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Patynowane, przetarte albo...
zniszczone

S

tare, przetarte, podniszczone –
takie meble wcale nie straszą,
lecz zdobią. Oczywiście pod
warunkiem, że są solidne i nawet jeśli wiekowe, to jedynie
wystylizowane na zniszczone.
Jak zrobić to samodzielnie w domu?
Technik jest kilka, a najważniejsza
jest cierpliwość i odrobina estetycznego zmysłu.
Jeśli na meblu znajduje się jakakolwiek warstwa np. farba, olej, lakier,
wosk czy bejca należy ją dokładnie
usunąć. To najmniej przyjemna i dość
czasochłonna część zadania. Najlepiej
użyć do tego specjalnego preparatu.
Po zmiękczeniu starej warstwy zdjąć
ją szpachelką, a ewentualne pozostałości zetrzeć papierem ściernym. Na koniec należy przetrzeć mebel zwilżoną,
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najlepiej bawełnianą, szmatką. Następnie mebel czyści się benzyną ekstrakcyjną i przeciera watą stalową po to,
by podkreślić rysunek słojów. Teraz
możemy pójść w różnych kierunkach.
Wiele ciekawych podpowiedzi znajdziemy na stronach internetowych
marketów budowlanych, producentów farb i sklepów branżowych. Jeśli
zdecydujemy się na patynowanie mebli za pomocą bawełnianej ściereczki,
bejcujemy na ciemny kolor. Gdy bejca
wyschnie, pędzlem nakładamy impregnujący podkład. Dopiero teraz można
nakładać to co najefektowniejsze, czyli
biały wosk. Wosk wcieramy bawełnianą
ściereczką. Na koniec ściereczką z waty
stalowej nakładamy bezbarwny wosk.
Po dwóch godzinach, bo tyle schnie
wosk, uzyskamy ostateczny efekt.

– Rzeczywiście postarzanie mebli
jest w modzie. Trend pojawił się w zeszłym roku, a miłośników postarzanych mebli przybywa. To głównie
młodzi ludzie, miłośnicy stylu retro.
Co ciekawe, nie trzeba mieć wszystkich mebli w takim stylu, czasem wystarczy jednej, wyjątkowy, ustawiony
w centralnym punkcie i już efekt jest
oszałamiający. Nasi klienci często
pytają o techniki postarzania mebli
i dostępne materiały. Można wybrać
wiele rozwiązań: używać farb wodnych
akrylowych do drewna, wosków wybielających lub bejcy. Zależy od efektu jaki chcemy osiągnąć – tłumaczy
Mariusz Maciejewski z leszczyńskiej
formy Marux.
Jeśli kryjemy mebel farbą, a podobają nam się przetarcia, ciekawy
efekt można osiągnąć przecierając
nie do końca wyschniętą farbę lnianą szmatką delikatnie zwilżoną wodą.
Przetarcia na wyschniętej już warstwie farby robimy używając drobnego
papieru ściernego. O wiele trudniejsze jest postarzanie mebla za pomocą wosku. Należy go rozgrzać i dodać
do niego pigment w proszku i tryplę.
Po zmieszaniu schłodzić. Schłodzoną
masę nakładamy za pomocą szczotki do butów. Po wyschnięciu całość
polerujemy.
– Ostatnio przyszła moda na farby kredowe. Jeszcze nie znamy tego produktu, ale zamierzymy się
nim zainteresować, bo sporo klientów o niego pyta – mówi Mariusz
Maciejewski.
Malowanie mebli farbą kredową
gwarantuje fantastyczny efekt, bo ten
rodzaj farby po wyschnięciu pokrywa
mebel matową powłoką. Efekt końcowy zależny jest od samej metody
nakładania farby. Kab
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VWYSTARCZY
V
POMYSŁ, FARBA, BEJCA LUB WOSK I DUŻA DAWKA CIERPLIWOŚCI
VWŁASNORĘCZNIE
V
ODMIENIONE MEBLE SĄ W MODZIE

Do postarzenia mebli potrzebne sa odpowiednie materiały i akcesoria
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VW miastach Europy Zachodniej stosuje się je od wielu lat. Pierwsze pojawiły się ponoć już ponad ćwierć wieku
temu. U nas wciąż jeszcze są nowością.
Mowa o półpodziemnych i podziemnych pojemnikach na śmieci, które
zajmują zdecydowanie mniej miejsca
niż kontenery starego typu. W ich sąsiedztwie nie trzeba też wstrzymywać
oddechu, bo obniżona temperatura
pod powierzchnią gruntu spowalnia
rozwój bakterii i minimalizuje nieprzyjemny zapach. Do tego są też
bardziej estetyczne i tańsze w eksploatacji, choć ich zakup do tanich nie
należy. Cena całego zestawu wynosi
od 40 do 50 tys. zł.
Na terenie Komunalnego Związku
Gmin Regionu Leszczyńskiego, który zarządza gospodarką śmieciową
większości okolicznych samorządów,
pierwsze pojemniki półpodziemne
zostały zainstalowane wiosną tego
roku. Na to pionierskie rozwiązanie zdecydowała się Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Przylesie” w Lesznie.
Pojawiły się one na osiedlu Rejtana
przy nowo powstałym kompleksie
VV REKLAMA
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Pojemniki na śmieci pod ziemią. Spółdzielnie mieszkaniowe
likwidują zielone kontenery oraz tzw. siatki i dzwony

Pierwsze półpodziemne pojemniki stanęły na ulicy Rejtana w Lesznie
sportowo-rekreacyjnym. Trzeba
przyznać, że inwestycja wciąż robi
wrażenie. Wyposażone w kolorowe
pokrywy pojemniki do gromadzenia
odpadów, zarówno tych zmieszanych
jak i segregowanych, wyglądają naprawdę ładnie. Świetnie wkomponowują się też w otoczenie. Specjalna

konstrukcja umożliwia umieszczenie
kontenera na odpady w 60% pod ziemią.
Władze SM „Przylesie” mają nadzieję,
że w następnych latach na ich osiedlach zamontowane zostaną kolejne
takie pojemniki.
Ich śladem już teraz podążają kolejni. Na przykład jeszcze w tym roku,

za około dwa miesiące, identyczne pół- zmieszane, który ma pojemność mniejpodziemne pojemniki mają pojawić się szą niż zielony kontener.
przy blokach najstarszej i największej
– Producent przekonuje nas, że piow mieście Leszczyńskiej Spółdzielni nowy system przechowywania poMieszkaniowej.
woduje ubijanie starszych odpadów,
– To będą identyczne pojemniki jak gromadzonych na dnie pojemnika,
na ulicy Rejtana. Zamówiliśmy pięć a pojemność kontenera dzięki temu
zestawów. Każdy będzie składał się znacznie zwiększa się – dodaje K.
z jednego pojemnika na odpady zmie- Pazoła.
szane, który zastąpi duży zielony konNa półpodziemne pojemniki postatener i czterech mniejszych na odpady wiła też Spółdzielnia Mieszkaniowa
segregowane, zamiast tzw. dzwonów „Zielone Światło” w Lesznie, która zai siatek. Zainstalujemy je w okolicach rządza 30 leszczyńskimi wspólnotami
przebudowywanych właśnie dróg mieszkaniowymi.
osiedlowych – wyjaśnia Kazimierz Pa– Od dwóch miesięcy półpodziemny
zoła, zastępca prezesa LSM w Lesznie pojemnik mamy przy ulicy Włodards. techniczno-eksploatacyjnych. – Je- czaka. Za kilka tygodni pojawi się
śli się sprawdzą, w kolejnych latach kolejny, przy nowych blokach na ulichcielibyśmy sukcesywnie wymieniać cy Dożynkowej. Jeśli się sprawdzą,
kontenery znajdujące się w zasobach to w przyszłym roku zainstalujemy
naszej spółdzielni.
go również przy ulicy Holenderskiej
Pojemność nowego pojemnika – deklaruje Stefan Różanek, prezes
na odpady zmieszane wynosi 5 m3, zarządu SM „Zielone Światło” w Lesza tych na odpady segregowane 3 m3. nie. – Nie są to jednak całe zestaw, ale
W przypadku śmieci segregowanych tylko pojemniki na śmieci zmieszane.
jest ona trzy raz większa niż dotych- Odpady segregowane na razie wciąż
czasowych siatek i dzwonów. Inaczej trafiają u nas do tzw. dzwonów i siawygląda to z pojemnikiem na odpady tek. mach
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V Każdy właściciel mieszkania czy
domu co jakiś czas przeprowadza
większy remont. I nagle ma do czynienia ze sporą ilością gruzu. Niestety, wciąż częstym widokiem są tego
typu śmieci pozostawione w pobliżu
kontenerów na odpady, zwłaszcza
te niesegregowane albo co gorsza –
podrzucone w zupełnie przygodnych
miejscach, nawet w lesie. Tymczasem
gruzu można się pozbyć w legalny
sposób.
– Każdy mieszkaniec, objęty deklaracją w naszym związku, ma możliwość nieodpłatnego oddania do punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych 100 kg tego typu odpadów na rok. Przykładowo 5-osobowej
rodziny nieodpłatnie przysługuje pół
tony nieodpłatnych odpadów – mówi Eugeniusz Karpiński, prezes Komunalnego Związku Gmin Regionu
Leszczyńskiego.
Trzeba jednak samodzielnie dostarczyć je do wspomnianego PSZOK.
Wykaz takich punktów znajduje się
na stronie internetowej kzgrl.pl. Jeśli nie mamy możliwości transportu,
VV REKLAMA

możemy zamówić kontener. Zzapłacimy wówczas na jego wynajęcie oraz
transport materiału. Jeżeli po zważeniu odpadów okaże się, iż jest ich
więcej niż 100 kg w przeliczeniu
na mieszkańca, wtedy zapłacimy tylko za nadwyżkę.
Po remoncie często mamy do wyrzucenia stare meble, wannę, drzwi
czy ramyokienne. Można je wystawić
przed posesje czy w rejonie kontenerów w dniach zbiórek odpadów
wielkogabarytowych (KZGRL ogłasza je z wyprzedzeniem). Jeśli nie
chcemy czekać do terminu zbiórki,
możemy zawieźć te odpady również
do wspomnianego PSZOK i nieodpłatnie je tam zostawić. Możemy też
wszelkie tego typu śmieci ulokować
w zamówionym kontenerze. Trzeba
jednak zdać sobie sprawę, że przełoży
się to na ich określoną wagę. Do tego im więcej różnorodnych śmieci
tam wrzucimy, cena za ich odbiór
może być wyższa. Lepiej postawiać
na swego rodzaju segregację i umieścić w takim kontenerze np. tylko gruz.
Wyjdzie nas to taniej. ama

W Lesznie garaże idą
jak świeże bułki
VCHOĆ
V
CENY BYWAJĄ RÓŻNE, WOLIMY WYDAĆ NAWET SPORĄ
KWOTĘ, BY AUTO NIE STAŁO POD CHMURKĄ

W

stolicy regionu trwa
obecnie kilka inwestycji związanych
z budową bloków.
Dla wielu marzeniem jest własne M,
na które potrafią wysupłać ostatnie
pieniądze czy zaciągnąć niespory
kredyt w banku. Dziś praktycznie
w każdej rodzinie jest jeden, a czasem więcej samochodów. Nic więc
dziwnego, że wraz z mieszkaniem
poszukujemy garażu. Nie zawsze
uda się go kupić w najbliższej okolicy.
Wystawione na sprzedaż garaże czy
miejsca postojowe w Lesznie schodzą
często od ręki, zwłaszcza gdy ceny nie
są bardzo wysokie.
Izabela Mańczak z biura nieruchomości La Villa w Lesznie wyjaśnia, iż
ceny garaży w stolicy regionu uzależnione są od ich lokalizacji, a także
metrażu.
– Obecnie prowadzimy sprzedaż
mieszkań na osiedlu Nowe Ogrody na leszczyńskich Antoninach.
W pierwszym budynku, który zostanie oddany do użytku za kilka miesięcy, sprzedane zostały już wszystkie
garaże, w drugim, którego budowa
zakończy się w przyszłym roku, część
również znalazła już swoich nabywców – dodaje Izabela Mańczak.
Choć deweloper przewidział
na osiedlu sporo miejsc parkingowych pod przysłowiową chmurką,
zmotoryzowani, jeśli tylko dysponują dodatkową gotówką, wolą nabyć
garaże.
Uwzględniając garaże ulokowane
w blokach mieszkalnych, w Lesznie
ceny kształtują się zazwyczaj od 25
do 37 tysięcy złotych.
– Są oczywiście klienci zainteresowani tylko nabyciem mieszkania.
Zdarza się jednak, że z czasem, gdy

FOT. ANNA MAĆKOWIAK

Co zrobić z gruzem
po remoncie?

Kupno czy nawet wynajęcie garażu nie jest łatwe

Są klienci zainteresowani
tylko nabyciem
mieszkania. Zdarza się
jednak, że z czasem,
gdy wprowadzają się
na wymarzone osiedle,
postanawiają dokupić garaż.
Nie zawsze się to udaje, bo
garaże już są zajęte
Izabela Mańczak, biuro
nieruchomości La Villa w Lesznie

wprowadzają się na wymarzone osiedle, postanawiają dokupić garaż. Nie
zawsze się to udaje, gdyż w przypadku inwestycji deweloperskich garaże
często idą niemal od ręki – dodaje
Izabela Mańczak.
O tym, że garaże są w Lesznie towarem bardzo chodliwym, świadczy
chociażby pobieżna lektura portali
internetowych, na których zamieszczane są oferty sprzedaży nieruchomości. Podczas gdy mieszkań można
tam znaleźć sporo, garaży jest już zdecydowanie mniej. Inna prawidłowość:
mieszkanie sprzedawane, zarówno
na rynku pierwotnym, jak i wtórnym,
szybciej udaje się zbyć w przypadku,
kiedy klient ma możliwość nabycia
mieszkania i garażu w tym samym
bloku.
Popyt na garaże w Lesznie jest tak
duży, że niektórzy mieszkańcy decydują się na kupno nawet nieogrzewanego tzw. blaszaka na sąsiednim
osiedlu czy nawet w innej części
miasta. Byle tylko auto stało pod dachem. Posiadanie garażu nie tylko
sprawia, że w mroźne dni omija nas
ranne odśnieżanie aut czy skrobanie
szyb. Mamy ten komfort, iż nikt nam
naszego miejsca nie zajmie. A w rejonie bloków często zdarzają się ciche
wojny pomiędzy lokatorami o miejsca parkingowe zlokalizowane jak
najbliżej domu.
Jeżeli kogoś nie stać na zakup garażu, może go wynająć. Ceny też nie
są niskie, np. zamieszczone w ostatnim czasie oferty na popularnym
portalu olx.pl proponują wynajęcie
garażowego lokum za kwotę od stu
kilkudziesięciu do ponad dwustu
złotych miesięcznie. W porównaniu do czynszów, które zwłaszcza
w nowym budownictwie nie są zbyt
wygórowane, jest to całkiem spora
suma. Jeśli zależy nam jednak na tym,
by trzymać samochód pod dachem,
czasem nie ma innego wyjścia.
ama
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Dlaczego wybrać drewnianą podłogę?
Jest piękna, naturalna i trwała
V Drewniane podłogi są ozdobą domu. Towarzyszą ludziom od wieków.
Niezależnie od czasów i dostępności
na rynku innych materiałów pozostają synonimem szlachetności i solidności. Czym zasłużyły sobie na taką
opinię i dlaczego wciąż tak chętnie
je wybieramy?
– One są po prostu piękne i niepowtarzalne, bo natury wciąż nikt nie
jest w stanie podrobić. Proszę mi wierzyć, że nawet najwierniej odwzorowany panel laminowany przy desce
podłogowej wypada blado. Od razu
widać, że to jedynie kopia, a nie oryginał – przekonuje Kazimierz Wach,
właściciel salonu Barlinek Professional w Lesznie.
Na dodatek drewno daje nieograniczone możliwości aranżacyjne –
pasuje do wnętrz klasycznych, jak
i nowoczesnych czy ekskluzywnych.
Do tego dobrze komponuje się z wieloma innymi surowcami i tworzywami,
co ma istotną rolę, gdy zależy nam
na bardziej wyszukanym wystroju.
Z pewnością sprzyja temu duży wybór
gatunków drewna wykorzystywanych
do produkcji podłóg oraz nowoczesne
technologie jego obróbki.
Drewniane podłogi poza walorami
estetycznymi mają także inne zalety. Na pewno korzystnie wpływają
na nasz organizm. Już samo przebywanie w pomieszczeniach, które
mają naturalny charakter, pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie.
Poza tym po drewnie można stąpać
boso, bo zawsze jest ciepłe. Ma także
właściwości amortyzujące, co sprzyja
naszym stopom i kręgosłupowi. Nade
wszystko warto jednak podkreślić,
że drewniana podłoga świetnie sprawdza się w domu, w którym mieszkają
alergicy. Dlaczego? Lakiery i oleje
wodorozcieńczalne użyte do jej produkcji nie zawierają związków alergizujących. Dodatkowo drewno nie
elektryzuje się, a przez co nie przyciąga kurzu.
– W domu czy mieszkaniu, w których na podłodze jest drewno, nie
ma tzw. kotów. Oczywiście ten kurz

Drewniane podłogi
są po prostu piękne
i niepowtarzalne, bo natury
wciąż nikt nie jest w stanie
podrobić. Proszę mi wierzyć,
że nawet najwierniej
odwzorowany panel
laminowany przy desce
podłogowej wypada blado
Kazimierz Wach, właściciel salonu
Barlinek Professional w Lesznie

nie znika, ale na pewno na drewnianej
podłodze osadza się go mniej aniżeli
na panelach czy wykładzinie – twierdzi K. Wach.
Taka podłoga stwarza też specyficzny mikroklimat, bowiem drewno
ma właściwości higroskopijne. Idealne dostosowuje się do warunków,
jakie panują w danym pomieszczeniu. Pochłania nadmierną ilość wody
z powietrza, a gdy wilgotność spada
oddaje ją.
Drewno świetnie tłumi też hałas,
co sprawdza się zwłaszcza w domach,
w których mieszkają wielopokoleniowe rodziny lub osoby pracujące
w domu.
Wielu stawia na drewniane podłogi
ze względu na ich trwałość. Możliwość
kilkukrotnego odnawiania drewna
i wielokrotnej renowacji powłoki lakierniczej sprawia, że możemy się nią
cieszyć nawet przez kilkadziesiąt lat.
W przypadku grubej deski litej możemy pozwolić sobie na wielokrotne cyklinowanie, a przy desce warstwowej
na dwu lub trzykrotne.
Dla części osób za wyborem

drewnianej podłogi przemawia
aspekt ekologiczny. Jest ono łatwe
w utylizacji, a przez to przyjazne
środowisku. Stare drewniane deski
można spalić bez obaw o wydzielanie
toksycznych substancji, oczywiście
pod warunkiem, że nie były pokryte
jakimś szkodliwym lakierem. Można je też wykorzystać w procesach
recyklingu do produkcji materiałów
drewnopochodnych lub pozostawić
aż samo ulegnie biodegradacji.
– Część desek, na przykład naszą
deskę barlinecką, dzięki odpowiedniej
budowie i grubości, można układać
na elektrycznym lub wodnym ogrzewaniu podłogowym. W przypadku
konkurencyjnych dla drewnianych
podłóg paneli laminowanych wygląda
to inaczej. Jedynie nieliczni producenci droższych paneli zezwalają na układanie ich na ogrzewaniu podłogowym
i to wyłącznie wodnym – podkreśla
Kazimierz Wach.
Co ciekawe, choć drewno nie jest
tanim materiałem, w ostatnim czasie
cieszy się wielkim zainteresowaniem.
– Na podstawie moich informacji
mogę powiedzieć, że jeszcze 8 lat
temu sprzedawaliśmy tylko 10 procent deski podłogowej i aż 90 procent
paneli. Obecnie proporcje te się odwróciły – zapewnia Kazimierz Wach.
– Co na to wpływa? Na pewno nie jest
to jedynie moda na powrót do naturalnych materiałów. Ważniejsze są zalety
drewna i fakt, że świadomość ludzi
jest dużo większa niż wcześniej. Klienci nie sugerują się dziś jedynie ceną,
ale przede wszystkim jakością. mach
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Intymnie, indywidualnie,
z gustem

FOT. KOM

VARANŻACJA
V
ŁAZIENKI TO WYDATEK NA WIELE LAT

Projekt łazienki powinien przede wszystkim służyć domownikom i spełniać ich indywidualne potrzeby

W

łasny pomysł i gust,
doradztwo pracowników salonów wyposażenia łazienek lub
zlecenie usługi projektantowi – to najczęstsze sposoby zaaranżowania
budowy lub remontu łazienki. Wybór projektu oraz materiałów i akcesoriów warto dobrze przemyśleć,
bo to inwestycja bardzo kosztowna,
a my w pomieszczeniu pełniącym
specyficzną, bardzo intymną funkcję,
musimy się po prostu dobrze czuć.
Przy projektowaniu każdego pomieszczenia ważna jest jego ergonomia, ale w przypadku łazienek jest
ona wręcz niezbędna. Koszty usługi
remontowej i zakupu wyposażenia
są na tyle wysokie, że każdy błąd
może nas mocno uderzyć po kieszeni. Warto więc skorzystać z pomocy
projektanta wnętrz.
– Każdy projekt wykonany przez
profesjonalistę powinien przede
wszystkim służyć domownikom
i spełniać ich indywidualne potrzeby. Na początku trzeba wykonać inwentaryzację pomieszczenia,
sprawdzić możliwości techniczne
różnych rozwiązań, a następnie wybrać najlepsze z nich. Główną i najbardziej czytelną częścią współpracy
jest wykonanie aranżacji komputerowej, w ramach której projektant
ma duże pole do zaproponowania
swoich sprawdzonych pomysłów
– tłumaczy Sylwia Skóra, projektantka wnętrz z firmy Art Decore
Ceramika z Leszna.
Podstawowym zadaniem dla planujących remont łazienki jest dobranie
odpowiedniej kolorystyki. Jakakolwiek zmiana płytek w łazience nie
jest tak prostym działaniem, jak

Po zatwierdzeniu
i wybraniu kolorystyki
wnętrza, ceramiki
i armatury, oświetlenia
które jest przysłowiową
kropką nad „i” warto
pozyskać od projektanta
pełen projekt wykonawczy
potrzebny do realizacji
przyjętych aranżacji.

Sylwia Skóra, projektantka
wnętrz z firmy Art Decore
Ceramika Leszno

przemalowanie ścian farbą w pokojach dziennych.
– Przy projektowaniu sugeruję się
przede wszystkim gustem klienta i jego energią w przypadku remontów
całościowych. Są bardzo kosztowne
i powinny przez lata cieszyć domowników, więc wybór ten powinien być
gruntownie przemyślany. Barwy
płytek musza być spójne i powiązane z kolorami, jakie mają największy wpływ na osoby korzystające
z pomieszczenia. Nie ma większych
ograniczeń w ich wyborze, bo producenci ceramiko dysponują prawie
wszystkimi odcieniami barw, od tych
spokojnych i neutralnych, aż po bardziej agresywne i pobudzające – wyjaśnia Sylwia Skóra.
Leszczyńska projektantka wnętrz
podkreśla, że wielokrotnie spotyka się
z sytuacją mozolnego poszukiwania
przez klientów tej jedynej i właściwej

barwy płytki. Najczęściej w takich
sytuacjach najlepszym rozwiązaniem
będzie użycie poszukiwanego koloru w dodatku wyposażenia łazienki,
np. w zabudowie meblowej, dekoracji
w formie grafiki bądź nadrukowaniu
właściwej barwy według wzorników
kolorów na tafli szkła i wykonanie
z niego dekoracji ściennej wklejonej
między płytki. Jeśli zaś łazienka jest
pomieszczeniem, w którym możemy
pozwolić sobie na częściowe ułożenie
płytek, to dobrym rozwiązaniem jest
pozostawienie jednej ze ścian na pomalowanie jej w odpowiednim kolorze.
Wówczas, w razie potrzeby, można
zmienić jej barwę i energię.
Dobierając kolorystykę łazienki
trzeba również pamiętać o natężeniu
sztucznego oświetlenia w pomieszczeniu tak, aby kolor wybierany w salonie płytek miał właściwy odcień
również po położeniu ich na ścianie.
– Rodzaj światła także różnie wpływa na odbiór koloru. Ciepłe światło
rozświetli ciepłe barwy ścian, a przytłumi zimne, wręcz zabierze ich nasycenie. Natomiast zimne światło
pogłębi zimną barwę ścian, a osłabi
ciepłą, spowoduje, że zimne odcienie
nabiorą blasku i czystości. W przypadku łazienek bez okna ciepłe barwy
potrzebują ciepłego światła, a zimne
barwy zimnego światła, aby uzyskać
pełną głębię koloru – tłumaczy Sylwia
Skóra.
Przy wyborze koloru warto sugerować się własnymi odczuciami
i nie decydować się na jednorazowe
rozwiązania związane z aktualnymi trendami w elementach stałych
i niezmienialnych łazienki. Moda się
zmieni, a my możemy na lata pozostać z wnętrzem, które przestało nas
cieszyć. kom
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Postaw na przydomową oczyszczalnię
VGDY
V
NIE MA KANALIZACJI SANITARNEJ, NIE TRZEBA BUDOWAĆ SZAMBA

N

ie wszyscy mieszkańcy posesji mają możliwość podłączenia się do kanalizacji
sanitarnej. O ile w miastach
problem ten praktycznie
jest marginalny, chyba
że dotyczy nieruchomości położonych
na uboczu, o tyle na terenach wiejskich
sieć to wciąż luksus. Wiele miejscowości lub ich części nie doczeka się
nigdy kanalizacji – ich zabudowa jest
zbyt rozproszona, więc inwestycja jest
po prostu zbyt droga. Dla nich alternatywy są dwie: szambo lub przydomowa
oczyszczalnia.
Budujący lub planujący inwestycje,
po upewnieniu się, że kanalizacja sanitarna w pobliżu nieruchomości nie
powstanie nigdy lub nie w najbliższych
latach, muszą zdecydować się na rozwiązanie sposobu odprowadzania
ścieków. Jedno z rozwiązań to szambo,
czyli bezodpływowy, szczelny zbiornik
na nieczystości płynne. Zbiorniki przeznaczone na szamba mogą być wykonywane z betonu, cegły, żelbetu lub

VV REKLAMA

z tworzyw sztucznych. Bezwzględny
warunek, jaki muszą spełniać, to szczelność. Najbardziej popularne są zbiorniki betonowane na miejscu – tańsze
od tych gotowych i z tworzyw sztucznych, ale bardzo trudno uzyskać w nich
pełną szczelność.
Wielkość, a dokładniej pojemność
zbiornika, należy dobrać do ilości produkowanych ścieków. Szambo powinno
mieć taką wielkość, aby można było
opróżniać je nie rzadziej, niż co dwa
tygodnie. Aby ścieki nie zaczęły fermentować i nie wydzielał się metan, nie
powinny one przebywać w zbiorniku
dłużej niż 10-14 dni. Projektanci przyjmują, że jedna osoba zużywa dziennie
średnio ok. 150 l wody, dla czteroosobowej rodziny wystarczający będzie
więc zbiornik o pojemności min. 8,4 m3.
Wykonanie i podłączenie szamba
to inwestycyjnie tańsze rozwiązanie,
niż budowa przydomowej oczyszczalni
ścieków. Koszty eksploatacyjne są jednak znacznie większe. Ścieki wywożone
z szamba są bardziej zanieczyszczone,

Przydomowa oczyszczalnia
neutralizuje ścieki
do postaci, w której
można je bez szkody dla
środowiska odprowadzić
do odbiornika (gleby, rzeki,
jeziora). Dom nad rzeką czy
jeziorem to rzadkość, więc
w praktyce oczyszczone
ścieki rozprowadza się
w odpowiednio chłonnym
gruncie, za pośrednictwem
drenażu rozsączającego lub
studni chłonnej..

więc ich oczyszczenie jest droższe, niż
tych z kanalizacji. Chyba, że mamy
do czynienia z zamierzonymi lub niekontrolowanymi nieszczelnościami,
które powodują zanieczyszczenie gruntów, w tym pól czy cieków wodnych.
Alternatywą dla szamb są przydomowe oczyszczalnie. Stosuje się je głównie
w małych miejscowościach lub na terenach o rozproszonej zabudowie. Zasada
ich działania opiera się na naturalnych
procesach biologicznych, dzięki którym zanieczyszczenia zawarte w ściekach są rozkładane na proste związki
mineralne, nieszkodliwe dla środowiska naturalnego. Oczyszczalnie są przy
tym tak skonstruowane, aby procesy te
zachodziły jak najintensywniej. Spośród kilku rodzajów, najczęściej stosowane są te z drenażem rozsączającym,
w których ścieki oczyszczone trafiają
bezpośrednio do gruntu. Można też
stosować inne, np. z filtrem piaskowym,
filtrem gruntowo – roślinnym, ze złożem biologicznym lub z komorą osadu
czynnego. Aby zachować wymagane

przez prawo odległości od budynków,
drogi czy studni, trzeba dysponować
działką o powierzchni co najmniej 1
tys. m2.
Najtańsze są oczyszczalnie z drenażem rozsączającym. W standardowych warunkach (dobry grunt, niski
poziom wód gruntowych) kompletna
oczyszczalnia ścieków dla czterech osób
z osadnikiem z polietylenu o pojemności 2 m3 oraz drenażem rozsączającym
o długości 42 m, studzienką rozdzielającą, kominkami napowietrzającymi i geowłókniną kosztuje 3-5 tys. zł.
Do ceny tego zestawu należy doliczyć
ok. 1-1,5 tys. zł na zakup żwiru, a wydatek na montaż to 3-4 tys. zł.
Często na budowę przydomowej
oczyszczalni ścieków można otrzymać
dotację. Pieniądze na ten cel z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
są kierowane przede wszystkim do gmin,
na terenie których budowa sieci kanalizacyjnych jest ekonomicznie nieopłacalna,
a problem odprowadzenia nieczystości
musi zostać rozwiązany. kom
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Stwórz niepowtarzalne wnętrze
za pomocą palety kolorów

K

olorystyka jest ważnym elementem dekoracyjnym wnętrza domu. Wpływa ona także
pośrednio na nasz nastrój,
co potwierdza psychologia kolorów. Kolorem, który uspakaja, jest
niebieski, czerwony dodaje energii,
ale w zbyt dużej ilości wzbudza agresję, a żółty i pomarańczowy wywołują
pozytywne skojarzenia. Dlatego przy
doborze kolorów lepiej zastanowić
się, który z nich znajdzie się w danym
pomieszczeniu.
Gdy wybierzemy już odpowiedni
kolor ścian, trzeba też wkomponować
go do znajdujących się w nim dodatków. Wszystko po to, abyśmy dobrze
czuli się w danym pomieszczeniu. Jeśli
pomalujemy ścianę w kolorze „rażący
zielony” to nie osiągniemy wewnętrznego spokoju, ale będziemy raczej uciekać od niego wzrokiem, a to z kolei
przerodzi się w rozdrażnienie.
– Świetnie do siebie pasują odcienie

szarości i różu oraz beże z brązami.
Nie możemy też zapomnieć o klasyce,
czyli zestawieniu bieli i czerni. Warto
pamiętać, aby nie łączyć ze sobą więcej
niż trzech kolorów. Ponadto niewskazane jest też łączenie tzw. podstawowych kolorów: czerwonego, żółtego
i niebieskiego – wyjaśnia Mariusz
Maciejewski z firmy Marux.
Aby uzyskać harmonijny efekt finalny, najlepiej jest korzystać z tzw. koła
barw, pomocnym w doborze kolorów.
Jest to graficzny model służący do objaśniania zasad mieszania i powstawania barw.
– Najlepiej łączyć kolory ciepłe z ciepłymi i zimne z zimnymi. Jednak z tego co zauważyłem, to w dzisiejszych
czasach odchodzi się od tej zasady i
klienci łączą je ze sobą w różny sposób.
Wynika to raczej z kwestii gustu – tłumaczy Mariusz Maciejewski.
Na co zwrócić uwagę podczas doboru kolorów do wnętrza? Na pewno

Świetnie do siebie pasują
odcienie szarości i różu
oraz beże z brązami. Nie
zapominajmy o klasyce czyli
bieli i czerni. W sezonie
jesienno-zimowym
polecam szarość, pudrowy
róż czy neutralny beż.
Natomiast z mocniejszych
akcentów – śliwkę
i limonkę
Mariusz Maciejewski
z firmy MARUX

podstawą jest zachowanie umiaru.
Bezpieczne jest niełączenie ze sobą
więcej niż kilku odcieni. Zachowajmy
także odpowiednie proporcje, a więc
70/20/10. 70% całości stanowi neutralny odcień bazowy, 20% to odcień uzupełniający, a 10% – odcień kontrastowy
dla całości. Istotnym czynnikiem jest
także doświetlenie, które w zależności
od pory roku, liczby okien czy sztucznego światła wpływa na kolor.
– Światło ma bardzo duży wpływ
na kolory. Gdy pomalujemy danym
kolorem kilka różnych pomieszczeń
to będą się one diametralnie różniły. Wpływa na to tzw. „gra światła”,
a więc m.in. rozmieszczenie okien,
oświetlenie sztuczne czy różnego
rodzaju żarówki – mówi Mariusz
Maciejewski.
Za pomocą barw można też manipulować przestrzenią. Istnieje kilka
trików optycznych za pomocą których
można powiększyć dane wnętrze.

– Pokój można optycznie powiększyć poprzez odpowiednie połączenie
kolorów. Ogólna zasada jest prosta:
jasne, pastelowe barwy odbijają światło, dzięki czemu optycznie powiększają
pomieszczenie. Natomiast podłoga
powinna być zawsze ciemniejsza
od sufitu. W ten sposób pomieszczenie wyda się wyższe – podpowiada M.
Maciejewski.
Podobny efekt uzyskamy malując
sufit i górną partię ścian na kolor
nieco jaśniejszy niż barwa ścian. Optycznie powiększą przestrzeń także
pionowe lub poziome barwne pasy
na ścianach.
W jakich kolorach jest sezon
jesienno-zimowy?
– W sezonie jesienno-zimowym
polecam od dawna uwielbianą szarość, pudrowy róż czy neutralny beż.
Natomiast z mocniejszych akcentów
proponuję śliwkę i limonkę – dodaje
Mariusz Maciejewski.Natalia Kurpisz
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Profesjonalna wkrętarka akumulatorowa
w Twoim domu

W

kręcanie, wiercenie
to podstawowe prace,
z jakimi mamy do czynienia na co dzień
w swoich domach,
ogrodach, garażach, czy w przydomowych warsztatach. Skręcamy meble,
naprawiamy samochody, reperujemy sprzęt ogrodowy. Są oczywiście
narzędzia ręczne, ale z pewnością
podczas remontów i samodzielnego
wykańczania mieszania, wielu dojrzało do tego, by zainwestować w coś,
co jest choćby o poziom wyżej i bardziej zaawansowane niż śrubokręt.
Dlaczego? Ponieważ takie narzędzie,
jak wiertarko-wkrętarka sprawia,
że praca staje się czystą przyjemnością a jej wydajność rośnie, dzięki
czemu można znaleźć więcej czasu
dla rodziny lub na hobby. No chyba,
że Twoim hobby jest majsterkowanie...
Dodając to tego zasilanie akumulatorowe stajesz się mobilny i z łatwością
możesz pracować i wykorzystywać
najnowocześniejszą technologię zarówno w domu, jak i na zewnątrz,
gdzie dostęp do zasilania sieciowego
jest utrudniony, a Ty pozbywasz się
kłopotliwej plątaniny kabli i przedłużaczy. Jaką wkrętarkę akumulatorową wybrać? Na co zwrócić uwagę?
Sam się przekonaj...
Wiertarko-wkrętarka.
Zwróć uwagę na to, by wybrane
prze Ciebie urządzenie było maszyną
dwu-funkcyjną. Powinno posiadać
funkcję wkręcania i wiercenia. Stąd

nomenklatura: wiertarko-wkrętarka.
Czym różni się w praktyce wkręcanie
od wiercenia? Przecież do obu operacji niezbędny jest jedynie ruch obrotowy wrzeciona. Wietarko-wkrętarki
w odróżnieniu od wiertarek posiadają
możliwość zmiany kierunku obrotów,
aby oprócz wkręcania, możliwe było
jeszcze wykręcanie. Ponadto fachowe wkręcanie powinno się odbywać
z użyciem sprzęgła przeciążeniowego.
Dlaczego? Ponieważ zabezpiecza ono
śrubę lub wkręt przed przekręceniem.
Przykładem maszyny akumulatorowej,
która dysponuje tymi funkcjami jest
wkrętarka Metabo Powermaxx. Maszyna ta posiada pierścień nastawczy,
za pomocą którego można ustawić odpowiedni moment obrotowy dokręcania,

lub przełączyć urządzenie w tryb wiercenia. Zaletą tej maszyny jest również
dwubiegowa przekładnia, dzięki której
możliwe jest szybkie i efektywne wiercenie na drugim biegu w metalu wiertłami
o małej średnicy, lub uzyskanie niskiej
wartości prędkości obrotowej do cięższych prac wkrętarskich, w których potrzebna jest siła wkręcania: wkręcanie
długich wkrętów w drewno itp.
Zasilanie akumulatorowe
Marka Metabo, słynie wśród fachowców, z bardzo wydajnych i bezawaryjnych akumulatorów. Zastosowane we wkrętarce Powermaxx
baterie są wykonane w technologii
ogniw litowo-jonowych. Cóż to oznacza? Akumulatory te, charakteryzują

się przede wszystkim możliwością
ich doładowywania, bez efektu utraty
pojemności akumulatora. Są odporne
na niskie temperatury, a energia w nich
zgromadzona nie upływa nawet przy
długim przechowywaniu. Ważną zaletą tych akumulatorów jest możliwość
uzyskania wysokiej pojemności, przy
zachowaniu niskiej wagi i małych gabarytów. Ta konkretna wkrętarka Metabo
posiada 2 akumulatory o napięciu zasilania 10,8V i pojemności 2Ah.
Moc i komfort
Ważną cechą maszyn tej klasy jest
ergonomiczna budowa, która zapewnia odrobinę komfortu w czasie pracy.
Świadczą o tym: miękka okładzina rękojeści, niska waga, dioda oświetlająca

obszar roboczy, świetnie wyprofilowane kształty oraz kompaktowe rozmiary.
Najważniejsza jest jednak solidność
i wydajność. Jak na producenta profesjonalnych narzędzi przystało, Metabo oferuje maszyny najwyższej klasy.
Wkrętarka ta dysponuje wysokim momentem obrotowym o wartości 36Nm.
Jej samozaciskowy uchwyt narzędziowy pozwala na mocowanie wierteł
o średnicy 1-10mm. Wkrętarka Powermaxx objęta jest 3-letnią gwarancją.
Gwarancja ta dotyczy również dołączonych do maszyny dwóch akumulatorów.
Ponadto maszyna chroniona jest przez
program Metabo Full Service, który
zapewnia bezpłatne wykonywanie napraw usterek, nawet tych zawinionych
przez użytkownik, w przeciągu pierwszego roku użytkowania.
Gotowy do pracy?
Wkrętarka Metabo Powermaxx,
w Lesznie, dostępna jest w salonie elektronarzędzi Tora-Leszno. Występuje ona
jako komplet składający się z maszyny,
dwóch akumulatorów oraz ładowarki.
Ponadto w chwili obecnej do podstawowego zestawu dodawana jest latarka
akumulatorowa oraz zestaw podstawowych końcówek wkrętarskich – bitów.
Wszystko znajduje się w wygodnej walizce narzędziowej z tworzywa sztucznego.
Warto inwestować w profesjonalne
narzędzia nawet do prac domowych lub
przydomowych. Ich ceny okazują się
przystępne, a oferowane cechy i wydajność zwiększają możliwości ich użycia.
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Dekorujemy ściany, czyli wielki powrót tapet
VW latach osiemdziesiątych tapety były
bardzo pożądanym materiałem zdobniczym ścian. Zwłaszcza te różnokolorowe
z ciekawymi wzorami. Później jednak
moda się zmieniła i mało kto decydował się na tapety. Dzisiaj tryumfalnie
wracają do łask.
Moda powraca jak bumerang i od kilku lat można zaobserwować zainteresowanie tapetami. A przemawia za nimi
szereg argumentów. Nowoczesne tapety są o wiele piękniejsze niż te, znane
z domów naszych rodziców. Oferowane
przez sklepy z dekoracjami wnętrz tapety charakteryzują się wysoką jakością
kolorów, wzorów i faktur, a fototapety –
zróżnicowaniem obrazów, które często
z powodzeniem mogą aspirować do miana dzieła sztuki.
– Urządzanie mieszkania lub domu
pozwala na urzeczywistnienie swoich
marzeń. Decydującą kwestią podczas
odnawiania wnętrz jest odpowiednie
dobranie faktury i koloru tapet do wystroju i sprzętów znajdujących się w pomieszczeniu. Dlatego podczas zdobienia
ścian przydatne są tapety, oferowane
w bardzo szerokiej palecie – wyjaśnia
pani Anna, doradca klienta w markecie budowlanym. – Dodatkowo coraz
VV REKLAMA

modniejsze są szablony malarskie bądź
naklejki na ścianę. Stosuje sie je jako
uzupełnienie tapet, np. gdy została wytapetowana jedna, dwie lub trzy ściany,
a szablon ma stanowić uzupełnienie
ściany pomalowanej w kontrastowym
kolorze. Dzięki temu prostemu zabiegowi uzyskamy ciekawe i nietuzinkowe
wnętrze, które będzie miało doskonały
wygląd. Co ważne, cena zakupu tapety
jest porównywalna do ceny farby dobrej
jakości, więc jest to opłacalna inwestycja.
Nowoczesne tapety są bardzo odporne na uszkodzenia, zabrudzenia
czy wilgoć. Dedykowane specjalnie
do kuchni mają specyficzną powłokę,
zabezpieczającą je przed działaniem
środków czyszczących oraz różnych
substancji, którymi podczas codziennych prac mogą się zabrudzić.
Przyczyn zaskakującego powrotu
tapet doszukuje się między innymi
w staraniach producentów, którzy idąc
z duchem czasu, zainwestowali w bardzo wysoką jakość. Przede wszystkim
zaczęli tworzyć nowoczesne i ciekawe
wzornictwo, bardzo często angażując
do tego zadania plastyków. Wspaniałe
efekty tej współpracy można zobaczyć
w wielu mieszkaniach.

Klienci podczas wyboru tapet stają
przed trudnym zadaniem. Ważne, aby
dokładnie wiedzieli, gdzie zawiśnie: czy
ma znaleźć się w salonie bądź kuchni
oraz w jakim stanie są ściany. Na sam
koniec pozostanie wybór efektownego
i oryginalnego wzoru lub spokojnego
i stonowanego.
Do wyboru oferowane są tradycyjne
tapety papierowe, popularne kilkanaście lat temu, ale dziś wybierane są rzadko. Ten rodzaj tapet przeznaczony jest
do pomieszczeń bez wilgoci, która
zbiera się np. w kuchni. Ściana przed
tapetowaniem powinna być gładka, najlepiej wyszpachlowana, ponieważ tapety
papierowe są bardzo cienkie i po nałożeniu na ścianę widać jej nierówności.
Kolejną odmianą są tapety akrylowe, które mają podobne zastosowania
i właściwości do tapet papierowych. Podobnie jak one nie „przepadają” za wilgocią w pomieszczeniu.
Do kuchni lub łazienek doskonale
pasują tapety korkowe, ponieważ nie
ulegają uszkodzeniom podczas kontaktu z wodą, a dodatkowo sprawiają,
że pomieszczenie wydaje się cieplejsze.
Podobnie jak i w przypadku wcześniej
wymienionych rodzajów tapet i tutaj

Urządzanie mieszkania lub domu
pozwala na urzeczywistnienie
swoich marzeń. Decydującą
kwestią podczas odnawiania
wnętrz jest odpowiednie
dobranie faktury i koloru
tapet do wystroju i sprzętów
znajdujących się w pomieszczeniu.
Dlatego podczas zdobienia ścian
przydatne są tapety, oferowane
w bardzo szerokiej palecie
można do woli przebierać w kolorach
i strukturze tapety.
Bardzo elegancki wygląd maja tapety
tekstylne, które są ozdobą stylowych
wnętrz. Niestety, ich minusem jest wysoka cena.
W sklepach dostępne są również
bardzo solidne i wytrzymałe tapety
winylowe, które cenione są za możliwość zmywania brudu z ich powłoki.

Wykorzystuje się je w kuchniach
i jadalniach.
Na popularności zyskują fototapety,
które umieszcza się zwykle na jednej
ścianie pomieszczenia. Są nie tylko efektowne, ale i wytrzymałe.
Dla miłośników malowania ścian
dostępne są tapety rauhfaser, zwane
kiedyś „barankiem”, które można wielokrotnie przemalowywać. Prawdopodobnie dlatego producenci zalecają
je do pokoi dziecięcych.
– Nakładanie tapety na ścianę nie jest
trudnym zadaniem. Najważniejsza w tej
pracy jest cierpliwość i duża dokładność – przekonuje pan Paweł, tapeciarz
ze Święciechowy. – Bardzo ważny jest
wybór dobrej jakości kleju, który będzie
utrzymywał bryty tapety na ścianie.
Podczas tapetowania należy pamiętać, że jest to czynność czasochłonna,
a wytapetowanie jednego niedużego
pokoju może potrwać wiele godzin.
Dlatego najlepiej pracować z pomocą
drugiej osoby. Będzie szybciej.
–Dotapetowaniapotrzebnyjestdługistół,
naktórymrozkładamytapetę,abyrozprowadzić po jej spodniej części klej – dodaje tapeciarz.–Podczassamodzielnegotapetowania
zaoszczędzimy nawet kilkaset złotych. ds
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Podpowiadamy, co zrobić, żeby dywany
i wykładziny mogły służyć przez długie lata

D

ywany mają zdobić nasze pomieszczenia. Niestety, nie zawsze jest to możliwe. Kładziemy je przecież w centralnym
miejscu salonu, korytarza czy pokoju
dziecięcego, a tam najbardziej narażone są na zabrudzenia. Co zrobić, aby
nasz dywan czy wykładzina na długi
czas zachowały piękny wygląd i były
ozdobą wnętrza? Najważniejsze jest
regularne odkurzanie, ale od czasu
do czasu warto je też odświeżyć z pomocą profesjonalistów.
– Regularne odkurzanie dywanu
to podstawa, ale domowy odkurzacz
nie usunie plam i zabrudzeń, które
wniknęły głęboko w materiał – zaznacza Ewelina Wójta, właścicielka firmy
sprzątającej i porządkowej „Ew-Car”
ze Świerczyny, gm. Osieczna.
Dlatego też średnio raz do roku,
a gdy w domu są zwierzęta to nawet częściej, warto oddać je w ręce
specjalistów.
– Środki i urządzenia, które obecnie wykorzystujemy w swojej pracy,
pozwalają nam na usuniecie niemal
wszystkich plam – przekonuje Ewelina

VV REKLAMA

Wójta. – W razie potrzeby pranie zawsze można powtórzyć.
Ewelina Wójta zaznacza jednak,
że w przypadku trudnych do usunięcia
zabrudzeń warto od razu interweniować. Nie oznacza to jednak, że mamy
biec do sklepu po specjalistyczne środki czy zamawiać pranie dywanu. Jest
mnóstwo domowych sposobów, które pozwolą nam pozbyć się problemu.
Tłuste plamy zejdą, jeśli przetrzemy
je alkoholem lub spirytusem salicylowym z dodatkiem odrobiny soli. Ślady
po kolorowym tuszu usuniemy dzięki
miksturze z mąki ziemniaczanej i mleka. Nanosimy ją na plamę i czekamy aż
wyschnie, a potem usuwamy.
Czerwonego wina pozbędziemy się
posypując plamy mieszanką soli i mąki
ziemniaczanej. Następnie kładziemy
na nią chusteczkę higieniczną i mocno przyciskamy na przykład ciężką
książką. Pozostawiamy na noc, a potem po prostu odkurzamy. W razie
potrzeby powtarzamy czynność.
Do świeżo wdeptanej w dywan gumy do żucia najlepiej przyłożyć kostki
lodu, gdy się stopią guma stwardnieje

w zasadzie nie ma, ale po co ryzykować,
jeśli od razu można usunąć szpecącą
plamę? – dodaje E. Wójta.
Aby dywan mógł nam służyć kilka
lub kilkanaście lat należy stosować się
Środki i urządzenia, które
do zaleceń producenta. Szalenie ważne
obecnie wykorzystujemy
są wszelkie oznaczenia umieszczone
w swojej pracy, pozwalają
na metce. Znajdziemy tam najważniejnam na usuniecie niemal
sze informacje co do prania, czyszczenia i innych czynności związanych
wszystkich plam
z eksploatacją dywanu.
Ewelina Wójta,
– Jeśli dywan oddamy w ręce profewłaścicielka firmy sprzątającej
sjonalistów, a nie przypadkowych osób,
i porządkowej „Ew-Car”
które jedynie kupiły sprzęt do prania
ze Świerczyny
dywanów, nie ma obaw, że w czasie
czyszczenia zostanie on zniszczony
– zapewnia właścicielka firmy „EwCar” ze Świerczyny. – Oprócz samego czyszczenia ważny jest też proces
suszenia dywanu, bo dzięki temu
on się nie zdeformuje się. Z tego też
względu zawsze zachęcam klientów,
i wówczas można ją delikatnie odry- aby nie prali dywanów u siebie w dować od dywanu lub wyszczotkować.
mu, a w naszej firmie. Mamy specjalne
– Najgorsze są plany ze starej krwi. wieszaki i nagrzewnice, dzięki którym
Te naprawdę trudno usunąć i nie już po dwóch lub trzech dniach od wyzawsze efekt jest zadawalający. W in- konania usługi idealnie suchy dywan
nych przypadkach tego problemu trafia z powrotem do klienta. mach

Ogródki
zmieniły
VPOLSCY
V
DZIAŁKOWCY
VNAJSTARSZY
V
OGRÓD

W

e wrześniu świętowano 120 lat powstania
pierwszych w Polsce
ogródków działkowych. Ogródki pod
nazwą Kąpiele Słoneczne założył w 1897 roku Jan Jalkowski, lekarz z Grudziądza, a prowadziło
je Towarzystwo Naturalnego Sposobu Życia. Z czasem podobne ogrody
powstawały w większych miastach.
W 1926 utworzono komitet, którego
zadaniem było upowszechnianie idei
ogrodnictwa działkowego. Rok później
zarejestrowano Związek Towarzystw
Ogródków i Osiedli Działkowych
Rzeczpospolitej Polskiej. Czy dzisiejsze ogrody różnią się od tych sprzed
120 lat? Strukturą nie różnią się właściwie wcale, ale z biegiem lat zmieniał
się sposób ich zagospodarowywania
i wykorzystywania.
W Lesznie funkcjonuje aż dziewięć
Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
a najstarszy z nich – ROD im. Króla
Stanisława Leszczyńskiego – kończy
właśnie 85 lat. Jako drugi powstał ROD
Leszczynko i ten jest aktualnie największym ogrodem w mieście.
– Nasza historia sięga 1954 roku
kiedy to 364 użytkownikom działek
przydzielono ziemię o powierzchni
13,78 hektara – relacjonuje Henryk
Gawłowski, prezes Leszczynka.
Z każdym rokiem Leszczynko piękniało. Z myślą o integracji wybudowano
świetlicę i plac zabaw dla najmłodszych,
a z czasem pojawiły się nowe działki.
– Aktualnie 502 działki zajmują
18 hektarów– mówi z dumą prezes
Gawłowski.
Jak zmieniało się Leszczynko?
Przechodziło identyczny proces jak
pozostałe ROD. W PRL-u ludzie trzymali tu zwierzęta, głównie kury, króliki
i nutrie.
– Ale zdarzały się nawet świnie. Chętnie uprawiano warzywa i sadzono drzewa owocowe – mówi H. Gawłowski.
Dziś działki mają przede wszystkim rekreacyjny charakter. Kupują
je głównie młodzi ludzie mieszkający
w blokach. Zależy im na skrawku zieleni, wśród której będą mogli odpocząć.
Oczywiście wyłącznie rekreacyjne
wykorzystanie działek nie jest regułą.
– Zauważyłem, że kiedy działki kupują ludzie z małymi dziećmi zależy
im by dziecko jadło zdrowo i chętnie
sadzą warzywa – mówi Mieczysław
Marek, instruktor do spraw ogrodnictwa Polskiego Związku Działkowców,
Okręgowy Zarząd w Poznaniu.
Aby było sprawiedliwie, kiedy Leszczynko organizuje doroczny konkurs
dla działkowców, nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: działka warzywna, działka warzywno-rekreacyjna
oraz działka rekreacyjna.
– Co roku mamy 35-40 nowych
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działkowe z warzywnych
się w rekreacyjne

FOT. KAROLINA BODZIŃSKA

ŚWIĘTUJĄ 120 ROCZNICĘ OGRODNICTWA DZIAŁKOWEGO
W LESZNIE MA 85 LAT, A NAJWIĘKSZY ZAJMUJE 18 HEKTARÓW

Dziś wiele ogródków działkowych ma w dużej mierze charakter rekreacyjny
nabywców. Starsi, którzy nie mają już
sił uprawiać działki, chętnie odsprzedają ją w młodsze, bardziej sprawne
ręce. Jeszcze 6-8 lat temu cena działek
wahała się od 1200 do 3000 zł. Dziś
zadbane działki z murowanymi altankami kosztują nawet 17 tysięcy. Trudno
się ludziom dziwić, że sprzedają działkę za taką cenę. Przez lata wkładali
w nią wiele serca i pracy – tłumaczy
H. Gawłowski.
Wojciech Dróżdż, emerytowany żołnierz z Leszna, śmieje się, że wżenił się
w wchodzącą w skład ROD Leszczynko
działkę przy ulicy Dożynkowej.
– Mój teść Kazimierz Trejmak był jednym z założycieli Leszczynka. Śmiało
mogę powiedzieć, że z dobrodziejstw
działki korzystały w naszej rodzinie
aż cztery pokolenia, bo dziś wypoczywają na niej także moje wnuki – mówi
Wojciech Dróżdż.
Pan Wojciech uprawia przede
wszystkim ogórki i winogrona. W sezonie zbiera od 30 do 50 kilogramów
ogórków i z przyjemnością obdarowuje
nimi bliskich.
– Część zjadana jest od razu, a część
trafia do słoików – mówi działkowiec.
Z kolei winogrona idealnie nadają
się na wino. Jak zapewnia pan Wojciech tegoroczne zbiory „już pykają
w gąsiorze”.
– Na działkę zaglądam niemal codziennie. Praca na świeżym powietrzu
relaksuje mnie, wycisza – przyznaje
emeryt.
Marlena i Jarosław Machowiakowie
ogródek działkowy przy ulicy Kosmonautów w Lesznie kupili osiem lat temu. Motorem napędowym była pani
Marlena.
– Synowie byli mali, szukałam

Co roku mamy 35-40
nowych nabywców. Starsi,
którzy nie mają już sił
prowadzić działek chętnie
odsprzedają je w młodsze,
bardziej sprawne ręce.
Jeszcze 6-8 lat temu cena
działek wahała się od 1200
do 3000 zł. Dziś zadbane
działki z murowanymi
altankami kosztują nawet
17 tysięcy
Henryk Gawłowski
prezes ROD Leszczynko
w Lesznie

spokojnego miejsca do bezpiecznych
zabaw na świeżym powietrzu. Początkowo mąż niechętnie podchodził do tego
pomysłu. Przekonywał, że nie będzie
miał czasu pracować na działce – wspomina Marlena Machowiak.
300 metrową działkę kupili za 4
tys. zł. Altanka była w kiepskim stanie.
Na posadzce beton, dach do wymiany.
– Mąż od razu miał wizję jak
można ją udoskonalić – śmieje się
leszczynianka.
Pan Jarosław z zawodu jest budowlańcem z altanki zrobił więc prawdziwe
cacko. Wymienił dach, położył podłogi,
przebudował taras, wyposażył. Dziś
można w niej wygodnie mieszkać przez
całe wakacje.

– Latem spędzamy na działce dużo
czasu. Dzieci mają basen. Nawet nie
tęsknimy za jeziorem. Niestety, ziemia tu nie jest najlepszej jakości. Aby
uprawiać warzywa musielibyśmy, tak
jak bardziej doświadczeni działkowcy,
zadbać o jej nawożenie. Posadziliśmy
jednak kilka drzew owocowych. Mamy jabłonie, śliwę, czereśnię i morelę.
Drzewa są młode, jeszcze skromnie
owocują, ale własny owoc zawsze cieszy bardziej niż kupny – przekonuje
leszczynianka.
Jej ogród tonie w kwiatach, głównie
daliach i tulipanach. Z iglaków ma kosodrzewiny i tuje.
Jak zauważa instruktor Mieczysław
Marek fakt, że działki z warzywnych
zmieniają się w rekreacyjne, gdzie
dominują jałowce, tuje, sosny i świerki, może mieć w przyszłości bardzo
negatywne skutki.
– Jałowce, tuje i świerki zarażają grusze chorobę tzw. rdzą gruszy. Niestety,
na gruszach problem się nie skończy.
Choroby mutują i zauważyłem, że rdza
zaatakowała także śliwy. Apeluję więc
do działkowców: nie sadźcie sosen
i świerków. Ich miejsce jest w lesie! –
przekonuje instruktor z Poznania.
Każdy nowy członek Polskiego
Związku Działkowców musi przejść
kurs, organizowany przez zarządy
okręgowe PZD. Takie szkolenia odbywają się w okresie jesienno-zimowym.
– Podczas szkolenia zasygnalizowane są przepisy. To ważne, by w przyszłości zachować dobrosąsiedzkie stosunki
i nie naruszać prawa. Dla przykładu
altanka na działce nie może przekroczyć 35 m2. Podpowiadamy też co i jak
uprawiać – tłumaczy Mieczysław Marek. Kab
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Panele cieplejsze od płytek
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FOT. NATALIA KURPISZ

P

odłoga to jeden z najważniejszych elementów wyposażenia domu. Musi
komponować się z pozostałymi elementami tj. kolorem
ścian czy mebli i być przede
wszystkim długotrwała. Oprócz płytek zainteresowaniem cieszą się także panele, które coraz częściej montowane są właśnie w kuchni. Od płytek
różnią się m.in. tym, że są od nich
cieplejsze.
– Panele w kuchni powinny mieć
jak najwyższą klasę ścieralności. Minimum musi to być AC3, ale lepiej,
aby miały oznaczenie AC5. Jeśli chodzi o grubość to musi być to najmniej
7 mm. Im grubsze, tym są bardziej
stabilne oraz odporne na odkształcenie. Powinniśmy zwrócić także uwagę na ich użyteczność, która powinna
wynosić min. 23 oraz twardość. Przy
doborze paneli do kuchni niemałe
znaczenie odgrywa także cena, która zróżnicowana jest w zależności
od marki, ścieralności czy koloru.
Ponadto istotny wpływ odgrywają także walory estetyczne, które

u każdego są nieco inne – wyjaśnia
Bartosz Antoniewicz, właściciel firmy Antoniewicz-Parkieciarstwo.
Zwróćmy też uwagę na ich przeznaczenie. Obecnie na rynku możemy
wybierać z paneli antypoślizgowych

czy wodoodpornych. Pomyślmy także
o nałożeniu specjalnego impregnatu,
którego celem będzie ochrona przed
wnikaniem w nią wilgoci.
– Trzeba pamiętać o tym, że podłoga w kuchni narażona jest na wiele czynników, które uszkadzają jej
strukturę. Jednym z nich jest woda,
która w kuchni wykorzystywana jest
bardzo często. Niemałe znaczenie
ma również wysoka temperatura.
Dlatego przy doborze paneli zwróćmy uwagę na ich wodoodporność –
mówi Kazimierz Wach.
Panele nie wymagają czasochłonnego montażu. Najlepiej ułożyć
je prostopadle do okna. Wtedy połączenia między panelami są mniej
widoczne. Nie wymagają też szczególnego czyszczenia. Wystarczy przetrzeć je ciepłą wodą, jednak warto
używać środków czyszczących. Szczególnie polecane przez producentów
paneli są te o działaniu antystatycznym, które sprawią, że nie będą się
elektryzować. Czy pod panele można
położyć ogrzewanie podłogowe?
– Nie ma przeciwwskazań. Przy
zakupie paneli trzeba jednak o tym
pamiętać i wybrać te, specjalnie

Trzeba pamiętać o tym,
że podłoga w kuchni
narażona jest na wiele
czynników, które uszkadzają
jej strukturę. Dlatego, przy
ich doborze zwróćmy
uwagę na wodoodporność.
Powinny mieć też jak
najwyższą klasę ścieralności.
Minimum musi to być
AC3, ale lepiej, aby miały
oznaczenie AC5. Jeśli chodzi
o grubość to musi być
to najmniej 7 mm.
Bartosz Antoniewicz,
właściciel
Antoniewicz-Parkieciarstwo.

Niewielka
to dla nas
VREGION.
V
TRZEBA SIĘ
URZĄDZIĆ ANEKS

W kuchni wiele możemy zdziałać odpowiednią

oznakowane przez producenta nadające się do ogrzewanej podłogi.
Należy też nieco „gęściej” ułożyć instalację grzewczą, aby pokonać dużą
izolacyjność cieplną paneli. Jeśli natomiast chodzi o kolory to najmodniejsze w tym sezonie są odcienie
beżu i szarości – wyjaśnia Kazimierz
Wach.
Na rynku istnieje ogromny wybór
paneli, zarówno tych drewnianych
jak i laminowanych. Nierzadko jeden
gatunek pojawia się w kilku wersjach
kolorystycznych. Przed ich zakupem
zastanówmy się, czego od nich oczekujemy i jakie zadanie mają spełniać.
Natalia Kurpisz

K

upując czy remontując gruntownie mieszkanie, stajemy
często przed dylematem,
na jaki wariant się zdecydować: kuchnię czy pokój
z aneksem kuchennym. Wiele zależy od powierzchni oraz układu
pomieszczeń w domu czy mieszkaniu.
Bywa, że mamy do dyspozycji niewielką
kuchenną przestrzeń. Jak zmieścić się
na niej ze wszystkim?
– Obowiązujące od pewnego czasu
przepisy budowlane mówią, że jeśli mamy do dyspozycji mieszkanie
jednopokojowe, wówczas nie organizujemy w nim aneksu kuchennego,
lecz taki aneks powinien znajdować
się w przedpokoju – podkreśla Lidia
Kaźmierczak-Ratajczak, współwłaścicielka firmy Kaźmierczak, Samolewska,
Architekci s.c.
Dodaje, że klienci urządzający
mieszkalną przestrzeń mają różne
upodobania. Bywa, iż ci, którzy przez
lata żyli w mieszkaniu, w którym funkcjonował aneks, wolą zorganizować
osobną kuchnię. Tak jest zwłaszcza,
kiedy pod jednym dachem mieszka więcej osób i gdy więcej czasu poświęca się
na przygotowanie posiłków. Wówczas
chcą „zamknąć” zapachy w odrębnym
miejscu. Nie ma też wtedy takiej sytuacji, że ktoś chce oglądać telewizję albo
odpocząć w ciszy na kanapie, a ktoś inny poeksperymentować kulinarnie i będą sobie nawzajem nieco przeszkadzać.
Z drugiej strony siłą rzeczy pokój
z aneksem kuchennym będzie stanowił bardziej przestronne pomieszczenie niż sama kuchnia. Stąd zdarzają się
osoby, które – np. w bloku dysponując
trzema bądź czterema pokojami, decydują się na połączenie jednego z nich
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kuchnia
duże wyzwanie

Styropian czy wełna? Ocieplamy
ściany zewnętrzne budynku

FOT. HGTV

ZDECYDOWAĆ:
CZY OSOBNE POMIESZCZENIE?

kolorystyką
z kuchnią. Wówczas powstaje większe
kuchenne pomieszczenie lub pokój
z aneksem kuchennym. Wszystko zależy od tego, jaką przestrzeń mamy
do dyspozycji.
Bez względu na to, czy dysponujemy
małą kuchnią czy niewielkim aneksem
kuchennym, trzeba urządzić je funkcjonalnie i go nie zagracić. Wstawmy tam
tylko to, co niezbędne.
– Dziś odchodzi się od stylu rustykalnego, a stawia raczej na laboratoryjny
– dodaje Lidia Kaźmierczak-Ratajczak.
W kuchni chcemy mieć raczej
wszystko pochowane, a nie poukładane na półkach. Unikniemy wtedy bałaganu, a także konieczności częstego
ścierania kurzu z półek.
Kolorystyka?
– Obecnie dominują szarości i biele,
które dobrze sprawdzają się również
w kuchni. Niewykluczone jednak,
że z czasem moda nasyci się stonowanymi kolorami i na topie będą, także
w odniesieniu do kuchennych przestrzeni, bardziej wyzywające barwy
– mówi Lidia Kaźmierczak-Ratajczak.
Zwłaszcza w bloku, często niewiele
jesteśmy w stanie zrobić z małą kuchenną przestrzenią. Możemy jednak zadbać o to, by zagospodarować
ją funkcjonalnie. Aby maksymalnie
wykorzystać dostępny metraż, zwróćmy uwagę na to, by nie było odstępów
pomiędzy meblami. Jeśli w niewielkich
rozmiarów kuchni koniecznie chcemy mieć górną zabudowę, weźmy pod
uwagę triki, które sprawią wrażenie
większej przestrzeni, np. fronty szafek
ze zmatowionego szkła czy półprzezroczystego tworzywa sztucznego. Niektóre meble wyposażone są w wysuwane blaty, które w miarę potrzeb mogą

posłużyć jako dodatkowa przestrzeń
do pracy. Jeżeli kuchnia rzeczywiście
jest niewielka, może warto rozważyć
zamontowanie dwupalnikowej kuchenki. Sprawdzi się doskonale w sytuacji, gdy na co dzień nie gotujemy
dla licznej rodziny, lecz dla jednej czy
dwóch osób.
Pomysłów na zagospodarowanie
małej kuchni jest sporo. Jeśli sami
mamy z tym problem albo nie wiemy,
jak sprawić, by kuchnia sprawiała
wrażenie większej, inspiracji możemy poszukać u fachowców. Na pewno zaproponują kilka ciekawych rozwiązań, z których wybierzemy coś
dla siebie. Anna Maćkowiak

VWełna mineralna i styropian to dwa przenikania wilgoci. Jest to szczególnajpopularniejsze materiały wyko- nie istotny atut, który możemy wykorzystywane przy izolacji termicznej rzystać np. w budownictwie domów
w budownictwie. Który z nich wybrać z drewna – dodaje Tomasz Wolniaki czym się kierować, by nie przepłacić Docieplenie z wełny mineralnej gwai osiągnąć pożądany efekt?
rantuje dużą paroprzepuszczalność.
Dla wielu inwestorów wybór od- Wiąże się to z możliwością naturalnej
powiedniej izolacji do ocieplenia samoregulacji poziomu wilgotności
ścian zewnętrznych to prawdziwy w pomieszczeniach mieszkalnych.
dylemat. Tym bardziej, że zarówno
Wełna mineralna jest bardziej wystyropian jak i wełna mineralna po- magająca w montażu niż styropian,
siadają bardzo dobre i właściwości ponieważ podczas cięcia i układania
termoizolacyjne.
pyli i kłuje, dlatego należy bezwzględ– Ocieplenie domu musi spełnić nie używać ubioru ochronnego, madwie funkcje: ochronić budynek seczek i rękawic zabezpieczających
przed niszczącym wpływem czynni- przed podrażnieniem skóry.
ków zewnętrznych i zatrzymać ciepło
Dla wielu inwestorów najważniej– wyjaśnia Tomasz Wolniak, budowla- szym kryterium przy wyborze mateniec. – Obecnie do ocieplania ścian riału ociepleniowego jest cena. W tym
zewnętrznych budynków stosuje się pojedynku przewagę zyskuje styrostyropian lub wełnę mineralną. Oba pian, który jest materiałem tańszym.
materiały mają swoich zagorzałych Dlatego przez fachowców polecany
zwolenników jak i przeciwników.
jest wszędzie tam, gdzie nie są wymaDlatego decyzja, który materiał gane właściwości wełny mineralnej.
wykorzystać do uszczelnienia domu,
– Chociaż producenci wełny mipowinna opierać się na znajomości neralnej walczą o palmę pierwszeńpodstawowych właściwości tych stwa na rynku, to na budowach stymateriałów.
ropianu zużywa się zdecydowanie
Styropian to najpopularniejszy
obecnie materiał wykorzystywany
do ocieplania ścian zewnętrznych. VV REKLAMA
Jest ciepły, wytrzymały i lekki, a dodatkowo nie wchłania wody. Co ważne,
podczas okładania budynku łatwo daje się ciąć i formować, dlatego chętnie
stosuje sie go do krycia stropodachów
z tzw. spadkiem.
Nieprawdziwy jest zarzut przeciwników styropianu, że zaburza
on wentylację budynku. Pojawiające sie po termoizolacji budynku zagrzybienie ścian mieszkania, wynika
z niewłaściwej wentylacji oraz zbyt
szczelnych okien.
Alternatywą dla styropianu jest
wspomniana już wełna mineralna.
Do mocnych stron tego materiału izolacyjnego należy odporność na działanie ognia. Oprócz tego doskonale
sprawdza się jako izolacja akustyczna.
– Wełna mineralna odznacza się
bardzo wysokim współczynnikiem

Ocieplenie domu musi spełnić
dwie funkcje: ochronić budynek
przed niszczącym wpływem
czynników zewnętrznych
i zatrzymać ciepło. Do ocieplania
ścian zewnętrznych budynków
stosuje się styropian lub wełnę
mineralną. Oba materiały mają
swoich zagorzałych zwolenników
jak i przeciwników

Tomasz Wolniak

więcej. Należy wyraźnie zaznaczyć,
że każdy z tych materiałów znajduje
swoje zastosowanie. Pamiętajmy też,
że styropian, jak i wełna mineralna
to produkty w nowoczesnym budownictwie niezbędne – podsumowuje
budowlaniec. ds
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Gdy marzysz o własnym
domu nad jeziorem
VCENY
V
SĄ RÓŻNE, OFERTY GŁÓWNE NA RYNKU WTÓRNYM

FOT. KAROLINA BODZIŃSKA

VV REKLAMA
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Dla wielu taki dom jest azylem na wakacje

W

łasny dom letniskowy
nad jeziorem to marzenie wielu rodzin.
Na jaki wydatek trzeba się przygotować,
na co zwrócić uwagę
kupując nieruchomość i który zakątek wybrać? W naszym regionie wybór
wśród miejscowości wypoczynkowych
jest ogromny. Najpopularniejszy kierunek to Boszkowo, ale uroczych lokalizacji jest więcej: Osieczna, Gołanice,
Cichowo, Wieleń, Lgiń czy Sława.
– To trudny okres dla branży. Domki
letniskowe sprzedają się, ale tylko te
w bardzo niskich, okazyjnych cenach
– mówi Krzysztof Kubiak z biura pośrednictwa nieruchomości Jardom
w Lesznie.
Przykładem są apartamenty wypoczynkowe w Boszkowie na Pudełkowie, których sprzedaż jest w trakcie
realizacji. Jeden o powierzchni 40 m
kw, drugi 60 m kw. Były w prywatnych
rękach. Kupiec pojawił się dopiero, gdy
komornik ogłosił licytację.
– Do licytacji nie doszło, bo kupiec
doszedł z komornikiem do porozumienia. Właśnie takich okazji szukają
nabywcy – tłumaczy Krzysztof Kubiak.
Zazwyczaj obiekty stoją po 2-3 lata,
a właściciele niechętnie obniżają ceny.
– Jeśli ktoś mieszka za granicą i nie
zależy mu na szybkiej sprzedaży, z ceny praktycznie nie schodzi – zauważa
pośrednik.
W Jardomie od ponad dwóch lat
czeka na kupca domek na Starkowie.
Początkowo cena wynosiła 260 tys. zł,
dziś można go nabyć za 180 tys. zł.
– Boszkowo wciąż jest atrakcyjne.
Zmiany widać gołym okiem. Nowe
chodniki, nowe oświetlenie, nowy
piasek na plaży, a do tego przejrzysta woda w jeziorze, rozbudowana
baza gastronomiczna i sporo atrakcji
wodnych. Jednak trochę nam pustoszeje... Niewątpliwym minusem jest
brak strzeżonej plaży, ale jeśli szukać
prawdziwej przyczyny tego zjawiska
to raczej w nieprzyjaznej aurze. Lato

tego roku było bardzo kapryśne, pogoda nie dopisała. Przed laty w sezonie
ciężko było znaleźć tu wolne miejsce.
Ludzie w ciemno rezerwowali domki
na dwutygodniowe urlopy. Teraz ruch
jest tylko, gdy zapowiada się upał,
a wypoczywający przyjeżdżają przede
wszystkim w weekendy. Ludzie wolą
pojechać za granicę, gdzie mają gwarancję pogody. Te same czynniki mają
wpływ ma mniejsze zainteresowanie
zakupem domku letniskowego w okolicy, bo z reguły kupuje się z myślą nie
o własnym wypoczynku, ale o wynajmie i zarobku w sezonie – tłumaczy
Krzysztof Kubiak.
Niektóre domy i tak ostatecznie lądują w rękach rodziny. Tak było z murowanym domem o powierzchni 60 m kw
na Starkowie, usytuowanym na działce o powierzchni 450 m.kw. Dwa lata
temu jego cena wynosiła ponad 200
tys. zł. Ostatecznie został sprzedany
za 149 tys. zł.
– Kupił go ktoś z rodziny, bo w takiej
cenie żal było sprzedawać obcym – tłumaczy pośrednik.
Sporo ciekawych ofert znajdziemy
na popularnych portalach. Przykładowo w Boszkowie Letnisku za 180
tys. zł można kupić domek rekreacyjny o powierzchni 41 m kw, ogrodzony,
budowany w technologii tzw. domów
holenderskich. Działka o powierzchni
560 m kw. Na jednym poziomie znajdują się dwie sypialnie, salon połączony
z kuchnią, łazienka. Natomiast 120
tys. zł to cena segmentu letniskowego
w zabudowie szeregowej o powierzchni
21 m kw. Segment składa się z pokoju
dziennego połączonego z aneksem kuchennym, łazienki, sypialni i dwóch
tarasów. Działka, na której stoi, została wykupiona na własność. Do jeziora
zaledwie 100 metrów.
– Kupując dom zwracajmy uwagę nie
tylko na budynek, ale pytamy o grunt,
na którym jest położony. Powinna być
założona księga wieczysta. Wiele domów nad jeziorami powstawało niegdyś
na dziko i do dziś kwestie własności

gruntu nie są uregulowane. Sporo
domów letniskowych ma dziś nakazy
rozbiórki. Jeśli dom kosztuje podejrzanie mało, bądźmy czujni – przestrzega
K. Kubiak.
Niewątpliwe atrakcyjną lokalizacją
jest Nowy Dębiec, gmina Kościan, wieś
położona nad Jeziorem Wonieść. Tutaj
nawet w środku lata mamy zagwarantowaną ciszę i spokój. Nie ma tłumów,
koncertów czy festiwali jak w Boszkowie. Za domek letniskowy w zabudowie szeregowej o powierzchni 30 m kw.
na działce 200 m kw. zapłacimy 109
tys. zł. Do plaży – sto metrów. Atrakcyjną lokalizacją jest także Cichowo
nad Jeziorem Cichowo, gm. Krzywiń,
ze skansenem filmowym Soplicowo.
Dobrym kierunkiem jest także
gmina Przemęt położona nad Jeziorem Wieleńskim. Najpopularniejszą
miejscowością w gminie jest Wieleń.
To centrum letniego wypoczynku.
Atrakcją jest nie tylko jezioro, ale także
okoliczne lasy idealne do uprawiania
turystyki rowerowej, pieszej i konnej.
– Domek letniskowy w Osłoninie
(gm. Przemęt) został sprzedany dość
szybko – mówi Maciej Wendowski
z Jardomu. – 60-metrowa nieruchomość z użytkowym poddaszem, położona na działce o powierzchni 420 m
kw. sprzedana została na 135 tys. z ł.
Oczywiście domek był do remontu, ale
atutem była piękna, zalesiona działka.
Na popularnym portalu można znaleźć domek wolnostojący w g. Przemęt
do wykończenia, o powierzchni użytkowej 53 m kw., na ogrodzonej i zalesionej
działce o powierzchni 500 m kw, graniczącej z plażą publiczną, za 110 tys. zł.
Do działki doprowadzone są media: prąd,
woda i gaz. Na działce jest szambo.
Równie wielką popularnością jak
wielkopolskie Boszkowo czy Wieleń,
w województwie lubuskim cieszy się
Sława i okoliczne, położone nad jeziorem Sławskim, wsie. Sława to miejsce
dla szukających w sezonie rozrywki.
Latem organizowane są tu koncerty i festiwale m.in. bluesowe i reggae. Latem
panuje taki tłok, że igły się nie wciśnie.
Plaża główna w Sławie jest zmodernizowana, a od zeszłego roku działa
tu wyciąg do nart wodnych. Co można
tu nabyć? Np. dom letniskowy w cenie
89 tys. zł. Powierzchnia domu usytuowanego na 73-metrowej działce wynosi
50 m kw. Dom znajduje się na strzeżonym ośrodku. Do głównej plaży jest
ok 100 m. Blisko do centrum i sklepów.
Domek jest klimatyzowany, po generalnym remoncie. Doprowadzony prąd,
woda oraz kanalizacja. Dotąd nie był
wynajmowany.
W pobliskim Radzyniu za dom do całorocznego zamieszkania zapłacimy
110 tys. zł. Ma powierzchnię 40 m kw.
i usytuowany jest na 300-metrowej
działce dzierżawionej od Lasów Państwowych. Po gruntowym remoncie,
otoczony sosnowym lasem. kab
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Ściana magnetyczna czy tablicowa ? A może dwie w jednym?
właściwości, farbę magnetyczną
należy przed użyciem dobrze wymieszać – wyjaśnia Marek Dutkiewicz.
Na warstwę magnetyczną można nałożyć również farbę tablicową. Wtedy to uzyskamy podwójny
efekt i możliwe będzie także pisanie
po niej kredą. Tablice magnetyczno-tablicową można stworzyć albo
przez nałożenie warstw obu farb albo
poprzez zastosowanie farby 2 w 1.
W tym drugim przypadku wystarczy
jedno malowanie. Jednak im więcej
warstw nałożymy, tym lepszy efekt.
Przed rozpoczęciem malowania
należy zabezpieczyć folią malarską
podłogę i sprzęty znajdujące się
w pobliżu miejsca, które chcemy

FOT. NATALIA KURPISZ

VV REKLAMA

Farba magnetyczna jest ciekawym rozwiązaniem także w biurach

F

arby magnetyczno-tablicowe
cieszą się zainteresowaniem,
szczególnie wśród rodziców.
Kupują je oni po to, aby wymalować dla swych pociech tablicę prosto na ścianie. Dzięki temu
można na niej umieszczać magnesy,
jak i pisać kredą.
– Farby magnetyczno-tablicowe
nie są jeszcze powszechnie znane
klientom. O tych farbach klienci
dowiadują się od nas w sklepie albo

widzieli wczesniej u kogoś ze znajomych. Dzięki tym nowatorskim farbom można uzyskać ciekawy efekt
i stworzyć zarówno kącik do nauki
i zabawy dla dziecka lub też tablicę ogłoszeń w domu czy w firmie.
Sprawdzi się też ona na lodówce czy
drzwiach – mówi Marek Dutkiewicz,
sprzedawca w sklepie z farbami.
Farba magnetyczna w swym składzie zawiera cząsteczki żelaza. Malując ścianę nakładamy na nią cienką

warstwę sproszkowanego metalu.
Dzięki temu możliwe jest, aby przyczepiać na niej magnesy. Można jej
użyć prawie na każdą powierzchnię.
Różni się jednak od klasycznych farb,
więc warto przed jej użyciem zapoznać się ze sposobem malowania.
– Farba magnetyczna występuje
jedynie w kolorze czarnym i szarym.
Można pokryć ją farbą w innym kolorze, ale zmniejszy to jej właściwoci magnetyczne. Ze względu na jej

malować. Trzeba też wygładzić
i oczyścić powierzchnię.
– Aby uzyskać upragniony efekt,
po nałożeniu farby tablicowej powinniśmy poczekać miesiąc, aby
osiągnąła maksymalną twardość i wytrzymałość. Wówczas
spełni swoje zadanie – dodaje M.
Dutkiewicz.
Tego typu farby to nie tylko ciekawy element dekoracyjny, ale także
świetny sposób na naukę i zabawę
dla naszego dziecka. Natomiast
stosując je w kuchni czy w salonie
sprawdzą się jako punkt informacyjny, będacy łącznikiem między
domownikami.
Natalia Kurpisz
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