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Kolejna zima przed nami, i to 
znowu pełna niepewności na wielu 
płaszczyznach. Planujących budowę domu 
dotkną wciąż rosnące ceny materiałów 
budowlanych, a także kłopoty z ich 
dostępem. Noszącym się z zamiarem 
kupna mieszkania przyjdzie zmierzyć się 
również z trudną sytuacją – kurcząca 
się podaż gruntów przeznaczonych 
pod budownictwo mieszkaniowe, duży 
popyt na nowe lokale i skokowy wzrost 
cen materiałów nie wróżą przecież 
rychłego spadku stawek. Wszystkich, 
i to zarówno użytkujących domy, jak 
i mieszkania, czeka kosztowny sezon 
grzewczy. Z miesiąca na miesiąc drożeje 
prąd, co może skłonić do zaciskania 
pasa w użytkowaniu oświetlenia i AGD. 
Tworząc koncepcję numeru naszego 
poradnika, wzięliśmy pod uwagę wszystkie 
te zagrożenia – mamy nadzieję, że lektura 
ułatwi Państwu podejmowanie decyzji 
i dokonywanie wyborów na tych polach. 
Nie chcieliśmy jednak pozostać jedynie 
przy pesymistycznych prognozach. Zima 
to przecież również piękny czas świąt 
Bożego Narodzenia, tak rodzinnych 
i skłaniających do tworzenia szczególnej 
atmosfery w domu oraz otoczeniu. 
Nadchodzące miesiące zachęcają też 
do drobnych domowych remontów, zmian 
w aranżacjach wnętrz i majsterkowania 
– to jak zawsze wdzięczne pola do 
twórczych eksperymentów, które 
mogą dostarczyć niezbędnej dawki 
optymizmu! Nie zapomnieliśmy 
o zwyczajnych domatorach, mających 
w zwyczaju spędzać zimę wtuleni w koc, 
z rozgrzewającą herbatką i dobrą książką!  
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SEZON W OGRODZIE 

DEKORACJE I OŚWIETLENIE NA ZEWNĄTRZ NIE TYLKO NA ŚWIĘTA
Gdy opadną liście z drzew, a z ogrodowych rabat znikną kolorowe kwiaty, posesje mogą stać się smutne i bezbarwne. Ale 
wcale nie musi tak być! Nasze przydomowe przestrzenie możemy zamienić w pełne tajemniczości oraz uroku zakątki i to nie 
tylko w okresie Bożego Narodzenia. Duże możliwości dekoracyjne mają modne od kilku lat girlandy świetlne – rozwieśmy 
je na tarasie, balkonach oraz między drzewami. Optymalnym wyborem będą modele profesjonalne, które są lepiej 
dostosowane do całorocznej eksploatacji. W zimowym krajobrazie doskonale wyglądają także różnego rodzaju plenerowe 
ozdoby, np. z dmuchanego szkła. 

ZIMOWE IMPRESJE
Nic tak nie buduje uroku zimowego ogrodu jak rośliny. 
Odpowiednio dobrane i skomponowane nasadzenia 
stworzą ciekawą o tej porze aranżację. Nie może wśród 
nich zabraknąć cisów, tuj, świerków, kosodrzewiny czy 
cyprysów. Potencjał dekoracyjny mają także gatunki 
zimozielone, takie jak azalie i różaneczniki oraz dwubarwne 
trzmieliny. Cieszyć nas będzie również zieleń bukszpanów, 
laurowiśni, lawendy wąskolistnej i wielu innych. W tym czasie 

ucztą dla oczu są też rośliny niekojarzone z tą porą roku. 
Nostalgiczny i melancholijny klimat ogrodowych zakątków 
można zbudować przy pomocy hortensji ogrodowych oraz 
bukietowych. Posadzone w zacisznych, osłoniętych od wiatru 
miejscach mogą przez całą zimę zachować na łodygach 
zaschnięte atrakcyjne kwiatostany. Równie efektownie 
prezentują się w zimowej aurze trawy. Ogród nie będzie 
pusty i smutny zarówno za sprawą odmian zimozielonych, 
np. turzyc, jak i bambusów oraz sit.
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JAK NAJWIĘCEJ NA ŚWIEŻYM 
POWIETRZU
Gdy na dworze robi się zimno, chowamy się 
w domowe pielesze, a przecież nic tak nie 
hartuje organizmu jak przebywanie na świeżym 
powietrzu. Szczególnie śnieg i mróz powinny nas 
zachęcać do aktywności. Spacer czy zabawa 
przy takiej pogodzie to doskonały sposób nie 
tylko na poprawienie kondycji, ale też nastroju 
naszego i naszych pociech. Wiele radości sprawi 
choćby wspólne lepienie bałwana. Zadbajmy, 
by maluchy mogły go wyposażyć w niezbędne 
atrybuty – marchewkowy nos, czapkę czy 
szalik. Jeśli mamy ogród, można pobawić się 
w odnajdywanie łakoci lub zabawek. Powinny 
być duże i kolorowe, tak by ich poszukiwanie 
zbytnio się nie przeciągnęło. Znalezienie ich pod 
krzewem czy w altanie sprawi, że nasze dziecko 
poczuje się jak zdobywca!

ZDROWE DOKARMIANIE PTAKÓW
Stworzenie w ogrodzie ptasiej stołówki będzie 
nie tylko pożyteczne, ale też przyczyni się do 
głębszych obserwacji ornitologicznych. By wszyscy 
byli zadowoleni, zadbajmy o odpowiednią jakość 
ptasich posiłków. Powinny się one składać z nasion 
słonecznika, dyni czy orzechów. Odpowiednie 
będą płatki zbożowe oraz suszone owoce. Możemy 
skorzystać z gotowych karm, które mogą być 
dostosowane do gatunków ptaków. Pod żadnym 
pozorem nie wolno karmić ptaków starym pieczywem. 
Zawiera ono wiele nienaturalnych dodatków takich jak 
szkodliwe dla zwierząt spulchniacze albo konserwanty. 
Karmy z tłuszczem mogą zainteresować gryzonie.

KOLOROWE, GDY ŚNIEG W OGRODZIE
Zimowe smutki z pewnością przegonią rośliny ogrodowe kwitnące o tej porze roku. Wbrew 
powszechnym opiniom jest ich wcale nie tak mało. Możemy je znaleźć wśród bylin. 
Do najbardziej atrakcyjnych należą popularne od kilku lat ciemierniki. Od stycznia aż 
do kwietnia kwitną odmiany i białe oraz purpurowe. Już w lutym przez warstwę śniegu 
przebijają się delikatne przebiśniegi. Warto je posadzić wśród drzew liściastych, takich 
jak dęby czy buki. To doskonałe miejsce także na kwitnące w marcu przylaszczki pospolite 
– opadające liście ochronią je przed mrozem. Późną zimą na ogrodowych rabatach możemy 
też dostrzec sasanki oraz mniej znane miodunki. Przyjazny klimat zbudują również krzewy. 
Do pełnych uroku można zaliczyć jaśmin nagokwiatowy oraz kalinę wonną.
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ZIMOWE WYCINKI 
Zima to bardzo dobry termin na przycinanie drzew 
i krzewów liściastych. O tej porze roku ryzyko 
uszkodzenia roślin jest niewielkie. Opadły z nich liście, 
a z ich ran nie wypływa sok. Aby nie wyciąć zdrowych 
gałęzi, warto jesienią zaznaczyć te, które są przeznaczone 
do usunięcia. Często po takich pracach ogród jest 
wręcz uścielony gałęziami. Jak się z nimi uporać, by 
nie zaśmiecały rabat? Jeśli nie noszą znamion choroby, 
można je złożyć na kompoście, gdzie bogate w azot 
poprawią cyrkulację powietrza. Zanim je wrzucimy do 
kompostownika, trzeba je rozdrobnić lub pociąć na 
mniejsze kawałki, nieprzekraczające 30 cm długości. 
W przypadku grubych konarów dobrym pomysłem 
będzie ich wykorzystanie jako drewna opałowego do 
kominka lub kotła zasilanego drewnem. Gotowe wiązki 
z gałęzi trzeba przechowywać pod dachem.

ŚNIEG NA TARASIE 
I BALKONIE
Białe czapy śniegu to nie tylko malowniczy 
element zimowego krajobrazu, śnieg może 
się bowiem okazać bardzo niebezpieczny. 
Wszyscy wiemy, że z tego względu trzeba 
go usuwać z ulic i chodników. Równie 
groźny może być wtedy, gdy zalega 
na tarasie lub balkonie. Ciężkie zwały 
topniejącego śniegu spadające z wyższych 
kondygnacji są zagrożeniem dla ludzi, 
ich mienia oraz zwierząt. Śnieg trzeba 
systematycznie usuwać także ze względu 
na kondycję budynku. Zalegający może 
bowiem doprowadzić do zawilgocenia ścian 
zewnętrznych przylegających do tarasu lub 
balkonu. Jego obecność bywa też przyczyną 
uszkodzeń okładziny z płytek i płyty 
balkonowej. Koniecznie należy go usuwać 
z tarasów wykończonych drewnem. 

SEZON W OGRODZIE

A TRAWY W CHOCHOŁY
Wiele gatunków uprawianych w Polsce 
traw ozdobnych pochodzi ze znacznie 
cieplejszych rejonów świata. To sprawia, 
że tak jak inne egzotyczne rośliny 
obecne w naszych ogrodach wymagają 
one szczególnej ochrony zimą. Kluczowe 
jest ich właściwe zabezpieczenie 
w pierwszym roku po posadzeniu. Słabo 
ukształtowany system korzeniowy 
młodych sadzonek wymaga wówczas 
starannego okrycia. Można chronić 
rośliny warstwą liści, torfu lub korą. 
Przez wszystkie lata upraw w okresie 
zimowym trawy egzotyczne od 
góry okrywamy gałązkami iglaków, 
agrowłókniną lub słomianymi 
chochołami. Osłon nie można zakładać 
zbyt wcześnie, co ochroni rośliny przed 
zaparzeniem. Zanim trawy zostaną 
przykryte, należy je związać. FO
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ZADBAJ O ALARM PRZED WYJAZDEM 
NA FERIE 
Okres zimowego wypoczynku coraz częściej spędzamy 
aktywnie, często daleko poza domem. Zanim jednak udamy się 
na wymarzone wakacje na stoku lub w aquaparku, zabezpieczmy 
dobrze nasz dom i mieszkanie. Potencjalnego włamywacza 
z pewnością zniechęcą solidne drzwi wejściowe, obite blachą, 
z blokadami antywłamaniowymi, a także czujny sąsiad posiadający 
psa. Jednak najbardziej efektywnym rozwiązaniem, które 
zagwarantuje nam spokojny wypoczynek, będzie zamontowanie 
wysokiej jakości systemu alarmowego połączonego 
z monitoringiem wizyjnym. Proponowane przez fachowców 
czujniki alarmowe są indywidualnie dobierane do każdego 
lokalu. Komfort właścicielom domu da nowoczesny monitoring 
wizyjny. System kamer odpowiada za to, że nasze lokum będzie 
nie tylko pod czujnym okiem agencji, ale też my będziemy 
mogli obserwować o każdej porze co dzieje się w naszym 
domu. Umożliwi nam to mobilna aplikacja. Zintegrowanie kamer 
z systemem alarmowym sprawi, że w przypadku naruszenia 
czujnika od razu zostanie zaalarmowany operator agencji. Zaś 
podgląd obrazu zapewni, że natychmiast dowiemy się, czy do 
naszego domu wtargnął intruz, czy też poruszyła się jedynie 
firanka. Dzięki temu systemowi nie zaskoczą nas również takie 
przypadki jak zalanie mieszkania, gdy ktoś zapomni np. zakręcić 
kran.

DLA ZMOTORYZOWANYCH – ZIMOWA KONSERWACJA SAMOCHODU 
Gdy na dworze pogoda niepewna, coraz bardziej cenimy sobie własne środki lokomocji. Zimową porą najbezpieczniejszym, 
a zarazem najwygodniejszym pojazdem jest z pewnością samochód. Nie zawiedzie nas, jeśli zostanie odpowiednio 
przygotowany na panujące o tej porze warunki atmosferyczne. Przede wszystkim musi być wyposażony w odpowiednie 
opony. Jeżeli nie mamy uniwersalnych, wielosezonowych, zalecana jest ich wymiana na zimowe. Takie ogumienie, mimo że 
nie jest zobligowane prawnie, gwarantuje lepszą przyczepność, a tym samym większe bezpieczeństwo. Nie zapominajmy 
o sprawdzeniu stanu akumulatora. Na wypadek, gdyby nam odmówił posłuszeństwa, warto zaopatrzyć się w kable 
rozruchowe. Sprawdźmy też stan wycieraczek – gdy ich pióra są popękane albo wyszczerbione, należy je wymienić na nowe. 
Istotna jest również szczelność gumowych uszczelek, do ich konserwacji stosujmy preparaty silikonowe.

NIEŚLISKIE NAWIERZCHNIE 
Oblodzone chodniki, podjazdy czy schody 
utrudniają poruszanie się, a także stanowią 
zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. 
Obowiązkiem właściciela posesji jest też 
utrzymanie w dobrej kondycji chodnika 
przylegającego do posesji. Za zaśnieżony 
lub oblodzony możemy otrzymać mandat, 
a w przypadku gdy ktoś ulegnie na nim 
wypadkowi, zostać zobligowani do 
odszkodowania. Zimą najłatwiej utrzymać 
nawierzchnie w należytym stanie, układając 
systemy przeciwoblodzeniowe. Jednak ze 
względu na koszty najczęściej instalujemy je na 
niewielkich odcinkach nawierzchni. Najczęściej 
zabezpieczamy przed lodem trakty wokół domu, 
stosując piasek lub żwir. Ich mankamentem 
jest tworzące się błoto, które możemy wnosić 
do pomieszczeń. Z tego powodu coraz 
popularniejsze są specjalistyczne preparaty 
na bazie związków chemicznych. Nie należy 
stosować soli, ponieważ przedostając się do 
gleby, niszczy środowisko.

BUDYNEK I JEGO NAJBLIŻSZE OTOCZENIE 
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NIEMILE WIDZIANI GOŚCIE
Obecność małych gryzoni i insektów 
w domach jest dokuczliwa o każdej 
porze roku. Jednak w okresie zimowym 
w poszukiwaniu ciepła czy żywności niektóre 
pojawiają się znacznie częściej. Dla wielu 
z nich nasze siedziby są wręcz naturalnym 
środowiskiem. Do szczególnie uciążliwych 
należą myszy i szczury. Z tymi gryzoniami 
można się spotkać już nawet w centrach 
dużych miast. Ich naturalnymi przeciwnikami 
są koty oraz psy, np. jamniki i teriery. Tam, 
gdzie mogą przedostać się do pomieszczeń 
myszy, warto ułożyć czosnek czy spleśniałą 
cytrynę. Szczury odstraszy zapach kota, 
a także intensywny aromat zawieszek 
i kostek do WC. Nie lubią woni smarów 
i olejów. Coraz chętniej sięgamy też po 
elektroniczne odstraszacze.

DROBNE PRACE REMONTOWE
Cieknący kran, wykruszone fugi, odchodząca farba z krzesła, 
wypadające ze ściany gniazdo wtykowe czy zarysowany parapet 
wewnętrzny to niewielkie uciążliwości, których usunięcie 
zazwyczaj ciągle odkładamy. Gdy dzień jest krótki, a na dworze 
zimno, siłą rzeczy więcej czasu spędzamy w domu, warto go 
poświęcić na naprawy czy remonty. Wykonamy je sprawnie, jeśli 
w domu nie zabraknie odpowiednich narzędzi. W niezbędniku 
domowego majsterkowicza muszą się znaleźć wkrętaki, czyli 
śrubokręty, najlepiej z wymiennymi bitami. Do wielu napraw 
konieczne są klucze płaskie – ich zestaw powinien być na tyle 
duży, byśmy sobie poradzili z każdą śrubą. W domu muszą 
być też miarka, młotek, obcęgi oraz niezastąpiony do napraw 
hydraulicznych klucz francuski. Przyda się zestaw malarski 
z pędzlami, wałkami i kuwetą. Prace usprawnią elektronarzędzia 
– wiertarko-wkrętarka. Dla bezpieczeństwa trzeba mieć detektor.

WYZWANIA DLA DOMU

PEWNE MOCOWANIE 
W okresie świąt wzbogacamy nasze domy o nowe lustra, obrazy  
czy telewizory. Równie chętnie na ścianach zawieszamy inne 
dekoracje. Jak je zamocować, abyśmy nie zostali zaskoczeni 
zniszczeniem cennych przedmiotów? Powodzenie zapewnią 
dobrane do podłoża oraz zawieszanych rzeczy odpowiednie 
systemy mocujące, kołki, wkręty, kotwy czy haki. Należy 
wybierać je spośród produktów dedykowanych do konkretnych 
rozwiązań. W przypadku niektórych sprzętów, np. telewizora 
albo kina domowego, lub ciężkich mebli konieczne może się 
okazać zastosowanie np. kotew chemicznych.
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ZDROWIE W TWOICH 
RĘKACH 
Wszyscy wiemy, że zimą znacznie 
trudniej jest zmobilizować się do 
aktywności fizycznej. Z pewnością 
znacznie chętniej zaczniemy dbać 
o dobrą kondycję w sprzyjających 
warunkach zapewniających intymność 
i bezpieczeństwo. Najlepiej, jeśli 
możemy wygospodarować miejsce 
na małą siłownię – wystarczy 
pomieszczenie o wielkości ok. 7 m². 
Może to być też aneks w pokoju czy 
kącik wygospodarowany na poddaszu. 
Do ćwiczeń zachęci nas odpowiedni 
zestaw sprzętów, dostosowany do 
naszych upodobań i potrzeb. Bazą jest 
dobrej jakości mata, na której będziemy 
się gimnastykować. Musi być sprężysta, 
dobrze izolować od podłogi, znaczenie 
ma jej stabilność – nie może się ślizgać. 
Dobrym wyborem będzie mata do jogi 
– uniwersalna i niedroga. Jest ona jednak 
cienka, jeśli wolimy grubszą podstawę, 
wybierzmy matę rehabilitacyjną. 

KOLORY I TRENDY WNĘTRZARSKIE 
NA NADCHODZĄCY ROK
Wśród licznych trendów lansowanych na przyszły 
rok prym wiodą te związane z naturą i ekologią. 
Faworytami są materiały i kolory budzące skojarzenia 
z przyrodą – lasem, łąką czy ziemią. W naszych 
wnętrzach szczególne miejsce powinna zająć 
trawiasta zieleń i jej liczne odcienie. To barwa 
silnie odzwierciedlająca naturę. Jej obecność 
w naszych wnętrzach działa kojąco, budzi poczucie 
bezpieczeństwa i stabilności. Kreujący trendy Instytut 
Pantone zwraca uwagę na urok zgaszonej pomarańczy 
bliskiej barwom ochry i terakoty. Na topie jest również 
złamana biel, dla której inspiracją były piaszczyste 
plaże. Modne kolory znalazły swoje odbicie we 
wzornictwie pod postacią organicznych oraz 
geometrycznych deseni. Wnętrzarskie trendy uczulają 
nas także na zrównoważony rozwój. Podchodźmy 
więc z szacunkiem do starych mebli czy drewnianych 
podłóg i innych elementów wnętrz z naturalnych 
materiałów. Zawsze można im dać drugie życie! 

OKNA ZIMĄ – JAK SZYBKO 
I SKUTECZNIE JE UMYĆ
Typowe dla zimy warunki pogodowe – niska temperatura 
powietrza, krótki dzień, opady śniegu czy deszczu 
– nie sprzyjają myciu okien. Zdarza się jednak, że 
ich wyczyszczenie to konieczność, np. gdy chcemy 
przywitać Nowy Rok z czystymi szybami. Warto się 
do tego odpowiednio przygotować. Przede wszystkim 
należy pamiętać, by woda użyta do mycia okien była 
letnia lub chłodna. Ciepła, a szczególnie gorąca znacznie 
szybciej zamarza, jej użycie może wręcz doprowadzić 
do pęknięcia szyby. Jeśli musimy myć okna podczas 
ujemnej temperatury, do wody dolejmy odpowiednią 
ilość alkoholu izopropylowego. Przydatne będą też dobrej 
jakości ściereczka z mikrofibry, myjka oraz gąbka do 
mycia szyb. Nie zapominajmy, aby się ciepło ubrać.
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REMONT MIESZKANIA W STARYM BLOKU JEST 
ZAZWYCZAJ OGROMNYM WYZWANIEM 
DLA WŁAŚCICIELI. JEŚLI ZMIANY MAJĄ 
BYĆ RADYKALNE, WARTO ZAMÓWIĆ 
PROFESJONALNY PROJEKT Z WIZUALIZACJĄ.  

przed remontem

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska 
AUTOR PROJEKTU: architekt wnętrz Izabela Widomska

Jak dokonać metamorfozy niskich i małych pomieszczeń w no-
woczesny, przestrzenny oraz pełen światła apartament? Nie-
zbędny jest remont i to generalny, często ingerujący w kon-

strukcję budynku oraz instalacje. Drogą do uzyskania większej 
przestrzeni jest zwykle wyburzenie części ścian, co wiąże się z ko-
niecznością pokonania wielu barier formalnych oraz wykonaw-
czych, nie mówiąc już o kosztach i uciążliwości przedsięwzięcia, 
również, o czym nierzadko zapominamy, udręki dla naszych sąsia-
dów. Trudno wyobrazić sobie taki remont bez pomocy projektanta!   

WIZUALIZACJA
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 Ciasny i niefunkcjonalny 
przedpokój połączono 
przestrzennie z pokojem  
dziennym, wyburzając 
ściankę oddzielającą oba 
pomieszczenia. 

 Wąska kuchnia została 
otwarta na pokój, dzięki 
likwidacji ścianki między 
dwoma szachtami 
instalacyjnymi. 

 Wyburzono fragmenty 
ścianek przy szachcie oraz 
ściankę wydzielającą miejsce 
na zabudowę kuchenną.  

 Dzięki połączeniu kuchni 
z pokojem można było 
zlikwidować grzejnik w kuchni.  

 Przeniesienie grzejnika 
w łazience na miejsce obok 
poprawiło warunki aranżacyjne. 

OKO NA STAN TECHNICZNY 
I FUNKCJONALNY    
Mieszkanie 45 m2 w starym budow-
nictwie na warszawskim Mokotowie 
było poważnym wyzwaniem remon-
towym zarówno ze względu na układ 
funkcjonalny, jak i specyficzną kon-
strukcję budynku. Długi pokój dzienny 
był nie tylko nieustawny, ale też wi-
zualnie zacieśniał przestrzeń, wąska 
kuchnia utrudniała wygodną aranża-
cję, maleńka łazienka nie spełniała 
oczekiwań nawet przy użytkowaniu 
mieszkania przez jedną osobę. Dodat-
kowo bardzo mały przedpokój pogłę-
biał wrażenie ciasnoty już od wejścia. 
Mieszkanie jest też wyjątkowo ni-
skie – ma zaledwie 247 cm wysokości! 
Z taką materią przyszło się zmierzyć 
architektce wnętrz, Izabeli Widom-
skiej, którą o pomoc poprosiła właści-
cielka lokalu. 

POLE DO WSPÓŁPRACY
W przypadku generalnego remontu 
zaangażowanie fachowca może być 
niezbędne już na starcie. Jakikol-
wiek zamiar wyburzenia ścian musi 
być zgłoszony do spółdzielni mieszka-
niowej. W tym przypadku było dużo 
ścian konstrukcyjnych, dlatego ko-
nieczne stało się złożenie szczegóło-
wego projektu, ukazującego, które 
ściany będą zastąpione podciągami. 
Na składanym projekcie architektka 
musiała uwzględnić również zmiany 
instalacyjne, np. przeniesienie grzej-

ników w kuchni i łazience. Dopiero 
po uzyskaniu zgody spółdzielni na 
ingerencję w konstrukcję i instala-
cje w budynku można było przystą-
pić do sporządzenia planu remontu. 

Obejmował on zmiany funkcjonalne 
i docelową aranżację wraz z zastoso-
wanymi materiałami, sprzętami oraz 
kolorystyką. Wykonanie rysunków 
i  planów poprzedziło wiele rozmów, 
w których wizje oraz marzenia właści-
cielki zderzyły się z fachową wiedzą 
i  doświadczeniem projektantki. Indy-
widualny projekt zawsze jest też oka-
zją do zrealizowania osobistych po-
trzeb inwestorów – w tym przypadku 
udało się uwzględnić wymarzoną 
przez właścicielkę wyspę kuchenną, 
a  pamiątkowe meble z  drewna 

FACHOWA WIZUALIZACJA 
POZWALA WYDOBYĆ 
WALORY I POTENCJAŁ 

PRZESTRZENNY 
MIESZKANIA. 

Korzystne zmiany zaproponowane w projekcie
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Przepis na trafioną 
aranżację
Rynek materiałów 
wykończeniowych jest dzisiaj 
tak bogaty, że nie sztuką jest 
kupić to, co nam się podoba 
i jest w zgodzie z aktualnymi 
trendami. Większym 
wyzwaniem jest raczej 
dokonać właściwego wyboru! 
By uniknąć wrażenia chaosu, 
warto ograniczyć się do dwóch, 
trzech barw i materiałów oraz 
struktur. Podstawą aranżacji 
szczególnie małych mieszkań 
są bazowe, neutralne kolory. 
Wyraziste odcienie, nawet jeśli 
są one pastelowe czy zgaszone, 
a także przykuwające uwagę 
materiały stosujemy w mniejszej 
ilości. Spójny charakter dodamy 
wnętrzu, gdy tę samą barwę 
powtórzymy w innym materiale, 
np. kolor farby na ścianach 
może być ten sam co frontów 
zabudowy. 

egzotycznego oraz stare grafiki i ry-
cinyzostaływpisanewnowąaranża-
cję w sposób wydobywający ich wa-
lory.W takiejwspółpracy trzeba jed-
nak także umieć „ponosić straty”.
W tymprzypadkuwefekcierozmów
część pomysłów inwestorki została
odrzucona, np. zamiar pomalowania
ścian całego mieszkania na niebie-
sko.Ograniczenie tego koloru jedynie 
do kilku elementów zdecydowanie bar-
dziej podbiło urok ulubionej barwy. 
Wizualizacjebyłyzwieńczeniemtego
etapu współpracy. Możliwość zoba-
czenia swojego mieszkania w nowej
odsłonie dodaje energii do dalszych
działańiuzasadnianiezbędnekoszty.
Widząc efekt, łatwiej jest też pogo-
dzićsięnp.zkoniecznościąwyrzuce-
nia starychmebli czy innych sprzę-
tów.Tozarazemradosnaperspektywa
lepszegożyciawnowoczesnymiupo-
rządkowanymlokum.

EFEKT: STYLOWA PRZESTRZEŃ
Patrząc nawizualizacjęmieszkania,
trudnooprzećsięwrażeniu,żemamy
doczynieniazpięknymnowymapar-
tamentem. Aranżacja jest spójna
i  wyważona, przestrzeń jasna i ob-
szerna. Stało się tak również dzięki
fachowejwiedzyprojektantki.
Pozostałości po wyburzaniu ścian 
–  szachty instalacyjne, podciągi 
i wnęki – zostały umiejętnie wkompo-
nowane w zabudowę. Przykładem
może być „słup” kryjący przewody
instalacyjne,któryznalazłsięwcen-
tralnymmiejscustrefydziennej.Od
stronypokojustałsięondoskonałym
punktemoparciadlastrefytelewizyj-
nej, a od stronywejścia do sypialni
doumieszczeniaregałuzksiążkami.
Wsypialnipodoknem półki wynika-
jące z konstrukcji budynku umiejęt-
nie połączono z  zabudową grzejnika. 
Kuchennawyspatonietylkododat-
kowyblat,ale teżwytrawnadekora-
cjawnętrza!
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Stuletnie doświadczenie w zakresie produkcji zamocowań i narzędzi 

pozwoliło marce Rawlplug stworzyć gamę prawdziwie wszechstron-

nych produktów. Uniwersalne w zastosowaniu kołki rozporowe i ra-

mowe oraz szeroka gama niezawodnych elektronarzędzi akumulato-

rowych i akcesoriów gwarantują Ci bezpieczny montaż niezależnie od 

podłoża i aplikacji. Zostań ekspertem zamocowań z Rawlplug.

W 1919 roku J.J. Rawlings wynalazł pierwszy kołek rozporowy

na świecie i zapoczątkował serię patentów Rawlplug, które

zrewolucjonizowały branżę budowlaną. Dziś, niezmiennie od

100 lat Rawlplug jest globalnym liderem i ekspertem w sektorze

zamocowań, elementów złącznych i narzędzi, oferując profesjo-

nalne produkty, specjalistyczne usługi i nowatorskie szkolenia.

                                        Odwiedź stronę
www.rawlplug.com

4ALL
kołek uniwersalny

UNO
kołek uniwersalny

R-FF1
kołek ramowy

Codzienne 
wyzwania, 
profesjonalne 
rozwiązania

RawlHAMMER
młotowiertarka
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AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

 PROBLEM NA CZASIE OGRZEWANIE PALIWEM STAŁYM 

Wybór ogrzewania to de-
cyzja na długie lata i nie 
jest ona łatwa, ponieważ 

sposobów na zapewnienie ciepła 
w  domu jest sporo. Ponadto sama 
instalacja wiąże się z  wysokimi 
kosztami inwestycyjnymi, a  także 
eksploatacyjnymi. A przecież se-
zon grzewczy w naszym kraju trwa 
pół roku! Inwestorzy nie mają więc 
lekko. Rosnące ceny prądu, gazu, 
brak dostępu do mediów czy nie-
pewna przyszłość fotowoltaiki po-
woduje, że budujący lub remontu-
jący dom często stawiają na kotły 

na paliwa stałe, które 
w niczym nie przy-

pominają nie-
sławetnych 

„kopciu- 
chów”.  

KOTŁY

MIMO POPULARYZACJI 
ODNAWIALNYCH 
ŹRÓDEŁ ENERGII DO 
OGRZEWANIA WIELU 
DOMÓW W POLSCE 
NADAL STOSUJE SIĘ 
KOTŁY NA WĘGIEL, 
DREWNO I PELLET. CO 
ZROBIĆ, BY TAKI SPOSÓB 
OGRZEWANIA BYŁ 
BEZPIECZNY I ZGODNY 
Z PRZEPISAMI? 

– wydajne 
i ekonomiczne
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Jakie paliwo wybrać

Tylko kotły 5 klasy
Jeszcze kilka lat temu na polskim rynku 
można było sprzedawać dowolne 
kotły na paliwa stałe, ponieważ 
nie było żadnych obligatoryjnych 
wymogów dotyczących ani poziomu 
emisji szkodliwych substancji, ani 
sprawności. Część producentów 
wprawdzie chwaliła się certyfikatami 
uzyskanymi dla swoich urządzeń, 
jednak badania te były dobrowolne. 
Na rynku więc dominowały 
najprostsze i najtańsze kotły zasypowe, 
zwykle niespełniające żadnych 
norm emisyjności. Nowelizacja 
przepisów w 2017 r. wprowadzona 
przez Ministra Rozwoju i Finansów 
nałożyła na producentów kotłów 

spalających paliwo stałe specjalne 
wymogi w zakresie emisyjności spalin. 
W praktyce oznacza to, że każdy kocioł 
dopuszczony do sprzedaży, który jest 
zasilany węglem, drewnem, miałem, 
pelletem, ekogroszkiem czy zrębkami 
musi mieć świadectwo potwierdzające 
uzyskanie najwyższej 5 klasy emisji, 
zgodnie z normą PN-EN 303-
5:2012. Badania przeprowadzane 
są w akredytowanych laboratoriach. 
Jednak wyższe wymogi dotyczące 
emisji spalin to nie jedyny wyróżnik 
kotłów 5 klasy. Charakteryzują się 
one bardzo wysoką sprawnością, 
co przekłada się na znaczne 
oszczędności w domowym budżecie. 

Ciepło spalania 
to nie kaloryczność!
Mniej uczciwi sprzedawcy np. 
węgla zamiast jego wartości 
opałowej (kaloryczności) 
podają ciepło spalania, licząc, 
że inwestor się nie zorientuje. 
Ciepło spalania jest zawsze 
wyższe niż wartość opałowa, 
więc wygląda atrakcyjniej. 
Co ważne, ciepło spalania to 
całkowita energia uwolniona 
ze spalenia węgla, wliczając 
w to energię ulatującą wraz 
z wytworzoną parą wodną. 
Jednak energia ta jest dla 
nas bezużyteczna. Aby ją 
odzyskać, należałoby ochłodzić 
spaliny, by spowodować ich 
kondensację. Proces ten 
stwarza tyle problemów 
technicznych, że do tej pory 
nie powstał węglowy kocioł 
kondensacyjny. Dlatego 
podczas zakupu należy 
kierować się tylko i wyłącznie 
wartością opałową, a ciepło 
spalania ignorować.

Pierwszym pytaniem, jakie 
powinniśmy sobie zadać przed 
zakupem kotła, jest to, jakim 
paliwem będzie zasilana instalacja 
grzewcza. Od tego wyboru 
zależy m.in. rodzaj kotła, komfort 
użytkowania, przechowywanie 
i ilość odpadów oraz – dla wielu 
najważniejsza kwestia – koszty. Co 
mamy do wyboru? Bez negatywnych 

skutków dla naszego zdrowia 
i kieszeni można palić w każdym 
kotle: węglem kamiennym 
i brunatnym, węglem czeskim 
(„półbrunatnym”), niemalowanym, 
nieimpregnowanym drewnem, 
ekogroszkiem, pelletem, 
brykietami drzewnymi oraz 
ze słomy, zbożem, odpadami 
roślinnymi różnego rodzaju np. 
łupinami z orzechów, pestkami czy 
szyszkami. Dlaczego akurat tymi 
materiałami? „Legalne” paliwa nie 
uwalniają podczas spalania silnie 
toksycznych substancji! Najwyższą 
wartość opałową ma węgiel 
kamienny. Natomiast zdecydowanie 
niższą charakteryzuje się biomasa: 
drewno sezonowane, pellety czy 
ziarna zbóż. Nie oznacza to jednak, 
że koszt ogrzewania piecem 
węglowym będzie mniejszy niż 

pelletem czy drewnem, ponieważ 
cena paliwa rośnie razem z jego 
wartością opałową. Każdy producent 
kotłów oblicza ich moce nominalne, 
stosując paliwa określonego typu, 
o określonej kaloryczności. Dlatego 
ważne jest, aby stosować opał 
nieodbiegający znacznie od zaleceń 
producenta kotła. Pamiętajmy też, 
że kupno nisko kalorycznego opału 
powoduje jego większe zużycie.

– wydajne 
i ekonomiczne



DOMOWE FINANSE
     opłacalna eksploatacja

16  zima 2021

Bezbłędna moc
Największym błędem jest zamontowanie kotła o zbyt 
dużej mocy. Przewymiarowanie skutkuje tym, że kocioł 
nie ma szans pracować z mocą nominalną, a jego wysoka 
sprawność nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. 
Wynika to z faktu, że kotły na paliwa stałe bardzo tracą 
na sprawności, pracując z mocą znacznie niższą niż 
nominalna. Co ważne, w projekcie domu wymagana moc 
cieplna jest wyliczana przy założeniu maksymalnego 
zapotrzebowania budynku na ciepło, czyli przy 
temperaturze zewnętrznej ok. -20°C. A takich dni w roku 
jest niewiele. Dlatego zazwyczaj wystarczy połowa 
obliczonej mocy. Konsekwencje przewymiarowania kotła 
ponosi wyłącznie inwestor, gdyż urządzenie spala nawet 
o połowę więcej opału niż powinien, po dachu i elewacji 
spływa sadza, a komin zakleja smoła. Jakość materiałów 
budowlanych i standardy dociepleń sprawiają, że 
dzisiejszy 200-metrowy dom potrzebuje w największy 
mróz ok. 10 kW, gdy jeszcze 20 lat temu było to ok. 
25 kW. Kocioł o zbyt wysokiej mocy działa więc w złych 
warunkach z bardzo niską sprawnością. Możemy tego 
nawet nie zauważyć, chociaż rachunki za ogrzewanie 
domu będą duże z powodu wysokiego spalania – bo 
skąd mamy wiedzieć, jakie by były przy prawidłowym 
doborze kotła? Niestety, zakup kotłów o dużej mocy, na 

zapas, jest w naszym kraju częstą praktyką. Najgorzej 
jest w przypadku kotłów z podajnikiem, które z założenia 
mają pracować w sposób ciągły. Działać będą zawsze 
dużo poniżej swoich możliwości. Nieco paradoksalnie 
– już lepiej będzie, jeżeli mamy przewymiarowany kocioł 
zasypowy, pod warunkiem jednak, że nie działa on 
w sposób ciągły, ale z przerwami. Budynek pełni wówczas 
funkcję akumulatora ciepła, ogrzewanego wprawdzie 
z większą mocą, ale tylko przez część doby.

Kocioł z papierami
Kupując kocioł na paliwo stałe, musimy otrzymać od sprzedawcy certyfikat Ecodesign. Jeśli wybierzemy model bez 
podajnika, to jego certyfikat jest ważny tylko wtedy, gdy kocioł zostanie zainstalowany w zestawie z buforem ciepła. 
Urządzenie nabyte na targu lub od lokalnego garażowego spawacza zazwyczaj nie ma tych dokumentów i dlatego cena 
jest okazyjna. Jego używanie już niedługo będzie nielegalne w większej części kraju. Może i teraz zaoszczędzimy, ale 
w niedalekiej przyszłości może grozić nam mandat plus konieczność przyspieszonej wymiany nielegalnego kotła.

Kotły na paliwa stałe mogą być takie, do których trzeba 
dosypywać paliwo kilka razy na dobę, bez regulacji 
intensywności spalania, mogą też być z automatyką 
z podajnikiem paliwa. Obecnie na rynku są dostępne 
wyłącznie kotły zasypowe dolnego spalania. Tylko te 
urządzenia spełniają normy emisyjne. Największą ich zaletą 
w porównaniu do urządzeń z podajnikiem jest z pewnością 

Zasypowy czy z podajnikiem

cena. Są tańsze zarówno w zakupie, jak i późniejszej 
eksploatacji. Ponadto charakteryzują się prostą budową, 
dzięki czemu są mniej podatne na awarie. Plusem jest to, 
że kocioł zasypowy często dostosowany jest do spalania 
paliw różnego rodzaju. Aby zmienić nieco wyobrażenie 
o tych modelach, warto dodać, że są ekologiczne, 
oczywiście pod warunkiem, że są rozsądnie i umiejętne 
użytkowane. Wadą kotłów zasypowych jest niski komfort 
eksploatacji. Ręczne dozowanie materiału opałowego 
musi się odbywać minimum co 24 godziny. Sam proces 
spalania w większości przypadków regulowany jest 
ręcznie. Jeśli więc nie mamy doświadczenia, możemy 
mieć problem z optymalizacją procesu spalania. 
Dmuchawy, które mogą usprawnić ten proces, często 
są powodem dużych strat ciepła. Dlatego też zaleca 
się kotły z elektronicznym miarownikiem ciągu zamiast 
dmuchaw.
Natomiast kotły z podajnikiem przeznaczone są 
zazwyczaj do spalania pelletu lub ekogroszku. Ich 
popularność stale rośnie przede wszystkim dzięki temu, że 
są wygodne w użytkowaniu – opał uzupełniamy raz na 
kilka dni. W pełni zautomatyzowane systemy sterowania 
są bardzo intuicyjne i ułatwiają regulację całej instalacji 
grzewczej. Modele z podajnikiem jako piece 5 generacji 
są również ekologiczne. Dozowanie paliwa przez podajnik 
wpływa także korzystnie na ekonomiczność tych urządzeń. 
Pamiętajmy, że kotły z podajnikiem do pracy potrzebują 
energii elektrycznej, co generuje dodatkowe koszty. 
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Dodatkowe ważne parametry

Aby kocioł na paliwa stałe był właściwie dobrany do 
warunków naszej kotłowni, należy sprawdzić wymiary 
urządzenia oraz usytuowanie zasobnika opału. 
Ważna jest także łatwość czyszczenia kotła. Przed 
zakupem zorientujmy się również, jaką pojemność ma 
komora zasypowa urządzenia – powinna minimalnie 
mieścić jednorazowy załadunek paliwa wystarczający 
na 8 godzin pracy. Istotna jest też sprawność 
spalania – w praktyce ważniejsza jest sprawność 
eksploatacyjna, a nie nominalna, czyli teoretyczna, 
która jest podawana przez producenta (eksploatacyjna 
wynosi 50-70%). Dopytajmy się o warunki gwarancji 
oraz serwisu. 
Nowoczesne kotły na paliwa stałe 5 klasy uzyskują 
wysoką sprawność, więc zużywają mniej paliwa niż ich 
odpowiedniki o gorszych parametrach. Zwiększenie 
sprawności ma też negatywny skutek uboczny. 
Uchodzące z kotła spaliny mają niską temperaturę, 
więc wykrapla się z nich para wodna, a to pociąga 
za sobą konieczność zastosowania przewodu 
spalinowego odpornego na działanie kwaśnych 

Dopasowany do paliwa
Decydując się na konkretny kocioł, 
pamiętajmy, że jest on certyfikowany na ściśle 
określony rodzaj paliwa. Również cała 
konstrukcja tego urządzenia grzewczego jest 
opracowywana z myślą o konkretnym opale. 
Dopasowany do niego jest zarówno rodzaj 
palnika, jak i budowa komory spalania oraz 
wyprowadzania spalin, tak samo jak podajnik 
czy zasobnik paliwa. Także elektronika kotła 
jest przygotowana do obsługi jednego 
rodzaju paliwa i utrzymywania optymalnej 
dla niego temperatury spalania. Dlatego też 
użycie innego opału niż rodzaj określony 
przez producenta spowoduje, że osiągi 
będą gorsze, ponieważ każdy rodzaj opału 
ma innych skład chemiczny i wymaga 
odmiennych warunków spalania. Stosowanie 
zamienników może także spowodować 
uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji. 
Ponadto jest to naruszeniem przepisów 
o ochronie środowiska.

skroplin. Dlatego kocioł 5 klasy nie może współpracować 
z tradycyjnym murowanym kominem – potrzebny jest do 
niego jeszcze kwasoodporny wkład, który kosztuje kilka 
tysięcy złotych.

Jak czytać reklamy, czyli nie dajmy się naciagnąć
Wielu producentów chwali się, że do budowy kotłów wykorzystywana jest blacha kotłowa pochodząca z renomowanej 
huty. Jednak nie ma powodu, aby kotły domowe były tak wyprodukowane. Stal kotłowa i zwykła węglowa rdzewieją 
tak samo. Różnica jest tylko w cenie – stal kotłowa jest nieco droższa. Z naszego punktu widzenia różnica w gatunku 
stali żadnych zauważalnych korzyści nie wnosi. Co ważne, minimalne grubości blach ustalane są normami. 
Wewnętrzny płaszcz kotła musi mieć minimum 5 mm grubości, a kanały spalinowe – 4 mm. Na zewnętrzne ściany 
kotła wystarczy blacha 3-4 mm. Zaletą grubszej blachy jest potencjalnie dłuższa żywotność kotła – nawet jeśli 
będzie nieprawidłowo obsługiwany, to dłużej oprze się korozji. Częstą informacją jest również to, że pudło kotła jest 
gięte, a nie spawane. Ale mniej spawów wcale nie oznacza automatycznie większej żywotności urządzenia. Także 
długa gwarancja nie oznacza bezproblemowego użytkowania i serwisowania. Standardem dla blaszanych kotłów 
są 2-3 lata na szczelność kotła. Jeśli gdzieś oferowane jest 4-5 lat lub więcej, to tylko pod specjalnymi warunkami, 
np. jeśli zainstalujemy zawór mieszający do podniesienia temperatury wody powracającej czy zlecimy coroczne  
przeglądy serwisowi producenta. Dlatego też zawsze przed zakupem żądajmy wglądu do warunków gwarancji. Wielu 
producentów nadal podaje orientacyjną powierzchnię budynku, jaką może ogrzać kocioł danej mocy. Zazwyczaj dane 
te są zbyt na wyrost i lepiej się nimi nie sugerować. Do zadań producentów nie należy dobór mocy kotła! Zresztą 
w warunkach gwarancji często jest zapis, że za skutki błędnego doboru mocy producent nie odpowiada.
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Kotłownia w zgodzie z przepisami
Zgodnie z przepisami nie można montować 
kotłów na paliwo stałe w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi – ani stały, 
ani czasowy. Wydzielone pomieszczenie 
powinno mieć wysokość minimum 
2,2  m, chociaż w istniejących budynkach 
może ona wynosić 1,9 m, o ile proces 
wentylacji wnętrza jest niezakłócony. 
Kotły o nominalnej mocy cieplnej do 
10 kW mogą się stać w pomieszczeniach 
o kubaturze minimum 4 m3 na 1 kW mocy 
cieplnej kotła, a jednocześnie musi to być 
co najmniej 30 m3. Zbyt mała powierzchnia 
kotłowni stwarza trudności w wygodnej 
obsłudze kotła, a ponadto mogą się 
pojawić problemy ze zmieszczeniem 
podajnika paliwa i zapasu materiału 
opałowego czy zasobnika c.w.u. Jeżeli 
planujemy kotłownię o mocy do 25 kW, to 
warto ją usytuować centralnie względem 
pomieszczeń ogrzewanych. Podłoga musi 
być wykonana z materiałów niepalnych. 

Kocioł dobrze 
ustawiony
Kocioł w pomieszczeniu musi być 
ustawiony tak, aby dostęp do niego 
był swobodny – umożliwiający jego 
czyszczenie i konserwację. Przepisy 
narzucają minimalną odległość kotła 
od ścian wynoszącą 0,7 m od tyłu, 
1 m z boków i 2 m od przodu kotła 
do przeciwległej ściany. Pamiętajmy, 
że wszystkie kotły na paliwa stałe są 
jednofunkcyjne. To znaczy, że ciepłą 
wodę użytkową mogą podgrzewać tylko 
w zbiorniku, a nie przepływowo. Spory 
zbiornik, najczęściej o pojemności ponad 
100 l, można ustawić na podłodze lub 
powiesić na ścianie. Najwięcej miejsca 
trzeba jednak przeznaczyć na zbiornik 
akumulacyjny wody grzewczej, jeżeli się 
na niego decydujemy. Przy typowych 
proporcjach jest to wraz z izolacją walec 
o szerokości 1 m i wysokości ponad 2 m. 

Jeśli jest to niemożliwe, należy ją obić 
w miejscu, gdzie stanie kocioł blachą 
stalową grubości 0,7 mm – tak by 
sięgała 0,5 m od krawędzi kotła. Poza 
tym musi być zamontowane sztuczne 
oświetlenie i co najmniej jedno gniazdo 
elektryczne o napięciu maksymalnym 
24 V. Konieczna jest także wentylacja 
nawiewno-wywiewna. Kanał nawiewny 
o wymiarze 50% powierzchni przekroju 
komina i co najmniej 20x20 cm 
należy umieścić 1 m nad podłogą. 
Kolejnym ważnym elementem są drzwi 
wejściowe. Ich szerokość to minimum 
80 cm, muszą być otwierane na 
zewnątrz i niepalne. Powierzchnia 
okien nie powinna być mniejsza niż 
1/15 powierzchni podłogi i połowa 
powinna się otwierać.



 REKLAMA 

Przechowywanie opału
Najlepiej jest, kiedy miejsce do składowania opału znajduje 
się w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w 
bezpośrednim sąsiedztwie kotłowni, ewentualnie w 
tym samym pomieszczeniu, w którym jest umieszczony 
kocioł. W tej drugiej sytuacji konieczne jest zachowanie 
odległości co najmniej 40 cm pomiędzy kotłem a składem 
paliwa. Niektórzy producenci kotłów zalecają nawet 1 
m. W każdym razie nic nie powinno utrudniać łatwego i 
szybkiego dostarczania paliwa do kotła. Ponadto oddzielne 
pomieszczenie do przechowywania opału musi mieć 
co najmniej 2,2 m wysokości, jednak należy zachować 
wolną półmetrową przestrzeń pomiędzy warstwą 
opału a stropem. Przy zamkniętym składzie paliwa 
obowiązuje kanał wentylacji wywiewnej pozwalający na 
dwukrotną wymianę powietrza na godzinę. Popiół i żużel 
należy składować w wydzielonej części w kotłowni, 
w pojemnikach. Kiedy na żużel przeznaczamy osobne 
pomieszczenie, to jego wysokość powinna wynosić 
minimum 2,2 m, natomiast wentylacja grawitacyjna 
umożliwiać trzykrotną wymianę powietrza na godzinę.

Likwidacja „kopciucha” z dotacją
Decydując się na wymianę starego kotła, możemy liczyć na różne formy dofinansowania z dotacji rządowych oraz 
gminnych. Jednym z nich jest program „Czyste Powietrze”,  w którym przyznawane są bezzwrotne dotacje lub dotacje 
przeznaczone na spłatę części kredytu. Program ma trwać do 2029 r., jednak wiele gmin przyjęło uchwały o likwidacji 
kopciuchów na swoim terenie w ciągu najbliższych 2 lat. Właściciele starych kotłów, którzy nie wymienią ich w terminie 
określonym przez samorządy, będą musieli liczyć się z surowymi mandatami za zanieczyszczanie środowiska.
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MIESZKANIE
KAWALERKA MOŻE MIEĆ METRAŻ NIESPEŁNA JEDNEGO POKOJU. NA KILKUNASTU 
METRACH MUSZĄ SIĘ WTEDY ZMIEŚCIĆ WSZYSTKIE FUNKCJE – KUCHNIA Z SALONEM, 
SYPIALNIA, ŁAZIENKA, MIEJSCE DO PRZECHOWYWANIA. WYPOSAŻENIE TAKIEJ 
PRZESTRZENI MOŻE BYĆ WYZWANIEM. CZY WARTO W NIĄ INWESTOWAĆ?



21

Kawalerki, garsoniery, miesz-
kania typu studio cieszą 
się ogromną popularnością 

zwłaszcza wśród młodych ludzi jako 
pierwsze mieszkanie na start oraz 
wśród inwestorów kupujących miesz-
kania na wynajem – również tzw. krót-
koterminowy. To także naturalny wy-
bór wszystkich, którzy muszą ograni-
czyć koszty zakupu nieruchomości. 
Maleńką kawalerkę kupimy na rynku 
wtórnym, bo niewielkie mieszka-
nia  nie są tu żadną nowością. W wie-
lorodzinnych budynkach z  lat 70. 
XX  wieku można trafić na lokale li-
czące poniżej 20 m2 powierzchni. Z ko-
lei w starych kamienicach małe kawa-
lerki powstawały w wyniku podziałów 
wtórnych –  są one często atrakcyjne 
nie tylko ze względu na lokalizację, 
ale również wysokość pomieszczeń. 
Dzięki temu, że wnętrza mają ponad 
3 m wysokości, można w  nich stwo-
rzyć antresolę. Ale cóż się kryje za na-
zwą mikrokawalerki  czy mikroapar-
tamentu w nowym budownictwie?

ODPOWIEDŹ NA NOWE 
POTRZEBY RYNKU
Mikromieszkania zwane też mi-
kroapartamentami dostępne na 
rynku pierwotnym budzą olbrzymie 
emocje. To stosunkowo nowe okre-
ślenie bardzo małych mieszkań o po-
wierzchni nieprzekraczającej 20 m2. 
Termin mikroapartament brzmi 

atrakcyjnie, choć kryje wewnętrzną 
sprzeczność. Apartament z  defini-
cji jest przecież mieszkaniem wie-
lopokojowym, o  wyraźnie wyższym 
niż przeciętny standardzie. Tymcza-
sem pojawiły się 10-, a  nawet 7-me-
trowe „apartamenty”! Dla wielu osób 
jest to jeden z symboli swoistej pato-
logii rynku deweloperskiego – uważa 
się, że sprzedaż takich mieszkań po-
dyktowana jest chęcią zysku budują-
cych. Jednak mieszkania te szybko 
znajdują nabywców, ponieważ osta-
tecznie decyduje cena lokalu. Choć 
koszt 1 m2 z  zasady jest większy niż 
w mieszkaniu o dużym metrażu, osta-
teczna suma zawsze wypada atrakcyj-

nie. Na kawalerkę decydują się więc 
osoby o  małej zdolności kredytowej 
i unikające ryzyka związanego z wielo-
letnim spłacaniem rat. W dużych mia-
stach sporo lokali kupowanych jest 
też jako inwestycja, a w tej chwili jest 
w Polsce wiele osób w ten sposób lo-
kujących oszczędności, nierzadko ca-
łego swojego życia. Kiedy jednak pa-
trzymy na metraż takich apartamen-
tów, trudno uciec od pytania, czy lo-
kale 18-20-metrowe w  ogóle mogą 
mieć status mieszkań, skoro we-
dług polskich przepisów minimalny 
próg to 25 m2 powierzchni użytkowej. 
Kiedy taki lokal można uznać za peł-
nowartościowe mieszkanie? 
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Mniejsze metraże to  pochodna rosną-
cych kosztów mieszkań, ale również 
zmieniającego się stylu życia. Kawa-
lerki poniżej 25 m2 sprawdzą się do-
skonale jako mieszkania dla singli, 
studentów i  osób, które nie spędzają 
w swoim „M” zbyt dużo czasu, np. re-
gularnie podróżujących służbowo. 
Atutem oferty bywa zwykle to, że bu-
dynki usytuowane są w atrakcyjnej lo-
kalizacji, na przykład w centrum mia-
sta, blisko sieci komunikacyjnej, 
atrakcji turystycznych czy wyższej 
uczelni – wtedy jest to dobra propo-
zycja do wynajmu dla studentów lub 
turystów. Decydując się na taką inwe-
stycję, powinniśmy patrzeć na miesz-
kanie kompleksowo, według koncep-
cji tzw. rozproszonego mieszkania. 
Oznacza ona, że budynek dysponuje 
siecią usług, takich jak pomieszcze-
nie do spotkań, nauki, organizowania 
imprez, pralnia czy ogród. Jeśli prze-
nosimy funkcje poza mieszkanie, ale 
w obrębie tego samego domu, mikro-
kawalerka może spełnić swoją funk-
cję. Czy jednak dla każdego? Bu-
dynki z małymi mieszkaniami i prze-
strzeniami wspólnymi mogą być od-
powiednie w  okresie życia, kiedy to 
mieszka się samodzielnie i  jest się 
w pewnym wieku. Na zakup mikroka-
walerki mogą decydować się te osoby, 
które nie chcą dzielić mieszkania z in-
nymi i  zamiast wynajmować pokój 

w większym mieszkaniu wolą wybrać 
niezależność i  kupić własne M. Jed-
nak małe mieszkania mogą być ide-
alnym rozwiązaniem dla dwudzie-
stolatków, ale już niekoniecznie będą 
one dobrze wpływały na zdrowie osób 
w wieku 30-40 lat, które mogą gorzej 
znosić mniejsze przestrzenie – eks-
perci twierdzą, że w dłuższej perspek-
tywie takie lokum może prowadzić do 
depresji. Badania wskazują również 
na to, że nadmierna ciasnota może 
prowadzić do większej skłonności do 
używek czy konfliktów. Rozwiązania 

z  małymi mieszkaniami i  przestrze-
niami wspólnymi mogą mieć także 
zastosowanie w  przypadku seniorów 
– na Zachodzie to sprawdzone formy 
życia osób w podeszłym wieku, u nas 
również zdobywające popularność. 

FUNKCJONALNA PRZESTRZEŃ
Nawet w najmniejszej kawalerce, jak 
w każdym mieszkaniu, musi znaleźć 
się kilka podstawowych stref: przed-
pokój, kuchnia, jadalnia, część wypo-
czynkowa i łazienka. Ale w niewielkiej 
przestrzeni nie można sobie pozwolić 
na wyraźne oddzielenie tych funkcji. 
Unikając odgradzania ich ścianami, 
zachowamy wrażenie przestronno-
ści, a  takie poczucie jest niezbędne 
zarówno ze względów estetycznych, 
jak i  zachowania zdrowia psychicz-
nego. Nie wydzielając osobnych prze-
strzeni funkcjonalnych, warto jednak 

MIESZKANIE 
W MIKROKAWALERCE 

WIĄŻE SIĘ Z OKREŚLONYM 
STYLEM ŻYCIA. W DOMU 

NAJCZĘŚCIEJ ŚPI SIĘ 
I PRZYGOTOWUJE JEDYNIE 

ŚNIADANIA.
DZIEŃ I WIECZÓR SPĘDZA 

SIĘ W BIURZE 
 ALBO NA MIEŚCIE.
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subtelnie zaznaczyć granice –  wykoń-
czeniem, oświetleniem czy umeblowa-
niem. Mikrokawalerka to zazwyczaj 
pokój z  aneksem kuchennym – ką-
cik z  podstawowym zestawem sza-
fek i  niezbędne sprzęty usytuowane 
są w  holu lub pokoju. Od położenia 
kuchni będzie zależało, jak rozwinięty 
będzie jej program funkcjonalny i jak 
będziemy z niej korzystać. Ważny jest 
także kształt pokoju. Długie oraz wą-
skie pomieszczenie będzie mniej wy-
godne i ustawne niż szerokie, będzie 
też wydawało się optycznie mniejsze. 
W  nowoczesnym budownictwie na-
wet najmniejsze kawalerki mają dużą 
powierzchnię przeszkleń, jednak zaj-
mujące całą ścianę drzwi tarasowe 
mogą utrudniać aranżację tak małego 
lokalu. Lepiej sprawdzają się okna 
o  nisko położonym parapecie  i  wyj-
ście na balkon przy bocznej ścianie. 
Zwróćmy również uwagę na miejsce 
na szafy i schowki – to klucz do wy-
gody, istotny aspekt nawet z punktu 
widzenia osób na krótko wynajmu-
jących mieszkania. Nawet w tak ma-
łym mieszkaniu nie obędziemy się 
bez niewielkiego stołu, który może 
posłużyć  jako biurko do pracy. Ła-
zienka w  kawalerce to zazwyczaj to 
małe wnętrze, w którym trzeba zmie-
ścić umywalkę z  szafką, prysznic 
lub wannę, toaletę, a nieraz i pralkę. 
Trzeba więc dobrze przemyśleć za-
równo dobór odpowiednich sprzętów, 
jak i ich ułożenie. 

PRZEMYŚLANA ARANŻACJA 
Aby mała powierzchnia kawalerki 
była funkcjonalna i  nowoczesna, 
trzeba ograniczyć duże meble do mi-
nimum. Warto postawić na sprzęty 
kompaktowe i  wielofunkcyjne, ale do-
pasowane do wymiarów wnętrza. Do-
brze jest, gdy meble spełniają kilka 
funkcji naraz – na przykład stolik 
kawowy może mieć schowki na dro-
biazgi lub podnoszony blat, na któ-
rym swobodnie zjemy obiad lub po-
stawimy laptop. Wygodne są me-
ble, które można składać lub wkła-
dać jeden w drugi. Przy wyborze sofy 
z  funkcją spania kierujmy się wagą 
i sposobem rozkładania – wybierzmy 
taką, którą z łatwością przestawi i roz-
łoży jedna osoba. Meble modułowe da-
dzą nam swobodę i mobilność ustawie-
nia. W zależności od potrzeb możemy 
łączyć i  rozłączać moduły tworząc 
duże sofy, narożniki lub osobne fotele 
czy pufy. Jeśli będziemy urządzać ka-
walerkę z  myślą o  gościach, zapew-
nijmy im lekkie i  przenośne siedzi-
ska, które będziemy mogli schować 
po ich wyjściu. Świetnym rozwiąza-
niem są designerskie krzesła i fotele 
z  wysokiej jakości tworzywa sztucz-
nego. Są przeźroczyste i  większość 
modeli można sztaplować, czyli ukła-
dać w  stos jeden na drugim. Do ła-
zienki wybierajmy kompaktową ce-
ramikę sanitarną – na rynku do-
stępne są serie umywalek, jak i mu-
szli o mniejszych rozmiarach. 

Minikawalerki 
w świetle prawa 
Obowiązująca od 
2018 r. nowelizacja o warunkach 
technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki, określa 
m.in. minimalną powierzchnię 
lokalu mieszkalnego. Zgodnie 
z tymi przepisami najmniejsza 
dopuszczalna powierzchnia 
pokoju w kawalerce to 16 m2,  
do tego doliczyć trzeba korytarz 
z aneksem kuchennym i łazienkę. 
Powierzchnia minimalna nie 
jest określona wprost, ale żeby 
spełnić wszystkie warunki, musi 
przekraczać 24 m2. Wymóg ten 
dotyczy nowo budowanych 
obiektów. Deweloperzy 
i agenci z biur nieruchomości 
mają jednak sposoby, by 
sprzedawać znacznie mniejsze 
mieszkania – zbywają takie 
nieruchomości jako „lokale 
użytkowe”. Wiąże się to jednak 
z wyższym podatkiem. Lokale 
są objęte 23-procentowym 
VAT-em, podczas gdy 
mieszkania 8-procentowym. 
Niektórzy deweloperzy od razu 
dzielą większe mieszkanie na 
mikrokawalerki, ale sprzedają 
je jako większe mieszkanie, 
z jedną księgą wieczystą. Jest 
to zatem multipak kawalerek 
sprzedawany jako odrębny 
lokal mieszkalny. Jak uważają 
eksperci co czterdzieste 
lokum wybudowane przez 
deweloperów to mikrokawalerka 
i liczba takich ofert dość szybko 
rośnie.
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ZAZWYCZAJ BUDOWA DOMU ROZPOCZYNA SIĘ NA WIOSNĘ, GDY TYLKO 
TEMPERATURA POWIETRZA UMOŻLIWIA PROWADZENIE PRAC BUDOWLANYCH. 
JEDNAK ZANIM ONE RUSZĄ, WARTO PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO KAŻDEGO ETAPU, 
A ZIMA TO BARDZO DOBRY CZAS NA TAKIE PLANY.

plan doskonały

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

NA BUDOWĘ
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Budowa domu to spore wyzwa-
nie finansowe, formalne, ale  przede 
wszystkim organizacyjne. Aby reali-
zacja naszych marzeń przebiegała 
bez zakłóceń, ustalmy plan działania 
– i  trzymajmy się go, chociaż pewne 
odstępstwa są możliwe. Pamiętajmy 
jednak, że skreślenie z  listy jednego 
zadania, uniemożliwia nam płynne 
przejście do drugiego. Szczegółowo 
przeanalizujmy wszystkie czynniki, 
które mogą mieć wpływ na przebieg 
budowy, a  także późniejszy komfort 
użytkowania. A  może warto kupić 
materiały budowlane z  wyprzedze-
niem, szczególnie że drożeją z dnia na 
dzień? Ponadto wiosną może być kło-
pot z  ich dostępnością. Już teraz na 
niektóre czeka się kilka tygodni, cza-
sami nawet miesięcy, a  jak twierdzą 
internauci, opóźnienia w  dostawach 
są bardzo częste. Wykorzystajmy więc 
produktywnie zimowe miesiące!

DZIAŁKA W SAM RAZ
Jeśli nie mamy jeszcze działki, to 
zima jest ostatnim momentem, kiedy 
możemy ją kupić, gdy chcemy bu-
dowę domu rozpocząć na wiosnę. Wy-
bór „miejsca na ziemi” to trudna decy-
zja rzutująca na inne aspekty naszego 
życia. Specjaliści zalecają sprawdzić 
przede wszystkim wielkość działki, 
dojazd do niej (odległość od centrum 
miasta), uzbrojenie terenu, usytuowa-
nie względem stron świata, rodzaj 
gruntów, zastaną roślinność, ukształ-
towanie terenu, okoliczną zabudowę, 
a także dostęp do takich instytucji jak 
np. poczta, przedszkole, szkoła, przy-
chodnia lekarska czy sklep. Wielkość 
działki jest sprawą indywidualną. 

Jeśli zamierzamy zbudować dom 
o  powierzchni 100 m2, to wystarczy 
działka 400-500 m2, natomiast dom 
o powierzchni 200-250 m2 wymaga już 
minimum 1000  m2. Z  rezerwą pod-
chodźmy do terenu położonego w za-
głębieniu, gdyż może być narażony na 

zalewanie wodami z obszarów położo-
nych wyżej, może na nim także wy-
stępować wysoki poziom wód grun-
towych. Trudna do zagospodarowania 
będzie natomiast działka narożna. Do-
brze, aby upatrzony przez nas „kawałek 
ziemi” był uzbrojony – doprowadzona 
instalacja elektryczna, wodna, kana-
lizacyjna czy gazowa to duże ułatwie-
nie. W  przeciwnym przypadku bę-
dziemy musieli np. kopać studnię, bu-
dować szambo lub biologiczną oczysz-
czalnię ścieków i  ciągnąć przewody 
elektryczne. To nie tylko duży wyda-
tek, ale również ogrom formalności. 
Pamiętajmy, aby czas dojazdu do cen-
trum miasta sprawdzić o  różnych po-
rach dnia, aby nie okazało się, że do-
jazdy do pracy czy szkoły będą zaj-
mowały nam kilka godzin dziennie. 
Atutem lokalizacji może być komu-
nikacja zbiorowa, np. autobus czy 
pociąg. 

MPZP I WZ
Przed zakupem działki sprawdźmy, 
czy został dla tego terenu uchwalony 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego. Wypis z  MPZP uzy-
skamy w wydziale architektury miej-
scowego urzędu gminy. Jeśli plan nie 
został uchwalony, występujemy wów-
czas o wydanie decyzji o warunkach 
zabudowy. Dokumenty te powinni-
śmy sprawdzić i pozyskać przed roz-
poczęciem budowy domu, a  najle-
piej jeszcze przed zakupem działki. 
Dowiemy się z  nich, na jakie cele 
przeznaczona jest działka i  czy 

JEŚLI DZIAŁKA BUDOWLANA 
(MAJĄCA TAKIE OZNACZENIE 

W MPZP LUB WZ) BYŁA 
DOTĄD UŻYTKOWANA 

W CELACH ROLNICZYCH, 
MOŻE OKAZAĆ SIĘ 

KONIECZNE UZYSKANIE 
DECYZJI, KTÓRA 

WYŁĄCZAŁABY DZIAŁKĘ 
Z PRODUKCJI ROLNEJ (CZYLI 

TZW. ODROLNIENIE). 
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będziemymogli wybudować na niej
taki dom, jaki chcemy. Mogą być 
w  nich zawarte regulacje, które okre-
ślają szczegółowe parametry, np. wy-
sokość zabudowy, liczba kondygna-
cji, rodzaj dachu, a  nawet kolory-
stykaelewacji.Downioskuo WZna-
leży dołączyć z  2 egzemplarze kopii
mapyzasadniczejalbo–w przypadku
jej braku – kopiimapy katastralnej.
Mapapowinnabyćw skali1:500 lub
1:1000.Jednąmapęskładamyczystą,
a nadrugiejpowinnabyćzaznaczona
lokalizacja planowanej inwestycji,
wjazdnajejteren,zabudowaprzewi-
dziana do rozbiórki itp. Jeśli wyma-
ganejestpodłączeniedosieciuzbro-
jenia terenu, to należy złożyć doku-
mentpotwierdzającytakąmożliwość.
Możetobyćnp.umowanawykonanie
uzbrojenia terenu zawarta pomiędzy
właściwą jednostką organizacyjną
(np.zarządcąsieci)a inwestorem.
Zazwyczaj na warunki zabudowy
musimypoczekać14-30dni.O wiele
szybciejuzyskamyMPZP–możemy
plandostać od ręki lubw przeciągu
kilku dni roboczych, często jest on
takżedostępnynastronachinterneto-
wychkonkretnychurzędów.

GEODETA I GEOTECHNIK 
Niezbędnajestrównieżaktualnamapa 
do celów projektowych w  skali 1:500. 
To mapa sytuacyjno-wysokościowa
potrzebnadowykonaniaprojektubu-
dowlanego.Wykonujejąuprawniony
geodeta. Namapę architekt adaptu-

jącyprojektnaniesieobrysdomu.Po-
nadtonależy zlecićwykonanie badań 
geotechnicznych, któremają na celu
sprawdzenienośnościgruntuorazpo-
ziomwódgruntowych.

PROJEKT DOMU
Znając uwarunkowania działki, mo-
żemyprzystąpićdoposzukiwańodpo-
wiedniego gotowego projektu domu.
Możemy również zdecydować się na
współpracęz architektem,któryprzy-
gotuje indywidualny projekt. Nie-
zależnie od tego, na jakiwariant się
zdecydujemy, ważne jest, aby okre-
ślić potrzeby wszystkich domowników 
– zarówno te bieżące, jak i  przyszłe.
Unikniemy w  ten sposób sytuacji,

kiedypowierzchniadomubędzienie-
wystarczająca.Pamiętajmy,żeprojekt
wymagaadaptacji,czylidostosowania
do warunków terenowych. Przepro-
wadza ją architekt z  odpowiednimi
uprawnieniami. Do jego zadań na-
leży wykonanie projektu zagospoda-
rowaniadziałki.Określaonwięcgra-
nicedziałkilubterenu,usytuowanie,
obrysi układyistniejącychorazpro-
jektowanychobiektówbudowlanych,
sieciuzbrojeniaterenu,sposóbodpro-
wadzana lub oczyszczania ścieków,
układ komunikacyjny czy zieleni.
Sprawdza zgodność projektu z  wa-
runkamiMPZPlubWZ,dostosowuje
również fundamenty do warunków
gruntowo-wodnych oraz dopasowuje
projektdomudouwarunkowańloka-
lizacyjnychpodwzględemstrefobcią-
żeniawiatremi śniegiemorazewen-
tualnych spadków terenu. Projek-
tantmoże takżewprowadzić zmiany
w  projekcie domu, dostosowując go
dopotrzebmieszkańców.
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Przez ostatni rok ceny materiałów 
budowlanych mocno poszły w górę. 
Trudno stwierdzić, czy nie będzie 
już kolejnych podwyżek. Niektórzy 
twierdzą nawet, że możemy 
spodziewać się spadku cen. Decyzja 
więc, czy będziemy kupować 
materiały z wyprzedzeniem, zależy 
od nas. 

Jakie materiały budowlane są 
potrzebne na początek?

 Na pewno te służące do 
przygotowania placu budowy, 
a więc materiały na tymczasowe 
ogrodzenie posesji czy kruszywa, 
tj. piasek, żwir lub destrukt 
niezbędne do budowy i ewentualnie 
utwardzenia nawierzchni.

 Z wyprzedzeniem możemy 
kupić też pręty zbrojeniowe (stal 
budowlana) oraz materiały ścienne 
– zarówno na ściany fundamentowe 
(bloczki fundamentowe betonowe, 
silikatowe lub keramzytobetonowe), 
jak i te, z których będą budowane 
ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne 
domu.

 Do budowy fundamentów 
niezbędne będą także papa i lepik 
oraz materiały stosowane do 
hydroizolacji (nowoczesne folie 
EPDM z kauczuku syntetycznego, 
membrany kauczukowo-bitumiczne, 
masy bitumiczne i mineralne, panele 
lub membrany zawierające bentonit, 
papy na osnowie z włókna szklanego 
lub polipropylenu) oraz izolacji 

termicznej (np. płyty z polistyrenu 
ekstrudowanego). Konieczna będzie 
też folia kubełkowa do osłony 
ocieplenia. Materiały budowlane 
przeznaczone do wykonania 
fundamentów zgromadzone 
wcześniej pozwolą nam rozpocząć 
prace wraz z nadejściem pierwszych 
ciepłych dni. Najlepiej kupić lub 
zamówić taką ilość materiałów na 
fundamenty, ściany i stropy, aby 
wystarczyło nam ich do końca 
budowy – zamówienie powinno 
opierać się na danych z projektu. Gdy 
materiału kupimy za mało, musimy 
liczyć się z dodatkową opłatą za 
transport brakujących elementów 
– w takim przypadku wcześniejszy 
zakup materiałów budowlanych może 
okazać się nieopłacalny.

 Warto kupić jeszcze kilka 
niezbędnych drobiazgów potrzebnych 
do poprawnego wznoszenia murów. 
Przydadzą się np.kotwy płaskie czy 
drabinki zbrojeniowe do wzmacniania 
niektórych miejsc w ścianach.

 Zimowe miesiące możemy 
wykorzystać również na zaopatrzenie 
się w materiały potrzebne 
do wykonania instalacji. Jako 
pierwsze kupujemy więc rury, złączki 
czy trójniki do przyłączy wodnych 
i kanalizacyjnych oraz przewody do 
podciągnięcia prądu ze skrzynki. 
Urządzenia grzewcze możemy kupić 
z wyprzedzeniem pod warunkiem 
jednak, że będziemy mieli gdzie je 
właściwie przechowywać. Zwróćmy 

uwagę także na datę rozpoczęcia 
okresu gwarancyjnego – producenci 
wyszli naprzeciw oczekiwaniom 
inwestorów i za datę rozpoczęcia 
okresu gwarancyjnego uważają 
dzień, kiedy instalator zainstalował 
kocioł i podbił kartę gwarancyjną. 
Gdy dom będzie ogrzewany za 
pomocą kotła, konieczna jest 
budowa komina, warto więc 
zawczasu kupić gotowy system 
kominowy.

 Także elementy do pozostałych 
instalacji (np. sanitarnej, 
wentylacyjnej, wodnej) zakupmy. 
W tym czasie możemy sięgnąć 
po instalacyjną część projektu i 
zamówić właściwą ilość wszelkich 
złączek, muf, trójników, przewodów 
elektrycznych, rur do ogrzewania 
podłogowego oraz grzejników.

PIERWSZE ZAKUPY

POZWOLENIE 
CZY ZGŁOSZENIE
Mając projekt domu, możemy przy-
stąpić do procedury uzyskania po-
zwolenia na budowę lub zgłosze-
nia zamiaru rozpoczęcia budowy. Co 
ważne, dom możemy budować na zgło-
szenie tylko w  przypadku, gdy obszar 
jego oddziaływania mieści się w całości 
na działce lub działkach, na których zo-
stał zaprojektowany. Niezależnie, czy 
zdecydujemy się na pozwolenie, czy 
zgłoszenie do wniosku musimy dołą-
czyć komplet dokumentów. Zgodnie 
z nowelizacją prawa budowlanego od 
19 września 2021 r. obowiązuje nowa 
forma projektu budowlanego, w skład 
której wchodzą 3 egzemplarze pro-
jektu architektoniczno-budowlanego 
oraz projekt techniczny. Projekt za-
gospodarowania działki lub terenu 

(obejmujący usytuowanie budynku, 
układ komunikacyjny oraz informa-
cje dotyczące obszaru oddziaływania 
obiektu) wraz z  projektem architek-
toniczno-budowlanym są tą częścią 
projektu budowlanego, która będzie 
zatwierdzana przez organ admini-
stracji architektoniczno-budowlanej. 
Projekt techniczny nie będzie przed-
kładany do urzędu i  zatwierdzany, 
natomiast ma być przekazany kie-
rownikowi budowy. Starając się o po-
zwolenie na budowę domu czy zgła-
szając jej zamiar, składamy w  urzę-
dzie 3 egzemplarze projektu architekto-
niczno-budowlanego wraz z opiniami, 
uzgodnieniami, pozwoleniami i  in-
nymi dokumentami, jeśli są obliga-
toryjne. Dołączamy także oświadcze-
nie o posiadanym prawie do dyspono-
wania nieruchomością na cele budow-

lane oraz jeśli jest wymagana, decyzję 
o warunkach zabudowy i zagospoda-
rowania terenu. Niezbędne jest także 
oświadczenie projektanta (pod odpo-
wiedzialnością karną) o sporządzeniu 
projektu technicznego dotyczącego 
zamierzenia budowlanego zgodnie 
z  obowiązującymi przepisami, zasa-
dami wiedzy technicznej, projektem 
zagospodarowania działki lub terenu, 
projektem architektoniczno-budow-
lanym oraz dodatkowymi rozstrzy-
gnięciami. Zapis ma na celu zwery-
fikowanie spełnienia obowiązku spo-
rządzenia projektu technicznego 
przed rozpoczęciem robót budowla-
nych, a więc potwierdzenie zapewnie-
nia bezpieczeństwa realizacji i  póź-
niejszego bezpieczeń-
stwa użytkowania 
obiektu.
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W przypadku zgłoszenia organ admi-
nistracji ma 21  dni na zweryfikowa-
nie dokumentów. Gdy zostaną stwier-
dzone nieprawidłowości, zostanie 
wniesiony sprzeciw w  drodze decy-
zji. Jeśli organ nie wniesie sprzeciwu, 
możemy rozpocząć budowę domu. 
Natomiast gdy staramy się o pozwo-
lenie na budowę domu, to organ ma 
65 dni na wydanie decyzji. 

NADZÓR BUDOWLANY
Po uzyskaniu pozwolenia na budowę 
domu lub skutecznym zgłoszeniu 
o zamiarze jego budowy musimy za-
wiadomić organ nadzoru budowla-
nego. W zawiadomieniu wskazujemy 
kierownika budowy, a  także inspek-
tora nadzoru budowlanego, jeśli zo-
stał ustanowiony. Dołączamy również 
w odniesieniu do tych osób kopie za-
świadczeń o wpisie na listę członków 
właściwej izby samorządu zawodo-
wego wraz z kopiami decyzji o nada-
niu uprawnień budowlanych w odpo-
wiedniej specjalizacji. 
W  przypadku rozpoczęcia budowy 
domu bez wcześniejszego zawiado-
mienia nadzoru budowlanego o  ter-
minie jej rozpoczęcia może na nas zo-
stać nałożona kara grzywny. 
Ważne! Zgodnie z najnowszymi prze-
pisami projekt techniczny przedkła-
damy w  nadzorze budowlanym do-
piero na etapie składania wniosku 
o  wydanie decyzji pozwolenia na 
użytkowanie. 

ZAKUPY Z WYPRZEDZENIEM
Materiały budowlane nieustannie 
drożeją już od kilkunastu miesięcy. 

Spowodowane jest to m.in. drogą 
energią, podwyżkami paliw i  su-
rowców. Ceny materiałów we wrze-
śniu 2021 r. w  stosunku do wrze-
śnia 2020 r. średnio wzrosły o 21,7%. 
Chociaż w  niektórych przypadkach 
wzrost przekroczył nawet 80% i  to 
przez kilka ostatnich miesięcy. Przy-
kładem jest styropian –  w  styczniu 
tego roku 1 m³ kosztował 114 zł, a już 
w sierpniu 206 zł. Niestety, wydaje się, 
że tendencja wzrostowa się utrzyma. 
Ponadto pandemia COVID-19 na-
mieszała jeszcze bardziej, powodu-
jąc duże braki w magazynach i opóź-
nienia w dostawach. Może więc warto 
wykorzystać zimowe miesiące na 
obserwowanie rynku, czekając na 
atrakcyjne rabaty? Pamiętajmy, że 
zakupione materiały musimy odpo-
wiednio składować. Niektóre składy 
oferują możliwość przechowywania 
wykupionego towaru. 

Ekipa budowlana
Jeśli zamierzamy budowę 
domu rozpocząć na wiosnę, to 
zimowe miesiące to „ostatni 
dzwonek” na szukanie ekipy 
budowlanej. Chociaż tak 
naprawdę to bardzo późno, 
gdyż rzetelni fachowcy mają 
zazwyczaj zapełniony kalendarz 
na rok z góry. O wykonawców 
najlepiej spytać członków 
rodziny, przyjaciół, znajomych 
czy sąsiadów, którzy niedawno 
zakończyli budowę domu. 
Możemy również posiłkować się 
informacjami zamieszczonymi 
na forach internetowych 
(chociaż nie wszystkie mogą 
okazać się autentyczne) 
czy spytać w składzie 
budowlanym o sprawdzonych, 
lokalnych fachowców. Listy 
certyfikowanych wykonawców 
bardzo często mają również 
producenci materiałów 
budowlanych. Jest to 
szczególnie cenne źródło 
informacji, jeśli decydujemy 
się na budowę w niezbyt 
często stosowanej lub bardzo 
nowoczesnej technologii. Do 
ogłoszeń zamieszczanych 
w mediach podchodźmy 
raczej z rezerwą – każdy 
może je zamieścić, a przecież 
nie są one w żaden sposób 
weryfikowane. Pamiętajmy, 
że dopóki nie mamy zgody na 
rozpoczęcie budowy domu, 
nie podpisujmy z właścicielem 
firmy umowy. Może się bowiem 
zdarzyć, że formalności się 
przedłużą. W takim przypadku 
wykonawca ma prawo wycofać 
się lub zażądać odszkodowania 
za zyski utracone podczas 
przestojów. 
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Coraz droższy

OD NOWEGO ROKU CZEKAJĄ NAS KOLEJNE PODWYŻKI CEN 
PRĄDU. JAK MOŻEMY ZMNIEJSZYĆ KOSZT ENERGII ELEKTRYCZNEJ, 
NIE TRACĄC KOMFORTU ŚWIETLNEGO PO ZMROKU?

PRĄD
Rachunki za energię elek-

tryczną rosną – już od stycz-
nia za prąd zapłacimy 10-15, 

a może nawet ponad 20% więcej niż 
w 2021 roku. O tym, jakie będą osta-
teczne podwyżki, zadecyduje Urząd 

Regulacji Energetyki (URE) na wnio-
sek spółek energetycznych. Z  obli-
czeń ekspertów wynika, że przeciętna 
rodzina będzie musiała rocznie prze-
znaczyć w  swoim budżecie domo-
wym o  ok. 170 zł więcej na energię 

elektryczną, z tego aż ok. 35% mogą 
stanowić koszty oświetlenia. Można 
je bardzo znacznie zminimalizować – 
wystarczy wykorzystać odpowiednie 
rodzaje źródeł światła, dopasować je 
do funkcji p  omieszczenia czy też 
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stosować kilka trików optycznych. 
Innym sposobem na zmniejszenie 
poboru energii będzie użycie ściem-
niaczy. Liczą się także nasze nawyki 
dotyczące korzystania z oświetlenia.

OD CZEGO ZALEŻY OPŁATA 
ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ?
Wpływ na koszt prądu ma m.in. cena 
węgla, gazu, a te już dzisiaj są wyso-
kie, a także koszt emisji CO2. Związana 
z  tym cena zielonych certyfikatów 
w 2022 roku jest szacowana na 18,5% 
wyższą względem ilości dostarczanej 
odbiorcom energii. W 2021 roku po-
jawiła się też nowa pozycja na faktu-
rze za prąd, czyli opłata mocowa. To 
nasza składka na modernizację i bu-
dowę nowych elektrowni oraz utrzy-
manie w  gotowości jednostek wy-
twórczych dostarczających energię 
elektryczną. Koszt opłaty mocowej 
zależy głównie od rocznego zużycia 
prądu przez gospodarstwo domowe 
i w 2022 roku może wynosić od nieco 
powyżej 2 do ponad 13 zł. Najmniej-
szy będzie w  przypadku zużycia 
rocznego prądu poniżej 500  kWh, 
przy zużyciu powyżej 2800 kWh za-
płacimy 13,25 zł. 

NOWE ETYKIETY 
ENERGETYCZNE
Od 1 września 2021 roku weszły w ży-
cie nowe uproszczone etykiety ener-
getyczne dla źródeł światła oraz in-
nych produktów oświetleniowych, 
takich jak „żarówek” zintegrowa-
nych z  oprawą. Po tej dacie jeszcze 

przez 18 miesięcy możemy w sprze-
daży spotkać produkty ze starymi 
etykietami, natomiast nowe muszą 
być opublikowane na stronie inter-
netowej producenta. W  porównaniu 
z  dotychczas funkcjonującymi ety-
kietami nowe są prostsze. Umiesz-
czona na etykiecie skala klas efek-
tywności energetycznej ma oznacze-
nie tylko literowe od A  do G bez do-
datkowych plusów. Oprócz skali jest 
zaznaczona klasa efektywności ener-
getycznej żarówki, którą wybierzemy. 
Ma to ułatwić klientom zakup naj-

bardziej energooszczędnych produk-
tów, a tym samym zaoszczędzić ener-
gię i zmniejszyć kwotę rachunków za 
prąd. Według przepisów UE najwyż-
sze klasy energetyczne, czyli A  i  B 
mogą mieć jedynie nowatorskie źró-
dła światła, wyróżniające się jeszcze 
lepszymi parametrami od obecnych 
w  tej chwili na rynku. Zgodnie z  tą 
skalą najbardziej energooszczędne 
są produkty oznaczone klasami C i D, 
które odpowiadają w  „starej” skali 
wyrobom oznaczonym jako A++. 
Na nowej etykiecie znajdziemy  

Ważne parametry
Wybór optymalnego do naszych potrzeb źródła światła 
ułatwią także informacje dotyczące jego odpowiedniego 
dobrania do oprawy oraz miejsca, które ma oświetlać. 
Do najbardziej istotnych należy ich moc, która określa 
ilość pobieranego prądu. Tradycyjną 100 W żarówkę może 
zastąpić dzisiaj lampa LED o mocy 11 W, 60 W 
– 6 W, a 40 W o mocy 4 W. O tym, czy źródło światła 
będzie świecić mocno, czy słabo decyduje w uproszczeniu 
strumień światła podawany w lumenach (lm), np. 5 W LED 
może uzyskać od 300 do 700 lm. Zwróćmy też uwagę 
na żywotność podawaną w liczbach godzin (od 15 tys. 
w świetlówkach do 100 tys. w przypadku LED-ów) oraz 
liczbę włączeń i wyłączeń (on/off), która waha się od 6 tys. 
(świetlówki) do 100 tys. (wysokojakościowe LED-y). O tym, 
czy zakup żarówki będzie trafiony, decyduje również barwa 
światła podawana w kelwinach (K). Cieplejsze światło będzie 
właściwe w kuchni czy salonie.
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również informacje na temat zużycia 
energii elektrycznej przez 1000 go-
dzin przez włączone źródło światła, 
jest ono podawane w kilowatogodzi-
nach (kWh). Na opakowaniu znajduje 
się także kod QR odsyłający do ogól-
nounijnej Karty Informacyjnej Pro-
duktu, gdzie można znaleźć szczegó-
łowe dane na temat wybranego źró-
dła światła.

BEZKONKURENCYJNE LED-Y
Chociaż w domach stosujemy nadal 
świetlówki kompaktowe (żarówki 
wolframowe i halogeny są już wyco-
fane) to jednak rynek zdominowały 
lampy LED. Diody LED są dzisiaj 
najbardziej energooszczędną i  ży-
wotną technologią oświetleniową. 
Tego rodzaju źródła światła świecą 
przeważnie od 30 do 50 tys. godzin, 
co przekłada się od 10 do 20  lat 
użytkowania. Najbardziej nowocze-

sne diody HPL mają wydajność do 
100  tys. godzin. Te właściwości wi-
dać na rynku oświetleniowym – we-
dług szacunków w 2020 roku w kra-
jach unijnych sprzedano ok. 1,5 mld 
źródeł światła, w 2030 roku liczba ta 
może się zmniejszyć nawet o  60%. 
Ze względów ekonomicznych wpływ 
na ich popularność ma też spadek 
cen LED-ów. W  porównaniu z  2010 
w  2020 roku koszt zakupu lamp do 

użytku domowego zmalał o 75%. Za 
użyciem modułów LED przemawia 
także wygoda – nie trzeba ich wy-
mieniać tak często jak innych źródeł 
światła – oraz ekologia. Przeciętne 
gospodarstwo w  UE w  2010  roku 
kupowało 7 żarówek rocznie, 
w  2020  roku były to tylko 4 źródła 
światła, a w 2030 roku ich liczba ma 
spaść do co najwyżej 1 w ciągu roku. 
Diody LED nie emitują promienio-
wania UV, dzięki czemu nie odbar-
wiają oświetlanych elementów. Jest 
to szczególnie istotne, gdy podświe-
tlają szafki, stopnie schodów czy su-
fity podwieszane.

MĄDRZE ZAPROJEKTUJ
Wpływ na to ile zużyjemy ener-
gii elektrycznej ma również zapla-
nowanie i  dobranie opraw oraz źró-
deł światła do funkcji wnętrza. Warto, 
by w  każdym pomieszczeniu było 
ich kilka odpowiednio dobranych 
do zadań, jakie wykonuje się w da-
nej strefie wnętrza. To dlatego 
oprócz światła ogólnego opłaca się 
zarówno ze względów ekonomicz-
nych, jak i estetycznych zaplanować 
oświetlenie miejscowe. Jest ono ko-
nieczne w przypadku strefy roboczej 
w  kuchni czy umywalkowej w  ła-
zience, wypoczynkowej w  salonie 
czy jadalnianej. Oszczędności 
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energii sprzyja też dobre oświetle-
nie biurka czy lustra w przedpokoju. 
Warto także zadbać o światło na szla-
kach komunikacyjnych – w  przed-
pokoju, korytarzu, wiatrołapie i  na 
schodach. Światło jest wówczas włą-
czane w miarę potrzeb w poszczegól-
nych aneksach. Będzie to możliwe, 
jeśli wcześnie zainstalujemy odpo-
wiednią liczbę obwodów. Duże zna-
czenie ma dobranie do nich źródeł 
światła o odpowiedniej mocy, barwie 
i  liczbie lumenów. Do oświetlenia 
miejscowego stosuje się zazwyczaj 
żarówki o  mniejszej liczbie watów 
i lumenów niż te stosowane w oświe-
tleniu ogólnym, co także przekłada 
się na obniżenie rachunków za prąd.

DOBIERZ OPRAWY 
O tym, jakie będą rachunki za prąd, 
decydują też oprawy zamontowane 
w  naszych domach. Do oświetlenia 
ogólnego najczęściej wykorzystuje 
się lampy wielopunktowe. Jednak ze 
względu na koszty poboru energii do 
oświetlenia wielopunktowego najle-
piej zastosować wieloobwodowe łącz-
niki, dzięki temu w zależności od po-
trzeb będzie można włączyć odpo-
wiednią liczbę źródeł światła w  na-
szym wieloramiennym żyrandolu. 
Zwróćmy uwagę na to, by stosować 
żarówki o  mocy zalecanej przez pro-
ducenta oprawy. Przyjrzyjmy się pod 
tym kątem designowi lamp. Ich wzor-

nictwo jest istotne nie tylko ze wzglę-
dów estetycznych. W oświetleniu kie-
runkowym dobrze sprawdzają się np. 
oprawy ze światłem skierowanym 
w  dół, padającym na miejsce pracy, 
stół jadalniany czy inną przestrzeń 
wymagającą doświetlenia. W  takim 
przypadku „wsparciem” może być 
klosz z  materiału nieprzepuszczają-
cego światła. W oświetleniu ogólnym 
lepiej sprawdzą się klosze transpa-
rentne, ażurowe, np. lampy druciaki, 

kryształowe czy modne oprawy bez-
kloszowe. Do stref komunikacyj-
nych warto także wybierać oprawy 
z wmontowanym czujnikiem ruchu.

DBAJ O CZYSTOŚĆ
Pełna efektywność źródeł światła jest 
możliwa tylko wtedy, gdy zarówno 
one, jak i  oprawy oświetleniowe 
będą czyste. Pokryte warstwą kurzu 
i tłustego osadu dostarczą do wnętrza 
nawet do 60% mniej światła. Żarówki 
najlepiej wyczyścić suchą ściereczką 
lub lekko zwilżoną alkoholem. Wcze-
śniej należy je wykręcić z oprawy, po-
nownie wkręcamy tylko suche źró-
dła światła. Znaczenie ma także sys-
tematyczne czyszczenie opraw – raz 
w  tygodniu warto je przetrzeć ście-
reczką z  mikrofibry, a  gdy zaobser-
wujemy tłuste plamy wacikiem nasą-
czonym alkoholem. Podczas ich grun-
townego mycia dla bezpieczeństwa 

MNIEJSZEMU ZUŻYCIU 
PRĄDU SPRZYJA 

POZYSKIWANIE ŚWIATŁA 
NATURALNEGO PRZEZ 
OPTYMALNY DOBÓR 
OKIEN I PRZESZKLEŃ 
WEWNĘTRZNYCH.
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powinno się odłączyć źródło zasilania 
lampy i zdemontować klosz lub klo-
sze żyrandola. Szkło i kryształy my-
jemy ciepłą wodą z dodatkiem deter-
gentów i polerujemy je np. łagodnym 
roztworem octu. Klosze tkaninowe, 
dokładnie odkurzamy. Te, które 
można zdjąć, pierzemy i jeśli to moż-
liwe, prasujemy. Oprawy pergami-
nowe czyścimy delikatnie na sucho. 
Zabrudzenia tego typu kloszy można 
ostrożnie wytrzeć gumką. Metalowe 
i drewniane elementy żyrandoli oraz 
lamp przeciera się suchą ściereczką, 
a następnie preparatem przeznaczo-
nym do ich pielęgnacji, który nie po-
rysuje ich powierzchni.

ZADBAJ O ŚWIATŁO 
NATURALNE
W  walce o  obniżenie rachunków za 
prąd naszym sprzymierzeńcem jest 
światło dzienne. Im dłużej będziemy 
z  niego korzystać, tym później włą-
czymy światło sztuczne. Znacze-
nie ma usytuowanie okien w  naszym 

domu czy mieszkaniu. Najlepiej, by 
sypialnie były zaprojektowane od 
wschodu, a  pokój dzienny od połu-
dnia lub zachodu. Od wschodu może 
być też usytuowana kuchnia. Wyma-
gające najmniej światła strefy ko-
munikacyjne można zaplanować 
od północy. Warto jednak zadbać, 
by łazienka czy korytarze oraz hol 
i  wiatrołap były doświetlone świa-
tłem naturalnym. Jeśli większość 
z  tych pomieszczeń została usytu-
owana w  środku planu domu, po-
mocne będą np. świetliki tunelowe. 
Postarajmy się również wykorzystać 
światło pośrednie, stosując choćby 
przeszklone drzwi czy też planując 
otwartą strefę dzienną. W oszczędza-
niu światła naszym sprzymierzeń-
cem są różnorodne formy okien. 
Pomocne są zarówno ich zróżnico-
wane kształty, jak i wymiary. Dzięki 
temu można je montować w trudno 
dostępnych miejscach, także wy-
soko lub w środku planu domu i na 
poddaszu.

STOSUJ PROSTE TRIKI 
Domowy budżet możemy też od-
ciążyć, odpowiednio wykańczając 
i wyposażając dom. Naszym sojusz-
nikiem jest panująca od kilku lat 
moda na jasne wnętrza. Na topie są 
dodające światła białe ściany. Mniej-
szej ilości światła sztucznego będą 
także wymagać wnętrza, w których 
podłogi pokryto okładzinami w  ja-
snych kolorach. Od tak wykończo-
nych ścian oraz  podłóg będzie się 
odbijać i  delikatnie rozpraszać do-
cierające do pomieszczenia światło 
słoneczne. 
Podobnie zadziałają modne duże lu-
stra i  inne szklane powierzchnie, ta-
kie jak blaty, schody, balustrady 
oraz ścianki działowe czy  drzwi 
z  tego materiału. Warto pomyśleć 
o  jasnych meblach i  przesłonach 
okiennych oraz innych tkaninach. 
Znaczenie ma również ustawienie 
mebli – stanowiska robocze takie 
jak biurko i  zlewozmywak zapla-
nujmy pod oknem.
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POSADZKA DREWNIANA TO INWESTYCJA NA DŁUGIE LATA, CZĘSTO NAWET 
NA CAŁE ŻYCIE. JEDNAK Z UPŁYWEM CZASU TRACI SWÓJ PIERWOTNY UROK. 
TAKŻE MODA ZACHĘCA DO ZMIAN WE WNĘTRZACH. DZISIAJ, ABY ODNOWIĆ 
DREWNO, MOŻEMY SIĘGNĄĆ PO FARBY KRYJĄCE.

Pomalowanie posadzki drew-
nianej farbą kryjącą to spraw-
dzony sposób na szybką i nie-

drogą metamorfozę pomieszczenia. 
Jest to jednak nie tylko metoda na 
modną aranżację, to również prak-
tyczne rozwiązanie, ponieważ po-
zwala ukryć wszelkie przebarwienia 
i  plamy powstałe przez lata eksplo-
atacji. Do posadzek z drewna zazwy-
czaj wybiera się tradycyjne dla tego 
elementu wnętrza kolory – biel, beż 

czy brąz, np. karmel, toffi czy kawa 
z  mlekiem. Od niedawna na topie 
są także wszelkie szarości, a  także 
czerń. Nic też nie stoi na przeszko-
dzie, aby nasza posadzka przybrała 
również barwę bardziej odważną. 
Teraz żółć, koral, terakotowy poma-
rańcz, zgaszona czerwień, brudny 
róż, lazurowy niebieski czy szał-
wiowy jest w zasięgu ręki. Można też 
łączyć kilka kolorów na jednej po-
sadzce. A więc pędzle w dłoń!

DOBRANE DO STYLU 
Białe, czarne czy błękitne posadzki to 
doskonała baza do stylowych wnętrz 
rustykalnych, skandynawskich, pro-
wansalskich czy angielskich. Cho-
ciaż biel i czerń sprawdzą się również 
w  aranżacjach industrialnych. Nato-
miast styl vintage lubi odcienie brązu. 
W pokoju dziecięcym możemy posza-
leć np. z  czerwienią. Malowaną pod-
łogę drewnianą możemy podzielić na 
strefy i  wykorzystać więcej niż  jeden 

PODŁOGI
jak malowane

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot
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 kolor farby. Możemy także na po-
sadzce „wyczarować” wzory – przyda-
dzą się wówczas gotowe szablony. 

PIERWSZY SZLIF
Jeśli zamierzamy pomalować nową 
posadzkę drewnianą, po nałożeniu 
impregnatu i  jego wyschnięciu, na-
leży okładzinę przeszlifować. Stare 
zniszczone posadzki również trzeba 
przygotować do nałożenia farby – wy-
równać, wygładzić i  zmatowić. W  za-
leżności od stopnia zużycia posadzki, 
aby ujednolicić podłoże, czasami 
będziemy musieli zeszlifować ca-
łość. Jest to szczególnie istotne, gdy 
w  przeszłości parkiet był olejowany. 
W  tym przypadku cyklinowanie to 
żmudna praca. Możemy ją sobie uła-
twić, stosując szlifierkę taśmową lub 
oscylacyjną. Oczywiście do szlifowa-
nia wykorzystujemy papier ścierny. 
Zaczynamy od takiego o gradacji 24-
-36, a  kończymy na 100-120. Wszyst-
kie pęknięcia i  ubytki uzupełniamy 
przeznaczoną do tego celu masą szpa-
chlową. Usuwamy także wystające 
gwoździe. Pamiętajmy, że farbę na-
kładamy wyłącznie na suche, oczysz-
czone z  kurzu i  pyłów podłoże – na-
wet mikroskopijne zanieczyszczenia 
mogą być przyczyną mało estetycz-
nych grudek na świeżo pomalowanej 
powierzchni. 

ODPOWIEDNIA FARBA
Do malowania posadzek drewnia-
nych wybieramy wyłącznie farby 
do tego przeznaczone. Sprawdzą się 
farby ftalowe, gdyż są odporne na 

ścieranie, szorowanie i  uszkodzenia 
mechaniczne. Spoiwem jest tu ży-
wica alkidowa, a  rozcieńczalnikiem 
benzyna lakowa. Co ważne, nie za-
wierają one szkodliwych związków 
chromu i ołowiu. Zazwyczaj dostępne 
są w 1- i 1,5-litrowych puszkach. Zu-
życie farb przy jednokrotnym malo-
waniu waha się od 10 do 12 m2. Naj-
częściej pomalowana płaszczyzna jest 
błyszcząca, co pozwala uzyskać efekt 
gładkiej powierzchni bez szpar, jed-
nocześnie optycznie powiększając 
przestrzeń. Producenci oferują rów-
nież satynowe i matowe farby ftalowe 
do drewna. Do malowania drewnia-
nej posadzki możemy wykorzystać 
także inne farby, np. uretanowo-al-
kidowe czy niektóre do podłoży 

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot
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Listwy i cokoły
Przeważająca większość listew 
może być przemalowana. Ważny 
jest odpowiedni dobór farby.  Źle 
dobrany produkt nie utrzyma się 
na malowanej powierzchni, a efekt 
zmiany koloru będzie mizerny

 MDF i drewno – takie listwy 
malujemy farbami akrylowymi, 
alkidowymi i olejnymi. 

 Poliuretan – stosujemy 
farby akrylowe, lateksowe lub 
w ostateczności wodne. 

 PVC – najwygodniej użyć 
farb akrylowych w sprayu lub 
dedykowanych farb do tworzyw 
sztucznych.

 Styropian – sprawdzi się tu 
niemal każda farba akrylowa, 
lateksowa, wodna, poliuretanowa.

 Chrom/nikiel – można używać 
farb do metalu.

betonowych –  pozwalają uzyskać ma-
tową powierzchnię. Powinny też być 
odporne na ścieranie. Kupując farbę, 
zaopatrzmy się w taką ilość, aby wy-
starczyło nam do pomalowania ca-
łej posadzki. Najlepiej, jeśli preparat 
pochodzi z  tej samej partii produkcyj-
nej. Unikniemy w  ten sposób różnic 
w odcieniach.  

W KILKU KROKACH
Zaczynamy od dokładnego wymie-
szania farby. Na przygotowane pod-

łoże nanosimy jedną lub dwie war-
stwy preparatu. Do malowania mo-
żemy wykorzystać płaski pędzel 
z  miękkim włosiem, wałek malarski 
lub agregat natryskowy. Najwygodniej, 
jeśli pędzel czy wałek będą takiej szero-
kości jak deski podłogowe. Pociągnię-
cia farby wykonujemy wzdłuż desek, 
w kierunku usłojenia, na maksymal-
nie dwóch jednocześnie, dzięki czemu 
preparat nie zostanie nałożony kilka 
razy w  tym samym miejscu. Jeśli 
nie jest to możliwe, np. w przypadku  
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posadzki ułożonej w  jodełkę, malu-
jemy w  kierunku do wpadającego 
przez okna światła. Każdą kolejną war-
stwę można nakładać po wyschnię-
ciu poprzedniej – najczęściej jest to 
6-12  godzin, ale najlepiej poczekać 
24  godziny, po tym czasie możemy 
również chodzić po posadzce. Jeśli 
zajdzie taka konieczność, farbę mo-
żemy rozcieńczyć za pomocą rozpusz-
czalnika do środków ftalowych. Pełną 
twardość nowa powłoka uzyskuje po 
ok. 6 dniach. Zależy to od warunków 
panujących w  pomieszczeniu, czyli 
temperatury otoczenia i  wilgotności 
powietrza. Zaleca się, aby malować 
posadzkę drewnianą w temperaturze 
od 10 do 25oC. Dokładnych wytycz-
nych szukajmy na opakowaniu lub 
w karcie technicznej produktu. 
Pamiętajmy, że pomieszczenie, w któ-
rym malujemy drewnianą posadzkę, 

musi mieć dobrą wentylację. Czasami 
zaleca się pokrycie pomalowanej po-
sadzki drewnianej lakierem. Apliku-
jemy go w 2-3 warstwach. Najbardziej 
wytrzymałe na ścieranie są lakiery po-
liuretanowe. Uwaga! Świeżo nałożona 
farba jest delikatna, dlatego z wnosze-
niem mebli poczekajmy kilka dni.

KONSERWACJA POSADZKI
Jak dbać o  pomalowaną posadzkę 
drewnianą? Najważniejsze jest jak 
najczęstsze usuwania mechanicznych, 
luźnych zabrudzeń, tj. kurzu czy pia-
sku. To właśnie one są przyczyną wy-
cierania się farby i powstania nieeste-
tycznych prześwitów. W trosce o stan 
powierzchni należy stosować środki 
do bieżącej pielęgnacji, gruntownego 
czyszczenia oraz konserwacji podłóg 
lakierowanych. Kolor na posadzce 
utrzymuje się oczywiście w  zależno-

ści od stopnia eksploatowania po-
wierzchni. W domu przy mocnym na-
tężeniu ruchu rozwiązanie to wystar-
czy na ok. 8 lat, a przy większej trwa-
łości nawet na 15-20 lat. Jeśli zależy 
nam na utrzymywaniu przez cały czas 
wysokiego standardu wizualnego, po-
malowana podłoga będzie wymagać 
odnowienia po ok. 5  latach. W  tym 
celu wystarczy umyć podłogę środ-
kiem odtłuszczającym i  dobrze zma-
towić – szlifierką talerzową lub ręcz-
nie. Na tak przygotowaną powierzch-
nię nakłada się zwykle jedną warstwę 
farby w tym samym kolorze, nie usu-
wając dwóch poprzednich.

Z rysunkiem drewna
Kolor drewnianej posadzki 
możemy zmienić za pomocą 
olejów z dodatkiem pigmentu. 
Najczęściej stosuje się biały 
barwnik. Użycie oleju pozwala 
pozostawić rysunek słojów. 
Zaolejowana powierzchnia 
jest odporna na wilgoć, dzięki 
temu może być zastosowana 
również w kuchni i łazience. 
Efekt kolorowej transparentnej 
posadzki także uzyskamy, 
wykorzystując bejce 
i lakierobejce. Co ważne, 
zabejcowaną powierzchnię 
należy polakierować. 
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GWAŁTOWNE ZJAWISKA POGODOWE, A W SZCZEGÓLNOŚCI 
BARDZO OBFITE ULEWY, Z KTÓRYMI MAMY DO CZYNIENIA 

W OSTATNIM CZASIE TO DUŻY PROBLEM DLA 
BEZPIECZEŃSTWA POSESJI. ZAWÓR ZWROTNY (ZASUWA 

BURZOWA) TO ROZWIĄZANIE, KTÓRE MOŻE UCHRONIĆ 
NASZE DOMY PRZED NIEKONTROLOWANYM 
COFANIEM SIĘ WODY KANALIZACYJNEJ.

BARIERA
przed zalaniem

Zjawisko przepływu zwrotnego ścieków coraz częściej dotyczy ka-
nalizacyjnej sieci instalacji komunalnych. Wiąże się to ze wzmożo-
nymi opadami, w wyniku których przeciążona nadmiernym chwi-

lowym, ale bardzo intensywnym napływem wody instalacja nie jest w sta-
nie odebrać jednorazowo jej zawyżonej ilości. Rosnący poziom wody szuka 

ujścia powyżej poziomu zalewania stanowiącego zazwyczaj powierzchnię 
drogi, jezdni, chodnika. Tym samym wszelkie pomieszczenia leżące poni-
żej tego poziomu mogą ulec i zwykle ulegają zalaniu.

 FOT. T
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WSTECZNY PRZEPŁYW 
ŚCIEKÓW, TZW. COFKA
Kiedy kanalizacja publiczna odbie-
rająca ścieki komunalne, ale także 
wszelkie spływy z ulic i podjazdów 
nie jest w stanie przyjąć dużego na-
poru wody (pod dużym ciśnieniem), 
w  budynkach, a  dokładnie w  po-
mieszczeniach poniżej poziomu 
gruntu (piwnicach, przyziemiach) 
dochodzi do tzw. cofki – powrotu 
wody kanalizacyjnej do instalacji do-
mowej, skutkującej wybiciem ście-
ków w kratkach odpływowych i urzą-
dzeniach sanitarnych. Intensywny 
wsteczny przepływ ścieków „wy-
bija” je w najniżej położonych miej-
scach instalacji domowej. Najczę-
ściej są to kratki kanalizacyjne oraz 
toalety i  umywalki w  piwnicach, 
garażach oraz pomieszczeniach 
przyziemia. 
Wiele domów z  podpiwniczeniem, 
szczególnie budowanych w czasach, 
gdy dostęp do nowoczesnych roz-
wiązań technologicznych był utrud-
niony, nie ma żadnego zabezpiecze-
nia przed wstecznym przepływem 
ścieków. W  niektórych przypad-
kach domowych instalacji kanali-
zacyjnych stosowano tzw. kanał bu-
rzowy, czyli bufor zalewowy, który 
miał odebrać ewentualny nadmiar 
wody, zanim jej poziom dosięgnie 
odpływów kanalizacyjnych w  po-
mieszczeniach. Niestety jego obję-
tość jest ograniczona na tyle, że przy 

obecnych gwałtownych ulewach 
kanał burzowy ulega przepełnie-
niu i mimo to woda wybija w domu. 
Przy takim rozwiązaniu buforu 
przeciwzalewowego, ale i w sytuacji 
zupełnego braku zabezpieczeń bar-
dzo często właściciele posesji ratują 
się dodatkowo odpompowując wodę 
pompą wodną – mającą zastosowa-
nie w takich sytuacjach.

CO TO JEST ZASUWA 
BURZOWA
Rozwiązaniem, które chroni przed 
cofaniem się ścieków w  domowej 
instalacji kanalizacyjnej jest za-
stosowanie elementu wewnętrznej 
instalacji kanalizacyjnej – zaworu 
zwrotnego potocznie określanego 

mianem zasuwy burzowej. Jeśli nasz 
dom korzysta z publicznej kanaliza-
cji, a  jest podpiwniczony lub znaj-
dują się w  nim pomieszczenia po-
niżej wysokości terenu, montaż za-
suwy burzowej jest wręcz zalecany. 
Zawór  zwrotny to moduł instala-
cyjny składający się z korpusu i we-
wnętrznej klapy ograniczającej 
przepustowość rury kanalizacyjnej 
w  jedną stronę (wstecz). Blokuje 
ona cofanie się ścieków i zabezpie-
cza przed napływem zwrotnym.
Zasuwę burzową należy montować 
w przebiegu wewnętrznej instalacji 
kanalizacyjnej, czyli na odcinku na-
leżącym do posesji, a nie do usługo-
dawcy świadczącego usługi wodno- 
-kanalizacyjne. Warto wiedzieć, że 
każdy dostawca określa nieco ina-
czej, od którego fragmentu przyłą-
cze należy do nas i należy to spraw-
dzić przed rozpoczęciem prac. 
Zawór burzowy montuje się na po-
ziomym odcinku rury na wyjścio-
wym odcinku instalacji. Przy czym 
zaleca się, aby prawidłowo wyko-
nana instalacja blokady zwrotnego 
przepływu ścieków dotyczyła jedynie 
odprowadzenia nieczystości tylko 
z  urządzeń sanitarnych strefy zale-

wowej, czyli tych zlokalizowa-
nych poniżej poziomu gruntu. 
Instalacja kanalizacyjna po-
wyżej tego poziomu odpro-

wadzająca ścieki z  pię-
ter powinna mieć wy-
prowadzenie niezależne, 
niezablokowane zawo-
rem burzowym, gdyż 

Pompa wodna przystosowana do pracy w zanurzeniu, 
umożliwiająca odpompowywanie wody w sytuacji zalania.
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tu nie dochodzi do wybicia w  trak-
cie ulewy. Wiąże się to z  faktem, że 
w  trakcie cofki, kiedy zasuwa za-
mknie się blokując napór wody 
zwrotnej, nie będzie możliwe w tym 
czasie odprowadzenie ścieków 
z  domowej kanalizacji. Pracująca 
pralka czy zmywarka lub korzysta-
nie z urządzeń sanitarnych może za-
tem spowodować samoczynne zala-
nie. Niestety możliwość wykonania 
prawidłowej instalacji dotyczy zwy-
kle nowo budowanego domu albo 
radykalnej przebudowy instalacji 
podczas gruntownego remontu sta-
rego domu. Przy wiekowych insta-
lacjach sanitarnych, kiedy odprowa-
dzenie wszelkich ścieków przebiega 
jednym głównym ujściem, instala-
cja zaworu burzowego może być wy-
konana jedynie na wyjściu. Tym sa-

mym należy pamiętać, że przy gwał-
townej ulewie konieczne jest monito-
rowanie ilości oddawanych ścieków. 
Rozwiązaniem w  takim przypadku 
jest także montaż zasuwy z  pompą 
odprowadzającą.
Warto wiedzieć też, że zasuwę bu-
rzową co jakiś czas należy oczyścić. 
Niekiedy w  okolice wewnętrznej 
klapy zaworu dostają się środki hi-
gieniczne, blokując i utrudniając jej 
tym samym szczelne domknięcie. 
Zwrotny przepływ ścieków znajdzie 
wtedy ujście, zasuwa nie zadziała 
i pomieszczenia zostaną zalane.

JAKA ZASUWA 
BURZOWA
Mechaniczne zasuwy burzowe mogą 
pracować samodzielnie, ale również 
możemy wymusić ich zamknięcie 

ręcznie, blokując w  pełni przepływ. 
Na rynku dostępne są też modele, 
których praca jest sterowana elektro-
nicznie. W zasuwach tego typu często 
montowane są dwie klapy zwrotne, 
z  których jedna zamyka się auto-
matycznie w  przypadku cofania się 
ścieków, a  druga stanowi zamknię-
cie awaryjne oraz przeznaczone do 
ręcznego zamknięcia podczas spraw-
dzenia funkcji zasuwy. Praca klap 
w  zaworze sygnalizowana jest przez 
sterownik. Nowoczesnym rozwią-
zaniem jest również zawór burzowy 
z pompą gwarantującą wypompowa-
nie gromadzących się ścieków przy 
zamkniętej klapie (zasysa ona ścieki 
i tłoczy do kanału). Takie urządzenie 
zwalnia nas z potrzeby monitorowa-
nia ścieków w trakcie ulewy, gdy za-
suwa zamknie się automatycznie.

Wychodzący odcinek rury kanalizacyjnej 
w kanale burzowym.

Zamontowana na tym odcinku standardowa zasuwa burzowa 
z klapą rewizyjną i uchwytem pozwalającym na zamknięcie 
mechaniczne.

Montaż zasuwy burzowej w starej 
instalacji żeliwnej.

Wewnętrzna klapa 
zasuwy burzowej 
również skutecznie 
zabezpiecza instalację 
domową przed 
gryzoniami. 
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Tylko w rękach dobrego 
fachowca
Instalację zaworu zwrotnego (zasuwy 
burzowej) powinniśmy powierzyć jedynie 
wykwalifikowanemu instalatorowi 
z doświadczeniem w montażu ciągów 
wodno-kanalizacyjnych zarówno 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych na 
posesjach. 
Ma to szczególne znaczenie w warunkach, 
kiedy decydujemy się na podłączenie 
zasuwy burzowej na starej instalacji. 
Doprowadzenia publicznych sieci 
kanalizacyjnych pamiętają często czasy 
przedwojenne, a materiał, z których były 
wykonywane rury to zazwyczaj żeliwo. 
Ingerencje montażowe mogą w takim 
przypadku skutkować uszkodzeniem starej 
rury, a w efekcie narazić nas na znacznie 
wyższe koszty remontu.
Jednocześnie bardzo ważnym elementem 
jest prawidłowy montaż oraz jego ocena 
techniczna. Niestwierdzone przy instalacji 
wady fabryczne modułu zaworu zwrotnego 
mogą skutkować nieprawidłową pracą, 
zacinaniem się klapy, a w efekcie powodować 
niesprawne odprowadzanie ścieków oraz 
zalanie, z zupełnie innych przyczyn niż ulewy.

Istotne jest również, aby zasuwa burzowa była 
odpowiednio zaizolowana. Przy takich instalacjach 
warto zastosować podwójne zabezpieczenia – uszczelki 
montażowe (oferowane zwykle w komplecie z zaworem 
burzowym), jak również kleje uszczelniające oraz obejmy 
do rur sanitarnych.

 REKLAMA 
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NA PODDASZU  
NIEUŻYTKOWYM 
TRZYMAMY 
ZAZWYCZAJ 
RZECZY RZADKO 
WYKORZYSTYWANE. 
SCHODY STRYCHOWE 
EKSPLOATOWANE 
SĄ WIĘC NIEZBYT 
CZĘSTO, MOŻNA JE 
ZATEM NA CO DZIEŃ 
UKRYWAĆ W SUFICIE. 
JEDNAK NAWET TE 
ROZKŁADANE MUSZĄ 
BYĆ WYGODNE. 

Kiedyś na ostatnią, nieza-
mieszkałą kondygnację 
domu prowadziły zwy-

kłe drewniane drabiny lub tra-
dycyjne schody betonowe. Dzi-
siaj mamy więcej możliwości. 
Dobrym wyborem będą skła-
dane schody strychowe. Po złoże-
niu w całości chowają się w stro-
pie –  są więc niewidoczne i nie 
psują aranżacji wnętrza. Dosko-
nale sprawdzą się w niewielkich 
domach, gdzie na „wagę złota” 
jest każdy centymetr. Wyprodu-
kowane są z solidnych (drewna 
lub metalu), ale lekkich materia-
łów, aby bez problemu wytrzy-
mały wielokrotne otwieranie i za-
mykanie oraz były łatwe w obsłu-
dze. Ponadto gotowe schody na 
strych nie obciążą zbyt mocno 
naszego budżetu, gdyż możemy 
kupić  je już za ok. 400 zł.  Do wy-
boru mamy schody segmentowe, 
rozkładane, rozsuwane i  noży-
cowe. Producenci zazwyczaj ofe-
rują gotowe zestawy –  specjalne 
skrzynie przygotowane są do 
bezpośredniego montażu. 

NA ZAKUPY

Schody na strych
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Schody segmentowe...
Strychowe schody segmentowe zbudowane 
są z dwóch, trzech lub czterech drewnianych 
bądź metalowych elementów. Składają się 
lub rozsuwają, po rozłożeniu tworzą stabilną 
i jednolitą drabinę. Aby je otworzyć, wystarczy 
pociągnąć klapę w dół, np. za pomocą 
specjalnej tyczki. Ważą zazwyczaj 25-40 kg 
i wytrzymują obciążenia do 160 kg. 
Nadają się do pomieszczeń o wysokości 
230-350 cm. Najpopularniejsze są 
segmentowe schody wykonane z rodzimego 
drewna – sosnowego lub świerkowego. Aby 
zapobiec destrukcyjnej wilgoci, należy je 
polakierować lub zabejcować. Natomiast 
modele z aluminium, mimo że są droższe, 
są trwalsze niż drewniane. Ponadto łatwo je 
utrzymać w czystości. 

...nożycowe
Schody nożycowe składają się w harmonijkę, a po 
rozłożeniu tworzą stateczną drabinę. Wykonane są 
ze stali. Najpopularniejsze są modele aluminiowe 
– solidne, odporne na korozję i bardzo lekkie. 
Schody nożycowe zajmują w stropie mniej miejsca 
niż segmentowe, ale pamiętajmy, że mały otwór 
utrudnia wniesienie na strych przedmiotów sporych 
rozmiarów. Natomiast bez problemu można je 
dopasować do wysokości pomieszczenia – wystarczy 
odkręcić lub przykręcić stopień. Można je montować 
w pomieszczeniach o wysokości do 330 cm, 
maksymalne obciążenie wynosi 200 kg. 

Zatrzymać ciepło
Jeśli poddasze jest nieużytkowe, to zazwyczaj ocieplany jest 
strop, a nie dach. Z tego też powodu, aby zapobiec powstaniu 
mostka termicznego (to miejsce, przez które ucieka ciepło), warto 
zdecydować się na ocieplane schody strychowe. Są szczelne 
i oznaczają się wysoką izolacyjnością termiczną. Klapa zamykająca 
zbudowana jest warstwowo – polistyren o grubości 4-7 cm 
wypełnia przestrzeń między okładziną z płyt drewnopochodnych. 
Ponadto dodatkowe uszczelki skutecznie zapobiegają filtracji 
powietrza. Przed zakupem schodów sprawdźmy współczynnik 
przenikania ciepła klapy – im niższy, tym lepiej.
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Pod odpowiedni wymiar
Producenci oferują schody strychowe w różnych 
wariantach. Standardowe wymiary drewnianej skrzyni to 
ok. 20 cm wysokości, 50-70 szerokości oraz 80-140 cm 
długości. Najczęściej stopnie drabinki mają szerokość 
8 cm, chociaż dostępne są też modele 7-centymetrowe. 
Natomiast szerokość samej drabinki waha się od 26 
do 38 cm. co ważne, im stopnie i drabinka są szersze, 
tym wygodniejsze wchodzenie i schodzenie ze strychu. 
Możemy również złożyć indywidualne zamówienie. 
W takim przypadku podajemy producentowi faktyczne 
wymiary otworu i wysokość pomieszczenia, w którym 
będą montowane schody. Pamiętajmy jednak, że 
zostaną one pomniejszone o luz montażowy – ok. 
2 cm na szerokości i długości. Co ważne, schody 
strychowe możemy zamontować w pomieszczeniu 
o minimalnej wysokości 2,30 m. Szczegółowe 
wymagania, jakie muszą spełniać pomieszczenia, 
uwzględniane są w ofertach producentów i odnoszą się 
do konkretnego typu schodów.

Dopasowane do potrzeb
Szukając schodów na strych, pod uwagę musimy wziąć: 
wymiary otworu wybitego w suficie, wysokość 
pomieszczenia, długość i szerokość klapy, wysokość, 
długość, szerokość i głębokość stopni, a także 
odległości między nimi. Gdy strop jest drewniany, 
należy wybrać skrzynkę o takiej szerokości jak rozstaw 
belek. Natomiast w przypadku stropu betonowego 
tynkowanego od spodu skrzynia powinna mieć grubość 
zbliżoną do niego. Ważne jest także, ile miejsca zajmują 
schody po rozłożeniu, ich pozycja oraz odległość od 
ścian. Sprawdźmy maksymalne obciążenie schodów 
– jednego stopnia drewnianego wynosi zazwyczaj 150 kg, 
metalowego 200 kg, a całkowite waha się 250-500 kg. 
Schody na strych muszą być również solidnie wykonane. 

Wygodnie i bezpiecznie
Poruszanie się po schodach ułatwią poręcze. Barierki 
ochronne zabezpieczające otwór w stropie umieszczane 
są od strony poddasza. Najczęściej wykonane są 
z drewna i wzmocnione stalowymi płaskownikami. 
Montuje się je do podłoża kątownikami montażowymi. 
Przyda się również dodatkowa poręcz (drewniana lub 
metalowa) u góry biegu schodów. Wygodna jest poręcz 
umieszczona na całej długości schodów. W trosce 
o wygląd posadzki, na którą opuszczane są schody, 
należy wyposażyć je na końcach w stopki. Wykonane 
z tworzyw sztucznych zapobiegają zarysowaniom 
posadzki, ponadto poprawiają stabilność drabiny. 
Przydatny jest także dodatkowy stopień pomiędzy 
ostatnim stopniem schodów a podłogą na poddaszu 
– zwiększa komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo. 
Natomiast mechanizm odciążający ułatwia rozkładanie 
i składanie schodów. Na rynku dostępne są modele 
elektryczne: automatyczne i półautomatyczne. Aby 
rozłożyć czy złożyć drabinę, wystarczy nacisnąć przycisk. 
W pełni automatyczne schody na strych możemy 
obsługiwać nawet smartfonem. 

SCHODY STRYCHOWE 
LWL  EXTRA

Komfortowe schody strychowe LWL 
Extra umożliwiają łatwe i bezpieczne 
wyjście na strych.  
Nowa konstrukcja o podwyższonych 
parametrach termoizolacyjnych 
stanowi barierę ograniczającą  
straty ciepła między poddaszem  
i nieogrzewanym strychem.

Dowiedz się więcej 
z animacji

WYŻSZY
STANDARD 
KOMFORTU  



Mało skomplikowany montaż 
Proste schody na poddasze, np. segmentowe, 
oferowane są jako już złożona konstrukcja, co 
ułatwia i przyspiesza prace. Montaż schodów 
strychowych rozpoczynamy od przykręcenie 
kątowników w rogach skrzynki. Następnie otwieramy 
schody i osadzamy je w otworze, umieszczając 
na kątownikach. Kolejny krok to przykręcenie 
konstrukcji do stropu oraz wyrównanie poziomu. 
Szczeliny wokół skrzyni schodów należy wypełnić wełną 
mineralną, aby odpowiednio docieplić to miejsce. 
Przycinamy nóżki, dopasowując długość drabinki 
do wysokości pomieszczenia. Na samym końcu 
montujemy klapę od schodów – powinna idealnie 
łączyć się z sufitem. Szczegółowa instrukcja montażu 
znajduje się w zestawie.  

Dobrze zamaskowane
Po złożeniu schodów strychowych otwór w stropie zostaje 
zamknięty przez klapę, która jest do nich od spodu 
przymocowana. Zazwyczaj wykonana jest z drewna lub płyt 
drewnopochodnych. Aby zamaskować klapę, wystarczy 
pomalować ją na taki sam kolor jak sufit, a naokoło 
zamontować ozdobne listwy wykończeniowe. Zamknięta 
klapa nie rzuca się w oczy, widać ją dopiero po bliższym 
przyjrzeniu. Pamiętajmy, że schody z nieocieplaną klapą 
montujemy tylko między pomieszczeniami ogrzewanymi lub 
ocieplonymi. Mogą zatem prowadzić na strych, który ma 
ocieplenie ułożone w dachu lub na dachu, a nie na stropie. 
Natomiast ocieplone klapy stosowane są, gdy poddasze 
ma izolację termiczną ułożoną na stropie lub między jego 
elementami konstrukcyjnymi (drewniany strop belkowy).

SCHODY STRYCHOWE 
LWL  EXTRA

Komfortowe schody strychowe LWL 
Extra umożliwiają łatwe i bezpieczne 
wyjście na strych.  
Nowa konstrukcja o podwyższonych 
parametrach termoizolacyjnych 
stanowi barierę ograniczającą  
straty ciepła między poddaszem  
i nieogrzewanym strychem.

Dowiedz się więcej 
z animacji

WYŻSZY
STANDARD 
KOMFORTU  
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DREWNIANE SUFITY 
I BELKI DACHOWE 
ZNÓW SĄ NA TOPIE! ICH 
WALORY DEKORACYJNE 
DOCENIANE SĄ 
JAK NIEGDYŚ WE 
WNĘTRZACH O KLIMACIE 
RUSTYKALNYM, ALE 
PRZEBOJEM WCHODZĄ 
RÓWNIEŻ DO 
ODWAŻNYCH ARANŻACJI 
INDUSTRIALNYCH.  
TWORZĄ JE ZARÓWNO 
ELEMENTY KONSTRUKCJI 
BUDYNKU, JAK I ICH 
DOSKONAŁE IMITACJE. 

pod sufitem

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

BELKI I DESKI
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Chcąc zaaranżować wnętrze 
z sufitem, do którego wykoń-
czenia użyto drewnianych 

detali, do wyboru mamy wiele roz-
wiązań. Najpopularniejsze i  mające 
najdłuższą tradycję są belki, które 
stanowią elementy konstrukcyjne 
stropu lub więźby dachowej. Obser-
wujemy jednak również powrót do 
zabudowywania całego sufitu drew-
nem – mogą to być deski lub drew-
niane panele zamontowane wyłącz-
nie w celach dekoracyjnych. Chociaż 
wielu osobom takie rozwiązanie koja-
rzy się z czasami PRL-u, kiedy to bo-
azerię na ścianach oraz sufitach uwa-
żano za długowieczny i  świadczący 
o  pewnym prestiżu sposób urządza-
nia domów oraz mieszkań, to okazuje 
się, że i taka kompozycja nie musi trą-
cić myszką!  

KONSTRUKCJA NA POKAZ 
Drewniane elementy tworzące prze-
strzenne struktury pod sufitem są 
dzisiaj bardzo modne – to pożądany 
dodatek do stylizacji już nie tylko ru-
stykalnych, ale też skandynawskich 
oraz industrialnych. Nawet gdy pod-
stawowym zadaniem belek jest pod-
trzymywanie stropu czy konstruk-
cji dachu, warto wyeksponować je 

w aranżacji i  stworzyć z nich motyw 
przewodni wnętrza. Stropy wykonane 
z drewna zazwyczaj spotykamy w do-
mach budowanych tradycyjnymi me-
todami – przede wszystkim drewnia-
nych, ale też w  dawnych murowa-
nych. Ich podstawowym elementem 
konstrukcyjnym są belki stropowe.  
Poddane renowacji lub pomalowane 

mogą pełnić nie tylko swoją podsta-
wową funkcję, jaką jest podparcie 
sufitu i  przenoszenie obciążeń, ale 
będą również efektowną ozdobą. Na-
turalny kolor drewna i  wykończenie 
podkreślające rysunek słojów nadają 
 pomieszczeniu kameralny, przytulny 
charakter. Wyeksponowane stare 
belki stropowe będą jednak również 
nawiązywać wyglądem do niewykoń-
czonych wnętrz przemysłowych czy 
zabudowań gospodarskich. 
Popularnym rozwiązaniem dodają-
cym uroku pomieszczeniom na 
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poddaszu użytkowym lub na parte-
rze pozbawionych stropów jest także 
pozostawienie widocznych krokwi 
więźby dachowej. Jak taki efekt osią-
gnąć we współczesnym wnętrzu? Za-
zwyczaj więźba dachowa zostaje od 
strony wnętrza ukryta pod płytami 
gipsowo-kartonowymi. Jeśli zależy 
nam na wyeksponowaniu jej drew-
nianych elementów, to taką decyzję 
najlepiej jest podjąć jeszcze na etapie 
budowy domu. Uwidaczniając je, zy-
skujemy jedyny w swym rodzaju ele-
ment dekoracyjny. Nie jest to jednak 
takie łatwe – aby zaprezentować kro-
kwie, trzeba albo zwiększyć ich prze-
krój, albo zmienić sposób izolacji da-
chu. Ocieplając dach, najczęściej sto-
sujmy tradycyjną międzykrokwiową 
metodę i  wełnę mineralną. Standar-
dowa wysokość krokwi w więźbie da-

chowej wynosi 18-20 cm. Żeby je uka-
zać, należałoby użyć ocieplenia o gru-
bości nie większej niż 15 cm, co we-
dług aktualnych przepisów stanowi 
stanowczo za cienką warstwę. Ry-
gorystyczne normy dotyczące izo-
lacyjności cieplnej budynków okre-
ślają grubość materiału ocieplenio-
wego na minimum 25-30  cm. Im 
grubsza warstwa, tym lepiej –  nie-
stety oznacza to, że musimy ułożyć 
2 warstwy termoizolacji. Ponadto 
krokwie nie mają takiej grubości, 
więc trzeba do nich dobić dodatkowe 
elementy z  drewna lub zastosować 
belki z drewna klejonego. 
Stosunkowo nowym rozwiązaniem 
jest izolacja nakrokwiowa. W takim 
rozwiązaniu warstwa ociepleniowa 
układana jest od zewnętrznej strony 
więźby dachowej. Dzięki niej nie 

Belki z drewna 
klejonego
Poszukując rozwiązania na 
zwiększenie przekroju belek, 
najkorzystniej jest zdecydować 
się na belki z drewna klejonego, 
Są to nowoczesne materiały, 
które w wyniku odpowiedniego 
klejenia oraz sortowania 
mają znacznie wyższą 
wytrzymałość i sztywność niż 
klasyczne drewno budowlane. 
Zbudowane są z co najmniej 
trzech równolegle klejonych 
suszonych desek lub lameli 
z drewna iglastego. Są stabilne 
pod względem formy, łatwe do 
obróbki i w wysokim stopniu 
pozbawione uszkodzeń. 
Możliwość uzyskania większych 
wymiarów (na rynku są dostępne 
belki o wysokości do 63 cm) 
sprawia, że podczas wykończenia 
poddasza bez trudu będzie 
można uwidocznić większą część 
krokwi. Ponadto drewno klejone 
ma stosunkowo niewielki ciężar, 
cechuje je też bardzo wysoka 
i stosunkowo łatwa do uzyskania 
odporność ogniowa.



51

tylko będą widoczne krokwie, zwięk-
sza się także wysokość poddasza, po-
lepszając jednocześnie jego aspekty 
wizualne.

CO ZAMIAST BELEK 
KONSTRUKCYJNYCH?
Jeśli budynek pozbawiony jest drew-
nianych elementów konstrukcyjnych, 
które moglibyśmy umiejętnie wyeks-
ponować, możemy zdecydować się na 
zamontowanie belek drewnianych 
doskonale je imitujących. Należy przy 
tym zwrócić uwagę na jakość drewna, 
ponieważ w  dużej mierze to wła-
śnie ono decyduje o bezpieczeństwie 
i trwałości konstrukcji. Ponadto tylko 
właściwie przygotowany, dobry mate-
riał będzie stanowił prawdziwą ozdobę 
pomieszczeń. Drewno powinno być 
czterostronnie strugane. Uzyskana 
w  ten sposób gładka powierzchnia 
jest bardziej odporna na ogień i dzia-
łalność szkodników, łatwo też ją po-
malować. Jeśli nie zdecydujemy się 
na potężną belkę podsufitową wyko-
naną z grubego, ociosanego pnia, tego 
typu element można wykonać „na 
raty”, łącząc ze sobą kilka mniejszych 
desek. Odpowiednio grube możemy 

na suficie skleić lub połączyć za po-
mocą kołków czy kątowników, a miej-
sca ich styku zakryć i zamalować, tak 
że będą niewidoczne. 
Inną metodą, polecaną zwłaszcza 
tym, którzy niekomfortowo mogą się 
czuć z  ciężkim kawałkiem drewna 
umiejscowionym tuż nad głową, jest 
użycie atrapy belki sufitowej wykona-
nej np. z postarzanego drewna. Belka 
jest pusta w  środku, przez to lżejsza 
niż lite drewno. 

BOAZERIA SUFITOWA 
W NOWYM WYDANIU
Powrót mody na konwencję vintage, 
eko czy skandynawską sprawił, że 
boazeria, także sufitowa, wróciła do 

łask. Ale wykonana współcześnie 
w niczym nie musi przypominać pe-
erelowskich rozwiązań. Oferta pro-
ducentów drewnianych oblicówek 
jest dzisiaj znacznie bogatsza niż kie-
dyś – to już nie tylko sosna i świerk, 
ale też inne gatunki drewna krajo-
wego oraz egzotycznego. Boazerią 
można podkreślić nietypowy kształt 
architektoniczny wnętrza czy uwypu-
klić jego zróżnicowaną wysokość lub 
sposób oświetlenia naturalnego. Okła-
dzina może wyglądać nowocześniej 
również za sprawą technik mon-
tażu. Obecnie drewniane deski mon-
towane są za pomocą wkrętów, a nie 
tak jak kiedyś przybijane. Wkręty 
są zupełnie niewidoczne, a  sufit 

BOAZERIA WYKONANA 
Z CIEMNEGO DREWNA 

BĘDZIE WYGLĄDAŁA 
ATRAKCYJNIE NA SUFICIE 

O NIEREGULARNYM 
KSZTAŁCIE, PROSTĄ 

POWIERZCHNIĘ 
WYKOŃCZMY JASNYM 

DREWNEM.  
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sprawia wrażenie zwartej kompozy-
cyjnie całości. 

DREWNO MALOWANE
Drewno na suficie, szczególnie gdy 
planujemy w  ten sposób wykończyć 
wnętrze kuchni lub łazienki, czyli tzw. 
pomieszczeń mokrych, wymaga do-
datkowej impregnacji przy pomocy 
oleju, bejcy lub lakierobejcy. Prepa-
rat powinien być dopasowany do ga-
tunku drewna i bardzo dokładnie na-
łożony – stosujmy się do zaleceń pro-
ducenta dotyczących ilości warstw 
czy warunków aplikacji. Środki za-
bezpieczające drewno mają jeszcze 
inny cel – oprócz ochrony stanowią 
dekorację. Drewno naturalne zawsze 
wygląda efektownie, ale lakierując je, 
bejcując lub olejując można wzmoc-
nić i  podkreślić rysunek słojów, po-
głębić kolor lub nadać mu inny od-
cień. Można też pomalować boazerię 
sufitową na zupełnie inny kolor niż 
ma drewno. Wydający się niemodny 
sufit może znów nabrać swoich walo-
rów dekoracyjnych –  wystarczy przy-
ciemnione drewno pomalować na biało 
lub któryś z  jasnych pastelowych ko-
lorów: pudrowo-różowy, miętowy, 
szary czy niebieski. Przed malowa-
niem w  pierwszej kolejności powin-
niśmy zadbać o  właściwe oczyszcze-
nie podłoża. Za pomocą papieru ścier-
nego lub szlifierki wyrównujemy po-
wierzchnię drewnianego sufitu oraz 
usuwamy stare powłoki po poprzed-

nim malowaniu. Następnie pędzlem 
całość dokładnie oczyszczamy z pyłu 
oraz odtłuszczamy za pomocą wody 
z  detergentem lub rozcieńczalnika. 
Taki zabieg sprawi, że nowy środek 
dobrze wchłonie się w drewno i wła-
ściwie je zaimpregnuje.
Przystępując do malowania, dokład-
nie wymieszajmy produkt. Do jego 
naniesienia potrzebny nam będzie 
płaski pędzel lub wałek. Jeśli zdecy-
dujemy się na preparat wodorozcień-
czalny szybkoschnący, to remont su-
fitu możemy zakończyć już w  jeden 
dzień. Pamiętajmy, że sufit maluje się 
trudno, dlatego warto wybrać prepa-
rat, który równocześnie impregnuje 
oraz nadaje barwę. Dzięki temu unik-
niemy m.in. czasochłonnego procesu 
nakładania wielu warstw. 

Belki ze styropianu 
Dobrym sposobem na uzyskanie 
efektownej ozdoby wnętrza 
jest zamocowanie na suficie 
stylizowanych na stare drewno 
atrap belek podsufitowych. 
Elementy są wykonane z białego 
atestowanego styropianu 
o granulacji EPS 200 lub EPS 100. 
Są wyprofilowane w kształcie 
litery U – najczęściej ścianki 
mają grubość około 2,5 cm, 
natomiast ich zewnętrzna strona 
wykończona jest okładziną 
imitującą drewno z teksturami 
słojów i sęków. Elementy są 
tanie, powszechnie dostępne, 
łatwy jest też ich montaż, 
do którego niezbędny jest 
klej. Miejsca styku można 
zamaskować specjalnymi 
opaskami maskującymi. Długość, 
wymiar boków, rodzaj faktury czy 
kolor modułu można dopasować 
do swoich potrzeb. Dużą zaletą 
styropianowych belek jest 
bezpieczeństwo w użytkowaniu 
z racji ich minimalnej wagi, 
a także możliwość zainstalowania 
w ich wnętrzu dodatkowego 
oświetlenia – w drewnie jest to 
bardzo trudne. Zamocowanie 
takich belek jest warte 
rozważenia także wówczas, gdy 
musimy na powierzchni sufitu 
zakryć nierówności, wgłębienia 
lub rysy.  
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ANTYKI I STAROCIE NIE PRZESTAŁY BYĆ MODNE, WYMAGAJĄ JEDNAK NIE TYLKO 
ODPOWIEDNIEGO ZAARANŻOWANIA WE WNĘTRZU, ALE RÓWNIEŻ CZĘSTO  
NAPRAWY CZY ODŚWIEŻENIA. ZIMA JEST IDEALNYM CZASEM, BY SIĘ NIMI ZAJĄĆ!

RENOWACJE
na zimową porę

Rzadko kto urządza dzisiaj 
swoje mieszkania antykami 
w  całości, ale współczesny 

styl eklektyczny i modna konwencja 

vintage nie obędą się bez klimatycz-
nych staroci. W nowocześnie wyposa-
żonym wnętrzu wystarczy jeden wie-
kowy kredens, niepozorna szafeczka 

z duszą, a czasami parę leciwych dro-
biazgów, by wykreować efekt łącze-
nia starego z nowym. Na topie jest też 
eksponowanie rodzinnych pamiątek!



55

RENOWACJE

MEBLE Z RÓŻNYCH EPOK

Oryginalne antyki 
– odnów z niezwykłą starannością 
lub oddaj do fachowej renowacji!
Wykonane ze szlachetnych gatunków drewna, 
misternie rzeźbione lub zdobione techniką intarsji 
antyki wprowadzamy do wnętrz raczej w niezmienionej 
postaci. Jednak oryginalny, odnowiony mebel to 
wydatek rzędu kilku tysięcy złotych. Samodzielna 
renowacja przynosi duże oszczędności, choć jest 
czasochłonna. By ocenić stan mechaniczny i zapewnić 
sobie dostęp do wszystkich zakamarków, często 
trzeba go częściowo rozkręcić. Zaatakowane przez 
mikroorganizmy meble z litego drewna powinniśmy 
poddać dezynsekcji. Przed klejeniem niestabilnych 
elementów całość należy oczyścić. Następnie 
renowacja mebla przechodzi w fazę regeneracji 
powierzchni. Wyszczerbione w drewnie i nadgryzione 
przez owady miejsca wypełniamy szpachlą do drewna. 
Po jej zastygnięciu taflę równamy drobnoziarnistym 
papierem ściernym. Jeśli antyk był fornirowany i są 
w nim większe ubytki, należy dokleić fragmenty 

Peerelowskie patyczaki vintage
– pole do własnej kreatywności  
Stare meble z lat 60. i 70. wykonane są zazwyczaj z litego 
drewna, płyty wiórowej lub stolarskiej. Ich powierzchnię 
pokrywano fornirem, czyli cienkimi płatami szlachetnego 
drewna np. orzecha. Po przyklejeniu fornir pozostawał 
wciąż delikatny, dlatego zabezpieczano go warstwą 
bardzo odpornego, chemoutwardzalnego lakieru. Taka 
konstrukcja z tamtych lat utrudnia renowację. Aby mebel 
nie stracił walorów estetycznych, należy dokładnie 
usunąć powłokę lakieru, jednocześnie nie naruszając 
wrażliwego forniru, który po delikatnym szlifowaniu 
lakierujemy na nowo lub malujmy. Jeśli chcemy uzyskać 
jednolitą powierzchnię, spod której nie będzie widoczna 
faktura forniru, zastosujmy emalię do drewna lub 
farbę kredową. W ten sposób uzyskamy idealne krycie 
i jednorodną barwę. Całkowite zdarcie forniru odsłania 
tę mniej estetyczną część mebla, czyli płytę meblową. 
Wykończenie jej również wymaga zastosowania farby 
kryjącej. Indywidualny charakter nadadzą mebelkowi 
fantazyjne uchwyty! 

Tapicerowane – zadanie dla cierpliwych 
Usunięcie tkaniny oraz wnętrza fotela lub sofy to najtrudniejszy 
etap renowacji mebli tapicerowanych. Jest niestety nie do 
pominięcia, jeśli siedzisko jest w złym stanie, zapada się, jest 
dziurawe, wychodzą z niego sprężyny lub gąbka jest pokruszona. 
Na początku trzeba usunąć gwoździe tapicerskie oraz wszystkie 
zszywki, które mocują tkaninę obiciową. Może się też zdarzyć, że 
wymiany będą wymagały pasy siedziska i sprężyny, ale gdy są 
w dobrym stanie, wystarczy wymienić piankę na siedzisku lub 
oparciu. Materiał mocujemy za pomocą zszywek tapicerskich, 
korzystając ze zszywacza tapicerskiego, czyli urządzenia, które 
łączy tkaninę z konstrukcją za pomocą metalowych zszywek. 
Brzegi tkaniny obiciowej przykrywamy tasiemką tapicerską lub 
gwoździami tapicerskimi – jeżeli tak był wykończony oryginalny 
fotel lub sofa. O stylu odnowionego mebla w dużej części 
przesądza tkanina obiciowa. Można sięgnąć po klasyczny wzór, 
ale ekstrawagancki motyw jest dobrym sposobem na swoistą 
zabawę z tradycją.

materiału oraz wyrównać lico mebla. Delikatnie szlifujemy je 
drobnoziarnistym papierem ściernym, odpylamy i odtłuszczamy, 
a następnie finalnie wykańczamy. Jeśli chcemy, aby rysunek 
drewna pozostał widoczny, wybierzmy wosk, olej, lakier lub 
lakierobejcę.  
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Retro telefony i aparaty 
fotograficzne
Duże walory estetyczne mają 
zarówno przedwojenne, jak 
i powojenne egzemplarze 
aparatów biurkowych 
oraz ściennych. Zniszczony 
model może wymagać sporych 
nakładów pracy. Samą obudowę 
stosunkowo łatwo wyczyścić 
– wystarczy dobrać odpowiedni 
środek do materiału. Naprawa 
mechanizmu to już zadanie dla 
wytrawnego majsterkowicza lub osoby specjalizującej 
się w reperacjach staroci. Podobnie rzecz się ma 
z wiekowymi aparatami fotograficznymi, które coraz 
częściej służą do tworzenia dekoracyjnych domowych 
scenografii. Rozbudowany korpus może być głównym 
bohaterem lub dobrym uzupełnieniem ekspozycji starych 
fotografii w ozdobnych ramkach. Co ważne, taki aparat 

nie musi być 
technicznie 
sprawny, ale 
powinien być 
estetyczny, 
czysty 
i błyszczący. 
Obudowę można 
pomalować na 
intrygujący kolor. 

Oldschoolowy sprzęt audiowizualny
Gramofony, przedwojenne radia i telewizory z PRL-u dla starszego 
pokolenia to przedmioty niosące za sobą ogromny ładunek 
nostalgiczny – już sam widok może wzbudzać pamięć ulubionych 
przebojów czy charakterystycznego trzasku towarzyszącego 
dawnym audycjom radiowym. Młodzi szybko zaadaptują je do 
aranżacji w stylu industrialnym i eklektycznym. Obecnie takie 
modele pełnią funkcje przede wszystkim dekoracyjne, zatem 
kluczowe znaczenie będzie miał ich wygląd zewnętrzny. Renowację 
skrzynki zaczynamy od wymontowania wszystkich elementów 
z wnętrza radia, połączenia elektryczne, które musimy rozłączyć, 
znakujemy. Tak rozbrojoną skrzynkę odrobaczamy, sklejamy 
pęknięcia, usuwamy stary lakier czy politurę, naprawiamy fornir, 
szpachlujemy i lakierujemy lub malujemy emalią modelarską. 
Dopiero tak przygotowaną obudowę montujemy na nowo. 

Czar starej maszyny do szycia 
Niektóre modele, takie jak stylowy Singer są 
designerskimi unikatami o najwyższych walorach 
dekoracyjnych! Żeliwny korpus o mistrzowsko 
dopracowanym kształcie, finezyjne nóżki, drewniane 
blaty o pięknym i szlachetnym usłojeniu – wystarczy je 
odsłonić i odpowiednio zabezpieczyć, aby ponownie 
cieszyć się naturalną elegancją maszyny. Do czyszczenia 
blatu i korpusu podchodzimy z uwagą – przez lata 
zanieczyszczenia nagromadziły się we wszelkich 
łukach, zaokrągleniach i innych niesymetrycznych 
powierzchniach. Zniszczone mogą wymagać szlifowania, 
naprawy ubytków i polakierowania na nowo. Korpus 
i żeliwne nóżki oczyszczamy z łuszczących się warstw, do 
ponownego pomalowania można użyć farby w sprayu.

Zatrzymać czas starego zegara 
Stare zegary, i to zarówno te duże wbudowane 
w pokaźne skrzynie z drewna, jak i niewielkie modele 
wiszące, stołowe czy kominkowe, odznaczają się 
dużymi walorami dekoracyjnymi. Renowacja zegara 
może być dość czasochłonnym zajęciem, które 
wymaga profesjonalnej wiedzy, a także staranności 
i cierpliwości – duże znaczenie ma tutaj rodzaj 
przedmiotu, który zamierzamy odnowić (skrzynka czy 
prosty model z ramką). Drewnianą obudowę można 
odnowić samodzielnie, tak jak inny antyczny mebel. 
Jeżeli zegar jest w słabym stanie, można zdecydować 
się na oddanie go w ręce specjalisty, który naprawi 
również jego mechanizm. 

SPRZĘTY MECHANICZNE I STARE AGD 
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NACZYNIA, SZTUĆCE I DEKORACJE

Srebra stołowe i dekoracyjne  
Przedmioty ze srebra oraz platerowane – pokryte jego cienką warstwą – mają duże walory ozdobne, ale co jakiś czas 
wymagają czyszczenia. Gdy warstwa srebra na platerach ma ubytki lub jest starta całkowicie, najlepiej taki przedmiot 
oddać do pracowni galwanizacyjno-jubilerskiej, gdzie proces odnawiania zostanie przeprowadzony fachowo. Można też 
podjąć próbę samodzielnego srebrzenia. Na rynku dostępne są specjalne środki srebrzące zawierające czyste srebro 
– mogą one mieć postać płynu do malowania lub pasty do wcierania. Wcierając preparat w odtłuszczoną powierzchnię 
platerowanego lub srebrnego przedmiotu, uzyskujemy zaskakujący efekt – srebra są wyczyszczone, uzyskują utracony 
blask, a ubytki są uzupełnione. Tego typu produkty chronią również platerowane przedmioty przed przedwczesnym 
pojawieniem się śniedzi. Gdy srebrne przedmioty nie mają ubytków, wystarczy je co jakiś czas dobrze wyczyścić 
domowym sposobem. Można do tego celu użyć wody z sodą oczyszczoną, oliwy z sokiem z cytryny, wody z szarym 
mydłem, popiołu z sokiem z cytryny, niewybielającej pasty do zębów – sposób czyszczenia dobieramy indywidualnie.

Lustra, ramy i obrazy
Drewniane ramy luster i obrazów najpierw starannie czyścimy z kurzu 
oraz innych zabrudzeń. Przed renowacją ramy wyjmujemy z niej taflę 
lustra albo obraz, usuwamy stare powłoki farby czy lakieru, szlifujemy 
dokładnie drewno, następnie usuwamy pył i uzupełniamy ewentualne 
ubytki, na koniec malujemy lakierem bezbarwnym lub barwiącym, Można 
też zabejcować drewno albo pokryć emalią do drewna. Ciekawy efekt 

da pokrycie ozdobnej drewnianej ramy 
obrazu lub lustra farbą w kolorze starego 
złota. Tafla lustra na ogół prezentuje 
się niezbyt ładnie – są na niej różne 
przebarwienia i uszkodzenia. Gdy szkło 
jest zmatowione, można je umyć wodą 
z octem (1 szklanka octu na 2 szklanki 
wody) i wypolerować np. starymi 
gazetami. Jeśli warstwa odbijająca 
światło jest uszkodzona, konieczne jest 
jej fachowe naprawienie. W bardzo 
starych lustrach wykonywana ona była 
z użyciem tlenku rtęci – wówczas jej 
renowację trzeba zlecić profesjonaliście.  

Stara porcelana, szkło i ceramika
Kolekcjonując wyroby porcelanowe, wcześniej czy później spotkamy 
się z koniecznością naprawy uszkodzeń. Tego typu przedmioty 
nawet sklejone mogą zachować duże walory dekoracyjne! Jeśli więc 
rozbiła nam się filiżanka czy cenna figurka, a chcemy je naprawić, 
warto rozważyć, czy jesteśmy w stanie to zrobić samodzielnie. 
W wielu przypadkach bowiem posklejanie porcelany przy użyciu 
ogólnodostępnych klejów może tylko ją oszpecić. Do uzyskania 
zadowalającego efektu, wymagane są dedykowane kleje i środki, 
a tymi dysponują wyspecjalizowane pracownie. Ślady profesjonalnie 
przeprowadzonych napraw często są praktycznie niewidoczne. Gdy 
naczynia są mniej cenne, możemy pokusić się o samodzielne klejenie. 
Można do tego celu użyć specjalnie przygotowanej mieszanki kleju 
epoksydowego i potłuczonej na proszek porcelany w tym samym kolorze 
co klejone naczynie. 
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W ŁAZIENKOWEJ MODZIE PRZYSZEDŁ 
CZAS NA RÓŻNORODNOŚĆ. NIKOGO 
JUŻ NIE DZIWIĄ NIE TYLKO KONTRASTOWE 
ZESTAWIENIA KOLORYSTYCZNE, 
ALE RÓWNIEŻ ZASKAKUJĄCE ŁĄCZENIA 
MATERIAŁÓW. BY KOMPOZYCJA BYŁA 
SPÓJNA I UDANA, PROJEKT WNĘTRZA 
POWINIEN UWZGLĘDNIAĆ ZARÓWNO 
WŁAŚCIWOŚCI, JAK I TEŻ FORMATY, 
STRUKTURĘ, BARWĘ, A NAWET CIĘŻAR 
OKŁADZIN.

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

 FOT. TUBĄDZIN

mieszaj i łącz
W ŁAZIENCE



59

 FO
T.

 K
AT

A
R

ZY
N

A
 K

A
M

IŃ
SK

A

URZĄDZAJĄC ŁAZIENKĘ W STARYM BUDOWNICTWIE, 
WARTO UWZGLĘDNIĆ ZASTANE ELEMENTY, TAKIE JAK 

CEGŁA, Z KTÓREJ ZBUDOWANO ŚCIANY. POMALOWANA 
LUB TYLKO ZABEZPIECZONA PRZECIWWILGOCIOWO 

MOŻE Z POWODZENIEM ZASTĄPIĆ NOWĄ OKŁADZINĘ.    

P rojektanci nowoczesnych ła-
zienek stawiają na indywidu-
alizację przestrzeni – coraz 

mniej osób zadowala się monochro-
matycznymi zestawieniami, się-
gając po kompozycje płytek cera-
micznych i innych okładzin o róż-
nych wzorach, kolorach oraz faktu-
rach. Indywidualna łazienka żyje, 
ma szansę być wnętrzem niepowta-
rzalnym, unikatowym, co więcej, 
dopasowując aranżację do swojego 
gustu i własnych potrzeb, możemy 
z niej stworzyć prawdziwe miejsce 
relaksu. 

JEDNA KOLEKCJA PŁYTEK 
– KILKA WZORÓW
Potrzebę indywidualizacji aranżacji 
nowoczesnych łazienek doskonale 
rozumieją producenci płytek cera-
micznych – coraz więcej jest kolek-
cji składających się z mocno zróż-
nicowanych wzorniczo produktów. 
Najnowsze propozycje składają się 
z elementów zarówno zupełnie gład-
kich, jak i fakturowanych, zesta-
wów różnych formatów oraz kolo-
rów. W komplecie mogą się znaleźć 
takie o wzorach graficznych oraz in-
spirowanych otaczającym nas świa-
tem, takich jak piasek nadmor-
skiej plaży czy zmarszczone fale 
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morza. Połączenie płytek gładkich
i wzorzystychtojużzamało– coraz
częściejkolekcjaoferujenamkilka
deseni.Zróżnicowanemożebyćrów-
nież wzornictwo odnoszące się do
materiałów,przyczymkontrastysą
tu bardzo częstym zabiegiem styli-

stycznym–w jednympakiecieznaj-
dziemy płytki imitujące sękate de-
ski oraz gładki kamień. Nierzadko
są też odwołania do starych trady-
cji produkcji ceramicznych okła-
dziniichpochodnych:w nawetnaj-
bardziej nowoczesnych zestawach

znajdziemy zarówno płytki naśla-
dującewiekowewzorymozaiki, jak
i  cementowe czy wytwarzane ręcz-
nie barwne azulejos, a ostatnio
takżeterazzoprzypominającenasze
poczciwe lastryko.Również stylizo-
wanenagrubekaflemajolikowe,ale
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Pomocny projekt okładzin 
łazienki
Katalogi i realizacje, które zobaczymy 
w prasie, internecie lub nawet na 
żywo u znajomych mogą być dobrą 
inspiracją do wyboru okładzin, ale 
pamiętajmy, że przełożenie 1:1 
„obcego” projektu do naszej łazienki 
może zakończyć się fiaskiem. 
Zastosowanie tych samych materiałów 
w dwóch różnych pomieszczeniach na 
pewno przyniesie zupełnie inny efekt. 

 Uwaga na modne kolory. Barwy 
okładzin dobierajmy z uwzględnieniem 
oświetlenia. Ciemne zielenie 
i głębokie granaty wyglądają 
świetnie na wizualizacjach i na 
zdjęciach realizacji, ale weźmy pod 
uwagę, że fotografie do publikacji są 
wykonywane w specjalnym, bardzo 
mocnym oświetleniu. W naszej 
pozbawionej światła dziennego 
łazience duża ilość ciemnych 
płaszczyzn przytłoczy.   

 Precyzyjnie dobierajmy 
formaty. Nawet jeśli jesteśmy 
zakochani w cegiełkach układanych 
np. w jodełkę, zweryfikujmy to 
rozwiązanie, „przymierzając” je do 

konkretnego wnętrza – cięcia 
z boków oraz od góry wyglądają 
bardzo nieestetycznie. Podczas 
podejmowania decyzji, bardzo 
ważną rolę odgrywają dobrze 
przeprowadzone pomiary 
każdego elementu – obudowy 

WC, kabiny prysznicowej, pasa 
ściany nad umywalką, który 
chcemy wyróżnić inną okładziną 
lub odrębnym formatem płytek. 
Projekt powinien uwzględnić 
zarówno grubość materiałów, 
które będziemy łączyć, jak i fugi. 

 REKLAMA 
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znacznie od nich cieńsze i najczę-
ściej jednolite kolorystycznie okła-
dziny od lat nie wychodzą z  mody. 
Bez problemu znajdziemy też płytki 
z uproszczonymi geometrycznymi 
dekorami lub przeciwnie, niemal 
fotograficznymi wizerunkami pej-
zaży, detali architektonicznych czy 
fragmentów miast. W zestawieniach 
obowiązuje dowolność, byle cała 
kompozycja była spójna.   

GRA FORMATEM, KOLOREM 
I FAKTURĄ
Kontrastujące zestawienia to naj-
prostszy i wcale nie nowy środek do 
zindywidualizowania łazienki. Na to-
pie są kompozycje z dużych forma-
tów, które osiąga się praktycznie tylko 
w ciężkich płytkach gresowych połą-
czonych z lekką mozaiką i  niewiel-
kimi kaflami o wydłużonym kształ-
cie prostokąta, łudząco przypomi-
nające wykończenia dawnych sta-
cji kolei podziemnych i z tego tytułu 
nazywanych również kolekcjami me-
tro. Modne są wielkoformatowe płytki 
gresowe typu carving – to łudzące imi-
tacje płyt ciętych z olbrzymich blo-
ków kamiennych. Udane kompozy-
cje to carving z płytkami typu wood 
koncept, czyli gresowymi inspirowa-
nymi prawdziwym drewnem. Warto 
wziąć pod uwagę modę na wszelkie 

zapożyczenia – wąskie kafle układane 
są już nie tylko w modną cegiełkę, ale 
również w podłogową jodełkę. Można 
także postawić na kontrast „techno-
logiczny” – np. płaszczyznę idealnie 
gładkich i równiutkich płytek bezspo-
inowych zestawić z ręcznie wyrabia-
nymi lub naśladującymi ręczną pro-
dukcję płytkami o nierównościach 
w wymiarach i przebarwieniach – uni-
katową strukturą i bogactwem tonacji 

kolorystycznych wyróżniają się płytki 
zellige. 

KROK DALEJ – SWOBODNE 
KOMPOZYCJE OKŁADZIN
Pomysł na łazienkę może się też 
opierać na zupełnej swobodzie w łą-
czeniu z różnych materiałów. Chcąc 
w ten sposób zindywidualizować to 
pomieszczenie, dobrze jednak po-
stawić na jeden rodzaj płytek lub in-
nej okładziny, czyniąc go dominantą 
wnętrza. Zazwyczaj jest to ta okła-
dzina, która ma najbardziej wyra-
zisty kolor, wzór lub fakturę. Pozo-
stałe, choć mogą być również bardzo 
efektowne, stają się wówczas tłem 
kompozycji. W modnych łazien-
kach motywem przewodnim czę-
sto stają się płytki naśladujące hi-
storyczne wzory. Zestawienia z ich 
użyciem stały się hitami – śmiało łą-
czy się je z nowoczesnymi wielkofor-
matowymi płytkami, a także z natu-
ralnym drewnem i kamieniem. Kla-
syczne wzornictwo, nawet jeśli idzie 
w parze z bogatą kolorystyką to do-
bry partner do połączeń również 
z modnymi płytkami 3D. Do łazien-
kowym kompozycji zaprasza się ta-
pety oraz – uznawane dotychczas za 
nietypowe materiały –  płyty OSB, 
cegłę czy blachę. Ściany pomalo-
wane farbą mają również ogromny 
potencjał! 
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W NASZYCH KUCHNIACH I SPIŻARNIACH NIE BRAKUJE ELEMENTÓW 
WYPOSAŻENIA CZY ŻYWNOŚCI, KTÓRYCH PRZECHOWYWANIE W SPOSÓB 
UPORZĄDKOWANY BYWA TRUDNE. Z TYM ZADANIEM PORADZIMY SOBIE BEZ 
PROBLEMÓW, WYKORZYSTUJĄC RÓŻNORODNE UDOGODNIENIA.

gwarantowany

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

W kuchni ze względu na jej 
charakter porządek i  czy-
stość mają duże znacze-

nie. Utrzymanie w niej ładu w znacz-
nym stopniu ułatwi, a  także uprzy-

jemni przyrządzanie i  spożywanie 
posiłków. Jest też istotne ze względu 
na higienę, a  nawet bezpieczeństwo 
jej użytkowników. A  przecież nawet 
największym pedantom zdarza się 

bałagan w kuchni – szczególnie nie-
trudno o niego w czasie przyrządza-
nia potraw świątecznych czy uroczy-
stego obiadu. Po rozpakowaniu pla-
stikowej lub papierowej torebki nie 

PORZĄDEK
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tylko na blacie, ale także w szafkach 
można znaleźć ślady wielu produk-
tów. Równie kłopotliwe bywa prze-
chowywanie suszonych owoców czy 
grzybów – w  nieodpowiednich wa-
runkach nie tylko „brudzą” półki, 
ale też szybciej się psują. Korzyst-
niej będzie, jeśli umieścimy je w od-
powiednich pojemnikach. Porząd-
kowi na kuchennych półkach służy 
jeszcze więcej wygodnych rozwią-
zań. Są mało kosztowne, a znakomi-
cie usprawniają organizację kuchen-
nego życia.

POJEMNIKI NA WSZYSTKO
Korzystanie z  pojemników to nie 
tylko dobry sposób na uniknięcie nie-
porządku. Dzięki nim przedłużymy 
świeżość rozpakowanych produktów. 
W  szczelnie zamkniętych ich smak 
i  zapach pozostaje dłużej właściwy. 
Nie ma też ryzyka, że w żywności za-
gnieżdżą się mole lub inne szkodniki. 
Wybierając pojemniki do przechowy-
wania domowych zapasów, sięgajmy 
tylko po produkty przeznaczone do 
kontaktu z  żywnością. W  tym przy-
padku uroda musi iść w parze z bez-
pieczeństwem. Szczegółowe informa-
cje zazwyczaj określa ich producent. 
Przed zakupem pojemników warto 
przejrzeć nasze zapasy żywności, co 
pozwoli nam określić liczbę koniecz-
nych naczyń oraz ich wielkość. Warto 
kupować je w wieloelementowych ze-
stawach o  zróżnicowanej wielkości. 
Komplet może się składać z pojemni-
ków przeznaczonych do przechowy-
wania cukru, kawy, herbaty oraz uzu-
pełniającego je chlebaka. Tak skom-
ponowane akcesoria nie tylko uła-
twiają przechowywanie, ale także 
utrzymanie porządku, a  w  przy-

padku wyeksponowanych pojemni-
ków również harmonię aranżacji.

POPULARNY PLASTIK
Do najczęściej stosowanych należą po-
jemniki wykonane z tworzywa sztucz-
nego, np. szczególnie odpornego na 
uszkodzenia mechaniczne czy skrajne 
temperatury polipropylenu. Jego zaletą 
jest też szczególnie wysoka ochrona 
przed wilgocią. Pojemniki plastikowe 
wykonuje się także z poliwęglanu lub 
mieszanek innych tworzyw. Niezależ-
nie od składu, wszystkie pojemniki 
są lekkie, mają wiele kształtów i róż-
norodną wielkość, są dostosowane 
do przechowywania bardzo rozma-
itych produktów, poczynając od przy-
praw przez ryż czy bułkę tartą po ma-
karony. Dzięki nim zapanuje również 
porządek w  lodówce – bez problemu 
znajdziemy odpowiednie do przecho-
wywania wędlin, dań obiadowych, 
a  nawet jajek. Owoce, np. cytryny, 
można przechowywać w  pudełkach 
o  kształcie owocu, co sprzyja zacho-
waniu ich świeżości i aromatu. 

Ciekawym rozwiązaniem są też po-
jemniki zaprojektowane specjalnie 
z myślą o kawie. Dzięki zastosowaniu 
próżni przechowywany w  nich pro-
dukt nie straci swoich walorów za-
pachowych i smakowych. Gwarancje 
bezpiecznego zastosowania potwier-
dzi oznaczenie międzynarodowym 
symbolem, np. widelca i  pucharu 
(kieliszka). 

PORZĄDEK
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Pojemniki nie powinny zawierać szko-
dliwego bisfenolu A, czyli BPA, po-
nieważ naczyń z  ich zawartością nie 
można używać w kuchence mikrofa-
lowej, a  także długo przechowywać 
przetworzonej żywności w  lodówce, 
dlatego wybierajmy pojemniki ozna-
czone symbolem BPA free. Na pojem-
niku może się też znajdować symbol 
określający zakres temperatur, w  ja-
kich może być stosowany. Dla zwolen-
ników ekologii ważną informacją jest 
wstęga Mobiusa w postaci trójkąta zło-
żonego z 3 strzałek, dzięki niej wiemy, 
że produkt nadaje się do recyklingu. 
Wybierając naczynie, zwróćmy uwagę 
na szczelność pokrywki. W kuchni do-
cenimy pojemniki z  antypoślizgową 

powierzchnią, co gwarantuje pewny 
chwyt, nawet gdy sięgniemy po nie 
mokrą dłonią. 
Pojemniki plastikowe niekiedy by-
wają trudne do wyczyszczenia. Chłoną 
także zapachy, które mogą się utrzy-
mywać nawet po starannym umyciu. 

UNIWERSALNE SZKŁO
Przechowywanie żywności w  szkla-
nych pojemnikach to sposób spraw-
dzony przez pokolenia. Ich używa-
nie jest z  pewnością bezpieczne dla 
naszego zdrowia, ponieważ szkło 
to tworzywo naturalne, nie wchodzi 
w reakcje chemiczne z żywnością oraz 
nie wytwarza żadnych szkodliwych 
związków. Szklane opakowania nie 

przyjmują też zapachów przechowy-
wanych w  nich artykułów. Trzymane 
w  nich produkty spożywcze zacho-
wują dłużej świeżość, smak i zapach. 
Wyposażone w  zakrętki można bar-
dzo szczelnie zamknąć, pod warun-
kiem, że pokrywka będzie szczelna, 
a najlepiej wyposażona w uszczelkę. 
Są więc idealne choćby do przypraw, 
a także grzybów czy suszonych owo-
ców. Schowane do nich płatki śniada-
niowe czy grzanki będą zawsze chru-
piące. Atutem szklanych pojemni-
ków jest również ich różnorodność. 
Bez problemu możemy wyposażyć 
kuchnię zarówno w  niewielkie sło-
iczki na przyprawy, jak i duże pojem-
niki na spaghetti. 
W  szkle można przechowywać je-
dzenie nie tylko na kuchennych pół-
kach, ale też w  lodówce, a nawet za-
mrażarce. Do tych funkcji są dostoso-
wane szklane pudełka ze szczelnymi 
pokrywkami. Duże możliwości otwie-
rają naczynia ze szkła żaroodpornego 
– przechowywane w  nich jedzenie 
można podgrzewać lub przyrządzać 
bez konieczności zmiany naczynia. 
Wiele szklanych pojemników ma rów-
nież atrakcyjny design, co sprawia, 
że chętnie je eksponujemy na otwar-
tych półkach. Ozdobą kuchni mogą 
być pojemniki szklane z  rysunkiem 
koronki. 

CERAMIKA KU OZDOBIE
Jeśli zależy nam na tym, by pojem-
niki z żywnością stały się dekoracją 
kuchni, sięgnijmy po ceramikę. 
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Design tego rodzaju pojemników 
kojarzy nam się przede wszystkim 
z ciepłą kuchnią rustykalną. To czę-
sto okrągłe lub prostokątne pu-
dełka z ozdobnymi wzorami lub na-
pisami. Neutralne są w  odcieniach 
bieli z drewnianymi wieczkami, cho-
ciaż wiele modeli ma też pokrywki 
ceramiczne. Naczynia tego rodzaju 
są bezpieczne dla naszego zdrowia, 
ponieważ ceramika nie wchodzi w re-
akcje z przechowywaną w niej żywno-
ścią. Sprawdzą się w kuchni alergika. 
Warto w nich trzymać produkty syp-
kie. To propozycja głównie do prze-
chowywania suchej żywności oraz 
przypraw, szczególnie tych, które za-
wsze powinny być na wyciągnięcie 
ręki, takich jak sól czy cukier, a także 
kawa oraz herbata. Pamiętajmy jed-
nak, że ceramika jest dość ciężka, naj-
lepiej więc wykorzystywać ją do żyw-
ności przechowywanej w niewielkich 
ilościach lub lekkiej. Minusem ce-
ramiki jest jej kruchość, pojemnik 
z  tego surowca łatwo obić lub stłuc. 
Wyroby ceramiczne dobrze reagują 
na niskie temperatury, można w nich 
przechowywać żywność w  lodówce. 
Wiele z  nich sprawdza się też pod-
czas podgrzewania jedzenia w  ku-
chence mikrofalowej i  piekarniku. 
Klimatu dodadzą wnętrzu stare po-
jemniki ceramiczne – nawet w  no-
woczesnej kuchni warto wyekspono-
wać rodzinne pamiątki, łatwo także 
je znajdziemy na pchlich targach 
i w internecie.  

FUNKCJONALNY METAL
Jeśli zależy nam na jak najdłuższym 
zachowaniu aromatu oraz gwaran-

cji całkowitego odcięcia żywności 
od wilgoci, wybierzmy pojemniki 
metalowe. To idealny wybór, by za-
chować świeżość domowych ciaste-
czek, orzechów, chrupek, płatków 
śniadaniowych czy cieszyć się zapa-
chem kawy, ziół i herbaty. Metalowe 
puszki będą też dobre do przecho-
wywania mąki, ryżu, a  także kasz. 
Oprócz szczelności atutem metalo-
wych pojemników jest ich lekkość 
oraz duża trwałość – nie są nara-
żone na zbicie. Pojemniki tego ro-
dzaju mogą być duże, nawet o  po-
jemności 1,5-2 l, dzięki czemu zmie-
ści się w  nich całe opakowanie 
mąki, cukru lub paczka płatków. 
Mała waga puszek sprawi, że gdy 
będą potrzebne, sięgniemy po nie 
bez wysiłku. Nie należy ich jednak 
wykorzystywać do przechowywa-
nia świeżych owoców, kiszonek czy 

zup, ponieważ wchodzą w  reakcję 
z  kwasem, tworząc nieprzyswajalne 
dla naszego organizmu związki. 
Nowoczesne pojemniki metalowe 
mają otwory zapewniające dopływ 
powietrza –  z  powodzeniem można 
więc w nich przechowywać również 
warzywa. 
Do zalet pojemników metalowych 
należy ich bogate wzornictwo. Się-
gając po nowe produkty, bez pro-
blemu dobierzemy odpowiednie do 
kuchni rustykalnej, industrialnej 
czy loftowej.
Wiele produktów jest sprzedawa-
nych w  efektownych metalowych 
opakowaniach – pudełka po wy-
korzystanych już produktach np. 
herbacie, ciasteczkach czy kawie 
można wykorzystać do innych ce-
lów.  Stare metalowe puszki  nada-
dzą kuchni charakter vintage. 
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AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska

NATURALNIE
Z ZAPACHEM, ZE SMAKIEM, SKROMNIE. 
PODARUJMY SOBIE NA ŚWIĘTA KLIMAT 
BLISKI NATURY.

w święta

GWIAZDKOWE AROMATY
Nic tak nie buduje klimatu świąt Bożego 
Narodzenia, jak zapach. Wypełniające domy 
aromaty piernikowych przypraw, nieodmiennie 
nastrajają nas pozytywną, pełną ciepła 
atmosferą. Przygotowując zatem świąteczny 
wystrój naszych mieszkań, wykorzystajmy 
ten prosty i niekosztowny zabieg – napełnijmy 
dekoracyjne słoje, misy, tace naturalnymi 
suszonymi (najlepiej samodzielnie) owocami, 
plastrami jabłek i pomarańczy oraz pełnymi 
zapachów przyprawami jak kora cynamonu, laski 
wanilii, gwiazdki anyżu, goździki.  
Niech te zwyczajne, apetyczne dekoracje pojawią 
się również w pomysłach na prezenty lub ich 
opakowania. Tak wiele, niewielkim sumptem, 
możemy bowiem dać od siebie.
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A PRZY STOLE LEŚNY KLIMAT
Święta Bożego Narodzenia mają w sobie odrobinę 
bajkowości i magii. Korelacja z lasem i takie nawiązania 
w dekoracjach są tu jak najbardziej mile widziane. Zadbajmy 
zatem o stół w klimacie leśnej aury. Przedświąteczny 
spacer poprawi naszą kondycję, a jednocześnie pozwoli 
zebrać ozdoby, którymi inspiruje przyroda. Naturalne dary 
lasu, takie jak zielone liście, gałązki, owoce krzewów, 
żołędzie, orzechy, kasztany, szyszki o różnych kształtach 
to bogactwo, o jakie aż prosi się wystrój naszego 
świątecznego stołu. Oddając ducha bliskości oraz więzi 
z naturą, nie zapominajmy o pięknych obrusach i serwetach. 
Te lniane w naturalnym kolorze, białe lub écru będą dobrze 
eksponowały wyjątkowe dekoracje.

ŻYWE, ZIELONE, DONICZKOWE
Chociaż symbolem świątecznych dekoracji 
jest choinka, to jednak nie zawsze musimy 
się na nią decydować. Żywa zieleń roślin 
doniczkowych odpowiednio wyeksponowana, 
w towarzystwie innych bożonarodzeniowych 
ozdób świetnie odda klimat i wpisze się 
w atmosferę tego miłego czasu, a wyrazista 
czerwień doniczki lub osłonki będzie dobrym 
dodatkowym zabiegiem na te dni. Przyda 
się także sztuczny mech czy modny 
ostatnio chrobotek. Zaleta takiej ozdoby 
– rośliny zostaną z nami na dłużej!
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 – czarny i biały

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Do kluczowych elementów wpływających na styl i at-
mosferę wnętrz należy zestaw użytych w nich barw. 
To one dodają pomieszczeniom szyku, tworzą ich 

energię, budują przyjazny lub chłodny klimat. Z pewnością 
do najbardziej wyrazistych, a przy tym sprawdzonych mik-
sów kolorystycznych należy duet czerni z  bielą. Stylizacje 
oparte na dominacji tych dwóch kolorów dają zazwyczaj do-
bry efekt, są spójne i przyciągające wzrok. Jeśli zależy nam 
na ponadczasowej, eleganckiej aranżacji salonu, kuchni, ła-
zienki czy innych wnętrz, użyjmy ich. Zestawienia biało- 
-czarne są też dobrą bazą do wprowadzenia mocnych akcen-
tów kolorystycznych, np. w postaci pojedynczych mebli czy 
artykułów dekoracyjnych.  

MOCNE POŁĄCZENIE
Biel i  czerń to obok szarości jedyne naprawdę neutralne 
kolory. Występują w  wielu wariantach chłodnych, a  także 

DUET idealny

POTENCJAŁ TEGO POŁĄCZENIA KOLORYSTYCZNEGO DOCENIANO 
OD TYSIĄCLECI – NAWET W WARIANCIE KLASYCZNYM JEST ZARAZEM 
NOWOCZESNY, A PRZY TYM STYLOWY I ZAWSZE NA TOPIE! 
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ciepłych. Biel to zarówno kolor ko-
ści słoniowej, jak i śmietany czy bar-
dzo jasnego piasku. Czerń może ko-
jarzyć nam się z barwą kamieni, cze-
kolady czy też być bliska grafitowi lub 
antracytowi. Barwy te mają dużą siłę 
oddziaływania na emocje – wnoszą 
do wnętrz spokój, a wiele z ich odcieni 
ma także właściwości relaksujące. 
Są również uważane za wytworne. 
Biel przepięknie rozświetla wnętrza 
i zwiększa wrażenie ich świeżości. Atu-
tem czerni jest mocne osadzenie po-

wierzchni w  tym kolorze w  prze-
strzeni, to barwa doskonale sprawdza-
jąca się też, gdy chcemy wydzielić czy 
zaznaczyć odrębność jakiegoś aneksu 
w pomieszczeniu czy strefy. Zestawie-
nie bieli oraz czerni poprzez bardzo 
wyrazisty kontrast otwiera także duże 
możliwości budowania iluzji optycz-
nych. Czarna ściana lub podłoga w po-
łączeniu z  bielą dodadzą przestrzeni 
głębi. Ten miks kolorystyczny buduje 
perfekcyjne tło dla wielu elementów wy-
kończenia i wyposażenia wnętrz.

BIEL I CZERŃ POD STOPAMI
Do często stosowanych i  ponadcza-
sowych rozwiązań należy zastosowa-
nie bieli oraz czerni na podłogach. 
Do klasycznych kompozycji należą 
posadzki w biało-czarną szachownicę. 
Będą dobrym punktem wyjścia nie 
tylko do aranżacji w  stylach histo-
rycznych, ale też minimalistycznych, 
loftowych, a nawet rustykalnych czy 
kolonialnych. Podobny atut ma pod-
łoga skomponowana z  białych lub 
czarnych heksa- lub oktagonów 
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połączonych wstawkami w  kon-
trastowej bieli lub czerni. Taka po-
sadzka najlepiej wygląda, gdy wyko-
nano ją ze szlachetnych materiałów 
– marmuru lub granitu, ale równie do-
brze prezentuje się w postaci płytek 
ceramicznych. Znacznie bardziej no-
woczesnym rozwiązaniem jest jedno-
licie czarna lub biała posadzka. Biała 
podłoga sprawi, że wnętrza staną się  
rozświetlone i przestronne – jest to wy-
kończenie odpowiednie do małych 
mieszkań. Czerń pod stopami będzie 
mocnym akcentem dobrze osadzają-
cym całą aranżację pomieszczenia. 
Warto się zdecydować na taką pod-
łogę choćby w  wysokich wnętrzach 
loftowych. Czerń podłogi doskonale 
współgra ze ścianami wykończonymi 
np. cegłą, fornirem lub nowoczesną 

boazerią. Takie połączenie złagodzi 
wszelkie kontrasty. Jeśli jednak za-
leży nam na silnym odcięciu ścian 
od podłogi, użyjmy na ścianach bieli. 
Materiałami, które podkreślą taki za-
mysł projektowy, będą choćby gres 
polerowany wielkoformatowy lub też 
różnego rodzaju wylewki. Warto po-
kusić się również o przemalowanie na 
któryś z odcieni tych kolorów starych 
desek lub parkietu, a także zmatowio-
nych okładzin ceramicznych. Mniej 
oczywiste, a bardzo praktyczne i nie-
drogie są różnego rodzaju wykładziny 
elastyczne. Godne uwagi jest choćby 
naturalne linoleum – posadzki z  tego 
materiału cieszyły się dużym powo-
dzeniem w  czasach modernizmu, 
kiedy to biel i czerń przeżywały swój 
boom.

ŚCIANY Z UMIAREM
Do często stosowanych i  ponadcza-
sowych rozwiązań należy zastosowa-
nie bieli i czerni na ścianach oraz pod-
łogach. Do klasyki zalicza się choćby 
czarna lub biało-czarna podłoga 
i białe ściany.  Wyjątkowo mocny kon-
trast kolorystyczny sprawi, że po-
mieszczenie nabierze głębi. Mniej 
oczywistym wyborem będzie zasto-
sowanie czerni na ścianach. Taka sty-
lizacja jest nie tylko na topie, to rów-
nież rozwiązanie mocne i oryginalne. 
Jeśli decydujemy się na jednolicie 
czarne ściany, najbezpieczniej użyć 
tej barwy tylko na jednej ze ścian lub 
do określonej wysokości – najczęściej 
czerń nie przekracza wysokości lam-
perii, czyli ok. 130 cm. Do tworze-
nia takich wariantów wykończenio-
wych najczęściej służą farby, w przy-
padku czerni także magnetyczna i ta-
blicowa, tapety oraz płytki ceramiczne 
i  kamienne. Dobrym pomysłem jest 
też stworzenie na ścianach kompozy-
cji biało-czarnej. Do klasycznych na-
leżą choćby wzory z  płytek białych 
lub czarnych z bordiurą w kontrasto-
wym kolorze. Jednak najwięcej moż-
liwości wykorzystania bieli i  czerni 
na ścianach otwierają tapety. Mogą to 
być biało-czarne grochy, kwiaty, paski 
czy modna od kilku sezonów krata. 
Amatorzy op artu z  pewnością wy-
biorą tapety trójwymiarowe nawiązu-
jące do tego nurtu. Za sprawą silnego 
kontrastu tego typu wzory mają bar-
dzo silne oddziaływanie na otoczenie, 
dlatego wystarczy, gdy ułożymy 
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je jedynie na jednej ze ścian lub ich 
fragmentach – wyrazisty, dynamiczny 
wzór może być bowiem bardzo mę-
czący dla oczu i  wzbudzać niepokój 
u osób przebywających we wnętrzu. 

Z NUTĄ KOLORU
Miksowanie bieli i  czerni może jed-
nak wydawać się niekiedy bez wy-
razu, może też być odbierane jako 
monotonne. Taki niepożądany efekt 
jest możliwy szczególnie wtedy, 
gdy te kolory zostały użyte na du-
żych płaszczyznach ścian lub pod-
łóg lub w  przypadku wielkogabary-
towych mebli. Unikniemy tego wra-
żenia wprowadzając inną barwę do 
wnętrza. Taki akcent kolorystyczny 
wpływa w znacznym stopniu na cha-
rakter aranżacji. Zastosowanie neono-
wej czerwieni czy pomarańczy lub czy-
stego błękitu może być dopełnieniem 
energetyzującej stylizacji op artow-
skiej czy minimalistycznej. Użycie barw 
złotych oraz srebrnych w zależności od 
odcieni może przybliżyć naszą styliza-
cję do wnętrz art déco lub glamour. 
Elementem przełamującym zestaw 
biało-czarny jest też naturalny kolor 
drewna – wykonane z sosnowego lub 
dębowego drewna meble czy inne ele-
menty wykończenia lub detale mogą 
sprawić, że pomieszczenie nabierze 
charakteru rustykalnego lub eklek-
tycznego. Ożywczym, przyciągającym 
wzrok dodatkiem mogą być zasłony, 
rośliny, obrusy, koce, ręczniki, oprawy 
oświetleniowe, a także liczne akceso-
ria kuchenne czy łazienkowe.

WZORY PRZEZ WIEKI
Stylizacje biało czarne są solidnie osa-
dzone w historii architektury wnętrz, 
poczynając do starożytności. Długą 
tradycję mają choćby posadzki w bia-
ło-czarną szachownicę wykonaną z ka-
mienia. Równie stara jest kompozy-
cja zbudowana z  płytek heksagonal-
nych lub oktagonalnych ze wstawkami 
w  kontrastowej bieli albo czerni. Da-
leko w  przeszłości jest też zakorze-
niony wzór meandra utworzony przez 
załamujące się linie. Tworzono z niego 
zarówno kontrastowe posadzki, jak 
i  bordiury wykańczające ściany 
oraz podłogi. Te motywy wykonywane 
z płytek kamiennych i ceramicznych 
najczęściej kwadratowych zdobiły 
wnętrza w  starożytnym świecie ba-
senu Morza Śródziemnego, renesan-

sowych pałacach czy burżuazyjnych 
XIX-wiecznych kamienicach. Moda 
na miks bieli z  czernią ugruntowała 
się w  czasach modernizmu. Styl art 
déco zafascynowany starożytnością 
wyjątkowo cenił kontrastowe kompo-
zycje. Do inspirujących należą choćby 
wykończone w tym stylu łazienki na 
zamku w Wiśle. Nadal na topie są ma-
jące wielowiekową historię czarno-
-białe aranżacje w stylu mauretańskim. 
W  tym przypadku kluczową rolę od-
grywają płytki typu azulejos z  moty-
wami roślinnymi i  geometrycznymi 
charakterystycznymi dla kultury is-
lamu. Za historyczne uznaje się także 
rytmiczne biało-czarne formy geome-
tryczne  typowe dla op artu. Ich siłą jest 
wyrazistość i dynamika dająca wraże-
nie wręcz trójwymiarowego. 

Biel i czerń to także kolory mebli 
oraz tkanin obiciowych. Od lat 
do klasycznych należą zestawy 
w odcieniach bieli. Białe meble 
doskonale sprawdzają się we 
wnętrzach naszych niewielkich 
domów i mieszkań. O ich 
powodzeniu świadczy liczba 
wzorów poczynając od klasycznych, 
wręcz historycznych po bardzo 
nowoczesne. Niezależnie od stylu 
zawsze dodają pomieszczeniom 
rozmachu i powiększają je 
optycznie. Ma to szczególnie 
znaczenie w przypadku zabudowy 
kuchennej, łazienkowej lub 
dużych garderobianych szaf, które 
najczęściej zajmują całe ściany lub 

dominują na nich. Nie bez znaczenia, 
szczególnie w kuchni i łazience, 
jest utożsamiana z bielą czystość 
i świeżość. Bardzo oryginalny 
i ponadczasowy efekt wizualny 
możemy uzyskać decydując się 
na meble w odcieniach czerni. 
Te najlepiej sprawdzają się 
w roli przyciągającego 
wzrok akcentu. Duże pole 
do niebanalnych aranżacji 
dają np. klasyczne 
stylizowane 
na stare lub 
oryginalne 
wiekowe meble 
wykończone czarną 
farbą. 

Eleganckie dopełnienie
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z magazynu i fabryki 

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

POŻYCZONE   
DLACZEGO STYL LOFTOWY UPODOBAŁ SOBIE 
WŁAŚNIE DRZWI PRZESUWNE? DREWNIANE 
LUB METALOWE SKRZYDŁA ZAWIESZONE NA 
STALOWEJ RAMIE TO ROZWIĄZANIE WPROST 
NAWIĄZUJĄCE DO PRZEMYSŁOWYCH WRÓT HAL 
PRODUKCYJNYCH I MAGAZYNÓW. 

Zastosowanie we wnętrzu drzwi przesuwnych przynosi niemało 
korzyści. Wiele osób docenia je za możliwość lepszego, bardziej 
ekonomicznego rozplanowania przestrzeni niż ma to miejsce 

w przypadku modeli rozwieralnych, których otwarte skrzydło zabiera 
sporo miejsca. Drzwi przesuwające się na ścianę lub chowane w niej 
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pozwalają wykorzystać przestrzeń, 
która z obawy przed obiciem i ograni-
czeniem swobody użytkowania przez 
drzwi rozwieralne pozostaje niewy-
korzystana. Sprawdzą się szczegól-
nie wtedy, gdy wejścia sąsiadujących 
pomieszczeń są tak blisko siebie, że 
tradycyjne skrzydła podczas otwiera-
nia mogłyby się zderzać i wzajemnie 
blokować. Można je również stosować 
do podzielenia powierzchni pomiesz-
czenia wielofunkcyjnego – na przy-
kład, gdy w potrzebujemy tylko na 
jakiś czas oddzielić w pokoju dzien-
nym miejsce do pracy od kącika ja-
dalnego czy wypoczynkowego. Nie 
mniej ważne są walory estetyczne 
–  wnętrza z drzwiami przesuwnymi 
wydają się bardziej przestronne, zy-
skują nowoczesny charakter. 

STYL LOFTOWY 
W ESTETYCE DRZWI
Choć podstawową funkcją drzwi we-
wnętrznych nie jest kreowanie kli-
matu wnętrza, to jednak bardzo czę-
sto to one właśnie przykuwają uwagę 

w większym stopniu niż podłogi czy 
ściany, które mogą stanowić neu-
tralną bazę do wielu stylów. Surowa 
cegła na ścianach, beton na posadzce 
i suficie, stal jako dekoracja, stare 
zużyte materiały posadzkowe 

 DRZWI WEWNĘTRZNE 
MOGĄ PRZESĄDZIĆ 
O STYLU WNĘTRZA 

– STANOWIĄ PRZECIEŻ 
SPORE PŁASZCZYZNY 

PIONOWYCH 
POWIERZCHNI. 
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i  ścienne, przestronne zalane świa-
tłem pomieszczenia – styl indu-
strialny jest ciągle na topie! W tej tak 
wyrazistej konwencji żaden element 
wnętrza nie powinien być dysonan-
sem. Nawiązanie do konstrukcji i es-
tetyki drzwi przemysłowych oraz wrót 
wiejskich budynków gospodarczych 
jest w tym przypadku naturalne. W fa-
brycznych halach oraz magazynach 
dużą rolę odgrywały względy prak-
tyczne – przesunięcie na ścianę sze-
rokiego skrzydła ułatwiało komuni-
kację przede wszystkim maszynom 
i  transportującym towary wózkom 
bez tworzenia przeszkody w postaci 
drzwi rozwieralnych. To właśnie te su-
rowe, przemysłowe rozwiązania me-
chanizmów przesuwnych stały się in-
spiracją dla nowoczesnych systemów 
drzwi przeznaczonych do wnętrz 
mieszkalnych. 

SYSTEMY PRZESUWNE
Jeszcze do niedawna drzwi prze-
suwne o charakterze loftowym były 
domeną bardziej rzemieślniczej niż 
masowej produkcji. Aktualnie jest już 
kilku producentów skrzydeł utrzy-
manych w tej stylistyce, w ofercie są 
także systemy przesuwne i rozwią-
zania kompleksowe umożliwiające 
stworzenie własnych zestawów. Za-
równo konstrukcyjnych, jak i mate-
riałowych możliwości nawiązania do 
przemysłowych drzwi przesuwnych 
jest wiele. Duży wpływ na ich wy-
gląd ma samo skrzydło, możemy je 
kupić osobno lub w komplecie z sys-
temem przesuwnym. Same skrzy-

dła są najczęściej drewniane lub me-
talowe. Te w formie metalowej ramy 
wypełnionej litym drewnem, płytą 
OSB lub sklejką mają bardziej mini-
malistyczny wygląd. Z kolei modele 
wykonane z surowego drewna sosno-
wego z charakterystyczną zetką na-
wiązującą do estetyki wiejskich bu-
dynków gospodarczych mogą mieć 
charakter bardziej rustykalny, szcze-
gólnie gdy deski są głęboko szczotko-
wane i olejowane, co podkreśla natu-
ralny urok surowca. Loftowy charak-
ter drzwi podkreślimy również, gdy 
drewno będzie pomalowane bejcą lub 
lakierobejcą na ciemny kolor. Znaj-
dziemy też skrzydła z wypełnieniami 
szklanymi. 

Drugim elementem są systemy prze-
suwne, na które składają się wózki oraz 
prowadnice. W zestawach znajdziemy 
także domykacze (silent-stop), czyli 
mechanizmy spowalniające zamyka-
nie drzwi. Można je zamontować po 
obu stronach prowadnicy, zapewnia-
jąc łagodne domykanie drzwi z prawej 
i lewej strony. Można też połączyć dwa 
skrzydła drzwi – służą do tego rozwią-
zania umożliwiające ich symetryczne, 
jednoczesne otwieranie i zamykanie. 
Atutem kompletu jest dekoracyjne 
połączenie synchronicznie działają-
cych rolek. Jeśli system przesuwny 
kupujemy osobno, sprawdźmy, czy 
będzie można dobrać do niego drzwi 
dowolnej grubości. 

Klasyka industrialna 
i nowoczesne wzornictwo 
Design metalowych okuć drzwi przesuwnych nie 
jest pomysłem naszych czasów – takie rozwiązania 
znane były w latach dwudziestych ubiegłego 
wieku przede wszystkim w budownictwie 
przemysłowym. Na rynku są firmy świadomie 
nawiązujące do historycznych fasonów wózków 
i prowadnic. Jednak w wielu przypadkach 
klasyczne wzornictwo zostało udoskonalone przez 
projektantów, jest też wiele konstrukcji zupełnie 
współczesnych o mocno uproszczonych formach. 
Wózki i prowadnice najczęściej wykonane 
są z metalu w kolorach stalowym, czarnym, 
grafitowym lub rdzy. Ważna jest jakość metalu 
i powłoki – przed zakupem sprawdźmy, czy jest 
ona certyfikowana.  
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JEGO OBECNOŚĆ WE WNĘTRZACH 
DO NIEDAWNA BYŁA UZASADNIONA 
WIELOMA WZGLĘDAMI – W DUŻEJ 
MIERZE PRAKTYCZNYMI. DZISIAJ ZA 
MONTAŻEM PARAPETU PRZEMAWIAJĄ 
RÓWNIEŻ ARGUMENTY ESTETYCZNE. 
JAKIE ROLE POWIERZYĆ MU 
W NOWOCZESNYM POMIESZCZENIU?

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Dla wielu z  nas obraz parapetu w  towarzystwie 
okna i  grzejnika należy do trwale wpisanych 
w wykończenie wnętrz. Do najważniejszych wy-

znaczonych dla niego zadań należało wspomaganie 

PARAPET
w wielu rolach
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efektywności grzejnika. To detal, 
który zabezpieczał grzejnik i  ścianę 
przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi oraz zabrudzeniami. Parapet był 
też traktowany jako półka, na której 
ustawiano kwiaty doniczkowe. Dzi-
siaj, gdy mamy farby odporne na za-
brudzenia i szorowanie oraz różne ro-
dzaje grzejników i  systemów grzew-
czych, te funkcje parapetu schodzą 
często na plan dalszy. To nie znaczy, 
że jest on zbędny, może bowiem od-
naleźć się w wielu innych sytuacjach. 
Wpływ mają na to materiały, z  któ-
rych może być wykonany czy różno-
rodność wymiarowa. Punktem wyj-
ścia do poszerzenia funkcji parapetu 
może być też forma okna – inną rolę 
będzie odgrywać parapet przy nisko 
usytuowanym przeszkleniu, a  inną, 
gdy dolna krawędź okna znajduje się 
wysoko nad podłogą.

MATERIAŁ – DOBRY PUNKT 
WYJŚCIA
Otwarciu na wiele ról sprzyja z pew-
nością różnorodność tworzyw, z  ja-
kich wykonywane są parapety. Z  ła-
twością dobierzemy odpowiedni do 
stylu wnętrza, jego funkcji oraz na-
szych planów aranżacyjnych. 
Najchętniej wykorzystywanym ma-
teriałem na parapety w  pokojach 
i kuchniach jest z pewnością drewno. 
Klejone i zabezpieczone lakierem lub 
częściej olejem daje nam gwarancję, 
że nie wypaczy się i  będzie odporne 
na wilgoć oraz zaplamienia. Para-
pety wykonuje się zarówno z  gatun-

ków rodzimych, jak i  egzotycznych. 
Często to materiał zastosowany jako 
okładzina podłogowa, ramy okna lub 
drzwi wewnętrzne. Do bardzo presti-
żowych i  funkcjonalnych należą pa-
rapety kamienne oraz kompozytowe. 
Nie mają one ograniczeń co do funk-
cji pomieszczenia –  równie dobrze 
sprawdzą się w kuchni, łazience i sa-
lonie. W  roli parapetu może też wy-
stąpić płyta laminowana. To materiał 
szczególnie chętnie wykorzystywany 

w kuchni, gdzie razem z blatem może 
tworzyć wspólną przestrzeń odstaw-
czą. Nowoczesne laminowane para-
pety mają wysoką odporność na ście-
ranie, wilgoć i  zarysowania, dzięki 
czemu należą do trwałych. Parapet 
w odcieniach bieli z komorowego PVC 
zalicza się do najtańszych. Za jego 
sprawą możemy stworzyć spójną 
kompozycję z  białymi ramami okna 
oraz drzwiami i  ścianami wykończo-
nymi w tej kolorystyce.

PARAPET KAMIENNY 
LUB KOMPOZYTOWY 

WYPOSAŻMY 
W TEKSTYLNE SIEDZISKO 
I PODUCHY ORAZ PLED. 

BĘDZIE WÓWCZAS 
BUDZIŁ SKOJARZENIA 
Z MIŁYM MIEJSCEM 

WYPOCZYNKU. 
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INSPIRUJĄCA PÓŁKA
Najbardziej oczywistą funkcją pa-
rapetu jest jego wykorzystanie jako 
miejsca, na którym eksponujemy 
kwiaty doniczkowe. Sąsiedztwo okna 
zapewnia wielu gatunkom optymalne 
warunki rozwoju. Coraz częściej jest 
to półka służąca niebanalnemu wzbo-
gaceniu aranżacji wnętrza. Z  kwia-

tów buduje się wyszukane kompo-
zycje, przeważnie wzbogacone o  de-
koracyjne drobiazgi. W  wielu wnę-
trzach parapet traktujemy także jako 
element kącika bibliotecznego – z  po-
wodzeniem może on bowiem pełnić 
funkcje półki na książki. Uroku doda 
mu z pewnością zaaranżowana w  to-
warzystwie książek stylowa lampka 
stojąca lub zamontowany nad nim 
kinkiet. Wyeksponowany we wnętrzu 
parapet jest też pretekstem, by skom-
ponować na nim efektowną wystawę 
rodzinnych pamiątek. Warto wykorzy-
stać sąsiedztwo okna i ustawić na nim 
dekoracyjne szkło, które w świetle sło-
necznym zyska na urodzie. 

Stylizacja parapetu może też podą-
żać za porami roku oraz świętami. 
Współczesny parapet to dzisiaj rów-
nież wygodna przestrzeń odstawcza. 
W  kuchni może nam posłużyć jako 
dodatkowe miejsce na sprzęty, małe 
AGD czy też być wykorzystany pod-
czas przyrządzania posiłków. Doce-
nimy go w  tej roli także w  łazience 
– dodatkowa półka na kosmetyki, ręcz-
niki czy inne akcesoria jest w tym wnę-
trzu zawsze mile widziana.

W ROLI SIEDZISKA
Parapet pod nisko osadzonym oknem, 
którego dolna krawędź sięga wysoko-
ści około 50-70 cm od podłogi, może to 
np. być stosunkowo wąski portfenetr 
lub okno panoramiczne czy też okno 
wykuszowe, warto zaprojektować jako 
siedzisko, szczególnie jeśli przeszkle-
nia otwierają pomieszczenie na atrak-
cyjne otoczenie. Będzie wygodne, je-
śli zadbamy o  jego odpowiednią sze-
rokość. Komfort wypoczynku za-
pewni nam parapet o  szerokości ok. 
40-50 cm. Siedzisko najlepiej wyko-
nać z  ciepłego, przyjemnego w  kon-
takcie materiału, np. drewna. 



Parapet dobrze wybrany
 Ważne wymiary. Szczególnie istotna jest szerokość (głębokość) 

– najczęściej wynosi od 20 do 50 cm. Parapet zawsze powinien wystawać 
poza krawędź ściany, na której go zamontowano. Większa głębokość 
poszerza możliwości aranżacyjne. Dla stylu wnętrza znaczenie ma też 
grubość. Zazwyczaj waha się ona od 2 do 3 cm. Jednak w przypadku 
parapetów o głębokości 40-50 cm wynosi ona nawet 4-5 cm. Im większa 
grubość, tym detal jest bardziej efektowny i wytrzymały na obciążenia. 
Istotna jest także długość parapetu. Powinien być on dłuższy od otworu 
okiennego od 3 do 5 cm z każdej strony.

 Materiał na lata. Do najtrwalszych parapetów należą wykonane 
z kamienia. Dobrym wyborem będą granitowe. Są odporne na 
uszkodzenia mechaniczne, zarysowania i wysoką temperaturę. 
Sprawdzą się w kuchni czy łazience. Rozwiązaniem na lata są parapety 
marmurowe. Jednak znacznie łatwiej je zarysować i zaplamić. Ich trwałość i dobry wygląd podniesie systematyczne 
impregnowanie. Materiałem dla pokoleń jest konglomerat marmurowy lub granitowy. To mieszanka naturalnych 

minerałów w formie łupanej o zróżnicowanej ziarnistości – do 
95% – i spajającej ich żywicy polimerowej. Dodatek polimerów 
sprawia, że wykonane z nich parapety mają lepsze właściwości od 
oryginałów. Są też tańsze. Zarazem wyglądem nie odbiegają od 
pierwowzorów.

 Kupić tanio. Do najtańszych parapetów należą wyroby z PVC. 
Ich atutem jest też stabilna konstrukcja oraz bogactwo wzorów. 
Powierzchnia parapetów jest wykończona odporną na zarysowania 
czy wilgoć folią melaminową. Za m.b. zapłacimy od 15 zł – cena 
zależy od wymiarów. Ze względów na koszty równie popularne 
są parapety laminowane. Poza wymiarami wpływ na ich cenę ma 
rodzaj użytej do produkcji płyty drewnopochodnej – MDF lub HDF 
oraz rodzaj wykończenia. Za m.b. zapłacimy powyżej 100 zł.

KARNISZ METALOWY
Victoria Ø19

 REKLAMA 
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COŚ Z NICZEGO, A JAKŻE 
ŚWIĄTECZNIE! DROBNE 
ZAWIESZKI Z BOMBEK 
CHOINKOWYCH ORAZ 
SUSZONYCH OWOCÓW 
ZEBRANE W DEKORACYJNĄ 
KOMPOZYCJĘ OZDOBIĄ 
WNĘTRZE, A PRZY TYM 
WZBOGACĄ JE KOJARZĄCĄ 
SIĘ Z BOŻYM NARODZENIEM 
NUTĄ ZAPACHOWĄ.

Świąteczna zawieszka jest łatwa i szybka 
w przygotowaniu, a potrzebujemy do niej:

 sznurek konopny lub jutowy w kolorze 
naturalnym oraz cieńszy sznurek sizalowy bądź 
bawełniany jasnobeżowy lub écru;

 świeżą brzozową gałązkę o dobrze 
przylegającej, ładnie wybarwionej korze;

 żywe gałązki drzew lub krzewów iglastych, 
np. jodła, żywotnik;

 ozdoby świąteczne wedle uznania;
 naturalne owoce np. dzika róża, szyszki, 

owoce suszone m.in. jabłko czy pomarańcza, 
przyprawy świąteczne jak cynamon i anyż.

Świąteczny dekor

DIY
ZRÓB TO SAM

1
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AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska

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

Brzozową gałązkę przycinamy na odpowiedni wymiar. 
Oczyszczamy i wyrównujemy brzegi. Nacinamy 
wyraźny rowek zarówno na jednym, jak i drugim 
krańcu kijka.

Przymierzamy odpowiednią długość sznurka do gałęzi, 
tak aby dekoracja wisiała w miarę luźno. Mocujemy 
sznurek w rowku na drugim końcu kijka.

Wykorzystując drugi ze sznurków, przyczepiamy 
poszczególne ozdoby jako zawieszki. Przywiązujemy 
kolejno igliwie, bombki, szyszki w regularnych odstępach 
– w układzie, jaki wyda nam się ładny.

Ozdoby warto podwiązywać na różnych wysokościach, 
tak by tworzyły wielowymiarową kompozycję. Możemy 
tu wykorzystać również kolorowe, świąteczne taśmy 
i wstążki, co doda naszej dekoracji więcej koloru. 
Zawieszona na drzwiach, ścianie czy pod żyrandolem 
wprowadzi do wnętrza klimat pachnący świętami.

Wokół rowka okręcamy i zawiązujemy sznurek 
konopny. Tak zamontowany nie będzie się zsuwał 
i utrzyma po zawieszeniu stabilnie gotową kompozycję.

5

32

4

6
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JEŚLI CHCEMY, BY ŁAZIENKA WYGLĄDAŁA MODNIE I SZYKOWNIE, UMYWALKA 
NABLATOWA BĘDZIE NASZYM PIERWSZYM WYBOREM. JEST NIE TYLKO 
EFEKTOWNA, ALE TEŻ BARDZO FUNKCJONALNA. 

na pierwszym planie

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

UMYWALKA

Umywalki nablatowe prze-
bojem weszły do naszych 
łazienek. Montowane na 

blacie lub wpuszczane weń two-
rzą z nim lub szafką atrakcyjną ca-
łość dodającą łazience charakteru. 
Ich popularność sprawiła, że do wy-

boru mamy wiele modeli idealnych 
do każdej aranżacji. Z łatwością do-
bierzemy tego typu sprzęt do nie-
wielkiego WC, rodzinnej łazienki 
czy salonu kąpielowego. Umywalki 
nablatowe mogą być wykonane z ce-
ramiki, akrylu, kamienia, a nawet 

szkła czy drewna. Wybór pożąda-
nego modelu ułatwia też różnorod-
ność kształtów. Rozwiązanie z umy-
walką nablatową połączona z dużym 
blatem sprawia, że zyskujemy dużą 
przestrzeń odstawczą, której w ła-
zience nigdy nie ma zbyt dużo. 
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TRWAŁE, UNIWERSALNE I NA CZASIE

Różnorodność kształtów
Do istotnych atutów modeli nablatowych należy ich 
forma – w tego typu umywalkach jest ona eksponowana 
w sposób niezwykle wyrazisty. Szczególny design 
sprzętów uzyskuje się głównie poprzez nawiązania 
do brył geometrycznych. Do bardzo dekoracyjnych 
należą umywalki nablatowe w kształcie ściętej kuli, 
walca czy stożka. Ich kubiczna forma sprawia, że stają 
się pierwszoplanowym elementem łazienki. Masywny 
charakter tego typu sprzętów podkreśla zazwyczaj 
grube krawędzie. Ponadczasowy styl łazienki zapewnią 
umywalki zbliżone do misy. Są nie tylko piękne, ale też 
praktyczne formy – stopniowo rozszerzające się ku 
górnej krawędzi ułatwiają mycie rąk i inne czynności. 
Modele na planie elipsy sprawdzą się np. w wąskiej 
przestrzeni. Popularne są także sprzęty na planie 
kwadratu oraz prostokąta. Miłośnicy oryginalnych 
rozwiązań mogą sięgnąć po bardziej wyszukany design 
inspirowany origami czy falami. Cienka lub ultracienka 
np. 2 mm krawędź doda strefie umywalki lekkości. 
Zwróćmy również uwagę na szerokość umywalki 
nablatowej – najczęściej wynosi ona od 40 do 70 cm. 

Popularne materiały
Na atrakcyjność i funkcjonalność umywalki nablatowej 
wpływ ma materiał, z jakiego jest wykonana. Najczęściej 
jest to ceramika w odcieniach bieli, która doskonale 
współgra z innymi zwykle utrzymanymi w tej kolorystyce 
sprzętami sanitarnymi. W tym kolorze projektowane 
są także umywalki akrylowe oraz konglomeratowe 
i kompozytowe. Atutem umywalek z ceramiki jest 
łatwość w utrzymaniu czystości, odporność na 
zarysowania i substancje żrące. Są jednak dość kruche. 
Do zalet akrylowych należy ich lekkość, odporność na 
zarysowania czy pęknięcia. Praktycznym rozwiązaniem 
są również modele kompozytowe, do ktorych produkcji 
wykorzystuje się naturalny zmielony kamień, np. marmur 
lub wapień oraz żywice epoksydowe. Są ciepłe w dotyku 
i wyjątkowo gładkie, dzięki czemu łatwiej utrzymać je 
w czystości niż ceramiczne. Należą do bardzo odpornych 
na uszkodzenia mechaniczne. 

Potencjał natury 
Osoby, które marzą o łazience innej niż wszystkie, zwrócą 
uwagę na sprzęty z kamienia, a nawet drewna. Spośród 
gatunków kamienia, z których wytwarza się umywalki, 
prym wiodą piaskowiec, marmur czy dolomit – najczęściej 
to proste modele wykonane z jednego bloku kamiennego. 
Bardzo dekoracyjne są umywalki z onyksu, który ze względu 
na krystaliczną strukturę wyróżnia się nietypową dla 
kamienia lekkością, świetlistością i przejrzystością, jednak ze 
względu na ciężar, blat umywalki powinien być wzmocniony. 
Umywalki kamienne wymagają systematycznej pielęgnacji, 
w przeciwnym razie mogą się tworzyć na nich trudne do 
usunięcia osady. Do atrakcyjnych można też zaliczyć umywalki 
z ceramiki dekoracyjnej, najczęściej ręcznie zdobione wzorami 
zakorzenionymi w tradycji. Do produkcji drewnianych 
umywalek wykorzystuje się zazwyczaj drewno egzotyczne, 
np. wenge, teak, padouk, merbau lub iroco, a także gatunki 
rodzime, takie jak jawor albo wiśnia. Za sprawą impregnatów 
są one odporne na wodę, środki chemiczne czy zadrapania 
lub obtłuczenia. 
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Wyeksponowana na rzecz 
dekoracji
Umywalka nablatowa najbardziej oczywiste 
skojarzenia budzi z modelami montowanymi na 
blacie lub szafce w taki sposób, że jej misa jest 
w pełni widoczna, a odpływ ukryty jest poniżej. 
Osadzona ponad blatem przyciąga wzrok i wysuwa 
się na pierwszy plan. Płaska powierzchnia blatu 
najczęściej tworzy jej tło i uwypukla oryginalny design. 
Wyeksponowana jest zarówno wewnętrzna strona 
misy, jak i zewnętrzna. Jeśli do reprezentacyjnej formy 
dodamy jeszcze efektowny materiał i przykuwający 
uwagę kolor, umywalka może być nawet jedyną 
ozdobą łazienki. Bardzo dekoracyjne są wyroby 
szklane – do produkcji umywalek używa się szkło 
hartowane mleczne, przezroczyste i barwione. 
Niezależnie od wielkości i kształtu szklana umywalka 
zawsze doda wnętrzu szyku oraz lekkości. Widoczna 
powierzchnia umywalki jest duża, dlatego powinna też 
być łatwa do pielęgnacji – wiele modeli pokrytych jest 
specjalną powłoką Anti-Stain, która pozwoli zachować 
idealną czystość umywalki.

Solidna podstawa
Nieodłącznym elementem modeli nablatowych jest 
blat lub szafka, na których montujemy sprzęt. Zgranie 
estetyczne blatu z umywalką decyduje o sukcesie 
aranżacyjnym tej strefy. Najczęściej wybierane 
są blaty drewniane lub wykonane z materiałów 
drewnopochodnych odpornych na działanie wilgoci 
– płyt MDF albo HDF wykończonych laminatem. 
W takim przypadku istotne jest, by ich krawędzie 
były zabezpieczone klejem wodoodpornym oraz 
listwą. Decydując się na blat drewniany, sięgajmy po 
wodoodporne egzotyczne gatunki drewna, np. teak 
czy wenge. Pamiętajmy, że nawet one będą wymagały 
systematycznego olejowania. Do solidnych należą 
też blaty kompozytowe, np. z corianu. Praktyczne, 
a przy tym unikatowe i dekoracyjne są blaty kamienne. 
Dużym powodzeniem cieszą się również funkcjonalne 
blaty z wodoodpornych płyt gipsowo-kartonowych 
wykończone płytkami ceramicznymi. Umywalkę 
nablatową można częściowo wpuścić w blat. 
Wówczas nie jest usytuowana wysoko ponad blatem 
i nie jest tak wyeksponowana jak typowa nablatowa.

Bateria do pary
Umywalki nablatowe mogą mieć otwór na armaturę. 
Bywa ona proponowana w parze z umywalką, 
w takim przypadku mamy narzucone miejsce 
jej montażu. Jednak coraz częściej ten model 
umywalki uzupełnia się bateriami montowanymi 
na blacie lub też w ścianie, co daje nam większą 
swobodę aranżacyjną. Taka armatura buduje bardziej 
nowoczesny wizerunek strefy umywalkowej. 
Jeśli planujemy baterie podtynkowe, ich montaż 
należy zaplanować przed wykończeniem ściany. 
Niezależnie od rodzaju armatury zwróćmy uwagę 
na wysokość, na jakiej zostanie ona zamontowana. 
Zbyt wysoko osadzona może sprawić, że woda 
będzie się nadmiernie rozpryskiwać. Nie może też 
być zamocowana za nisko – może to skutkować 
problemami z wygodnym użytkowaniem umywalki. 

FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA
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NIEBAGATELNY WPŁYW NA TO, JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA JESIEŃ ŻYCIA NASZEGO 
I NASZYCH BLISKICH MA PRZESTRZEŃ, W KTÓREJ MIESZKAMY. SPRAWMY, 
BY NIE OGRANICZAŁA ONA NASZEJ AKTYWNOŚCI I UCZYŃMY JĄ BARDZIEJ 
PRZYJAZNĄ!

dla seniorów

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Współcześni seniorzy to 
często ludzie mający po-
trzebę aktywnego spę-

dzania czasu, ceniący sobie samo-
dzielność i  życie na własny rachu-
nek – w  gronie rodziny, przyjaciół 
oraz  znajomych. Jednak wieku nie 
można oszukać – z upływem lat 
wszyscy tracimy sprawność. Myśląc 
o  zmianach, pamiętajmy, że dom 

powinien być przygotowany na ro-
snące ograniczenia.

ZAMIANA CZY REMONT
Późna dojrzałość to okres, w którym 
zmieniają się nasze potrzeby miesz-
kaniowe. Zazwyczaj wystarczy nam 
wtedy mniej przestrzeni – dzieci 
już dawno są na swoim, a wnuki je-
śli potrzebują naszej opieki, to za-

zwyczaj sporadycznie. Zbyt duży 
dom albo mieszkanie zamieszki-
wane przez starsze małżeństwo czy 
singla może niekiedy przytłaczać, 
a z czasem staje się trudne do opa-
nowania – kłopotliwe może być utrzy-
manie porządku i  opłacenie zbyt wy-
sokich rachunków. Problemem może 
być też położenie lokum seniora 
– na odludziu, lub w  przypadku 

KOMFORT
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mieszkania –  na wyższych kondy-
gnacjach.W starszymwiekumogąsię
nie sprawdzić kilkukondygnacyjne
domy–z piwnicą,piętremi podda-
szemużytkowym. Idealnąpropozy-
cją dla seniorów są domy projekto-
wane z  myślą o  tej grupie wiekowej. 
To zazwyczaj budynki parterowe
określane jakokompaktoweo wiel-
kości do 100 m². Jeśli korzystamy
z  samochodu, warto, by garaż był
wpisanyw bryłę budynku.W przy-
padkumieszkańnajlepiejwybierać
lokale położonenaparterze.Nieza-
leżnie od tego, czy zamieszkamy
w domujedno-czywielorodzinnym,
zwróćmy uwagę na bliskość skle-
pów, ośrodka zdrowia i  przystanku
komunikacji. Do aktywnego wypo-
czynkuz pewnościązachęcisąsiedz-
two parku. Gdy sytuacja na to po-
zwala,wybierzmyznajomąlokaliza-
cję,którapozwoliutrzymaćkontakt
z przeszłością.
A cojeślidokońcaswegożyciasenio-
rzy zostająw  swoich starychmiesz-
kaniachi domach?Tetakjakludzie
starzeją się, tracą swój urok i  funk-
cjonalność. W  takim przypadku na-
leży pomyśleć o  remoncie lub liftingu 
ich życiowej przestrzeni,by„odmłod-
niała”i stałasiętańszaw eksploata-
cji. Szczególną uwagę zwróćmy na
podwyższeniekomfortużyciai wpro-
wadzeniu udogodnień w  codzien-
nym funkcjonowaniu. Priorytetem
jestteżbezpieczeństwo–o wypadek
w starszymwiekunietrudno.

WYGODNA STREFA WEJŚCIA
Częstą przypadłością osób starszych
sącorazwiększeproblemyz porusza-
niemsię.Szczególniedotkliwąbarierą
–częstoniedopokonania–sąschody.
Z  tego względu sprawmy, by senio-
rzyużytkowalipomieszczeniausytu-
owane na jednym poziomie. W  przy-
padku domu najlepiej naziemnym,
a mieszkanianaparterze.Jeślimuszą
korzystać ze schodówzewnętrznych,
warto pomyśleć o  budowie pochylni. 
Optymalne będzie jej usytuowanie
wzdłuż ściany budynku. Pokonanie
wzniesienia ułatwi wygodna poręcz.
Pochylnia powinna mieć szerokość
1,2 m.Długośćpoziomejpłaszczyzny
ruchunapoczątku ikońcupochylni
powinnawynosićminimum1,5m.Dla

osóbporuszającychsięnawózkupoza
polemotwieraniaskrzydładrzwiwej-
ściowych do budynku powinien się
też znaleźć spocznik o minimalnych
wymiarach1,5x1,5m.W przypadku
budynków piętrowych warto zadbać
o montaż krzesła schodowego. Poru-
sza się ono po szynie, transportując
siedzącą na niej osobę na pożądaną
kondygnację. Ten typ udogodnie-
niajestodpowiednidlaosóbchodzą-
cych,leczmającychproblemyz poko-
naniem schodów. Dla poruszających
się nawózku przeznaczone sąm.in.
platformy schodowe. Komfort poru-
szaniasięzapewniodpowiednia strefa 
wejścia do domu. Drzwi zewnętrzne
powinny mieć co najmniej 90 cm 
szerokości, chociaż zalecane są
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100  cm. W  starych domach jednoro-
dzinnych mogą być węższe – nawet 
70 cm, wówczas konieczne będzie po-
większenie otworu drzwiowego. Jeśli 
drzwi wejściowe otwierają się na ze-
wnątrz, minimalne wymiary przed-
sionka powinny wynosić 1,5 x 1,5 m. 
Musi być on dłuższy, jeśli skrzydło 
otwiera się do wewnątrz. Dobrym wy-
borem będą drzwi z  naświetlem gór-
nym lub bocznym, dzięki czemu na-
wet przy słabszym wzroku będziemy 
mieć w wiatrołapie większy dostęp do 
światła naturalnego. Jeśli senior po-
rusza się na wózku, klamki i  zamki 
drzwi powinny być umieszczone mak-
symalnie na wysokości 100 cm. Nie 
zapomnijmy o  zadaszeniu podestu 
wejściowego –  sprawdzi się choćby 
gotowy przezroczysty daszek z  two-
rzywa. Konieczny jest też montaż 
oświetlenia strefy wejścia – optymal-
nym rozwiązaniem są lampy z czujni-
kiem ruchu. 

WNĘTRZA BEZ BARIER
Poruszanie się osób starszych po 
domu będzie zdecydowanie łatwiej-
sze, jeśli zdecydujemy się na otwartą 
strefę dzienną. Tak zaplanowane  
wnętrza są też odbierane jako bar-
dziej przyjazne – ciasne, zamknięte 
pomieszczenia sprawiają, że mamy 
odczucia klaustrofobiczne. Spraw-
dzonym rozwiązaniem jest projekt 
domu parterowego w  kształcie litery 

L – umożliwi nam on dogodne wyod-
rębnienie w przestrzeni otwartej czę-
ści wspólnej i  intymnej strefy noc-
nej. Jeśli remontujemy wnętrza, po-
zbądźmy się drzwi i  ścian wszędzie 
tam, gdzie jest to możliwe. W  przy-
padku gdy nie możemy z  jakichś 
względów zrezygnować ze ścian dzia-
łowych, rozważmy montaż drzwi prze-
suwnych. Zarówno w  wersji naścien-
nej, jak i chowanej w ścianę są kom-
fortowe oraz  ergonomiczne, a  dzięki 
temu przyjazne seniorom. Decydując 
się na drzwi dwuskrzydłowe, zapew-

nimy szerokie, swobodne przejście 
lub przejazd wózkiem. Z myślą o oso-
bach korzystających z wózków, warto 
zadbać o wygodną szerokość stref ko-
munikacyjnych. Przedpokój oraz ko-
rytarze powinny mieć co najmniej 
120  cm szerokości. Gdy drzwi otwie-
rają się na strefę komunikacji, musi 
być ona większa.

RÓWNO POD STOPAMI
Bezpieczne poruszanie się po domu 
zagwarantują odpowiednio zaprojek-
towane podłogi. Przede wszystkim 

DOM CZY MIESZKANIE 
SENIORÓW 

POWINNY BYĆ TAK 
ZAPLANOWANE, BY 

DAWAŁY IM POCZUCIE 
NIEZALEŻNOŚCI.
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należy zrezygnować z  posadzek 
o  zróżnicowanej wysokości. Jeśli 
w  domu są progi czy różnice pozio-
mów, nie powinny przekraczać 2  cm 
wysokości. Znaczenie dla zdrowia 
i  bezpieczeństwa ma wybór mate-
riału na posadzki. Podstawowym 
kryterium powinny być właściwości 
antypoślizgowe. To parametr szcze-
gólnie istotny w przypadku łazienki, 
ale także kuchni czy przedpokoju 
i  wiatrołapu. Jeśli zdecydujemy się 
na płytki ceramiczne, wybierzmy te 
z  oznaczaniem R9-R13 (im wyższa 
wartość liczbowa, tym mniejsze ry-
zyko poślizgnięcia się). Tam, gdzie to 
możliwe zamontujmy okładziny okre-
ślane jako miękkie, np. drewniane, la-
minowane czy winylowe, stąpanie po 
takiej posadzce odciąża kręgosłup. 
Dla poruszających się na wózku po-
sadzka powinna być dość gładka 
– na tyle, by nie blokować kół wózka. 
Istotna jest też jej łatwość w  utrzy-
maniu czystości. Wybierzmy ma-
teriał, który będzie można bez pro-
blemu umyć. 

DOPASOWANA KUCHNIA 
Seniorzy powinni mieć kuchnię za-
projektowaną wyjątkowo ergono-
micznie. Należy zadbać o łatwy dostęp 
do płyty kuchennej, piekarnika, zlewo- 
zmywaka oraz blatu roboczego, które 
warto umieścić obok siebie. Pamię-
tajmy o  wysokościach ich montażu, 
dostosowanych do sposobu porusza-
nia się. Jeżeli posiłki przygotowują 
osoby na wózku, wysokość blatu robo-
czego powinna wynosić ok. 72 cm od 
podłogi. Dobrym rozwiązaniem będą 
też wysuwane, a  przy tym stabilne 
blaty robocze o  dużej nośności. Me-
ble najlepiej zaprojektować bez gór-
nej zabudowy, a  jeśli się na taką de-
cydujemy, udogodnieniem będą wy-
suwane i opuszczane kosze. Nad bla-
tem roboczym można zamontować 
półkę, pamiętając przy tym, że osoba 
siedząca na wózku sięga zazwyczaj do 
wysokości 120 cm. Warto zdecydować 
się na montaż niskich szaf typu cargo. 

ŁAZIENKA NIE 
TYLKO BEZPIECZNA
Aranżacja tego pomieszczenia wy-
maga szczególnej uwagi – nietrudno 
w nim o kontuzję. Zadbajmy o bez-

pieczną przestrzeń kąpielową o  wy-
miarach co najmniej 100 x 100 cm, 
co sprawi, że możliwy będzie pod 
nią podjazd wózkiem czy obsługa 
opiekuna podczas kąpieli seniora. 
Wannę najwygodniej będzie zastą-
pić płytkim brodzikiem. Do naj-
bezpieczniejszych należą też strefy 
prysznicowe z  odpływem w  ścianie 
lub podłodze. Komfort kąpieli pod-
niesie siedzisko zamontowane na 
ścianie. Najbardziej ergonomiczny 
będzie model składany o  nośno-
ści do 150 kg. Jeśli w  budynku bę-
dzie mieszkać osoba poruszająca się 
na wózku, przestrzeń łazienki po-
winna umożliwiać swobodne ma-
newrowanie pojazdem – co zapewni 

powierzchnia o wymiarach najmniej 
150 x 150 cm. Zaplanujmy też ła-
twy dostęp do umywalki i  sedesu. 
Sprzęty te, a  także półki i  uchwyty 
powinny być zamontowane stosun-
kowo nisko. Miskę ustępową insta-
luje się na wysokości 45 cm od pod-
łogi, a  umywalkę tak, by jej górna 
krawędź była na wysokości 80 cm. 
Najlepiej zamontować modele pod-
wieszane ułatwiające podjazd i  wy-
godne korzystanie. Nie zapomi-
najmy o  uchwytach ułatwiających 
korzystanie z  sedesu, brodzika czy 
wanny. Mogą one łączyć funkcję po-
chwytu i  np. wieszaka na ręczniki, 
półki czy drążka do zawieszenia słu-
chawki prysznicowej. 
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ZRÓŻNICOWANE KOLORYSTYCZNIE AKWARIUM JEST 
NIEZWYKLE ATRAKCYJNE. JEGO ZAŁOŻENIE NIE JEST 
TRUDNE, POD WARUNKIEM, ŻE JESTEŚMY DOBRZE 
PRZYGOTOWANI. JAK ROZPOCZĄĆ PRZYGODĘ 
Z AKWARYSTYKĄ? 

na dobry początek

AUTOR TEKSTU: Jaonna Szot

Decydując się na akwarium, 
nie wystarczy kupić zbior-
nik, rybki i  rośliny. Przede 

wszystkim akwarystyka wymaga 
planowania i przemyślenia, przecież 
musimy stworzyć takie środowisko, 
aby wszystkie organizmy funkcjono-
wały w nim we wzajemnej symbiozie. 
Zarówno ryby, jak i rośliny powinny 
mieć zapewnione doskonałe miej-
sce do życia oraz rozwoju. Niestety, 

szczególnie początkującym pasjona-
tom, akwarium może sprawić kłopot. 
Na szczęście są skuteczne sposoby, 
aby je rozwiązać. 

DOBRE MIEJSCE
Akwarium powinno być ozdobą po-
koju, jednak wybierając na nie miej-
sce, musimy kierować się również 
względami bezpieczeństwa. Zbior-
nik wypełniony wodą to duży ciężar 

AKWIARIUM
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na dobry początek
Krok po kroku
Gdy mamy skompletowany 
niezbędny sprzęt, możemy zabrać 
się za zakładanie akwarium. 

 Myjemy dokładnie zbiornik – nie 
używajmy żadnych detergentów, 
wystarczy woda i gąbka.

 Kilkukrotnie przepłukujemy 
żwirek – dobrze jest sparzyć go 
wrzącą wodą. Podłoże układamy 
na dnie i lekko ubijamy. 

 Nalewamy wodę do akwarium 
– woda z kranu będzie 
odpowiednia.

 Do ścianek mocujemy filtr, 
grzałkę i termometr – zanim 
uruchomimy te urządzenia 
sprawdźmy, czy są w całości 
zanurzone w wodzie, jeśli nie, 
to dolejmy wodę. Zakładamy 
pokrywę. 

 Pozostawiamy na 2-3 dni 
akwarium w spokoju. Przez 
ten czas woda zrobi się czysta 
i odpowiednio ciepła. 

 Sadzimy rośliny – przed 
umieszczeniem ich w żwirku 
usuwamy obumarłe listki 
i korzonki. 

 Po 4-6 tygodniach wpuszczamy 
do akwarium rybki.

(1 l wody to ok. 1 kg + szkło, podłoże, 
kamienie itd.), dlatego upewnijmy 
się, że stanowisko wytrzyma takie 
obciążenie, warto ubezpieczyć miesz-
kanie przed zalaniem. Szafka pod 
akwarium powinna być nie tylko so-
lidna, ale także mieć odpowiednią wy-
sokość, abyśmy z łatwością przepro-
wadzali prace porządkowe – np. przy-
cinanie roślin czy wymianę wody. Co 
ważne, akwarium powinno znajdo-
wać się z dala od grzejników central-
nego ogrzewania oraz od okien, gdyż 
ciepło i  światło słoneczne przyspie-
sza rozwój glonów oraz stać w  spo-
kojnym miejscu, ponieważ duży ruch 
stresuje ryby. 

DOBRANY ZBIORNIK
Na rynku dostępne są akwaria o róż-
nych kształtach i  rozmiarach – do-
bierzemy więc odpowiednie zarówno 
do aranżacji oraz wielkości pokoju, 
jak i  naszych możliwości finanso-
wych. Pamiętajmy, że zbiornik nie 
może być zbyt mały. Każda ryba musi 
mieć odpowiednią ilość miejsca do ży-
cia. W  małym akwarium możemy 
hodować krewetki, ślimaki lub zro-
bić np. dekoracyjną kompozycję ro-
ślinną. Może to niektórych zdziwić, 
ale kupno kuli i hodowla w nich ry-
bek nie jest najlepszym pomysłem, 
gdyż w  takim zbiorniku m.in. nie 
następuje właściwa wymiana po-
wietrza, woda szybko się brudzi, nie 
ma jak umieścić filtra oraz grzałki, 
a  ryby mają mało miejsca i  bardzo 

szybko się męczą. Możemy za to ku-
pić cały zestaw akwarystyczny, czyli 
akwarium proste lub profilowane ra-
zem z  pokrywą, oświetleniem, fil-
trem i  grzałką. Każdy element ze-
stawu możemy także dobrać indywi-
dualnie, dostosowując do własnych 
potrzeb. 

DŁUGIE DOJRZEWANIE
Gdy zbiornik stanie już na miej-
scu, chcielibyśmy zachwycać się 
rybkami, ale z  zakładaniem akwa-
rium nie należy się spieszyć. Zaczy-
namy od zalania go wodą i czekamy, 
aż zbiornik dojrzeje, może to trwać 
nawet kilka tygodni. W filtrze muszą 
zasiedlić się pożyteczne kolonie 
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bakterii, które przekształcają amo-
niak w  mniej szkodliwe związki 
azotu. Dopiero po tym czasie mo-
żemy dodawać ryby i  inne żywe or-
ganizmy. Podczas procesu dojrzewa-
nia należy oświetlać akwarium – za-
czynamy od 4-5 godzin w pierwszym 
tygodniu, co tydzień czas wydłu-
żamy o  godzinę, aż do momentu, 
gdy lampy będą włączone 10-12 go-
dzin dziennie. O tym, czy woda na-
daje się już do zarybienia, dowiemy 
się, badając ją – możemy do tego 
celu wykorzystać np. testy paskowe 
lub kropelkowe. 

PODŁOŻE DO AKWARIUM
Dobieramy je do charakteru zbior-
nika i  gatunków hodowanych ryb 
– dostępnych jest wiele typów mate-
riałów. Zazwyczaj stosuje się kombina-
cję kilku rodzajów podłoża naturalnego 
o  różnej granulacji (np. żwir, piasek, 
kamienie) z  podsypką (nawozem do 
roślin). Takie rozwiązanie zapewnia 
dobry przepływ wody w podłożu, nie 
doprowadzi do jego zbicia i będzie za-
pobiegać tworzeniu się stref beztle-
nowych. Warstwa podłoża ma zazwy-
czaj grubość 4-7 cm, co umożliwia za-
korzenienie się roślin, ponadto rybki 

nie dogrzebią się do dna. Bardzo czę-
sto, aby uzyskać dobry efekt wizu-
alny, miesza się typy podłoża w róż-
nych sekcjach akwarium. Na przy-
kład tam, gdzie wsadzamy rośliny, 
stosujemy pod nie żyzne podłoże, 
a z przodu żwirek i piasek, niezbędne 
są oczywiście separatory, m.in. ka-
myki. Zadbajmy również o  to, aby 
podłoże ułożone było z lekkim spad-
kiem – pomaga to w jego czyszczeniu 
z gromadzącego się mułu.

PODWODNY ŚWIAT
Rośliny nie tylko pełnią funkcję de-
koracyjną, ale są bardzo ważnym ele-
mentem wodnego ekosystemu. Od-
powiadają za utrzymanie równowagi 
biologicznej w akwarium – w proce-
sie fotosyntezy pobierają szkodliwy 
dwutlenek węgla, produkują tlen, 
a ponadto pochłaniają odchody zwie-
rząt, produkty rozkładu pokarmu 

dla rybek i  inne obumarłe cząstki. 
Gdy jest dużo roślin, rybki mają za-
pewnione bezstresowe warunki życia, 
mają się gdzie schować przed „współ-
lokatorami”. To, jakie rośliny posa-
dzimy, zależy od naszych preferencji, 
ale zawsze należy stosować się do za-
sady: niskie z przodu, wysokie z tyłu 
zbiornika. 
Oczywiście w akwarium nie może za-
braknąć rybek, ich dobór również za-
leży od naturalnych wymagań zwie-
rząt oraz wielkości i  typu zbiornika. 
Na przykład w akwariach naturalnych, 
gdzie nacisk kładzie się na wygląd, ład-
nie będą prezentować się ławice ma-
łych rybek – akwarium będzie wyda-
wać się bardziej przestrzenne i więk-
sze niż w  rzeczywistości. Na pewno 
nie sprawdzą się w  tym przypadku 
rybki kopiące w podłożu czy podgry-
zające rośliny. Natomiast krewetki 
są mile widziane. Ozdobą akwarium 
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mogą być same rośliny i ryby. Atrak-
cyjnie wyglądają także korzenie, 
kamienie czy ciekawe tło. Pamię-
tajmy jednak, aby dekoracje nie miały 
ostrych krawędzi, które mogłyby ska-
leczyć rybki. 

CZYSTO...
Decydując się na hodowlę rybek, 
musimy zapewnić odpowiednią fil-
trację wody w  akwarium. Podczas 
tego procesu filtr mechaniczny wy-
chwytuje większe zanieczyszczenia 
ze zbiornika. Bez niej szybko rozwiną 
się glony, a parametry wody ulegną 
pogorszeniu, co może skutkować 
nawet utratą ryb i  roślin. W małym 
akwarium możemy zastosować we-
wnętrzne oraz zewnętrze filtry ka-
skadowe. Natomiast do większych 
zbiorników często wybierane są fil-
try kubełkowe. W  przypadku naj-
większych akwariów z dużą popula-
cją ryb dobrym rozwiązaniem będą 
filtry zewnętrzne przelewowe. Pro-
dukty przemiany materii usuwamy 
również poprzez częściową podmianę 
wody. Pochłanianie azotanów, metali 
i  dwutlenku węgla wspomagają ro-
śliny akwariowe.

...CIEPŁO…
Woda w  akwarium powinna mieć 
temperaturę 23-26oC. Przed kupnem 
grzałki sprawdźmy, jaką temperaturę 
preferują wybrane rybki i  rośliny 
–  najlepiej, aby pochodziły z  jednej 
strefy klimatycznej. Inne urządzenia 
zamontowane w  akwarium, np. filtr 
czy oświetlenie, będą podwyższać 

temperaturę wody –  weźmy to pod 
uwagę, dobierając moc grzałki. 

...I JASNO
Dobór oświetlenia zależy od rodzaju 
zbiornika. W  akwarium słodkowod-
nym – szczególnie w  przypadku 
akwarium roślinnego – najważniej-
szy jest zakres widmowy świetlówki 
czy lampy LED. Światło jest nie-
zbędne roślinom do procesu foto-
syntezy. Najlepsze przyrosty i  wy-
barwienie roślin uzyskuje się, stosu-
jąc widmo o długości fali 400-460 nm 
(barwa niebieska) i  620-680 nm, do 
nawet 720 nm (barwa czerwona). 
Oczywiście ważna jest również ilość 
światła i jego barwa, czyli to, co widzi 
ludzie oko – przecież akwarium jest 

także dekoracją. Natomiast w  przy-
padku akwarium morskiego większe 
znaczenie ma temperatura barwowa 
światła. Odpowiednio dobrane świa-
tło umożliwi prawidłowy przebieg 
procesów fizykochemicznych w  wo-
dzie, zapewniając w  ten sposób sta-
bilne warunki biologiczne. Pamię-
tajmy, że świetlówki i  lampy LED 
wymagają zasilania, musimy je także 
zamontować. Lampa LED z komplet-
nym zasilaczem może być od razu za-
mocowana w pokrywie akwarystycz-
nej lub na bokach akwarium. W przy-
padku wyboru świetlówki T5 czy T8 
musimy zaopatrzyć się w  belkę lub 
oprawę zwieszaną nad akwarium 
bądź w pokrywę z oprawkami i odpo-
wiedni statecznik. Co ważne, oświe-
tlenie akwarium powinno być włą-
czone przez ok. 10 godzin – nie może 
świecić przez całą dobę!. 

CO JESZCZE SIĘ PRZYDA 
Odpowiednią ilość tlenu w  wodzie 
zapewni montaż pompki akwariowej 
z  rurką i  kostką napowietrzającą. Po-
woduje ona ruch wierzchniej warstwy 
wody zwiększając wymianę gazową, 
dzięki czemu woda zawiera większą 
ilość tlenu, a  mniej dwutlenku wę-
gla. Zaopatrzmy się także w  termo-
metr, siatkę do odłowu ryb, odmulacz, 
czyścik do szyb akwariowych, testy do 
wody, preparaty do uzdatniania wody, 
nawóz dla roślin akwariowych i oczywi-
ście pokarm dla rybek.  
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OSZCZĘDNOŚĆ PRACY I CZASU – TO NA PEWNO 
ZAGWARANTUJĄ NAM W KUCHNI WIELOZADANIOWE 
URZĄDZENIA AGD. PRODUCENCI ROBOTÓW KUCHENNYCH 
WZBOGACAJĄ ICH FUNKCJĘ TAK, BYŚMY MOGLI 
W SZYBKI I ŁATWY SPOSÓB PRZYGOTOWAĆ 
ZDROWE POTRAWY. NIEKTÓRE Z TYCH „MASZYN” 
PODPOWIEDZĄ NAM NAWET, JAK I CO UGOTOWAĆ.

pomocny w kuchni

AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska

ROBOT
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Choć nasze kuchnie nie przy-
pominają już dawno tych, 
jakie pamiętamy z  domów 

naszych babć, a dzięki wielu udogod-
nieniom kucharzenie powinno być 
łatwiejsze, to przygotowanie na czas 
śniadań, obiadów i  kolacji jest nie 
lada wyzwaniem. Nie jest tajemnicą, 
że pracę znacznie usprawnia dobra 
organizacja, ale odpowiedni pomoc-
nik też się przyda. Warto zatem kuch-
nię wyposażyć w efektywny robot ku-
chenny, który ułatwi i  przyspieszy 
przygotowywanie codziennych po-
traw. W  zależności od naszych po-
trzeb – ilości osób w rodzinie, ulubio-
nych posiłków i  preferowanej diety 
– dobierzemy urządzenie na miarę 
tak, aby dzień w  kuchni mijał nam 
przyjemnie oraz pozostawiał czas na 
inne zajęcia.

OD ZWYKŁEGO 
MIKSOWANIA
Robotem kuchennym, z którym co-
dzienne przygotowywanie posił-
ków może stać się przyjemniejsze 
i  ciekawsze, jest mikser kuchenny 
kielichowy. To nieskomplikowane 
urządzenie elektryczne, które po-
zwala na rozdrabnianie, szatkowa-
nie oraz ubijanie, a  także (w mode-
lach o  większej mocy i  wzmocnio-
nych nożach) kruszenie lodu. Ma-
szyna wyposażona jest w  pojemny 
kielich i głowicę z tarczą ostrzy oraz 
panel do regulacji kilkustopniowej 
pracy silnika. Taki prosty i niewielki 
robot polecany jest szczególnie oso-

bom prowadzącym zdrowy styl ży-
cia, nieposiadającym dużej rodziny, 
a także niestołującym się regularnie 
w domu, czyli niekucharzącym czę-
sto i  dużo. Dzięki mikserowi kieli-
chowemu można bowiem przyrzą-
dzić łatwe i szybkie posiłki takie jak 
zdrowe, witaminowe koktajle owo-
cowo-warzywne, musy owocowe 
czy  przeciery warzywne, świeże 
soki, farsze, humusy oraz desery, 
w  tym niektóre ciasta np. na nale-
śniki czy biszkopt (niewymagające 
wyrabiania).

PRZEZ KROJENIE I MIELENIE 
ORAZ WYRABIANIE CIASTA
Nowoczesny robot kuchenny to nadal 
przede wszystkim malakser, czyli 
urządzenie, które głównie pełni rolę 
rozdrabniacza. Łączy on w  sobie 
funkcje miksująco-mieszające, ale 
wyposażony jest dodatkowo w  ak-
cesoria i  nakładki pozwalające na 
przygotowanie oraz obróbkę żyw-
ności w  szerokim zakresie, więk-
szym niż tylko rozdrabnianie. No-
woczesny robot kuchenny składa 
się z  wielu elementów. W  typowym 
zestawie znajdziemy np. większy 
i mniejszy kielich na określone pro-
dukty, nóż do rozdrabniania i  mie-
lenia, mieszadło do ciasta, ubijak 
do piany, przystawkę wirującą do 
soku, wyciskacz do owoców cytru-
sowych, tarcze do krojenia w  pla-
stry i słupki, a także do ścierania na 
grubej i cienkiej tarce, czasem także 
młynek do kawy i orzechów. Tym sa-
mym robot pozwala na szeroki za-
kres działań kulinarnych w przygo-
towaniu sałatek, surówek, półpro-
duktów do dań ciepłych, musów, 
koktajli, sosów, past i  kremów. Za-
pewnia także możliwość wyrabia-
nia ciast, np. do pierogów czy na cia-
sto drożdżowe. Modnym i  bardzo 
funkcjonalnym w  kuchni stał 

pomocny w kuchni



MIESZKAĆ Z KLASĄ
     funkcjonalne rozwiązania

102  zima 2021

się robot planetarny, zawdzięczający 
swą nazwę dość nietypowej pracy 
mieszadeł, które oprócz tego, że ob-
racają się standardowo wokół wła-
snej osi, wykonują także spiralny 
ruch wewnątrz misy stanowiącej 
jego główny element. Proste modele 
tego typu urządzeń dedykowane 
były jedynie do wyrobu i  przygoto-
wywania wszelkiego rodzaju wypie-
ków. Ich budowa, czyli umieszczone 

w wysokiej i szerokiej misie miesza-
dła, gwarantowała czystość i  niean-
gażowanie rąk przy wyrabianiu cia-
sta. Producenci szybko jednak roz-
budowali ten typ robota o  inne do-
datkowe akcesoria, które wzbogaciły 
zakres jego działań. Niektóre mo-
dele poza kompletem wymiennych 
mieszadeł wyposażone są w  dodat-
kowe nakładki takie jak malak-
ser lub szatkownica, maszynka do 
mielenia mięsa czy wyciskarka do 
cytrusów.

PO GOTOWANIE 
I SMAŻENIE
Możliwość podgrzewania przez ro-
bota kuchennego zrewolucjoni-
zowała jego użytkową funkcję. 
W  ostatnim czasie na rynku poja-
wiło się wiele modeli bardzo nowo-
czesnych termorobotów kuchennych 
łączących w  sobie wszelkie moż-
liwości wstępnej obróbki produk-

tów jak krojenie, mielenie, mikso-
wanie, wyrabianie wraz z  możliwo-
ścią ich podgrzewania, gotowania, 
a nawet podsmażania. Wysokogatun-
kowe materiały oraz duża moc urzą-
dzeń sprawiły, że bez trudu możemy 
przygotować w nich rozmaite dania 
jednogarnkowe, nie wykorzystując 
niemalże żadnych innych urządzeń. 
Przygotowanie zup czy gulaszy, od 
początku do końca – od krojenia pro-
duktów po gotową potrawę – odbywa 
się za pośrednictwem termorobota. 
Te wielofunkcyjne urządzenia czę-
sto wyposażone są również w nowo-
czesne oprogramowanie prowadzące 
gotującego krok po kroku przez cały 
proces przygotowania posiłku. Bar-
dzo często zawierają także bazę in-
spirujących przepisów. Gdyby nie 
fakt, że na wykwintny posiłek trzeba 
jeszcze zrobić zakupy – obiad w no-
woczesnym robocie kuchennym 
ugotowałby się sam.

CHOCIAŻ ROBOT 
KUCHENNY TO SPORE 

URZĄDZENIE,
TO JEDNAK ZASTĘPUJE 

W KUCHNI KILKA 
INNYCH. DECYDUJĄC 
SIĘ NA JEGO ZAKUP, 
ZYSKUJEMY MIEJSCE 

I WYGODĘ.



Na jesienną herbatę...  
   Jesień, to czas, kiedy mamy zde-
cydowanie zwiększoną podatność 
na infekcje. Kiedy aura za oknem 
nie sprzyja, aromatyczna herbata 
na pewno poprawi nam nastrój, 
ale również - przygotowana umie-
jętnie - podniesie odporność.  

   
Chociaż w wielu domach spotkamy 
dziś coraz częściej wygodne w uży-
ciu czajniki elektryczne, to jednak 
prawdziwy koneserzy herbacianych 
aromatów do przygotowania napo-
ju wykorzystują rozwiązania bardziej 
tradycyjne. 
Czajniki z gwizdkiem, dekoracyjnymi 
uchwytami o klasycznej bądź nowo-
czesnej formie powracają do łask, 
nie spełniając już tylko funkcji użyt-
kowej. Te praktyczne naczynia zna-
komicie komponujące się z innymi 
kuchennymi akcesoriami ozdabiają 
wnętrze, podkreślając jego wyjątko-
wy charakter. Wykonane z najwyższej 
jakości stali nierdzewnej, są wyposa-
żone w stalowy gwizdek przy wlocie 
czajnika, który nie pozwala zapo-
mnieć o gotującej się wodzie. 

Jakie wybrać? Najlepiej, jeśli zda-
my się na własny gust i potrzeby, 
ceremonia ma przede wszystkim ko-
jarzyć się pozytywnie i kojąco. Kiedy 
mamy dużo pracy, warto sięgnąć po 
większy kubek, w którym pomieści 
się wystarczająca ilość ciepłego na-
poju. Jeśli chcemy wyeksponować 
głęboką, czerwoną barwę herbaty 
owocowej możemy podać ją w kub-
ku wykonanym z transparentnego 
szkła. Aby poprawić sobie nastrój, 
naszą herbatę serwujmy w koloro-
wych naczyniach. 

Znajdź moment dla siebie...

Forma ma znaczenie... Herbatka na przeziebięnie...

   
Nie bez przyczyny ceremonia parze-
nia herbaty jest w wielu kulturach 
uznawana za kluczową, dlatego poza 
doborem odpowiedniego gatunku li-
ści, warto zadbać również o oprawę. 
Filiżanki, szklanki, kubeczki o róż-
nych formach i wielkościach, nie tylko 
spełniają funkcje użytkowe, ale rów-
nież są wspaniałą dekoracją kuchen-
nych wnętrz. 

Do przygotowania bazy najlepiej 
użyć naparu z lipy. Lipa działa napot-
nie, a zawarte w niej związki śluzowe 
osłaniająco i powlekająco na orga-
nizm. Podany poniżej przepis pozow-
li przygotować 400 ml uzdrawiającej 
mikstury. Do naparu dodajemy po 
pół łyżeczki zmiażdżonych goździ-
ków, kurkumy, tartego imbiru, oraz 
niewielką szczyptę kardamonu i gał-
ki muszkatołowej. Miłośnicy ostrych 
smaków mogą pokusić się o odrobinę 
pieprzu Cayenne. Na koniec, gdy her-
bata torchę ostygnie, dodajemy miód 
i wciskamy sok z połowy cytryny. 
Efekt rozgrzania organizmu po wypi-
ciu naparu jest naturalny. Smacznego!

Herbaciany nastrój pomogą zbudować 
produkty firmy Galicja:

W materiale wykorzystano zdjęcia firmy Galicja
www.galicja.com.pl

JUŻ CZAS
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O ŻADNEJ PORZE ROKU NIE JEST TAK POŻĄDANA JAK ZIMĄ – GDY NA DWORZE 
MRÓZ CZY PLUCHA ROZGRZEJE NAS I POPRAWI NASTRÓJ. BEZ HERBATKI 
Z ULUBIONYMI DODATKAMI TRUDNO PRZETRWAĆ PRZEZIĘBIENIE, KATAR CZY 
ZWYCZAJNĄ CHANDRĘ. TOWARZYSZY NAM PODCZAS CZYTANIA KSIĄŻKI CZY 
OGLĄDANIA ULUBIONEGO SERIALU. JAK JĄ PRZYRZĄDZAĆ I PODAWAĆ?

na zimowe 
herbatki

CZAS

Sztuka przyrządzania i serwo-
wania herbaty ma długą oraz 
bogatą tradycję. Jej historia 

rozpoczęła się w Chinach, gdzie jest 
uprawiana od ok. 4,5 tys. lat. Po-
czątkowo traktowano ją jako lekar-
stwo. Z upływem czasu stała się po-
pularnym napojem i zaczęła podbi-
jać inne kraje, np. Japonię. W Eu-
ropie to napar obecny od czasów 

kolonialnych, który upodobali so-
bie szczególnie Anglicy. Za ich 
sprawą powstały herbaciane plan-
tacje w  Afryce i na Sri Lance oraz 
w południowych Indiach. Angli-
kom zawdzięczamy też charakte-
rystyczną dla krajów Zachodu kul-
turę spożywania tego naparu. I cho-
ciaż u nas pije się herbatę z mniej-
szym namaszczeniem, to także 

trudno odmówić jej popularności. 
To jeden z trzech najczęściej spoży-
wanych napojów – pijemy ją do co-
dziennych posiłków, by ugasić pra-
gnienie, a zimą, by się rozgrzać, po-
jawia się również na stole podczas 
wizyt i uroczystości. O tym, jak bę-
dzie smakować, decyduje jakość 
i  rodzaj suszu, dodatki, sposób pa-
rzenia oraz podania naparu. 
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ZADBAJMY O SMACZNY NAPAR I ODPOWIEDNIE PODANIE
Czarna z dodatkami
Wśród przepisów na zimowe herbaty każdy znajdzie swój 
ulubiony zestaw. Można je przyrządzać na bazie licznych 
czarnych gatunków i wzbogacać rozgrzewającymi oraz 
aromatycznymi dodatkami. Do polecanych można zaliczyć 
imbir – herbata z imbirem jest nie tylko smaczna, to też 
naturalne lekarstwo na przeziębienie, ból gardła i kaszel. 
Najłatwiej wrzucić do naparu kilka cienkich plasterków 
obranego korzenia imbiru. Na liście rozgrzewających 
i wonnych dodatków są także goździki, anyż czy rozmaryn. 
Herbatę można też wzbogacić plasterkami pomarańczy 
i cytryny oraz niezawodnymi sokami malinowym 
czy pigwowym. Jeśli lubimy wyrazisty smak, warto dodać 
kardamon lub cynamon. Aby podnieść walory zdrowotne 
herbat, zamiast cukrem słodźmy je miodem.

Herbata z ogrodu
Sprawdzonym sposobem na rozgrzanie są herbaty 
ziołowe i owocowe. Wiele suszy może pochodzić 
z przydomowych upraw. Przy silnym wychłodzeniu 
organizmu warto sięgać po napar z kwiatów lipy 
drobnolistnej i szerokolistnej. Powinny z niego 
korzystać osoby zmagające się z bólem gardła. Nie 
tylko działa napotnie i osłania drogi oddechowe, ale też 
koi nerwy, ułatwia zasypianie. Kwiatostany powinno 
się zbierać w początkowej fazie kwitnienia, z drzew 

usytuowanych z dala od ruchliwych ulic. Idealnym 
napojem na zimowe chłody będzie herbata z wykonanego 
samodzielnie suszu malinowego. Przygotowujemy go 
z wysuszonych w suszarce dorodnych owoców 
i starannie przebranych liści malin. 
Podczas suszenia owoce nie mogą się 
stykać. Starannie wysuszone owoce 
oraz liście mieszamy i przekładamy 
do szczelnie zamykanych 
pojemników.

Tajemnica w wodzie
Na to, jak będzie nam smakowała herbata, duży wpływ 
ma także jakość użytej wody. Jeśli nie będzie smaczna 
i zdrowa, na nic zda się nawet najlepszy przepis na zimowy 
napar, dlatego najlepiej do jego wykonania wykorzystywać 
wodę filtrowaną. Stały dostęp do zdrowej wody zapewni 
zamontowanie w kuchni filtru przepływowego. To 
najczęściej produkty z węglem aktywowanym, który 
usuwa chlor i jego pochodne, żywicą jonowymienną 
odpowiadającą za pozbycie się metali ciężkich, np. ołowiu 
czy miedzi i redukującą twardość wody. Możemy także 
wybrać filtry polipropylenowe i azotanowe. Znacznie mniej 
kosztowną inwestycją będzie zakup dzbanka z filtrem 
węglowym, który pomoże nam pozyskać nawet 200 l 
smacznej wody. Dzbanki mają zazwyczaj pojemność 2 
lub 3 litrów, dzięki czemu możemy uzyskać wodę na kilka 
herbat.

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska
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Pięknie podane
Przed amatorami herbat otwartych jest wiele możliwości 
jej serwowania. Wpływ na sposób podania wykonanego 
przez nas naparu mają okoliczności, w jakich go pijemy. 
Gdy przymierzamy się do czytania książki pod kocem lub 
w gronie najbliższych, najczęściej sięgamy po kubeczki 
czy szklanki. W takim przypadku muszą być one na 
tyle duże, by zmieściły się do nich wszystkie dodatki. 
Inaczej postępujemy podczas podejmowania ważnych 

gości. Na pewno decyduje o tym charakter spotkania. 
Przygotowując się do podwieczorku z przyszłymi teściami 
czy szefem i jego żoną, napar serwujemy w dzbanku 
i sięgamy po eleganckie filiżanki. Kubki przeważnie 
wykonuje się z ceramiki. Do często wybieranych należą 
porcelitowe przypominające porcelanowe, mają jednak 
od nich grubszą ściankę i nieco szarawy odcień bieli. 
Wzory wykonane na kubkach porcelitowych wyróżniają 
ostre i wyraziste krawędzie oraz intensywna kolorystyka. 
Znacznie szlachetniejsze są kubki i filiżanki porcelanowe. 
Dzisiaj najbardziej popularne są te z twardej porcelany. 
Jeśli chcemy myć nasze filiżanki w zmywarce, wybierajmy 
te, które są przeznaczone do takiej pielęgnacji, np. bone 
china lub fine bone china.

Przydatne do parzenia
Serwując herbatę dla kilku osób, najczęściej przyrządzamy 
napar w dzbanku. Taka forma jest elegancka, a także 
przyczynia się do rozwinięcia i oddania pełni smaku 
oraz zapachu. Jeśli jednak przyrządzamy herbatę wyłącznie 

dla siebie, a nie lubimy pływających w niej fusów, warto 
wykorzystać zaparzacz, w którym mieści się porcja 
suszu potrzebna na jedną szklankę aromatycznego 
napoju. Popularne są produkty metalowe, jednak 
decydując się na zakup tańszych, ryzykujemy, 
że metal może pod wpływem ciepła wydzielać 
zapach przenikający do naparu. Z uwagą należy 
też wybierać produkty silikonowe. Posmaku nie 
zostawiają zaparzacze ceramiczne, które często 
można kupić w zestawie z kubeczkiem.

Ciepło na dłużej
Dla wielu smakoszy atrakcyjnym napojem jest tylko 
ciepła herbata. Jeśli serwujemy ją w dzbanku, idealnym 
rozwiązaniem jest podgrzewacz, najczęściej oferowany 
w parze z dzbankiem. Propozycją dla amatorów herbaty 
w kubeczku są ocieplacze – najlepiej wełniane lub filcowe. Taki 
„sweterek” można oczywiście kupić, ale warto pokusić się 
o jego samodzielne wykonanie. Miłośnicy raczenia się ciepłą 
herbatą pod chmurką wykorzystają termosy i termokubki. 
Powinny być przede wszystkim szczelne, łatwe do otwarcia 
nawet w grubych rękawicach i z matową powierzchnią 
gwarantującą, że naczynie się nie wyślizgnie z dłoni.



Onyx
•  Wydajność wkładu 200 l
•  Pojemność dzbanka 4,2 l

A5H/A5/A5Mg/B5
•  Wydajność 350 L
•  Pasują do dzbanków Aquaphor

B15 Standard
•  Wydajność 170 L
•  Wkład uniwersalny
•  Pasuje do dzbanków Aquaphor 
    oraz innych producentów

Maxfor / Maxfor Mg
• Wydajność 200 L
• Wkład uniwersalny 
• Pasuje do dzbanków Aquaphor       
   oraz innych producentów 
•  Dostępny w wielopakach

Kryształ H
Filtr kuchenny
Wydajność: 6000 l
• Zmiękcza wodę
• Usuwa z wody
wodociągowej m.in. chlor,
związki organiczne, metale
ciężkie, fenole, 
mikrocząsteczki plastiku.

Time
•   Wydajność wkładu 200 l
•  Pojemność dzbanka 2,5 l

Standard
•  Wydajność wkładu 170 l
•  Pojemność dzbanka 2,5 l

Idealna herbata? 
Jakość wody ma znaczenie! 
Stosuj produkty Aquaphor 
i ciesz się doskonałym smakiem kaw 
i herbat.
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BLUSZCZ POSPOLITY CIESZYŁ SIĘ ZAWSZE 
DUŻĄ POPULARNOŚCIĄ. W EPOCE 
PRL-U ZDOBIŁ BIURA, SZKOŁY I URZĘDY, 
DEKOROWAŁ ŚCIANY DOMÓW I MIESZKAŃ. 
DZISIAJ ZIELONE OPLOTY HEDERY WESZŁY 
NA WYŻSZY POZIOM DESIGNU I WPISUJĄ 
SIĘ W JEDEN Z MODNYCH WNĘTRZARSKICH 
TRENDÓW – BIOFILIA.  

bluszcz na topie

AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska

Swoją popularność bluszcz doniczkowy zawdzięcza przede 
wszystkim dużej uniwersalności. Jest to roślina wdzięczna 
w uprawie, ponieważ ma niewielkie wymagania –  jest bar-

dzo tolerancyjna, a przy tym szybko i dekoracyjnie się rozkrzewia. 
Bluszcz pospolity o gatunkowej nazwie Hedera helix   wypuszcza 

HEDERA
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pnącza pokryte niezwykle ozdob-
nymi w kolorze i kształcie trójklapo-
wymi liśćmi. Giętkie i elastyczne ło-
dygi łatwo poddają się kształtowaniu, 
co sprawia, że możemy je pozosta-
wiać zwisające luźno albo  ciekawie 
wplatać w  inne elementy dekoracji 
wnętrz. Hedera prezentuje się więc 
doskonale zarówno jako roślina wi-
sząca, jak i stojąca. 

DONICZKOWA UPRAWA
Hedera helix odnajdzie się niemalże 
w każdych warunkach. W zależności 
od nasłonecznienia, wilgotności pod-
łoża oraz odmiany będzie się mniej 
lub bardziej ekspansywnie rozrastać 
i zagęszczać. Optymalne warunki do 
uprawy tej rośliny to półcień – wtedy 
najładniej się wybarwia oraz tworzy 
duże, ozdobne liście. W  pełnym na-
słonecznieniu blednie i karłowacieje, 
czasem może też ulec poparzeniu. 
Odmiany ‘Variegata’, których zielone 
liście otoczone są delikatną kremo-
wo-białą obwódką, preferują większe 
nasłonecznienie niż odmiany ciem-
nozielone. Bluszcz doniczkowy lubi 
wilgoć, wymaga zatem regularnego, 
częstego podlewania. Świetnie odnaj-
duje się w  pomieszczeniach o  zwięk-
szonej wilgotności – w kuchni czy ła-
zience. W miejscach suchych i prze-
wiewnych warto roślinę od czasu do 
czasu zraszać. Hedera nie wymaga 
dużej doniczki, co sprawia, że na-
wet długa i  gęsta roślina może stać 
na półce w niewielkim pojemniku. To-
leruje każde podłoże, ale najlepiej 
czuje się w mocno przepuszczalnym, 
może rosnąć nawet w  samym żwi-
rze. Dlatego jest częstym towarzy-
szem kompozycji roślinnych w  szkla-
nych słojach. Bluszcz pospolity bę-
dzie intensywnie rozrastał się i  naj-
ładniej wybarwiał, gdy zapewnimy 
mu podłoże żyzne, lekko kwaśne, naj-
lepiej torfowe, koniecznie w  połą-
czeniu z  keramzytem. Niezależnie 
od tego, jaką formę uprawy wybie-
rzemy, warto w okresie wiosenno-let-
nim zasilać roślinę nawozem do ro-
ślin zielonych.

ODMIANY DO MIESZKAŃ
Bluszcz pospolity oferowany przez 
producentów ozdobnych roślin do-
niczkowych występuje w  wielu bar-

dzo ładnych odmianach różniących się 
do siebie tempem wzrostu, wielkością 
i wykrojem liści, a także barwą. 
Typowa domowa Hedera helix w od-
mianie ‘Wonder’ ma liście ciemno-
zielone o  dość pełnym trójklapo-
wym kształcie, drobne, gęsto pora-

stające pęd. Wierzchnia błyszcząca, 
skórzasta strona liścia pokryta jest 
delikatnie widoczną siatką jasno-
żółtych nerwów, spodnia strona li-
ścia jest nieco jaśniejsza i  matowa. 
Bluszcz ten jest wyjątkowo wygod- 
ny w  uprawie, niewymagający, 
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bardzo szybko efektownie się za-
gęszcza. Można go fantazyjnie for-
mować. Bluszcz ‘Green Ripple’ wy-
różnia ładny, przypominający nieco 
klonowy kształt liścia o  ciemnozie-
lonozielonej barwie z  wyraźnie za-
znaczonymi żyłkami kremowo-zie-
lonego unerwienia. Liście są duże 
i pojawiają się na pędach w dużym 
zagęszczeniu. Warto wiedzieć, że 
wszystkie części rośliny, jak u  więk-

szości bluszczy, są toksyczne, a kon-
takt z sokiem może podrażniać skórę.
Bluszcz Hedera helix  ‘White Ripple’ 
to odmiana tworząca długie pędy 
i  ładny zwieszony pokrój. Wypusz-
cza dość sztywne łodyżki gęsto po-
krywające się pierzastymi, głęboko 
wykrojonymi liśćmi o ostrych wierz-
chołkach i  pofalowanych brzegach. 
Ciemny, zielony kolor wyjątkowo de-
koracyjnie kontrastuje z wyrazistym 

białym obrzeżem liścia. Mocno za-
rysowane jest też na nim jasnozie-
lone unerwienie, przez co odmiana ta 
jest niezwykle efektowna. Podobna 
w  typie jest także odmiana ‘Gold-
child’ – przebarwienia liści tej rośliny 
mają efektowny złotawo-żółty od-
cień. Warta odnotowania jest również 
odmiana ‘Mona Lisa’ o mocno wycię-
tych, ostro zakończonych gwiazd-
kowatych liściach – przykuwają one 
uwagę swoim oryginalnym kształ-
tem oraz nietypowym marmurko-
wym ubarwieniem.

PREZENTACJA HEDERY 
WE WNĘTRZU
Chcąc stworzyć atrakcyjną roślinną 
aranżację z  udziałem hedery, bez 
trudu dobierzemy stosowną odmianę. 
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Modne oploty
Jednym z popularnych rozwiązań dekoracji ściennych 
są w ostatnim czasie metalowe ażury, najczęściej 
pełniące jednocześnie funkcję organizerów. W wielu 
inspirujących aranżacjach dodatkowym zabiegiem 
ozdobnym jest wkomponowany i przeplatający się przez 
drucianą kratę bluszcz Hedera helix. Taki estetyczny 
zabieg można wykonać z naturalną rośliną, niemniej 
sklepy dekoracyjne oferują na ten cel również sztuczny 
bluszcz, niekiedy do złudzenia, wręcz nie do poznania, 
imitujący żywą roślinę ozdobną z odmian Hedery.

Bluszcze o długich pędach, budujące 
szybko wiszące girlandy, będą ciekawą 
ozdobą wysokich ażurowych regałów, 
szczególnie jeśli meble te stanowią 
w  mieszkaniu przesłony i  tworzą linię 
podziałów na strefy. Również modne 
drewniane lamele będą idealnym tłem 
do wyeksponowanej na nich hedery. 
Bluszcz ma tę zaletę, że doskonale 
może rozwijać oploty zarówno w dół, 

jak i  być prowadzony na podporach 
w  górę. Wszelkie propozycje wiszą-
cych pojemników to idealne stanowi-
sko dla hedery. Rośliny te wyjątkowo 
dekoracyjnie prezentują się w plecio-
nych makramach tak modnych np. 
w stylu boho. Ze względu na fakt, że 
bluszcz rozkrzewia się bardzo równo-
miernie, a  dodatkowo chętnie pod-
daje się przycinaniu i  prowadzeniu, 

może tworzyć zarówno formę płaską 
– np. rozpięty na ścianie – jak i trójwy-
miarową, stojąc samodzielnie na stylo-
wym kwietniku.
Bluszcze typu Hedera fantastycznie 
współgrają z  innymi roślinami ozdob-
nymi, szybko wypełniają puste prze-
strzenie pomiędzy sadzonkami, gwa-
rantując ozdobny efekt wieloroślinnej 
kompozycji. 



OGRÓD I POSESJA
     uprawa i pielęgnacja

112  zima 2021

OGRÓD WARZYWNY ZIMĄ NIE MUSI ZAMIERAĆ. 
GRZĄDKI NAWET POD ŚNIEGIEM MOGĄ ZAPEŁNIAĆ 
JARZYNY. Z NIEKTÓRYCH BĘDZIEMY KORZYSTAĆ, NA 
INNE POCZEKAMY DO WCZESNEJ WIOSNY.

zbiory

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Na brak warzyw nie możemy dzisiaj 
narzekać o żadnej porze roku – na-
wet przy -20oC na sklepowych pół-
kach nie brakuje pomidorów, pa-
pryki, sałaty czy marchewki. Jed-
nak zimą, późną jesienią czy wcze-
sną wiosną wartość odżywcza wielu 
z nich jest niewielka, dlatego warto, 

by w  naszej diecie dominowały 
wówczas rodzime warzywa, które 
mogą być bogatym źródłem wita-
min i  minerałów. To zarówno ja-
rzyny uprawiane na zbiór zimowy, 
jak i  zimujące w  gruncie upra-
wiane na wczesny zbiór wiosenny, 
czyli ozime. Wszystkie stanowią 

ZIMOWE
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naturalne bogactwo składników od-
żywczych w okresie, gdy trudno o peł-
nowartościowe warzywa. 

WARZYWA ZBIERANE ZIMĄ
To wbrew pozorom dość duża grupa 
mogąca przetrwać mrozy do -12, a na-
wet -17°C. W  gruncie mogą pozostać 
nawet do stycznia. Tworzą ją m.in. 
pietruszka uprawiana na natkę oraz ko-
rzeniowa, por, roszponka, jarmuż, ru-
kola czy brukselka. Do mniej znanych, 
a godnych rozpowszechnienia należą 

pasternak, skorzonera lub endywia. Za-
mrażanie i  rozmarzanie nie wpływa 
niekorzystnie na ich smak. Takie wła-
ściwości ma coraz bardziej popularny 
jarmuż, który pod wpływem mrozu 
staje się bardziej słodki i traci gorzki 
posmak, dlatego do jedzenia nadaje 
się dopiero po pierwszych przymroz-
kach. To roślina całkowicie mrozood-
porna. Zbiór przeprowadza się kilku-
krotnie aż do wiosny, kiedy zaczyna 
kwitnąć. Zawsze w  pierwszej kolej-
ności zrywamy dolne, najstarsze li-
ście. Warto sięgnąć po takie odmiany 
jak: ’Winterbor’ F1, ’Arsis’ F1 , ’Re-
flex’ F1. Mrozom oprze się także ka-
pusta brukselska, która po przemro-
żeniu staje się bardziej słodka. Zbiór 
może trwać nawet do wiosny, najlepiej 
wybierać twarde, zbite główki o śred-
nicy 2-3 cm. Niskie temperatury do-
brze znoszą takie odmiany jak ’Ma-
czuga’, ’Explorer’ F1, ’Smasher’ F1. 
Na zimowych grządkach coraz czę-
ściej pojawia się należący do kapust-
nych i całkowicie mrozoodporny mo-

drak morski znany też jako kapusta 
morska lub katran. Wyglądem przy-
pomina jarmuż. Roślinę wyróżniają 
duże, pokarbowane, głębko powci-
nane niebieskozielone lub czerwo-
nawe liście, osadzone na sztywnych, 
grubych ogonkach. Jest rośliną wielo-
letnią, która na tym samym stanowi-
sku może pozostawać nawet  do 15 lat. 
Przyrządza się ją podobnie jak szpa-
ragi czy brokuły. Sałaty należą do wa-
rzyw, którym szkodzą nawet przy-
mrozki. Zimą warto więc korzystać 
z  powszechnie uważanej za sałatę, 
choć należącej do roślin kozłkowa-
tych roszponki. Dorasta do 20 cm, ale 
zjadamy jedynie jej tworzące rozetę 
liście. Możemy je zrywać ok. 3 mie-
siące po zasiewie, który na zbiór zi-
mowy odbywa się we wrześniu. Dla 
poprawienia smaku warto je na kilka 
dni przed zbiorem przykryć, np. na-
czyniem nieprzepuszczającym świa-
tła. Do pierwszej dekady grudnia 
możemy też korzystać z  uprawianej 
w ogródku endywii, która w smaku 

Zimujące w gruncie
Warzywa ozime wysiewa się 
późną jesienią lub nawet na 
początku zimy. Wraz z nadejściem 
wiosny wiele z nich jest 
gotowych do zbioru, zazwyczaj 
nawet 3 tygodnie wcześniej 
niż w przypadku wysiewu 
wiosennego. Warzywa uprawiane 
w ten sposób mają często więcej 
drogocennych pierwiastków 
i witamin niż inne ich odmiany 
wysiewane np. wiosną. Duże 
walory smakowe i składniki 
odżywcze mają uprawiane 
zimą szpinak, cebula, czosnek, 
pietruszka, a także koper 
i wczesne odmiany marchwi. 
Aby wiosną trafiły do naszych 
kuchni, należy je wysiewać jak 
najpóźniej, co sprawi, że nie 
wykiełkują zimą. Grządki pod 
wysiew trzeba przygotować 
około miesiąca wcześniej. 
Stanowisko powinno być 
słoneczne, zaciszne, osłonięte od 
wiatrów. Gwarantem powodzenia 
jest gleba przepuszczalna, 
próchnicza i lekka. Zadbajmy 
też o nawożenie – odpowiedni 
będzie kompost, nawozy 
fosforowe i potasowe. Nie należy 
stosować azotowych, które zimą 
są wymywane z podłoża.
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bardzo przypomina sałatę. Podobnie 
jak roszponkę przed zbiorem, by po-
prawić jej smak, warto endywię bie-
lić. W tym celu na 2-3 tygodnie wcze-
śniej przykrywamy ją np. czarną, nie-
przepuszczającą światła włókniną. 
W gruncie o tej porze roku poradzi so-
bie wiele odmian porów, np. ’Bartek’ 
czy ’Alaska’.

DOBRZE CHRONIONE
Zarówno warzywa ozime, jak i  te na 
zbiór zimowy dobrze sobie radzą pod 
śniegiem. Zagrożeniem są dla nich 
bezśnieżne i  mroźne zimy, kiedy to 
należy chronić je przed chłodami. Za-
gony można okrywać suchymi liśćmi 
lub słomą. 
Jednak najlepiej do osłaniania więk-
szości z  nich stosować agrowłókninę 
ok. 30 g/m², która jest lekka, czę-
ściowo przepuszcza wilgoć, powietrze 
i światło. Po zimie należy ją wysuszyć 
i złożyć, może nam bowiem posłużyć 

nawet kilka sezonów. Trzeba jednak 
pamiętać, że sposób okrywania włók-
niną musi być dostosowany do ga-
tunków warzyw. W  przypadku szpi-
naku, cebuli oraz pietruszki korzenio-
wej wystarczy rozłożyć na nich osłonę, 
a  jej brzegi zabezpieczyć przed pod-
noszeniem np. podmuchami wiatru 
obciążnikami lub specjalnymi szpil-
kami. Warzywa, które rosną nawet 
zimą takie jak roszponka czy pie-
truszka na natkę, wymagają osłony 
podniesionej na wysokość ok. 20 cm. 
Można ją oprzeć na konstrukcji z de-
sek. Gdy temperatura spada poniżej 
10oC, warto pomyśleć o  zabezpiecze-
niu jarmużu i brukselki. Ze względu 
na wysokość najlepiej zabezpieczyć 
je chochołami z  włókniny lub dobra-
nymi do wysokości roślin konstruk-
cjami, na których oprze się włóknina. 
Innej osłony wymagają zimowe od-
miany porów – do ich ochrony warto 
wykorzystać perforowaną folię, która 

posłuży nam do wykonania niskich 
tuneli.

WARUNKI UPRAWY
Warzywa zbierane zimą najlepiej ro-
sną na podłożu żyznym, przepuszczal-
nym i  bogatym w  składniki odżywcze. 
Wymagają zacisznego, osłoniętego 
i  słonecznego stanowiska. Nie zapo-
mnijmy też o  podlewaniu. Podczas 
wiązania główek dużej ilości wody po-
trzebuje brukselka, w  okresie suszy 
podlewania wymagają też pory, stale 
wilgotną glebę powinien mieć mo-
drak morski, ale nie można go upra-
wiać na podłożu podmokłym. Dla nie-
których roślin, np. jarmużu, wysusza-
jący, zimowy wiatr może być bardziej 
szkodliwy od mrozu. 
Wiele warzyw zimowych uprawia 
się z  rozsady. Sadzonki jarmużu czy 
brukselki do gruntu wysadza się od 
czerwca do lipca. Pod koniec maja 
wysadzamy pory. Wprost na miej-
sce upraw wysiewamy np. roszponkę, 
której nasiona na zbiór zimowy wy-
siewa się we wrześniu. Warzywa zbie-
rane zimą wymagają zasilania nawo-
zami – duże potrzeby pokarmowe ma 
choćby brukselka czy modrak morski. 
Do ważnych zabiegów pielęgnacyj-
nych należy też regularne odchwasz-
czanie oraz spulchnianie podłoża.
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DLA ZDROWIA I PODNIEBIENIA

Jarmuż
Ma wielu amatorów wśród zwolenników zdrowej 
żywności. To kopalnia żelaza, błonnika oraz witamin 
K, A i C. Zawiera więcej wapnia niż mleko. Jest 
też bogaty w antyoksydanty, przy tym 100 g tego 
warzywa dostarcza tylko 30 kalorii. Warto więc 
sięgać po jarmuż, gdy chcemy się odchudzić, 
jest też pożądany w naszej diecie, jeśli zagraża 
nam osteoporoza. Ze względu na zawartość 
szczawianów nie powinny go spożywać osoby 
zagrożone kamicą nerkową. Hitem są zimowe 
koktajle z tego warzywa, a także czipsy. Można 
go również przyrządzać na parze, obróbka cieplna 
powinna być jednak krótka. 

Brukselka
Kapusta brukselska to warzywo zdecydowanie 
niedoceniane w naszej diecie. Warto ją 
jednak wprowadzić do menu. Wspiera układ 
odpornościowy za sprawą silnego antyutleniacza, 
jakim jest sulforafan, ma doskonałe właściwości 
antynowotworowe, wspomaga też płodność. Działa 
także antybakteryjnie, szczególnie na bakterie 
ze szczepu helicobacter pyroli, powinny mieć ją 
w diecie osoby cierpiące na wrzody żołądka. Z tych 
cennych właściwości brukselki skorzystamy jednak 
tylko, gdy będzie ona gotowana ok. 4 minuty, 
najlepiej na parze lub spożywając kapustę na 
surowo czy też kiszoną.

Roszponka
To bogate źródło witamin C i B oraz beta-karotenu, 
z którego nasz organizm wytwarza witaminę A. 
W porównaniu z sałatą siewną zawiera ich nawet 
czterokrotnie więcej. Warto ją mieć w swojej diecie 
przy niedoborach potasu (100 g zawiera 459 mg tego 
minerału), żelaza, magnezu czy fosforu. To warzywo 

niskokaloryczne – 100 g ma tylko 21 kcal. Jej łagodny 
orzechowy smak doceniają wszyscy kucharze. 
Można z niej przyrządzić pyszne sałatki. Jest też 
znakomitym dodatkiem do mięs. Warto ją łączyć 
z owocami, maliną, gruszką lub pomarańczą.



OGRÓD I POSESJA
     dobre wybory

116  zima 2021

CHOINKA. BEZ NIEJ 
NIE ODBĘDĄ SIĘ ŚWIĘTA 
BOŻEGO NARODZENIA. 
ZIELONE PACHNĄCE 
LASEM I OZDOBIONE 
BOMBKAMI DRZEWKO 
DLA WIELU Z NAS JEST 
PO PROSTU NIEZBĘDNE. 

Świąteczne

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

Żywa choinka na stałe wpisała 
się w  polską tradycję. Cho-
ciaż na przestrzeni lat zmie-

niała się jej forma, to właśnie dzięki 
drzewku z lasu święta Bożego Naro-
dzenia  zawdzięczają swój unikatowy 
charakter. Choinka wnosi do domu 
podniosłą atmosferę, piękny zapach, 
prezentuje się naturalnie i niepowta-
rzalnie – nie ma przecież dwóch iden-
tycznych drzewek! Wybór świątecz-
nych choinek jest spory, ale najczę-
ściej kupujemy świerki, jodły lub so-
sny – cięte lub w donicy. Różnią się 
one wyglądem, zasadami pielęgna-
cji i  oczywiście ceną. Cięte drzewko 

DRZEWKO
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wymaga oprawyw stojak.Utrzyma
się jednak w  domu najwyżej przez
kilkatygodni,poczymwiększośćga-
tunków szybko traci świeżość i  igły.
Natomiast choinka w  donicy za-
chowadłużejswójurok,a jeślimamy
ogród,tonawiosnęmożemyjąprze-
sadzićdogruntu.

KOLOROWE ŚWIERKI
Największąpopularnościąciesząsię
świerki. Drzewka mają ładną stoż-
kowąformę,a ichcenaniejestwy-
górowana. Zazwyczaj wybieramy
świerk pospolity, który intensywne

pachnie. Ma krótkie, 1-2-centyme-
trowe,odzielonychdociemnozielo-
nych,gęste(czasamiciężkowieszać
ozdoby na krótkich pętlach) i  dość
mocnokłująceigły.Niestetyświerk
pospolity już odmomentuwniesie-
nia do domugubi igły, a  po 1-3 ty-
godniach zrzuca je wszystkie, co
jest jego największą wadą. Równie
częstow domachpojawiasięświerk 
kłujący, nazywamy również srebr-
nym, o  zielononiebieskich lub sza-
rosrebrnymigłach.Jegociekaweod-
mianyto’Hoopsi’,’IseliFastigiate’,
’Shovenhorst’ czy karłowa ’Gla-

ucaGlobosa’.Świerkkłującypostoi
w  mieszkaniu nieco dłużej niż po-
spolity, ale –  jak mówi jego nazwa
– jego igły (2-3  cm) są bardzo kłu-
jące. Wydziela także słaby zapach.
W roliświątecznegodrzewkaspraw-
dzisiętakżeświerk serbski,charak-
teryzujący się dwoma jasnymi pa-
skami na dolnej stronie igieł, 
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wywołującymi świetlany refleks, 
lub jego karłowa odmiana ’Nana’. 
Jego igły są bardziej miękkie niż 
u  świerka srebrnego, a  przez to 
mniej kłujące. Do małych mieszkań 
dobrym wyborem będzie świerk biały 
w odmianach ’Conica’ czy ’Laurin’. 
 
JODŁY NA DŁUGO
Godne polecenia są szczególnie jo-
dły kaukaskie o  ciemnozielonych 
igłach. Są to najdroższe drzewka, ale 
mogą przetrwać w domu w niezmie-
nionym stanie nawet 2 miesiące. 
Igły cienkie i  delikatne o  długości 
2-4 cm nie opadają, lecz usychają na 
gałęziach, niestety nawet świeże nie 
pachną. Na jodle bardzo dobrze wi-
doczne są ozdoby. Efektowne są rów-
nież stalowoniebieskie jodły szla-
chetne, jodły koreańskie, np. w  od-
mianie ’Silberlocke’ o  zawiniętych 
fantazyjnie igłach. 

SOSNY NIE TAKIE POSPOLITE
Sosna pospolita to świąteczne 
drzewko, które nie cieszy zbyt dużą 
popularnością ze względu na dość 
rzadkie igły. Natomiast intensyw-
nie pachnie, a 4-8-centymetrowe igły 
utrzymują się długo na gałązkach. Na 
jakie odmiany warto zwrócić uwagę? 
Najczęściej spotykana jest tzw. so-
sna czarna o  intensywnym zapachu 
i  ciemnozielonych długich igłach, 
które praktycznie nie opadają, lecz 
zasychają na drzewku. Ciekawie bę-
dzie wyglądać także np. karłowa od-
miana sosny czarnej ’Pyramidalis’, 
niewielka sosna zwyczajna ’Watereri’ 
czy odmiany sosny wejmutki o delikat-
nych igłach.

CIĘTE TYLKO ŚWIEŻE
Będziemy długo cieszyli się urodą 
ciętej choinki pod warunkiem, że ku-
pimy świeże drzewko. Taki iglak po-

winien mieć zielone i gęste igły mocno 
trzymające się gałązek. Aby się upew-
nić co do jakości wybranego przez nas 
egzemplarza, warto stuknąć pniem 
choinki o  ziemię. Nie martwmy się, 
jak opadnie kilka igieł, gdyż jest to 
zjawisko naturalne. Jednak gdy igły 
osypią się w dużej ilości, to jest to sy-
gnał, że niestety drzewko ścięto już 
dawno, co oznacza, że w ogrzewanym 
pomieszczeniu nie przetrwa w  do-
brym stanie zbyt długo. Warto także 
przyjrzeć się pniu w  miejscu ścię-
cia. Jeśli na jego powierzchni znaj-
duje się świeża żywica oraz  miejsce 
ścięcia ma jasny kolor, to możemy 
być pewni, że drzewko zostało ścięte 
3-4 dni wcześniej i śmiało możemy je 
kupić. Natomiast zaschnięta żywica, 
ciemny i  przebarwiony ślad po cię-
ciu to znak, że iglak już dawno został 
ścięty, lepiej więc zrezygnować z jego 
zakupu. Możemy również przepro-
wadzić test. Gdy zgięta gałązka wróci 
do pierwotnej pozycji, to choinka ma 
sporo soków, czyli jest świeża. Pamię-
tajmy, że jeżeli kupiliśmy choinkę 
w  mroźny dzień, to zanim wniesiemy 
ją do domu, najlepiej kilka godzin prze-
trzymać ją w chłodnym miejscu, np. ga-
rażu, aby przyzwyczaiła się stopniowo 
do zmiany temperatury. Świąteczne 
drzewko dobrze jest umieścić w  sto-
jaku, do którego nalewa się wody. 
Warto także przyciąć trochę pień, 
aby umożliwić mu lepsze pobieranie 
wody. Sprawdzonym rozwiązaniem 
jest osadzenie choinki w  pojemniku 
z wilgotnym piaskiem. Unikajmy sta-
wiania choinki w pobliżu grzejników. 



119

Z DOMU DO OGRODU
Choinka w pojemniku to ekologiczne 
rozwiązanie, ponieważ wiosną bę-
dziemy mogli posadzić ją w ogrodzie. 
Decyduje się na nie coraz więcej osób. 
Najlepiej zakupy zrobić w sprawdzo-
nym punkcie ogrodniczym lub bez-
pośrednio w  szkółce. Kupowanie na 
przypadkowym „placu” jest dość ry-
zykowane, ponieważ często do po-
jemników trafiają egzemplarze bez 
korzeni – a takich nie posadzimy już 
w ogrodzie. Również iglaki wykopane 
przed samą sprzedażą nie mają du-
żych szans przetrwania do wiosny. 
Takie rośliny rozpoznamy po świe-
żej ziemi w  doniczce, ponadto łatwo 
się przekrzywiają. Wybierając cho-
inkę, którą zamierzamy posadzić 
w  ogrodzie, najlepiej wybrać niewy-
sokie drzewko – maksymalnie 1-1,5 m 
–  które rośnie w  stosunkowo dużej 
donicy.  Jeśli  1,5-metrowy iglak wsa-
dzony jest do 10-litrowej doniczki, to 
raczej nic już z niego nie będzie. Za-

nim wniesiemy  ukorzenioną choinkę 
do mieszkania, powinniśmy wsta-
wić ją na ok. 10 dni do pomieszczenia 
o temperaturze ok. 5oC np. do garażu, 
a następnie na 2-3 dni do temperatury 
ok. 10oC np. do altany. Podłoże w po-
jemniku musi być stale wilgotne.

Z LEGALNEGO ŹRÓDŁA
Cięte choinki powinny pochodzić 
albo z  kontrolowanego wyrębu lasu 
(z  tzw. wycinki pielęgnacyjnej) albo 
ze specjalnej plantacji. Kupując ta-
kie drzewka, nie przyczyniamy się 
do niszczenia lasów. Jeśli nie mamy 

pewności, że choinki nie są z  ra-
bunku (dotyczy to gatunków rodzi-
mych, tzn. świerków pospolitych, jo-
deł pospolitych i sosen, inne pocho-
dzą wyłącznie z  upraw), zapytajmy 
sprzedawcę o  dokumenty potwier-
dzające legalność drzewek. Posiada-
nie takiego dokumentu jest obowiąz-
kiem każdego sprzedawcy. Iglaki 
w  pojemnikach najlepiej kupować 
w  sklepach ogrodniczych lub szkół-
kach. Egzemplarze, które od po-
czątku były uprawiane w  donicach, 
są trwałe i  mają dobrze rozwinięty 
system korzeniowy. 

NIEKTÓRE INSTYTUCJE, 
NP. WARSZAWSKI RATUSZ 
I PGNIG, ORGANIZUJĄ 

POŚWIĄTECZNĄ ZBIÓRKĘ 
CHOINEK, KTÓRE 

NASTĘPNIE W POSTACI 
BIOMASY TRAFIAJĄ DO 
ELEKTROCIEPŁOWNI. 



        

120

Rynek sprzedaży mieszkań 
oraz domów jest rozgrzany do 
czerwoności i chyba nic nie 
zapowiada, aby nadchodząca 
wiosna miała tu cokolwiek 
zmienić. Sprzeczne opinie 
ekspertów co do cen mieszkań, 
niepewność kredytowa oraz 
okołocovidowe zmiany na rynku 
wynajmu sprawiają, że trudno 
samemu podjąć właściwą 
decyzję dotyczącą sprzedaży czy 
zakupu nieruchomości. Do kogo 
zwrócić się o pomoc?    

Wiosna

Wystający ponad dach komin narażony 
jest na destrukcyjne działanie czynników 
atmosferycznych. Nic więc dziwnego, że 
szybko ulega uszkodzeniom, szczególnie 
gdy do jego wykonania użyte zostały 
materiały słabej jakości, co w wiekowych 
domach nie jest niczym zaskakującym. 
Jeśli już wejdziemy na dach, przyjrzyjmy 
się pokryciu. Może i ono wymaga 
remontu?  

W NASTĘPNYM NUMERZE

Nie trzeba inwestować w nowe 
meble i sprzęty, by wizualnie 
odmienić wygląd wnętrz. Po 
gruntownym wyczyszczeniu 
mieszkania, a także pozbyciu się 
niepotrzebnych rzeczy, tym razem 
przystępujemy do przemeblowania. 
W większym wielofunkcyjnym 
pomieszczeniu takim jak pokój 
dzienny może uda nam się 
zamienić miejscami aneksy np. 
jadalniany z wypoczynkowym. 
W innych przypadkach wystarczy 
poprzestawiać poszczególne meble 
i efekt zmiany będzie wystarczający!
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TRANSAKCJE NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI Z FACHOWYM WSPARCIEM

 zima 2021

Płoty wykonane ze 
szlachetnych gatunków 
drewna, a zarazem 
z trwałych i bardziej 
odpornych na warunki 
atmosferyczne materiałów 
kompozytowych. 
Ekstrawaganckie wzory 
przęseł, bram i furtek. Na 
inwestorów, którzy cenią 
naturalny urok drewna, 
a zarazem indywidualną 
estetykę czeka bogata 
oferta rynkowa!  

OGRODZENIA Z DREWNA I MATERIAŁÓW DREWNOPODOBNYCH

WIOSENNE PRZEMEBLOWANIE – SPOSÓB NA NOWE WNĘTRZE

KOMPLEKSOWE ZADANIE – REMONT DACHU I KOMINA 
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