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Pierwsza taka placówka
w regionie
KOŚCIAN. BUDUJĄ PASYWNE PRZEDSZKOLE ZE ŻŁOBKIEM
BĘDZIE ENERGOOSZCZĘDNE I PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

W

Kościanie powstaje
pierwsza w regionie
placówka edukacyjna, która od początku do końca budowana jest w technologii
pasywnej, czyli energooszczędnej
i przyjaznej środowisku. Będzie
to przedszkole, w którym znajdzie
się również żłobek. Obiekt ma być
gotowy w przyszłym roku.
Korzyści wynikające ze standardu pasywnego dotyczą kilku aspektów. zwłaszcza tych ekonomicznych.
Znacznie ograniczają koszty energii
i przyszłych remontów, ale wpływają
również na komfort przebywających
tam osób (chodzi przede wszystkim
o powietrze wewnątrz obiektu), jak
i ekologię, bo nowy budynek nie
będzie emitował zanieczyszczeń
powietrza.
– Podstawowa różnica między budynkiem powstałym w technologii
tradycyjnej i pasywnej dotyczy korzystnego mikroklimatu – zaznacza
wiceburmistrz Kościana Maciej Kasprzak. – System wentylacji z wymiennikami ciepła zapewnia stały dopływ
i cyrkulację świeżego, filtrowanego
powietrza do wnętrza budynku.
Pozwala to na pełną kontrolę jego
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Dzieci w tym przedszkolu powinny mniej chorować
jakości, zarówno pod względem ilości dwutlenku węgla, zanieczyszczeń
z zewnątrz, jak i drobnoustrojów.
Odpowiednio gruba warstwa izolacji termicznej i specjalna szczelna
powłoka budynku pozwalają z kolei
na utrzymanie stałej, równomiernej temperatury na komfortowym

poziomie, niezależnie od pogody czy
pory roku. Takie warunki sprawiają,
że dzieci i dorośli przebywający w budynku będą bardziej wypoczęci i będą
mniej chorować.
Budynek będzie miał 1600 m2 powierzchni. Znajdzie się w nim 6 oddziałów przedszkolnych oraz żłobek.
– Jego charakterystycznym elementem będzie wewnętrzny dziedziniec,
na którym znajdować będzie się ogród
skalny ze sztucznym spadem wody.
Dzięki niemu i ogromnym oknom
z widokiem na zielony plac zabaw
dzieci zawsze będą miały kontakt
z naturą, zarówno dzięki bodźcom
wizualnym jak i pozawizualnym, jak
szum i obecność wody – mówi Bartosz Królczyk, prezes Stowarzyszenia
Wielkopolski Dom Pasywny. mach
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Drewno,
a ogrzewanie
podłogowe
 Ogrzewanie podłogowe to coraz
częstsze rozwiązanie zyskujące
popularność. Elementy potrzebne
do ogrzewania pomieszczenia montowane są pod powierzchnią podłogi.
Dlatego ciepło unosi się równomiernie,
a temperatura we wnętrzu pozostaje stała. Jaka podłoga sprawdzi się
najlepiej w przypadku ogrzewania
podłogowego?
– Podłoga powinna być wykonana
z materiału, który zapewni niski opór
ciepła. Bez problemu możemy położyć
drewnianą podłogę, ale trzeba pamiętać o tym, aby zwrócić uwagę na dobór
gatunku drewna oraz rodzaj posadzki
– wyjaśnia Henryk Ciesielski, doradca
w sklepie budowlanym w Lesznie.
Do wyboru są deski tzw. lite, czyli
wykonane z jednego elementu drewna
oraz zrobione w technologii klejenia
warstwowego.
– Zrezygnujmy z deski litej, która
może się odkształcać, a w efekcie – pojawią się szczeliny, a następnie zacznie
skrzypieć. Lepszym rozwiązaniem
jest konstrukcja z desek warstwowych,
która sprawia, że ich włókna nie ulegają zwężeniu, a więc nie doprowadzi
do powstawania szczelin w podłodze
– doradza Henryk Ciesielski.
Istotny jest też odpowiedni dobór
gatunku drewna. Wskazany są gatunki drewna rodzime, np. dąb czy
egzotyczne, tj. badi, merbau, bubinga,
teak, dussie, iroko, jatoba, mutenye,
padouk, wenge. Niewskazany jest natomiast buk czy drewno sosnowe lub
gatunki miękkie czy nienadające się
do obróbki. NAT
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Rozstanie z tradycją
WIELKOPOLSKA. PROSTE MINIMALISTYCZNE FORMY PLUS
ZASKAKUJĄCA KOLORYSTYKA ELEWACJI

Zastosowanie niespotykanych dotąd detali, dodaje budynkom awangardowego charakteru

P

o towarzyszącej Polsce Ludowej architekturze, przypominającej klocki z zestawu
dla maluchów, wielu inwestorów planując budowę
domu, marzyło o budynku
przypominającym szlachecki dworek.
Stąd w krajobrazie naszych miast
i miasteczek dominowały domy charakteryzujące się ostentacyjnym
przepychem, przypominającym willę Blake'a Carringtona, głównego
bohatera popularnej na początku lat
90. sagi TV „Dynastia”.
Powoli się to zmienia i spacerując
po nowo powstałych osiedlach, można zauważyć odwrotny trend. Współczesne budynki charakteryzują się
minimalizmem w zdobnictwie oraz
prostotą bryły budynku. Dodatkowo
są mocno przeszklone, a wielkość
okien zróżnicowana, co stwarza wrażenie otwarcia na otaczającą budynek przyrodę.
– Coraz śmielsze pomysły architektów idą w parze z rozwojem stosowanych w budownictwie technologii,
dlatego projektanci mogą eksperymentować z kształtem i formą budynku – wyjaśnia inż. Marcin Brzozowski z przedsiębiorstwa „Ambit”
w Lesznie. – Oczywiście nie znaczy
to, że całkowicie puszczają wodze
fantazji, projektując konkretny dom.
Chodzi raczej o dowolność w doborze projektowanych elementów.
Marcin Brzozowski dodaje, że domy określane mianem nowoczesnych,
charakteryzują się szczególną harmonią pomiędzy wspomnianymi
„wodzami fantazji” a racjonalnym,
ekonomicznym i ekologicznym podejściem do architektury. Z tych powodów są proste w swoich bryłach
i otwarte na otoczenie, co przejawia
się w przeszkleniu budynków.
W awangardowym budownictwie
brakuje też niepotrzebnych dekoracji

FOT. (2x) DARIUSZ STANISZEWSKI
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Nowoczesny apartamentowiec stanął przy Al. Krasińskiego w Lesznie
i bezużytecznych detali. Kluczem
do elegancji jest umiejętny dobór
materiałów wykorzystanych przy
budowie oraz zestawienie dotychczas
niespotykanych kolorów. W jednych
dominują szarości łączone z naturalnym drewnem, a w innych projektach – kontrastowe zestawienia
kolorystyczne.
– Budownictwo minimalistyczne,
kubistyczne jest tańsze od budownictwa ze stromymi dachami – dodaje
budowlaniec. – Dlatego inwestorów
decydujących się na nowoczesne formy jest coraz więcej. Są to najczęściej
ludzie młodzi i z większych miast. Natomiast skomplikowane konstrukcje
biurowców i domów o rozczłonkowanej bryle i z dużą liczbą przeszkleń
są sporo droższe od tradycyjnych
budynków.
Na razie jednak wspomniane
nowoczesne formy budowlane nie
dominują w krajobrazie polskich
wsi i miasteczek. Wciąż więcej tutaj
domów i budynków postawionych
na starą modłę. Jednak nowoczesna architektura powoli wychodzi

Coraz śmielsze pomysły
architektów idą w parze
z rozwojem stosowanych
w budownictwie
technologii, dlatego
projektanci mogą
eksperymentować
z kształtem i formą
budynku

z niszy. Dlatego coraz częściej można podziwiać ciekawe bryły domów
jednorodzinnych oraz imponujące
budowle biurowców różnych firm
i korporacji. A umiejętnie wkomponowane w zagospodarowane tradycyjną architekturą osiedla i uliczki,
łączą nowoczesność z przywiązaniem
do tradycji. ds
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Hoker sprawdzi się w kuchni,
ale może być też wyposażeniem salonu
Wybierając
Wybierając wyposażenie do kuchni
warto zastanowić się nad zakupem
hokerów, czyli wysokich krzeseł
z niskim oparciem tzw. stołków
barowych. Są one atrakcyjnym
rozwiązaniem, a także dodadzą
wnętrzu nowoczesności.
Tego typu krzesła można ustawić
zarówno przy blacie, jak i przy wyspie
wyznaczającej granicę między strefą
kuchenną, a salonem. Na co zwrócić
szczególną uwagę podczas zakupu hokerów?
– Warto zwrócić uwagę na kształt, rozmiar, rodzaj
siedziska, oparcie czy rodzaj tworzywa, z którego
jest wykonany hoker. W zależności od tego
ile czasu będziemy z niego korzystać wybrać możemy najprostsze podwyższone
taborety aż po te wyposażone w solidne
oparcie oraz podłokietniki. Jeśli będziemy
z niego często korzystać kupmy miękki
model tapicerowany z oparciem, ponieważ wtedy odczujemy większy komfort.
Jeśli hoker ma służyć do okazjonalnego
użytku wybierzmy model z twardym siedziskiem –wyjaśnia Stefan Markiewicz,
doradca w sklepie meblowym w Lesznie.
Wysokość hokerów uzależniona jest
od wysokości blatu kuchennego. Siedzisko
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powinno znajdować się ok. 30 cm niżej niż
blat. Na co jeszcze zwrócić uwagę
kupując hoker?
– Na materiał oraz tworzywo, bo wybrać możemy stołki
na nogach drewnianych lub
stalowych. Istotny jest też rodzaj podstawy. Jeśli hoker jest
na jednej nodze, to będzie trudno się go przesuwało, więc jeśli
chcemy go przestawiać lub chować
pod blat wybierzmy ten na trzech bądź
czterech nogach. Będzie to praktyczniejsze
i lepsze w użytkowaniu – dodaje Stefan Markiewicz.
Hokery nie są przeznaczone wyłącznie
do kuchni, sprawdzą się też przykładowo. w salonie. Najważniejsze, aby pasowały do zabudowy i charakteru wnętrza.
Mogą stanowić dopełnienie całości
wnętrza jak i być głównym elementem
wyposażenia.
Ceny hokerów uzależnione są od wielu czynników, ale rozpoczynają się od niespełna 100 zł za sztukę. NAT
Hoker na nogach stalowych
FOT. NAT
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Zieleń na dachu, czyli
oryginalność i ekologia
REGION. WCIĄŻ SĄ NOWOŚCIĄ, CO SPRAWIĄ,
ŻE BUDOWLA ZYSKUJE NIEPOWTARZALNY WYGLĄD

FOT. ARCHIWUM
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Wobec takich rozwiązań na pewno trudno przejść obojętnie

Z

ielone dachy zyskują w Polsce
coraz więcej zwolenników.
Uwagę przykuwa nie tylko
estetyka. Istotne są walory
ekologiczne. Zieleń na dachu
można wykorzystać na budynkach o większych gabarytach, ale
też domach jednorodzinnych. Coraz
częściej pytają o nie osoby prywatne,
planujące budowę domu.
– Na ten moment pod względem
zieleni na dachach jednym z liderów
w Polsce jest Gdańsk – przyznaje
Marzena Jansen, właścicielka Green Roofing Systems z podleszczyńskiego Dąbcza, która jest producentem ekologicznych zielonych mat
rozchodnikowych.

Z kolei jedną z najbardziej znanych
w Polsce realizacji wykorzystującej
system zielonego dachu jest budynek
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Stworzono tam trzy strefy roślinne, które przecinają alejki spacerowe.
Wszystko to na powierzchni jednego
hektara.
Jak zwolennicy i producenci zielonych dachów przekonują do tego typu
rozwiązań? Zdaniem Marzeny Jansen
jest co najmniej kilka argumentów.
– W Polsce często mamy problem
z wodami opadowymi i kanalizacją
deszczową, która nie jest w stanie
przyjąć w krótkim czasie dużej ilości
deszczu. Zielony dach może przyjąć
część tej wody – podkreśla. – Takie

dachy potrafią zatrzymać nawet 80%
opadów atmosferycznych. Woda zostaje wchłonięta przez system, później
powoli jest zużywana przez roślinność, a nadmiar wolniej odparowuje
do atmosfery.
Zielony dach ma swój wkład
w oszczędzanie energii. Zwiększa
izolację budynku. Wkomponowana
w strukturę budynku roślinność latem
chroni przed nadmiernym nagrzewaniem, natomiast zimą – przed chłodem.
– W części budynków, w których
zastosowano takie rozwiązanie, nie
było już konieczne montowanie klimatyzacji – zaznacza Marzena Jansen.
Jeśli już mowa o izolacji, zwraca się
uwagę nie tylko na kwestie energetyczne, lecz również dźwiękochłonne.
– Do tego zielone dachy oczyszczają powietrze – roślinność na dachach
pobiera z powietrza dwutlenek węgla, a wydala tlen. Ponadto wyłapuje
z powietrza kurz oraz różnego rodzaju
pyłki. Ma jednocześnie wpływ na wilgotność powietrza w najbliższym
otoczeniu – zwraca uwagę na kolejny
element właścicielka Green Roofing
Systems z Dąbcza.
Uwagę przykuwają kwestie estetyczne. Zielone dachy po prostu
ładnie wyglądają. Dodatkowo ich
zieleń może działać na człowieka
odstresowująco.
Decydując się na takie rozwiązanie,
trzeba wziąć pod uwagę cenę. Może
być wysoka, choć w zależy m.in. od
powierzchni czy wprowadzonych rozwiązań.. Zielony dach wymaga większej lub mniejszej pielęgnacji. Czasem
problemem może być ciężar. Ofert jest
jednak na tyle dużo, że każdy zainteresowany znajdzie coś dla siebie. ama
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W stylu
black & white
 REGION. Twój normalny dzień zawsze black and white. [...] Twe kolory
to zawsze black and white – śpiewa
w jednym ze swoich hitów grupa
Kombi. Oczywiście, w nieco innym
kontekście niż wygląd mieszkalnych
wnętrz, ale również tu czerń i biel bywają wszechobecne.
– Każdego roku z niecierpliwością czekamy na wiosenne targi
w Mediolanie, które wyznaczają
trendy w zakresie wystroju wnętrz.
W tym roku po raz kolejny postawiono m.in. na klasykę z czernią i bielą
w roli głównej – mówi Aleksandra
Furman-Lewandowska, architektka
z Włoszakowic.
Styl black&white poleca osobom,
które szukają szczególnej elegancji.
Spotęgujemy ją w momencie, gdy będą
to bieg i czerń na wysoki połysk.
– Takie rozwiązanie wymaga większego zaangażowania w pielęgnację.
Kurz czy zabrudzenia bardziej niż
na bieli widoczne są nawet na czarnych
przestrzeniach – dodaje Aleksandra
Furman-Lewandowska.
Osobiście najrzadziej spotyka się
z takimi rozwiązaniami kolorystycznymi w łazienkach, co może mieć związek
z obawami o konieczność częstszego
sprzątania. Szacuje, że średnio jeden na dwadzieścia przygotowanych
przez nią projektów łazienkowych
wnętrz utrzymany jest w barwach
biało-czarnych.
– Są jednak osoby od lat przywiązane do tych barw w łazienkach i nie
zamierzają tego zmieniać. Ostatnio
przygotowywałam projekt dla starszej
pani, która po 40 latach zdecydowała
się na remont łazienki. Przed czterema
dekadami urządziła ją w stylu czarno-białym, wykorzystując do tego płytki
o wymiarach 20X20 cm. Do dziś wnętrze przykuwa uwagę, choć wiadomo,
że przez te wszystkie lata zmieniły się
trendy i proponowane rozwiązania.
Stąd konieczność remontu – zdradza
projektantka z Włoszakowic.
W czarno-białej kuchni w swoich
projektach coraz częściej wprowadza
kolory drewna. Dodaje to wnętrzom
ciepła. Sięga w tym zakresie m.in. po
okleiny naturalne i modyfikowane, np.
jabłoń indyjską.
Czarno-biała kolorystyka gości też
w salonach. Zwolennicy tego zestawu
barw decydują się np. na białe, pikowane kanapy oraz czarne ławy, wykonane
na wysoki połysk.
– Z czernią i bielą w salonie doskonale będą się komponować kolory metali
szlachetnych. Wobec takiego wnętrza
raczej nikt nie przejdzie obojętnie –
przyznaje A. Furman-Lewandowska.
Co zrobić, gdy przestrzenie do zagospodarowania, którymi dysponujemy,
nie mają zbyt dużego metrażu? Czy
czarno-biała kolorystyka wizualnie
ich nie pomniejszy?
– Absolutnie nie, pod warunkiem,
iż zachowamy właściwe proporcje
pomiędzy bielą i czernią. W mniejszych pomieszczeniach dominantą
powinna być biel, a czerń stanowić
dodatek – kończy projektantka z Włoszakowic. ama
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Nowoczesne ﬁrany
modnym dodatkiem
REGION. MOŻNA WYBIERAĆ SPOŚRÓD WIELU KOLORÓW
I NIESTANDARDOWYCH UPIĘĆ

G

dy urządzający domowe wnętrza, stawiające
na nowoczesny styl, patrzą na długie, ciężkie
firany, mówią sobie niekiedy, że w ich oknach
nie zawiście nic. Czy firany odchodzą
do lamusa? Nie. Nowoczesne rozwiązania skuszą nawet najbardziej wymagającego klienta, stawiającego na meganowoczesność w urządzaniu domu
czy mieszkania.
Jeżeli okna są ładne same w sobie,
nowo wymienione czy zmodernizowane, nie ma sensu fundowanie im ciężkich firan czy zasłon. Im więcej światła
wpadnie do wnętrza, tym lepiej. Dobrze
jest postawić na zwiewność, minimalizm, które dodatkowo wyeksponują
przeszklenia. Rezygnując z „ciężko”
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wyglądających rozwiązań, zyskamy
wrażenie, że pomieszczenie jest większe niż w rzeczywistości. Chyba że chcemy, by stało się bardziej przytulne.
Ci, którzy boją się upinania firan
czy zasłon, nie muszą się martwić. Dziś
można zamówić lub kupić gotowe produkty, których zawieszenie nie zajmie
dużo czasu. Takie „gotowce” mają również to do siebie, że po praniu czy też
czyszczeniu, które trzeba im od czasu
do czasu zafundować, nie tracą pierwotnego układu.
Pod względem kolorystycznym
oraz wykorzystania motywów jest
duże pole do popisu. Dużą popularnością znów zaczynają cieszyć się
klasyczne, gładkie firany. W zakresie
materiałów chętnie wykorzystywane
są te naturalne: jedwab, bawełna czy

len. Do tego dochodzą elementy ozdobne, np. wykonane z tworzywa a nawet
błyszczące kryształki. W mniejszych pomieszczeniach lepiej sięgnąć po jasne
materiały, bez dużego nagromadzenia
zdobień. Jeśli ktoś ma do zagospodarowania większą przestrzeń, wówczas
nie ma przeszkód, by bardziej zaszaleć,
zarówno pod względem kolorystyki,
jak dodatkowych elementów towarzyszących zasłonom czy firanom.
Ozdoba okna ma to do siebie, że bardzo szybko można ją zmienić. Rzecz
jasna pod warunkiem, iż dysponujemy
funduszami na ten cel. Zmiana aranżacji okna, wraz z kilkoma innymi
detalami, przełoży się na to, że całe
wnętrze zyska inny wygląd. I to bez
przeprowadzania kompleksowych
remontów. ama

 REKLAMA

