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IX Wiosenne Targi Ogrodnicze
W najbliższy weekend tereny Warmińsko
Mazurskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego przy ul. Jagiellońskiej 91
zamienią się w piękny, ogromny ogród,
a to za sprawą kolejnej, dziewiątej już
edycji targów ogrodniczych „Pamiętajcie
o ogrodach”. Organizatorzy zapraszają
22-23 kwietnia, od godz. 9.

Już w ten weekend

— Uroczyste otwarcie targów odbędzie się 22 kwietnia,
czyli w tę sobotę o godz. 11,
jednak wcześniej, bo od godz.
9, będzie można zwiedzać stoiska wystawowe, odbędzie się
pokaz ogierów kryjących oraz
prezentacja zwierząt gospodarskich — wyjaśnia Urszula
Anculewicz, komisarz targów.
REKLAMA

Każdego roku targi przyciągają nie tylko wystawców, ale
także działkowców i ogrodników. Ubiegłoroczną edycję
odwiedziło blisko 20 tysięcy
zwiedzających, a zaprezentowało się około 150 wystawców.
Na targach spotykają się
mieszkańcy wsi, właściciele ogrodów, działek, a także
amatorzy hodowli balkonowych. Także w czasie tegorocznych targów nie zabraknie dla nich bogatej oferty
- szerokiej gamy roślin i artykułów szkółkarskich, maszyn
i urządzeń do prac ogrodowych oraz zabudowy, wyposażenia i aranżacji ogrodów.
Będzie można kupić rozsady
warzyw i ziół, jak również
nawozów i środków ochrony
roślin, co z pewnością ucie-

Organizator
z doświadczeniem

Fot. Anna Uranowska

M

imo niskich temperatur, w ogrodach i ogródkach
uwijają się działkowicze. Ostatnie przycinanie
drzewek, nasadzanie i doglądanie wcześniej wysianych
roślin. W ten dynamiczny
rytm wiosennych prac świetnie wpisują się IX Wiosenne
Targi Ogrodnicze „Pamiętajcie o ogrodach”.

stępnionym dzięki uprzejmości WORD w Olsztynie.

IX Wiosenne Targi Ogrodnicze
„Pamiętajcie o ogrodach” odbędą się w dniach 22-23 kwietnia
2017 r. przy ul. Jagiellońskiej 91
w Olsztynie (siedziba WMODR).

szy działkowców i właścicieli
przydomowych ogródków.
Targi są bardzo ciekawą propozycją spędzenia
wiosennego weekendu na
świeżym powietrzu dla całej rodziny. Tym bardziej,
że także tegoroczna oferta

targów jest bardzo zasobna, zaczynając od gospodarstw szkółkarskich oraz
producentów
zabudowy
i aranżacji ogrodów poprzez
wyroby rękodzielnicze, a na
swojskim, zdrowym jedzeniu kończąc.

Niewątpliwie
wielką
atrakcją, ale i sporym wyzwaniem będzie dla wielu kierowców i nie tylko,
możliwość przeżycia samochodowej kraksy w tzw.
symulatorze dachowania
i symulatorze zderzeń udo-

Organizatorem targów jest
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Olsztynie, który przynajmniej dwa razy w roku i to od
wielu lat organizuje różnego
rodzaju imprezy. Targi „Pamiętajcie o ogrodach” mają
już swoją tradycję i na stałe
wpisały się w kalendarz wiosennych wydarzeń nie tylko
w Olsztynie, ale w całym regionie. Nad tegoroczną edycją Patronat Honorowy objął
Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz Wojewoda Warmińsko-Mazurski, co nadaje jej
dodatkowy prestiż.

W zgodzie z naturą

Na targach prezentowane będą także nowoczesne
technologie, m.in. instalacje
wykorzystujące odnawialne
źródła do produkcji energii cieplnej i elektrycznej.
W zgodzie z naturą będzie też
można zjeść. Nie zabraknie
smacznej regionalnej kuchni,
opartej na produktach wykonanych według starych tradycyjnych receptur. Będziemy
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„Pamiętajcie o ogrodach”
więc mogli rozsmakować się
w pysznych wędlinach, chlebie, smalcu ze skwarkami,
serach oraz spróbować regionalnych trunków.
Nie zabraknie też twórców
rękodzieła i sztuki ludowej,
których prace będzie można
podziwiać podczas pokazu rzeźbiarstwa.

Nowości na targach

Organizatorzy cyklicznych
imprez zazwyczaj starają
się, aby każda kolejna edycja odróżniała się czymś od
poprzednich. Nie inaczej będzie w tym roku. — Nowym
elementem programu będą,
prowadzone przez profesjonalistów w swojej branży, pokazy projektowania i budowy
ogrodów, aranżacji balkonów
i tarasów przydomowych oraz
pokaz cięcia drzewek owocowych — mówi Urszula Anculewicz. — Odwiedzający
targi będą mogli też uzyskać
od specjalistów informacje
na temat sposobu pielęgnacji roślin czy zagospodarowania i aranżacji przestrzeni
Organizatorem targów jest Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

REKLAMA

w ogrodzie oraz możliwości
wsparcia rolnictwa i obszarów
wiejskich ze środków krajowych i unijnych. Zapraszamy
także na stoisko Okręgowej
Stacji Chemiczno-Rolniczej
w Olsztynie, na którym prowadzona będzie prezentacja
badań odczynu pH gleby
z upraw ogrodniczych, sadów
i trawników z dostarczonych
przez zwiedzających próbek
— dodaje komisarz targów.
Punktów doradczych będzie więcej. Odwiedzający
będą mogli skorzystać z porad
ekspertów różnych instytucji
i organizacji otoczenia rolnictwa, a także przedstawicieli
WMODR, którzy doradzać
będą m.in. z zakresu nowoczesnych technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej,
ekonomiki i rachunkowości,
Wspólnej Polityki Rolnej
oraz wiejskiego gospodarstwa
domowego i agroturystyki.
Stoisko doradcze wspomagać będą reprezentanci Sieci
innowacji na rzecz rolnictwa
i obszarów wiejskich (SIR).

Coś dla dzieci
i miłośników muzyki

Dziewiąta edycja targów
„Pamiętajcie o ogrodach” to
także wspaniałe miejsce dla

maluchów. Dla nich organizator przygotował szczególną
niespodziankę, czyli „Wioskę
Dziecięcą”, a w niej m.in.
warsztaty z programowania
i matematyki w świecie popularnej gry Minecraft, przygotowane przez Akademię Małego Programisty – partnera
firmy MindCloud. Podczas
cyfrowych warsztatów dzieci
w wieku 6 – 11 lat przeniosą
się do specjalnie przygotowanej edukacyjnej wersji gry
Minecraft i będą mogły wziąć
udział w programowaniu robotów oraz rozwiązywaniu
zagadek matematycznych.
Najmłodszych z pewnością
zainteresują pokazy zwierząt
gospodarskich, futerkowych,
ptactwa ozdobnego i gołębi rasowych.

Gwiazdą będzie Norbi

Gwiazdą tegorocznych targów będzie Norbi – artysta
pochodzący z Olsztyna. Norbi
wystąpi w sobotę około południa. Odpoczynek i rozrywkę
zapewnią także inni artyści.
Wystąpią m.in. dzieci z przedszkola „Smerfy” oraz Olsztyńskiej Grupy Cheerleaders
„Soltare”. Targi zakończą się
w niedzielę o godz. 17.
kr

Urszula Anculewicz,
komisarz targów
Dwudniowe targi to bardzo
dobra okazja, aby nie tylko
zaopatrzyć się w rośliny, ale
także wzbogacić swoją wiedzę oraz porozmawiać z ekspertami z różnych dziedzin
rolnictwa i ogrodnictwa.
Zapraszam do odwiedzenia
stoisk od godziny 9.

wokół domu
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Geodeta jest
niezbędny

Jeśli balkon,
to z łącznikiem

D

uży balkon to
z
pewnością
ogromna
zaleta
mieszkania.
W okresie letnim służy nam
często jako przedłużenie
salonu i to tam spędzamy
większość ciepłych dni. Prowadzenie przydomowego
ogródka z ziołami daje wiele
radości, a wieczory na świeżym powietrzu z widokiem
na panoramę miasta to wymarzony sposób na relaks.
Niestety, nieprawidłowa konstrukcja balkonu może wiązać
się z niedogodnościami, które
nie tylko negatywnie wpłyną
na komfort życia, ale mogą
mieć również dużo poważniejsze konsekwencje – przestrzega Maciej Kowalczyk, inżynier budowlany. - Biorąc pod
uwagę, że zakup mieszkania
oraz jego wykończenie i urządzenie wiąże się z ogromnym
REKLAMA

Zaczynasz budowę nowego domu
lub chcesz rozbudować stary, chcesz
doprowadzić przyłącze sieci uzbrojenia
terenu do swojego domu lub
zaktualizować mapę nieruchomości
– nawiąż współpracę z geodetą.

S
Fot. Schöck

Decyzja zapadła
– kupujemy
mieszkanie.
Zaczynając
poszukiwania,
bierzemy pod
uwagę przede
wszystkim
lokalizację,
metraż, rozkład
pomieszczeń.
Często zależy
nam również na
balkonie, z którego
roztaczałby się
piękny widok.
Jednak balkon
balkonowi
nierówny.
Podpowiadamy,
na co zwrócić
uwagę, oglądając
balkon w nowym
mieszkaniu.

przy budowie domu

wysiłkiem finansowym, przed
podjęciem ostatecznej decyzji
warto zwrócić uwagę na jego
konstrukcję oraz materiały,
które zostały zastosowane do
jego budowy. Dzięki temu zyskamy pewność, że nasze nowe
mieszkanie będzie bez zarzutu
służyć nam przed kolejne lata
– dodaje ekspert.

Znowu te mostki
termiczne

O ile latem w ogóle nas nie
obchodzą, to zimą mostki
termiczne mogą spędzać sen
z powiek. Mostki te powstają
między innymi przy konstrukcjach balkonowych. - Balkony
narażone są na silne działanie
czynników zewnętrznych, które mogą negatywnie wpłynąć
na parametry termoizolacyjne
całego obiektu, dlatego ważne
jest wykonanie właściwej izolacji termicznej – wyjaśnia
Maciej Kowalczyk. - Balkony
to wysunięte elementy, gdzie
w miejscu ich połączenia z konstrukcją budynku występuje
brak ciągłości izolacji termicznej, a więc tworzą się mostki
termiczne. Są one przyczyną
zwiększonej utraty ciepła, co
ściśle wiąże się z wyższymi
opłatami za ogrzewanie, ale
nie są to jedyne konsekwencje
złej izolacji – dodaje.
W miejscu powstałego

mostka cieplnego temperatura powierzchni wewnętrznych ścian i stropów spada
tak nisko, że w zetknięciu
z ciepłem otoczenia skrapla się w tych miejscach para
wodna zawarta w powietrzu
pomieszczenia. Nierzadko
powstające w ten sposób grzyby, pleśń czy wilgoć nie tylko
naruszają wizualny aspekt
ściany, ale — co najważniejsze — są bardzo groźne dla
zdrowia domowników.

Na co zwrócić uwagę

Jak zatem powinna wyglądać prawidłowa budowa balkonu i na co zwracać uwagę
przy zakupie mieszkania?
— Właściwie zaprojektowana oraz rzetelnie wykonana
konstrukcja płyty balkonowej wraz z uwzględnieniem
odpowiedniej termoizolacji są
gwarancją balkonu nie tylko
dobrze prezentującego się, ale
również bezpiecznego oraz
energooszczędnego — tłumaczy Maciej Kowalczyk.
— W przypadku balkonów
ważne jest, by już na etapie
projektowania zapobiegać powstawaniu mostków termicznych. Należy zwrócić uwagę
na zastosowane rozwiązania.
Gwarancją są sprawdzeni
producenci. Zastosowanie
produktów o dobrych para-

metrach izolacyjnych sprawi,
że nasze mieszkanie będzie
zabezpieczone nie na jeden
sezon, lecz na długie lata
– dodaje.

Łączniki termoizolacyjne

Do łączenia płyty balkonowej z budynkiem najlepiej
użyć łączników, czyli nośnych
elementów termoizolacyjnych
do oddzielenia wystających
elementów konstrukcyjnych.
Pozwala to zachować ciągłość
izolacji bez dodatkowego
ocieplania płyty balkonowej.
Można je montować w każdego rodzaju konstrukcjach
nowych, jak i istniejących,
w połączeniach żelbet-żelbet, żelbet-drewno, żelbet-stal oraz stal-stal. Łączniki
termoizolacyjne montowane
są w pionowej warstwie izolacji termicznej ściany, a więc
stanowią jej naturalną kontynuację.
Łączniki przenoszą również
obciążenia z płyty balkonowej
na konstrukcję budynku oraz
umożliwiają oddzielenie ciepłych i zimnych elementów
całej konstrukcji. To rozwiązanie sprawia, że konstrukcje
balkonów można kształtować
w dowolny sposób, co korzystnie wpływa na końcowy efekt
wizualny budynku.
Kr

próbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym zajmuje się
geodeta. Najprościej
byłoby odpowiedzieć – sporządzaniem map. Jednak
sporządzanie map jest tylko
wycinkiem obszaru jego działania. Geodeci uczestniczą
bowiem w realizacji różnego
rodzaju budowli (naziemnych, nadziemnych, podziemnych), prowadzą obsługę
montażu, dokonują pomiaru
odkształceń i przemieszczeń
budowli oraz końcową inwentaryzację powykonawczą.
Wracając do mapy – sporządzona przez geodetę mapa do
celów projektowych jest dokumentem niezbędnym przy
ubieganiu się o pozwolenie na
budowę oraz przy wykonywaniu projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
zagospodarowania działki.
Kolejnym etapem realizacji inwestycji jest geodezyjne
opracowanie dokumentacji
projektowej w celu wytyczenia obiektu budowlanego
w terenie. Jest to niezbędna
czynność dla każdego inwestora, bez której nie można
rozpocząć budowy domu.
Ustawa prawo budowlane
nakłada na inwestora obowiązek przestrzennego usytuowania obiektu budowlanego zgodnie z projektem
budowlanym, w szczególności
zachowaniu odpowiednich
odległości względem granic
nieruchomości,
obiektów
istniejących i projektowanych.
Zadaniem geodety jest
także wyznaczenie w terenie
odcinków sieci uzbrojenia terenu (tzw. przyłączy) dochodzących do isniejących bądź
projektowanych budynków.
Obecnie wykonanie przyłączy nie wymaga pozwolenia

fot.pixabay
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na budowę, a mimo to, jako
praca wymagająca zgłoszenia
pracy budowalnej, jest robotą wymagająca geodezyjnego
wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej.
Efektem inwentaryzacji powykonawczej wybudowanych
obiektów (domu, sieci uzbrojenia terenu) jest... mapa inwentaryzacji.
Co jeszcze? Geodeta wykonuje podziały, rozgraniczenia,
scalenia działek, bada księgi
wieczyste, wykonuje badania
osiadania, przemieszczania
i odkształcania budowli (pomiary osiadania i przemieszczania zapór wodnych, kominów, budowli).
Podsumowując - geodeta
jest niezbędny przy realizacji
wszelkiego rodzaju budów.

www.dom.wm.pl
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Ogród jest naturalnym przedłużeniem
domu. Jeśli architektura domu pozwala,
można do ogrodu wejść z poziomu
mieszkalnego. Dotyczy to także
mieszkania, nawet gdy jest
na szóstym piętrze. Jak to możliwe?

Wymagające wymagają

Zanim zabierzemy się za
wybieranie odpowiednich
roślin, zastanówmy się, jak
wiele czasu jesteśmy w stanie poświęcić naszemu przyszłemu ogrodowi. Wbrew
pozorom, jest to kwestia, od
REKLAMA

której zależy wybór konkretnych gatunków roślin. Jeśli
lubimy prace ogrodowe i jest
to dla nas doskonały sposób
na relaks po ciężkim dniu
pracy, możemy postawić na
wymagające rośliny, które wymagają pielenia, podcinania,
nawożenia czy ochrony przed
wiatrem i chłodem.
Jeśli natomiast jesteśmy
zabiegani i chcemy, by nasz
ogród prezentował się doskonale przy niewielkim wysiłku
z naszej strony, dużo lepszym
rozwiązaniem będą mało wymagające rośliny, którym wystarczy regularne podlewanie.

ogród
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Z domu prosto
do ogrodu

Fot. fotolia.com

O

gród jest naturalnym
przedłużeniem domu. Jeśli
jest odpowiednio
zaprojektowany, tworzy dodatkową przestrzeń, z której
chętnie korzystamy. O efekcie
końcowym aranżacji decyduje
jednak wiele szczegółów. Podstawą efektownego i praktycznie urządzonego ogrodu jest,
oczywiście, odpowiedni projekt. Jeśli dopiero rozpoczynamy budowę domu, warto
zasięgnąć porady architekta
krajobrazu, który weźmie
pod uwagę rodzaj materiału
wybrany na nawierzchnię dojazdów i chodników, oświetlenie i systemy nawadniające,
a także dodatkowe elementy
architektury, takie jak np.
drewutnia, altana, plac zabaw
czy miejsce do grillowania.
Zaplanuje też odpowiednie
rozmieszczenie roślin, a ich
gatunki dopasuje do stylistyki posesji oraz stopnia nasłonecznienia miejsca, w którym
zostaną posadzone.
Zmiany w architekturze
ogrodu można oczywiście
wprowadzać cały czas. Nie
muszą wiązać się one z całkowitą przebudową dotychczasowej koncepcji, a jedynie nadaniem jej nowego,
odświeżonego wyrazu. Warto w tym celu urozmaicić
dotychczasową roślinność
o bardziej efektowne gatunki, a do ogrodu czy na taras
wprowadzić stałe elementy
zabudowy czy niebanalne
meble ogrodowe.

GAZETA OLSZTYŃSKA DZIENNIK ELBLĄSKI

Ogród urządzony jak
mieszkanie

Podejdźmy do aranżacji ogrodu tak, jak do
urządzania mieszkania. Pomyślmy
o względach estetycznych i funkcjonalności projektu.
Jeśli mamy do dyspozycji duży teren,
zaplanujmy
go
pod kątem każdego z domowników.
Dzieci z pewnością
ucieszą się z małego
placu zabaw, ogrodowej huśtawki lub
hamaka, który — bez
szkody dla wzrastających drzew — możemy
przymocować do specjalnie wbudowanych poręczy.
Doskonałym miejscem na
rodzinne posiłki czy spotkania ze znajomymi będzie
natomiast taras wyposażony
w stół, krzesła lub leżankę
ogrodową. W zależności od
stylistyki, w jakiej utrzymany jest dom, możemy wybrać
drewno, stal, modny od kilku
sezonów technorattan lub też
pokusić się o bardziej awangardowe aranże.

Leżakowanie na tarasie

Mieszkanie w bloku czy
kamienicy nie przekreśla
szans na stworzenie zielonego zakątka. Oczywiście,
pod warunkiem że jesteśmy
szczęśliwymi posiadaczami
balkonu. Im większy jego
metraż — tym większe mamy

możliwości.
N a w e t
na niewielkiej powierzchni
możemy
wykreować
przestrzeń
sprzyjającą wypoczynkowi.
Zacznijmy od uporządkowania i pozbycia się
zbędnych elementów — dążąc
do minimalizmu i wykorzystując proste rozwiązania,
ale w nowatorskiej formie.
Wizualnie lekkie meble rattanowe lub z elementami
szkła nadadzą całej aranżacji charakteru, a jednocześnie optycznie powiększą nawet mały balkon. Jeśli mamy

Światło w trawie i na schodach
Zainstalowanie oświetlenia w ogrodzie pozwoli nam w nim
przebywać do późnych godzin nocnych. Do wyboru mamy
halogeny podświetlające ogrodowe ścieżki i stopnie tarasu,
kinkiety wbudowane bezpośrednio w elementy zabudowy
oraz przenośne lampy ledowe. Dostępne są one w różnych
kolorach i kształtach. Niektóre z nich doskonale imitują
naturalne kamienie.

do dyspozycji zaledwie kilka
metrów, ograniczmy się do
wstawienia na balkon ogrodowego krzesła lub pufy oraz
podręcznego stolika. Dzięki
temu delektować będziemy
się chwilą wytchnienia na
świeżym powietrzu, z ulubioną lekturą lub kubkiem kawy
w dłoni.

Pamiętaj o parasolu

Aby zapewnić sobie prywatność i subtelnie odgrodzić się
od sąsiadów, wykorzystajmy np. płot bambusowy lub

drewnianą pergolę, na której
wije się winorośl. Przemyślmy
również ustawienie parasola
przeciwsłonecznego z ciekawego materiału, o efektownym kształcie. Najlepiej
wybierzmy kolory neutralne,
które nie będą dominować
w aranżacji. Nie zapominajmy, że w centrum uwagi
powinny znaleźć się rośliny.
Poza kwiatami w efektownych
donicach, warto wykorzystać
także rabatki z ziołami i przyprawami.
Kr
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Kiedy trzeba
gruntować,
a kiedy nie

Gruntować więc, czy nie
gruntować?

Odpowiedź na to pytanie
jest bardzo ważna. Od tego
jaką, podejmiemy decyzję, zależeć będzie jakość
i trwałość nakładanych na
powierzchnię farb, tynków
czy gładzi. Lepsza przyczepność, mniejsza chłonność,
większa wydajność w przypadku farby nawierzchniowej oraz lepsze krycie starego koloru to tylko niektóre
zalety gruntowania podłoża.
Zabieg ten jest obecnie nie
tylko zalecany, ale postrzegany wręcz jako standard.

Zadania do wykonania

Zadaniem
preparatów
gruntujących jest wyrównanie chłonności, ujednolicenie powierzchni, wzmocnienie oraz poprawienie
przyczepności — mówi Maciej Iwaniec, ekspert z firmy produkującej chemię
budowlaną.— Ważną rolą
tego typu podkładów jest
także tworzenie wodoodpornej bariery, co ma znaczenie
szczególnie w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza. Częstym i kosztownym błędem

popełnianym podczas prac
wykończeniowych jest zła
ocena powierzchni i brak
jej zagruntowania, w sytuacji, w której byłoby ono
wskazane. Na gruntowaniu
nie warto oszczędzać szczególnie, że jest to najtańsza
czynność w całym procesie
przygotowania surowych
podłoży do nakładania kolejnych warstw wykończeniowych. Co więcej, niezastosowanie gruntów w wielu
przypadkach
przynosi
oszczędności tylko pozorne, ponieważ w przyszłości
może skutkować odspajaniem się zastosowanych
materiałów, a nakłady finansowe związane z naprawą mogą niekiedy przewyższyć pierwotnie poniesione
koszty remontu — dodaje
nasz ekspert.

Kiedy nie gruntujemy

Gruntowanie jest niezbędne przy każdym rodzaju podłoża, szczególnie
w przypadku mocno zniszczonego, chłonnego czy
pylącego. Takiego zabiegu
wymagają zawsze ściany
nowe, bez względu na rodzaj tynku czy materiału

wykończeniowego, a także
powierzchnie po skrobaniu ze starych powłok, np.
malarskich lub wykonywaniu miejscowych poprawek
czy uzupełnianiu ubytków.
Jeśli jednak ściany były już
wcześniej malowane farbami lateksowymi lub akrylowymi, a ich struktura wygląda jednolicie, może okazać
się, że malowanie gruntem
nie jest konieczne, a nawet
niewskazane. A to dlatego,
że powierzchnia ścian może
się „zeszklić” i utrudnić np.
nałożenie pierwszej warstwy farby i zmniejszyć jej
siłę krycia, w żaden sposób nie poprawiając parametrów podłoża. — Aby
sprawdzić, czy wykonanie
warstwy podkładowej jest
potrzebne, wystarczy wykonać prosty test, tj. potrzeć
ścianę suchą dłonią — jeśli
pozostanie czysta, zabieg
można pominąć, natomiast
jeśli zaobserwujemy na niej
biały osad, będzie oznaczało
to tyle, że struktura ściany
nie jest wystarczająco związana i należy zaciągnąć ją
gruntem — wyjaśnia Maciej
Iwaniec.
kr

Fot. Baumit

Gruntowanie to nic innego, jak przygotowanie podłoża
na położenie materiałów wykończeniowych. Zwiększa
jego przyczepność, pełni rolę podkładu pod farby, tynki,
tapety, płytki ceramiczne, kleje, jastrychy lub wylewki
samopoziomujące. Źle wykonane gruntowanie lub pominięcie
tej czynności może przysporzyć wielu kłopotów. Są jednak
sytuacje, kiedy nie musimy, a nawet niewskazane jest
gruntowanie. Jakie to sytuacje?

Wybierając odpowiedni preparat gruntujący, warto zwrócić uwagę na to, z jakiego materiału
wykonane są nasze ściany. Do zwartych, gładkich, mało nasiąkliwych powierzchni betonowych zalecany jest grunt zwiększający przyczepność. Podłoża porowate, silnie chłonne, np.
beton komórkowy czy cegłę, najlepiej będzie pomalować emulsją wyrównującą chłonność,
poprawiającą przyczepność i elastyczność podłoża. Chłonność podłoża można łatwo sprawdzić przecierając je mokrą gąbką.
REKLAMA
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Sezon wiosennych urlopów w pełni. Jeśli
w czasie świąt pod naszą nieobecność
nie odwiedził naszego domu
nieproszony gość, to nie znaczy, że o nas
zapomniał. Warto sobie przypomnieć, co
można zrobić, aby drzwi naszego domu
oparły się łomowi?

Dobry sąsiad też może
wyjechać

Dobry sąsiad od czasu do
czasu rzuci okiem na posesję,
ale co zrobić, gdy także on wybierze się na urlop? Niepokój
związany z pozostawieniem
domu bez opieki potrafi popsuć samopoczucie na urlopie
— wie o tym każdy właściciel.
Choć inwestujemy w okna
i drzwi najwyższej klasy bezpieczeństwa, a czasem także rolety antywłamaniowe, nadal nie
mamy całkowitej pewności, że
nasza posesja jest bezpieczna.
Włamywacze obserwują,
wiedzą, w których domach
mieszkają rodziny z małymi
dziećmi i tylko czekają na
dogodną okazję. Dlatego też
pierwszym krokiem właściciela domu powinno być stworzenie pozorów obecności.

Podlewaj kwiaty, ruszaj
firanką

Najprostszym rozwiązaniem
będzie poproszenie znajomych lub rodziny o podlewaREKLAMA

nie kwiatków, czyli wieczorne
zapalanie świateł w pokojach,
otwarcie garażu itp.
Oznaki obecności gospodarzy
mogą skutecznie odstraszyć
włamywacza. Podobny skutek
odniesie odpowiednie oświetlenie budynku nocą. Włamywacze mniej chętnie obiorą za
cel dom, który jest doskonale
widoczny z każdej strony.

Podejdź drania
psychologicznie

Ergonomicznym rozwiązaniem w tym zakresie będzie
na pewno system oświetlenia
połączony z czujnikami ruchu
zamontowanymi w okolicach
balkonu i tarasu. — Światła
fasadowe uruchamiane przez
czujnik ruchu tworzą iluzję, że
właśnie zostaliśmy zauważeni
przez domowników i zaraz
ktoś z nich otworzy drzwi. To
celowy zabieg. Zabezpieczenie domu to w pewnym sensie sztuka oddziaływania na
psychikę — wyjaśnia Marlena
Bogus, ekspertka producenta
zabezpieczeń domowych.
Często już sam widok zabezpieczeń odstrasza włamywacza. Dlatego też warto
wybrać bezprzewodowe systemy alarmowe wyposażone np.
w dwie syreny z migającymi
diodami kontrolnymi oraz
dwa czujniki ruchu. Oczywiście nie chodzi tylko o pozory. W przypadku włamania

Ty na urlop,
a złodziej
na parkanie

Fot. fotolia.com

W

iosna
choć
chłodna, pięknie się rozbujała i trudno sobie
odmówić weekendowych wypadów. Zanim jednak opuścimy dom i obierzemy kierunek
w góry czy nad morze, upewnijmy się, że nasz dom jest
odpowiednio zabezpieczony.

alarm domowy dzwoni na jeden z trzech wprowadzonych
do systemu numerów. Ponadto syrena alarmowa emituje
dźwięk o wysokiej częstotliwości oraz sygnał świetlny
w postaci mrugającej lampy.

A piwnica otwarta

Częstym błędem właścicieli
jest skupienie całej swojej uwagi na ochronie części mieszkalnej domu. A tymczasem to
właśnie przez piwnicę najczęśREKLAMA

ciej wchodzą złodzieje. Warto
pamiętać, że rower lub sprzęt
do prac przydomowych jest
również atrakcyjnym łupem.
— W doborze zabezpieczeń
dla piwnicy warto zachować
umiar. Nadmierna ilość systemów może budować wrażenie,
że wewnątrz piwnicy znajduje
się coś wyjątkowo cennego. Jak
zwykle więc lepiej postawić na
jakość, a nie ilość — przekonuje
Marlena Bogus.
Przykładem może być so-

lidna kłódka, ze stali barowej
o pogrubionym, chromowanym korpusie i wzmocnionym
pałąku. Warto taką kłódkę
kupić, gdyż jest ona odporna
na wiercenie, piłowanie i cięcie. Kłódki stanowią solidną
ochronę, choć są niepozorne.
Montaż wysokiej klasy drzwi
antywłamaniowych w piwnicy
wydaje się być przesadą, ale
już solidna kłódka jest w tym
przypadku jak najbardziej na
miejscu.

Systemy
alarmowe
są skuteczne,
ale czasem
wystarczy
solidna kłódka.
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Dom to także ogrodzenie!
Wybierz najlepsze

J

eżeli w najbliższym czasie planujecie budowę
domu lub wymianę
bramy, to warto zastanowić się także nad wyborem
kompleksowego rozwiązania,
jakim jest zamówienie całego systemu ogrodzenia. Tym
bardziej, że w takim przypadku gwarancją nie będzie objęta sama brama, ale również
ogrodzenie. Kompleksowe systemy ogrodzeń posesyjnych
muszą łączyć funkcjonalność,
bezpieczeństwo i estetykę.
Określenie „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 i będziesz
mieć pewność, że będzie łatwe
w montażu. W dodatku całe
ogrodzenie można zamówić
w jednym miejscu, nie tracąc
czasu i energii na poszukiwania.

Ogrodzenie w duecie
z bramą

Następnie trzeba wybrać
konkretny typ bramy. Może-

my wybrać na przykład tradycyjną bramę rozwieralną. Jest
to konstrukcja, którą otwiera
się na boki siłą naszych własnych mięśni. Bramy jednoskrzydłowe idealne są do małych posesji, gdzie nie mamy
miejsca na dwa skrzydła. Otwiera się ona w takim wypadku w stronę ogrodzenia i nie
zajmuje dużo miejsca. Minusem takiego rozwiązania jest
fakt, że wjazd może sprawiać
trudność przy otwieraniu.
Łatwiejsze w użytkowaniu są
za to bramy dwuskrzydłowe,
które są lżejsze i mniej narażone na zużycie. Otwierają się
one w głąb naszej posesji. Jest
to dobre rozwiązanie na wąskich, ale głębokich działkach.
Możemy zdecydować się
również na montaż bramy
przesuwnej. To znacznie nowocześniejsza konstrukcja i w
tej chwili najpopularniejsza.
Jej otwieranie nie zajmuje przestrzeni parkingowej
na naszym podjeździe. To
idealna brama zarówno do
małych, jak i dużych posesji,
ale niestety ze względu na jej
długość, nie damy rady jej
zamontować na wąskiej prze-

Fot. fotolia.com

Wiosną ruszają budowy. Dlatego, jeżeli
wasz dom z planu powoli zamienia się
w realną budowlę, to czas pomyśleć
o ogrodzeniu waszych czterech ścian
z czterech różnych stron!
Jakie ogrodzenie i bramy wybrać?

strzeni. Oczywiście podjazd
musi być równy i na drodze
nie może być żadnych przeszkód. Oprócz samej bramy
musimy również zamontować szyny, a one narażone są
na zbieranie się zanieczyszczeń, dlatego najwygodniej
jest zamontować lżejsze bramy samonośne, dzięki czemu

unikniemy takich problemów.
Przytwierdza się je do stabilnego słupka, a cała konstrukcja porusza się nad ziemią.

Po co męczyć mięśnie?

Jeżeli decydujemy się na
bramę przesuwaną, należy się
zastanowić nad wyborem bramy automatycznej, ponieważ

ułatwi to znacznie operowanie
mechanizmem podczas wjazdu i wyjazdu. Takie konstrukcje są ciężkie i nie każdy jest
w stanie korzystać z nich ręcznie. Trzeba też pamiętać, że
tego typu rozwiązanie wymaga
tez specjalnego podejścia do
konserwacji, szczególnie zimą.
Bramy dla poprawnego,

bezawaryjnego działania powinny być osadzone na stabilnym fundamencie i dokładnie
ustawione w pionie i poziomie
oraz precyzyjnie wyregulowane. Trudne warunki, w jakich
przyjdzie im pracować, mogą
doprowadzić do poważnego
uszkodzenia sprzętu.
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