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poradnik – domy, mieszkania, ogrody

•   plany mieszkaniowe 
na małe i duże potrzeby

•  domowe wakacje 
też mogą mieć swój urok

•   pandemia i susza – chrzest bojowy 
dla naszych domów i ogrodów
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Lato puka właśnie do naszych drzwi, 
a czy nie mają Państwo wrażenia, że nie 
było w tym roku wiosny? Chyba wszyscy 
doświadczamy stanu funkcjonowania 
w jakimś dziwnym, zatrzymanym 
w początkach marca czasie, kiedy to 
epidemia nieoczekiwanie wytrąciła 
nas z normalnego życia. Zamknęła 
bezlitośnie w domach, zweryfikowała 
plany na przyszłość, ukradła marzenia. 
Skoro jednak utraciliśmy wiosnę, to 
może uda nam się zawalczyć o lato! Nie 
będzie ono łatwe, ale jeśli przepadły 
perspektywy wyjazdów urlopowych, to 
może jest to okazja, by zagospodarować 
ten czas dla siebie, własnej rodziny, 
swojego mieszkania i domu? 
Nadrobić wszystkie zaległości zarówno 
w rodzinnych relacjach, jak i domowych 
porządkach? Wrócić do podstaw 
i korzeni. Choćby takich jak nasz dom 
czy mieszkanie. Społeczna kwarantanna 
i zagrożenie zdrowia były doskonałym 
sprawdzianem dla funkcjonalności 
naszych domów. Bezlitośnie obnażyła 
ona wszystko, co niedomaga w ich 
przestrzeni, pogłębia niewygody, 
utrudnia budowanie relacji rodzinnych. 
Warto to wszystko bezzwłocznie naprawić 
– garść porad i inspiracji dostarczamy 
w artykule „Dom w trudnym czasie”. 
Jednocześnie zachęcamy Państwa do 
działań na balkonach i w ogrodach – tu 
możemy bezpiecznie popracować, jak 
i skorzystać z rozmaitych form aktywnego 
wypoczynku. 

Zapraszam do lektury 
i na naszego bloga 

www.mjakmrowka.pl



LatoKALENDARIUM
SEZON W OGRODZIE

KWIATY NA PRZYSZŁY SEZON
Już na początku lipca możemy wysiać kwiaty 
dwuletnie – stokrotki, niezapominajki czy bratki. 
Pamiętajmy o zacienianiu wszystkich zasiewów 
w czasie upałów. Z kolei sierpień to doskonały czas 
na sadzenie ich rozsad, a także dzwonków czy malw. 
W tym okresie nie zapomnijmy też o rozsadzaniu 
i sadzeniu bylin. Warto wówczas pomyśleć 
o przesadzeniu kilkuletnich karp peonii – najlepsza 
na zmianę miejsca będzie dla nich druga połowa 
sierpnia. W tym czasie można też porozdzielać duże 
kępy omiegów kaukaskich czy liliowców oraz floksów. 
Co 3 lata dzielimy kłącza kosaćców – brudkowego 
oraz niskiego, a także bulwy ziemowitów. Pod koniec 
sierpnia warto pomyśleć o posadzeniu szachownicy 
cesarskiej i kostkowej oraz cebul narcyzów. W sierpniu 
możemy również przystąpić do rozmnażania wrzosów 
poprzez sadzonki wierzchołkowe.
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OGRÓD JAK Z OBRAZKA
Piękny ogród jest nie tylko pełen efektownych roślin. By 
robił wrażenie, musi być zawsze jak spod igły – zadbany, 
wypielęgnowany, uporządkowany i czysty. Nie ozdobią go 
usypane z chwastów, przekwitłych kwiatów oraz skoszonej 
trawy „wzgórki”, o których uprzątnięciu zapominamy 
i natykamy się na nie w najmniej pożądanych momentach. 
Unikniemy takich niespodzianek, jeśli będziemy regularnie 
usuwać wypielone chwasty i inne efekty naszych zabiegów 
porządkujących. Do tego zadania warto zabrać się w sposób 
systemowy. Chętniej je wykonamy, jeżeli wyposażymy się 
w nowoczesne sprzęty ogrodnicze. By uniknąć gromadzenia 
roślinnych odpadów w niepożądanych miejscach, trzeba 
przystąpić do ich usuwania od razu, a więc równocześnie 
z wyrywaniem chwastów czy przycinaniem roślin. Dlatego 

podczas prac powinien nam towarzyszyć sprzęt, w którym 
będziemy gromadzić roślinne resztki. Dobrym wyborem 
będzie lekki składany kosz na odpadki, do którego od 
razu w trakcie pielenia czy przycinania roślin będziemy je 
wrzucać. Najlepiej wybrać pojemnik plastikowy lub tekstylny 
z wygodnymi uchwytami. Przeniesiemy go z łatwością wraz 
z zawartością. Kosz z brezentu będzie odporny na rozdarcia, 
dlatego nawet ostre gałązki czy łodygi kwiatowe go nie 
zniszczą. Łatwo się składa i automatycznie rozkłada, a po 
złożeniu zajmuje niewiele miejsca. Gdy odpadów roślinnych 
będzie niemało, warto wykorzystać duży mobilny pojemnik  
–  niektóre mają nawet do 100 l pojemności. Są lekkie, mają 
dobrze wyprofilowany uchwyt oraz duże koła, dzięki którym 
manewrowanie pojemnikiem jest łatwe. Bez problemu można 
nim przejeżdżać do kolejnej wymagającej podcięcia rośliny, 
a potem do kompostownika.
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ŻYCZLIWOŚĆ DLA OWADÓW
Lubimy tylko nieliczne, ale nawet te, które bywają dla nas groźne są 
pożyteczne na naszych rabatach i grządkach. W sposób naturalny 
wyręczają nas w walce ze szkodnikami i zapylają wiele roślin. Warto 
więc, by na dobre na naszej działce zagościły biedronki, trzmiele czy 
ważki. Już od czerwca można spotkać w naszym ogrodzie biedronki 
czyszczące go z mszyc. Zapewnimy im schronienie w postaci 
wyrośniętej trawy. Także pająki zjadają m.in. komary, muchówki, 
mszyce i mrówki. Jeśli mamy oczko wodne lub staw, możemy 
liczyć na ważki zjadające komary. Warto już teraz zadbać o owady 
– rozwieśmy im specjalne domki, w których przeżyją zimę. Unikajmy 
też stosowania środków owadobójczych. 

UPORZĄDKOWANY 
KOMPOSTOWNIK
Kompostowanie najwygodniej przeprowadzać 
w specjalnym, przeznaczonym do tego celu  
pojemniku, który pozwala na utrzymanie 
odpadków organicznych w uporządkowanej 
formie. Ponadto zapewnia ochronę przed wiatrem 
i wysuszaniem przez promienie słoneczne. 
W średniej wielkości ogrodzie warto założyć 
trzykomorowy kompostownik. Pierwsza komora 
powinna pełnić rolę silosu na odpadki organiczne. 
W drugiej kompost będzie dojrzewał, natomiast 
trzecia stanie się magazynem z dojrzałym 
kompostem. Dobrym rozwiązaniem są gotowe, 
wykonane najczęściej z tworzywa sztucznego 
termokompostowniki, które umożliwiają 
szybkie wytwarzanie kompostu (nawet w ciągu 
2 miesięcy). Pojemniki te zapewniają ciągłość 
procesu kompostowania niezależnie od 
warunków panujących na zewnątrz.

CZARNE ZŁOTO OGRODNIKÓW
Kompost to jeden z najlepszych nawozów organicznych. Jest w pełni 
naturalny i w 100% ekologiczny. Będziemy mogli nim zasilać rośliny 
w ogrodzie czy doniczkach, skutecznie wzbogaca glebę w próchnicę 
oraz sprawia, że staje się ona pulchna i przewiewna. W odróżnieniu 
od nawozów mineralnych czy obornika, kompost nie stwarza 
zagrożenia przenawożenia lub zatrucia środowiska. Można go również 
wykorzystać m.in. w formie ściółki, jako składnik do wysiewu nasion, 
do wypełniania dołków przy sadzeniu roślin. Do kompostowania 
nadaje się większość odpadów organicznych powstających w domu 
i ogrodzie. Pamiętajmy, aby nie wyrzucać na pryzmę mięsa oraz 
solonych i smażonych kuchennych odpadów, gdyż mogą one zwabić 
szczury. 
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NA POWIETRZU 
SMAKUJE 
NAJLEPIEJ 
Posiłki na świeżym powietrzu 
należą do kanonu letniego życia 
towarzyskiego. I chociaż dzisiaj 
mogą odbywać się one tylko 
w gronie najbliższych, także 
mogą być niezapomniane, 
szczególnie jeśli zadbamy o ich 
odpowiednią bazę. W organizację 
ogrodowej imprezy zaangażujmy 
całą rodzinę – nawet maluchy 
mogą pomagać, zwłaszcza 
jeśli jadalnia pod chmurką 
będzie położona stosunkowo 
blisko kuchni. Powinno być to 
miejsce otwarte na ładne widoki. 
Wybierzmy stół, który pomieści 
wszystkich domowników – także 
tych najmłodszych – wszyscy 
w rodzinie są tak samo ważni! 
Wielka siła drzemie również 
w tekstyliach udomawiających 
przestrzeń ogrodu.
Kupmy poduszki, pledy oraz 
chodniki odporne na wilgoć. 
Pomyślmy też o oświetleniu, tak 
byśmy mogli posiedzieć przy 
stole po zmroku. 

ODPOCZYNEK 
TYLKO W KWIATACH 
Latem kojące zacisze, jakie pozwalają zbudować 
niektóre rośliny jest nie do przecenienia. Warto 
więc oprzeć je na drewnianej pergoli lub ścianie 
altany. Tym bardziej, że na taką efektowną przesłonę 
możemy wykorzystać wiele roślin. Do dekoracyjnych 
i wykwintnych można z pewnością zaliczyć róże 
z grupy pnących. Wykształcają długie i silnie rosnące 
wzniesione pędy, które osiągają od 3 do nawet 5 m 
wysokości. Ich atutem jest także długie kwitnienie 
– niektóre odmiany aż do października są obsypane 
kwiatami. Nie zapominajmy jednak o usuwaniu 
przekwitłych kwiatostanów. Najobficiej będą kwitły 
w miejscach nasłonecznionych. Spośród róży pnących 
wyróżniają się bardzo wytrzymałe, szybko rosnące 
ramblersy, które mają sztywne pędy. Ich stosunkowo 
nieduże, pojedyncze lub półpełne kwiaty zebrane 
w grona pojawiają się jednak tylko latem. Wypierają 
je klimbingi oraz różnorodne krzyżówki. Ich pnącza 
są wiotkie i silne, a kwiaty większe pojedyncze lub 
zebrane w niewielkie grona. To właśnie one kwitną 
przez cały sezon. Niezależnie od odmiany pamiętajmy, 
że róże pnące nie wykształcają czepnych narządów, 
konieczne więc jest ich podwiązywanie do podpór, 
które należy postawić, zanim posadzimy rośliny. 
Podpora nie może być zamontowana zbyt blisko 
ściany – róże pnące wymagają bowiem odpowiedniej 
cyrkulacji powietrza. 

SEZON W OGRODZIE
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SEZON W OGRODZIE

PARTY TIME JAK W TROPIKACH
Nic też nie stoi na przeszkodzie, by rodzinnym posiłkom 
w ogrodzie, na tarasie lub balkonie nadać niezwykły klimat, 
przywodzący na myśl wakacje spędzane w egzotycznych 
krajach! Mając latem do wyboru całą masę świeżych 
owoców, również z własnego ogrodu, nietrudno 

zaaranżować na przykład podwieczorek 
z lekkimi owocowymi 

przekąskami. Są one 
łatwe i szybkie do 

przygotowania, ale 
powinny być także 

efektowne, tak 
aby nie tylko ich 
smak, ale też 
walory wizualne 
przeniosły nas  
w wyobraźni pod 
palmy, nad brzeg 
krystalicznego 

oceanu. W upalne 
dni możemy 

przygotować dla 
siebie owocowy poncz, 

a dla dzieci orzeźwiającą 

FORMA MA ZNACZENIE
Rodzinny obiad, podwieczorek czy poranna kawa mogą 
stać się np. podczas pracy zdalnej przerywnikiem 
pełnym dobrych emocji, jeśli obok walorów smakowych 
zaserwujemy je w odpowiedni sposób. Subtelny obrus 
w delikatnych pastelach lub z kwiatowym lekkim wzorem 
to podstawa aranżacji stołu. Najbardziej odpowiedni 
będzie z naturalnych tkanin, takich jak len lub bawełna. Nie 
pomińmy również zastawy, przygotowując posiłek nawet 
dla siebie. Dlaczego w tym trudnym czasie nie skorzystać 
z ulubionej rodzinnej porcelany? Udekorujmy stół kwiatami, 
na pewno znajdziemy odpowiedni bukiet na własnych 
rabatach. Warto, by kwiaty pojawiły się także w miejscach 
mniej oczywistych, np. na ławeczce czy regale lub szafce 
będących elementami ogrodowych stylizacji. 

JAK USIĄŚĆ TO NATURALNIE
Wygodne siedzisko to podstawa letniego 
wypoczynku. Zawsze dobrym wyborem będą 
krzesła, fotele czy ławeczki wykonane z naturalnych 
materiałów. Ich urodzie nie szkodzą nawet defekty 
– przebarwione czy lekko uszkodzone też dobrze 
wyglądają. Zawsze na topie będą drewniane: 
sosnowe, bukowe, olchowe czy akacjowe oraz 
te z gatunków egzotycznych, np. teaku. Siedziska 
wykonane z wikliny, rattanu bądź traw są ciepłe 
w dotyku i bardzo plastyczne. Nie narażajmy 
ich jednak na nadmierne nasłonecznienie, które 
w przypadku siedzisk wiklinowych, rattanowych 
czy wykonanych z traw może prowadzić do 
odkształceń lub pęknięć. Będą nam służyć długo, 
jeśli zabrudzenia i kurz będziemy przecierać 
wilgotną ściereczką. Wiklinowe można też 
czyścić szczotką ryżową. Wyroby z wikliny czy 
rattanu będą błyszczały, jeśli wypolerujemy je 
ochronnym woskiem.

lemoniadę – napoje te świetnie nadają się do podania 
w słoju z kranikiem. Niezależnie od składników jakich 
użyjemy do jej przygotowania, lemoniada znika jako 
pierwsza! Dobrym pomysłem są również owocowe 
lody czy kolorowe owocowe koreczki. Za pomocą 
owoców nasze rodzinne podwieczorki będą ucztą nie 
tylko dla ciała, ale również dla oczu!



galicja.indd   1galicja.indd   1 17.04.2020   19:31:1817.04.2020   19:31:18



8  lato 2020

KALENDARIUM
     lato

WYZWANIA DLA DOMU

SEZONOWE OWOCE NA ZDROWIE
Naturalne produkty stanowią ważny element naszej 
codziennej diety, a letnie owoce są najzdrowsze, 
najbardziej wartościowe i pełne smaku. Dostarczają nam 
ogromnej ilości witamin i składników służących naszemu 
zdrowiu, np. borówka amerykańska zawiera antocyjany 
działające korzystnie na nasze ciśnienie i pamięć oraz 
oczy, maliny z kolei to prawdziwa bomba witaminowa, 
zawierają również wiele substancji mineralnych takich 
jak żelazo, magnez, potas i wapń. Wybierajmy owoce 
nieuszkodzone, najlepiej kupować je na targowiskach, 
u sprawdzonych dostawców. Stragany uginają się pod ich 
ilością, możemy więc wybierać i przebierać, kupując od 
okolicznych rolników dosłownie zaraz po zerwaniu. 

ZBIORY Z WŁASNEGO OGRÓDKA
Dla wielu ogrodników sadzenie owoców to poważna 
umiejętność, natomiast do zbierania plonów nie 
przywiązują już aż takiej wagi. W wielu przypadkach 
zwykłe zrywanie owoców nie wystarcza. Bardzo 
ważnymi czynnikami są prawidłowa technika oraz 
odpowiednia pora. I tak np. jeśli uprawiamy w swoim 
ogrodzie truskawki, możemy zbiory rozpocząć 
już w czerwcu. Pora plonów zależy jednak przede 
wszystkim od pogody i okresu wzrostu. Najlepiej 
zbierać różne rodzaje jagód we wczesnych godzinach 
porannych, ponieważ wówczas nie latają jeszcze osy 
i pszczoły, które będą konkurować z nami o owoce. 
Ponadto truskawki wydzielają o tej porze bardzo 
intensywny zapach. Ważne, aby owoców nie zrywać 
siłą, tylko ostrożnie, z ogonkiem – w ten sposób 
zerwane owoce pozostaną dłużej świeże. Borówki 
dojrzewają na przełomie lipca i sierpnia. Należy zrywać 
je dopiero wtedy, gdy ich aromat w pełni się rozwinie. 
Natomiast porzeczki dojrzewają już pod koniec czerwca 
i długo utrzymują się na krzewach, dlatego ich zbiór 

OWOCOWY SAVOIR-VIVRE
Większość osób nie wyobraża sobie przyjęcia rodzinnego czy też 
uroczystości czysto towarzyskiej bez świeżych owoców, szczególnie 
że w okresie letnim są one ogólnodostępne. Serwowanie owoców 
w całości jest niezwykle dekoracyjne. Z reguły do tego celu 
wykorzystujemy patery (szczególnie ładnie prezentują się te wykonane 
ze szkła lub kryształu), misy i półmiski (mają przeróżne kształty, od 
półkolistych do łódkowatych, mogą być wykonane z drewna, szkła 
czy też metalu), kosze na owoce (z metalu lub drewna) lub etażerki. 
Pamiętajmy, że niektóre owoce wymagają od nas specjalnego podania, 
by umożliwić spożywanie ich w miarę estetyczny i komfortowy 
sposób. Truskawki serwuje się już bez zielonych części (tzw. ogonków), 
w całości lub połówkach. Możemy do nich zaproponować gościom 
czekoladowy mus lub śmietanę. Czereśnie, wiśnie i porzeczki powinny 
trafić na stół w całości razem z ogonkami, w specjalnie przygotowanej 
do tego dekoracyjnej misie z mniejszą miską na pestki i ogonki. 
Jagody, maliny i poziomki podajemy bez ogonków, w dużych, niezbyt 
głębokich salaterkach lub porcjowane w małych miseczkach. Osobno 
podajemy dodatki: cukier puder, słodką śmietankę lub bitą śmietanę. 
Winogrona umieszczamy natomiast w misie, uprzednio powinniśmy 
podzielić kiście na mniejsze części.

może być prowadzony sukcesywnie, nawet przez kilka 
tygodni. Pamiętajmy, że porzeczki oraz borówki nie 
dojrzewają poza krzewem, dlatego powinny być zbierane 
w fazie pełnej dojrzałości. 



się staną szczelne słoiki na przetwory i butelki. Słoiki 
mogą być stylowe, typu weck lub z zakrętkami „twist”. 
Butelki mogą być natomiast zamykane na korek na 
sprężynie. Na koniec przydadzą nam się naklejki, dzięki 
którym opiszemy co znajduje się w którym pojemniku. 
I jeszcze jedno – nie zapomnimy o kolorowych 
fartuszkach i rękawicach kuchennych zabezpieczających 
przed bolesnym oparzeniem. W końcu w kuchni też 
możemy wyglądać ładnie.

NIEZBĘDNE W KUCHNI
Domowe przetwory przypomną nam w czasie długich, 
jesiennych i zimowych wieczorów ciepłe letnie dni 
i słoneczne wakacje. Czerwone truskawki, fioletowe 
śliwki czy pomarańczowe morele zamieniają się 
właśnie teraz w pyszne dżemy i konfitury, wiśnie 
i maliny w energetyczne soki, a czarne porzeczki 
w jedno i drugie. Do ich przyrządzenia wykorzystajmy 
kolorowe kuchenne akcesoria – nie tylko ułatwią tę  
monotonną pracę, ale „rozweselą” całą kuchnię. Do 
zrobienia domowych przetworów na pewno przydadzą 
nam się sita i durszlaki – mycie i dokładne osuszenie 
owoców przed przetwarzaniem to podstawa. 
Następnie potrzebne będą wygodne obieraczki i waga 
kuchenna do odmierzania składników. Oczywiście 
będziemy potrzebowali przeróżnych mis i garnków. 
Misy powinny być pojemne, by wygodnie było w nich 
mieszać i nie gubić owoców. Po co dodatkowy 
bałagan? Chyba nikt nie lubi niepotrzebnego 
sprzątania. Podobnie jest z garnkami. Powinny 
być stabilne i z nienagrzewającymi się uchwytami 
– smażenie, na przykład konfitur, trwa dosyć 
długo. Przydadzą się też wygodne łyżki i szpatuły 
do mieszania. Praktyczne są te silikonowe – nie 
nagrzewają się i można je myć w zmywarce. Kiedy już 
nasze dżemy, konfitury i soki będą gotowe, potrzebne 

 REKLAMA 
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KALENDARIUM
     lato

WYZWANIA DLA DOMU

ŚWIEŻE OWOCE JAK NAJDŁUŻEJ 
Wiele owoców najlepiej znosi przechowywanie 
w chłodnym miejscu, w którym panuje temperatura 
ok. 10oC. Jeżeli w domu nie mamy piwnicy ani spiżarni, 
najlepszym miejscem będzie lodówka. Przede wszystkim 
owoce powinny otrzymać swoje własne miejsce, z dala 
od wędlin i nabiału. Może to być dolna szuflada lub półka. 
Postarajmy się, aby miejsce było suche i wyścielmy je 
papierem lub ręcznikiem papierowym. Nie trzymajmy 
owoców razem z warzywami (nie powinny się dotykać), bo 
warzywa zaczną gorzknieć. W sklepach znajdziemy wiele 
pojemników przeznaczonych właśnie do przechowywania 
owoców w lodówce. Przykładem może być pojemnik 
z wkładem w postaci koszyka. Dzięki temu owoce nie 
stykają się ze ściankami pojemnika i zachowują świeżość 
nieco dłużej. Co ciekawe, niektóre pojemniki wyposażone 
są w filtr z węglem aktywnym, który pochłania nadmiar 
etylenu i spowalnia proces psucia. Filtr trzeba wymieniać 
co 90 dni. Jeżeli nie chcemy wydawać pieniędzy, 
wystarczy zwykły koszyk lub plastikowy pojemnik. 

JAK PRZECHOWYWAĆ PRZETWORY
Słoje, słoiki i słoiczki – oto najlepsze naczynia do 
przetrzymywania przygotowanych przetworów. 
Miejsce, w którym je umieścimy, powinno 
być przede wszystkim suche i czyste, a także 
chłodne i przewiewne. Najlepiej sprawdzi się 
do tego celu piwnica – panujące tu temperatury 
zawsze są niższe niż w domu, a do tego nie ma obawy, 
że piwniczne półki będą oświetlone promieniami 
słonecznymi. W piwnicy szczególnie dobrze 
przechowają się marynaty z warzyw i kiszonki, które 
wymagają niższych temperatur. W nieco wyższej 
temperaturze możemy natomiast przechować przetwory 
z dodatkiem cukru, jak np. dżemy czy kompoty. 
Wystarczy tu spiżarnia, a nawet szafki kuchenne – pod 
warunkiem, że są odpowiednio wentylowane.

ZAMROŻONE SMAKI LATA
Owocowy sezon w pełni! Teraz możemy 
rozkoszować się smakiem świeżych truskawek, za 
chwilę wiśni i jabłek. Ale jak zachować go na zimowe 
miesiące? Jest na to sposób: zamrażanie. Jeśli tylko 
mamy odpowiednio duży zamrażalnik, przygotujmy 
owocowe mrożonki samodzielnie. W ten sposób 
w lodówce przechowamy trochę smaków i kolorów 
lata na ponure jesienne oraz zimowe dni. Mrożone 
owoce zachowują nawet 80% wartości świeżych 

owoców. Szczególnie dobrze zachowuje się 
w nich witamina C i składniki mineralne. Zaletą 
mrożenia jest też to, że do owoców nie trzeba już 
dodawać żadnych substancji konserwujących, 
nawet naturalnych, np. cukru czy octu. Do 
mrożenia najlepiej nadają się drobne owoce: 
truskawki, wiśnie, śliwki, porzeczki, agrest, 
jagody, maliny. Możemy też zamrozić morele, 
ale stracą swój piękny kolor, choć nie smak. 
Jest jednak na nie sposób: blanszowanie – czyli 
zanurzenie we wrzątku na 1-2 minuty. Oczywiście 
możemy mrozić również różne warzywa – nie 
nadają się do tego jednak sałaty, rzodkiewki, 
cebule i czosnek. 
Produkty, które chcemy zamrozić muszą być 
dojrzałe, nieuszkodzone i jak najświeższe – od 
chwili zerwania, z każdym dniem owoce i warzywa 
tracą składniki odżywcze. Do przechowywania 
mrożonek używajmy tylko szczelnych opakowań, 
wykonanych z materiałów odpornych na działanie 
niskiej temperatury, niepękających w zamrażarce 
oraz nieprzymarzających do produktów. Do 
wyboru mamy liczne folie do żywności, torebki 
z suwakiem, torebki strunowe oraz na mrożonki. 
Wygodnym rozwiązaniem będą również pojemniki 
silikonowe – bardzo trwałe i wielokrotnego użytku. 
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PODPATRZONE U INNYCH
     z wizytą w małym mieszkaniu

jak nowojorski loft

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska
ZDJĘCIA: Straw Art fotografia wnętrz i architektury 

KAWALERKA
JAK ZE STAREJ, CIASNEJ STRÓŻÓWKI 
W PRZEDWOJENNEJ KAMIENICY ZROBIĆ 
NOWOCZESNE STUDIO Z KLIMATEM MODNEGO 
LOFTU? PRZEPIS JEST PROSTY! WYSTARCZY SPOD 
TYNKU WYDOBYĆ CEGLANY MUR, DODAĆ 
SZLACHETNEGO DREWNA I PRZYPRAWIĆ 
STYLOWYMI DODATKAMI. 

N ikomu z pierwszych mieszkańców pochodzącej z początku 
XX wieku warszawskiej kamienicy z pewnością nie przy-
śniło się nigdy, by niewielki pokoik zawsze zaspanego do-

zorcy otwierającego w środku nocy bramę ich domu mógłby kiedy-
kolwiek stać się jednym z najbardziej oryginalnych mieszkań w ca-
łym budynku. I że wśród setek innych lokali oferowanych przez 
portale turystyczne na „krótki wynajem” to właśnie dawna niepo-
zorna stróżówka w zaułku bramy będzie cieszyła się tak ogromną 
popularnością wśród turystów przybywających do Warszawy 
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z Europy i świata. Nic dziwnego, po-
mieszkać choć parę dni i poczuć kli-
mat przedwojennej warszawskiej 
Pragi, a zarazem zaznać pełni kom-
fortu przynależnego mieszkaniom 
XXI wieku to przecież jeden z celów 
pobytu w stolicy. Zobaczmy, jak wła-
ścicielce mieszkania udało się stwo-
rzyć tak niepowtarzalne miejsce. 

LOKAL W STAREJ 
KAMIENICY – SZANSE 
I WYZWANIA
Stare budownictwo przyciąga wielbi-
cieli mieszkań o nietypowych rozwią-
zaniach przestrzennych i dawnych 
detali architektonicznych. Wielką 
wartość aranżacyjną ma tu przede 
wszystkim przestrzeń, którą można 
urządzić w tak modnym dzisiaj stylu 
eklektycznym. Ale ogromnym atu-
tem mogą być również widoczne ele-
menty instalacyjne, takie jak mie-
dziane rury czy konstrukcyjne, ta-
kie jak autentyczne ceglane mury. To 
właśnie dzięki nim mieszkania w ka-
mienicach to drugi po pofabrycz-
nych wnętrzach typ lokali, gdzie nie-
wielkim wysiłkiem wykreujemy po-
mieszczenia w stylu industrialnym. 

Taki właśnie potencjał aranżacyjny 
zobaczyła również nowa nabyw-
czyni starej stróżówki na warszaw-
skiej Pradze. Wprawne oko konesera 
szybko wychwyciło atuty lokalu: po-
nadstandardową wysokość prze-
kraczającą 3 metry i starą stolarkę 
okienną zachowaną w takim stanie, 
że można było podjąć się jej wyre-
montowania. Kiedy pani Grażyna 
dowiedziała się, że kamienica nie 

CEGŁA WYMAGA 
ZAIMPREGNOWANIA 

PRZY POMOCY 
GŁĘBOKO 

PENETRUJĄCYCH 
IMPREGNATÓW 

Z DODATKIEM FARBY LUB 
BEZBARWNYCH.
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była zburzona podczas wojny, dzięki 
czemu ma oryginalne ceglane mury, 
również i w nich zobaczyła szansę 
–  odsłonięta oryginalna stara cegła 
jest podstawą tak modnego dzisiaj 
stylu loftowego! Wystarczyła więc 
chwila rozmowy z poprzednim wła-
ścicielem i rzut oka na zrujnowaną 
stróżówkę, by wiedzieć, że naprawdę 
niewielkim sumptem można prze-
obrazić ją w  oryginalnie urządzone 
lokum do wynajęcia turystom. 

STARA CEGŁA 
– PODSTAWA 
KLIMATYCZNEJ ARANŻACJI 
W styl loftowy wpisany jest kompo-
nent zużycia materiału, jego surowo-
ści, braku wykończenia. W tym przy-
padku głównym zamysłem aranża-
cyjnym stała się możliwość odsło-
nięcia fragmentów oryginalnych 
ceglanych murów. Pod kilkoma war-
stwami farby i starym tynkiem krył 
się bardzo dobry jakościowo mur. 

Piękna, naturalna kolorystyka wy-
palanej gliny, noszące ślady upływu 
lat naturalne przebarwienia, rowki 
i  pęknięcia, odpryski i wyszczer-
bienia są raczej nie do powtórze-
nia w  produktach nowych, imitują-
cych zużyte materiały. W ten spo-
sób niewielkim kosztem mieszka-
nie zyskało ogromny walor – wszak 
stara cegła już od kilku sezonów jest 
ikoną nowoczesnych wnętrz.  Z cegłą 
idealnie komponuje się posadzka 

Skrzynkowe
okna  
Remont skrzynkowych okien 
to zadanie dla amatorów 
klimatów starego budownictwa. 
Renowacja polega nie tylko na 
przywróceniu ich pierwotnej 
urody, ale też działaniach 
podnoszących ich izolacyjność 
termiczną. Doszczelnienie 
okien polega na wykluczeniu 
luzów powstałych wskutek 
wielokrotnego przemalowywania 
okien oraz naturalnego paczenia 
drewna. Odnowienia wymagają 
ramy okien – drewno często 
trzeba zeszlifować i pomalować 
na nowo. Stare szyby 
w skrzynkowych oknach mogą 
wymagać wymiany – na miejsce 
dotychczasowych wstawiamy 
nowe energooszczędne pakiety 
szybowe. Odnowienia lub 
wymiany mogą też wymagać 
klamki i okucia. 



z szerokich dębowych desek. Uło-
żono je jak dawniej na legarach, które 
odkryto pod warstwą zniszczonych 
paneli laminowanych i gumowej wy-
kładziny. Wyzwaniem aranżacyjnym 
była łazienka – to niespełna trzyme-
trowe pomieszczenie o nieregular-
nym kształcie, które wymagało pie-
czołowitego rozplanowania wszyst-
kich funkcji i wykończenia powięk-
szającego optycznie małe wnętrze. 

WYPOSAŻENIE 
JAK Z LOFTU 
Niski koszt uzyskania niepowta-
rzalnego klimatu mieszkania za-
wdzięcza właścicielka swojej wła-
snej pomysłowości – w przeważa-
jącej części są to meble i sprzęty 
z  odzysku – kupowane na porta-
lach internetowych i pchlich tar-
gach. Część to konstrukcje wła-
snego pomysłu, np. kuchenny sto-
lik, który powstał z połączenia me-
talowego pomalowanego na czarno 
postumentu i kawałka blatu ze szla-
chetnego grabu. Półki nad kuchen-

nym blatem to metalowe relingi, 
które stały się konstrukcją dla suro-
wych desek. Ponadto przeznaczenie 
mieszkania na wynajem krótkoter-
minowy umożliwiało zredukowanie 
wyposażenia do niezbędnego mini-
mum. Kuchenna zabudowa ograni-
cza się do maleńkiej płyty kuchen-
nej, jednokomorowego zlewozmy-
waka, wolno stojącej małej lodówki 
i kilku półek nad blatem – takie wy-
posażenie wystarczy, aby wynajmu-
jący mógł zaparzyć kawę i usmażyć 
jajecznicę. 

KLIMAT LOFTU
TWORZĄ
OPRAWY 

OŚWIETLENIOWE 
– KLOSZE TO 

NOWOCZESNE 
KONSTRUKCJE 

Z CZARNEGO METALU. 
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AUTOR TEKSTU: Paweł Siemieniuk

 PROBLEM NA CZASIE OSZCZĘDZANIE WODY

Nawyki i możliwości

Woda to jeden z najcenniejszych ziemskich 
zasobów. Dane pokazują, że zużywamy jej 
znacznie za dużo, nie zwracając uwagi na 

konsekwencje dla środowiska. A niestety źródła głębi-
nowe wyczerpują się szybko i odnawiają bardzo powoli. 
Co więcej, wiele z nich traci przydatność do użytku, je-
śli zostanie zanieczyszczona przez ścieki, nawozy czy 
pestycydy. Dostęp do wody staje się coraz bardziej 
ograniczony, przez co również kosztuje ona coraz wię-
cej. Podczas wielu codziennych czynności możemy 
znacznie zmniejszyć jej zużycie. Oszczędzanie wody 
wcale nie wymaga dużych nakładów finansowych. 
a  zmiana drobnych nawyków sprawi, że dosłownie 
przestanie przeciekać nam ona przez palce.

W ZWIĄZKU Z WYRAŹNYM DEFICYTEM WODY NA ŚWIECIE JEJ OSZCZĘDZANIE TO 
NIE CHWILOWY TREND, ALE KONIECZNOŚĆ. WBREW POZOROM TAKA POSTAWA 
WCALE NIE MUSI SIĘ WIĄZAĆ Z RADYKALNĄ ZMIANĄ STYLU ŻYCIA. PROSTE 
ZASADY MOŻNA WPROWADZIĆ DO SWOJEJ CODZIENNOŚCI. 
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Realne ryzyko
Jednym z następstw zmian 
klimatycznych jest problem 
kurczących się zasobów 
wody pitnej. Dotyczy to wód 
gruntowych zdatnych do 
spożycia, bo przecież w oceanach 
mamy miliardy litrów wody, ale 
co z tego, skoro nie ugasimy 
nimi pragnienia. A przynajmniej 
nie dzisiaj, bo problem stanowi 
nie tylko ich zasolenie, ale 
przede wszystkim znaczne ich 
zanieczyszczenie i zaśmiecenie.

Polska wysycha!
Od połowy lat 90. mamy 
w Polsce permanentną suszę 
letnią, a 2018 rok był pod 
tym względem najgorszy od 
blisko stu lat. Na bardzo złą 
sytuację ogólną wpływają 
też bezśnieżne zimy oraz 
suche jesienie. Niestety, 
wzrost średniej temperatury 
spowoduje jeszcze bardziej 
intensywne parowanie. 
Ponadto pozwalamy, 
żeby woda opadowa nam 
po prostu uciekała, nie 
próbujemy jej retencjonować 
i zwalniać jej odpływu do 
Bałtyku. Równocześnie 
zużycie wód podziemnych 
w celach konsumpcyjnych, 
ale też na inne cele znacząco 
wzrasta. Wysychanie Polski 
widać „gołym” okiem 
– np. usychanie świerka 
w Puszczy Białowieskiej jest 
spowodowane obniżaniem się 
poziomu wód gruntowych na 
tym terenie.

Woda pitna już teraz jest 
cennym zasobem, a wkrótce 
może stać się jeszcze bardziej 
poszukiwana. Jej światowe 
zasoby są szacowane na około 
35 mln m3, co stanowi zaledwie 
3% wszystkich wód na Ziemi. 
Jednak trzeba podkreślić, że 2% 
jest uwięziona w lodowcach, 
a tylko 1% to woda rzeczywiście 
użyteczna dla ludzi. Tymczasem 
nadal 10% światowej populacji 
nie ma do niej dostępu, 
a w najbliższych latach ta grupa 
może się mocno zwiększyć. 
Natomiast po 2070 roku brak 
wody będzie odczuwalny również 
w krajach Europy południowej 

i środkowej. Polska już teraz 
jest na przedostatnim miejscu 
w Europie pod względem 
zasobności wody – na każdego 
Polaka przypada 1600 m3 
wody, podczas gdy średnia dla 
Europy to 4500 m3. Niestety 
zapotrzebowanie na wodę wciąż 
rośnie, do czego przyczynia 
się m.in. wzrost liczby ludności 
na świecie oraz stały rozwój 
przemysłu. Pamiętajmy, że 
łatwo dostępnej wody pitnej 
mamy naprawdę mało. A musi 
jej wystarczyć dla ludzi, a także  
zwierząt i roślin, całej biosfery 
naszej planety. Bez niej nikt z nas 
nie będzie mógł żyć.

Zasoby wody w Polsce i na świecie
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Aby budować proekologiczną świadomość 
dorosłych, warto zaczynać, kiedy przyszli 
dorośli jeszcze są dziećmi. A najbliższe dzieciom 
miejsca – czyli dom, przedszkole czy szkoła to 
przestrzenie, w których naturalnie uczą się one 
zarówno od dorosłych, jak i rówieśników. Jeżeli 
oszczędzanie wody jest ważnym argumentem 
w domu, a także w przedszkolu, dzieciom 
łatwiej jest przyswoić zachowania, z którymi 
często mają do czynienia. Gdy zatem zobaczą, 
że mama czy tata zakręcają kran podczas 
wspólnego mycia zębów, to jest duża szansa, 
że w obecności rodziców, a w przyszłości 
także dla samych siebie będą postępować 
w podobny sposób. Dobrze by było, aby również 
nauczyciele przedszkolni zaangażowali się we 
wspieranie nauki dobrych nawyków. Wtedy 

Podczas kąpieli w wannie (160-170 cm długości) 
zużywamy nawet 170 litrów wody! Biorąc szybki 
4-minutowy prysznic, zużyjemy natomiast ok. 
40 litrów. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, 
którą opcję powinien wybrać. A jak oszczędzać wodę 
pod prysznicem? Nie lejmy jej non stop! Przecież nie 
potrzebujemy ciągłego strumienia w momencie, kiedy 
myjemy głowę czy czekamy, aż odżywka do włosów 
zacznie działać. W trosce o wodę możemy również 
skrócić czas kąpieli.

Uczmy od małego

Dobre nawyki
Mimo rosnącej świadomości 
na temat oszczędzania wody 
nadal są osoby, które w trakcie 
mycia zębów nie zakręcają kranu. 
Koniecznie należy zmienić ten 
nawyk. Zakręcajmy wodę także 
podczas golenia czy mycia 
rąk. Nie pozwólmy, by czysta 
woda w trakcie mycia płynęła 
do ścieków. Pamiętajmy też, 
że toaleta to nie śmietnik. Nie 
wrzucajmy tam więc wacików 
czy rolki po zużytym papierze 
toaletowym i nie spuszczajmy 
wody. Do kosza na pewno nie 
jest wcale tak daleko, a dzięki 
takiemu „spacerowi” możemy 
zaoszczędzić nawet kilka litrów 
wody – jednorazowo!

dzieci szybko zapamiętają, by zakręcić kran podczas 
mycia rąk, z przyjemnością nacisną dwa razy przycisk 
w spłuczce z funkcją „stop”. Jeśli będą wiedziały, że to 
ważne, bez problemu tę czynność powtórzą. Wszystko 
zależy od tego, co im powiemy. 

Szybki prysznic
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Oszczędne pranie

Wodooszczędne baterie
Baterie jednouchwytowe nie są 
kosztowne. Ich zaletą jest to, że 
zamknięcie dopływu wody odbywa 
się szybko jednym ruchem. Sposobem 
na oszczędzenie wody jest także 
zastosowanie perlatora, czyli sitka 
napowietrzającego strumień wody 
i rozdzielającego go. Zainstalowany 
na bateriach łazienkowych 
i kuchennych umożliwia zredukowanie 
zużycia wody nawet o 50%. Warto 
również przemyśleć montaż baterii 
bezdotykowej wyposażonej w czujnik 
ruchu.

Kupując pralkę, zazwyczaj 
sprawdzamy jej klasę energetyczną. 
Zapominamy przy tym, że te sprzęty 
pobierają wodę w różnych ilościach, 
a wskaźnik pobierania wody to 
bardzo istotny parametr – koniecznie 
sprawdźmy go przed zakupem. 
Pamiętajmy też o tym, by pralkę 
maksymalnie wypełnić – oszczędność 
będzie optymalna. Wyjątkiem są 
pralki z funkcją wyważania wsadu, 
gdyż same dostosowują pobór wody 
do ilości prania. Zrezygnujmy także 
z prania wstępnego – korzystajmy 
z niego tylko wtedy, gdy pierzemy 
bardzo brudne rzeczy.

Zmywarki ECO
Jeśli jeszcze nie mamy zmywarki 
w swojej kuchni, koniecznie musimy 
to zmienić. Nie dość, że zyskamy czas, 
który przeznaczamy na stanie przy 
zlewozmywaku, to jeszcze będziemy 
oszczędzali wodę. Jej zużycie przez 
zmywarkę może być nawet 4 razy 
mniejsze niż podczas mycia ręcznego. 
Wybierzmy taki model, który ma 
program ECO, pozwalający na jeszcze 
mniejszy pobór wody w trakcie 
jednego cyklu. Nie uruchamiajmy 
zmywarki dopóki nie będzie pełna.
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Cieknące krany, nieszczelne 
uszczelki w spłuczce 
toaletowej mogą być 
przyczyną wyciekania 
kilkudziesięciu litrów wody 
dziennie – miesięcznie 
wylejemy bezużytecznie 
tysiące litrów wody. Usterki 
związane z armaturą bardzo 
często dotyczą pękniętych 
uszczelek lub zakamienionego 
napowietrzacza. Wymiana 
uszczelki nie jest rzeczą 
kosztowną ani też trudną. 
Zlekceważenie usterek 
prowadzi do zbędnego zużycia 
wody i wyższych rachunków.

Rozsądne podlewanie 
Wiosna i lato to czas, kiedy 
wykorzystujemy większą ilość wody 
do prac w ogrodzie. Zadbajmy o to, 
by rozsądnie korzystać z dostępnych 
zasobów. Podlewajmy więc rośliny  
wczesnym rankiem. Będziemy 
potrzebowali mniej wody, ponieważ 
niższe temperatury rano oznaczają utratę 
mniejszej ilości wody do odparowania. 
Wieczorne nawadnianie nie jest dobrym 
pomysłem, ponieważ może sprzyjać 
rozwojowi pleśni. Ogród podlewajmy 
konewką lub wężem z dyszą natryskową. 
Jeśli korzystamy ze zraszaczy, to 
używajmy ich tak, aby woda trafiała 
faktycznie na trawnik, a nie kostkę 
brukową. 

Darmowa deszczówka
Woda deszczowa jest miękka, nie zawiera chloru 
oraz innych szkodliwych dla roślin pierwiastków, 
ma temperaturę zbliżoną do temperatury powietrza 
i niskie pH (5,5-6,5). To wszystko sprawia, że jest 
doskonale przyswajalna przez rośliny. Najczęściej 
wykorzystujemy deszczówkę do podlewania ogrodu 
oraz domowych roślin doniczkowych. Nadaje się 
również do mycia samochodu, napełniania zbiorników 
wodnych i różnego rodzaju prac porządkowych, np. 
mycia podjazdu, tarasu czy narzędzi ogrodowych.

Bez przecieków
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WYGLĄDA NA TO, ŻE W TYM ROKU, 
JEŻELI W OGÓLE CZEKAJĄ NAS 
JAKIEKOLWIEK WAKACYJNE WYJAZDY, 
TO BĘDĄ TO WYPRAWY JEDNAK 
KRAJOWE, A NIE ZAGRANICZNE, 
A WŚRÓD NICH RACZEJ DO MIEJSC 
KAMERALNYCH NIŻ LUDNYCH. 
ODŻYJĄ MAŁE PENSJONATY 
I AGROTURYSTYKI. „PRZEPROSIMY” TEŻ 
ZAPOMNIANE DZIAŁKI PODMIEJSKIE, 
SIEDLISKA PO DZIADKACH I STARE 
RODZINNE LETNISKA. 

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

XXXXXNASZE STARE 
poczciwe letnisko! 
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XXXXX

Trwający w  Polsce już od ład-
nych paru lat boom na wy-
jazdy zagraniczne spowodo-

wał odwrót od działek podmiejskich 
– w  mniemaniu młodych pokoleń 
weekendy można było przecież spę-
dzić bardziej atrakcyjnie! Jeszcze 
do niedawna wystarczyła jedna wy-
prawa do którejś z  podmiejskich 
dawnych miejscowości letnisko-
wych, by przekonać się, że ten ro-
dzaj wypoczynku stracił na znacze-
niu. Wiele posesji podupadło, a  ich 
właściciele nie zawsze mają siły 
lub pieniądze na remonty – dzieci 
i wnuki nie są zainteresowane. I na-
gle wystarczył koronawirus, byśmy 
docenili zaciszne miejsca do wypo-
czynku. Te wakacje należą do sta-
rych zapomnianych wiejskich sie-
dlisk oraz działek letniskowych 
i  to wcale niekoniecznie tych poło-
żonych wyłącznie w  atrakcyjnych 
miejscowościach turystycznych.

SIŁA LETNISKA 
Kameralność i swoboda podczas wy-
poczynku jest w  cenie – współcze-
sny polski turysta lubi mieć więcej 
przestrzeni niż oferuje pokój w ho-
telu czy pensjonacie, rodziny cenią 
sobie możliwość dysponowania wła-
sną kuchnią, tarasem, ogródkiem. 
Miejsce tylko do własnej dyspozy-
cji nie ogranicza tak jak pensjonat 
godzin biesiadowania, własna kuch-
nia nie narzuca pór posiłków. W co-
raz większej cenie jest również es-
tetyka – wynajmując swoje waka-
cyjne lokum przez internet, kupu-

jemy swój urlop oczami –  miejsce 
musi nam się podobać! Już sam wy-
gląd działki może relaksować lub 
przeciwnie zniechęcać do wypo-
czynku, powodując podświadomą 
chęć ucieczki. 

JAK STWORZYĆ 
DOBRY KLIMAT 
WYPOCZYNKU
Stare wiejskie chałupy i zaniedbane 
działki nie zawsze nastrajają do wy-
poczynku. Zadbajmy o stworzenie at-
mosfery i to zarówno kiedy będziemy 
chcieli spędzać wakacje na swoim 
letnisku sami, jak i  wtedy, gdyby-
śmy chcieli swój domek wynająć. 

DOMY LETNISKOWE 
PRZYCIĄGAJĄ NAS 

OBIETNICĄ KONTAKTU 
Z NATURĄ I SWOBODĄ 

WYPOCZYNKU.
ZAPEWNIAJĄ AZYL 

W ODOSOBNIENIU, 
Z DALA OD ZGIEŁKU 
MIASTA I POCZUCIE 

PRYWATNOŚCI.
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Atmosfera letniska rządzi się innymi 
prawami niż osiedle domów cało-
rocznych – jest tu większa swoboda 
w  doborze kolorystyki czy dekora-
cji budynków. Budynek z  drewna 
można pomalować na biało lub na ja-
kiś wesoły wakacyjny kolor. Inspira-
cji można szukać nie tylko w naszym 
starym rodzimym budownictwie 
wiejskim, ale też w skandynawskim. 
W domach letniskowych charaktery-
styczne jest połączenie wejścia z  ta-
rasem. Ze względu na często nie-
wielkie wymiary takiej wejścio-
wej werandy, kiepskie efekty przy-

nosi upychanie tam całego zestawu 
mebli ogrodowych. Ograniczmy się 
do jednej ławki, niewielkiego stołu 
i lekkich krzeseł lub foteli rozkłada-
nych albo dostawianych w  razie po-
trzeby. Warto natomiast zainwesto-
wać w oświetlenie tarasu czy kupno 
ogrzewacza gazowego. 
Jeśli mamy zamiar remontować let-
nisko, dobrze jest poznać tradycje 
architektoniczne danego regionu. 
Kanon jest stosunkowo prosty: góry 
to drewniane domki z bala z mocno 
spadzistymi dachami, Mazury i  Po-
morze kojarzą się z murem szachul-

cowym i  cegłą na elewacji. Regio-
nalizm w  przypadku architektury 
letniskowej nie musi jednak ozna-
czać, że nasz budynek ma przypo-
minać zabytek z miejscowego skan-
senu, nic z  tych rzeczy! Drewniane 
chałupy z  bala o  małych okien-
kach, kryte gontem lub strzechą 
to formy przez ostatnie lata mocno 
nadużywane w  budownictwie ga-
stronomicznym oraz  pensjonato-
wym i  choćby z  tego powodu nieco 
się już opatrzyły się. Znacznie lep-
sze efekty przyniesie pewien mariaż 
tradycji z nowoczesnością.
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DOM O DUŻYM METRAŻU W PEWNYM MOMENCIE MOŻE SIĘ OKAZAĆ ZBYT 
OBSZERNY JAK NA NASZE POTRZEBY. ZAMIAST CZERPANIA RADOŚCI 
Z PRZESTRZENI, ZACZYNAMY PONOSIĆ NIEPOTRZEBNE KOSZTY ZWIĄZANE 
PRZEDE WSZYSTKIM Z JEGO OGRZEWANIEM. STAJEMY PRZED WYBOREM 
– SPRZEDAĆ BUDYNEK, WYNAJĄĆ CZY ZMIENIĆ JEGO PRZEZNACZENIE? 

– duży problem

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

W przypadku dużych bu-
dynków mieszkalnych nie 
sprawdza się powiedzenie, 

że „od przybytku głowa nie boli”. Je-
śli dom przestaje spełniać nasze po-
trzeby, staje się problemem – eks-
ploatacja nieużywanej powierzchni 
kosztuje, nie da się jej całkowicie 
wyłączyć np. z  ogrzewania. Sprze-
daż dużego domu może zająć długie 

lata – wiele zależy w tym przypadku 
od lokalizacji, trzeba też trafić na 
osobę, która będzie miała pomysł na 
wykorzystanie takiej nieruchomo-
ści. Przebudowa np. na kilka miesz-
kań generuje ogromne koszty i kom-
plikuje sprawy własnościowe. Nie 
każdy ma pomysł, gotowość i środki 
finansowe na uruchomienie w  nim 
własnej działalności. 

WYNIK BUDOWNICTWA 
CZASÓW TRANSFORMACJI 
Duże domy stanowią dziedzictwo póź-
nego okresu peerelowskiego i począt-
ków ery III RP. Powstawały przede 
wszystkim w późnych latach 70., a na-
stępnie 80. i  90., kiedy to Polacy po 
okresie narzuconego prawem ogra-
niczania metrażu rzucili się wręcz na 
realizację projektów marzeń, które 

DUŻY DOM



27

zazwyczaj wiązały się z  dużą po-
wierzchnią. W końcu można było roz-
winąć skrzydła! To z tamtych czasów 
pochodzą gigantyczne niemal domy-
-kostki i  obszerne gargamele czasu 
przemian. W  realizacjach zamożniej-
szych inwestorów powierzchnia do-
mów niebezpiecznie się rozrastała, 
sięgając niejednokrotnie kilkuset me-
trów. Wnętrza zmieniały się w  kie-
runku zaspokojenia bardziej potrzeby 
reprezentacyjności niż funkcjonalno-
ści, co owocowało zaburzeniem pro-
porcji między np. pokojem dziennym 
a  kuchnią. To z  tych czasów pocho-
dzą domy z  przerośniętą powierzch-
nią salonu, nierzadko dwukondygna-
cyjnego, wzbogaconego antresolą lub 
o zróżnicowanym poziomie posadzek 
i stosunkowo niewielką kuchnią, czy 
też salony kąpielowe o  powierzch-
niach znacznie wykraczających po-
nad ich funkcje. Problemem budow-
nictwa tamtych lat może być również 
zewnętrzna architektura. Lata 90. to 
czas, gdy na większą skalę zaczęto ko-
rzystać z  katalogów projektów goto-
wych, gdzie można było znaleźć domy 
o  stosunkowo prostym kształcie, ale 
z  rozbudowanymi detalami – domi-
nowały tak wyśmiewane dzisiaj łuki 
i  arkadowe podcienia, liczne balkony, 
których realizacja często kończyła 
się na wybudowaniu płyty balkono-
wej i  wiele z  nich do dzisiaj nie do-
czekało się balustrad. Innym znaczą-
cym nurtem będącym również odre-
agowaniem na peerelowską rzeczy-

wistość odcinającą społeczeństwo od 
tradycji były inspirowane dawnymi 
dworami ogromne domy, które budo-
wano także na miejskich maleńkich 
działkach. To właśnie najczęściej bu-
dynki powstałe w  okresie transfor-
macji przysparzają dzisiaj właścicie-
lom najwięcej problemów. Niefunk-
cjonalne wnętrza i koszt utrzymania 
przerośniętej powierzchni nie równo-
waży korzyści wynikających z posia-
danej przestrzeni. Co więc zrobić z za 
dużym domem? 

Samodzielny lokal 
według nowych 
przepisów
Na etapie projektu przebudowy 
dużego domu trzeba pamiętać 
o nowych przepisach dotyczących 
samodzielnych lokali – nie jest 
już możliwe uznanie, że jego 
wydzielenie jest wyłącznie 
czynnością techniczną. Musi 
być ono zgodne z ustaleniami 
wydawanymi na etapie 
planowania przestrzennego 
i nie może stać w sprzeczności 
z prawem budowlanym. Według 
nowych przepisów samodzielny 
lokal mieszkalny to wydzielona 
trwałymi ścianami izba lub 
zespół izb przeznaczonych na 
stały pobyt ludzi, które wraz 
z pomieszczeniami pomocniczymi 
służą zaspokajaniu ich potrzeb 
mieszkaniowych. Powierzchnia 
każdego musi liczyć nie mniej 
niż 25 m2 i spełniać wszystkie 
warunki samodzielnego lokalu 
mieszkalnego. Przepis ten stosuje 
się również do samodzielnych 
lokali wykorzystywanych zgodnie 
z przeznaczeniem na cele 
inne niż mieszkalne. Odrębną 
nieruchomość w budynku 
jednorodzinnym mogą stanowić 
co najwyżej dwa samodzielne 
lokale. Tylko wówczas można 
utworzyć dla tych lokali odrębne 
księgi wieczyste. 
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HOTEL DLA PRACOWNIKÓW,  
BIURO CZY KAWIARNIA   
Duża powierzchnia i wiele osob-
nych pomieszczeń mogą być atutem 
do prowadzenia niektórych rodza-
jów działalności. Najprostsze to wy-
najem części lub całości domu na po-
koje. Gdy dom jest położony w  mie-
ście akademickim, można spróbować 
wynająć pokoje studentom – uzyskany 
czynsz pozwoli na pokrycie części 
kosztów eksploatacyjnych. W  miej-
scowościach turystycznych sprawdzą 

się pokoje dla letników, jednak pamię-
tajmy, że dzisiaj turyści mają wyso-
kie wymagania co do standardu – nie 
wchodzi w grę np. by pokój nie miał 
własnej łazienki. Gdy zamierzamy 
cały dom przeznaczyć do wynaję-
cia, można zrobić w nim hotel dla pra-
cowników. Wydaje się to bardzo opła-
calne – jeden pokój można bowiem wy-
nająć nawet dwóm czy trzem osobom. 
W  rozplanowaniu przestrzeni decy-
dujące znaczenie ma zawsze liczba 
okien, bo każdy pokój musi mieć za-

pewniony dostęp do światła dzien-
nego. Pod względem prawnym taki 
plan wymaga jednak od nas specjal-
nych działań, takich jak zmiana spo-
sobu użytkowania obiektu budowla-
nego. Jest to konieczne ze względu 
na przepis mówiący o zintensyfikowa-
niu dotychczasowego sposobu użyt-
kowania budynku, co zmienia zasady 
bezpieczeństwa pożarowego – według 
przepisów nie będzie to już więc zwy-
kłe mieszkanie czy budynek jedno-
rodzinny, a  obiekt zamieszkania zbio-
rowego. Nawet jeśli wynajem nie bę-
dzie połączony z prowadzeniem usług 
hotelarskich, to i tak wymaga zgłosze-
nia właściwemu organowi – jest to sta-
rosta lub wojewoda. Inną sprawą jest 
uciążliwość prowadzonej działalności. 
Często zdarza się, że otwarcie hotelu 
pracowniczego przeszkadza sąsiadom 
– powinniśmy się liczyć z ich niechęt-
nym stosunkiem do naszego nowego 
sposobu wykorzystania domu. 
Prowadzenie samemu działalności 
lub wynajem części domu na biuro, 
sklep czy kawiarnię wymaga speł-
nienia określonych warunków nie-
zbędnych dla danego rodzaju usług. 
W  przepisach prawa nie znajdziemy 
uniwersalnej definicji działalności, 
dlatego też w  budynku jednorodzin-
nym można prowadzić różnego ro-
dzaju działalność, byle mieściła się 
w  ogólnie pojętym, potocznym rozu-
mieniu usług. 
Pamiętajmy jednak, że w  miejsco-
wych planach zagospodarowania 
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przestrzennego często możemy spo-
tkać zapisy, zgodnie z  którymi na 
terenach zabudowy jednorodzin-
nej można wykonywać tylko usługi 
nieuciążliwe. Wiele z  punktów usłu-
gowych poza spełnieniem np. przepi-
sów sanepidu, musi mieć wydzielone 
miejsca parkingowe. 

JEDEN DOM – KILKA 
MIESZKAŃ 
Przebudowa domu jednorodzinnego 
na budynek kilkurodzinny to po-
mysł doskonały przede wszystkim dla 
atrakcyjnych lokalizacji miejskich. 
W  prestiżowych dzielnicach dużych 
aglomeracji coraz bardziej popularne 
stają się kilkurodzinne miejskie wille 
–  takie inwestycje podejmowane są 
od podstaw, ale też wiele osób w taki 
sposób przebudowuje stare domy, a na-
stępnie sprzedaje lub wynajmuje wy-
dzielone w budynku lokale mieszkalne. 
Jak z budynku jednorodzinnego zro-
bić wielorodzinny? Taka zmiana wy-
maga przede wszystkim zmiany praw-
nej. Zgodnie z prawem budowlanym 
dom mieszkalny jednorodzinny to bu-
dynek wolno stojący albo w  zabudo-
wie bliźniaczej lub szeregowej, który 
stanowi konstrukcyjnie samodzielną 
całość i  służy zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych. Przepis zastrzega 
przy tym, że w  takiej inwestycji do-
puszcza się wydzielenie nie więcej niż 
dwóch lokali mieszkalnych albo jed-

nego mieszkalnego i  jednego użytko-
wego o powierzchni nieprzekraczającej 
30% powierzchni całkowitej obiektu. Na 
początek musimy więc sprawdzić, czy 
na danym terenie można w ogóle reali-
zować zabudowę wielorodzinną –  jeśli 
nie, nie uzyskamy pozwolenia na taką 
przebudowę. 
Praktyka budowy czy remontów bu-
dynków obchodząca te przepisy była 
jeszcze do niedawna powszechna – na 
etapie uzyskania pozwolenia inwestor 
występował z  projektem domu jed-
norodzinnego, a  po jej zakończeniu 
zlecał przygotowanie inwentaryza-
cji i występował do starostwa o wyda-

nie zaświadczenia o  samodzielności 
lokali, przedkładając rzuty z  zazna-
czonymi lokalami. Warunkiem wyda-
nia zaświadczenia było ustalenie, czy 
zgodnie z  inwentaryzacją może być 
uznany za samodzielny w  rozumie-
niu ustawy o własności lokali. Posia-
danie zaświadczenia o  samodzielno-
ści umożliwiało notarialne ustanowie-
nie odrębnej własności mieszkań i ich 
sprzedaż w domu jednorodzinnym po 
przebytej metamorfozie. Aktualnie 
wydanie zaświadczenia o  samodziel-
ności lokali będzie wymagało przed-
stawienia przez inwestora pozwolenia 
na budowę. 

Przedszkole w domu
Prowadzenie punktu przedszkolnego w budynku 
mieszkalnym oznacza zmianę sposobu 
jego użytkowania i wymaga zezwolenia. 
Nie ma znaczenia, czy punkt przedszkolny 
jest prowadzony tylko na parterze budynku 
mieszkalnego, czy również na innych 
kondygnacjach. Lokal mający być przedszkolem 
musi mieć odpowiedni metraż – jeśli będzie 
w nim przebywać od 3 do 5 dzieci, to musi mieć 
minimum 16 m2. Są także wymagania, które 
dotyczą wysokości pomieszczenia (nie mniej niż 
2,4 m). Ważne jest to, że pomieszczenie nie musi 
mieć kuchni – posiłki mogą być dostarczane 
przez firmę cateringową. Musi być natomiast 
zapewnione miejsce sanitarne z dostępem do 
ciepłej wody, w którym znajdować się będzie 
ubikacja i umywalka. O tym, czy miejsce jest 
odpowiednie decyduje postanowienie Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej, Straży Pożarnej, 
a także architekta wydelegowanego z Urzędu 
Gminy. 
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O czym warto wiedzieć 
na starcie
Bardzo trudno jest sprzedać duży dom, 
szczególnie stary, o niemodnej architekturze. 
Remonty i przebudowy są kosztowne, dlatego 
warto mieć świadomość, że potencjalni kupcy 
zamiast szukać ofert na rynku wtórnym, 
znacznie chętniej wybudują dom od podstaw, 
dostosowany ściśle do swoich potrzeb. Ponadto 
rzadko kto obecnie dla celów wyłącznie 
mieszkaniowych potrzebuje kilkuset metrów 
– najczęściej poszukiwanymi domami są te 
o wielkości do 150 m2. Trudno nam będzie też 
ukryć mankamenty techniczne budynku – osoby 
zainteresowane domem mogą oczekiwać od nas 
rachunków za ogrzewanie z ostatniego okresu, 
poza tym coraz częstszą praktyką podczas kupna 
jest oglądanie budynku ze specjalistą, który oceni 
stan techniczny.

JAK PRZYGOTOWAĆ DUŻY DOM DO SPRZEDAŻY

Nie czas na sentymenty
Jak ocenić wartość rynkową swojego domu? Wiele 
osób popełnia błąd, wystawiając dom z zawyżoną ceną 
jedynie na podstawie własnych, niczym nie popartych 
wyobrażeń. Potem zmuszeni są do kilkukrotnej obniżki, bo 
okazuje się, że w ogóle nie było chętnych. Jak twierdzą 
znawcy rynku nieruchomości, jedną z największych 
przeszkód na drodze do szybkiej sprzedaży domu często 
jest mentalna bariera samych sprzedających. W końcu 
pod własnym, rodzinnym dachem zostawili sporo 
wspomnień – spędzili tu dużą część życia, a w budowę 
i wykończenie domu włożyli wiele pieniędzy, wysiłku, 
a także własnego zdrowia. To sprawia, że sprzedający 
nierzadko oczekują ceny, której nikt z kupujących nie chce 
zapłacić. Na wszelkie próby negocjacji reagują bardzo 
emocjonalnie, jeżeli propozycje kupujących oddalają się 
od ich własnych wyobrażeń na temat wartości domu. 
Często w trakcie transakcji sprzedający denerwuje się, 
że kupujący chciałby kupić jego dom za „pół darmo”, 
a kupujący patrzy na sprzedającego jak na zdziercę, który 

chce sprzedać nieruchomość za wyolbrzymioną cenę. 
Jeśli nie chcemy, by nasz dom stał przez lata pusty, 
pożegnajmy sentymenty. Skupmy się raczej na rynkowych 
realiach. 

Realna 
ocena domu
By ocenić wartość rynkową swojego 
domu, należy sprawdzać nie tyle 
ceny nieruchomości wystawione 
na sprzedaż w okolicy, ale ceny 
transakcyjne. Jeszcze lepiej 
zlecić wycenę nieruchomości 
rzeczoznawcy – profesjonalna 
wycena urealni nasze oczekiwania, 
a ponadto dostarczy argumentów 
przy rozmowach z potencjalnymi 
kupującymi. Zgromadźmy rachunki za 
eksploatację, które pozwolą rozeznać 
się kupującym w faktycznych 
kosztach utrzymania domu – zarówno 
latem, jak i zimą. Jeżeli zdecydujemy 
się skorzystać z pomocy pośrednika,  
poszukajmy jednej agencji, która 
aktywnie zajmie się sprzedażą. 
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Home staging
Przed wizytą ewentualnych kupców, przewietrzmy 
pomieszczenia. Nieprzyjemne zapachy czy kręcące 
się po domu zwierzęta w trakcie wizyty kupujących 
są niedopuszczalne. Posprzątajmy porządnie dom 
i otoczenie – bałagan i zbyt duże nagromadzenie 
rzeczy obecnego właściciela utrudniają potencjalnemu 
kupującemu podjęcie decyzji. Usuńmy z pomieszczeń 
wszelkie osobiste pamiątki, zdjęcia czy portrety. 
Oglądający od razu będą planować w myślach własne 
zagospodarowanie pomieszczeń. Zagracone wnętrza 
i zaniedbane podwórko może im to utrudnić. 

Profesjonalna oferta
Tworząc ofertę do internetu, dopracujmy opis swojego domu, 
łącznie z podkreśleniem atutów okolicy i przedstawieniem 
pomysłów na jego wykorzystanie – to otwiera nowe możliwości 
i może przyciągnąć nowych klientów. Dobrym pomysłem jest 
stworzenie kilku ofert tego samego domu z podpowiedzią 
różnego przeznaczenia, np. dom dla dużej rodziny, dom idealny na 
hotel pracowniczy, budynek na dom opieki. W ofercie opisujemy 
dokładnie samą nieruchomość, materiały, z których została 
wykonana oraz przeprowadzone remonty. Warto zamieścić 
również plan pomieszczeń oraz opisać możliwości zmiany ich 
przeznaczenia. 

Dobre zdjęcia 
Są niezbędnym elementem 
profesjonalnie przygotowanej oferty. 
To ciągle element niedoceniany 
– tymczasem to tylko zdjęcia są 
w stanie przyciągnąć klientów do 
nieruchomości. Powinny być one 
wykonane przy odpowiednim świetle 
dziennym, ale jeśli nieruchomość ma 
efektowne oświetlenie zewnętrzne, 
warto zrobić również zdjęcia wieczorne. 
Do zdjęć wybierajmy zarówno kadry 
ukazujące cały budynek, jak i detale 
obrazujące klimat posesji, który 
szczególnie chcemy podkreślić. 
Dodatkowo, coraz częściej stosuje się 
także wirtualne wizyty. Pozwalają one 
potencjalnym kupującym wstępnie 
zorientować się, jak wygląda oferowany 
dom. 

Atuty otoczenia
Argumentem przemawiającym za 

kupnem starego domu do remontu 
może być jego położenie – atrakcyjna, 

niepowtarzalna działka położona 
w okolicy, gdzie ceny gruntów 

budowlanych są bardzo wysokie. 
Liczą się też walory widokowe, 

i to zarówno te wynikające 
z umiejscowienia budynku 

w krajobrazie, jak i z atrakcyjnego 
wizualnie sąsiedztwa. Ogromnym 

plusem może być dobrze 
zaaranżowany ogród – w cenie są 
starodrzew, zadbane rabaty oraz 

mała architektura. 
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PRZYSZEDŁ WRESZCIE DŁUGO OCZEKIWANY MOMENT ODBIORU KLUCZY OD 
MIESZKANIA! JEDNĄ Z FORMALNOŚCI JEST TZW. ODBIÓR TECHNICZNY LOKALU. 
PRZYGOTUJMY SIĘ DO TEGO WYDARZENIA – JEGO CELEM JEST SPRAWDZENIE, 
CZY STAN MIESZKANIA JEST ZGODNY ZE STANDARDEM ZAWARTYM W UMOWIE. 

AUTOR TEKSTU:  Hanna Jankowska 

ODBIÓR
mieszkania 
od dewelopera

W  świetle tzw. ustawy dewe-
loperskiej, której celem 
jest m.in. zabezpiecznie 

interesów klientów, wydanie miesz-
kania musi być poprzedzone tzw. 
odbiorem technicznym. W umówio-
nym terminie strony –  przedstawi-
ciel dewelopera i  nabywca –  spoty-
kają się w mieszkaniu po to, aby ku-

pujący mógł dokonać oględzin lo-
kalu, podczas których skontroluje 
on zgodność nieruchomości z  za-
wartą umową oraz z  – szeroko poję-
tymi – normami budowlanymi. Ewen-
tualne błędy, usterki i niezgodności 
z umową są wpisywane do protokołu 
– deweloper w  określonym czasie 
musi je naprawić. Przed spotka-

niem warto zajrzeć do umowy, jaką 
zawarliśmy z deweloperem i spraw-
dzić, czy moment odbioru technicz-
nego mieszkania lub domu jest prze-
widziany jednocześnie z odbiorem lo-
kalu. Deweloperzy określają tę czyn-
ność w różnoraki sposób np. „odbiór 
kluczy”, „wydanie mieszkania”, 
„przeniesienie posiadania”. 



33

mieszkania 
od dewelopera

W ZGODZIE Z PRZEPISAMI
Standard techniczny wybudowanego 
przez dewelopera i oddawanego nam 
do użytku mieszkania wynika czę-
ściowo z  norm budowlanych, a  one 
obowiązują wszystkich przedsiębior-
ców budujących mieszkania na sprze-
daż. Normy te znajdziemy w  rozpo-
rządzeniu Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpo-
wiadać budynki i  ich usytuowanie. 
Warto zapoznać się z tymi dokumen-
tami przed odbiorem lokalu. Obej-
mują one m.in. grubość ścian ze-
wnętrznych i  działowych, minimalną 
wysokość pomieszczeń, powierzchnię 
przeszkleń w stosunku do powierzchni 
podłogi. Normy budowlane mówią 
również, jakie odchylenia od grubo-
ści tynków czy kątów prostych są do-
puszczalne. Inne normy, które dewe-
loper musi stosować, to m.in. norma 
określająca wskaźniki powierzchniowe 
i kubaturowe, norma mówiąca o zasa-
dach i wymaganiach technicznych tyn-
ków gipsowych wykonywanych mecha-
nicznie, a także norma mówiąca o za-
sadach wykonywania podkładów pod 
posadzki, posadzek z  płytek kamien-
nych oraz klinkierowych. 

ELEMENTY STANU 
TECHNICZNEGO
Jednak podstawą dobrego przygoto-
wania do odbioru mieszkania jest do-
kładne zapoznanie się z dokumentem 
nazywanym standardem wykończe-
nia – nie istnieje bowiem jeden stan-
dard techniczny oddawania mieszkań 
deweloperskich, każda firma określa 
własny zakres wykończenia oddawa-
nych przez siebie mieszkań. Doku-
ment ten powinniśmy otrzymać już 
podczas podpisywania umowy rezer-
wacyjnej, a na pewno podczas umowy 
deweloperskiej – jest to bowiem obo-
wiązkowy załącznik do prospektu in-
formacyjnego, który przy zawieraniu 
umowy deweloperskiej u  notariusza 
podpisujemy razem z  deweloperem 
jako jeden z  załączników do zasad-
niczej umowy. W  dokumencie okre-
ślanym jako standard wykończenia 
znajdują się takie pozycje jak otocze-
nie, konstrukcja, elewacja, garaże wie-
lostanowiskowe, klatki schodowe oraz 
mieszkania. Podczas dokonywania od-
bioru technicznego interesuje nas po-
zycja mieszkania. Początek listy ele-
mentów, jakie znajdziemy w standar-
dzie wykończenia mieszkania otwiera 
zazwyczaj pozycja drzwi wejściowe 

–  tutaj znajdziemy informacje o  kla-
sie antywłamaniowości, konstrukcji 
drzwi i  materiale wykończeniowym. 
Następnie powinniśmy mieć informa-
cje o ścianach wewnętrznych – w tym 
przypadku również sprawdzamy, jaka 
jest ich konstrukcja i  z  jakiego ma-
teriału są wzniesione. Osobną po-
zycją jest konstrukcja ścian zabu-
dów szachtów instalacyjnych. Więk-
szość ścian będzie otynkowanych, 
dlatego trudno nam będzie naocznie 
ocenić zgodność z opisem, ale upew-
nijmy się w  rozmowie z  przedstawi-
cielem dewelopera, czy nie było żad-
nych zmian. Istotne pozycje w  stan-
dardzie wykończenia to rodzaj tynku 
i sposób wykończenia sufitów oraz ro-
dzaj podłoża pod posadzki – wszystkie 
te elementy może zweryfikować  do-
świadczony budowlaniec, będą one 
istotne podczas prowadzenia dal-
szych prac. Następnie przechodzimy 
do okien – w  tej pozycji powinny 
być sprecyzowane materiał ram, ko-
lor, dodatkowe funkcje np. uchyla-
nia, nawiewniki, ewentualnie klasa 
odporności antywłamaniowej (do-
tyczy zazwyczaj okien na parterze). 
Wraz z  oknami sprawdzamy też pa-
rapety – w dokumencie powinien 

Momentem, który ma poważne konsekwencje formalne 
i finansowe dla inwestora jest wręczenie kluczy. Jeśli 
w wyniku odbioru tecznicznego nie zgłosimy żadnych 
usterek i niezgodności, może ono nastąpić zaraz po 
odbiorze technicznym. Dochodzi wówczas do spisania 
stanu liczników wszystkich mediów, co wiąże się 
z ponoszeniem przez nabywcę opłat za wodę itp. oraz 
za administrowanie i utrzymanie części wspólnych. 
Jeśli więc dopiero wówczas zauważymy usterki, ucierpią 
nasze finanse – ponosimy opłaty, a z powodu usterek 

nie możemy np. rozpocząć prac wykończeniowych. Gdy 
podczas odbioru technicznego są niezgodności, odbiór 
kluczy następuje po ich naprawieniu przez dewelopera. 
Jeżeli w umowie nie mamy zapisów co do momentu 
przeniesienia własności, może ono nastąpić dopiero 
w momencie zawarcia umowy przenoszącej własność, 
a więc już po odbiorze mieszkania – tak stanowią 
przepisy. W takim przypadku klucze możemy otrzymać 
dopiero po zawarciu notarialnej umowy przenoszącej 
własność. 

Odbiór mieszkania – kiedy otrzymamy klucze
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być określony materiał, z  jakiego są 
one wykonane. W  standardzie dewe-
loperskim zazwyczaj nie ma drzwi 
wewnętrznych, ale jest taka pozycja, 
w  której opisany jest sposób wykoń-
czenia otworów przygotowanych do 
montażu drzwi. Pod punktem kuch-
nie i aneksy kuchenne znajdziemy opis 
podejść do zamontowania urządzeń, 
sposób wyprowadzenia pionów ka-
nalizacyjnych umożliwiających wy-
konanie podejść kanalizacyjnych, 
ewentualnie instalacji prowadzonych 
po ścianie. Łazienki i  WC – w  tej po-
zycji znajdziemy informacje o podej-
ściach wody do odbiorników w miej-
scach przewidzianych w  projekcie, 
sposób wyprowadzenia pionów kana-
lizacyjnych umożliwiających wyko-
nanie podejść, instalacje wodne pro-
wadzone po ścianie, biały montaż 
lub bez, sposób wykończenia ścian 
i  sufitów. Ostatni punkt to instalacja 
c.o. – rodzaj grzejników w  pokojach 
i łazienkach.  

WADY I USTERKI MIESZKANIA
Niektóre nieprawidłowości w  od-
bieranym mieszkaniu są zwykłymi 
usterkami, które zależą już nie od 
standardu wykończenia czy prze-
strzegania norm budowlanych, ale są 
niedoróbkami wykonawców – do ich 
oceny wystarczy zdrowy rozsądek. 
Przyjrzyjmy się więc uważnie każ-
demu elementowi mieszkania. Pod-
łogi powinny być równe, trzymać po-
ziom, nie mogą być popękane. Zacieki 
na ścianach mogą świadczyć o niesz-
czelnym dachu lub przeciekach w  in-
stalacji. Zwróćmy też uwagę, czy nie 

są popękane lub czy pod tynkiem 
nie ma pęcherzy powietrza. Należy 
też otworzyć każde okno, by spraw-
dzić ich szczelność, pracę okuć oraz 
klamek. Jeśli okno jest wyposażone 
w zamek, sprawdźmy, czy jest w nim 
kluczyk. Przyjrzyjmy się szybom 
i  profilom okiennym – mogą być bo-
wiem zarysowane, a nawet pęknięte. 
Ważne też, czy parapety są dobrze za-
mocowane i  mają odpowiedni spa-
dek. Oceńmy balkon lub taras – po-
winien mieć odpowiedni spadek i uj-
ście dla deszczówki oraz solidnie mo-
cowane balustrady. Zwróćmy uwagę, 
czy wentylacja ma tzw. ciąg – można 
przystawić zapaloną zapałkę do 
kratki wentylacyjnej (płomień powi-
nien skierować się wyraźnie w stronę 
kratki).
Sprawdźmy stan techniczny garażu 
i komórek lokatorskich. 

Odbiór mieszkania 
od dewelopera 
z fachowcem 
Jeśli nie czujemy się na 
siłach, by samodzielnie 
ocenić zgodność naszej 
nieruchomości z projektem 
i umową oraz ocenić 
jakość wykonanych prac, 
zaprośmy na odbiór 
mieszkania fachowca   
– inżyniera lub inspektora 
nadzoru budowlanego. 
W tej chwili na rynku wiele 
firm świadczy usługi odbioru 
mieszkań deweloperskich 
– możemy skorzystać z takiej 
usługi. Cena może być stała 
lub uzależniona od wielkości 
mieszkania. Do wyjściowej 
– w przypadku mieszkania 
około 50 m2 będzie to koszt 
około 300 zł – należy doliczyć 
koszt dojazdu fachowca. 
Często też dodatkowo 
płatne są oględziny części 
przynależnych, czyli 
balkonu, loggi, tarasu.  
Wiele osób korzysta z usług 
fachowców, którzy mają 
się zająć wykańczaniem 
ich mieszkań. Z pewnością 
zauważy on wszelkie 
nierówności i usterki 
budowlane oraz instalacyjne, 
ale musimy się liczyć z tym, 
że nie każdy budowlaniec zna 
wszystkie normy budowlane 
dotyczące mieszkań 
deweloperskich. Skorzystanie 
z usług profesjonalisty 
pozwala czasami na 
wynegocjowanie rabatu na 
końcowym etapie procesu 
kupna mieszkania.
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PANDEMIA ZWERYFIKOWAŁA NASZE ROZUMIENIE DOMU – OD KILKU MIESIĘCY 
TO CENTRUM NASZEGO ŻYCIA, ZARÓWNO ZAWODOWEGO, TOWARZYSKIEGO 
I PRYWATNEGO. JAK SPRAWIĆ, BY SPEŁNIŁ WSZYSTKIE ZADANIA, KTÓRE MU 
WYZNACZYŁ TEN TRUDNY CZAS?

AUTOR TEKSTU: Xxxxx Xxxxx

w trudnym czasie
DOM
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Jeszcze do niedawna nasze życie 
funkcjonowało zarówno w domu, jak 
i przestrzeni publicznej. Dlatego na-
wet gdy dom nie był dobrze zapro-
jektowany i  zorganizowany, nie od-
czuwaliśmy tego tak mocno. Braki 
rekompensowała nam praca oraz ży-
cie towarzyskie „na mieście”. Dzisiaj, 
gdy prawie wszyscy żyjemy w mniej-
szej lub większej izolacji, nasze spoj-
rzenie na dom znacznie się zmieniło. 
W  czasach COVID-19 musi on spro-
stać wielu obowiązkom. Również tym 
do tej pory marginalizowanym, które 
z  dnia na dzień weszły na pierwszy 
plan. Homo separatus musi mieć od-
powiednią przestrzeń do pracy zawo-
dowej i wypoczynku. Bardzo istotne 
stało się także zapewnienie dobrej or-
ganizacji prac domowych. Warto do-
strzec szansę, jaką stwarza obecna 
sytuacja. To dobry czas na przewarto-
ściowanie naszego myślenia o domu. 
Właśnie teraz możemy sprawić, że 
stanie się on bardziej funkcjonalny 
i  przyjazny dla wszystkich domow-
ników. Wiele udogodnień możemy 
przemyśleć, a niektóre wykonać na-
wet we własnym zakresie.

SPIŻARNIA NIEZBĘDNA 
W KAŻDYM DOMU
Przed koronawirusem jedynie goto- 
wi na wszystkie klęski świata prep-

persi byli przekonani o konieczności 
posiadania zapasów żywności. Czas 
pandemii także i  w  tym przypadku 
przeorał nasze myślenie o domu. Dzi-
siaj wszyscy mamy kilka kilogramów 
mąki, paczki makaronu, ryżu, puszki 
mięsne, z warzywami i owocami oraz 
zgrzewki wody i  kartony mleka lub 
soku. Problemów z  ich przechowy-
waniem nie mają ci, którzy zapla-
nowali spiżarnię – bardzo przydatną 
także w  czasach normalności. Opty-

malnym rozwiązaniem jest oczywi-
ście osobne, dobrze wentylowane po-
mieszczenie z wygodnymi otwartymi 
półkami, ale gdy go brak, także do-
brze zaplanowana kuchnia poradzi 
sobie z  tym zadaniem. Wystarczy ją 
wyposażyć w  sięgającą sufitu szafę, 
najlepiej typu cargo.
COVID-19 sprawił, że także nasza lo-
dówka nie jest pusta. Pojemna, ener-
gooszczędna i ergonomiczna sprosta 
zawsze wyzwaniom.

Woda na zdrowie
Picie czystej wody to jedno 
z istotnych zaleceń WHO. 
Dzienna dawka wody, którą 
powinniśmy spożyć wynosi 
co najmniej 1,5 l. Taka jej ilość 
sprawi, że nasze śluzówki będą 
dobrze nawilżone, a dzięki temu 
bardziej odporne na działanie 
wirusów. Najlepiej, by czysta 
woda towarzyszyła nam przez 
cały dzień – powinniśmy 
popijać ją małymi łykami. 
Także w okresie pandemii 
bez problemu możemy pić 
w większości wodę pochodzącą 
z wodociągów publicznych 
– nowoczesne technologie jej 
uzdatniania sprawiają, że jest 
ona bezpieczna. Jeśli jednak 
chcemy zadbać o jej smak, warto 
sięgnąć po dzbanek filtrujący. 
Umożliwia on przefiltrowanie 
aż do 200 litrów wody, która 
zyskuje wysoką jakość.

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska
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Doceniamy te z  dużymi zamrażar-
kami oddzielonymi od chłodziarki. 
Dobrej kondycji przechowywanej 
żywności sprzyja system Multi Air-
Flow, który sprawia, że zimne po-
wietrze jest rozprowadzane równo-
miernie we wszystkich częściach 
chłodziarki. Wygodzie użytkowa-
nia sprzyjają też system No Frost 
zapobiegający powstawaniu szronu 
i  lodu oraz automatyczne samoroz-
mrażanie. Pamiętajmy, by w  cza-
sach pandemii dbać szczególnie 
o czystość lodówki – jej wnętrze po-
winno być myte co najmniej raz 
w tygodniu.

BIURO I SZKOŁA W DOMU
Home office czy swojsko brzmiąca 
praca zdalna to określenia, które na 
trwałe weszły do naszego języka. Jed-
nak łatwiej sprostać wyzwaniom lin-
gwistycznym niż zorganizować pracę 
w domu tak, by była efektywna. Po-
dobnie jest z nauką. Oprócz samody-
scypliny konieczne będą odpowied-
nie stanowisko pracy oraz izolacja 
od innych domowników. Wszystkich, 
którzy przeszli na ten tryb wykony-
wania obowiązków służbowych na 
początku z  pewnością zachwyciła 
swoboda co do warunków i  czasu 
pracy. Ale po jakimś czasie dobrze 
wiemy, że trudno pisać lub prowa-
dzić rozmowy biznesowe w  łóżku 
czy na kanapie. Sprawnej i  wydaj-
nej pracy sprzyja biurko, stół czy 
blat oraz przyjazne naszemu kręgo-
słupowi krzesło z  dobrze wyprofilo-
wanym oparciem i  właściwą dla na-
szego wzrostu wysokością. Zadbajmy 
także, by w pobliżu domowego biura 
były gniazda wtykowe, tak by lap-
top czy telefon nie rozładowały nam 
się w  czasie wideokonferencji lub 
chatu – w  razie potrzeby będziemy 
mogli skorzystać z  ładowarki. Je-
śli pracujemy po zmroku, na biurku 
musi znaleźć się dobra lampa z  re-
gulacją kąta padania światła. I  jesz-
cze jeden kluczowy warunek sprzyja-
jący komfortowi pracy – izolacja. Naj-
lepiej, gdy mamy swój pokój, w któ-
rym nic nie rozprasza naszej uwagi 

Czyste otoczenie
Czystość to nasza broń w walce 
z koronawirusem. Ryzyko 
przenoszenia się patogenu 
jest znacznie zmniejszone, gdy 
regularnie myjemy ręce, a także 
dbamy o czystość wszystkich 
powierzchni. Jak jednak sobie 
z tym radzić, by sprzątanie nie 
stało się treścią naszego życia? 
Na szczęście mamy wielu 
sprzymierzeńców ułatwiających 
prace porządkowe.

 Myjka parowa. To sprzęt, dzięki 
któremu sprawnie usuniemy 
zanieczyszczenia bez konieczności 
stosowania detergentów. Może 
być zasilana sieciowo lub za 
pomocą baterii – akumulatorowa 
doskonale sprawdzi się w domu. 
Wyższe ciśnienie pary zapewnia 
większą skuteczność urządzenia. 

 Bezprzewodowy odkurzacz. 
Pionowy odkurzacz to wygodny 
sposób na szybkie usunięcie kurzu. 
Jest lżejszy od tradycyjnego, po 
naładowaniu niektóre modele 
działają nawet do 120 minut. 
Najlepiej wybrać wyposażony w filtr 
Hepa – średnica koronawirusa 
wynosi od 0,06 do 0,12 mikrona, to 
wielkość, z którą doskonale sobie 
radzą tego rodzaju filtry. Dodatkowo 
niektóre modele mają opcję 
sprzątania na mokro.

 Oczyszczacz powietrza. Dobrej 
jakości wyłapuje z filtrowanego 
powietrza alergeny, bakterie oraz 
wirusy, w tym także koronawirusa. 
Poradzą z nim sobie modele 
wyposażone w filtry HEPA, a także 
lampę UV.



i ułatwia swobodny kontakt ze współ-
pracownikami. Jeśli go brak, od-
dzielmy w sposób wyraźny nasze sta-
nowisko pracy. Rolę bariery może 
odegrać składany parawan, wysoki 
regał lub ścianka z roślin – nawet ta-
kie symboliczne zaznaczenie prze-
strzeni biurowej może podziałać mo-
bilizująco także na pozostałych człon-
ków rodziny, którzy z szacunkiem po-
dejdą do naszego zaangażowania.

POMYSŁ NA DZIECI
Jak zorganizować czas ruchliwym 
dwu- czy czterolatkom, które nie-
wiele rozumieją z  tego, co dzieje się 
wokół nich? Problem z  nadmiarem 
energii oraz monotonią czasu pan-
demii mogą mieć zresztą także starsi 
domownicy. Zadbajmy o to, by dzie-
ciaki uczestniczyły we wszystkich do-
mowych czynnościach, wciągnijmy 
je we wspólne gotowanie czy sprzą-
tanie. Maluchy dzięki takim sprzę-
tom jak kitchen helper, czyli wysoki 
i  bardzo stabilny podest zwany też 
wieżą z  kilkoma stopniami i  zabez-

pieczeniami w formie barierek, będą 
mogły „pomagać” nam w  przyrzą-
dzaniu ciasta czy zmywaniu. To dla 
nich naprawdę fascynujące zajęcia. 
Warto też postawić na sport. Nawet 
najmłodszych zainteresuje zjeżdżal-
nia czy namiot-tunel – składane nie 
zajmą wiele miejsca. Ucieszą je także 
zabawy kreujące wyobraźnię – by 

zorganizować teatrzyk cieni, wystar-
czy nocna lampka. To też dobry czas 
na pomalowanie jednej ze ścian farbą 
tablicową – rysowanie na dużej po-
wierzchni jest przecież doskonałym 
treningiem dla mózgu, a  przy tym 
jaka satysfakcja dla twórcy! Bardziej 
sprawni manualnie rodzice mogą 
też pokusić się o  wykonanie 

 REKLAMA 
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w pokoju dziecka drabinki lub ścianki 
wspinaczkowej. Dajmy dzieciom do-
bry przykład i ćwiczmy razem z nimi 
– wystarczy karimata, skakanka czy 
piłka rehabilitacyjna, by zyskać lep-
szy nastrój i poprawić kondycję.

GOTOWANIE 
– KONIECZNOŚĆ 
I PRZYJEMNOŚĆ
Do projektowania oraz urządzania 
kuchni przywiązujemy dużą wagę,  
jednak nie dla wszystkich to pomiesz-
czenie jest aż tak istotne. Rosnąca za-
możność społeczeństwa sprawiła, że 
często jadaliśmy na mieście. Jednak  
gdy hasło „zostań w domu” jest przez 
cały czas aktualne, nawet kuchenni 
abnegaci decydują się na samo-
dzielne przygotowywanie posiłków. 
W  takim przypadku konieczna bę-
dzie dobra organizacja tego wnętrza. 
Zadbajmy o odpowiednią przestrzeń 
roboczą – niezbędny jest główny blat 
o  długości co najmniej 80 cm oraz 
dodatkowe powierzchnie odstawcze 
przy lodówce i kuchence. Gdy kuch-
nia jest mała, warto pomyśleć o mo-
bilnej wielofunkcyjnej szafce, któ-
rej blat może przejąć funkcje pomoc-
nicze, gdy zachodzi taka potrzeba. 
Równie istotne jest wyposażenie 
– w kuchni musi się znaleźć płyta ku-
chenna, najlepiej 4- lub 5-palnikowa, 
kuchenka mikrofalowa, piekarnik, 
zmywarka oraz zlewozmywak i okap 
kuchenny. To dobry okres na testo-
wanie nowych potraw, a  szczegól-
nie wypieków. W  czasach koronawi-
rusa niektórzy z  nas mają zaufanie 
tylko do wykonanych samodzielnie 

ciast, a  nawet chleba (na początku 
pandemii trudno było o drożdże czy 
mąkę). Z  tych względów konieczne 
będzie wyposażenie kuchni w  mik-
ser ręczny, wielofunkcyjny robot ku-
chenny czy maszynkę do mięsa. Nie 
ma też „wypadów” na kawkę, może 
więc warto pomyśleć o dobrym eks-
presie? Dzięki niemu nie będziemy 
mieli poczucia straty z powodu braku 
drobnych przyjemności.

Z TĘSKNOTY ZA NATURĄ
Osoby, które nie są na kwarantannie 
mogą już swobodnie korzystać z par-
ków czy wycieczek do lasu lub nad 
wodę. Jednak sytuacja jest nadal dy-
namiczna, dlatego nie wiadomo, czy 
nie zostaniemy ponownie zamknięci 
w naszych domach. Zieleń w postaci 
roślin doniczkowych będzie nie tylko 
działać na nas kojąco, to także modny 

element aranżacji wnętrz. Warto też 
zadbać o  jak najlepsze powiązanie 
domu z otoczeniem. Na uprzywilejo-
wanej pozycji są posiadacze ogrodów, 
jednak nawet z niewielkiego balkonu 
można stworzyć miły letni salonik. 
Koniecznie ustawmy stolik – może 
być składany w formie tacy lub blatu 
zamontowanego do ściany. Spraw-
dzą się także składane krzesła. Warto 
również wybrać meble sztaplowane, 
które nieużywane można ustawić 
jedne na drugich – zajmą więc mało 
miejsca. Gdy przestrzeń na to po-
zwala, elementem balkonowej aran-
żacji mogą być też regał lub półki, na 
których ustawimy porcelanę oraz po-
jemniki z roślinami. Zastanówmy się 
również nad rodzajem upraw balko-
nowych. Może warto rozważyć posa-
dzenie roślin, które obok walorów de-
koracyjnych są także użyteczne.
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CIEKNĄCA SPŁUCZKA? 
ZATKANE RURY? 
OCZYWIŚCIE 
USTERKI MOŻE 
USUNĄĆ HYDRAULIK. 
JEDNAK NAPRAWY TE 
– JAK I WIELE INNYCH 
– NIE SĄ ZBYT 
SKOMPLIKOWANE 
ORAZ PRACOCHŁONNE.
MOŻEMY WIĘC 
ZAJĄĆ SIĘ NIMI 
SAMODZIELNIE.  

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

USTERKI
hydrauliczne
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N iewielkie usterki urządzeń 
sanitarnych, instalacji wo-
dociągowej czy kanaliza-

cyjnej zdarzają się w każdym domu 
– przecież eksploatujemy wszyst-
kie sprzęty w nim zamontowane. 
Nie ma się co zatem dziwić, że na co 
dzień używana kuchnia czy łazienka 
będzie raz na jakiś czas wymagać 
kilku napraw. W wielu przypadkach 
poradzimy sobie sami bez pomocy 
fachowca. Wystarczy trochę czasu 
oraz odpowiednie narzędzia. 

W TROSCE O ZLEW
Lepiej zapobiegać niż leczyć. Dla-
tego znajdźmy czas i zadbajmy za-
wczasu o  zlewozmywak – przeocze-
nie drobnych usterek może ozna-
czać poważne kłopoty w przyszłości. 
Nawet jeśli odpływ nie jest zatkany, 
odkręćmy i przeczyśćmy syfon. Wy-
rzućmy resztki jedzenia do kosza, 
a otwór w  zlewie wypełnijmy mie-
szanką octu i sody oczyszczonej. 
W ten sposób łatwo, szybko i ekolo-
gicznie udrożnimy rurę odpływową. 
Po zakończeniu umieśćmy z powro-
tem syfon w otworze w zlewie.

CIEKNĄCY KRAN
To chyba jedna z najczęściej poja-
wiających się usterek hydraulicz-
nych w każdym domu. Przyczyną 
cieknącego kranu może być zużyta 
lub odkształcona uszczelka przy wy-
lewce lub głowicy. Nie musimy jej 
od razu wymieniać. Aby uratować 
uszczelkę, bardzo często wystar-
czy wyczyścić ją z  zanieczyszczeń 
i kamienia, włóżmy ją następnie na 
kilka minut do gorącej wody. W ten 
sposób zmięknie i z łatwością dopa-
suje się do kształtu rury. Jeśli jed-
nak konieczna jest wymiana, mu-
simy jedynie odkręcić śrubę mocu-
jącą baterię i wyjąć starą uszczelkę 
– na podstawie jej wymiarów do-
bierzemy nową. Warto pamiętać, by 
podczas odkręcania elementów ar-
matury kluczem nie uszkodzić jej 
powłoki, czyli po prostu jej nie po-
rysować. Dobrym sposobem jest od-
kręcanie przez tkaninę. Przed roz-
poczęciem naprawy kranu koniecznie 
zakręćmy dopływ wody, inaczej naj-
prawdopodobniej zaleje podłogę. 
Jeśli awaria baterii jest poważniej-
sza lub zwyczajnie armatura jest 
już przestarzała i bardziej szpeci niż 
zdobi, warto ją wymienić na nową. 
Dobór odpowiedniej wielkości czy 
wyglądu baterii kuchennej czy ła-
zienkowej nie powinien być trudny, 
ponieważ wybór jest bardzo duży. 
Możemy sięgnąć po tradycyjne bate-
rie z dwoma kurkami lub nowocze-
sne z wyciąganą wylewką, stojące 
albo naścienne. 

CIEKNĄCY SYFON 
POD ZLEWEM
Tę awarię możemy również usu-
nąć samodzielnie. Naprawa ciekną-
cej rury, której powodem najpraw-
dopodobniej jest również zmurszała 
uszczelka nie jest trudna. W przy-
padku plastikowych rur należy od-
naleźć miejsce przecieku wody i roz-
kręcić nakrętkę, pod którą znajduje 
się silikonowa uszczelka. Przed roz-
poczęciem pracy oczywiście zakrę-
camy dopływ wody. Jeśli nie możemy 
zmierzyć uszczelki, to weźmy ją do 
sklepu, by dopasować identyczną. Po 
zamocowaniu nowej uszczelki, nie 
powinno być problemu z cieknącą 
rurą czy syfonem.

Na czas i bez zwłoki
Jeśli zauważymy, że instalacja 
hydrauliczna w naszym domu 
działa w niepoprawny sposób, 
to musimy zacząć szybko działać 
– z upływem czasu rozmiar 
ewentualnych uszkodzeń 
będzie się powiększał. Tak 
naprawdę liczy się każda minuta, 
szczególnie jeśli woda uwalnia 
się bardzo szybko. Pierwszym 
krokiem powinno być odcięcie 
dopływu wody. Główny zawór 
ulokowany jest zazwyczaj koło 
wodomierza. Jeśli chcemy odciąć 
wodę w całym budynku, to zaworu 
powinniśmy szukać w piwnicy lub 
pomieszczeniu gospodarczym.
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UDROŻNIENIE KANALIZACJI
Standardowy odpływ wanny, umy-
walki czy zlewozmywaka składa się 
z  syfonu, rur doprowadzających do 
pionu i rur kanalizacyjnych odprowa-
dzających ścieki do kanalizacji głów-
nej lub przydomowego zbiornika. Je-
steśmy w  stanie poradzić sobie z  za-
torem, który pojawi się na odcinku do 
pionu, natomiast jeżeli odpływ jest 
niedrożny w  dalszej części, powin-
niśmy wezwać fachowca, który przy 
użyciu specjalistycznego sprzętu 
przywróci sprawność rur. W  więk-
szości przypadków jesteśmy jednak 
w  stanie usterkę usunąć sami. Jed-
nym z najłatwiejszych sposobów jest 
użycie gumowego przepychacza. Jego 
działanie polega na powstawaniu ci-
śnienia, które tworzy się podczas 
pompowania. Wystarczy, że odpływ 

zalejemy wodą, przyłożymy do niego 
przepychacz i zaczniemy energicznie 
dociskać. Czynność powinniśmy po-
wtórzyć kilkukrotnie. Zasysane tym 
sposobem powietrze i woda powinny 
usunąć zator.
W  przypadku częściowego zatkania 
odpływu pomocne okazać mogą się 
również specjalne  środki chemiczne. 
Korzystając z nich, należy jednak ści-
śle stosować się do instrukcji produ-
centa, ponieważ substancje w nich za-
warte są mocno żrące i niebezpieczne 
dla zdrowia. Powinniśmy również 
uważać z  ilością proszku, gdyż zbyt 
duża jego ilość może sprawić, że do-
cierając do miejsca zatoru, skamie-
nieje. Wtedy sytuację może uratować 
jedynie maszyna ciśnieniowa.
Jeżeli powyższe metody okażą się 
nieskuteczne, należy sprawdzić droż-

ność  syfonu, który znajduje się pod 
zlewem. Pamiętajmy jednak, aby 
uprzednio podstawić miskę, ponie-
waż z  syfonu wyleci brudna woda 
wraz z  nieczystościami. Następnie 
całość oczyszczamy i  montujemy 
z powrotem.
Gdy zator znajduje się głęboko 
w  rurach, możemy użyć specjal-
nej  spirali, która na jednym końcu 
ma korbę, a  na drugim zaostrzoną 
końcówkę. Urządzenie ma postać 
grubego stalowego drutu o  długości 
od 1,5 m do nawet 5 m, który wpro-
wadzamy do rury i którym kręcimy, 
dlatego do jego obsługi potrzebne są 
dwie osoby. Jeżeli spirala natrafi na 
zator – rozbije go i oczyści rury.

CIEKNĄCA SPŁUCZKA 
PODTYNKOWA
Woda nieustannie wypływająca 
ze  spłuczki podtynkowej to dość 
duży problem. Przyczyn tego zjawi-
ska może być kilka, chociaż najczę-
ściej zanieczyszczony mechanizm po-
woduje, że zawór spłukujący nie za-
myka się. Aby ustalić przyczynę awa-
rii, musimy dostać się do środka. 
Nie bójmy się, mechanizm działania 
spłuczki jest prosty, a  mimo utrud-
nionego dostępu naprawę powinni-
śmy przeprowadzić szybko. Zaczy-
namy od zakręcenia głównego za-
woru dopływu wody, następnie usu-
wamy przycisk spłukujący i  płytkę 
zasłaniającą stelaż. Ustalamy przy-
czynę.  Jeśli spłuczka przepusz-
cza wodę z  powodu awarii prze-
wodu spłukującego (woda wylewa 

Samodzielne naprawy
Jeśli lubimy majsterkować w domu, w przypadku 
drobnych usterek możemy poradzić sobie 
samodzielnie. Mocniejsze dokręcenie śruby nie 
jest skomplikowaną czynnością. Dzięki temu 
możemy naprawić zapowietrzony grzejnik lub 
taki, z którego delikatnym strumieniem wycieka 
woda. Podobnie jest w sytuacji, gdy kran jest 
nieszczelny. Cieknąca woda może bowiem 
wynikać z poluzowanego pokrętła – warto więc 
je dokręcić lub wymienić uszkodzoną uszczelkę. 
Jednak pamiętajmy, że na naprawę we własnym 
zakresie możemy zdecydować się tylko wtedy, gdy 
mamy doświadczenie oraz wiedzę w tym zakresie. 
W innym przypadku może dojść do sytuacji, że 
jedynie powiększymy rozmiar usterki i wywołanych 
przez nią szkód. Zachowajmy więc rozwagę!
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się ze  zbiornika nawet po spusz-
czeniu wody), to zazwyczaj wystar-
czy starannie wyczyścić uszczelkę, 
a  gdy jest mocno zużyta, należy ją 
wymienić – nic dziwnego, gdyż traci 
ona swoje właściwości po 3-4 latach. 
Nową uszczelkę bez problemu ku-
pimy w  każdym markecie budowla-
nym za kilka złotych. Jeśli zawinił 
zawór napełniający (woda wycieka 
po napełnieniu zbiornika do końca), 
to należy wyczyścić jego membranę. 
Gdy to okaże się nieskuteczne, nie-
stety będziemy musieli wymienić 
cały zawór i tutaj już lepiej zatrudnić 
fachowca. Korzystając z jego usług, 
poprośmy, aby sprawdził także inne 
podstawowe elementy armatury ła-
zienkowej i kuchennej.

DRZWICZKI REWIZYJNE
Aby umożliwić odczyt wskazań licz-
ników oraz zapewnić dostęp do zawo-
rów, syfonów i innych instalacji, ko-
nieczne jest pozostawienie w ścia-
nach otworów technologicznych, na-
zywanych rewizyjnymi. Muszą one 
być odpowiednie osłonięte. Służą do 
tego np. drzwiczki rewizyjne (ina-
czej inspekcyjne). Powinny stano-
wić element wykończenia ścian, pa-
sujący do ogólnego wzornictwa. 
Istotny będzie kolor (biały, srebrny, 
w odcieniu ściany) i materiał (two-
rzywo ABS, PVC, stal ocynkowana, 
lakierowana lub nierdzewna, alumi- 
nium). W pomieszczeniach miesz-
kalnych, gdzie nie ma specjalnego 
zagrożenie dla instalacji i urządzeń, 

możemy zamontować te wykonane 
z plastiku. Stalowe i aluminiowe za-
pewniają większą ochronę, a ramki 
stanowią doskonałą maskownicę dla 
glazury. Drzwiczki można również 
wyłożyć drewnem. Maskując otwór 
rewizyjny pamiętajmy, że powinien 
mieć minimum 20 cm szerokości i dłu-
gości, aby umożliwić używanie na-
rzędzi w razie napraw, serwisowania 
itp., a odległość maskownicy od sy-
fonu to maksimum 50 cm. Warto wy-
bierać drzwiczki montowane do pły-
tek nieinwazyjnie (przyklejane lub 
na magnesy umieszczone w ramce). 
Ze względów estetycznych drzwiczki 
można ukryć pod szafką albo jakąś 
dekoracją, którą łatwo zdjąć w razie 
awarii.

Pogotowie hydrauliczne
Zakres usług świadczonych przez 
pogotowie hydrauliczne jest szeroki. 
Hydraulik może okazać się pomocny 
zarówno w przypadku niewielkich 
usterek, jak i skomplikowanych awarii. 
Oto najważniejsze problemy, z jakimi 
poradzi sobie pogotowie hydrauliczne: 
naprawa nieszczelnych instalacji, 
udrażnianie instalacji wodnych, usuwanie 
nagłych awarii instalacji hydraulicznych, 
uszczelnianie urządzeń wodno-kanaliza- 
cyjnych, czyszczenie elementów 
instalacji hydraulicznych, wymiana 
instalacji hydraulicznych, udrażnianie oraz 
przepychanie zatkanych rur, likwidacja 
wycieków, montaż i demontaż instalacji, 
uczestniczenie w akcjach ratunkowych, 
serwis urządzeń grzewczych, wymiana 
wodomierzy czy czyszczenie kanalizacji.
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ZMIANA KOLORU ŚCIAN CZY 
SUFITU POZWALA ZUPEŁNIE – I CO 
WAŻNE NIEWIELKIM KOSZTEM 
– ODMIENIĆ CHARAKTER WNĘTRZA. 
JEDNAK PRZY WYBORZE FARBY NIE 
NALEŻY KIEROWAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE 
WŁASNYM GUSTEM. JAK DOBRAĆ 
ODPOWIEDNI ODCIEŃ, ABY EFEKT 
BYŁ ZADOWALAJĄCY?

trafnie dobrany

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

Wybór konkretnego koloru do wnętrza to trudne 
zadanie. Każdy niesie w  sobie inny ładunek 
emocjonalny, wyzwala w  nas inne odczucia, 

a  ponadto wpływa na odbiór pomieszczenia. Zanim zde-
cydujemy się na przemalowanie ścian, obejrzyjmy miesz-
kania urządzone przez inne osoby. Możemy w  tym celu 
przejrzeć magazyny wnętrzarskie, jednak nieocenio-

nym źródłem jest internet. Dobrym sposobem na znale-
zienie idealnej barwy jest odwiedzenie zaprojektowanych 
przez specjalistów przestrzeni publicznych. Kolory ścian, 
które zrobią na nas dobre wrażenie, najlepiej zapisać na li-
ście. W  ten sposób szybko wyeliminujemy nieodpowied-
nie barwy, a  skupimy się na tych, które nas interesują. 
Pamiętajmy, że kolory inaczej reagują na światło o   d anej 

KOLOR
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AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

specyfice. Dlatego zamiast podejmo-
wać decyzję przed sklepową półką,
„zabierzmykolory”dodomui przete-
stujmyw naszychwnętrzach.

DOPASOWANY 
DO WNĘTRZA
Styl elementów wystroju wnętrza
w  dużym stopniu wpływa na kolor
ścian. Zanim więc wybierzemy kon-
kretny odcień, zastanówmy się, czy bę-
dzie on pasował do mebli i  dekoracji 
w  salonie, sypialni czy kuchni. W no-
woczesnychpomieszczeniachnaścia-
nach dominują monochromatyczne
barwy, np. biel, czerń czy szarość.
Charakterystyczne są one także dla
stylu loftowego, w  którym wybrane
ścianyzazwyczajsąwykończoneczer-
woną cegłą.W  styluglamournadu-
żych powierzchniach jako tło poja-
wiają się często jasnekolory –  śmie-
tankowa biel, beż, brąz w  odcieniu
kawy z  mlekiem czy jasna szarość.
W  dodatkach występuje złoto, fiolet,
granat i  czerń. Natomiast we wnę-
trzach rustykalnych dominują biel,
beżi jasnybrąz,któresądobrymtłem
dla naturalnego drewna, cegły i  ka-
mienia.W przestrzeniachbohoobok
bielipojawiająsiępojedyncześciany
w  intensywnych kolorach, zwłaszcza
w odcieniachzieleni,np.szmaragdo-
wym czy szałwiowym. Pomieszcze-
niaw odświeżonymstyluskandynaw-

skim zachwycają zaś pastelowymi
ścianami,np. jasnoróżowymi, błękit-
nymi, jasnożółtymi,morelowymiczy
lawendowymi.Jeślichcemywprowa-
dzić do wnętrza minimalizm, warto
sięgnąćpoponadczasowąbiel,a także
pociepłe,neutralnekoloryścian,np.
miodowy,czekoladowyczykoralowy.

KOLOROWE SAMOPOCZUCIE
To, jakimi kolorami się otaczamy
wpływa na nasz nastrój. Wybiera-
jąc więc farby, warto wziąć również

tę kwestię pod uwagę.Ciepłe barwy, 
takie jak pomarańczowy, czerwony
i  żółty określane są jako energe-
tyczne, które skłaniają do aktywno-
ści.Z tegopowoduwartozastosować
jew gabinecie,gdyżsprzyjająskupie-
niui dodająradości,a takżew jadalni,
ponieważpobudzająapetyt.Decydu-
jącsięnamocneodcienietychkolo-
rów,najlepiejpomalowaćnimijedną
ścianę. Natomiast jasne oraz paste-
lowe odcienie nadają wnętrzu prze-
stronnościi sprawiają,żewydaje

Kolor jaki lubisz
Każdy z nas jest inny i niekiedy 
nasze subiektywne widzenie 
kolorów odbiega od ogólnie 
przyjętych założeń. Dlatego przy 
urządzaniu domu warto zaufać 
sobie. Barwa wybrana zgodnie 
z naszym odczuciem sprawi, że 
będziemy czuć się we wnętrzu 
po prostu dobrze.
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się ono  bardziej słoneczne. W  tych 
barwach dobrze będą się prezentować 
wszystkie ściany, a nawet sufit. 
Chłodne kolory, np. zieleń, błękit, 
szarość i  biel to dobry wybór do sy-
pialni lub salonu. Sprzyjają one relak-
sowi oraz nie skupiają na sobie uwagi. 
W sypialniach warto również zastoso-
wać brąz, beż, ciepłą biel, a także zie-
leń w  różnych odcieniach, ponieważ 
kojarzą się z  bezpieczeństwem. Neu-
tralne kolory farb na ściany – biel i sza-
rość –  najlepiej sprawdzą się w  prze-
strzeniach dziennych, czyli w salonie, 
łazience czy przedpokoju. Ciemne 
barwy inspirowane kamieniami szla-
chetnymi, takie jak granatowy, fiole-
towy, rubinowy czy szafirowy, warto 
wprowadzić do wnętrz, które mają od-
znaczać się intymnym charakterem, np. 
do sypialni, łazienek typu spa czy ele-
ganckiego salonu. Stosując je, trzeba 
jednak zachować umiar – w zbyt du-
żej dawce mocne kolory ścian mogą 
bowiem obniżać samopoczucie. 

DO MAŁEGO WNĘTRZA
Odpowiednio użyte kolory ścian po-
trafią zdziałać cuda w  małym po-
mieszczeniu. Wizualnie poszerzają 
ściany, podwyższają sufit, wpuszczają 
przestrzeń do wnętrza. Aby mieszka-
nie sprawiało wrażenie większego, 
wystarczy zrezygnować z ciepłych in-
tensywnych (morelowych, żółtych, 
czerwonych) oraz ciemnych kolorów 
na ścianach. Lepiej wybrać biel lub 
barwy bardzo jasne. Sprawdzą się ko-
lory neutralne: z gamy beżów czy kre-
mów (wprowadzają do pomieszczeń 
spokój, elegancję) lub chłodne: mocno 

rozbielone błękity, zielenie (wyglądają 
świeżo, dają poczucie przestrzeni). 
Warto wybrać farby satynowe, które 
delikatnie odbijają światło, umożli-
wiają promieniom słonecznym „śli-
zganie się” po ścianie i  rozświetlają 
wnętrze (farby matowe zarezerwujmy 
do większych pomieszczeń).
Istnieje kilka kolorystycznych sztu-
czek, o których warto pamiętać, ma-
lując ściany w małym pokoju. Podsta-
wową z  nich jest pomalowanie jednej 
ze ścian (przeważnie węższej) na inten-
sywniejszy, kontrastowy kolor. Dzięki 
temu będzie się ona wydawała dalej 
od obserwującego, co umożliwia sko-
rygowanie proporcji pomieszczenia. 
Ciekawy efekt da także pomalowanie 
na inny, mocniejszy kolor wnęki czy 
fragmentu ściany – uwaga skupi się 
właśnie na nim. 

PASY I ZYGZAKI
Przestrzeń możemy modelować za 
pomocą wzorów. Efektowne, a  jed-
nocześnie łatwe w wykonaniu są po-
ziome pasy.  Im węższe i drobniejsze 
pasy zastosujemy, tym stworzymy lep-
szą iluzję poszerzenia i wydłużenia po-
mieszczenia. Pamiętajmy tylko, by 
ostatni pasek u  szczytu ściany był 
możliwie jak najciemniejszy, a  linia 
tuż nad posadzką jasna. Dzięki temu 
pomieszczenie wyda się większe. 

Dlaczego warto 
testować farby

 Kolor na puszce czy w sklepie 
internetowym nie wygląda tak 
jak na ścianie. Może znacznie 
odbiegać od rzeczywistego. 
Nawet niewielka różnica 
w odcieniu może być dla nas 
niemiłym zaskoczeniem. Efekt 
całości będzie inny niż sobie 
wyobrażaliśmy.

 Sprawdzimy, jak kolory 
wyglądają w świetle dziennym 
i sztucznym. 

 Upewnimy się, czy barwa 
pasuje do sofy, stołu, innych 
mebli czy dodatków (np. 
obrazu).

 Zestawimy ze sobą dwa 
różne kolory (jeśli planujemy 
pomalować np. jedną ze ścian 
na inny kolor niż pozostałe 
trzy). Będziemy mieć pewność, 
czy do siebie pasują, czy 
jednak trzeba szukać innego 
zestawienia kolorystycznego.

 Mniejsze ryzyko straty 
pieniędzy – tester czy próbki to 
wydatek kilku złotych. 

 Możemy sprawdzić, czy 
zapewnienia producenta są 
autentyczne, np. czy farba 
faktycznie dobrze kryje, nie 
chlapie podczas malowania, 
jest plamoodporna.



49

Możemy zastosować prążki na 
wszystkich ścianach lub tylko w wy-
branych miejscach pokoju. Jeśli wzór 
ma być jedynie akcentem, najle-
piej sprawdzi się na najdłuższej ścia-
nie pokoju. Wskazane są także inne 
wzory – zygzaki, np. w stylu chevron 
oraz krata. Podobnie jak w  przy-
padku poziomych pasów im drob-
niejsze linie zastosujemy, tym wy-
raźniejszy będzie efekt powiększenia 
przestrzeni. 
Uważajmy z  wzorami, jeśli mamy 
krzywe ściany. Horyzontalne pasy 
mogą je podkreślić. Jeśli chcemy 
ukryć wady, wypróbujmy pasy lub kratę 
malowane skośnie. Optycznie powięk-
szą przestrzeń i zamaskują krzywizny. 

SUFIT NIE MUSI BYĆ BIAŁY
Najczęściej sufit malujemy na biało. 
Jeśli jednak wybieramy do pomiesz-
czenia kolorowe farby, możemy po-
malować go na ten sam lub nieco roz-
bielony odcień. Ściany i  sufit w  tym 
samym kolorze najlepiej wyglądają 
w niewielkich mieszkaniach. Nie warto 
tam natomiast malować sufitu ciem-

nym kolorem, gdyż optycznie go ob-
niży i  stworzy wrażenie przytłocze-
nia. Nasycone barwy w  wybranych 
odcieniach, np. granat czy butelkowa 
zieleń, sprawdzą się za to w wysokim  
mieszkaniu, powyżej 3 m.

Z POMOCĄ
WIZUALIZERA
Dużą pomocą w  wyborze koloru 
ścian są wizualizery internetowe czy 
aplikacje na telefon z opcją wizuali-
zacji. Warto z nich skorzystać, zanim 
wybierze się konkretny odcień. Ich 
działanie jest łatwe. Zazwyczaj wy-
starczy zrobić zdjęcie pomieszczenia, 
które ma być malowane i załadować 
je do programu czy aplikacji. Tam 
możliwe jest dobranie barwy z palety 
kolorystycznej oferującego wizuali-
zer producenta. Po wybraniu intere-
sującego koloru uzyskujemy obraz na-
szego pokoju z kolorową ścianą. Aby 
uzyskać materiał do porównań, warto 
wykonać co najmniej kilka czy kilka-
naście prób, zmieniając nie tylko ko-
lor farby do ścian, ale także np. porę 
dnia, w której wykonuje się zdjęcie.

TESTERY FARB
Ten sam kolor może wyglądać inaczej 
w różnych pomieszczeniach. Dlatego 
zamiast kupować duże wiadro farby, 
warto najpierw wypróbować niewiel-
kie testery. Pomalowanie fragmentów 
ściany dwoma warstwami farb w  wy-
branych odcieniach pozwoli wybrać 
ten, który spełni nasze oczekiwania. 
Zamiast ściany możemy pomalować 
biały karton. Najlepiej umieścić go 
zarówno przy oknie, jak i  tam, gdzie 
dociera najmniej światła słonecznego, 
a także w narożniku i przy posadzce, 
w świetle dziennym i przy sztucznym 
oświetleniu. Pozwoli to sprawdzić, jak 
dany odcień się prezentuje. Testery 
dostępne są najczęściej w  50 ml po-
jemnikach – to wystarcza na pomalo-
wanie ok. 1 m2 powierzchni.  

Samoprzylepne próbniki
Dobrym pomysłem przed przystąpieniem do malowania ścian jest 
zastosowanie próbników. Możemy je zamówić bezpośrednio w sklepie 
firmowym producenta farb lub kupić w sklepach z materiałami 
budowlanymi. Najlepiej wybrać kilka próbników w różnych odcieniach 
wybranego koloru – ten, który nam się najbardziej podoba na palecie 
kolorów oraz o ton ciemniejszy i o ton jaśniejszy. Dlaczego? Mocne 
kolory farb na dużej powierzchni wypadają zazwyczaj ciemniejsze niż 
na małym wzorniku. Samoprzylepne folie (wielokrotnego użycia) 
pomalowane są oryginalnymi farbami, łatwo się je przykleja 
i odkleja. Naklejki nie brudzą i nie pozostawiają śladów na ścianie. 
Wykorzystanie wzornika pozwoli nam dokonać właściwego wyboru 
bez brudzenia ścian zbyt dużą ilością testerów. Ponadto próbniki 
możemy zabrać ze sobą np. na poszukiwania dodatkowych dekoracji 
i tkanin – to bardzo wygodne. 
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TRUDNO DOSZUKAĆ SIĘ W NICH DZISIAJ CENNYCH SKARBÓW KOJARZONYCH 
ZE STRYCHAMI CZY PIWNICAMI NASZYCH BABĆ. ZA TO NIEMAL W KAŻDYM 
DOMU JEST TAM NIEZŁA GRACIARNIA! LATO TO DOSKONAŁA PORA, BY POZBYĆ 
SIĘ CZĘŚCI SWOICH WĄTPLIWYCH GROMADZONYCH LATAMI SKARBÓW.

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

Aby zabrać się za porządkowa-
nie strychu lub piwnicy, w któ-
rych to często znajduje się cały 

dorobek życia, potrzebujemy nie lada 
pretekstu i  czasu. Dlaczego lato jest 
sprzyjającym okresem na porządki 
w tych miejscach? Dobra pogoda po-
zwala wyrzucić ich zawartość na ze-
wnątrz – na podwórko czy trawnik, 
zrobić przegląd i  posegregować rze-
czy na otwartym powietrzu – mamy 

na to więcej miejsca i nie wdychamy 
wtedy niepotrzebnie ton kurzu. La-
tem też łatwiej pozbyć się tzw. gaba-
rytów – przy dobrej pogodzie mogą 
spokojnie poczekać na wywóz w ogro-
dzie, niepotrzebnie nie moknąc na 
deszczu. Gdy zamawiamy kontener, 
zwykle mamy jedną czy dwie doby, 
by go zapełnić – dobra pogoda też jest 
tu kluczowa. Poza tym lato zapowiada 
się nam podobnie jak wiosna – do-

mowe. Wykorzystajmy ten czas poży-
tecznie, przy okazji poprawimy sobie 
samopoczucie. 

FUNKCJONALNOŚĆ, CZYLI 
CO ODRÓŻNIA STRYCH 
OD PIWNICY
Strych i piwnica należą do domowych 
przestrzeni magazynowych, jednak 
z  racji swojego położenia pełnią za-
zwyczaj różne funkcje. Gdy pada 

LETNIA AKCJA
– strych i piwnica
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słowo „strych”, odpowiadamy jednym 
tchem „bałagan, pajęczyny, pająki, 
duchy, zabawa w  chowanego, rupie-
cie, starocie”. Nie bez powodu wielu 
szczęśliwych posiadaczy strychów 
zbyt często do nich nie zagląda: ląduje 
tam wszystko, czego w  danym mo-
mencie nie potrzebujemy. Wyniesione 
na strych rzeczy szybko zostają zapo-
mniane i w ten oto narastający sposób 
dochodzimy do sytuacji, w której nie 
wciśnie się już tam nawet szpilki, nie 
mówiąc już o kolejnym pudle z ubra-
niami. A  trzeba jednak pamiętać, że 
obok tych, co do których nie mamy 
żadnych planów, są również takie, 
których będziemy gwałtownie poszu-
kiwać raz w roku – to ozdoby bożona-
rodzeniowe, koszyczek na święconkę 
czy ubrania narciarskie. Nie zawsze 
tak samo rzecz ma się z  piwnicami. 
To tutaj najczęściej lądują tzw. gaba-
ryty – stare meble, zużyte sprzęty AGD, 
zniszczone dywany itp. – nie taszczymy 
ich przecież na strych. Są albo do wy-
rzucenia, albo do oddania komuś lub 
zachowania, gdy mamy wobec nich 
jeszcze mniej lub bardziej sprecyzo-
wane plany użytkowe. Obok „gaba-
rytów” piwnice służą do przechowy-
wania sprzętów ogrodowych – narzę-
dzi, donic i  pojemników czy też me-
bli tarasowych po sezonie. Tutaj musi 
się znaleźć miejsce na rowery, desko-
lorki i piłki. Gdy w domu nie ma osob-
nej spiżarni, to w piwnicy jest miejsce 
na gromadzenie zapasów żywnościo-
wych i to zarówno tych ze sklepu, jak 

i domowych przetworów czy warzyw 
z ogrodu. Jeśli piwnica jest położona 
w  pobliżu garażu, musi się znaleźć 
w  niej miejsce na zapasowe opony, 
akcesoria samochodowe itp. 

SOLIDNY PRZEGLĄD
Stajnie Augiasza? Gdy w  obu tych 
miejscach przestajemy znajdować 
niezbędne przedmioty, oznacza to, 
że stanęliśmy pod ścianą –  nie-
zbędne są gruntowne porządki. Za-
czynamy od swego rodzaju audytu 
strychu i piwnicy, którego celem jest 
stworzenie obrazu ich zawartości. Nie-
zbędna jest wizyta w obu tych miej-
scach, najlepiej w towarzystwie całej 
rodziny, która pomoże nam podjąć 
decyzję, co wyrzucić najszybciej 

Z pomocą 
profesjonalnej firmy 
Sprzątanie długo nieprzeglądanych 
rzeczy, gromadzonych przez lata 
w niesprzyjających warunkach, 
w wilgoci i kurzu, to praca, która 
nie należy do przyjemnych. Można 
ją powierzyć specjalistom – firmy 
zajmujące się takimi działaniami mają 
nie tylko doświadczenie, ale i sprzęt, 
a przede wszystkim odpowiednie 
środki transportu, którymi wywiozą 
wszystkie śmieci. Możemy też mieć 
pewność, że osoby z zewnątrz zrobią 
porządki „bez sentymentu”. Z firmą 
można umówić się na miejscu 
i dokonać wyceny usługi – zależy 
ona od czasu, jaki potrzebny jest na 
wykonanie, odległości wykonywania 
zlecenia, typu samochodu, jaki 
przeznaczony będzie do pracy, ilości 
wywożonego mienia, możliwości 
podjechania pod dom czy też 
klatkę schodową oraz konieczności 
zamawiania kontenera. Są też firmy 
oferujące darmowe opróżnianie 
piwnic i strychów – z takiej usługi 
możemy skorzystać jednak jedynie 
wtedy, gdy mamy rzeczy w naprawdę 
dobrym stanie, a nie mamy czasu np. 
na ich sprzedaż.
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jak się da, a co postawić na widoku do 
oswojenia się z daną rzeczą i daniem 
sobie czasu na przemyślenia, co do jej 
przyszłości. Warto udać się w te miej-
sca z  kartką i  spisać wnioski wszyst-
kich członków rodziny oraz rozdzielić 
zadania. Taki audyt pozwoli nam ro-
zeznać, czy konieczne będzie zamó-
wienie kontenera na śmieci lub wła-
sny kurs do odpowiednich punktów 
przyjmowania odpadów. Może czas 
porządków uda się zgrać z terminem 
wywozu przez gminę tzw. gabarytów? 
Rodzinny audyt ma jednak również 
nie tylko charakter organizacyjny, 
to też sposób na wciągnięcie w pracę 
dzieci. Bo może stare zeszyty z  pod-

stawówki naszych dzieci powinny 
jednak uporządkować one same? To 
także wyprawa nostalgiczna – może 
znajdziemy przy tej okazji długo po-
szukiwany stary notatnik czy pudło 
z porcelaną po babci, o którym zapo-
mnieliśmy? Weźmy pod uwagę jed-
nak, że etap odnajdywania pamią-
tek w trakcie takich porządków może 
nieoczekiwanie rozciągnąć się w cza-
sie. Dopiero kiedy już wszelkie senty-
menty mamy za sobą, zaczynamy po-
ważnie działać! W pierwszej kolejno-
ści przygotujmy do wyrzucenia to, co 
nie nadaje się do użycia, zaczynając 
od tych wielkogabarytowych: zużytej 
kanapy, starych krzeseł, stołów, nie-

sprawnej pralki. Nie oszukujmy się, 
już ich więcej nie użyjemy! Pamię-
tajmy, że AGD i  sprzętu elektronicz-
nego nie możemy po prostu wyrzucić 
do kosza razem z innymi odpadami. To 
tzw. elektrośmieci! Gruz, starą arma-
turę sanitarną zgodnie z prawem po-
winniśmy oddać jednostce, która w da-
nej gminie prowadzi działalność odbie-
rania odpadów komunalnych. Wrzuce-
nie ich do kosza może spowodować, że 
zostaniemy ukarani mandatem. 

KŁOPOTLIWE ODPADY 
WIELKOGABARYTOWE 
Gabaryty to odpady powstające w go-
spodarstwach domowych, które ze 
względu na ponadnormatywne wy-
miary lub wagę nie mieszczą się 
w standardowych pojemnikach i kon-
tenerach na odpady. Należą do nich 
stare meble (także rozłożone na czę-
ści) oraz wyroby tapicerskie (np. fotele, 
wersalki, pufy), materace, zabawki 
dużych rozmiarów, rowery oraz wózki 
dziecięce. Nie zalicza się natomiast 
do gabarytów sprzętu elektrycznego 
oraz elektronicznego – starych pra-
lek, lodówek, kuchenek, jak również 
materiałów i  odpadów budowlanych, 
remontowych, wanien, umywalek, 
grzejników, muszli toaletowych, ram 
okiennych, drzwi, niesprasowanych 
dużych kartonów, opon samochodo-
wych – to bardzo ważne, aby o  tym 
pamiętać! Gmina organizuje bezpo-
średni odbiór odpadów wielkogaba-
rytowych poprzez przedsiębiorstwo, 
z którym ma podpisaną umowę na od-
biór i  zagospodarowanie odpadów 
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komunalnych. Są one odbierane w ra-
mach zbiórek z  miejsc gromadzenia 
odpadów komunalnych. Częstotli-
wość odbioru odpadów o wielkich ga-
barytach jest różna – wszystko zależy 
od danej gminy, ponieważ to radni de-
cydują, ile razy specjalny transport 
będzie zabierał tego typu śmieci. Od-
pady wielkogabarytowe należy pozo-
stawić luzem w  wyznaczonym miej-
scach gromadzenia odpadów bądź 
w  przeznaczonych do tego celu po-
jemnikach na okres nie dłuższy niż 
24 godziny. Pamiętajmy też, że nie mo-
żemy wystawić gabarytów przed pose-
sję w  dowolnym miejscu – ustalenia 
nie mogą naruszać przepisów o  ru-
chu drogowym lub innych zasad bez-
pieczeństwa obowiązujących podczas 
odbioru odpadów. Co jednak w przy-
padku, gdy termin odbioru odpadów 
wielkogabarytowych nam nie pasuje? 
Gabaryty można też zawieźć na wła-
sny koszt do stacjonarnego Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych, przyjęcie odpadu jest 
nieodpłatne.  

KIEDY ZAMÓWIENIE 
KONTENERA MA SENS 
Kontener na śmieci to doskonałe roz-
wiązanie, gdy zawartość naszej piw-
nicy i strychu nadaje się w dużej czę-
ści do wyrzucenia, a  nie kwalifikuje 
się jako gabaryty czy elektrośmieci. 
Usługę możemy zaplanować tak, by 
kontener został przywieziony dokład-
nie wtedy, gdy tego potrzebujemy 
–  nie musimy dostosowywać się do 
grafiku firmy wywożącej np. gabaryty. 
Co wrzucamy do kontenera? W  piw-
nicach mogą zalegać np. takie niepo-

trzebne rzeczy jak odpady po materia-
łach wykończeniowych – resztki de-
sek podłogowych, płytek, płyt g-k czy 
wiadra z resztkami farb. Pamiętajmy, 
że wyrzucanie ich na śmietnik jest nie-
dozwolone – jeżeli zostaniemy na tym 
przyłapani, możemy zostać pocią-
gnięci do odpowiedzialności i ukarani 
grzywną. Wrzucenie tego typu odpa-
dów do pojemnika na odpady komu-
nalne może skutkować również bra-
kiem odbioru odpadów komunalnych 
z budynku lub narażenie wszystkich 
mieszkańców budynku na podwyż-
szoną opłatę za niesegregowanie. Mu-
simy jednak pamiętać, że do konte-
nera nie wolno wrzucać odpadów nie-
bezpiecznych – czyli np. toksycznych 
chemikaliów mogących stanowić za-
grożenie dla zwierząt i  ludzi. Inaczej 
jego zawartości nie będzie można 
poddać utylizacji, a  tym samym nie 
zostanie ona wywieziona. Kolejną za-
letą wynajmu kontenera do sprząta-

nia zawartości piwnic i strychów jest 
możliwość wygodnego posprzątania 
przy okazji ogródka lub działki. Uży-
wając go, łatwo pozbędziemy się sko-
szonej trawy, liści i  gałęzi z  przycię-
tych drzew czy innych odpadów nie-
nadających się do kompostownika. 

CO ZROBIĆ Z TYM, CO 
ZOSTAŁO?
Pozostałe rzeczy, których nie wyrzu-
camy, warto uporządkować. Kolejnym 
krokiem jest więc zgromadzenie od-
powiednich pojemników ułatwiających 
przechowywanie uprzednio posegre-
gowanych rzeczy. Porządkowanie jest 
w modzie – rynek oferuje nam dzisiaj 
masę rozwiązań do domowych ma-
gazynów. Lekkie drewniane skrzynie 
świetnie się sprawdzą w roli schowka 
na odzież do sportów zimowych, 
na zimowe buty lub na grube swe-
try po babci, jeśli chcemy je zatrzy-
mać. Dodatkowo możliwość ich 

Elektrośmieci – jak się ich pozbyć?
Należą do nich popsute nieużywane, niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś 
na prąd lub na baterie np. zepsute komputery, telefony, zabawki i gadżety elektroniczne, stare 
pralki, lodówki i drobne urządzenia AGD, a także zużyte świetlówki i LED-y. Elektrośmieci 
nie wolno wyrzucać do zwykłego śmietnika, porzucać w lesie ani w przydrożnych 
rowach. Grozi za to kara grzywny nawet do 5000 złotych! Można je bezpłatnie 
oddać w punktach zbierania bądź w przypadku dużego sprzętu skorzystać 
z usługi bezpłatnego odbioru z domu. Natomiast wątpliwości budzą np. 
stare kuchenki gazowe. Niemające żadnej instalacji elektrycznej 
(np. zapalarki, piekarnika elektrycznego) są traktowane jak złom metalowy 
– należy je wówczas oddać do PSZOK-u, czyli Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych. W przypadku współczesnych kuchni 
gazowych, które są podłączane nie tylko do instalacji gazowej, ale i elektrycznej 
są one zaliczane do elektrośmieci. Możemy zamówić firmę, która odbierze od nas 
elektroodpad lub zawieźć kuchnię elektryczną do PSZOK-u. 
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zamknięcia ułatwia przechowanie 
naszych rzeczy w  jednym miejscu, 
bez spadających z szafek butów i bez 
atakowania nas widokiem swetrów 
na pierwszym planie. Jest to rozwią-
zanie niezwykle praktyczne, ponie-
waż w  każdej chwili możemy otwo-
rzyć wieko i  sięgnąć po to, co nam 
potrzebne. 
Innym rozwiązaniem jest użycie du-
żych pudeł na ubrania i  inne przed-
mioty. Rzeczy cięższe, typu książki 
czy ubrania, warto umieścić w  pu-
dłach plastikowych – nie rozsypią się 
podczas przenoszenia, często są za-
opatrzone w  wygodne uchwyty i  są 
dostępne w  różnych wersjach kolo-
rystycznych. Czapki czy rękawiczki 
możemy umieścić w  pudle tekturo-
wym. Takie przedmioty jak dekora-
cje świąteczne czy sprzęt narciarski 
warto dobrze opisać. 
Przydatne mogą też być specjalne 
pudła na buty, możemy ich potrze-
bować, jeśli pozbyliśmy się orygi-
nalnych pudełek, w  których przy-
nieśliśmy je ze sklepu. Podobnie 
jak w przypadku przechowywania 
ubrań sprawdzą się te przezroczyste 
– potrzebną nam w danej chwili parę 
obuwia odnajdziemy natychmiast. 
Dobre do magazynowania na stry-
chu są też przenośne szafy tekstylne 
i plastikowe – to doskonałe rozwiąza-
nie na sezonową odzież czy też rze-
czy, które chcemy zachować, takie 
jak stroje karnawałowe czy suknia 
ślubna. Sprawdzi się też patent po-
legający na zakupie metalowego wie-
szaka na ubrania i  przezroczystego 
zdejmowanego pokrowca. 

LEPSZE WYKORZYSTANIE 
PRZESTRZENI
Po przejściu wszystkich kroków 
wiemy już mniej więcej, ile rzeczy 
docelowo powinno znajdować się na 
naszym strychu czy w piwnicy i na co 
mamy przeznaczone miejsce, a na co 
może go zabraknąć. Warto skorzystać 
ze sposobów bardziej ekonomicznego 
wykorzystania przestrzeni. Tam, gdzie 
się da, wstawmy praktyczne regały 

piwniczne. Strych jednak charakte-
ryzuje się skosami i trudną do zago-
spodarowania wysokością pomiesz-
czenia. Nie postawimy tam komody 
na książki ani szafy, ale nie powinni-
śmy uznawać trudno dostępnych za-
kamarków za bezużyteczne. Możemy 
je przecież wykorzystać jako schowki 
na rzeczy, do których przez następne 
lata nie planujemy sięgać, a których 
nie chcemy się pozbyć. Dobrym po-
mysłem może być wykorzystanie 
belek więźby dachowej na strychu 
–  można je potraktować jako półki 
na książki lub inne przedmioty. Je-
śli wkręcimy w nie haki, możemy po-
wiesić na nich ubrania lub np. torby 
z drobnymi zabawkami. Na prostych 
ścianach piwnic i strychów warto za-
stosować systemy uchwytów, na któ-
rych zawiesimy rowery, zapasowe 
opony czy deskę do pływania. 

PRZED PONOWNYM 
UŁOŻENIEM RZECZY 

NA STRYCHU 
LUB W PIWNICY 

ODKURZMY I UMYJMY 
PORZĄDNIE ŚCIANY 
ORAZ POSADZKI. 
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we wnętrzu
OTWARTA PRZESTRZEŃ, ŚWIATŁO NATURALNE I LEKKIE FORMY MEBLI TO 
DOMINUJĄCA DZISIAJ ESTETYKA WYPOSAŻENIA WNĘTRZ. ODNAJDZIEMY 

JĄ RÓWNIEŻ W NAWIĄZANIACH DO POPULARNEGO 
TAKŻE W POLSCE STYLU Z POŁOWY XX WIEKU. 

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

demokratycznie

MCM

Fascynacja czasami PRL nie 
mija. Meble i  sprzęty pocho-
dzące z  lat 50. i  60. ubiegłego 

wieku trzymają ceny, a sztandarowe 
projekty z  tego okresu są na nowo 
wdrażane do produkcji. Wiele jest 

też twórczych przekształceń przy-
kładów tamtego designu – ówcze-
sne meble, sprzęty RTV, porcelana 
i  szkło stają się inspiracją współ-
czesnych projektantów. Wzrasta 
nie tylko liczba chętnych chcących 
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wprowadzić perełki z tamtych lat do 
swoich wnętrz, ale też coraz więcej 
jest kolekcjonerów. Czemu zawdzię-
czamy popularność designu połowy 
ubiegłego wieku? Wydaje się, że 
może być ona wyrazem tęsknoty za 
klimatem wnętrz naszych dziadków, 
ale to nie jedyny powód. Cyfrowe po-
kolenie coraz bardziej docenia przed-
mioty zaprojektowane przez arty-
stów z myślą o zapewnieniu wygody 

szerokim grupom społecznym. Użyt-
kownicy  masowo produkowanej tan-
dety tęsknią za czasami, kiedy prze-
ciętny Kowalski siedział w  swoim 
maleńkim M-2 na krześle zaprojek-
towanym przez artystę z  akademii 
sztuk pięknych. Poza tym sprzęty 
z połowy XX wieku to symbol epoki, 
kiedy czas płynął wolniej – a to naj-
większe pragnienie współczesnego 
człowieka. Dodatkowo minimali-

styczna wysmakowana forma sprzę-
tów idealnie wpisuje się w architek-
turę współczesnych apartamentow-
ców. Mimo złotego wieku designu 
tamtych lat wcale niełatwo jest urzą-
dzić wnętrze nawiązujące do stylu 
z  połowy XX  wieku. Dlatego warto 
poznać podstawy i  zrozumieć, na 
czym polega duch demokratyzacji 
przedmiotów użytkowych z tamtego 
okresu.
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MID-CENTURY MODERN STYL 
SPOŁECZNYCH PRZEMIAN 
Styl mid-century modern powstały 
po II wojnie światowej odzwierciedlał 
ducha swoich czasów.  Z jednej strony 
był negacją części przedwojennej es-
tetyki, z drugiej – językiem dla wyra-
żenia nowego porządku powojennego 
świata. Był to czas, kiedy to formę i styl 
wyposażania mieszkań dyktowały rze-
czywiste potrzeby rynku – po ogrom-
nych zniszczeniach wojennych zapo-
trzebowanie na meble i wszelkie ele-
menty wyposażenia wnętrz lawinowo 
wzrosły, dlatego projektowano rzeczy 
niedrogie, dające się szybko wyprodu-
kować. W Polsce była to epoka, kiedy 
z  założenia design był dla wszystkich 
i  przeznaczony był do codziennego 
użytku. Aby zaspokoić potrzeby po-

wojennego społeczeństwa sprawdzały 
się te projekty, które mogły wejść do 
masowej produkcji, co ciekawe wiel-
kość designerskich projektów wdra-
żanych do produkcji w Polsce biła na 
głowę tę z innych krajów – skala zapo-
trzebowania była ogromna. Styl mid- 
-century przechodził różne fazy – od 
powściągliwej, opierającej się na na-
turalnych materiałach do sięgają-
cej estetyki pop-artu, pełnej nieba-
nalnych kolorów i  kształtów. To wła-
śnie z  tego powodu również i dzisiaj 
styl ten jest bardzo pojemny – zaspo-
koi gusty zarówno estetycznych mini-
malistów, jak i zwolenników odważniej-
szych form oraz bogatszej kolorystyki. 
We wszystkich swoich odmianach ma 
wspólne cechy – są nimi elegancja 
i  prostota. Dążenie do umiaru i  pro-

stoty szło w  parze z  funkcjonalnością 
mebli i  ekonomicznym podejściem do 
przestrzeni mieszkań. Niewielkie ga-
baryty mebli, korpusy osadzone na 
nóżkach o  lekkich formach, które 
dodawały im lekkości sprawiały, że 
sprzęty te były łatwe do zastosowa-
nia w aranżacjach małych mieszkań, 
a niewysoka cena pozwalała na ich za-
kup. Na tym właśnie polegała demo-
kratyzacja designu.

OD CZEGO ZACZĄĆ
Współczesne wnętrze w  stylu mid- 
-century modern absolutnie nie 
może być prostą kalką wnętrza z  lat 
60. XX wieku. Jeśli ktoś myśli, że na 
podstawie fotografii czy rekonstruk-
cji muzealnej powtórzy tamtą aran-
żację i w  ten sposób uzyska wnętrze 
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Podstawa stylu 
mid-century modern
W Europie za korzenie nurtu MCM 
uważa się postulaty przedwojennej 
niemieckiej szkoły Bauhausu, 
które jako podstawę estetyki 
domów przyjmuje funkcjonalność, 
niemal całkowicie odrzucając 
dekoracyjność i ornamentykę. 
Bauhaus zrewolucjonizował podejście 
do przestrzeni – wnętrze mieszkalne 
przestało być zbiorem pomieszczeń 
o wyspecjalizowanych funkcjach, 
stało się otwartą za sprawą licznych 
okien doskonale doświetloną 
przestrzenią wielofunkcyjną. 
Powojenna linia Bauhausu opierała się 
zarówno na formach organicznych, 
jak i geometrycznych. Postulaty 
te trafiły na podatny grunt – im 
mniej ozdób miał mebel, tym 
łatwiej było go wyprodukować. 
Sięgano po materiały naturalne, 
takie jak drewno, jak i wchodzące 
na coraz większą skalę do produkcji 
tworzywa sztuczne – materiały te 
często były zestawiane ze sobą 
w sposób kontrastowy. Zarówno 
Europa, jak i Ameryka szczycą się 
projektami uznanych artystów 
projektantów – Charlesa i Ray 
Eamsów, Arne Jacobsena, Normana 
Chernera, Georga Nelsona czy Eero 
Saarinena. Mid-century modern nie 
ma w języku polskim odpowiednika, 
ale jest dobrze rozpoznawalny przez 
Polaków. Lata po II wojnie światowej 
aż do końca lat 60. również u nas 
zaowocowały nowym trendem 
wzornicznym, na którego wizerunku 
piętno swoje odcisnęło wielu 
świetnych projektantów: Roman 
Modzelewski, Rajmund Hałas, Maria 
Chomentowska, Teresa Kruszewska, 
a także Bogusław i Czesław Kowalscy. 

właśnie w  tym stylu, jest w  wielkim 
błędzie. To ma być jak najbardziej 
współczesne wnętrze wykorzystujące 
w  aranżacji główne założenia kształ-
towania przestrzeni mieszkalnej i  klu-
czowe elementy designu tamtych 
czasów. 
Nie można też utożsamiać stylu mid- 
-century modern z PRL-em. U  pod-
staw stylu była duża, dobrze doświe-
tlona światłem naturalnym przestrzeń. 
Zasada ta kłóci się nieco z  wyobra-
żeniami o  polskich mieszkaniach 
okresu PRL. Owszem, w projektowa-
nych ówcześnie lokalach mieszkal-
nych świetnie sprawdzały się projekty 
niewielkich mebli, ale ich przestrzeń 
nie może być dla nas punktem odnie-
sienia. Styl ten może rozwinąć skrzydła 
dopiero w  obszernym mieszkaniu lub 
domu, którego ściany zewnętrzne wy-
pełnione są dużymi przeszkleniami. 
Błędem byłoby również wyszukiwa-
nie mebli oraz sprzętów z tamtych lat 
i  wypełnianie nimi w  całości naszej 
przestrzeni mieszkalnej. Wyposaże-
nie dla tego stylu może być jak najbar-
dziej współczesnej proweniencji. Jeśli 
rzeczywiście do aranżacji chcemy wy-
korzystać stare meble, poprzestańmy 
na pojedynczych, ale za to charakte-
rystycznych okazach. Połączenie ich 
z  nowymi współczesnymi meblami 
może dać dużo lepszy efekt. Podob-
nie warto postąpić ze sprzętami in-
spirowanymi tamtą stylistyką – rów-
nież i w tym przypadku nie kupujmy 
wszystkiego co jest repliką. Raczej 
postawny na mieszanie designer-

skich perełek nawiązujących do tam-
tej stylistyki i nowoczesnego wyposa-
żenia – pod tym pojęciem rozumiemy 
tu wszystkie sprzęty utrzymane 
w  stylu minimalistycznym – gładkimi 
powierzchniami pozbawionymi ozdób.

SKĄD BRAĆ SPRZĘTY MCM
Dzisiaj we wnętrzach nawiązujących 
do oryginalnego mid-century mo-
dern odnajdą się zarówno miłośnicy 
nowoczesności, jak i ci, którzy cenią 
tradycję – wszak wiele sprzętów sto-
sowanych dzisiaj w tego typu aranża-
cjach to oryginały z epoki! Fotele klu-
bowe, krzesła „muszelki” i fotele „liski” 
były elementem wyposażenia wielu 
polskich mieszkań – sporo z nich za-
chowało się i to często w bardzo do-
brym stanie. Jednak nawet nie ko-
rzystając ze starych mebli, można 
z  powodzeniem stworzyć wnętrze 
w tym stylu – wielu producentów me-
bli nawiązuje do tamtej estetyki. Na 
dużą skalę sięgają do niej współcze-
śni projektanci mebli, łatwo do niej 
nawiązać również w produkcji sprzę-
tów metodą rzemieślniczą, gdzie sta-
wia się na niepowtarzalność egzem-
plarzy. Producenci korzystają ze 
szlachetnych materiałów: drewna 
krajowego i egzotycznego, bazują na 
prostych, ale jednocześnie wyrafino-
wanych formach, nieobca jest też za-
bawa kolorem czy też eksperymento-
wanie np. z deseniami tkanin, które 
jak cały styl mid-century modern 
często nawiązuje do natury. Jest więc 
z czego korzystać. 
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CO WYRÓŻNIA WNĘTRZA W STYLU MCM

Wielofunkcyjna 
otwarta 
przestrzeń 
Zamiast 
wyspecjalizowanych 
funkcjonalnie wnętrz bazą 
jest jedna przestrzeń 
o przenikających się 
funkcjach. Dzięki obszernej 
przestrzeni meble – ikony 
designu MCM – są dobrze 
wyeksponowane, co 
pozwala dostrzec ich formę 
i kolor. Meble pokojowe 
i kuchenne doskonale 
współistnieją ze sobą. 
Duże okna zacierają 
granice między wnętrzem 
a zewnętrzem, wprowadzają 
światło naturalne z różnych 
kierunków. 

Meble i sprzęty 
o niewielkich 
gabarytach
Wielkość mebli, proporcje ich 
elementów były przemyślane 
w każdym detalu. Projektanci 
precyzyjnie dostosowywali je 
do przestrzeni, w której miały 
spełniać swoje funkcje – do 
małych mieszkań projektowano 
meble o odpowiedniej dla nich 
skali. Kształty były ekonomiczne 
– stoliki trójkątne i w kształcie 
łezki wpasowywały się w każdy 
zakątek. Meblościanki i półki 
były niskie – tak aby zachować 
proporcje odpowiednie do 
niewysokich mieszkań.

Tkaniny inspirowane 
geometrycznymi 
wzorami
Największe dokonania wzorów 
tkanin pochodzą z okresu 
1955-68. Optymistyczne 
desenie, abstrakcyjne wzory, 
wrzecionowate formy, 
uproszczone kształty ludzi, 
naiwne grafiki zwierząt to 
świadectwa twórczego zapału, 
chęci do zabawy, radości życia 
ówczesnych projektantów. Tkaniny 
w geometryczne i inspirowane 
naturą wzory pochodzące z połowy 
XX wieku można wykorzystać 
jako obicia tapicerowanych mebli 
i niekonieczne tych pochodzących 
z epoki.  FO
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Proste formy mebli 
Wszystkie meble z tamtych lat odznaczają się prostą formą – siedziska foteli, oparcia, nóżki miały geometryczne bądź 
organiczne kształty i prawie całkowicie pozbawione były ozdób. Charakterystyczne dla tego okresu „patyczaki” miały 
skośne nóżki charakteryzujące się delikatnym zwężeniem ku dołowi. Bryła mebla zyskuje dzięki nim niezwykłą lekkość, 
funkcjonalność oraz niepowtarzalny design. Dzięki takiej formie sprawdzają się we wnętrzach o niewielkim metrażu.

Materiały naturalne i szlachetne 
w parze z tworzywami sztucznymi 
W konstrukcji mebli z połowy XX wieku dominuje 
drewno krajowe i egzotyczne, takie jak tek czy 
palisander, ale także stal, stal chromowana, 
mosiądz, który świetnie koresponduje z drewnem. 
Często w jednym meblu drewno łączono 
z pleksi i plastikiem. Polscy projektanci zamiast 
powszechnie dostępnego surowca wykorzystywali 
laminat poliestrowo-szklany. Materiałem robiącym 
furorę była sklejka.  

Zabawa rekwizytami
i kolorem
Urządzając wnętrza w stylu MCM, sięgamy nie 
tylko po meble, ale i rekwizyty z tamtej epoki 
– to stare sprzęty RTV, płyty winylowe w formie 
dekoracji wieszane na ścianie, stare maszyny do 
szycia czy aparaty fotograficzne. Wiodące kolory 
stylu to musztarda, pomarańcz, petrol blue, 
zielony. Niekoniecznie muszą one być użyte na 
charakterystycznych dla epoki materiałach – można 
nimi swobodnie żonglować. 
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BUJAJĄC
pod sufitem

W MAŁYM I DUŻYM KĄCIE
Krzesło brazylijskie, bo tak określa się lekki i indywidualny model hamaka, 
to doskonała propozycja zarówno do obszernych wnętrz, jak i do niedużego 
mieszkania. Wystarczy przeznaczyć na jego montaż nie więcej miejsca niż na 
typowy fotel. Taki hamak wpasuje się efektownie w wypoczynkowy kącik np. 
sypialni. Jedyne o czym musimy pamiętać to o zapewnieniu bezpiecznego 
obszaru wokół niego, tak by siedząc, móc pozwolić sobie na delikatne 
kołysanie. Krzesła brazylijskie wykonane są zwykle z wysokogatunkowej 
bawełny lub lnu i wpisują się świetnie w romantyczny wystrój pomieszczeń, 
szczególnie tych w stylu eko.

LATO W DOMU? CÓŻ, BYWA I TAK. NIE ZAWSZE 
PLANY WAKACYJNE UDAJE SIĘ ZREALIZOWAĆ PO 
NASZEJ MYŚLI. ALE LETNI CZAS W PIELESZACH 
MOŻNA SOBIE UPRZYJEMNIĆ. RELAKS W POSTACI 
BŁOGIEGO KOŁYSANIA, CZEMU NIE?
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BUJANY I DOPASOWANY
Bardzo wygodne kołysanie, a jednocześnie 

relaksującą pozycję zapewni nam bujany fotel 
podwieszany do sufitu lub z własnym, stabilnym 

stelażem. Lekka ażurowa forma siedziska 
przypominająca kształtem połówkę jaja została 

wyprofilowana tak, by zapewnić możliwość 
głębokiego „zapadnięcia” się w fotelu, niczym 
w bezpiecznym gnieździe. Fotele bujane w tym 

wariancie charakteryzują się efektownymi 
splotami rattanu, technorattanu, wikliny, 

nadającymi meblowi lekkiego wyrazu – w sam 
raz do pełnego światła i powietrza wnętrza. 

Plecione fotele bujane wyposażone są zwykle 
w grube pikowane poduchy, które zapewniają 
wygodę i podnoszą jakość relaksu, gdy z nich 

korzystamy. 

BEZ HAKÓW
Hamak rozpięty na gotowym stelażu to modna, nowoczesna propozycja 

nie tylko do ogrodu. Dla wszystkich, którzy dysponują przestronnym 
wnętrzem albo dla tych, którzy gotowi są zamienić łożko na hamak, to będzie 

trafiona propozycja. Stabilny stelaż pozwala rozpiąć każdy rodzaj hamaka 
zarówno z plecionki, jak i materiału. Drewniane elementy (wykonane zwykle 

z wysokogatunkowego drewna egzotycznego) zapewniają stabilność, 
a jednocześnie uwypuklają estetykę tego mebla. Taka konstrukcja nie 

wymaga montażu na stałe i kotwiczenia w ścianie mocnych haków. Jest 
więc rozwiązaniem mobilnym. Hamak na stelażu świetnie podkreśli 

charakter wnętrza ze sznytem globtrotera, w stylu etno czy marynistycznym.

AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska
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KLASYCZNIE ROZPIĘTY
Standardowo rozpięty pomiędzy 
ścianami hamak wymaga 
starannego montażu. Możemy 
mocować go do ścian równoległych, 
ścian po przekątnej, jak również do 
sufitu. Przewidywana odległość montażu 
powinna być dłuższa od rozpiętości hamaka 
minimum 20 cm, zależy to jednak od modelu 
(różna sprężystość). Należy sprawdzić grubość 
ściany, do której planujemy montować hamak 
– minimalna zalecana głębokość kotwienia w betonie to 
10 cm, a w słabszych ścianach nawet 15-20 cm. Wysokość, 
na jakiej hamak zawiśnie to minimum 1,5 m, ale zależy ona od jego 
wielkości oraz stopnia naciągu, jaki chcielibyśmy uzyskać. Warto zatem 

NA MALEŃKIE POTRZEBY
Ta subtelnie i lekko pleciona huśtawka 
to atrakcyjna do wnętrza alternatywa 
tradycyjnej dziecięcej huśtawki, którą 
montowało się kiedyś we framudze 
drzwi. Ten model możemy śmiało 
zainstalować bezpośrednio w pokoju 
w roli ozdoby, podobnie jak brazylijskie 
krzesło. W ofercie producentów 
znajdziemy wiele ciekawych modeli 
w różnych kolorach, gdzie dekoracyjny 
splot wieńczą finezyjne warkocze 
i frędzle.

dodatkowo zaopatrzyć się w przedłużki, np. linki lub 
wielooczkowy łańcuch w celu możliwości przedłużenia 
odległości. Do montażu hamaka warto przygotować 
2 kotwy stalowe z oczkiem, dodatkowo kotwę 

chemiczną, która wzmocni jakość mocowania 
oraz dwa karabińczyki do zaczepu oczek 

montażowych samego hamaka.
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NAWET W NISZY
Chociaż hamak we wnętrzu wydaje 
się pozorną fanaberią, jest to bowiem 
„mebel” wymagający (przestrzennie 
i montażowo), to jednak możemy 
wykorzystać go do uatrakcyjnienia miejsc 
trudnych do zagospodarowania. Hamak, 
szczególnie model pełny, z jednolitej 
tkaniny, sprawdzi się świetnie w roli 
półleżanki, rozpięty w luźnym naciągu 
(tam gdzie inny mebel, np. sofa lub fotel, 
nie miałby zastosowania).
Hamak z powodzeniem możemy 
wykorzystać do zagospodarowania wnęk 
i skosów, przestrzeni pod schodami 
czy pustych antresol. 

SPORT, PASJA I RELAKS
Dla prowadzących aktywne życie, kochających sport i turystykę dobrym pomysłem 
jest przygotowanie sobie miejsca we wnętrzu, w którym będzie można rozpiąć hamak 
turystyczny. Ten niewielki, kompaktowy gadżet po złożeniu w poręczną torebkę mieści się niemalże 
w kieszeni. Jest niezwykle lekki, co sprawia, że to wygodne rozwiązanie na potrzeby wycieczek i campingu, ale także do 
wykorzystania przy uatrakcyjnianiu naszego wnętrza. Hamak turystyczny wykonany jest z bardzo cienkiego, ale wytrzymałego 
poliestru, gwarantującego przewiewność oraz odporność na zawilgocenie. Wyposażony jest w łatwy i szybki system montażu 
(zestaw linek lub taśm), pozwalający na szybkie rozpięcie go pomiędzy drzewami, jak i uchwytami zamocowanymi na ten cel 
w domu.
Dla tych, którym nie w głowie, by hamak służył do wylegiwania się, warto polecić model do ćwiczeń – krótki hamak, 
określany też mianem chusty do ćwiczeń, podwieszony pod sufitem lub w futrynie drzwi, umożliwia wykonywanie wielu 
ćwiczeń (wiszących i siedzących) z zakresu fitness, ćwiczeń rehabilitacyjnych w odciążeniu oraz ćwiczeń relaksacyjnych. 
Hamaki sportowe cechują się lekką rozciągliwością, wykonane są z materiałów gwarantujących dużą wytrzymałość udźwigu 
(dynamiczną oraz statyczną), co gwarantuje bezpieczeństwo treningu. 
Zarówno hamaki turystyczne i sportowe znajdziemy w wielu atrakcyjnych kolorach, zatem decydując się na montaż takiego 
akcesorium w mieszkaniu, możemy ciekawie ubarwić i rozweselić nasze wnętrze, a latem będzie to jak najbardziej na miejscu.
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CZYNNIKÓW ODDZIAŁUJĄCYCH NA KOMFORT NOCNEGO WYPOCZYNKU 
JEST WIELE, NA NIEKTÓRE MAMY DUŻY WPŁYW – TO CHOĆBY ARANŻACJA 
PRZESTRZENI, W KTÓREJ ŚPIMY. DOBRZE URZĄDZONA SYPIALNIA SPRAWI, ŻE 
OBUDZIMY SIĘ WYPOCZĘCI, A WIECZOREM SEN PRZYJDZIE SZYBCIEJ.

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

SPOKOJNY
mocny i słodki sen

Na kiepski sen uskarża się 
nawet do 30% dorosłych 
Polaków, prawie tyle samo 

nastolatków i  ponad 50% seniorów. 
Przyczyn utrzymującego się poczu-
cia znużenia czy niewyspania może 
być wiele. Niektóre z nich – najczę-

ściej te zdrowotne – niekiedy bardzo 
trudno wyeliminować. Z innymi wy-
nikającymi z nieodpowiedniej aran-
żacji wnętrza, np. ze złego doboru 
elementów wyposażenia, a  szcze-
gólnie łóżka łatwo sobie poradzić. 
Bez większych problemów możemy 

też zastosować przyjazne sypialnia-
nemu życiu materiały wykończe-
niowe. W tym pomieszczeniu odczu-
cia sensualne są szczególnie istotne. 
W  sypialni zmysły takie jak dotyk, 
wzrok, słuch czy węch mamy wy-
ostrzone, dlatego dobór materiałów 
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posadzkowych, ściennych czy ele-
mentów aranżacji musi być dokony-
wany z dużym rozmysłem.

PRZYJAZNA POSADZKA
Kontakt z  sypialnianą posadzką 
jest szczególny – to pomieszczenie, 
w którym nawet osoby lubiące cho-
dzić cały dzień w  kapciach czy bu-
tach, stąpają bosymi stopami. Z tych 
względów podłogowa okładzina po-
winna być ciepła i przyjemna w do-
tyku. Dobrym rozwiązaniem będzie 
więc wybór materiałów drewnianych 
oraz drewnopochodnych, takich jak 
panele laminowane. Tego rodzaju 
posadzki określane jako miękkie są 
nie tylko przyjemne w  kontakcie, 
ale również łatwe w utrzymaniu czy-
stości. Na podłodze sypialni chętnie 
stosuje się także wykładziny dywa-
nowe. Są termoizolacyjne i  dobrze 
tłumią hałas. Wykonane z  wełny 
będą przyjemne w  dotyku, two-
rzą również korzystny mikroklimat 
wnętrza. Wełniane włókna pochła-
niają nadmiar wody, a  przy niskiej 
wilgotności powietrza jest ona odda-
wana do otoczenia. Wykładzina weł-
niana ma także właściwości antysta-
tyczne. Warto też zainteresować się 
wykładzinami ze sztucznych włó-
kien. Sięgnijmy po te z  uszlachet-
nionego polipropylenu lub poliami-
dowe. Warto wybrać okładzinę za-

bezpieczoną środkami bakteriobój-
czymi, co utrudni rozwój roztoczy 
i innych mikroorganizmów.

PRZYTULNE ŚCIANY
Na korzystny mikroklimat sy-
pialni wpływ ma również tynk. Do 
tego wnętrza polecany jest gipsowy, 
który dobrze pochłania wilgoć i od-
daje ją, gdy w  pomieszczeniu robi 
się zbyt sucho. Tak przygotowaną 
ścianę można wykończyć farbą emul-
syjną. Najlepiej zdecydować się 
na produkty dyspersyjne, w  któ-
rych głównym rozpuszczalnikiem 
jest woda (do 80%). Są bezwonne, 
o  ograniczonej zawartości LZO. Mo-

żemy wybrać takie, które zawierają 
nawet sześciokrotnie mniej LZO niż 
wynosi norma. Dobry sen przyniosą 
też farby emulsyjne z nanocząstecz-
kami srebra, które neutralizują za-
pachy oraz przeciwdziałają rozwo-
jowi mikroorganizmów. Nie bez po-
wodu do sypialni wybiera się także 
często tapety – wykończone nimi 
ściany są ciepłe w dotyku. Dobrym 
wyborem będą dwuwarstwowe pa-
pierowe, które są paroprzepusz-
czalne i można je delikatnie przecie-
rać wilgotną szmatką. Do sprawdzo-
nych okładzin należą także drew-
niane – z  desek, paneli lub forniru. 
Są nie tylko ciepłe, ale także dobrze 
wygłuszają wnętrze. Te warunki 
spełnią również ściany wykończone 
korkiem. 

Z WIDOKIEM I W DOBRYM 
ŚWIETLE
Wpływ na to, czy rozpoczniemy 
dzień w  dobrym nastroju ma rów-
nież wielkość i  usytuowanie okien.  
Dostarczenie do wnętrza sypialni 
odpowiedniej ilości światła dzien-
nego buduje nasz komfort o  po-
ranku. Jeśli widok za oknem jest 
atrakcyjny lub mieszkamy w domu 
z ogrodem, zadbajmy o jak najwięk-
sze otwarcie sypialni na otocze-
nie. Warto też pamiętać, że dzięki 
dużym przeszkleniom wpuszczone 
w głąb pomieszczenia promienie sło-
neczne działają bakteriobójczo. Nie 
musimy obawiać się o  przegrza-
nie wnętrza czy brak prywatności 
– nowoczesne osłony okienne 
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umożliwią zoptymalizowane zamy-
kanie i otwieranie się na otoczenie. 
Liczy się też usytuowanie sypialni 
względem stron świata – zależy nam 
najczęściej, by o  poranku światło 
dzienne motywowało nas do wsta-
nia. Z  tego względu najlepiej zapro-
jektować ją od wschodu. Taka orien-
tacja sprawdza się szczególnie la-
tem – słońce zagląda do pokoju tylko 
rano, dlatego nawet gdy okna są od-
słonięte, pokój wieczorem nie jest 
przegrzany. Usytuowanie sypialni 
od południa czy zachodu jest dobre 
dla śpiochów. Jednak latem zapro-
jektowane w  tych lokalizacjach sy-
pialnie należy chronić przed nad-
miarem światła słonecznego. Sypial-

nię z  oknem od północy doświetla 
tylko światło rozproszone – będzie 
w niej zawsze chłodniej i ciemniej.

ŚWIEŻE I CZYSTE POWIETRZE 
Brak wymiany powietrza może nie-
korzystnie wpływać na nasze zdro-
wie, jednak wystarczy wietrzyć po-
mieszczenie co najmniej 2 razy 
dziennie, by uniknąć zagrożeń dla 
zdrowia. W  przypadku sypialni jest 
ono dodatkowo pożądane przed 
snem. Gdy jest zimno lub pada 
deszcz i dodatkowo wieje silny wiatr, 
trudno zdecydować się na otwarcie 
okien. Wówczas sprawna wentylacja 
jest szczególnie istotna. Jeśli nocą 
śpimy przy zamkniętych oknach, 

a wentylacja jest niewydolna, już po 
godzinie stopień stężenia CO2 jest 
znacznie powyżej normy. W  takich 
warunkach dostateczną wymianę 
powietrza bez strat energii zapewni 
wentylacja mechaniczna z odzyskiem 
ciepła. Na poddaszu warto zastoso-
wać okna dachowe z naokienną wen-
tylacją z rekuperatorem. Dobrym wy-
borem są także okna wyposażone 
w funkcję rozszczelnienia lub nawiew-
niki. Na jakość powietrza w sypialni 
korzystnie wpłynie oczyszczacz po-
wietrza. Najlepiej wybrać sprzęt wy-
posażony w  wielostopniowe filtry, 
które wyłapują z powietrza alergeny, 
bakterie, a  także niemiłe zapachy. 
Mają tzw. cichy tryb pracy, co spra-
wia, że oczyszczacz nie będzie za-
kłócał nam snu. Oczyszczanie po-
wietrza może się również odbywać 
za pomocą nawilżacza wyposażo-
nego w funkcję oczyszczania i jonizo-
wania powietrza. Idealna wilgotność 

ZWRÓĆMY  UWAGĘ 
NA LICZBĘ I RODZAJ 
OKIEN, PONIEWAŻ 
ZAPEWNIAJĄ ONE 

NIE TYLKO WŁAŚCIWE 
NASŁONECZNIENIE 

I WIETRZENIE 
POMIESZCZENIA, ALE 
TAKŻE WSPÓŁTWORZĄ 

JEGO KLIMAT.



powietrza wynosi około 50%. 
Niższa sprawi, że będziemy się bu-
dzić z  suchymi śluzówkami nosa 
i  ust, ucierpi również nasza skóra. 
Natomiast wyższa wilgotność także 
nie przysporzy nam zdrowia – w po-
wietrzu szybko rozwiną się zarod-
niki grzybów i pleśni. Z tych wzglę-
dów dobrze jest wyposażyć pokój do 
spania w wilgotnościomierz.

WYCISZAJĄCE ŚWIATŁO
Ważną rolę w sypialni odgrywa rów-
nież oświetlenie sztuczne. Przyjazny 
klimat uzyskamy dzięki rozproszo-
nemu światłu pochodzącemu z  wielu 
źródeł. Oprócz oświetlenia ogólnego 
warto zamontować boczne, w  for-
mie kinkietów – najlepiej umieścić 
je przy łóżku. Z tego rodzaju oświe-
tlenia będą szczególnie zadowo-
lone osoby czytające przed snem.  
Tę samą funkcję spełnią również 
lampy – nocna lub stojąca. W  tym 
wnętrzu szczególne znaczenie ma 
barwa światła. Atmosferę sprzy-
jającą wyciszeniu przed snem za-

pewni ciepłe światło o barwie 2500- 
-2800 Kelwinów. Będzie nam najwy-
godniej, jeśli wybierzemy oprawy ze 
ściemniaczami umożliwiającymi re-
gulowanie natężenia światła, które 
montuje się w miejsce tradycyjnych 
włączników. Ich użycie zmniejsza 
w  znacznym stopniu pobór energii 
elektrycznej. Intensywność świa-

tła można regulować za pomocą kla-
wisza lub pokrętła, a  także zdalnie: 
pilotem.

KOMFORTOWE ŁÓŻKO
Kluczowym meblem w  sypialni 
jest łóżko, to ono ma decydujący 
wpływ na jakość snu. Ważne są 
jego wymiary – jednoosobowe 

 REKLAMA 
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powinno mieć co najmniej 90  cm 
szerokości. Minimalna szerokość 
podwójnego łóżka wynosi 140 cm, 
jednak większy komfort zapewni 
to o  szerokości 160 cm, a  gdy po-
mieszczenie jest duże, warto zde-
cydować się na łóżko o szerokości 
180 cm. Oszczędności miejsca służy 
wybór łóżka kontynentalnego, które 
jest pozbawione ramy. Od tradycyj-
nego ramowego różni go m.in. to, 
że jego górny materac leży swobod-
nie na podstawie określanej także 
jako box lub skrzynia. Materac nie 
jest więc osadzony wewnątrz ramy 

„obudowującej” go, jak to ma miej-
sce w  innych łóżkach. Za jego wy-
borem przemawia także komfort 
użytkowania. Tego rodzaju miej-
sca do spania należą do najwygod-
niejszych – nie bez powodu wypo-
saża się w nie hotele. Wpływ na wy-
soką jakość snu na takim posłaniu 
ma jego warstwowa budowa. Dolna 
część wypełniona sprężynami bo-
nellowymi przykrytymi materacem 
umieszczona jest w  skrzyni, drugą 
górną warstwę tworzy kolejny ma-
terac, najczęściej kieszeniowo-sprę-
żynowy. Atutem łóżka kontynental-

nego jest też wysokie tapicerowane 
wezgłowie. Taki miękki i  obszerny 
zagłówek daje komfort snu, chroni 
przed uderzeniem czy kontaktem 
z  twardą płaszczyzną ściany. Je-
śli nasza sypialnia jest usytuowana 
pod skosami lub na antresoli, warto 
rozważyć wybór łóżka japońskiego. 
Jest ono niższe od standardowych 
i  ma jedynie 13-30 cm wysokości. 
Mebel przeznaczony do spania naj-
lepiej tak ustawić, by mieć zapew-
niony do niego swobodny dostęp 
z  trzech stron. Jeśli to rozwiąza-
nie jest niemożliwe, zapewnijmy 

Błogie wyciszenie
Sypialnia powinna być oazą spokoju. Zadbajmy więc 
o jak najmniejszą liczbę rozpraszających nas bodźców, 
dlatego postarajmy się, aby pokój był odcięty od 
otoczenia. W oknach zawieśmy zasłony lub rolety 
z gęsto tkanych materiałów, które w porze snu dobrze 
zaciemnią wnętrze. Ważne jest też, by nie docierał 
do niego zgiełk ulicy i światło latarni czy sklepowych 
neonów. W aranżacji tego pomieszczenia nie powinno 
być tykających zegarów, nie ustawiajmy tam także 
sprzętów elektronicznych czy telewizora. Zasypianie 
przy włączonym laptopie i dźwiękach płynących 
z telewizji zaburza sen. Może także powodować 
bezsenność, bóle głowy, problemy z koncentracją, 
ciśnieniem, przemianą materii, a nawet zmiany 
w składzie krwi i ilości hormonów. Zakłóca także 
zdolność zapamiętywania i rozumienia marzeń 
sennych oraz może przyczynić się do powstawania 
depresji. Światło ekranu dociera do siatkówki (nawet 
gdy oczy są zamknięte), co powoduje, że do mózgu 
wysyłany jest sygnał hamujący uwalnianie melatoniny 
– hormonu, który odpowiada za regulację dobowego 
cyklu snu i czuwania. To dlatego budzimy się w nocy 
i nie możemy ponownie usnąć. Ponadto oglądanie 

telewizji w łóżku sprawia, że sypialnię kojarzymy 
z czuwaniem, a nie z wypoczynkiem. Postarajmy 
o przygotowanie mózgu do fazy snu, zanim położymy 
się do łóżka. W tym celu warto wypracować swoje 
rytuały. Do kluczowych należeć powinno wyłączenie 
wszystkich sprzętów, a także staranne pościelenie 
łóżka. Zanim sie położymy, włączmy nastrojową 
lampkę. To często wystarcza, by spokojnie zasnąć.



dostęp do łóżka z  dwóch stron. Za 
jego wezgłowiem powinna się znaj-
dować pełna ściana. 

INNE MEBLE 
Nawet w  najmniejszej sypialni 
łóżku powinny towarzyszyć szafka 
lub stolik nocny, a  jeśli jest to po-
słanie dla dwóch osób, to dwa. Czę-
sto są one oferowane w  komplecie 
z łóżkiem lub też stanowią ich inte-
gralny element. Ustawimy na nich 
lampkę nocną, odłożymy książkę 
czy szklankę z wodą. W sypialni po-
winna się znaleźć także szafa, jed-
nak najbardzej funkcjonalna bę-
dzie połączona z nią garderoba. Gdy 
miejsce na to pozwala, ustawmy tam 
także toaletkę z lustrem.

ZIELEŃ NA DOBRY SEN
Rośliny nie tylko wpłyną ożywczo na 
aranżację sypialni, ale też odpowied-
nio dobrane przyczynią się do pod-
niesienia komfortu wypoczynku. Ta-
kie właściwości mają gatunki i  od-
miany produkujące nocą tlen. Zali-

czają się do nich bardzo popularne 
storczyki. Odpowiednie będą Pha-
laenopsis oraz Dendrobium. Ko-
rzyści dla zdrowia odniesiemy rów-
nież z uprawy zygokaktusa, a także 

bardzo do niego podobnego kak-
tusa wielkanocnego. Dobre natle-
nienie powietrza zapewni też san-
sewieria gwinejska – znana też jako 
wężownica. 

 REKLAMA 
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POMAGAJĄ ZAGOSPODAROWAĆ PRZESTRZEŃ, SŁUŻĄ WYGODZIE I BEZPIECZEŃSTWU 
– TRUDNO DZIŚ KORZYSTAĆ Z ŁAZIENKI BEZ PRAKTYCZNYCH UCHWYTÓW. 

uchwyt w łazience
PEWNY
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AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Urządzając łazienkę, szcze-
gólną uwagę zwracamy na 
wygodę rozwiązań i bezpie-

czeństwo – to pomieszczenie, w któ-
rym o  urazy łatwiej niż w  innych 
miejscach domu. Dlatego tak istotny 
jest w  tym wnętrzu wybór materia-
łów wykończeniowych czy też pod-
stawowych elementów wyposaże-
nia. Niemniej ważne są detale –  to 
od nich może zależeć komfort ko-
rzystania z  łazienkowych sprzętów. 
Z  pewnością do najważniejszych, 
chociaż niewielkich elementów na-
leżą uchwyty łazienkowe. To sze-
roka gama akcesoriów, które głów-
nie kojarzą nam się z przedmiotami 
służącymi utrzymaniu w  porządku 
licznych ręczników, szczoteczek do 
zębów, a  także papieru toaletowego 
oraz mydła i  płynu do kąpieli. Jed-
nak równie ważna jest  grupa uchwy-
tów, których zadaniem jest pomoc 
w  samodzielnym korzystaniu z  ła-
zienki lub tylko z niewielkim udzia-
łem innych osób. To właśnie te de-
tale zapewnią nam wsparcie podczas 
korzystania z  wanny lub brodzika 
czy też innych sprzętów, takich jak 
bidet czy sedes. Przydadzą się nie 
tylko w domach osób starszych i nie-
pełnosprawnych czy tych, w których 
mieszkają dzieci, ale także użytkow-
nikom w pełni sił – każdy z nas cza-
sami potrzebuje wsparcia, choćby 

gdy jesteśmy chorzy, osłabieni lub 
po prostu mamy gorszy dzień.

FUNKCJA W DOBREJ FORMIE
O użyteczności uchwytów służących 
naszemu bezpieczeństwu w  dużym 
stopniu decyduje ich forma – mogą 
być proste, kątowe, a  także łukowe 
oraz zbudowane na planie koła. Za 
najbardziej funkcjonalne uznaje 
się takie, które dają wiele punk-
tów podparcia – są one bardzo sta-
bilne oraz zazwyczaj dostosowane 
do dużych obciążeń. Znaczenie ma 
także kształt przekroju elementów 
– najbardziej pewny chwyt gwaran-
tują wykonane z materiałów o okrą-
głym przekroju. Zazwyczaj mają 
one średnicę wynoszącą od 2 do 
3,5 cm. Za najbardziej uniwersalne 
można uznać proste uchwyty w  for-
mie poręczy. Można je montować 
w  pionie lub poziomie. Sprawdzą 

UCHWYTY 
ŁAZIENKOWE MOGĄ BYĆ 

OZDOBĄ ARANŻACJI 
WNĘTRZA – NIEKTÓRE 
Z NICH PREZENTUJĄ 

DESIGN 
W NAJLEPSZYM 

WYDANIU. 
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się zarówno przy wannie, umywalce, 
sedesie, jak i w strefie prysznicowej. 
W  zależności od miejsca i  potrzeb 
montuje się elementy o długości od 
30 do 80 lub 160 cm – te ostatnie mają 
zamontowaną pośrodku poprzeczkę.
Przy sedesie, bidecie lub umywalce, 
a także w strefie prysznicowej warto 
wykorzystać uchwyty łukowe długo-
ści np. 60, 70 lub 80 cm. Mogą być 
uchylne lub stałe. Do bardzo wygod-
nych można zaliczyć te, których ra-
mię można unieść do pozycji piono-
wej. Jest to szczególnie przydatne, 

gdy użytkownik musi podjechać na 
wózku, co poszerza pole manewru. 
Stałe są mocowane zazwyczaj przy 
umywalkach. Uchwyty kątowe są 
zbudowane z  rurki wygiętej w  pio-
nie i  poziomie pod kątem 90o. Za-
zwyczaj montuje się je pod pryszni-
cem lub przy wannie, sprostają one 
bowiem nawet dużym obciążeniom.

RODZAJE MONTAŻU
Wpływ na funkcjonalność uchwy-
tów łazienkowych ma również miej-
sce ich montażu. Bardzo często 

Wielofunkcyjne 
na topie
Nie zawsze chcemy, by zadania 
przedmiotów wspierające 
naszą niesprawność były 
wyeksponowane – niektórzy 
użytkownicy czują się mało 
komfortowo, gdy uchwyt 
określa w sposób czytelny 
swoją funkcję. Takiej sytuacji 
unikniemy, wybierając 
uchwyty dwufunkcyjne. 
Obok funkcji poręczy pełnią 
jeszcze dodatkową. Do bardzo 
ergonomicznych należą 
stosowane pod prysznicem 
detale wykonujące również 
zadania drążka zestawu 
natryskowego czy półki na 
przybory toaletowe. Mogą one 
także służyć jednocześnie jako 
wieszak na ręczniki. Dostępne 
są także takie, które mają 
równocześnie rolę uchwytu na 
papier toaletowy. Wykonywanie 
kilku zadań przez uchwyt nie 
tylko kamufluje podstawowe 
przeznaczenie, ale także 
oszczędza miejsce w łazience. 
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instaluje się je do ściany lub ścianek 
różnych sprzętów sanitarnych, dzięki 
czemu nie zabierają cennej prze-
strzeni łazienek, zazwyczaj mniej-
szych od innych pomieszczeń. Są 
też w  większości przypadków dość 
dyskretne, szczególnie te w  formie 
poręczy oraz wielokątów. Bardziej 
wyraziste są montowane do ścian 
wysunięte na stałe uchwyty łukowe. 
Dużą grupę tworzą również modele 
instalowane do podłogi, dominują 
wśród nich formy łukowe. Decydu-
jąc się na montaż tego rodzaju wy-
posażenia, zyskamy bardzo stabilną 
podporę, jednak trzeba pamiętać, 
że wymagają one miejsca, są rów-
nież dość wyraziste we wnętrzu. 
Można też wybrać poręcze ścienno-
-podłogowe, zazwyczaj mają one 60, 
70 i  80  cm wysokości, co służy ich 
ergonomicznemu wykorzystaniu. 
Uchwyty przytwierdzane zarówno 
do ścian, jak i podłogi to najczęściej 
modele kątowe. Montuje się je czę-
sto z  obu stron miski sedesowej, 
a  także pod prysznicem oraz przy 
wannie. 
Uchwyty mocuje się do podłoża 
przeważnie na śruby, co daje poczu-
cie ich dobrego osadzenia. Mogą być 
również wyposażone w  przyssawki 
o bardzo dobrej przyczepności. 

SOLIDNE I NA LATA
Niezależnie od formy uchwyty mu-
szą być wytrzymałe na duże obcią-
żenie, najczęściej mają udźwig 120- 
-150 kg. Powinny być wykonane z so-
lidnych i  trwałych materiałów. Do 
takich należą produkty ze stali nie-
rdzewnej czy węglowej. Uchwyt  może 

być emaliowany – malowany prosz-
kowo na biało lub czarno, rzadziej 
w  innym wyrazistym kolorze. Żółte, 
zielone czy czerwone będą przydatne 
choćby dla osób niedowidzących. 
Najbardziej nowoczesny design mają 
uchwyty czarne. Dostępne są rów-
nież uchwyty z innych tworzyw.
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UROCZA KWIATOWA IKEBANA ODPOWIEDNIO 
UDEKOROWANA W ZGRABNEJ SKRZYNECZCE, 
MOŻE STAĆ SIĘ BARDZO EFEKTOWNYM 
I JEDNOCZEŚNIE WZRUSZAJĄCYM DODATKIEM 
DO PREZENTU. TO DOBRA ALTERNATYWA DLA 
TRADYCYJNEGO BUKIETU.

Kwiatowy
bukiet prezentowy

1

Dekoracyjne dodatki i przydatne akcesoria 
dobierzesz w sieci sklepów PSB Mrówka

Do wykonania kwiatowej ikebany potrzebne będą: drewniana 
skrzynka narzędziowa (ale może być też inna niewielka skrzynka 
np. na drobne owoce), gąbka florystyczna (mokra), szeroka 
dekoracyjna wstążka, arkusz folii pakowej (celofan), świeże kwiaty 
polecane do ikeban (długotrwałe np. goździki), ozdobny motyw 
okazjonalny na patyczku, ostry nożyk, nożyczki.

DIY
ZRÓB TO SAM
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AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska

Gąbkę florystyczną docinamy na wymiar wnętrza naszej 
skrzynki, w której przygotujemy ikebanę. Ważne, żeby 
gąbka nie wystawała ponad brzegi skrzynki i nie była 
widoczna – najlepiej, żeby kończyła się na 3/4 wysokości.

Dno i brzegi skrzynki wykładamy dość starannie folią, 
mocno dociskając naroża. Do tak przygotowanej 
wkładamy lekko mokrą gąbkę florytyczną, 
która dodatkowo dociśnie folię do brzegów.

Kwiaty przygotowujemy pojedynczo. 
Odcinamy łodyżkę pod kątem, tak by 
łatwo było ją wbić w gąbkę. Dobieramy 
rośliny pod względem wielkości 
i długości oraz koloru. Warto dołożyć 
elementy zielone, np. dekoracyjne 
gałązki eukaliptusa.

Kwiaty wbijamy dość gęsto, jeden 
przy drugim, pamiętając, by budować 
jednocześnie piętrową kompozycję.
Układ roślin będzie efektowny 
w kaskadowej formie.

Kwiatową dekorację 
warto dopełnić 
ozdobą na patyku, np. 
z dekoracyjnym motywem 
serca, zwierzątka czy 
etykietą z napisem.

Odcinamy brzegi folii tuż pod krawędziami ścianek 
skrzynki, ale nad brzegami gąbki. Folia ma na celu 
izolować drewno od wilgoci, nie powinna być jednak 
widoczna.

Do naczynia nalewamy zimną wodę i wkładamy 
do nasączenia gąbkę florystyczną. W tym czasie 
przygotowujemy skrzynkę, dekorując jej obwód 
wstążką i wyściełając folią.

3

4 5

6 7 8

2
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BETON, STAL, DREWNO, KAMIEŃ, CERAMIKA 
I TWORZYWO SZTUCZNE TO MATERIAŁY, KTÓRE 
CORAZ ODWAŻNIEJ WKRACZAJĄ DO NASZYCH 
OGRODÓW. W GEOMETRYCZNY, SUROWY SPOSÓB 
WYZNACZAJĄ GRANICE, JEDNOCZEŚNIE BUDUJĄ ŁAD 
I RYTM, UJARZMIAJĄC CZĘSTO DZIKIE, EKSPANSYWNE 
GATUNKI I ODMIANY ROŚLIN.

ujęte w surowe ramy

AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska

Nowoczesny sznyt propono-
wany dziś przez projektan-
tów przestrzeni ogrodowych 

to swoista prowokacja. Z jednej strony 
wykorzystuje się wyraźne, często ma-
sywne i surowe elementy małej archi-
tektury, z drugiej łączy je z dziką, ende-
miczną roślinnością do złudzenia imi-

tującą naturalne ekosystemy albo siel-
skie, tradycyjne wiejskie ogródki. 
Kompozycje modnych ogrodów bazują 
na subtelnych trikach, które gwaran-
tują ich spójność i chronią przed prze-
sytem. Króluje tu bowiem prostota 
i geometria – regularne kształty, wyra-
ziste formy i kolory.

OGRODY
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MATERIAŁY NA TOPIE 
Industrialna estetyka, tak modna 
w  ostatnich czasach w wystroju 
wnętrz, ma również silną reprezenta-
cję w nowoczesnych aranżacjach ogro-
dów. Styliści przestrzeni zielonych co-
raz odważniej wyznaczają miejsca na 
tak nietypowe dotąd elementy jak 
ściany, przesłony, monolity. Te, pozor-
nie nie mając uzasadnienia funkcjo-
nalnego, stają się jednak niezwykle 

ciekawym tłem-ekranem kontrastu-
jącym z posadzonymi w jego sąsiedz-
twie roślinami. Pojawiają się więc drew-
niane ażurowe parawany, panelowe tre-
jaże z tworzywa czy gabionowe murki. 
Hitem stają się metalowe, skorodowane 
albo lustrzane ścianki. To prawdziwe 
designerskie nowum. Pokryte rdzą 
panele, słupy i  ekrany stanowią nie-
zwykle ciekawy barwny kontrast dla 
zieleni, ale również wspaniale grają 

z  odmianami roślin o płomiennych 
rudych kwiatach, stanowiąc jednolity 
kolorystycznie klimat. Drugim top 
trendem staje się odważne umieszcze-
nie w ramach ogrodu luster. Specjalnie 
produkowane na ten cel wykonywane 
są z trwałego, odpornego na warunki 
atmosferczne akrylu. Są to produkty 
lekkie i zdecydowanie wytrzymal-
sze niż lustra szklane. Dają niezwy-
kle ciekawy efekt, powiększając 
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optycznie przestrzeń naszego ogro- 
du, a jednocześnie stwarzając efekt 
trójwymiarowości. Lustra w ogrodzie 
odbijają dodatkowo światło tworząc 
świetlne refleksy, a także podkreślają 
grę barw kwiatów na rabatach.
Ogród ujęty w ramy architektury to 
przetrzeń ustabilizowana i okiełznana. 
Dlatego wielorakie zastosowanie 
będą tu miały wszelkie materiały 
brukowe, niezbędne do wykończenia 
ścieżek, traktów, podjazdów, naziem-
nych tarasów. Nawierzchnie z kostki 

betonowej, płyt betonowych, żwiru 
i kamienia pozwolą na wyraziste po-
działy zarówno pod względem este-
tycznym, np. odseparowanie rabat 
o różnej kolorystyce, jak i pod wzglę-
dem funkcjonalnym, np. na czytelne 
wydzielenie stref wypoczynkowej, 
użytkowej czy ozdobnej.
Wszelkiego rodzaju murki oporowe, 
palisady, podesty dokonale wpiszą 
się w styl, wyraziście separując prze-
strzeń, budując piętra ogrodu, tworząc 
nieoczywiste moduły tematyczne.

DONICE, CIĘŻKIE MONOLITY
Bardzo pożądanym elementem archi-
tektury ogrodowej w nowoczesnym wy-
daniu będą duże, ciężkie monolityczne 
skrzynie i donice na rośliny. W zależno-
ści od gry formą w odniesieniu do ca-
łości kompozycji ogrodowej, zastoso-
wanie będą miały elementy kubiczne 
zarówno te owalne, jak i prostopadło-
ścienne. Sprawdzą duże donice z be-
tonu, ceramiki, drewna, tworzywa 
i  technorattanu. Kluczem jest kolor 
i kształt.
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RZEŹBA CZY SIEDZISKO
Ogród podległy surowym podziałom 
musi mieć także swój użyteczny cha-
rakter. Dlatego projektanci prześci-
gają się w propozycjach nietuzinko-
wych rozwiązań na rzecz spędzania 
czasu w zielonej przestrzeni. Gabio-
nowe murki, kaskadowe drewniane 
podesty, betonowe kule czy prosto-
padłościany z tworzywa to często wy-
godne siedziska, ławy i barki, które 
wystarczy dopełnić krzesłami ogro-
dowymi, leżakami czy poduchami, 
żeby móc przyjemnie relaksować się 
w ogrodzie.

ROŚLINY W KOMPOZYCJI 
Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ
Kompozycja nowoczesnego ogrodu 
powinna być prosta, nawet asce-
tyczna. W powiązaniu z odważnymi 
rozwiązaniami architektonicznymi na 
rabatach trzeba zachować umiar. Dwa, 
trzy gatunki roślin na jednej raba-
cie wystarczą. Jeżeli decydujemy się 
na bogatą kompozycję, warto kiero-
wać się zasadą, by przedzielać od-
miany o  spektakularnych, wyrazi-
stych kwiatach odmianami roślin 
niekwitnących lub kwitnących bar-
dzo subtelnie. Doskonale w takiej 
roli, jako rośliny dzielące – dopełnia-
jące, zagrają: trawy (niskie miskanty, 
kostrzewy, turzyce), rośliny o pięk-
nych liściach: funkie, żurawki, ko-

pytniki, barwinki, runianki i wiele 
gatunków roślin zadarniających. 
Będą one wspaniałym tłem dla ta-
kich modnych i efektownie kwitną-
cych odmian jak jeżówki, rudbekie, 
mieczyki, dalie, kosaćce, kanny, hor-
tensje, lilie, trytomy. Pamiętajmy, że 
w nowoczesnych ogrodach, gdzie na-
czelną jest zasada ładu, należy zadbać 
również o grę kolorów, zapewniając 
delikatne przejścia tonalne i tworząc 
rabaty o jednej, dominującej kolory-
styce, np. żółte, pomarańczowe, czer-
wone, białe czy błękitne. 

Modny ogród nadal powinien czerpać 
z  natury –  imitować na rabatach kom-
pozycje roślin polnych, nadwodnych, le-
śnych – tych, które do złudzenia przypo-
minają naturalne siedliska. Szukajmy 
na stoiskach ogrodniczych i w szkół-
kach odmian takich jak: ostróżka, bu-
dleja, celozja, szałwia ogrodowa, la-
wenda, kocimiętka, łubin, tawułka, 
nawłoć, floks, przetacznik, kłosowiec, 
dąbrówka, naparstnica, dzwonek 
ogrodowy, orlik, funkia, penstemon, 
lewkonia, werbena patagońska, pysz-
nogłówka czy miodunka. 
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LATO TO NAJLEPSZA 
PORA, BY ZAMIENIĆ 
NASZ BALKON W ISTNY 
OGRÓD BOTANICZNY 
KIPIĄCY FEERIĄ BARW 
I ZAPACHÓW. SPRAWIĄ 
TO ZACHWYCAJĄCE 
BOGACTWEM FORM 
BALKONOWE ROŚLINY 
DONICZKOWE. ZADBANE 
I WYEKSPONOWANE 
STWORZĄ DEKORACJĘ, 
KTÓREJ NIKT SIĘ NIE OPRZE!

BALKON
tonie w kwiatach
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tonie w kwiatach

Dzisiaj nawet niewielki bal-
kon może być oazą zieleni 
dającą radość i  relaks nie 

tylko domownikom, ale też wszyst-
kim, którzy mają z  nią kontakt. 
Aranżacja takiej przestrzeni jeszcze 
nigdy nie była tak łatwa. Lista efek-
townych roślin, które sprawdzą się 
na balkonie jest naprawdę długa, 
znajdziemy odpowiednie na każde 
stanowisko. Do wyboru mamy także 
różnorodne pojemniki ułatwiające 
stworzenie niebanalnej aranżacji.

ROŚLINNY MUST HAVE
Pomysłów na kipiące kolorami i for-
mami kwietne dekoracje są tysiące. 
Bez problemów wybierzemy rośliny, 
które zbudują aranżację monokolo-
rystyczną lub wielobarwną. Sięgajmy 
po te, które ozdobią balkon aż do póź-
nej jesieni. Wszystkie warunki speł-
nią petunie z grupy surfinii, kwitnące 
od czerwca do października. Są do-
stępne w wielu pokrojach oraz kolo-
rach. Do najpiękniejszych roślin bal-
konowych można też zaliczyć fuksję 

zwisającą, której efektowne kwiaty 
przybierają barwy w  odcieniach 
różu, bieli, czerwieni. Długą tradycję 
upraw balkonowych mają także pe-
largonie – zarówno zonalne o pokroju 
wzniesionym, jak i  bluszczolistne, 
których pędy mogą osiągać długość 
100 cm. Niektóre odmiany mają jesz-
cze jeden atut w  postaci przyjem-
nego cytrynowego lub lawendowego 
aromatu, który wydzielają ich liście. 
Jeśli chcemy, by nasz balkon cudow-
nie pachniał miodem, nie może na 
nim zabraknąć smagliczki zwisają-
cej, która także kwitnie przez całe 
lato. Stałym elementem balkono-
wych aranżacji jest także kwitnąca 
do początku października werbena. 
Szczególnie godne nasadzeń są jej 
odmiany zwisające, o pędach długo-
ści do 50  cm. Warto pomyśleć o  bo-
haterach drugiego planu, tworzą-
cych tło dla tych o wyrazistych kwia-
tach. W tej roli sprawdzi się obsypana 
drobnymi białymi kwiatami bakopa. 
Dobry efekt da też plektrantus, znany 
także jako komarzyca, który dodat-
kowo odstrasza komary. Uzupełnie-
niem kwiatowych kompozycji może 
być również kocanka włochata o sre-
brzystoszarych lub zielonożółtych li-
ściach i  pędach osiągających nawet 
100 cm długości.

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska
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Po obu 
stronach 
balustrady
Do najlepszych 
sposobów 
wyeksponowania 
uprawianych przez 
nas roślin należy ich posadzenie w pojemnikach 
zamocowanych na górnej krawędzi balustrady. 
Dzisiaj bez problemu może je zamontować każdy. 
Wystarczy wybrać specjalnie do tego przeznaczony 
kwietnik z głębokim wgłębieniem w podstawie. To 
ono, a niekiedy także specjalne uchwyty stabilizują 

donicę na barierce. Osłony wykonane 
z tworzyw sztucznych są też bardzo efektowne 
i budują nowoczesną aranżację balkonu.

Makramy
Kwietniki w formie makramy przeżywają 
dzisiaj wielki come back. Podwieszone 
do sufitu rośliny doskonale wpiszą się 
choćby w modną aranżację w stylu 
urban jungle. Taki prosty kwietnik 
możemy samodzielnie wykonać 
ze sznurka. Odpowiedni będzie 
pleciony lub skręcany o średnicy 
4-5 mm. Bawełniany dzięki 
naturalnemu surowcowi 
będzie harmonizował z naszymi 
kwiatami. Jednak chłonie on wodę, 
dlatego sprawdzi się tylko, gdy 
balkon jest osłonięty.

Doniczka TRIO
Gdy balkon jest mały, warto wybrać 
donice kaskadowe. To wielopoziomowe 
kwietniki, w których zajmując tę 
samą powierzchnię balkonu, możemy 
zaaranżować uprawę wielu roślin. Taki 
ogród wykonany z lekkiego polistyrenu 
łatwo przeniesiemy.

Nawozy
do roślin kwitnących
Kwiaty balkonowe rosną w przestrzeni 
ograniczonej wymiarami pojemników, 
w których zostały posadzone. To sprawia, że 
szybko wyczerpują się zawarte w podłożu 
składniki odżywcze i konieczne jest ich 
systematyczne nawożenie. Do wyboru mamy 
zarówno nawozy do określonych gatunków 
roślin, jak i te bardziej uniwersalne, np. 
przeznaczone do zasilania kwitnących roślin 
balkonowych. Są one bogate w potas i fosfor 
wspomagające m.in. obfite kwitnienie.

 TO SIĘ PRZYDA NA BALKONIE PEŁNYM KWIATÓW
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Wygodna konewka
Do nawadniania roślin balkonowych 
wybierzmy niewielką konewkę, np. 
o pojemności 1,5-2 l, tak by się zbytnio nie 
obciążać. Sprawdźmy też, czy nasz model 
jest lekki i ma wygodny uchwyt oraz dobrze 
wyprofilowany lejek. Prym wiodą konewki 
z tworzyw sztucznych, które są lekkie i mają 
atrakcyjny design. Do klasyki należą metalowe, 
z ocynkowanej blachy. Jednak zazwyczaj mają 
one pojemność od 5 l. Pamiętajmy, by konewka 
była dobrze wyważona, a dzięki temu stabilna.

Łopatka i jej towarzysze
Uprawa kwiatów na balkonie nie obejdzie się 
bez zestawu podręcznych narzędzi. Na plan 
pierwszy wysuwa się łopatka. Jest przydatna 
do sadzenia oraz rozsadzania i przesadzania 
roślin. Powinna mieć wydłużoną głowicę, 
zapewniającą zarówno kopanie dołków, jak 
i nabieranie ziemi. Przez lata będzie nam 
służyć taka, którą wykonano z trwałych 
materiałów, np. poliamidu wzmocnionego 
włóknem szklanym czy też nierdzewnej stali 
szlachetnej. Warto też wyposażyć się w małe 
widełki wykorzystywane do spulchniania 
gleby. Sprawdźmy, czy wybrane narzędzia 
mają dobrze wyprofilowany uchwyt.

 REKLAMA 
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AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

NA ZAKUPY

KĄPIEL NA ŚWIEŻYM POWIETRZU DAJE WSZYSTKIM WIELE 
RADOŚCI. NAJLEPIEJ, GDY MOŻEMY Z NIEJ SKORZYSTAĆ 

„NA ŻĄDANIE”. SPEŁNIENIE TYCH POTRZEB JEST W NASZYM 
ZASIĘGU. WYSTARCZY WYBRAĆ ODPOWIEDNI BASEN.

Wakacje w basenie

By poczuć odprężające działa-
nie wody pod chmurką, nie mu-
simy od razu decydować się na 

obszerny stały basen, którego budowa 
i utrzymanie kojarzy się z dużymi kosz-
tami. Oczekiwania większości z  nas 
z  powodzeniem spełni odpowiedni ba-
sen rozkładany. Do dyspozycji mamy 

niedrogie baseny dmuchane oraz droż-
sze modele stelażowe. Te pierwsze są 
przeważnie przeznaczone dla maluchów 
i najczęściej ich żywotność kończy się po 
jednym lub dwóch sezonach. Natomiast 
baseny stelażowe mogą funkcjonować 
nawet przez wiele lat i służyć jednocze-
śnie nawet kilku osobom. 
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Wakacje w basenie

Pompowane 
dla najmłodszych
Baseny pompowane należą do 
najmniejszych i najtańszych, dlatego 
w tej grupie znajdziemy wiele produktów 
dla dzieci, także tych najmłodszych. 
Najczęściej są okrągłe, ale mogą być 
też owalne, prostokątne lub wielokątne. 
Najmniejsze spośród nich mają średnicę 
poniżej 1 m i wysokość 25 cm, co 
sprawia, że są bezpieczne nawet dla 
maluchów. Ponadto w ich przypadku 
niska ścianka ułatwia wchodzenie 
i wychodzenie z basenu. Niektóre 
z tego typu modeli są jednak naprawdę 
duże – mogą mieć np. wymiary 
302x229x112 cm. Poza różnorodnością 
wymiarową, ich zaletą jest też niski koszt 
– za najtańsze zapłacimy nawet poniżej 
20 zł, te najbardziej atrakcyjne będą 
w cenie 200-400 zł. 

Baseny dmuchane przeznaczone dla 
najmłodszych użytkowników przyciągają 
wieloma atrakcjami w postaci dodatkowych 
udogodnień. Mogą być wyposażone 
w niewielkie dmuchane akcesoria, takie 
jak zjeżdżalnia z miękkim lądowiskiem, 
parasol przeciwsłoneczny czy fontanna, 
którą uruchomimy po podłączeniu z wężem 
ogrodowym. Takie baseny są często określane 
przez producentów jako place zabaw. 
Dzieci stymulują również radosne kolory 
oraz atrakcyjne dla nich motywy wzornicze 
zaczerpnięte choćby z bajek. Wiele z basenów 
jest też wyposażonych w ochronne daszki, 
co pozwala uchronić dzieci przed nadmiarem 
promieni słonecznych. Wybierając konkretny 
model, zwróćmy uwagę na jego maksymalne 
obciążenie oraz zalecaną wysokość poziomu 
wody.

Popularne rozporowe
Wśród basenów proponowanych na rynku warto zwrócić 
uwagę na rozporowe, czyli takie, których ściany zyskują pozycję 
pionową poprzez rozpierającą je wodę. Modele rozporowe 
mają wiele zalet. Ich atutem jest stosunkowo niska cena – za 
basen o średnicy 360 cm trzeba zapłacić 400-500 zł. Tego typu 
modele zalicza się również do znacznie bardziej wytrzymałych 
od dmuchanych. Ze względu na dość pokaźne wymiary mogą 
z nich korzystać osoby dorosłe. Ich wysokość może osiągać 
nawet nieco powyżej 100 cm, a średnica nawet 450 cm – są 
to najczęściej modele okrągłe. Ścianki basenu rozporowego 
podnoszą się i usztywniają pod wpływem naporu wypełniającej 
jego nieckę wody. Największe modele tego rodzaju pomieszczą 
nawet kilkanaście tysięcy litrów wody! Proces napełniania 
basenu powinien przebiegać pod kontrolą, ponieważ zbyt silny 
strumień wody może być powodem awarii sprzętu. Na ich 
montaż w ogrodzie trzeba zazwyczaj przeznaczyć około 30 minut. 
Najbardziej popularne są te z nadmuchiwanym kołnierzem, który 
należy napompować, zanim przystąpimy do nalewania wody. 
Tego rodzaju kołnierz pozwala dopasować próg zbiornika do ilości 
wody znajdującej się w basenie. Modele rozporowe są znacznie 
bardzie wytrzymałe od nadmuchiwanych – wykonywane są z kilku 
warstw PVC i poliestru, są wzmocnione nylonową siatką, która 
znajduje się pomiędzy warstwami winylu. 
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Stelażowe na lata
Jeśli chcemy mieć duży basen, w którym można pływać 
lub też wykorzystać go do relaksu kilku osób, wybierzmy 
model stelażowy. Bez problemu kupimy tego typu basen 
o średnicy 600 cm lub wymiarach 600x300 cm. To także 
konstrukcje znacznie wyższe od rozporowych – ich wysokość 
może przekraczać nawet 130 cm. Tego rodzaju basen będzie 
więc dobrym wyborem do dużego ogrodu czy na działkę, 
trzeba bowiem przeznaczyć na niego dużo miejsca. Modele 
stelażowe mają też większy wybór kształtów niż rozporowe. 
Dostępne są nie tylko okrągłe, ale również owalne oraz 
prostokątne, które są bardziej funkcjonalne – z powodzeniem 
można w nich pływać wzdłuż. Baseny stelażowe cenimy też 
za trwałość i stabilność, którą zawdzięczają oparciu ścianek 
na metalowym stelażu. Ciężar wody utrzymują rozstawione 
co kilkadziesiąt centymetrów mocne podpory. Decydując 
się na tego typu basen, trzeba jednak pamiętać, że wymaga 
on więcej czasu na rozstawienie. Konieczne jest połączenie 
elementów stelażu. 

SPA pod chmurką
Ogrodowe jacuzzi to przyjemność służąca nie tylko relaksowi, ale też naszemu zdrowiu. Jednak takie zewnętrzne 
SPA nie należy do małych wydatków – na tego typu wannę z hydromasażem trzeba przeznaczyć co najmniej około 
20 tys. zł. Dodatkowo należy liczyć się ze stałymi kosztami eksploatacji. Najbardziej ekonomiczne są modele typu 
„plug and play”, czyli „podłącz i używaj”. By z nich korzystać, należy podłączyć wannę ogrodową do zwykłego 
gniazdka. Znacznie tańszą wersją wanny z hydromasażem będzie dmuchany basen wyposażony w pompę 
podgrzewającą wodę oraz wytwarzającą bąbelki. Na tego typu zakup trzeba przeznaczyć około 4 tys. zł.

Basen trwały i czysty
Dobrej jakości sprzęt do kąpieli może nam służyć 
nawet przez 10 lat. Jeśli chcemy, by basen mógł być 
używany przez wiele sezonów, wybierzmy model 
wykonany z tworzywa wysokiej jakości, które powinno 
być odporne na promieniowanie UV. Baseny dmuchane 
są wykonywane z wytrzymałego polichlorku winylu, 
znaczenie ma jego grubość, te najbardziej trwałe są 
grubości 0,3 mm. Baseny rozporowe oraz stelażowe 
produkuje się z PVC oraz poliestru. Trójwarstwowe 
ścianki boczne są wytrzymałe i zapewniają odporność 
na promieniowanie słoneczne, ścieranie czy też używane 
do pielęgnacji basenu środki chemiczne. Niezależnie 
od tego, na jaki model się zdecydujemy, zawsze 
należy go ustawić na wypoziomowanym czystym 
podłożu. Na nierównym terenie basen może bowiem 
łatwo ulec zniszczeniu, a wypełniony wodą nawet 
się wywrócić. Pod nadmuchiwane oraz rozporowe 
warto zastosować specjalne grube podkładki, które są 
najczęściej wykonanej z PVC – ochronią one dno przed 

przedziurawieniem. Drobne usterki z łatwością usuniemy 
dzięki zestawom naprawczym dołączanym do wielu 
basenów.
Zachowanie basenu w czystości ma znaczenie dla jego  
trwałości, a także dla naszego zdrowia. Zarówno konstrukcje 
rozporowe, jaki i stelażowe są w większości wyposażone 
w pompę filtrującą wodę, jednak często w przypadku dużych 
basenów nie jest ona wystarczająco wydajna i konieczne 
może się okazać dokupienie innej. Przeważnie polecana jest 
pompa piaskowa. Ze względów higienicznych konieczne jest 
również używanie środków chemicznych do ozonowania oraz 
chlorowania wody. Nie zapominajmy również o regularnym 
usuwaniu liści, trawy oraz innych zanieczyszczeń. Przydatna 
do tego będzie siatka na kiju, a także odkurzacz do dna 
basenu. Jeśli się nie kąpiemy, basen powinien być zawsze 
przykryty odpowiednią matą. Zakryty będzie nie tylko 
czysty, ale też bardziej bezpieczny – nie będzie stanowił 
zagrożenia dla dzieci czy zwierząt domowych. Ze względów 
bezpieczeństwa pamiętajmy też o odstawianiu drabinki, 
która służy do samodzielnego wchodzenia i wychodzenia 
z basenu.
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AKCESORIA PLAŻOWE 
DLA ZABAWY I WYGODY 
Są niezastąpione podczas wodnych igraszek w naszym 
basenie. Gdy korzystają z niego najmłodsi, konieczne 
będą koła do kąpieli, maluchom bezpieczeństwo 
zapewnią te wyposażone w specjalne siedzisko 
chroniące dziecko przed wypadnięciem. W dużym 
basenie bezpieczeństwo mogą im zapewnić także 
rękawki – to rozwiązanie lepsze dla starszych dzieci, bo 
rękawki podtrzymują jedynie ramiona. Nie zapomnijmy 
również o klapkach i nakryciu głowy. 

ŚWIECZKI ZAPACHOWE 
I AROMATY PRZECIW 
KOMAROM
Towarzyszą nam prawie każdego lata, 
a woda, także ta w basenie, zawsze jest 
dla nich atrakcyjna. Jednym ze sposobów 
na ich uniknięcie w plenerze są świece 
antykomarowe. Mogą być wypełnione 
olejkiem uwalniającym się podczas palenia.

 TO SIĘ PRZYDA  PRZY BASENOWEJ REKREACJI

SKŁADANE MOBILNE LEŻAKI
To one kojarzą nam się z wygodnym 
wypoczynkiem nad wodą. Leżaki z drewnianą 
konstrukcją, na której rozciągnięte jest 
tekstylne siedzisko można zaliczyć do 
klasycznych. Ich wygody nic nie pobije – są 
lekkie, komfortowe i zawsze modne!

RĘCZNIK PLAŻOWY
Będzie odpowiednio spełniał podstawową funkcję, 
jeśli wybierzemy model dobrze chłonący wodę. 
Najlepiej wybrać bawełniany o średniej gramaturze 
400-500 GSM – dobrze absorbuje wodę, a przy tym 
szybko schnie. Powinien być także nieco większy 
od ręcznika kąpielowego, dzięki czemu będziemy 
mogli go wykorzystać nie tylko do wycierania ciała, 
ale też do ochrony przed chłodem czy po prostu do 
leżenia.
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AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

– sposób 
na przyjazny cień
SEZON NA PARASOL OGRODOWY W PEŁNI! 
NIC DZIWNEGO – TO PRZECIEŻ NAJTAŃSZY 
I NAJŁATWIEJSZY SPOSÓB NA OCHRONĘ 
PRZED SŁOŃCEM. BĘDZIE NIEZAWODNY, 
JEŚLI DOBIERZEMY ODPOWIEDNI DO 
NASZYCH POTRZEB. JAKIMI KRYTERIAMI 
KIEROWAĆ SIĘ, WYBIERAJĄC TEGO 
RODZAJU OSŁONĘ PRZECIWSŁONECZNĄ?

PARASOL
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Parasole ogrodowe mogą nam 
dawać dzisiaj naprawdę duży 
komfort wypoczynku. Bez pro-

blemu znajdziemy produkty wyso-
kiej jakości łączące w  sobie wiele 
funkcji. Skutecznie chronią przed 
słońcem, upałem, wiatrem, a  nie-
które także deszczem. Ich atutem 
jest też niebanalny design – to praw-
dziwe ozdoby ogrodu.

KOMFORTOWA CZASZA
Na to, jak parasol będzie spełniał 
swoją podstawową funkcję, czyli 
chronił nas przed słońcem, decy-
dujący wpływ ma jego czasza. Jest 
to element wykonany najczęściej 
z trwałych materiałów tekstylnych ta-
kich jak poliester lub wzmocniona ba-
wełna. Są to tkaniny z odpowiednim 
filtrem przeciwsłonecznym, blokują-
cym co najmniej 95% promieniowania 
ultrafioletowego. Jest to szczególnie 
istotne, gdy planujemy zakup para-
sola na taras czy balkon usytuowane 
od południa lub zachodu. W  takich 
miejscach sprawdzą się modele wy-
posażone w otwór wentylacyjny, który 
zagwarantuje odpowiednią wymianę 
powietrza pod parasolem, jest rów-
nież bardziej odporny na podmuchy 

wiatru. Kupując parasol, sprawdźmy 
także, czy materiał, z którego wyko-
nana jest część tekstylna, stanowi 
też barierę dla deszczu – niektóre 
tkaniny poliestrowe są pokryte war-
stwą poliuretanu lub winylu, stano-
wiących zabezpieczenie przed wilgo-
cią. Dobrym wyborem będzie cza-
sza, której stalowa lub drewniana 

konstrukcja została wzmocniona 
kilkoma dodatkowymi elementami, 
co sprawi, że nie będzie się samoist-
nie składała podczas silnych podmu-
chów wiatru. Komfort wypoczynku 
podniesie też możliwość regulowania 
kąta nachylenia czaszy, dzięki czemu 
dopasujemy go do stopnia nasło-
necznienia miejsca wypoczynku 
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bez konieczności przestawiania pa-
rasola lub siedziska. Bardzo istotne 
są także wymiary czaszy. Pamię-
tajmy, że nie zawsze większy parasol 
oznacza dla nas lepszy wybór. Wiel-
kość czaszy powinna być przystoso-
wana do tego, jaki obszar ma znajdo-
wać się pod ochroną parasola. Dzi-
siaj bez problemu dobierzemy odpo-
wiedni zarówno na niewielki balkon, 
jak i duży taras. W sklepach można 
nabyć parasole o średnicy lub szero-
kości wynoszącej najczęściej od 1,8 
do nawet 5,6 m. Pod tymi najwięk-
szymi modelami można z powodze-
niem zaaranżować całkiem sporą ja-
dalnię ze stołem i krzesłami, a nawet 
znajdzie się tam miejsce na leżaki. 

SOLIDNA I FUNKCJONALNA 
KONSTRUKCJA
Równie ważna jest konstrukcja para-
sola, powinna być ona przede wszyst-
kim stabilna i bezpieczna, a także od-
porna na podmuchy wiatru. Wykonuje 
się ją zazwyczaj z  aluminium, stali, 
tworzyw sztucznych lub drewna, czę-
sto egzotycznego. Najbardziej stylowe 
są drewniane, które budzą skojarzenia 
z  aranżacjami kolonialnymi czy rusty-
kalnymi. Natomiast konstrukcje z wy-
sokogatunkowego metalu są wyjątkowo 
odporne na wilgoć czy promieniowanie 
UV – nie korodują i nie blakną pod wpły-
wem ich działania. Istotnym elemen-
tem konstrukcji jest noga. Może mieć 
położenie centralne lub boczne. Noga 

Ponadczasowe 
i zawsze modne 
Wpływ na jakość 
wypoczynku, a także 
aranżację przestrzeni 
ogrodowej i tarasowej ma 
również wzornictwo części 
materiałowej – kształt czaszy 
oraz wzór i kolorystyka. 

 Parasole z czaszami 
okrągłymi. Można je uznać 
za klasyczne i uniwersalne 
estetycznie, są też nadal 
popularne.

 Modele z czaszami 
okrągłymi o ściętych, 
prostych krawędziach. Mają 
bardziej nowoczesny design, 
można je grupować, tworząc 
większe zadaszenia. Osłony 
z krawędziami ściętymi warto 
zastosować na balkonie, 
w takim przypadku ochronią 
także rośliny uprawiane np. 
na balustradzie. 

 Parasole prostokątne. 
Wyróżnia je najbardziej 
nowoczesna forma, łatwo 
można je ze sobą zestawiać, 
tworząc duże powierzchnie 
dobrze chronione przed 
słońcem. 

 Kolor materiału. Do 
najbardziej efektownych 
należą parasole 
w zdecydowanych barwach, 
np. w odcieniach zieleni, 
czerwieni czy granatu. Osłony 
z czaszami w gamie szarości, 
rozbielonych beży, a także 
żółcieniach będą zawsze 
eleganckie i ponadczasowe.
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zamocowana pośrodku czaszy jest ty-
powa dla modeli o tradycyjnym desi-
gnie. Takie jej ustawienie może ogra-
niczać aranżację przestrzeni pod para-
solem – choćby ustawienie stołu. W ta-
kim przypadku centralnie w stosunku 
do parasola można jedynie usytuować 
stół z otworem na nogę parasola. Mo-
del z bocznie zamocowaną nogą nie ma 
tych ograniczeń. Dobrym zakupem 
będzie parasol z  funkcją tzw. łamania, 
dzięki niej łatwiej będzie dostosować 
zakres zasięgu osłony do pożądanej 
opcji. Dostępne są modele, w których 
czaszę można obracać o 360o i pochy-
lać w dowolnym kierunku. Pamiętajmy 
również, że im prostsza konstrukcja, 
tym łatwiejsza obsługa parasola – jego 
składanie i rozkładanie.

PODSTAWA NA RZECZ 
BEZPIECZEŃSTWA
Zadaniem podstawy jest zapewnie-
nie całej konstrukcji stabilności. Pod-
stawa może być wykonana z  betonu 
wykończonego lakierem akrylowym 
lub z  kamienia albo solidnych two-
rzyw sztucznych. Często trzeba ją do-
kupić oddzielnie. Podstawy betonowe 
czy kamienne są bardzo ciężkie, dla-
tego dla wyposażonego w  nie para-
sola lepiej znaleźć stałe miejsce – jego 
przenoszenie może być bowiem kło-
potliwe. Nowością są podstawy z tych 
materiałów wyposażone w  kółka, co 
sprawia, że parasol z ciężką bazą staje 
się mobilny. Cięższej podstawy wyma-
gają parasole z boczną nogą, a szcze-

gólnie te montowane na wysięgniku. 
Takie rozwiązania są jednak bardzo 
kosztowne, dlatego najczęściej, je-
śli parasol ma być używany w  róż-
nych miejscach, warto zastanowić się 
nad zakupem lekkiej podstawy z so-
lidnego plastiku. Wypełnia się ją np. 
wodą lub piaskiem, które obciążają 
i stabilizują konstrukcję. 

TRWAŁY I ŁATWY DO 
UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI
Wpływ na to, jak parasol będzie nam 
służył, ma trwałość materiału cza-
szy. Na lata będą te, których czasza 

powstała z  gęsto tkanego materiału, 
który łatwiej się czyści. Takie właści-
wości ma tkanina zaimpregnowana 
poliuretanem, co ogranicza osadza-
nie się zabrudzeń i ułatwia czyszcze-
nie. Istotna jest też liczba szwów – im 
jest ich mniej, tym lepiej – duża liczba 
łączeń osłabia konstrukcję. Znacze-
nie ma również staranność obszyć. 
Jeśli dojdzie do uszkodzenia tka-
niny, można wykorzystać zestaw na-
prawczy do parasola. Tworzą go naj-
częściej taśmy wytrzymałe i  ela-
styczne, wodoszczelne oraz odporne 
na przebarwienia.  

Parasol w świetle
Innowacyjnym dodatkiem do 
parasoli ogrodowych jest ich 
wyposażenie w oświetlenie. 
Od strony wewnętrznej czaszy 
montuje się lampy LED w postaci 
listew lub diod mocowanych 
np. wzdłuż szwów materiału 
tekstylnego. Lampy LED nie 
nagrzewają się, tylko prawie całą 
energię przetwarzają na światło, 
co sprawia, że materiał czaszy nie 
jest narażony na przebarwienia. 
Oświetlenie LED można włączać 
i wyłączać ręcznie. Warto 
wybrać model z wbudowaną 
baterią solarną, która ładuje się 
w ciągu dnia dzięki modułowi 
słonecznemu dołączonemu do 
zestawu. 
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OŚWIETLENIE OGRODOWE MA WYZNACZONYCH 
WIELE ZADAŃ – NIE TYLKO UŁATWIA NAM ONO 
PRZEBYWANIE ORAZ PORUSZANIE SIĘ W TEJ 
PRZESTRZENI PO ZMROKU, ALE TAKŻE BUDUJE 
NASTROJOWĄ ATMOSFERĘ. W TYCH ROLACH 
DOSKONALE SPRAWDZĄ SIĘ LAMPY STOJĄCE.

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

stojące 
w ogrodzie

LAMPY

Trudno wyobrazić sobie dobrze zaaranżowany ogród bez oświetlenia sztucz-
nego. W każdym jego zakątku mogą być montowane nowoczesne lampy 
stojące. To dzięki nim po zmierzchu możemy podziwiać uroki otoczenia 

czy też bezpiecznie korzystać z traktów komunikacyjnych. Poza zapewnieniem 
bezpieczeństwa równie ważna jest dekoracyjna rola tego typu oświetlenia. To 
ono podkreśla po zmroku urodę roślin, ich kompozycyjne zestawienia – pod-
świetlone zyskują nowy wymiar. Lampy mogą być bardzo dyskretne, schodzą 
wówczas na dalszy plan, ale są często także same w sobie ozdobą przestrzeni.



97

 FO
T.

 S
A

N
IC

O

LAMPY NA MIARĘ ZADAŃ
Oprawy stojące należą do wyjątkowo 
funkcjonalnych – można nimi doświe-
tlić nawet najbardziej oddalone od 
domu strefy posesji. Są montowane 
na rabatach, traktach ogrodowych, 
tarasach czy podestach wejściowych. 
Dzięki nim nie potkniemy się o  po-
zostawione przez dzieci czy niefra-
sobliwych ogrodników zabawki oraz 
sprzęt ogrodniczy. Lampy tego ro-
dzaju mogą mieć zróżnicowaną wyso-
kość, ale do przydomowych ogrodów 
najchętniej wybierane są dość niskie, 
co doskonale współgra z  najczęściej 
niewielką powierzchnią posesji oraz 
skalą nasadzeń. Wysokość opraw za-
zwyczaj wynosi od 45 do 150 cm i ma 
wpływ na wielkość powierzchni, jaką 
oświecą. Światło, które dają, jest poni-
żej poziomu oczu i nie razi, natomiast 
doskonale podkreśla i  uwypukla ro-
śliny, a  przy tym wyraźnie oświe-
tla nawierzchnie. Dostępne są także 
lampy o wysokości do 200 cm i bardzo 
dużym polu działania. Najlepiej kom-
ponują się z wysokimi krzewami oraz 
drzewami, których w przydomowych 
ogrodach nie ma zazwyczaj wiele. 

ATRAKCYJNE KSZTAŁTY
Design opraw stojących jest odpo-
wiedzią na dominujące minimali-
styczne aranżacje ogrodów. Słupki 
i  lampy stojące oraz cokołowe mają 
przeważnie wzory inspirowane bar-
dzo prostymi geometrycznymi figu-
rami. Lampy nowoczesne przyjmują 

formy prostopadłościanów, sześcia-
nów lub walców zakończonych klo-
szami. Mogą być też zintegrowane ze 
źródłami światła umieszczonymi po 
bokach. Klosz może być elementem 
powtarzającym kształt podstawy, 
wpisanym w  nią lub też jej wyrazi-
stym zwieńczeniem. Często spoty-
kane wzory to lampy kule lub sze-
ściany, które świecą całą swoją po-
wierzchnią, dając bardzo efektowne 
światło w postaci rozświetlonej bryły. 
Takie minimalistyczne oświetlenie 
nie konkuruje z rozrzeźbionymi for-
mami roślin, a  jedynie tworzy dla 
nich efektowne tło. Najrzadziej są 
wykorzystywane stojące lampy ru-
stykalne nawiązujące designem do 
tradycyjnych gazowych.

Warto wiedzieć
Wybierając lampy do ogrodu, 
należy zwrócić uwagę na sposób 
ich instalacji. Niektóre wymagają  
montażu na fundamentach lub 
innych wytrzymałych podłożach. 
Konieczne jest rozprowadzenie 
instalacji, co najlepiej wykonać 
na etapie zakładania ogrodu. 
Na tarasie można zastosować 
cokołowe lampy mobilne 
z kablem zasilającym, którym 
można czerpać energię przez 
gniazdo wtykowe zamontowane 
np. w ścianie budynku. Modele 
przenośne z grotem ziemnym, 
które wbijamy tam, gdzie akurat 
chcemy oświetlić przestrzeń, są 
dobrym rozwiązaniem na rzecz 
zmian aranżacji w ogrodzie.
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ZAWSZE BEZPIECZNE
Oświetlenie montowane w  wilgot-
nym lub narażonym na wilgoć pod-
łożu nie może zagrażać naszemu ży-
ciu i  zdrowiu, dlatego najważniejsze 
jest, by spełniało wymogi bezpieczeń-
stwa. Koniecznie zwróćmy uwagę na 
jego IP. Ten wskaźnik dotyczy wy-
trzymałości lamp na działanie czyn-
ników zewnętrznych – ich odporności 
na wilgoć i wnikanie ciał obcych, py-
łów oraz  innych zabrudzeń. Symbo-
lom literowym towarzyszą dwie cyfry 
– pierwsza mówi o  pyłoszczelności, 
druga o odporności na wilgoć (wodę). 
Im są one wyższe, tym lepiej. Słupki 
oświetleniowe powinny mieć sto-
pień ochrony nie mniejszy niż IP44. 
Tak oznaczone oprawy można jed-
nak stosować wyłącznie w miejscach 
zadaszonych, takich jak tarasy, bal-
kony, altany czy rabaty usytuowane 
pod wysuniętym okapem. W otwartej 
przestrzeni należy montować lampy 
z  IP65, natomiast nad wodą oprawy 

IP67. Warto też sprawdzić ich klasę 
ochronności – oznaczona jest ona cy-
frą rzymską i  określa izolację elek-
tryczną. Powinny one mieć II klasę 
ochronności, zaś te do podświetlenia 
oczek wodnych – III. 

LAMPY NA LATA
Deszcz, śnieg, promieniowanie UV, 
zmiany temperatury, silne wiatry to 
tylko niektóre czynniki sprzyjające 
szybszemu starzeniu się lamp ogrodo-
wych. By im sprostać, oprawy wyko-
nuje się z materiałów trwałych, odpor-
nych na warunki atmosferyczne oraz 
uszkodzenia mechaniczne. Najczę-
ściej są to metale oraz ich stopy – do-
minują stal szlachetna, miedź, mo-
siądz, a także aluminium. Są one od-
porne na korozję. Do wyjątkowo trwa-
łych należą także lampy kamienne 
oraz wykonane z  tworzyw sztucz-
nych, takich jak żywice oraz poliwę-
glan. Te z żywicy są polecane do ogro-
dów usytuowanych nawet w  strefie 

nadmorskiej – nie korodują bowiem 
pod wpływem działania soli morskiej. 
Klosze lamp ogrodowych mogą być 
wykonane ze szkła lub z  tworzywa, 
np. bardzo odpornego na warunki ze-
wnętrzne i uszkodzenia mechaniczne 
z polimetakrylanu metylu, czyli szkła 
akrylowego.

WAŻNE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
Do chętnie stosowanych należy 
oświetlenie z  wymiennymi źródłami 
światła. Najczęściej to różnego ro-
dzaju „żarówki” z  tradycyjnym du-
żym gwintem E27 lub E14. Popularne 

Funkcjonalne czujki 
Słupki oświetleniowe często są 
wykorzystywane na ogrodowych 
traktach. W takim przypadku 
światło powinno włączać się 
jedynie, gdy jest potrzebne. 
Taką funkcję ma oświetlenie 
z czujnikiem ruchu. Oszczędzaniu 
energii służą także stojące 
lampy ogrodowe z czujnikiem 
zmierzchu. Najczęściej działają na 
podczerwień – wykrywają zmiany 
temperatury wokół czujnika, które 
przekazywane są do włącznika, 
po czym światło się włącza 
– w przypadku czujnika ruchu na 
określony czas. Warto, by lampy 
nie działały, gdy w ogrodzie 
pojawią się drobne zwierzęta. 
Istotny jest też zakres działania 
czujnika ruchu. Zależy on m.in. 
od kąta detekcji – może on wynosić 
120°, ale dostępne są również 
słupki z kątem wykrywania 360°. 
Niektóre lampy z czujnikiem 
ruchu są wyposażone w funkcję 
przełączania trybu działania 
czujnika ruchu na tryb światła 
stałego, co docenimy choćby 
organizując ogrodowe przyjęcie. 



są także lampy ze źródłami światła 
z trzonkami G23, GU10 oraz 2G11. Ta-
kie gwinty mają zarówno tradycyjne 
świetlówki oraz halogeny, jak i coraz 
częściej wykorzystywane lampy LED. 
Te ostatnie warto stosować nie tylko 
ze względu na energooszczędność 
–  świecą przez ponad 50 tys. godzin, 
ale też dlatego, że są bardzo odporne 
na uszkodzenia mechaniczne. 
Do trwałych należą również lampy 
stojące ze zintegrowanym z  oprawą 

źródłem światła. To zazwyczaj modele 
o nowoczesnym wzornictwie, których 
design utrudnia lub nawet uniemożli-
wia wymianę żarówki. 
Na opinię funkcjonalnych, ekono-
micznych i  ekologicznych zapraco-
wały sobie też lampy solarne. Mogą 
być one wyposażone w  akumulator, 
który magazynuje zebraną w  ciągu 
dnia energię słoneczną w  postaci 
elektrycznej. Mogą być też zasilane 
baterią ładowaną energią słoneczną. 

Na takie lampy możemy się zdecy-
dować, nawet gdy ogród jest już wy-
kończony, a także w miejscach, gdzie 
doprowadzenie instalacji elektrycz-
nej sprawi problem. Minusem lamp 
solarnych jest słabsza jakość światła 
– zazwyczaj nie jest ono zbyt mocne, 
a to sprawia, że najczęściej służą do 
oświetlenia punktowego lub wyzna-
czania traktów. Najlepiej zdecydować 
się na ich montaż na stanowiskach 
z wystawą południową.

 REKLAMA 
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WODA STAŁA SIĘ DOBREM DEFICYTOWYM, 
DLATEGO WARTO POMYŚLEĆ, BY W NASZYM 
OGRODZIE ZUŻYWAĆ JEJ JAK NAJMNIEJ. 
JEDNYM ZE SPOSOBÓW BĘDZIE POSADZENIE 
ROŚLIN DOBRZE RADZĄCYCH SOBIE 
W WARUNKACH NISKICH OPADÓW.

nawet w czasie suszy

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska
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nawet w czasie suszy Mamy kolejny rok z najniż-
szym od lat poziomem 
opadów – bezśnieżna zi- 

ma, sucha wiosna pogorszyły i  tak 
już zły stan wód w Polsce. W związku 
z  tym warto ograniczyć jej zuży-
cie także we wszystkich gospodar-
stwach domowych. Latem szczegól-
nie dużo wykorzystuje się jej w na-
szych ogrodach. Wiadomo – by ro-
śliny utrzymać w  dobrej kondycji, 
należy nawadniać je nawet dwa razy 
dziennie, a  gdy upał panuje przez 
długi czas i  towarzyszy mu brak 
deszczu, podlewanie musi być bar-
dzo obfite, inaczej zasuszony ogród 
przestaje pełnić swoją funkcję re-
prezentacyjną. Rozwiązaniem będą 
rośliny mające niskie zapotrzebo-
wanie na wodę i jednocześnie pełne 
urody. Ich obecność w naszym ogro-
dzie niesie jeszcze inne korzyści 

–  wymagają one bowiem mniej za-
biegów pielęgnacyjnych niż inne. To 
też doskonały wybór dla osób, które 
w  sezonie wegetacyjnym są często 
nieobecne w swoich domach lub po 
prostu nie lubią podlewania. 

ROŚLINY NAJBARDZIEJ 
ODPORNE NA SUSZĘ
Dobrym wyborem będą rośliny okre-
ślane jako kserotermiczne. Kserofity 
pochodzą z różnych stref geograficz-
nych i  obejmują szeroką grupę ga-
tunków oraz odmian. To często ro-
śliny typowe dla pustyń, stepów czy 
terenów górzystych, które przysto-
sowały swój system korzeniowy, ło-
dygi i  liście do ekstremalnie nieko-
rzystnych warunków rozwoju. Do 
gatunków dobrze znoszących suszę 
należą popularne także u nas suku-
lenty oszczędzające wodę oraz su-

chorośla znane też jako sklerofity. 
Mają one właściwości umożliwia-
jące przetrwanie w  warunkach nie-
doboru wody. Te grupy wyróżniają 
się liśćmi, które mogą być mięsiste 
i zgrubiałe lub też pokryte woskiem 
albo włoskami. To często rośliny 
okrywowe. Także inne gatunki, 
choćby te z  bardzo drobnymi list-
kami dobrze rosną w warunkach su-
szy. O tym, jak rośliny poradzą sobie 
z ograniczeniami wody świadczy też 
ich system korzeniowy – takie wła-
ściwości mają odmiany z  płaskimi 
i rozległymi korzeniami lub te, które 
wykształciły bardzo głęboki sys-
tem korzeniowy. Do gatunków i od-
mian odpornych na suszę należą też 
te, które wytworzyły cebule lub kłą-
cza. Wiele z roślin odpornych na su-
szę doskonale nadaje się także do 
uprawy w donicach i innych pojem-
nikach – będą więc ozdobą naszych 
balkonów i tarasów.

SPRAWDZONE GATUNKI 
I ODMIANY
Wbrew pozorom również popular-
nych roślin dobrze radzących so-
bie w  warunkach niedoboru wody 
jest niemało. Znajdziemy zarówno 
drzewa, krzewy, jak i kwiaty, którym 
niestraszna jest susza. Wiele z  nich 
to iglaki. Dobrym wyborem będzie 
świerk kłujący, występujący w  licz-
nych odmianach. Są wśród nich nie-
wielkie osiągające zaledwie 70 cm 
wysokości, jak i dorastające do 15 m. 
Warto też rozważyć wybór sosny po-
spolitej, jodły kalifornijskiej oraz 
niektórych gatunków i  odmian 
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jałowców. Nie rezygnujmy również 
z  drzew i  krzewów liściastych. Odpo-
wiednie będą choćby brzoza, klon po-
lny, akacja oraz robinia czy mniej po-
pularna, a  bardzo efektowna surmia 
katalpa bignoniowata. Z  suszą do-
brze sobie radzi lilak, czyli popularny 
bez. To też dobre warunki dla rozwoju 
róży pomarszczonej, która latem obfi-
cie kwitnie (od czerwca do sierpnia), 
a  owocuje wczesną jesienią. Ubogie 
nawodnienie nie przeszkadza rów-
nież licznym bylinom. To choćby zioła 
takie jak szałwia lekarska, lawenda 
oraz rozmaryn. Na rabatach powinny 
się znaleźć też goździk pierzasty, gę-
siówka kaukaska, ubiorek wiecz-
nie zielony czy bodziszki. Jesienią 
ich ozdobą będą wrzosy. Nie zapomi-
najmy także o cebulowych takich jak 
kosaciec żyłkowany. Koloru dodadzą 
naszemu ogrodowi również rośliny 

jednoroczne oraz dwuletnie, np. por-
tulaka, aksamitka, gazania lśniąca, 
malwa różowa czy nagietek lekarski. 

ŁĄKA KWIETNA NA ODSIECZ 
To doskonała alternatywa dla równo 
skoszonych, gładkich trawników, jest 
barwna i bliska naturze, ekonomiczna, 
łatwa w  pielęgnacji, a  przy tym po-
maga w walce z  suszą – gdy już wy-
kiełkuje, nie trzeba jej w  zasadzie 
podlewać. Rośliny rosnące na takich 
łąkach mają bowiem wysoką zdolność 
retencji wody. W porównaniu z  typo-
wymi trawami rośliny łąkowe mają 
znacznie dłuższy i bardziej rozwinięty 
system korzeniowy, co sprawia, że do-
skonale gromadzą wodę i  przetrzy-
mują ją przez dłuższy czas. Magazy-
nowanie wody oraz znacznie większa 
niż to ma miejsce w przypadku typo-
wych trawników wysokość roślin łą-

kowych wpływa też na obniżenie tem-
peratury powietrza, co docenimy pod-
czas upałów, szczególnie w  środowi-
sku miejskim. Z  takiego trawnika 
ucieszą się także ci, którzy nie lubią 
koszenia. By łąka ładnie wyglądała, 
wystarczy jedno koszenie w ciągu se-
zonu. Ze względu na różnorodność ro-
ślin tworzących łąki kwietne, w  tym 
takich które wydzielają olejki ete-
ryczne, w  przeciwieństwie do typo-
wych trawników, nie są one lubiane 
przez kleszcze. W  skład mieszanek 
łąkowych wchodzą głównie rośliny 
określane jako półchwasty, takie jak 
rumianek, stokrotka, chabry – łąkowy 
i austriacki, mak polny czy koniczyna 
zwyczajna. Większość z  nich poradzi 
sobie nawet na mało wartościowych 
glebach. Początkujący ogrodnicy po-
winni się skupić na mieszankach za-
wierających krwawnik pospolity, mni-
szek lekarski czy chabry.

Trawnik bez 
podlewania
Jeśli chcemy cieszyć się 
w warunkach suszy pięknym, 
tradycyjnym trawnikiem, 
wybierzmy odpowiednią 
mieszankę, która oprócz 
podstawowych gatunków 
takich jak życice i kostrzewy 
ma w swoim składzie gatunki 
szczególnie odporne i mało 
wymagające. To przede 
wszystkim kostrzewa trzcinowa, 
której system korzeniowy sięga 
nawet głębokości 60 cm. To 
sprawia, że darń tworzona 
przez te mieszanki jest mniej 
wrażliwa na czynniki stresowe 
i potrafi idealnie zadarnić słabe, 
piaszczyste podłoże, nawet 
przy niekorzystnych warunkach 
klimatyczno-glebowych. Trawy 
te stosuje się również się na 
skarpach lub do umacniania 
wałów przeciwpowodziowych.
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ODPORNE KRZEWY

Świdośliwa
Te niewielkie drzewa lub krzewy liściaste zasługują na to, 
by znalazły się w naszych ogrodach w warunkach suszy. 
Możemy je dobrać do każdego ogrodu. W zależności 
od odmiany osiągają wysokość od 0,5 m do nawet 
15 m. Do najbardziej popularnych należą kanadyjska, 
jajowata i olcholistna. W naszym klimacie zazwyczaj 
osiągają wysokość 3-4 m. Cenimy je nie tylko za walory 
dekoracyjne, ale też smaczne owoce, którymi świdośliwy 
są obsypane w lipcu i sierpniu. Należy je sadzić jesienią 
lub wiosną na każdym stanowisku oprócz zacienionego.

Złotokap
Złotokapy stanowią nieco zapomnianą ozdobę 
naszych ogrodów, a szkoda – to bardzo efektowne, 
szczególnie w okresie kwitnienia krzewy oraz 
drzewa, które osiągają wysokość do 10 m. Do 
najwyższych należy złotokap zwyczajny. Jeśli 
chcemy, by osiągnął jedynie 3 m, wybierzmy 
złotokap alpejski. O jego urodzie decydują żółtozłote 
kwiaty zebrane w efektownie zwisające dorodne 
kwiatostany, które najczęściej obsypują roślinę 
w czerwcu. Złotokapy doskonale wyglądają 
w pojedynczych nasadzeniach, można też z nich 
stworzyć piękną aleję. Są to jednak rośliny trujące, 
szczególnie niebezpieczne są ich nasiona.

Głóg 
Ma formę krzewu lub niezbyt wysokiego drzewa – osiąga 
wysokość od 3 do 6 m i liczy ponad 200 gatunków. Do 
najłatwiejszych w uprawie, a przy tym bardzo dekoracyjnych, 
należą głóg jednoszyjkowy, dwuszyjkowy oraz szkarłatny. 
Ich ozdobą są drobne różowoczerwone, bladoróżowe lub 
białe kwiaty, którymi obsypane są cierniste gałęzie w maju 
i czerwcu. Jesienią w ich miejsce pojawiają się smaczne 
szkarłatne owoce, smakujące podobnie do jabłek. Głóg 
rośnie nawet na najsłabszym podłożu. Wymaga stanowiska 
słonecznego, chociaż może też rosnąć w półcieniu.

Tamaryszek
Ten krzew lub niewielkie drzewo należy do 
wyjątkowo oryginalnych, a przy tym łatwych 
w uprawie ozdób każdego ogrodu. W okresie 
kwitnienia – od kwietnia do czerwca – jego cienkie 
pędy są gęsto pokryte drobniutkimi fioletowymi 
kwiatami zebranymi w grona. Jego ozdobą są 
również liście w formie malutkich igiełek lub łusek. 
Niektóre gatunki są zimozielone. Tamaryszek należy 
do kserofitów, jest spotykany na stepach, rośnie 
również w warunkach pustynnych, to sprawia, że 
dobrze sobie radzi także w naszych warunkach, 
nawet na najbardziej piaszczystych glebach. Jest 
wytrzymały nie tylko na suszę, ale też zasolenia 
i zanieczyszczenia środowiska.



OGRÓD I POSESJA
     dobieramy rośliny

104  lato 2020

BYLINY IDEALNE NA SUSZĘ

Rojniki
To sukulenty, które rozpoznamy po charakterystycznych 
„różyczkach” utworzonych z grubych skórzastych 
liści. Ich wysokość waha się od 3 do 15 cm. O urodzie 
rojników decydują zróżnicowana wielkość różyczek oraz 
przebarwienia zielonych liści w kolorach brązowym, 
różowym, fioletowym lub bordowym. Latem zakwitają, 
a ich wierzchotkowate kwiatostany mogą być bardzo 
efektowne. Chętnie uprawia się je na skalniakach, 
skarpach oraz w donicach. Rojniki szybko się rozrastają, 
tworząc efektowne kobierce. Do naszych ogrodów 
polecane są rojnik murowy, ogrodowy i pajęczynowaty.

Rozchodniki
Należą również do wytrzymałych bylin, to sukulenty 
tworzące efektowne zielone kobierce. Mają bardzo 
licznych przedstawicieli – zarówno wśród odmian 
bardzo niskich, jak i wyższych. Warto je posadzić na 
skalniakach, a także na rabatach oraz w donicach i innych 
pojemnikach. Nie wszystkie są wytrzymałe na bardzo 
niskie temperatury, dlatego na terenie całej Polski najlepiej 
sprawdzą się najbardziej mrozoodporne rozchodniki, jak 
rozchodnik ostry, rozchodnik naskalny czy też rozchodnik 
okazały oraz rozchodnik Ewersa. Tam, gdzie temperatury 
zimą są wyższe, można uprawiać rozchodnik biały, 
kaukaski czy kamczacki.

Zawciąg 
nadmorski
Tę niewysoką bylinę – do 20 cm, warto posadzić na 
skalniaku, murku czy pomiędzy płytami chodnikowymi. 
W uprawie są liczne odmiany, niektóre z nich doskonale 
posłużą też do zadarniania większych powierzchni. Ich 
kwiaty pojawiają się już w maju i mogą zdobić ogród 
aż do października. Najczęściej są różowe, a także 
purpurowo- lub jasnoróżowe, ale mogą być też białe. 
Kwiaty w formie dzwonkowej są zebrane w gęste 
główkowate kwiatostany. Gdy zauważymy, że kępy 
zawciągu zasychają – zazwyczaj po kilku latach uprawy 
– trzeba je przesadzić, uprzednio usuwając obumarłe 
części.

Smagliczka 
skalna
Jest krzewinką rozrastającą się w rozgałęzione kępy. 
Ma charakterystyczne liście pokryte kutnerem, żółte 
lub białe kwiaty zebrane w baldachogrona. Kwitnie 
w kwietniu-maju, a gdy lato jest suche i upalne 
ponownie we wrześniu. Rośnie do wysokości od 
15 do 30 cm, co sprawia, że doskonale wygląda 
w pojemnikach, na niskich rabatach czy skalniakach. 
Nie lubi przesadzania, warto ją jednak co kilka lat 
radykalnie przyciąć, co zapobiegnie ogołacaniu się 
pędów od dołu.



Jeżówka purpurowa
Należy do bylin kwitnących przez całe 
lato – od lipca aż do października. 
Różowopurpurowe, a u odmian także białe 
koszyczki kwiatowe osiągają średnicę 
do 12 cm. To także bylina o okazałej 
wysokości – dorasta bowiem do 1 m. 
Takie rozmiary osiągnie, jeśli zostanie 
posadzona na słonecznym stanowisku. 
W okresie kwitnienia nie zapominajmy 
o systematycznym usuwaniu przekwitłych 
kwiatostanów. Doskonale służy jej 
nawożenie organiczne.

Wrzos pospolity
Trudno wyobrazić sobie bez niego 
jesienny ogród. Najlepiej wygląda 
w towarzystwie – okazałe kępy 
wrzosów tworzą niepowtarzalny 
klimat naturalistycznego lub leśnego 
ogrodu. Ich rozgałęziające się 
pędy są pokryte zimozielonymi 
łuskowatymi listkami. Od sierpnia do 
października wrzosy zdobią drobne 
fioletowe, białe lub różowe kwiaty, 
które są najobfitsze w pełnym 
słońcu. Rosną nawet na mało 
żyznym podłożu, pod warunkiem, 
że będzie ono miało kwaśny 
odczyn. Lubią ściółkowanie korą lub 
trocinami.

Szałwia omszona
Tworzy zwarte kępy 
zbudowane z silnie 
rozgałęzionych pędów, które 
dorastają nawet do 70 cm 
wysokości. Jej lancetowate 
i lekko omszone liście 
są doskonałą przyprawą 
choćby do drobiu. To także 
skuteczny lek np. na gardło.  
W ogrodzie docenimy urodę jej 
purpuroworóżowych kwiatów. 
Najlepiej kwitnie w słońcu.

 REKLAMA 
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WYDAWAĆ BY SIĘ 
MOGŁO, ŻE ZAKUP WĘŻA 
OGRODOWEGO NIE JEST 
TRUDNY. JEDNAK SŁUŻY ON 
NIE TYLKO DO PODLEWANIA 
OGRODU, A TO ZNACZNIE 
KOMPLIKUJE WYBÓR. JAKI 
WIĘC BĘDZIE NAJLEPSZY?

w sam raz

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

WĄŻ
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Wąż ogrodowy przyda się nie 
tylko do podlewania rabat 
czy trawnika. Z jego po-

mocą również szybko umyjemy sa-
mochód, sprzątniemy taras, ścieżki 
czy podjazd, nalejemy wody do dzie-
cięcego basenu czy wykąpiemy psa 
w  balii. Aby jednak nie narzekać na 
jego zakup, postawmy na jakość, do-
bre materiały i sprawdzonych produ-
centów. Brak przeciekających frag-
mentów i marnowanej wody, odpor-
ność na słońce i skrajne temperatury, 
komfort związany z pracą bez supłów 
i skręceń są nie do przecenienia. 

NIE ZA DŁUGI, NIE ZA KRÓTKI
Podstawową kwestią podczas zakupu 
węża jest jego długość. Parametr ten 
zależy od wielkości ogrodu – do odle-
głości między ujęciem wody a najdalej 
wysuniętego miejsca na działce warto 
dodać 2-4 m zapasu, biorąc pod uwagę 
napotykane przeszkody. Pamiętajmy 
jednak, że wraz z oddalaniem się od 
miejsca poboru wody słabnie jej ci-
śnienie. Z tego powodu przy rozbu-
dowanej działce lub jej specyficznym 
ułożeniu dobrym rozwiązaniem może 
okazać się zakup dwóch węży, które 
dzięki założonemu na kran rozdziela-
czowi poprowadzą niezależnie od sie-
bie wodę w potrzebne miejsca. Podob-
nie działają także trójniki – pozwalają 
rozdzielić wąż podstawowy na dwa do-
piero na pewnym etapie. Aby w takim 
przypadku utrzymać ciśnienie wody, 
zaleca się rozdzielenie węża o śred-
nicy 3/4 cala (19 mm) na dwa mniejsze 
o przekroju 1/2 cala (12,5 mm). 

Na dużych działkach trudno jest po-
sługiwać się ciężkim i długim wężem 
– zajmuje też dużo miejsca. Wówczas 
warto zdecydować się na rozciągliwy 
wąż ogrodowy. Jest wykonany z po-
liestru i gumy, a po napełnieniu wodą 
może wydłużyć się trzykrotnie i skró-
cić po zakręceniu kranu. Alternatywą 
jest również wąż spiralny, który działa 
na podobnej zasadzie. 

OPTYMALNA ŚREDNICA
Ważnym parametrem węża ogrodo-
wego jest jego średnica. Jest rów-
nież związana z ciśnieniem wody – im 
większa średnica, tym większe ciśnie-
nie wody, a to z kolei wpływa na efek-
tywność podlewania. Pamiętajmy 
jednak, że im dłuższy szlauch, 
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tym więcej czasu woda potrzebuje 
na dotarcie do wylotu. Dłuższa droga 
wpływa też na to, że ciśnienie takiej 
wody będzie mniejsze. Jeśli nasz ogród 
jest duży, najlepiej wybrać szlauch 
o średnicy 3/4 cala, natomiast do mniej-
szych wystarczy 1/2 cala. W sprzedaży 
znaleźć można również egzemplarze 
o  niestandardowych średnicach, np. 
5/8 cala, 1 cal oraz 5/4 cala (odpowied-
nio – 16, 25 oraz 32 mm). 

WIELE WARSTW
O trwałości węża (oczywiście poza 
sposobem jego użytkowania) decy-
duje materiał, z jakiego został wyko-
nany i ilość warstw. Im jest ich więcej, 
tym szlauch będzie mocniejszy i bar-
dziej odporny na zniszczenie. Najtań-
sze modele składają się maksymalnie 
z dwóch warstw PVC. Ich częstą przy-
padłością jest to, że we wnętrzu rozwi-

jają się glony, ponieważ warstwa two-
rzywa sztucznego przepuszcza świa-
tło. Wygodne, bo lekkie i elastyczne 
są węże wykonane ze sztucznego ka-
uczuku (EPDM). W ofercie producen-
tów znajdują się również warianty 
cztero- i pięciowarstwowe z dodatko-
wym wzmocnieniem w postaci włó-
kien tekstylnych albo poliestrowych. 
To produkty wytrzymałe, elastyczne 
i rozciągliwe, które nie mają tenden-
cji do załamań oraz skręceń. Ponadto 
węże ogrodowe wykonane z  wielu 
warstw są odporne na działanie za-
równo niskich, jak i wysokich tempe-
ratur, a także promieniowania UV. Są 
także bezpieczne w użytkowaniu, gdyż 
materiały użyte do ich produkcji nie 
zawierają pierwiastków szkodliwych 
dla zdrowia: kadmu, boru i ołowiu. Na 
rynku dostępne są również węże od-
porne na ozon. Potwierdzeniem jako-
ści węża jest długość udzielanej przez 
producenta gwarancji. Standardem 
jest 5-10-letnia, ale węże premium 
mają nawet dożywotnią. 

NIE TYLKO WĄŻ
Sam wąż nie jest jeszcze wygodnym 
narzędziem do podlewania. Aby tak 
było, musimy zaopatrzyć się w kilka 
rodzajów podłączeń i zakończeń. Nie-
zbędne są więc końcówka na kran 
i przyłącze kranowe – dzięki nim pod-
łączymy szlauch bez potrzeby nakrę-
cania końcówek i uzyskamy szczelne 
połączenie. Przyda się również koń-
cówka zraszająca z regulacją szeroko-
ści strumienia wody, aby dostosować 
go do aktualnych potrzeb i móc rów-

nomiernie podlewać nawet większe 
powierzchnie. Natomiast pistolet zra-
szający umożliwi zatrzymanie stru-
mienia oraz wygodne operowanie na 
dużych powierzchniach. Jeśli zamiast 
jednego długiego i ciężkiego węża bę-
dziemy używać dwóch krótszych, to 
najwygodniejszym sposobem na ich 
połączenie są szybkozłącza. 

ZWIJANIE 
I PRZECHOWYWANIE
Nikt nie lubi, gdy co chwila potyka 
się o wąż. A te problemy z rozciągnię-
ciem, zwinięciem i schowaniem go? 
Ponadto liczne skręcenia, załama-
nia i zapętlenia utrudniają przepływ 
wody. Aby ułatwić sobie pracę, warto 
zainwestować w bęben na wąż ogro-
dowy. Możemy wybrać model prze-
nośny lub naścienny – obydwa są bar-
dzo wygodne w użyciu. Dzięki zasto-
sowaniu bębna wąż nie plącze się 
pod nogami i nie utrudnia pracy. Po 
skończeniu swoich obowiązków szla-
uch można łatwo nawinąć na bęben 
i schować do następnego użycia. Wy-
godniejszą opcją, pozwalającą zaosz-
czędzić dużo miejsca podczas prze-
chowywania jest wózek na wąż ogro-
dowy. Wyposażony jest w kółka, 
dzięki czemu można go łatwo prze-
mieszczać. Natomiast korba umoż-
liwia szybkie i wygodne zwinięcie 
węża, w niektórych modelach dzieje 
się to automatycznie. Szlauch mo-
żemy przechowywać także na wie-
szaku przeznaczonym do tego celu 
– mocujemy go na ścianie i nawijamy 
na niego wąż.

Odpowiednie 
ciśnienie
Przed zakupem węża sprawdźmy 
wartość ciśnienia roboczego 
(określonego przez producenta 
dla optymalnej pracy), a także 
ciśnienia rozrywającego 
(przekroczenie tej wartości zwykle 
wiąże się z uszkodzeniem, a nawet 
całkowitym zniszczeniem węża). 
Robocze ciśnienie w wężach 
ogrodowych to zazwyczaj 
w zależności od konstrukcji 
4-12 barów, zaś rozrywające 
– 8-48 barów w zależności od 
średnicy oraz zastosowanego 
materiału, z którego wykonano 
konkretny szlauch.
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TEN MODEL SIEDZISKA 
NALEŻY DO NAJBARDZIEJ 
ZAKORZENIONYCH 
W PRZESTRZENI NASZYCH 
OGRODÓW. NIEWAŻNE, 
CZY DREWNIANA, CZY 
METALOWA, ALE ZAWSZE 
Z CHARAKTEREM, A PRZY 
TYM PEŁNA UROKU 
I FUNKCJONALNA. 
CZEGO CHCIEĆ WIĘCEJ?

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

ŁAWECZKA  
z klimatem

Ławka ogrodowa jest meblem ści-
śle związanym z modą na wypo-
czynek w plenerze oraz potrzebą 

kontaktu z naturą. Zawsze warto zna-
leźć dla niej miejsce na tarasie, po-
deście wejściowym czy nad oczkiem 
wodnym.
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ZAWSZE  Z CHARAKTEREM
Ławka ogrodowa była nieodzow-
nym elementem pojawiającym się 
zarówno w otoczeniu wiejskich chat, 
podmiejskich willi, jak i  w  pałaco-
wych ogrodach czy ogólnodostęp-
nych parkach. Różnorodność środo-
wiskowa okazała się bardzo twórcza 
i  zaowocowała niezwykle bogatym 
wzornictwem oraz wykorzystywa-
nymi do produkcji tych siedzisk ma-
teriałami. Wypracowane przez wiele 
pokoleń wzorce są także dzisiaj 
obecne również w  nowoczesnych, 
przetworzonych wariantach. Dużą 
grupę tworzą ławki ogrodowe inspi-
rowane minimalizmem. Często mają 
uproszczoną kubiczną formę. Su-
rowe, oszczędne wzornictwo wzmac-
nia kolorystyka – tego typu ławki 
mają przeważnie barwę bliską zim-
nych odcieni szarości od jasnej do 
wręcz antracytowej czy grafitowej. 
Za nowoczesną, a  przy tym bar-
dzo ekologiczną można też uznać 
ławkę wykonaną z drewnianych pa-
let. Do nieco zaskakujących zalicza 
się ławki wzorowane sylwetkami 
psów – możemy więc zasiąść na sie-
dzisku w kształcie jamnika czy bok-
sera. Łączą one w  sobie funkcję 

użytkową z  estetyczną – to orygi-
nalne rzeźby ogrodowe. Tego typu 
meble są także najczęściej wykony-
wane w  szarej lub czarnej kolory-
styce. Jednak stałymi elementami 
ogrodowych aranżacji są nadal kla-
syczne ławki parkowe, często z efek-
townie dekorowanymi oparciami, 
wygodnymi podłokietnikami oraz 
wygiętymi nóżkami bliskie sece-
sji czy też stylowi romantycznemu. 
Dużą grupę tworzą również proste 
ławki ogrodowe utrzymane w styli-
styce rustykalnej.  

CIEPŁE DREWNO
Wykonane z  drewna ławki wydają 
się jak najbardziej oczywistym wy-
borem. Ze względu na pochodze-
nie tego materiału doskonale wpi-
sują się w  naturalne otoczenie i  za-
wsze są na swoim miejscu. Tworzą 
harmonijną kompozycję z  roślina- 
mi, a  przy tym są ciepłe w  dotyku 
i  przyjazne użytkownikom. Współ-
grają również z elementami małej ar-
chitektury wykonanymi ze wszyst-
kich surowców. Ze względu na pla-
styczność drewna wykonuje się 
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je w  różnych stylach i wymiarach. 
Najczęściej materiałem na tego typu 
siedziska jest drewno iglaste: so-
snowe, świerkowe, jodłowe oraz mo-
drzewiowe. Do bardzo trwałych za-
licza się ławki z  drewna liściastego: 
akacjowego czy bukowego. Wybo-
rem na lata są też te z drewna egzo-
tycznego, np. tekowego. Niezależnie 
od tego, jakie drewno jest surowcem 
na te meble, przeważnie zabezpiecza 
się je impregnatem lub olejem. Wy-
konane z sosny lub jodły są też malo-

wane farbami kryjącymi, które sku-
tecznie chronią ławki przed wilgocią 
oraz promieniowaniem UV, a  także 
je zdobią, budując charakter me-
bla. Farba kryjąca to doskonały spo-
sób, by zyskać rustykalny lub roman-
tyczny wygląd. 

TRWAŁY METAL
Do chętnie stosowanych należą 
także ławki w całości lub częściowo 
wykonane z  metali lub ich stopów 
–  to wyroby aluminiowe, stalowe 

lub żeliwne. Ze względu na dużą od-
porność na czynniki atmosferyczne 
oraz uszkodzenia mechaniczne te 
surowce są także często łączone z in-
nymi materiałami. Mogą one two-
rzyć „szkielet” ławek drewnianych 
lub technorattanowych. Wśród tych 
ze stali i aluminium dominują wzory 
minimalistyczne lub kubiczne. Ich 
siedziska oraz oparcia mogą mieć 
formę delikatnej siatki. Bardzo no-
wocześnie wyglądają ławki w  for-
mie kubików – wycinane laserowo 
i malowane np. na biało stworzą nie-
banalną aranżację ogrodu. Znacz-
nie bardziej tradycyjny design mają 
ławki żeliwne. Wyróżniają je sub-
telne, wyszukane  wzory roślinne in-
spirowane np. secesją, najczęściej 
są dostępne w  odcieniach czerni, 

CORAZ CZĘŚCIEJ 
SUROWCEM

NA DREWNIANĄ ŁAWKĘ 
SĄ PALETY POŁĄCZONE 

WKRĘTAMI.
TAKIE SIEDZISKO BĘDZIE
NIE TYLKO W DUCHU 
IDEI ZERO WASTE, ALE 

TEŻ ŁATWO JE WYKONAĆ 
NA POŻĄDANY WYMIAR. 



Funkcjonalność i wygoda
O wyborze ławki ogrodowej decyduje nie tylko jej estetyka czy trwałość, 
musi być ona także wygodna i funkcjonalna. Wpływ na walory użytkowe 
mają wymiary tego mebla. Jeśli jest przeznaczona dla dwóch osób, powinna 
mieć około 120 cm długości, gdy ma być wykorzystywana przez 3 osoby, 
odpowiednia będzie taka z siedziskiem długości od 150 cm. Do użytku 
przez 4 osoby warto natomiast wybrać model długości 180 cm. Wpływ na 
wygodę użytkowania ma także wysokość siedziska – najczęściej jest ono 
umieszczone na wysokości 40-45 cm. Większy komfort zapewnią nam także 
modele wyposażone w podłokietniki. Wygodzie użytkowników służy też 
oparcie – dobrze wyprofilowane będzie odpowiednio podpierać kręgosłup. 

bieli lub szarości. Ławki metalowe 
posłużą długo, jeśli zadbamy o  ich 
konserwację – trzeba je co kilka lat 
odnawiać. 

Z TWORZYW 
SZTUCZNYCH
Jeśli chcemy, by nasz ogród miał 
nowoczesny charakter, wybierzmy 
ławki na przykład z technorattanu. 
Najczęściej są proponowane w zesta-
wach z innymi meblami ogrodowymi, 
ale też można kupić pojedyncze ła-
weczki. Przeważnie mają metalową 
konstrukcję, która jest wyplatana ta-
śmami technorattanowymi w kolory-
styce wziętej z natury – brązów, szaro-
ści czy beżu. Technorattan jest lekki 
i  sprężysty, odporny na wilgoć oraz 
promieniowanie UV. Nie wymaga 
konserwacji, zabrudzenia można 
usuwać wilgotną ściereczką. Do bar-
dzo trwałych należą też ławki z kom-
pozytów, np. ceramiczno-stalowych, 
którym można nadawać bardzo wy-
szukane formy. 

 REKLAMA 
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NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY 
OGRODZENIE WYKONANE JEST 
Z DREWNA, CZY METALU WYMAGA CO 
JAKIŚ CZAS ODŚWIEŻENIA. CZĘSTO 
NAPRAWIĆ TRZEBA RÓWNIEŻ SŁUPKI 
ORAZ PODMURÓWKĘ. NAJWAŻNIEJSZE, 
ABY W PORĘ ZAPOBIEC ZNISZCZENIOM.  

(od)nowa

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

OGRODZENIE

Narażone na działanie czynników atmosferycznych 
ogrodzenie po pewnym czasie traci swój estetyczny 
wygląd. Działanie wody i  różnice temperatur mogą 

prowadzić do wielu zniszczeń. Aby zachować, a zarazem pod-
kreślić atrakcyjność ogrodzenia, trzeba zawczasu przeciwdzia-
łać zniszczeniom, a  także co kilka lat powtarzać renowację. 
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OGRODZENIE

Nie jest to trudne zadanie. Prace wy-
magają jednak odpowiedniego doboru 
materałów oraz metody do konkret-
nego typu podłoża, a także uwzględnie-
nie stanu konstrukcji. Czasem najlep-
szy efekt da dopiero wymiana przę-
seł metalowych lub drewnianych 
na nowe. Pamiętajmy, że odpowied-
nie przygotowanie malowanych po-
wierzchni jest równie istotne, co do-
bór właściwej farby i  przeprowadze-
nie prac w odpowiednich warunkach 
klimatycznych. Tylko wtedy ogrodze-
nie przetrzyma w dobrym stanie ko-
lejne sezony. 

METALOWE OGRODZENIE
To, jak będą przebiegały prace, za-
leży od stanu podłoża. Gdy ogrodze-
nie jest nieznacznie zabrudzone, do 
jego oczyszczenia wystarczy druciana 
szczotka i  papier ścierny. Jeżeli jed-
nak powierzchnię zaatakowała rdza 
lub farba mocno się łuszczy, trzeba 
bardzo starannie wyczyścić ogrodze-
nie za pomocą gruboziarnistego pa-
pieru lub szlifierki, a  następnie tę 
czynność powtórzyć z użyciem drob-
noziarnistego papieru. Tak przygo-
towaną powierzchnię odtłuszczamy, 
osuszamy i  odpylamy. Warto pamię-
tać, że metalowe elementy nie mogą 
być idealnie gładke, ponieważ zmniej-
szy to przyczepność farby, należy je 
więc delikatnie zmatowić papierem 
ściernym o wysokiej granulacji. 
Odnawiając metalową powierzchnię, 
należy działać dwufazowo. Pierwszym 
etapem jest konserwacja ogrodze-
nia przed niszczącą rdzą. W tym celu 
można zastosować preparaty typowo 
ochronne, czyli farby gruntowe lub 
podkłady antykorozyjne. Podkład roz-

prowadza się na powierzchni równo-
miernie pędzlem okrągłym lub owal-
nym, nie dopuszczając do powstawa-
nia zacieków. Przy bardzo chropowa-
tych powierzchniach gruntowanie 
należy wykonać dwukrotnie, aby do-
trzeć do mniej dostępnych elemen-
tów. Drugim istotnym krokiem jest wy-
bór farby, która podkreśli estetykę 
ogrodzenia, ale również zabezpieczy je 
przed szkodliwym wpływem warunków 
atmosferycznych. Oferta tego typu 
produktów jest bardzo bogata.
Zanim przystąpimy do malowania, 
upewnijmy się, że powierzchnia jest 
rzeczywiście sucha i  czysta. Jeśli 
używamy farby akrylowej, to mu-
simy ją dokładnie wymieszać, a w ra-
zie potrzeby rozcieńczyć niewielką 
ilością wody (około 10%). Do  ma-
lowania możemy wykorzystać pę-
dzel o  średnio sztywnym włosiu 
do mniejszych  elementów lub 

Warunki do malowania
Optymalne warunki do malowania 
ogrodzenia są wtedy, gdy 
temperatura powietrza wynosi 
10-25°C, a wilgotność powietrza 
waha się w granicach 70-80%. 
Dlatego dobra pora na renowację 
to wiosna i lato, a także wczesna 
jesień. Prace najlepiej zaplanować 
na popołudnie, kiedy dzień jest 
ciepły. Lekko zachmurzone niebo 
jest idealne podczas malowania 
– oczywiście jeśli nie pada deszcz 
i nie zapowiadają go wkrótce. 
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wałek i  natrysk do większych. Aby 
cieszyć się długotrwałym efektem 
dekoracyjnym, zawsze warto dosto-
sować liczbę nanoszonych warstw do 
zaleceń producenta farby –  zazwy-
czaj są to 2 warstwy.
Producenci oferują też jednoskładni-
kowe dekoracyjne i antykorozyjne farby 
rozpuszczalnikowe, których można 
używać bezpośrednio na rdzę, bez ko-
nieczności czyszczenia podłoża, co 
znacznie ułatwia i przyspiesza pracę. 
Uwaga! Tego typu produktów nie 
wolno rozcieńczać wodą – po otwarciu 
puszki należy je jedynie dokładnie 
wymieszać. Są to uniwersalne prepa-
raty, które mogą służyć zarówno jako 
farba nawierzchniowa, grunt i  pod-
kład w  jednym. Nie trzeba już uży-
wać żadnego gruntu czy farby pod-
kładowej. Nowoczesne produkty do 

ochrony metalu zabezpieczają malo-
wane powierzchnie przed procesami 
elektrochemicznymi, mikrobiologicz-
nymi i fizycznymi na długie lata. Nie-
którzy producenci udzielają 8 lat gwa-
rancji na skuteczność działania swo-
ich wyrobów.

DREWNIANE OGRODZENIE
Renowację drewnianego ogrodzenia 
powinniśmy zacząć od przeprowa-
dzenia diagnozy stanu desek i  sta-
rej powłoki. Jeśli drewno miejscami 
wyblakło, a  powłoka jest popękana 
lub złuszczona, trzeba ją zeszlifo-
wać. Przy niewielkich powierzch-
niach wystarczy przetarcie papie-
rem ściernym granulacji 100-120. 
W przypadku gdy ogrodzenie otacza 
całe podwórko, lepiej postawić na 
mechaniczną szlifierkę, bo płaszczy-
zna, którą trzeba wyczyścić jest bar-
dzo duża. Na koniec pozbywamy się 
zaległych zanieczyszczeń: piasku czy 
pyłu, używając szczotki o sztywnym 
włosiu. Do pomalowania ogrodze-
nia bardzo często polecane są impre-
gnaty dekoracyjne. Mają tę zaletę, że 
są wydajne, łatwe w aplikacji, nie wy-
magają dużej wprawy i zazwyczaj są 
dostępne w szerokiej gamie kolorów. 
Zwróćmy uwagę, ile warstw preparatu 
należy położyć – niektóre wymagają 
nakładania tylko jednej, a  nie dwóch 
czy trzech. To szczególnie ważne, je-
śli mamy do czynienia z  dużą po-
wierzchnią, ponieważ oszczędza 
nasz czas. Jeśli elemety drewniane 
są poważnie uszkodzone, to należy je 
zdjąć i zastąpić nowymi.

Najczęstsze problemy 
z ogrodzeniem 
drewnianym

 Mech. Na zacienionych 
odcinkach ogrodzenia często 
pojawia się mech. Trzeba go 
usunąć za pomocą specjalnych 
środków. Zakazane jest 
zdrapywanie mchu „na sucho”. 
Wtedy w powietrze wzbijają się 
zarodniki, których wdychanie 
jest bardzo niebezpieczne. 

 Szary nalot. Jeśli na drewnie 
pojawił się szarawy nalot,  
oznacza to, że zostało ono 
zaatakowane przez grzyby. 
W takiej sytuacji najlepiej 
postawić na impregnat 
techniczny, który nie tylko 
uchroni drewno przed rozwojem 
pleśni i grzybów w przyszłości, 
ale wyleczy już zaatakowane 
elementy.

 Ubytki. Małe ubytki, w tym 
dziury po sękach, najłatwiej 
jest wypełnić szpachlówką 
do drewna (nazywaną kitem 
do drewna). To gęsta masa 
sprzedawana w kartuszach lub 
w plastikowych wiaderkach. 
Do wyboru mamy kilka odcieni.  
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PODMURÓWKA Z BETONU
Beton pod wpływem wilgoci, mrozu 
i  gwałtownych skoków temperatury 
może się kruszyć oraz pękać. Często 
też ulega uszkodzeniom mechanicz-
nym. Z naprawą rys, spękań i ukru-
szeń z powodzeniem poradzimy sobie 
sami. Zaczynamy od usunięcia luź-
nych fragmentów betonu, większych 
zanieczyszczeń i plam tłuszczu – po-
mocne będą druciana szczotka i szpa-
chelka. Drobne zanieczyszczenia usu-
niemy szczotką o miękkim włosiu. Na-
prawiane podłoże należy zwilżyć wodą 
– najpierw 24 godziny przed planowa-
nymi pracami, a później tuż przed ich 
rozpoczęciem. Na tak przygotowane 
miejsca pędzlem nakładamy pod-
kład (zwany też masą sczepną). War-
stwa powinna mieć grubość 2-3 mm. 
Na wilgotną masę (ważne, by nie do-

puścić do jej całkowitego związania) 
aplikujemy zaprawę wyrównującą 
grubości do 5 cm. Pozostawiamy do 
wyschnięca. Jeżeli uszkodzenia nie są 
duże, lecz jest ich wiele, warto użyć uni-
wersalnej zaprawy wyrównującej o wy-
sokiej przyczepności. Nakłada się ją 
cienką warstwą. Przydatne mogą 
też być zaprawy szybkowiążące (ok. 
30  minut) zbrojone włóknem synte-
tycznym oraz takie, które sprawdzają 
się na powierzchniach narażonych na 
stały kontakt z wodą. Jeżeli się okaże, 
że podmurówka jest tak zniszczona 
(uszkodzona w  wielu miejscach, pę-
kająca, krusząca się), że jej naprawie-
nie nie jest możliwe, warto rozważyć 
zastosowanie zbrojonych gotowych 
murków betonowych. Są one produ-
kowane na wibroprasie 250x20x6 cm. 
Łączy się je specjalnymi kształtkami, 

w których mocuje się też słupki. Pod 
łącznikami muszą się znaleźć stopy 
fundamentowe. 

ELEMENTY ŻELBETOWE
Zdarza się, że zostają one uszkodzone 
w  taki sposób, iż części stalowe są 
miejscami odsłonięte. Warto wtedy za-
stosować system naprawczy. Składa 
się on z trzech grup zapraw: kontak-
towej (niepowodującej korozji zbroje-
nia, a zapewniającej nakładanej war-
stwie przyczepność do betonu i stali), 
naprawczej (służącej do uzupełnia-
nia ubytków i  wyrównywania po-
wierzchni; jest ona elastyczna i  wy-
trzymała na ściskanie – można dobrać 
odpowiednią do głębokości ubytku) 
oraz szpachlowej (do wykańczania po-
wierzchni w celu uzyskania gładkiego 
lica). Powierzchnię można pokryć ela-
styczną mineralną powłoką uszczel-
niającą lub ochronno-dekoracyjną 
farbą lateksowo-akrylową oraz prepa-
ratem hydrofobizującym.

SŁUPKI OGRODZENIA
Słupki, na których mocuje się siatkę 
ogrodzeniową lub przęsła z  elemen-
tów metalowych albo drewnianych to 
niezbędna część ogrodzenia. Jeżeli są 
zniszczone i wymagają naprawy, pod-
czas ich konserwacji trzeba postę-
pować zgodnie z  zasadami dotyczą-
cymi materiału, z jakiego je wykonano. 
Słupki betonowe naprawia się tak jak 
podmurówkę. Zazwyczaj prace do-
tyczą równocześnie obu tych części 
ogrodzenia.

IMPREGNATY DO DREWNA 
WYSTĘPUJĄ W WIELU 

ODMIANACH. RÓŻNIĄ SIĘ 
ONE MIĘDZY SOBĄ PRZEDE 

WSZYSTKIM SKŁADEM 
I ZAKRESEM DZIAŁANIA. 

MOŻEMY ZDECYDOWAĆ 
SIĘ MIĘDZY INNYMI 

NA PREPARATY TYPOWO 
BIOBÓJCZE, KTÓRYCH 

GŁÓWNYM ZADANIEM JEST 
OCHRONA DREWNA PRZED

WSZELKIMI 
MIKROORGANIZMAMI.
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Rośliny opanowują 
nasze wnętrza, 
dzisiaj nie tylko 
grzecznie stoją na 
parapetach, ale też 
tworzą zaskakujące 
kompozycje na 
podłogach, ścianach 
i sufitach. Postawmy 
nie tylko na te 
naturalne, modne 
są również w innych 
wariantach, np. 
graficznych. Jak je 
aranżować?

Jesień

Podrzewacze zapewniają nam 
gorącą wodę do kąpieli, a także 
zmywania czy ręcznego prania.
Różni je sposób podgrzewania 
wody i moc, a także 
pojemność. W przypadku 
podgrzewaczy przepływowych 
wpływ na ich działanie ma 
również ciśnienie wody w sieci. 
Wybór wcale nie jest łatwy.

W NASTĘPNYM NUMERZE

Jesień to najlepsza pora na zmiany w ogrodzie – właśnie wtedy sadzimy, 
przesadzamy, siejemy i organizujemy jego przestrzeń na nowo. W tym czasie 
pomyślmy o siewie roślin jednorocznych. To też dogodny termin na sadzenie 
drzew i krzewów z odkrytymi korzeniami. Do końca września możemy także 
sadzić iglaki. Jakie inne prace warto zaplanować na rabatach i grządkach?
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Działanie wbrew powyższemu zakazowi 
skutkuje odpowiedzialnością prawną.

        

        

CIEPŁA WODA W KRANIE

EKO ZNACZY DOBRZE

Z MYŚLĄ O KOLEJNYCH SEZONACH W OGRODZIE

Materiały wykorzystywane do wykończenia 
wnętrz powinny spełniać wiele wymagań. 
Muszą być piękne i trwałe oraz zdrowe. Nie 
zapominajmy o tym, że powinny być także 
przyjazne naturze. Wybierając je, zwróćmy 
więc uwagę na ich pochodzenie, proces 
produkcji oraz wpływ na środowisko. Zwróci 
się nam to z nawiązką!
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