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poradnik – domy, mieszkania, ogrody

WIOSNA

poradnik – domy, mieszkania, ogrody

•   napraw, odśwież, zregeneruj 
– nie wyrzucaj pochopnie!

•   inwestycje w nieruchomości 
w sam raz na trudne czasy

•  jak odetchnąć w czasach pandemii 
– odprężające aranżacje w domu i ogrodzie
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Nigdy jeszcze chyba oczekiwanie 
wiosny nie wiązało się z tak ogromną 
nadzieją na zmianę! Umęczeni do 
granic wytrzymałości bezlitosnym 
lockdownem, a jednocześnie pozbawieni 
perspektyw na rychłe zakończenie 
pandemii, tęsknimy za ciepłą porą 
roku, aby przynajmniej móc wyjść 
na świeże powietrze i zregenerować 
siły. Pierwsze nasze kroki tej wiosny 
będą więc z pewnością skierowane 
na zewnątrz, w tym również na własne 
działki, do przydomowych ogrodów, na 
tarasy i balkony. W tym sezonie to tam 
będziemy tworzyć własne alternatywy 
dla publicznych kawiarni i wyjazdowych 
miejsc wypoczynku. Wyremontujmy więc 
stary taras, odświeżmy nawierzchnię, 
załóżmy w ogrodzie staw, postawmy 
domek na działce. Z pracy w ogrodzie, 
do której warto w tym sezonie zaprosić 
znużone zdalną nauką dzieci, czerpmy 
jak najwięcej radości. Tak jak kiedyś 
zamiennikiem bardziej ekskluzywnych 
urlopów były wyjazdy do rodzinnych 
wsi zwane „wczasami pod gruszą”, tak 
teraz zachęcamy do kreowania własnych 
„kawiarenek pod lipą”. Aktywność na 
zewnątrz nie może jednak oznaczać, że 
wnętrza naszych mieszkań i domów mają 
leżeć odłogiem. Warto kontynuować 
zainicjowane wcześniej remonty lub 
– jeśli tego nie zrobiliśmy do tej pory 
– w końcu je rozpocząć, zwłaszcza 
że mamy w tej chwili spory dostęp do 
programów pomocowych pozwalających 
oszczędzić na wydatkach. 

Zapraszam do lektury 
i na naszego bloga 

www.mjakmrowka.pl
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SEZON W OGRODZIE

WIOSENNE PRACE OGRODOWE 
NA STARCIE 
Sezon w ogrodzie rozpoczyna się od porządków, 
pozimowego grabienia, pielenia, przygotowania ziemi, 
a następnie wysiewu i sadzenia roślin. Aby prace były 
przyjemne, przebiegały sprawnie i bez nadmiernego 
wysiłku, należy skompletować odpowiedni zestaw 
akcesoriów i narzędzi. Przyda nam się więc podręczny 
komplet o krótkich trzonkach – łopatka, grabki pazurki, 
motyczka lub grabki wachlarzowe. Nie może zabraknąć 
też sekatora. Sprawdzi się zarówno podczas przycinania 
gałązek drzew i krzewów, podcinania pędów traw, ale także  
ścinania kwiatów z ogrodu do wazonu. Sekator o dużych 
rozmiarach pomoże w przycinaniu żywopłotu czy większych 
gałęzi. Niezbędnymi narzędziami, obowiązkowymi do 
sezonowych prac są: grabie – wygodne, lekkie, druciane, 
szczotkowe lub plastikowe wachlarzowe, szpadel – najlepiej 
z trójkątnym ostrzem, który bez problemu wbijemy nawet 
w twardą ziemię, oraz ostra szczotka-miotła – zawsze jest 
coś do sprzątnięcia. Niezbędna jest również taczka. Dzięki 
niej nie będziemy musieli dźwigać narzędzi, ściętej trawy 
czy suchych gałęzi.

MIĘDZYPOKOLENIOWE PRACE W OGRÓDKU
Po długich zimowych miesiącach, spędzonych ponadto w przymusowej „izolacji”, warto zorganizować całej rodzinie wolny czas 
we własnym ogrodzie. Zarówno małe, jak i duże dzieci z pewnością docenią urok tego miejsca, zwłaszcza że ostatnio przeważnie 
spędzały długie godziny przed komputerami. Kontakt z naturą ma wiele zalet. To świetny sposób na zdobycie cennej wiedzy na temat 
przyrody, naturalne na ćwiczenia ruchowe i zachowanie dobrego zdrowia, a także zachęta do jedzenia warzyw oraz owoców. Przy 
okazji korzystania ze świeżego powietrza dzieci będą wchłaniać też cenną witaminę D. Samodzielna uprawa różnych roślin to również 
doskonały trening samodzielności i odpowiedzialności. Warto pozwolić dziecku na to, by samo wybrało, jakie rośliny chce uprawiać. 
Wspólna praca ma też wymiar rodzinny, ponieważ można robić coś razem! 



 REKLAMA 

TRANSPORT ROŚLIN I NIE TYLKO
Do przewiezienia kupionych roślin doniczkowych, szczególnie 
gdy „zaszaleliśmy”, a nasz ogród jest duży, przyda się 
wózek ogrodowy. Potrafi znacząco ułatwić także inne prace. 
Wykorzystamy go m.in. do transportu drewna kominkowego, 
worków z ziemią czy nawozów roślinnych. Przyda się także przy 
pracach porządkowych na działce. Do wyboru mamy modele 
plastikowe lub metalowe. Trwalsze są metalowe, te z tworzywa 
sztucznego nadają się do przewożenia lekkich ładunków. 
Stabilność zapewnią cztery kółka. 

SZTUKA CIĘCIA 
Jeśli chcemy cieszyć się urodą ogrodowych 
roślin, nie możemy zapominać o wiosennym 
przycinaniu drzew i krzewów. Do końca kwietnia 
mamy czas na przycinanie drzew owocowych. 
Na początku wiosny przycinamy też krzewy 
ozdobne. Ale uwaga! O tej porze roku nie należy 
ciąć krzewów wcześnie kwitnących. Czas na 
zadbanie w ten sposób o forsycje, migdałki, 
porzeczki krwiste czy pigwowce przyjdzie po ich 
kwitnieniu, czyli latem. Powierzchnia cięcia musi 
być gładka, dlatego zadbajmy o odpowiednią 
jakość narzędzi.
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MURAWA DO RODZINNYCH GIER
Jeśli mamy tylko miejsce, warto w ogrodzie założyć  
boisko np. do piłki nożnej czy siatkówki. To świetny 
sposób na zabawę z dziećmi, a także sąsiadami oraz 
oderwanie się od monotonnej codzienności. Zieloną 
murawę w przydomowych warunkach możemy 
uzyskać, stosując odpowiednie trawy. Polecane 
gatunki to życica trwała i wiechlina łąkowa. Mają one 
szerokie źdźbła odporne na intensywną eksploatację, 
a w przypadku uszkodzeń łatwo się rozkrzewiają. Na 
rynku dostępne są najczęściej gotowe mieszanki 
przeznaczone do boisk piłkarskich. Jeśli te, które 
zakupiliśmy, mają w składzie znaczną większość życicy 
i wiechliny, możemy być pewni, że doskonale sprawdzą 
się jako podłoże boiska. Aby przydomowe boisko przez 
cały sezon służyło za bezpieczne miejsce do zabawy, 
należy również zajmować się nim systematycznie. 
Trawa powinna być przycinana najlepiej co 2-3 dni, aby 
źdźbła miały długość 2,5-3 cm. Dzięki temu zabiegowi 
murawa będzie gęsta i bez problemu poradzi sobie 
z uszkodzeniami mechanicznymi, na które jest 
narażona podczas gry. Nie wolno także zapomnieć 
o regularnym podlewaniu trawy.

W TROSCE O DZIECI
Plac zabaw w przydomowym ogródku powinien być przede wszystkim 
bezpieczny. Po zimie szczególnego zainteresowania z naszej strony 
wymagają wszystkie elementy wykonane z drewna. Narażone na 
niekorzystne warunki atmosferyczne nie tylko mogą stracić kolor, ale też 
zmienić strukturę i pękać. Dość częstym zjawiskiem są groźne grzyby 
i pleśnie. Także konstrukcje i detale ze stali są narażone na korozję. Jeśli 
zauważymy uszkodzenia, należy jak najszybciej je naprawić. Z elementów 
drewnianych pozbywamy się drzazg, wygładzamy, impregnujemy 
i lakierujemy powierzchnie. Z metalowych usuwamy rdzę, miejsca te 
zabezpieczamy farbą do metalu, chroniącą przed szkodliwymi warunkami 
pogodowymi. Jeśli uszkodzonych komponentów nie da się naprawić, 
to jak najszybciej należy wymienić je na nowe. Na wiosnę warto zadbać 
również o wymianę piasku w piaskownicy, dokładne posprzątanie terenu 
oraz pielęgnację zieleni znajdującej się wokół placu zabaw.

ROWER PRZYGOTOWANY!
Zanim znów wsiądziemy na rower, musimy 
o niego zadbać. Zaczynamy od umycia 
jednośladu, przynajmniej wytrzyjmy go 
z kurzu. Następnie wyczyśćmy zębatki 
i łańcuch, nasmarujmy go również, dzięki 
czemu podczas pedałowania nic nie 
będzie skrzypieć i piszczeć. Warto wpuścić 
1-2 krople oleju w mechanizmy przerzutek, 
hamulców szczękowych (w przypadku 
tarczowych lepiej uważać z olejem 
w okolicach tarcz i klocków) oraz manetek. 
Sprawdźmy stan klocków hamulcowych 
oraz ciśnienie w oponach – na boku każdej 
znajdziemy zalecane przez producenta 
ciśnienie. Obróćmy rower do góry kołami 
i nimi zakręćmy. Drobne „bicie” koła na 
boki wyregulujemy za pomocą klucza do 
szprych. Z poważnymi „ósemkami”, jeżeli 
nie czujemy się na siłach, lepiej udać się do 
serwisu. Dokręćmy wszystkie śruby oraz 
skontrolujmy, czy nigdzie nie ma luzów.

DOM I JEGO NAJBLIŻSZE OTOCZENIE
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DOM I JEGO NAJBLIŻSZE OTOCZENIE

ODNAWIAMY 
PARAPETY ZA OKNEM 
Parapety zewnętrzne narażone są na zabrudzenia 
środowiskowe. Aby na wiosnę były w dobrym stanie, 
musimy o nie zadbać. Parapety ceramiczne (wykonane 
z klinkieru czy cegły) są łatwe w pielęgnacji, zazwyczaj 
wystarczy miękka gąbka oraz woda. Trudne do usunięcia 
plamy, np. wżerającą się sadzę, możemy zlikwidować 
przeznaczonymi do klinkieru koncentratami, które 
rozcieńcza się ciepłą wodą i nakłada na kilka-kilkanaście 
minut na ich powierzchnię, a potem szoruje grubą 
szczotką i obficie spłukuje wodą. Parapety z blachy 
stalowej i aluminiowej są bardziej podatne na zabrudzenia. 
Wyczyścimy je ciepłą wodą z płynem do mycia szyb 
lub naczyń – czynność tę powtarzamy do skutku. W ten 
sam sposób odświeżymy parapety z PVC. W sytuacji, 
gdy nie można ich już domyć, pozostaje tylko ponownie 
pomalowanie, co bywa często łatwiejsze i szybsze niż 
wielokrotne, bezskuteczne czyszczenie. W przypadku 
marmurowych  parapetów najważniejsza jest impregnacja, 
która zabezpieczy je przed szkodliwym działaniem 
czynników atmosferycznych. Oprócz tego warto postawić 
na specjalne mleczka przeznaczone do pielęgnacji 
marmurowych powierzchni. 

TRENDY 2021 W ARANŻACJI 
BALKONÓW I TARASÓW 
Już od paru sezonów tarasy aranżuje się jak wnętrze domu 
– plastikowe i twarde drewniane meble zostały wyparte przez 
komfortowe sofy oraz fotele tapicerowane lub obłożone 
miękkimi poduchami. Coraz częściej można tam spotkać 
zwiewne zasłony, lampy podłogowe i stołowe, obrazy 
na ścianach. Posadzki ubiera się w dywany, wykładziny 
i chodniczki. Ci, którzy już w poprzednich sezonach 
zdecydowali się na tego typu aranżację, wiedzą, że ta „nowa 
przytulność” zmienia również jakość wypoczynku. Kolejny 
trend w 2021 roku to ogrody balkonowe – w dobie pandemii 
coraz bardziej doceniamy szansę na stworzenie skrawka 
prywatnej zieleni w przestrzeni miejskiej. Balkon może stać 
się też miejscem upraw warzyw, owoców i ziół – balkonowy 
ogród permakulturowy w donicach to kolejny wyraźny trend 
2021. Dla dzieci mieszkających w miastach i odciętych od 
możliwości obserwacji naturalnych upraw już jedna donica lub 
podwyższona grządka może stać się ważną życiową lekcją! 

DASZKI NA BŁYSK
Nad drzwiami wejściowymi najczęściej spotykane 
są daszki z poliwęglanu. Aby przywrócić im blask po 
zimie, wystarczy poświęcić kilka chwil, np. podczas 
odświeżania elewacji. Materiał ten łatwo wyczyścimy 
za pomocą wody z dodatkiem łagodnego środka 
myjącego, np. mydła lub płynu do naczyń. Możemy 
również zastosować specjalne płyny do czyszczenia 
poliwęglanu. Do aplikacji i czyszczenia zabrudzeń 
warto zastosować miękką ściereczkę z mikrofibry 
lub gąbkę. Zakazane jest stosowanie środków silnie 
alkalicznych i rozpuszczalników jak benzen, aceton, 
alkohol, ponieważ mogą szkodliwie wpływać na 
warstwę poliwęglanu. Nie wolno również używać 
ostrych przedmiotów i materiałów ściernych. 
Alternatywą dla daszków z poliwęglanu są modele 
szklane. One także są łatwe w pielęgnacji. Czyścimy 
i polerujemy je miękką gąbeczką nasączoną wodą 
z dodatkiem płynu do mycia szyb. Niewielkie daszki 
poliwęglanowe oraz szklane możemy umyć też za 
pomocą myjki ciśnieniowej (maksymalnie 100 barów) 
lub parowej. 
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NOWY LOOK DOMU NA WIOSNĘ 
– CO BĘDZIE NIEZBĘDNE
Najwyższy czas na sezonową zmianę warty! 
Wnętrza na wiosnę domagają się świeżości. 
O tej porze roku powinny zyskać lekkość 
i powab. Sposobów mamy wiele. Do najbardziej 
spektakularnych należą zmiany kolorystyki 
pomieszczeń. Warto pomyśleć o barwach, które 
będą je rozświetlały. W tym sezonie na topie 
jest choćby dobrze znana wszystkim aksamitka. 
Wyjątkowy, radosny kolor tych kwiatów nie tylko nie 
działa na wnętrza przytłaczająco i poprawia nastrój, 
ale też sprawia, że są słoneczne. To odcień dość 
uniwersalny, dlatego na wykończenie i dekoracje 
mieszkań w tej tonacji powinny się zdecydować 
osoby lubiące ponadczasowe aranżacje. Jeśli 
chcemy, by nasze wnętrza były w zgodzie 
z trendami, nie może w nich zabraknąć subtelnych 
niebieskości. Delikatny kolor nieba uczyni każde 
pomieszczenie bardziej wysublimowanym. 
Inspiracją na wiosnę 2021 są także świetliste 

WYZWANIA DLA DOMU

Wiosna w wazonie bez tulipanów? To niemożliwe! Chociaż dzisiaj są 
to kwiaty dostępne przez cały rok, to jednak nigdy nie prezentują się 
tak pięknie jak w kwietniu czy maju. Każdy znajdzie odpowiednie dla 
siebie: delikatnie rozbielone albo przeciwnie, w mocnej soczystej 
czerwieni, pomarańczy lub różu – z zaokrąglonymi lub postrzępionymi 
płatkami – wysokie i strzeliste lub bardzo niskie. Niezależnie od formy 
wymagają odpowiedniej oprawy. Są tak atrakcyjne, że warto do ich 
ekspozycji użyć naczyń o prostej formie. Zdecydowanie najlepiej 
sięgać po wazony przezroczyste, szklane, a także w neutralnych 
odcieniach, choćby bieli. Nie będą wówczas konkurowały z urodą 
kwiatów, a wręcz podkreślą ich dekoracyjność. Wazon powinien 
być też dostosowany do wysokości kwiatów oraz ich liczby. Tulipany 
mają zazwyczaj od 10 do nawet 60 cm – kwiaty nie mogą „ginąć” 
w naczyniu. Gdy jest ich wiele, warto wybrać pękaty wazon, 
pojedyncze można eksponować w wąskich i strzelistych. 

HIT SEZONU – DEKORACJE 
I DETALE Z DREWNA 
Moda na naturalne drewno nie przemija, a wręcz 
przeciwnie zatacza coraz szersze kręgi. W tym 
sezonie przenika do domowych dekoracji – wracają 
do łask lampy z drewnianymi elementami, karnisze 
w całości wykonane z drewna, dekoracyjne 
misy, talerze, donice, świeczniki i zegary. 
Przedmioty te wpisują się w aktualne pragnienie 
silnej więzi z naturą oraz modę na ekologiczny 

design. Pozwalają stworzyć 
niezwykle oryginalną 
i przyjazną przestrzeń. 
Naturalny kolor drewna ma 
też niebagatelne znaczenie 
– ciepły beż ma działanie 
kojące i uspokajające. Proste 
drewniane przedmioty 
wyrażają ponadto naszą 
chęć powrotu do tego, co 
najprostsze, a zarazem trudno 
zniszczalne. 

CZAS NA TULIPANY, CZAS NA WAZONY!

żółcienie. Ciepły radosny żółty będzie doskonałą barwą na ściany. 
Można go też stosować w niewielkich dawkach – na poduszkach, 
zasłonach czy obrusach. To nie koniec kolorowej listy wnętrzarskiej 
– sięgnijmy również po odcienie mięty, przydymionej i świeżej, 
błękit francuski, głęboki koral czy malinowy sorbet. 
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NOWE SPOJRZENIE NA KUCHENNY 
PARAPET  
Kuchnia należy do wnętrz, w których miejsca nigdy nie 
ma zbyt dużo, dlatego każdy jej zakątek warto mądrze 
zagospodarować. Do niedawna elementem nie w pełni 
wykorzystującym swój potencjał był kuchenny parapet, 
zazwyczaj odgrywający rolę kwietnika. Dzisiaj to się 
zmienia – za sprawą niebanalnych aranżacji i nowoczesnych 
materiałów podokienny parapet wychodzi z cienia! Wpływ 
na podniesienie atrakcyjności tego detalu mają jego 
wymiary – niekiedy parapety kuchenne mają głębokość 
50 cm, co otwiera wiele możliwości. Jednak wpisanie go 
w nowe funkcje stało się przede wszystkim możliwe dzięki 
różnorodnym materiałom. Parapet wykonany z tego samego 
materiału co blat kuchenny bywa często jego przedłużeniem. 
Podobnie jak blaty można wykonać go z klejonego 
warstwowo drewna czy też laminowanej płyty. W takim 
przypadku warto go wykorzystać jako dodatkową przestrzeń 
odstawczą, którą docenimy, choćby sytuując pod oknem 

zlewozmywak. Przestrzeń tę można również atrakcyjnie 
wystylizować. Nic nie stoi na przeszkodzie, by ten detal 
posłużył do zaaranżowania klimatycznej dekoracji, na 
którą w kuchni zazwyczaj brakuje miejsca. Można ją np. 
wykonać ze sprzętów kuchennych lub porcelany czy 
nawet starych butelek lub innych naczyń z przeszłości. 
Parapet podokienny to również dobre miejsce na 
kuchenny miniogródek, w którym można uprawiać 
zioła, warzywa, a także kiełki. Wykonany z kamienia, 
PVC, czy betonu architektonicznego, będzie odporny 
na zarysowania oraz zaplamienia, na które będzie 
narażony podczas prac i pielęgnacji roślin. 
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WIOSENNA GARDEROBA ŚWIEŻA I PACHNĄCA  
Pierwsze wiosenne słońce powinno nas skłonić również do przejrzenia 
garderoby nienoszonej zimą i jej przygotowanie na ciepłe dni. Jeśli 
przechowywaliśmy wiosenne rzeczy w pudłach czy walizkach, już u progu 
wiosny powinniśmy zafundować im solidne wietrzenie. Wczesnowiosenne 
powietrze wciąż jest suche, potrafi być momentami jeszcze mroźne – to idealne 
warunki do tego, by usunąć z ubrań nieprzyjemne zapachy. Można też spryskać 
odzież czystą wódką – ma ona właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze, a do 
tego świetnie neutralizuje przykre zapachy. Wystarczy nalać kieliszek alkoholu 
do butelki ze spryskiwaczem i delikatną mgiełką spryskać lekko tkaninę. Warto 
także zainwestować w najprostszą golarkę do ubrań, która usunie brzydkie kulki 
z powierzchni swetrów i płaszczy. Lekkie pyłki i włoski usuniemy specjalnym 
papierem z klejem nawiniętym na rolkę – kosztuje grosze, a warto taką rolkę 
mieć zawsze pod ręką. Jeśli ubrania straciły intensywność kolorów, wcale 
nie musimy sięgać po środki chemiczne – wystarczy przygotować wywar 
z mięty i delikatnie przetrzeć nim powierzchnię. Ten zabieg nie tylko przywróci 
ubraniom pożądaną barwę, ale również sprawi, że będą one świeże i pachnące! 
Pogniecioną odzież należy wyprasować, ale czasami wystarczy rozwiesić 
ubrania nad wanną, do której napuścimy gorącej wody.   

WYZWANIA DLA DOMU

W ŁAZIENCE JAK W PUDEŁECZKU  
Kosmetyki do codziennej pielęgnacji zajmują sporo 
miejsca, szczególnie jeśli z łazienki korzysta cała 
rodzina. Jeśli dołożymy do tego środki do prania 
i detergenty do czyszczenia, może powstać trudny 
do opanowania bałagan. Rozwiązaniem służącym 
okiełznaniu łazienkowego chaosu są jednak nie 
tylko pojemne meble. Część kosmetyków używamy 
przecież na bieżąco i nie zawsze mamy ochotę za 
każdym razem odkładać je do szafek oraz chować 
w szufladach. Otwarte regały i wiszące półki sprawią, 
że te najpotrzebniejsze będziemy zawsze mieli pod 
ręką. Pamiętajmy jednak, że nie wszystkie kosmetyki 
i środki higieniczne są warte wyeksponowania. 
Na wierzchu ustawmy te, które pasują do siebie 
kolorystycznie czy mają efektowne opakowania. 
Pozostałe umieśćmy w koszykach lub pojemnikach.

PORZĄDEK W SZAFACH
Wiosną nie tylko wymieniamy garderobę 
na lżejszą, ale też ją odświeżamy. 
Jej przegląd powinny zwieńczyć 
gruntowne porządki w szafie. Najwięcej 
problemów przysparza utrzymanie 
ładu wśród bielizny osobistej, a także 
licznych akcesoriów takich jak paski czy 

apaszki. Z myślą o nich oferowane są specjalne organizery z licznymi przegródkami 
o zróżnicowanej wielkości. Ich wymiary są dostosowane do rozmiarów szuflad. 
W roli tego typu wkładów mogą też wystąpić plastikowe ażurowe, a dzięki temu 
przewiewne koszyki. 
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MINIGRZĄDKA, MINISZKLARNIA, WARZYWNIK – TO 
ROZWIĄZANIA DLA TYCH, KTÓRZY CZERPIĄ RADOŚĆ 
Z UPRAWY WŁASNYCH ZIÓŁ, WARZYW, OWOCÓW. 
NIEWIELKIE KOMPAKTOWE MODELE W POSTACI 
GOTOWYCH SKRZYNEK NADAJĄ SIĘ DOSKONALE DO 
ZASPOKOJENIA POTRZEB OGRODNIKA-AMATORA 
NIE TYLKO W OGRODZIE, ALE RÓWNIEŻ NA TARASIE, 
A NAWET BALKONIE.

z własnej ręki

AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska

UPRAWY

Pani Agnieszka uwielbia zaj-
mować się roślinami od-
kąd pamięta, twierdzi też, że 

„nic tak nie relaksuje, jak dłubanie 

w ziemi”. Lubi pracę w ogrodzie, ale 
wokół domu ma jedynie niewielki 
skrawek, który wprawdzie po-
zwala na uprawę roślin ozdobnych, 
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ale na odmiany użytkowe brakuje już 
miejsca. Dodatkowo kwaśna gleba 
w ogrodzie, która sprzyja pięknemu 
rozrostowi krzewów i  drzew igla-
stych oraz rododendronów czy pieri-
sów, nie nadaje się zbytnio na uprawę 
warzyw czy ziół. Dlatego, kiedy tylko 
wypatrzyła w jednym z marketów bu-
dowlanych warzywnik do samodziel-
nego montażu, uznała, że to idealne 
rozwiązanie – w sam raz na niewiel-
kie potrzeby drobnych warzyw i zie-
lonych przypraw.

GOTOWY WARZYWNIK 
– PROŚCIEJ SIĘ NIE DA
Grządka na nóżkach, którą wybrała 
pani Agnieszka, to model z  two-
rzywa sztucznego. Lekka skrzynka 
ze wszystkimi elementami monta-
żowymi w środku nie stanowiła pro-
blemu w  transporcie, a  złożenie 
według instrukcji, jak mówi pani 
Agnieszka – „to była pestka”. Dlatego 
w niecałe pół godziny po powrocie ze 
sklepu nowa, zmontowana i  stabilna 
grządka była już gotowa do wypełnie-
nia ziemią oraz nasadzeń. „Wiedząc, 
że wraz z ziemią i roślinami skrzynkę 
trudno będzie ruszyć, już przy skła-
daniu zaplanujmy miejsce docelowe 
(to, w którym będą dojrzewać nasze 
uprawy). Sprawdźmy też precyzyjnie 
elementy montażowe oraz stabilność 
grządki” – radzi nasza rozmówczyni.

Złóż sobie sam
Nowoczesne warzywniki wykonane są z dobrego jakościowo tworzywa, 
są lekkie i bardzo łatwe do samodzielnego złożenia. W zestawie znajduje 
się zwykle główne korytko oraz nóżki i elementy stabilizujące konstrukcję. 
W zależności od modelu dno może być ruchome, pozwalające określić 
głębokość grządki, ale także tworzące swoisty bufor, którego 
celem jest gromadzenie nadmiaru 
wody (drenaż). 
Niektóre modele wyposażone 
są dodatkowo w przezroczystą 
pokrywę, która pozwala 
nam uzyskać na grządce 
szklarniowe warunki uprawy, 
a także zabezpiecza przed 
np. nocnymi szkodnikami.

ESTETYKA DO WYBORU
Pani Agnieszka wybrała skrzynkę 
grafitową, bo taki kolor mają dach 
domu, orynnowanie i elementy ele-
wacyjne, ale w  ofercie sklepów jest 

bardzo duży wybór innych dekora-
cyjnych modeli, różniących się za-
równo pod względem barwy, jak 
i wzoru. Imitujący wiklinę lub ratan 
splot to tylko jedna z propozycji. 
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Kontrola poziomu 
wody
Jeśli nasz warzywnik stoi na 
zewnątrz i nie ma zadaszenia, 
może okazać się, że w okresie 
silnych ulew skrzynka zacznie 
napełniać się wodą ponad 
miarę. Niektóre modele są 
więc wyposażone w system 
zabezpieczenia upraw przed 
podtopieniem. Skrzynka ma 
wtedy podwójne dno, przez które 
przesiąka woda, a jej nadmiar 
manifestuje pływak. Wystawia się 
on wyraźnie, kiedy dno jest w pełni 
wypełnione wodą. Wtedy należy 
otworzyć zawór/korek znajdujący 
się w zewnętrznej dolnej części 
skrzynki i spuścić nadmiar wody.

Bez problemu możemy wybrać model 
gotowego warzywnika pasujący do me-
bli tarasowych czy wystroju balkonu.

DOBÓR PODŁOŻA I ROŚLIN
Do amatorskiej uprawy warzyw i ziół 
poleca się gotowe mieszanki ziemi 
o  zbilansowanym składzie (np. zie-
mia do warzyw, ziemia do pomido-
rów czy podłoże do ziół). Dodatkowo 
na rzecz szybkiego i ładnego rozrostu 
oraz owocowania można wzbogacić 

ziemię niewielką ilością nawozu w gra-
nulacie – najlepiej obornika kurzego lub 
bydlęcego.
Uprawa ziół i warzyw na tego typu pod-
wyższonej grządce jest zwykle sezo-
nowa. Dlatego warto nie czekać zbyt 
długo na plon, a korzystać już na wio-
snę z  własnych upraw. Wygodnie za-
tem będzie, tak jak zrobiła to pani 
Agnieszka, posadzić w  warzywniku go-
towe, ukorzenione i pięknie rozkrzewione 
sadzonki. Do upraw amatorskich znaj-

dziemy wiele smacznych, a  przy tym 
dekoracyjnych odmian roślin upraw-
nych. Pani Agnieszka do swojej planta-
cji wybrała: pomidorki koktajlowe, buraki 
liściaste, poziomki oraz takie zioła jak: 
szałwia lekarska w odmianie tradycyjnej 
i trikolor, mięta pieprzowa, bazylia i bazy-
lia tajska, majeranek, oregano, rozmaryn, 
pietruszka naciowa. Jako element de-
koracji oraz cenny w  kuchni kwiat do 
ozdabiania potraw posadziła również 
nasturcje.
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Jako element zabudowy
Ciekawie zaprojektowany warzywnik 
może tworzyć dekoracyjny element 
zabudowy ogrodowej. Kaskadowo 
usytuowane pojemniki (np. z bardzo 
modnego betonu lub stali corten) 
mogą atrakcyjnie wydzielić strefy 
i zbudować nowoczesny klimat. 
W takich warzywnikach warto 
uprawiać warzywa o dekoracyjnych 
liściach, można bawić się ich formą 
i kolorystyką.

W wersji mini
Nawet na maleńkim balkonie albo 
zewnętrznym parapecie możemy 
bawić się we własne uprawy. 
Miniszklarnia 3 w 1 pozwoli 
na uprawę ziół, kiełków oraz 
warzyw liściastych w wersji mini, 
doskonałych jako dodatek np. 
do sałatek. Optymalne warunki 
utrzymania wilgoci i ciepła 
zapewnią szybkie kiełkowanie 
i dojrzewanie. Jest to rozwiązanie 
bardzo uniwersalne i estetyczne.

W skrzyni i w skrzynce
Warzywa, owoce i zioła z powodzeniem 
możemy uprawiać także w drewnianych 
skrzyniach, ale i w skrzynkach 
ogrodowych. Drobne zioła oraz rośliny 
budujące nieduży kępiasty pokrój 
(jak np. sałaty, truskawki i poziomki 
czy rzodkiewki), nietworzące też 
głębokiego systemu korzeniowego będą 
ładnie i owocnie rosły w tradycyjnych 
skrzynkach balkonowych. Dzięki temu 
możemy zbudować ciekawy ogród 
warzywny nawet w pionie.
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WŁASNA DZIAŁKA NAD 
JEZIOREM LUB W LESIE 
DAJE WIELE MOŻLIWOŚCI. 
MOŻNA WYBUDOWAĆ 
NA NIEJ DOMEK 
LETNISKOWY, MIEĆ 
WŁASNĄ PRZESTRZEŃ 
DO WYPOCZYNKU, 
UPRAWIANIA SPORTÓW 
I GRILLOWANIA. JEŹDZIĆ 
TAM NA WEEKENDY LUB 
SPĘDZAĆ U SIEBIE CAŁE 
WAKACJE.   

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

Jak kupić działkę
LETNISKOWĄ
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Jeszcze do niedawna działki re-
kreacyjne i  letniskowe nie przez 
wszystkich były lubianym miej-

scem spędzania wolnego czasu – sku-
tecznie wypierały je wczasy zagra-
niczne. Pandemia odwróciła ten trend. 
Wypoczynek za miastem staje się do-
ceniany także przez młodsze pokole-
nia. Z tego powodu w tej chwili nieru-
chomości rekreacyjne nie są chętnie 
sprzedawane przez właścicieli. Nieła-
two więc znaleźć działkę w  atrakcyj-
nej lokalizacji, a ceny poszły w górę. 

DZIAŁKA REKREACYJNA, 
CZYLI JAKA 
W  polskim prawie brak jest jedno-
znacznej definicji działki rekreacyj-
nej. Potocznie jest to nieruchomość 
wykorzystywana w  celach wypoczyn-
kowych. Teoretycznie rządzą się one 
innymi prawami niż działki budow-
lane. Rekreacyjna to inaczej teren, na 
którym miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dopuszcza za-
budowę letniskową. Możliwości bu-
dowania na działce mającej status re-
kreacyjnej są ograniczone poprzez za-
łożenia, jakie nakłada miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego. 
Plan określa warunki zabudowy dzia-
łek letniskowych, co do dopuszczo-
nej ilości obiektów, ich wielkości, ro-
dzaj zabudowy, wysokość budynku, 
szerokość elewacji czy linii zabudowy. 
Może więc być tak, że na działce re-

kreacyjnej można będzie postawić je-
dynie domek niezwiązany na stałe 
z gruntem, altanę lub tylko domek let-
niskowy, który nie jest przeznaczony 
do wykorzystywania całorocznego 

i – według prawa – nie zaspakaja po-
trzeb mieszkaniowych. W takiej sytu-
acji, jeżeli chcielibyśmy zamieszkać 
w domu letniskowym na stałe, musie-
libyśmy zmienić jego przeznaczenie 
z  rekreacyjnego na mieszkalne. Na-
leży jednak pamiętać, że zmiana nie 
zawsze będzie możliwa. 
Jeśli natomiast w miejscowym planie  
znajduje się określenie, iż dopusz-
cza się realizację obiektów pensjona-
towych lub mieszkaniowo-pensjona-
towych (dom połączony z  częścią tu-
rystyczno-wypoczynkową) wskazuje 
ono, że gmina zezwala również na bu-
dowę na tym terenie letniskowych 
obiektów całorocznych. 

PRZED ZAKUPEM DZIAŁKI 
POD ZABUDOWĘ 

LETNISKOWĄ WARTO 
ZAPOZNAĆ SIĘ 

Z MIEJSCOWYM PLANEM, 
KTÓRY OKREŚLA, JAKI 
DOM MOŻNA NA NIEJ 

ZBUDOWAĆ.
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Jako działki rekreacyjne chętnie ku-
powane są również działki siedliskowe 
na wsiach – często ze starymi budyn-
kami mieszkalnymi. Są to zazwyczaj  
grunty rolne objęte zabudową zagro-
dową na działce siedliskowej. Gdy 
działka ma status działki rolno-budow-
lanej, oznacza to, że dom można bę-
dzie postawić po wydzieleniu części 
budowlanej z  rolnej. Jako grunt pod 
zabudowę letniskową może też po-
służyć działka leśna, ale tylko wtedy, 
gdy możliwe jest jej odlesienie. Nie-
mniej jednak wymaga to wielu for-
malności i  poniesienia dodatkowych 
kosztów, co nierzadko okazuje się nie-
opłacalne. Można także pokusić się 
o zakup działki blisko lasu, ale takiej, 
która jako działka ewidencyjna nie 
jest przeznaczona pod zalesienie.

OGRÓDEK DZIAŁKOWY
Jednak, by spędzać czas na świeżym 
powietrzu i np. uprawiać ogródek, nie 
trzeba kupować gruntu za miastem. 
Na zielonych terenach dużych aglo-
meracji miejskich nadal są dostępne 
obszary dla działkowców w  ramach 
tzw. rodzinnych ogródków działko-
wych (ROD). Tego rodzaju działki 
mają powierzchnię 300-500 m2 i często 
są już zagospodarowane. Ceny za ta-
kie grunty zaczynają się już od kilku 
tys. zł i  kończą nawet na 80 tys. zł. 
Trzeba jednak wiedzieć, że naby-
wamy prawo do użytkowania działki, 
a nie kupujemy ją na własność. ROD 

należą bowiem do Skarbu Państwa, 
jednostek samorządowych lub sto-
warzyszeń ogrodowych. W  prak-
tyce oznacza to, że nie będziemy wła-
ścicielami gruntu, ale jego dzierżaw-
cami. Odkupione prawo do dzierżawy 
ogródka da nam możliwość do korzy-
stania z niego w ograniczony sposób, 
który określają zasady umowy. 
Jeśli zdecydujemy się wstąpić w sze-
regi Polskiego Związku Działkowców 
(PZD), zobowiązujemy się do regulo-
wania opłat, m.in. wpisowego, opłaty 
inwestycyjnej i  corocznej składki 
członkowskiej, której wysokość za-
leży od wielkości działki oraz  regu-
laminu ROD. Użytkowanie ogródka 

działkowego wiąże się także z  prze-
strzeganiem ściśle określonych za-
sad, nie można na nim np. zamieszkać 
na stałe ani go wynajmować. W przy-
padku działki rekreacyjnej lub bu-
dowlanej musimy liczyć się z  wyż-
szym kosztem zakupu, jednak sta-
jemy się właścicielami nieruchomo-
ści, a co za tym idzie, możemy ją np. 
wynająć. Dzięki temu dom letni może 
częściowo sam się spłacać w  czasie, 
gdy z niego nie korzystamy i stać się 
inwestycją na lata. 

FINANSOWANIE INWESTYCJI
Jeśli nie możemy pokryć transakcji 
z  własnych zasobów, możemy ubie-
gać się o kredyt hipoteczny na zakup 
działki rekreacyjnej. By go uzyskać, 
wymagany będzie jednak wkład wła-
sny na poziomie przynajmniej 10% 
wartości oraz pozytywna ocena zdol-
ności kredytowej. Procedura przy-
znania finansowania nie różni się od 
tej, gdy chcemy kupić np. mieszka-
nie. Jeśli jednak ubiegamy się o kre-
dyt na działkę budowlaną, inne będą 
dokumenty, których będzie wyma-
gał od nas bank. Wraz z  wnioskiem 
konieczne będzie dostarczenie m.in. 
decyzji o  warunkach zabudowy czy 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego. Warto także pa-
miętać o  ograniczeniach związanych 
z zakupem gruntów o charakterze rol-
nym. Taką działkę, jeśli jest większa 
niż 3000 m2, może kupić tylko rolnik 
zamieszkujący w tej samej gminie. 
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W przypadku działki położonej na te-
renie ROD chcąc nabyć prawo do jej 
użytkowania, nie możemy ubiegać 
się o  kredyt hipoteczny. Możliwe jest 
jednak zaciągnięcie kredytu gotów-
kowego na dowolny cel. W  tym przy-
padku bank również dokona oceny 
zdolności kredytowej, by zdecydować 
o uruchomieniu finansowania. Zanim 
się na nie zdecydujemy, sprawdźmy 
jednak z jakimi kosztami będzie wią-
zało się korzystanie z działki. 

WAŻNE JEST MIEJSCE 
Informacje zawarte w  ofercie należy 
skonfrontować z  rzeczywistością. 
Często w  ogłoszeniach znajdziemy 
piękne zdjęcia jeziora albo lasu – tylko 
po to, aby nie eksponować zbytnio 
złego stanu technicznego budynku 
czy faktu, że teren wokół niego jest 
zaniedbany. Jeżeli sprzedający pod-
kreśla np. bliskość rzeki, warto spy-
tać, jak daleko jest do plaży. To już 
duża różnica. Niuansów jest znacznie 
więcej. Gdy działka wydaje się nadal 
ciekawa, warto poświęcić jeden dzień 
na wybranie się na osobiste oględziny. 
Być może dostrzeżemy coś, co nie zo-
stało zawarte na zdjęciach. Odwiedza-
jąc działkę, będziemy mogli dokonać 
subiektywnej oceny: jak się na niej 
czujemy i czy jest to miejsce, do któ-
rego będziemy chętnie wracać. Może 
już po kilku minutach przebywania 
w okolicy łąk pojawią się objawy aler-
gii? Może sąsiad ma w pobliżu warsz-
tat, który będzie zakłócał nam spokój?

CO SIĘ MOŻE KRYĆ ZA NISKĄ 
CENĄ 
Zabudowane działki rekreacyjne 
z  licznymi nasadzeniami, w  zna-
nej letniskowej okolicy nie są ta-
nie. Niska cena może świadczyć np. 
o tym, że mamy do czynienia po pro-
stu z  działką pracowniczą w  Rodzin-

nych Ogródkach Działkowych. Może 
ona oznaczać też wysokie inwestycje 
w przyszłości. Jeżeli podobne działki 
w  okolicy kosztują dwukrotnie dro-
żej niż znaleziona oferta, może okazać 
się, że przedmiotem sprzedaży jest po 
prostu kawałek ziemi rolnej – bez do-
stępu do mediów i  dużych szans na 
uzyskanie warunków zabudowy. Cena 
działki zależy od rodzaju gruntu, moż-
liwości zabudowy, uzbrojenia, ale 
także jakości drogi dojazdowej oraz 
sąsiedztwa. Nieruchomości położone 
w  rejonach atrakcyjnych turystycz-
nie (np. w bezpośrednim sąsiedztwie 
jezior czy wręcz z  własną linią brze-
gową) i usytuowane wokół większych 
miast mają znacząco wyższe ceny. Są 

one również droższe ze względu na to, 
że na rynku nieruchomości jest ich 
stosunkowo niewiele. 

NAJLEPSZY CZAS NA ZAKUP
Warto, by zakup działki był przemy-
ślaną decyzją. Tym bardziej że nie 
jest to segment rynku o  dużej płyn-
ności, a  to oznacza, że ewentualna 
późniejsza sprzedaż takiej nierucho-
mości może zająć nieco czasu. Pierw-
sza fala ogłoszeń o  sprzedaży dzia-
łek rekreacyjnych pojawia się w okoli-
cach kwietnia. Wcześniej napływ no-
wych ofert jest mocno ograniczony 
z  uwagi na pogodę, ale i  sam fakt, 
że prezentowanie tego rodzaju nie-
ruchomości poza sezonem jest 

UROKI OTOCZENIA 
DZIAŁKI REKREACYJNEJ 

WARTO SPRAWDZIĆ 
OSOBIŚCIE, A NIE 
OPIERAĆ SIĘ NA 
ZAPEWNIENIACH 
SPRZEDAJĄCEGO.
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rozwiązaniem uniemożliwiającym po- 
kazanie wszystkich jej walorów. Za-
kup działki należy zaplanować odpo-
wiednio wcześniej, aby znaleźć czas 
na osobistą wizytę, dokładne zebra-
nie informacji o okolicy, spacer po po-
bliskich terenach, sprawdzenie czasu 
dojazdu (szczególnie w godzinach naj-
większego ruchu na trasach wyjazdo-
wych), rozmowę z sąsiadami.

STAN TECHNICZNY 
I FUNKCJONALNY DOMKU
Stan techniczny domków letnisko-
wych wystawianych na sprzedaż 
najczęściej bywa co najwyżej prze-
ciętny, dlatego przed zakupem ko-

nieczne jest jego dokładne spraw-
dzenie. Pozwoli to na oszacowanie 
kosztów inwestycji, które dodatkowo 
trzeba będzie ponieść. Jeśli okażą się 
wysokie, mamy powód do negocjo-
wania ceny. Stan techniczny to nie 
tylko wytarte deski podłogowe czy 
niepomalowane na świeżo ściany. 
Domki budowane przed kilkudzie-
sięciu laty, zarówno drewniane, jak 
i  murowane, wymagają oceny kon-
strukcji – może się bowiem okazać, 
że część drewna jest spleśniała i ko-
niecznie trzeba będzie je wymienić. 
Istotną kwestią jest również spraw-
dzenie instalacji: wodociągowej oraz 
elektrycznej. Dobrze jest też dowie-

dzieć się, jak rozwiązane są kwestie 
kanalizacji – szambo jest uciążliwe 
i dość kosztowne w eksploatacji.
Poza obejrzeniem dokumentacji od 
sprzedającego, warto więc wybrać 
się na przegląd budynku z  fachow-
cem, który oceni stan techniczny 
domku oraz pomoże w  podjęciu 
ostatecznej decyzji. Dobrze byłoby 
też przyjrzeć się układowi wnętrz 
w  powiązaniu ze stanem technicz-
nym i  ocenić go pod kątem wła-
snych potrzeb. Być może okaże się, 
że jedyna sypialnia na poddaszu 
nie będzie nadawała się do użytko-
wania w upały ze względu na słabe 
lub wręcz żadne ocieplenie dachu, 
a w pokoju dziennym brakuje miej-
sca na rozkładaną kanapę. 

Nie należy zapominać o kwestiach formalnych. 
O nie zatroszczy się pośrednik, ale gdy go brak, 
należy poprosić sprzedającego o wgląd do kilku 
podstawowych dokumentów takich jak np. podstawa 
nabycia (akt notarialny, umowa darowizny itp.). 
Do transakcji będziemy potrzebować m.in. wypisu 
i wyrysu z rejestru gruntów, wypisu z miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego (o ile jest 
uchwalony). Bardzo ważne jest przeznaczenie działki. 
To od niego zależy, czy w przyszłości będzie można 
wybudować na niej domek letniskowy. Może okazać 
się, że za pojęciem działki letniskowej kryje się grunt 
rolny, bez dostępu do drogi publicznej lub w ścisłym 
rezerwacie przyrody. Aby zweryfikować stan prawny 
działki pod względem obciążenia służebnością lub 
hipoteką, wystarczy znać numer jej księgi wieczystej. 
Uzyskamy go z wypisu i wyrysu z rejestru gruntów lub 
z aktu notarialnego. Dostęp do ksiąg wieczystych jest 
możliwy online. Częstą przyczyną dziwnie zaniżonej 
ceny działki jest położenie na terenach podmokłych. 
Aby to zweryfikować, wystarczy znać numer działki 
i wyszukać ją w Geoportalu. Jeżeli teren działki 

będzie oznaczony niebieskimi, poprzecznymi liniami, 
niestety oznacza to jego podmokłość lub zabagnienie. 
W przypadku wątpliwości warto skonsultować zakup 
ze specjalistami. 

Dokumentacja działki
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REMONT 
MIESZKANIA CZY 
DOMU ZAWSZE 
JEST SPORYM 
OBCIĄŻENIEM, 
SZCZEGÓLNIE 
FINANSOWYM. 
WARTO JEDNAK 
PODJĄĆ SIĘ TEGO 
WYZWANIA, 
PONIEWAŻ CIĄGLE 
JESZCZE MOŻEMY 
SKORZYSTAĆ 
Z WIELU 
RZĄDOWYCH 
DOPŁAT I DOTACJI.

z dofinansowaniem

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

REMONT
Dostępne obecnie programy 

umożliwiają otrzymanie do-
finansowania remontu domu 

niemal na każdym jego etapie. Naj-
częściej ich celem jest ochrona śro-
dowiska, dlatego obejmują one ta-
kie elementy, których modernizacja 
służy zmniejszeniu zapotrzebowania 
na energię z paliw kopalnych i ograni-
czeniu emisji szkodliwych substancji 
do atmosfery. Niektóre pozwolą usu-
nąć szkodliwe płyty azbestowe z  da-
chów, a inne zlikwidować bariery archi-
tektoniczne uciążliwe dla osób niepeł-
nosprawnych. Nie odwlekajmy więc 
remontu w nieskończoność, ponieważ 
dzięki dofinansowaniom czy dotacjom 
możemy znacznie obniżyć jego koszty, 
a czasami w ogóle ich nie ponieść. Po-
nadto poprawnie przeprowadzona 
modernizacja przynosi wymiernie ko-

rzyści. Ocieplenie domu, montaż no-
wych okien i drzwi, wymiana „kopciu-
cha” na ekologiczne źródło ciepła (np. 
pompę ciepła) czy instalacji podgrze-
wania wody na nową, montaż wenty-
lacji z odzyskiem ciepła, zastosowanie 
odnawialnych źródeł do wytwarzania 
energii na potrzeby domu, a w końcu 
usunięcie elementów z azbestem to 
tylko nieliczne realizacje, które po-
zwolą nam zmniejszyć koszty zwią-
zane z eksploatacją domu – ogrzewa-
niem i zużyciem energii elektrycznej, 
a także poprawią warunki zdrowotne 
naszego życia. Dzięki termomoderni-
zacji oraz zastosowaniu nowoczesnej 
pompy ciepła i połączeniu jej z pane-
lami fotowoltaicznymi nie tylko za-
pewniamy komfort cieplny w pomiesz-
czeniach, ale także obniżamy radykal-
nie rachunki za energię elektryczną. 

Szacuje się, że przy dobrze zapro-
jektowanym i  przeprowadzonym re-
moncie poniesione koszty zwrócą 
się już po 8-10 latach. Pamiętajmy 
także, że całkowite wyeliminowanie 
lub drastyczne zmniejszenie zuży-
cia paliw kopalnych do ogrzewania 
domu i  podgrzewania wody sprzyja  
zarówno środowisku, jak i  naszemu 
zdrowiu. 
Termomodernizacja i  remont domu 
zwiększają również bezpieczeństwo 
oraz poprawiają jakość życia jego 
mieszkańców, ponieważ większość no-
woczesnych urządzeń jest samoobsłu-
gowa i, co ważne, objęta długą gwaran-
cją – nawet 30-letnią. Dodatkowo dom 
przyjazny środowisku, bezpieczny dla 
ludzi oraz energooszczędny jest nie 
tylko w dzisiejszych czasach standar-
dem, ale zyskuje też na wartości.
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„Czyste Powietrze”
Celem ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze” 
jest jak największe ograniczenie zanieczyszczeń 
generowanych przed domy jednorodzinne. Dopłaty 
obejmują m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, 
dachu, podłogi na gruncie czy stropu nad 
nieogrzewaną piwnicą, a także wymianę okien 
i drzwi. Działania te pozwolą znacząco ograniczyć straty 
ciepła, które przez brak odpowiedniej izolacji uciekało 
na zewnątrz. W ramach termomodernizacji możemy 
także ulepszyć instalację grzewczą i ciepłej wody. 
Możemy więc ubiegać się o dofinansowanie wymiany 
starego, nieefektywnego kotła na paliwo stałe lub całej 
przestarzałej instalacji grzewczej i wody użytkowej na  
bardziej wydajną oraz ekologiczną – np. pompę ciepła 
czy kocioł kondensacyjny 5 klasy ecodesign. Prace mogą 
objąć również usprawnienie systemu wentylacji – mało 
wydajna wentylacja grawitacyjna (naturalna) zastępowana 
jest wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła. Jeśli 
dodatkowo zamontujemy panele fotowoltaiczne, to 
możemy liczyć na dodatkowy bonus.  
Z dofinansowania na termomodernizację mogą 
skorzystać właściciele lub współwłaściciele domów 
jednorodzinnych bądź mieszkań mających odrębną 
księgę wieczystą. Jeśli z programu korzystają osoby, 
których dochód roczny nie przekracza 100 tys. zł, 
maksymalne dofinansowanie w wersji podstawowej 
z pompą ciepła wynosi 25 tys. zł. Gdy zdecydujemy 
się na dodatkową mikroinstalację fotowoltaiczną, 
kwota dotacji wzrośnie o 5 tys. zł. Jeżeli nasz dochód 
netto wynosi maksymalnie 1400 zł na osobę lub 
1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym, to kwota 
dofinansowania wynosi już 32 tys. zł, a w przypadku 
paneli fotowoltaicznych – 37 tys. zł. Dotację w programie 
„Czyste Powietrze” można łączyć z termomodernizacyjną 
ulgą podatkową, dzięki której możemy odliczyć od 
dochodu wydatki poniesione na zakup materiałów 

ZDROWY, CIEPŁY I BEZPIECZNY DOM

budowlanych oraz urządzeń i usługi związane z ich montażem, 
ale tylko te, które nie zostały dofinansowane z dotacji. Limit 
wydatków objętych ulgą to 53 tys. zł.
Program „Czyste powietrze” będzie realizowany do 2029 r. 
Ostateczny termin na podpisanie umowy na dotację mija 
jednak wcześniej, bo 31 grudnia 2027 r. Zakończenie 
wszystkich prac zawartych w umowie musi nastąpić 
maksymalnie do 30 czerwca 2029 r. Co ważne, inwestycja 
nie może trwać dłużej niż 2 lata. Wnioski o dofinansowanie 
można składać w jednym z szesnastu wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska.

Premia 
termomodernizacyjna
Przysługuje jedynie tym osobom, które skorzystają 
ze specjalnego kredytu na remont zaciągniętego 
w banku współpracującym z Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego w ramach programu realizowanego przez 
Fundusz Termomodernizacji i Remontów BGK. Premia 
polega na spłacie części kredytu zaciągniętego przez 
inwestora. Z tego też powodu nie mogą z niej korzystać 
osoby przeprowadzające termomodernizację wyłącznie 
z własnych środków.
Aby uzyskać premię, remont musi przede wszystkim 
prowadzić do zmniejszenia zużycia energii. Wiąże się to 
najczęściej z ociepleniem domu, ale nie tylko. Obejmuje 
także inne prace, które bezpośrednio wpływają na 
poprawę energochłonności modernizowanego budynku, 
takie jak choćby wymiana okien i drzwi, wymiana 
kotła oraz modernizacja systemu grzewczego. 
W ramach środków przyznawanych przez Fundusz 
Termomodernizacji i Remontów można również starać 
się o dofinansowanie na instalację odnawialnych źródeł 
energii, np. pompy ciepła czy ogniw fotowoltaicznych. 
Wysokość premii to maksymalnie 16% poniesionych 
kosztów całego przedsięwzięcia. Jeśli obejmuje ono 
również montaż odnawialnych źródeł energii (OZE), jej 
wysokość wzrasta do 21% całości kosztów.
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Dach bez azbestu
Zgodnie z prawem płyty azbestowe powinny 
zniknąć z polskich dachów do 2032 r. 
Do tego też czasu będą udzielane bezzwrotne 
dotacje na ich usunięcie. Jednak im szybciej 
przeprowadzimy remont, tym lepiej dla 
naszego zdrowia, ponieważ materiał ten jest 
szkodliwy – włókna azbestowe przyczyniają się 
do włóknienia płuc i chorób nowotworowych. 
Pamiętajmy, że azbestu nie można usuwać 
samodzielnie. Oprócz tego, że grożą za to kary 
finansowe nawet do 20 tys. zł, to azbestowy 
rakowotwórczy pył sypie się w dużych ilościach. 
Pracę tę powinna wykonać wyspecjalizowana 
ekipa. Na demontaż wyrobów azbestowych 
z dachów, przegród czy elewacji, pakowanie, 
transport, a także unieszkodliwienie na 
certyfikowanym składowisku możemy 
uzyskać dofinansowanie sięgające 
nawet 100% kosztów. Dotacje pochodzą 
z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska 

Dom bez barier 
Osoby niepełnosprawne napotykają różne bariery – progi w drzwiach, 
wąskie wejścia, wanna zamiast prysznica, brak uchwytów czy 
podjazdów to tylko nieliczne. Można je zlikwidować dzięki dotacji 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonej na zakup przedmiotów oraz wykonanie prac 
remontowo-budowlanych. Jej celem jest dostosowanie 
mieszkania, budynku lub jego najbliżej okolicy do samodzielnego 
funkcjonowania i poruszania się osoby niepełnosprawnej. Wysokość 
dofinansowania może sięgać nawet 95% wartości realizowanego 
przedsięwzięcia, ale nie więcej niż piętnastokrotność przeciętnego 
wynagrodzenia. Z dofinansowania PFRON mogą skorzystać wszystkie 
osoby niepełnosprawne (z odpowiednim orzeczeniem), które są 
właścicielami nieruchomości lub jej użytkownikami wieczystymi. 
Jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości, niezbędna 
jest zgoda właściciela na wykonanie prac budowlanych lub 
remontowych służących usunięciu tych barier. Dofinansowania 
realizują miejskie ośrodki pomocy społecznej, miejskie ośrodki 
pomocy rodzinie oraz powiatowe centra pomocy rodzinie.

i gospodarki wodnej i są rozdzielane przez gminy. Z tego też 
powodu o programy dotyczące usuwania azbestu powinniśmy 
dowiadywać się właśnie w urzędzie gminy, w której mieszkamy 
i tam również zgłaszać fakt, że np. dachy naszych budynków 
zawierają azbest. Niestety, dofinansowanie nie pokrywa kosztów 
nowego dachu i jego montażu – ponosimy je sami. 

Program Ograniczania Niskiej Emisji
Właściciele domów i mieszkań, w których jedynym źródłem 
ogrzewania jest piec na paliwo stałe (węgiel, drewno), mogą 
wziąć udział w Programie Ograniczania Niskiej Emisji (PONE). 
O dotację mogą starać się osoby fizyczne (również najemcy 
lokali komunalnych), wspólnoty mieszkaniowe i przedsiębiorcy. 
Program realizują samorządy, a dotyczy on podłączenia mieszkania 
do miejskiej sieci ciepłowniczej, instalacji ogrzewania elektrycznego, 
instalacji pompy ciepła, instalacji ogrzewania gazowego, instalacji 
ogrzewania olejowego, instalacji mieszanego systemu centralnego 
ogrzewania (z wyłączeniem systemów opartych na paliwach stałych). 
Maksymalna wysokość dotacji to 50% poniesionych kosztów 
i należy ją wykorzystać na wymianę pieców na paliwo stałe.  
Rozliczenie dotacji następuje na podstawie umowy dopiero po 
wykonaniu inwestycji. Do wniosku musimy dołączyć kopie faktur 
i rachunków oraz przygotować oryginały do wglądu. Potrzebne będą 
także dokumenty potwierdzające zakres, termin i prawidłowość 
wykonanych prac. 
W przypadku budynku lub lokalu należącego do kilku właścicieli 
wniosek musi złożyć każdy ze współwłaścicieli lub jeden ze 
współwłaścicieli, dołączając pełnomocnictwo do reprezentowania 
pozostałych osób. Najemcy lokali komunalnych do wniosku muszą 
dołączyć również zgodę zarządcy budynku na wymianę ogrzewania 
oraz akt najmu lokalu komunalnego.
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Właściciele domów jednorodzinnych 
oraz domów mieszkalnych 
w zabudowie szeregowej, bliźniaczej 
lub grupowej, którzy chcą zadbać 
o środowisko i niższe rachunki, mogą 
gromadzić deszczówkę w zbudowanej 
w tym celu instalacji. Dofinansowanie 
na nią można otrzymać w ramach 
programu „Moja Woda”. Beneficjenci 
tego programu NFOŚiGW otrzymają 
kwotę nie wyższą niż 80% kosztów 
kwalifikowanych przedsięwzięcia 
i nie więcej niż 5 tys. zł na jedno 
przedsięwzięcie. Dotację należy 
przeznaczyć na budowę instalacji 
służących wyłapywaniu i retencji 
wód opadowych oraz roztopowych, 
tak by nie trafiały one bezpośrednio 
do kanalizacji bytowo-gospodarczej. 
Precyzując, możemy zakupić, 
zamontować i zbudować: oczko 
wodne; przewody odprowadzające 

wody opadowe zebrane z rynien, 
wpustów do zbiornika nadziemnego 
lub podziemnego; podziemne lub 
nadziemne zbiorniki retencyjne oraz 
instalację rozsączającą. Wytyczne 
NFOŚiGW regulują także pojemności 
budowanych zbiorników: otwarte 
zbiorniki retencyjne będą musiały mieć 
pojemność powyżej 2 m3, tak samo 
jak podziemne zbiorniki zamknięte, 
natomiast nadziemne zbiorniki będą 
musiały mieścić minimum 1 m3 wody. 
Nabór wniosków do programu 
„Moja woda” ruszył w 2020 r. 
i będzie realizowany do 2024 r. 
przez wojewódzkie fundusze 
ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej. Budżet został ustalony na 
100 mln zł, co oznacza, że będzie 
mogło skorzystać z niego minimum 
20 tys. osób. Co ważne, zbudowane 
w ramach programu systemy nie będą 

zaliczane do tzw. śródlądowych wód 
stojących. Oznacza to, że w przypadku 
sprzedaży nieruchomości z takimi 
instalacjami Skarbowi Państwa 
nie będzie przysługiwało prawo 
pierwokupu.

„Moja woda”

Który program jest najlepszy
Oprócz dotacji ogólnopolskich poszczególne samorządy realizują własne 
programy dotyczące jedynie mieszkańców określonych terenów. W jednych 
programach mogą brać udział wyłącznie osoby indywidualne, a w innych 
również przedsiębiorcy. Niektóre z nich są przeznaczone wyłącznie dla 
osób planujących budowę, a inne dotyczą remontu. Wszystko to sprawia, 
że trudno jest jednoznacznie wskazać, który program dotacji jest najlepszy. 
Wiele zależy bowiem od indywidualnego przypadku i tylko porównując 
dostępne aktualnie rozwiązania, będzie można powiedzieć, które jest 
rzeczywiście optymalne.
Pamiętajmy, że w związku z wymogami unijnymi dotyczącymi zużycia 
energii i rekomendacjami dotyczącymi stosowania odnawialnych źródeł 
energii liczba tych programów będzie rosnąć. W trosce więc o swoje finanse 
warto monitorować strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz jego wojewódzkich oddziałów, bo to pozwoli 
na odkrycie programów w fazie planowania, a być może korzyści, które 
zaoferują, będą zdecydowanie lepsze od oferowanych dotychczas. 

Właściciele domów jednorodzinnych 
bez dostępu do sieci kanalizacyjnej 
mogą starać się o częściową 
spłatę kredytu zaciągniętego na 
budowę przydomowej oczyszczalni 
ścieków. Spłatę części rat finansują 
wojewódzkie fundusze ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. 
Maksymalne dofinansowanie wynosi 
40% kosztów kwalifikowanych 
inwestycji, przy czym nie mogą 
one przekroczyć 12 tys. zł brutto. 
Realna dopłata wynosi więc 4800 zł. 
Koszty kwalifikowane obejmują: 
przygotowanie terenu, roboty 
demontażowe i rozbiórkowe obiektów 
kolidujących z planowaną inwestycją, 
zakup i montaż urządzeń, roboty 
ziemne i budowlano-montażowe, 
rozruch instalacji i urządzeń, obsługę 
geodezyjną i hydrogeologiczną, 

przywrócenie terenu do stanu 
pierwotnego. Wniosek należy złożyć 
w banku, który realizuje program 
w oparciu o umowę z WFOŚiGW. 
Aby rozliczyć inwestycję, trzeba 
będzie przedstawić protokół odbioru 
budowy przydomowej oczyszczalni 
ścieków potwierdzony przez osobę 
z odpowiednimi uprawnieniami, 
oświadczenie instalatora oczyszczalni, 
że roboty montażowe zostały 
przeprowadzone właściwie 
i gwarantują prawidłową pracę 
instalacji oraz oświadczenie inwestora 
o likwidacji bezodpływowego zbiornika 
na ścieki (z wyjątkiem właścicieli 
nowo wybudowanych domów). Ze 
wsparcia nie mogą skorzystać jednak 
właściciele domów, którzy wybudowali 
przydomową oczyszczalnię ścieków 
przed złożeniem wniosku.

Przydomowe oczyszczalnie

Dotacja z kredytem 
Dotacje i dofinansowania z różnych 
programów pozwolą pokryć część 
kosztów remontu. Ich otrzymanie jest 
jednak najczęściej możliwe dopiero 
po zakończeniu inwestycji, podobnie 
jak odzyskanie ulg podatkowych. 
Nie wszystkich jednak stać na 
przeprowadzenie remontu z własnych 
środków. W takim przypadku 
możemy skorzystać z kredytu. Kredyt 
gotówkowy jest opłacalny przy kwotach 
do 20 tys. zł. Jeżeli natomiast zależy 
nam na większej kwocie, to możemy 
wykorzystać kredyt hipoteczny. 
Rozwiązaniem są też specjalne kredyty 
na inwestycje ekologiczne. 
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MIESZKANIA Z OKRESU PRL NADAL STANOWIĄ WIĘKSZOŚĆ LOKALI MIESZKALNYCH 
W POLSCE. SĄ TEŻ CHĘTNIE KUPOWANE PRZEZ MŁODYCH GŁÓWNIE ZE WZGLĘDU 
NA NIŻSZĄ CENĘ I DOGODNĄ LOKALIZACJĘ. JEDNAK TE ZBUDOWANE 
W TECHNOLOGII WIELKIEJ PŁYTY BUDZĄ WĄTPLIWOŚCI. CZY SŁUSZNIE? 

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

W Polsce znajduje się ponad 
4 miliony mieszkań w blo-
kach z  okresu PRL. Na-

dal cieszą się zainteresowaniem na 
rynku nieruchomości. Można je ku-
pić nawet o 5-7% taniej od przeciętnej 
ceny mieszkania w  mieście. Budow-
nictwo mieszkaniowe z  tamtych lat 
ma więc swoich amatorów, choć krążą 
o nim sprzeczne opinie. Jedna z nich 
mówi, że osiedla z okresu PRL kiedyś 
były siedliskiem wszelkich patologii 
i  taka sytuacja ma miejsce również 

aktualnie. Jest też wiele opinii o ano-
nimowości osiedli, braku troski zarzą-
dzających nimi spółdzielni o  wspólną 
przestrzeń. Inni wspominają swoje 
dzieciństwo spędzone w takich miesz-
kaniach jako czas zażyłości z  sąsia-
dami oraz bliskich relacji z rówieśni-
kami i  ten obraz przenoszą na dzi-
siejsze nieruchomości. Prawdą jest, 
że w  ówczesnej Polsce mieszkanie 
w  bloku – jasne i  czyste, z  kanaliza-
cją – było spełnieniem marzeń wielu 
osób i u osób pamiętających te czasy 

INWESTYCJA
w wielką płytę
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mógł utrwalić się ich wyidealizowany 
wizerunek. Już wtedy zresztą istniały 
osiedla o  lepszej i  gorszej opinii, ale 
warto wiedzieć, że nawet po przeło-
mie lat 80. i 90. nie zmieniały się one 
w getta ubóstwa i przestępczości aż na 
taką skalę, jak w niektórych krajach 
zachodnioeuropejskich. Stało się tak 
choćby ze względu na większe zróżni-
cowanie społeczne – w polskim bloku 
mieszkał prawie każdy, ludzie roz-
maitych zawodów oraz  warstw spo-
łecznych. Dzisiaj standard mieszkań 
przede wszystkim zależy od tego, kto 
zamieszkuje te budynki i  kto nimi 
zarządza. Na starych osiedlach tego 
typu spotkamy zarówno odrapane 
klatki schodowe oraz szczątki placów 
zabaw, jak i  czyściutkie, wyremon-
towane przestrzenie wspólne i  sta-
rannie wypielęgnowane trawniczki. 
Również pod względem technicznym 
blok blokowi nierówny. Inny standard 
mają dziesięcio- czy nawet kilkuna-
stopiętrowe budynki z okresu upoje-
nia technologią wielkopłytową, inny 
czteropiętrowe kameralne budynki 
wkomponowane w zieleń starych tra-
dycyjnych dzielnic wielkich miast. 
Słowem, myśląc o  zakupie mieszka-
nia w bloku z czasów PRL, trzeba do-
brze obejrzeć konkretną nierucho-
mość, dowiedzieć się jak jest zarzą-
dzana, a nie sugerować się opiniami.  

POŁOŻENIE MIESZKANIA 
I INFRASTRUKTURA OSIEDLA
Kluczowa dla atrakcyjności miesz-
kań w wielkiej płycie wydaje się lo-
kalizacja. Na rynku pierwotnym po-
łożenie bliżej centrum jest drogie, 
zazwyczaj poza zasięgiem większo-
ści Polaków. Nowe osiedla budo-
wane masowo na peryferiach ozna-
czają z kolei długie dojazdy do cen-
trum i zazwyczaj mają braki w infra-
strukturze. Niektóre osiedla bloków 
z wielkiej płyty są nie tylko lepiej 

Historia wielkiej 
płyty
Korzenie budownictwa 
z prefabrykatów sięgają 
pierwszej połowy XX wieku. 
Pierwsze blokowiska w tej 
technologii budowy powstały 
w Europie Zachodniej. Twórcom 
przysługiwała szlachetna idea 
– miała być ona odpowiedzią 
na gwałtowny rozwój miast 
i przyrost liczby mieszkańców. 
Bloki z wielkiej płyty zaczęto 
budować po I wojnie światowej 
w Holandii, Niemczech, 
Francji i Finlandii. Szerzej to 
budownictwo upowszechniło 
się po II wojnie. Do zniszczonych 
miast przybywała ogromna 
liczba robotników, a wielu 
mieszkańców straciło dach 
nad głową. Ludzie nie 
mieli gdzie mieszkać, więc 
zaczęto budować pierwsze 
wielorodzinne bloki z elementów 
prefabrykowanych.
Pierwszy blok z wielkiej 
płyty w Polsce powstał 
w podwarszawskich Jelonkach 
w 1958 roku. Boom budowlany 
przypadł na okres lat 70-80. Aż 
75 procent bloków w technologii 
wielkiej płyty wybudowano 
między 1971 a 1988 rokiem. 
Budowano dużo, budowano 
szybko, ale nie zawsze 
z najlepszej jakości materiałów. 
Jednak wśród inżynierów panuje 
zgodna opinia, że wdrażane 
w Polsce projekty były znacząco 
lepsze od tych, z których 
korzystali budowniczowie 
w sąsiednich krajach bloku 
wschodniego. 
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zlokalizowane niż nowe budownic-
two wielorodzinne, ale odznaczają 
się pełną infrastrukturą, zagospoda-
rowaną zielenią oraz miejscami do re-
kreacji. Niewygody małych miesz-
kań częściowo rekompensowało ich 
otoczenie. Bloki stawiano bowiem 
w  dużych odległościach od siebie, 
planowano wokół nich przestrzenie 
wspólne, sadzono drzewa, zakładano 
klomby kwiatowe. Aktualnie, aby do-
datkowo zwiększyć atrakcyjność 
tych osiedli, modernizowana jest stara 
infrastruktura osiedlowa, pojawiają się 
też udogodnienia charakterystyczne 
dla nowych osiedli, jak monitoring 
czy brama ze szlabanem na pilota itp. 

TRWAŁOŚĆ KONSTRUKCJI
Monotonne pod względem architek-
tonicznym, złożone w całości z prefa-
brykatów bloki mogą odpychać nie 
tylko szarością, ale też stanem tech-
nicznym. Inwestorzy zastanawiają 
się, ile jeszcze wytrzymają budynki 
zrealizowane w  technologii wielkiej 

płyty. Mimo iż peerelowscy budow-
niczowie zapewniali, że będą one 
służyć maksymalnie 50-70 lat, na-
dal stoją one w  najlepsze, zaspoka-
jając potrzeby mieszkaniowe milio-
nów osób. Głównym mankamentem 
technologii wielkopłytowej są sta-
lowe łączenia płyt, tzw. agrafki – wie-
szaki łączące płyty elewacyjne ze 
szkieletem budynku, jednak łącze-
niom należycie uszczelnionym nic 
nie grozi. Tylko tam, gdzie dostała 
się wilgoć i  powietrze, może nastą-
pić korozja poszczególnych elemen-
tów. Eksperci zapewniają jednak, że 
nie ma powodów do obaw – jedyny 
znany szerzej epizod z  odpadnię-
ciem płyty elewacyjnej miał miej-
sce w Polsce w  latach 90. Konstruk-
cji bloków z wielkiej płyty nie uszko-
dziły też osunięcia ziemi i  wybuchy 
gazu. Niepokój może dodatkowo bu-
dzić świadomość, iż na wielu placach 
budowy nie dbano o jakość – kradzież 
kwitła w  najlepsze, „oszczędzano” 
materiały bądź nawet całkowicie re-

zygnowano z  pewnych elementów. 
Jednak nawet w przypadku tak pro-
wadzonych budów nie ma ryzyka ich 
zawalenia się, chociaż żywotność ich 
konstrukcji może być obniżona. Mi-
nisterstwo Transportu i  Budownic-
twa opracowało wiarygodne badania 
techniczne, których wyniki wskazały 
jednoznacznie, iż większość bloków 
wytrzyma przynajmniej kolejne 100- 
-120 lat. Technologia wielkiej płyty 
okazała się żywotna, a stan tych bu-
dynków jest monitorowany na bie-
żąco – podczas prac termomoderni-
zacyjnych prowadzone są niezbędne 
prace konserwacyjne.

W drugiej połowie XX wieku 
wielkość mieszkań była 
regulowana systemem tzw.
normatywów, Były to ścisłe 
wytyczne dotyczące metrażu dla 
budynków mieszkalnych. 

  Normatyw z 1959 roku sytuował 
wymiary mieszkań w Polsce na 
samym końcu w porównaniu do 
wszystkich krajów europejskich. 
Przyjęto, że jednej osobie wystarczy 
do życia 11 m2 powierzchni 
użytkowej. Mieszkanie dla jednej 
osoby, kawalerka mogła mieć 
17-20 m2, maksymalnie 28 m2, 
mieszkanie dla dwóch osób 
24-30 m2, a maksymalnie 36 
m2. Dla trzech osób normatyw 
przewidywał 33-38 m2, maksymalnie 
52 m2. Założenia te warto wziąć pod 
uwagę, jeśli szukamy mieszkania  
w budownictwie z lat 60.

 Normatyw z 1974 roku powstał 
w chwili, kiedy wprowadzono do 
budowy mieszkań różne rodzaje 
prefabrykatów, czyli gotowych 
elementów składowych budowli (np. 
część fundamentu, ściany, stropu) 
wyprodukowanych w zakładzie 
przemysłowym, łączonych w całość 
z innymi elementami na budowie. 
Założono, że technologie produkcji 
wielkiej płyty dają możliwość 
budowania mieszkań większych. 
Ewentualny naddatek powierzchni 
też normowano, wprowadzając 
dopuszczalne podwyższenie 
górnej granicy ze względów 
technologicznych. Podnoszono 

konieczność wyeliminowania 
miejsca do spania z pokoju 
ogólnego oraz za pożądane 
uznano wyodrębnienie ustawnego 
i większego pokoju dla rodziców. 
Zauważono potrzebę zapewnienia 
w kuchni miejsca do jedzenia. Ważne 
było powiększenie wielkości łazienki 
i WC, przedpokoju oraz powierzchni 
do składowania. Powierzchnia 
użytkowa mieszkania mogła 
wynosić: M-1 do 37 m2, M-2 do 
44 m2, M-3 do 63 m2, M-4 do 78 m2, 
M-5 do 88 m2, M6 do 97 m2.  

 W 1982 roku zweryfikowano 
normatyw z roku 1974. Nowy 
dokument wyznaczał ramy, 
w których miał odbywać się przydział 
mieszkań. M-1 to mieszkanie 
budowane dla 1 osoby, mieszkanie 
M-2 dla 2, M-3 dla 3 i tak dalej. 
Osoba samotna mogła liczyć na 
uzyskanie mieszkania o wielkości od 
25 do 28 m2 powierzchni użytkowej. 
Uogólniając, nowy normatyw 
wprowadził zasadę, że powierzchnię 
użytkową miała tworzyć 
suma powierzchni wszystkich 
pomieszczeń w mieszkaniu, 
łącznie z komunikacją, natomiast 
na powierzchnię mieszkalną 
składała się suma powierzchni 
wszystkich pokoi. 

Normatywy mieszkaniowe z czasów PRL

BADANIA KONSTRUKCJI 
BLOKÓW Z WIELKIEJ 
PŁYTY WYKAZUJĄ, ŻE 
INWESTYCJA W TAKIE 

MIESZKANIE JEST 
BEZPIECZNA.  
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STANDARD FUNKCJONALNY
Znacznie gorzej może wyglądać 
komfort użytkowania mieszkań. 
Z racji ówczesnego, błyskawicznego 
tempa budowy bloków, na porządku 
dziennym były mostki termiczne 
pod oknami, nierówne ściany i sufity. 
Efektem oszczędnościowej gospo-
darki mieszkaniowej jest też słaba 
akustyka. W przeważającej większo-
ści są to również niedostatecznie do-
świetlone lokale – w fabrycznie pro-
dukowanych ścianach instalowano 
niewielkie okna.  Na wyższych pię-
trach ta wada może nie być tak od-
czuwalna, głównie dzięki dużej od-
ległości między budynkami, jed-
nak na niższych pokoje mogą być 
ciemne. Wysokość mieszkań nie była 
imponująca – wynosiła ona około 2,5 
m czy 2,6 m. Rozplanowanie wnętrz 
i metraż również pozostawiały wiele 
do życzenia. Bloki z  wielkiej płyty 
powstawały z  myślą o  robotnikach, 
nikt wtedy nie widział potrzeby 
funkcjonalnego zorganizowania po-
mieszczeń. Powierzchnia mieszkań 
była określana przez tzw. normatywy 
mieszkaniowe. Na małych metrażach 
raczej nie spotkamy przestrzen-
nych wnętrz – to zwykle niewielkie 
pokoje, często nieustawne,  ciemne 
lub  wąskie kuchnie. Wiele osób od-
pychają także nierzadko słabo dzia-
łająca wentylacja współdzielona z in-
nymi mieszkaniami w  pionie, ko-
nieczność wymiany oryginalnych in-
stalacji elektrycznych, które nie 

radzą sobie chociażby z  nowocze-
snymi urządzeniami AGD, wygląd 
klatek schodowych – zazwyczaj są 
one w  planach remontowych spół-
dzielni na końcu. Kupując lokal 
do remontu, weźmy pod uwagę, że 
jego modernizacja może pochłonąć 
znaczne koszty. 

KOŁA RATUNKOWE DLA 
MIESZKAŃ W WIELKIEJ PŁYCIE
Mimo tak wielu obciążeń stan miesz-
kań w blokach wybudowanych w tej 
technologii i  trafiających na rynek 
wtórny poprawia się z roku na rok. Na 
zdjęciach oferty te zazwyczaj niczym 
się nie różnią od tych w  nowocze-
snych apartamentowcach – czasami 
możemy je zidentyfikować jedynie 
po kształtach okien czy drzwi balko-

nowych. Większość budynków z tam-
tych lat ma już zwykle wymienioną 
stolarkę okienną na nową, szczelną 
akustycznie i cieplnie, oraz ocieplone 
ściany i  wymienione windy. Kupno 
mieszkania na rynku wtórnym w ta-
kim bloku ma też swoje atuty: nawet 
przy niewielkim metrażu przestrzeń 
może dawać potencjał do urządzenia 
nowoczesnego lokum. Często nawet 
bez wielkich nakładów remontowych 
można poradzić sobie z niedogodno-
ściami. Na przykład małą, pierwotnie 
zamkniętą kuchnię wystarczy włą-
czyć  w przestrzeń pokoju, a mieszka-
nie zaplanowane jako pokój z kuch-
nią łatwo przerobić na dwa osobne po-
koje z aneksem kuchennym. 
Część takich mieszkań jest dostępna 
na rynku już po remoncie – śladem 
dawnej ściany oddzielającej kuch-
nię od pokoju może być wówczas ku-
chenna wyspa lub murek. Trzeba 
jednak wziąć pod uwagę, że nie-
których wad nie zlikwidujemy prze-
budową ścian, pozostaje nam wów-
czas jedynie aranżacja. Gdy wnę-
trza są małe lub niedoświetlone, 
wyposażmy je więc tylko w  lekkie 
optycznie meble i jasne tkaniny. Je-
śli łączymy barwy, powinny być one 
utrzymane w  tej samej gamie kolo-
rystycznej, np. odcieniach szarości. 
W  niskim wnętrzu ściany powinni-
śmy pomalować na bardzo jasny ko-
lor, najlepiej na biało, unikajmy rów-
nież nisko zawieszonych lamp i abso-
lutnie nie eksponujemy okien – pa-
rapety najlepiej zastawić roślinami 
doniczkowymi.  
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 PROBLEM NA CZASIE ŻYCIE W/PO PANDEMII

MINIONY ROK, NIEZALEŻNIE OD TEGO, 
CO PRZYNIESIE PRZYSZŁOŚĆ, NALEŻAŁ DO 
PRZEŁOMOWYCH – SKIEROWAŁ UWAGĘ WSZYSTKICH 
NA ZDROWIE. WIELE ASPEKTÓW NASZEJ KONDYCJI 
WIĄŻE SIĘ Z TYM, JAK MIESZKAMY.

przyjazny zdrowiu

Oczywiście to pandemia koronawirusa w sposób radykalny roz-
budziła świadomość wielu osób dotyczącą jakości życia. Już 
w czasie pierwszego lockdownu doszło do przewartościowania 

naszego myślenia o  domu, także w  kontekście przestrzeni mieszkalnej. 
To, jak mieszkamy, w co wyposażamy swoje domy i  jak je wykańczamy, 
ma niebagatelny wpływ na zdrowie – odporność fizyczną i kondycję psy-
chiczną. Przy całej grozie sytuacji z uświadomienia sobie tych życiowych 
konieczności niezbędnych dla naszego dobrostanu, możemy być naprawdę 
dumni – dobre nawyki pozostaną z nami.

Dom
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OŻYWCZY POWIEW ŚWIEŻOŚCI

Wentylacja okienna w służbie zdrowiu
Za sprawą wydarzeń ostatniego roku jesteśmy też świadomi, że 
stały dopływ świeżego powietrza przez okna zapewnia funkcja 
mikrowentylacji. Sprawdza się ona szczególnie przy niesprzyjającej 
aurze – gdy za oknem jest śnieżyca, zacina deszcz lub hula wiatr. 
Wówczas dzięki zamontowanym na okiennym skrzydle i w ramie 
specjalnym elementom okucia możemy okno rozszczelnić. Świeże 
powietrze napływa przez powstałą kilkumilimetrową szczelinę. 
Zwiększenie ilości świeżego powietrza pozwolą też uzyskać nawiewniki 
okienne, najczęściej montowane fabrycznie w oknach, ale można 
je także dokupić oddzielnie i zamocować w ścianie, gdy mamy już 
wcześniej zamontowane całkowicie szczelne okna. Zdrowiu służy 
również takie rozwiązanie jak naokienna wentylacja z rekuperatorem.

Świadomość jakości 
powietrza
Dobrze wywietrzone pomieszczenia  
to jeden z kluczowych elementów 
służących utrzymaniu nas w zdrowiu. 
Jest to o tyle istotne, że nawet gdy nie 
było lockdownu, większość z nas we 
wnętrzach spędzała do 90% czasu. Przy 
takim trybie życia jesteśmy szczególnie 
narażeni na obecne w powietrzu 
różnorodne bakterie i wirusy (w tym 
covid, którego cząsteczki są aktywne 
w powietrzu w pomieszczeniu do 3 godz.), 
kurz, pyłki roślin. Nie zapominajmy także 
o wydychanym przez nas dwutlenku 
węgla czy też wydzielanych przez 
elementy wyposażenia i wykończenia 
wnętrz związkach chemicznych. 
Dodatkowo naszemu zdrowiu nie sprzyja 
nadmierna wilgoć zbierająca się w postaci 
pary wodnej podczas gotowania, prania 
czy zabiegów higienicznych. W takich 
warunkach nietrudno o infekcje – mała 
ilość tlenu osłabia układ odpornościowy, 
stajemy się też bardziej podatni na alergie. 

Okna szeroko otwarte
Skutecznym sposobem na pozbycie się 
zgromadzonych we wnętrzach zanieczyszczeń 
będzie kilkukrotne otwieranie okien na oścież 
w ciągu dnia. Wietrzenie trzeba wykonywać bez 
względu na porę roku. Jest konieczne, szczególnie 
gdy nie ma zainstalowanej wentylacji mechanicznej 
z rekuperacją, ale nawet wówczas sprzyja ono 
wymianie powietrza. Sypialnię wietrzmy koniecznie 
przed snem, a kuchnię w trakcie i po gotowaniu 
(na ten czas możemy zakręcić grzejnik). Nawet 
gdy panują mrozy, zaleca się szerokie otwieranie 
okien na 5-10 minut, co sprawi, że nastąpi wymiana 
powietrza, a pomieszczenia nie wyziębią się 
w znacznym stopniu. Zimą najefektywniej wietrzyć 
wszystkie pomieszczenia jednocześnie, wcześniej 
należy zakręcić grzejniki i odkręcić je po zamknięciu 
okien. Latem, podczas upałów okna otwierajmy 
głównie w nocy i rano, gdy temperatura powietrza 
jest niższa.
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POWIETRZE NA ZDROWIE

Przenikanie zanieczyszczonego powietrza do wnętrz ograniczą w znacznym 
stopniu okna wyposażone w elementy filtrujące powietrze. Należą do nich 
filtry antysmogowe wykonane z nanowłókniny montowane najczęściej 
w nawiewnikach. Filtry umożliwiają wymianę powietrza, a przy tym skutecznie 
zatrzymują zanieczyszczenia typu pyły PM, tlenki siarki, azotu czy węgla, a tym 
samym minimalizują stężenie smogu w pomieszczeniach. Tworzą też barierę 
dla alergenów, pyłków oraz owadów, dzięki czemu docenią je także alergicy 
o każdej porze roku. 

Zanieczyszczone 
powietrze
W związku z pandemią dużą 
uwagę przywiązuje się 
także do jakości powietrza 
napływającego do naszych 
wnętrz. Zdaniem naukowców, 
gdyby nie długotrwałe 
zanieczyszczenia powietrza, 
można by było uniknąć 15% 
zgonów na COVID-19. To 
problem nam szczególnie bliski 
– jesteśmy w czołówce państw, 
których dotyczy – i chociaż 
ze zdwojoną mocą uaktywnia 
się zimą, to także bywa 
dokuczliwy w innych porach 
roku. Najbardziej niebezpieczne 
dla naszego zdrowia są 
pyły zawieszone PM10 oraz 
PM2,5. Do kluczowych 
„eliminatorów” smogu można 
zaliczyć termomodernizację 
budynków oraz wymianę 
systemów grzewczych – dzięki 
różnorodnym programom 
pomocowym decyduje się 
na te działania coraz więcej 
osób. Mamy także inne środki 
zaradcze, sprzymierzeńcem 
naszego zdrowia są zarówno 
innowacyjne technologie, jak 
i rozwiązania na rzecz natury 
(świadome tworzenie stref 
zielonych).

Markizy i ramki antysmogowe
Instalacja takich osłon w oknach sprzyja wietrzeniu pomieszczeń także 
w dni, gdy stężenie smogu jest duże. Te produkty są skuteczną barierą dla 
niebezpiecznych dla naszego zdrowia zanieczyszczeń. Swoje właściwości 
filtrujące zawdzięczają zaawansowanej technologicznie membranie. Jest ona 
wykonana z nanowłókna oraz oddychających siatek. Warstwowa budowa 
tworzy gęstą sieć umożliwiającą ograniczenie stężenia smogu we wnętrzu. 
20% przepuszczalność czystego powietrza, jaką zapewniają te przesłony, 
wystarczy, by skutecznie przewietrzyć pomieszczenia.

Filtry barierą dla smogu

Oczyszczacz powietrza
To urządzenie, które w ostatnim roku zrobiło prawdziwą karierę 
i pozostanie z nami na długo. Jego zadaniem jest filtrowanie powietrza 
w pomieszczeniach zamkniętych, którego jakość może być nawet o 60% 
gorsza niż zewnętrznego. Na to, jaka będzie skuteczność usuwania przez ten 
sprzęt drobnoustrojów i zanieczyszczeń, a tym samym jakość oczyszczonego 
powietrza decydujący wpływ mają typy filtrów, w jakie został wyposażony. 
Przydatna jest także funkcja jonizacji powietrza oraz ozonator, lampa UV 
czy nawilżacz. W walce z koronawirusem naszym sprzymierzeńcem są 
filtry EPA-12 oraz HEPA, które wyłapują cząsteczki mniejsze od 0,003 µm 
– cząsteczki koronawirusa Sars-CoV-2 mają wielkość od 0,06 do 0,14 µm. 
Oczyszczacze wyposażone w wysokiej klasy filtry HEPA mają skuteczność 
na poziomie ponad 99%. Rozprzestrzenianiu się wszelkiego rodzaju wirusów 
zapobiega również mające właściwości sterylizujące światło UV, które dają 
oczyszczacze wyposażone w odpowiednie lampy.
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CZYSTOŚĆ W NATARCIU

W okresie pandemii szczególny nacisk kładzie się na 
czystość klamek, drzwi, wszelkich powierzchni płaskich, 
w tym podłóg. Dużo uwagi poświęca się także czystości 
lodówki oraz innych miejsc służących przechowywaniu 
żywności i przygotowywaniu posiłków. Jednak nie należy 
przesadzać – z perspektywy roku zdaniem wirusologów 
wystarczy sanityzacja lodówki raz w miesiącu. Do mycia 
używajmy ciepłej wody i detergentów. Można też korzystać 
z wody z dodatkiem octu. Pamiętajmy też o sanitariatach 
– w warunkach podwyższonej wilgotności wirusy i inne 
drobnoustroje rozprzestrzeniają się tam niezwykle szybko. 
Konieczne więc 
jest regularne 
czyszczenie umywalki, 
wanny, baterii 
oraz sedesu. Nie 
zapominajmy także 
o systematycznej  
wymianie ręczników. 
W WC najlepiej 
stosować ręczniki 
papierowe lub 
tekstylne w wersji 
mini – powinno się je 
prać w temperaturze 
60°C.

Czułe miejsca

Inteligentne powłoki
Skuteczną walkę z drobnoustrojami, takimi jak niebezpieczne 
dla naszego zdrowia wirusy pomaga stoczyć innowacyjna 
powłoka antywirusowa stosowana na metalowych 
elementach. Najczęściej taką membraną pokrywa się klamki 
– to element, z którym kontakt mamy wszyscy i to wielokrotnie 
w ciągu dnia. Powłoką antywirusową na bazie jonów srebra 
wykańcza się zarówno klamki drzwiowe, jak i okienne. Ma ona 
właściwości biobójcze, grzybobójcze oraz wirusobójcze, dzięki 
czemu skutecznie dezaktywuje patogeny, co sprawia, że nie 
są one zdolne do wywołania infekcji. Po zastosowaniu powłoki 
można zaobserwować zmniejszenie ilości drobnoustrojów 
o 97%. Jest też samooczyszczająca i hydrofilowa, dzięki czemu 
ogranicza przyczepność zanieczyszczeń do swojej powierzchni. 
Jest również łatwa do utrzymania w czystości.

Sprzątanie i dezynfekcja
Wyzwania, jakie rzeczywistość ostatniego 
roku postawiła przed nami, są także ściśle 
związane z utrzymaniem czystości. Chyba 
jeszcze nigdy nie mówiło się tyle o myciu 
oraz sprzątaniu i ich wpływie na nasze 
zdrowie, a nawet życie. Wirusem Sars- 
-CoV-2 oraz wieloma innymi, możemy 
się zarazić nie tylko drogą kropelkową, 
ale też gdy dotkniemy powierzchni, na 
której osiadł, a następnie przeniesiemy 
go w okolice oczu, ust, uszu lub nosa. 
Stąd konieczność dezynfekcji wszystkich 
powierzchni, których dotykamy, a także 
mycie rąk po kontakcie z przedmiotami 
używanymi przez inne osoby. Na szczęście 
większość z nas zyskała tę świadomość!
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ŻYCIE W DOBREJ KONDYCJI
W kontakcie 
z naturą
Każdy z nas pamięta ten okres, gdy z domu mogliśmy się 
właściwie udać jedynie do pracy lub na zakupy. Cieszył nas 
wówczas nawet najmniejszy balkon. Posiadacze ogródków 
i działek stali się prawdziwymi szczęściarzami. Za sprawą 
pandemii doceniliśmy, jaką radość może dawać uprawa 
kwiatów lub warzyw nawet w donicy czy przenośnym 
warzywniku. Popularne są też uprawy doniczkowe w domu 
– w ostatnim czasie zieleń domowa okazała kojącą moc. 
Wzrosła również nasza świadomość co do roli kwiatów 
doniczkowych. Są nie tylko elementem dekorującym 
wnętrza, ale także mają wpływ na mikroklimat panujący 
w pomieszczeniach. W każdym domu powinno się znaleźć 
miejsce na skrzydłokwiat czy paprocie.

Od początku pandemii lekarze zwracają 
uwagę na dobroczynną rolę aktywności 
fizycznej. Zalecana jest aktywność na 
świeżym powietrzu, najlepiej trwająca 
co najmniej 1,5 godziny – przez ten rok 
dla wielu osób standardem stały się 
codzienne spacery, w tym także coraz 
bardziej popularny nordic walking, 
czyli spacery z kijkami oraz wycieczki 
rowerowe. Dla wielu z nas rutyną jest 
też codzienna domowa gimnastyka. 
Zachętą do jej uprawiania są liczne 
sprzęty – poczynając od skakanki, piłki 
gimnastycznej czy hantli, a kończąc na 
stacjonarnym rowerze lub orbitreku. 
Nawet w małym mieszkaniu znajdzie się 
dla nich miejsce.

W zdrowym ciele zdrowy duch

Zdrowa 
kuchnia
Lockdown skłonił nas do zwrócenia 
większej uwagi na to, co jemy 
i jak jemy. To nie dziwi – nasze 
nawyki żywieniowe mają bowiem 
niebagatelny wpływ na odporność 
organizmu. Do obrony przed 
drobnoustrojami konieczna jest 
zbilansowana dieta. Ale znaczenie ma 
nie tylko ilość i proporcje zjadanych 
codziennie warzyw, owoców, kasz, 
pieczywa czy mięsa. Ważna jest jakość 
żywności. Z tego względu wiele osób 
zaczęło samodzielnie piec chleb na 
zakwasie czy wykonywać kiszonki. 
Jesteśmy dumni z własnoręcznie 
przyrządzonej kapusty kiszonej czy 
buraków. Wzrosła rola produktów 
lokalnych – coraz bardziej doceniamy 
rodzime jedzenie. Moda na zdrowie to 
także promocja zdrowego gotowania. 
Chętnie gotujemy na parze, korzystając 

z funkcjonalnych przystawek 
do garnków, parowarów lub 
funkcji parowej piekarnika. Aby 
ograniczyć ryzyko przeniesienia 
się drobnoustrojów podczas 
przygotowywania posiłków 

oddzielajmy produkty 
surowe, od ugotowanych czy 
upieczonych. Służy temu m.in. 
używanie innych desek, noży, 
mycie rąk między obróbką 
różnych rodzajów produktów. 
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SKOŚNE SUFITY 
PODDASZA SĄ SPORYM 
WYZWANIEM PODCZAS 
WYKAŃCZANIA 
MIESZKALNEJ CZĘŚCI 
POŁOŻONEJ NA 
KONDYGNACJI POD 
DACHEM. NIEŁATWO 
JEST TEŻ WYKOŃCZYĆ 
ŚCIANKI KOLANKOWE 
I PODZIELIĆ 
PRZESTRZEŃ PODDASZA 
NA POMIESZCZENIA. 
Z POMOCĄ 
PRZYCHODZI SYSTEM 
SUCHEJ ZABUDOWY. 
METODA ŁATWA, 
TANIA I MOŻLIWA 
DO SAMODZIELNEGO 
ZREALIZOWANIA.

SUCHA
zabudowa 
na poddaszu
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Od wewnątrz dach ocie-
plany jest zazwyczaj 
wełną mineralną, na którą 

ze względu na skośne płaszczyzny 
trudno byłoby położyć tynk. Dlatego 
w ostatnich latach bardzo często do 
wykończenia skosów poddasza i  za-
adoptowania go do celów miesz-
kaniowych stosuje się płyty gipso-
wo-kartonowe, płyty gipsowo-włók-
nowe, gipsowo-cementowe, a  także 
płyty OSB. Przemawia za tym ich 
szybki i  łatwy montaż, lekka, nie-
obciążająca stropu konstrukcja oraz 
możliwość dowolnego kształtowania 
powierzchni. Aby jednak zastąpić 
w  ten sposób tynk oraz technologie 
mokre przy wznoszeniu ścian działo-
wych i wykonaniu podłogi, najlepiej 
skorzystać z rozwiązań systemowych, 
które ułatwiają perfekcyjny montaż 
płyt oraz pozwalają uniknąć błędów 
wykonawczych.

ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW 
SUCHEJ ZABUDOWY 
Pod pojęciem suchej zabudowy ro-
zumie się lekkie systemy, w których 
do specjalnie kształtowanych profili 
stalowych o  różnych wysokościach 
i  przekrojach mocuje się m.in. płyty 
gipsowo-kartonowe. Takie konstruk-
cje służą do wykańczania płaskich 
płaszczyzn ścian i  skosów podda-
sza – zastępują wtedy tynk. W syste-
mie tym można też zbudować ścianki 
działowe. Wypełnia się je wówczas 

w  środku materiałem izolacyjnym 
–  wełną mineralną. Ten rodzaj kon-
strukcji daje nieograniczone możli-
wości aranżacji wnętrz. Ściana dzia-
łowa z płyt jest lekka, sposób montażu 
jest bezproblemowy i daje możliwość 
szybkiej zmiany układu mieszkania 
– można  ją nie tylko łatwo postawić, 
ale również zdemontować. Systemy 
suchej zabudowy służą też do monto-
wania sufitów podwieszanych. 
W  przypadku wykańczania pod-
dasza przykręcenie płyt jest naj-
lepszym rozwiązaniem – unikamy 
w ten sposób prowadzenia prac mo-
krych, ponadto przyspieszamy etap 
wykończenia domu. Sucha zabu-
dowa jest również łatwa do wyko-
nania – płytami pokrywamy od razu 

duże płaszczyzny skosów. Rozwią-
zanie to możemy również wyko-
rzystać, wykańczając od wewnątrz 
ścianki kolankowe poddasza. Ko-
rzystając np. z  płyt OSB, możemy 
przygotować podłogę na poddaszu, 
zastępując mokrą wylewkę. W  ła-
zience na poddaszu w  tej technolo-
gii zabudujemy stelaże służące do 
montażu podwieszanych urządzeń 
– miski ustępowej, bidetu czy umy-
walki. Płytami g-k możemy też obu-
dować wannę, przygotowując w  ten 
sposób podłoże pod wykończenie jej 
płytkami lub innymi okładzinami. Ko-
rzystając z  lekkich ścianek, zago-
spodarujemy również przestrzeń gar-
deroby pod skosami. Tym sposobem  
korzystając tylko z  płyt szybko 
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i skutecznie wykończymy całą prze-
strzeń poddasza.

UNIWERSALNE PŁYTY G-K 
Systemy suchej zabudowy wyko-
rzystujące płyty gipsowo-kartonowe 
są przystosowane do pomieszczeń 
o  różnych wymaganiach. Zbudowane 
są z  rdzenia gipsowego pokrytego 
z dwóch stron warstwą cienkiego kar-
tonu. Mają one najczęściej grubość od 
9,5 do 25 mm, lecz w większości przy-
padków kupowane są płyty o grubości 
12,5 mm. 
Standardowe płyty gipsowo-karto-
nowe typu A (oznaczane dawniej jako 
GKB) mają bardzo małą odporność 
ogniową i są wrażliwe na działanie wil-
goci. Nie wolno ich zatem stosować 
w  łazienkach czy innych pomiesz-
czeniach o  zwiększonej wilgotności 
powietrza. W  takich wnętrzach le-
piej sprawdzą się płyty impregnowane 
oznaczane jako H2 (kiedyś GKBI). Mają 
one przeważnie karton w kolorze zie-
lonym lub biały z zielonymi napisami. 
W  przypadku poddasza użytkowego 
i drewnianej konstrukcji dachu warto 
pomyśleć także nad zwiększoną od-
pornością ogniową płyt. Płyty zwykłe 
A i  impregnowane H2 ulegną w  ra-
zie pożaru zniszczeniu już po 15- 
-20 minutach. Płyty ogniochronne (ró-
żowe) oznaczone symbolem F, a daw-
niej GKF potrafią wytrzymać na-
wet do 2 godzin. Na rynku dostępne 
są również płyty ogniochronne impre-
gnowane (FH2), które mogą być sto-
sowane w  łazienkach na poddaszu. 
Mają one w  swoim składzie włókna 
szklane, zwiększające odporność na 

działanie ognia. Zarówno płyty zwy-
kłe, ogniochronne, jak i  impregno-
wane należy bardzo dokładnie impre-
gnować przed rozpoczęciem malowa-
nia lub układania płytek. 
W  łazienkach, również tych na pod-
daszu, należy obowiązkowo zastoso-
wać dodatkową izolację przeciwwilgo-
ciową z folii w płynie lub mas uszczel-
niających, nawet przy zastosowaniu 
płyt impregnowanych. Do dyspo-
zycji mamy też płyty gipsowo-karto-
nowe, które można wyginać, nada-
jąc pomieszczeniom lub ich elemen-
tom oryginalne, zaokrąglone kształty. 
We wnętrzach, które chcemy wyci-
szyć, instaluje się systemy ścian dwu-
warstwowych z  podwójnym opły-
towaniem i  płytami o  podwyższonej 
akustyce. 
Płyty gipsowo-kartonowe są bardzo 
łatwe w obróbce, a do ich przycina-
nia wystarczy zwykły nożyk z  wy-
miennymi ostrzami.  

 Montaż płyt gipsowo- 
-kartonowych na poddaszu 
powinno się wykonywać 
w określonej kolejności. 
Prace rozpoczynamy od sufitu, 
następnie powinno się mocować 
płyty na ściankach kolankowych 
lub przedściankach, a na końcu 
wykańczamy skosy. 

 Niektóre płyty zawsze powinny 
być montowane do stelaża. 
Błędem jest przykręcanie 
bezpośrednio do krokwi lub innych 
elementów więźby dachowej 
cienkich płyt g-k, g-w, ponieważ 
są one wówczas narażone na 
pęknięcia. 

 W każdym przypadku jako 
zabudowę drewnianej konstrukcji 
dachu zaleca się układanie płyt 
w dwóch warstwach. Krótsze 
boki płyt powinny być przesunięte 
względem siebie o mniej więcej 
40 cm. 

 W przypadku skośnej 
zabudowy dachu o prawidłowym 
montażu decyduje sposób 
połączenia płaszczyzn. Idealnie 
sprawdzi się profil narożnikowy 
elastyczny w postaci blachy 
o szerokości 10 lub 20 cm 
z perforacją pośrodku. 
Perforacja pozwala na wygięcie 
profilu pod dowolnym kątem, 
co znacznie ułatwia zabudowę 
na połączeniach dwóch 
płaszczyzn, które nie stykają 
się pod kątem prostym. 
Następnie profile nośne 
sufitu – profile CD – mocuje się 
do konstrukcji dachu za pomocą, 
np. wieszaków bezpośrednich 
lub kotwowych, pamiętając 
o odpowiednich ich rozstawach. 

Jak montować płyty 
g-k na skosach
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INNE RODZAJE PŁYT STOSOWANE DO ZABUDOWY PODDASZA

Płyty gipsowo-włóknowe 
Mają budowę jednorodną, a w ich składzie znajduje się gips wymieszany 
z włóknami celulozowymi. Taka struktura zapewnia im znacznie większą 
odporność na uderzenia i wgniecenia w stosunku do płyt gipsowo- 
-kartonowych. Ma to znaczenie szczególnie przy zabudowie pokoi 
dziecięcych, gdzie często może dochodzić do uderzeń w powierzchnię 
zabudowanych skosów dachowych. Ze względu na dużą sztywność płyt 
gipsowo-włóknowych nie trzeba mocować do stelaży i można je przykręcać 
bezpośrednio do konstrukcji dachu. Ich obróbka jest równie łatwa jak 
płyt gipsowo-kartonowych i nie wymaga stosowania szlifierek ani pił 
elektrycznych. Standardowe płyty gipsowo-włóknowe charakteryzują się 
odpornością ogniową na poziomie ok. 30 minut. Mają jednak znacznie 
większą odporność na działanie wilgoci, przewyższającą nawet płyty 
gipsowo-kartonowe impregnowane. Doskonale nadają się zatem również 
do łazienek, co ułatwia zakup tych materiałów budowlanych i zmniejsza 
końcową ilość odpadów. O ile spoiny między płytami gipsowo-kartonowymi 
wykańcza się masami szpachlowymi, to szczeliny między gipsowo- 
-włóknowymi należy uzupełniać specjalnymi klejami. Jest to 
w konsekwencji łatwiejsze i szybsze rozwiązanie, co będzie miało 

Płyty MFP (Multi Funktion 
Platte)
Płyta budowlana MFP składa się z wiórów 
układanych w dowolnych kierunkach na 
całym przekroju. Taki układ daje płycie 
większą wytrzymałość w każdej jej części, 
a także wpływa na kolejne jej właściwości. 
Materiał ten charakteryzuje się większą 
odpornością na rozciąganie i zginanie. 
Każdy pojedynczy fragment jest stały 
i bardziej zwięzły, dlatego z łatwością można 
wykorzystać wszystkie. Płyty charakteryzują 
się także większą odpornością na wilgoć. 
Chłoną ją w mniejszym stopniu niż płyty OSB 
i nie pęcznieją tak bardzo pod jej wpływem. 
Po wyschnięciu płyta MFP wraca do swojej 
pierwotnej formy. Pozwala to uniknąć 
problemów z napęczniałymi krawędziami 
konstrukcji narażonej na wilgoć. FO
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znaczenie dla osób, które mają małe 
doświadczenie w spoinowaniu płyt 
g-k. Na rynku dostępne są także płyty 
gipsowo-włóknowe z dodatkową 
warstwą ocieplenia z wełny mineralnej. 
Wymaga to jednak zastosowania stelaża 
do ich mocowania. Zarówno płyty bez 
ocieplenia, jak i z wełną mineralną 
są droższe od standardowych płyt 
gipsowo-kartonowych. Dają jednak 
większą gwarancję, że zabudowa będzie 
odporna na uderzenia, wgniecenia 
i pękanie, co jest często problemem 
w zabudowanych z płyt g-k. 
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INNE RODZAJE PŁYT STOSOWANE DO ZABUDOWY PODDASZA Płyty cementowo- 
-włóknowe
Mają rdzeń cementowy obłożony 
z dwóch stron siatką z włókna 
szklanego. Są to płyty o największej 
wytrzymałości i odporności na 
uderzenia czy wgniecenia. Rdzeń 
cementowy zapewnia im też 
bardzo dużą odporność na działanie 
wilgoci. Mogą być zatem stosowane 
praktycznie w każdym pomieszczeniu 
na poddaszu, a ze względu na bardzo 
dużą sztywność można je przykręcać 
bezpośrednio do krokwi dachowych. 
Płyty cementowo-włóknowe mają 
praktycznie całkowitą odporność 
ogniową, co pozwala skutecznie 
ochronić konstrukcję dachu przed 
płomieniami w razie pożaru. Duża 
sztywność wiąże się jednak z nieco 
trudniejszą obróbką. Można co 
prawda ciąć takie płyty nożykiem, 
lecz jest to rozwiązanie bardzo 
pracochłonne, a ostrza szybko 
ulegają stępieniu. Najwygodniej 
docinać je piłą elektryczną. Wiąże się 
to jednak z dużym zapyleniem, które 
z łatwością rozprzestrzenia się po 
całym domu.
Spoiny między płytami cementowo- 
-włóknowymi wypełnia się 
klejami, podobnie jak ma to 

miejsce w przypadku suchej 
zabudowy z płyt gipsowo-
włóknowych. Jest to rozwiązanie 
szybkie i łatwe w wykonaniu. 
Niestety materiał ten jest 

najdroższy spośród wymienionych 
w artykule, dlatego dość rzadko 
stosowany do wykańczania wnętrz 
w budownictwie mieszkaniowym 
jednorodzinnym.

To płyty drewnopochodne 
o ukierunkowanych wiórach 
drzewnych, prasowane pod 
wysokim ciśnieniem i w wysokiej 
temperaturze. Do ich produkcji 
stosuje się wióry drzewne, najczęściej 
sosnowe i świerkowe o zbliżonej 
wielkości. Wyróżniają się stabilnością 
kształtu, łatwą obrabialnością, 

wysoką odpornością na uderzenia, 
dobrymi właściwościami 
termoizolacyjnymi oraz zdolnością 
do tłumienia dźwięków. Dodatek 
spoiwa bezformaldehydowych 
żywic syntetycznych zapewnia 
spoistość płyt OSB. Struktura tego 
materiału wpływa pozytywnie na 
wytrzymałość mechaniczną podczas 

montażu – zazębione ze sobą wióry 
zapobiegają wyłamywaniu się 
krawędzi przy łączeniu na wkręty 
czy gwoździe. Płyty OSB mają 
krawędzie proste, ale dostępne są 
też z krawędziami czterostronnie 
frezowanymi na pióro i wpust 
– wówczas mają stronę lewą i prawą. 
Prawa jest po tej stronie płyty, po 
której po złożeniu otrzymujemy 
gładką i równą powierzchnię. 
Na lewej, w miejscu łączenia 
płyt, widoczna będzie niewielka 
szczelina dylatacyjna oraz nadruk 
identyfikacyjny. 

Płyty OSB (Oriented Strand Boards)
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REMONT ŁAZIENKI ZAZWYCZAJ ODKŁADAMY W CZASIE, PONIEWAŻ 
WPROWADZA SPORO ZAMIESZANIA W CODZIENNYM FUNKCJONOWANIU 
DOMOWNIKÓW. JEDNAK GDY JUŻ NA NIEGO SIĘ ZDECYDUJEMY, 
PRZEPROWADŹMY GO KOMPLEKSOWO – ZADBAJMY O WSZYSTKIE INSTALACJE!

instalacji w łazience
CZAS na remont

Łazienka to pomieszczenie, które remontujemy 
chyba najrzadziej, ponieważ zazwyczaj wiąże się 
to ze skuwaniem starych płytek, co jest uciążliwe 

i  czasochłonne. Zmianę jej aranżacji dobrze jest połą-
czyć z  poprawą funkcjonalności. I nie chodzi tu tylko 
o wymianę urządzeń sanitarnych na nowoczesne, ale 
także o efektywne ogrzewanie, oświetlenie, a także 

wentylację. Niestety generalny remont nie będzie tani, 
jednak warto go przeprowadzić, aby poprawić korzy-
stanie z tego pomieszczenia. Szczególnie że następny 
prawdopodobnie przeprowadzimy dopiero za kilkana-
ście lat. Aby uniknąć przykrych niespodzianek, to za-
nim rozpoczniemy skuwać płytki, ustalmy budżet i do-
kładnie zaprojektujmy łazienkę. 
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DOBRY PLAN
Przed remontem łazienki należy do-
kładnie zmierzyć powierzchnię, aby 
móc zaplanować jej wygląd. Naszki-
cowanie ustawień urządzeń sanitar-
nych pozwala funkcjonalnie je roz-
mieścić i  ergonomicznie zaaranżo-
wać pomieszczenie, a tym samym 
orientacyjnie określić koszty. Kiedy 
urządzenia sanitarne zostaną rozlo-
kowane, będzie wiadomo, w których 
miejscach należy przerobić stare in-
stalacje – wodną i  kanalizacyjną albo 
w  jaki sposób je ułożyć, jeżeli zdecy-
dujemy się na rozprowadzenie ich od 
nowa. Istotne jest sporządzenie listy 
niezbędnych materiałów budowlanych, 
armatury łazienkowej oraz wybór ekipy 
remontowej. Remont łazienki w sytu-
acji, gdy będą skuwane płytki i zmie-
niane instalacje trwa ok. 2-3 tygodnie. 
Należy doliczyć oczywiście kilka dni 
zapasu, gdyż tak naprawdę wszystko 
może się w międzyczasie wydarzyć.  

INSTALACJA WODNA I....
Gdy planujemy zmianę lokalizacji 
urządzeń sanitarnych lub zwiększe-
nie ich liczby, np. zamierzamy zamon-
tować drugą umywalkę, bidet czy ka-
binę prysznicową, instalację wodną 
będziemy musieli rozbudować. Nowe 
rury warto także zastosować, gdy in-
stalacja ma ponad 20 lat i zauważyli-
śmy znaczny spadek ciśnienia wody 
wypływającej z baterii (powoduje go 
nagromadzony przez lata osad). Jeśli 
przebieg instalacji wodociągowej nie 
zmienia się, to nowe rury zimnej i cie-
płej wody możemy ułożyć w bruzdach, 
z których zostały usunięte stare prze-
wody. Gdy układ instalacji wodnej 

różni się od dotychczasowego, bruzdy 
po starych przewodach należy wy-
pełnić np. zaprawą cementową albo 
pianką poliuretanową i  wykuć nowe 
lub rozprowadzić rury po wierzchu. 
Tam, gdzie instalacja biegnie po-
ziomo, rura z ciepłą wodą powinna 
się znajdować poniżej rury z  wodą 
zimną, a obie – poniżej instalacji elek-
trycznej. W pionowych odcinkach rurę 
z zimną wodą umieszcza się po pra-
wej stronie rury z ciepłą wodą. Ułatwi 
to podłączenie baterii. Instalację wy-
chodzącą z podłogi doprowadza się 
kilkanaście centymetrów poniżej ba-
terii i na zakończeniach montuje za-
wory odcinające. Z tego miejsca do 
króćców w baterii wodę doprowadza 
się elastycznymi wężykami.
Podczas remontu łazienki wymie-
niamy też często sedes stojący na wi-
szący. W większości przypadków nie 

powinniśmy mieć problemu z do-
prowadzeniem wody do zabudowa-
nej spłuczki. Gdy stara miska ustę-
powa spłukiwana była przez tzw. dol-
nopłuk, wystarczy nową spłuczkę 
połączyć rurką warstwową PEX z do-
branymi końcówkami do istniejącej in-
stalacji wodociągowej. Bardzo często 
stosowany jest również elastyczny 
wężyk, jednak jest to mniej pewne 
rozwiązanie. Natomiast w przypadku 
górnopłuków podłączenie do wody 
umieszczone jest wysoko. Możemy je 
zaślepić i wykonać wygodniejsze włą-
czenie do instalacji wodnej, bliżej pla-
nowanego miejsca ustawienia stelaża. 
Jeśli jest to niemożliwe, musimy wy-
korzystać stare doprowadzenie. Do-
budowujemy fragment instalacji ze 
sztywnej rury warstwowej typu PEX 
i łączymy ją z instalacją przy uży-
ciu kolan i złączek zaciskanych, 
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a rurę zamocujemy na ścianie sprę-
żystymi uchwytami, rozstawionymi 
co ok. 0,6 m. Rurę możemy zama-
skować ekranem z płyty g-k lub gdy  
remont obejmuje także ściany, mo-
żemy ją ukryć w bruździe w murze.

...KANALIZACYJNA
Montaż dodatkowych urządzeń sa-
nitarnych wiąże się również z mo-
dernizacją instalacji kanalizacyjnej. 
Z pracami remontowymi nie ma co 
zwlekać także, gdy stare rury że-
liwne zaatakowała korozja lub są 
niedrożne. Pamiętajmy, że rury ka-
nalizacyjne muszą być układane z mi-
nimum 2% spadkiem w  kierunku od-
pływu. Wyjścia syfonowe od sani-
tariatów mogą mieć średnicę 32- 
-50  mm, ale już rury kanalizacyjne 
powinny mieć średnicę minimum 
50  mm. Instalacja kanalizacyjna 
może być poprowadzona w  podło-
dze lub ścianie. Rury ułożone w ścia-
nie mogą być zasłonięte ekranem 
maskującym lub ścianką instala-

cyjną. W drugim przypadku należy 
zamontować ruszt z profili stalowych 
oraz stelaż do zawieszenia miski se-
desowej czy umywalki. Zabudo-
wuje się go płytami g-k odpornymi 
na wilgoć, najczęściej mają kolor 
zielony. Podejścia kanalizacyjne do 
umywalki przygotowuje się w  ścia-
nie z  wylotem na wysokości 50  cm 
od podłogi. Natomiast wylot rury do 
miski sedesowej czy bidetu powi-
nien być umieszczony na wysokości 
15 cm od podłogi. Co ważne, miska 
ustępowa powinna znajdować się 
maksymalnie 1 m od pionu. Raczej 
nie przenosimy jej w inne miejsce, 
lepiej wymienić ją na nowoczesny 
model. W przypadku kabiny prysz-
nicowej walk in wszystkie elementy 
podejścia o grubości 12-15  cm na-
leży umieścić poniżej poziomu po-
sadzki. O tym, czy można zastoso-
wać tego typu rozwiązanie w miesz-
kaniu w  bloku, powinien zdecydo-
wać konstruktor budynku lub inny 
upoważniony pracownik. 

ELETRYKA I OŚWIETLENIE
W wiekowych domach i mieszkaniach 
warto także wymienić instalację elek-
tryczną na nowoczesną i dopasować 
ją do współczesnych standardów – np. 
zainstalować oświetlenie lustra czy 
pod prysznicem. Ponadto kilkudzie-
sięcioletnia elektryka nie jest przy-
gotowana na duży pobór prądu ge-
nerowany przez współczesne urzą-
dzenia elektryczne czy oświetlenie. 
Może to prowadzić do częstego wy-
łączania bezpieczników, a nawet po-
żaru, gdy instalacja się przegrzeje. 

Wymiana i rozbudowa instalacji 
wodno-kanalizacyjnej wiąże 
się z koniecznością zakupu 
odpowiednich rur. Obecnie 
zazwyczaj wykonuje się je 
z tworzyw sztucznych: PVC 
(polichlorek winylu), CPVC 
(chlorowany polichlorek winylu), 
PE (polietylen). PE-X (polietylen 
sieciowany), PP (polipropylen), 
PB (polibutylen) oraz z połączeń 
różnych tworzyw i przekładek (rury 
wielowarstwowe). Najbardziej 
ekonomicznym rozwiązaniem 
są rury polipropylenowe PP,  
jednak powinny być wzbogacone 

o specjalną wkładkę – aluminiową 
lub z włókna szklanego – ponieważ 
są mało odporne na wysokie 
temperatury. Bardziej wytrzymałe, 
ale i droższe, są rury z PE-X, 
wielowarstwowe oraz wykonane 
z polibutylenu. Rzadziej stosuje się 
sztywne rury miedziane, ponieważ 
wymagają specjalistycznych łączeń, 
narzędzi i umiejętności. Okazują się 
jednak dobrą alternatywą dla rur 
stalowych w starych instalacjach, 
gdy nie chcemy zmieniać sposobu 
rozprowadzenia. Oprócz materiału 
bardzo ważne jest idealne 
dopasowanie wszystkich elementów 

instalacji, dlatego warto kupować 
całe systemy rur, pochodzące od 
jednego producenta. Ponadto należy 
zwrócić uwagę na obecność znaku 
CE oraz atestu PZH na kupowanych 
rurach i kształtkach. 

UMYWALKA POWINNA 
BYĆ ZAWIESZONA 

85 CM NAD PODŁOGĄ, 
BATERIA UMYWALKOWA 
NAŚCIENNA 25-35 CM 

NAD UMYWALKĄ, 
RĄCZKA PRYSZNICOWA 

180 CM NAD PODŁOGĄ. 

Jakie rury do instalacji wodnej i kanalizacyjnej
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Aby sprawdzić stan instalacji, wystar-
czy rozkręcić gniazdko i jeśli prze-
wody są miedziane, to instalacja jest 
już wymieniona, gdy aluminiowe, to 
należy wymienić obwód na nowy. Nie 
wolno zapomnieć w takim przypadku 
o  zabezpieczeniu różnicowo-prądo-
wym, ponieważ dawniej go nie wy-
konywano, a jest bezwzględnie wy-
magane w łazienkach czy toaletach. 
Tworząc albo wymieniając instalację 
elektryczną, przemyślmy ilość kon-
taktów oraz ich rozmieszczenie. Pa-
miętajmy jednocześnie, że odległość 
gniazdek od źródła wody powinna 
wynosić minimum 60 cm, a od pod-
łogi 120 cm. Warto wybrać gniazdka 
z klapką bryzgoszczelną, która zabez-
piecza instalację przed przedostawa-
niem się wody. Włączniki światła po-
winny znajdować się na wysokości ok. 
140 cm od podłogi. 
Projektując zupełnie nowe oświetle-
nie, warto wziąć pod uwagę oświetle-
nie halogenowe oraz oczywiście ża-
rówki ledowe. Najlepiej, gdy punkty 
świetlne są różnorodne. Za cało-
ściowe oświetlenie pomieszczenia od-
powiada często sufitowy plafon. Po-
pularnym rozwiązaniem jest również 
oświetlenie punktowe lub rozpro-
szone z podwieszanym sufitem, wy-
konanym z wodoodpornych płyt g-k. 
Najlepiej oświetlonym miejscem w ła-
zience powinno być lustro. Kinkiety 
lub niskonapięciowe oświetlenie ha-
logenowe umieszczone po bokach 
lustra ułatwiają codzienną toaletę 
i robienie makijażu. Standardowo 
oprawy naścienne montuje się na wy-
sokości wzroku, czyli 150-160 cm nad 
posadzką. Jeśli lustro jest szerokie, 
oświetlenie umieszczamy nad nim. 

OGRZEWANIE W ŁAZIENCE
Aby cieszyć się z korzystania z ła-
zienki po remoncie, bez względu na 
porę roku, należy zadbać o ogrzewa-
nie. Warto więc wymienić grzejnik 
na bardziej wydajny albo zainstalo-
wać model z  wbudowaną elektryczną 
grzałką, która umożliwi nam poza se-
zonem grzewczym szybkie dogrzanie 
pomieszczenia czy wysuszenie ręcz-
ników. Najczęściej do łazienki wybie-
rane są modele drabinkowe. Pamię-
tajmy, że do podłączenia grzałki po-
trzebne jest gniazdko 230 V. Możemy 
wykorzystać okazję, jaką jest układa-
nie nowej okładziny ściennej i zmie-
nić miejsce montażu grzejnika – rury 
przyłączeniowe zostaną przykryte 
płytkami podłogowymi lub ścien-
nymi. Jeżeli dotychczas były to rury 
stalowe, nie ma problemu z zamianą 
ich na łatwiejsze w  montażu plasti-
kowe bez konieczności wymiany ca-
łej instalacji. Rury z tworzywa sztucz-

nego łączy się z metalowymi specjal-
nymi złączkami. Jeśli dysponujemy 
większym budżetem, pod płytkami 
podłogowymi możemy zamontować 
elektryczne maty grzewcze. 

WENTYLACJA 
ZE WSPOMAGANIEM
Wymianę powietrza najłatwiej zapew-
nić uchylając okno. Jednak często ła-
zienki są jego zazwyczaj pozbawione. 
Dlatego należy zamontować odpo-
wiednio dobrany wentylator. Może 
być zintegrowany z łącznikiem oświe-
tlenia – zaczyna pracować po jego ak-
tywacji i wyłącza się po określonym 
czasie. Wygodniejszym rozwiązaniem 
jest model uruchamiany za pomocą 
czujnika wilgotności powietrza. Za-
nim jednak zamontujemy wentylator, 
sprawdźmy drożność kominowego 
kanału wentylacyjnego. Pamiętajmy, 
że włączony wentylator nie może blo-
kować przepływu powietrza.
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Skuteczna bariera 
dla wilgoci NA ZAKUPY

KAŻDY REMONT CZY BUDOWA WYMAGA ZASTOSOWANIA 
ODPOWIEDNICH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. JEDNYMI 
Z NAJPOPULARNIEJSZYCH SĄ FOLIE. W ZALEŻNOŚCI OD 
RODZAJU SPEŁNIAJĄ RÓŻNE ZADANIA I SĄ WYKORZYSTYWANE 
NA INNYCH ETAPACH PRAC.

Folie budowlane znajdziemy w każdym sklepie z materiałami budowlanymi. Różnią się 
strukturą, a co się z tym wiąże z docelowym przeznaczeniem. Zazwyczaj wykorzysty-
wane są do zabezpieczania powierzchni oraz przedmiotów przed zniszczeniem, wy-

konywania izolacji, pokryć czy ochrony przed wodą oraz wilgocią. Warto znać przy-
najmniej kilka podstawowych typów folii, aby zastosować taką o odpowiedniej 
grubości, parametrach i mającą specjalne atesty, dzięki którym będziemy 
mieli pewność, że spełni swoją funkcję – źle dobrana może wyrządzić 
wiele szkód. Wybierając folię, warto również poradzić się fachowca, 
który pomoże dobrać nam najlepszy produkt. 
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Zabezpieczenie podłogi
Najpopularniejszą metodą zabezpieczenia 
wylewki lub podłogi na gruncie jest 
zastosowanie folii budowlanej PE 
(polietylenowej). Jej zalety to: odporność na 
uszkodzenia mechaniczne i niskie temperatury, 
niewielka grubość, a jednocześnie wysoka 
elastyczność. Możemy także wykorzystać 
folię LDPE, wytwarzaną metodą rozdmuchu 
polietylenu niskiej gęstości. Łatwo dopasowuje 
się do podłoża, nie przepuszcza wilgoci ani 
pary wodnej. Jest odporna na rozrywanie 
i przedarcia, ale też na środki chemiczne, 
dlatego doskonale nadaje się pod posadzki.. 
W przypadku podłogi na gruncie folię układa 
się zazwyczaj dwuwarstwowo. Bardzo ważne 
jest, aby miała nie tylko odpowiednią grubość 
(minimalna grubość do zabezpieczenia 
przeciwwilgociowego podłogi to 0,3 mm), ale 
także była szczelnie zamontowana, najlepiej na 
zakładkę i poprzez dokładne zgrzanie styków.

Pod „podłogówkę”
Przy ogrzewaniu podłogowym sprawdzi 
się folia aluminiowa. Doskonale izoluje 
przed wilgocią, jest trwała i odporna na 
uszkodzenia. Pozwala na wyeliminowanie 
ewentualnych niewielkich nierówności 
podłoża. Ta folia termoizolacyjna 
wykonywana jest z laminowanej folii 
polipropylenowej metalizowanej. 
Nadrukowana na niej kratka o boku 10 cm 
ułatwia montaż instalacji grzewczej. Folia 
zabezpiecza styropian przed wilgocią, 
gdy wylany zostanie na niego chudziak. 
Metalizowana powierzchnia pełni funkcję 
ekranu odbijającego ciepło, dzięki czemu 
ogrzewanie podłogowe jest efektywne. 

Izolacja fundamentów
Już na początku budowy domu stosowane  
są folie fundamentowe z PVC (polichlorku 
winylu), elastomerów poliolefinowych (FPO), 
polipropylenu (PP), a także EPDM (na bazie 
kauczuku). Izolacja pionowa pokrywa całą 
powierzchnię ścian od strony gruntu, a często 
również od strony wewnętrznej budynku. Jej 
zastosowanie chroni mury przed wilgocią 
oraz wodą z gruntu. Należy wybierać takie, 
które można ze sobą wygodnie łączyć np. 
systemowym klejem lub rozpuszczalnikiem, 
przez wulkanizowanie lub zgrzewanie. 
Niedopuszczalne jest ułożenie ich jedynie na 
zakładkę. Folia powinna mieć odpowiednią 
grubość – minimum 1-1,5 mm. Błędem 
jest użycie folii kubełkowej do izolacji 
przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej. 
Służy ona wyłącznie do ochrony 
właściwych powłok hydroizolacyjnych oraz 
odprowadzania nadmiaru wilgoci. 
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Ochrona termoizolacji dachu
Folią dachową jest również folia paroizolacyjna. 
Jednak to zupełnie inny produkt niż folia 
wstępnego krycia. Musi szczelnie osłaniać 
warstwę ocieplenia, żeby nie uległa zawilgoceniu. 
Mocuje się ją więc od strony poddasza. 
Zastosowanie takiego materiału do wstępnego 
krycia dachu miałoby fatalne konsekwencje. Folie 
paroizolacyjne zwykle są żółte, chociaż bywają 
również białe, niebieskie lub zielone. Dostępne są 
też folie paroizolacyjne zbrojone siatką z tworzywa 
sztucznego albo z warstwą folii aluminiowej, 
która odbija ciepło i w ten sposób ogranicza jego 
ucieczkę z domu. Najnowszym rozwiązaniem są 
folie paroizolacyjne wielowarstwowe, które mogą 
wspomagać termoizolację.

Od strony pokrycia
Folia wstępnego krycia, czyli folia 
paroprzepuszczalna znajduje się pod 
pokryciem dachowym. Do wyboru mamy 
folie nisko- i wysokoparoprzepuszczalne. 
Gdy dach będzie zaizolowany 
termicznie, należy zastosować folie 

Aby taras był szczelny
Hydroizolację tarasu możemy wykonać, 
wykorzystując folie z polietylenu o wysokiej gęstości 
(HDPE) – płaskie lub wytłaczane. Pierwsze układa 
się w dwóch warstwach, spodnią przyklejając do 
podłoża. Natomiast folie wytłaczane łączy się 
na zakład, który dodatkowo uszczelnia się taśmą 
samoprzylepną. Dostępne są również ulepszone 
wersje standardowych materiałów – folie z włókniną 
polipropylenową. Można układać je włókniną do 
spodu na warstwie zaprawy klejowej – sprawdzą się 
jako hydroizolacja betonu i bezpośrednia warstwa 
pod wykończeniem tarasu. Ułożone włókniną 
do góry, np. na folii płaskiej lub papie, zapewnią 
prawidłowy drenaż i szybkie odprowadzenie wody 
ze spoin pomiędzy płytkami.

wysokoparoprzepuszczalne, inaczej membrany 
dachowe. Mają bardzo wysokie parametry 
dotyczące przepuszczania pary wodnej. 
Są to ilości rzędu od 1500 do nawet 
4000 g/m2/24 h. Membrana dachowa 
z wyglądu podobna jest do tkaniny lub 
papieru, ale właśnie dzięki takiej strukturze 
łatwiej następuje odprowadzanie pary wodnej. 
Natomiast folie niskoparoprzepuszczalne są już 
rzadko stosowane w budownictwie mieszkalnym, 
najczęściej wykorzystuje się je w przypadku 
garaży lub budynków magazynowych. Jeśli 
chcemy zwiększyć termoizolacyjność dachu, 
dobrym rozwiązaniem będą paroprzepuszczalne 
folie dachowe, które wyposażone zostały 
w powłokę refleksyjną – poliuretanową lub 
aluminiową. FO
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Folia w postaci płynnej
Folie w płynie to specjalistyczne produkty wykonane na bazie żywic syntetycznych. Ich zaletą jest niewielka grubość 
warstwy uszczelniającej, która wynosi zwykle od 0,5 do 0,8 mm. Ponadto są przystosowane do bezpośredniego użycia. 
Po naniesieniu na wybrany obszar, preparat tworzy elastyczną, bezspoinową oraz trwałą izolację przeciwwilgociową. 
Folie w płynie sprawdzą się w zastosowaniach zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Największą część asortymentu 
zajmują preparaty do pomieszczeń wilgotnych. Wykorzystuje się je przede wszystkim do ochrony podłóg i ścian w miejscach 
narażonych na działanie pary wodnej lub wody – w toaletach i prysznicach, na podłogach kabin natryskowych czy też do 
zabezpieczenia ściany nad wanną. Aplikuje się je również w pomieszczeniach kuchennych, jako dodatkowe zabezpieczenie 
okolic umywalki, lodówki oraz zmywarki. Układane są zwykle pod terakotą lub glazurą. Na rynku dostępne są również folie 
do aplikacji na zewnątrz – do wykonywania hydroizolacji tarasów oraz balkonów.
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płytki, prosty trik

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

MODNE

Stare płytki w kuchniach i łazienkach bywają uszko-
dzone, porysowane lub zmatowione. A nawet gdy są 
w idealnym stanie, ich design często trąci myszką 

i mogą nas po prostu drażnić. Jednak ich wymiana wiąże 
się nie tylko z poważnymi wydatkami, ale również logi-
styką. Aby usunąć stare płytki ze ścian lub podłogi, trzeba 
wynieść wszystko z  pomieszczenia. Dzisiaj nie musimy 
ponosić takich kosztów. Za sprawą specjalnych farb mo-
żemy szybko i samodzielnie nadać płytkom nowoczesny 
oraz zgodny z trendami wnętrzarskimi look.

FARBY DO MALOWANIA PŁYTEK 
CERAMICZNYCH POZWOLĄ NAM 
WYCZAROWAĆ EFEKTOWNĄ 
DEKORACJĘ WNĘTRZA BEZ 
KOSZTOWNYCH REMONTÓW. 
ZOBACZMY, JAK Z NICH SKORZYSTAĆ. 
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MALOWANIE PŁYTEK ZA POMOCĄ SZABLONU

Wzory na topie 
Oryginalnym sposobem na nadanie 
za pomocą farb nowego życia 
starym płytkom będzie stworzenie 
efektownego wzoru. Warto pokusić 
się o wykorzystanie motywów 
charakterystycznych dla pięknych, ale 
niestety należących do drogich, płytek 
cementowych lub naśladujących 
ich wzornictwo okładzin gresowych 
z basenu Morza Śródziemnego, np. 
Maroka. Płytki cementowe zdobione 
były we wzory w odcieniach czerni, 
szarości czy kobaltu bliskie roślinnym 
arabeskom czy ornamentom 
geometrycznym z Bliskiego 
Wschodu i kultury hellenistycznej. 
Nic nie stoi na przeszkodzie, by te 
motywy zagościły na naszej starej 
ceramicznej podłodze. Tradycyjny 
wzór cementowych płytek ożywi 
jednobarwną posadzkę, wniesie 
też do kuchni lub łazienki powiew 
świeżości – motywy marokańskie są 
na topie! 

Malowanie bez niespodzianek
Zagruntowane i suche podłoże jest gotowe do 
aplikacji farby. Przed malowaniem zabezpieczmy 
taśmą malarską listwy przypodłogowe. Jeśli 
podłoga jest porysowana lub przebarwiona, 
konieczne będzie wcześniejsze pomalowanie jej 
na jednolity kolor, który będzie tłem dla dekoracji. 
Najpierw pomalujmy fugi, a potem płytki. Można 
też przystąpić od razu do nanoszenia wzoru. 
Szablon mocujemy do podłoża. Najwygodniejsze 
są gotowe samoprzylepne. Jeśli wzór został przez 
nas zaprojektowany lub wydrukowany, można go 
przykleić taśmą malarską. Po namalowaniu wzoru 
należy najpóźniej po kilkunastu minutach usunąć 
szablon, co zapobiegnie uszkodzeniu dekoracji.  
Farba musi być gęsta, dzięki czemu nie będzie 
rozlewać się pod szablonem.

Dobre przygotowanie
Arabeski i ornamenty to wzory zarówno 
jednoelementowe, jak i bardzo skomplikowane. 
W przypadku niewielkich pomieszczeń warto 
wybrać prosty wzór graficzny. Należy do nich 
prezentowany w aranżacji motyw łezki układający 
się w regularnie powtarzające się kwiaty, 
który możemy wykonać za pomocą gotowych 
szablonów malarskich. Styl marokański to też 
kolor – farby w odcieniach szarości i błękitów są 
jak najbardziej odpowiednie. Zanim przystąpimy 
do malowania, przygotujmy podłoże. Posadzka 
musi być równa, czysta i odtłuszczona – trzeba 
wyszorować płytki i fugi. Błyszczące płytki trzeba 
będzie zmatowić przy pomocy papieru ściernego.  
Zagruntowanie podłogi przed malowaniem  
poprawi przyczepność podłoża i podniesie 
trwałość okładziny.
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 TO SIĘ PRZYDA  PRZY MALOWANIU PŁYTEK

FARBY I LAKIERY DO MALOWANIA PŁYTEK
Najważniejszą rolę w nadaniu płytkom nowego designu odgrywa 
wybór farby. Trwałą powłokę uzyskamy, stosując jedynie 
produkty przeznaczone do malowania płytek ceramicznych. 
Tylko tego rodzaju wyroby mają odpowiednią przyczepność 
do ceramicznego podłoża, a wykończone nimi powierzchnie 
zyskają odporność na szorowanie, wilgoć, a także uszkodzenia 
mechaniczne, odbarwienia oraz środki chemiczne. Do wyboru 
mamy farby epoksydowe, które mogą być jedno- lub 
dwuskładnikowe, a także alkidowo-uretanowe oraz akrylowe. 

PĘDZELEK, WAŁEK I KUWETA
Malowanie wzoru przy użyciu szablonów będzie 
łatwiejsze, jeśli wybierzemy dobre narzędzia. 
Kluczowym jest odpowiedni pędzel lub wałek. 
Warto wybrać specjalne pędzle szablonowe, które 
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Jeśli wybierzemy farby 
dwuskładnikowe, istotne będzie 
dokładne wymieszanie obu 
składników. Najlepiej użyć 
mieszadła koszyczkowego 
zamontowanego na wiertarce. 
Niektóre farby należy 
po rozmieszaniu nanieść 
w określonym czasie, np. w ciągu 
2 godzin, później nie nadają się 
one do użycia. Po malowaniu 
płytki można zabezpieczyć 
specjalnym lakierem. Pamiętajmy, 
że niekiedy pełną odporność na 
zabrudzenia, środki czyszczące 
czy uderzenia powłoka pokryta 
farbą zyskuje dopiero po 
20 dniach od nałożenia.

są wykonane z włosia naturalnego lub 
gąbki. Dzięki wałkom łatwiej wykonamy 
precyzyjne wzory. Warto zaopatrzyć się 
zarówno w wałek okrągły, jak i płaski. Do 
rozprowadzenia gruntu można wykorzystać 
wałek malarski. Przyda się także przy 
malowaniu dużych powierzchni, np. 
na jednolity kolor. Do sprawdzonych 
należą wałki z mikrofazy tkanej, które nie 
pozostawiają strzępków na pokrywanej 
farbą powierzchni. Najlepiej zaopatrzyć się 
w dodatkowy zapas do wałka. Konieczna 
będzie również kuweta malarska na farbę. 



DEKORACYJNE SZABLONY
Najłatwiej wykorzystać gotowe szablony malarskie, 
których wzory odtwarzają motywy dekorujące modne 
płytki ceramiczne. Są one wykonane z trwałych 
tworzyw, co ogranicza liczbę sztuk zużytych podczas 
nanoszenia dekoru. Do najwygodniejszych należą 
szablony wycięte z folii samoprzylepnej. Gotowe 
dostępne są w różnych formatach, np. 15x15, 30x30 
czy 33x33 cm, co ułatwia dopasowanie wzoru do 
wymiarów naszych płytek. Można też wykonać 
je samodzielnie, np. ze sztywnej tektury, na którą 
nanosimy wydrukowany wzór. 

TAŚMY MALARSKIE
Są niezbędne do zabezpieczenia 
cokołów, sanitariatów, a niekiedy 
także do przyklejenia szablonów. 
Wykorzystuje się je również do 
tworzenia wzorów na podłodze, 
np. szachownicy. Mogą mieć 
różną szerokość, co ułatwia ich 
dobór do określonych zadań. 
Muszą ściśle przylegać do 
powierzchni, tak by nie podciekała 
pod nie farba. Nie mogą też 
pozostawiać śladów kleju. 
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POSADZKA W POSTACI 
STYLOWEGO PARKIETU, KTÓRY 
ZOSTAŁ UŁOŻONY PRZED 
LATY, MOŻE BYĆ NAJBARDZIEJ 
ATRAKCYJNYM ELEMENTEM 
ARANŻACJI WNĘTRZA. ZANIM 
JEDNAK BĘDZIEMY SIĘ NIM 
CIESZYĆ, TRZEBA GO ODNOWIĆ. 
JAKI SPRZĘT I PRODUKTY BĘDĄ 
KONIECZNE DO TYCH PRAC?

– wiosenna renowacja

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

PARKIET

Jeśli jesteśmy właścicielami starego domu lub 
mieszkania, w  którym podłogi wykończono 
parkietem, nie usuwajmy go nawet wtedy, gdy 

jest mocno wyeksploatowany. Wiele wzorów posa-
dzek sprzed lat jest dziś pożądanym elementem 
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wykończenia wnętrz. Obecnie ob-
serwujemy wielki comeback jodełki 
w  różnych wariantach. Efektow-
nie wygląda również parkiet taflowy. 
Okazuje się, że parkiet to bardzo 
uniwersalna okładzina podłogowa, 
a przy tym elitarna – drewno w każ-
dej postaci staje się coraz bardziej 
kosztowne. Te wszystkie argumenty 
przemawiają za tym, by odrestauro-
wać drewnianą posadzkę. Tchniemy 
w  nią nowe życie za pomocą odpo-
wiednich narzędzi oraz materia-
łów wykończeniowych. Możliwości 
mamy niemało! Zanim przystąpimy 
do odnawiania posadzki, warto pod-
dać podłogę fachowej ocenie – do-
bry parkieciarz oszacuje zakres prac 
i opłacalność renowacji. Pamiętajmy 
też, że nie każdy jest w stanie samo-
dzielnie dać drugą młodość drew-
nianej podłodze, szczególnie etap jej 
cyklinowania może okazać się du-
żym wyzwaniem.

PROFESJONALNA 
CYKLINIARKA
Do kluczowych prac podczas odna-
wiania starego parkietu należy usu-
nięcie starych powłok. Dopiero po 
precyzyjnym oczyszczeniu z  nich 
parkietu, będzie można przystąpić 
do kolejnych zadań. Żmudną pracę, 
jaką jest szlifowanie, najlepiej wyko-
nać przy pomocy cykliniarki do par-
kietu. Koszt profesjonalnej cykli-
niarki waha się od 3500 zł do nawet 
30 tys. zł, ale odpowiednią można 
dzisiaj bez problemów wypożyczyć. 
Za dobę zazwyczaj zapłacimy od 100 
do 250 zł. Niekiedy wypożyczalnie 
oferują szkolenia w zakresie obsługi 
sprzętu, np. regulacji, wymiany pa-
pieru ściernego czy zasad prowadze-

nia cykliniarki. Brak umiejętności 
posługiwania się maszyną może pro-
wadzić do zniszczenia parkietu. Inne 
wypożyczalnie mimo kaucji udo-
stępniają sprzęt tylko osobom umie-
jącym go obsługiwać. Możemy spo-
tkać się z  cykliniarkami bębnowymi, 
które jednak przysparzają proble-
mów z  wymianą papieru ściernego. 
Dlatego najbardziej polecane są cy-
kliniarki taśmowe, pracujące z  pręd-
kością 1800/2000 obr./min. Do szli-
fowania trudno dostępnych miejsc 
wykorzystywane są szlifierki krawę-
dziowe, które dzięki regulacji kąta 
natarcia umożliwiają wyszlifowa-
nie posadzki np. pod grzejnikiem, 
oknem lub w  narożach pomiesz-
czenia. Wybierając cykliniarkę, 
zwróćmy uwagę na jej moc – więk-
sza zapewni efektywniejszą pracę. 
Istotna jest też średnica tarczy 
–  większa gwarantuje szybsze wy-
konanie zadania. Zazwyczaj wynosi 
ona od 200 do 400 mm. Znaczenie ma 
też prędkość obrotu tarczy –  stan-

dardowo jest to od 1000 do 3000 obr./
min. Im jest większa, tym szybciej 
zostanie usunięta niepożądana war-
stwa. Zwróćmy też uwagę na dłu-
gość pracy ciągłej, która przeważ-
nie wynosi od 3 do 5 min. Jeśli bę-
dziemy stosować cykliniarkę na róż-
nych poziomach domu, sprawdźmy 
ciężar urządzenia – zazwyczaj waha 
się ona od 50 do nawet 80 kg.
Na małych powierzchniach można 
również do szlifowania wykorzystać 
sprzęt dla majsterkowiczów. Do wy-
boru mamy szlifierkę oscylacyjną, 
mimośrodową lub taśmową. Model 
oscylacyjny jest dość powolny, ale 
umożliwia bardzo dokładną pracę. 
Szlifierka mimośrodowa także nie 
zalicza się do najbardziej efektyw-
nych. Optymalnym wyborem będzie 
szlifierka taśmowa z prowadnicą.

WIELOFUNKCYJNA POLERKA
Niewielkie ubytki oraz rysy, które 
powstały podczas cyklinowania 
usuniemy za pomocą polerki. 
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To też sprzęt, który może być użyty 
do lakierowania, olejowania lub wo-
skowania. Polerki pracują z  pręd-
kością od 100 do 2000 obr./min, co 
sprawia, że łatwiej opanować posłu-
giwanie się nimi. 

USZCZELNIACZE PARKIETU
Po cyklinowaniu posadzki i  jej 
oczyszczeniu z pyłu sprawdźmy, czy 
na parkiecie nie ma szpar i  drob-
nych ubytków (do 2 mm). Jeśli je 
zauważymy, konieczne będzie ich 
uzupełnienie. Można do tego wyko-
rzystać np. lakier podkładowy, który 
dodatkowo zwiększa wydajność la-
kierów powierzchniowych i  zapo-
biega ciemnieniu drewna. Można 
też użyć kitu do drewna, który 
jest ceniony za trwałość i  tworze-
nie odpornych na różne czynniki 
powierzchni. 
Rzadziej polecane są masy szpa-
chlowe, poprawiające w  znacznym 
stopniu estetykę powierzchni, lecz 
nie tak trwałe. Wypełniacz nieza-
leżnie od rodzaju musi być wymie-
szany z  powstałym podczas szlifo-

wania pyłem drzewnym. Znacze-
nie ma jego konsystencja, ponie-
waż zbyt rzadki będzie wyciekał, 
a za gęsty szybko się wykruszy. Naj-
częściej za odpowiednią uznaje się 
mieszankę o konsystencji masła.

ODPOWIEDNI LAKIER 
DO RENOWACJI PARKIETU
Wybór środka, który podkreśli cha-
rakter starego parkietu, a jednocze-
śnie nada mu nowy blask, należy 
do niełatwych zadań. Powinien on 
mieć wysokie właściwości ochron-
no-dekoracyjne. Do dyspozycji 
mamy wysokiej klasy lakiery roz-
puszczalnikowe, które ze względu 
na zawarte w nich substancje LZO, 
podczas aplikacji wymagają zacho-
wania środków ostrożności. Dużym 
powodzeniem cieszą się produkty 
wodorozcieńczalne, które są obec-
nie równie trwałe jak rozpuszczal-
nikowe. Za najbardziej wytrzymałe 
uchodzą poliuretanowe. Mogą to być 
produkty dwuskładnikowe z  utwar-
dzaczem lub jednoskładnikowe. 
Dzięki temu, że są przygotowane 

Papier do szlifowania
Do wykonania cyklinowania niezbędny 
jest papier ścierny. W zależności 
od rodzaju cykliniarki może on mieć 
postać krążka, taśmy, dysku lub 
siatki. Niezależnie od formy papier 
ścierny może być mocowany na 
rzepy, co znacznie ułatwia pracę. 
W trakcie cyklinowania konieczna 
jest wymiana papieru ściernego 
od grubo- do drobnoziarnistego. 
Zazwyczaj szlifowanie parkietu 
rozpoczynamy od nałożenia na 
cykliniarkę tego o gradacji od 36 do 
40. Kolejne szlifowanie, które ma na 
celu korektę pierwszego, wykonamy 
papierem o gradacji 60. Do ostatniego 
szlifowania przed nałożeniem warstwy 
środka zabezpieczającego drewno 
przed uszkodzeniem (lakieru, oleju lub 
farby kryjącej) wykorzystujemy papier 
gradacji od 80 do 100. Nie zapominajmy 
też o przeszlifowaniu posadzki po 
nałożeniu pierwszej i kolejnych 
warstw ochronnych. W przypadku 
lakieru należy użyć papieru ściernego 
o gradacji uzależnionej od stopnia 
połysku – od 220 do 320 jeśli 
zastosowaliśmy mat lub półmat oraz od 
320 do 400, gdy lakier jest z połyskiem 
lub wysokim połyskiem.   
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na bazie wody, mają dobrą roz-
lewność, co przekłada się na rów-
nomierne krycie podłoża, a  także 
umożliwia szybkie wysychanie. 
Tworzą elastyczne powłoki lakie-
rowe, które „pracują” razem z drew-
nem, kiedy ulega ono zmianom ob-
jętości z uwagi na zmianę wilgotno-
ści czy też różnicę temperatur. Wy-
magana liczba warstw produktu to 
2-3 dla podłóg średnio obciążonych 
o  wysokiej estetyce. Lakierowanie 
powinno odbywać się w  zamknię-
tych pomieszczeniach (wolnych od 
przeciągów) w  temperaturze mię-
dzy 15 a 25°C.

LAKIER PODKŁADOWY
Jeśli zdecydowaliśmy się na lakie-
rowanie parkietu, warto wcześniej 
nanieść na jego powierzchnię lakier 
podkładowy. Może być wodny lub 
rozpuszczalnikowy. Jego warstwa 
wpłynie korzystnie na trwałość la-
kieru nawierzchniowego, a  także 
ułatwi jego aplikację. Dzięki temu, 
że tak zabezpieczone podłoże rów-
nomiernie chłonie lakier, zmniejszy 

się również ilość środka wykańczają-
cego. Użycie podkładu ułatwi także 
osiągnięcie jednolitego efektu este-
tycznego na całej powierzchni drew-
nianej posadzki. Jeśli sądzimy, że 
w drewnie pozostały resztki starych 
powłok lub środków konserwują-
cych, dobrym wyborem będzie pod-
kład odcinający. Można też zastoso-
wać lakier podkładowy z  dodatkiem 
barwników, np. białym pigmentem, 
co sprawi, że nadamy odnawianemu 
parkietowi modny biały odcień.

OLEJE I WOSKI DO PARKIETU
Jeśli parkiet był wcześniej olejowany, 
nie można go lakierować. Wówczas 
konieczne jest jego olejowanie. Oleje 
i woski to w większości produkty po-
chodzenia naturalnego. Ich użycie 
sprawia, że drewno wygląda znacz-
nie bardziej naturalnie niż to wykoń-
czone lakierem. Oleje wnikają w głąb 
parkietu, nie pozostawiając powłoki 
na jego powierzchni. Są one produ-
kowane na bazie oleju naturalnego, 
zawierają również żywice sztuczne 
lub naturalne wpływające na ich 

twardość oraz rozpuszczalniki odpo-
wiedzialne za wnikanie w  drewno. 
W ich składzie są też pigmenty, filtry 
UV i związki przyspieszające schnię-
cie impregnowanej posadzki. Można 
też wybrać olejowoski, które oprócz 
oleju naturalnego zawierają wosk, 
np. pszczeli albo twardy wosk car-
nauba. Mają zalety oleju oraz tworzą 
warstwę chroniącą parkiet przed za-
nieczyszczeniami i  uszkodzeniami 
mechanicznymi, np. zarysowaniami. 
Do tej grupy produktów można też 
zaliczyć wosk, stosowany w  prze-
szłości środek chroniący drewniane 
parkiety. 

FARBA KRYJĄCA
Zdarza się, że stary parkiet jest 
w  dobrym stanie, ale ma głębokie 
przebarwienia spowodowane np. 
rozlanymi w  przeszłości substan-
cjami chemicznymi lub środkami 
pochodzenia naturalnego. Wówczas 
jedynym sposobem na nadanie mu 
atrakcyjnego wyglądu będzie poma-
lowanie go farbą kryjącą, odporną 
na ścieranie i  szorowanie. Można 
zastosować np. farby ftalowe, któ-
rych spoiwem jest żywica alkidowa, 
a rozcieńczalnikiem najczęściej ben-
zyna lakowa. Pokryta nimi posadzka 
może być błyszcząca. Farby ftalowe 
najczęściej występują w  odcieniach 
brązów. Polecane są również nie-
które farby przeznaczone do malo-
wania podłóg betonowych – warto 
po nie sięgnąć, jeśli chcemy uzyskać 
powierzchnię matową. Ich atutem 
jest szeroka gama kolorystyczna. 
Można też wybrać inne farby do 
drewna, ale nie stosujmy tych, które 
są przeznaczone do mebli. 

Narzędzia do nanoszenia środków ochronnych
Do nanoszenia farb, lakierów i olejów stosuje się pędzle, wałki, szpachle lub pistolety natryskowe pod 
ciśnieniem. Jeśli zdecydujemy się na wałek, najlepszym wyborem będzie sprzęt z mikrofazy, który nie 
zostawi na parkiecie kłaczków – sprawdzi się zarówno do nanoszenia farby, lakieru, jak i oleju. Powinien mieć 
on fazowane boki, co sprawi, że na malowanej powierzchni nie będą się tworzyły paski. Wałki do olejowania 
powinny mieć krótkie runo, odpowiednie będzie np. 5 mm. Wałek należy osadzić na teleskopowym drążku. 
Do rozprowadzania lakierów oraz uszczelniaczy wykorzystuje się szpachlę parkieciarską, wykonaną ze stali 
nierdzewnej. Powinna być szeroka, np. 270 mm i mieć dobry, ergonomiczny uchwyt, np. drewniany. Praca 
przy pomocy pędzla będzie najmniej efektywna. Jeśli się zdecydujemy na to narzędzie, musi to być płaski 
pędzel wykonany z dobrze osadzonego gęstego i równego włosia końskiego lub świńskiego. Do natryskowego 
malowania można użyć pistoletu do farb z możliwością regulowania przepływu farby oraz kształtu jej 
strumienia (pionowy, poziomy itp.). Może być on zasilany elektrycznie. Zanim jednak zdecydujemy się na ten 
sposób aplikacji środka wykańczającego parkiet, sprawdźmy, czy producent farby lub lakieru dopuszcza ten 
sposób ich nakładania.
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CO ZROBIĆ ZE 
STARYMI METALOWYMI 
NACZYNIAMI 
I INNYMI DOMOWYMI 
SPRZĘTAMI, 
KTÓRE PODCZAS 
WIOSENNYCH 
PORZĄDKÓW 
ZNAJDZIEMY 
W PIWNICACH CZY 
NA STRYCHACH? 
MOŻE NIEKONIECZNIE 
WSZYSTKIE TRZEBA 
WYRZUCAĆ DO 
WORKA NA ODPADY? 

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

BLASZANY
wdzięk i styl
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Wiosna zazwyczaj na nowo 
kieruje naszą uwagę 
na domowe porządki 

i  drobne remonty. Przegląd garaży, 
piwnic i  strychów zaowocuje z  pew-
nością wywozem lub wystawieniem 
na zbiórkę odpadów surowców wtór-
nych. Może też odsłonić nam sporo 
„skarbów” – należą do nich naczy-
nia i  akcesoria z  metalu, które mo-
żemy odwieźć do punktu skupują-
cego złom. Niektóre po odpowiednim 
przygotowaniu mogą nam jeszcze po-
służyć np. do dekoracji. 

NOWE ŻYCIE „ŻELASTWA” 
Wiele z wyrzucanych przez nas przed-
miotów należy do tzw. surowców wtór-
nych, które po przetworzeniu wcho-
dzą z  powrotem do produkcji prze-
mysłowej. Mniejsze przedmioty me-
talowe można wrzucić do odpadów 
segregowanych, czyli do worka „Metal 
i  tworzywa sztuczne”. Większe, takie 
jak stare sprzęty AGD można zawieźć 
do PSZOK-a, czyli Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
Przedmioty i  części metalowe przyj-
mują skupy metali. Sprzedamy tam 

każdy rodzaj metalu, w  tym żelazo, 
aluminium, stal czy ołów – można je 
znaleźć w starych sprzętach RTV czy 
AGD. Wszystkie te działania należą do 
sfery tzw. recyklingu – to forma prze-
twarzania wtórnego odpadów, w  wy-
niku którego powstają produkty 
o  wartości wyższej niż surowce, ja-
kie można byłoby uzyskać z przetwo-
rzenia odpadów. Takie działania z re-
guły są robione na skalę przemysłową 
i wymagają zaniesienia lub zawiezie-
nia zużytych rzeczy do stosownych 
punktów. Upcykling to z  kolei 
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nadawanie śmietnikowym rzeczom 
nowego życia – pozwala ograniczać 
konsumpcję i  czerpać zadowolenie 
z  powściągliwości w  produkcji odpa-
dów. Część odnalezionych przedmio-
tów, takich jak cynowe, miedziane 
czy mosiężne naczynia i przedmioty 
codziennego użytku już tylko po wy-
czyszczeniu posłużą nam do dekora-
cji, wpisując się w  stylistykę wnętrz 
rustykalnych oraz retro. Również 
podrdzewiałe naczynia blaszane ema-
liowane czy aluminiowe posłużą do 
upcyclingu. Taki sposób ich użycia 

wpisuje się również w  jeden z  mod-
nych trendów wnętrzarskich wabi- 
-sabi, w którym starym zniszczonym 
przedmiotom przypisuje się wartość 
estetyczną nawet bez ich odnawiania. 
Metalowa lampa, regał piwniczny lub 
szafka z  fabrycznej szatni świetnie 
sprawdzą się we wnętrzu industrial-
nym. Nowym trendem jest wykorzy-
stywanie podniszczonych przedmio-
tów, również metalowych do dekora-
cji ogrodowych. Te naczynia czy inne 
sprzęty, które w  domu nie wygląda-
łyby dobrze, wśród zieleni i kwiatów 

prezentują się znakomicie. Przerdze-
wiałe taczki, powyginane balie, dziu-
rawe konewki to doskonałe przed-
mioty na iście artystyczne instalacje! 
W  plenerowych aranżacjach spraw-
dzają się też stare pojazdy, rowery czy 
motocykle. Pomalowane w całości na 
jeden kolor wniosą element fantazji 
i zaskoczenia. 

STARY METAL W CENIE
To, co się nie nadaje do dekoracji lub 
ma wysoką wartość, zanosimy do 
punktów skupu złomu. I tu czeka nas 
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niespodzianka. Złom złomowi nie-
równy! Przedmioty i odpadki z metalu 
klasyfikowane są w punktach skupu 
nie tylko ze względu na rodzaj me-
talu, ale również jego formę. W więk-
szości metali wyróżnia się wióry, złom 
kawałkowy, niesort (złom dostarczany 
luzem). Poszczególne rodzaje metali 
mają też szczegółowe klasyfikacje 
– np. miedź klasyfikuje się jako mill-
bera (złom pokablowy w  postaci od-
izolowanych przewodów lub płaskow-
ników), pobiał (kawałkowa miedź sto-
powa wraz z  dodatkami stopowymi). 
W przypadku brązu wyróżnia się brąz 
magnetyczny i niemagnetyczny. W nie-
których metalach osobną katego-
rię tworzy postać włosów (mosiądz). 
Sprzedając aluminium, zetkniemy 
się z klasyfikacją m.in. na odlew i pla-
stykę. Niemal w każdym rodzaju me-
talu punkty skupu posługują się na-
zwami przedmiotów np. garnki, 
chłodnice, puszki, akumulatory. 
Najwyższą cenę uzyskują tzw. me-
tale kolorowe, które mogą zalegać 
nasze garaże i  piwnice np. jako od-
pady po remoncie domu czy miesz-
kania. Stare klamki, okucia drzwi czy 
okien, a  nawet żyrandole i armatura 
– z  tych przedmiotów pozyskuje się 
cenne metale, takie jak mosiądz czy 
brąz. Z kolei ze zużytych przewodów 
można odzyskać stopy cynku i miedzi. 
Ceny są zróżnicowane, zależą też od 
wielu czynników. W większości przy-

padków uzależnione są one od no-
towań surowca – warto je na bieżąco 
śledzić. Jeśli pojawia się informacja 
o  podwyższonym zapotrzebowaniu 
na określony materiał, jego cena ryn-
kowa automatycznie wzrasta. Lepiej 
wtedy nie czekać zbyt długo ze sprze-
dażą, gdyż zawsze po okresie wzrosto-
wym przychodzi tzw. korekta, czyli 
wyrównanie kursu spowodowane 
przesytem rynku. 
Prowizja skupu jest kwestią indy-
widualną i  również może zależeć od 
wielu czynników. 

Wysłużony metal 
jak nowy
Metalowe przedmioty to 
prawdziwe perełki – by miały 
walor dekoracyjny, niezbędne są 
jednak zabiegi konserwacyjne.

 Stare przedmioty żeliwne. 
Natłuszczanie przywróci im 
dawny blask. Jeśli chcemy 
je odświeżyć całkowicie, 
można je pomalować farbą do 
metali, usuwając uprzednio 
rdzę – mechanicznie, papierem 
ściernym lub drucianą szczotką 
albo przy pomocy preparatu 
odrdzewiającego. 

 Naczynia emaliowane. 
Małe ubytki naprawiamy emalią 
zaprawową. Chcąc je odnowić, 
najlepiej je pomalować emalią 
do drewna i metali.   

 Miedź i mosiądz. Naczynia 
czyścimy suchą ściereczką, 
a zaśniedziałe plamy usuwamy, 
sięgając po środki chemiczne 
takie jak odrdzewiacze lub 
rozcieńczone kwasy do 
czyszczenia metali. 
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CENNE METALE ZAWSZE W OBROCIE

Stalowe i żeliwne odpady na złom!
Drobne przedmioty ze stali możemy wrzucić do worka z segregowanymi odpadami, większe warto zawieźć do punktu 
skupu. Złom stalowy jest segregowany na stalowy cienki – to elementy i odpadki o grubości poniżej 4 mm. Mogą to 
być np. skrawki blachy stalowej pozostałe po budowie. Jako złom stalowy gruby uznaje się fragmenty arkuszy grubszej 
blachy stalowej, stare rury itp. Oddawany do punktu skupu złom stalowy musi być wolny od wszelkich zanieczyszczeń, np. 
plastików i innych złomów. Cena złomu stalowego wynosi od 0,60 do 1 zł za kg. Złom żeliwny (stop żelaza i węgla) stanowi 
osobną kategorię, choć w punktach skupu ma zbliżoną cenę do stalowego. Z żeliwa wykonane są stare kaloryfery, wanny, 
kratki wentylacyjne, ponadto znajduje się ono np. w pojazdach.

Metale szlachetne na wagę złota
Metale szlachetne, czyli złoto, srebro i platyna stanowią 
osobną kategorię metali kolorowych. Kojarzone są przede 
wszystkim z wyrobami biżuterii, ale ze srebra wykonane 
się również różnego rodzaju precjoza mające wartość 
historyczną jak np. monety, odznaczenia, pamiątkowe 
medale, a także naczynia, sztućce i galanteria stołowa. 
Nie można ich jednak mylić z efektownymi przedmiotami 
platerowanymi srebrem – wyglądają one tak samo jak 
srebrne, ale są jedynie pokryte cienką warstwą tego kruszcu. 
Do szlachetnych metali zalicza się również wanad, ruten, 
rod, ołów, molibden, nikiel, a nawet stal narzędziową. 
Ceny skupu metali szlachetnych są nawet kilkukrotnie wyższe 
niż cena skupu aluminium czy miedzi. 

Metalowe puszki przyjmowane są w punktach skupu jako 
osobny sort, jednak również i w tym przypadku powinny 
być one wyselekcjonowane. Puszki z oznaczeniem „ALU” 

– po produktach spożywczych, najczęściej po napojach 
– przyjmowane są jako złom puszek aluminiowych. 
Puszki aluminiowe należy starannie oddzielić od innych 
puszek, np. stalowych, które przyjmowane są w punkcie 
skupu jako złom stalowy. Sposobem na oddzielenie 
puszek stalowych od aluminiowych jest przyłożenie 
magnesu do puszki – stalowa zostanie przyciągnięta, 
aluminiowa – nie. 
Cena złomu puszek wynosi od 0,10 zł za kg. 
Pamiętajmy, że złom aluminiowy występuje nie tylko 
pod postacią puszek. Do punktu skupu złomu możemy 
oddać odlewy aluminiowe (np. odlewy silników 
aluminiowych, wałki, tłoki), plastykę aluminiową 
(w tym: profile, kształtowniki, kątowniki), żaluzje czy felgi. 
W przedmiotach gospodarstwa domowego metal ten 
znajdziemy w kapslach, folii, naczyniach. 

Puszki metalowe i złom aluminiowy – grosz do grosza
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Brąz – efektowne przedmioty 
zachowaj dla siebie 
Metalu tego używa się do wyrobu 
części maszyn, aparatury chemicznej, 
monet, odlewów przedmiotów 
artystycznych. Jest to stop miedzi 
z innymi metalami i ewentualnie 
innymi pierwiastkami, w których 
zawartość miedzi wynosi w granicach 
80-90% wagowych. Odlewy i elementy 
dekoracyjne warto poddać konserwacji 
i zachować np. do celów dekoracyjnych. 
Nieużytkowy brąz oddajmy do punktu skupu. 
Cena to około 14 zł za kg.

Urokliwy mosiądz
Mosiądz to stop miedzi i cynku 
zawierający do 40% cynku. W jego 
składzie mogą znajdować się 
dodatki innych metali, takich jak 
ołów, aluminium, cyna, mangan, 
żelazo, chrom oraz krzem. Topnieje 
w temperaturze ok. 1000°C (zależnie 
od gatunku). Mosiądz ma kolor żółty 
(złoty), przy mniejszych zawartościach 
cynku zbliżający się do naturalnego 
koloru miedzi. Stop ten jest odporny 
na korozję, ciągliwy, łatwy do 
obróbki plastycznej. Ma dobre 
właściwości odlewnicze, dlatego 
z mosiądzu wykonywało się elementy 
instalacji oraz naczynia, przedmioty 
kuchenne i urządzenia domowego 
użytku. Niektóre z nich to prawdziwe 
perełki – po wyczyszczeniu posłużą 
nam do dekoracji. Kolekcja starych 
mosiężnych naczyń może stanowić 
chlubę kuchni rustykalnej, farmerskiej 
lub dla kontrastu – nowoczesnej, 
minimalistycznej. Cena złomu 
mosiądzu wynosi 12-15 zł/kg.

Naczynia cynowe 
i emaliowane – estetyka na czasie 
Cyna jest jednym z najstarszych metali, które są 
wykorzystywane przez człowieka – już w średniowieczu 
wytwarzano z niej talerze, dzbanki i kubki. Początkowo 
był to stop cyny i ołowiu o srebrno-szarym kolorze, 
który z czasem na skutek utleniania stawał się bardzo 
podobny do srebra. Stare naczynia z cyny mają dużą 
wartość dekoracyjną. W XVI-XVII wieku przedmioty użytku 
codziennego wykonane z tzw. szlachetnej cyny były 
prawdziwymi dziełami sztuki. 
W ostatnim czasie wielu koneserów „metalowego retro” 
doceniło również stare naczynia blaszane pokryte 
kolorową emalią. Swoją drugą młodość przeżywają 
emaliowane dzbanki, imbryki, kafejniki, kubki, talerze, garnki, 
rondle, kanki na mleko, wiadra, miski i wiele innych. Każdy 
przedmiot emaliowany ma unikatowy charakter, głównie 
dzięki nieograniczonym możliwościom uzyskania kolorystyki 
i dowolnych wzorów. Urok naczyń emaliowanych w stylu 

vintage pozwoli stworzyć domowe i ogrodowe aranżacje 
„z duszą”. Nietrudno je kupić – bazary i antykwariaty to raj dla 
szperaczy. Wielu wielbicieli metalowego retro z pewnością 
dotrze też do portali sprzedających „żelastwa i blaszaki”. 

Miedź też warto mieć! 
Miedź jest czerwonobrązowym, 
miękkim metalem o bardzo 
dobrym przewodnictwie cieplnym 
i elektrycznym. Nie ulega korozji 
na powietrzu, jedynie w kontakcie 
z zawartym w powietrzu 
dwutlenkiem węgla pokrywa 
się charakterystyczną zieloną 
patyną, która tworzy warstwę 
ochronną dla miedzi. Metal ten jest 
wykorzystywany jako surowiec 
do produkcji przewodów 
elektrycznych i w elektronice, 
a także w budownictwie jako 
pokrycia dachowe. W punkcie 
skupu przyjmowany jest złom 

miedzi. Osobny cennik będzie 
miała miedź milbera, miedź 
niesort, miedź pobiał, miedź 
wióra i wiązka samochodowa. 
W przypadku większej ilości 
złom miedzi powinien być 
wstępnie oddzielony od wszelkich 
zanieczyszczeń i pozostałych 
złomów, co znacznie wpływa na 
jego wartość. Cena złomu miedzi 
wynosi 3-24 zł 
za kg w zależności od sortu. 
Najmniej dostaniemy za kable 
miedziane w izolacji, najwięcej za  
miedź milbera.
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AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

TREND 2021
– nowa przytulność

THE NEW COZY TO TREND, 
KTÓRY NAWIĄZUJE DO STYLU 
HYGGE PROMUJĄCEGO 
POSZUKIWANIE SZCZĘŚCIA 
W CODZIENNYCH 
PRZYJEMNOŚCIACH. TERAZ 
JEDNAK MUSIMY JE POŁĄCZYĆ 
Z PRAKTYCZNOŚCIĄ, SZCZEGÓLNIE 
GDY PRZYSZŁO NAM PRACOWAĆ 
I UCZYĆ SIĘ W DOMU. 
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– nowa przytulność

Pandemia dokonała mocnych 
przeobrażeń w naszym codzien-
nym życiu, co pociągnęło za 

sobą również zmiany w wystroju do-
mów i mieszkań. Z jednej strony stały 
się one jeszcze bardziej prywatne, bo 
nagle zniknęły świąteczne przyjęcia 
i nieformalne odwiedziny znajomych, 
z  drugiej, służą nam one również 
jako miejsca nauki oraz  pracy, upra-
wiania sportu czy większego uczest-
nictwa w kulturze za pośrednictwem 
ekranów telewizyjnych i komputero-
wych. Jak więc urządzić dom, w któ-
rym zamiast uroczystej kolacji przy 
świecach w  szerokim gronie przy-
jaciół, musimy zadowolić się poga-
wędką z domownikami i ewentualnie 
wspólnym z nimi oglądaniem filmów 
pod kocem? Przecież aranżacja miesz-
kań, w których zmuszeni jesteśmy spę-
dzać znaczną część życia, musi wyglą-
dać inaczej! 

NOWA PRZYTULNOŚĆ,  
NOWA NORMALNOŚĆ
Wyrazem tej przemiany jest trend 
New Cozy. Tzw. nowa przytulność sta-
wia przede wszystkim na praktyczne 
rozwiązania, a jednocześnie podobnie 
jak dominujący jeszcze do niedawna 
styl Hygge, ceni przytulny klimat. 
Preferując praktyczność, pozbywamy 
się wszystkich zbędnych mebli i przed-
miotów, które stanowią balast oraz za-
gracają wnętrze – dopiero wtedy mo-

żemy stworzyć przestrzeń służącą do 
wszelkich nowych w  domu aktyw-
ności życiowych. Rezygnujemy więc 
z  charakterystycznych dla Hygge 
nieco luksusowych rozwiązań służą-
cych jedynie przyjemności. Gdy trzeba 
wygospodarować miejsce do pracy, 
może go już zabraknąć dla tzw. hyg-
gekrog, czyli specjalnie zaaranżowa-
nego przytulnego kącika zaspokaja-
jącego naszą potrzebę przyjemności. 
We wnętrzu pozostawiamy tylko to, co 
jest naprawdę niezbędne. Nie oznacza 
to, że nie potrzebujemy teraz mięk-

kich i  przytulnych materiałów, przy-
jemnych dla oka kolorów oraz relak-
sujących dźwięków. Tym razem jed-
nak kojące i przytulne ma być to, co dzi-
siaj jest w naszym zasięgu – poduszka, 
dres, miły zapach z dyfuzora, dywan, 
dźwięk ulubionej muzyki. Można po-
wiedzieć, że The New Cozy wprowa-
dza nową „normalność”. Psychiczny 
komfort osiągamy, nie tyle poszuku-
jąc nadzwyczajnych przyjemności, 
ale sięgając po to, co łatwo dostępne. 
Jak się jednak okazuje, nad taką 
aranżacją też trzeba popracować. 
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HARMONIA I UMIAR
Nowy trend stawia na równowagę 
i  harmonię między elementami archi-
tektury wnętrza, kolorystyki ścian, do-
pływu światła naturalnego i odpowied-
niego doboru oświetlenia sztucznego 
oraz całego wyposażenia i  dekoracji. 
Na plan dalszy schodzą wyraziste 
barwy i przykuwające uwagę ozdoby. 
Wraca prosta, niewyszukana archi-
tektura kształtowania wnętrz. Punk-
tem wyjścia są prostopadłościenne, 
kształtne pomieszczenia, które nie 
powinny przykuwać uwagi kolorem 
ścian – zamiast intensywnych barw 
stosujemy biel w różnych odcieniach. 
Uwaga! Nawet jedna ściana pomalo-

wana na mocny kolor – trend domi-
nujący przez ostatnie lata – może za-
kłócić wrażenie harmonii wnętrza. 
Do pomieszczeń wpuszczamy jak naj-
więcej naturalnego światła – okna za-
słaniamy jedynie zwiewnymi prze-
zroczystymi lub półprzezroczystymi 
tkaninami w  jasnych, tłowych kolo-
rach. W aranżacji korzystamy ze sto-
nowanych, ciepłych barw inspirowa-
nych przyrodą (beże, kość słoniowa, 
bladożółty oraz brązy), które dobrze 
komponują się z nadal modną szaro-
ścią, a  ponadto emanują spokojem 
i  wprowadzają nastrój równowagi. 
Jakiekolwiek plamy kolorystyczne 
w  postaci tkanin zasłonowych czy 

obiciowych powinny być jedynie 
w  zgaszonych odcieniach mocniej-
szych kolorów. Światło i  neutralne 
wyposażenie ma służyć naszemu wy-
ciszeniu, które tak jest niezbędne 
w  dobie pandemii rodzącej stresy 
i  nieustanne poczucie zagrożenia. 
Umiar i  harmonia w  aranżacji mają 
także ułatwiać nam pracę oraz naukę 
w domu, przy której nic nas nie po-
winno rozpraszać.

NOWY KOMFORT I WYGODA
Nadszarpniętej psychice domowni-
ków niezbędne jest również poczu-
cie komfortu – The New Cozy to styl, 
który preferuje także wygodę. 
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Jeśli w łóżkach, na sofach i fotelach 
spędzamy więcej czasu, muszą być 
one komfortowe! Gdy mamy więc 
miejsce i decydujemy się np. na wy-
mianę łóżka, zainwestujmy w  szer-
sze niż dotychczas – przekonać nas 
powinno do takiego wyboru nie 
tylko widmo choroby, ale też nowe 
zastosowania tego mebla. Niezależ-
nie od tego, jak to może być nieza-
lecane, w  wielu przypadkach jest 
ono bowiem również miejscem na-
uki, pracy czy oglądania filmów. Pod-
dajmy też pod kątem wygody oglą-
dowi domowe siedziska. Teraz już 
wiemy, że by oddać się lekturze lub 
rozsiąść się wygodnie z laptopem na 

sofie lub w fotelu, trzeba usiąść głę-
boko, a kark i plecy muszą mieć wy-
godne, relaksujące podparcie. Może 
warto zainwestować w  fotel bujany, 
który nie tylko da wytchnienie na-
szym zmęczonym plecom i  stawom, 
ale też wspomoże krążenie, a  ła-
godne kołysanie uspokoi również 
skołatane nerwy? Jako dodatek do 
łóżek i siedzisk dobrze sprawdzą się 
puszyste kołdry, miękkie narzuty 
oraz  koce. Jeszcze do niedawna 
miękkie krzesła kojarzone były z nie-
modnymi, wyściełanymi najczęściej 
aksamitem siedziskami i oparciami. 
Chcąc zachować nowoczesny cha-
rakter wnętrza, nie pozostawało nic 

innego jak kupić proste pozbawione 
tapicerki krzesła lub oferowane dzi-
siaj repliki designerskich krzeseł 
lat powojennych wykonane przede 
wszystkim z  tworzywa sztucznego, 
ewentualnie z  drewna lub z  łączo-
nych materiałów. Aktualnie desi-
gnerski dyktat schodzi na plan dal-
szy. Przy stołach, biurkach i  toalet-
kach nie stawiamy już twardych krze-
seł –  ale z  siedziskami z  miękkich 
tkanin. W ofercie producentów znaj-
dziemy bez problemu modne mo-
dele tapicerowane. 
Dom w stylu New Cozy zapewni też 
komfort naszym stopom – wracają do 
łask wszelkie chodniki i dywany. 

Obserwatorzy trendów wnętrzarskich 
umieszczają trend New Cozy w opozycji do 
duńskiego stylu Hygge, ale między oboma 
trendami trudno nie zauważyć wielu zbieżności. 
„Hyggelig”, czyli przytulny domowy nastrój 
to również założenie „nowej przytulności”. 
Dlatego tkaniny i miękkie przędze przenikają do 
elementów do tej pory zarezerwowanych dla 
innych materiałów. W domu New Cozy chętniej 
sięgamy po tkaninowe oprawy lamp – abażurów 
do lamp stojących, kinkietów i żyrandoli. 
Nikogo nie zdziwią też lustra w ramach 
z miękkiej przędzy z frędzlami, a nawet stoliki 
okolicznościowe z krawędziami obramowanymi 
w miękką przędzę. W obu stylach twarde stołki 
zastępujemy mebelkami, których siedziska 
otulają puszyste tkaniny oraz dzierganymi 
pufami z wełny czesankowej. Prostota aranżacji 
w stylu Hygge i New Cozy preferuje naturalne 
materiały – wśród nich króluje drewno, trawy, 
wiklina. Do wnętrz przenikają też elementy 

Nowoczesny eklektyzm stylu New Cozy
nowoczesnego stylu 
rustykalnego – w aranżacjach 
sięgamy po lniane obrusy, 

wiklinowe kosze i emaliowane 
naczynia. Obowiązkowe są 
kwiaty! 
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SYPIALNIA TO NASZ AZYL. POMIESZCZENIE, W KTÓRYM ODPOCZYWAMY 
I WYCISZAMY PO CIĘŻKIM DNIU PRACY. CZĘSTO TEŻ RELAKSUJEMY SIĘ 
W WYGODNYM FOTELU LUB POD CIEPŁĄ KOŁDRĄ Z KSIĄŻKĄ W RĘKU. ZDARZA 
SIĘ RÓWNIEŻ, ŻE WYKONUJEMY MAKIJAŻ CZY PRACUJEMY PRZY KOMPUTERZE. 
ODPOWIEDNIE OŚWIETLENIE POWINNO NAM W TYM POMAGAĆ. 

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

ŚWIATŁO
w sypialni

D dobór oświetlenia do sy-
pialni powinien być dostoso-
wany do potrzeb i uwzględ-

niać, czy pomieszczenie to będzie 
służyło wyłącznie do nocnego wypo-

czynku, czy będziemy wykorzysty-
wać je również do innych czynności, 
na przykład pracy.  W każdej funkcjo-
nalnej strefie należy zastosować inny 
rodzaj oświetlenia. Niemniej ważny 

w doborze lamp jest także styl, w ja-
kim urządzono pokój. Dobrze do-
brane oświetlenie może korygo-
wać proporcje we wnętrzu, podkre-
ślać faktury i kolorystykę. Rodzaj 
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zastosowanego światła ma również
niebagatelny wpływ na atmosferę
panującąwsypialni.

ŚWIATŁO Z GÓRY
W każdej sypialni powinno znaleźć
sięoświetlenie sufitowe.Przyda się,
gdy będziemy potrzebowali inten-
sywnegoświatła.Lampęwiszącąmo-
żemyzamontowaćtuż nad dolną czę-
ścią łóżka lub w centralnym punkcie 
sufitu. W sypialni sprawdzą się za-
równo lampy o lekkich materiało-
wych abażurach (na przykład lnia-
nych czy bawełnianych) lub wyko-
nanychzmlecznegoszkła, jakikil-
kuramienne żyrandole. Na topie są
lampy ze sklejki i traw. Wybór za-
leżyodaranżacjipomieszczenia.Pa-
miętajmyjednak,żeokazałemodele
nadająsięwyłączniedodużych,wy-
sokichpomieszczeń.Zadbajmyrów-
nież o źródła światła. Dobrym wy-
borembędą tedająceświatło ciepłe, 
zbliżone do dziennego.Wartoteżwy-
brać takie lampy, któremająmożli-
wośćsterowanianatężeniemświatła.
Dzięki ściemniaczom dopasujemy
oświetleniedonaszegonastroju.

PO BOKACH ŁÓŻKA
Zazwyczaj przy łóżku ustawiamy
lampkinocne.Sąnietylkoelemen-
tem oświetlenia,mogą również sta-
nowić ozdobę wnętrza. Jeśli lubimy
spójne aranżacje, ustawmy dwa
identycznemodelepoobustronach
łóżka.Zwolennicyeklektyzmumogą
pokusić sięo zupełnie różnewaria-

cje.Najważniejszajestjednakwyso-
kośćlampy– gdyczytamyw łóżku,
światło powinno padać na trzymaną 
w  ręku książkę czy gazetę. Dobrym
wyborembędąmodelenaregulowa-
nymwysięgniku–mogąbyćzamon-
towanenastałewścianie lubprzy-
twierdzanenaprzykładklipsemdo
ramy łóżka. Do lampki nocnej po-
winna wystarczyć żarówka o mocy
25Wineutralnejbarwieświatła.

ZAMIAST NOCNYCH LAMPEK
Alternatywądlalampeknocnychsą
kinkiety.Sprawdzą się w niewielkich 
sypialniach,wktórychniemamiej-
scanastolikinocne.Umieszcza
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się je najczęściej po obu stronach 
łóżka. W tym przypadku ważna jest 
wysokość, na której zamontowane 
będą kinkiety. Najlepiej jak będzie 
wynosiła około 75 cm, licząc od ma-
teraca. Takie rozwiązanie sprawi, że 
leżąc w łóżku, nie będziemy zaha-
czać o lampę, a padające z góry świa-
tło stworzy doskonałe warunki do 
lektury. 
Dobrze, aby w sypialni znalazła się 
również duża lampa stojąca. Dzięki 
niej oświetlimy miejsca, gdzie nie 
ma ani komody, ani stolika nocnego, 
a także fotel, na którym wypoczy-
wamy z książką. Lampę stojącą mo-
żemy dopasować stylem do innych 
elementów oświetlenia lub dobrać 

ją na zasadzie kontrastu w zupełnie 
innych liniach wzorniczych. 

NAD ŁÓŻKIEM
Modne, a przy tym efektowne są 
podświetlane ściany w sypialni. Na-
dają one wnętrzu nowoczesny styl, 
jednocześnie podkreślając jego in-
tymny charakter. Ścianę możemy 
oświetlić na przykład girlandą. W tej 
roli świetnie sprawdzą się sznury 
cotton-balls. Wyeksponowane na ra-
mie łóżka będą jednocześnie i deko-
racją, i namiastką lampki nocnej. In-
nym rozwiązaniem jest umieszcze-
nie źródeł światła we wnękach ścian 
lub sufitu. W  tym przypadku deli-
katnie sączący się strumień tworzy 

niezwykłe wrażenie. Nastrojowy pół-
mrok, który możemy uzyskać dzięki 
podświetlanym  ścianom, doskonale 
sprawdza się w pomieszczeniach 
przeznaczonych do wypoczynku.

JEŚLI NASZA SYPIALNIA 
SŁUŻY NAM DO PRACY, 

TO NA BIURKU CZY 
STOLE POWINNA 

ZNALEŹĆ SIĘ LAMPKA. 
ZADBAJMY RÓWNIEŻ 

O OŚWIETLENIE LUSTRA, 
PRZY KTÓRYM ROBIMY 

MAKIJAŻ. 



Chociaż wyłączniki schodowe – jak wskazuje nazwa 
– wykorzystywane są do sterowania oświetleniem schodów, 
to z powodzeniem możemy wykorzystać je w różnych 
miejscach w domu, w tym właśnie w sypialniach. Zazwyczaj 
służą do włączania i wyłączania oświetlenia sufitowego. 
W sypialni warto jeden łącznik zamontować przy wejściu 
do pomieszczenia, a drugi przy łóżku. Nie ma znaczenia, 
w jakiej kolejności będziemy naciskać kontakty, efekt będzie 
zawsze taki sam – światło będzie się zapalać albo gasnąć. 
Wyłączniki schodowe to bardzo wygodne rozwiązanie – na 
przykład przed zaśnięciem nie będziemy musieli wstawać 
z łóżka, by zgasić światło. O ich instalacji i rozmieszczeniu 
warto pomyśleć już na etapie projektu domu, gdyż 

instalację elektryczną wykonuje się, gdy budynek jest 
jeszcze w stanie surowym.
Wybierając wyłączniki, inwestorzy zazwyczaj stawiają na 
tradycyjną biel. Dużą popularnością cieszą się także łączniki 
srebrne, złote, beżowe, brązowe, grafitowe czy czarne. Nie 
brakuje także tych elementów w soczystych i pastelowych 
barwach. Możemy zdecydować się na wyłączniki zbliżone do 
koloru ścian lub odwrotnie – takie, które zapewnią atrakcyjny 
kontrast. Większość wyłączników schodowych wykonanych 
jest z tworzywa sztucznego. Kupimy je w przystępnej 
cenie w sklepach budowlanych czy salonach sprzedaży. 
Dostępne są także wyłączniki z innych materiałów, na 
przykład szkła, mosiądzu, stali, aluminium czy drewna 
– liczmy się jednak z większym wydatkiem. Dobrym 
wyborem będą te z punktowym oświetleniem ikony 
schodów lub wypełnione lampkami LED, dzięki czemu 
będą widoczne w nocy. Zwróćmy także uwagę na sposób 
montażu. Wyłączniki dzielą się na podtynkowe i natynkowe 
– wybierzmy pasujące do instalacji elektrycznej. Ważne 
jest także napięcie. W „polskich” wyłącznikach jest to 
230 V i są one dostosowane do naszych warunków, jednak 
sprowadzając modele z zagranicy, sprawdźmy ten parametr.

Jak sterować oświetleniem z dwóch 
różnych miejsc?

 REKLAMA 
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SZYCIE DOMOWE PRZESTAŁO BYĆ ZAJĘCIEM RETRO! I NIE MÓWIMY TU JEDYNIE 
O ROZMAITYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ NAJCZĘŚCIEJ Z DOSKOKU DZIAŁANIACH 
NAPRAWCZYCH JAK PRZYSZYCIE GUZIKA CZY ZSZYCIE ROZPRUTEGO SZWA, 
ALE O ZAJĘCIU, KTÓREMU ODDAJEMY SIĘ DLA RELAKSU LUB PRAKTYCZNYCH 
KORZYŚCI. KĄCIK KRAWIECKI MUSI JEDNAK SPEŁNIĆ PARĘ WARUNKÓW.

znowu modnie

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

NA MASZYNIE

Kiedyś nie trzeba było za-
wodowo trudnić się kra-
wiectwem, by szyć w  domu 

– w  czasach niedoborów gotowej 
i  modnej odzieży wiele pań, które 
miały choć odrobinę talentu, brało 

w ten sposób sprawy swojej szafy we 
własne ręce, były też takie, co po go-
dzinach pracy zawodowej obszywały 
znajome i sąsiadki. Dzisiaj powrót do 
starych zajęć tego typu jest wyrazem 
poszukiwań uspokojenia i  wycisze-

nia, ucieczki od przebodźcowanego 
świata. Szycie stało się elementem 
życia slow, dołączyło też do innych 
zajęć uznawanych za kreatywne 
czy artystyczne jak np. wypalanie 
ceramiki. Korzystając z  igły, nitki, 
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a  czasami też maszyny do szycia 
można przerabiać zabawki, ubranka 
dziecięce czy odzież, z  którą nie 
chcemy się rozstać. Szycie należy też 
do zajęć o  charakterze wspólnoto-
wym – w bardziej sprzyjającym cza-
sie warto poszukać warsztatu szycia, 
gdzie można spotkać prawdziwe pa-
sjonatki. Póki jednak spotkania to-
warzyskie ani kursy nie są z powodu 
pandemii wskazane, oddajmy się 
temu zajęciu same, można też pró-
bować w  domu znaleźć kompankę 
do wspólnej pracy. Może wspólnie 
z córką przygotujemy własnoręcznie 
jakieś wiosenne kreacje?  

NA POCZĄTEK – DOBRA 
MASZYNA DO SZYCIA
Być może dysponujemy starą ro-
dzinną maszyną – po mamie, babci, 
może nawet prababci. Sprawdźmy, 
w  jakim jest stanie. Najstarsze eg-
zemplarze stanowiły sprzęty niezwy-
kle precyzyjnie wykonane i  mister-
nie zdobione. Z  najlepszym przed-
wojennym modelem utożsamiane 
jest nazwisko amerykańskiego 
przedsiębiorcy Isaaca Singera, który 
jako pierwszy opatentował to urzą-
dzenie, stale udoskonalając swoje 

produkty pod względem technicz-
nym i  nadając im bardzo wyrafino-
waną estetykę. Inne znane marki 
bardzo dekoracyjnych maszyn do 
szycia z tego okresu to Winselmann, 
Bernina, Pfaff czy Westa, ale modele 
Singera wpisały się w naszą świado-
mość tak głęboko, że marka ta stała 
się nazwą własną. Warto też wyko-
rzystać egzemplarze starych urzą-
dzeń wyprodukowane po wojnie. 

JEŚLI CHCEMY KORZYSTAĆ ZE 
STAREJ MASZYNY DO SZYCIA,
BYĆ MOŻE TRZEBA JĄ BĘDZIE 

ODNOWIĆ – PODSTAWĘ 
DREWNIANĄ I ŻELIWNĄ 

ŁATWO POMALUJEMY FARBAMI 
DO DREWNA I METALU.
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Niewykluczone, że uda nam się zna-
leźć w domu powojenny model Sin-
gera, Westy czy Łucznika – mogą to 
być całkiem sprawne maszyny. 
Jeśli nie dysponujemy starą, w pełni 
sprawną maszyną, już za kilkaset 
złotych możemy kupić niezłej klasy 
markowy sprzęt lub poszukać w in-
ternecie używany. Model nowy do-
pasujmy do potrzeb. Przed zakupem 
trzeba więc zadać sobie pytanie, czy 
będziemy dokonywać małych kra-
wieckich poprawek w domowym za-
ciszu, czy też planujemy szyć hob-
bystycznie albo zawodowo. Dla po-
czątkujących istotne jest to, aby ma-
szyna miała prostą konstrukcję oraz 
brak skomplikowanych programów 
i  ustawień. Najbardziej uniwersal-
nym rodzajem są modele mecha-
niczne – sprawdzają się zarówno do 
szycia prostych podstawowych ście-
gów, jak i  tych bardziej skompli-
kowanych. Nadają się więc do szy-
cia, podwijania, a  także wykonywa-
nia drobnych poprawek krawiec-
kich. Wieloczynnościowa maszyna 
mechaniczna świetnie sprawdzi się 
w  przypadku początkujących kraw-

ców i  szwaczek – umożliwia regu-
lację trybu pracy dzięki ręcznemu 
ustawianiu pokręteł oraz suwaków, 
co jest bardzo przydatne dla osób 
uczących się tego fachu. 
Zaawansowane modele maszyn wie-
loczynnościowych mają funkcję szy-
cia overlock – to rodzaj specjalnego 
szwu obrzucającego, stosowanego 
do wykańczania oraz zabezpieczania 
tkanin. 
Profesjonaliści mogą sięgnąć po ma-
szyny komputerowe, które wyposa-
żone w  specjalne oprogramowanie 
sterujące oprócz wykonywania sze-
rokiej gamy ściegów, umożliwiają 
kodowanie i zapamiętywanie sper-
sonalizowanych ustawień. 

FUNKCJONALNOŚĆ KĄCIKA 
KRAWIECKIEGO
Domowa pracownia krawiecka po-
winna być przede wszystkim prak-
tyczna. Podstawa starego Singera 
nie bez powodu była wykonana z że-
liwa! Współczesne maszyny kupu-
jemy zwykle w formie tylko korpusu 
do postawienia na stole lub blacie 
–  sami musimy zadbać, aby sprzęty 
te były stabilne i wykonane z dobrej 
jakości materiałów. Oprócz stołu ko-
nieczny jest również spory blat do ro-
bienia wykrojów – jego powierzchnia 
musi być równa i idealnie gładka, tak 
aby nie zniszczyła nam się tkanina, 
z  której będziemy szyć ubranie. Po-
sadzkę najlepiej zrobić z  materiałów 
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łatwych do utrzymania w  czystości, 
ale też ciepłych w  dotyku – w  długie 
chłodne wieczory siedzącej bez ru-
chu osobie będą marzły nogi! Jeśli 
w pomieszczeniu jest posadzka z pły-
tek ceramicznych, dobrze, aby było 
tam zainstalowane ogrzewanie pod-
łogowe. Konieczne też będzie dobre 
oświetlenie – szycie jest czynnością 
bardzo misterną i  wymaga ogrom-
nej precyzji. Najlepiej ustawić sto-
lik z maszyną w pobliżu okna, tak aby 
przynajmniej w  ciągu dnia nie było 
konieczne korzystanie ze światła 
sztucznego. Wyposażmy się też w od-
powiednie pojemniki na drobiazgi 
– pudełka i koszyki na nici, nożyczki 
oraz inne przybory.

WYJĄTKOWA ESTETYKA 
Nie ma chyba innego domowego za-
jęcia, którego wykonywanie wiąza-
łoby się z  taką dbałością o  estetykę 
sprzętów i  samego miejsca! Popa-
trzmy na stare maszyny do szycia 
–  kunszt i  artystyczny zmysł pro-
jektantów tych urządzeń ujawniał 
się zarówno w  samym korpusie ma-
szyny, jak i  w  pozostałych elemen-
tach takich jak blat, w który mecha-
nizm był wbudowany, a  nawet w pe-
dałach! Wyrafinowane formy przy-
bierały również wykonane z  litego 
drewna obudowy wyposażone w mi-
sternie zaprojektowane skrytki i szu-
fladki, żeliwne bądź drewniane nóżki 
podstawy, a  nawet zachwycających 
kształtów pokrywa zabezpiecza-
jąca nieużywane urządzenia przed 
kurzem i  uszkodzeniem. Walory es-

tetyczne starych maszyn są współ-
cześnie doceniane przez wielbicieli 
stylu retro – świadczy o tym popular-
ność choćby samych stolików od ma-
szyny przerabianych na dekoracyjne 
konsole czy podstawy pod umy-
walki. Zabytkowa, ale sprawna ma-
szyna do szycia sama w sobie jest już 
ozdobą kącika krawieckiego! Dobrze 
jednak też zadbać o  inne elementy 
tego miejsca. Ściany wykończmy 
tak, jak lubimy najbardziej – niech 
będą to tapety z  efektownymi wzo-
rami czy farba w ulubionym kolorze, 
ale ciekawie też będą wyglądały pla-
katy i zdjęcia z dawnymi strojami czy 
kolaże z  fragmentów starych tkanin 
lub ozdobnych pasmanterii. Doceńmy urok 

manekina! 
Nawet jeśli szyjemy okazjonalnie, 
w naszym kąciku nie powinno 
zabraknąć krawieckiego manekina, 
Ten efektowny przedmiot 
stanowiący odwzorowanie 
korpusu człowieka, w dawnych 
oraz współczesnych pracowaniach 
krawieckich służył do przymiarek 
i odwieszania ubrań, w sklepach do 
eksponowania strojów. Efektownie 
wykończony korpus manekina 
krawieckiego i jego mobilny 
charakter sprawiają, że w naszej 
domowej pracowni krawieckiej 
może być on wykorzystany również 
w roli towarzyszącej nam podczas 
szycia inspirującej ozdoby. Można 
też go potraktować jako dekorację 
w dowolnym miejscu domu.
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WYSUWANE ELEMENTY NALEŻĄ 
DO NAJBARDZIEJ FUNKCJONALNYCH 
SPOSOBÓW WYKORZYSTANIA 
PRZESTRZENI SZAF I SZAFEK. ZAJMUJĄ 
CORAZ WIĘCEJ MIEJSCA RÓWNIEŻ 
W ZABUDOWIE KUCHENNEJ. JAKIE 
SZUFLADY SĄ NAJWYGODNIEJSZE?

na poziomie

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Szafki we współczesnej kuchni niewiele przypominają 
te z  przeszłości – są nie tylko stylowe, ale także prak-
tyczniejsze i bardziej ergonomiczne niż półki ukryte za 

drzwiczkami. Z tych względów dolną zabudowę zdominowały 
szuflady, które do niedawna służyły jedynie do przechowy-
wania sztućców czy małych sprzętów i narzędzi kuchennych. 
Dzisiaj ich funkcja znacznie się poszerzyła, są bowiem dosko-
nałym rozwiązaniem na rzecz utrzymania w  porządku wielu 
przedmiotów oraz produktów, których w kuchni nie brakuje. Są 
sprzymierzeńcem małych oraz coraz bardziej bogato wyposażo-
nych kuchni. Ich atutem jest maksymalne wykorzystanie prze-
strzeni, dzięki nim można zagospodarować ekonomicznie każdy 
zakamarek zabudowy kuchennej. Do zalet szuflad należy też 

SZUFLADY
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możliwość ich pełnego wysuwu, co 
sprawia, że mamy komfortowy wgląd 
w  całą ich zawartość. Do wyboru 
mamy wiele atrakcyjnych pod wzglę-
dem funkcjonalnym rozwiązań.

WSZYSTKO NA MIEJSCU 
Szuflady znane z  przeszłości słu-
żyły nam głównie do przechowywa-
nia sztućców. By wszystkie łyżki, noże 
czy widelce były utrzymane w  po-
rządku, szuflady wyposażano w  or-
ganizery – najczęściej były to plasti-
kowe tace z  podziałkami. Te współ-
czesne też mają sortowniki tego ro-
dzaju, są one jednak znacznie lepiej 
zaplanowane, poszerzyły również za-
kres stosowania. Wkłady do segrega-
cji są zazwyczaj dostosowane do szu-
flad o szerokości od 30 do 100 cm, dla-
tego można je dopasować do liczby, 
rodzaju sztućców i  narzędzi kuchen-
nych. Są one również wyprofilowane, 
tak aby można było w nich przecho-
wywać np. łyżkę wazową, wałek czy 

łopatki. Do bardzo wygodnych na-
leżą szuflady z  tacami, w  których są 
specjalne przegródki na noże różnej 
wielkości. Współczesne szuflady-se-
gregatory służą także do przechowy-
wania talerzy, są one oczywiście znacz-
nie głębsze niż te przeznaczone na 
sztućce. Mogą mieć formę specjalnie 
wyprofilowanych wkładów tworzą-
cych wewnętrzne podziały, które są 
dostosowane do przechowywania ta-
lerzy różnej wielkości. W pozycji pio-
nowej utrzymują je stojaki, których 
forma jest podobna do suszarki do na-
czyń czy stojaków w zmywarce. Tego 
typu szuflady ze stojakami są też pro-
jektowane z myślą o przykrywkach, pa-
telniach lub półmiskach. Do ciekawych 
rozwiązań należą wkłady na talerze 
z uchwytami (przypominają one nieco 

skrzynkę), które umożliwiają wycią-
gnięcie jednocześnie wszystkich tale-
rzy ustawionych w  takim segregato-
rze. W szufladach może się też znaleźć 
miejsce na specjalne ograniczniki np. 
w  formie kołeczków. To tzw. mobilne 
podziałki, które można przemiesz-
czać w zależności od zawartości. Służą 
nie tylko do przechowywania talerzy, 
ale również garnków, kubeczków, 
słoików czy pojemników z  produk-
tami sypkimi lub przyprawami. Ryż, 
mąkę, cukier czy inną sypką żywność 
suchą można trzymać w  szufladach 
ze specjalnie wyprofilowanymi pojem-
nikami i przykrywkami. Systemy orga-
nizacji wewnętrznej można kupić ra-
zem z szufladami lub osobno.

ERGONOMIA POZIOMÓW
Popularność szuflad wynika rów-
nież z  ich wpływu na dobrą organi-
zację kuchennych prac i  podział stref 
roboczych. Za sprawą usytuowa-
nia szuflad na różnych poziomach 
dolnej zabudowy można zoptyma-
lizować rozmieszczenie sprzętów, 
przyborów i  żywności w  zależności 
od częstotliwości ich użytkowa-
nia. Najczęściej wykorzystywane są 
umieszczane najwyżej, tak by się-
ganie po nie było mało kłopotliwe 
– są zawsze w  zasięgu naszych rąk 
i  wzroku. Te, po które sięgamy rza-
dziej, są umieszczane nieco niżej i da-
lej. Natomiast wykorzystywane spo-
radycznie można umieścić na skraj-
nych pozycjach. Takie rozplanowanie 
dolnej zabudowy kuchennej  sprawia, 
że możemy znacznie ograniczyć 

SZUFLADA POD 
ZLEWOZMYWAKIEM 

POZWOLI OPTYMALNIE 
WYKORZYSTAĆ 
TĘ TRUDNĄ DO 

ZAGOSPODAROWANIA 
I UTRZYMANIA 

W CZYSTOŚCI PRZESTRZEŃ.
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liczbę ruchów podczas przyrządza-
nia posiłków – skłonów czy kucania, 
a  także przyspieszyć proces przyrzą-
dzania posiłków. 

OPTYMALIZACJA
Nowoczesne szuflady służą maksymal-
nemu wykorzystaniu każdego zakątka 
zabudowy kuchennej. To choćby roz-
wiązania dopasowane do narożników 
kuchennych. Są one zaprojektowane 
na planie kąta wklęsłego. Dzięki sys-
temowi prowadnic zapewniającemu 
pełen wysuw dostępny jest każdy 
zakamarek głębokiej przestrzeni. 
Atutem narożnych szuflad jest rów-
nież ekonomiczne zagospodarowa-
nie przestrzeni w pionie – pod blatem 
można umieścić ich kilka, od płytkiej 
na sztućce, po głębokie, idealne na 
garnki. Oszczędzaniu miejsca służą 
także szuflady w formie wyciągu pod-
blatowego. To systemy, które są szcze-
gólnie polecane do małej kuchni. Wy-
ciąg podblatowy oparty jest na takim 
samym mechanizmie wysuwania jak 
szuflada. Po wysunięciu tworzy do-

datkową przestrzeń roboczą w formie 
stabilnego blatu, ułatwia szczególnie 
precyzyjne prace, mamy bowiem do 
niego dostęp z trzech stron. Po scho-
waniu jego front jest taki jak front 
płytkiej szuflady.

CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
Meble kuchenne z wewnętrznymi szu-
fladami są również odpowiedzią na 
poszukiwanie rozwiązań ułatwiają-
cych utrzymanie szafkowej zabu-
dowy w  czystości. Do wnętrz szu-
flad łatwiej dotrzeć, by je wyczyścić 
niż do głębokich szafek z typowymi 
drzwiczkami. Utrzymaniu porządku 
wewnątrz szuflad, a przy okazji me-
bli w  dobrej kondycji służą też spe-
cjalne maty zabezpieczające. Zapo-
biegają one przesuwaniu się rzeczy, 
a  także chronią dno szuflady przed 
zarysowaniami i  zabrudzeniem. Do-
bra organizacja dolnej zabudowy 
wpływa  na utrzymanie porządku 
w kuchni – posegregowane w szufla-
dach przedmioty i  produkty łatwiej 
odnaleźć.

Przydatna jest też szuflada 
pod piekarnik. Może być 
ona elementem piekarnika, 
niekiedy producenci tych 
urządzeń proponują nam 
ją jako dodatkowo płatne 
wyposażenie. Warto się 
zdecydować na taki gadżet. 
Wbrew obiegowym opiniom 
nie służy ona bowiem 
do przechowywania 
akcesoriów kuchennych, 
ale do podtrzymywania 
odpowiedniej temperatury 
potraw. Dania z takiej szuflady 
są nie tylko ciepłe, nie 
wysuszają się i zachowują 
odpowiednią wilgotność.  
To też idealne miejsce na 
ciasto – przechowywane tam 
po upieczeniu na pewno nie 
opadnie. Natomiast na blaszki 
czy kuchenne rękawice można 
przeznaczyć zamontowaną 
pod piekarnikiem szufladę 
meblową. Dzięki niej 
tortownice i formy będą 
zawsze pod ręką. Można 
ją także wykorzystać do 
przechowywania patelni.

Szuflada pod 
piekarnikiem
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Wiosna to wiele okazji do obdarowywania 
bliskich kwiatami (komunie, Dzień Matki, 
Dzień Dziecka i sporo popularnych imienin). 
Skromna, ale urokliwa dekoracja w postaci 
kwiatowego serca to dobry pomysł, by uciec 
od sztampy. Proponujemy jej przygotowanie 
z niezapominajek, ale każde drobne kwiatki 
odnajdą się w tej roli.
Do przygotowania nie potrzeba wiele:

 niezapominajki – kwiaty powinny być 
świeże, najlepiej zerwane tego samego dnia 
lub prosto z dostawy w kwiaciarni;

 drut florystyczny lub ogrodniczy powlekany, 
w kolorze zielonym;

 wytrzymała nić, barwą zbliżona do 
naturalnego odcienia łodyg;

 cążki do drutu oraz nożyk, który ułatwi 
nam przycinanie gałązek.

AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska

NIEZAPOMINAJKI TO NIEZWYKLE SUBTELNE, 
A JEDNOCZEŚNIE PEŁNE SOCZYSTEGO UROKU 
KWIATY. KUPIONE OD KWIACIARKI CZY ZERWANE 
WPROST Z OGRÓDKA MOGĄ POSŁUŻYĆ DO 
NIEBANALNEJ, CHOCIAŻ BARDZO ŁATWEJ 
W WYKONANIU DEKORACJI. 

1

DIY
ZRÓB TO SAM

Serce
od serca
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Z drutu przygotowujemy stelaż, wokół którego będziemy 
umieszczać kwiaty. Na końcach drutu robimy niewielkie 
pętelki, które połączymy na samym końcu, kiedy stelaż 
zapełniony zostanie kwiatami. Wyginamy go ręcznie 
w zgrabny wzór serca. 

Jeden koszyczek kwiatowy umieszczamy ciasno obok 
drugiego, tak by uniknąć prześwitów. Nasza kompozycja 
powinna przypominać wianek.

Nić należy każdorazowo napinać, okręcając łodygi wzdłuż 
drutu na tyle ścisło, by uniemożliwić im wystawanie spoza 
kwiatów.

Dochodząc do końca drucianego stelaża, przycinamy 
jak najkrócej łodygi i staramy się osłonić miejsce 
łączenia gęstą kępką niezapominajek. Pozostawione na 
drucie pętelki łączymy teraz nitką, mocno zbliżając je do 
siebie i trwale wiążąc.

Niezapominajkowe serce może być bardzo ładną 
dekoracją stołu, dodatkiem do prezentu zamiast bukietu 
kwiatów, może też być symbolicznym gestem w stronę 
osoby, o której myślimy i chcemy, by o nas pamiętała.

Pojedynczym łodygom kwiatów usuwamy liście, 
a następnie zbieramy je po 2-3 gałązki w zwarte bukieciki, 
wiążąc je nitką. Tak przygotowane kwiaty niezapominajek 
umieszczamy na drucie, przymocowując u nasady, 
a następnie okręcając łodyżki wzdłuż drutu.

4 5

6 7

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

2 3
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CZAS IZOLACJI DAŁ SIĘ NAM 
WE ZNAKI. PO ZIMIE TĘSKNIMY 
ZA WYJŚCIEM NA POWIETRZE 
I ZBLIŻENIEM Z NATURĄ. 
JEDNOCZEŚNIE BRAKUJE NAM 
KONTAKTÓW TOWARZYSKICH, 
ALE TEŻ NADAL OBAWIAMY 
SIĘ ICH ZE WZGLĘDU NA 
ZDROWIE. MOŻE ZATEM 
WIOSNĄ, KIEDY POGODA 
SPRZYJA, ZAARANŻUJMY 
NA WŁASNE POTRZEBY 
OGRODOWĄ KAWIARENKĘ, 
GDZIE ZWYKŁA KAWA LUB 
HERBATA STANIE SIĘ RYTUAŁEM. 

pod lipą i jabłonią
KAWIARNIA



pod lipą i jabłonią

AUTOR TEKSTU: 
Dominika Kucharska

Zadbajmy o romantyczną prze-
strzeń wokół domu, stwórzmy 
urokliwy azyl, być może zde-

cydujemy się zaprosić tu gości? Na 
świeżym powietrzu będziemy czuli 
się bezpieczniej i  przyjemniej. Tu 
też będziemy mogli zapewnić wa-
runki odpowiedniego dystansu, 
słońce i wiatr z kolei zadbają o przy-
jemny, świeży klimat. Ogrodowa ka-
wiarenka nie wymaga dużych na-
kładów pracy ani funduszy. Uwol-
nijmy wodze naszej kreatywności, 
zwróćmy uwagę na roślinne udogod-
nienia, skorzystajmy z  naturalnych 
kształtów krzewów i drzew, wtopmy 
w  ogrodową przestrzeń przyjazne 
miejsce wypoczynku.

KLIMATYCZNE MIEJSCE
Delikatny szum liści, zapach kwiatów, 
ciesząca oko soczystość zieleni to 
wszystko drobne elementy, które jed-
nak niezwykle pozytywnie mogą wpły-
nąć na nasze samopoczucie. Sączenie 
herbaty czy kawy, rozmowa z bliską 
osobą, wreszcie niewielkie spotkanie 

towarzyskie właśnie w  takich oko-
licznościach mogą nabrać dodatko-
wego, niepowtarzalnego uroku. Ra-
dość z  otaczającej nas przyrody to 
właśnie to, co jest nam najbardziej 
potrzebne po okresie izolacji.
Jeśli na terenie naszego ogrodu czy 
ogródka rośnie drzewo o  ładnej ko-

ronie, koniecznie skorzystajmy 
z  tego naturalnego udogodnienia. 
Korona drzewa niczym parasol obej-
mie dekoracyjnie przestrzeń nad 
stołem lub stolikiem. Zapewni przy-
jazny cień i podzieli się urodą mło-
dych liści, czasem kwiatów, a  na-
wet owoców. Pozytywna energia 

 REKLAMA 
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drzewa udzieli się siedzącym osobom 
w jego otoczeniu.
Jednocześnie gałęzie drzew dadzą 
nieograniczoną możliwość rozwie-
szania klimatycznych dekoracji: za-
równo tych w sam raz na dzień, jak 
np. wietrzne dzwonki, oraz tych za-
pewniających magiczną aurę wie-
czorem, lampionów czy girland 
świetlnych. 
Piękne i  dekoracyjne krzewy, które 
jednocześnie stanowią w  ogrodzie 
naturalne przesłony, zapewniają za-
ciszność oraz intymność. To dosko-
nałe miejsca, w których sąsiedztwie 
idealnie można zaaranżować ką-
cik kawowo-herbaciany. Fragmenty 
nieskoszonej trawy, szczególnie 
tej przypominającej łąkę, nadadzą 
ogrodowej kawiarence romantyczny, 
na wpół dziki charakter, gdzie z po-
wodzeniem możemy szukać oderwa-
nia od codzienności, niczym zagu-
bieni w roślinnej Arkadii.

NASTROJOWE OŚWIETLENIE
Drobne światełka z wykorzystaniem 
świec i  podgrzewaczy w  lampionach 
cudownie podkreślą przytulną at-
mosferę naszej kawiarenki, szcze-
gólnie gdy zacznie zapadać zmrok. 
Zawieszone niby od niechcenia na 
gałązkach krzewów i  drzew zbudują 
iście bajkowy klimat. Jeśli mamy 
taką możliwość, warto wokół miej-

sca, w którym zdecydujemy się bie-
siadować, rozpiąć girlandy świetlne. 
Niekoniecznie będziemy musieli 
przy tym zapewnić dostęp prądu, 
na rynku bowiem znajdziemy wiele 
ozdobnych modeli solarnych, które 
ładują się samoistnie podczas sło-
necznych dni.

DOPASOWANE MEBLE
Wybrane na rzecz celebrowania 
kawy czy herbaty miejsce nie musi 
być stałe. Nawet niewielkie ogródki 

często mają wewnętrzne podziały na 
różne strefy, te bardziej dzikie i  te 
zagospodarowane elementami ogro-
dowej architektury na stałe. 
Zatem o  ile pod drzewem warto za-
aranżować miejsce stabilne, stacjo-
narne np. z wykorzystaniem ogrodo-
wych stołów i ław, o tyle podążając np. 
za sezonowym kwitnieniem krzewów, 
takich jak bez, róże czy hortensje,  
dobrze będzie skorzystać z niewiel-
kich, lekkich i wygodnych, mobilnych 
mebli – składanych krzesełek, 
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leżaków i  stolików turystycznych. 
Tak, by bez trudu można było w za-
leżności od warunków i  aury zmie-
niać ich położenie.
Warto, szczególnie w  dużym ogro-
dzie, wykorzystać przynajmniej 
na jeden, względnie dwa sezony 
(chyba że zdecydujemy się na ich 
regularną konserwację) wysłużone 
meble domowe. Wiosną z  powodze-
niem możemy wystawić drewniane 
czy metalowe krzesła i  pozostawić 
je ad hoc w urokliwym kąciku, w są-

siedztwie pięknej, klimatycznej ra-
baty – na wzór scenografii tajemni-
czego ogrodu. Meble stalowe gięte, 
palety i  drewniane ławy z  natural-
nego spatynowanego drewna to do-
datkowy walor, który spaja miejsca 
kawowych kącików z  otaczającą je 
roślinnością. Prostota i siermieżnąść 
mogą być walorem naszej ogrodowej 
kawiarenki. Nie zapominajmy zatem 
o takich naturalnych sprzymierzeń-
cach ogrodowego terenu jak pnie 
czy duże kamienie, na których z po-

wodzeniem można nie tylko usiąść, 
ale także postawić wiktuały.

BANALNE NIEBANALNE 
DODATKI
Drobne dodatki budują klimat. Dla-
tego nawet niewielkim kosztem sta-
rajmy się, by skompletować dekora-
cyjną zastawę ogrodową. Ładna cera-
mika to zawsze udany zabieg. Kolory-
stycznie dobrane tekstylia, spójność 
faktur i  deseni podniosą rangę 
nawet zwykłego poranka z  kawą. 



Dbajmy, by wyróżnić codzienność 
i  uświetnić czas spędzany w  ogro-
dzie. Pamiętajmy również o  świe-
żych kwiatach i  zielonych gałąz-
kach, niech to będą nawet te ze-
rwane z  sąsiedniego krzewu – sie-
lankowość pozwoli nam się odprężyć. 
W kawiarence „pod jabłonią” warto 
pomyśleć o  takich akcesoriach jak 
imbryki z podgrzewaczami, patery 
z  pokrywą, dekoracyjne termosy.  
Pozwolą one na dłuższe biesiadowa-
nie i zapewnią ochronę przed owa-
dami. Szczególnie te ostatnie mogą 

nam dawać się we znaki –  tam bo-
wiem, gdzie słodkie jedzenie, tam 
ich owadzi smakosze: mrówki, osy, 
muchy. Dlatego dla komfortu i spo-
kojnej kontemplacji w  ogrodowym 

zaciszu warto wyposażyć ogrodową 
kawiarenkę w  świece zapachowe, 
olejki eteryczne i  zioła w  donicz-
kach, których aromat skutecznie 
odstrasza nieprosznych gości.

 REKLAMA 
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ELEMENTY KOMPOZYTOWE 
ODTWARZAJĄCE DREWNO MAJĄ JEGO 
WSZYSTKIE ZALETY I JEDNOCZEŚNIE SĄ 
POZBAWIONE WAD TEGO MATERIAŁU. 
NIE DZIWI WIĘC, ŻE STAŁY SIĘ JEDNYM 
Z NAJBARDZIEJ POŻĄDANYCH OKŁADZIN 
TARASÓW, BALKONÓW CZY NAWET 
ŚCIEŻEK OGRODOWYCH. PRZEMAWIA 
ZA NIMI NIE TYLKO FUNKCJONALNOŚĆ, 
ALE TEŻ NOWOCZESNY STYL.

naturalnego drewna

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

NASTĘPCA  
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naturalnego drewna

Drewniane nawierzchnie są 
naturalnym wyborem na 
okładziny ogrodowe czy ta-

rasowe. Należą do najbardziej urokli-
wych, kuszą atrakcyjną strukturą, za-
pachem, barwą, ciepłem, a  także bu-
dują niepowtarzalny klimat ogro-
dowych zakątków. Niestety ich 
konserwacja wymaga od nas zaanga-
żowania – by służyły przez lata, trzeba 
je regularnie pielęgnować. Dzisiaj mi-
łośnicy drewna w  ogrodzie, nawet ci 
niemający czasu na zabiegi pielęgna-
cyjne, nie muszą rezygnować ze stylo-
wej posadzki – wystarczy sięgnąć po 
wykonane z drewnopochodnych kom-
pozytów deski lub podesty. Wykonane 
z  nich nawierzchnie są nieporówny-
walnie trwalsze niż drewniane. O ich 
jakości świadczy dawana przez nie-
których producentów gwarancja na-
wet na 25 lat. Sięgamy po nie także 
ze względu na design, który pozwala 
na zbudowanie trwałej nawierzchni 
zgodnej z  obowiązującymi plenero-
wymi trendami. 

W RAMACH DESKI
Kompozytowe okładziny na na-
wierzchnie są oferowane w  dwóch 
formach – tarasowych desek oraz po-
destów. Wymiary desek – ich dłu-
gość wynosi zazwyczaj od 2 do 4 m, 
a szerokość od 12 do 14 cm, grubość 
zaś od 2 do 2,5 cm – doskonale wpi-
sują się w geometryczny trend ogrodo-
wych aranżacji, w którym ważną rolę 
odgrywa uporządkowana kompozy-

cja. Są idealnym wykończeniem mod-
nych tarasów projektowanych na pla-
nie prostokąta. Zazwyczaj są one dość 
rozległe – często biegną wzdłuż całej 
elewacji, co pozwala deskom na na-
danie lub podkreślenie horyzontal-
nej formy bryły domu, do której przy-
lega taras. Długie i szerokie elementy 
nawierzchni w  sposób czytelny po-
kazują także granicę strefy pośred-
niej, a  jednocześnie harmonijnie łą-
czą ją z bujną roślinnością. Regularne 
kształty desek wręcz podkreślają 
urok nieokiełznanej natury.

UROKLIWE PODESTY
Wykonane z kompozytu podesty ta-
rasowe budzą najczęściej skojarze-

nia z drewnianymi mozaikami pod-
łogowymi w wersji XXL. Są zbudo-
wane z  dwóch warstw, wierzchnią 
zazwyczaj tworzy kilka równole-
gle względem siebie osadzonych 
„deseczek”. Modny look idealny 
choćby w  aranżacjach kolonial-
nych dają podesty z warstwą deko-
racyjną w  formie ryflowanej, czyli 
z  rowkami charakterystycznymi 
dla desek z  drewna egzotycznego. 
Taki design pozwala na zbudowa-
nie bazy, która będzie podstawą za-
aranżowania przytulnego letniego 
salonu. Kompozytowe elementy 
nawierzchniowe w  formie podestu 
mają zazwyczaj wymiary kwadratu 
lub prostokąta – najczęściej 
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wynoszą one 30x30 cm, 35x35 cm, 
ich grubość waha się od 25 do 
28  mm. Niewielkie wymiary spra-
wiają, że są one wykorzystywane za-
równo na nawierzchnie maleńkich 
balkonów, jak i  obszernych kilku-
dziesięciometrowych tarasów. 

PEWNA NAWIERZCHNIA 
NA LATA
Zarówno deski, jak i podesty kom-
pozytowe mimo różnej formy wy-
konuje się z  tych samych surow-
ców. Do ich produkcji wykorzy-

stuje się pył drzewny odpowiadający 
za ich naturalną powierzchnię – im 
jest go więcej, tym okładzina ma 
bardziej naturalny wygląd – oraz 
tworzywa sztuczne wpływające na 
ich trwałość. Może to być polichlo-
rek winylu (PVC) lub polipropy-
len (PP), a także twardy polietylen 
(HDPE). Niezbędne są też dodatki 
uszlachetniające, stabilizatory UV, 
a także barwniki. Połączone w wyso-
kiej temperaturze i  pod dużym ci-
śnieniem składniki dają trwały, od-
porny na wilgoć oraz przebarwienia 

produkt końcowy z  powierzchnią 
przypominającą w  dotyku drewno. 
Nawierzchnie kompozytowe tego 
typu są także odporne na waha-
nia temperatury (od -40 do +60°C). 
W  przeciwieństwie do drewna nie 
ulegają również działaniu insek-
tów, grzybów, pleśni czy bakterii 
i  mchu – do ich produkcji stosuje 
się biocydy. Są również zaklasyfiko-
wane jako materiał niepalny. Ele-
menty wysokiej jakości zachowują 
swoje właściwości nawet po wielu 
latach. 

Stosowane barwne 
pigmenty najczęściej nadają 
kompozytowym elementom 
odcienie bliskie gatunkom 
naturalnego drewna. 
Zarówno deski, jak i podesty 
są pozbawione sęków 
oraz przebarwień typowych dla 
drewna. Mogą przypominać 
gatunki egzotyczne, np. 
teak oraz bliskie drewnu 
klonowemu, orzechowemu czy 
kasztanowemu. Charakter zyskują 
także poprzez odtwarzanie 
sposobów wykończenia drewna 
– dzięki czemu mogą wyglądać 
jak elementy olejowane. Do 
modnych i chętnie stosowanych 
należą detale w odcieniach 
szarości – od jasnej po 
grafitową. Można też kupić 
deski i podesty kompozytowe 
w zieleni, pomarańczu lub błękitu. 
Tarasowe kompozyty mogą mieć 

jednolitą barwę, są wówczas 
zbliżone do niektórych gatunków 
egzotycznych. Ich powierzchnia 
może być też bardziej 
zniuansowana kolorystycznie. 
W tym przypadku mają one 
wyróżnione bardziej wyrazistą 
barwą usłojenie lub zupełnie jak 
drewno wielu gatunków różne 
odcienie w ramach jednego 
elementu. Pamiętajmy, że 
poszczególne partie mogą się 
różnić odcieniami, co może być 
kłopotliwe w razie konieczności 
wymiany elementów, jest to 
szczególnie istotne w przypadku 
trwale montowanych do 
podłoża desek. Wpływ na 
design desek i podestów ma 
także wzór lica. Może być ono 
gładkie lub ryflowane, czyli 
pokryte równolegle ułożonymi 
rowkami przebiegającymi wzdłuż 
całej płaszczyzny elementu. 

Ryfle mogą być szerokie lub 
wąskie. Ich funkcja nie jest 
jedynie dekoracyjna. Mają 
one wpływ na właściwości 
antypoślizgowe kompozytów, 
także dzięki rowkom woda 
szybciej spływa z nawierzchni. 
Na odbiór estetyczny 
i funkcjonalność desek oraz 
podestów wpływ ma również 
sposób wykończenia elementów. 
Są one produkowane w wariancie 
nieszczotkowanym albo 
szczotkowanym, dzięki czemu 
zyskują delikatną szorstkość.

Piękne lico – kolory, struktury, wzory



Zarówno układanie desek, jak 
i podestów nie jest trudne. Podczas 
montażu nawierzchni docenimy 
lekkość elementów kompozytowych, 
mają one bowiem budowę komorową, 
co oznacza, że wewnątrz są puste, 
a dzięki temu lżejsze od litego drewna.

 Deski kompozytowe. Mocuje 
się je najczęściej na konstrukcji 
nośnej z legarów drewnianych 
lub kompozytowych. Najlepiej 
wybrać deski oferowane razem ze 
wszystkimi elementami montażowymi 

WAŻNY MONTAŻ

i konstrukcyjnymi. Są to: legary, 
ćwierćwałki, kątowniki, listwy 
maskujące czy zaślepki do desek 
i ćwierćwałków oraz klipsy 
mocujące.

 Podesty tarasowe. Konieczne 
jest odpowiednie przygotowanie 
podłoża. Powinno być ono 
równe i mieć odpowiedni spadek 
umożliwiający spływanie wody, 
musi być także zabezpieczone 
przed wilgocią. Te warunki spełnią 
choćby stare nawierzchnie z płytek 

ceramicznych, kamiennych lub 
klinkieru albo kostki brukowej czy 
też elementy betonowe, Dobrym 
podłożem będą nawierzchnie 
żwirowe lub piasek. Można je też 
układać na legarach.
Do montażu podestów nie 
trzeba wykorzystywać klejów, 
wkrętów czy innych dodatkowych 
łączników – łączy się je za pomocą 
umieszczonych na warstwie 
podkładowej zaczepów lub 
specjalnych profili.

 REKLAMA 
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MYJKA CIŚNIENIOWA TO URZĄDZENIE, KTÓRE POMAGA UTRZYMAĆ PORZĄDEK 
WOKÓŁ DOMU I W OGRODZIE. UŁATWIA I PRZYSPIESZA WIELE PRAC 
PORZĄDKOWYCH. JUŻ OD WIOSNY WARTO WIĘC JĄ MIEĆ „POD RĘKĄ”!

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

MYCIE

Właściciele domów jedno-
rodzinnych bardzo chęt-
nie sięgają po myjki ci-

śnieniowe, ponieważ z  ich pomocą 

z  łatwością umyjemy np. samochód, 
rower, podjazd, elewację, dach, ta-
ras, ogrodzenie, a nawet okna. Urzą-
dzenie będzie pomocne również 

w  udrożnieniu kanalizacji, wyczysz-
czeniu rynien, a  także doprowadze-
niu do należytego stanu mebli ogro-
dowych, małej architektury, narzędzi 

pod ciśnieniem
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i sprzętu ogrodniczego. Dzięki myjce 
praca jest szybka, komfortowa i efek-
tywna. Usunięcie zanieczyszczeń nie 
będzie wymagało od nas żadnego 
wysiłku fizycznego, gdyż  wystarczy 
woda pod ciśnieniem. Ponadto myjka 
ciśnieniowa doskonale zlikwiduje 
brud z wysoko lub nisko położonych 
miejsc, nie musimy więc wchodzić 
na drabinę ani się nadmiernie schy-
lać. Wystarczy, że skierujemy stru-
mień w odpowiednie punkty, a woda 
dotrze do wszystkich zakamarków.

CZĘŚCI SKŁADOWE
Każda myjka ciśnieniowa składa się 
z  pompy wysokociśnieniowej, pisto-

letu natryskowego, lancy oraz prze-
wodu wysokociśnieniowego. Nie-
zbędnym elementem jest również 
silnik – elektryczny (zasilany z sieci 
lub akumulator) bądź spalinowy. 
W  domowych zastosowaniach spraw-
dzą się modele elektryczne. Zasada 
działania myjki jest mało skompliko-
wana. Pompa, napędzana za pomocą 
energii silnika, wytwarza odpowied-
nie ciśnienie wody, która jest wyrzu-
cana przez przewód wysokociśnie-
niowy zakończony pistoletem. Do pi-
stoletu podłącza się różne końcówki. 
Dobieramy je do wykonywanej pracy. 
Są to m.in. lance natryskowe, szczotki 
i  gąbki. Myjkę ciśnieniową oczywi-

ście należy podłączyć do ujęcia wody 
za pomocą węża ogrodowego. Zazwy-
czaj wykorzystuje się wodę wodocią-
gową, chociaż dostępne są urządze-
nia (z dodatkowym filtrem), które są 
przystosowane do pobierania wody 
ze zbiorników, np. tych przeznaczo-
nych na deszczówkę czy stawu. Pa-
miętajmy, że woda nie może być 
mocno zanieczyszczona, a  same 
zbiorniki powinny mieć jak najwięk-
szą pojemność. 

PODSTAWOWE PARAMETRY
Zazwyczaj do użytku domowego nie 
jest potrzebne urządzenie, które wy-
twarza duże ciśnienie i  pracujące 
z  dużą mocą. W  zupełności powi-
nien wystarczyć nam model pracu-
jący pod ciśnieniem na poziomie 60- 
-150 barów o stosunkowo niewielkiej, 
nieprzekraczającej 2,5-3 kW mocy. 
Urządzenia mają możliwość regu-
lacji ciśnienia na pompie wysokoci-
śnieniowej za pomocą przycisków 
na pistolecie, prostsze modele mają 
regulację ciśnienia na lancy. Po-
zwala ona dopasować ciśnienie do 
rodzaju czyszczonej powierzchni. 
Dzięki temu skutecznie wyczyścimy 
zarówno delikatne narzędzia (usta-
wiamy wówczas myjkę tak, by woda 
działała na nie z  mniejszym naci-
skiem), jak i  przydomowy taras (tu 
możemy wybrać nieco większą moc 
strumienia wody).
Ważnym parametrem, na który po-
winniśmy podczas zakupu zwrócić 
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uwagę jest wydajność myjki – okre-
śla ona, ile wody może zostać podana 
w  ciągu godziny. Myjki domowe ce-
chują się z reguły wydajnością w prze-
dziale 350-600 litrów na godzinę – im 
więcej wody, tym szybciej będziemy 
w  stanie zmyć zabrudzenia. Istotna 
jest również temperatura wody na 
wylocie. W  większości nieprofesjo-
nalnych zastosowań wystarczy stru-
mień wody o temperaturze 50oC. 
Koniecznie sprawdźmy długość 
węża, gdyż w  praktyce decyduje to 
o  zasięgu myjki i  komforcie naszej 
pracy. Tanie myjki mają wąż, który 
często nie przekracza 5 metrów. 
Droższe modele są już wyposażone 
w węże o długości kilkunastu metrów. 
W  przypadku długich węży upew-
nijmy się, czy są one nawinięte na 
bęben. Jeśli nie, to korzystanie z nich 
będzie bardzo uciążliwe.

FUNKCJONALNE DODATKI
Usunięcie niektórych zabrudzeń 
może okazać się niemożliwe bez uży-
cia odpowiednich środków czyszczą-
cych. Z  tego też powodu warto wy-
brać myjkę ciśnieniową, która ma 
zbiornik na detergent – do użytku do-
mowego wystarczy zbiornik o pojem-
ności 3 litrów. Aby myjka służyła do 
różnych prac, sprawdźmy, jakie ak-
cesoria znajdują się w  zestawie lub 
jakie możemy dokupić do wybra-
nego przez nas modelu. Podstawową 
końcówką jest lanca ciśnieniowa. Po-
nadto mogą nam się przydać inne 
końcówki, np. pistolet, dysza rota-
cyjna, szczotki i pianownice. Zwróćmy 
uwagę na długość przewodu zasilają-
cego. Zazwyczaj waha się ona od 5 do 
nawet 15 metrów, dobrze, aby kabel 
był jak najdłuższy. Najlepiej kiedy 
gabaryty i ciężar myjki ciśnieniowej 

są niewielkie. Praktyczne i wygodne 
są modele na kółkach.

MYJKA DOSTOSOWANA 
DO POTRZEB
Wybór myjki ciśnieniowej jest uwa-
runkowany między innymi czynno-
ściami, do jakich będzie przezna-
czona. Najczęstszych powodem jej za-
kupu jest mycie samochodu. W  tym 
przypadku sprawdzi się niemal każdy 
model o standardowych parametrach, 
choć warto pamiętać, że do usunięcia 
cięższych zabrudzeń przyda się sto-
sunkowo duże ciśnienie. Należy jed-
nak uważać, bo strumień wody o wy-
sokim ciśnieniu może uszkodzić la-
kier, szczególnie jeżeli był on już wcze-
śniej „naruszony”. Do skutecznego 
mycia samochodu przydadzą się rów-
nież specjalne końcówki – szczotka 
i  pianownica. Konieczne może 

STRUMIENIA WODY 
WYDOBYWAJĄCEGO SIĘ 
Z MYJKI CIŚNIENIOWEJ 

POD ŻADNYM POZOREM 
NIE WOLNO KIEROWAĆ 
NA OSOBY, ZWIERZĘTA, 
OSPRZĘT ELEKTRYCZNY 

ORAZ NA SAMO 
URZĄDZENIE! PODCZAS 

PRACY MYJKĄ KONIECZNE 
JEST RÓWNIEŻ UŻYWANIE 

WODOSZCZELNYCH 
WTYCZEK ELEKTRYCZNYCH!
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Jak pracować z myjką ciśnieniową
Przed rozpoczęciem pracy z każdym nowym sprzętem należy 
przeczytać jego instrukcję obsługi. Zapoznajmy się ze wszystkim 
funkcjami i możliwościami myjki. Przeanalizujmy do czego służą 
załączone akcesoria i „na sucho” przetestujmy montowanie różnych 
końcówek. Pozwoli nam to zaoszczędzić niepotrzebnych przerw w pracy 
na pośpieszne przeglądanie instrukcji. W trakcie używania myjki 
ciśnieniowej trzymajmy się kilku ważnych zasad:

 nie przekraczajmy dopuszczalnej maksymalnej temperatury wody,
przy mocnych zabrudzeniach stosujmy mycie wstępne z niższym 
ciśnieniem strumienia,

 końcówki dobierajmy odpowiednio do czyszczonych powierzchni,
 pamiętajmy o regulowaniu długości lancy w zależności od potrzeby,
 mycie elementów pionowych zaczynajmy od góry i kierujmy 

strumień stopniowo coraz niżej,
 dbajmy o ekologię i nie wlewajmy więcej środka czyszczącego niż 

zaleca producent – ciśnienie wody jest na tyle silne, że i tak usunie 
brud bez nadmiaru detergentów.

być użycie detergentu. Myjki ciśnie-
niowe świetnie nadają się również 
do czyszczenia elewacji wykonanych 
z różnych materiałów, chociaż zazwy-
czaj wymaga to użycia specjalnego 
detergentu. Do tego typu zastosowań 
warto zaopatrzyć się w model pozwa-
lający regulować ciśnienie. Dzięki 
temu będziemy mieć pewność, że 
nie uszkodzimy delikatniejszych ele-
mentów elewacji (np. ozdobnego wy-
kończenia). W  przypadku czyszcze-
nia kostki brukowej regulacja mocy ci-
śnienia nie jest konieczna, gdyż ma-
teriał ten nie ulegnie zniszczeniu. Im 
większe ciśnienie, tym skuteczniej po-
zbędziemy się wszelkich zabrudzeń. 
Niekiedy wymagane może być uży-
cie detergentów. Dobrze, jeżeli w ze-
stawie znajdzie się również specjalna 
szczotka do czyszczenia powierzchni 
płaskich.

W TROSCE O ŚRODOWISKO
Wykorzystywanie do czyszczenia 
myjek ciśnieniowych pozwala na 
znaczne zmniejszenie zużycia wody 
(nawet o 80% w porównaniu do tra-
dycyjnego węża ogrodowego). Jest 
to więc rozwiązanie nie tylko wy-

godne, ale również ekologiczne 
i  ekonomiczne. Ponadto woda pod 
wysokim ciśnieniem znakomi-
cie usuwa zanieczyszczenia, dzięki 
czemu nie jest konieczne korzystanie 
ze szkodliwych dla środowiska środ-
ków chemicznych.
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CZAS PANDEMII W ZNACZNEJ MIERZE 
ZMIENIŁ DOTYCHCZASOWY STYL 
ŻYCIA. W NASTĘPSTWIE WIELE RODZIN 
ZDECYDOWAŁO SIĘ ZAPROSIĆ DO 
DOMU NOWEGO CZŁONKA – PSA. 
ZNALEŹLIŚMY CZAS I MOŻLIWOŚCI NA 
OPIEKĘ NAD PUPILEM. ALE WŁAŚCICIELE 
OGRODÓW STANĘLI JEDNOCZEŚNIE 
PRZED DYLEMATEM, JAK SPRAWIĆ, 
BY PIES NIE STAŁ SIĘ SZKODNIKIEM?

W ogrodzie razem

AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska

Z PUPILEM
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Pies, który towarzyszy człowie-
kowi w  codziennej egzystencji 
wnosi wiele radości, buduje je-

dyną w  swoim rodzaju przyjacielską 
więź, a jednocześnie znacznie wzmac-
nia naszą kondycję. W trakcie pande-
mii zaobserwowano pewną prawidło-
wość, że właściciele psów przechodzili 
chorobę łagodniej i bez powikłań. Re-
gularne spacery, zabawy i  rekreacja 
w  towarzystwie pupila niewątpliwie 
przyczyniają się do dobrego stanu 
zdrowia. Pies to często jednak wiele 
wyzwań związanych z  zaakceptowa-
niem lub opanowaniem jego tempe-
ramentu – z wychowaniem i należytą 
tresurą, które w efekcie powinny zmi-
nimalizować sytuacje niebezpieczne, 
niekomfortowe i  narażające nas na 
szkody. Koegzystencja psa z człowie-
kiem powinna być przyjemna, dawać 
satysfakcję i nie sprawiać przykrości 
ani właścicielom, ani psom. Dlatego 
jeśli jesteśmy posiadaczami domu 
z  ogrodem i  chcielibyśmy pogodzić 
te dwie radości, warto przygotować 
i ogród, i psa do tej nowej relacji.

TRESURA I KSZTAŁTOWANIE 
NAWYKÓW 
Pies kocha świeże powietrze, otwarty 
teren i  przyrodę, podobnie jak 
my. Jeśli chcemy, by korzystanie 
z ogrodu było dla nas równie atrak-
cyjne i nie sprowadzało się do pilno-
wania oraz  „gonienia” czworonoga 
z kwiatowych rabat, zastosujmy kilka 
sprawdzonych sposobów na ochronę 
i zabezpieczenie stref zielonych.

Sposób zachowania psa, a  także to 
jak będzie odnajdywał się w ogrodzie 
i w jakim stopniu będzie uciążliwy, za-
leży od wielu czynników, głównie rasy, 
a  co się z  tym wiąże jego wielkości, 
płci oraz dotychczasowych przyzwy-
czajeń. Ale niezależnie od tego, z  ja-
kim psem mamy do czynienia, warto 
zacząć zaznajamianie z  ogrodem od 
tresury. Podobnie jak uczymy psa, 
by załatwiał swoje potrzeby na spa-
cerze, a nie w domu, możemy uczyć 
go, by ogród traktował jak mieszka-
nie. Wymaga to od nas jednak regu-
larnych  spacerów poza posesją. Wy-
prowadzajmy psa na łąkę, do lasu, 
do parku, jakkolwiek, a wracając, 

Wyznaczona strefa ZERO
W ogrodzie warto wyznaczyć miejsce, 
w którym pozwolimy psu załatwiać 
swoje potrzeby. Możemy przygotować 
je tak, by łatwo i wygodnie je sprzątać. 
Na wyznaczonym fragmencie 
posadźmy bardzo odporną mieszankę 
trawy lub wysypmy piasek czy drobny 
żwir. Stałe odchody należy regularnie 
sprzątać (tak jak robimy to w strefach 
publicznych). Warto też spłukiwać 
to miejsce wodą pod ciśnieniem, 
najlepiej wieczorem. Dobrze, by psia 
toaleta była zaciszna i oddalona od 
stref naszego wypoczynku (osłonięta 
krzewami lub trejażem) – na skraju 
ogrodu. Nauczmy psa korzystać z tej 
strefy – wzmacniając go pozytywnie. 
Dobrym sposobem nauki korzystania 
z ogrodowej toalety jest początkowo 
nasączenie gąbki moczem naszego 
czworonoga i pozostawianie jej na 
wybranym terenie. Gdy pies wyczuje 
ten zapach, będzie chciał oznaczać 
ten teren ponownie, a w efekcie się 
przyzwyczai.
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zabierajmy czworonoga nadal na 
smyczy do ogrodu i spacerujmy z nim 
po wyznaczonym terenie (takim, jaki 
będziemy mu pozwalać samodzielnie 
eksplorować w  przyszłości). Sukce-
sywnie po odbytych spacerach na ze-
wnątrz możemy puszczać psa ze smy-
czy już w ogrodzie. Zwykle zwierzak 
będzie poruszał się w  ramach zna-
nego sobie obszaru. Kiedy jednak cie-
kawość będzie prowokowała go, by 
wchodzić w  rabaty, powinniśmy sta-
nowczo manifestować zakaz oraz na-
gradzać, gdy posłusznie wróci do nas 
i opuści strefę niepożądaną.
Jeżeli wyznaczymy w  ogrodzie miej-
sca, w którym pies będzie mógł swo-
bodnie się załatwiać, nauka czystości 
będzie wymagała początkowo tresury.

Z PODZIAŁEM NA STREFY
Gwarancją ładnie utrzymanego 
ogrodu, w którym przebywa pies, bę-

dzie z pewnością wyznaczenie wyraź-
nych granic. Tam, gdzie mamy szcze-
gólnie dekoracyjne odmiany czy ro-
śliny uprawne, zwierzak nie powinien 
wchodzić. Nie chcemy bowiem, żeby 
uszkodził rośliny, a  już na pewno się 
w  nich załatwiał. Dlatego te miejsca 
powinny być wyraźnie oddzielone. Do 
takich celów doskonale nadadzą się 
wszelkie akcesoria ogrodnicze budu-
jące podziały: palisady, murki, krawęż-
niki, trejaże, siatki. Bardzo dobrym roz-
wiązaniem jest również przygotowa-
nie utwardzonych fragmentów terenu 
– ścieżek z kostki, betonowych chodni-
ków, żwirowych traktów. Psy domowe 
będą chętniej poruszać się po nich, 
szczególnie jeśli spacerowały z  nami 
w trakcie szkolenia.
Warto również zastosować w  ogro-
dzie granice roślinne. Psy samce 
z  pewnością mimo naszej szczegól-
nej uwagi oznaczą gdzieś teren. To sil-

niejsze. Na psi mocz są niestety bar-
dzo wrażliwe drzewa i krzewy iglaste. 
Chcąc o  nie zadbać, możemy odse-
parować je roślinami bardziej odpor-
nymi, np. krzewami liściastymi. Psy 
niechętnie będą starały się dostać 
do miejsc, które osłonięte są odmia-
nami kolczastymi: berberysy, maho-
nia, ostrokrzew, jeżyna kolczasta czy 
róże przyjdą nam tu z pomocą. Takie 
nasadzenia zniechęcą czworonoga do 
zapędzania się w gęstwinę.
W  dużym i  przestrzennym ogrodzie 
wyznaczmy fragment, w  którym bę-
dziemy rzucać psu piłki, frisbee i inne 
zabawki. Zachęcajmy go do „gania-
nia” tylko w tym obszarze, lekceważąc 
zachęty do zabawy w innym czy wręcz 
dając wyraźny zakaz, gdy pies próbuje 
zmienić rewir. Teren trawnika, na któ-
rym będzie szalał nasz pupil, można ob-
sadzić odmianami traw odpornymi na 
uszkodzenia mechaniczne i  mieszan-
kami szybko regenerującymi (trawy bo-
iskowe i sportowe). Jeśli mamy mały 
ogród, musimy psa wybiegać na spa-
cerze, ale na terenie wystarczy posta-
wić niewielkie przeszkody do skoków 

PODOBNO PSOCĄ JEDYNIE 
PSY ZNUDZONE. 

ZAPEWNIJMY PUPILOM 
CODZIENNĄ PORCJĘ 

AKTYWNOŚCI 
Z WYKORZYSTANIEM ZABAWEK 

I PRZESZKÓD, A Z DUŻYM 
PRAWDOPODOBIEŃSTWEM 

NIE BĘDĄ UTRAPIENIEM 
W OGRODZIE. 
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i ćwiczeń sprawnościowych. Możemy 
wykorzystać gotowe, dostępne w skle-
pach zoologicznych przeszkody, np. 
tunele i równoważnie.
Teren do wykopków to dobry pomysł 
dla wszystkich psich kopaczy. Dziury 
wykopywane szczególnie przez rasy 
polujące jak jamniki, teriery, bigle to 
często bardzo duże utrapienie dla wła-
ścicieli ogrodów. Nie unikniemy tej 
aktywności, szczególnie jeśli na na-
szej działce pojawiają się krety czy 
nornice. Nasz pupil będzie czuł się 
w obowiązku je odnaleźć. Ale podob-
nie jak strefę „toalety” możemy też 
wyznaczyć strefę do wykopków i aby 
inspirować oraz  zachęcać psa, zako-
pujmy tam zabawki z  tworzywa oraz 
patyki ze spacerów. Teren ten mo-
żemy wysypać piaskiem, owalnym 
żwirem rzecznym, tak żeby pies do-
datkowo nadmiernie się nie brudził 
ani nie zranił. Nigdy też nie zabierajmy 
ze sobą psa do prac ogrodowych. Je-
śli pupil zobaczy, jak sadzimy, pielimy 
czy wykopujemy rośliny, z pewnością 
się tym zainteresuje i będzie nas z en-
tuzjazmem naśladował.
Na zniechęcanie psa do eksploracji te-
renu, gdzie dbamy o ozdobne rośliny, 
możemy wykorzystać specjalne pre-
paraty zapachowe, których woni czwo-
ronogi szczególnie nie lubią.

TEREN WYGRODZONY, 
KOJCE I BUDY
Pies powinien mieć zawsze czy to 
w domu, czy w ogrodzie swoje miejsce 
– azyl, w którym czuje się dobrze i bez-
piecznie. Warto więc przygotować mu 
budę, kojec, a nawet wygrodzić frag-
ment terenu, w którym będzie czuł się 
jak u siebie i będzie lubił odpoczywać, 
a  jednocześnie „mieć oko” na ogród. 

Estetyczne, nowoczesne kojce nie mu-
szą kojarzyć się wcale z klatką dla psa, 
ale mogą przypominać nawet minirezy-
dencje w stylu domków do zabaw dla 
dzieci. Kojce są szczególnie polecane, 
kiedy odwiedzają nas goście i wspól-
nie spędzamy czas w  ogrodzie. Od-
separowany pies nie będzie uciążli-
wym towarzyszem dla tych, którzy 
nie bardzo lubią czworonogi, nie bę-
dzie stanowił zagrożenia w  zabawie 
małych dzieci, a  dodatkowo nie bę-
dzie chciał podjadać ze stołu w trak-
cie grillowych biesiad. Warto zadbać, 
żeby w takim miejscu zwierzak miał 
zawsze czyste, nienarażone na wilgoć 
i dostęp insektów legowisko, a także 
aby w trakcie opadów mógł się schro-
nić przed deszczem pod dachem.

AKCESORIA UMILAJĄCE 
POBYT W OGRODZIE
W ciepłe wiosenne i letnie dni pies bę-
dzie szukał w ogrodzie nie tylko cie-
nia, a  także miejsca, w którym znaj-
dzie rzeczywistą ochłodę. Będzie sta-
rał się np. rozkopać świeżą ziemię lub 
zalec na dopiero co podlanej rabacie. 
Aby uniknąć związanej z  tym dewa-
stacji grządki, szczególnie w  gorące 
dni, zorganizujmy naszemu pupi-
lowi stały dostęp do wody. Oczywiście 
w ogrodzie powinna być zawsze miska 
z wodą pitną dla psa, dobrze jeśli za-
bezpieczona jest przed dostępem in-
nych zwierząt oraz owadów. Niemniej 
na rzecz przyjemnej chłodnej od-
miany dla naszego czworonoga zor-
ganizujmy na terenie niewielki basen 
lub piaskownicę z  tworzywa wypeł-
nioną wodą. Większość ras uwielbia 
kąpiele i  nasi podopieczni nie tylko 
będą chętnie moczyć w nich łapy, ale 
również zanurzać całe ciało.
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ABY ŻYĆ, KAŻDA ISTOTA POTRZEBUJE WODY. 
W OGRODZIE JEST ONA KONIECZNA DLA ROŚLIN, 
JEDNAK RÓWNIEŻ UŻYTKOWNICY MOGĄ CZERPAĆ 
Z JEJ OBECNOŚCI PRZYJEMNOŚĆ!

w ogrodzie

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

WODA
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Woda w  każdej skali jest 
niezbędna w  ogrodzie 
–  nawet niepozorna po-

trafi odmienić i  zaczarować przydo-
mową przestrzeń. A wybór form jest 
naprawdę ogromny! Ciepłe dni miło 
jest spędzać, leniwie wpatrując się 
w kaskadę wodną spływającą po ka-
mieniach, tryskającą fontannę czy 
urokliwe lilie wodne spokojnie dry-
fujące po tafli oczka wodnego. Na-
tomiast gdy doskwiera nam upał, 
ukojeniem jest kąpiel w  basenie 
czy coraz popularniejszym sta-
wie kąpielowym. Ekologicznym, 
a  także ekonomicznym rozwiąza-
niem są zbiorniki na deszczówkę. 

SWOBODNE STRUMIENIE 
WODNE
Efekt płynącej przez ogród wody jest 
niezwykle urokliwy. W  wersji natu-
ralnej są to strumyki i inne wody pły-
nące. Dobrym rozwiązaniem będzie 
założenie źródełka – intrygujące bę-
dzie niewielkie, wybijające z kamie-
nia. W nowoczesnych ogrodach mo-
żemy pokusić się o  wodotryski, fon-
tanny,  a także coraz popularniejsze 
ściany wodne. Dzięki takim instala-
cjom ogród nabierze dynamizmu. 
Ponadto układy spiętrzające wodę 
wyglądają efektownie. Do budowy 
kaskad i  wodospadów warto uży-
wać kamieni pochodzących z  oko-
licy. Atrakcyjnie wyglądają też ta-
kie budowle wykonane z  kamieni 
ciosanych, cegły klinkierowej czy 
bali drewnianych. Ruch wody wśród 
żwiru i kamieni generuje delikatny 

efekt dźwiękowy, bardzo kojący oraz 
przyjemny dla naszego ucha. 

W ZAMKNIĘTYCH RAMACH
Na niektórych działkach istnieją już 
niewielkie stawy – warto wykorzystać 
ich potencjał i zadbać o odpowiednią 
oprawę. Gdy nie mamy takiego szczę-
ścia, to możemy sami stworzyć oczko 
wodne. Pamiętajmy, że im większe 
oczko, tym powinno być głębsze. Po-
nadto im zbiornik jest większy, tym 
mniej pracy wymaga, bo w pewnym 
stopniu oczyszcza się sam.  Powi-
nien mieć powierzchnię co najmniej 
10 m2. W  przeciwnym razie będzie 
trzeba zamontować filtry i  pompy 
do napowietrzania wody. Planując 
większy staw, najlepiej zasięgnąć 
porady u  doświadczonego ogrod-
nika czy architekta krajobrazu. 
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Pamiętajmy, że zbiorniki wodne po-
wyżej 50 m2 wymagają projektu bu-
dowlanego. Bardziej zaawansowa-
nym technologicznie, a  przy tym 
kosztownym przedsięwzięciem bę-
dzie basen. Jeśli jednak nie potrze-
bujemy go, to zbudujmy brodzik dla 
dzieci. Dla maluchów to duża atrak-
cja, a  koszty są o  wiele niższe niż 
w przypadku basenu.

DO PODLEWANIA OGRODU
Dawniej, gdy jeszcze nie było sieci 
wodociągowych w każdym ogrodzie 
obowiązkowym elementem była 
studnia – na początku drewniana, póź-
niej betonowa. Nie warto jej niszczyć 
–  odnowiona będzie prawdziwą 
ozdobą ogrodu, ponadto jest prak-
tyczna. Wodę ze studni możemy 
wykorzystać do podlewania roślin, 
oszczędzając w  ten sposób na ra-
chunkach za wodę z  wodociągu. 
Pamiętajmy, że zanim wykorzy-

stamy ją w celach pitnych, powinni-
śmy wcześniej wykonać badania jej 
składu biochemicznego. Do podle-
wania ogrodu możemy również wy-
korzystać deszczówkę. Zbiorniki na 
nią ustawia się w pobliżu odpływów 
rynnowych. 

DLACZEGO WARTO
Wykorzystanie wody w  ogrodzie ma 
wiele zalet. Przede wszystkim na-
wilża otoczenie, korzystnie wpływa 
na mikroklimat przydomowej prze-
strzeni. Służy to roślinom oraz przy-
daje się domowym (a  także dzikim) 
zwierzętom jako wodopój czy po pro-
stu miejsce do schłodzenia się. Po-
nadto delikatny szum wody działa re-
laksująco i  wyciszająco, co szczegól-
nie docenimy po ciężkim dniu pracy. 
Szmer wody potrafi skutecznie „za-
maskować” hałas uliczny – jest więc 
dobrym rozwiązaniem w  miejskich 
ogrodach. Jeśli zdecydujemy się na 

większe zbiorniki wodne, możemy 
hodować w nich ryby czy też uprawiać 
atrakcyjne rośliny. Możemy pokusić 
się także o budowę efektownego po-
mostu czy nawet altany na wodzie. 
Ważne są również walory wizualne. 
Nawet najmniejsza forma wodna 
urozmaici przestrzeń.
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SPOKOJNA, NIEZMĄCONA 
WIATREM NIERUCHOMA 

TAFLA USPOKAJA 
I WPROWADZA  

NOSTALGICZNY NASTRÓJ, 
A GDY JEST W RUCHU 

– OŻYWA, WNOSI DYNAMIKĘ 
I PORYWA. JEDNOCZEŚNIE 

JEJ CICHY SZUM 
POZWALA SIĘ ROZMARZYĆ 

I ZRELAKSOWAĆ.



Woda 
z dofinansowaniem
Rząd oraz różne organizacje 
ekologiczne wprowadzają 
programy mające na celu 
gromadzenie wody opadowej 
i roztopowej, co ma ochronić 
zasoby wód gruntowych oraz 
głębinowych poprzez retencję 
Jednym z nich jest „Moja Woda”.  
Dofinansowanie z programu 
można uzyskać na zakup, montaż, 
budowę oraz uruchomienie 
instalacji takich jak:

 przewody odprowadzające 
wody opadowe zebrane 
z rynien, wpustów do zbiornika 
nadziemnego, podziemnego, 
otwartego lub zamkniętego, 
szczelnego lub infiltracyjnego;

 instalacji rozłączającej, zbiornik 
retencyjny nadziemny, podziemny, 
otwarty lub zamknięty, szczelny 
lub infiltracyjny;

 elementy do nawadniania lub 
innego wykorzystania zatrzymanej 
wody, umożliwiających 
zagospodarowanie wód 
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opadowych lub roztopowych na 
terenie nieruchomości objętej 
przedsięwzięciem.
O dofinansowanie 
przedsięwzięcia „Moja Woda” 
mogą się ubiegać właściciele 
i współwłaściciele domów 
jednorodzinnych oraz domów 
mieszkalnych w zabudowie 
szeregowej, bliźniaczej 
lub grupowej. Ma być ono 
realizowane w formie dotacji 
w kwocie nie wyższej niż 80% 
kosztów kwalifikowanych 
przedsięwzięcia i nie 
więcej niż 5 tys. zł na jedno 
przedsięwzięcie.

WAŻNA PIELĘGNACJA
Oczywiście, nic nie zrobi się samo. 
Musimy więc ze zbiorników wod-
nych odławiać glony czy wpadające 
liście, dbać o czystość wody i pielę-
gnować rośliny, które potrafią nad-
miernie się rozrastać. Należy także 
odpowiednio dobrać zaplecze tech-
nologiczne – pompy i filtry. Możemy 
wspomagać się preparatami che-
micznymi, ale to jest bardziej wska-
zane przy zbiornikach kąpielowych 
lub płytkiej stojącej wodzie.
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JESZCZE NIEDAWNO OGRÓDKI DZIAŁKOWE BYŁY POSTRZEGANE JAKO RELIKT 
PEERELOWSKIEJ PRZESZŁOŚCI. OSTATNI ROK SPRAWIŁ, ŻE STAŁY SIĘ ONE 
NIEZWYKLE POPULARNE. PRZYDATNYM ELEMENTEM TAKIEJ PRZESTRZENI JEST 
Z PEWNOŚCIĄ DOMEK. NAWET NIEWIELKI MOŻE BYĆ BARDZO FUNKCJONALNY 
I W NICZYM NIE PRZYPOMINAĆ ZNANEJ Z PRZESZŁOŚCI DZIAŁKOWEJ ALTANY.  

DOMEK 
jak marzenie

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska
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GOTOWE DOMKI 
OGRODOWE MAJĄ WIELE 

ZALET. KUSZĄ ATRAKCYJNYMI 
ROZWIĄZANIAMI 

ARCHITEKTONICZNYMI, 
DOSKONAŁYM 

POWIĄZANIEM Z NATURĄ 
ORAZ RÓŻNORODNOŚCIĄ 

PROPOZYCJI NA KAŻDĄ 
KIESZEŃ. DO ICH ATUTÓW 

MOŻNA TEŻ ZALICZYĆ 
DOBRE POWIĄZANIE 

Z OTOCZENIEM, A TAKŻE 
FUNKCJONALNOŚĆ 

WNĘTRZ.

Zanim zdecydujemy się na po-
stawienie domku, sprawdźmy 
miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego, to on mówi, 
co można wybudować na naszej 
ziemi. Zgodnie z  prawem budowla-
nym w ogródkach działkowych oraz 
na działkach rekreacyjnych, rolnych 
czy leśnych o  wielkości do 500  m2 
domek rekreacyjny budowany bez 
ubiegania się o  pozwolenie na bu-
dowę nie może przekraczać 35 m². 
Ich montaż lub budowę należy je-
dynie zgłosić w  urzędzie z  30-dnio-
wym wyprzedzeniem. Powinien to 
być jedyny dom wolno stojący na ta-
kiej powierzchni, jego wysokość nie 
może przekraczać 5 m przy dachu 
spadzistym oraz 4 m, gdy jest płaski. 

JAKI DOMEK WYBRAĆ
Pomysłów na domek rekreacyjny jest 
oczywiście wiele – można go zbudo-
wać lub też wybrać jeden z licznych 
gotowych. To drugie rozwiązanie jest 
coraz bardziej popularne. Kupując 
gotowy dom, unikamy procesu bu-
dowy. Do dyspozycji mamy budynki 
stacjonarne oraz coraz bardziej po-
pularne różnego rodzaju konstrukcje 
mobilne. To dostosowane do zamiesz-
kania przyczepy kempingowe, domy 
drewniane z  wbudowanymi kołami, 
a także cieszące się dużym powodze-
niem domki holenderskie, wśród tych 
ostatnich znajdziemy wiele dosto-
sowanych do użytku całorocznego. 
Są one wyposażone w  instalację 
elektryczną, wodno-kanalizacyjną 
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oraz często gazową. Mają również 
wbudowane urządzenia sanitarne, 
a  także podstawowe meble. Atutem 
domków mobilnych jest możliwość 
ich sprzedaży na rynku wtórnym, np. 
gdy zdecydujemy się na budowę lub 
zakup domu stacjonarnego. Można 
je też garażować w czasie, gdy z nich 
nie korzystamy, co zabezpiecza przed 
włamaniem do nich. Jednak nadal 
większość działkowiczów decyduje 
się na rekreacyjne gotowe domki sta-
cjonarne, które zapewniają znacznie 
większy komfort użytkowania niż ich 
mobilne alternatywy.

DOMEK STACJONARNY 
SYNONIMEM LETNISKA
Wybierając dom na stałe w  prze-
strzeni naszej działki, zyskujemy 

znacznie większą powierzchnię użyt-
kową, która umożliwi nam komfor-
towy wypoczynek w plenerze. Domy 
mogą być przystosowane do mon-
tażu lub wybudowania na podłożu 
za pomocą fundamentów albo też in-
stalowane bez fundamentów i  trak-
towane jako tymczasowy obiekt bu-
dowlany. Budowa domów z  funda-
mentami wymaga jednak uzyskania 
pozwolenia z urzędu gminy. Domki  
rekreacyjne są najczęściej konstruk-
cjami szkieletowymi lub też drewnia-
nymi (np. konstrukcja z bali na pió-
ro-wpust). Niekiedy ich producenci 
deklarują, że domek można złożyć 
samodzielnie, posługując się dołą-
czoną instrukcją. Za sprawą cyfro-
wej obróbki drewna wszystkie ele-
menty są do siebie doskonale do-
pasowane, co znacznie przyspie-
sza montaż domku. Wykonuje się 
je najczęściej z  rodzimego drewna 

iglastego, przeważnie świerkowego, 
dobrze wyselekcjonowany budu-
lec gwarantuje wysoką jakość dom-
ków. Można też znaleźć konstrukcje 
z  drewna pochodzącego z  północy 
Europy, np. Skandynawii. Budulec 
z Północy należy do wyjątkowo trwa-
łych i  solidnych, jednak są to kon-
strukcje znacznie droższe.

SEZONOWY I NA KAŻDĄ 
PORĘ ROKU
Użytkownicy, którzy planują korzy-
stanie z domów także podczas chło-
dów, powinni mieć świadomość, że 
ich budowa oznacza konieczność 
montażu instalacji grzewczej, a  także 
wykonania ciepłych ścian, ocieple-
nia dachu czy podłogi, co wiąże się ze 
znacznymi kosztami. Jeśli zdecydu-
jemy się na najtańszy domek drew-
niany, to będzie on mógł być użyt-
kowany jedynie, gdy na dworze bę-
dzie ciepło. Gotowe modele mają 
bowiem cienkie ściany – często gru-
bości 34  mm. Budynki oferowane 
do użytku także jesienią i  wiosną 
mają ściany grubsze – do 100 mm. 
Ściany domków całorocznych wyma-
gają ocieplenia  min. 10 cm warstwy 
wełny mineralnej oraz termoizolacji 
dachu i podłogi.

KOMFORT PRZESTRZENI
Nowoczesne domki rekreacyjne na-
wet o  niewielkich powierzchniach, 
np. w  granicach 20 m², najczęściej 
mają wyodrębniony pokój dzienny 
z  aneksem kuchennym oraz ła-
zienkę. Taka wielkość umożliwia 
wygodny wypoczynek. 
W  domach o  powierzchni bliskiej 
30-35 m² otwierają się znacznie więk-
sze możliwości  –  dobrze zaplanowany 

Strefy pośrednie
Nie zapominajmy o tarasie – najlepiej zadaszonym. To naturalny sposób 
na zorganizowanie letniego salonu oraz powiększenie powierzchni 
użytkowej domku. W niektórych projektach tarasy mają nawet 15 m². 
Taka powierzchnia umożliwia aranżację jadalni i aneksu wypoczynkowego. 

Jednocześnie 
zapewni nam kontakt 
z naturą, gdy aura 
jest mniej przyjazna 
wypoczynkowi na 
świeżym powietrzu. 
Dodatkowo 
organizacja przestrzeni 
wypoczynkowej 
na tarasie ochroni 
nasze rabaty i grządki 
– nie będą one 
narażone choćby 
na przypadkowe 
zadeptanie podczas 
biesiady.



może pomieścić pokój dzienny 
z  aneksem kuchennym, 2 sypialnie 
oraz łazienkę.  Zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego wysokość po-
mieszczeń w  domu rekreacyjnym 
wynosi min. 2,2 m, miejsce do spa-
nia z  powodzeniem można umie-
ścić na antresoli. Jeśli na działce 
nie mamy domku narzędziowego, 
warto również pomyśleć o pomiesz-
czeniu gospodarczym, w  którym 
będziemy przechowywać kosiarkę, 
drabiny czy sprzęt ogrodniczy.  

Zadbajmy o klimat wnętrz
Zadaniem działki rekreacyjnej jest zapewnienie nam bliskiego kontaktu 
z przyrodą, dlatego postarajmy się, by także wnętrza naszego domku 
były z nią powiązane. Nadajmy tej przestrzeni niepowtarzalny styl. 
Jak najbardziej na miejscu będą aranżacje rustykalne czy też boho. 
Wykorzystajmy więc materiały wykończeniowe i wyposażenie, które 
w sposób naturalny pasują do idei wypoczynku na świeżym powietrzu. 
Nie muszą to być nowe rzeczy – niedoskonałość jest wręcz wpisana 
w naturę. Na miejscu będą tam zawsze fajansowe lub emaliowane talerze 
i kubki, bawełniane serwety i zasłony czy stare kredensy oraz krzesła. 
Na działce można im dać drugie życie. Mały domek nie może być jednak 
graciarnią – nie przenośmy tam wszystkich nieprzydatnych w domu 
rupieci.
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AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

ODPOWIEDNIE URZĄDZENIE GARAŻU POZWOLI NA OPTYMALNE WYKORZYSTANIE 
TEGO MIEJSCA, JEDNOCZEŚNIE UŁATWI UTRZYMANIE W NIM PORZĄDKU. JAKIE 
MEBLE I SPRZĘTY POWINNY ZNALEŹĆ SIĘ W JEGO WYPOSAŻENIU?

NA ZAKUPYMeblowanie 
garażu na wiosnę

Garaż służy zazwyczaj nie tylko 
do przechowywania samocho-
dów i innych pojazdów. To także 

magazyn sprzętów, spiżarnia, warsztat 
majsterkowicza lub nawet sala prób ze-
społu muzycznego. Każde z tych zadań 
spełni wzorowo, jeśli go odpowiednio wy-

posażymy. Oczywiście można w te funk-
cje wpisać stare szafy, regały czy biurka, 
których nie chcemy wyrzucić, jednak 
często nie będą one wygodne w użytko-
waniu, poza tym w warunkach garażo-
wych mogą bardzo szybko się wyeksplo-
atować – szkodzi im często podwyższona 

w tym pomieszczeniu wilgotność powie-
trza oraz skoki temperatur. Garażowe re-
gały, szafki czy półki nie powinny być też 
zbyt głębokie, dzięki czemu nie zajmą 
wiele cennego miejsca. Sięganie w głąb 
może być też utrudnieniem w czasie wy-
konywania różnych prac.
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Regały stojące
Można je zaliczyć do podstawowych zestawów wybieranych 
do ustawienia w garażu, należą bowiem do najwygodniejszych 
mebli tego rodzaju. Otwarte półki od dołu do góry dają pełny 
wgląd do umieszczonych na nich przedmiotów. Najczęściej do 
garażu oferowane są regały o metalowej konstrukcji (z profili 
stalowych) i półkach z płyt drewnopochodnych lub metalu. Są 
trwałe, dość tanie – najczęściej od 80 do 100 zł i mają duży 
udźwig, niektóre nawet 300 kg na półkę. Mogą być skręcane 
za pomocą śrub lub zaciskowe, które składa się przeważnie bez 
użycia dodatkowych elementów. Konstrukcje skręcane mają 
wiele otworów montażowych, co ułatwia łączenie regałów 
w większe zestawy. Niezależnie od sposobu montażu regału, 
po złożeniu zaleca się ich zamocowanie do ściany, a niekiedy 
także do podłogi, co podwyższa ich stabilność i gwarantuje 
utrzymanie ciężkich przedmiotów, choćby samochodowych 
opon. Warto zwrócić uwagę, czy półki mają podpórki, co 
podnosi ich wytrzymałość. Te bez podpórek, wykonane 
np. z płyt MDF łatwiej się wypaczają i uginają pod dużym 
ciężarem. Cała konstrukcja regału powinna być zabezpieczona 
przed korozją, a nóżki osłonięte plastikowymi osłonkami, które 
ochronią podłogę przed zarysowaniem.

Półki wiszące
Otwarte półki są jednym z najfunkcjonalniejszych 
sposobów optymalnego urządzenia garażu 
– nawet gdy brakuje miejsca na meble na 
podłodze czy w niskich partiach ścian, można je 
zamontować wyżej i w ten sposób wykorzystać 
strefy trudne do zagospodarowania. Przy ich 
wyborze znaczenie ma przede wszystkim nośność, 
a także łatwość w utrzymaniu czystości. Wiele 
spełniających te wymagania znajdziemy wśród 
produktów metalowych, np. ze stali walcowanej, 
niektóre z nich są ażurowe, co ułatwia ich 
pielęgnację. Dobrym wyborem będą meble 
sprzedawane z mocowaniem ściennym. Jeśli 
zależy nam na optymalnym wykorzystaniu 
przestrzeni, warto kupić metalowe półki do 
montażu bezpośrednio do sufitu. Mają one 
regulowaną wysokość, co sprawia, że łatwo je 
dostosować do wysokości garażu. W zestawie są 
zazwyczaj 4 śruby rozporowe.
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Meble mobilne
Jeśli lubimy „dłubać” przy naszych samochodach, 
motocyklach czy rowerach, bardzo przydatnym meblem 
garażowym może się okazać wózek warsztatowy lub 
narzędziowy. Taki sprzęt będzie też przydatny, gdy 
zechcemy dokonywać napraw w plenerze. Zwróćmy 
uwagę, czy kółka wózka są wyposażone w hamulce, 
które ułatwią jego unieruchomienie w wybranym 
miejscu. Najprostsze modele to wózki z półkami. 
Zazwyczaj są one wyposażone w 2 lub 3 półki. 
Dobrym wyborem będą półki w formie tac z wysokim 
rantem, który zapobiegnie zsuwaniu się narzędzi czy 
też rozprzestrzenianiu rozlanych płynów. Wózek może 
mieć też formę szafki lub być wyposażony w szuflady 
na narzędzia. Do bardzo funkcjonalnych należą meble 
z półką, szufladami i szafką.

Stojaki, wieszaki oraz haki 
na rowery i nie tylko
Moda na poruszanie się rowerem jest w pełnym 
rozkwicie. Jednak problemem dla wielu z nas jest 
przechowywanie tego rodzaju jednośladów. Znacznie 
wygodniej trzymać je w garażu niż w domu, to 
również bezpieczniejsze miejsce niż podwórko. Jest 
także najlepszym miejscem do przechowywania 
zimą. Czasami jednak trudno wygospodarować 
wolną przestrzeń na ten sprzęt. W takim przypadku 
możemy umieścić go na ścianie lub suficie. Do 
dyspozycji mamy wygodne wieszaki rowerowe 
dostosowane do sprzętu różnej wielkości. Mogą być 
przeznaczone do przechowywania jednego roweru 
tzw. jednostanowiskowe lub kilku – określane jako 
wielostanowiskowe. Wieszaki powinny być wytrzymałe 
na obciążenia i odporne na uszkodzenia mechaniczne, 

z tych względów wykonuje się je ze stali nierdzewnej 
malowanej proszkowo. Jeśli w rodzinie mamy kilka 
rowerów, warto wybrać wieszak z możliwością adaptacji 
na kilka stanowisk. Takie modele są wyposażone 
w haki różnej długości, dzięki czemu rowery są od 
siebie odseparowane. Wszystkie wieszaki są tak 
skonstruowane, by można było przechowywać rower 
w pozycji niezagrażającej ubrudzeniu ściany lub sufitu. 
Jeśli mamy wystarczająco dużo miejsca na podłodze, 
można też ustawić rower na stojaku. To ażurowa 
konstrukcja metalowa, która umożliwia utrzymanie 
roweru w stabilnej pozycji stojącej – stojak jest 
wyposażony w antypoślizgowe nóżki. Można go też 
wykorzystywać podczas zabiegów konserwacyjnych 
– dzięki niemu z łatwością nasmarujemy łańcuch, 
wymienimy koło, a także sprawdzimy hamulce, 
ustawimy przerzutki oraz koła. Stojaki tego typu są dość 
lekkie, możemy je więc także w zależności od potrzeb 
przenosić.
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Narzędziowe tablice i wieszaki
W garażu, szczególnie gdy pełni on także funkcję 
domowego warsztatu lub składziku, nie brakuje narzędzi. 
Dobrze, by były one zawsze pod ręką. Idealnym 
rozwiązaniem do ich przechowywania będzie tablica 
narzędziowa określana także jako panel. Montuje się ją 
na ścianie, dzięki czemu nie zajmuje cennego miejsca, 
a zawieszone na niej przybory są zawsze widoczne 
i w naszym zasięgu. Dobrym wyborem jest panel stalowy 
wykończony farbą lub lakierem. Na perforowanej 
powierzchni tablicy można szybko zamontować haki, na 
których zawiesimy narzędzia, a także półki lub pojemniki 
np. na gwoździe. Na tablice można też wykorzystać 

płyty drewnopochodne. Powinny być 
dość miękkie, tak aby łatwo można 
było zamontować wszelkie uchwyty. 
Dobrym wyborem będzie np. płyta 
OSB. W garażu często trzeba także 
zawiesić większe narzędzia – węże 
ogrodowe, łopaty, szczotki, a także 
kable lub elektronarzędzia. W takim 
przypadku niezbędny będzie montaż 
wieszaków narzędziowych. Mogą być 
zamontowane pojedynczo do ściany 
lub też na panelu albo szynie o dużej 
nośności. Dobrym wyborem są haki 
stalowe. Nie będą się niszczyć, jeśli 
ich część, która ma bezpośrednią 
styczność z narzędziem, została 
wykończona gumową powłoką. Mają 
różne wymiary i kształty, dzięki czemu 
łatwo je dopasować do przedmiotów, 
które mają utrzymywać.

Funkcjonalne 
krzesło 
Wiele prac garażowych wymaga od 
nas pozycji siedzącej. Gdy spędzamy 
w garażu dużo czasu w takiej postawie, 
warto zdecydować się na profesjonalne 
robocze krzesło lub stołek, które 
będzie wyposażone w regulowane 
siedzisko oraz oparcie. Niektóre 
modele mają też zamontowany 
podnóżek. Te wszystkie udogodnienia 
sprawią, że będziemy mogli przyjąć 
niemęczącą pozycję. Mogą być 
one wyposażone w półkę 
na narzędzia. To często 
meble na kółkach, co 
jest ułatwieniem 
przy wykonywaniu 
niektórych prac. Za 
tego typu siedzisko 
musimy zapłacić 
przeważnie od 300 
do ponad 1 tys. zł. 
Często jednak brakuje 
w tym pomieszczeniu 

miejsca na profesjonalny stołek 
czy krzesło, może być nam 
ono również niepotrzebne. 
Wówczas zdecydujmy się na 

krzesło składane, które nie zajmie 
cennej przestrzeni. Wybierając 
krzesło do garażu, zwróćmy też 
uwagę na łatwą pielęgnację.
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Czy wakacyjne wyjazdy będą możliwe 
w tym roku? Nawet jeśli założymy 
optymistyczny wariant, to jednak 
nadal warto być przygotowanym na 
konieczność spędzania lata domu. Co 
wówczas zrobić z dziećmi? Jak stworzyć 
im alternatywę dla obozów i kolonii? 
Właściciele ogrodów i dużych balkonów 
nie powinni się martwić – wystarczy 
odpowiednio przygotowane miejsce 
i sprzęt do zabaw. 

Lato

Meble na zamówienie mają wiele 
atutów – w kuchni i łazience 
pozwolą wykorzystać każdy 
centymetr wolnej przestrzeni, 
w pokojach dają możliwość 
uzyskania modeli niepowtarzalnych. 
Niestety, meble na wymiar są 
droższe, a proces zakupowy 
rozciągnięty w czasie. Jak 
oszacować zyski i straty? 

W NASTĘPNYM NUMERZE

Pandemia paradoksalnie wielu osobom pozwoliła nieco zaoszczędzić 
– w niepewnych czasach warto finansowe rezerwy zainwestować w coś 
trwałego. Trwający od kilku miesięcy boom na rynku mieszkań to znak, że przez 
Polaków nadal są one uważane za dobrą lokatę kapitału. Jednak mieszkanie 
inwestycyjne to nie to samo, co lokum kupowane na własne potrzeby. Inne 
kryteria wyboru stosujemy w przypadku rynku wtórnego, a inne pierwotnego.  
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pisemnej zgody Wydawcy jest zabroniony.

Wydawca zabrania bezumownej sprzedaży 
numerów bieżących i archiwalnych 

„M jak mrówka”.

Działanie wbrew powyższemu zakazowi 
skutkuje odpowiedzialnością prawną.

                MEBLE OD STOLARZA 
– CZY TO SIĘ OPŁACA? 

 KLIMATYZATOR 
– KONIECZNOŚĆ CZY LUKSUS

MIESZKANIE INWESTYCYJNE – SPECYFIKA ZAKUPU 

W sytuacji nieprzewidywalności pogody, 
nawet w naszym klimacie warto 
być przygotowanym na najwyższe 
temperatury latem! Przegrzane 
pomieszczenia obniżają komfort życia, 
nie służą też zdrowiu. Klimatyzator 
w pomieszczeniu to najskuteczniejszy 
sposób na jego schłodzenie. Jak dobrać 
urządzenie do swoich potrzeb? 

 wiosna 2021

GRY I ZABAWY OGRODOWE – JAK PRZYGOTOWAĆ PRZESTRZEŃ 
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