskich stylizacjach. W  let-
nich wnętrzach boho nie może za-
braknąć też roślin i dodatków wprost 
z  natury. Dekoracyjną rolę odgry-
wają ptasie pióra, wysuszone trzciny 
i  trawy (zwłaszcza te o  bujnych pió-
ropuszach), pnie i  gałęzie najlepiej 
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Zrób to sam
Boho to styl niedrogi i bez 
zadęcia. Wystrój mieszkania w tej 
konwencji bez trudu zapewnimy 
samodzielnie, wykonując 
dekoracyjne dodatki do stylizacji. 
Do takich należą np. plecione 
makramy – instrukcje krok po 
kroku znajdziemy w internecie. 
Płaskie donice czy szklane słoje 
pełne sukulentów to także łatwa 
w przygotowaniu ozdoba. Muszle, 
kamienie, egzotyczne nasiona 
możemy przywieźć ze zbliżających 
się właśnie wakacji.

wypłukane wodą morską, kamienie 
i  muszle z  najbardziej egzotycznych 
plaż. Przewodnią rolę grają również 
rośliny doniczkowe, których szeroka 
reprezentacja eksponowana w  róż-
norodnych ceramicznych, szklanych, 
drewnianych pojemnikach ma za za-
danie podkreślać ważną dla gospo-
darza bliskość przyrody. W  letnim 
wydaniu aranżacji w stylu boho do-
skonale odnajdą się rośliny koja-
rzone z  gorącymi regionami świata 
– kaktusy, grubolistne sukulenty oraz 
palmy. 

NIE TYLKO NOWE
W boho bardzo dobrze wyglądają me-
ble i  akcesoria nie z  pierwszej ręki. 
Pośród nowych estetycznych ele-
mentów wyposażenia warto zapre-
zentować coś nadgryzionego zębem 
czasu. Szczególnie efektownie od-
najdą się w  takim wydaniu meble 
orientalne albo ludowe. W  towarzy-
stwie tradycyjnych mebli mogą cie-
kawie „zagrać” również stare przed-
mioty gospodarskie, nietraktowane 
dotąd jako wyposażenie wnętrza, np. 
kołowrotki, beczki czy skrzynie.
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KOMFORTOWA STREFA 
ROBOCZA W KUCHNI 
BĘDZIE NIE TYLKO 
UŁATWIAŁA, ALE WRĘCZ 
ZACHĘCAŁA NAS 
DO PRZYRZĄDZANIA 
POSIŁKÓW. WPŁYW NA 
JEJ FUNKCJONALNOŚĆ 
MAJĄ ZARÓWNO DOBRY 
PROJEKT TEGO ANEKSU, 
JAK I ZASTOSOWANE 
MATERIAŁY ORAZ SPRZĘTY.

na kuchenny 
warsztat

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Prace kuchenne należą do naj-
bardziej czasochłonnych i  ab-
sorbujących zadań domowych. 

Konieczność ich powtarzania jest dla 
wielu osób męcząca, a  niekiedy kło-
potliwa. Często nie chce nam się go-
tować nie tylko dlatego, że jesteśmy 
zmęczeni rutyną. Wpływ na brak 

PRZEPIS
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zaangażowania w tę sferę życia może 
mieć też niewłaściwie zorganizo-
wana kuchnia. Zdarza się wręcz, że 
brakuje w niej miejsca na przygoto-
wywanie posiłków. Blaty robocze są 
za małe, źle rozplanowane czy nie-
doświetlone. W  wielu przypadkach 
zniechęcający jest ograniczony do-
stęp do sprzętów i  urządzeń wspo-
magających prace podczas przyrzą-
dzania potraw. Odpowiedzią na te 
bolączki będzie funkcjonalna strefa 
robocza.

BLAT NA MIARĘ POTRZEB
Wpływ na organizację strefy roboczej 
w naszej kuchni mają przede wszyst-
kim wielkość pomieszczenia oraz na-
sze zwyczaje kulinarne i  żywieniowe 
– jeśli stołujemy się głównie poza do-
mem i nie urządzamy przyjęć, można 
ją zminimalizować. W  małych wnę-
trzach będzie ona zazwyczaj ograni-
czona do jednego blatu roboczego, 
na którym będziemy przyrządzać 
śniadania, obiady i kolacje. W takim 
przypadku uwagę należy zwrócić 
na długość blatu, która nie powinna 
wynosić mniej niż 80-90 cm – krót-
szy sprawdzi się, jeśli zaplanowali-
śmy zlew z ociekaczem, który może 
częściowo przejąć niektóre zadania 
blatu. Gdy kuchnia jest duża, nieza-

leżnie od naszego stylu życia miejsce 
do przygotowywania posiłków po-
winno zajmować większą powierzch-
nię. Warto wówczas zaplanować na-
wet kilka blatów użytkowych. Pod-
stawowy, najbardziej funkcjonalny, 
najlepiej usytuować między płytą ku-
chenną a zlewozmywakiem. Będziemy 
go szczególnie wykorzystywać pod-
czas przygotowywania ciepłych po-
siłków. Warto, by zbliżony wymia-
rowo zaplanować między lodówką 
a zlewozmywakiem. Przyda się do wy-
konywania kanapek czy sałatek. Bla-
tów roboczych można zaplanować 
więcej, dzięki czemu będzie można 
na nich wykonywać rzadziej przyrzą-
dzane przysmaki. Dodatkowa prze-
strzeń robocza nie powinna być jed-
nak zbyt długa, bo będzie pełniła je-
dynie funkcje pomocnicze.
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ERGONOMIA WYSOKOŚCI
Do najbardziej istotnych czynników 
decydujących o  komforcie przyrzą-
dzania posiłków należy wysokość 
blatów roboczych. Ma ona wpływ nie 
tylko na sprawność, np. szybkość go-
towania, ale też na nasze zdrowie. 
Większość czynności związanych 
z  gotowaniem wykonujemy na sto-
jąco. Nieprawidłowa postawa gene-
ruje choroby kręgosłupa czy wzroku. 
Kluczowym czynnikiem decydują-
cym o wysokości blatu roboczego jest 
nasz wzrost. Typowe projekty prze-
widują jego usytuowanie na pozio-
mie 85-86 cm od podłogi. Wiąże się 
to ze standardową wysokością sza-
fek kuchennych, która wynosi 82 cm. 
Po dodaniu wysokości blatu otrzy-
mamy wysokość naszej przestrzeni 
roboczej. Jeśli prace kuchenne wy-
konują wyższe osoby, zdecydujmy się 
na blat położony wyżej. Wysokość sza-

fek możemy podnieść, wykorzystu-
jąc modele, w  których zastosowano 
regulowane nóżki. Optymalną dla 
danej osoby wysokość blatu zapla-
nujemy, sprawdzając uprzednio, na 
jakiej wysokości znajduje się jej ło-
kieć – po jego zgięciu blat powinien 
być położony 10-15 cm poniżej prze-
dramienia. Wysokość blatu powinna 
być również dostosowana do rodzaju 
wykonywanych prac. Podczas kroje-
nia czy siekania najlepiej sprawdzi 
się blat umieszczony na poziomie 89- 
-91  cm. Czynności wymagające du-
żego nacisku, takie jak wyrabianie 
i wałkowanie ciasta komfortowo wy-
konamy na blacie usytuowanym na 
wysokości 75-80 cm.

SZEROKOŚĆ I GRUBOŚĆ 
MAJĄ ZNACZENIE
Planując strefę roboczą w  kuchni, 
wymiarem, do którego przywiązu-

jemy najmniejszą wagę, jest szero-
kość blatów roboczych. Minimalna 
wynosi 60 cm i przeważnie takie sto-
sujemy. Jednak wygodniejsze, po-
zwalające na większą swobodę pod-
czas gotowania są szersze blaty – je-
śli miejsce na to pozwala, wybierzmy 
70-80 cm. Szerszego blatu wymaga 
warsztat pracy usytuowany na ku-
chennej wyspie. Dodatkowe centy-
metry można też wykorzystać na 
ustawienie kuchennych sprzętów, 
z których często korzystamy w cza-
sie przyrządzania posiłków. O  tym, 
jaka ma być szerokość blatu, powin-
niśmy pomyśleć już na etapie wy-
boru materiału na blat – najbardziej 
popularne laminowane mają zazwy-
czaj do 120 cm szerokości, drew-
niane do 130 cm, a z modnego kwar-
cytu nawet 150 cm. Kamienne  przy-
cina się z  płyt na żądany wymiar. 
Decydując się na określoną grubość 
blatu, zwróćmy uwagę nie tylko na 
czynnik estetyczny – może mieć ona 
znaczenie podczas montażu zlewoz-
mywaka czy płyty kuchennej. Najle-
piej wybrać blat o grubości, która bę-
dzie korelowała z  zaczepami zlewoz-
mywaka. Typowe przystosowane są 
do blatów, które mają od 2,8 do 4 cm 
grubości. 

STREFA ROBOCZA 
W DOBRYM ŚWIETLE
Kuchenny warsztat pracy spełni swoją 
funkcję, jeśli zadbamy o jego oświe-
tlenie. Najlepiej tak, by blat użytkowy 
doświetlało światło naturalne. Pamię-
tajmy też, by nie tonął w zmroku wie-
czorem. Ważne jest jego równomierne 
doświetlenie światłem sztucznym. 
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Dobry efekt da zamontowanie lamp 
pod szafkami wiszącymi lub w spe-
cjalnie wyciętych otworach w  dole 
szafek. Odległość pomiędzy punk-
towymi źródłami światła powinna 
być jednakowa i  wynosić od 40 do 
60 cm. Do takiego rodzaju oświe-
tlenia blatu wykorzystajmy LED-y, 
które nie nagrzewają się podczas 
długotrwałego przyrządzania po-
siłków. Równomiernie rozproszone 
światło dadzą także diody LED 
umieszczone na samoprzylepnych 
taśmach. Jeśli zależy nam, by świa-
tło nad strefą roboczą miało większy 
zasięg, zamontujmy lampy nad gór-
nymi szafkami lub na suficie. W  tej 
roli sprawdzą się wszelkiego ro-
dzaju spoty, czyli lampy punktowe. 
Aby dobrze oświetlały blat, należy 
je rozplanować co 60-70 cm. Blat 
doświetla się także światłem wy-
dobywającym się zza sufitu podwie-
szanego, który przybiera np. formę 
ramy. Do najciekawszych funkcjo-
nalnie i dekoracyjnie należy oświe-
tlenie przestrzeni roboczej na ku-
chennej wyspie, np. zamontowane 
w okapie. Gdy wyspa służy wyłącz-
nie do przyrządzania potraw, lampy 
planuje się na suficie. 
Zwróćmy uwagę na barwę źródeł 
światła – odpowiednie będzie cie-
płe o temperaturze barwowej 2800-
-3000 K oraz Ra powyżej 80 – im bli-
żej 100, tym światło jest cieplejsze 
i bardziej zbliżone do światła dzien-
nego. W takim świetle potrawy wy-
glądają  apetycznie. 

BLAT NA LATA
Strefa robocza w  kuchni należy do 
miejsc najbardziej narażonych na za-
brudzenia i  zniszczenie. Wygodne 
w utrzymaniu czystości będą blaty od-
porne na wilgoć czy zarysowania. Ta-
kie właściwości mają twarde blaty ka-
mienne, np. granitowe o  nasiąkliwo-
ści poniżej 0,5%. Blaty marmurowe 
są bardziej nasiąkliwe i łatwo się pla-
mią, np. sokami owocowymi. Warto je 
zaimpregnować podobnie jak trawer-
tynowe. Do trwałych należą kompozy-
towe. Wpływ na ich wysoką odporność 
na uszkodzenia mechaniczne i wilgoć 
ma pozyskiwany ze zmielonej skały 
wodorotlenek glinu. Na tego typu za-
grożenia odporne są też konglome-

raty, zwłaszcza granitowe. Jeśli zdecy-
dujemy się na blaty laminowane, wy-
bierzmy pokryte najwyższej jakości 
żywicami melaminowymi. Będą od-
porne na wilgoć, zarysowania i od-
pryski. Wykorzystując blaty drew-
niane, sięgajmy po wykonane z twar-
dych gatunków drewna, np. dębiny, 
teku lub iroko. Ze względu na wilgoć 
zaleca się stosować na blaty drewno 
klejone. Proces klejenia likwiduje na-
turalne naprężenia włókien, co zapo-
biega wypaczaniu i pękaniu drewna. 
Jeśli stosujemy stalowe lub szklane, 
do krojenia na nich koniecznie wyko-
rzystujmy deski. Na ich powierzchni 
widać każdą kroplę wody, co utrudnia 
ich utrzymanie w czystości. 
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 POMYSŁY NA ŚCIANY W STREFIE ROBOCZEJ
Płytki ceramiczne lub kamienne
Ściana nad blatem użytkowym jest szczególnie 
narażona na zabrudzenia, a nawet obtłuczenia,  
dlatego tak istotny jest sposób jej wykończenia. 
Do klasycznych rozwiązań należą płytki 
ceramiczne. Dobrze znoszą wilgoć i długotrwałe 
działanie wody. Ich atutem jest również bogactwo 
wzorów, form i faktur. Użycie płytek pozwoli 
wyczarować na ścianie nie tylko klasyczne 
aranżacje. Nowoczesne technologie sprawiły, 
że ceramika odtwarza wzory, faktury i formaty 
charakterystyczne dla drewna czy kamienia. 
Materiałem równie chętnie używanym na ściany 
w strefie roboczej kuchni jest kamień. Barierą 
dla wielu inwestorów jest jego cena, natomiast 
atutem niepowtarzalność oraz naturalne 
pochodzenie. Najczęściej sięgamy po granit lub 
trawertyn – ten rodzaj wapienia wymaga jednak 
zaimpregnowania.

Farba tablicowa i magnetyczna
Jeśli zależy nam na stworzeniu w kuchni niebanalnej i kreatywnej 
przestrzeni, zdecydujmy się na wykończenie ściany farbami 
tablicową i magnetyczną. Farby tablicowe to najczęściej 

dyspersyjne wyroby lateksowe lub akrylowe, 
występują w szerokiej gamie kolorystycznej, 
mogą być matowe lub półmatowe. 
Powierzchnia pomalowana farbą tablicową jest 
odporna na wilgoć. Niestraszne jej wielokrotne 
zmywanie wodą, a także intensywne rysowanie 
kredą. Na tak wykończonej ścianie będziemy 
mogli robić listę zakupów, sprawdzi się też jako 
ściągawka z wypisanym ulubionym przepisem 
na potrawę, którą mają wykonać dzieci. 
Może też pełnić funkcję tablicy informacyjnej 
dotyczącej planu dnia czy zadań, które muszą 
wykonać członkowie rodziny. 
Farba magnetyczna to dyspersyjna farba 
podkładowa w kolorze szarym – najczęściej 
akrylowa, lateksowa lub alkidowa. Dzięki 
bardzo drobnym cząsteczkom żelaza 
(magnetytu żelazowego) przyciąga magnes. Na 
powierzchnię pomalowaną farbą magnetyczną 
można nanieść farbę w dowolnym kolorze, 
jednak warto zastosować farbę tablicową, co 
znacznie poszerzy jej możliwości aranżacyjne 
i funkcjonalne. 

Drewno w różnych wariantach
Drewniane i drewnopochodne okładziny na stałe 
zagościły już na ścianach kuchni. Chętnie sięgamy po 
oklejone fornirem płyty. Szczególnie dekoracyjne są 
te wykończone fornirem modyfikowanym. Można też 
pokryć ściany kuchni deskami boazeryjnymi i nadać 
im niebanalną kolorystykę, używając nowoczesnych 
alkidowych farb kryjących. Dobrym pomysłem 
będzie zastosowanie paneli drewnopochodnych 
grubości 8 mm oraz drewnianych – układa się je 
na specjalnym ruszcie. Coraz odważniej sięgamy 
również po płyty drewnopochodne takiej jak 
MDF czy OSB. Ciekawą propozycją są też panele 
trójwymiarowe z MDF-u, które budują efekt 
przestrzenny, jakiego nie uzyskamy, stosując inne 
materiały. Są trwałe, odporne na uszkodzenia 
mechaniczne oraz paroprzepuszczalne. Można je 
malować farbami emulsyjnymi.
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NALEŻĄ DO BARDZO ATRAKCYJNYCH OKŁADZIN PODŁOGOWYCH. SĄ CIEPŁE, 
PRZYJAZNE STOPOM I KRĘGOSŁUPOWI, A TAKŻE UNIWERSALNE. BEZ PROBLEMU 
MOŻNA DOBRAĆ ODPOWIEDNIE DO WIELU WNĘTRZ I STYLÓW.

dywanowe

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

WYKŁADZINY
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WYKŁADZINY Wykładziny dywanowe to 
duża i  różnorodna grupa 
okładzin podłogowych. Mo- 

gą być wykonane z  włókien natu-
ralnych, syntetycznych lub ich mie-
szanki. Szeroki wachlarz tego ro-
dzaju okładzin sprawia, że z  łatwo-
ścią dobierzemy nie tylko odpowied-
nią wykładzinę do sypialni, pokoju 
dziecięcego, ale i  do stylowego sa-
lonu czy gabinetu. Są chętnie wyko-
rzystywane w strefach komunikacyj-
nych –  przedpokojach, holach, kory-
tarzach, a także na schodach. Wpływ 
na ich popularność ma łatwy montaż 
– możliwość samodzielnego ułożenia 
znacząco obniża finalny koszt okła-
dziny. Nie bez znaczenia jest też to, 
że z posadzki wykonanej z tego mate-
riału można korzystać od razu po jej 
zamontowaniu. Występują w różnych 
szerokościach, najczęściej 4 oraz 5 m, 
dzięki temu, żeby ułożyć wykładzinę 
na podłodze, nie trzeba łączyć kilku 
kawałków – co może osłabiać trwałość 
okładziny podłogowej tego typu.

DLA EKOPOZYTYWNYCH
Wykładziny dywanowe to atrak-
cyjna propozycja dla wszystkich mi-
łośników ekologii, lubiących przy 
tym nieco surowe, neutralne tło dla 
ścian, mebli i innych elementów wy-
posażenia wnętrz. Najczęściej są wy-
twarzane z łodyg agawy (sizalu), ko-
kosu czy z  trawy morskiej. Wyróż-
nia je gładki splot, a przy tym bogac-
two faktur i  wzorów. Ich kolorystyka 
jest zazwyczaj naturalna, w odcieniach 
beżu lub szarości, ale można też wy-
brać okładzinę w  zieleni, czerni lub 

czerwieni. Sprawdzą się w  stylo-
wych aranżacjach kolonialnych, in-
dustrialnych, skandynawskich albo 
minimalistycznych. Do bardzo trwa-
łych i  odpornych na ścieranie należą 
wykładziny sizalowe. Można je ukła-
dać w większości pomieszczeń, z wy-
jątkiem tych, w których panuje nad-
mierna wilgoć. Lepiej zastosować tam 
materiał z trawy morskiej. Wyróżnia go 
wysoka odporność na działanie wody, 
trwałość i antystatyczność. Dodatkowo 
jest łatwy w  utrzymaniu czystości. 
Wykładzinom z  włókien naturalnych 
zarzuca się często, że są sztywne i kłu-
jące, takie właściwości mają choćby 
produkty z  włókien kokosowych. Je-
śli więc chcielibyśmy ułożyć je w sy-
pialni lub pokoju dziecięcym, warto 
zdecydować się na wyjątkowo miękką 
w  dotyku wykładzinę, wyproduko-

waną z  mieszanki cukru kukurydzia-
nego i skrobi, tzw. SmartStandard. Jest 
łatwa w utrzymaniu w czystości – za-
brudzenia można usunąć wodą lub 
delikatnym środkiem czyszczącym.

KOMFORTOWE WEŁNIANE
Do najbardziej ekskluzywnych, 
a  przy tym kosztownych należą wy-
kładziny z  różnego rodzaju wełny 
owczej. To nie tylko szlachetne wy-
kończenie podłogi, ale też trwałe 
i  funkcjonalne. Za sprawą dużej ela-
styczności i  sprężystości nie ulegają 
łatwo trwałym odkształceniom, można 
więc na nich ustawić ciężkie meble, 
bez ryzyka zniszczenia posadzki. Weł-
niane włókna gwarantują dobry mi-
kroklimat wnętrza – absorbują nad-
miar wilgoci i oddają ją do otoczenia, 
gdy powietrze jest zbyt suche. 

Bogactwo splotów
O tym, jaki rodzaj wykładziny sprawdzi się we wnętrzach decyduje 
nie tylko materiał, z którego została wykonana. Równie istotne 
są rodzaje splotów, które mogą być pętelkowe lub strzyżone. Do 
najczęściej stosowanych należy welur z gładkim zbitym runem, cut 
loop z częściowo rozciętymi pętlami, berber z grubymi pętlami. 
Za komfortowy splot uchodzi saxone, który wyróżniają rozcięte 
spiralnie skręcone pętle, jego runo jest sprężyste i nie odkształca 
się nawet pod wpływem dużych obciążeń. Dobrą trwałością 
wyróżniają się wykładziny z pętelkowym splotem boucle, 
wykorzystywanym także w wykładzinach ze wzorem. Atrakcyjny 
deseń może być wynikiem zastosowania splotu scroll z pętelkami 
różnej wysokości. Od kilku lat bardzo modnym rodzajem wykładzin 
są te ze splotem shaggy, która ma cięte, luźne i długie runo. Bardzo 
istotnym czynnikiem będzie także liczba punktów na m2 – te 
wysokiej jakości mogą ich mieć nawet ponad 200 tysięcy.
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Cenimy je za właściwości antysta-
tyczne,cooznacza,żenie przyciągają 
kurzu, a takżewyjątkowątermoizola-
cyjność,chociażmożnateżnabyćta-
kie o niskiej termoizolacyjności pro-
ponowane np. na ogrzewanie pod-
łogowe. Warto je więc ułożyć tam,
gdzie spędzają czas małe, bawiące
się na podłodze dzieci. Do ich atu-
tównależąwłaściwości wygłuszające, 
sprawdzą sięwięcw  sypialniach czy
pokojach dziecięcych położonych
na wyższej kondygnacji. Należą do
trudnopalnych.
Wykładzinyz wełnymogą się mecha-
cić i łatwo się plamią.Sądosyćtrudne
do utrzymania w  czystości – wyma-
gajączyszczenianasucho.Niezaleca
się ich do pokojów alergików, gdyż
mogą wywoływać uczulenia. Pod-
kładz filcuwspomaganaturalnewła-
ściwości runa – doskonale tłumi ha-
łas,dodajewełniemiękkościorazcie-
pła. Zapobiega także strzępieniu się
wykładziny.

POLIPROPYLENOWE 
NA MIARĘ POTRZEB
Spośródwykładzinsyntetycznychza
najbardziej popularne uchodzą pro-
dukty polipropylenowe. Wyróżnia je
duża odporność na odgniecenia, do-
skonale tłumią dźwięki, łatwo oddają 
wilgoć. Mają właściwości antysta-
tyczne. Nie przysparzają problemów
w czyszczeniu. Ichzaletą jestbogac-
two splotów. Są dostępne zarówno
z odpornymnazabrudzeniaoraz od-
kształcenia runem pętelkowym, jak
i  strzyżonym. Można znaleźć wśród

nichmodneodlat,chętnieukładane
w  sypialniach puszyste włochacze
z długimrunem,czylishaggy.Pokry-
ciapodłogowez polipropylenutonie
tylkonajtańszeprodukty,którewarto
zastosować,gdymamyw perspekty-
wie wymianę na innego rodzaju po-
sadzkę. Ich jakość i  trwałośćniena-
leży do najwyższych – stosunkowo
szybkosięścierająi udeptują.Znacz-
nie większą wytrzymałość mają wy-
robyz uszlachetnionego polipropylenu. 
Sądroższe, alewyróżnia jedużaod-
porność na ścieranie, odkształcenia,
a takżemiękkość.Wykładzinysynte-
tyczne tego rodzajumająnajczęściej
podkładfilcowy.

POLIAMIDOWE NA LATA
Jeślizależynamnawytrzymałejwy-
kładzinie, sięgnijmy po okładziny
poliamidowe.Wyróżniajeodporność 
na ścieranie i  odkształcenia, nie nisz-
czą ich mole czy też pleśń.Wykładziny
poliamidowe tomiędzy innymibar-
dzoodpornenauszkodzeniamecha-
niczneczyodkształceniawykładziny
poliestrowe. Występują wśród nich
wyroby klasy 23, które są polecane 
do pomieszczeń intensywnie użytko-
wanych. Sąprodukowanenapodkła-
dziez filculubjutysyntetycznej(ac-
tionback),którącharakteryzujewy-
sokaodpornośćnadziałaniewilgoci,
cosprawia,żeposadzkępoliamidową

Odporność ponad 
standard
Jeśli zależy nam na tym, by 
wykładzina służyła przez lata, 
warto sięgać po odpowiednie 
produkty. Znaczenie ma ich 
odpowiedni dobór do funkcji 
wnętrza. Trwałości sprzyja 
również:

 zabezpieczenie włókien 
za pomocą nanotechnologii, 
co podnosi jej odporność na 
zabrudzenia, odkształcanie 
włókien, a także na czyszczenie;

 wysoka odporność na 
promieniowanie UV;

 odpowiednie czyszczenie 
– niektóre wykładziny, np. 
wełniane powinno się czyścić 
tylko na sucho;

 duża gęstość runa, ponieważ 
poszczególne włókna 
„wspomagają” się nawzajem;
  rodzaj splotu runa oraz jego 
wysokość;

 podkład – odpowiednio 
dobrany wspomaga właściwości 
runa.
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można czyścić na mokro. Tego ro-
dzaju wykładziny są także oferowane 
na podkładzie fusion back, który 
zwiększa odporność na zużycie, le-
piej tłumi dźwięki oraz ułatwia mon-
taż posadzki.

MIKS PEŁEN ZALET 
Dużą gamę produktów tworzą wykła-
dziny będące mieszanką włókien na-
turalnych i  syntetycznych, które wy-
korzystują kluczowe walory tych su-
rowców. Do najczęściej spotykanych 
należą wełniane z  dodatkiem polia-
midu oraz polipropylenu. Ich połącze-
nie sprawia, że naturalne atuty wełny 
są wzbogacone o wysokie parametry 
wytrzymałościowe tworzyw sztucz-
nych. Wykładziny mieszane mogą 
mieć w swoim składzie różne propor-
cje włókien. Najdroższe mają na przy-
kład aż 80% wełny i po 10% poliestru 
oraz polipropylenu. Na ich trwałość 
i  wysoką cenę wpływ ma także do-
bry jakościowo podkład action back. 
Do tańszych, ale pozwalających rów-
nież na korzystanie z atutów natural-
nej wełny należą wykładziny składa-
jące się w 50% z wełny oraz polipropy-
lenu. Najczęściej są one wykonywane 
na podkładzie filcowym. Spotyka się 

też wykładziny, w których aż 70% to 
materiał syntetyczny, zawartość zaś 
wełny wynosi jedynie 30%. 

IDZIEMY NA ZAKUPY
Przed przystąpieniem do zakupu 
i  układania wykładziny należy ob-
liczyć, ile materiału musimy kupić. 
Niezależnie od rodzaju wykładziny, 
powinna być ona ułożona na całej pod-
łodze, konieczne jest więc dokładne 
wymierzenie jej powierzchni – oprócz 
długości ścian istotne są też wymiary 

wszystkich wnęk oraz głębokość 
otworów drzwiowych. Pamiętajmy, 
by do wyliczonych wymiarów dodać 
ok. 1 m2 zapasu. Układanie  ułatwi za-
kup wykładziny o odpowiedniej szero-
kości, optymalnie zbliżonej do szeroko-
ści pomieszczenia – nie trzeba będzie 
łączyć brytów, a gdy zajdzie taka po-
trzeba, połączeń będzie niewiele. Je-
śli kupujemy kilka rolek, oceńmy, czy 
nie różnią się odcieniem, warto kupo-
wać materiał z tej samej serii produkcyj-
nej oznaczonej jako numer partii.

Samodzielny montaż – profesjonalne przygotowanie
Układanie wykładziny ułatwi nam zakup odpowiednich akcesoriów i narzędzi montażowych. Do najbardziej 
istotnych należą taśma lub klej montażowy. Dobiera się je w zależności od zaleceń producenta. Jeśli ich nie ma, 
pamiętajmy, że montaż wykładziny na klej gwarantuje większą stabilność posadzki. To też najlepszy sposób na 
montaż posadzki wykonanej z kilku rolek. W sprzedaży dostępne są kleje uniwersalne, które można stosować 
zarówno do wykładzin dywanowych, jak i wykonanych z PVC. Można też użyć specjalistycznych produktów. Jeśli 
zdecydujemy się na montaż przy pomocy taśmy, do wyboru mamy dwustronnie klejące oraz samoprzylepne 
z rzepem stosowane do wykładzin ze spodem filcowym lub z włókniny. Do docinania wykładziny warto się 
zaopatrzyć w nóż do wykładzin oraz profil albo listwę czy wałek do przyciskania. Do rozprowadzania kleju 
przydatna będzie szpachla o trójkątnych zębach. Przygotujmy również miarkę, taśmę malarską, a gdy konieczne 
będzie łączenie brytów, odpowiedni klej umożliwiający uszczelnienie połączeń. Uwaga! Podłoże pod wykładzinę 
musi być czyste, niepylące, suche i bez pęknięć.



80  lato 2022

WPROWADZIĆ NIECO ORZEŹWIENIA DO WNĘTRZA TO DOBRE WYZWANIE 
NA LATO – NIC NIE KOJARZY NAM SIĘ Z NIM BARDZIEJ NIŻ DOJRZAŁA 
W POŁUDNIOWYM SŁOŃCU CYTRYNA. ODPOWIEDNIO 
WYEKSPONOWANY MOTYW INTENSYWNIE ŻÓŁTEGO 
OWOCU MOŻE WYWOŁAĆ DOBRY EFEKT.

ŻYWE DRZEWKO CYTRYNOWE KLIMAT 
POŁUDNIA 
Niewielkie czy spore drzewko cytrynowe do uprawy 
w doniczce bez trudu znajdziemy na stoiskach 
ogrodowych. To wspaniała dekoracja wnętrza, 
szczególnie kiedy pokryje się dojrzewającymi owocami. 
Cytryna wymaga jednak stałej pielęgnacji. Trzeba jej 
zapewnić warunki przypominające klimat południowy 
– stanowisko słoneczne, ciepłe i zaciszne. Drzewko 
nie musi mieć dużej doniczki, ale podłoże powinno być 
lekkie, przepuszczalne z domieszką perlitu i warstwą 
drenażową. Doniczka – koniecznie z podstawką, która 
zapewni odpływ nadmiaru wody, ponieważ roślinę należy 
regularnie podlewać, a nie toleruje przelania. Lubi za 
to zraszanie. Aby cytryna dekoracyjnie kwitła, a potem 
owocowała, należy ją systematycznie nawozić nawozem 
do cytrusów. W lecie drzewko cytrynowe z powodzeniem 
można wystawić na balkon lub taras.

KOLOR INTENSYWNIE ŻÓŁTY dodaje wnętrzom swobody. 
Bezsprzecznie kojarzony ze słońcem wprowadza letnią aurę. 
Wakacyjny, sielankowy i promienny klimat z wyraźną nutą radości. 
Ale żółty to również kolor ostrzegawczy. Zwraca uwagę, 
sygnalizuje mocne akcenty w pomieszczeniach, dlatego cechuje 
stylizacje odważnych mieszkańców, którzy nie boją się wyrazistych 
motywów. Moda na żółty powraca nieustannie!

CYTRYNOWY LETNI SZAŁ

AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska
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CYTRYNOWE ORZEŹWIENIE TO PODSTAWA
Nic nie kojarzy się z latem bardziej niż świeża, schłodzona 
cytrynowa lemoniada. Dlatego warto wzbogadzić wyposażenie 
własnej kuchni o pomysłowe i estetyczne akcesoria do 
serwowania tego orzeźwiającego napoju. Bardzo atrakcyjne 
będą duże słoje z kranikiem ułatwiającym przygotowanie 
większej ilości napoju oraz wygodne 
jego nalewanie wprost do szklanek. 
Te z kolei nie muszą być banalne. 
Owocowy motyw, szczególnie 
cytrynowy dodatkowo podkreśli 
letni, słoneczny charakter napoju.

MOTYW POWTÓRZONY
Efektowną dekoracją ścian w modnych stylizacjach jest 
powtórzenie danego motywu – np. w formie oprawionych 
grafik. Cytryna to dobry model fotografii czy rysunku warty 
wykorzystania. Jej kolor, kształt (działający podświadomie 
na zmysły węchu i smaku) przyciągnie uwagę oraz ożywi 
każde wnętrze. 
Intensywny żółty świetnie gra z kolorami aktualnie tak 
bardzo popularnymi we wnętrzarstwie jak szary i czarny, ale 
komponuje się równie atrakcyjnie z głębokim granatem czy 
mocną butelkową zielenią. Wnętrza surowe, pozornie puste, 
jak hole, klatki schodowe czy gabinety dobrze będzie ożywić 
owocowym motywem, szczególnie na lato.

WYEKSPONOWANE NA PIERWSZYM PLANIE
Cytryna ma ten niepowtarzalny walor, że jest – podobnie 
jak banan – owocem „w opakowaniu”. Jej gruba woskowata 
skóra sprawia, że długo zachowuje świeży, niezmienny, 
intensywny w kolorze wygląd. Dlatego jest bardzo 
wdzięcznym owocem do dekoracji. Wypełnione cytrynami 
szklane naczynia czy ozdobne misy na owoce wprowadzą 
do wnętrza żywy akcent. W jadalni, kuchni czy na stole 
w salonie kompozycja cytryn będzie prostą, tanią i bardzo 
efektowną ozdobą. Jednocześnie powinniśmy o tej porze 
(podobnie jak wodę) mieć ten owoc zawsze pod ręką na 
wypadek letniego pragnienia.
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TARAS I BALKON SĄ DLA NAS ATRAKCYJNE 
TAKŻE WIECZOREM. LUBIMY NA NICH 
SPĘDZAĆ CZAS PO ZMROKU, GDY TYLKO 
POGODA NA TO POZWALA. NIE BYŁOBY 
TO MOŻLIWE, GDYBY NIE RÓŻNEGO 
RODZAJU OŚWIETLENIE SZTUCZNE.

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Oświetlenie stref pośrednich ma nie tylko wymiar 
praktyczny, równie ważna jest jego strona este-
tyczna. Zatopione w  świetle balkony czy tarasy 

wydają się bardziej atrakcyjne, okazałe, a także intrygujące. 
Obecność światła to też ważny element włączający ich prze-
strzeń w  strefę wnętrz. By poszerzyć funkcjonalność tych 

TARAS I BALKON
 Jak rozświetlić
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miejsc i  podnieść ich walory deko-
racyjne, możemy zastosować różne 
oprawy, źródła światła czy sposoby 
zasilania. To zarówno wiele rodza-
jów lamp elektrycznych, jak i  eko-
logiczne solarne czy tworzące niepo-
wtarzalny klimat świece.

DO RÓŻNYCH ZADAŃ
Lampy przeznaczone do montowa-
nia na zewnątrz domu, określane 
także jako outdoor, to dzisiaj bar-
dzo różnorodna grupa produktów. 
Do chętnie stosowanych na tara-
sach czy balkonach należą oprawy 
naścienne, czyli kinkiety. Dają one 
delikatne, nieco rozproszone świa-
tło, idealne do podkreślenia urody 
elewacji budynku i dodania strefie wy-
poczynku głębi. Dużą grupę tworzą 
również lampy sufitowe. Stosuje się 
je do ogólnego oświetlenia zewnętrz-
nej przestrzeni wypoczynkowej. 
Funkcję tę spełnią najlepiej plafo-
niery czy różnego rodzaju spoty. Te 
typy lamp sprawdzają się też w roli 
kierunkowego światła miejscowego, 
przydatnego, gdy chcemy wycią-
gnąć z  mroku np. stół. Bardzo po-
pularne są lampy stojące. Mogą być 
umocowane w  podłożu lub na nim 
ustawiane. Na stosunkowo niewiel-
kiej powierzchni, jaką tworzą przy-
domowe strefy pośrednie, najbar-
dziej funkcjonalne są niskie modele 

o  wysokości ok. 45-50  cm. Światło, 
które dają, jest dyskretne i  nie bę-
dzie rażące dla osób przebywających 
w  jego zasięgu. Jednocześnie ope-
ruje na niewielkich wysokościach 
tarasu czy balkonu, co podnosi na-
sze poczucie bezpieczeństwa, a także 
podkreśli urodę roślin posadzonych 
w  ich pobliżu. Podobną funkcję 
spełni oświetlenie podłogowe. To 
płaskie lampy LED-owe zlicowane 
z  posadzką lub montowane w  dol-
nych partiach ścian. Wykorzy-
stuje się je, by wyznaczyć granice 
tarasu lub zaznaczyć stopnie scho-
dów tarasowych. Wielkim powodze-
niem cieszą się lampy dekoracyjne, 
mogą wzmacniać urok zieleni 
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lub budować klimat, to m.in. coraz 
popularniejsze girlandy czy cotton 
balls, a także lampki określane jako 
świąteczne. Szczególny efekt da za-
stosowanie taśm LED, które można 
umieścić w  podbitce dachowej 
czy posadzce tarasowej – nie tylko 
oświetlają, ale zdobią i  podkreślają 
detale architektoniczne.

W DOBRYM MIEJSCU
Na to, czy światło spełni swoją funk-
cję, wpływ ma również miejsce, 
w  którym zostanie zamontowane, 
nie może być ono przypadkowe. Je-
śli decydujemy się na kinkiety, zna-
czenie ma wysokość ich mocowania. 
Najczęściej oprawy kierujące stru-
mień światła w  dół instaluje się na 
wysokości górnej krawędzi drzwi 
balkonowych, podobnie mocuje się 
te, które kierują równocześnie świa-
tło w  dół i  ku górze. W  przypadku 

opraw otwartych tylko ku górze le-
piej zamontować je niżej, także wów-
czas warto znaleźć punkt odniesie-
nia. Oświetlenie górne zaprojekto-
wane w  dachu tarasu czy podbitce 
wysuniętego okapu montujemy nad 
stołem lub w  aneksie, w  którym za-
planowaliśmy strefę wypoczynku, np. 
ustawiliśmy kanapę lub fotele. Je-
śli chcemy zastosować lampy o dłu-
gim zwisie, to pamiętajmy, że spraw-
dzą się one jedynie w miejscach za-
cisznych, nienarażonych na silne 
podmuchy wiatru. Równie często 
stosujemy w  zadaszeniu tarasu czy 
balkonu oświetlenie rozmieszczone 
punktowo. Punkty świetlne mogą 
być usytuowane w  równo oddalonej 
odległości lub też zgrupowane blisko 
siebie oświetlając np. tylko stół czy 
kanapę. Gdy decydujemy się na ryt-
micznie, szeregowo zainstalowane 
oprawy, to nie powinny być one poło-

żone zbyt blisko, mogą bowiem wów-
czas zbyt jaskrawo oświetlać wnę-
trza pomieszczeń graniczących z ta-
rasem lub balkonem. Dyskretne 
światło zapewni montaż opraw 
w podłodze. W tym miejscu umiesz-
cza się je w równo oddalonych punk-
tach. W  przypadku tarasów można 
także zaplanować oświetlenie na 
rabatach lub ścieżkach graniczą-
cych z nimi. Wówczas taras zostanie 
optycznie powiększony. O tym, w ja-
kim stopniu będzie wtedy oświe-
tlona nasza strefa wypoczynku, de-
cyduje nie tylko liczba lamp, ale też 
ich wysokość – im będą one wyższe, 
tym większy będzie ich zasięg. Tu 
wykorzystuje się często lampy so-
larne mocowane na słupkach, które 
można wbić w  ziemię. Najbardziej 
swobodne jest usytuowanie rucho-
mych lamp stojących, których poło-
żenie może się zmieniać. 

RODZAJ ZASILANIA
Wyposażenie tarasu czy balkonu 
w  dobre oświetlenie jeszcze nigdy 
nie było tak łatwe. W  przeszłości, 
aby światło sztuczne pojawiło się na 
w  strefach pośrednich, konieczne 
było doprowadzenie do tych miejsc 
instalacji elektrycznej. Jeśli więc nie 
zdecydowaliśmy się na jej rozprowa-
dzenie podczas budowy czy remontu 



domu lub mieszkania, to nasz ze-
wnętrzny aneks wypoczynkowy to-
nął w  mroku lub był doświetlany 
światłem z  pomieszczeń czy też 
świecami. Dzisiaj mamy znacznie 
więcej możliwości wyboru zasilania 
lamp. Bardzo popularne stały się 
oprawy na baterie. To np. niewiel-
kie  LE D-owe lampki świąteczne. 
Dużą grupę tworzą lampy z wbudo-
wanym akumulatorem, w  komplecie 
jest łącze USB, służące do ładowa-
nia akumulatora. Kabel USB współ-
pracuje z power bankiem, co znacz-
nie ułatwia naładowanie baterii. Za-
silane w  ten sposób modele to sze-
roka gama produktów, są wśród 
nich wyroby odpowiednie do oświe-
tlenia stołu, jak i  ozdobne girlandy 
czy oprawy, które można ustawić 
na podłożu lub wbić w  ziemię. Co-
raz ciekawsza jest oferta lamp so-
larnych, czyli zasilanych energią sło-
neczną. Najefektywniej będą świecić 
na tarasach i  balkonach usytuowa-
nych od południa i  zachodu, gdzie 
światło słoneczne operuje najmoc-

niej. Nowoczesne światło tego ro-
dzaju to nie tylko popularne do nie-
dawna modele stojące z grotem wbi-
janym w podłoże. Dzisiaj to też kin-
kiety, oprawy stołowe czy typowe 
stojące z  możliwością regulowania 
strumienia świetlnego, np. od 10 do 
200 lumenów (Lm).

DLA MIŁOŚNIKÓW TRADYCJI 
I NOWOCZESNOŚCI
Lampy outdoorowe wyróżnia bar-
dzo bogate wzornictwo. Z  my-
ślą o  tarasie tworzone są kolekcje 
opraw –  łącznikiem może być forma 
czy materiał. Takie zróżnicowane 
zestawy ułatwiają  zbudowanie 

 REKLAMA 
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spójnej aranżacji. Licznych zwolen-
ników mają nadal tradycyjne oprawy 
w formie klimatycznych lamp gazowych 
zarówno tych ulicznych, jak i  stoso-
wanych w  domach. Nawiązaniem 
do przeszłości są liczne lampy indu-
strialne, przywołujące klimat fabryk 
i  kopalń. Łączy je przynależna tym 
produktom masywność, użycie szkła 
oraz metali, bywa, że z efektem rdzy, 
nierówności czy łuszczących się. 
W  designie lamp zewnętrznych do-
minuje jednak nowoczesność. Wyróż-
niają je uproszczone formy, często na-
wiązujące wprost do natury, można 
się w nich doszukać kształtów łodyg, 

liści, grzybów czy słońca. To prze-
ważnie lampy o dość delikatnym ry-
sunku, doskonale wtapiające się 
w otoczenie. Wielu zwolenników mają 
też tarasowe modele w  formach ku-
bicznych. To choćby efektowne kule, 
sześciany czy prostopadłościany wy-
konane z  mrożonego szkła lub two-
rzyw, np. poliwęglanu albo żywic, od-
pornych na warunki atmosferyczne.

BEZPIECZEŃSTWO 
WYPOCZYNKU
Lampy montowane w  zewnętrz-
nych strefach wypoczynku to spe-
cjalne modele przeznaczone do użytku 
w  zmiennych warunkach atmosferycz-
nych. Muszą być odporne na wilgoć 
oraz obecne w  naturalnym środowi-
sku kurz i pyłki. Te wymogi spełniają 
oprawy z odpowiednim wskaźnikiem IP, 
który mówi o  ich odporności na wil-
goć i wnikanie ciał obcych, pyłów ta-
kich jak kurz czy inne zabrudzenia. 
Symbolom literowym (IP) towarzy-
szą dwie cyfry – pierwsza (od 0 do 6) 
mówi o  pyłoszczelności, druga (od 0 
do 8) o odporności na wilgoć (wodę). 
Lampy stosowane na zadaszonym ta-
rasie lub balkonie powinny mieć sto-
pień ochrony nie mniejszy niż IP 44. 
Jeśli brak zadaszenia, należy wy-
brać lampy z IP 54. Warto sprawdzić 
klasę ochronności lamp – oznaczona 
jest ona cyfrą rzymską i określa izola-
cję elektryczną. Lampy ogrodowe po-
winny mieć II klasę ochronności.

Świecące kamienie
Doskonałym doświetleniem 
tarasu może być 
umiejscowiona w strefie roślin 
lampa imitująca w czasie 
dnia kamień ogrodowy, 
a wieczorem dająca subtelną 
poświatę. Pomysłowa 
ozdoba będzie szczególnie 
sprawdzała się przy tarasie 
na gruncie lub w sąsiedztwie 
podestów ogrodowych. 
Miła dla oka barwa światła 
i odpowiednie natężenie budują 
wspaniale wieczorny letni 
klimat w zewnętrznej strefie 
odpoczynku. 
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MA PRZEDE WSZYSTKIM ZAZNACZYĆ GRANICE ORAZ CHRONIĆ POSESJĘ PRZED 
INTRUZAMI. WPŁYWA RÓWNIEŻ ZNACZĄCO NA ESTETYKĘ DOMU, DLATEGO 
PROJEKT OGRODZENIA POWINIEN BYĆ DOBRZE PRZEMYŚLANY. 

w zgodzie z domem

Ogrodzenie ma nie tylko 
skutecznie chronić na-
szą prywatność i mienie. 

To również – o czym często zapomi-
namy – ważny element dekoracyjny. 
Dlatego najważniejszą zasadą przy 
wyborze projektu ogrodzenia jest 
to, by korespondowało ono ze sty-
lem domu. Należy zwrócić również 

uwagę na otoczenie i architekturę 
zabudowań w jego sąsiedztwie. Za-
danie to nie jest łatwe, jednak sto-
sując się do kilku sprawdzonych 
wskazówek, na pewno sobie z  nim 
poradzimy.
Do wyboru mamy różne rozwiąza-
nia: szeroką paletę materiałów ogro-
dzeniowych oraz systemów ich łą-

czenia i technologii montażu. Odpo-
wiednio dobrane oraz dopasowane 
komponenty pozwolą stworzyć har-
monijną całość zgodną z naszym 
gustem i jednocześnie estetycznie 
wkomponowaną w okolicę. Warto też 
pamiętać o detalach funkcjonalnych 
takich jak bramy i furtki, które stają 
się także wizytówką posesji.

OGRODZENIE



STYL BLISKI SERCU
Wybrana przez nas forma ogro-
dzenia musi współgrać z architek-
turą domu. Pozwoli nam to znacz-
nie ograniczyć poszukiwania w sze-
rokim asortymencie ofert marke-
tów budowlanych. Jeśli stawiamy 
na minimalizm, symetryczne formy 
czy stonowane barwy, dobrym wy-
borem będą nowoczesne rozwiąza-
nia, np. proste panele aluminiowe 
w modnych szarościach, ogrodzenia 
panelowe z drutu zgrzewanego, bla-
chy pełnej lub perforowanej. Dobrze 
sprawdzą się również gabiony. 
Natomiast w przypadku domów 
w stylu klasycznym ogrodzenie może 
łączyć elementy murowane, wyko-
nane z klinkieru czy kamienia z  przę-
słami z drewna lub kompozytu. Takie 
zestawienia będą jak najbardziej na 
miejscu. Świetnie sprawdzą się rów-
nież przęsła żeliwne i metalowe kute 
z ozdobnymi elementami.
Niektórzy twierdzą, że najlepszy płot 
to taki, którego nie widać. Stawiają 
więc na ażurową konstrukcję, ma-

lują ją na neutralny kolor, maskują 
roślinami lub zamiast ogrodzenia sa-
dzą gęsty żywopłot. To rozwiązanie 
szczególnie polecane w tzw. zielo-
nych dzielnicach i w sąsiedztwie par-
ków oraz lasów. Jeśli nie mamy wy-
raźnego przekonania, jaki styl ogro-
dzenia ładnie skomponuje się z na-

szym domem, poprośmy o pomoc 
architekta krajobrazu.

PŁOT Z MOTYWEM
Wybierając system ogrodzeniowy, 
zastanówmy się przede wszystkim, 
jakie detale wykończeniowe charak-
teryzują nasz dom. Jeśli podczas 

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

 REKLAMA 



OGRÓD I POSESJA
     działamy kompleksowo

90  lato 2022

realizacji projektu budynku zastoso-
waliśmy motyw przewodni, to warto 
go powtórzyć w ogrodzeniu. Takie po-
dwójne podbicie jest jak najbardziej 
spójne i bezpieczne. Na przykład 
z domem wykończonym kamieniem 
będzie współgrało ogrodzenie gabio-
nowe, wypełnione takim samym ma-
teriałem. Z kolei do budynku czę-
ściowo wykończonego cegłą, dobrym 
wyborem mogą okazać się przęsła 
aluminiowe połączone z klinkierem. 
Natomiast klasyczne domy często za-
wierają ozdobne elementy, np. łuki 
czy wzorzyste balustrady. Warto do 
nich nawiązać w ogrodzeniu. Pamię-
tajmy jednak, że zdobienia nie po-
winny przejąć dominującej roli. Ich 
ograniczenie pozwoli o wiele lepiej 
podkreślić nietuzinkowy charakter 
domu.  

W KOLORZE
Wiele osób zastanawia się, jak dobrać 
kolor ogrodzenia. Najpopularniejszym 
rozwiązaniem jest dopasowanie go do 
domu. Możemy: wybrać dokładnie 
taki sam odcień jak elewacji, zdecy-
dować się na jaśniejszy lub ciemniej-
szy w stosunku do ścian lub postawić 
na silny kontrast. Na przykład, jeśli 
elewacja jest jasnoszara, to świetnie 
się z nią skomponuje ogrodzenie gra-
fitowe, antracytowe lub czarne. Z be-

żową elewacją będzie bardzo dobrze 
współgrało m.in. ogrodzenie meta-
lowe w różnych odcieniach brązu, np. 
w modnym mocca brązie, ale również 
w ponadczasowej czerni, zwłaszcza w 
głębokim odcieniu i o matowej struk-
turze. Natomiast gdy ściany domu 
pokryte są deską elewacyjną w natu-
ralnym kolorze drewna, to ta barwa 
będzie również pożądana w  wykoń-
czeniu ogrodzenia.  
Uwaga! Aby ogrodzenie się wyróż-
niało, wcale nie musi być jaskrawe. 
Białe czy niebieskie też będzie przy-
ciągało wzrok. 

W MIEŚCIE, A NA WSI
Inaczej grodzi się duży teren na wsi, 
a inaczej niewielki w mieście. Wybór 
właściwej opcji zależy przede wszyst-
kim od tego, czy potrzebna jest 

DO NOWOCZESNEGO 
DOMU PASUJE OGRODZENIE 
OSCYLUJĄCE WOKÓŁ BIELI, 

SZAROŚCI, AŻ PO ANTRACYT, 
A NAWET CZERŃ. 
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Płot metalowy
Dużą popularnością cieszą 
się ogrodzenia metalowe. 
Ogrom wariantów umożliwia 
dopasowanie ich do naszych 
oczekiwań estetycznych, a także 
budżetu. 

 Stalowe przęsła 
z kształtowników, prętów albo 
rur. Mogą mieć nowoczesny 
charakter i elementy ułożone 
poziomo oraz pionowo lub 
tradycyjny wygląd niczym 
kute w zakładach kowalstwa 
artystycznego. Większość 
ogrodzeń metalowych 
oferowanych jest w komplecie 
ze słupkami – możemy kupić 
cały system z niezbędnymi 
akcesoriami do montażu.

 Panele z siatki, czyli 
z cienkich drutów zgrzewanych 
punktowo i tworzących 
prostokątne oczka. Takie 
przęsła mogą być płaskie 
albo z wyprofilowanymi 
prętami. Ogrodzenie jest 
łatwe w montażu, możemy go 
przeprowadzić samodzielnie. 

 Siatka w rolce. Najtańsza, 
ale najmniej reprezentacyjna. 
Dostępne są wyroby różnej 
wysokości, z drutu plecionego 
albo zgrzewanego.

szczelna zapora od hałasu, kurzu 
z ulicy i wścibskich spojrzeń prze-
chodniów, czy wręcz przeciwnie – jak 
najmniej widoczna, niezasłaniająca 
ładnego widoku. Miejskie posesje 
najczęściej okalają  ogrodzenia meta-
lowe z solidną podmurówką,  czasem 
w pełni murowane w części fronto-
wej. Natomiast w małych miejsco-
wościach najpopularniejsze są niskie 
płoty, symbolicznie wyznaczające 
granice posesji. 

WYSOKIE CZY NISKIE
Oprócz stylistyki ogrodzenia ważną 
kwestią jest również jego wysokość. 
Właściciele niewielkich posesji po-
winny zrezygnować z przytłaczają-
cych płotów. W tych przypadkach 

najlepiej będą prezentowały się ogro-
dzenia do 1,8 m wykonane np. z ażu-
rowych paneli. Pamiętajmy, że za-
miar budowy ogrodzenia powyżej 
2,2  m musimy zgłosić w odpowied-
nim urzędzie minimum 21 dni przed 
rozpoczęciem robót.  

CO Z BRAMĄ I FURTKĄ 
Do ogrodzenia musimy dobrać 
bramę – najbezpieczniej jest posta-
wić na takie same materiały i formy. 
Wysokość bramy także najczęściej 
jest taka sama jak przęseł, uzyskamy 
wtedy harmonijną całość. Wybierając 
furtkę, stosujemy rozwiązania ana-
logiczne do bram. Wybór ułatwiają 
nam producenci – oferują zestawy 
bramy i furtki z tej samej linii. 



Szczegółowa instrukcja montażu dostępna na stronie: How to install your WPC fence HoriZen Prime – YouTube

 Decydując się na HoriZen Prime masz pewność, że wybierasz system: 

  Nie do zdarcia: Dzięki połączeniu 60% włókien z twardego drewna i 40% polietylenu pochodzących 
z recyklingu, twoje ogrodzenie będzie wyglądać dobrze przez długie lata

   Odporny na warunki atmosferyczne: przetrwa  każde warunki atmosferyczne; nie gnije, nie ulega 
zniekształceniu ani nie blaknie pod wpływem promieni słonecznych

 Jednolity wygląd z obu stron: identyczny elegancki wygląd po obu stronach ogrodzenia
  Łatwy w montażu, czyszczeniu i utrzymaniu:  lekki i mocny, dzięki czemu instalacja jest niezwykle 
łatwa. Utrzymanie ogrodzenia w czystości wymaga jedynie spłukania paneli od czasu do czasu.

  Zaoszczędzisz czas na malowanie i konserwacja: nie wymaga dodatkowych prac konserwacyjnych.

System HoriZen Prime to najnowsza seria ogrodzeń firmy Betafence, wyznaczająca nowe standardy 
na rynku ogrodzeń zapewniających prywatność.
Zaprojektowany z myślą o szybkiej i łatwej instalacji oraz wysokiej estetyce ogrodzenia. 

HoriZen Prime jest wykonany z łatwych w utrzymaniu paneli WPC, które można łatwo dopasować, 
tworząc nowoczesne, przyjazne dla środowiska ogrodzenie zapewniające prywatność. Deski łatwo 
wsuwają się w słupy, a konstrukcja na „pióro i wpust” zapewnia dokładne dopasowanie desek. Wysokość 
ogrodzenia można łatwo dostosować stopniowo, co 150 mm, deski łatwo przycinamy, kiedy potrzebne są 
nam elementy o mniejszej szerokości.

System HoriZen Prime łączy ciepło drewna z łatwością utrzymania i sztywnością plastiku z recyklingu. 
Pozostałe elementy systemu to deski dekoracyjne ze stali nierdzewnej, aluminiowe słupy wraz 
z akcesoriami oraz kompletna furtka. System HoriZen wPrime jest odporny na warunki atmosferyczne, 
niezwykle trwały, nie gnije ani nie odpryskuje.
Dzięki nowoczesnemu wyglądowi, modnej kolorystyce i prostemu systemowi łączenia na „pióro i wpust” 
idealnie nadaje się do wszystkich ogrodów.
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LATO, OGRÓD, RELAKS. TO ZA CZYM TĘSKNIMY CAŁĄ ZIMĘ I DO CZEGO 
PRZYGOTOWUJEMY SIĘ WIOSNĄ – WŁAŚNIE TERAZ MOŻEMY UCIELEŚNIĆ. 
SZUKAJMY ODPOCZYNKU NA ŁONIE PRZYRODY, KOŁYSZMY SIĘ W UPALNYM 
RYTMIE, UTULMY CIAŁO I UMYSŁ.

w letnim słońcu

AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska

ROZBUJANI

Kołysanie jako forma wpro-
wadzania się w  stan relaksu 
ma ugruntowane w  bada-

niach podłoże fizjologiczne. To, że 
działa bardzo korzystnie na zasypianie 

oraz kontynuowanie spokojnego snu 
wiemy już od dziecka. Potwierdzono 
jednak, również to, że kołysanie 
sprzyja synchronizacji aktywności 
neuronów, które odpowiadają za kon-

solidację procesów pamięciowych 
(czyli mówiąc potocznie, pozwalają 
na prawidłowe utrwalanie nabytych in-
formacji). Rytmiczna stymulacja mó-
zgu podczas bujania, szczególnie 



95

w letnim słońcu

w  trakcie snu, przyczynia się do po-
czucia równowagi, poprawia procesy 
poznawcze, wzmacnia pamięć i orien-
tację w przestrzeni. Przede wszystkim 
jednak daje nam głębokie i  dosadne 
poczucie odprężenia. Latem więc ko-
niecznie znajdźmy sposób na koły-
sanie się na świeżym powietrzu – na 
działce, w ogrodzie, na tarasie czy na-
wet na balkonie. Propozycji i  rozwią-
zań znajdziemy bardzo wiele, zaczyna-
jąc od tradycyjnych hamaków, poprzez 
sznurkowe huśtawki, po zawieszane 
na stelażach fotele w  formie plecio-
nych kokonów.

NA DUŻE PRZESTRZENIE
Jeżeli dysponujemy dużym ogrodem, 
mamy spory, możliwy do zaaranżo-
wania teren, to bez dwóch zdań zde-
cydujmy się na tradycyjny duży ha-
mak pozwalający na przyjęcie wygod-
nej, relaksującej pozycji leżącej. Jeśli 
nasz ogród jest zadrzewiony, nie bę-
dziemy mieć problemu z  rozwiesze-
niem takiego modelu, natomiast gdy 
nie mamy drzew, ale np. duże płasz-
czyzny trawnika, wybierzmy hamak 
z  gotowym stelażem. Hamaki pełno-
wymiarowe znajdziemy w  różnych 
wersjach i  w  zależności od naszych 
preferencji bez trudu dobierzemy mo-
del praktyczny oraz funkcjonalny, 
a  przy tym dekoracyjny. Tradycyjne 
hamaki ażurowe z plecionego baweł-

niano-poliestrowego sznurka, przy-
pominające rybacką sieć są lekkie 
i wygodne w montażu. Szybko schną 
w  razie deszczu oraz nie brudzą się 
tak jak pełne, kiedy zostawimy je na 
noc na zewnątrz (drobne gałązki, igły 
i  listki przelatują przez siatkę). Nie-
stety dłuższe leżenie na nich, szcze-
gólnie bez „wyściółki” powoduje, 
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że sznurek może nam dokuczać, nie-
przyjemnie wbijając się w skórę. Po-
nadto wszelkie drobiazgi, jakie zabie-
rzemy ze sobą na hamak, np. telefon, 
mogą nam wyślizgnąć się na ziemię. 
Wygodniejszy zatem będzie wariant 
pełny, wykonany zwykle z impregno-
wanego materiału łączącego w  sobie 
bawełnę i poliester. Warto jednak za-
stosować przy takim modelu „szybki 
montaż” (np. w  wersji karabińczy-
ków), który pozwoli na łatwe zdej-
mowania hamaka, gdy zbiera się na 
wiatr i  deszcz. Wśród hamaków peł-
nych znajdziemy duży asortyment 
wzorów oraz  kolorów, zarówno tych 
nadających się do romantycznych let-
nich scenerii typu boho (wykończone 
np. koronkowymi frędzlami i  koron-
kami), jak i modeli sportowo-surviva-

lowych doskonale kamuflujących się 
pośród drzew.

HAMAK BRAZYLIJSKI 
CZY BOCIANIE GNIAZDO
I jedno, i drugie to rozwiązania łączące 
w  sobie walory huśtawki oraz  ha-
maka,  doskonałe dla tych, którzy dys-
ponują niewielkim ogrodem albo nie 
posiadają go w  ogóle (mając jedynie 
balkon lub loggię).
Hamaki brazylijskie to wiszące siedzi-
ska o analogicznej konstrukcji do tra-
dycyjnego hamaka, z tym że ich boki 
zostały zebrane i rozpięte na jednym 
drążku nośnym, co nadało im formę 
siedziska. Wyściełane miękkimi po-
duszkami stanowią fantastyczny me-
bel do bujania. Takie niewielkie, po-
jedyncze hamaki w  formie sznurko-

wego podwieszanego fotela można 
bez problemu zamontować nawet na 
niewielkim balkonie – wystarczy jedy-
nie silne mocowanie, np. do płyty bal-
konu sąsiada z góry. 
Podobne zastosowanie mają plecione 
huśtawki określane mianem bocia-
niego gniazda – zadowolą one zarówno 
posiadaczy pięknych obszernych 
ogrodów, jak i  właścicieli niewiel-
kich przestrzeni zielonych. Bocianie 
gniazdo doskonale sprawdzi się w roli 
pełnofunkcjonalnej bujawki wśród 
wysokich drzew, z  powodzeniem od-
najdzie się również w kąciku taraso-
wym, na balkonie czy loggii, zapew-
niając wypoczynek w lekkim kołysa-
niu nad ziemią. Walorem tego typu 
mebla podwieszanego jest bardzo 
lekka ażurowa forma. Konstrukcja 
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bocianiego gniazda jest bowiem zwy-
kle ręcznie pleciona w  technice ma-
kramy wokół stelaża na planie koła 
(stąd nazwa), co sprawia, że doskonale 
wpisuje się w  letnie zakątki w  stylu 
boho. O ile tradycyjne hamaki sprzy-
jają zażywaniu spokojnego snu, o tyle 
podwieszane fotele są doskonałym 
miejscem do czytania czy przegląda-
nia stron internetowych na tablecie 
lub telefonie. 

JAK OWADZIE KOKONY
Nie do przecenienia będzie wygoda 
odpoczynku i  bujania się w  specjal-
nie na ten cel zaprojektowanym fo-
telu ogrodowym zwanym potocznie 
od kształtu, w  jakim jest oferowany 
„kokonem”. Ogrodowy fotel zawie-
szony na stabilnej i wytrzymałej, sta-
lowej ramie nie tylko pięknie wygląda 
w  ogrodzie, ale jest niezwykle wy-
godny i idealnie nadaje się do relaksu, 
opalania czy nawet drzemki. Wyko-
nany z rattanu, wikliny czy tworzywa 
głęboki kosz wypełniony miękkim 
materacem lub poduchami pozwala 
wygodnie zatopić się w jego wnętrzu, 
siedząc lub półleżąc. Ażurowa ple-
ciona konstrukcja daje pełen dostęp 
powietrza, ale jednocześnie delikatne 
chroni przed słońcem czy mocnymi 
porywami wiatru. Fotel stanowi przy-
jazne schronienie i zapewnia poczucie 
odosobnienia. Ważnym elementem 
takiego siedziska jest stalowa rama 
–  wspornik, na którym kosz jest za-
wieszony. Jego konstrukcja gwaran-

tuje stabilność i zapewnia możliwość 
kołysania. Taki fotel jest bardzo atrak-
cyjny jako mebel ogrodowy, ponieważ 
można go przenosić i zmieniać towa-
rzyszące relaksowi walory otoczenia, 
w którym mamy ochotę odpoczywać. 
Przy niepogodzie możemy również 
wstawić bujane siedzisko pod dach.

GDZIE ROZPIĄĆ HAMAK
Wybierając miejsce na rozpięcie ha-
maka czy powieszenie ogrodowego 
fotela-huśtawki, weźmy pod uwagę 
możliwość bezpiecznego montażu, jak 
również obecność ewentualnych prze-

szkód podczas bujania. Dobrze, aby 
miejsce odpoczynku nie znajdowało 
się w pełnym słońcu, warto, by wędro-
wał tam cień. Relaksowi sprzyja stano-
wisko zaciszne oraz nie w bezpośred-
nim sąsiedztwie drzew i krzewów gene-
rujących spadź.
Istotne, by zarówno hamak, jak i fotel 
podwieszany miały wzmocnione mo-
cowanie. Jeśli będziemy osadzać sie-
dzisko w  ścianie, należy dobrać sta-
lowe haki przeznaczone do huśtawek 
oraz kołki oferowane specjalnie do 
określonego materiału (beton, cegła, 
drewno itp.).
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OGRODY PRZY DOMACH SZEREGOWYCH NIE SĄ ŁATWE DO ZAARANŻOWANIA 
– SĄ ZAZWYCZAJ NIEWIELKIE, TAKŻE ICH KSZTAŁT POZOSTAWIA WIELE DO 
ŻYCZENIA. TO NIE OZNACZA, ŻE WOKÓŁ SEGMENTU NIE MOŻNA STWORZYĆ 
ATRAKCYJNEJ STREFY WYPOCZYNKU.

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

OAZA
przy segmencie
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Jednym z powodów, dla których 
decydujemy się na budowę 
domu, jest potrzeba bliskiego 

kontaktu z  naturą. Wprawdzie seg-
ment nie zapewni nam rozległego 
ogrodu, to jednak daje możliwo-
ści, by nawet w takim miniplenerze 
stworzyć wiele ciekawych zakątków, 
sprzyjających relaksowi na świe-
żym powietrzu. Wystarczy pamiętać 
o kilku zasadach i wykorzystać roz-
liczne triki, by cieszyć się pięknym 
ogrodem przy szeregówce.

OSZUKAĆ PRZESTRZEŃ
Powierzchnia położonych przy seg-
mentach ogrodów nie przekracza 
zazwyczaj 100 m² – największe wy-
miary mają te wokół szeregówek 
narożnych. W  przypadku segmen-
tów środkowych są one podzielone 
na dwie części położone od frontu 
i  za domem, co pozwala na ich zróż-
nicowanie funkcjonalne oraz este-
tyczne. Na każdej z tych niewielkich 
wymiarowo parcelach warto pokusić 
się o zaprojektowanie kilku niezależ-
nych zakątków. Wydzielenie stref, np. 
wypoczynkowej, rabatowej czy tara-
sowej sprawi, że ogród będzie wyda-
wał się większy niż w rzeczywistości. 
Optycznemu powiększeniu, a przede 
wszystkim poszerzeniu zazwyczaj 
wąskiej działki służy też przeprowa-
dzenie przez parcelę krętej ścieżki, 
jednak nie powinna być ona zbyt me-

andrująca, ponieważ liczne zakola 
mogą wprowadzić chaos. 
Podobny efekt zdynamizowania 
przestrzeni da zaprojektowanie nasa-
dzeń w kształcie wyoblonych aneksów 
– taką formę można nadać nasadze-
niom wzdłuż granic działki, a  także 
rabatom usytuowanym np. w jej cen-
trum. Rabaty, które wychodzą poza 
linie proste ku środkowi parceli, dają 
bowiem efekt głębi. 

OGRÓD NA KILKU 
POZIOMACH
Do skutecznych trików zwiększają-
cych atrakcyjność małego, wąskiego 
ogrodu należy budowanie piętrowych 
kompozycji roślinnych. Można je prze-

prowadzić, tworząc tło z  drzew lub 
wysokich krzewów i  uzupełniając 
aranżację coraz niższymi roślinami 
w  każdym poziomie ku środkowi 
ogrodu. 
Gdy miejsca jest mało, warto zbu-
dować ogród skalny lub murek kwia-
towy. W  takim przypadku wzrok 
będą przyciągać nie tylko ro-
śliny, ale też kształty i  kolory 



OGRÓD I POSESJA
     funkcja i dekoracja

100  lato 2022

wykorzystanych kamieni. Dobrym 
pomysłem będzie zaplanowanie 
schodkowej aranżacji z kilku stron, co 
spowoduje, że ogród stanie się bar-
dziej dynamiczny, a  jego małe wy-
miary nie będą tak rzucać się w oczy. 
Innym sposobem na to, by parcela 
sprawiała wrażenie bardziej rozle-
głej, jest usytuowanie akcentu optycz-
nego na pierwszym planie. Mogą go 

tworzyć przyciągające wzrok donice 
z roślinami np. ustawione na tarasie 
lub wyraziste solitery tworzące cen-
tralny punkt ogrodu.

INTYMNOŚĆ W CENIE
Bolączką niewielkich ogrodów jest 
zbyt bliskie sąsiedztwo. Prywatność 
zapewnią nam różnego rodzaju prze-
słony. Pamiętajmy, że zbyt wysokie 

ogrodzenie może zawężać ogród. Naj-
lepiej więc wydzielić zamknięty zie-
lony aneks fragmentem np. żywopłotu 
lub przęseł wysokości człowieka. 
Można też zastosować manewr, w któ-
rym wyższy płot zostanie zamonto-
wany tylko z jednej lub dwóch stron, 
natomiast na pozostałych fragmen-
tach granic posesji zaplanować ogro-
dzenie, które będzie niższe lub da 
większe prześwity. Sprawdzi się ono, 
szczególnie gdy otoczenie naszej po-
sesji wyróżnia atrakcyjnie zagospoda-
rowana zieleń. W roli przesłon warto 
wykorzystać rośliny, które będą two-
rzyć przyjazne tło dla pozostałych na-
sadzeń i elementów ogrodowej archi-
tektury. Mogą to być zarówno różnego 
rodzaju drzewa oraz krzewy, jak i pną-
cza. Ze względu na wymiary parceli 
lepiej wybierać takie, które nie za-
biorą zbyt wiele miejsca. Ten waru-
nek spełni wiele roślin zimozielonych, 
które osłonią posesję przez cały rok, 
to np. tuja ’Brabant’. Małe egzempla-
rze przycinamy zaraz po posadzeniu 
po bokach, tak aby szerokość przy-
szłego żywopłotu nie była zbyt duża. 
Ciekawą propozycją będzie cyprysik 
’Columnaris’ o  wąskim pokroju oraz 
niebieskawym zabarwieniu. Do cało-
rocznych zielonych osłon można też 
zaliczyć liczne pnącza, które dodadzą 
otoczeniu „objętości”. To np. bluszcz 
pospolity czy liczne wiciokrzewy, np. 
dobrze znoszący polską zimę wicio-
krzew zaostrzony.
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MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ
Mały ogród przy segmencie nie lubi 
nadmiaru – powinno się w nim ogra-
niczyć liczbę elementów architektonicz-
nych czy dekoracyjnych. Zazwyczaj 
nie ma w nim miejsca na altany, skła-
dziki czy oczka wodne. Powinno za to 

znaleźć się miejsce na taras –  najle-
piej usytuowany od południa lub za-
chodu. Nie żałujmy na niego prze-
strzeni, będzie bowiem pełnił funk-
cję plenerowego salonu od wczesnej 
wiosny aż do jesieni. Oprócz mebli 
i  mobilnego zadaszenia (stałe może 
w  znacznym stopniu ograniczać do-
pływ światła do wnętrz) zaplanujmy 
jego sztuczne oświetlenie. Ustawmy 
na nim donice z kwiatami, ziołami czy 
krzewami, które spełnią od tej strony 
domu funkcję rabat.

STARANNY 
DOBÓR ROŚLIN
Zasada umiaru dotyczy również ro-
ślin – w ograniczonej przestrzeni nie 

zmieści się ich zbyt wiele. Szczegól-
nie rozważnie należy dobierać drzewa 
i  krzewy. Wybierając je, zwróćmy 
uwagę na ich docelowe wymiary – wy-
sokie i rozległe będą z czasem kłopo-
tliwe. Jeśli chcemy, by ogród zdobiły 
drzewa, warto zdecydować się na so-
liter, ponieważ jeden egzemplarz nie 
zacieni niewielkiej działki. Na ma-
łej przestrzeni trudniej zaplanować 
ogród atrakcyjny przez cały rok, dla-
tego zadbajmy, by znalazły się tam ro-
śliny zimozielone i przebarwiające się, 
co sprawi, że przydomowa przestrzeń 
zyska naturalną dekorację także jesie-
nią i zimą. Z tych względów powinny 
się w  nim znaleźć kwiaty i  krzewy 
kwitnące przez cały sezon.

Forma na miarę
Atrakcyjnym akcentem optycznym 
w niewielkim ogrodzie są 
z pewnością formowane krzewy. 
Cięcie formujące pozwala nadać 
roślinom rozmaite kształty. Taką 
zieloną rzeźbę warto zaplanować 
w eksponowanym miejscu. 
Do formowania nadaje się wiele 
gatunków zimozielonych, najlepiej 
wybrać te o drobnym i gęstym 
ulistnieniu, dzięki czemu po cięciu 
uzyskujemy gładką, jednolitą 
powierzchnię. Zwróćmy też 
uwagę, by wybrany gatunek był 
odporny na trudne warunki, np. 
miejsca zacienione z niewielkim 
dostępem światła. W takich 
okolicznościach dobrym wyborem 
będą bukszpan i cis, które 
tolerują duże zacienienie, a przy 
tym bardzo lubią 
przycinanie. 
Do formowania 
odpowiednie 
będą również 
trzmieliny, 
ostrokrzew czy 
ligustr pospolity.
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AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

BLUSZCZ POSPOLITY, WINOBLUSZCZ 
PIĘCIOLISTKOWY, TRÓJKLAPOWY ORAZ 
ZAROŚLOWY – ICH OBECNOŚĆ NA NASZEJ 
POSESJI MOŻE PRZYSPORZYĆ ZARÓWNO 
ZACHWYTÓW, JAK I ZMARTWIEŃ. JAK 
UTRZYMAĆ TE ROŚLINY W RYZACH, BY 
ZACHOWAŁY OZDOBNY CHARAKTER?

Ściany pokryte winobluszczem od zawsze bu-
dziły wiele emocji – niektórzy mijając zaro-
śnięte domy, zachwycają się niezwykłą este-

tyką tej nieposkromionej rośliny, czyniącej budowlę 
tajemniczą i stwarzającą wrażenie zasiedziałej sie-
dziby. Inni nie ukrywają swojej pogardy, uważając 
pnący się po ścianach bluszcz za oznakę zaniedba-
nia posesji i ostrzegając przed ich niszczycielskim 
charakterem. Niezależnie od oceny wzrost wszyst-
kich bluszczy trzeba systematycznie kontrolować.

– potyczki z pnączem 
BLUSZCZ
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– potyczki z pnączem 

KLIMATYCZNY GĄSZCZ 
IDEALNY DO MIASTA!
O zaletach posiadania domu spowi-
tego winobluszczem wypowiadają 
się wielbiciele naturalnych aranżacji 
ogrodowych, które wyglądają, jakby 
nie wymagały od właścicieli żadnego 
wysiłku w ich pielęgnacji. Niewątpli-
wie zarośnięta ściana domu czy ga-
rażu nie tylko czyni go bardziej kli-
matycznym. Duże powierzchnie po-
kryte winobluszczem zacieniają prze-
strzeń i powodują, że wydaje się ona 
miejscem bardziej prywatnym. Jest 

to niezaprzeczalnie duża zaleta dla 
tych, którzy mieszkając w mieście, tę-
sknią za zieloną oazą spokoju. Za po-
mocą pnącej się rośliny możemy uzy-
skać wrażenie, że nasz ogród odcina 
się od ulicy oraz sąsiadów i że jeste-
śmy bezpiecznie oddaleni od miej-
skiego zgiełku. Zaletą pnączy jest też 
wytwarzanie dobrego mikroklimatu 
– duża ilość zieleni sprawia, że w powie-
trzu jest więcej tlenu, poprawia się jego 
wilgotność, neutralizowane jest nieko-
rzystne działanie spalin i zanieczysz-
czeń. Poza tym rośliny te do prawidło-

wego wzrostu i rozwoju nie wymagają 
zbyt dużych powierzchni, rozrastają 
się w pionie, a nie w poziomie, dlatego 
idealnie nadają się nawet do maleń-
kich ogródków. Dodatkowo mogą sta-
nowić piękne, zielone tło dla innych 
roślin (np. kokornaku czy rdestu). 
Same w sobie także są ozdobą szcze-
gólnie jesienią, gdy ich liście prze-
barwiają się na żółto, pomarańczowo 
lub czerwono (winobluszcz pięcio-
listkowy). Pokrywający ściany domu, 
garażu, osłony tarasu czy ogrodze-
nia winobluszcz będzie zresztą 
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ozdobą w pozostałych porach  roku 
– wiosną cieszą oko połyskujące, in-
tensywnie zielone listki pojawiające 
się na splątanych pędach, latem za-
chwyca bujna, wszechogarniająca zie-
leń, a zimą plątanina grubych zdrew-
niałych oraz cienkich pędów, które 
będą doskonałą podpórką dla za-
trzymujących się na nich kołderek 
śniegu. Ponadto szczelna warstwa pę-
dów ogranicza parowanie ciepła zimą, 
natomiast gąszcz liści latem nie po-
zwala na nadmierne nagrzanie się bu-
dynku, chroni też jego ściany przed 
deszczem. 

ODPOWIEDNIE GATUNKI
By jednak cieszyć się zaletami 
bluszczy, dobierzmy odpowiednie 
gatunki. Do obsadzania murów nie 
poleca się bluszczu pospolitego. Ro-
ślina ta jest pnączem samoczep-
nym i wytwarza korzonki czepne, 
które mogą wniknąć w strukturę 
np. tynku i go uszkodzić. Pnącze to 
utrzymuje wilgoć w ścianach przez 
cały rok – uniemożliwia wysychanie 
murów np. po ulewie, poza tym ma 
zimozielone liście, które także zimą 
mogą zwiększać wilgotność ściany. 
Ponadto zawiera on szkodliwe sa-

poniny. Trujące są prawie wszyst-
kie jego części, jednak najczęściej 
do zatrucia dochodzi po zjedzeniu 
owoców. Szczególnie niebezpieczny 
okres to kwiecień i maj – czas, gdy 
jagody są najbardziej dojrzałe i wi-
doczne. Należy pamiętać o tym, gdy 
w domu mamy dzieci albo zwierzęta. 
Na ściany budynków najlepiej na-
dają się pnącza zrzucające liście 
na zimę, które nie zatrzymują wil-
goci, np. winobluszcz pięciolistkowy 
i winobluszcz trójklapowy. Rośliny 
te wytwarzają przylgi na końcach 
wąsów czepnych, którymi chwy-
tają się ścian, a nawet bardzo gład-
kich powierzchni, np. marmuru czy 
szyby.  Winobluszcze nie powodują 
wilgoci w domu i wykwitów grzybów 
na ścianach. Nie wnikają w struk-
turę tynku, ale przylgi mogą go 
uszkodzić. 

JEŻELI BĘDZIEMY CHCIELI 
USUNĄĆ WINOBLUSZCZ 

Z OTYNKOWANEJ ŚCIANY, 
ZOSTANĄ PO NIM URWANE 
PRZYLGI. TRUDNO JEST JE 
WYCZYŚCIĆ, ZWŁASZCZA 

NA ELEWACJI Z TYNKU 
STRUKTURALNEGO. 
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WRÓG SŁOŃCA, PRZYJACIEL 
OWADÓW 
Z perspektywy wnętrz można nato-
miast ocenić negatywne efekty eks-
pansji bluszczu, i to każdego gatunku. 
Rośliny z rodziny bluszczowatych ro-
sną w  szybkim tempie i  w  dowolnie 
wybranym przez siebie kierunku, nie-
raz powodując, że nasze okna, oprócz 
uzyskania malowniczej zielonej 
otoczki, zostaną całkowicie przysło-
nięte rozrośniętymi pnączami. Co gor-
sze proces ten przebiega zwykle nie-
postrzeżenie. Wiosną mamy okazję 
obserwować początkowo nieśmiało 
zaglądające przez szyby pędy z  uro-
kliwymi listkami, aż tu niespodzie-
wanie, mniej więcej w  środku lata, 
całe okno spowite zostaje zieloną bu-
rzą splątanych pędów i liści, skutecz-
nie blokujących dopływ światła. Cień 
może być oczywiście zarówno za-
letą, jak i wadą. W upalne dni zielone 
zasłony przyjemnie zacieniają wnę-
trze, ale warto też wziąć pod uwagę, 
że brak słońca czyni je ponurym. Czę-
sto wiąże się to z  koniecznością ko-
rzystania z  dodatkowego oświetle-
nia, nawet w ciągu dnia, a o widoku 
z okna możemy pomarzyć. Wtedy po-
jawia się dylemat – rozprawić się z in-
truzem już teraz czy korzystając z na-
turalnego zacienienia, pozostawić go 
do końca lata. Zwykle jednak natura 
sama znajduje rozwiązanie. Wystar-
czy czasami jedna burza, by zielone 
kłębowisko zwaliło się na ziemię, 
nierzadko uszkadzając przy tym nie 
tylko inne rośliny, ale też np. tynk. 
Dodatkowo, jak każda roślinność, 

winobluszcz jest lubiany przez roz-
maite owady, co nie musi być przy-
jemne. Na oknach warto wtedy zain-
stalować ochronne siatki, aby owady 
nie przenosiły się do wnętrza.  

WZROST POZA KONTROLĄ
Właściciele ogrodów, którym uprawa 
winobluszczu wymknęła się spod 
kontroli, wskazują na kłopoty zwią-
zane z utrzymaniem rośliny w ryzach. 
Owszem delikatnie pnące się po ścia-
nach czy ogrodzeniu gałązki były ich 
zamierzeniem, ale skąd od razu cały 
nieokiełznany gąszcz? Wiele osób za-
daje sobie pytanie, jak doszło do eks-
pansji bluszczy na ich posesji. Po 
pierwsze już w  pierwszym sezonie 
możemy zauważyć, że zamiast jed-
nego posadzonego przez nas gatunku 
bluszczu, mamy ich w ogrodzie kilka. 
Otóż jedna niepozorna sadzonka szla-
chetnego trójklapowca może nam nie-
spodziewanie „zapuścić” kilka innych 
odmian winobluszczy, stopniowo pro-
wadząc do obrośnięcia wszystkich 
ścian domu, płotu i  innych budowli 
na naszej posesji. Kupujemy bowiem 
zwykle rośliny szczepione, również 
na  innych gatunkach, które w  fazie 
wzrostu niezamierzenie się odradzają. 
Ponadto wszystkie bluszcze, nawet je-
śli są sukcesywnie wycinane, odrastają 
w  szybkim tempie. Ekspansja bywa 
trudna do zatrzymania, bluszcze 
rozpełzają się również po ogrodzie, 
zaczynają wspinać się po drzewach 
i  ogrodzeniu, tocząc przy tym walkę 
z  innymi roślinami. O  tym trzeba 
pamiętać!    

Niszczycielska siła przylg!
Winobluszcz trójklapowy jest rośliną bardzo 
ekspansywną – w szybkim czasie pokrywa nie tylko 
całą ścianę, ale też wszystko, co się na niej znajduje 
– ramy okien, okiennice, anteny telewizyjne, linie 
telefoniczne, rynny, parapety czy rolety. Wchodzi 
także na dach. Z powodu dużego ciężaru gąszczu 
niektóre elementy domu mogą w ten sposób ulec 
uszkodzeniu, a rynny lub kable zerwaniu. Ponadto 
urokliwy winobluszcz przyczepia się do podłoża za 
pomocą charakterystycznych przylg, które działają jak 
ssawki – niełatwo je usunąć i zazwyczaj pozostawiają 
trwałe ślady. Szczególnie zniszczenia te są niekorzystne 
w przypadku drewnianych okien, podbitki okapu 
itp. Uszkodzone drewniane powierzchnie wymagają 
renowacji, tj. zeszlifowania i pomalowania.
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MAŁE,
ale bardzo ważne
W NASZYCH OGRODACH BYTUJĄ NIEZLICZONE ILOŚCI OWADÓW 
I PAJĘCZAKÓW – SĄ WŚRÓD NICH ZARÓWNO ORGANIZMY POŻYTECZNE, 
JAK I SZKODNIKI. KTÓRE POWINNO SIĘ ELIMINOWAĆ, A JAKIE WSPOMAGAĆ?

Spotyka się je wszędzie: w tra-
wie, wśród kwiatów, krze-
wów, drzew czy warzyw. Poza 

nielicznymi przeważnie nie wzbu-
dzają w nas pozytywnych emocji. 
Intuicja nas nie myli – owady bar-
dzo często niszczą przydomowe 
uprawy i tych szkodników z pew-
nością należy się jak najszybciej 
pozbywać. Jednak z  rozwagą sto-
sujmy środki owadobójcze, aby 
jednocześnie nie usunąć naszych 
sprzymierzeńców, takich jak bie-
dronki, ważki, mrówki, chrząszcze 
i  pająki. Te w  sposób naturalny 
błyskawicznie rozprawiają się ze 

szkodnikami zjadającymi rośliny, 
są bowiem ich pożywieniem. Na 
rzecz obfitych plonów i dorodnych 
kwiatów działają również tzw. za-
pylacze, czyli pszczoły, trzmiele 
czy osy. Jeśli zadbamy o ich popu-
lację, nie będziemy musieli mar-
twić się zarówno o  swoje plony, 
jak i o nadmierną ekspansję szko-
dników, dlatego w  przydomowej 
przestrzeni  nie powinno zabrak-
nąć kwiatów, których nektar i py-
łek wabią owady. Ponadto warto 
ważkom zapewnić stały dostęp do 
wody, a  wszystkim domki-hotele, 
które zimą ułatwią im przeżycie.

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska
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NATURALNI SPRZYMIERZEŃCY

Biedronki i inne chrząszcze
Popularne biedronki należą do chrząszczy. Są obecne w ogrodach już od 
czerwca i żerują aż do września. Eliminują takie szkodniki jak czerwce, 
a także tarczniki, przędziorki i młode larwy motyli. Są pogromcami mszyc 
– dziennie dorosła biedronka pożera około 60 tych szkodników, larwa 
zaś podczas swego rozwoju zjada ich w granicach 600. Biedronki będą 
chętnie zasiedlały nasze ogrody, jeśli zapewnimy im schronienie w postaci 
wyrośniętej trawy czy zarośli. Oprócz biedronek do niezwykle żarłocznych 
chrząszczy należą te z grupy biegaczowatych. Żerują nocą, ich menu 
to inne owady, pędraki, gąsienice, ślimaki, dżdżownice, a nawet płazy. 
W ciągu dnia ukrywają się w ściółce czy pod kamieniami. Na szkodniki 
żyjące na powierzchni ziemi polują chrząszcze kusakowate.

Niezbędne zapylające 
Trzmiele, pszczoły i osy należą do owadów, których aparat gębowy 
umożliwia zapylanie roślin. Oprócz pszczół miodnych utożsamianych 
z procesem zapylania warto życzliwie spojrzeć na inne owady, które mają 
tę umiejętność. To m.in. trzmiele, „obsługują” one rośliny niedostępne 
dla pszczół, np. naparstnicę. W ich menu są też malwy, lwie paszcze, 
słoneczniki, krokusy czy sasanki. „Pracują” znacznie dłużej niż inne owady 
zapylające, bo przez cały sezon – od początku kwietnia, aż do końca 
września. Gniazdo zakładają chętnie w różnego rodzaju zakamarkach 
i jamkach. Do wszechstronnych zapylaczy należą też osy, które odwiedzają 
aż 960 gatunków roślin.

Pożyteczne pająki
W przeciwieństwie do wdzięcznych 
biedronek mało kto je lubi, często 
widząc w ogrodzie pajęczynę, 
usuwamy ją – niesłusznie! 
Pająki oczyszczają bowiem nasz 
ogród z wielu owadów, które są dla 
nich pożywieniem. Zjadają m.in. 
komary, muchówki, mszyce, a także 
mrówki. Jednak uwaga, ugryzienie 
przez niektóre bywa bolesne.

Drapieżne ważki
W ogrodach, w których 
zaprojektowano oczko wodne lub 
staw z pewnością pojawią się 
ważki. W naszym kraju występują 
73 gatunki tych owadów. To dobrze, 
że goszczą obok wody, bowiem 
zarówno ich larwy, jak i dorosłe 
osobniki uwalniają ogród m.in. 
od dokuczliwych komarów.
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SZKODNIKI, NA KTÓRE WARTO UWAŻAĆ

Kontrowersyjne mrówki
Jeśli jest ich mało, można je uznać za naszych 
sprzymierzeńców. To naturalni „czyściciele” 
środowiska – zjadają padlinę czy resztki 
roślinne. Jednak, gdy jest ich dużo, osłabiają 
rośliny, m.in. w poszukiwaniu nektaru niszczą 
pąki i kwiaty, a podczas suszy ogryzają pędy 
wierzchołkowe roślin. Mogą też uszkadzać 
korzenie, bulwy i kłącza. Częstym zjawiskiem 
jest zakładanie przez nie gniazd na drzewach. 
Aby się ich pozbyć, należy unicestwić gniazdo, 
np. zalewając je wrzątkiem. Na trasach ich 
wędrówek można też zastosować przynęty 
z wolno działającym środkiem owadobójczym.

Niebezpieczne chrząszcze 
Oprócz pożytecznych istnieje też duża grupa chrząszczy czyniących duże 
szkody w naszych ogrodach. Uszkodzone przez nie rośliny zamierają. 
Chrząszcze składają jaja w różnych miejscach: żukowate, sprężykowate 
i opuchlaki – w ziemi, stonkowate – na liściach, kwieciaki – w pąkach, 
strąkowce – w strąkach, a tutkarze gałązkowce – w młodych pędach. Z jaj 
wylegają się larwy. W przypadku żukowatych smakołykiem są korzenie, 
dorosłe z tej grupy wygryzają zatokowe dziury na brzegu liści albo 
kwiatów, a darń na trawniku miejscami zasycha. Larwy kwieciaków żerują 
w pąkach, które stają się brunatne i zasychają, co prowadzi do obniżenia 
plonów. Duże szkody czynią też tutkarze – owady wczesną wiosną zjadają 
pąki i składają jaja w młodych pędach, gdzie larwy drążą korytarze. 
Latem chrząszcze ogryzają pędy, powodując ich zasychanie. Opuchlaki  
wygryzają brzegi liści, a larwy korzenie. 

Mszyce oraz mączliki są wyjątkowo 
ekspansywne i atakują nasadzenia dużą 
liczbą osobników. Ta nadrodzina owadów 
obejmuje ponad 4 tys. gatunków. Należą 

do najgroźniejszych szkodników 
wysysających z roślin soki. Ich 
żerowanie prowadzi do żółcenia, 
cętkowania, skręcania i brązowienia 
liści, a w skrajnych przypadkach 
do obumierania roślin. Do ich 
zwalczania warto w pierwszej 
kolejności wykorzystać środki 
ochrony biologicznej takie jak owady 
biedronkowate i sieciarki. Ataki mszyc 
ogranicza usuwanie chwastów, na 
których mogą się rozmnażać. Można 
też stosować pułapki mydlinowe 
oraz uprawiać rośliny barierowe, czyli 
niepodatne na mszyce.
Poważne szkody wśród naszych 
roślin ogrodowych mogą też 
powodować roztocza, np. rozkruszki, 
przędziorki i szpeciele.

Ekspansywne mszyce, mączliki i roztocza
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SKUTECZNYM SPOSOBEM NA SZYBKIE WYSUSZENIE PRANIA JEST ROZWIESZENIE 
GO NA ZEWNĄTRZ. I NIE MA ZNACZENIA, CZY MAMY DUŻY OGRÓD, TARAS 
CZY NIEWIELKI BALKON – WYSTARCZY DO TEGO ODPOWIEDNIA SUSZARKA.

na świeże powietrze

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

A PO PRANIU

Wysuszone na dworze ubra-
nia, ręczniki i bielizna po-
ścielowa pięknie, świeżo 

pachną, mniej się niszczą oraz nie są 
tak pogniecione. Ponadto wiosną i la-
tem suszenie na zewnątrz może być 
jedynym rozwiązaniem – gdy w domu 
nie działa ogrzewanie, pranie suszy 
się długo, wnosząc do wnętrza nad-
miar wilgoci i mało przyjemny za-

pach! Jeśli więc nie korzystamy z su-
szarki mechanicznej, nie pozostaje 
nam nic innego, jak sposób naszych 
babć. Jednak sznurki z  rozwieszo-
nym praniem, szczególnie w  miej-
skiej przestrzeni są mało estetyczne. 
Lepszym rozwiązaniem jest suszarka, 
którą w dowolnym momencie można 
rozstawić lub złożyć. Producenci ofe-
rują różne ich warianty. 

PARASOL W  OGRODZIE
Właściciele dużych ogrodów mają 
ułatwione zadanie. Wystarczy kupić 
tylko suszarkę ogrodową, czyli taką, 
która jest odporna na czynniki atmos-
feryczne. To ważne, aby deszcz, wiatr, 
niska i wysoka temperatura nie spo-
wodowały korozji linek. Zardzewiałe 
pręty mogą odpaść, ale niestety też 
pozostawić nieodwracalne plamy na 
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tkaninach. Suszarki ogrodowe na pra-
nie najczęściej mają kształt wygię-
tego na zewnątrz parasola. Specjalny 
drążek mocujemy w podłożu, dzięki 
czemu nie przewrócą się podczas wia-
tru. Drążek może być zamocowany na 
stałe, ale na rynku dostępne są rów-
nież modele mobilne. Zaletą susza-
rek-parasoli są długie, rozszerzane 
ramiona, dzięki czemu możemy na 
nich powiesić dużą ilość prania. Za-
zwyczaj suszarki przeznaczone na ze-
wnątrz wykonane są z wytrzymałego 
 aluminium i odpowiednio zabezpie-
czone przed negatywnym wpływem 
warunków zewnętrznych. Najwięk-
szą ich zaletą jest lekkość i atrakcyjna 
cena. Jeśli jednak wolimy naturalne 
materiały, to możemy zdecydować się 
na drewniany model. Pamiętajmy jed-
nak, że drewno wymaga odpowied-
niej i systematycznej pielęgnacji. Nie-
zależnie, czy kupujemy suszarkę alu-
miniową, czy drewnianą zwróćmy 
uwagę na jej rozmiar i rozpiętość. Im 
więcej metrów bieżących linek, tym 
więcej prania będziemy mogli suszyć 
za jednym razem. Udogodnieniem 
jest obrotowa głowica i regulowana wy-
sokość (niektóre modele mają nawet 
4 poziomy) – nie będziemy musieli 
podnosić rąk, wieszając pranie. Przy-
datna jest także opcja błyskawicz-
nego rozkładania i składania – często 
wystarczy nacisnąć guzik. Zazwyczaj 
producenci oferują całe zestawy mon-
tażowe, kuszą też gratisami: pokrow-
cem, pojemnikiem do klamerek czy 
dodatkowymi linkami do prania. 

WIEŻA NA BALKONIE 
I TARASIE 
Latem balkony i tarasy stają się su-
szarniami. Oczywiście możemy roz-
ciągnąć sznurki między krańcami 
balustrady, jednak takie rozwiązanie 
nie jest zbyt estetyczne i praktyczne 
–  linki zabierają przestrzeń, nawet 
gdy nic na nich nie wisi. Na balkonie 
czy tarasie sprawdzą się składane su-
szarki typu wieża. Umożliwiają mak-
symalne wykorzystanie przestrzeni, 
są pojemne, a przy tym zajmują nie-
wiele miejsca. Ponadto dzięki regulo-
wanym półkom bez problemu wysu-
szymy ręczniki, pościel czy koszule. 
Niektóre  modele wy posażone są 
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np. w wieszaki na uchwyty. Co ważne, 
gdy zapowiadają silny wiatr, unikajmy 
wieszania prania na tych suszarkach, 
ponieważ podmuchy mogą je prze-
wrócić. Jeśli nasz balkon jest wyjąt-
kowo mały – a takich nie brakuje – to 
dobrym wyborem może okazać się su-
szarka wieszana na poręczy lub moco-
wana do ściany. Po sezonie możemy 
ją zdemontować i zabezpieczyć przed 
zabrudzeniami oraz korozją. 

KLASYKA NA ZEWNĄTRZ
Klasyczne rozkładane suszarki, które 
zimą wykorzystujemy w domu, latem 
możemy postawić w ogrodzie, na tara-
sie czy balkonie. Niektóre modele za-
miast rozkładanych bocznych skrzy-
deł wyposażone są w wysuwane, te-
leskopowe ramiona. Rozkładane su-

szarki są nie tylko pojemne i lekkie, ale 
także stabilne. Warto wybrać model 
z  mechanizmem zatrzaskowym blo-
kującym nogi, który zapewni dodat-
kowe bezpieczeństwo. 

POJEMNA SUSZARKA
Suszarka – niezależnie od rodzaju 
– powinna pomieścić pranie wszystkich 
domowników. Dlatego przed jej zaku-
pem upewnijmy się, czy odpowiednio 
dobraliśmy jej rozmiar. W przypadku 
dużych rodzin z dziećmi najlepiej wy-
brać suszarkę-parasol lub duży roz-
kładany model, natomiast singlom 
może wystarczyć niewielka suszarka 
montowana do barierki balkonu. 
Oczywiście im większa suszarka, tym 
więcej miejsca zajmuje. Jeśli nie dys-
ponujemy zbyt dużą przestrzeni, naj-

lepszym wyborem będzie zakup mo-
delu przenośnego. Ułatwieniem bę-
dzie nieskomplikowany oraz solidny 
system rozkładania. 

SUSZENIE Z ZASADAMI
Niby nasz dom czy mieszkanie i pra-
nie, ale susząc je, warto robić to tak, 
aby nie wywoływać niezręcznych sy-
tuacji. Dlatego od strony sąsiadów 
wieszajmy bluzki, spodnie, koszule, 
ręczniki czy pościel, a dopiero w ko-
lejnych rzędach bieliznę. Zadbajmy 
również o odpowiednie miejsce. Su-
szarkę najlepiej postawić w słonecz-
nym miejscu, z dala od krzewów oraz 
ścian budynków. Odległość od ro-
ślinności jest o tyle ważna, że kwiaty, 
płatki oraz owoce mogą zabrudzić su-
szącą się odzież. 
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JEŚLI CHCEMY, ABY NASZ 
SAMOCHÓD BYŁ SPRAWNY 
I DOBRZE SIĘ PREZENTOWAŁ, 
MUSIMY DBAĆ O NIEGO 
PRZEZ CAŁY ROK. NAWET 
LATEM CZEKA NAS WIELE 
WYZWAŃ ZWIĄZANYCH 
Z PIELĘGNACJĄ AUTA.

domowy autoserwis

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

Zadbany samochód zawsze będzie  
dobrze wyglądał, bez względu na 
markę czy model. Chociaż latem 

nie musimy martwić się o błoto, sól dro-
gową czy śnieg, to nie należy zaniedbać 

LETNI,
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domowy autoserwis

Detale na błysk
Aby jazda była komfortowa, 
zadbajmy o wnętrze. Na początek 
wszystko wyjmujemy z auta. 
Śmieci od razu wyrzucamy! Warto 
trzymać się podstawowych zasad 
sprzątania, czyli z góry na dół 
i od środka do zewnątrz. Jako 
pierwsze myjemy więc szyby, 
lusterka, zegary i wyświetlacze 
LCD. Pielęgnacji wymagają także 
elementy z tworzyw sztucznych. 
Najbezpieczniej jest używać 
środka przeznaczonego do 
konkretnego materiału. Możemy 
wybierać wśród sprayów, 
pianek, mleczek i balsamów. 
Do czyszczenia otworów 
wentylacyjnych przyda się 
sprężone powietrze, które można 
wykorzystać też do usuwania 
kurzu z trudno dostępnych 
szczelin. Zakonserwujmy również 
uszczelki – najwygodniejszy 
będzie preparat z dozownikiem 
z gąbki.

pielęgnacji auta, gdyż jest wiele in-
nych czynników, które pogarszają 
stan karoserii. Ponadto upalne dni 
mogą negatywnie wpływać na funk-
cjonowanie samochodu. Jeśli więc 
chcemy uniknąć awarii i drogich na-
praw, to niezbędna jest odpowiednia 
konserwacja oraz regularne spraw-
dzanie istotnych elementów. 

MYCIE AUTA…
Latem podstawową czynnością 
jest mycie samochodu, nie tylko ze 
względu na wygląd – kurz może do-
stać się do wnętrza silnika. O ile 
mamy taką możliwość, najbezpiecz-
niej jest wykonać tę pracę samodziel-
nie. Ta metoda utrzymania auta w do-
brej formie jest oczywiście czaso-
chłonna, ale jednocześnie najtańsza. 
Aby nie uszkodzić karoserii, zawsze 
wybierajmy odpowiednie kosmetyki 
samochodowe. Nie należy stosować 
płynów do mycia naczyń. Chociaż pie-
nią się tak jak szampony samocho-
dowe i dobrze radzą sobie z tłustymi 
zabrudzeniami, to niestety mogą spo-
wodować matowienie lakieru. Nie-
które płyny do naczyń mogą również 
mieć w swoim składzie ocet, który 
przyspiesza korozję. Nie wykorzy-
stujmy także innych preparatów my-
jących, które znajdziemy w domu, po-
nieważ mogą być one agresywne che-
micznie – kwasy albo zasady spowo-
dują korozję, a wybielacze odbarwią 
lakier. Do czyszczenia samochodu wy-
bierajmy więc wyłącznie środki specjal-
nie do tego przeznaczone. Ich skład 
został tak opracowany, aby z łatwo-
ścią usuwać nawet uciążliwe zabru-
dzenia oraz chronić lakier przed rdze-
wieniem. Planując mycie samochodu, 
powinniśmy ponadto wyposażyć się 
w miękkie ściereczki czy gąbki, wia-
dro oraz lateksowe rękawiczki, które 
zabezpieczą nasze dłonie. 
Uwaga! Samochód możemy myć 
w miejscach tylko do tego przeznaczo-
nych. Za mycie pod blokiem, a na-
wet na własnej posesji, gdy nie jest do 
tego przystosowana, grozi nam man-
dat. Jednak nie znaczy to, że nie mo-
żemy wyczyścić auta pod domem. 
Gdy na posesji wykonana jest kanali-
zacja, do której spływa brudna woda 
lub stosowny zbiornik bezodpływowy, 
to pracę tę możemy wykonać.

…W KILKU KROKACH
Latem do mycia samochodu warto 
wybierać szampony z woskiem, ponie-
waż w nieinwazyjny sposób pomogą 
nam usunąć z karoserii i innych ele-
mentów samochodu przyschnięte in-
sekty, ponadto nie zostawią smug. 
Mycie samochodu zaczynamy od 
spłukania samochodu wodą pod ci-
śnieniem, aby pozbyć się kurzu, za-
schniętego błota, piasku czy żwiru. 
W ten sposób unikniemy ewentual-
nych zarysowań lakieru. Szampon 
rozcieńczmy z wodą w proporcjach 
zalecanych przez producenta. Zbyt 
mała ilość preparatu spowoduje, że 
nasza praca będzie nieefektywna, na-
tomiast zbyt duża, że preparat odłoży 
się na mytej powierzchni i powstaną 
smugi oraz zacieki. Przed użyciem 
środka należy wstrząsnąć butelką, 
aby składniki aktywne znalazły 
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się w całej jego objętości. Samochód 
myjemy gąbką, wykonując koliste ru-
chy. Zaczynamy od dachu i przecho-
dzimy na boki. Czyszczoną powierzch-
nię spłukujemy wodą, również zaczy-
namy od dachu. Wykonajmy to do-
kładnie, gdyż pozostawione resztki 
detergentów mogą spowodować po-
wstawanie smug, które popsują cały 
efekt. Karoserię wycieramy do sucha 
za pomocą ściereczki z mikrofibry lub 
irchy bądź ściągaczki do wody. Nie 
pozostawiajmy samochodu do samo-
istnego wyschnięcia, gdyż zacieki zni-
weczą nasz trud. 
Pamiętajmy, że nie należy myć roz-
grzanego samochodu. Szybko wysy-
chający detergent w połączeniu z nie-
dokładnie spłukanym brudem skut-
kuje trudnymi do usunięcia plamami 
i zaciekami. Ponadto duże różnice 
temperatur powodują niebezpieczne 
naprężenia metalu i szyb.

ODKURZANIE I PRANIE
Zanim weźmiemy się za czyszczenie 
tapicerki, odkurzamy wnętrze, włącz-
nie z przestrzeniami pod fotelami (naj-
lepiej je poprzesuwać), zagłębieniami 
tapicerki, kieszeniami drzwi, schow-
kami, tylną półką oraz bagażnikiem. 
Jeśli mamy tapicerkę tekstylną, do jej 
wyczyszczenia stosujemy odpowiedni 
środek, który usunie nie tylko plamy, 
ale i nieprzyjemne zapachy. Najwy-
godniejszy jest preparat w sprayu. Wy-
starczy spryskać powierzchnię, od-
czekać kilka minut i  wyczyścić ją 
szczotką lub szmatką – wykonujemy 
ruchy zbierające, a nie wcierające. Na 

koniec odkurzamy tapicerkę. W  ten 
samym sposób możemy również wy-
czyścić boczki drzwi, a także pod-
sufitkę. Tapicerka i pozostałe skó-
rzane elementy wymagają nie tylko 
czyszczenia, ale również impregnacji. 
Warto wybierać preparaty, którą łączą 
obie te cechy. Nanosimy je okrężnymi 
ruchami za pomocą ściereczki z mi-
krofibry. Gumowe dywaniki najlepiej 
wytrzepać, a później umyć strumie-
niem wody prosto ze szlaucha.

NIEZBĘDNE ZABIEGI
Dbanie o samochód latem to nie 
tylko regularne mycie, musimy rów-
nież wymienić płyny samochodowe, 
a przede wszystkim płyn do spryski-
waczy. Ten zimowy nie najlepiej bę-
dzie spełniał swoje zadania, ale wręcz 
może brudzić szyby. Wysokie, letnie 
temperatury źle wpływają na substan-
cje w nim zawarte, przez co jego sku-
teczność jest znacznie mniejsza. Wy-
mieńmy również zużyte pióra w wy-

cieraczkach. Sprawne będą dobrze 
zbierały wodę podczas letnich burz, 
skutecznie także oczyszczą szybę 
spryskaną płynem do spryskiwaczy. 
Dobra widoczność przekłada się na 
bezpieczeństwo na drodze! Skontro-
lujmy poziom oleju – zbyt niski spo-
woduje, że silnik będzie niedosta-
tecznie chroniony, co może doprowa-
dzić do przedwczesnego zużycia lub 
nawet zatarcia – oraz płynu hamulco-
wego i  chłodniczego. Sprawdźmy ci-
śnienie w oponach. Zbyt niskie w kon-
takcie z gorącą jezdnią może spowo-
dować rozerwanie opony. Ponadto 
rozgrzana, a później mokra po desz-
czu nawierzchnia powoduje, że bar-
dzo łatwo stracić w takich warunkach 
przyczepność, wydłuża się również 
znacząco droga hamowania. Upew-
nijmy się, czy mamy niezbędne akce-
soria np. trójkąt, apteczkę, kamizelkę 
i gaśnicę – czyli wszystko, co zagwa-
rantuje nam bezpieczeństwo na wy-
padek kolizji. 

O co jeszcze warto zadbać
Czyszczenie wnętrza samochodu to także dobra okazja, by oczyścić układ 
klimatyzacji. Oczywiście jego przeglądy należy wykonywać co ok. 2 lata 
w specjalistycznym warsztacie, ale samodzielnie również możemy odświeżyć 
„klimę” za pomocą specjalnego preparatu. Jest on łatwy w użyciu. Wystarczy 
puszkę umieścić we wnętrzu i na kilkanaście minut pozostawić samochód 
uruchomiony. Nie trzeba niczego demontować. Jeśli jeszcze tego nie 
zrobiliśmy, to jak najszybciej wymieńmy opony zimowe na letnie! Pamiętajmy, 
aby przed wyjazdem za granicę zrobić dokładny przegląd samochodu. 
Uwaga! Latem problemem w samochodzie może być zmniejszona 
sprawność akumulatora – wysokie temperatury przyczyniają się do 
pogorszenia jego stanu. Dlatego parkujmy auto w zacienionych miejscach. 
Dobrą praktyką jest wożenie ze sobą kabli rozruchowych. Warto również 
przykrywać deskę rozdzielczą srebrną matą. 
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Mieszkańcy domów cenią 
sobie prywatność. Należy 
ona do podstawowych 
potrzeb, zaspokajamy ją 
m.in. poprzez różnego 
rodzaju przesłony. 
Najlepiej wybrać takie, 
które przypadną do 
gustu zarówno nam, 
jak i naszym sąsiadom. 
Mogą to być rozwiązania 
tradycyjne lub na wskroś 
nowoczesne.

Jesień

Rynny o tej porze roku wymagają 
szczególnej uwagi. Jeśli stoimy przed ich 
wyborem, pamiętajmy, że poza takimi 
cechami jak wielkość czy kompatybilne 
akcesoria instalacyjne, istotny jest też ich 
kształ i kolor, które powinny być spójne 
z dachem. Jakie rodzaje rynien wybrać, 
czym się różnią i na jakie elementy zwrócić 
uwagę przy ich montażu czy wymianie?

W NASTĘPNYM NUMERZE

Domki gospodarcze, 
piwniczki, podjazdy, trakty 
komunikacyjne, a także 
ogrodzenia to elementy 
architektoniczne, na 
które warto jesienią 
zwrócić szczególną 
uwagę. Przeważnie 
o nich zapominamy, 
a przecież także one 
wymagają odpowiedniego 
zabezpieczenia, choćby 
odnowienia. Podpowiemy, 
jakie farby i preparaty 
impregnujące oraz 
przywracające dobry 
wygląd wybrać, by służyły 
nam jeszcze wiele lat.

ODGRODZENI OD SĄSIADA

        

        

RYNNY – DETAL NIEZBĘDNY NA KAŻDYM DACHU 

LODÓWKA W STARYM STYLU – ROBI SIĘ BARDZO MODNA

To urządzenie AGD jest 
nieodzownym elementem 
wyposażenia każdej kuchni. Jeśli 
chcemy dodać temu wnętrzu 
wyrazistości, sięgnijmy po 
model inspirowany desigem 
nawiązującym do lat 50-60. Taka 
lodówka potrafi odmienić każdą 
kuchnię i nadać jej modny sznyt. 
Wnętrza urządzone nowocześnie, 
a wyposażone w lodówkę 
„staruszkę” mogą być inspirujące 
i zachęcić do zmian!
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