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Wszystko wskazuje na to, że tegoroczne 
lato Polacy spędzą głównie w Polsce 
– świadczą o tym bardzo wczesne 
rezerwacje miejsc w turystycznie obleganych 
rejonach kraju. Przede wszystkim ze 
względów bezpieczeństwa, ale też powoli 
mijającego zachłyśnięcia się rodaków 
dalekimi podróżami. Do łask wracają też 
inne formy spędzania wakacji. Odżywają 
tak popularne przez ostatnie dziesięciolecia 
działki rekreacyjne i nieco staromodne 
letniska, które były do niedawna głównie 
domeną starszego pokolenia. Dzisiaj 
również młodsze generacje obciążone na 
co dzień stresem, coraz częściej doceniają 
możliwość spokojnego „nicnierobienia” na 
działce. Letniska zazwyczaj uwielbiają też 
dzieci. Wyjazd zawsze w to samo miejsce, 
nie musi wbrew pozorom kojarzyć im się 
z nudą. Wręcz przeciwnie – doskonale 
znana przestrzeń może być znakomitą 
scenerią do przeżycia innej za każdym 
razem przygody. Uosobieniem takiego 
wakacyjnego azylu jest letni dom bohaterki 
tego wydania, znanej aktorki Hanny 
Śleszyńskiej. Swoją opowieścią pełną ciepła 
i radości, nie tylko zachęca wszystkich 
do takiej formy spędzania czasu, ale 
wręcz zaraża „działkowym”entuzjazmem. 
Korzystajmy z uroków lata nie tylko na 
działce – dmuchany basen, leżak, hamak, 
pozwolą na relaks wszędzie. By w pełni 
poczuć letnie klimaty, zachęcamy też do 
zmian aranżacyjnych w naszych domach 
i mieszkaniach. 
Zapraszam do lektury.
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LatoKALENDARIUM
SEZON W OGRODZIE

TRAWNIK I CHODNIK W JEDNYM
Ekologiczne nawierzchnie pozwalają swobodnie rosnąć trawie, jednocześnie odpowiednio wzmacniając trakty. 
Ażurowe kratki wykonane z betonu są wytrzymałe nawet na obciążenie, jakie na podłoże wywierają samochody 
ciężarowe. Doskonale nadają się na wyłożenie miejsc parkingowych. Grubość ażurowych płyt może wynosić od 8 
do 12 cm. Jednocześnie chronią ekosystem i zapewniają przenikanie wody do gruntu. Dostępne są też betonowe 
kostki i płytki do luźnego ułożenia podjazdów, chodników i ścieżek ogrodowych. Trakty wykończone tego typu 
elementami pozwalają na swobodne koszenie trawy. Koła kosiarki bez trudu będą poruszać się po nawierzchni 
i przycinać źdźbła wystające ponad krawędź. Ekologiczne chodniki to też ekonomiczne rozwiązanie na przyszłość. 
Projekt egzekwowania „podatku deszczowego” zaczyna być już wprowadzany przez niektóre gminy i na razie 
dotyczy jedynie zakładów produkcyjnych. W przyszłości ma on obejmować również prywatne posesje. Dlatego 
mając na celu zarówno ochronę środowiska, jak i zmniejszenie ilości wody opadowej i roztopowej odprowadzanej 
do miejskich sieci kanalizacyjnych, warto zamiast trwale utwardzonych powierzchni, wykonać trakty ekologiczne.

KOSZENIE TRAWY W LECIE
Nie tylko wiosną, ale również w czasie lata, konieczne jest systematyczne przycinanie źdźbeł, aby murawa 
wyglądała estetycznie. Nie chodzi jedynie o równą linię cięcia, ale o zagęszczenie i odmładzanie trawy, czyli jej 
podstawową pielęgnację. Ponadto bardzo istotnym celem koszenia w lecie jest niedopuszczenie do zakwitania darni. 
W przeciwnym razie trawa starając się wyprodukować nasiona, będzie ograniczała swój wzrost. Zatem jeśli chcemy 
mieć przy domu nieskazitelny trawnik, musimy regularnie przycinać murawę, nawet jeśli nie jest zbyt wysoka. 
W czasie upalnego lata nawet krótkie źdźbła potrafią zakwitać.
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 REKLAMA 

CO ZROBIĆ 
ZE SKOSZONĄ TRAWĄ?
Skoszona trwa to doskonały materiał na 
kompost. Warto ją gromadzić w samodzielnie 
wykonanym zbiorniku, np. w postaci zbitej 
drewnianej skrzyni, z otworem u dołu, 
przeznaczonym do wybierania gotowego 
nawozu organicznego. Możemy zdecydować 
się też na kompostownik wyprodukowany 
z tworzywa sztucznego. Pojemnik zamykany 
jest od góry klapą, dzięki czemu utrzymuje 
odpowiednią temperaturę we wnętrzu, a przez 
to znacznie przyspiesza proces rozkładu resztek 
organicznych. Boczne szczeliny umożliwiają 
wentylację, a drzwiczki u spodu dają dostęp 
do dolnych warstw kompostu.  
Najłatwiejszym sposobem na wykonanie 
kompostownika jest wykopanie dużego dołu 
w oddalonej części ogrodu lub gromadzenie 
resztek organicznych w usypanych pryzmach. 
Trzeba jednak pamiętać, że składowane 
w dowolnej formie odpadki, wymagają 
regularnego wzruszania widłami, przekopywania, 
a w czasie suszy polewania wodą. 
Można też stosować specjalne preparaty 
przyspieszające rozkład resztek organicznych 
w kompostowniku. Własnej produkcji humus 
będzie doskonałym nawozem i pozwoli nam 

na spore oszczędności finansowe. Skoszona trawa 
nadaje się też do ściółkowania ozdobnych roślin. 
Dzięki kilkucentymetrowej warstwie stworzymy otulinę 
ograniczającą parowanie wody z gleby. Będzie ona też 
stanowiła osłonę zabezpieczającą przed zarastaniem 
darnią. Unikniemy w ten sposób konieczności pielenia. 
Jednak do ściółkowania nadaje się tylko trawa, która nie 
kwitnie. W przeciwnym razie będzie się dalej rozsiewać. 
Ponadto po sezonie letnim trawą możemy osłonić rośliny 
wrażliwe na przymrozki. 
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CZYM PRZYCINAĆ 
ROŚLINY?
Mniejsze sadzonki wystarczy 
przyciąć niedużymi ręcznymi 
sekatorami. Większe, 
zdrewniałe, o grubszych 
gałęziach będą wymagały 
długiego sekatora oburęcznego 
lub piły typu „lisi ogon”. 
Oba sprzęty możemy nabyć 
z wysięgnikiem. Narzędzia 
z teleskopową rączką pozwolą 
dosięgnąć wyżej położonych 
fragmentów krzewów 
i drzewek. Zarówno nieduże, 
jak i większe sekatory oraz 
piły do gałązek możemy 
wybrać w wersji z zasilaniem 
elektrycznym. Urządzenia 
wyposażone w baterię ułatwią 
pracę w trudno dostępnych 
miejscach. Do przycinania 
żywopłotów lub kształtowania 
koron drzew najlepiej 
posłużą nożyce. Występują 
one w wersji elektrycznej 
i spalinowej. Pierwsze 
wymagają dostępu do źródła 
prądu i długiego przedłużacza, 
drugie, choć głośniejsze 
podczas pracy, dają swobodę 
podczas formowania roślin. 
Zanim przystąpimy do cięcia, 
sprawdźmy stan ostrzy. Tępym 
narzędziem możemy 
spowodować 
znaczne 
uszkodzenie 
roślin. 

FORMOWANIE 
ŻYWOPŁOTÓW I ROŚLIN 
OZDOBNYCH
Doprowadzenie roślin do 
określonego kształtu wymaga 
cierpliwości i precyzji. Aby 
żywopłot miał idealną formę, 
warto wyznaczyć sobie granicę 
cięć listwami drewnianymi 
lub grubym drutem. Bardziej 
wymyślnych stelaży wymagają 
figury ogrodowe powstające 
z drzew i krzewów. Szablony mają 
zadanie wyznaczyć linię cięcia. 
Wystające poza obrys gałęzie 
i pędy usuwamy sekatorem lub 
mechanicznymi nożycami.

CIĘCIE ROŚLIN LATEM
Specjalne kształtowanie 
i fachowe przycinanie roślin 
zapewni lepszy pokrój 
oraz owocowanie. Jednak 
nieumiejętne, wykonane 
w nieodpowiednim czasie, może 
stanowić zbytnią ingerencję, 
doprowadzającą do usychania 
fragmentów sadzonek lub nawet 
ich całkowitego zamierania. 
Cięcia dzielimy na pielęgnacyjne, 
formujące, odmładzające 
i korygujące. Jeśli chodzi o rośliny 
ozdobne, większość tego typu 
zabiegów wykonuje się wiosną. 
Latem głównie formujemy ich 
pokrój. Celem cięcia jest uzyskanie 

jak najefektowniejszego kształtu 
rośliny. Gdy formujemy krzewy 
kwitnące, przycinamy tylko 
te, które kwitły wiosną. Cięcia 
wykonujemy po zakończeniu 
kwitnienia. Odmiany kwitnące 
latem można będzie przyciąć 
dopiero wiosną. Zatem w lecie 
jest czas na formowanie między 
innymi forsycji, migdałka 
i pigwowca. Kształtować 
możemy też iglaki i rośliny 
zimozielone. Cięcie formujące 
polega na skróceniu pędów 
o około 1/3 długości. 
Przycinać powinno się rośliny 
w bezdeszczowy dzień, jednak 
nie w czasie silnych upałów. 
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POMYSŁ NA PRZECHOWYWANIE BUTÓW
Aby liczne pary butów nie zalegały w strefie wejścia 
i zagrażały bezpieczeństwu na trakcie komunikacyjnym, 
konieczne jest ich praktyczne ulokowanie w specjalnie do 
tego przeznaczonych szafkach, na półkach ułatwiających 
piętrowe przechowywanie obuwia lub garderobianych 
szufladach. Najbardziej praktyczne będą wysuwane 
platformy z trzymakami w formie prawideł. Dzięki nim 
każdy, oddzielnie umieszczony but, zachowa swój kształt.  
Wygodnym rozwiązaniem są też półki umieszczone pod 
siedziskiem ułatwiającym zmianę obuwia. To rozwiązanie 
idealne do niedużych przedsionków. Ława może mieć 
też formę niskiej komody lub skrzyni, w której zmieścimy 
wiele par butów.  

WYGODNA STREFA WEJŚCIA
Choć głównie tylko przez nią przechodzimy, strefa 
wejścia powinna być zaaranżowana w sposób 
ergonomiczny i komfortowy zarówno dla 
domowników, jak i gości. Przedsionek to wizytówka 
domu, dlatego przechowywane tu elementy 
garderoby i sprzęty muszą być uporządkowane. 
To miejsce jedynie na niezbędne meble. 
Jeśli przestrzeń nie jest duża, warto skorzystać 
z zabudowy wnękowej. Wieszaki przyścienne powinny 
być miejscem na jedynie tymczasowe odwieszenie 
odzieży. Wiszące szafki i półki doskonale sprawdzą 
się jako przestrzeń przeznaczona do przechowywania 
mniejszych przedmiotów oraz drobnych sprzętów 
sportowych. Strefa wejścia ponadto powinna być 
dobrze oświetlona. W ciągu dnia sprawdzą się 
świetliki i przeszklenia, po zmierzchu konieczne 
będzie sztuczne światło, najlepiej z włącznikiem 
wyposażonym w czujnik ruchu. Ułatwi korzystanie 
z przedsionka i zapewni oszczędność prądu.

CZYSTY PRZEDSIONEK
Nawet jeśli przed drzwiami wejściowymi umieścimy wycieraczkę, 
przyda się druga, dywanowa, tuż za progiem. Usunie resztki 
zanieczyszczeń i wilgoć z obuwia. W czasie ulewnych deszczy 
warto też mieć w przedsionku ociekacz na buty. Ta praktyczna, 
gumowa lub plastikowa rynienka do odstawienia obuwia, zbierze 
spływającą z nich wodę. Docenimy jego zalety, np. gdy wrócimy 
do domu w trakcie ulewnego deszczu. 
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POSADZKA NA CZTERY PORY ROKU
Nie tylko jesienią i zimą przedsionek musi mieć 
posadzkę odporną na zabrudzenia. Również latem 
wnosimy do wnętrza wiele kurzu, piasku, źdźbeł 
skoszonej trawy czy żwiru z podjazdu. Z tego względu 
dobrze jest wykończyć podłogę w strefie wejścia  
okładziną łatwą w utrzymaniu czystości oraz odporną 
na zarysowania i wilgoć. Sprawdzą się tu płytki 
gresowe, kamienne lub betonowe. Warto wybierać 
elementy o większych wymiarach i przeznaczone 
do łączenia bezspoinowego. Dzięki temu 
zanieczyszczenia nie będą osadzać się w widoczny 
sposób na powierzchni fug. Dobrym rozwiązaniem 
będzie też posadzka żywiczna, która nada wnętrzu 
nowoczesnego, modnego charakteru. Sprawdzi się 
też wylewka z betonu polerowanego. 
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DOBRA KRANÓWKA NA LATO
Choć coraz częściej miejska woda 
kranowa jest polecana do picia, jako czysta 
i wartościowa, nie każdy może się nią cieszyć. 
Zbyt żelazista, o niezbyt przyjemnym zapachu 
czy twarda od związków wapnia, nie nadaje się 
do spożycia, a nawet po przegotowaniu sprawia, 
że herbata ma nieciekawy posmak. Aby z kranu 
leciała woda zdatna do picia, możemy 
zainstalować filtry przepływowe. Do wyboru 
jest kilka ich rodzajów. Między innymi 
znajdziemy filtr polipropylenowy. Oczyszcza  
on wodę z wszelkich zawiesin i piasku. 
Filtr węglowy z kolei usuwa chlor, oczyszcza 
barwę, niweluje zapach i poprawia smak wody. 
Filtr z żywicą jonowymienną zmiękcza wodę, 
a filtr azotanowy eliminuje niebezpieczne 
dla zdrowia ludzi i zwierząt azotany. Można 
stworzyć zestaw wkładów dopasowany do 
potrzeb naszego ujęcia wody. Aby oszczędnie 
gospodarować oczyszczoną wodą, nie musimy 
podłączać filtrów do głównego kranu, wystarczy 
dodać boczną armaturę przy zlewie. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu czysta woda będzie zawsze 
w zasięgu ręki. Można ją pić bez przegotowania. 

NAJLEPSZA WODA 
DLA OGRODU 
– DESZCZÓWKA
Zbieranie deszczówki to 
nie tylko oszczędność, ale 
również wsparcie dla naszych 
roślin. Woda deszczowa, 
w przeciwieństwie do 
kranowej, nie zawiera 
chloru. Jej zbieranie opłaci 
się zwłaszcza w lecie, gdy 
potrzebujemy częściej 
podlewać ogród. Woda przyda 
się nie tylko na rabatach 

i w warzywniku, ale też 
na trawniku. Deszczówką 
można umyć samochód, 
a nawet włosy, dzięki czemu 
będą puszyste i odzyskają 
zdrowy wygląd. Jeśli dach 
nie jest pokryty papą, 
zbieranie deszczówki wprost 
z rynny i rury spustowej 
będzie najłatwiejszą 
formą pozyskiwania wody. 
Wystarczy duży zbiornik lub 
beczka ustawiona na ziemi. 
Odpowiednia złączka na końcu 
rury spustowej sprawi, że 
woda będzie trafiać wprost 
do pojemnika. Po dołączeniu 
instalacji pompującej 
będziemy mogli deszczówkę 
dystrybuować wężem 
ogrodowym. 
Istnieje też możliwość 
gromadzenia wody pod ziemią. 
To droższe rozwiązanie, gdyż 
wymaga pomp i filtrów, ale 
daje szansę na zbieranie całej 
wody opadowej, ze wszystkich 
rynien. Tak duże zasoby 
pozwolą zasilić instalację 
hydrauliczną w domu. Można 
wykorzystywać wówczas 
deszczówkę choćby do 
spłukiwania toalety. Ponadto 
przyda się do mycia elewacji 
czy podjazdów.

DZBANKI FILTRUJĄCE
Zwłaszcza w lecie, kiedy bardziej się 
pocimy, należy pić około 2,5 l płynów 
dziennie. W tym konieczne należy 
przyjmować wodę, która pomaga 
oczyszczać organizm z toksyn. Zamiast 
kupować ciężkie zgrzewki mineralnej, 
lepiej jest zainwestować w niedrogi 
„magiczny” dzbanek. Jego zaletą 
jest to, że oczyszcza wodę kranową. 
Dzięki umieszczonemu wewnątrz 
filtrowi przygotuje czystą i zdrową 
wodę. Dzbanek jest też źródłem 
oszczędności, gdyż 1 litr wody przez 
niego oczyszczonej, to w przybliżeniu 
koszt około 10 gr.  W zależności od 
wybranego filtra możemy wyeliminować 
z wody osad, szkodliwe substancje lub 
ją zmiękczyć.
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WYWIAD
     z wizytą u Hanny Śleszyńskiej

O TOWARZYSKIEJ WARTOŚCI LETNISKA, PRZYJAŹNI Z BOBRAMI, JABŁONECZCE ALUSI 
I RADOŚCI UPRAWY NIEURODZAJNEJ ZIEMI ROZMAWIAMY Z HANNĄ ŚLESZYŃSKĄ.

ROZMAWIAŁA: Anna Wojciechowska,
ZDJĘCIA: Kalbar

mój kochany domku!
WITAJ

Wielu właścicieli działek letniskowych przyznaje, 
że szukając na początku wyciszenia, z czasem 
zaczynają odczuwać brak ludzi. W tym miejscu 
samotność chyba Pani nie grozi?  
Mój letni dom położony jest w sąsiedztwie działek znajomych 
i  przyjaciół. Nasze letnisko tworzy pięć domów, a  ponieważ 
między działkami nie ma płotów, więc ani dzieci, ani zwie-
rzaki nie czują granic. Wszyscy jesteśmy tu u siebie. Dzięki 
temu, że domy ma tutaj kilka zaprzyjaźnionych rodzin, to za-
wsze tętni życie. Jest raźniej, gdy obok nas są przyjaźnie na-
stawieni ludzie, na których można liczyć. 
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Życie towarzyskie kwitnie...
Mamy relacje przyjacielskie, moi są-
siedzi to ludzie z różnych branż, mik-
sują się tu zawody, doświadczenia, 
charaktery i  to jest bardzo fajne. Pa-
nuje tutaj taki zwyczaj, że jak chcemy 
być razem, to jesteśmy, ale jeżeli ktoś 
chce być sam, szanujemy jego prywat-
ność. Bywają imprezy, gdy wszyscy 
się schodzą. Wtedy na jeden taras zno-
simy stoły i biesiadujemy. Takie spo-
tkania to dla nas rodzaj święta – wszy-
scy jesteśmy przywiązani do tego 
miejsca i  czujemy się tu szczęśliwi. 
Bo  przecież nie tylko miejsce jest 
ważne, równie ważni są ludzie. Wię-
zom towarzyskim sprzyja także to, że 
nikt z  nas nie ma telewizora. Kiedy 
są mecze, idzie się do sołtysa, gdzie 
jest wystawiana plazma i mecz można 
obejrzeć w towarzystwie. 

Skąd pomysł, żeby w ogóle 
mieć działkę?   
Mnie specjalnie nie ciągnęło do takiej 
formy spędzania czasu, bo nigdy nie 
mieliśmy działki, a  ja nie chciałam 
przywiązywać się do kawałka ziemi. 
Obawiałam się przymusu jeżdżenia 
w jedno tylko miejsce, jak to bywało 
w wielu znajomych rodzinach. Decy-
zja o jej kupnie narodziła się, gdy Ma-
rek – przyjaciel i  kolega z  roku, za-

proponował mi obejrzenie tego te-
renu i opowiedział o swoich planach, 
czyli zakupie ziemi i  wybudowaniu 
na niej domu. To był październik, pa-
dał deszcz i nie widziałam sensu w tej 
wyprawie, ale pojechałam. A  skoro 
mi się tu nawet w taką pogodę spodo-
bało, to wyobraziłam sobie, że jak bę-
dzie słońce, to dopiero będzie pięk-
nie! Co ciekawe, to gdyby nie kolega, 
nigdy byśmy tu nie trafili, bo działka 
jest położona kilkanaście kilometrów 
od głównych dróg. 

Czy ktoś z rodziny wspierał 
Panią w tym przedsięwzięciu? 
Pierwszą osobą, której pokazałam 
ten kawałek ziemi, był mój tata. 
Gdy tu z  nim przyjechałam, nagle 
podpłynęły dwa łabędzie, wyglądały 
bardzo malowniczo i pomyślałam, że 
to dobry znak. Tata sekundował mi 
przez cały czas, żałuję, że nie może 
teraz cieszyć się działką. Bo on by 
najbardziej z tego miejsca korzystał 
i byłby tu niezwykle szczęśliwy. Ło-
wiłby ryby, miał rękę do drzew. 
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Jeszcze mnie wspierał na etapie pro-
jektu domu i w początkach jego po-
wstawania, ale niestety nie doczekał 
chwili, gdy dom został wybudowany. 
Mama też przyjeżdża, ale głównie w 
wakacje. Nieraz z  mamą mówimy, 
o  gdyby był tata, to by i  rybkę zło-
wił, poszedł na grzyby... No, ale tak 
to w życiu jest. 

Pięknie położony teren to 
dopiero początek. A jak było 
z budową domu?  
Dom budowali moi przyjaciele, którzy 
również tu mieszkają w czasie waka-
cji. Ja bym się sama nigdy nie zabrała 
za takie przedsięwzięcie, a już z pew-
nością nie udałoby mi się go sfinali-
zować tak sprawnie. Moi przyjaciele 
Marek i Andrzej prowadzą firmę bu-
dowlaną, więc wzięli sprawę w swoje 
ręce. Zdobywali doświadczenia bu-
dowlane w  Ameryce, no i  się przy-
dały, by wybudować dla nas wszyst-
kich domy. My ze swojego korzy-
stamy już od 6 lat i nadal ich wiedza 
jest dla mnie nieoceniona. Za chwilę 
trzeba będzie wykonać już prace kon-
serwacyjne, wtedy też mam nadzieję, 
będą pomocni. Dom jest murowany, 
ale wykończony drewnianą oblicówką 
i w tym roku powinnam ją odświeżyć, 
a ciągle brakuje mi czasu. 

A wybór projektu? 
Żeby nie mnożyć kosztów, zdecydo-
waliśmy się na jeden projekt, oczy-

wiście z  małymi zmianami – każdy 
ma troszeczkę inaczej. Ja zmieni-
łam głównie rozkład pokoi na drugiej 
kondygnacji i układ okien. Potrzebo-
wałam czterech sypialni i łazienki na 
górze. Ważny był dla mnie też duży 
taras, który jest zadaszony tylko do 
połowy – żeby nie było zbyt ciemno 
– w projekcie był cały zadaszony. Jak 
pada deszcz, ustawiamy stół pod da-
chem. Taras jest usytuowany od 
północnego wschodu i  rozciąga się 
z niego widok na całe jezioro. Proble-
mem jest tylko nalot, który pokrywa 
drewno. Poza tym słońce dostaje się 
na taras od wschodu, co sprzyja ce-
lebrowaniu śniadań. Dom ma pod-
dasze użytkowe, są lekkie skosy, ale 
nie za duże, ponieważ zbyt dużo sko-
śnych połaci działa na mnie przytła-
czająco. W moich marzeniach na gó-
rze miał być balkonik, ale koledzy 
podeszli do tego bardzo racjonal-
nie. Przekonali mnie, że takie roz-
wiązanie podnosi koszty, a poza tym 
stwierdzili, że jak już sobie zrobię 

DOBRZE MIEĆ W POBLIŻU 
KOGOŚ, KTO ZNA SIĘ 

NA BUDOWLANCE, BO 
JAK COŚ KAPIE CZY 

SIĘ ODERWIE, MOGĘ 
LICZYĆ NA SĄSIADÓW. 
WIEM, ŻE NAWET JAK 

MNIE NIE MA, DOM JEST 
„ZAOPIEKOWANY”.
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kawę, to wyjdę na taras i nie będę ko-
rzystała z balkonu. No i trochę mieli 
racji. Za to „wywalczyłam” w sypial-
niach większe niż w  projekcie okna 
– chciałam mieć dużo światła i powie-
trza. Zresztą prawie każdy wniósł ja-
kąś poprawkę. Ja zmieniłam wiel-
kość okien, żona kolegi powiększyła 
okna balkonowe, dzięki temu parter 
mamy bardzo jasny. Ten, który bu-
dował ostatni zebrał nasze wszystkie 
doświadczenia i zrobił m.in. prześwit 
nad schodami.

A wnętrze? Wszystko 
urządzała Pani sama? 
Chciałam, żeby dom był urządzony 
tradycyjnie, a  przede wszystkim wy-
godnie i przytulnie. Wybrałam drew-
niane podłogi i schody, bo lubię cho-
dzić boso. Mam więc drewniane de-
ski na podłodze, a wokół przy oknach 
w salonie, łazience i kuchni płytki tra-
wertynowe kupione okazyjnie. Je-
śli chodzi o  układanie płytek, to mi-
strzem jest zaprzyjaźniony od lat Sła-
wek. Pod nimi ułożone jest ogrzewa-
nie podłogowe, by w razie czego dom 
dogrzać, gdy kominek nie wystarcza.
Od początku wiadomo było, że musi 
być duży stół, bo w Warszawie brako-
wało na niego miejsca. Celebrujemy 
przy nim posiłki, klimat nad stołem 
buduje lampa. Równie ważny jest 
stół na tarasie, gdzie jemy śniadania, 
chyba że osy nam na to nie pozwalają. 

Ważne było też założenie 
ogrodu? 
Tak naprawdę wszystkiego do-
piero się uczę. Nie jestem też konse-
kwentną ogrodniczką, pracuję zry-
wami. Działka jest leśnopiaszczysta, 
tak że moje uprawy to jest śmiech! 
By mieć piękny ogród, musiałabym 
zmienić podejście na bardziej meto-
dyczne, czyli wszystko zrównać, na-
wieźć ziemi i  ją zasilać, ale mnie na 
początku cieszyła sama obecność tu-
taj. Radością było to, że w ogóle mam 
kawałek własnej ziemi. Z  czasem 
kiedy nadszedł etap sadzenia roślin, 
to dziwiłam się, że tam jest sam piach 
– co wbiłam łopatę to piach! To miej-
sce ma wiele naturalnego uroku, świa-
domie nie chciałam w nie nadmiernie 
ingerować. Nie chciałam być też nie-
wolniczką pewnych rozwiązań, na 

przykład zrezygnowałam z trawy, któ-
rej nie miałby też kto pielęgnować. 
Doceniam urodę piachu, powysiewa-
nych od strony jeziora sosen i brzóz, 
dlatego chciałam, by od tej strony był 
ogród naturalny. Natomiast myśla-
łam, że zagospodaruję teren od strony 
południowej, czyli przed domem.

Co chciała Pani uprawiać?
Wymyśliłam sobie, że posadzę jarzę-
biny przy płocie, które są bardzo ma-
lownicze, ale gdzie tam, przecież ja-
rzębina musi mieć jakieś w  miarę 
żyzne podłoże! Dosypywałam więc 
uparcie żyznej gleby i  nawozu pod 
każde drzewko, pod  każdy krzak, ale 
i to nic nie dało, jarzębiny są niestety 
marniutkie. Jak zrobiliśmy z przyja-

ciółmi plan ich sadzenia, każdy ku-
pił sobie też kalinę i  jaśmin. Ro-
sną, chociaż nie rozrastają się, jak 
te w  Warszawie, gdzie nawet dzika 
róża wszędzie jest po pas, a  tutaj 
niewielka. No ale tak widocznie ma 
być. W  dzieciństwie miałam kole-
żankę, której rodzice mieli działkę 
w  Warszawie, skąd przywoziłyśmy 
całe naręcza bzów. Dlatego działka 
kojarzyła mi się z  bzem, truskaw-
kami i porzeczkami, a tu ani truska-
wek, ani porzeczek, ani bzu. Ale i tak 
uparcie uprawiam rośliny! Mam la-
wendę, ciągle wsadzam iglaki, cie-
szy mnie, że wysiał się sumak,  
rośnie rajska jabłoń. Ale cóż, trzeba 
pokochać ziemię taką, jaka jest. My 
się śmiejemy, że tam wszystko 

KIEDY CZŁOWIEKA 
CIESZY MIEJSCE, KTÓRE 

WYBRAŁ SOBIE DO ŻYCIA 
WÓWCZAS RADOŚĆ 
PRZYNOSZĄ PROSTE 

CODZIENNE
CZYNNOŚCI 

I NAWET NAJBARDZIEJ 
BANALNE ZAJĘCIA SĄ 

PRZYJEMNE.
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karłowacieje, bo na początku, kiedy 
roślina dostaje dużo dobrej ziemi, 
rozwija się dobrze, ale później, kiedy 
korzenie przebiją się do piachu, to jej 
rozwój się zatrzymuje, a nawet cofa. 
Mówimy, że co się utrzyma, to zna-
czy, że ma być, że sama natura pra-
cuje nad urodą działki.

Co ma dla Pani większą 
wartość, dom czy jego 
otoczenie? 
Działka położona jest na malowni-
czym cyplu nad jeziorkiem, które po-
wstało na terenie byłego wyrobiska 
pożwirowego. Kiedy tu zamieszkali-
śmy, otaczające moją posesję wzgó-
rza, które są konsekwencją wyrobisk, 
porastały małe sosenki. Dzisiaj widzę, 
jak niedługo zamienią się w lasek. Je-
zioro jest połączone z Narwią, mamy 
więc malownicze widoki i możliwość 
wypłynięcia na szerokie wody rzeki. 
O  uroku tego miejsca może świad-
czyć choćby to, że prawie całe je-
ziorko otaczają działki letników. Są 
usytuowane na byłym żwirowisku 
i śmiejemy się, że każda ma położe-
nie w  innym regionie: jedni miesz-
kają na nizinach, inni na wyżynach, 
a  nawet na depresji, bo część te-

renu ma charakter zalewowy. Jezior- 
ko jest głębokie, więc trzeba uważać 
na małe dzieci, kąpią się dwie działki 
dalej, gdzie jest odpowiednie dla 
nich zejście do wody. U mnie jest zej-
ście ze skarpy, tak że konieczny był 
pomost. Wprawdzie nie dorobiłam 
się jeszcze własnej łódki, co mi się 
bardzo podobało w  Norwegii, gdzie 
przy każdym domu mającym dostęp 
do wody zacumowana jest łódź.

A poza wodą, co buduje 
klimat tego miejsca?
Cieszą mnie też zwierzęta, które po-
jawiają się na działce. Od czasu do 
czasu przemknie zajączek, są też bo-
bry. Latem, około godziny 20, jak się 
wycisza i nie ma już ludzi, zaczynają 
pływać. Wybudowały sobie u  mnie 
przy brzegu dwa apartamenty. Jest 
to niewątpliwa atrakcja, trochę wy-
straszają je psy, ale chyba ze dwa lata 
temu było ich bardzo dużo i  „wyci-
nały” nam drzewa. To jest imponu-
jące, bobry naprawdę potrafią ści-
nać grube drzewa! Śmieliśmy się, że 
wystarczy zaznaczyć te do wycinki, 
a  zrobią to za nas. Zatargały też ga-
łęzie z ogniska do wody i je tam po-
obgryzały. Trochę przetrzebiły drze-

wostan w okolicy. Moi koledzy łowią 
też ryby, ja jeszcze nie doszłam do 
tego wtajemniczenia. Przed tarasem 
rosną maślaki. Takie to są atrakcje. 

Czy udaje się często Pani 
odwiedzać swoje letnisko? 
Zaletą działki jest też bliskość War-
szawy, nie trzeba tam jechać tak 
długo jak na Mazury. Dom jest ca-
łoroczny, jeździmy tam też w sylwe-
stra. W ciągu roku są to jednak tylko 
weekendowe wyjazdy, natomiast 
podczas wakacji używamy działki 
intensywnie. Czasami żałuję, że nie 
miałam działki wcześniej. Nie chcę 
powiedzieć, że zbyt późno mam ten 
dom, bo przecież korzysta z  niego 
cała rodzina. Staram się, żeby w lecie 
zawsze ktoś tu do nas zawitał i  tro-
chę pobył. Jeśli ja nie mogę, to dążę 
do tego, żeby przyjechała mama, sy-
nowie, córeczka mojego brata z bab-
ciami czy ktoś inny z  rodziny. Czę-
stym gościem jest moja przyja-
ciółka z  roku Iwona, która dzielnie 
sekunduje mi w  pracach ogrodni-
czych. Największą wartością, jaką 
daje to letnisko, jest możliwość by-
cia razem. Choć oglądałam różne 
cuda świata, to najcenniejsze jest 
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dla mnie dzielenie czasu z bliskimi. 
Ugotować coś smacznego, być razem 
i  cieszyć się swoją obecnością. I  to 
jest moim zdaniem cała tajemnica 
dobrego spędzania czasu. 

Ma Pani jakieś działkowe 
rytuały?
Tak naprawdę jestem u  siebie, ro-
bię co chcę. Mam fazy ADHD, kiedy 
to leżąc na leżaku nagle pomyślę, że 
koniecznie trzeba zamieść przed do-
mem. Ale to jest taka rozpierająca 
radość, a  nie obowiązek. Najszczę-
śliwsza jestem podczas prawie ry-
tualnego porannego obchodu. La-
tem rano, jak wychodzę z  kubkiem 
kawy, to sobie obchodzę te wszyst-
kie roślinki. Cieszy mnie i posadzony 
rozchodnik, i  lawenda, i  płożące ja-
łowce. Chodzę sobie, podlewam, pa-
trzę jak to wszystko rośnie i  cieszę 
się. Nie ma tego dużo, ale wszystko 
sprawia mi radość. Mówię do tych 
swoich roślin, ponadawałam im na-
wet imiona, na przykład jabłoneczka 
nazywa się Alusia. Jest tu też czas na 
fajne rozmowy, bo inaczej się rozma-
wia w Warszawie, gdzie każdy jest za-
jęty swoimi sprawami, a inaczej czas 
płynie tu. Częstym gościem jest pan 

Hirek, tata jednego z moich sąsiadów 
–  przyjaciół. Razem z  moją mamą 
mają zwyczaj zasiadania na buja-
nej ławeczce, by toczyć długie roz-
mowy i podziwiać zachody słońca. To 
też rytuał. Zresztą o nas wszystkich 
i  zwyczajach panujących w  tym na-
szym „Bullerbyn” mogłabym długo 
opowiadać....

Tęskni Pani za tym miejscem? 
Urodziłam się i wychowałam w War-
szawie. Z  Mokotowa do Centrum 
się szło, po drodze były lody. Króli-
karnia, Łazienki, Pole Mokotowskie 
to moje tereny. Byliśmy z  Jackiem, 
moim facetem  na motocyklu w Nor-
wegii, zwiedzaliśmy Prowansję i  to 
było fajne, bo mogliśmy dzielić się 
wrażeniami. Ja lubię być z  ludźmi, 
chociaż oczywiście nie bez przerwy. 
Może gdyby to był środek puszczy, 
to nie byłoby to miejsce dla mnie, 

ja jednak jestem mieszczuchem. Cza-
sem lubię się wyciszyć, ale też mam 
potrzebę rozmowy. No, i  tutaj jest 
to idealne miejsce. Dlatego tęsknię 
do mojego letniska. Często bardzo 
dużo pracuję – dużo jeżdżę ze spek-
taklami. Kiedy jestem zmęczona, to 
sama myśl, że tu przyjadę, dodaje 
mi otuchy. Mam zdjęcia działki w te-
lefonie i jak nie mogę przyjechać, to 
wystarczy, że je pooglądam. Nieraz, 
kiedy nie mogę tu być, dzwonię do 
przyjaciół i pytam: no jak tam u nas? 
I zawsze słyszę: żałuj, żałuj, że cię tu 
nie ma!
A  kiedy już podejmuję decyzję, że 
jadę, to od razu czuję się lepiej. Zda-
rza mi się, że wyjeżdżam z Warszawy 
po spektaklu w  nocy i  jestem na 
działce koło północy, ale jak rano się 
obudzę, to jestem już w innym świe-
cie. Jak tu wchodzę to zawsze mówię: 
witaj mój kochany domku!

WODA JEST DLA MNIE 
BARDZO WAŻNA, 

SAMO PATRZENIE NA 
NIĄ USPOKAJA. POZA 
NASZYM JEZIORKIEM 

W OKOLICY JEST JESZCZE 
KILKA INNYCH OCZEK 

WODNYCH. Z MOJEGO 
POMOSTU JEST NA NIE 

PIĘKNY WIDOK. KOCHAM 
TEŻ DRZEWA. ŻAL MI JE 

WYCINAĆ, BO PRZECIEŻ TAK 
DŁUGO TRZEBA CZEKAĆ, 
BY WYROSŁY OKAZAŁE. 

ZANIM WYTNĘ JAKĄKOLWIEK 
GAŁĄZKĘ, DŁUGO MYŚLĘ.

ALE MUSZĘ TO ROBIĆ, 
BO INACZEJ BYŁOBY ZBYT 
DUŻO CIENIA. ROBIĘ TO 

NA RATY. 
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KAŻDY Z NAS CODZIENNIE 
WYRZUCA MNÓSTWO 
ŚMIECI. NIESEGREGOWANE 
I NIEZAGOSPODAROWANE 
WYWOŻONE SĄ NA 
CIĄGLE POWIĘKSZAJĄCE 
SIĘ SKŁADOWISKA. CO 
ZROBIĆ, ABY BYŁO ICH 
MNIEJ, A PRZY OKAZJI 
ZAOSZCZĘDZIĆ PIENIĄDZE?

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

ŚMIECIE
to niedrogi
problem

Przeciętny Polak „wytwarza” 
około 300 kilogramów odpadów 
rocznie. Nie sztuką jest wrzu-

cić je do jednego kontenera. Odpady 
charakteryzują się bardzo dużą róż-
norodnością surowców i  zwykłe ich 
wywiezienie na składowiska oznacza 
utratę cennych zasobów (zarówno su-
rowcowych, jak i terenowych) – w na-
szym kraju ok. 900 tysięcy ton śmieci 
jest bezpowrotnie traconych. Dla-
tego w  trosce zarówno o  środowisko 
naturalne, jak i  domowy budżet, po-
winniśmy nauczyć produkować się 
ich mniej. Warto wziąć przykład ze 
Szwecji, gdzie aż 99% odpadów jest 
przetwarzana. 
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RACJONALNE ZAKUPY
Dzisiejszy świat biegnie bardzo 
szybko, co może być nieco przytła-
czające. Ze wszystkich stron ata-
kowani jesteśmy reklamami, które 
wmawiają nam, że nie kupiliśmy 
wszystkich potrzebnych produk-
tów albo gadżetów i  dlatego jeste-
śmy nieszczęśliwi. Robiąc zakupy 
zastanówmy się, czy wszystkie rze-
czy są nam potrzebne i  czy bę-
dziemy ich używali. Dotyczy to za-
równo produktów spożywczych, 
które z  powodu upływu terminu 
ważności często nietknięte wyrzu-
camy do kosza, jak i innych artyku-
łów codziennego użytku. Nieprzy-
datne nie tylko zajmują miejsce, ale 
także zapewne w przyszłości znajdą 
się na wysypisku śmieci. Poza tym 
płacimy za nie dwa razy: pierwszy 
podczas ich zakupu, drugi – za wy-
wóz śmieci, wśród których się znala-
zły. To tak, jak wyrzucanie pieniędzy 
w błoto. Robiąc zakupy, pamiętajmy 
także, że im mniej kupujemy, tym 
mniej śmieci produkujemy. W  ten 
sposób pozytywnie wpływamy na 
środowisko. 
Racjonalne zakupy to jeden z  waż-
niejszych kroków do „grubszego 
portfela”. Dlatego zanim wybierzemy 
się do sklepu, stwórzmy listę zaku-
pów. Tylko w  takim przypadku ku-
pimy naprawdę tylko to, co jest nie-
zbędne. Pamiętajmy, że robienie za-
kupów z  pustym żołądkiem nie jest 
najlepszym pomysłem. Wtedy w na-
szym koszyku znajdzie się o  wiele 
więcej artykułów spożywczych, niż 
nam potrzeba. Nie kupujmy produk-
tów z krótkim terminem przydatno-
ści na zapas. Nawet gdy jest promo-
cja – jeśli są niepotrzebne, szybko 
trafią do kosza. Zrezygnujmy także 
z  kupowania artykułów jednorazo-
wego użytku – np. maszynek do go-
lenia, długopisów, ręczników czy 
papierowych talerzyków. Są one 
wprawdzie wygodne w  użyciu, jed-
nak zwiększają ilość śmieci w  na-
szym domu. Produkty, których czę-
sto używamy, np. papier toaletowy, 
proszek do prania czy płyn do zmy-
wania naczyń, najlepiej jest kupo-
wać w  dużych opakowaniach zbior-
czych. Wybierajmy również tylko te 
produkty, które nie mają zbędnych, 

dodatkowych opakowań. Są one nie-
potrzebne, a tylko powiększamy ilość 
śmieci. Na przykład zamiast pasty 
do zębów zapakowanej dodatkowo 
w kartonowe pudełko, wybierzmy tę 
w tubce bez opakowania.
I co ważne, wybierając się na zakupy 
zabierzmy ze sobą własne torby. Za 
foliowe jednorazówki w sklepie czę-
sto będziemy musieli dodatkowo za-
płacić, a  przecież po rozpakowaniu 
zakupów niejednokrotnie lądują 
w koszu, szybko go zapełniając. 

RECYKLING W CENIE
Recykling ma na celu zmniejsze-
nie ilości odpadów i  zużycia surow-
ców naturalnych. Jego ideą jest od-
zyskanie z  segregowanych odpa-
dów jak największej ilości materia-
łów i  surowców, przy jednoczesnym 
maksymalnym ograniczeniu nakła-

dów na ich ponowne przetworzenie. 
Aby nie wyrzucać bezpowrotnie od-
padów, należy przeprowadzać ich 
segregację. Przyczyniamy się w  ten 
sposób nie tylko do ochrony środo-
wiska naturalnego, ale także zaosz-
czędzimy pieniądze. Obecne prze-
pisy dotyczące wywozu śmieci z go-
spodarstw domowych gwarantują, 
że opłaty za posegregowane odpady 
są niższe. Aby prowadzić segregację 
śmieci w  domu, należy zaopatrzyć 
się w dodatkowe pojemniki, do któ-
rych zbiera się osobno materiały pa-
pierowe, tworzywa sztuczne i  meta-
lowe, szkło kolorowe oraz białe. Duże 
zewnętrzne pojemniki na segrego-
wane odpady w  większości przy-
padków można kupić lub wydzier-
żawić od firmy odbierającej śmieci. 
Na wielu osiedlach w  Polsce znaj-
dują się oznakowane, często 

Mniej odpadów w naszym domu 
 Kupujmy tylko tyle, ile naprawdę potrzebujemy. 

 Wybierajmy produkty trwałe.

 Idąc na zakupy, weźmy ze sobą torbę.

 Jednorazowe baterie warto wymienić na akumulatorki, które można 
ładować.

 Zamiast jednorazowej butelki plastikowej wybierzmy szklaną. Może 
ona być wykorzystana powtórnie nawet 15 razy. 

 Unikajmy produktów zapakowanych w wiele warstw oraz na tackach.

 Jeśli mamy przydomowy ogródek, kompostujmy odpady spożywcze, 
które stanowią 31% wytwarzanych przez nas śmieci. Posłużą one do 
nawożenia ogrodu.

 Zwracajmy uwagę na daty przydatności produktów do spożycia. 

 Unikajmy jednorazowych produktów, np. plastikowych sztućców, 
talerzyków. 
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kolorowe kontenery, do których 
można bezpłatnie wrzucać posegre-
gowane śmieci oraz są wyznaczone 
miejsca, w których można oddać zu-
żyty elektrosprzęt. Poza tym różne 
organizacje, instytucje i  firmy prze-
prowadzają od czasu do czasu ak-
cje, w  ramach których istnieje możli-
wość bezpłatnego oddania ubrań, ba-
terii i innych rzeczy.
Do recyklingu nadaje się wszystko, 
z  czego można odzyskać materiały 
i  surowce. Przede wszystkim są 
to: papier, szkło, metale, tworzywa 
sztuczne (plastik), ubrania, elektro-
sprzęt. Często są one oznaczone od-
powiednim symbolem graficznym 
lub kodem.

SEGREGACJA – CZYSTY ZYSK
Z  myślą o  tym, aby nie zalała nas 
fala odpadków, musimy je segre-
gować. Wiedząc, że to dobre dla na-
tury i naszego portfela, oddzielajmy 
papier, plastik, metal, szkło i alumi-
nium. Jak rozsądnie selekcjonować 
śmieci? 

 Makulatura – możemy ją wrzucić do 
kontenera na makulaturę lub oddać 
do punktu skupu. 1 tona makulatury 
to 17 zaoszczędzonych drzew.

 Plastik – zakrętki od butelek mo-
żemy zbierać i oddać na szczytny cel, 
w  większości szkół czy przedszkoli 
znajdują się specjalne pojemniki 
na zakrętki. Plastikowe butelki po 
zgnieceniu wyrzucamy do oznako-

wanych pojemników. 35 butelek PET 
po recyklingu może być wykorzy-
stane do uszycia 1 bluzy polarowej. 

 Niepotrzebna odzież – umiesz-
czamy ją w  oznakowanym pojem-
niku, będzie wykorzystana przez po-
trzebujących lub do produkcji czy-
ściwa. Za małe ubrania po dzieciach, 
możemy oddać znajomym, którzy 
mają młodsze potomstwo. W ramach 
podziękowania mogą odwdzięczyć 
się tym samym, przez co zarówno 
my, jak i  nasi przyjaciele zaoszczę-
dzimy na nowych ubraniach.

 Szkło – nie mieszajmy szkła bia-
łego z kolorowym. Zanim wrzucimy 
je do odpowiedniego pojemnika, 
zdejmijmy kapsle i etykiety, nie mu-
simy myć szklanych pojemników. Do 
kontenerów nie wyrzucajmy szkła 
okiennego, ceramiki, kineskopów 
i żarówek. Rocznie na składowiskach 
śmieci gromadzi się ponad 5  mi-
liardów słoików. Jeden słoik z odzy-
sku oszczędza energię wykorzysty-
waną na 25 minut pracy komputera 
lub 5 godzin świecenia żarówki. Poza 
tym słoiki czy butelki możemy oddać 
np. babci, która przygotuje w  nich 
konfitury czy nalewki –  ona nie bę-
dzie musiała kupować nowych po-
jemników, a my przetworów. 

 Zużyte baterie – wyrzucamy do po-
jemników stojących w  sklepach, 
urzędach, szkołach. Mała bate-
ria może skazić 1 m3 gleby i  zatruć 
400 litrów wody.

Recykling – wymierne 
korzyści dla domu

 Bezpłatne pozbycie się 
odpadów z gospodarstw 
domowych (nawet ponad 80%).

 Redukcja ilości odpadów na 
wysypiskach i zmniejszenie 
kosztów ich utrzymania przez 
gminy.

 Mniejsze obciążenie 
środowiska naturalnego 
(m.in. wody, powietrza, gleby).

 Ograniczenie ilości 
odpadów niebezpiecznych na 
wysypiskach,

 Obniżenie zużycia surowców 
naturalnych.

 Ponowne wykorzystanie 
materiałów i surowców lub ich 
przetworzenie na nowe.

 Zmniejszenie zużycia energii 
i redukcja wydatków.

Kluczem do produkcji mniejszej ilości odpadów są przemyślane zakupy. Przed wyprawą 
do sklepu warto przygotować szczegółową listę niezbędnych nam rzeczy.
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Segregację śmieci 
warto rozpocząć 
na etapie ich 
wyrzucania do 
pojemników jeszcze 
w domu. 



 REKLAMA 

 Zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny – odbierają go sklepy, gdy ku-
pujemy ten sam rodzaj sprzętu oraz 
firmy komunalne, z  którymi mamy 
podpisaną umowę na odbiór śmieci. 
Czasami zdarza się, że oddając zu-
żyty sprzęt do sklepu, otrzymujemy 
zniżkę na zakup nowego.  

 Przeterminowane leki – oddajemy 
je do aptek, w  których najczęściej 
znajdują się specjalne pojemniki. 
Będziemy mieli wtedy pewność, że 
leki trafią do spalarni i nikomu nie 
zaszkodzą. 

PRZYDOMOWY 
KOMPOSTOWNIK
Zakładając kompostownik w przydo-
mowym ogródku, możemy utylizo-
wać odpady organiczne, np. resztki 
jedzenia (oprócz mięsa, ryb i  cy-
trusów), obierki, fusy z  herbaty czy 
kawy, skoszoną trawę, odcięte ga-
łęzie, zgrabione liście, a  także po-
piół z  kominka, ogniska czy grilla. 
Wrzucone do specjalnie przygotowa-

nego pojemnika wytwarzają natu-
ralny nawóz. Zawiera on potrzebne 
roślinom składniki pokarmowe, dla-
tego z  powodzeniem może być wy-
korzystany w  naszym ogródku. 
Taki nawóz wzbogaca strukturę 
gleby i dostarcza jej składników 

DECYDUJĄC SIĘ NA 
KOMPOSTOWNIK 
ZAOSZCZĘDZAMY 

PIENIĄDZE NA ZAKUP 
NAWOZÓW SZTUCZNYCH, 
A WYRZUCAJĄC DO NIEGO 

ODPADY OGRANICZAMY 
ICH PRODUKCJĘ.  
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Wrzucając do kompostownika ścinki trawy, 
obierki warzyw czy inne odpadki tworzymy 
bogaty w składniki pokarmowe nawóz. 
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naturalnych.  Dobrym rozwiązaniem 
jest termokompostownik, wykonany 
z  tworzywa sztucznego. Za sprawą 
zamkniętej konstrukcji przyspie-
sza przebieg kompostowania (docho-
dzi do niego nawet 70% szybciej niż 
na otwartej pryzmie odpadów bio-
degradowalnych), gdyż utrzymuje 
stałą wilgotność, izolację termiczną 
oraz daje osłonę przed wilgocią zgro-
madzoną w  opadach. Dzięki termo-
kompostownikowi możemy otrzy-
mywać naturalny nawóz kilkukrot-
nie w czasie sezonu. W idealnych wa-
runkach uzyskuje się go już po kilku 
miesiącach. 

POWTÓRNE 
WYKORZYSTANIE
Niektóre produkty możemy wyko-
rzystać ponownie, nadając im cał-
kiem inne przeznaczenie. Najprost-
szym przykładem jest pocięcie zapi-
sanej z  jednej strony kartki papieru 
na mniejsze i  wykorzystanie nieza-
pisanej powierzchni do robienia no-
tatek, listy zakupów czy pozostawia-
nia informacji dla innych domow-
ników. Zebrane torby foliowe mogą 
nam posłużyć jako worki na śmieci. 
Aby uniknąć kupowania coraz to 
nowszych odświeżaczy powietrza czy 
kostek toaletowych, możemy zainwe-
stować w  takie z  wymiennym wkła-
dem. Co możemy jeszcze powtórnie 
wykorzystać? Na przykład zbiorcze 
pudełko po płytach CD może służyć 
jako pojemnik na kanapkę, oparcie 
do krzesła przeróbmy na wieszak, 
a  obudowę komputera na skrzynkę 
pocztową. Nawet starą wannę można 
zmienić w ciekawą kanapę. 

BYCIE EKO SIĘ OPŁACA!
Za wywóz śmieci musimy wnosić 
opłaty, a są one coraz wyższe. Gminy 

różnicują wysokość opłat w zależno-
ści od tego, czy odpady są segrego-
wane, czy też nie. Dla osób przepro-
wadzających ich selektywną zbiórkę 
przewidziane są niższe stawki opłat. 
Mogą się one różnić nawet o połowę. 
Na przykład, jeśli gmina ustaliła wy-
sokość miesięcznej stawki za odbiór 
śmieci od jednego mieszkańca nie-
ruchomości na poziomie 20 zł, to 
w przypadku osób segregujących od-
pady opłata ta może wynieść jedynie 
10 zł. Roczny koszt wywozu śmieci 
od czteroosobowej rodziny prowa-
dzącej zbiórkę selektywną w  tej 
sytuacji może być więc niższy na-
wet o ponad 480 zł od kwoty, jaką bę-
dzie musiała przeznaczyć na ten cel 
rodzina niesegregująca odpadów. 
Warto więc wyrobić w domownikach 
nawyk sortowania śmieci.
Aby płacić mniej za wywóz odpadów, 
trzeba poinformować gminę o chęci 
segregowania odpadów. W  tym celu 
należy dostarczyć do urzędu de-
klarację o  wysokości opłat za wy-
wóz śmieci, w  której wskazuje się, 
czy będą one segregowane. Taką de-
klarację można złożyć m.in. drogą 
elektroniczną.

POMYSŁÓW NA DANIE 
DRUGIEGO ŻYCIA 
NIEPOTRZEBNYM 

PRZEDMIOTOM JEST BARDZO 
WIELE, WSZYSTKO ZALEŻY 

OD NASZEJ POMYSŁOWOŚCI 
– INSPIRACJI MOŻEMY 

POSZUKAĆ TAKŻE 
NA STRONACH 

INTERNETOWYCH, BO 
RECYKLING JEST W MODZIE.
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Nic nie powinno 
się marnować. To 
właśnie dlatego warto 
wymyślać nietypowe 
zastosowania różnych 
produktów.

Stara konewka 
może posłużyć 

nam jako 
niezwykle 

dekoracyjny 
wazon. 

Szklane butelki można 
wykorzystać na wiele sposobów, 
np. do przechowywania nalewek 
domowej roboty. 

W słoikach można umieścić bukiety kwiatów 
– to dobry sposób na letnią aranżację.  
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Bazar latem cieszy feerią barw i  wa-
chlarzem zapachów, stragany ugi-
nają się pod wielością sezonowych 

owoców i  młodych warzyw. To najlepszy 
moment, żeby przygotowywać przetwory, 
szczególnie z  truskawek, wiśni, czereśni 
i porzeczek, które w ogrodach i sadach poja-
wiają się na chwilę. Młode gruntowe ogórki, 
tzw. kiszeniaki, aż proszą się, by włożyć je do 
słoja, a  pomidory o  intensywnym zapachu 
do przerobienia na sałatki i  przeciery. Wa-
rzywa i owoce w tym okresie zawierają naj-
więcej witamin, są najbardziej soczyste, a co 
najważniejsze, ich cena jest też najniższa. 
Warto je kupować partiami i  przetwarzać 
na bieżąco. Przetrzymywane dłuższy czas 
w  domu tracą jędrność, wysychają, gniją, 

DOJRZAŁE, SOCZYSTE OWOCE, PEŁNE SŁOŃCA I WITAMIN WARZYWA CIESZĄ 
NAS W SEZONIE NIESTETY ZBYT KRÓTKO. DLATEGO TERAZ WŁAŚNIE MAMY 
SZANSĘ, BY ZACHOWAĆ ICH SMAK NA DŁUŻEJ – RÓBMY KOMPOTY, KONFITURY, 
SOKI, KISZONKI I PIKLE.

Do słoików letnie
SMAKI

AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska
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Udekorowane słoiki mogą być dobrym pomysłem na aranżacje stołów podczas różnego rodzaju przyjęć, np. komunii. Świeżo przygotowane 
konfitury z owoców sezonowych będą też miłym i efektownym dodatkiem do herbatki w plenerze, szczególnie jeśli zadbamy o ich prezentacje.

czasem też pleśnieją. Aby uniknąć 
strat, przestojów i  niepotrzebnego 
chaosu, przygotujmy się zawczasu. 
Ułóżmy w  głowie plan działań, za-
opatrzmy się w niezbędne naczynia 
i urządzenia, które usprawnią przy-
gotowywanie przetworów.

APETYCZNIE, ESTETYCZNIE
Zanim jednak przystąpimy do prac 
kuchennych, pomyślmy również, 
czy nie warto zadbać o  ładną pre-
zentację naszych wyrobów. Estetycz-
nie opakowane, umieszczone w fine-
zyjnych słojach, szklanych czarkach 
i  butelkach, ozdobione ciekawą de-
koracją, mogą stać się atrakcją półek 
w spiżarni i kuchni. Przygotujmy za-
tem płócienne wzorzyste ściereczki, 
resztki tkanin, sznurki konopne, 
wstążeczki, paski rafii, etykiety i na-
lepki do opisu. W  wielu sklepach 
można nabyć gotowe zestawy róż-
norakich pojemników szklanych na 
przetwory, a do nich dodatkowo kom-
plety do dekoracji. Ozdabianie sło-
ików nie jest trudne, a  inspiracje 
i  gotowe instrukcje można znaleźć 
w internecie oraz prasie. Warto przy-
gotować przetwory w  odpowiedniej 
oprawie – będą cieszyć nie tylko nas, 
są też doskonałym pomysłem na pre-
zenty dla bliskich i znajomych.

DOBRE PRZYGOTOWANIE
Chcąc zapewnić przetworom długo-
trwałość – najczęściej bowiem się-
gamy po słoiki dopiero zimą – w trak-
cie ich produkcji musimy zachować 
higienę. Chociaż najlepszymi natu-
ralnymi konserwantami są: cukier, 

ocet i sól, to nie obronią one przetwo-
rów, jeśli nie dopilnujemy kilku 
rzeczy. Owoce i  warzywa po-
winny być czyste, osuszone 
i  dobre jakościowo, bez śla-
dów pleśni i  nadgnicia. Naczy-
nia i zakrętki muszą być starannie 
umyte, wyparzone, czasem warto też 
przetrzeć je spirytusem.

NIEZBĘDNE AKCESORIA 
I SPRZĘTY
Wygodne akcesoria, naczynia oraz 
sprzęty niezbędne do przygotowy-
wania przetworów stanowią zwykle 
standardowe wyposażenie kuchni. 
Do zrobienia kompotów, konfitur 
i dżemów wykorzystywać będziemy 
garnki o różnej średnicy i głęboko-
ści. Letnie owoce są bardzo soczyste 
i  wydzielają dużo wody, dlatego do 
smażenia dżemów i powideł najlep-
sze okażą się płytkie garnki o dużej 
średnicy z  grubym dnem oraz ma-
sywne, głębokie patelnie teflonowe, 
ceramiczne i  kamienne, zapewnia-
jące redukowanie wody. 
Jeśli przetwory przygotowujemy re-
gularnie i jest to nasze hobby, warto 
zainwestować w specjalny garnek do 
tych celów. Ma on zwykle dużą 
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Słoje, słoiczki, 
buteleczki
W sklepach z galanterią 
kuchenną znajdziemy najbardziej 
przydatne, a przy tym także ładne 
w kształtach szklane naczynia 
na przetwory. Warto wybrać te 
najbardziej sprawdzone.

 Słoik typu weck. 
Charakteryzuje się oddzielną 
szklaną pokrywką z gumową 
uszczelką i metalowym zapięciem, 
które dodatkowo dociska 
i uszczelnia zamknięcie. 

  Słoik typu twist. Szklany 
słoik z gwintem, wyposażony 
w metalową pokrywkę z fabryczną 
uszczelką, która gwarantuje 
szczelność po dokręceniu 
pokrywki
  Butelki z zamknięciem. 
Szklane butelki z ceramicznym 
korkiem wyposażonym 
w uszczelkę lub korkiem 
silikonowym wykorzystują 
zasadę jak przy słoiku 

weck, gwarantując 
szczelność.



DOMOWE FINANSE 
     sposoby na oszczędzanie

24  lato 2016

Dobrze skompletowany zestaw akcesoriów 
kuchennych usprawni przygotowywanie 
przetworów, a także zapewni ich 
prawidłową jakość i konsystencję.

objętość (ok. 8 l), jest wykonany z wy-
sokogatunkowej stali nierdzewnej, 
zapewniającej większą odporność na 
zanieczyszczenie. Jego atutami są: 
specjalny kształt rozszerzający się ku 
górze (co zapewnia optymalne odpa-
rowywanie) oraz grube, ciężkie dno 
– dzięki czemu naczynie równomier-
nie się rozgrzewa, zapobiegając przy-
palaniu produktów. Garnek do prze-
tworów wyposażony jest przy tym 
w uchwyt ułatwiający wygodne prze-
chylanie oraz dobrze wyprofilowany 
dziubek pozwalający na bezpośred-
nie przelewanie produktu do słoików. 
W pracach kuchennych bardzo prak-
tyczne okażą się miski, durszlaki, 
sitka, a przy nich łyżki, paletki, drew-
niane lub silikonowe, koniecznie 

o długich rączkach. Zarówno naczy-
nia, jak i  wszelkie akcesoria dodat-
kowe, takie jak łopatki, łyżki wazowe 
i  cedzakowe powinny być kwasood-
porne, dobrej jakości, bez odprysku-
jących elementów lakieru czy emalii. 
Do przygotowywania wielowarzyw-
nych sałatek, marynat i  kiszonek 
przydatne będą dobre, ostre noże, 
najlepiej z  wysokogatunkowej stali 
lub ceramiczne. Bardzo pomocne są 
też tarki, szatkownice oraz wszelkie 
urządzenia, które pozwolą na szybką 
i sprawną wstępną obróbkę owoców 
i  warzyw. Wygodne są takie, które 
mają wymienne wkładki, pozwa-
lające na siekanie plasterków róż-
nej grubości oraz ścieranie na róż-
nej szerokości oczek. Nieocenione 

Pamiętajmy, że nie wszystkie akcesoria 
sprawdzą się przy przygotowywaniu 
przetworów. Sitka wykorzystywane 
do przecierania owoców i warzyw 
drobnopestkowych powinny być odporne 
na wysoką temperaturę oraz kwas soków 
owocowych, podobnie łyżki, cedzaki 
i durszlaki. Do przygotowania przetworów 
nie powinno stosować się aluminium, które 
wchodzi w reakcje z kwasami owocowymi.

NIE ZAPOMNIJMY 
O MROŻENIU. W TEN 

ŁATWY SPOSÓB 
PRZECHOWAMY NP. LETNIE 

OWOCE JAGODOWE. 
WAŻNE, BY BYŁY ONE 

DOSKONALE OSUSZONE, 
A POJEMNIKI DO 

MROŻENIA BARDZO 
SZCZELNE, NAJLEPIEJ 

ZAMYKANE
HERMETYCZNIE. 

NAJWYGODNIEJ MROZIĆ 
OWOCE W MAŁYCH 

PORCJACH.
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Przeciery warzywne najwygodniej blendować mechanicznie, zapewni to 
równomierne rozdrobnienie produktów.

Zwróćmy uwagę na dobre przygotowanie przestrzeni roboczej, dużo 
wolnego pola odkładczego oraz wygodne deski i deseczki do krojenia.

 REKLAMA 

w  przygotowywaniu przetworów są 
różne urządzenia elektryczne: blen-
dery, roboty kuchenne, miksery 
–  znacznie przyspieszają one czas 
preparowania produktów, zapewnia- 
ją też zachowanie większego po-
rządku w kuchni. Za pomocą elek-
trycznych pomocników łatwo przy-

rządzimy przeciery, ketchupy, bazy 
do sosów. Dostęp do wielu warzyw, 
ziół, przypraw, do niedawna uchodzą-
cych nawet za egzotyczne, sprawia, że 
zapasy w słoikach to nie tylko dżemy 
i ogórki. Mogą się w nich znaleźć go-
towe sosy do spaghetti, wszelkiego 
rodzaju ratatuje warzyw mieszanych 

(bakłażany, cukinie, papryki), ajwary, 
czy wreszcie bazy do sosów oriental-
nych. W przygotowaniu tych przetwo-
rów bezcenne okażą się urządzenia, 
które jednocześnie mieszają i  pod-
grzewają. Na rynku jest coraz więcej 
mikserów termicznych, co sprawia, 
że ich ceny są coraz niższe.
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SOKI, SYROPY, NALEWKI
Ważną grupę przetworów stanowią 
soki, syropy i nalewki. Do wytwarza-
nia ich zwykle będziemy używać so-
kowirówek i  sokowników, które od-
dzielają sok od miąższu. 
Stosowane dotychczas, popularne 
sokowirówki ustępują pola coraz 
bardziej dostępnym tzw. wyciskar-
kom do soków tłoczącym na zimno. 
Pracują one wolniej i bardziej precy-
zyjnie niż tradycyjne sokowirówki, 
dzięki czemu otrzymany sok jest 
smaczniejszy i  zdrowszy (zawiera 
więcej składników odżywczych 
i  dłużej zachowuje świeżość). Od-
ciskanie soku odbywa się przy nie-
wielkich obrotach, na zasadzie miaż-
dżenia, zamiast odwirowywania roz-
drobnionego, roztartego na wiru-
jącej tarce, miąższu, jak to miało 
miejsce w  sokowirówkach. Wyci-
skarka pozwala też wyciskać znacz-
nie efektywniej większy zakres su-
rowców niż sokowirówki. Dzięki niej 
można wykorzystać warzywa liścia-
ste, zioła oraz owoce cytrusowe. Po-
zwala również na łączenie pozor-
nie nietypowych produktów w  wie-
lokolorowe, wielowitaminowe soki 
z  owoców, warzyw i  ziół. Naturalne 
soki owocowe nie nadają się zwykle 
do przechowywania dłuższego niż 
dobę, więc możemy je zaliczyć do 
przetworów krótkotrwałych.

Odrębną grupę płynnych przetwo-
rów stanowią soki zagęszczone cu-
krem. Można je przygotowywać tra-
dycyjnie, zasypując owoce warstwo- 
wo cukrem i  czekając, aż oddadzą 
sok. Jest to metoda wymagająca 
czasu i  dyscypliny, owoce bowiem 
muszą być zdrowe i suche. Soki po-
zyskiwane w  ten sposób wymagają 
bezwzględnie pasteryzacji. Sok owo-
cowy można zrobić też metodą „na 
ciepło”, zagotowując owoce w  nie-
wielkiej ilości wody z dużą ilością cu-
kru. Doskonale nadają się do tego po-
rzeczki i truskawki, które naturalnie 
mają w sobie zbyt dużo wilgoci, żeby 
oddały sok w procesie na zimno. 
Z pomocą w przygotowywaniu soku 
może przyjść nam sokownik. Jest to 
rodzaj garnka, który w  trakcie 
podgrzewania umożliwia de-
likatną ekstrakcję soków ze 
świeżych owoców i  warzyw, 
bez utraty cennych witamin 
i  minerałów. Do dolnego 
zbiornika wlewa się wodę, 
która gotując się, wydziela 
parę działającą na owoce 
umieszczone w  górnym 
zbiorniku. Sok skrapla się 
do środkowego zbiornika, 
z  którego odprowadzany 
jest dołączonym węży-

kiem. Pozostały po oddaniu miąższ 
można wykorzystać do przygoto-
wania marmolady. Sokownik, poza 
głównym działaniem, sprawdza się 
również w codziennym użytku, jako 
garnek do gotowania na parze. 
Soki możemy przechowywać w  bu-
telkach i  małych gąsiorkach z  tra-
dycyjną zakrętką na gwint, z  kor-
kiem, a także z ceramicznym lub si-
likonowym zamknięciem typy weck. 
Najlepiej jednak, jeśli zamknięcie 
jest hermetyczne i  zapewnia pełną 
szczelność.
Jeśli zabierzemy się za przygotowy-
wanie soków owocowych, warto też 
pokusić się o  wykonanie nalewek. 
Jedno z  drugim ma wiele wspól-
nego, bowiem z  definicji, nalewka 
to wódka uzyskana w  wyniku połą-

czenia alkoholu z innymi surow-
cami, takimi jak syrop, miód, 
sok. Na nalewki jest tyle spo-
sobów i  receptur, ile pasjona-
tów ich przyrządzania. Zwy-
kle jednak, podobnie jak przy 
pracy nad sokami, owoce naj-
pierw zasypujemy cukrem 
i  zlewamy uzyskany syrop. 
Następnie zalewamy owoce 
alkoholem i w zależności od 
preferencji uzyskany nalew 

mieszamyz  syropem. 
Łatwiejszym 

i  szybszym 

Coraz większa moda na łączenie warzyw 
i owoców w sokach sprawia, że w przetwory 
mogą nam zapewnić zdrową bombę 
witaminową. FO
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i  szybszym sposobem na nalewki 
jest też zalanie świeżego soku spiry-
tusem. Im bardziej soczyste owoce, 
tym mocniejszy powinien być al-
kohol użyty do zalewania produk-
tów. Nalewki wymagają czasu, po-
nieważ składniki muszą się ze sobą 

dobrze zmacerować. Czas maceracji 
zależy od rodzaju użytych surowców, 
mocy alkoholu oraz zastosowanej 
metody. Może on wynosić od kilku 
dni, do kilku miesięcy. Nalewki na-
stawiamy w  szczelnie zamknię-
tych naczyniach, unikniemy w ten 
sposób wyparowywania alkoholu. 
Ważne, aby naczynia były możliwie 
dobrze wypełnione. (min. 2/3 pojem-
ności). Nalewki owocowe macerują 
się zwykle w  ciepłym lub słonecz-
nym miejscu. Są jednak surowce 
(głównie ziołowe), które należy ma-
cerować w ciemnym, chłodnym po-
mieszczeniu. Nalewki możemy na-
stawiać w słojach, gąsiorach, a także 
w butelkach w zależności od wielko-
ści produktu, jaki stanowi jej bazę. 
Podobnie jak soki, wymagają zwy-
kle przecedzenia, warto więc, mieć 
w zanadrzu gazę lub tetrę i wygodny 
lejek.

Pasteryzacja ważna 
sprawa
Ta forma dodatkowego zabezpieczenia 
przed fermentacją i wpływem 
bakterii jest niezbędna, jeśli chcemy 
przetwory przechowywać długo 
– do zimy lub jeszcze dłużej. Dokładnie 
zamknięte słoiki z przetworami 
wstawiamy do dużego garnka 
z wodą, zanurzając je częściowo 
(najbezpieczniej w 3/4 wysokości). 
Słoików nie stawiamy bezpośrednio 
na dnie garnka, ponieważ może dojść 
do przegrzania, najlepiej wyłożyć 
dno bawełnianą ściereczką. Czas 
pasteryzacji słoików liczy się od 
momentu zagotowania wody, jej 
długość zależy od rodzaju surowca. 
Warzywa pasteryzuje się dłużej 
niż owoce.
Można też spróbować przeprowadzić 
pasteryzację w piekarniku. Słoiki 
należy umieścić na głębszej blasze  
w chłodnym piekarniku i nagrzewać 
go do 130°C. Od momentu uzyskania 
tej temperatury podgrzewamy je 
ok. 20-30 minut i po tym czasie 
zostawiamy do ostygnięcia. 
Pamiętajmy, że słoiki w trakcie 
pasteryzacji nie powinny się stykać.

Nalewki można przygotowywać nie tylko 
z owoców, dużą grupę stanowią tu balsamy 
leczniczne, które przyrządzane są na bazie 
orzechów, ziół oraz egzotycznych przypraw.
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SKORO PODJĘLIŚMY 
TRUD PRZYGOTOWANIA 
PRZETWORÓW 
Z LETNICH OWOCÓW 
I WARZYW, SZKODA, 
ŻEBY POSZEDŁ 
ON NA MARNE. 
PRAWIDŁOWE 
PRZECHOWYWANIE 
TYCH SMACZNYCH 
PRODUKTÓW ZAPEWNI 
IM TRWAŁOŚĆ I DOBRY 
WYGLĄD.

przechowywanie
DOBRE
Przetwory ustawione na pół-

kach mogą stać się ozdobą na-
szej kuchni pod pewnymi wa-

runkami. Miejsce, w którym chcemy 
prezentować udekorowane słoiki, 
słoiczki i butelki powinno być zacie-
nione, nienarażone na bezpośrednie 
działanie słońca, musi być też sto-
sunkowo chłodne. Najlepiej, jeśli 
półki, na których postawimy prze-
twory, będą na ścianie zewnętrznej,  
dobrze też, jeśli będzie to ściana pół-
nocna. Miejsce takie powinno znaj-
dować się w sporej odległości od ku-
chenki, wyciągu, piekarnika oraz 
lodówki, czyli urządzeń, które ge-
nerują ciepło. Do  takiego przecho-
wywania nadają się jedynie prze-
twory z dużą zawartością cukru oraz 
przetwory w mocnej octowej zalewie 
lub z  alkoholem, obowiązkowo pa-
steryzowane. Oczywiście po otwar-
ciu wymagają już przechowywania 
w lodówce. 

NIEOPODAL KUCHNI
Miejscem, gdzie przetwory będą czuły 
się dobrze jest odpowiednio przygo-
towana spiżarnia. Jeśli mamy możli-
wość wygospodarowania pomieszcze-
nia na ten cel w mieszkaniu, np. w są-
siedztwie kuchni, warto zaaranżować 

w  nim i  odpowiednio przygotować 
miejce do przechowywania produk-
tów spożywczych. W  spiżarni musi 
być ciemno, dlatego nie może to być 
pomieszczenie z  oknem. Najlepiej, 
jeśli będzie usytuowane od północy. 
Taka spiżarnia może dodatkowo peł-
nić funkcję schowka gospodarczego. 
Małe wnętrze należy wyposażyć 
w wygodne regały z półkami. Idealne 
są rozwiązanie lekkie, łatwe w  mon-
tażu, modułowe, do szybkiej i spraw-
nej zmiany konfiguracji. Wydzielone 
na spiżarnię pomieszczenie musi być 
wyposażone w  szczelnie przylega-
jące, pełne, nie przepuszczające świa-
tła drzwi. Temperatura w spiżarni nie 
powinna przekraczać 15°C. Jeśli za-
leży nam na długim przechowywa-
niu przetworów, pomieszczenie takie 
można wyposażyć w  agregat chłod-
niczy, wymaga to jednak konsultacji 
z  jego producentem i zadbania o do-
datkowe elementy wyposażenia, np. 
hermetyczne drzwi.
Dobrym rozwiązaniem do przecho- 
wywania przetworów zarówno w spi-
żarni, jak i  w  samej kuchni, jeśli 
mamy miejsce, jest witryna chło-
dząca. Utrzymuje ona temperaturę 
od +5 do +15°C , może mieć wygląd 
dekoracyjnego mebla.  FO
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AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska
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PRZY GARAŻU 
Doskonałym miejscem na przecho-
wywanie przetworów może być ga-
raż, szczególnie jeśli jest izolowany, 
osadzony w przyziemiu, a dodatkowo 
ciemny. Utrzymują się w nim wtedy 
niewysokie temperatury i  słoiki 

z  produktami nie są narażone na 
utlenianie i fermentację. Garaż zwy-
kle wyposażamy w  regały i  szafki, 
dlatego nie powinno nam być trudno 
wygospodarować przestrzeni na pro-
dukty spożywcze.

PIWNICZKA
Niska temperatura oraz brak świa-
tła dziennego powodują, że piwnice 
są idealne do przechowywania prze-
tworów. Produkty w  szklanych na-
czyniach, hermetycznie zamknięte 
tolerują nawet wilgoć, która czę-
sto jest cechą tego pomieszczenia. 
W  piwnicy można zwykle pozwolić 
sobie na masywniejsze meble, np. 
regały stalowe, dlatego przetwory 
możemy pogrupować w  skrzynki 
i kosze. Możemy też ustawić tam na 
stojaki na wina i nalewki. W piwnicy 
szczególnie dobrze przechowają się 
marynaty z  warzyw i  kiszonki, wy-
magające chłodu.

Dla własnej wygody
Porządek przy oznaczaniu przetworów, 
np. datą, kiedy je przygotowaliśmy, 
oraz pogrupowanie ich wedle rodzaju 
ułatwi późniejsze sprawne ich 
odszukanie, gdy zechcemy po nie 
sięgnąć. Warto także co jakiś czas 
zrobić przegląd słoików. Jeśli w porę 
zauważymy niepokojące zmiany, np. 
pleśń lub wybrzuszoną nakrętkę, 
będziemy mogli usunąć taki słoik 
i uniknąć zabrudzenia półek. 
Dobrym sposobem wytrawnych 
gospodyń jest wyłożenie półek 
papierem pakowym. Ewentualne 
zabrudzenia słoików lub ich 
nieszczelność nie spowodują 
zabrudzenia samych półek i nie 
nastręczą dodatkowej pracy.

Przetwory po otwarciu 
i rozhermetyzowaniu wymagają 
przechowywania w lodówce.
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PLANUJĄC ODŚWIEŻENIE 
WNĘTRZA, CZĘSTO 
OKAZUJE SIĘ, ŻE WARTO 
JEST PRZEPROWADZIĆ 
WIĘKSZY REMONT. 
SPRAWDŹMY, CO 
MOŻEMY ZROBIĆ 
W MIESZKANIU BEZ 
ZGODY WŁAŚCICIELA 
BUDYNKU, A NA 
CO POTRZEBUJEMY 
POZWOLENIE.

REMONT
zgodnie 
z prawem

AUTOR TEKSTU: Andrzej Wróbel

Kiedy myślimy o  planowanym 
remoncie, naszą uwagę za-
przątają wydatki oraz wizja 

odnowionego mieszkania. Zbieramy 
zatem fundusze, szukamy wyko-
nawców, projektujemy zmiany, które 
chcemy we wnętrzu przeprowadzić  
i zastanawiamy się, z jakich materia-
łów skorzystać. Często dopiero na-
potykając na trudności techniczne, 
np. związane z  wymianą grzejników, 
uświadamiamy sobie, że bez pomocy 
konserwatora budynku, remont nie 
będzie mógł się odbyć. W  rzeczywi-
stości udział właściciela nierucho-
mości i innych organów może okazać 
się jeszcze większy. Wiele zmian pla-
nowanych w  mieszkaniu można wy-
konać dopiero po zgłoszeniu lub za 
zgodą spółdzielni, wspólnoty lub od-
powiedniego urzędu.

REMONT W ZGODZIE 
Z REGULAMINEM 
UŻYTKOWANIA BUDYNKU 
Nie każdy właściciel mieszkania 
czynszowego ma świadomość, że bu-
dynek wielomieszkaniowy powinien 
być użytkowany zgodnie z regulami-
nem. Ustalenia te obejmują także za-
sady remontowe i warto się z nimi za-
poznać przed przystąpieniem do prac. 
Najczęściej bowiem właściciel bu-
dynku wymaga zgłoszenia zamiaru 
remontu. Mieszkańcy są zobligowani 
do pisemnego poinformowania np. za-
rządu wspólnoty mieszkaniowej o pla-
nowanym zakresie robót i termin ich 
wykonania. Szczegółowe informacje 
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dotyczące regulaminu znajdziemy 
na stronie internetowej spółdzielni 
mieszkaniowej czy wspólnoty lub 
w  ich siedzibie. Aby uzyskać kon-
kretne wskazówki dotyczące regula-
cji prawnej, warto zasięgnąć rady za-
rządcy nieruchomości. Niektóre pla-
nowane przez nas zmiany wymagają 
np. zgody wszystkich mieszkańców 
nieruchomości. Regulamin spół-
dzielni lub wspólnoty mieszkaniowej 
może narzucać nam reguły dotyczące 
np. koloru i  wyglądu stolarki drzwi 
wejściowych i  okiennej. Choć wy-
miana okien i drzwi o tej samej wiel-
kości powinna być jedynie zgłoszona, 
co do ich formy możemy mieć już na-
rzucone warunki. Musimy otrzymać 
również zgodę na instalację krat. 

CO NIE WYMAGA ZGODY 
WŁAŚCICIELA BUDYNKU
Podstawowy remont mieszkania, 
który nie wpłynie na wygląd elewacji 
lub funkcjonowanie wspólnych stref 
budynku, najczęściej może być wy-
konany bez zgody właściciela nieru-
chomości i  reszty mieszkańców. Za-
tem odnowienie ścian wewnętrznych, 
podłóg i  sufitów, wymiana opraw 
oświetleniowych oraz innych instala-
cyjnych urządzeń końcowych, takich 
jak kuchenka, piecyk, urządzenia sa-
nitarne, jest możliwe bez zgody spół-
dzielni mieszkaniowej czy wspólnoty. 
Remont polegający na wymianie wy-
posażenia kuchni i  łazienki możemy 
wykonać bez pozwolenia – ponieważ 
jest on kwalifikowany jako bieżąca 

konserwacja lub odtwarzanie pier-
wotnego stanu, nie ingerujące w czę-
ści konstrukcyjne budynku oraz nie 
mające wpływu na funkcjonowa-
nie nieruchomości jako całości. Na-
tomiast zamiar przebudowy ścianek 
działowych, wymiany podłóg, drzwi 
wejściowych, okien, przerobienia 
wszelkich instalacji, wymianę grzej-
ników, remont balkonu lub loggi zwy-
kle wymaga zgłoszenia do wspólnoty 
lub spółdzielni. 

ZGŁOSZENIE REMONTU 
DO URZĘDU
Są jednak takie prace, których rozpo-
częcie będzie wymagało od nas rów-
nież podjęcia działań urzędowych. 
Warto tu zwrócić uwagę na znacze-
nie poszczególnych pojęć. Remon-
tem w  rozumieniu prawa budowla-
nego jest odtworzenie stanu pierwot-
nego, przy czym dopuszcza się stoso-
wanie wyrobów budowlanych innych, 
niż zostały użyte w  stanie pierwot-
nym. Przebudowa to prace, które do-
stosowują budynki lub ich części do 
nowych funkcji, a  mówiąc językiem 
przepisów, to roboty, w  wyniku któ-
rych następuje zmiana parametrów 
użytkowych lub technicznych istnie-
jącego obiektu budowlanego. Jesz-
cze czym innym jest rozbudowa, ro-
zumiana jako powiększenie po-
wierzchni zabudowy istniejącego 
obiektu budowlanego, np. dobudo-
wanie dodatkowej powierzchni użyt-
kowej. Prawo budowlane wyszczegól-
nia zakres prac, które będą wymagały 

jedynie zgłoszenia do urzędu, a na ja-
kie niezbędne będzie uzyskanie po-
zwolenia na budowę. Przeważnie je-
śli nasze plany związane z remontem 
mieszkania nie przewidują poważnej 
przebudowy ani rozbudowy i  pozo-
stają w świetle prawa budowlanego je-
dynie remontem, wówczas wystarczy 
zgłosić na piśmie rodzaj, zakres i spo-
sób wykonania robót budowlanych 
oraz termin ich rozpoczęcia. 
Wraz ze zgłoszeniem trzeba złożyć 
oświadczenie o  posiadanym pra-
wie do dysponowania nieruchomo-
ścią na cele budowlane. W  zgłosze-
niu powinniśmy opisać rodzaj, za-
kres i sposób wykonywania planowa-
nych robót i  termin ich rozpoczęcia. 
Niezbędne formularze dostępne są 
zazwyczaj na stronie internetowej 
danego urzędu. Do rozpoczęcia re-
montu można przystąpić wówczas, 
gdy w  terminie 30 dni od daty zło-
żenia zgłoszenia, organ nie wnie-
sie sprzeciwu. Jednak prace należy 
przeprowadzić nie później, niż po 
upływie dwóch lat od określonego 

Na wydanie pozwolenia 
na gruntowny remont 

mieszkania możemy 
poczekać do 65 dni od 

dnia złożenia dokumentów. 
Jednak termin ten dotyczy 

jedynie prawidłowo 
złożonych wniosków oraz 

załączników. Prawomocna 
decyzja o pozwoleniu na 

budowę uprawnia do 
rozpoczęcia prac.

Zasady prowadzenia 
remontu
W większości spółdzielni 
regulamin obejmuje godziny, 
w których można przeprowadzać 
głośne prace. Roboty 
wyburzeniowe, używanie 
wiertarki, młota pneumatycznego, 
piły mechanicznej itp. mogą mieć 
miejsce w godzinach 8:00-17:00. 
Nie mogą one być uciążliwe 
dla mieszkańców. Konieczne 
jest też przestrzeganie zasad 
bhp i ppoż. Regulamin również 
zabrania usuwania w trakcie 
prac wykonawczych gniazda 
lub instalacji zbiorczej anteny 
telewizyjnej. Jeśli w czasie 
remontu powstanie gruz lub 
odpady gabarytowe, konieczne 
jest zamówienie we własnym 
zakresie kontenera w firmie 
wywożącej odpady budowlane. 
Gospodarz budynku lub 
administrator ma obowiązek 
wskazać miejsce usytuowania 
takiego kontenera. Należy 
go usunąć na własny koszt 
nie później niż dwa dni po 
zakończeniu remontu. Przed 
rozpoczęciem prac należy 
o planowanym remoncie 
powiadomić najbliższych 
sąsiadów. 
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w  zgłoszeniu terminu ich rozpoczę-
cia. Jeśli mamy wątpliwości jak za-
kwalifikować plany remontowe, mo-
żemy zgłosić opis prac w  starostwie. 
Jeżeli po 30 dniach od złożenia pisma 
nie otrzymamy odpowiedzi, wów-
czas możemy rozpocząć remont. Brak 
zgłoszenia lub pozwolenia na budowę 
może być traktowane jako samowola 
budowlana i  skutkować nałożeniem 
kary. Grzywna może wynosić nawet 
kilka tysięcy złotych. Ponadto właści-
ciel nieruchomości, w  której zostały 
bezprawnie wykonane poważne prace 
remontowe może zostać zobowiązany 
do przywrócenia stanu pierwotnego 
w danym mieszkaniu. 
Zarówno o przebudowie, jak i remon-
cie zgłaszanym do urzędu, należy po-
wiadomić spółdzielnię lub wspólnotę 
mieszkaniową. Zgodnie z przepisami 
oddzielnej zgody konserwatora zabyt-
ków wymaga remont w  mieszkaniu 
zlokalizowanym w  wiekowej kamie-
nicy objętej ochroną konserwatorską. 

POTRZEBNE POZWOLENIE 
NA BUDOWĘ
Wystąpić o  pozwolenie na budowę 
należy wówczas, gdy mamy dokonać 
przebudowy. Może to być np. wy-
konanie kuchni w  miejscu łazienki 
i  odwrotnie, przerobienie instala-
cji centralnego ogrzewania, przebu-
dowa wymagająca ingerencji w kon-
strukcje budynku, jak np. wyburza-
nie ścian konstrukcyjnych. Także 
zabudowa balkonu, loggi oraz ich 
zadaszenia może być wykonana po 
otrzymaniu pozwolenia na budowę. 
W  celu otrzymania pozwolenia na 
przebudowę konieczne jest złożenie 
odpowiednich dokumentów w  sta-
rostwie czy urzędzie miasta, w  wy-
dziale architektury i  budownictwa, 
w  danym rejonie. Przedłożyć na-
leży wniosek o  pozwolenie na bu-
dowę, oświadczenie o  posiadanym 
prawie do dysponowania nierucho-
mością na cele budowlane i wniosek 
zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

budowlanych. Ponadto konieczne 
jest dołączenie czterech egzempla-
rzy projektu budowlanego wraz 
z niezbędnymi opiniami i uzgodnie-
niami. Na wydanie pozwolenia mo-
żemy poczekać do 65 dni od dnia zło-
żenia dokumentów. 

PRZEBUDOWA CZĘŚCI 
WSPÓLNEJ
Jeśli planujemy w ramach remontu 
ingerować w  część wspólną bu-
dynku wielomieszkaniowego, ko-
nieczna będzie dodatkowa zgoda 
wszystkich właścicieli lokali. Do 
takich prac należy zabudowa czę-
ści wspólnego korytarza, wymaga 
bowiem podjęcia uchwały przez 
wspólnotę. W  tym celu należy te-
mat poruszyć na zebraniu, na któ-
rym mieszkańcy mogą podjąć daną 
uchwałę. Innym sposobem będzie 
zbieranie indywidualnych głosów. 
Zgoda może zapaść częściowo w wy-
niku głosowania i częściowo na dro-
dze zbierania pojedynczych głosów, 
do którego uprawniony jest zarząd 
wspólnoty. Z  tego względu właści-
ciel mieszkania planujący przebu-
dowę związaną z ingerencją w część 
wspólną nieruchomości, powinien 
wystąpić z  prośbą do zarządu o  ze-
branie głosów. 

JEŚLI PLANUJEMY 
USYTUOWAĆ W INNYM, 
NIŻ PIERWOTNIE MIEJSCU 
NP. ŁAZIENKĘ LUB PRALNIĘ, 
NALEŻY SPRAWDZIĆ, CZY 
NIE BĘDZIE TO UCIĄŻLIWE 

DLA SĄSIADÓW. HAŁAS 
URZĄDZEŃ I SANITARIATÓW 

BYWA NA TYLE DOKUCZLIWY, 
ŻE MOŻEMY ZOSTAĆ 

WEZWANI DO SĄDU. SĄSIEDZI 
MAJĄ PRAWO STARAĆ SIĘ 
O NAKAZ PRZYWRÓCENIA 
POPRZEDNIEGO UKŁADU 

POMIESZCZEŃ. ZANIM 
WIĘC ZACZNIEMY REMONT, 

WARTO SPRAWDZIĆ 
I PRZEANALIZOWAĆ 

KONSEKWENCJE ZMIANY.

Wyburzanie ścian
Nurtującym tematem dla wielu właścicieli mieszkań jest usuwanie 
i przestawianie ścian wewnętrznych. Zasadniczo pozwolenie na budowę 
jest wymagane, gdy zamierzamy połączyć dwa pokoje usuwając ścianę 
nośną. Będzie wówczas potrzebna konsultacja z konstruktorem i projekt 
przebudowy. Jeśli chodzi o ścianę działową, zazwyczaj konieczne 
jest tylko zgłoszenie zamiaru z naniesieniem na plan mieszkania 
informacji, którą ze ścian zamierzamy usunąć. Może się jednak okazać, 
że konieczna będzie ekspertyza techniczna i pozwolenie na budowę, 
gdyż zmieniając układ obciążeń w budynku, wyburzenie ściany zagraża 
bezpieczeństwu konstrukcji. Zostaniemy o tym poinformowani przez 
spółdzielnię lub wspólnotę. Jednakże zazwyczaj tylko zgłoszenia wymaga 
zamiar ustawienia lekkiej ścianki działowej w celu podzielenia dużego 
pomieszczenia w mieszkaniu. Nie ma konieczności ubiegania się wówczas 
o pozwolenie na budowę, gdyż nie jest to element konstrukcyjny.

Po uzyskaniu zgody na 
przebudowę mieszkania 
mamy dwa lata na jej 
wykonanie. Co oznacza, 
że przyzwolenie na prace 
remontowe nie jest 
bezterminowe. 
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OBECNE CENY ENERGII SĄ WYSOKIE I PRAWDOPODOBNIE BĘDĄ STALE 
WZRASTAĆ, CORAZ BARDZIEJ OBCIĄŻAJĄC NASZ BUDŻET DOMOWY. 
CO ZROBIĆ, BY NIE WYDAWAĆ NA OGRZEWANIE ZBYT WIELE, ANI NIE 
MARZNĄĆ W ZIMNYCH POMIESZCZENIACH? NAJLEPIEJ PRZEPROWADZIĆ 
TERMOMODERNIZACJĘ DOMU.

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

Plan na lato: 
TERMO- 

MODERNIZACJA

Termomodernizacja polega na 
wprowadzeniu w  domu ta-
kich zmian, które spowodują 

zmniejszenie zużycia energii (cie-
pła) oraz, co nie mniej ważne, obniże-
nie kosztów związanych z zapewnie-
niem komfortu użytkowania i odpo-
wiedniego mikroklimatu w pomiesz-
czeniach. Dodatkowo pozwala ona 
wypełnić dyrektywy o  efektywności 

energetycznej, a  musimy pamiętać, 
że będą się one zaostrzały. Uspraw-
nienia, jakie możemy przeprowadzić 
w ramach termomodernizacji to ocie-
plenie ścian, dachów i stropodachów, 
stropów nad piwnicami, podłóg, wy-
miana okien i  drzwi oraz uspraw-
nienie systemu wentylacji. Jednak 
zmiany te są dość kosztowne, dlatego 
należy sprawdzić, jakie są dla nas 

najbardziej korzystne, by związane 
z  nimi nakłady finansowe były po-
krywane z uzyskanych oszczędności. 
  
OD CZEGO ZACZĄĆ?
Przed podjęciem decyzji, co do za-
kresu termomodernizacji warto za-
sięgnąć porady doświadczonego au-
dytora energetycznego. Określi on na 
podstawie badania termowizyjnego, 
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które elementy budynku są odpowie-
dzialne za straty energii, oszacuje ich 
wielkość oraz ustali zakres niezbęd-
nych prac remontowych. Do zadań 
audytora należy także sporządzenie 
kosztorysu inwestorskiego – zobra-
zuje on potencjalne koszty, które bę-
dziemy musieli ponieść w  związku 
z    ociepleniem domu. Na podstawie 
wskazanych w  audycie rozwiązań, 
wybieramy najbardziej opłacalne. 
Powinny one uwzględniać zarówno 
aspekty związane z  kosztami, jak 
i  z poprawą komfortu mieszkalnego 
domowników.   
Audyt energetyczny pozwala nie 
tylko na wybór optymalnego pro-
jektu termoizolacyjnego, ale jest 
także niezbędny podczas ubiega-
nia się o  kredyt i  premię termoizo-
lacyjną. Aktualna lista specjalistów 
uprawnionych do przeprowadzenia 
audytu energetycznego dostępna 
jest na stronie internetowej Zrzesze-
nia Audytorów Energetycznych. 

OTULIĆ ŚCIANY
Ocieplenie ścian polega na dodaniu 
warstwy materiału o właściwościach 
izolacyjnych, co powoduje zmniej-
szenie ucieczki ciepła przez do-
cieploną powierzchnię. Podwyższe-
nie temperatury na wewnętrznej po-
wierzchni ściany wpływa na komfort 
użytkowania oraz ogranicza skra-
planie się pary wodnej i  powstawa-
nie pleśni. Stopień, w  jakim ściany 

zewnętrzne izolują cieplnie określa 
współczynnik przenikania ciepła U. 
Im jego wartość jest mniejsza, tym 
lepiej. Współczynnik U ścian domów 
wzniesionych w ubiegłym wieku ma 
wartość ok. 1  W/(m2∙K). Dzięki ocie-
pleniu można zmniejszyć tę wartość 
do 0,20-0,25 W/(m2∙K).
Ściany można ocieplić od wewnątrz 
lub zewnątrz. Jednak najskuteczniej-
szym, a  zarazem najwygodniejszym 
sposobem, by stworzyć równomierną 
warstwę izolacji cieplnej na całej po-
wierzchni przegrody i wyeliminować 
mostki cieplne jest dołożenie war-

stwy ociepleniowej od strony zim-
niejszej, czyli od zewnątrz. Poza tym 
taka modernizacja jest też dobrym 
pretekstem do odnowienia elewacji 
i poprawienia atrakcyjności domu.
Ocieplenie ścian zewnętrznych 
można przeprowadzić metodami:

 ECTIS (BSO, metoda lekka mo-
kra) – polega na przyklejeniu do 
ścian zewnętrznych warstwy izola-
cji cieplnej (wełny mineralnej, sty-
ropianu) i  pokryciu jej tynkiem 
cienkowarstwowym,

 lekką suchą – polega na przytwier-
dzeniu warstwy termoizolacji do 
ściany za pomocą gwoździ, wkrętów, 
plastikowych kołków lub zszywek. 
Wełna mineralna (można też użyć 
styropianu) układana jest pomiędzy 
listwami rusztu konstrukcyjnego, 
do którego może być mocowana do-
wolna warstwa izolacyjna.

CIEPLEJ NA PODDASZU
Duże straty ciepła w starych domach 
występują przez nieogrzewane pod-
dasza oraz dach. Zastosowanie do 
ocieplenia stropu nad nieogrzewa-
nym poddaszem materiału izolacyj-
nego o grubości minimum 18 cm po-
zwala uzyskać korzystny współczyn-
nik przenikania ciepła tej przegrody. 
Najczęściej wykorzystywanym  ma- 
teriałem jest wełna mineralna, za-
pewniająca łatwość układania oraz 
możliwość docięcia na wymiar. 

Popularnym materiałem do ocieplenia ścian domu jest styropian (polistyren ekspandowany). 
Warto sięgnąć po płyty z dodatkiem grafitu (tzw. styropian w kropki), które mają lepsze 
właściwości termoizolacyjne niż zwykły styropian. 

Podczas ocieplania ścian domu bardzo ważne są warunki atmosferyczne. Aby uniknąć 
narażenia ocieplanych ścian na wilgoć, najkorzystniejszym okresem rozpoczęcia prac jest 
lato, dzięki czemu możliwe jest ich zakończenie przed jesiennymi deszczami.
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W  podobny sposób wykonuje się 
ocieplenie dachu. Zastosowanie 
wełny mineralnej gwarantuje, że 
materiał teromoizolacyjny będzie 
dokładnie umieszczony między kro-
kwiami tak, by do minimum ogra-
niczyć wszelkie pustki powietrzne. 
Łączna grubość ocieplenia powinna 
być określona w  audycie energe-
tycznym, lecz nie może być mniej-
sza niż 25 cm. Dobrze jest wykonać 
izolację dwuwarstwową, np. 20 cm + 
5 cm. W ten sposób unikniemy po-
wstawania mostków termicznych. 
Efektywnym sposobem na termo-
modernizację poddasza jest system 
nakrokwiowy. Składa się on z  płyt 
izolacyjnych z  wełny mineralnej, 
wysokoprzepuszczalnej membrany, 
inteligentnej paroizolacji oraz wkrę-
tów. Metoda ta polega na podłuż-
nym oraz poprzecznym wzmocnie-
niu konstrukcji dachu za pomocą 
deski montażowej oraz zamoco-
waniu warstwy izolacyjnej bezpo-
średnio do krokwi. Pozwala ona na 
przeprowadzenie remontu bez ko-
nieczności ingerowania we wnętrze 
domu – wszystkie prace mogą być 
wykonywane na zewnątrz. 

SZCZELNE OKNA
Wymiana starych, nieszczelnych 
okien istotnie przyczynia się do po-
prawy standardu energetycznego, po-
nieważ ucieka przez nie 15-25% cie-
pła. Aby zapewnić odpowiednią izo-
lacyjność cieplną, znaczenie ma za-
równo jakość stolarki, jak i  rodzaj 
zainstalowanych szyb. Po wymianie 
okien na nowe z  szybami zespolo-
nymi o dobrym współczynniku prze-
nikania ciepła U  albo przynajmniej 
po porządnym ich uszczelnieniu 
straty te mogą się zmniejszyć do 5%. 
Warto wybierać okna z  szybami ni-
skoemisyjnymi, gdyż nie tylko redu-
kują straty ciepła, ale dodatkowo po-
zwalają na bierne pozyskiwanie ener-
gii słonecznej. Dzięki temu poprawia 
się bilans energetyczny okna, a ogrza-
nie pomieszczenia wymaga mniejszej 
ilości energii. Przy wymianie starych 
okien na nowe, zwróćmy także uwagę 
na inne przydatne  właściwości szyb, 
np. dźwiękochłonność, samooczysz-
czenie czy podwyższony poziom 
bezpieczeństwa. 
Do uszczelnienia szczelin pomiędzy 
ramą okienną i ościeżnicą stosuje się 
taśmy ze spienionych tworzyw sztucz-
nych. Mogą one dobrze uszczelnić 
okna, ale ich wadą jest to, że szybko 
ulegają starzeniu i  trzeba je wymie-
niać co 2-3 lata. Uszczelnianie 

PAMIĘTAJMY, ŻE GRUBOŚĆ 
IZOLACJI CIEPLNEJ ŚCIAN 

ZEWNĘTRZNYCH CZY 
TO ZE STYROPIANU, CZY 

WEŁNY MINERALNEJ 
POWINNA BYĆ 

OKREŚLONA W AUDYCIE 
ENERGETYCZNYM 

– NAJCZĘŚCIEJ WYNOSI 
18-20 CM.   

Docieplenie dachu lub stropodachu 
pozwala zmniejszyć straty ciepła nawet 
o 80%. 

Termomodernizacja 
wymaga poniesienia 
nakładów finansowych. 
Warto jednak 
potraktować ją jako 
inwestycję w większy 
komfort i zdrowie. 
Zapewni też mniejsze 
rachunki w przyszłości.
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okien ma znaczenie nie tylko ze wzglę-
dów cieplnych. Szczelne okno lepiej 
chroni pomieszczenia w budynku od 
zewnętrznych hałasów i  przenikania 
do wnętrza pyłów. Utracie ciepła za-
pobiega też zamontowanie rolet ze-
wnętrznych lub okiennic.

DODATKOWE OCIEPLENIE
Przeprowadzając termomoderniza-
cję domu, nie zapomnijmy o  ocie-
pleniu newralgicznych miejsc, przez 
które mogą następować duże straty 
ciepła. Istotne jest więc zaizolowa-
nie narożników budynku, a  także 
przestrzeni wokół ościeży, nadproży 
i w miejscach łączenia płyt balkono-
wych ze ścianą budynku. Mostki ter-
miczne występujące na tych obsza-
rach przyczyniają się bowiem do zna-
czących strat ciepła. 
By ciepło z  domu nie uciekało do 
nieogrzewanej piwnicy, a  następ-
nie do gruntu, należy ocieplić strop 
nad piwnicą. Grubość warstwy styro-
pianu lub wełny mineralnej powinna 
wynosić minimum 8-14 cm. Izolacja 
termiczna do ocieplenia podłogi na 
gruncie musi mieć grubość 15-20 cm. 

WENTYLACJA
Istotnym elementem termomoderni-
zacji jest usprawnienie systemu wen-
tylacji, zwłaszcza gdy okna zostały 
wymienione na szczelne. Bo choć no-
woczesne, szczelne okna wyposażone 
są w system mikroszczelin, to wiele 
osób nie korzysta z  tej możliwości 
i  szczelnie zamyka okna. W  wyniku 
tego mieszkańcy często źle czują się 
w  pomieszczeniach, a  na ścianach 
pojawia się wilgoć. Dlatego lepszym 
rozwiązaniem jest zastosowanie na-
wiewników powietrza, które regu-
lują ilość powietrza dostającego się 
do domu zależnie od potrzeb. Na-
wiewniki montuje się w górnej części 
okna lub nad oknem.
By zapewnić odpowiednią wymianę 
powietrza, można także zastosować 
wentylację mechaniczną nawiew-
no-wywiewną z  rekuperacją (odzy-
skiem) ciepła, która zapewnia najlep-
szą kontrolę ilości i jakości powietrza 
doprowadzanego do pomieszczeń. 
Wentylacja mechaniczna działa nie-
zależnie od pory roku i  panujących 
warunków pogodowych. Wprawdzie 

wymaga ona większych nakładów 
inwestycyjnych, ale szybko się one 
zwracają.

POZWOLENIE NA 
TERMOMODERNIZACJĘ 
Zgodnie z  zapisami prawa budowla-
nego większość prac termomoderni-
zacyjnych dla domu jednorodzinnego 
nie wymaga pozwolenia na budowę, 
a  jedynie zgłoszenia. Są to przede 
wszystkim: ocieplenie ścian do wyso-
kości 12 metrów, wymiana okien bez 
zmiany ich rozmiaru, zamurowanie 
okien lub drzwi, zmiana pokrycia da-
chowego oraz modernizacja instalacji 
i remont kotłowni.
O pozwolenie na budowę musimy się 
postarać, jeżeli termomodernizacja 
obejmie zmianę kotła i modernizację  
instalacji gazowej lub budowę komina 
lub kominka oraz wstawienie zupeł-
nie nowych okien lub zmianę ich wy-
miaru oraz jeżeli nastąpi konieczność 
wymiany lub wzmocnienia więźby 
dachowej.

TERMOMODERNIZACJA 
Z DOPŁATĄ
NFOŚiGW uruchomił program ter-
momodernizacyjny „Ryś”, skiero-
wany do właścicieli domów jednoro-
dzinnych. Dofinansowanie obejmuje 
prace dociepleniowe, ale też moder-
nizację instalacji wewnętrznych oraz 
wymianę źródeł ciepła. 
Najwyższa możliwa dotacja wynie-
sie 40% przy kompleksowych inwe-
stycjach, obejmujących ocieplenie 
ścian i  dachu. W  przypadku termo-
izolacji tylko niektórych elementów, 
a także zastosowaniu wentylacji me-
chanicznej z  odzyskiem ciepła czy 
odnawialnych źródeł energii, wła-
ściciel budynku dostanie 20% dota-
cji. Pokryje ona w całości koszty nie-
zbędnej dokumentacji projektowej, 
a  także koszty oceny energetycznej 
budynku przed realizacją inwesty-
cji i  potwierdzenie efektów realiza-
cji przedsięwzięcia. Ocena energe-
tyczna nie będzie wymagała skom-
plikowanego audytu. 

Korzyści wynikające z termomodernizacji domu
 Obniżenie rachunków za ogrzewanie domu poprzez zmniejszenie zużycia 

energii.

 Polepszenie komfortu mieszkalnego domowników oraz związana z tym 
poprawa zdrowia – w pomieszczeniach nie ma zimnych ścian czy podłóg, 
brak wilgoci (a co jest z nią związane brak pleśni na ścianach czy sufitach), 
dom jest też łatwiej ogrzać nawet przy największych mrozach. 

 Poprawa estetyki elewacji domu – budynek zyskuje nowy, atrakcyjny 
wygląd, a przez to jego wartość rynkowa wzrasta.

 Korzyści ekologiczne związane z ograniczeniem zużycia źródeł energii 
– ograniczamy emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza. 

Aby zmniejszyć zapotrzebowanie domu 
na energię oraz zredukować koszty 
ogrzewania, niezbędne jest docieplenie 
budynku. Często pomaga również 
wymiana nieszczelnej stolarki okiennej. 
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Remont łazienki to duże i kosz-
towne przedsięwzięcie, które 
wykonuje się raz na kilka lub 

kilkanaście lat. Warto przeprowa-
dzić go właśnie w miesiącach póź-
nowiosennych lub letnich. I chociaż 
od wielu lat publikowane są porad-
niki, które szczegółowo opisują, jak 
prawidłowo wykonać okładzinę ce-
ramiczną, wylewkę czy jak położyć 
tynk i gładź, a producenci chemii bu-

dowlanej na targach, w składach bu-
dowlanych, czy indywidualnych szko-
leniach demonstrują kolejne etapy 
prac, to nadal, jak pokazuje praktyka, 
popełnianych jest wiele błędów. Nie-
dostateczne przygotowanie podłoża, 
jego wyschnięcie czy zastosowanie 
nieodpowiedniego gruntu, zaprawy 
klejącej to tylko nieliczne nieprawi-
dłowości. Do remontu łazienki należy 
się więc dobrze przygotować. Nawet 

jeśli zatrudnimy fachowca, warto wie-
dzieć, jak powinny przebiegać kolejne 
etapy i jakich produktów chemii bu-
dowlanej należy użyć, bo to właśnie od 
nich zależy trwałość i jakość wykona-
nych prac. Pamiętajmy, że w pomiesz-
czeniach, gdzie jest dużo wilgoci, a do 
tych należy właśnie łazienka, wyma-
gania, co do zastosowanych produk-
tów są także duże. Tu niestety każdy 
błąd wiele kosztuje.     

JEŚLI CHCEMY PRZEZ DŁUGIE LATA CIESZYĆ SIĘ PIĘKNĄ, WYREMONTOWANĄ 
ŁAZIENKĄ, POWINNIŚMY ZADBAĆ O JAK NAJLEPSZE MATERIAŁY 
WYKOŃCZENIOWE I CHEMIĘ BUDOWLANĄ. TO ONE W DUŻEJ MIERZE DECYDUJĄ 
O TRWAŁOŚCI I ESTETYCE, MIMO CODZIENNEJ EKSPLOATACJI POMIESZCZENIA. 

ŁAZIENKI

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

Gruntowny remont
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Aby cieszyć się długo 
wyremontowaną łazienką, należy 

zadbać o wysokiej jakości zaprawy 
klejowe, fugi, preparaty gruntujące 

i uszczelniające.
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PODCZAS ZAKUPÓW 
CHEMII BUDOWLANEJ 

PRZEZNACZONEJ 
DO REMONTU 

LUB WYKAŃCZANIA 
ŁAZIENKI WARTO 

SIĘGAĆ PO MARKOWE 
ROZWIĄZANIA 
OD JEDNEGO 
PRODUCENTA. 

ZASTOSOWANIE 
ODPOWIEDNIO 

SKOMPONOWANEJ GRUPY 
MATERIAŁÓW 
GWARANTUJE 

ICH EFEKTYWNĄ 
WSPÓŁPRACĘ 

I TRWAŁOŚĆ ELEMENTÓW 
WYKOŃCZENIOWYCH  

PRZEZ DŁUGIE
LATA.
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Przed rozpoczęciem prac remonto-
wych należy odciąć odpływ wody, 
wyłączyć prąd i zdemontować stare 
instalacje. Musimy także ocenić 
stan istniejącego podłoża. Czasami 
zdarza się, że stare płytki mocno 
przylegają do ściany i podłogi. W ta-
kim przypadku nie trzeba zrywać 
okładziny, można na niej położyć 
nową „metodą płytka na płytkę” 
–  stan starej okładziny powinien 
ocenić fachowiec. Taki sposób ukła-
dania jest możliwy przy zastosowa-
niu odpowiednich klejów i w sytu-
acji, gdy przestrzeń w łazience i po-
ziom podłóg w mieszkaniu na to 
pozwalają. Jednak najczęściej decy-
dujemy się na skucie starych płytek. 
Pracę tę wykonujemy za pomocą 
młotka, dłuta lub maszynowo mło-
tem pneumatycznym z odpowiednią 
końcówką. Po skuciu płytek może 
okazać się, że ściany i podłogi są 
krzywe. Należy je wtedy wyrównać 
– np. szpachlami cementowymi tak, 
aby zachowały pion i poziom.   
Podłoże, na którym będzie układana 
nowa okładzina z płytek ceramicz-
nych musi być równe, mocne, nośne, 
suche oraz wolne od rys. Wszelkiego 
rodzaju powłoki malarskie oraz inne 

warstwy, które mogłyby w znaczący 
sposób wpłynąć na pogorszenie 
przyczepności trzeba usunąć. Pod-
łoże należy odkurzyć i oczyścić z luź-
nych elementów. Jeśli nie zadbamy 
o przygotowanie powierzchni, nie 
pomoże nawet najlepszy klej – nowe 
płytki będą pękać lub odpadać. 

GRUNT TO GRUNTOWANIE
Przygotowane podłoże musimy do-
kładnie zagruntować. Jest to szcze-
gólnie ważne w przypadku po-
wierzchni słabych i o silnej lub 
zróżnicowanej chłonności (grunty 
zmniejszają ją i wyrównują). Dzięki 
zastosowaniu odpowiednich prepa-
ratów wydłużamy czas możliwej ob-

róbki nakładanych zapraw kleją-
cych oraz wzmacniamy podłoże na 
głębokość kilku-kilkunastu milime-
trów. Dobierając preparat, weźmy 
pod uwagę również metodę kładze-
nia nowej okładziny. Jeśli pozosta-
wiliśmy stare płytki ceramiczne, po-
winniśmy nanieść na ich powierzch-
nię preparat gruntujący do podłoży 
niechłonnych.

USZCZELNIENIE ŁAZIENKI
Jeśli usunęliśmy starą okładzinę, 
musimy uszczelnić łazienkę. W  tym 
celu połączenia ścienne i ścian z pod-
łogą zabezpieczamy narożnikami 
oraz taśmami uszczelniającymi. Na 
przepustach rurowych i wokół od-
pływów montujemy uszczelki oraz 
wykonujemy izolację przeciwwilgo-
ciową i przeciwwodną na powierzchni 
pod nową okładziną. Łazienka to po-
mieszczenie wilgotne i zastosowanie 
samej zaprawy klejącej jest niewy-
starczające, dlatego należy uszczelnić 
wszystkie powierzchnie podłogowe, 
a już na pewno strefy mokre (kabinę 
prysznicową, podłogę pod wanną czy 
brodzikiem, ścianę pod umywalką). 
Hydroizolacja to niezbędny element, 
który pozwoli zachować wodoszczel-
ność całego układu oraz zapobie-
gnie tworzeniu się nieestetycznych 
zacieków, pleśni, a nawet odspaja-
niu  płytek. Uszczelnienie należy wy-
prowadzić na ściany na wysokość 
minimum 15 cm. W okolicy kabiny 
czy wokół wanny powinno być one 
nałożone wyżej, co najmniej 20  cm 
ponad poziom, do którego może 

Zaprawa klejowa musi być 
dopasowana nie tylko do rodzaju 
podłoża i warunków użytkowania, ale 
też do typu płytek, ich nasiąkliwości 
oraz rozmiaru.

Ogromny wpływ na jakość i trwałość 
okładziny ma klej, jakiego użyjemy do 

mocowania płytek. 
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dotrzeć woda. Do wykonania hydro-
izolacji używamy szlamów uszczel-
niających (czy też jak niektórzy mó-
wią zapraw polimerowo-cemento-
wych) lub popularnie nazywanych 
folii w płynie. Folia w płynie to pro-
dukt powszechnie używany, który 
zna każdy wykonawca, nawet do-
mowy majsterkowicz. Jest ona go-
towa do użycia, ma konsystencję gę-
stej śmietany, po wyschnięciu two-
rzy izolacyjną powłokę o bardzo du-

żej elastyczności. Folię najłatwiej 
jest nakładać pędzlem lub wałkiem. 
Przy malowaniu stosujemy zasadę 
nanoszenia powłoki „na krzyż”, 
czyli pierwszą warstwę np. pionowo, 
drugą poziomo. Kolejne warstwy 
można nakładać w zależności od wy-
maganej grubości powłoki.
Dobrym rozwiązaniem są szlamy 
uszczelniające, szczególnie te dwu-
składnikowe i bazujące na połączeniu 
dwóch spoiw – hydraulicznego 

Aby osiągnąć 
pełne przyleganie 
płytek do podłoża, 
najlepiej zastosować 
dwustronną metodę 
klejenia, nanosząc 
klej zarówno 
na podłoże, jak 
i cienką warstwą 
na spodnią stronę 
płytki. 
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Szlam jedno- czy 
dwuskładnikowy?
Największa różnica między szlamami 
jedno- i dwuskładnikowymi to 
elastyczność tych produktów. 
Dwuskładnikowe są odkształcalne, 
po wyschnięciu zachowują się 
podobnie jak papa. Ilość miejsc 
i podłoży, na które można je 
stosować jest nieograniczona. 
Różnica między szlamami jest 
także w ich przygotowaniu 
– jednoskładnikowe mieszamy 
z wodą, a dwuskładnikowe 
w odpowiednich proporcjach 
podanych przez producenta. Dzięki 
temu, że do przygotowywania 
szlamów jednoskładnikowych 
używamy wody, możemy wykonać 
konsystencję rzadszą lub gęstszą, 
w zależności od metody nakładania 
szczotką lub pacą. Niestety 
w izolacjach dwuskładnikowych 
raczej nie ma możliwości 
regulowania konsystencji, co 
powoduje, że niektóre trudniej 
nałożyć szczotką. Ewentualne 
większe dolanie składnika mokrego 
będzie powodować, że na koniec 
zostanie za dużo składnika suchego.
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cementu i płynnej dyspersji – 
są bardziej trwałe i elastyczne. 
Skutecznie chronią łazienkę i podłoże 
oraz pomieszczenia sąsiadów przed 
zawilgoceniem oraz zagrożeniami po-
wstałymi w razie ewentualnego zala-
nia. Dodatkowo szlamy są łatwe i eko-
nomiczne w użyciu – nanosi się je 

pacą lub wałkiem malarskim w mini-
mum dwóch warstwach (błędem jest 
nałożenie tylko jednej warstwy). Le-
piej jest zrobić więcej warstw mniej-
szej grubości, niż mniej warstw grub-
szych. Zastosowanie szlamów dwu-
składnikowych jest droższym sposo-
bem uszczelniania, niż zastosowanie  
folii w płynie,  jednak uzyskujemy 
lepsze parametry użytkowe. 

PRZYKLEJANIE OKŁADZINY
Zanim przystąpimy do układania 
okładziny, musimy kupić odpowied-
nią zaprawę klejącą, którą będziemy 
przyklejali płytki. W sklepach z che-
mią budowlaną jest bardzo dużo 
preparatów przeznaczonych do tego 
celu. Możemy wybierać między 
tymi podstawowymi, jak i  o  zwięk-
szonej przyczepności. Obecnie obo-
wiązuje norma PN-EN 12004, która 
dość przejrzyście klasyfikuje za-
prawy klejące. Ułatwia ona wybór, 
ponieważ dzieli przede wszystkim 
zaprawy na te o podstawowych pa-
rametrach przyczepności do podłoża 
w różnych warunkach (typ 1) i na te 
o zwiększonej przyczepności (typ 2). 
Do łazienek (czyli pomieszczeń wil-
gotnych) najlepiej wybierać  tylko te 
preparaty oznaczone według tej kla-
syfikacji jako typ 2. Mogą nazywać 
się różnie, na przykład elastyczne 
zaprawy klejowe, zaprawy klejowe 
wzmocnione lub wysokoelastyczne 
zaprawy klejowe. Warto zwrócić 
również uwagę, czy produkty takie 
 dodatkowo  zawierają  odpowiednio 

JAKIŚ CZAS TEMU JEDYNĄ 
OPCJĄ PRZY WYBORZE 

FARB POD PRYSZNIC BYŁY 
FARBY OLEJNE. CAŁKOWICIE 

WODOODPORNE NIE 
BYŁY ZBYT ESTETYCZNE.  
DZIŚ NA PRAWIDŁOWO 

WYGŁADZONĄ 
I ZAGRUNTOWANĄ ŚCIANĘ 

MOŻNA NAKŁADAĆ 
NOWEJ GENERACJI FARBY 

OLEJNE, UZYSKUJĄC 
BARDZO CIEKAWE EFEKTY 
DEKORACYJNE. SPOŚRÓD 

POZOSTAŁYCH TYPÓW FARB 
WYBIERAĆ NALEŻY TYLKO 

TE, KTÓRE CHARAKTERYZUJĄ 
SIĘ EKSTREMALNĄ 
ODPORNOŚCIĄ 

NA SZOROWANIE 
I ZACHLAPANIA.

Coraz częściej w łazienkach stosuje się fugi 
o podwyższonej elastyczności. Polecane są 
do spoinowania modnych ostatnio płytek 
wielkoformatowych.

Aby łazienka wyglądała po malowaniu 
naprawdę dobrze przez długi czas, należy 

zastosować farby odporne na wilgoć.
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dobraną ilość środków hydrofo-
bizujących. Pozwolą one zaliczyć 
zaprawy do preparatów o szczegól-
nie małej nasiąkliwości, a to ozna-
cza, że w określonym czasie wchłoną 
znikomą ilość wody w  porównaniu 
ze zwykłą zaprawą budowlaną. Za-
prawy takie dzięki starannie dobra-
nej recepturze i unikalnym dodat-
kom modyfikującym charakteryzują 
się także zwiększoną przyczepno-
ścią do podłoża i wydłużonym cza-
sem otwartym. Użycie ich do kle-
jenia płytek w łazienkach, szcze-
gólnie w okolicach wanien, brodzi-
ków, umywalek, eliminuje ryzyko, 
że przypadkowo rozlana woda, w ra-
zie ewentualnych nieszczelności, 
w  szybkim czasie spenetruje za-
prawę klejącą i wpłynie na pogorsze-
nie jej właściwości. 
Jeśli w łazience planujemy układać 
płytki wielkoformatowe lub zamie-
rzamy zamontować w niej ogrzewa-
nie podłogowe, zaprawa klejowa, 
jaką zastosujemy do ich układania, 

powinna cechować się odkształcal-
nością S1 lub S2 oraz oczywiście 
podwyższoną przyczepnością. Za-
prawę nakładamy kielnią lub szpa-
chelką i rozprowadzamy za pomocą 
odpowiedniej pacy zębatej, z zacho-
waniem równych odstępów między 
płytkami. Najlepiej wymieszać ją 
z minimalną ilością wody, jaką za-
leca producent. Spowoduje to, że za-
prawa będzie bardziej gęsta, a jed-
nocześnie na tyle plastyczna, aby 
dało się nią pracować. Bardziej gęsta 
konsystencja sprawi, że duże i cięż-
kie płytki nie będą się obsuwały.

KOLOROWE FUGI
Kolejnym etapem układania płytek 
ceramicznych jest wypełnienie spoin. 
Na rynku dostępnych jest wiele ro-
dzajów zapraw fugowych, przezna-
czonych do różnego  rodzaju okła-
dziny. W łazience z powodzeniem 

Dobór odpowiedniej chemii budowlanej  
pomoże uniknąć problemów, takich jak 
odpadające płytki czy kruszenie się fug.
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sprawdzą się bardzo popularne ela-
styczne zaprawy na bazie cementu.  
Ich szeroka oferta barw daje moż-
liwość dopasowania koloru spoiny 
do każdego rodzaju okładziny. Fuga 
pod kolor płytek wywoła efekt har-
monii i jednolitej przestrzeni, po-
zbawionej zbędnych podziałów. Ma 
to szczególne znaczenie, gdy remon-
tujemy małą łazienkę – widoczne li-
nie pomniejszają optycznie wnętrza. 
Nowością są fugi z dodatkiem bro-
katu, który potrafi dyskretnie od-
mienić wnętrze, dodają mu połysku 
i blasku. Dodatkowo zapewniają one 
tzw. efekt perlenia, czyli zwiększoną 
odporność na wodę.    

ELASTYCZNE DYLATACJE
Dylatacje uszczelniamy, umieszcza-
jąc w szczelinach sznur dylatacyjny 
do fug silikonowych i wypełniając je 
fugą trwale elastyczną, czyli tzw. sili-
konem. Elastyczna fuga silikonowa 
ze względu na bardzo dobre właści-
wości obróbki oraz odporność na 
rozwój grzybów, procesy starzenia 

się i trudne warunki, jest szczegól-
nie polecana do uszczelniania spoin 
łączących i dylatacyjnych w łazien-
kach oraz innych obszarach sanitar-
nych. Silikony dostępne są w wielu 
kolorach, dzięki czemu nawet naj-
bardziej wymagający klient będzie 
mógł bez trudu dopasować go barwą 
do koloru fugi.

GŁADŹ W ŁAZIENCE
Nie zawsze w łazience decydujemy 
się na okładzinę ceramiczną, po-
nadto sufit przeważnie jest wykony-
wany na gładko. W pomieszczeniach 
takich jak łazienka, czyli narażonych 
na wilgoć – szczególnie małych i ze 
słabą wentylacją – nie powinniśmy 
używać wyrobów gipsowych. Gips 
jest bowiem spoiwem, które ma zdol-
ność wiązania wyłącznie na powie-
trzu, a po związaniu nie jest odporny 
na działanie wody i wilgoci. Pod ich 
wpływem gips rozmięka i traci swoje 
parametry użytkowe. Chcąc wyko-
nać trwałe i gładkie powierzchnie 
w łazience, odporne na działanie wil-

goci należy zastosować produkty ce-
mentowe. Cement ma neutralną od-
porność na wodę. Do wykonania po-
wierzchni na gładko w  łazience wy-
bierzmy np. cementowo-polimerową 
białą gładź szpachlową, którą mo-
żemy pomalować na dowolny kolor. 

FARBY DO ŁAZIENKI
W łazienkach ściany narażone są na 
częsty i intensywny kontakt z wodą 
i parą wodną, dlatego wybrana farba 
musi zapewnić im właściwą ochronę 
przed tymi niekorzystnymi czynni-
kami. Jeśli więc chcemy pomalować 
łazienkę, wybierzmy przeznaczone 
do tego celu emulsje, często o nazew-
nictwie „kuchnia i łazienka” lub „kit-
chen & bathroom” (przeznaczone są 
zarówno do kuchni, jak i  łazienek, 
ponieważ w obu pomieszczeniach pa-
nują specyficzne warunki). Farby ta-
kie w katalogach ma większość pro-
ducentów oferujących swoje wyroby 
na polskim rynku. Ich zasadniczą za-
letą jest odporność na działanie pary 
wodnej – nie dopuszczają jej do wnę-
trza ściany. Ponadto mają również 
domieszki substancji, które utrud-
niają rozwój grzybów i pleśni. Takie 
farby są bardzo odporne na szorowa-
nie za pomocą detergentów, dzięki 
czemu nawet po wielokrotnym my-
ciu ściany nie wybłyszczają się, a ko-
lor nie blednie. Ta klasa produktów 
cechuje się niską nasiąkliwością 
i zwykle nawet po zalaniu nie pozo-
stają widoczne ślady ani zacieki. Naj-
większy wybór farb odpornych na 
zmywanie i szorowanie możemy zna-
leźć wśród wyrobów emulsyjnych 
i epoksydowych. 
Producenci ciągle prześcigają się 
w  pomysłach, jak uzyskać jeszcze 
lepsze parametry farb łazienkowych. 
Przykładem takiego rozwiązania jest 
stworzenie farb zawierających cera-
miczne mikrokuleczki. Tworzą one 
na ścianie powierzchnię lepiej zmy-
walną niż tradycyjne farby lateksowe. 
Nowością są także produkty, które 
mają w swoim składzie domieszkę 
srebra. Farby takie pomagają stabi-
lizować ilość patogennych (tj. wywo-
łujących choroby) bakterii i grzybów 
na ścianach na poziomie najbardziej 
przyjaznym dla człowieka. Nowszego 
typu farby nie wydzielają również 

Farby przeznaczone do 
łazienek zapewniają ścianom 
trwałą powłokę, odporną na 

wilgoć i działanie grzybów 
pleśniowych. Pomalowane 

nimi powierzchnie na długo 
pozostaną czyste, a ich kolor 

wyrazisty i świeży.
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zapachów ani szkodliwych substan-
cji, co jest szczególnie istotne dla 
alergików i osób wrażliwych. 
Farby do łazienek można kupić 
w  dowolnym kolorze, także na za-
mówienie z mieszalnika. Dostępne 
są w wersji błyszczącej, półmatowej 
oraz satynowej. Należy dodać, że ja-
śniejsze kolory lepiej znoszą szoro-
wanie, niż te zdecydowane, ciem-

niejsze (nawet w tej samej klasie 
ścieralności).  
Pamiętajmy, że sufit w łazience jest 
dość mocno ogrzewany i zwykle wil-
gotny, dlatego farba do sufitów musi 
być także bardzo odporna na wil-
goć, najlepiej, aby wykazywała wła-
ściwości grzybobójcze, a dodatkowo 
powinna cechować się bardzo dobrą 
przyczepnością. 

Wodoszczelne czy wodoodporne?
Pamiętajmy, że nie wszystkie produkty wodoodporne są wodoszczelne, 
za to wszystkie wodoszczelne są wodoodporne. Pojęcie wodoszczelności 
jest bardzo często mylone właśnie z wodoodpornością. Tradycyjny 
klej, fuga czy podkład podłogowy są wodoodporne, to znaczy, że są 
odporne na działanie wody, nie ulegają zniszczeniu pod jej wpływem. 
To, że taki produkt nasiąka wodą jest zjawiskiem naturalnym, niestety 
woda ta penetruje dalej. Należy zdać sobie sprawę, że klej czy fuga nie 
zahamują przenikania wody, nie poprawią wodoszczelności, musiałyby 
być jednocześnie izolacjami. Wodoszczelne są na pewno izolacje 
wodochronne, dlatego są one wymagane w łazienkach. Penetrująca 
w głąb podłoża woda zniszczy materiały budowlane, które nie muszą 
być przecież wodoodporne. Ale nie wszystkie wyroby budowlane są 
wodoodporne, nie są nimi wyroby gipsowe i anhydrytowe.

Do malowania 
sufitu w łazience 
nie powinno się 
używać zwykłych 
farb do wnętrz. 
Powłoka musi być 
zabezpieczona przed 
wilgocią i wahaniami 
temperatury.
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NIE MASZ CZASU NA REMONT, A SILNIE ODCZUWASZ POTRZEBĘ ZMIANY? DODAJ 
SWEJ ŁAZIENCE BARWY, A W SZYBKI SPOSÓB ODŚWIEŻYSZ JEJ WYGLĄD. 

Łazienkę podkreśl 
AUTOR TEKSTU: Anna Harasimowicz

KOLOREM
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Moda na minimalizm oraz sto-
nowane barwy wnętrz spra-
wiła, że nasze otoczenie ma 

wyciszony charakter i  działa na nas 
uspokajająco. Jednocześnie jest to 
doskonałe tło do ekspozycji wyjątko-
wych elementów wystroju, spektaku-
larnych detali i oryginalnych mebli. 
Ponadto wyważone wnętrze stanowi 
bazę do łatwej zmiany aranżacji. Nie-
wielkimi środkami możemy odmie-
nić panujący w nim nastrój.

ZABAWA KOLOREM
Dodając kilka elementów w  danym 
stylu sprawimy, że pomieszczenie na-
bierze całkowicie innej energii. Do-
brą metodą jest wprowadzenie nowej 
barwy we wnętrzu. Dotyczy to rów-
nież łazienki. Jeśli zmęczyła nas mo-
notonia białej, szarej, beżowej aran-
żacji, wystarczy w  jej przestrzeni 
umieścić kolorystyczne akcenty, 
które zadziałają na pomieszczenie 
jak makijaż. Razem z  barwą może 
iść w  parze wyrazisty wzór, który 
doda wystrojowi łazienki dynami-
zmu. Dla osiągnięcia bardziej spek-
takularnego efektu, wybierzmy in-
tensywne barwy. Dla osób ceniących 
kolory ziemi, wystarczy, aby dodać 
kilka elementów w tonacjach dopeł-
niających. Dzięki temu w szybki spo-
sób odświeżymy wizerunek łazienki. 
Zmianę można wprowadzić małymi 
krokami lub dodając większe plamy 
barwne. Od naszego gustu i możliwo-
ści zależy, jaki sposób wybierzemy.

FARBA  
DLA SZYBKIEGO EFEKTU
Największą zmianą, jaką możemy 
wprowadzić w  łazience w dość krót-
kim czasie jest przemalowanie pła-
skich powierzchni takich jak ściany, 
sufit czy podłoga. Wyjątkowy efekt 
uzyskamy, nadając intensywną bar- 
wę ścianom pomieszczenia. Jeśli całe 
przegrody są wcześniej malowane, 
wówczas płaszczyzna ekspozycji bę-
dzie dość duża. Aby efekt nie przy-
tłaczał wnętrza, wystarczy pokryć 
farbą jedną ze ścian. Gdy płytki ce-
ramiczne osłaniają je do pewnej wy-
sokości, pozostała przestrzeń do-
skonale będzie nadawała się do wy-
eksponowania dodatkowej barwy 
w  wystroju. Skorzystajmy z  farb la-

teksowych przeznaczonych do po-
mieszczeń, w  których panuje pod-
wyższona wilgotność. Przy całościo-
wym pokryciu przegrody okładziną 
pozostaje też możliwość skorzysta-
nia z  farb do płytek ceramicznych. 
Są one w  stanie zmienić całkowi-
cie wizerunek łazienkowych kafel-
ków, a  efekt jest nadzwyczaj atrak-
cyjny. Najłatwiej pokryć farbą płytki 
wraz z  fugami, ale można też poku-
sić się o  osłonięcie spoin. Nie mu-
simy też korzystać z jednego koloru 
farby na wszystkich ścianach. Inną 
barwą warto wyróżnić jedną ze ścian, 
np. z umywalką. Dobrym pomysłem 
jest też pasmowe zastosowanie kon-
trastowej farby czy wręcz stworzenie 
dwubarwnej szachownicy. 

BARWNE WZORY
Kolor we wnętrzu może zaistnieć 
w  bardziej oryginalnej formie, czyli 
w postaci modnych grafik. Również 
w łazience na ścianach czy sprzętach 
warto umieścić efektowne wzory. 
Maluje się je z  wykorzystaniem sza-
blonów. Nietrudno wykonać tego ty- 
pu zdobienia. Po dokładnym przykle-
jeniu wybranego wzoru i  osłonięciu 
jego okolic na danej powierzchni, wy-
starczy małym wałkiem nanieść wy-
braną farbę. Innym sposobem, dużo 
szybszym, jest zastosowanie nakle-
jek, np. wypukłych z efektem 3D. 

FARBY DO PŁYTEK 
CERAMICZNYCH SĄ 

W STANIE CAŁKOWICIE 
ZMIENIĆ WIZERUNEK 

ŁAZIENKOWYCH 
KAFELKÓW. 

Ściany w łazience malujemy 
farbą przeznaczoną 
do pomieszczeń 
o podwyższonej wilgotności.

Pomalować można 
w łazience tylko 
jedną ze ścian. W jej 
niewielkiej przestrzeni 
będzie to wyraźna 
zmiana.
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Wśród szerokiej oferty znajdziemy 
naklejki specjalnie przeznaczone do 
łazienki. Są odporne na wilgoć i nie 
odkleją się pod wpływem pary wod-
nej. Stosując drobne elementy je-
steśmy w stanie kolorowymi naklej-
kami zmienić wizerunek gładkich 
płytek ceramicznych. Będą spra-
wiały wrażenie wzorzystych.

TAPETA I FOTOTAPETA
Nowoczesne tapety oraz fototapety 
bez trudu można zastosować w  ła-
zience. Atrakcyjne wzory i  kolory 
sprawią, że w  ciągu jednego dnia 
wprowadzimy we wnętrzu znaczną 
zmianę. Do tego celu należy wybie-
rać odporne na wilgoć tapety wi-
nylowe lub wyprodukowane z  uży-
ciem włókna szklanego. Najlepszy 
efekt uzyskamy, pokrywając jedną 
ze ścian lub jej część. Tapety winy-
lowe produkuje się z  warstwy pa-
pieru pokrytego winylem w postaci 
płaskiej lub spienionej. Pierwsza 
lepiej odbija promienie słoneczne, 
jest odporna na zarysowania, lecz 
jako cienka gorzej maskuje nierów-
ności ściany. Spienione PVC two-
rzy grubszą warstwę, choć z  dru-

giej strony łatwo go zarysować. Wi-
nylowe tapety bez trudu się docina 
i przykleja. Dużym atutem jest to, że 
można je myć. Podobnie jest z pro-
duktami z  włókna szklanego. Tego 
rodzaju tapety przypominają fak-
turą tkaninę. Są odporne na działa-
nie środków chemicznych, dlatego 
nadają się do mycia detergentami. 
Pozwalają oddychać ścianie, można 
je malować i stosować we wszystkich 
pomieszczeniach. Niestety przy wy-
mianie odchodzą wraz z  tynkiem, 
dlatego warto przemyśleć decyzję 
o wyborze tego typu tapety. 

WZÓR NA POSADZCE
Gładka okładzina na podłodze to 
także pole do popisu. Duże płytki 
można pomalować na intensywny 
kolor lub dzięki szablonom stwo-
rzyć wzór. Szybko zmienimy wystrój 
w  łazience korzystając z wzorzystej 
i kolorowej wykładziny odpornej na 
wilgoć. Sprawdzi się tu choćby li-
noleum. Całe pomieszczenie mo-
żemy wyłożyć tego typu wykła-
dziną lub użyć naklejanych płytek. 
Mniejsze elementy łatwiej przyciąć 
na wymiar. 

Odporne na wilgoć tapety to szybki 
sposób na odmianę wnętrza łazienki. 

Tapeta nie tylko 
wnosi do wnętrza 

kolor, ale buduje też 
przytulną atmosferę.

TAPETY Z WŁÓKNA 
SZKLANEGO PRZYPOMINAJĄ 

FAKTURĄ TKANINĘ. 
NADAJĄ SIĘ DO MYCIA 

DETERGENTAMI. 
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Wybór wzorów i kolorów 
tapet przeznaczonych do 
łazienek jest praktycznie 

nieograniczony.
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WYRAZISTE  
TEKSTYLIA KĄPIELOWE
Jednym z łatwiejszych i błyskawicz-
nych sposobów na włączenie nowych 
kolorów w  łazience jest wprowadze-
nie dekoracji w postaci nowych ręcz-
ników, dywaników, pokrowców na 
deskę sedesową oraz zasłony kąpielo-
wej. Te wyraziste elementy mogą cał-
kowicie swą barwą zmienić wystrój 
łazienki. Wystarczy wybrać zestaw 
w  ulubionym kolorze, współgrają-
cym z wykończeniem pomieszczenia. 
Dobrej jakości, mięsiste ręczniki 
o intensywnej barwie będą eleganc-
kimi detalami, podnoszącymi pre-
stiż pomieszczenia. Modne dziś pu-
szyste dywaniki wprowadzą swą 
miękkością przytulny klimat. 
Wzorzysta zasłona kąpielowa to je-
den z największych pod względem 
płaszczyzny dodatków w  łazience. 
Może stać się ekspozycją ciekawego 
rysunku, zdjęcia lub samego ko-
loru. Wybrany obraz możemy zamó-
wić w drukarni zajmującej się nie-
spieralnymi nadrukami na tkani-
nach dekoracyjnych.

KOLOROWE ZESTAWY 
ŁAZIENKOWE
Jeśli jesteśmy zdecydowani na je-
den kolor, który chcemy wprowa-
dzić w  łazience, dobrze jest posta-
wić na barwny komplet składający 
się z  mydelniczki, pojemnika na 
szczoteczkę, dozownika płynu do 
kąpieli, pudełka na waciki, uchwytu 

na papier toaletowy, szczotki do 
WC, deski sedesowej itp. Do wy-
boru mamy wiele atrakcyjnych ze-
stawów, wyprodukowanych z  cera-
miki i tworzyw sztucznych z dodat-
kiem drewna czy kamienia. 
Do ciekawych pod względem ko-
lorystycznym oraz  wizerunkowym 

można zaliczyć popularne dziś do-
datki 3D z  ruchomymi elemen-
tami zamkniętymi między war-
stwami transparentnego plastiku. 
Można spotkać tego typu kompozy-
cje z  płatków kwiatów, roślinnych 
suszków, muszli czy metalowych 
opiłków. 

Ozdobne rośliny
Jest kilka odmian roślin, które 
można ustawiać w łazience. 
Sprawią, że wnętrze nabierze 
przyjaznego charakteru i barwy. 
Ponadto poprawią one atmosferę 
w pomieszczeniu oraz odświeżą 
powietrze.  
Zarówno sama roślina, jak 
i ozdobna donica dodadzą 
przestrzeni koloru. Gdy w łazience 
nie ma okna i brak dostępu światła 
dziennego, możemy wybrać 
rośliny, które doskonale rosną 
przy świetle sztucznym, takie 
jak zamioculcas, sansevieria lub 
dracena. 
Jeśli od zielonych sadzonek 
wolimy kolorowe bukiety, 
wybierzmy cięte kwiaty 

w efektownym wazonie. Warto 
pamiętać, że produkowane 
obecnie sztuczne kwiaty wyglądają 
bardzo realistycznie. Do złudzenia 
przypominają świeżo ścięte róże 
czy peonie. Wybór jest bardzo duży 
i bez trudu skomponujemy ulubiony 
zestaw kwiatów.

Szerokie blaty sprawią, 
że wyeksponowane 
dodatki łazienkowe będą 
zdobiły wnętrze.

Estetyczne zestawy łazienkowe są 
sposobem na dyskretne wprowadzenie 
koloru we wnętrzu.
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ŁAZIENKOWE DODATKI 
W KOLORZE
Plamy barwne komponujące się 
między innymi z  nowym, ele-
ganckim dywanikiem łazienko-
wym, mogą równie dobrze stano-
wić niewielkie detale, które w nie-
zbyt obszernej łazience będą bar-
dziej widoczne, niż na przykład 
w  przestronnym salonie. Dobrym 
pomysłem są kolorowe świece zapa-
chowe, zestawy potpourri w  atrak-
cyjnym pojemniku, gustowne wo-
reczki z  suszonymi ziołami czy 
szklane słoje z barwną, aroma-
tyczną solą do kąpieli. Oprócz zdo-
bienia wnętrza będą wprowadzać 
miły nastrój oraz relaksujący za-
pach do łazienki. 
Ponadto koloru w  pomieszczeniu 
dodadzą estetyczne naturalne my-
dła i kosmetyki w eleganckich flako-
nach. Barwione szkło dekoracyjne 
to także dobry pomysł na zmianę at-
mosfery we wnętrzu. Zwłaszcza gdy 
podświetlimy je świeczkami, choćby 
niewielkimi, przeznaczonymi do 
podgrzewacza.

BARWNE OŚWIETLENIE
Światło ma zdolność malowania 
wnętrza na inny kolor. Choć w  ła-
zience potrzebujemy dobrego oświe-
tlenia w okolicach lustra, jednak do-
datkowe źródło światła może być 
tylko uzupełnieniem. Wówczas warto 
wykorzystać je jako barwny element 
wystroju. W  tym celu można zain-
stalować kolorową świetlówkę lub 
zmienić oprawę światła na barwną. 
Zamiast kupować nową lampę, 
możemy sami dokonać retuszu. 
Szklaną oprawę wystarczy pomalo-
wać farbami do szkła. Korzystając 
choćby z  dwóch kolorów: złotego 
i  czarnego, stworzymy modną dziś 
lampę o wnętrzu miodowym i ciem-
nym wierzchu. Rozświetlona od 
środka będzie dawać bursztynową 
poświatę ocieplającą przestrzeń ła-
zienki. Ale korzystając z większego 
zestawu kolorów farb do szkła, jeste-
śmy w stanie uzyskać nawet spek-
takularny efekt witrażowej lampy, 
utrzymanej w  tradycyjnym  stylu 
Tiffany. Zależy to tylko od naszej 
inwencji.

ZDOLNOŚĆ MALOWANIA WNĘTRZA NA INNY KOLOR MA 
RÓWNIEŻ ŚWIATŁO. POZA NIEZBĘDNYM OŚWIETLENIEM 
LUSTRA WARTO POMYŚLEĆ O DODATKOWYM ŹRÓDLE 

ŚWIATŁA, KTÓRE MOŻE BYĆ CIEKAWYM I BARWNYM 
UZUPEŁNIENIEM. 

Boczne światło to pomysł na budowanie 
nastroju we wnętrzu, ale również dodanie 
mu koloru.

Nawet drobne dodatki w łazience mogą 
być źródłem koloru i wprowadzić w niej 
dyskretną zmianę.

Kolor we wnętrzu 
dają płaszczyzny 
odbijające światło, 
a także barwne 
oświetlenie.
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Zastosowanie różnych rodza-
jów posadzek w  mieszkaniu 
podyktowane jest nie tylko 

względami estetycznymi, ale także 
praktycznymi. W miejscach narażo-
nych na kontakt z wodą lub wyma-
gających intensywnych zabiegów 
pielęgnacyjnych (np. kuchniach, 
łazienkach czy przedpokojach) 
kładziemy najczęściej materiał od-

porny i  łatwy do utrzymania w czy-
stości. Natomiast w pozostałych po-
mieszczeniach może być on nieco 
mniej wytrzymały, ale za to bardziej 
dekoracyjny. Nie unikniemy więc 
połączenia różnych posadzek. Naj-
częściej powstają one na linii pły-
tek i parkietu, desek lub paneli, rza-
dziej na linii z  wykładziną dywa-
nową. Każda osoba, która remontuje 

mieszkanie szuka odpowiedzi, jak 
połączyć dwa rodzaje posadzek

LINIA CIĘCIA
Otwarte przestrzenie są dzisiaj 
w  modzie, dlatego coraz częściej 
podczas remontu wyburzamy ściany 
i  łączymy korytarz z  częścią wypo-
czynkową, jadalnianą czy kuchenną. 
Obecnie standardem jest  połączenie 

REMONTUJĄC MIESZKANIE CORAZ CZĘŚCIEJ REZYGNUJEMY Z PROGÓW 
POMIĘDZY POMIESZCZENIAMI. JEDNAK TO NIE JEDYNE MIEJSCE POŁĄCZENIA 
DWÓCH RODZAJÓW POSADZEK. TAKŻE DUŻA OTWARTA PRZESTRZEŃ MOŻE 
BYĆ WYKOŃCZONA KILKOMA MATERIAŁAMI. 

ELEGANCKIE 
łączenie posadzek

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot 
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salonu z  kuchnią. Funkcje po-
szczególnych pomieszczeń przeni-
kają się, nie ma progów. Aby je od-
dzielić od siebie, warto zastosować 
różne posadzki. W  strefie wejścia 
czy kuchni uzasadnione jest stoso-
wanie terakoty, gresu czy kamienia 
– tam mogą znaleźć się najróżniejsze 
zabrudzenia. 
Poza wartościami użytkowymi ro-
dzaj posadzki powinien nam dawać 
do zrozumienia, jaką funkcję pełni 
dana część pomieszczenia. Dlatego 
linia połączenia dwóch materiałów 
posadzkowych nie może być przy-
padkowa. Jeśli układamy płytki 
w aneksie kuchennym, to niech linia 
łączenia materiałów posadzkowych 
powstanie w  miejscu, gdzie optycz-
nie kończy się część kuchenna. 
Warto dobrze to przemyśleć, aby 

połączenie nie wypadało pod ostat-
nią szafką lub nie przebiegało w in-
nej płaszczyźnie niż np. zakończenie 
sufitu podwieszanego nad częścią 
kuchenną. 

DOPASOWANE WZORY
Warto zadbać, aby w  jednym wnę-
trzu – szczególnie małym – nie po-
jawiło się zbyt wiele rodzajów posa-
dzek. Wprowadzą one chaos i  spo-
wodują optycznie zmniejszenie po-
mieszczenia. Jeśli deski mają mocny 
rysunek słojów, to wybierzmy stono-
wane płytki ceramiczne, które będą 
jego tłem. Natomiast jeśli płytki są 
wyraziste, dobierzmy do nich ła-
godne kolorystycznie panele czy ja-
sne drewno. 
Wybierając posadzki najlepiej kiero-
wać się zasadą: materiały naturalne 
z  naturalnymi, sztuczne ze sztucz-
nymi. Efektowne jest zestawienie 
dwóch rodzajów desek o  tej samej 
szerokości i  grubości. Gres w  kolo-
rach ziemi będzie dobrze kompo-
nował się z  kamieniem i  drewnem 
o jasnej barwie. Jeśli w jednym po-
mieszczeniu planujemy połączyć 
panele z  drewnem lub wykładzinę 
z płytkami ceramicznymi, wyraźnie 
zaznaczmy granice. Takie połącze-
nia są mało efektowe. Bariera chłod-
nych, płaskich płytek ceramicznych 
i  miękkiej wykładziny jest trudna 
do przekroczenia nawet dla wytraw-

nego projektanta wnętrz. Także na-
sze bose stopy wyraźnie odczują 
taką różnicę. 

POŁĄCZENIE POSADZEK
Układając nowe posadzki często 
zdarza się, że będziemy mieli do czy-
nienia z  łączeniem podłóg o  różnej 
wysokości. Wynikają one z grubości 
materiałów posadzkowych, a  także 
ze specyfiki zaprawy klejącej uży-
tej do ich montażu, czy też np. zasto-
sowanej maty do ogrzewania podło-
gowego. Dodatkowo posadzka drew-
niana pracuje, czyli rozszerza się 
i kurczy pod wpływem zmian tempe-
ratury i  wilgotności powietrza, dla-
tego na łączeniu z  innym materia-
łem powinna pozostać szczelina dy-
latacyjna na ewentualne zmiany ob-
jętości naturalnego surowca. W tym 
miejscu należy więc zastosować pro-
file dylatacyjne. 

LISTWY PODŁOGOWE
Styk, a  także ewentualna różnica 
poziomów dwóch posadzek mu-
szą być odpowiednio zabezpieczone 
i zamaskowane. Aby połączenie wy-
glądało estetycznie i elegancko, sto-
sujemy listwy dylatacyjne lub wy-
równujące, np. najazdowe albo pro-
gowe. Ich wysunięte brzegi zasłonią 
ewentualne nierówności w ułożeniu 
posadzki i  zniwelują różnicę pozio-
mów. Listwy osadza się i stabilizuje 
wysuniętymi elementami w  szcze-
linie. Niektóre listwy, jeśli sytuacja 
tego wymaga, można przykręcać do 
podłoża. 

PAMIĘTAJMY, ŻE GDY 
ŁĄCZYMY POSADZKI, 

TO MUSZĄ ONE 
PASOWAĆ DO SIEBIE 
KOLOREM I WZOREM, 

NIE POWINNY ZE SOBĄ 
KONKUROWAĆ. 

Aby łączenie 
podłóg o różnej 

grubości było 
estetyczne, trzeba 

zastosować specjalne 
rozwiązania. Często 

stosuje się w tym 
celu ozdobne listwy. 

Listwy podłogowe pomogą ukryć nierówne  
krawędzie materiału oraz zniwelować 
różnice dwóch poziomów posadzek.  FO
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Na rynku dostępne są listwy o prze-
różnych rozmiarach, kształtach i ko-
lorach. Możemy wybierać spośród 
aluminiowych, mosiężnych, ze stali 
nierdzewnej, z  tworzyw sztucznych 
i  drewna. Mają one różne wysoko-
ści (od 2, a nawet do 40 mm) oraz 
różne wyprofilowania, dzięki czemu 
można je dopasować do różnego ro-
dzaju połączeń. Nie powinniśmy 
mieć więc problemu z odpowiednim 
dopasowaniem listwy do użytych 
materiałów wykończeniowych. 
Przy łączeniu powierzchni drewnia-
nych najczęściej stosuje się drewno 
lub aluminium. Natomiast do pod-
łóg laminowanych lub desek trój-
warstwowych najlepsze będą pro-
file aluminiowe oklejone folią PVC.

WYPEŁNIENIE Z KORKA
Między posadzkami możemy umie-
ścić pasek naturalnego korka. Jest 
to materiał elastyczny, który do-
skonale komponuje się z  drewnem 

oraz sprawdza się amortyzując pęcz-
nienie i  rozszerzanie się posadzki. 
Można go kupić w  większych arku-
szach, dlatego wycięcie z  niego li-
stwy o  odpowiedniej grubości nie 
powinno być problemem. Listwy 
z  korka dostępne są również jako 
produkty gotowe. Dopasowany frag-
ment umieszczamy ciasno w  szcze-
linie. Jeśli chcemy zastosować taki 
materiał, pamiętajmy, że odległość 
między posadzkami musi być więk-
sza niż 5-10 mm.
Na styku połączenia dwóch posa-
dzek możemy zastosować również 
korek natryskowy, czyli w  płynie. 
Jest on łatwiejszy w  użyciu, ponie-
waż wciska się go w szczelinę dyla-
tacyjną za pomocą pistoletu.

SPOINY ELASTYCZNE
Szczeliny między dwoma rodzajami 
posadzek możemy wypełnić goto-
wymi masami elastycznymi, które 
mają maksymalnie 5 mm szerokości. 

Łączenie podłóg: o czym należy pamiętać
 Jeden poziom. Najlepiej, by posadzki, które chcemy łączyć, znajdowały 

się na jednej wysokości. Różnice grubości okładzin można wyrównać za 
pomocą zaprawy podkładowej. Jeśli zachowanie poziomu jest niemożliwe, 
różnice należy zamaskować listwą (gdy nie przekracza 4 cm) lub progiem 
(przy wysokości 4-10 cm).

 Dylatacje. Posadzka drewniana rozszerza się i kurczy pod wpływem 
zmian temperatury i wilgotności powietrza. Aby nie zniszczyła np. 
sąsiadujących płytek, na linii łączenia, a także wzdłuż ścian należy 
zostawić 2-3-centymetrową szczelinę dylatacyjną. Umieszczamy w niej 
listwę dylatacyjną lub wypełniamy elastycznym materiałem.

 Ostrożna praca. Podczas montażu posadzek uważajmy, by nie 
uszkodzić ich krawędzi. Jest to szczególnie ważne, gdy łączymy dwa 
odmienne strukturalnie materiały, np. żywicę i drewno. 
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  JEŚLI POŁĄCZENIE DWÓCH 
RODZAJÓW POSADZEK 

NIE JEST W LINII PROSTEJ, 
NALEŻY ZASTOSOWAĆ 
LISTWĘ ELASTYCZNĄ, 

KTÓRA DOSTOSUJE SIĘ 
DO WSZELKICH KRZYWIZN.

Podłoga łączona potrafi 
stanowić dekorację sama 
w sobie.

Podstawową zasadą łączenia podłóg jest 
zapewnienie bezpiecznej komunikacji. Miejsca 
styczne powinny być jak najbardziej płaskie 
i zrównane z powierzchnią podłogi.
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 REKLAMA 

Mogą to być preparaty na bazie ko-
polimerów akrylowych lub spe-
cjalne, wodoodporne środki prze-
znaczone do uszczelniania drew-
nianych jachtów. Te ostatnie spraw-
dzają się doskonale w  łazienkach 
i  kuchniach, gdzie ważne jest, by 
pod połączenia posadzek nie dosta-
wała się woda. 
Masy dostępne są w bogatej kolory-
styce, dzięki czemu łatwo je dopa-
sować do barwy kamienia, ceramiki 
czy drewna.     

Jeśli drewniana posadzka łączy się  
z ceramiczną, pamiętajmy o pozostawieniu 

szczeliny między nimi. 

Posadzka łączona z różnych materiałów to wyzwanie, 
gdy chcemy mieć pod nią ogrzewanie. Przede 
wszystkim grubość instalacji trzeba uwzględnić 
w obliczeniach wysokości wylewek.
Powinniśmy wziąć pod uwagę to, że materiały mają 
różne właściwości przewodzenia ciepła i odporność 
na wysoką temperaturę. Nie wszystkie też nadają się 
na podłogi ogrzewane, trzeba więc sprawdzić, czy 

producent dopuszcza taką możliwość. Odpowiednim 
pokryciem są płytki ceramiczne i kamienne – dobrze 
przewodzą ciepło, nie szkodzi im wysoka temperatura 
podłoża. Część wykładzin elastycznych również 
można układać na ogrzewanej podłodze. Wykładziny 
dywanowe są nieco gorszym przewodnikiem, na 
dodatek nie wszystkie są rekomendowane do instalacji 
ogrzewania podłogowego.

Łączona posadzka a ogrzewanie podłogowe
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MIESZKAĆ Z KLASĄ
     szkoła aranżacji

PRZESTRZEŃ PODDASZA UŻYTKOWEGO SPRZYJA UMIESZCZANIU TAM 
SYPIALNI – SKOSY I ZAKAMARKI BUDUJĄ PRZYTULNĄ ATMOSFERĘ, SŁUŻĄCĄ 
WYPOCZYNKOWI. BĘDZIE ON KOMFORTOWY, JEŚLI ODPOWIEDNIO 
WYKOŃCZYMY I WYPOSAŻYMY POMIESZCZENIE.

na poddaszu
SYPIALNIA

Sypialnia to miejsce, w  którym 
kończymy i  zaczynamy dzień.
Urządzenie tego pomieszczenia 

wpływa na jakość naszego snu, a także 
codzienny start, dlatego też dla kom-
fortu nocnego wypoczynku znacze-
nie ma usytuowanie sypialni oraz jej 
aranżacja. Z  pewnością sprzyja mu 
sypialnia zaprojektowana w  miejscu 
odizolowanym od tych stref domu czy 
mieszkania, które tętnią życiem przez 
znaczną część doby. Możliwości sku-
tecznej regeneracji sił stwarza usy-
tuowanie sypialni na poddaszu – bo 
zazwyczaj strefa dzienna mieści się 
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na dolnej kondygnacji, co umożliwia 
jej odseparowanie od położonej wyżej 
części nocnej.

SKOSY NA RZECZ SYPIALNI
Bardzo często sypialnie projektuje 
się jako niewielkie pomieszczenia, 
a to błąd, bo zbyt mała przestrzeń nie 
sprzyja wypoczynkowi. W przypadku 
sypialni na poddaszu, wpływ na ich 
wielkość będzie miał kształt dachu. 
Zdecydowanie najwięcej miejsca bę-
dzie w sypialniach usytuowanych pod 
dachem dwupołaciowym. Dobre możli-
wości rozplanowania wyposażenia sy-
pialni daje także jej umieszczenie pod 
dachem mansardowym. 
Trudniej będzie ustawić choćby duże 
łóżko, szafę i szafki nocne w pomiesz-
czeniu pod dachem czterospadowym, 
gdzie są dwie prostopadłe do siebie 
skośne połacie. Najwięcej kłopotów 
przysparza aranżacja sypialni pod 
dachem wielopołaciowym. Wszystkie 
ściany zewnętrzne poddasza są sko-
śne, dlatego przestrzeni pod skosami 

jest najwięcej – klimat takiej sypialni 
tworzą liczne zakamarki, np. utwo-
rzone w miejscach usytuowanych pod 
koszem połaci dachowych. 
Wpływ na ilość miejsca w  sypialni, 
a  tym samym sposób jej urządzenia 

ma także kąt nachylenia połaci dachu. 
Im jest on większy, tym więcej peł-
nowartościowej przestrzeni. Istotna 
jest także wysokość ścianki kolan-
kowej –  im wyższa, tym więcej miej-
sca pod dachem. Jednak bardziej 

 REKLAMA 

Wysoka ścianka 
kolankowa 
daje większe 
możliwości 
w aranżacji 
poddasza.
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przestronną sypialnię, zaaranżujemy 
gdy zostanie usytuowana pod połacią 
nachyloną pod dużym kątem i gdzie 
ścianka kolankowa jest niewysoka, 
niż ta, w  której ścianka będzie wy-
soka, a  kąt nachylenia połaci dachu 
niewielki.

W DOBRYM ŚWIETLE
Elementem wspomagającym komfor-
towy wypoczynek w sypialni jest do-
starczenie do jej wnętrza odpowied-
niej ilości światła dziennego. Chociaż 
nie potrzeba go dużo w  ciągu dnia 
– sypialnia nie powinna być prze-
grzana –  to jednak nie jest bez zna-
czenia, jakie światło budzi nas o  po-
ranku. Warto, by o  tej porze było go 
w  sypialni jak najwięcej – dodaje 
nam wówczas energii na cały dzień 
i wprowadza w dobry nastrój. Dlatego 
też sypialnie najlepiej umieszczać od 
wschodu. 
Dopływ światła do sypialni na pod-
daszu umożliwiają okna elewacyjne 
oraz dachowe. Przeszklenia pionowe 
można montować w  ścianach szczy-

towych – jeśli sypialnia znajduje się 
pod dachem dwuspadowym oraz 
w  lukarnach, które można skonstru-
ować w każdym rodzaju skośnego da-
chu. Poza doświetleniem wnętrza lu-
karny dodatkowo powiększają jego 
przestrzeń użytkową. 
Okna połaciowe dostarczają więcej 
światła naturalnego do wnętrza, się- 
ga też ono głębiej niż w  przypadku 
okien pionowych. Ma to szczególnie 
znaczenie o poranku, kiedy to inten-
sywne światło pobudza nas do pod-
jęcia codziennej aktywności. Okna 
połaciowe odgrywają także ważną 
rolę w „rozbijaniu” niekiedy zbyt za-
mkniętej przestrzeni, na przykład 
gdy ścianka kolankowa jest bardzo ni-
ska lub dach jest poszatkowany wie-
loma załamaniami połaci. Przeszkle-
nia dachowe dają wrażenie otwarcia 
wnętrza i lepszego dostępu powietrza. 
W  zależności od wysokości ścianki 
kolankowej oraz aranżacji można wy-
brać model okien z górnym lub dolnym 
systemem otwierania. Osoby, które 
tuż po przebudzeniu cenią sobie 

Kuchenny show z wyspą w roli 
głównej?! Przyrządzanie posiłków 
odpowiednią scenografię.

SYPIALNIA POD DOBRYM DACHEM

Dach mansardowy
Na kształt sypialni wpływ ma przede 
wszystkim stroma, dolna część 
dachu, której duży kąt nachylenia 
połaci ułatwia jej zagospodarowanie. 
Najczęściej dolna połać dachu 
mansardowego ma kąt nachylenia 
nawet powyżej 80o. Dzięki temu 
ściany ze skosami niewiele różnią 
się od pionowych, a powierzchnia, 
której wysokość jest większa lub 
równa 1,9 m stanowi ponad 90% 
wnętrza. Miejsca pod skosami są 
więc stosunkowo wysokie – można 
tam ustawić wszystkie niezbędne 
w sypialni sprzęty.

Dach dwupołaciowy
Jeśli pomieszczenie zajmuje całą 
szerokość sypialni usytuowanej pod 
dwiema połaciami, dwie ściany są  
skośne, pozostałe zaś częściowo ścięte 
połaciami dachu. W takim przypadku 
o funkcjonalności sypialni zadecyduje 
kąt nachylenia połaci dachu oraz 
wysokość ścianki kolankowej. Natomiast 
jeśli sypialnie dzieli ścianka wzdłuż 
linii kalenicy, pokoje leżące po obu 
jej stronach będą miały jedną ścianę 
pełnej wysokości, co znacznie poszerza 
możliwości zaaranżowania sypialni. 

Dach czterospadowy
W sypialni usytuowanej 
pod czterema połaciami 
dachowymi będzie mniej 
pełnowartościowej przestrzeni, 
niż gdyby były umieszczone 
pod dachem dwuspadowym lub 
mansardowym. By powiększyć 
przestrzeń użytkową, 
warto w takim przypadku 
zaprojektować w sypialni duże 
lukarny – im dach ma większy kąt 
nachylenia połaci, tym lukarny 
mogą być większe. Odegrają one 
także ważną rolę w doświetleniu 
wnętrza światłem naturalnym.

Sztuczne też ważne
W sypialni na ścianie, na której 
będzie się opierać wezgłowie 
łóżka, warto zamontować kinkiety. 
Dadzą dobre światło osobom 
czytającym przed zaśnięciem 
i oszczędzą miejsce na nocnych 
szafkach. O takim rozwiązaniu 
pomyślmy wcześniej, tak by 
w ścianie zaplanować odpowiednie 
instalacje, inaczej będą ją szpecić 
mało efektowne przewody. Warto 
pokusić się o montaż kinkietów 
na wysięgniku, z regulowaną 
wysokością i kierunkiem 
padania światła. By skutecznie 
oświetlały książkę, zamontujmy 
je na wysokości ok. 75 cm nad 
materacem. W sypialni nie może 
też zabraknąć lampek stojących 
oraz biurowych. Jeśli mają być 
wykorzystane w strefie czytania, 
umieśćmy je ok. 50 cm od krawędzi 
łóżka. Również toaletka wymaga 
doświetlenia z dwóch stron. Należy 
wykorzystywać źródła światła 
w ciepłych barwach o wartości ok. 
3000 Kelvinów, taka temperatura 
barwowa wprowadzi nas w dobry 
nastrój i sprzyja wyciszeniu.
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kontakt z  otoczeniem z  pewnością 
zechcą zamontować w  sypialni okna 
balkonowe lub balkon dachowy. To 
rodzaje okien dachowych pozwala-
jące nawet na stworzenie minitarasu. 
W oknach dachowych warto zamonto-
wać rolety, które ochronią przed nad-
miarem promieni słonecznych i prze-
grzaniem sypialni. Jeśli jesteśmy wy-
czuleni na hałas, zastosujmy prze-
szklenia z  wyciszającym pakietem 
szybowym lub rolety zewnętrzne, które 
skutecznie chronią przed uderzają-
cymi o szybę kroplami deszczu.

KOLORY PODDASZA
W każdej sypialni, a zwłaszcza w usy-
tuowanej pod skosami, bardzo ważną 
rolę odgrywają kolory ścian, pod-
łóg oraz elementów wyposażenia. Po-
winny one sprzyjać wyciszeniu, da-
wać poczucie bezpieczeństwa oraz 
optycznie powiększać i rozświetlać to 
wnętrze. Ważna jest także ich  funk-
cja porządkująca – trudno zasnąć 
w  chaosie i  bałaganie. Ich rolą jest 
również stworzenie ciepłej i przytul-
nej atmosfery. Z pewnością w jej bu-
dowaniu pomocne mogą być drew-
niane elementy konstrukcyjne. Można 
je pozostawić w naturalnym kolorze 
drewna lub wykończyć farbą kry-
jącą w  pastelowym odcieniu deli-
katnej szarości, błękitu, beżu lub 
oliwki. Również wybór jasnej kolo-
rystyki ścian do tego pomieszczenia 
będzie najbardziej odpowiedni. Ko-

lorami, które doskonale budują na-
strój sypialni są barwy tłowe, zwłasz-
cza te bliskie naturze. Odpowied-
nie będą ciepłe odcienie bieli, żół-
cieni, błękitów, a  także różu. Jeśli 
nużą nas spokojne wyciszone odcie-
nie, użyjmy mocniejszych akcentów 
kolorystycznych. 

MEBLE NA MIARĘ
Podstawowym wyposażeniem sypial- 
ni jest łóżko, które najlepiej ustawić 
wezgłowiem wzdłuż ściany szczytowej, 
a jeśli pokój ma ścianę pełną – wzdłuż 
niej. Da to nam komfort snu i gwaran-
cję, że niespodziewanie wybudzeni 
nie uderzymy głową w skos. Gdy za-

istnieje konieczność ustawienia łóżka 
pod skośną połacią, zastanówmy się 
nad wyborem tzw. łóżka japońskiego. 
Wyróżnia je niższa od standardowych 
wysokość około 13-30 cm. Łóżku po-
winny towarzyszyć szafki nocne, przy-
datne do odstawienia książki, telefonu 
czy szklanki z wodą. W sypialni, jeśli 
nie jest ona połączona z garderobą, po-
winna się znaleźć także szafa. Typowe 
dla poddaszy zakamarki inspirują do 
zaaranżowania tam modelu wbudo-
wanego we wnękę. Jest to dobry spo-
sób na zagospodarowanie nie w pełni 
wartościowej przestrzeni. Każdą z pań 
ucieszy również ustawiona w sypialni  
toaletka z lustrem.

Jeśli sypialnia na 
poddaszu jest obszerna, 
warto zaaranżować 
tam także niewielką 
biblioteczkę – lektura 
przed snem może 
wyciszać i wpływać na 
dobre zakończenie dnia.

Mocny akcent 
kolorystyczny 
zbuduje w sypialni 
atmosferę 
sprzyjającą różnym 
aktywnościom.

SYPIALNIA NALEŻY 
DO WNĘTRZ, KTÓRE 

NIE SĄ NARAŻONE NA 
SZCZEGÓLNE ZABRUDZENIA, 

DLATEGO MOŻNA W NIEJ 
STOSOWAĆ WSZYSTKIE 

FARBY EMULSYJNE. WARTO 
JEDNAK ZDECYDOWAĆ SIĘ 

NA PRODUKTY SYGNOWANE 
NP. ZNAKIEM BŁĘKITNEGO 
ANIOŁA LUB ECO LABEL 

(STOKROTKI), KTÓRE DAJĄ 
GWARANCJĘ, ŻE SĄ TO 
FARBY POZBAWIONE 

UCZULAJĄCYCH SUBSTANCJI.
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LATO TO PORA ROKU, W KTÓREJ 
SZCZEGÓLNIE PRZYDATNA JEST 
MOŻLIWOŚĆ MANEWROWANIA 
DOPŁYWEM ŚWIATŁA 
SŁONECZNEGO ZA POMOCĄ 
PRZERÓŻNYCH PRZESŁON.   
DOCENIMY WÓWCZAS ZALETY 
ROLET OKIENNYCH. 

ROLETY
– przesłony na lato

Otej porze roku wielokrotnie w ciągu dnia zachodzi ko-
nieczność odsłaniania okien, kiedy chcemy, by świa-
tło docierało jak najgłębiej do wnętrza i ich zasłaniania, 

gdy promienie słoneczne są zbyt dokuczliwe. Rolety należą do 
przesłon pomagających skutecznie chronić pomieszczenia przed 
nadmiarem zbyt agresywnego światła słonecznego i wpuszczać je 
w ilościach maksymalnych, gdy zachodzi taka potrzeba. 

UNIWERSALNE ZASŁANIANIE
Rolety można stosować zarówno do osłaniania okien pionowych, 
jak i  dachowych. Te ostatnie są bardzo często proponowane 

 FOT. FOTOLIA.COM
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Rolety duo pozwolą na precyzyjne 
manewrowanie dopływem światła zależnie 
od ustawienia względem siebie pasów. 

przez  producentów okien połacio-
wych i  dopasowane do poszczegól-
nych modeli okien. Są to rolety o róż-
nym stopniu zaciemnienia: gładkie 
lub plisowane, a  także rzymskie. 
Znacznie większe możliwości daje 
dobranie rolet do przesłaniania 
okien elewacyjnych. Do dyspozycji 
mamy rolety gładkie znane również 
jako klasyczne, rzymskie, kaska-
dowe, minirolety czy też rolety pli-
sowane oraz typu dzień-noc. O  tym, 
jaki rodzaj i  stopień zaciemnie-
nia uzyskamy, decyduje zazwyczaj 
użyty materiał. Może to być na przy-
kład tkanina poliestrowa, bawełnia- 
na, woal, a  także juta oraz bambus. 
Rolety można dobrać do okien wyko-
nanych z każdego rodzaju surowca.  

RODZAJE ROLET
Rolety gładkie (klasyczne). Są naj-
bardziej popularne i  dostępne jako 
produkt gotowy w różnych kolorach 
oraz wymiarach dostosowanych do 
okien standardowych. W  sklepach 

najczęściej spotyka się rolety wyko-
nane z  impregnowanego poliestru, 
który nie strzępi się, nie przeciera 
i nie blaknie. Modele tego typu mogą 
być także zaimpregnowane środ-
kami podnoszącymi ich odporność 
na wilgoć i zabrudzenia. Można prze-
cierać je wilgotną ściereczką, dzięki 
czemu łatwo utrzymać rolety w czy-
stości. Tkanina jest zrolowana na 
wałku ze sprężyną. Może on być od-
słonięty lub ukryty w aluminiowej li-
stwie (kasecie) w górnej części okna. 
W  niektórych modelach ruch rolety 
odbywa się po bocznych prowadni-
cach. Pozwalają one na płynne prze-
suwanie i  ustawienie jej w  dowol-

nym miejscu. Tylko w najprostszych 
modelach nie ma prowadnic, a  ro-
letę można zatrzymać w kilku pozy-
cjach za pomocą haczyków zaczepia-
nych o zaczepy zamontowane do bo-
ków ościeżnicy. Bardzo często rolety 
obsługuje się, pociągając za sznurek. 
Możliwy jest również montaż rolet 
zatrzymywanych w dowolnej pozycji 
bez użycia sznurków.
Minirolety. Zajmują znacznie mniej 
miejsca, bo tylko przeszklenie we-
wnątrz ramy okiennej. Sprawdzą się 
wówczas, gdy często otwieramy okno 
(na przykład w kuchni), wówczas nie 
trzeba ich zwijać, by go otworzyć. 
Również ten rodzaj rolet wykonuje 
się często z  tkanin poliestrowych. 
Montujemy je w  sposób bezinwa-
zyjny, bezpośrednio na ramie okna 
poprzez nałożenie na nią lub przy-
klejenie taśmą dwustronną. Można 
do nich dokupić kasetę, która zasłoni 
mechanizm rolety. Są tańsze od rolet 
klasycznych.
Rolety dzień i noc (duo, zebra). Tworzą 
je poziome pasy tkanin przezroczy-
stych, półprzezroczystych albo za-
ciemniających. Do okien pionowych 
stosuje się przeważnie delikatne 
tkaniny drukowane w  poprzeczny 
wzór pasów transparentnych i  nie-
przezroczystych, zaś do okien da-
chowych rolety zaciemniająco-pli-
sowane. Dzięki takiej budowie nie 
tylko skutecznie zaciemniają, ale są 
też efektowną ozdobą wnętrza.
Rolety plisowane. Ułożenie materiału 
w  plisy sprawia, że są bardzo deko-
racyjne – można porównać je do wa-
chlarza. Ich szczególną odmianą 
są rolety podwójnie plisowane. Wy-
konane są one z  tkaniny o  struktu-
rze plastra miodu. Rolety plisowane 
sprawdzą się w  oknach o  nietypo-
wych kształtach, np. łukowych, trój-
kątnych lub trapezowych – możemy 
je bowiem ściągać w dowolnej części 
okna – od góry, od dołu i w środku.
Rolety rzymskie. W  tym typie rolet 
tkanina układa się w  dekoracyjne 
poziome plisy. Do pożądanej wyso-
kości podnosi się je, manewrując 
zamontowanym z  boku sznurkiem 
lub łańcuszkiem. Rolety można wy-
konać samodzielnie, wykorzystując 
mechanizm umożliwiający ich mon-
taż. W zależności od efektu, jaki 

ROLETY W ZALEŻNOŚCI 
OD RODZAJU 

MOGĄ ZAPEWNIAĆ 
ZACIEMNIENIE W 90, 

A NAWET 100% 
LUB UMOŻLIWIAĆ 
DOPŁYW ŚWIATŁA 

ROZPROSZONEGO, 
A TAKŻE KIERUNKOWEGO. 

Rolety plisowane wykonane z delikatnej 
tkaniny sprawdzą się na oknie od północy.
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chcemy uzyskać, stosuje się tkaniny 
o różnej grubości. Przed ich ostatecz-
nym wyborem sprawdźmy, jak będą 
układać się w fałdy – zbyt grube mogą 
sprawiać trudności z udrapowaniem 
oraz wyglądać nieładnie. Można też 
nabyć gotowe rolety rzymskie. 
Rolety austriackie. Występują pod róż-
nymi nazwami, takimi jak choćby 
wiedeńskie, angielskie, kaskadowe, 
festonowe. Układający się w dekora-
cyjne poziome plisy materiał stanowi 
ozdobę okna. Rolety austriackie wy-
różniają bardzo gęste marszczenia, 
tworzące efektowne fale. Formują 
się one warstwowo w  miarę podno-
szenia tkaniny za pomocą umocowa-
nych z  tyłu linek, dlatego efekt ka-
skady jest najlepiej widoczny, gdy ro-
lety są nieco podniesione. Ze względu 
na ozdobną funkcję marszczeń, najle-
piej wyglądają wykonane ze stosun-

kowo cienkich tkanin, takich jak or-
gandyna, woal czy miękka bawełna. 

CAŁKOWITE ZACIEMNIENIE
Latem, zwłaszcza w pomieszczeniach 
usytuowanych od południa oraz za-
chodu, warto sięgnąć po rolety, da-
jące możliwość całkowitego zaciem-
nienia. Takie właściwości mają gład-
kie rolety zaciemniające. By dobrze 
spełniały swoją funkcję, powinny być 
wykonane z gęsto tkanego materiału. 
Najlepszy efekt daje zastosowanie 
tkanin o  wielowarstwowej struktu-
rze. Są to na przykład tkaniny po-
liestrowe wyposażone w  zewnętrzną 
powłokę aluminiową, odbijającą nie 
tylko światło słoneczne, ale również 
ciepło. Tego typu rolety gładkie za-
cieniają wnętrze w  około 90%. Jeśli 
chcemy uzyskać 100% zaciemnienie, 
zdecydujmy się na produkty wyposa-

żone w jeszcze jedną warstwę, która 
znajduje się pomiędzy tkaniną ze-
wnętrzną a powłoką aluminiową i od-
powiada za odcięcie dopływu świa-
tła. Efekt zaciemnienia dają także 
rolety wykonane z płótna pokrytego 
gumą. Materiał ten jest nie tylko od-
powiedni, by stworzyć barierę dla do-
pływu światła, ale też odporny na za-
brudzenia, a  tym samym łatwy do 
utrzymania w  czystości. Zastosowa-
nie powłok wpływa również korzyst-
nie na komfort termiczny w pomiesz-
czeniu, gdyż podczas upałów ogra-
nicza dopływ ciepła do wnętrza. Do 
skutecznego zaciemnienia warto wy-
korzystać roletę z  kasetą oraz pro-
wadnicami, dzięki którym będzie 
można wyeliminować prześwity, bo-
wiem zajmuje ona wówczas tylko 
przeszklenie, a  jej skrajne brzegi 
pionowe są umieszczone wewnątrz 

Rolety rzymskie na poddaszu
Do usytuowanego na poddaszu salonu 
lub sypialni warto wybrać rolety rzymskie 
z możliwością szybkiej wymiany tkaniny. 
W zależności od potrzeb aranżacyjnych, 
a także pór roku można je wymieniać na 
materiały o różnym stopniu przepuszczania 
światła. Komfort użytkowania zapewnia 
elastyczna i bezstopniowa regulacja na wąskich 
prowadnicach. Nie są przymocowane ani do 
dolnej, ani do górnej części skrzydła okiennego, 
co pozwala na swobodną regulację ich pozycji 
na oknie – można je podnosić lub obniżać, 
w zależności od potrzeb. Szybko i łatwo 
zamontujemy je samodzielnie.

Na efekt estetyczny, jaki mogą dawać rolety, największy wpływ ma wzór i faktura użytego 
materiału. Rolety dodatkowo można ozdobić chwostami, lamówkami lub frędzlami. FO
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 REKLAMA 

Rolety można dobrać do każdego rodzaju przeszkleń. Są dobrym rozwiązaniem, gdy z okna 
roztacza się piękny widok – nie przeszkadzają bowiem w jego odbiorze.

Rolety zewnętrzne to szczególny 
rodzaj przesłon, warto je 

zamontować na parterze domu, 
gdyż tworzą one także skuteczną 

barierę dla włamywaczy.

bocznych prowadnic. Do zaciem-
niających można też zaliczyć rolety 
typu zebra, ustawione w  pozycji za-
ciemniającej. Takie ułożenie tka-
niny sprawia, że przesłona tworzy 
skuteczną barierę dla światła. Efek-

tywne zaciemnienie pomieszczeń na 
poddaszu uzyskamy, stosując rolety 
podwójnie plisowane. Znajdująca 
się wewnątrz aluminiowa powłoka 
odcina skutecznie dopływ promieni 
słonecznych i  nadmiaru ciepła do 

wnętrza. Skuteczne zaciemnienie 
w  słoneczne dni oraz komfort ter-
miczny o  każdej porze roku dadzą 
też gotowe rolety rzymskie z tkaniny 
poliestrowej z  aluminiową powłoką 
izolacyjną.
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MIESZKAĆ Z KLASĄ
     inwestycja na każdą kieszeń

PODŁOGA Z DREWNA EGZOTYCZNEGO NIE MUSI RUJNOWAĆ DOMOWEGO 
BUDŻETU, WYSTARCZY TYLKO UŻYĆ MATERIAŁÓW ODPOWIEDNICH NA NASZĄ 
KIESZEŃ. DOBRYM WYBOREM BĘDĄ PANELE LAMINOWANE ORAZ DREWNIANE.

AUTOR TEKSTU: Andrzej Wróbel

Egzotyczne
PANELE

Posadzki wykonane z  drewna 
egzotycznego od lat cieszą się 
dużą popularnością. Są cenio- 

ne za niebanalną kolorystykę, atrak-
cyjne wzornictwo oraz trwałość. Jed-
nak należą one do bardzo kosztow-
nych okładzin podłogowych. Wysoka 
jest zarówno cena zakupu drewnia-
nych elementów, jak i  materiałów 
niezbędnych do ich ułożenia oraz 
koszt montażu, który wymaga od 
parkieciarzy specjalistycznej wiedzy. 
Decydując się na tego typu wykoń-

czenie podłogi, trzeba też pamiętać 
o niezbędnych podczas układania po-
sadzki przerwach technologicznych. 
Dlatego znacznie wygodniejszym 
i  mniej kosztownym rozwiązaniem 
jest użycie paneli drewnianych (par-
kietu panelowego, deski warstwowej) 
lub laminowanych. 

DOBRY EFEKT
Panele drewniane oraz wysokiej ja-
kości panele laminowane gwarantują  
mniejszym nakładem finansowym 

taki sam efekt estetyczny, jak w przy-
padku podłóg drewnianych. Będą do-
skonale wyglądać we wnętrzach, któ-
rym chcemy nadać nowoczesny cha-
rakter. Paneli warto także użyć, gdy 
decydujemy się na wykończenie na-
szego lokum w stylu kolonialnym. Po-
zwolą stworzyć ponadczasową bazę 
także dla innych aranżacji. Niezależ-
nie od tego, na jaki rodzaj paneli się 
zdecydujemy, egzotyczne drewno 
wyróżnia ciepła gama barw, doda-
jąca wnętrzom przytulności. Także 
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ich trwałość za sprawą odpowiednich 
technologii produkcji oraz wykończe-
nia jest bardzo duża. Świadczy o tym 
choćby gwarancja, jaką dają produ-
cenci na swoje wyroby – w przypadku 
paneli laminowanych wynosi ona dla 
pomieszczeń mieszkalnych 15-20 lat, 
zaś na drewniane sięga ona 25-30 lat.

PANELE DOBRZE 
ZBUDOWANE
Parkiet panelowy jest wykonywany 
z drewna klejonego warstwowo. Naj-
częściej elementy zbudowane są 
z  dwóch lub trzech warstw drewna. 
Spodnie tworzą deski wykonane 
z  drewna iglastego niższej klasy, 
grubości 10-22 mm. Czasami na 
jedną z  nich wykorzystuje się mate-
riał drewnopochodny. Zaś wysokiej 
klasy drewno egzotyczne stosuje się 
jako warstwę wierzchnią. W elemen-
tach trójwarstwowych reprezentacyj- 
na strona wierzchnia ma zazwyczaj 
grubość od 5 do 6 mm, a w dwuwar-
stwowych od 3 do 4 mm. Najczęściej 
stosowane gatunki drewna egzotycz-
nego, którymi wykańcza się panele 
to teak, merbau, badi oraz jatoba. Do-
bry jakościowo i  estetyczny materiał 
warstwy licowej idzie w parze z inte-
resującym i najmodniejszym wzornic-
twem. Panele z drewna egzotycznego 
mają takie same wzory, jak deska par-
kietowa, pokładowa czy mozaika.

POSADZKA NA LATA
Panele z  drewna egzotycznego two-
rzą posadzki o  dużej trwałości. Jest 
ona wynikiem nowoczesnej kons- 
trukcji, która podnosi elastyczność 
oraz zwiększa odporność na zmiany 
wilgotności i temperatury w pomiesz-
czeniach. Decydują o  tym m.in. ta-
kie zalety warstwy wierzchniej jak: 
odporność na ścieranie, zarysowa-
nia czy też wilgoć. Dodatkowo pa-
nele drewniane już na etapie produk-
cji zyskują trwałą powłokę ochronną 
w postaci oleju lub lakieru. Materiały 
wierzchnie są nakładane wielokrot-
nie – niektóre nawet siedem razy. 
Ponadto każda powłoka jest utwar-
dzona promieniami UV, co znacznie 
podnosi odporność posadzki war-
stwowej na ścieranie, zarysowania, 
a także zmiany kolorystyczne, które 
mogą się pojawić pod wpływem dzia-

łania światła słonecznego. Dzięki 
warstwowej budowie panele drew-
niane mogą być również układane 
na ogrzewaniu podłogowym. Jest to 
zasługą krzyżowego ułożenia warstw, 
które minimalizuje skurcz drewnia-
nych elementów. To sprawia, że nie 
powstają szczeliny typowe dla pra-
cującego drewna. Dlatego też tego 
typu materiały posadzkowe – w prze-
ciwieństwie do litych desek i  par-
kietów drewnianych  – poleca się na 
ogrzewane podłogi.  

DREWNO NA FRONT
Na wierzchnią warstwę paneli  wyko-
rzystuje się wiele gatunków drewna. 
Do najczęściej stosowanych w  po-
sadzkach warstwowych rodzajów 
drewna egzotycznego można zaliczyć 
merbau pochodzące z  Azji – przede 
wszystkim z  regionów południowo-
-wschodnich. Jego atutem jest bardzo 
atrakcyjna kolorystyka poczynając 
od żółto-brązowej, przez czerwono- 
-brązową, aż do szlachetnego, głębo-
kiego brązowego koloru rozjaśnio-
nego delikatnymi złoceniami. 

ATUTEM PANELI 
WYKONANYCH 

Z WYKORZYSTANIEM 
EGZOTYCZNYCH 

GATUNKÓW DREWNA 
SĄ NIE TYLKO WALORY 
ESTETYCZNE, ALE TEŻ 
DOSKONAŁA JAKOŚĆ.

Posadzka z paneli wykończonych 
ciepłym w odbiorze drewnem 
egzotycznym dodaje nowoczesnemu 
wnętrzu przytulności.

Panele egzotyczne warto 
zastosować w suchej 
strefie łazienki.
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MIESZKAĆ Z KLASĄ
     inwestycja na każdą kieszeń

Za sprawą żółtego pyłu wypełniają-
cego niektóre naczynia drewna pod 
lakierem przypominają one inkrusta-
cje złotem. Piękno merbau sprawia, 
że chętnie stosuje się panele z  tego 
drewna w  reprezentacyjnej strefie 
dziennej. Dodatkowo zalicza się go 
do gatunków odpornych na ściera-
nie, mamy więc gwarancję, że nawet 
intensywnie użytkowana posadzka 
będzie dobrze wyglądać. Dużym po-
wodzeniem cieszą się także panele, 
w których na warstwę wierzchnią wy-
korzystano pochodzące z Zachodniej 
i Środkowej Afryki iroko.  Drewno to 
wyróżnia zróżnicowana kolorystyka 
– od barw miodu przechodzi w oliw-
kowy, aż do czekoladowego brązu. 
Iroko poza atrakcyjną kolorystyką 
wyróżnia stabilność wymiarowa, 
dzięki czemu ma predyspozycje do 
wykańczania podłóg we wnętrzach 
narażonych na kontakt z  wodą, ta-
kich jak łazienki czy kuchnie. Chęt-
nie są również wybierane panele wy-
kończone pochodzącym z  Ameryki 
Środkowej i  Południowej drewnem 
doussie. Zachwyca barwą w  odcie-
niach czerwieni – od łososiowej i po-
marańczowej po czerwonobrązową. 
Jego atutem są połyskujące smugi 
bądź warkocze. Doussie można zali-
czyć do twardych i stabilnych gatun-
ków drewna, dlatego chętnie stosuje 
się wykonane z  niego panele w  ła-
zience oraz strefie dziennej.

EGZOTYKA LAMINOWANA
W  roli posadzki z  egzotycznych ga-
tunków drewna można też wykorzy-

stać panele laminowane. Mogą one 
naśladować m.in. lapacho w  głębo-
kiej brązowoczarnej barwie, zebrano,  
stonowany jasnobrązowy teak, jato- 
bę –  w  nieco ciemniejszym odcieniu 
brązu badi czy merbau. Wiernie na-
śladują one ich kolorystykę oraz cha-
rakterystyczny dla tych gatunków ry-
sunek słojów. Panele laminowane od-
twarzają również typowe wzory uło-
żenia  parkietów i  desek z  drewna 
egzotycznego. Podstawowym surow-
cem do ich produkcji są materiały 
drewnopochodne. Przetworzone prze-
mysłowo drewno wykorzystywane 
jest jako rdzeń z  drewnopochodnej 
płyty – twardej HDF lub coraz rza-
dziej stosowanej MDF. Istotnym ele-

mentem paneli są też podkłady z two-
rzyw sztucznych. Spodnia warstwa 
przeciwprężna z tworzywa sztucznego 
lub papieru usztywnionego melaminą 
neutralizuje naprężenia mogące wy-
krzywić panel. Warstwę wierzchnią 
tworzą wielowarstwowe powłoki z la-
minatu HPL przykryte przezroczy-
stą i bardzo mocną powłoką ochronną 
z  melaminy. Im lepszy będzie ma-
teriał, z  jakiego je wykonano, tym 
będą trwalsze i  bardziej odporne na 
uszkodzenia. Wpływ na trwałość pa-
neli laminowanych ma ich grubość, 
wynosi ona od 6 do 12 mm. Im są 
grubsze, tym odznaczają się większą 
stabilnością i są bardziej odporne na 
odkształcenia.

Egzotyczne panele 
na specjalne potrzeby
Wybierając panele z drewna 
egzotycznego do kuchni, łazienki 
i pomieszczeń intensywnie 
użytkowych, zwróćmy uwagę 
na takie właściwości drewna 
jak: twarość i stabilność. 
Do twardych można zaliczyć 
m.in. doussie, merbau, ipe, 
porównywalną do dębu ma 
teak i iroko. Odporne na wilgoć, 
a więc takie o małym skurczu 
są gatunki bogate w naturalne 
oleje. Nie odbarwiają się pod 
wpływem wody i stanowią 
ochronę przed wilgocią, to np. 
teak i iroko. 

Panele laminowane 
mogą odtwarzać 
szlachetne gatunki 
drewna egzotycznego, 
np. teak.

Ciepła i oryginalna 
barwa iroko to atut 
estetyczny paneli.
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MIESZKAĆ Z KLASĄ
     na specjalne potrzeby

OSOBY STARSZE, A TAKŻE TE MAJĄCE PROBLEMY Z PORUSZANIEM SIĘ 
POWINNY MIEĆ ŁAZIENKĘ DOSTOSOWANĄ DO SWOICH POTRZEB. DOBRZE 
ZAPROJEKTOWANA I WYPOSAŻONA ZNACZNIE PODNIESIE KOMFORT ICH ŻYCIA.

dla tych, którym trudniej
WYGODNIEJ

Niezależność jest podstawą na-
szego samodzielnego funk-
cjonowania. Ma ona szcze-

gólne znaczenie w  przypadku osób 
starszych i  mniej sprawnych, które 
często – ze względu na swoje ograni-
czone możliwości ruchowe – są przez 
najbliższe otoczenie infantylizowane 

i wyręczane jak dzieci w wielu czyn-
nościach. Łazienka należy do tych po-
mieszczeń, z  których wszyscy użyt-
kownicy, także ci mniej sprawni, chcą 
i powinni mieć możliwość korzystania 
w sposób nieskrępowany. Dlatego tak 
ważne jest jej odpowiednie wykończe-
nie i wyposażenie.

WYGODNA ŁAZIENKA
Położenie łazienki ma zawsze istotne 
znaczenie dla wygody użytkowników. 
Jest ono szczególnie ważne, gdy lo-
kum zamieszkuje osoba o ograniczo-
nej sprawności – ruchowej lub choćby 
słabo widząca. Bardzo dobrym rozwią-
zaniem dla osoby niepełnosprawnej, 
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jest usytuowanie łazienki jak najbli-
żej pomieszczenia, w  którym spędza 
ona najwięcej czasu. Jeśli jest to osoba 
leżąca, największy komfort będzie jej 
dawać łazienka połączona sypialnią. 
O wygodzie tego pomieszczenia w du-
żym stopniu decydują jego wymiary. 
Jeśli łazienka jest przeznaczona dla 
osoby niepełnosprawnej, musi być na 
tyle duża, by po jej urządzeniu pozo-
stała wolna przestrzeń – (powinien to 
być minimum kwadrat o boku 1,5 m), 
która w razie potrzeby umożliwi ma-
newrowanie wózkiem inwalidzkim. 
Duże pomieszczenie ułatwi też poru-
szanie się osobie korzystającej z bal-
konika lub wymagajacej wsparcia 
innych. 
Jeżeli łazienka w  naszym domu nie 
jest wystarczająco duża, więcej prze-
strzeni można wygospodarować, łą-
cząc łazienkę i  WC – w  przypadku, 
gdy zajmuje ono osobne pomieszcze-
nie, które od łazienki dzieli ścianka 
działowa. W trakcie remontu można 
też pomyśleć o  zmianie funkcji jed-
nego z  niewykorzystanych w  domu 
pomieszczeń, na przykład pokoju, 
z którego ktoś korzysta tylko okazjo-
nalnie. W przypadku gdy osoba star-
sza lub mniej sprawna nie porusza 
się na wózku, większa przestrzeń ła-
zienki umożliwi usytuowanie w tym 
pomieszczeniu wygodnego fotela lub 
krzesła z  podłokietnikami. Będzie 
można na nim odpocząć podczas wy-
konywania czynności pielęgnacyj-

nych. Duża powierzchnia ułatwi też 
korzystanie z łazienki innym domow-
nikom, poszerzy również możliwości 
aranżacyjne tego pomieszczenia.

FUNKCJONALNE 
WYKOŃCZENIE
W  łazience, z  której korzystają se-
niorzy, bardzo ważne jest wykoń-
czenie podłogi. Posadzka nie może 
być przede wszystkim śliska. Do-
brym rozwiązaniem będzie ułożenie 
na podłodze płytek ceramicznych, 
sprawdzi się na przykład gres o  an-
typoślizgowych właściwościach. Ku-
pując płytki, zwróćmy uwagę, czy 
są one oznaczone symbolem R9-R13 
lub piktogramem buta. Jako mate-
riał posadzkowy sprawdzą się wykła-

dziny kauczukowe znane też jako gu-
mowe, które mają charakterystyczną 
ryflowaną fakturę pastylki. Można 
też wykorzystać inne wykładziny 
elastyczne, na przykład wykonane 
z  PVC. Niektóre z  nich wyróżniają 
się nieśliską powierzchnią, mają one 
również certyfikat antypoślizgowości 
w granicach R12. Równie istotny jest 
wybór drzwi. Te przeznaczone do ła-
zienki dla osób niepełnosprawnych 
nie powinny mieć progu. Należy też 
zadbać, by w świetle ościeżnicy miały 
one szerokość co najmniej 0,8 m.

WYPOSAŻENIE 
Z UDOGODNIENIAMI
Starsi ludzie mają trudność z  ko-
rzystaniem z  wanny, a  nawet bro-
dzika. Dzisiaj z łatwością dobierzemy 
sprzęty sanitarne dla osób o  róż-
nych stopniach niesprawności. Pro-
ducenci oferują coraz więcej cerami 
ki łazienkowej oraz sprzętów 

W łazience przeznaczonej dla osób starszych podłogę można też wykończyć odpowiednim 
rodzajem okładzin drewnianych. Najlepiej wykorzystać posadzki z drewna egzotycznego.

Zastosowanie do wykończenia ścian 
i podłóg płytek ceramicznych daje 
możliwość stworzenia aranżacji bez 
konieczności montażu brodzika.

 DOSKONAŁYM 
ROZWIĄZANIEM 
– ZWŁASZCZA 
JEŚLI ŁAZIENKA 

JEST POŁĄCZONA 
Z POKOJEM, BĘDĄ 

DRZWI PRZESUWNE. 
DRZWI SKRZYDŁOWE 

NALEŻY ZAINSTALOWAĆ 
TAK, BY OTWIERAŁY SIĘ 

NA ZEWNĄTRZ.
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MIESZKAĆ Z KLASĄ
     na specjalne potrzeby

Podpórki i ramy są 
najczęściej wykonane 

z aluminium, które może 
być malowane proszkowo 

– co zapewnia im trwałość. 

wspomagających korzystanie, dedy-
kowanych właśnie dla takich osób. 
W tego typu urządzeniach wanna czy 
brodzik mają ryflowane dno, które 
zapobiega upadkom. Wanny przezna-
czone dla tej grupy odbiorców mają 
nieregularnie rozszerzającą się kra-
wędź, dzięki której użytkownikom 
łatwiej jest wejść i wyjść po kapieli. 
Taka budowa wanny ułatwi również 
zadanie osobom wspomagającym 
kąpiących się – mają one łatwiejszy 
do nich dostęp. Osoby starsze czę-
sto korzystają z  brodzików. Powi-
nien być on niski, najlepiej wypro-
filowany z  krawędzią na wysokości 
2 cm. Jeśli w łazience nie ma miejsca 
na bidet, warto pomyśleć o  zainsta-
lowaniu deski bidetowej lub specjal-

nej baterii typu bidetta. Sedes powi-
nien być podwieszany – łatwiej pod-
jechać do niego, gdy senior korzysta 
z wózka – i dostosowany do wysoko-
ści wózka, czyli zainstalowany na wy-
sokości 48 cm. Umywalkę należy za-
montować niżej niż standardowa wy-
sokość 85 cm. 

PEWNY CHWYT
By osoba starsza mogła komfortowo 
korzystać z wanny, konieczne jest wy-
posażenie jej w  uchwyt boczny lub 
dwa, po obu stronach. Będą pomocne 
w podnoszeniu się, jak również przy 
wchodzeniu do środka. Dla osób mniej 
sprawnych, np. podczas rehabilitacji, 
warto wybrać wysoką poręcz wyposa-
żoną w antypoślizgową gumę, dzięki 

KOLOROWE NAKŁADKI 
NA UCHWYTY BATERII 
UMYWALKOWYCH TO 

IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA 
TYCH UŻYTKOWNIKÓW, 

KTÓRZY MAJĄ MNIEJ 
SPRAWNE RĘCE. 

ZOSTAŁY ZAPROJEKTOWANE 
TAK, ABY PASOWAŁY NA 

RÓŻNE RODZAJE BATERII. 
SĄ ŁATWE W UŻYCIU, 

UŁATWIAJĄ ODKRĘCANIE 
I ZAKRĘCANIE WODY. 

Ramy i podpórki 
do sedesu
Osobom mającym trudności 
w korzystaniu z toalety 
pomocne będą wszelkiego 
rodzaju ramy i podpórki. 
Będą szczególnie przydatne 
wówczas, gdy będziemy chcieli 
wspomóc kogoś podczas 
siadania i wstawania. Można je 
montować do podłogi, ściany 
lub do muszli sedesowej. Ramy 
i podpórki są wyposażone 
w różną liczbę podpór, mogą 
mieć także podłokietniki. 
Jeśli są montowane do 
podłogi, warto wybrać 
model z regulacją wysokości. 
Dzięki temu dostosujemy 
wysokość podpory do wzrostu 
użytkownika. Dodatkowo 
rama może być wyposażona 
w odchylane rączki, ułatwiające 
osobie niepełnosprawnej 
wstanie z toalety. 
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Ile to kosztuje
  Ramy i podpórki do sedesu 
– 75-190 zł.

 Nasadka toaletowa – ok. 250 zł.
 Mata kąpielowa – 30-55 zł.
  Stopień antypoślizgowy 
– 120-170 zł.

 Poręcze i uchwyty – 39-135 zł.
  Ławki i siedziska wannowe 
– 120-220 zł.

   Reduktor długości wanny 
– ok. 225 zł.

 Długie nożyczki do paznokci – 25 zł.
  Szczotka lub grzebień do włosów 
– 40-45 zł.

 Pęseta z lupą – 30 zł.
 Obcinacz do paznokci z lupą – 30 zł.

 REKLAMA 

czemu mokra ręka nie puści poręczy. 
Korzystanie z  niej zmniejsza ryzyko 
poślizgu na mokrej podłodze. Dla każ-
dego, kto potrzebuje dodatkowej sta-
bilizacji i asekuracji będzie przydatny 
podczas kąpieli, a także pomoże wstać 
z  toalety uchwyt z  przyssawkami. 
Można przyczepić go w każdym miej-
scu o  gładkiej powierzchni, pionowo 

lub poziomo. Zwróćmy uwagę, by 
przyssawki miały bardzo dobrą przy-
czepność i nie odklejały się od ściany 
pod wpływem ciężaru. 
Dobrym wyborem będzie uchwyt, 
w  którym każda przyssawka ma 
osobny wskaźnik przyczepności. 
Gdy siła mocowania słabnie, wskaź-
nik przebarwia się. Zaletą tego typu 

uchwytu jest także to, że w  dowol-
nej chwili można zmienić jego miej-
sce. By go zamontować, należy przy-
łożyć sprzęt do gładkiej, czystej po-
wierzchni i  wyssać powietrze za po-
mocą dwóch dźwigni. Uchwyt można 
też łatwo zdjąć – wystarczy podważyć 
przyssawkę. Nie wymaga więc wier-
cenia otworów.   
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     na specjalne potrzeby

MYCIE NA SIEDZĄCO
Wielu osobom przyda się także na-
kładane na boczne krawędzie sie-
dzisko, ułatwiające mycie bez ko-
nieczności siadania na dnie wanny. 
Warto sięgnąć po ławkę składającą 
się z  siedziska oraz wyprofilowanej 
ramy zakończonej nasadkami anty-
poślizgowymi. Poprzez zastosowa- 

nie klipsów regulacyjnych można 
ją dostosować do wanien o  różnych 
szerokościach. Ławki mogą mieć 
oparcie, co zapewni użytkownikom 
stabilność. Najczęściej są wykona- 
ne z  poliglassu oraz aluminium, co 
pozwala na ich zanurzanie w  wo-
dzie bez ryzyka wystąpienia korozji. 
Równie często siedziska montuje 
się w  kabinie prysznicowej. Spraw-
dzą się tam modele składane, insta-
lowane do ściany. Przed zakupem 
warto zasięgnąć informacji na te-
mat ich nośności. Niektóre modele 
mogą udźwignąć osoby ważące na-
wet do 150 kg.  

KĄPIEL BEZ POŚLIZGU
By uniknąć poślizgnięcia się zarówno 
w wannie, jak i brodziku, warto je wy-
posażyć w  matę kąpielową z  anty-
poślizgową powierzchnią. Zapewni 
ona kąpiącym się bezpieczeństwo. 
Maty tego rodzaju są tak zaprojekto-
wane, aby ich spód mocno przylegał 
do powierzchni, a  przy tym umożli-
wiał sprawne odprowadzanie wody. 
Warto wybrać model miękki, który 
będzie przyjemny dla stóp. Dobrym 
wyborem będzie mata wyposażona 
w grube wypustki, które podczas ką-
pieli umożliwią masaż stóp. Osoby, 
które mają problem ze schylaniem 
się, powinny wybrać matę wyposa-
żoną w  pumeks. Jest ona pomocna 
w utrzymaniu czystości stóp bez ko-
nieczności sięgania do nich. Higienę 
ułatwi również wykorzystanie mat 
wykonanych z materiałów o właści-
wościach bakteriobójczych. 

Siedzisko będzie przydatne 
także podczas kąpieli pod 

prysznicem.

Montowana do rantu wanny 
wysoka poręcz gwarantuje 

bezpieczne wchodzenie 
i wychodzenie z niej.

Zamiast 
mat można 
zastosować 
niewielkie 
nakładki 
antypoślizgowe 
– w formie rybek 
z pewnością 
poprawią nastrój 
użytkownikom.

Udogodnienia na miarę potrzeb
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 W dotarciu do wanny lub 
wysokiego brodzika pomogą 
stopnie lub stołki z poręczą. 
Ich nóżki mają zabezpieczenie 
antypoślizgowe. Tego typu sprzęt 
można też wykorzystać przy 
schodzeniu z łóżka.

 Przydatny podczas kąpieli może 
być też reduktor długości wanny. 
Pozwala stworzyć podparcie 
dla stóp w pozycji półsiedzącej.
Dzięki niemu osoba biorąca kąpiel 
zachowa stabilność. Reduktor 
zapobiega też ześlizgiwaniu ciała 
i opadaniu głowy, osoba chora 

np. na Parkinsona będzie mogła 
się wykąpać bez obawy przed 
zachłyśnięciem wodą. Mocuje się 
go do wanny dzięki przyssawkom.

 Osobom mającym problemy 
z siadaniem przyda się także 
nasadka toaletowa. Optymalny 
komfort zapewniają właściwe 
materiały: miękka pianka tworząca 
delikatną osłonę oraz wodoodporna 
powierzchnia. Nakładki są 
zazwyczaj uniwersalne i pasują 
do większości sedesów, mogą 
mieć także kilka stopni regulacji 
wysokości.
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MIESZKAĆ Z KLASĄ
     sztuka liftingu

CHOĆ LATEM PRZYCIĄGA 
PRZEDE WSZYSTKIM 
NATURA, NASZE ZAPĘDY 
ARANŻACYJNE NIE 
POWINNY OGRANICZAĆ 
SIĘ DO BALKONÓW, 
TARASÓW I OGRODÓW. 
ZMIENNA AURA 
POLSKIEGO LATA SPRAWIA, 
ŻE CZĘSTO SPĘDZAMY 
CZAS TEŻ W DOMU 
LUB MIESZKANIU. NIE 
ZAPOMINAJMY WIĘC 
O SZCZYPCIE LATA 
W NASZYCH WNĘTRZACH. 

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

RADOŚĆ LATA

POLSKI
PRODUKT
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DODATKI I BIBELOTY 
KOJARZĄCE SIĘ 
Z WAKACJAMI 
DOSKONALE  

WPROWADZĄ MOTYWY 
LETNIE DO WNĘTRZ.

POLSKI
PRODUKT

 REKLAMA 

Jak zwabić lato do wnętrz swo-
jego domu? By osiągnąć cel, nie 
potrzebujemy wyrafinowanych 

środków. Tak jak po zimie chowamy 
na dno szafy grube płaszcze i futra, 
ciężkie czapy i buty, a wyciągamy 
lekkie kolorowe sukienki i bluzki, 
tak samo zmieniajmy wizerunek 
wnętrz naszych domów. Dodajmy 
im lekkości, subtelności, a także so-
czystości. Efekt osiągniemy, stosu-
jąc odpowiednie zestawienia kolory-
styczne, tkaniny, dodatki – pozwólmy 
też rozwinąć się naszej wyobraźni. 
Nie bójmy się zatem eksperymento-
wać w duchu letnich przygód!

W LEKKOŚCI SIŁA 
Letnia aura kojarzy się z ulotnością, 
lekkością i zwiewnością. By taki cha-
rakter nadać wnętrzom domu, po-
starajmy się je wizualnie odcią-
żyć. W aranżacjach letnich nie uży-
wajmy kolorów optycznie ciężkich, 
takich jak mocne brązy, zielenie czy 
bordo. Schowajmy na dno szaf weł-

niane grube pledy i dywany. Wy-
mieńmy ciężkie zasłony na półprze-
zroczyste i zwiewne jak apaszki deli-
katne zasłonki (firanki są niemodne!). 
Spróbujmy odmienić nasze meble. 
Wprawdzie trudno mieć letni kom-
plet mebli, który zastąpi całoroczne, 
ale można optycznie ich ciężar odcią-
żyć stosując pokrowce na kanapy, fo-
tele, krzesła oraz poduszki. Wizeru-
nek ciemnych mebli można złago-
dzić, zestawiając ciężkie optycznie 
krzesła z  kolorystycznie lżejszymi. 
Na starych witrynach czy bufetach 
ustawmy lekkie wizualnie dekoracje, 
np. białe lub kremowe –  dobrze, by 
kojarzyły się z latem. Podłogę od-
słońmy lub rozłóżmy lekkie dy-
waniki bawełniane. Śmiało zdecy-
dujmy się na takie przemeblowa-
nie pokoi, by odwrócić uwagę od ele-
mentów kojarzących się z jesienią 
i zimą – przede wszystkim od grzej-
ników. Można je zasłonić kanapą lub 
odpowiednio zaaranżować, zawie-
szając na nich np. zamocowane  FO
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na drucikach probówki –  przejmą 
funkcję wazoników. W kominku 
można zaś ustawić świece – ich pło-
mień stworzy nastrój w letni wieczór. 

WSZYSTKIE BARWY LATA 
W naszej strefie klimatycznej pożą-
danym gościem we wnętrzach domu 
jest światło słoneczne. Nie oznacza to 
konieczności dominacji barw w od-
cieniach żółcieni. W naturze latem 
żółty kolor zastępuje często inten-
sywność innych barw, których siłę 
wyrazu wzmacniają promienie sło-
neczne. Klimat lata budują również 
intensywne barwy sezonowych owo-
ców – malin, czereśni, jagód, agrestu, 
papierówek, czy przywodzących na 
myśl egzotyczne podróże cytrusów. 
Ich kolorystyka wprowadzi do domu 

atmosferę letniego relaksu, ale rów-
nież doda energii i pobudzi do działa-
nia. Najważniejsze – to umiejętnie ją 
wykorzystać. Letnie miesiące to rów-
nież doskonały moment na aranża-
cyjne eksperymenty z użyciem bieli. 
Duża ilość naturalnego światła w po-
łączeniu z barwą, która je pięknie od-
bija, wprowadza do wnętrza wraże-
nie dodatkowej przestrzeni, lekkości 
i świeżości. 

ŚWIATŁA I CIENIE
Ta najgorętsza pora roku pozwala 
traktować światło zarówno naturalne, 
jak i sztuczne w sposób szczególny. 
Światło słoneczne dostające się do 
wnętrz przez okna jest źródłem naszej 
energii witalnej. Latem jednak jego 
nadmiar może być uciążliwy. By świa-

tła było w sam raz, konieczne jest za-
montowane odpowiednich przesłon.  
Zacznijmy od zasłon. Muszą być lek-
kie i delikatne, tak by reagowały na 
każdy podmuch wiatru. Najmodniej-
sze są batystowe, z cienkiej bawełny, 
jedwabnej surówki oraz miękkiego 
lnu. By być w zgodzie z trendami 
– sprzyjającymi letniej porze – zawie-
śmy w oknach kilka zwiewnych za-
słon. Trzy lub cztery będą w sam raz! 
Ich barwy powinny się dopełniać, tak 
by tworzyły przenikającą się kompo-
zycję. Najlepsze są zestawienia tka-
nin jednobarwnych, ale miłośnicy 
kwiatów też znajdą coś dla siebie. Na-
sze okna będą modne, jeśli zawiesimy 
w nich zasłony we wzór kwiatowy, ale 
nie w drobną łączkę, lecz w kwiaty 
w rozmiarze XXL.

Sposobów na zaproszenie lata do domu jest 
niesłychanie wiele. Dla osób, które dobrze 

czują się we wnętrzach wielobarwnych, 
ciekawym rozwiązaniem będzie stworzenie 

tętniącej kolorami kompozycji. 

Subtelne odcienie bieli użytej zarówno na 
ścianach, jak i detalach budują klimat wnętrza 

prześwietlonego delikatnym światłem słonecznym.

Latem cieszmy się kwiatami. 
Do aranżacji używajmy zarówno 

ciętych, jak i doniczkowych. 
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Poduszki to popularne 
urozmaicenie aranżacji wnętrza. 
Warto je wykorzystać, by stworzyć 
letnią atmosferę w salonie, sypialni, 
na balkonie, tarasie, a nawet 
w ogrodzie. Niebieski to kolor 
zimny, latem doskonale wpływa na 
nasze samopoczucie, tworzy we 
wnętrzu przyjazną atmosferę, nie 
przytłacza i doskonale komponuje 
się z innymi kolorami. Aby odmienić 
wnętrza domu lub mieszkania, 

poszukajmy niebieskich 
poduszek w różnych 
odcieniach, o pięknych 
wzorach. Nie bójmy 
się koronkowych 
haftów, kwiatowych 
aplikacji, zdobień 

w odcieniach 
złota – stwórzmy 
wakacyjny 

klimat w domu, 
np. w duchu 
Prowansji czy 

orientalnego 
Maroka.

Wakacyjne 
pamiątki 
z wyjazdów to 
często muszle, 
dekoracyjne 
kamienie, fragmenty 
wypłukanych wodą morską 
gałęzi. Te drobne skarby 
warto wyeksponować, by 
nadać wnętrzu, właśnie 
na lato, marynistyczny 
charakter. Poszukajmy 
ciekawych dodatków, 
obowiązkowo w kolorze 
błękitu – ceramicznych 
naczyń, butelek, świeczników, 
miseczek, pudełeczek, 
które wzbogacą ekspozycje 
i wzmocnią skojarzenia z tym, 
co latem najprzyjemniejsze 
– z morzem, plażą, 
zażywaniem wodnych 
i słonecznych kąpieli.

Życie w letnim
BŁĘKICIE

BŁĘKIT TO KOLOR LETNIEGO NIEBA I MORSKIEJ WODY, 
W ZESTAWIENIU Z BIELĄ I ZIELENIĄ STWORZY LEKKI, 
CIEPŁY, PRZEWIEWNY KLIMAT – W SAM RAZ NA LETNIĄ 
ZMIANĘ ARANŻACJI INSPIROWANĄ WAKACJAMI. 

AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska

MIĘKKO 
I PUSZYŚCIE

JAK NAD 
MORZEM
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Latem mamy więcej sił witalnych, 
dłuższe ciepłe wieczory sprawiają też, że 
później kładziemy się spać. Miło jest spędzać 
czas w otoczeniu płomienia świec, i niekoniecznie 
tylko z wyjątkowej okazji. Skoro już zdecydujemy się 
na letnie elementy dekoracji w błękitach, pomyślmy też o świecach 
i świecznikach bliskich tej gamie barw. Bardzo ciekawie wyglądają 
kompozycje różnorodnych świec (wysokich i niskich, tych o ozdobnych 
kształtach, wreszcie w szklanych i ceramicznych osłonkach) w wielu 
odcieniach błękitu. Świece można zaprezentować na podłożu z białych 
ozdobnych kamieni, na drewnianych patyczkach, można je też (tzw. świece 
pływające) umieścić w misach z wodą w otoczeniu np. kwiatów – wszelkie 
nawiązania do natury sprawdzą się właśnie w okresie lata. 

SZKLANE REFLEKSY

DYSKRETNY 
MIGOT ŚWIEC

NIEBIAŃSKA ZASTAWA
Subtelna elegancja błękitu to walor, który warto uwzględnić, by nadać letniemu przyjęciu 
atrakcyjną oprawę. Na rynku znajdziemy wiele propozycji naczyń stołowych oraz sztućców 
w odcieniach niebieskiego lub ze zdobieniami w tym właśnie kolorze. Błękit w ceramice i porcelanie to kolor 
bardzo szlachetny, z długą tradycją. Bardzo korzystnie niebieski zagra jako kolor uzupełniający – drobne błękitne elementy 
dodane do klasycznej białej zastawy mogą okazać się efektownym rozwiązaniem na aranżację np. komunijnego stołu. 

Latem staramy się, by słońce i świeże powietrze wypełniało nasze 
wnętrza. Wrażenie świetlistości i lekkości możemy spotęgować, 
dekorując przestrzenie szklanymi i lustrzanymi przedmiotami. 
Lustra odbijają światło i optycznie powiększają wnętrze. Warto 
umieścić je tak, by odbijały się w nich okna, wtedy podkreślą 
efekt perspektywy. Czyste szkło ma delikatną niebieską poświatę, 
a przenikające przezeń światło buduje dekoracyjne refleksy. 
Zadbajmy zatem o szklane dekoracje zarówno te drobne 
„bibeloty”, jak i te, którym możemy nadać miano mebla.
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SĄ NIE TYLKO 
ŁATWE I SZYBKIE 
W MONTAŻU ORAZ  
NIEKŁOPOTLIWE 
DO UTRZYMANIA 
W CZYSTOŚCI. 
NOWOCZESNE 
PANELE ŚCIENNE 
TO SPOSÓB 
NA ATRAKCYJNE 
I MODNE WNĘTRZE.

– szybka zmiana 
wystroju wnętrza

AUTOR TEKSTU: Anna Harasimowicz

 FOT. FOTOLIA.COM
PANELE 
ŚCIENNE
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Nowoczesne panele ścienne 
stają się coraz bardziej popu-
larne. Z  powodzeniem kon-

kurują z  innymi okładzinami ścien-
nymi przede wszystkim za sprawą 
bardzo atrakcyjnej estetyki, często 
trudnej do osiągnięcia w  innych ro-
dzajach okładzin. W ofercie rynkowej 
paneli drewnopochodnych i  wyko-
nanych z PVC znajdziemy produkty 
o  różnorodnym wzornictwie: od tra-
dycyjnych naśladujących deski bo-
azeryjne, przez proste wzory kase-
tonowe typowe dla modnych okła-
dzin z  naturalnego forniru, po dy-
namiczne elementy trójwymiarowe 
z  charakterystycznymi kubicznymi 
formami przestrzennymi. 

SZYBKI SPOSÓB NA NOWĄ, 
NIEKŁOPOTLIWĄ OKŁADZINĘ
Na atrakcyjnym wzornictwie nie 
kończy się jednak lista zalet paneli 
ściennych. Decydując się na tego typu 
okładzinę, zmienimy wnętrze nie do 
poznania. Panele należą do lekkich 
elementów wykończeniowych, dzięki 
czemu można je zamontować szybko, 
nawet własnoręcznie. W  przeciwień-
stwie do ciężkich płytek ceramicz-
nych lub kamiennych ich transport 

i  montaż są dużo łatwiejsze. Praca 
przebiega bardzo sprawnie, a  możli-
wość stosowania różnych sposobów 
mocowania, pozwala wybrać dla nas 
najwygodniejszy i  najszybszy. Mon-
taż okładziny ułatwia także bogac-
two kształtów, wymiarów oraz grubo-
ści elementów. Podłoże pod okładzinę 
nie musi być idealnie równe, gdyż 
z powodzeniem zamaskuje ono każdą 
niedoskonałość. Ściana może być też 
nieotynkowana, co znacznie obniża 
koszty wykończenia lub remontu. 

Panele będą również dużo trwalsze 
niż farba czy tapeta. Nie wymagają 
także konserwacji, która konieczna 
jest przy zastosowaniu okładziny 
drewnianej oraz kamiennej. Panele 
są w większości elementami elastycz-
nymi, dzięki czemu niwelują nierów-
ności i  zakrzywienia powierzchni 
ścian. Stąd też zainteresowanie tym 
rozwiązaniem podczas remontów sta-
rych budynków. Nierówne podłoże 
nie obniża tym samym jakości mon-
tażu. Konieczny jest jednak dobry 
stan samego muru. Nie można przy-
krywać panelami ściany, na której po-
jawiły się pleśń i zawilgocenia. 

OKŁADZINA DO ZADAŃ 
SPECJALNYCH 
Lekkość, elastyczność oraz łatwość 
montażu nowoczesnych paneli drew-
nopochodnych i z PVC sprawiają, że 
ich rola wykracza poza standardową 
okładzinę ścienną. Doskonale spraw-
dzą się na przykład jako materiał do 
wykończenia konstrukcji podwiesza-
nej z  wmontowanym oświetleniem. 
Bez trudu zamontujemy panele 
na  skosach poddasza, łukowych 

UNIWERSALNOŚĆ 
OKŁADZINY Z PANELI 

PRZEJAWIA SIĘ 
W MOŻLIWOŚCI 

MONTAŻU ZARÓWNO 
NA ŚCIANACH, 
JAK I SUFITACH.

Konstrukcja paneli wykonanych 
z PVC sprawia, że mimo małej wagi 

są wyjątkowo trwałe i elastyczne.

Panele ścienne doskonale podkreślają 
strefy w pomieszczeniu, np. kącik 
telewizyjny. 
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ŚCIENNE
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i  zakrzywionych ścianach. Sposób 
montażu polegający na przykręceniu 
paneli do rusztu sprawia, że powstaje 
przestrzeń między nimi a  ścianą. 
Dzięki temu ukryjemy nie tylko nie-
równości i  ubytki, ale również prze-
wody elektryczne czy antenowe oraz 
instalacje, pod które zazwyczaj wyko-
nuje się bruzdy w  ścianach. Panele 
ścienne to także sposób na termoizo-
lację ścian wewnętrznych oraz wyci-
szenie pomieszczenia. 

NOWA GENERACJA 
PANELI PVC
Okładziny z tworzyw sztucznych 
mają postać profili o  cienkich ścia-
nach usztywnionych żebrami, two-
rzącymi otwarte komory. Od ze-
wnątrz tworzywo pokrywa folia deko-
racyjna. Może być jednobarwna lub 
ze wzorem. Folie są trwale zgrzewane 
z tworzywem, co sprawia, że powstaje 
powierzchnia odporna na działanie 
wody. Dzięki temu doskonale pa-
nele PVC sprawdzają się w pomiesz-
czeniach o  podwyższonej wilgotno-
ści, takich jak kuchnia, łazienka czy 
pralnia. Można je myć detergentami. 
Są odporne na działanie związków 
chemicznych zawartych w  produk-
tach żywnościowych. Ich właściwo-
ści porównuje się z  płytkami cera-

micznymi, są jednak od nich mniej 
trwałe, za to montaż paneli jest o po-
łowę tańszy i  dużo szybszy. Do wy-
konania okładziny blisko kuchenki 
należy wybrać panele, które nie od-
kształcą się pod wpływem ciepła i nie 
są łatwopalne. Z tego względu należy 
sprawdzać przed zakupem klasyfika-
cję ogniową produktu. Bogate wzor-
nictwo współczesnych paneli PVC 
zdecydowanie odbiega od ich po-
przedników z  ubiegłych dziesięcio-
leci. Mogą one mieć nie tylko formę 
wąskich lub grubych listew,  ale też 
mniejszych płytek, nawet o  niere-
gularnym kształcie oraz przestrzen-
nych brył. Dzięki temu na ścianie 
powstaje okładzina imitująca boaze-
rię, drewniane belki, beton, ceglany 
lub kamienny mur czy futurystyczny 
obraz. 

NOWOCZESNE PANELE 
DREWNOPOCHODNE 
Są to produkty łączone, mające mie-
szaną budowę. Najczęściej wykonane 
są z płyty MDF (ew. LDF lub wiórowej) 
pokrytej jednostronnie farbą kryjącą 
albo folią dekoracyjną i laminatem. Pa-
nele pokryte farbą można wielokrot-
nie malować. Nie wszystkie mogą być 
wystawione na działanie wody. Jed-
nak znajdziemy okładziny drewno-
pochodne przeznaczone do łazienek 
i  kuchni. Tego typu laminowane pa-
nele będą odporne nie tylko na działa-
nie wody,  ale i wysokiej temperatury. 
Nie boją się one zabrudzeń i  tłusz-
czu. Są twarde, trwałe, lekkie oraz 
odporne na uszkodzenia. Wierzchnia 
warstwa dobrych jakościowo okła-
dzin drewnopochodnych jest bowiem 
odporna na zarysowania i ścieranie. 

NOWOCZESNE 
OKŁADZINY 

DOSKONALE IMITUJĄ 
DREWNO, STRUKTURĘ 

FARBY, TAPETY, JAK 
RÓWNIEŻ PŁYTKI 

CERAMICZNE, TKANINĘ 
LUB KAMIEŃ.

Panele mogą przybierać formy przestrzenne, 
fakturowe, bogato zdobione, konkurujące 
nawet z wykwintną sztukaterią. 

Panele ścienne imitujące boazerię, deski 
lub bale można układać zarówno poziomo, 
pionowo, jak i po skosie. 
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Panele wykonane na bazie płyt MDF 
doskonale izolują pomieszczenie aku-
stycznie i  termicznie. Okładzina bę-
dzie łatwa do utrzymania w czystości, 
gdyż można ją odkurzać ściereczką 
na sucho, odkurzaczem lub prepara-
tem do drewna. 
Panele drewnopochodne występują 
w  bardzo bogatej gamie wzorniczej 
i  kolorystycznej. Najczęściej imitują 
naturalne drewno, co bardzo ociepla 
wizualnie wnętrze. Laminaty mogą 
mieć powierzchnię gładką, porowatą 
jak struktura drewna lub skórka po-
marańczy, z  połyskiem, matową lub 
perlistą. Panele drewnopochodne nie 
płowieją i nie zmieniają koloru. 
Ścianę wyłożoną tym materiałem wy-
kańcza się listwami z  profilowanej 
płyty MDF. Są one również oklejone 
folią. 

MONTAŻ PANELI 
BEZPOŚREDNIO DO ŚCIANY
Przed rozpoczęciem prac należy przy-
ciąć panele do pożądanych wymia-
rów, jeśli tego wymagają. Istnieją dwa 
sposoby montażu. Pierwszy polega na 
bezpośrednim przytwierdzeniu ele-
mentów do ściany, przez: przykleje-
nie np. klejem neoprenowym, przy-
pięcie klamerkami o minimalnej dłu-
gości 12 mm (na podłożu gipsowym 
konieczne będą nierdzewne) lub przy-
kręcenie śrubami. W tym przypadku 

konieczne jest wcześniejsze wyrów-
nanie powierzchni podłoża, oczysz-
czenie jej, osuszenie i  odtłuszczenie. 
Metoda ta dotyczy głównie paneli wy-
produkowanych z PVC, gdyż drewno-
pochodne ze względu na to, że mogą 
zmieniać swe wymiary o ok. 6% (po-
dobnie jak boazeria), mocuje się w od-
mienny sposób. 

MONTAŻ PANELI NA RUSZCIE
Drugi sposób montażu wymaga wy-
konania rusztu z drewnianych listew. 
Mocując panele w ten sposób, umoż-
liwiamy cyrkulację powietrza, lep-
szą izolację i oddychanie ściany. Za-
lecane jest wówczas zachowywanie 
między ścianą a okładziną szczeliny 
dylatacyjnej o szerokości 10-15 mm. 
Do wykonania rusztu najlepiej wy-

brać przestrugane listwy o  wymia-
rach 20x40 mm. Przed ich monta-
żem, jeśli układamy panele w kuchni, 
łazience czy innym pomieszczeniu, 
w  którym będzie panowała podwyż-
szona wilgotność, należy listwy zaim-
pregnować. Gdy preparat wyschnie, 
za pomocą kołków rozporowych mo-
cujemy na ścianie listwy, w odstępach 
30-60 cm. Kolejne sytuowane w jednej 
linii listwy także powinny mieć zacho-
wany między sobą niewielki dystans. 
Muszą być one umieszczone prosto-
padle do kierunku układania paneli. 
Należy je dokładnie wypoziomować, 
w przeciwnym razie będą one krzywo 
montowane. Wokół otworów drzwio-
wych i  okiennych listwy umieszcza 
się wzdłuż ich górnych oraz bocz-
nych krawędzi. Z  kolei przy suficie 
i podłodze ruszt powinien być odsu-
nięty od krawędzi, co ułatwi montaż  
skrajnych paneli. Nad podłogą do-
brze jest podłożyć podkładki dystan-
sujące pod listwy, aby zachować prze-
strzeń dla okładziny podłogowej, je-
śli jeszcze nie jest ułożona. Pierwszy 
panel wsuwamy w  listwę startową 
usytuowaną przy krawędzi ściany. 
Elementy okładziny mają wypro-
filowany brzeg, zatem korzystając 
z  gwoździ bez łbów (konieczny jest 
dobijak) lub zszywek, mocujemy ich 
krawędź (wpust) do listwy rusztu. 
Wyfrezowany rowek paneli służy też 
do wkładania klamer mocujących. 
To najczęstszy sposób montażu tego 
typu okładziny. Wówczas klamry, 
które mają specjalne otwory, wpina 
się we wpust panelu i  przybija do 
rusztu, gwoździami lub zszywkami. 
Klamry najczęściej kupuje się w ze-
stawie z panelami. 

Panele 3D
Nowoczesne panele ścienne mogą dawać przestrzenny efekt we wnętrzu. 
Nietypowe formy, wypukłe kształty, oryginalne zdobienia i powierzchnie 
dekoracyjne sprawiają, że pomieszczenie nabiera ekskluzywnego charakteru. 
Efekt, jaki dają na ścianie jest niebanalny i bardzo ozdobny. Mogą imitować 
liście, kwiaty, rustykalną cegłę, łupek, fale, muszle, skórę, łuskę, a także 
przyjmować geometryczne kształty. Znajdziemy panele produkowane między 
innymi z PVC, a nawet z włókien palmowo-kokosowych, które są bardzo 
trwałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne. Panele są łatwe w montażu 
i demontażu. Doskonale maskują niedoskonałości ściany. Dostępne są 
panele 3D wykonane z wysokiej jakości PVC, odporne na wodę, które 
z powodzeniem sprawdzą się nawet nad blatem w kuchni czy na ścianie 
w łazience. Mogą być wielokrotnie szorowane szczotką i myte detergentami. 
Są plamoodporne, nie przebarwiają się i nie blakną.
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W nowoczesnych wnętrzach sprawdzą 
się panele 3D. Jedna ściana wyłożona 

przestrzenną okładziną sprawi, że 
pomieszczenie nabierze dynamizmu. 



90  lato 2016

OGRÓD I POSESJA
     działamy kompleksowo

LATO W NASZYM KLIMACIE JEST CORAZ BARDZIEJ UPALNE, A TO NIE WSZYSTKIM 
ROŚLINOM SŁUŻY. JEŚLI NIE MAMY DOŚĆ CZASU NA REGULARNE DOGLĄDANIE 
POSESJI, STWÓRZMY OGRÓD SAMOOBSŁUGOWY.

OGRÓD
odporny na suszę

AUTOR TEKSTU: Anna Harasimowicz

Przed założeniem ogrodu nie za-
wsze zdajemy sobie sprawę, jak 
wiele pracy, wysiłku i czasu bę-

dzie wymagało jego utrzymanie. Wy-
konanie projektu to dopiero począ-
tek regularnych obowiązków. Sama 
pielęgnacja trawnika jest nie lada 
wyczynem, zwłaszcza gdy lato jest 
upalne. Dlatego projektowanie ogro- 
du warto rozpocząć od analizy na-
szych możliwości. Wiele osób docho-
dzi do wniosku na tym etapie, że naj-
lepszym rozwiązaniem jest prawie  FO
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samoobsługowy ogród. Choć brzmi 
to dość abstrakcyjnie, istnieją roz-
wiązania, ułatwiające zachowanie 
ogrodu w zadawalającym stanie, na-
wet mimo upałów i częstych naszych 
nieobecności w domu. 

NIEWYMAGAJĄCY OGRÓD
W  czasie sezonu letniego najwięk-
szym problemem, z  jakim borykają 
się właściciele ogrodów jest susza. Ro-
śliny wymagają od nas regularnego, 
ale i odpowiedniego podlewania, bar-
dzo często dwukrotnie w ciągu dnia. 
Fragmenty sadzonek, które mimo na-
szych zabiegów uschły, musimy usu-
wać, a  trawnik grabić. Przerzedzone 
rabaty lub murawa powinny być też 
uzupełniane. Nowe nasadzenia i  wy-
siew wymagają intensywnego pod-
lewania, a  później czułej pielęgnacji, 
zwłaszcza w  czasie letnich upałów. 
Przy regularnych obowiązkach, jakie 
narzuca zwykłe prowadzenie ogrodu, 
przysporzy nam to wielu dodatko-
wych działań. Z  tego względu warto 
zawczasu pomyśleć o  takim doborze 

roślin, które będą jak najmniej wy-
magające. Kompozycje i  gatunki sa-
dzonek powinny być bardzo dobrze 
przemyślane, aby ogród przetrwał 
silne upały i mocne nasłonecznienie. 
Istotne będzie też ich najdogodniej-
sze usytuowanie. Zanim je jednak po-
sadzimy, przyda się rozplanować in-
stalację wspomagającą odpowiednie 
nawodnienie ogrodu. Konieczny jest  
dobry dostęp do ujęć wodnych. Po-
nadto dla własnego komfortu zrezy-
gnujmy z  wymyślnych, przeładowa-
nych aranżacji, ambitnych warzywni-
ków, wymagających szczególnej pie-
lęgnacji oczek wodnych, nietypowych 
krzewów i  kwiatów oraz rozległych, 
soczystych, angielskich trawników. 

SZEROKIE TRAKTY
Plan ogrodu powinien charakteryzo-
wać się dobrą komunikacją. Trawnik 
nie powinien być poszatkowany chod-
nikami, podjazdami, rabatami, gdyż 
jego koszenie i podlewanie wymagać 
będzie trudnych manewrów kosiarką 
oraz korzystania z podkaszarki. 

Najłatwiejszym zabiegiem pozwala-
jącym nam uniknąć mozolnego pie-
lęgnowania roślin czy trawnika, jest 
zdecydowanie się na szerokie trakty 
w  ogrodzie. Bez trudu wyłożymy je 
na tyle atrakcyjnymi materiałami, że 
będą one konkurować z  niejednym 
mozolnie prowadzonym trawnikiem. 
Żwirowe aleje, kamienne podjazdy 
czy chodniki wykonane z  drewnia-
nego bruku, mają wiele uroku. Kom-
pozycje zestawiające kilka rodzajów 
nawierzchni zdobią ogród jak obraz 
ścianę salonu. Drewniany bruk w to-
warzystwie barwionej kory sosnowej 
i białych otoczaków stworzą urokliwe 
nawierzchnie, nie wymagające nad-
miernej  pielęgnacji.

ROŚLINY 
SAMOOBSŁUGOWE
Odmiany odporne na suszę będą 
pięknie wyglądały zdane jedynie 
na rzadko padający deszcz. Nie wy-
magają koszenia i  w  pełni zastępują 
trawnik. Tworzą gęsty dywan o atrak-
cyjnej formie, który dodatkowo 

 REKLAMA 
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hamuje rozwój chwastów. Pasuje im 
każdy rodzaj podłoża. Na piaszczy-
stym, suchym terenie doskonale będą 
rosły iglaki, zimozielone mahonie 
i wrzośce. Te ostatnie potrzebują pół-
cienia. Z  powodzeniem znajdziemy 
w sklepach ogrodniczych wytrzymałe 
i długowieczne gatunki, choćby prze-
znaczane na tworzenie żywopłotu, 
które nie należą do wymagających. 
Tuje, jałowce, bukszpany i ogniki nie 
potrzebują intensywnej pielęgnacji, 
ani regularnego podlewania. Dosko-
nale rosną w  miejscach wyekspono-
wanych na działanie słońca. Także 
krzewuszki i tawuły stworzą ozdobne 

aranżacje okalające dom lub wyzna-
czające granice na posesji. Warto po-
sadzić w  ogrodzie długowieczne by-
liny, takie jak piwonie, płomyki, sło-
neczniki ozdobne i jeżówki. 

PIELĘGNACJA OGRODU
Rośliny odpowiednio nawożone oraz 
wzmacnianie od momentu posadze-
nia, będą odporniejsze nie tylko na 
szkodniki i choroby. Zdrowe sadzonki 
lepiej poradzą sobie w  czasie upal-
nego lata, a  także rzadziej będą wy-
magały podlewania. Z  tego względu 
dobrze jest tuż po założeniu ogrodu 
nawieźć i odżywić rośliny. Zaprocen-

tuje nam to w późniejszym czasie, gdy 
na doglądanie posesji nie będziemy 
mogli poświęcić dużo czasu. Najle-
piej użyć wolno działających nawo-
zów, które stopniowo oddają swe wła-
ściwości systemowi korzeniowemu. 
Stosuje się je tylko dwa razy w sezo-
nie. W  ogrodzie odpornym na upały 
powinno się odżywiać rośliny pota-
sem. Odpowiada on za gospodarkę 
wodną roślin i  uodparnia je na czas 
suszy. Nie można jednak z  nawo-
zami przesadzać, gdyż ich nadmiar 
może spowodować zwiększenie stęże-
nia soli w podłożu. To z kolei wywo-
łuje suszę fizjologiczną, czyli rośliny 
przestają być zdolne pobierać wodę 
z gleby. Jak wiadomo, nawet odporne 
na suszę rośliny będą lepiej rosły re-
gularnie podlewane. Aby nie poświę-
cać na to zbyt wiele czasu, warto za-
instalować system automatycznego 
nawadniania z programatorem. O wy-
branej porze rozpocznie samoczyn-
nie proces podlewania. Wdzięczna 
nam będzie za to nawet trawa. Jest to 
jednak rozwiązanie kosztowne. 

Minimum roślin – maksimum traktów, to 
sposób na założenie ogrodu wytrzymałego 
i mało wymagającego.

Oprócz sadzonek 
odpornych na suszę, 
warto posadzić na 
posesji drzewa dające 
cień i ograniczające 
w ten sposób szybkie 
parowannie wody.

Wytrzymałe na suszę są sadzonki o grubych 
liściach, w których gromadzą wodę. 

Ale odporne będą też te o drobnych liściach, 
ograniczających powierzchnię parowania 

wody. Do trwałych zaliczamy również iglaki.

ROŚLINY ODPORNE 
NA SUSZĘ NAJLEPIEJ 

GRUPOWAĆ, SADZĄC KILKA 
GATUNKÓW KOŁO SIEBIE. 

SADZONKI O PODOBNYCH 
WYMAGANIACH LEPIEJ 

BĘDĄ ROSŁY, A WIZUALNIE 
STWORZĄ ATRAKCYJNĄ 

KOMPOZYCJĘ.
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Dobry efekt uzyskamy również 
dzięki ułożeniu na powierzchni gleby 
węży, składających się na kropel-
kowy system nawadniania. Powolne 
oddawanie wilgoci jest wydajne, pre-
cyzyjne i oszczędne. Pamiętajmy jed-
nak, że rośliny przyzwyczajają się do 
częstotliwości podlewania. Jeśli nie 
zamierzamy im regularnie dostarczać 
wody, muszą do tego przywyknąć. 
Zbyt obficie podlewane sadzonki nie 
wytworzą odpowiedniego systemu ko-
rzeniowego. W ogrodzie odpornym na 
suszę sprawdzą się te, które w poszu-
kiwaniu wilgoci będą miały głębokie 
lub bardzo rozłożyste korzenie. Dobrą 
wilgotność gleby zapewni też ściół-
kowanie roślin. Sadzonki potrzebują 
osłony o  grubości około 3 cm. War-
stwa np. kory drzewnej, oprócz ogra-
niczania parowania wody i  utrzymy-
wania jej w podłożu, zahamuje wzrost 
chwastów. Dzięki niej poprawi się też 
jakość gleby. Sprawi to stopniowy roz-
kład kory.

ODPORNE NA SUSZĘ
Tego rodzaju gatunki nazywa się kse-
rotermicznymi i  w  naturze spoty-
kamy je na nadmorskich wydmach, 
otwartych przestrzeniach takich jak 
stepy czy połoniny. Wśród ich odmian 
znajdziemy kwitnące rośliny, ale też 
o  zielonych i  przebarwiających się 
liściach. Do kserofitów zaliczamy 
kwiaty cebulowe, rośliny o  głębo-
kim lub bardzo rozległym systemie 
korzeniowym, grubych, mięsistych 
liściach oraz o  zgrubiałych, pokry-

tych woskiem lub włoskami pędach. 
Grube liście gromadzą wodę, ale od-
porne na suszę będą też te rośliny, 
które mają bardzo drobne liście, 
ograniczające powierzchnię parowa-
nia wody. Do ogrodu samoobsługo-
wego warto wybrać: sosnę zwyczajną 
i  czarną, świerk kłujący, jodłę kali-
fornijską, cis, kosodrzewinę, mod-
rzew, klon polny, miłorząb japoński, 
jesion, brzozę, katalapę bignoniową 
i akację. Jeśli chodzi o krzewy z po-
wodzeniem można posadzić: bez, pi-
gwowiec, obielę, berberys, bukszpan, 
świdośliwkę, jałowiec, moszenek po-
łudniowy, słonisz srebrzysty, szczo-
drzeniec, parczelinę trójlistną, tama-
ryszek, pięciornik krzewiasty i  irgę. 
Ponadto sprawdzą się w  odpornym 
na susze ogrodzie: wrzos, lawenda, 
tulipan, irys, floks, lilia, aster, bodzi-
szek, dzwonek karpacki, gęsiówka 
alpejska, cyklamen rojnik, chryzan-
tema, rozchodnik rogownica, ukwap, 
kocanka, bergenia, konwalia, fun-
kia, ubiorek wiecznie zielony, wil-
czomlecz, miłek wiosenny, krwaw-
nik, dziewanna, kosaciec, runianka, 
goździk, barwinek i  różeniec. 

Rośliny odporne na suszę 
nazywamy kserotermicznymi. 
Doskonale przystosowały się 

do gromadzenia wody. 

Rośliny kserotermiczne spotykamy w naturze 
na nadmorskich wydmach, otwartych 
przestrzeniach takich jak stepy czy połoniny.

Wśród odmian tolerujących upały 
znajdziemy kwitnące rośliny, ale też 
o zielonych i przebarwiających się liściach.

W OGRODZIE 
DOSKONALE 

SPRAWDZAJĄ SIĘ 
KOBIERCE Z BYLIN, 

KRZEWINEK 
I ROZCHODNIKÓW. 
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Wśród kwiatów sezonowych warto 
wybrać: pelargonię, begonię, sma-
gliczkę nadmorską, portulakę wie-
lokwiatową, bratki, stokrotki oraz 
aksamitki.

ANGIELSKI, NIE FRANCUSKI
Idea tworzenia naturalistycznych 
ogrodów nie była związana tylko 
z  modą na odtwarzanie kompozycji 
rodem z  łąk i  wrzosowisk, ale rów-
nież sprawiała, że swobodnie ro-
snące rośliny nie wymagały od właści-
ciela bardzo drobiazgowej pielęgna-
cji. Choć zarówno ogród angielski, jak 
i  francuski w  swej idei potrzebował 
ręki ogrodnika, jednak tylko w  tym 
drugim przypadku konieczne było 
formowanie roślin i wykonywanie na-
sadzeń „pod linijkę”. Z tego względu 
chcąc stworzyć aranżację, która choć 
estetyczna, nie będzie nam narzu-
cała rygorów pielęgnacyjnych i  czę-

stego podlewania, warto zasugerować 
się angielskim trendem. Wybierając 
kwiaty i rośliny łąkowe, sadzonki od-
porne na suszę, nie wymagające cię-
cia, utworzymy sielski ogród, o  po-
nadczasowym uroku. Będzie on pa-
sował do architektury tradycyjnej, 
domów ze spadzistym dachem, o kon-
strukcji murowanej lub szkieletowej. 

ŁĄKA ZAMIAST TRAWNIKA
Strzyżenie, odchwaszczanie, likwi-
dacja mchu, grabienie, uzupełnianie, 
przepędzanie kretów itp. to zestaw 
obowiązkowych czynności każdego 
właściciela trawnika, który pragnie 
utrzymać go w  nienagannej kondy-
cji. Dla komfortu i wygody warto zde-
cydować się na łąkę kwietną lub ro-
ślinną, zamiast wymagającej regu-
larnego koszenia murawy. Mieszanki 
odpowiednich nasion znajdziemy bez 
trudu w sklepie ogrodniczym. Dzięki 

nim wyhodujemy kobierzec kwiatów 
jak z obrazka. Łąkowe odmiany swo-
bodnie rosnące w  krajobrazie natu-
ralnym, nie wymagają ani specjalnej 
troski, ani przesadnego podlewania. 
Zadawalają się zastanymi warun-
kami atmosferycznymi. Jeśli wyso-
kie kwiaty nie są nam na rękę, mo-
żemy wysiać kobierzec składający się 
z delikatnych rozchodników, mleczy 
i koniczyny. Z daleka będą prezento-
wać się jak skoszony trawnik. Nigdy 
nie osiągną niekomfortowej dla czło-
wieka wysokości. Wytrzymają długo-
trwałe upały i susze. Łąka może być 
z powodzeniem koszona jedynie dwa 
razy w sezonie, aby w pełni spełniła 
swą funkcję zielonego kobierca. Je-
śli jednak jesteśmy zdecydowanymi 
zwolennikami trawnika, wybierzmy 
mieszanki nasion odpornych traw 
przeznaczonych na miejsca suche 
oraz silnie nasłonecznione.

Ogród nowoczesny
Przy domu zbudowanym zgodnie z nowoczesnymi trendami 
będzie pasowała minimalistyczna aranżacja roślinna. Taki ogród 
z powodzeniem może być odporny na suszę. Przy modnej dziś 
architekturze teren posesji zajmują często tarasy na gruncie, 
żwirowe alejki, podjazdy z płyt betonowych i dyskretne rabaty, 
gdzie grunt wokół sadzonek obłożony jest geowłókniną, obsypaną 
korą, tłuczniem lub kamieniami. Zazwyczaj nie ma w nim miejsca 
na kolorowe kwiaty, raczej wybiera się zimozielone odmiany 
krzewów i krzewinek. Pojedyncze iglaki są wyeksponowane 
i należą do gatunków wyjątkowo odpornych na zmienne warunki 
atmosferyczne. Sadzonek o regularnym pokroju nie trzeba 
systematycznie kształtować. Ściany budynku lub tarasowe trejaże 
stają się doskonałą podporą dla wytrzymałych pnączy takich 
jak bluszcz czy powojnik. Trawniki w nowoczesnych ogrodach 
mają małe formy, a posiane na nich trawy to wytrzymałe gatunki 
boiskowe. Dla dekoracyjnego efektu stosuje się często trawy 
nadmorskie, wydmowe – susza im nie straszna.

Naśladowanie natury jest najlepszą wskazówką przy zakładaniu ogrodu odpornego na suszę. Zamiast trawnika lepiej jest zdecydować się 
na kwietną łąkę. Wybierając gatunki rosnące nieopodal naszej posesji, mamy gwarancję, że zadomowią się i u nas.
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Na powietrzu letni
KLIMAT SŁONECZNE, POGODNE DNI 

KUSZĄ, BY SPĘDZAĆ CZAS 
POZA DOMEM. NA TARASACH 
I BALKONACH WRAZ 
Z KWIATAMI W SKRZYNKACH 
KWITNIE ŻYCIE. CIESZMY SIĘ 
ZATEM NAJCIEPLEJSZĄ PORĄ 
ROKU ZARÓWNO W CZASIE 
DNIA, JAK I WIECZOREM.

AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska

Nawet trochę wody dla ochłody to latem 
radość, szczególnie dla dzieci. Jeśli zatem 
mamy możliwość wygospodarowania 
miejsca na basen, zróbmy to. W sklepach 
znajdziemy baseny dmuchane, rozpinane na 
stelażach, plastikowe, akrylowe. Dla małych 
dzieci najwygodniejsze będą okrągłe, 
dmuchane, dla starszych natomiast baseny 
o większym obwodzie i zdecydowanie 
wyższe (najczęściej właśnie te na stelażach). 
Można w nich swobodnie usiąść i zanurzyć 
się aż po szyję. Ponieważ polskie lato raczy 
nas zwykle zmienną pogodą, a poza tym 
basen umieszczony w ogrodzie narażony 

jest na zabrudzenia liśćmi, dokupmy 
grubą folię lub brezent na osłonę 

basenu i zadbajmy o jej mocne 
zamontowanie. Zapewni to 
czystość i klarowność wody na 
dłużej. Jeżeli z basenu korzystamy 
często, warto też zaopatrzyć się 
w proszek dezynfekcyjny, zwykle 
na bazie aktywnego chloru, który 

zapobiegnie rozwojowi bakterii 
i grzybów.

Smak wakacji i letniego wypoczynku możemy poczuć nawet 
wtedy, kiedy czas urlopu jeszcze przed, a może już 

za nami. Wolne chwile, kiedy mamy szanse przysiąść 
na balkonie albo ławeczce w ogrodzie, sympatycznie 

jest urozmaicić fantazyjnie podanym, bogatym 
w egzotyczne smaki, schłodzonym napojem lub owocową 

sałatką. Zaopatrzmy się w plastikowe słomki, kolorowe 
dodatki i ozdoby, np. barwne parasolki do 
drinków, które przydadzą się, nie tylko kiedy 

zaprosimy znajomych. Celebrujmy wyjątkowo każdy wolny, 
letni czas. 

BASENOWE SZALEŃSTWO

Z LODEM I PARASOLKĄ
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Kto nie lubi uciąć sobie drzemki na świeżym
powietrzu, kiedy do snu kołysze szum drzew i śpiew 
ptaków? Jeśli mamy przestrzeń w ogrodzie lub 
obszerny taras, zainwestujmy w hamak. Wybór 
jest ogromny, od jednolitych płóciennych po 
plecione: ażurowe czy sznurkowe. Gdy nie mamy 
możliwości rozpięcia hamaka między drzewami 
lub elementami konstrukcji tarasu, warto rozejrzeć 
się za modelem z gotowym stelażem. Relaks na 
hamaku po całym dniu pracy to ogromna ulga 
przede wszystkim dla naszych nóg, najbardziej 
umęczonych letnimi temperaturami. 
Kto nie ma miejsca na hamak, na lato powinien 
zaopatrzyć się w leżak. Prosty, składany i mobilny 
mebel przyda się zarówno na balkonie, jak 
i w ogrodzie. Leżak pozwala nam odpoczywać 
w pozycji półleżącej, jest bardzo wygodny, 
gdy chcemy zatopić się w lekturze i oczywiście 
nieoceniony, kiedy planujemy opalanie.

Długie letnie wieczory chętnie spędzamy na dworze. Jeśli
zależy nam na nadaniu romantycznej aury w miejscu, gdzie
wypoczywamy, nie zapomnijmy o subtelnym oświetleniu. Latem
pomiędzy krzewami pięknie prezentują się kolorowe lampiony.
Coraz częściej można znaleźć w sklepach całe zestawy zasilane
elektrycznie, na baterie, a nawet z panelami solarnymi. Nie są
odporne na deszcz i trzeba je zdejmować na czas burz, ale kiedy 
zapowiada się czas pogodnych wieczorów, lampiony uroczo 
oświetlą przestrzeń. Kolorowe oświetlenie to efektowne rozwią-
zanie na wszelkiego rodzaju przyjęcia w plenerze, np. dziecięce 
urodziny.

NA HAMAKU, NA LEŻAKU

SUBTELNY BLASK LAMPIONÓW
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Przed nami lato, co dla wielu 
osób oznacza sezon grillowa-
nia i długich wieczorów spędza-

nych na tarasie lub w ogrodzie. Czas 
więc pomyśleć o właściwym, wydzie-
lonym miejscu na przygotowanie po-
siłków. Taka letnia kuchnia najczę-
ściej stanowi część ogrodu, ale bywa 
też połączona z tarasem i miejscem 
wypoczynku, gdzie stoją leżaki, ka-
napy, a przede wszystkim obszerny 
stół z krzesłami. Najważniejszym 

sprzętem w letniej kuchni jest urzą-
dzenie do przygotowania posiłków na 
gorąco. Może to być niewielki, prze-
nośny grill lub solidny, wymurowany 
piec z rusztem. 

GRILL DOPASOWANY 
DO POTRZEB
Do najtańszych należą małe, przeno-
śne grille blaszane. Nie zajmują wiele 
miejsca, są lekkie, więc można je do-
wolnie przestawiać, a nawet zabrać 

na wakacje. Nie sprawdzą się jednak 
przy dużej liczbie osób, ponieważ nie 
można na nich jednorazowo przygo-
tować kilkunastu potraw. Grille bla-
szane są najmniej trwałe, a te w cenie 
ok. 20 zł nie mają szans posłużyć nam 
dłużej niż jeden sezon. Zdecydowa-
nie bardziej wytrzymałe są urządze-
nia żeliwne. Nie odkształcają się, a je-
śli zaczną korodować, można je oczy-
ścić i dalej używać. Grille żeliwne wol-
niej od blaszanych się nagrzewają, 

NIE MA NIC PRZYJEMNIEJSZEGO W CIEPŁE LETNIE DNI, NIŻ POSIŁEK 
NA ŚWIEŻYM POWIETRZU. SIELANKOWY NASTRÓJ POMOŻE NAM STWORZYĆ 
ZAARANŻOWANIE LETNIEJ KUCHNI NA TARASIE LUB W OGRODZIE. 

Letnia kuchnia
NA TARASIE

 FOT. FOTOLIA.COM

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot
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ale dłużejtrzymająciepło.Sątakżeod
nichdroższeiznaczniecięższe,przez
coniedająsiętakłatwoprzewozić,ale
jakourządzeniausytuowanenatara-
siesprawdzająsięznakomiciei mogą
służyćwielelat.
Dobrym pomysłem na letnią kuch-
nięsąsolidnei odpornenaczynniki
atmosferyczne grille murowane lub
prefabrykowane.Ichbudowaniepod-
legaweryfikacjiorganówadministra-
cjiarchitektoniczno-budowlanej–nie
wymagająanizgłoszenia,anipozwo-
lenia na budowę. Przepisy nie regu-
lująteż,wjakiejodległościodgranicy
działkimożnajestawiać.
Atrakcyjnym i ekonomicznym roz-
wiązaniem jestgrill stanowiący inte-
gralnączęśćdomu–podłączony jest
zazwyczajdotegosamegokomina,co
kominekwsalonie.Wniektórychpro-
jektachgotowychdomówznajdziemy
takiepropozycje.

GRILLE WĘGLOWE
Grille węglowewykonane są najczę-
ściejzgrubejblachystalowejpokrytej
ognioodpornąfarbą.Jeślizależynam
nadużejtrwałościsprzętu,wartosię-
gnąć po prawie niezniszczalne grille
żeliwne. Grille powinnny być wypo-
sażone w chromowany ruszt, który
zapewnia długie użytkowanie oraz
łatwość czyszczenia. Równie trwałe,
ale nie tak popularne jak ruszty ze
stalichromowanej,sąrusztyżeliwne.
Coraz częściej grille mają pokrywę,
która skraca czas pieczenia i  chroni

potrawy przed wysuszeniem. Dzięki
niej węgiel nie zapala się otwartym
płomieniem, ale efektywnie żarzy
– cojestkorzystniejszedlazdrowiaje-
dzącychismakuprzyrządzanychpo-
traw. Niektóre grille węglowe mają
również popielnik pod paleniskiem,
dzięki czemuw łatwy sposóbusuwa
sięnadmiarpopiołupowstaypodczas
grillowania.Popiółzebranywspecjal-
nympojemnikmożnaw każdejchwili
uprzątnąć,bezkoniecznościwygasza-
niagrilla.Jesttoprzydatne,gdypie-
czenietrwadługoi wymagadorzuca-
niawęgla.Przyrządzaniepotrawuła-
twiatakżetermometr,zazwyczajwbu-
dowanyw pokrywęgrilla.Umożliwia
on odczytywanie temperatury w ko-
morze kotła i kontrolowanie stanu
przygotowywanych potraw. Dobry
grillpowinienmiećponadtouchwyty
napokrywieikotle,wykonaneznie-
nagrzewającychsięmateriałów.

GRILLE GAZOWE
Grillegazowemającorazwięcejzwo-
lenników.Abypotrawy ładniepach-
niały,wieleurządzeńzaopatrzonych
jestwpojemniki,którewypełniasię
aromatycznymi wiórkami lub dre-
wienkami,najczęściejdrzewowoco-
wych (jabłoń, śliwa, czereśnia) lub
iglaków (jałowiec). W grillach ga-
zowych wykorzystuje się kamienie
lawy wulkanicznej. Spełniają iden-
tyczną rolę jak rozżarzone kawałki
węgla drzewnego. Zaletą urządzeń
gazowych jest to, że nie trzeba ich
długo rozpalać, ani pilnować ognia.
Wystarczy podpalić gazowy palnik
i za chwilę ruszty mają wymaganą
temperaturę – grill w ciągu 10 mi-
nut jestwstanieosiągnąć tempera-
turę300oC.Jedyneoczymnależypa-
miętać,tonapełnieniebutligazowej
–na stacjiLPG.Jeślinaszgrill jest
mały,towystarczymała,turystyczna
butla gazowa, w  przypadku dużego
zkilkomapalnikami, lepiej jestwy-
brać butle większe, ok. 10-kilogra-
mowe. Dostępne są także grille na
gazziemny.Sąonejednakunas

ABY PODCZAS LETNIEGO 
PRZYJĘCIA NIE NARAZIĆ SIĘ 
NA KONFLIKT Z SĄSIADAMI, 
LEPIEJ WZIĄĆ POD UWAGĘ 
RÓWNIEŻ ICH KOMFORT 

I USYTUOWAĆ GRILL 
TAK, ABY WYDOBYWAJĄCY 

SIĘ Z NIEGO DYM 
I ROZMOWY BIESIADNIKÓW 

NIKOMU NIE 
PRZESZKADZAŁY.
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Grill gazowy szybko się 
rozgrzewa i umożliwia kontrolę 
temperatury. Przy wyborze 
modelu warto zwrócić uwagę, 
czy w przypadku awarii 
zapalarki, urządzenie można 
odpalić w inny sposób, np. 
zapałką.

Do przygotowania 
aromatycznych 
potraw z grilla 

przyda się zestaw 
sztućców. 
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mało popularne,  ponieważ  wymagają 
doprowadzenia instalacji gazowej. 
Grille gazowe przeważnie przypo-
minają szafkę na kółkach, w której 
umieszczona jest butla gazowa – są 
więc dość ciężkie. W blat urządze-
nia wmontowane są pokrętła do re-
gulacji mocy płomieni, palenisko 
i  umieszczony nad nim ruszt. Na 
czas pieczenia zakrywa się je po-
krywą chroniącą przed przypadko-
wym zagaszeniem gazu. Grille tego 
typu łatwiej się czyści niż węglowe, 
nie ma w nich niedopalonych węgli 
i popiołu. Ponadto potrawy można 
przyrządzać bezpośrednio przy 

stole, ponieważ nie wydzielany jest 
dym. Do urządzenia mogą być do-
łączone, oczywiście w zależności 
od modelu, elementy dodatkowe, 
np. ruszt, płyta grillowa czy boczne 
stoliki na przyprawy, które ułatwią 
przygotowywanie dań. 

GRILLE ELEKTRYCZNE 
Ogrodowe grille elektryczne zaj-
mują mniej miejsca niż gazowe, 
bo zazwyczaj są niezbyt duże, cho-
ciaż dostępne są profesjonalne kom-
bajny z kilkoma rusztami, na których 
można jednorazowo przygotować kil-
kadziesiąt porcji. Urządzenia na prąd 
mogą być jedno- lub dwustrefowe. 
Pierwsze mają jedną powierzchnię 
do obróbki termicznej produktów 
(tak jak tradycyjne grille), drugie na-
tomiast grillują żywność z dwóch 
stron (jak tostery). Aby przygotowy-
wać na nich potrawy, potrzebny jest 
dostęp do instalacji elektrycznej. 
Trzeba do tego używać przedłużaczy 
przeznaczonych do stosowania na ze-
wnątrz z odpowiednio zabezpieczo-
nymi przed wilgocią gniazdami.
Obsługa i czyszczenie grilli elek-
trycznych jest równie nieskompli-
kowana jak urządzeń gazowych – po 
grillowaniu wystarczy umyć ruszt. 
Podobnie jak pozostałe modele wy-
posażone są w nóżki, stoliki, półki 
pod rusztami.

Zanim wybierzesz 
grill
Przed zakupem grilla należy 
wziąć pod uwagę kilka kwestii.

 Miejsce: w ogrodzie czy na 
tarasie sprawdzi się zarówno grill 
węglowy, gazowy i elektryczny. 
Możemy także samodzielnie 
wymurować grill lub wędzarnię. 

 Liczba gości: na większych 
przyjęciach – dla około 20 osób 
– przyda się grill ze średnicą 
rusztu wynoszącą minimum 
40 cm. Dobrym rozwiązaniem są 
grille gazowe, które pomieszczą 
jednorazowo nawet kilkadziesiąt 
porcji.

 Budżet: najtańsze są grille na 
węgiel drzewny. Za grille gazowe 
zapłacimy nawet kilkaset złotych, 
najtańsze węglowe to wydatek 
rzędu kilkudziesięciu złotych. 

 Trwałość: najtrwalsze są 
grille murowane. Jednak jeśli 
zależy nam na grillu przenośnym, 
wybierzmy model ze stali 
chromowanej lub pokrytej trwałą 
porcelaną emaliowaną albo 
żeliwny. 

 Smak: najsmaczniejsze 
przekąski przygotujemy na grillu 
węglowym. Zapach i smak tak 
przygotowanych potraw nie da 
się niczym zastąpić.

Jeśli grill ma być połączony 
z bryłą domu, to decyzję 
o tym powinniśmy podjąć 
na etapie wyboru projektu. 

Grill na tarasie to bardzo 
dobry sposób na przyrządzanie 
potraw na świeżym powietrzu. 
Pozwoli on nam także cieszyć 
się pięknymi widokami podczas 
posiłku. 
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GRILLE OPALANE DREWNEM
Stacjonarne grille to urządzenia naj-
większe, ale bez wątpienia najbar-
dziej efektowne rozwiązania, ponie-
waż ich wygląd zależy od wyobraźni 
konstruktora. Do ich budowy należy 
wykorzystać materiały trwałe i od-
porne na działanie niekorzystnych 
warunków atmosferycznych. Naj-
częściej jest to cegła klinkierowa, 
kamień naturalny i bloczki beto-
nowe. W sklepach dostępne są także 
gotowe grille betonowe, zbudowane 
z prefabrykatów. Projekty grilli 
mogą być przeróżne, dopasowane do 
otoczenia tak, by prezentowały się 
najlepiej i były ozdobą ogrodu. 
Wyróżniamy dwa rodzaje grilli mu-
rowanych: otwarte oraz zamknięte. 
Grille otwarte nie mają okapu, skła-
dają się tylko z samych ścianek i pa-
leniska. Taka konstrukcja nie jest ko-
rzystna, gdyż dym przy odpowiednim 
wietrze może wydostawać się prosto 
na biesiadujące osoby. Lepszym roz-
wiązaniem jest grill z okapem, który 

odprowadza dym przez komin, uno-
sząc go z dala od naszych gości. 
Murując grill, warto zadbać o dodat-
kowe elementy, ułatwiające przy-
gotowanie potraw – blaty robocze, 
szafki na przybory kuchenne lub 
specjalne pergole, po których będą 

wspinać się pnącza. Dodatkowo grill 
ogrodowy może być wyposażony 
w wędzarnię. 
Najbardziej  rozbudowane grille two-
rzą prawdziwe kuchnie letnie –  za-
daszone, wyposażone w szafki i zlew, 
ze stołem umieszczonym obok. 

Grill murowany można 
wykonać samodzielnie, jego 
wygląd zależy od naszych 
preferencji i upodobań. 
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MĘCZY NAS ICH WIDOK I USUWANIE. JAK UŁATWIĆ 
SOBIE ODCHWASZCZANIE OGRODU I CZY MOŻNA 
POZBYĆ SIĘ NIECHCIANYCH ROŚLIN NA DŁUGI CZAS?

AUTOR TEKSTU: Anna Harasimowicz

PRECZ
z chwastami!

Pielenie rabat, warzywnika 
i  trawnika nie należy do naj-
chętniej wykonywanych prac 

ogrodowych. Chwasty lubią się roz-
przestrzeniać, a ponieważ przybywają 
do nas z  najbliższych okolic, dosko-
nale przystosowują się do warunków 
środowiskowych i  bujnie rozrastają. 
Z  tego względu niejednokrotnie są 
okazalsze, niż ozdobne rośliny w na-
szej aranżacji ogrodowej. Chwasty 
nie tylko psują wygląd posesji, ale 
również tłumią rozrost innych roślin. 
Konkurują z nimi o dostęp do wody, 
składników pokarmowych w  glebie 

i światła słonecznego. Ponadto bywają 
żywicielami dla groźnych szkodników 
i  rozprzestrzeniają choroby. Jeśli nie 
będą regularnie usuwane, w szybkim 
tempie mogą opanować teren. 

SPRZĘT I NARZĘDZIA
W przypadku gdy nasz ogródek jest 
mały, ręczne usuwanie chwastów nie 
będzie zajmowało nam dużo czasu. 
Jednak dla ułatwienia pracy warto 
wyposażyć się w  wygodne ręka-
wice ochronne i podkładkę pod ko-
lana. Jest ona wykonana z elastycz-
nej pianki i  doskonale amortyzuje 

oraz izoluje od podłoża. Znajdziemy 
też wielofunkcyjne podkładki, które 
po rozłożeniu tworzą niski stołek, 
a  po odwróceniu skrzynkę na na-
rzędzia ogrodowe. Innym rozwiąza-
niem są nakolanniki, które zamo-
cowane na gumkach nakłada się na 
stawy kolanowe. W ten sposób przy-
twierdzone nie wymagają przeno-
szenia. Jeśli lubimy używać stroju 
roboczego w ogrodzie, warto wybrać 
spodnie o wzmocnieniach wszytych 
na wysokości kolan. Będą osłaniały 
stawy podczas klękania, a liczne kie-
szenie odzieży ochronnej pozwolą 
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schować niezbędne rękawice ogro-
dowe i mniejsze narzędzia. 
Podczas pielenia pomocne będą pa-
zurki oraz mała, ostra motyka, umoż-
liwiająca podcięcie korzeni chwa-
stów. Przy usuwaniu większych ro-
ślin mogą przydać się też widły. Jeśli 
nie możemy lub nie chcemy wykony-
wać pracy w  klęku czy zgięciu, sko-
rzystajmy z urządzenia do usuwania 
chwastów, tak zwanego wyrywacza, 
mocowanego na długim wysięgniku. 
Ostre ząbki końcówki wbijają się wo-
kół rośliny w gruncie i zaciskają. Ma-
nipulujemy nimi w uchwycie rączki. 
W ten sposób możemy bez trudu wy-
rwać całą roślinę wraz z korzeniami.

SZTUKA WYRYWANIA 
CHWASTÓW
Chwasty najlepiej usuwać, gdy mają 
kilka centymetrów wysokości. Nie 
tworzą wówczas jeszcze dużego zagro-
żenia dla innych roślin, a ich system 
korzeniowy nie jest zbyt silny i  roz-
rośnięty. Ponadto należy pracę wyko-
nać przed rozpoczęciem kwitnienia 
roślin lub w jego trakcie, ale nie póź-
niej, gdyż po powstaniu nasion zaczną 
się rozsiewać. Najlepiej odchwaszczać 
teren, gdy gleba nie jest zbyt mokra. 
Sadzonki niepożądanych roślin na-
leży usuwać w  całości, czyli wyry-
wając część naziemną i  podziemną. 
Ewentualnie można przeciąć korze-
nie tuż pod powierzchnią gleby ostrą 
motyką, czyli optymalnie na głęboko-
ści 1-3 cm. Większe chwasty o gęstym 
rozroście, jak babka czy mniszek le-

karski, lepiej wyrywać z  całą bryłą 
korzeniową. Tak samo postępujmy 
z chwastami, które wytwarzają korzeń 
palowy, np. ostem. Oporną roślinę 
można podważyć lub wyciągnąć wy-
rywaczem do chwastów. W niektórych 
przypadkach mogą przydać się widły. 
Są niezbędne przy roślinach, które 
charakteryzują się rozległymi czę-
ściami podziemnymi. W  ten sposób 
rozrastają się pokrzywy i  perz. Wów-
czas należy widłami podważyć i  wy-
ciągnąć na powierzchnię całe rozłogi. 
Mogą mieć nawet 1,5 m długości. Jeśli 
w gruncie pozostanie choćby ich frag-
ment, wyrośnie z niego nowa roślina.

USUWANIE CHEMICZNE
Do pozbycia się roślin wyrastających 
spomiędzy elementów nawierzchni, 

poleca się stosowanie środka roślino-
bójczego. Najczęściej spotkać można 
go w  formie koncentratu do sporzą-
dzenia roztworu wodnego. Rozpyla-
jąc je na rośliny, zatruwamy je po ko-
rzenie. Preparat pobierany jest przez 
zielone części chwastów i dociera do 
elemetów podziemnych, co objawia 
się żółknięciem i  więdnięciem ro-
ślin. Chwasty jednoliścienne i  dwu-
liścienne, zarówno jednoroczne, 
jak i wieloletnie, można też usuwać 
w  ten sposób z  rabat czy warzywni-
ków, jednak dla precyzyjnego apliko-
wania warto wybrać środek chwasto-
bójczy w żelu. Butelka z aplikatorem 
pozwoli dozować preparat wprost na 
wybraną roślinę. Choć producenci 
zapewniają, że środki chemiczne 
nie mają wpływu na podłoże i są roz-
kładane przez mikroorganizmy gle-
bowe, jednak silnie działające pre-
paraty zawierające najczęściej gli-
fosat, są szkodliwe dla środowiska 
i  naszego zdrowia. Herbicydy, czyli 
środki chwastobójcze mogą niszczyć 
więcej niż tylko chwasty. Powinny 
być zatem używane tylko w ostatecz-
ności i  najlepiej precyzyjnie apliko-
wane na przeszkadzające nam ro-
śliny. Na małych rabatach poleca się 
nanoszenie herbicydów pędzlem. 

DOMOWE I EKOLOGICZNE 
SPOSOBY 
Ekolodzy proponują zastąpienie  
preparatów chwastobójczych natu-
ralnymi metodami. Rośliny możemy 
polewać octem, gorącą wodą, 

Szpachelka lub nóż przydadzą się do 
odchwaszczania chodnika i przy usuwaniu 
silnie ukorzenionych roślin.

Wyrywacz 
chwastów 
pomoże usunąć  
roślinę wraz 
z korzeniami.

Ekologiczny środek 
do oprysku i usuwania 
chwastów można zrobić 
domowym sposobem.
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mydlinami i olejem jadalnym. To naj-
łatwiejsze sposoby pozbycia się nie-
chcianych roślin, choć sprawdzają się 
przy pojedynczych sadzonkach, czy 
małych skupiskach. Płyny należy wy-
lewać na suche rośliny, aby je oblepiły 
i w efekcie zniszczyły strukturę liści. 
Na wilgotne części naziemne można 
zastosować popiół drzewny lub cu-
kier. Zadziałają podobnie. Zanim za-
łożymy ogród lub tuż po gruntownym 

odchwaszczeniu, dobrze jest przeko-
pać grunt i pozostawić go w tej formie 
na 2-3 tygodnie. Jeśli wzejdą świeże 
rośliny, należy je wykopać lub przy-
kryć na dłuższy czas nieprzepuszcza-
jącą folią. W ten sposób zahamujemy 
ich rozwój. Następnie wyrównany te-
ren obsadzamy. Wokół roślin możemy 
ułożyć tekturę lub nieorganiczną ge-
owłókninę, które zapobiegną wzra-
staniu chwastów i trawy. Całość warto 
przykryć wiórami drzewnymi, korą, 
żwirem lub kamieniami. Sztuczne 
tworzywo geowłókniny jest najtrwal-
szym zabezpieczeniem przed chwa-
stami. W ten sposób ogród będzie wy-
glądał elegancko, a  rośliny ozdobne 
zostaną należycie wyeksponowane.  
Zamiast tektury czy geowłókniny 
można zastosować ściółkowanie korą, 
igliwiem, zrąbkami drewna lub in-
nym materiałem, który nie prze-
puszcza światła. Oprócz zatrzyma-
nia rozwoju chwastów dodatkowo po-
zwoli utrzymać wilgoć w podłożu. Po-
trzebna jest warstwa grubości 10 cm. 
Z czasem będzie wymagała ona uzu-
pełnienia. Ekologicznym rozwiąza-
niem jest też osłanianie gruntu słomą 
lub skoszoną trawą (bez nasion). Gru-
bość tego rodzaju pokrywy nie po-
winna być większa niż kilka centyme-
trów, aby nie doprowadzić do proce-
sów gnilnych.

RODZAJE CHWASTÓW I ICH 
ZWALCZANIE
Na przydomowych trawnikach naj-
częściej można spotkać dwa rodzaje 
chwastów: jedno- i  dwuliścienne. 

Do pierwszych zaliczamy rośliny two-
rzące kępy. Są to perz, włośnica sina, 
wiechlina roczna, kupkówka pospo-
lita i chwastnica jednostronna. Dwuli-
ścienne charakteryzują się wysokimi 
sadzonkami, często kwitnącymi. Są to 
między innymi: babka, mniszek po-
lny, krwawnik pospolity, rdest ptasi, 
tasznik pospolity, koniczyna, szczaw, 
bylica pospolita, komosa biała, sto-
krotka polna, rumianek pospolity, po-
wój polny, podbiał pospolity, skrzyp 
polny i  pięciornik gęsi. Herbicydy, 
czyli środki chwastobójcze będą sku-
teczne, jeśli zastosujemy je na rośliny 
jednoliścienne rosnące poza trawni-
kami i rabatami. W przeciwnym razie 
zniszczą też pożądane rośliny. Przy 
dwuliściennych można użyć herbi-
cydu selektywnego, który skutecznie  
je usunie.

POPULARNE CHWASTY
Często spotykany w  ogrodzie jest 
kłopotliwy perz. To bylina osiąga-
jąca do 0,5 m wysokości. Konieczne 
jest jej usuwanie wraz z korzeniami, 
gdyż w  stanie rozkładu wydzielają 
one toksyczne substancje przenika-
jące do gleby. Po odchwaszczeniu 
najlepiej przekopać grunt. Innym po-
wszechnie występującym chwastem 
jest babka zwyczajna, czyli mała by-
lina o wysokości 5-30 cm, o płytkich 
korzeniach. Nietrudno ją zatem wy-
rwać, trzeba to jednak przeprowadzić 
przed kwitnieniem i usunąć całe roz-
łogi. Mniszek lekarski to roślina naj-
pierw kwitnąca na żółto, następnie 
przekształcająca kwiat w puszyste 

Metoda wypalania
Jednym z wygodniejszych 
sposobów na usuwanie chwastów 
z chodników, betonowego lub 
kamiennego tarasu czy podjazdu, 
jest wypalanie. Służą do tego 
przenośne palniki gazowe lub 
elektryczne. Intensywne ciepło 
skupione w dyszy należy zbliżyć na 
5-7 sekund do rośliny, aby chwast 
został zniszczony, aż po korzenie. 
Długa lanca ułatwia pracę, a spust 
w uchwycie pozwala szybko 
włączyć i wyłączyć urządzenie. 
Dzięki palnikowi pozbędziemy 
się chwastów w ekspresowym 
tempie. Wystarczy tylko po 
odchwaszczaniu zamieść 
nawierzchnię. 

Ściółkowanie i rozkładanie geowłókniny 
wokół ozdobnych roślin, zapobiegnie 
rozprzestrzenianiu się chwastów i trawy.
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Wyrywacz chwastów nie wymaga schylania 
się w czasie pracy w ogrodzie.
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kule z wiatropylnych nasion. Usuwać 
je należy przed rozpoczęciem kwit-
nienia, poprzez podważenie i wyrwa-
nie z korzeniami. Często można spo-
tkać w  ogrodzie podbiał pospolity. 
Zlikwidujemy go usuwając rozłogi 
i  osuszając teren np. przez dodanie 
piasku. Zdrewniałe pędy o wysokości 
do 120 cm ma szczaw kędzierzawy. 
Wyrwać go należy wczesną wiosną, 
przed kwitnieniem. Najskuteczniej 
jest przekopać w tym miejscu teren. 
Trudno usunąć z  kolei bluszcz kur-
dybanek. Choć niewielki – wzrasta 
do 20 cm, jego korzenie sięgają głę-
boko. Tworzy bardzo liczne rozłogi. 
Niestety lubi żyzną glebę. Usuwa-
nie rośliny wraz z korzeniami i roz-
łogami musi być systematycznie po-
wtarzane. Natomiast dobrze wszyst-
kim znaną pokrzywę najłatwiej 
wyelminować przez tak zwane zmę-
czenie, czyli systematyczne przeko-
pywanie gleby. Najlepiej wykonać 
je trzykrotnie w  odstępach dwóch 
tygodni.

Pożyteczne chwasty
Zanim zaczniemy usuwać 
chwasty, zobaczmy, czy się 
nam nie przydadzą. Wiele 
z niechcianych roślin może być 
pożyteczna. Choćby pokrzywa 
– wabi do ogrodu motyle i jest 
pożądanym zielem. Jej wywar 
i sok działają przeciwzapalnie, 
przeciwgrzybicznie 
i przeciwkrwotocznie. 
Pokrzywa pomaga leczyć 
owrzodzenia, cukrzycę, anemię, 
zaburzenia układu moczowego 
i pokarmowego, a także obniża 
ciśnienie krwi. Oczyszcza też 
organizm z toksyn, zwiększa 
odporność i odżywia. Pokrzywa 
ma bowiem mnóstwo witamin 
i związków mineralnych. To też 
doskonały nawóz, gdyż zawiera 
ponadto białko, pektynę, karoten, 
enzymy, kwasy organiczne 
i garbniki. Wywar pomaga walczyć 
z mszycami, przędziorkami 
i niektórymi grzybami. Warto 
przeznaczyć ją na kompost lub do 
ściółkowania.

Powszechnie znane są też 
zalety rumianku, ale leczniczym 
ziołem są również dziewanna, 
krwawnik, babka lancetowata, 
glistnik jaskółcze ziele, mniszek 
lekarski i żywokost. Ponadto 
pięknie kwitną. Nawet jeśli 
je wyrywamy traktując jako 
chwasty, warto ususzyć zioła do 
domowej apteczki. Dobrze jest 
też wiedzieć, że mniszek lekarski 
i pokrzywa nadają się wprost do 
spożycia. Ich młode liście można 
dodać do sałatki. Za to komosa 
z powodzeniem zastąpi nam 
szpinak.
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OGRÓD I POSESJA
     dobieramy rośliny

TO NAJBARDZIEJ EFEKTOWNE KWIATY, JAKIE MOŻEMY MIEĆ W SWOIM 
OTOCZENIU. ZWISAJĄCE PĘDY TWORZĄ WYJĄTKOWĄ DEKORACJĘ NASZYCH 
MIESZKAŃ, OGRODÓW, TARASÓW I BALKONÓW. NA JAKIE ODMIANY WARTO 
ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ, JAK JE PIELĘGNOWAĆ ORAZ JAKIE DONICE 
BĘDĄ ODPOWIEDNIE DO ICH UPRAWY?

Kaskadowy ogród

AUTOR TEKSTU: Magdalena Wojciechowska

W DONICACH

Wybierajmy rośliny, które 
będą nas długo cieszyć. 
Niech atutem naszego 

ogrodu będzie to, że zawsze – nie-
zależnie od pory roku – jest pełen 
życia. Warto mieć kilka roślin ba-
zowych – zielonych przez cały rok, 
a  także takie, które zakwitną do-
piero na wiosnę i w lecie. 
Kwitnące i  zielone kaskady, jakie 
tworzą rośliny o  zwisających pę-
dach, budują kolorowe zasłony na 
balustradach balkonów i  tarasów, 
parapetach okiennych, murkach 
czy ścianach domu. Można je też sa-
dzić w  pojemnikach zawieszonych 
u  sufitu, a  także w  wysokich smu-
kłych donicach ustawionych na du-
żych tarasach. Miejsce powinno być 
jednak dość zaciszne, tak by gwał-
towny podmuch wiatru nie połamał 
pędów. Zazwyczaj są to rośliny lu-
biące stanowisko słoneczne, ewen-
tualnie można je uprawiać w  pół-
cieniu. Kwitnące latem rośliny ka-
skadowe lubią pełne słońce, godnie 
też zniosą półcień. Wybierzmy dla 
nich podłoże średnio żyzne, próch-
nicze i  stale wilgotne. Zapewnijmy 
im przepuszczalną glebę. Na dno 
pojemnika nasypmy drobny żwirek 
lub piasek i pamiętajmy o drenażu. 
W  czasie upałów nawadniajmy je 
rano i wieczorem. Gdy zaczną kwit-
nąć, podlewajmy je nawozem do 
roślin kwitnących –  wówczas od-
wdzięczą się feerią barw i obfitością 
kwiatostanów. FO
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ODMIANY, KTÓRE SPRAWDZĄ SIĘ W UPRAWIE KASKADOWEJ
Surfinia
W roli kwitnących kaskad doskonale 
sprawdzą się petunie z grupy surfinii. 
Petunie dzieli się na kilka mniejszych grup 
sprzedawanych pod różnymi nazwami 
handlowymi. Są to między innymi Cascada, 
Doubloon czy Conchita. Te bardzo 
efektowne odmiany petunii wyróżniają 
kwiaty występujące w szerokiej gamie barw.
Pojedyncze lub pełne kwiaty surfinii mogą 
być białe, różowe, czerwone, fioletowe lub 
dwubarwne z żyłkowanymi lub pasiastymi 
przebarwieniami. Atutem tej rośliny są także 
długie, silnie rozgałęzione zwisające pędy. 
Mogą one osiągać długość nawet do 80 cm, 
dlatego też świetnie prezentują się, kiedy 
zostaną wyeksponowane na balustradach 
balkonów oraz tarasów położonych na 
wyższych kondygnacjach. Warto ozdobić 
nimi również zewnętrzne parapety. 

Fuksja zwisająca
Istnieje około 2000 odmian fuksji, przybierają one różne formy: 
od piennej po zwisającą. Zazwyczaj kwitną od kwietnia do 
października. Do najciekawszych odmian kaskadowych, które 
najpiękniej prezentują się w doniczkach należy: ’Cascade’ o różowo-
białych i ciemnoróżowych kwiatach, ’Swingtime’, która tworzy 
pełne kwiaty o średnicy 4-5 cm i zwisające 35-40 cm pędy oraz 
silnie rozrastająca się ’Diana Princess of Wales’. Ta ostatnia 
charakteryzuje się dwubarwnymi kwiatami – bladoróżowymi na 
zewnątrz i liliowymi w środku (o średnicy 6-7 cm). Niezależnie 
od odmiany, śmiało można zaliczyć fuksję do najpiękniejszych 
roślin, jakie możemy mieć w swoim otoczeniu. Dodatkową 
atrakcją są jej ciemnoczerwone lub niemal czarne owoce, które 
są jadalne i doskonale nadają się do deserów. Fuksja nie wymaga 
zwiększonej uwagi, jeśli chodzi o pielegnację, jednak jest wrażliwa 
na przemarznięcie, dlatego chrońmy ją przed spadkami temperatury 
poniżej zera. Lubi słońce, ale przesadna ekspozycja na promienie 
słoneczne osłabia jej kwiaty. 

Lobelia przylądkowa (stroiczka)
Kwitnie od czerwca do października. Głównym 
atutem tej jednorocznej rośliny są drobne kwiaty 
umiejscowione na szczytach cienkich i silnie 
rozgałęzionych pędów. W zależności od odmiany 
przybierają odcienie różu, niebieskiego, fioletu 
lub bieli. Zdobią ją również malutkie, bardzo 
liczne lancetowate liście. Lobelia o pędach 
zwisających to tzw. Lobelia pendula. Jej pędy 
osiągają długość do 40 cm. Pamiętajmy, by 
zapewnić lobelii słoneczne stanowisko i ochronę 
przed deszczem, zbyt obfite opady mogą bowiem 
przyczynić się do dewastacji kwiatostanów 
i pędów. Lobelię można wyeksponować 
w naszym ogrodzie dopiero po 15 maja, kiedy to 
nie zagrażają roślinie przymrozki. FO
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OGRÓD I POSESJA
     dobieramy rośliny

Pelargonia bluszczolistna
Trudno wyobrazić sobie kaskadową 
kompozycję roślinną bez udziału 
pelargonii. Dobrym wyborem będą  
pelargonie zwisające bluszczolistne 
(peltatum). W sprzyjających rozwojowi 
rośliny warunkach jej pędy mogą 
osiągać długość nawet do 100 cm. 
Są one niestety kruche, dlatego 
też łatwo narazić je na złamanie. 
Nie eksponujmy więc pelargonii 
bluszczolistnych w miejscach 
narażonych na silne podmuchy wiatru.
Pojedyncze lub pełne kwiaty są 
zebrane w dekoracyjne baldachy. Ich 
kwiaty mogą być pełne – wówczas 
pędy są krótsze, pojedyncze. 
Pelargonie te zachwycają również 
różnobarwnymi kwiatostanami. Mogą 
być one czerwone albo różowe, ale 
są też odmiany o kwiatach białych lub 
fioletowych oraz dwubarwne.

Bakopa
Podobnie jak lobelia kwitnie intensywnie od czerwca do października. 
Liście bakopy są niewielkie i delikatnie owłosione. Roślinę zdobią drobne 
pięciopłatkowe kwiatki, usadowione na zwisających lub płożących gęsto 
ulistnionych ciemnozielonych pędach, osiągających nawet 40-50 cm 
długości. Kwiaty odmian uprawnych są przeważnie białe, 
ale mogą być również niebieskawe, różowe lub 
fioletowe. Po zmierzchu kwiaty bakopy wydzielają 
delikatną woń. W pochmurne i deszczowe 
dni roślina zamyka swoje kwiaty, ponownie 
otwierają się one rankiem. Bakopa najlepiej 
odnajdzie się na stanowiskach południowych 
oraz zachodnich. W miejscach bardziej 
zacienionych będzie kwitła mniej obficie. 
Nie jest wrażliwa na silne wiatry czy deszcze, 
dlatego mogą sobie na nią pozwolić właściciele 
nieosłoniętych stref wejścia, a także tarasów 
oraz balkonów usytuowanych na wyższych 
kondygnacjach oraz pozbawionych zadaszenia. 

Bluszcz pospolity
Doskonałym tłem dla barwnych 
kompozycji złożonych z roślin 
zwisających będzie bluszcz.Jest 
on długowieczny – może rosnąć 
ponad 10 lat. Dorasta do 200 cm. 
Dekorację tej rośliny stanowią 
liście. Sercowate, z trójkątnymi 
klapami są z wierzchu błyszczące, 
ciemnozielone i pokryte wyraźną 
siatką jasnożółtych nerwów. 
Spód mają jaśniejszy i matowy. 
Bluszcz zakwita w 8-10 roku 
życia. Kwitnie od września do 
października na zielonożółto lub 
białozielono. Do letnich zestawień 
z roślinami kwitnącymi warto 
wykorzystać bluszcz pospolity. 
Możemy go uprawiać w donicach  
– odpowiednio zabezpieczonych 
również zimą, na przykład na 
tarasie czy balkonie. 

BEZ ROŚLIN O ZWISAJĄCYCH 
ŁODYGACH TRUDNO 

WYOBRAZIĆ SOBIE 
WAKACYJNĄ ARANŻACJĘ 

KWIATOWĄ. KUSZĄ 
KOLORAMI I ZAPACHAMI. 

ZAPĘTLONE WOKÓŁ 
DONICZEK I BALUSTRAD 

PĘDY ZDAJĄ SIĘ MIEĆ 
UZDROWICIELSKĄ MOC. 
DOSKONALE SPRAWDZĄ 
SIĘ W WIELOBARWNYCH 

KOMPOZYCJACH, TWORZĄC 
CIEKAWĄ ARANŻACJĘ.
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 REKLAMA 

Rośliny kaskadowe potrzebują 
odpowiedniej oprawy. Najlepiej 
czują się w dużych pojemnikach 
z dobrym odpływem wody. 
Wówczas bryła korzeniowa ma 
zapewnioną optymalną ilość 
miejsca na rozwój. Donice 
możemy umiejscowić na 
wejściowych lub tarasowych 
schodach czy na podeście 
oraz na balkonie lub tarasie. 
Warto poszukać dla nich 
ekspozycji także w ogrodzie. 
Wzbogacą kompozycje roślinne 
szczególnie wtedy, gdy ogród 
jest niewielki lub gdy ziemia jest 
mało urodzajna. W przypadku 
kwiatów, które zakwitają wiosną 
sprawdzą się zarówno wysokie, 
smukłe donice ustawione 
na szerokich tarasach, jak 
i pojemniki zawieszone u sufitu. 
Miejsce powinno być jednak 
dość zaciszne, tak by gwałtowny 
podmuch wiatru nie połamał 
pędów. Bawmy się donicami, ich 
kolorem, kształtem, wielkością. 
Podobnie jak łączymy ze sobą 

rośliny o różnych fakturach 
i barwach liści oraz różnorodne 
rodzaje kwiatów: wielkie kielichy 
i smukłe trąbki z gronami 
pełnymi drobnych płatków, 
tak samo zestawiajmy ze 
sobą pojemniki, w których 
je umieszczamy. Trafioną 
decyzją jest dobranie kilku 
odmian roślin do tego samego 
rodzaju donic lub umieszczenie 
jednego gatunku kwiatu 
w różnych pojemnikach. Bogato 
ukwiecona, tętniąca kolorami 
roślina zazwyczaj prezentuje się 
doskonale w prostej oprawie 
i na odwrót – ta o zimozielonych 
pędach zachwyci nas, gdy 
usadowimy ją w kolorowych 
donicach. Bluszcz prezentuje 
się wyjątkowo, gdy rośnie pod 
sufitem. Smagliczka sprawdza 
się doskonale jako roślina 
balkonowa sadzona do koszy 
i skrzynek pojedynczo lub 
w kompozycjach z kwiatami 
o bardziej wyrafinowanych 
kształtach, takich jak np. fuksja.

Kwietniki, donice
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OGRÓD I POSESJA
     praktyczne zaplecze

Samochód oraz inne warto-
ściowe przedmioty przecho-
wywane w garażu, np. rowery, 

sprzęt sportowy czy narzędzia ogro-
dowe, są atrakcyjnym łupem dla zło-
dziei. Dlatego należy zadbać o  jak 
najlepsze zabezpieczenie tego po-
mieszczenia i  wybrać odpowied-
nie dla siebie rozwiązanie. Produ-
cenci bram garażowych prześcigają 
się w  coraz to nowszych technolo-
giach, które utrudniają intruzom do-
stanie się do garażu, a nam ułatwiają 
korzystanie z  niego. Jednak bramy 
mają jeszcze jedno zadanie do speł-
nienia – muszą stanowić doskonałą 
barierę, która uchroni garaż przed 
ucieczką ciepła. Jest to szczególnie 
ważne, gdy pomieszczenie to usytu-
owane jest w bryle domu.    

BEZCENNE BEZPIECZEŃSTWO 
Niedostateczne zabezpieczenie ga-
rażu przed włamaniem to ryzyko 
utraty znajdującego się w  nim mie-
nia. Jeśli garaż przylega do budynku, 
zachodzi także ryzyko wtargnięcia 
niepowołanych osób do domu. Jak 
skutecznie zabezpieczyć się przed in-
truzami? W przypadku gdy w domu 
oraz garażu zamontowana jest in-
stalacja alarmowa, powinien wystar-
czyć fabrycznie zamontowany w bra-
mie zamek. Jednak, aby zwiększyć 
bezpieczeństwo, warto zamontować 
dodatkowe zabezpieczenia. Dobrym 
rozwiązaniem jest zamek z  obro-
tową klamką i ryglem, który najczę-
ściej automatycznie zatrzaskuje się 
po zamknięciu. Wkładka umożliwia 
otwieranie bramy od  zewnątrz po 

BEZPIECZEŃSTWO 
I KOMFORT 
UŻYTKOWANIA TO 
GŁÓWNE ZADANIA 
STAWIANE BRAMOM 
GARAŻOWYM. 
JEDNAK W OBLICZU 
NIEUSTANNIE 
ROSNĄCYCH KOSZTÓW 
ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
CORAZ WAŻNIEJSZA 
STAJE SIĘ TAKŻE ICH 
IZOLACYJNOŚĆ 
CIEPLNA. 

brama garażowa 
BEZPIECZNA

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot
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wysprzęgleniu napędu, natomiast od 
wewnątrz może być w każdej chwili 
odblokowana za pomocą zasuwki 
z  poręczną klamką. W  przypadku 
braku prądu możliwe jest ręczne blo-
kowanie bramy od zewnątrz lub we-
wnątrz jednym ruchem ręki. W mo-
delach ręcznych powinniśmy zamon-
tować zamek ryglujący bramę po 
obydwu stronach.
Dobrze jest wybrać bramę garażową 
wyposażoną w  zabezpieczenia prze-
ciążeniowe. Kontrolują one pracę za-
mykającej się bramy, która po natra-
fieniu na przeszkodę zmieni kierunek 
ruchu i  zacznie się otwierać. Wygod-
nym rozwiązaniem jest zastosowa-
nie kompletu fotokomórek, które gdy 
wykryją przeszkodę na drodze prze-
mieszczania bramy, natychmiast wy-
łączają napęd elektryczny i brama się 
automatycznie zatrzymuje.
Do najbardziej odpornych na wła-
manie (ale i najdroższych) zaliczane 
są bramy rolowane. Są bardzo cięż-
kie, do ich zamykania i  otwierania 

niezbędny jest napęd elektryczny. 
Najczęściej jednak są przystoso-
wane także do ręcznego otwierania, 
np. w razie awarii prądu. Bramy ro-
lowane mają wiele dodatkowych za-
bezpieczeń, np. blokady uniemożli-
wiające podważenie bramy. Rodzaj 
tych zabezpieczeń zależy od produ-
centa i  modelu bramy. Zabezpiecze-
nia antywłamaniowe dobrze jest za-
stosować także w drzwiach do garażu 
i domu – wybierzmy modele klasy C 

(według norm unijnych klasy 3 lub 4) 
klasyfikowane jako antywłamaniowe, 
z  ościeżnicą zakotwioną w  ścianie. 
Drzwi powinny mieć zamek ryglujący 
skrzydło w wielu punktach.

WYGODNE STEROWANIE
Napęd elektryczny bramy garażo-
wej może być uruchamiany przyci-
skiem, kluczykiem, zamkiem ko- 
dowym lub  pilotem. Najwygodniej-
szy jest pilot, za pomocą którego 

Najnowsza automatyka 
pozwala na sterowanie 
skrzydłem bramy za pomocą 
telefonu komórkowego.  

BRAMA GARAŻOWA 
MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ 

OBSŁUGIWANA 
ZA POMOCĄ SYGNAŁU 

GSM LUB PRZEZ 
INTERNET. W TAKIM 

PRZYPADKU BĘDZIEMY 
MOGLI JĄ OTWORZYĆ, 

BĘDĄC Z DALA 
OD DOMU. 
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otworzymy lub zamkniemy bramę, 
nie wysiadając z  samochodu. Na 
rynku dostępne są modele ze stałym, 
fabrycznie zaprogramowanym ko-
dem lub z  kodem zmiennym. Drugi 
typ pilota jest bardziej bezpieczny, po-
nieważ za każdym razem, gdy go uży-
jemy, sygnał radiowy jest automatycz-
nie na nowo kodowany – nie ma więc 
możliwości nagrania i  skopiowania 
go. Pilot powinien działać na często-
tliwości 433 lub 868 MHz, która jest 
zarezerwowana dla tych urządzeń. 
Sprawdźmy to, zyskamy w ten sposób 
gwarancję, że  nie będzie on odbie-
rał fałszywych sygnałów wysyłanych 
przez inne nadajniki. 
Do sterowania bramą garażową 
można zastosować także czytnik, 
który zapamiętuje rysunek linii pa-
pilarnych właścicieli – tylko oni będą 
mogli otworzyć bramę. To wygodne 
rozwiązanie, ponieważ nie musimy 
nosić ani kluczy, ani pilota. 
Komfortowym rozwiązaniem jest, 
gdy zarówno brama garażowa, jak 
i  wjazdowa otwierane są za pomocą 
jednego pilota. Nie powinno być 
z  tym problemu, jeżeli wybierzemy 
napędy tego samego producenta. 
W  przypadku gdy zastosujemy na-
pędy różnych firm, wówczas jedną 
z  bram należy wyposażyć w  spe-
cjalny odbiornik, który umożliwi ste-
rowanie innych napędów pilotem da-
nego producenta automatyki. Napęd 
do bramy garażowej może być zsyn-
chronizowany także z  oświetleniem 
przed i w garażu, a nawet w domu. 
Napędy do bram mogą być wyposa-
żone w moduł solarny, który zapew-
nia doładowania akumulatora i spra-
wia, że napęd jest niezależny od ze-
wnętrznego źródła zasilania. 

NAPĘD DOBRZE DOBRANY
Napęd najlepiej jest kupić od razu 
z  bramą garażową. Odpowiedni ze-
staw powinien skompletować sprze-
dawca. Jednak zawsze warto wie-
dzieć, na co zwrócić uwagę.

 Wybierając napęd, sprawdźmy, jaką 
ma siłę ciągnięcia i pchania. Do bram 
o przeciętnej wielkości i średnim cię-
żarze wystarczy siłownik o sile ciągu 
300-700 N. Najmocniejsze modele 
o  sile 1000-1200 N stosuje się do du-
żych i ciężkich bram garażowych. Na-
pęd powinien mieć funkcję regulacji 
siły, by nie ustawiać go na najwyższy 
poziom, jeśli nie ma takiej potrzeby 
(napęd szybciej się zużywa).

 Zwróćmy uwagę na prędkość prze-
suwania bramy. Standardowy na-
pęd przesuwa bramę z szybkością ok. 
15  m/s, a najszybszy nawet 25 cm/s.

 Wózek z ramieniem może być poru-
szany łańcuchem lub paskiem zęba-
tym. Pasek gwarantuje cichszą pracę 
napędu. Ponadto łańcuch wymaga 
smarowania, co może być uciążliwe. 

 Przed zakupem tradycyjnego na-
pędu z szyną upewnijmy się, jaka jest 
jego całkowita długość oraz ile wolnej 
przestrzeni zajmuje. Może się bowiem 
okazać, że zbyt niskie nadproże oraz 
elementy znajdujące się na suficie 
utrudnią montaż długiej szyny.

CIEPŁA BRAMA 
Jeśli garaż jest ogrzewany lub gdy 
znajduje się w  bryle budynku, na-
leży zamontować ocieploną bramę 
garażową – zmniejszy straty  ciepła. 

Certyfikaty bram  
Wybierając bramę garażową, 
warto zwrócić uwagę, czy ma 
ona certyfikat bezpieczeństwa 
CE. Powinien on obejmować 
cały system, tj. skrzydło łącznie 
z automatyką, a nie każdy 
element z osobna. Znak CE 
oznacza, że brama spełnia 
wszelkie wymogi w zakresie 
bezpieczeństwa stawiane tym 
przegrodom.

Pilot do bram to komfortowe 
rozwiązanie, ponieważ pozwala 
podnieść lub opuścić skrzydło 
bez wysiadania z samochodu 
w kilka sekund. 

Bezproblemowa obsługa 
bramy garażowej zależy przede 

wszystkim od dostosowania 
sposobu jej otwierania do długości 

podjazdu do garażu oraz od 
położenia garażu względem ulicy.
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Wprawdzie wszystkie typy bram ga-
rażowych produkowane są jako 
ocieplone, ale różnią się współczynni-
kiem przenikania ciepła, który zależy 
m.in. od materiału użytego do izolacji 
termicznej. Za najcieplejsze uważa się  
bramy segmentowe. Segmenty wyko-
nane z blachy stalowej wypełnione są 
wewnątrz materiałem termoizolacyj-
nym. Im jest on grubszy, tym lepiej. 
Jako wypełnienie bramy najczęściej 
stosowana jest pianka poliuretanowa, 
która ma bardzo dobry współczynnik 
przewodzenia ciepła. Wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom inwestorów 
producenci stworzyli bramy segmen-
towe z panelem o grubości 60 mm. In-
nowacyjność panelu pozwala na uzy-
skanie świetnych parametrów izola-
cyjnych. Współczynnik przewodzenia 
panelu wynosi 0,37 W/(m2∙K), co wraz 
z  nowoczesnym systemem uszczel-
nień przekłada się na znakomitą ter-
moizolację całej bramy, ze współczyn-
nikiem przenikania ciepła osiągają-
cym nawet 0,79 W/(m2∙K). 

Pamiętajmy, że największym źródłem 
strat ciepła są łączenia poszczegól-
nych segmentów bramy oraz strefa 
kontaktu bramy z ościeżnicą i ścianą 
budynku, a  nie sam panel bramy.  
Nieszczelnościom tym zapobiegają 
wysokiej jakości uszczelki zamonto-
wane między segmentami bramy oraz 
na łączeniu skrzydła z ościeżnicą i po-
sadzką. Ważny jest także prawidłowy 
montaż bramy garażowej.  

BRAMA Z DRZWIAMI 
PRZEJŚCIOWYMI
Taki model bramy pozwala wejść do 
garażu bez konieczności podnoszenia 
całego skrzydła. Brama z  drzwiami 
przejściowymi to komfortowe roz-
wiązanie, jeśli w  garażu oprócz sa-
mochodu przechowujemy narzędzia 
ogrodowe czy rowery. Dla wygody do-
mowników drzwi mogą być zamonto-
wane z niskim progiem (o wysokości 
jedynie 28 mm). Można je usytuować 
nie tylko na środku bramy, ale rów-
nież bliżej lewej lub prawej krawędzi. 

Brama z  drzwiami przejściowymi 
jest dobrym rozwiązaniem dla garaży 
dwustanowiskowych. Należy jednak 
tak umiejscowić drzwi, by wejście do 
garażu nie kolidowało z miejscem par-
kingowym wewnątrz.
Warto wybrać drzwi wyposażone w sa-
mozamykacz z  elektronicznym czuj-
nikiem. Mechanizm samozamykacza 
zamyka drzwi w  kontrolowany spo-
sób. Czujnik zabezpiecza natomiast 
przed przypadkowym otwarciem au-
tomatycznej bramy, jeżeli drzwi wej-
ściowe są otwarte.  

INSTALACJA 
PRZECIWOBLODZENIOWA
Zimą korzystanie z  garażu może 
utrudniać zalegający śnieg i aby otwo-
rzyć bramę, będziemy musieli naj-
pierw go odgarnąć. Dodatkowo nie-
które napędy pod wpływem mrozu 
mogą zamarzać i  unieruchomić me-
chanizm. Warto więc pod progiem 
i wokół skrzydła zamontować instala-
cję przeciwoblodzeniową. 
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W iele spośród narzędzi 
ogrodniczych jest kosz-
towna. Dobrej jakości 

kosiarki, piły czy siekiery są warte 
swej ceny. Jednak nie można zapo-
minać, że sama wartość nominalna 
nie jest gwarantem niezniszczalno-
ści. O  każdy sprzęt, zarówno mały, 
jak i bardziej skomplikowany, elek-
tryczny oraz spalinowy, powinniśmy 
odpowiednio zadbać. Tylko dobrze 
przechowywany, pielęgnowany i  re-
gularnie konserwowany będzie nam 
służył przez wiele sezonów. 

PIELĘGNACJA 
PODSTAWOWYCH NARZĘDZI 
Choć może się wydawać to zby-
teczne, w  rzeczywistości odpowied-
niego traktowania wymagają za-
równo łopata, szpadel, saperka, mo-
tyka, widły, grabie, a nawet pazurki 
do pielenia. Po pracach ogrodowych 
konieczne jest ich oczyszczenie 
z piachu, ziemi i resztek roślinnych. 
Przy silnych zabrudzeniach użyjmy 

OPRÓCZ POBIEŻNEGO OCZYSZCZANIA, NARZĘDZIA 
PRZYDATNE W OGRODZIE CZĘSTO SĄ TRAKTOWANE 
PO MACOSZEMU. ABY SŁUŻYŁY NAM DŁUGIE LATA, 
KONIECZNA JEST ICH ODPOWIEDNIA KONSERWACJA.

AUTOR TEKSTU: Anna Harasimowicz

ZADBAJ
o narzędzia 
ogrodnicze
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drucianej szczotki. Następnie na-
leży narzędzia umyć wodą. Przy-
datna może być wówczas myjka ci-
śnieniowa. Jeżeli zamierzamy prze-
chowywać sprzęt przez dłuższy czas 
w pomieszczeniu w budynku miesz-
kalnym, warto użyć środków de-
zynfekujących, np. detergentów, 
wrzątku lub spirytusu, aby pozbyć 
się bakterii i  zarodników grzybów 
z powierzchni narzędzi. Dobrze jest 
też go porządnie osuszyć. W  sytu-
acji, gdy sprzęt służący do kopania 
przestał być ostry, należy ich krawę-
dzie przeszlifować. Zadziory np. na 
szpadlu, usuńmy pilnikiem. Jego 
powierzchnię, podobnie jak innych 
narzędzi do kopania, można prze-
trzeć stalową watą o nr 2-3, a następ-
nie szmatką i rozgrzaną stearyną lub 
pokostem. Także stare drewniane 
trzonki i  uchwyty warto wygładzić 
papierem ściernym i  zabezpieczyć 
lakierem lub zaolejować. Zniszczone 
metalowe uchwyty malujemy farbą. 
Jeśli są zdezelowane, najlepiej wy-

mienić je na nowe, aby w  trakcie 
pracy nie pękły. 

SPRZĘT TNĄCY 
Wszystkie sekatory, zwłaszcza ich po-
wierzchnie tnące, wymagają skrupu-
latnej konserwacji. W  tym celu na-
leży je rozłożyć, oczyścić z powierzch-

niowych zabrudzeń. Jeśli wymagają 
mycia na mokro, koniecznie należy 
je później dokładnie osuszyć. Ostrza 
trzeba wygładzić i oczyścić z rdzy pa-
pierem ściernym i  ewentualnie na-
ostrzyć. Całość wymaga następnie za-
bezpieczenia olejem lub smarem do 
maszyn. Miejsce łączenia części 

Niektóre sprzęty 
ogrodnicze potrzebują 
tylko drobnej naprawy 
lub częściowej wymiany. 
Nowy trzonek będzie 
tańszy, niż kupno całych 
grabi, dlatego nie warto 
wyrzucać pochopnie 
starych narzędzi.
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sekatora i trudno dostępne elementy 
zabezpieczamy antykorozyjnie uży-
wając preparatu w sprayu WD 40. Na-
stępnie skręcamy narzędzie, pamięta-
jąc, by nie docisnąć elementów zbyt 
mocno. Nie powinno też być mię-
dzy nimi za dużego prześwitu. Wyko-
nujmy pracę ostrożnie, żeby nie ście-
rać intensywnie ostrzy sekatorów po-
krytych powłoką antyadhezyjną, by 

jej nie uszkodzić. W takich modelach 
wystarczy przetrzeć sprzęt wilgotną 
szmatką.

KONSERWACJA SIEKIERY
Do tnących narzędzi zaliczamy też 
siekierę. Jest ona narażona na czę-
sty kontakt z wilgocią, żywicą i drew-
nem, dlatego może być zanieczysz-
czona i korodować. Aby usunąć rdzę, 
specjaliści polecają użyć specjalnych 
japońskich gumek do polerowania 
o różnym uziarnieniu. Wymagają one 
kilkuminutowego zanurzenia w  wo-
dzie, a  następnie doskonale posłużą 
do starcia rdzy i  zabrudzeń. Po tych 
czynnościach siekierę można na-
ostrzyć, najlepiej używając specjalnej, 
bezpiecznej ostrzałki, która nie znie-
kształci ostrza. Do tego celu wykorzy-
stuje się też osełkę diamentową lub 
tradycyjny kamień – sztuczny albo 

naturalny. Do wyboru jest też me-
toda mechaniczna. Ostrzałka wolno-
obrotowa z  odpowiednią przystawką 
do ostrzenia siekiery pozwoli szybko 
uzyskać odpowiednią powierzchnię 
szlifu. Dla ułatwienia, granicę do któ-
rej ostrzymy, zaznaczmy na siekierze 
markerem. Przy pracy należy zwrócić 
uwagę na regularne szlify, po obu stro-
nach ostrza i na całej jego długości. 
Musimy sprawdzić także trzonek 
i osadzenie głowicy siekiery. Jeśli wy-
maga wymiany, trzeba usunąć stary 
trzonek, najlepiej odpiłowując go bli-
sko ostrza. Końcówkę, w przypadku 
gdy była mocowana klejem epoksy-
dowym, trzeba rozwiercić w  otwo-
rze wiertarką. Pozostałości drewna 
i  masy łączącej wybijamy kołkiem 
i  młotkiem. Na koniec usuwamy 
resztki nożem. Nowy trzonek osa-
dzamy używając młotka gumowego. 
Do szczeliny trzonka wpuszczamy 
klej stolarski, którym też powlekamy 
klin. Po jego osadzeniu potrzebny 
będzie żelazny trójząb. Wbijamy go 
ukośnie w stosunku do klina.

CZYSZCZENIE MASZYN 
ELEKTRYCZNYCH 
Kosiarki, podkaszarki, piły, sekatory 
zasilane prądem, przed przystąpie-
niem do zabiegów konserwacyjnych, 
należy solidnie oczyścić z  zabrudzeń. 
Następnie zdejmujemy osłony i  czy-
ścimy urządzenia z  resztek ziemi, 
piachu, trocin, trawy i  innych roślin-
nych pozostałości. Szczególnie uważ-
nie powinniśmy oczyścić elementy 
tnące, używając szczotki lub szpatułki 

Kosiarka oprócz czyszczenia wymaga 
naostrzenia oraz wyważenia noży. Zużyte 
i popękane należy wymienić.

Regularne 
ostrzenie siekiery to 
konieczność. Można je 
wykonać kamieniem, 
pilnikiem, ostrzałką 
lub mechaniczną 
szlifierką.
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plastikowej. Nie zapomnijmy o zabez-
pieczaniu je środkiem antykorozyj-
nym. Ostrza kosiarek można wcze-
śniej naostrzyć i  wyważyć. Części, 
które nie są mechaniczne, zlokalizo-
wane poza strefą zasilaną prądem, 
można myć na mokro, choćby myjką 
ciśnieniową. Resztę wnętrza urządzeń 
oczyszczamy szczotką. Sprawdzamy, 
czy elementy sprzętu nie są uszko-
dzone, a mocowania dobrze trzymają. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
stan przewodu elektrycznego. Je-
śli budzi zastrzeżenia, jest pęknięty 
i uszkodzony przy wtyczce, trzeba go 
wymienić. Najlepiej kierować się in-
strukcją obsługi producenta danego 
sprzętu, w  której znajdziemy wska-
zówki dotyczące konserwacji maszyn.

SERWIS SPRZĘTU 
SPALINOWEGO
Po pobieżnym oczyszczeniu pilarki 
czy kosiarki spalinowej szczotką, na-
leży zdjąć osłonę i  usunąć trociny 
oraz inne zanieczyszczenia z wentyla-

tora, filtru powietrza, komory gaźnika 
i  cylindra. Jeśli jakieś elementy wy-
glądają na zużyte lub pęknięte, najle-
piej wymienić je na produkty tej sa-
mej firmy w  serwisie. Wszelkie luzy 
należy zlikwidować przez dokręce-
nie. Konieczna jest wymiana oleju 
i filtru powietrza zgodnie ze wskaza-
niami producenta. Dla bezpieczeń-
stwa należy to zrobić po całkowitym 
wypaleniu paliwa z baku. Pusty zbior-
nik na olej i  paliwo można też prze-
myć benzyną. Kontroli wymaga stan 
świec. Zużyte wymieniamy. Łańcuch 
pilarki trzeba naostrzyć, a  prowad-
nicę sprawdzić, ewentualnie obrócić 
o  180o. Oczyszczenia wymaga rowek 
prowadnicy i otwór smarujący. Po na-
ostrzeniu łańcuch najlepiej zanurzyć 
w  kąpieli olejowej. Gdy jest rozcią-
gnięty, konieczne będzie usunięcie 
ogniw, a  pęknięte należy wymienić 
w  serwisie. Koła jezdne kosiarki na-
leży przesmarować, a noże naostrzyć 
i wyważyć. Na koniec ostrza warto na-
smarować olejem. 

Szczególnego przeglądu 
wymagają sprzęty 

spalinowe. Należy go 
wykonywać przy pustym 

zbiorniku na paliwo.
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Jesień

Poza swoim podstawowym 
zadaniem, jakim jest  
wspomaganie nas w codziennej 
higienie, łazienka ma także 
do wypełnienia szereg 
funkcji gospodarczych. 
Do najważniejszych należy funkcja 
pralni i suszarni – niewielu z nas 
jest posiadaczem osobnego 
pomieszczenia, które może 
ją pełnić. Podpowiadamy, jak 
zorganizować pralnię w ramach 
łazienki.

Zwykły prysznic zamieni się w komfortową, 
odprężającą kąpiel, jeśli zdecydujemy 
się na odpowiednie wyposażenie kabiny 
prysznicowej. Duża deszczownica zwana 
też deszczownią dzięki rozproszeniu kropel 
wody zapewni nam nie tylko przyjemne 
chwile relaksu, ale przyczyni się do 
oszczędności wody. Miłośnicy hydromasażu 
powinni zaś rozważyć zamontowanie 
w kabinie panelu prysznicowego. Kiedy 
należy pomyśleć o takich rozwiązaniach, 
jakie deszczownice i panele będą dla nas 
najbardziej odpowiednie?

W ŚWIECIE CIAST

W NASTĘPNYM NUMERZE

Co robić, by zapełnić 
długie, jesienne wieczory? 
Dobrym sposobem może 
być pieczenie ciast. 
Zwłaszcza jeśli połączymy je 
ze spotkaniem towarzyskim 
w gronie przyjaciół. 
Wspólne przygotowanie 
słodkości ułatwi 
nowoczesny sprzęt 
do pieczenia.

Kiedy w ogrodzie zaczyna 
rządzić jesień, nie musi 
być w nim smutno i szaro. 
Wystarczy tylko wcześniej 
tak go zaaranżować, by 
cieszył nas feerią barw. 
Efekt osiągniemy, jeśli 
zdecydujemy się na 
kompozycje złożone 
z kolorowo kwitnących o tej 
porze roślin. Lato na dłużej 
zatrzymają w ogrodzie 
nie tylko te kojarzące się 
z jesienią, ale m.in. różne 
odmiany astrów, cynie 
i wiele innych.
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