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Rośliny, zwierzęta, ludzie — wszyscy potrzebujemy światła. Bez niego dopadają
nas smutki, tracimy apetyt, nic nam się nie chce. Dlatego jesienią i zimą
doświetlamy się na różne sposoby. A w czasie świątecznym światło ma szczególne
znaczenie — buduje klimat oczekiwania i ciepłego bezpieczeństwa.

d kiedy okiełznaliśmy żywioł ognia,
nasze życie stało się
lepsze i bezpieczniejsze. Płomienie ogniska
ogrzewały, rozpraszały mrok
i odstraszały dzikie zwierzęta. A stało się to już milion lat temu, jeszcze
przed pojawieniem się
człowieka rozumnego.
Pierwsze tego typu
palenisko odkryto
w jaskini Wonderwerk w Republice Południowej
Afryki,

O

a badania opublikowano
w tygodniku "PNAS". Potem
wynaleziono
pochodnię
i świecę, w 1853 roku Ignacy
Łukasiewicz zbudował lampę
naftową. Po piętach deptał
mu Thomas
Alva Edison,
który tak
się zawziął, że

już w 1879 roku opatentował
elektryczną żarówkę. I wtedy
stała się jasność, a raczej stało się jasne, że żarówka opanuje naszą cywilizację.

Światło w oknie
Cała Skandynawia w okresie świątecznym tonie w blasku ciepłych światełek. Niemal
w każdym oknie ustawiane są
świece i zawieszane lampki.
Niegdyś światło w oknie
wskazywało żeglarzom i wędrowcom drogę do domu.
Obecnie natomiast pełni
także funkcje praktyczne
i dekoracyjne.

Światło na choince
Światełka elektryczne na choince pojawiły stosunkowo niedawno, bo pod koniec
XIX wieku. Ale
drzewka ozdabiano
o wiele wcześniej.
Pierwsze drzewka dekorowano
jabłkami i papierowymi
aniołkami.
Było to oczywiste nawiązanie do rajskiego drzewa.
W końcu na świątecznych drzewkach zaczęto umieszczać
zapalone
świeczki, które wówczas symbolizowały
gwiazdy. Światło miało
też bronić domowników przed ciemnościami i złem.

W 1882 roku po raz pierwszy włączono na choince
światełka elektryczne. Stało
się to w domu przyjaciela
wynalazcy żarówki - Thomasa Edisona. Oświetlenie to
wówczas było bardzo drogie
i niewiele rodzin mogło sobie
na nie pozwolić. Ale już kilka
lat później lampki choinkowe
zaczęto produkować na skalę masową. Zawieszano je nie
tylko na domowych choinkach, ale także na zewnątrz
budynków, na ulicznych drzewach i w witrynach sklepów.
Ich zadaniem, oprócz budowania świątecznego klimatu, było zachęcanie ludzi do
robienia zakupów. I tak jest
do dziś.

Światło, światło,
wszędzie światło!
Obecnie nie wyobrażamy
sobie świąt bez kolorowych
lampek. W oknach na całym
świecie migocą gwiazdy, choinki i mikołaje. Z firanowych
gzymsów zwisają świetlne
kurtyny, które pełnią także
rolę zwykłego oświetlenia.
Sznury światełek oplatają całe
domy – światłem mienią się
dachy, kominy, rynny i poręcze schodów. Natomiast
w ogrodach... W ogrodach,
pod czapami śniegu witają nas
w wigilijny wieczór opasane ledowymi żaróweczkami figurki
reniferów, muchomorków
i wszechobecnych krasnali.
Zjawiska tego nie należy
oceniać pod kątem estetyki.
Człowiek ukochał światło
i niech tak zostanie. kr
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czasu. Niech każdy zajmie się
tym, co umie najlepiej. Dzieci mogą wytrzeć kurze z mebli, silny mężczyzna z pewnością poradzi sobie z odkurzaczem, a perfekcjonista niech
pucuje okna. Ważne, żeby
każdy miał zadanie i swój
wkład w świąteczne przygotowania.

niczym pierwsza gwiazdka

Zaczął się grudzień, zatem to oficjalne – święta Bożego Narodzenia za pasem.
A to oznacza poszukiwania idealnej choinki, kupowanie prezentów,
strojenie domu i... Skończyły się wymówki – świąteczne porządki czas zacząć!
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SPRZEDAM DOM
w Tomaszkowie
tel. 600-250-510

ul. Wędkarska
cena 299.000 zł

szyscy chcemy,
żeby na święta
nasz dom lśnił
czystością. Tylko
jak tego dokonać i nie zwariować? Wystarczy zastosować w praktyce poniższe rady.

W

Niech praca
będzie przyjemnością

powiedni sprzęt i chemia gospodarcza. Szmatki, ścierki,
mop, sprawny odkurzacz,
środki do czyszczenia różnych powierzchni...
Zgromadź to, co po-

jemne? W tym celu wystarczy
zadbać o szczegóły i przede
wszystkim swoje nastawienie. Włącz świąteczną muzykę, zapal świecę o zapachu
jabłek i cynamonu lub świerku, zaangażuj do pomocy
dzieci – niech świąteczne porządki potraktują jako przygotowanie domu na odwiedziny Świętego Mikołaja! jm

Często w ferworze świątecznych przygotowań
umyka nam to, co
w tym czasie najważniejsze – radość.
A kto powiedział,
że sprzątanie nie
może być przy-

Zaplanuj
wcześniej pracę
Porządki na ostatnią chwilę
to bardzo zły pomysł. Przed
samymi świętami zajęć i tak
będzie dość, dlatego postaraj
się przygotować rozsądny plan
działania. Najlepiej zacząć
już 2 tygodnie przed Wigilią.
Za wcześnie? Pamiętaj, że
pracy jest dużo, a rozłożona
w czasie, mniej zmęczy.
Zacznij od rzeczy najtrudniejszych – uporządkowania
rzeczy w szafkach, szufladach,
sprzątania rzadko otwieranych zakamarków, wyrzucania niepotrzebnych przedmiotów. Potem zajmij się
oknami, w końcu przejrzystość szyb to jeden z warunków
dostrzeżenia
pierwszej
gwiazdki! Jeśli masz dywany,
wytrzep je wcześniej, jednak
odkurzanie i mycie podłóg
zostaw na później. W ferworze świątecznych przygotowań niejedno nam się może
na nie rozlać czy rozsypać.

Zgromadź potrzebny
ekwipunek
Żeby porządki przebiegły
jak należy, potrzebny jest od-

trzebne, a
będziesz
mieć spokojniejszą głowę.
W wielu przypadkach preparaty czyszczące możesz wykonać samodzielnie, np. umywalkę czy wannę
z powodzeniem wyszorujesz roztworem
z octu i sody, a sok
z cytryny przyda się
przy usuwaniu
rdzy i kamienia.

Podziel
obowiązki
Ty ostatkiem
sił szorujesz
podłogi, a reszta
domowników
oddala się w bliżej nieokreślonym
celu i kierunku? Trzeba to
zmienić. W przedświąteczne
porządki powinna być zaangażowana cała rodzina. Zadbajcie o to, żeby nie był to
przykry obowiązek, ale okazja do wspólnego spędzania
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Jej wysokość,
czyli zabudowa
pod sam sufit
Zabudowa pod sufit to najpopularniejsze rozwiązanie
w aranżacji mebli kuchennych. Mało tego, jest to
skuteczne rozwiązanie, aby optymalnie zagospodarować
nawet niedużą kuchnię.
ie ma chyba nic
gorszego niż niezagospodarowane przestrzenie
w kuchni. Natychmiast upychamy w tych miejscach to,
co nie zmieściło się w szafkach — stolnica ląduje za
lodówką, duże garnki na górnych szafkach, a gazety
z przepisami tam, gdzie
jeszcze zostało trochę wolnego miejsca. Kiepsko to
wpływa na ogólny widok pomieszczenia, dając wrażenie
bałaganu. Podpowiadamy jak
tego uniknąć.

N

Każdy kąt
wykorzystany
Mała kuchnia to duży problem, zwłaszcza dla użytkowników, którzy chcieliby
się w niej poręcznie zagospodarować i w pełni korzystać ze wszystkich jej funkcji.
Ale i z tą niedogodnością
można sobie poradzić, zabudowując dostępną przestrzeń nie tylko wszerz, ale
również do góry. — Od kilku
sezonów hitem są komplety
mebli kuchennych, które możemy tak dobrać, aby wykorzystać każdą wolną przestrzeń — mówi Andrzej
Tomasiak, właściciel salonu

mebli kuchennych. — Ważna jest też ich niepowtarzalność. Systemy są utrzymane
w nieco odmiennej stylistyce,
mają inny design i oferowane są w innych dekorach. To
daje duże możliwości w aranżacji tak ważnego miejsca, jakim jest kuchnia — dodaje
nasz ekspert.

W środku
też porządek
Wygodne, pojemne i funkcjonalne szafki mogą zabudować całą ścianę do wysokości sufitu. Warto zwrócić
uwagę na szafki o zwiększonej wysokości ze standardowej z 72 cm do aż 100 cm.
Dzięki temu pojemność tych
szafek wzrasta o 40 proc.
Drugim pomysłowym rozwiązaniem są szafki dolne
wyposażone w regulowane
nóżki w wysokości 10 lub 15
cm — podkreśla Andrzej Tomasiak. — Dzięki nim można optymalnie ustawić wysokość blatu roboczego, odpowiednio do wzrostu użytkownika — dodaje ekspert.
Tego typu systemy mebli
wyposażone są w nowoczesne szuflady z pełnym wysuwem, co ułatwia dostęp do
przechowywanych w nich

akcesoriów kuchennych,
naczyń czy zapasów. Zarówno szuflady, jak i szafki wyposażone są w zawiasy
z miękkim domykaniem,
dzięki którym domykają się
cicho i delikatnie po lekkim
pchnięciu frontu.
Jeśli chodzi o kolor, to tu też
jest z czego wybierać. Do
dyspozycji mamy bowiem
np. dekory drewnopodobne:
sosna Andersen, dąb Saint
Tropez oraz dąb złoty. Na
miłośników łączenia kolorów czekają duety kolorystyczne uzyskane z połączenia dekoru inspirowanego
rysunkiem drewna i połyskującego akrylu w kolorze
waniliowym lub szarym.
kr
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Kuchnie tańsze, niż myślisz,
lepsze, niż oczekujesz!
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partner handlowy
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Wszystkim Klientom, Współpracownikom i Przyjaciołom
życzymy pełnych zdrowia, spokoju i radości
Świąt Bożego Narodzenia
Niech Nowy Rok przyniesie Państwu odrobinę szczęścia,
która sprawi, że wszystkie podjęte działania
zakończą się sukcesem.
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Piękne i sprawne
ogrodzenie

DRZWI
OKNA
BRAMY
tel. 89/533-26-04, kom.: 503-130-545
Olsztyn, al. Warszawska 40 | www.barton.olsztyn.pl
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na co dzień i na święta

Nasze bramy i ogrodzenia nie tylko
chronią posesję przed wzrokiem innych,
ale także powinny go przyciągać.
Warto, żeby wyglądały pięknie nie tylko
oświetlone świątecznymi lampkami.
ramy wjazdowe są
pierwszym elementem naszej posesji,
jaki widzą nasi goście i przechodnie. Mogą nie
widzieć, jak wygląda nasz
ogród, ale dokładnie widzą,
z czego wykonana jest nasza
brama. Można powiedzieć, że
to wizytówka naszego gustu.
Jednak brama to nie
wszystko. W końcu równie
ważne jest też ogrodzenie,
które musi idealnie współgrać także z architekturą naszego domu i grodem. Dlatego warto zastanowić się
nad wyborem całego rozwiązania.

B

Najmodniejsze
ogrodzenia
w przyszłym roku
Co jest w modzie? Tu się nic
nie zmienia od wielu lat. Futurystyczne rozwiązania dotyczą najczęściej technologii, ale sam wygląd ogrodzenia to kwintesencja tradycji.
Klasyczny design i najnowsze
rozwiązania technologiczne
idą w parze w przypadku
ogrodzenia. Planując wymianę bramy, możemy w tym
samym miejscu zakupić cały
system, wszystko dopasowane pod względem materiałów
i designu. Zakupy u producenta to przede wszystkim

najwyższej jakości komponenty, z których wykonane są ich produkty.

Zamów
cały system
i nie marnuj
swojej
energii

System,
czyli nie
tylko
brama
System ogrodzeniowy oznacza
bramy, furtki, segmenty, słupki oraz akcesoria montażowe, czyli
wszystkie elementy niezbędne do tego, aby funkcjonalnie
ogrodzić teren. Zamawiając
kompletny system, zyskujesz
ujednolicony wygląd całego
ogrodzenia. Mamy także
możliwość wyboru koloru
i mowa tu nie o kilku odcieniach szarości. W tej chwili
możemy wybrać kolor naszego ogrodzenia z palety
kilkuset barw.

Poza tym całe
ogrodzenie
można zamówić
w jednym miejscu,
nie tracąc czasu
i energii na poszukiwania. Warto też zwrócić uwagę, jaka technologia wykorzystywana jest przy

zabezpieczaniu ogrodzenia przed korozją.
Cynkowanie to
technika efektywna ekonomicznie zarówno na
etapie wytwarzania, jak
i eksploatacji. Ocynkowane ogrodzenia posesyjne nie wymagają konserwacji powierzchni
przez wiele lat.
W okresie użytkowania nie trzeba
martwić się zabezpieczeniem elementów
za pomocą drogich środków, wymaganych przy tradycyjnych ogrodzeniach.
Ocynkowana stal podlega recyklingowi, nie zaśmieca środowiska i nie stanowi dla
niego obciążenia.
W okresie świątecznym
szczególnie widać, jak ważny
jest wygląd naszych ogrodzeń. To wtedy zawieszamy
na nich lampki i ozdoby świąteczne. Dlatego warto zadbać o to, żeby nasze ogrodzenie, będące wizytówką
domu, prezentowało się w tym
czasie wyjątkowo. kraw
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