środa |22|11|2017|

NASZ DOM
KOŃCÓWKA
programu
Mieszkanie
dla
Młodych

Czytaj na str. 7

Ubezpiecz się,
od czego chcesz

Fot. Dan-Bud Sp. z o.o. Apartamenty Opera

str. 4-5

„Oczko”
kredytowe str. 12
Zafunduj
sobie kominek
bez komina str. 13

2

NASZ DOM

Prawo budowlane

ŚRODA |22|11|2017
GAZETAOLSZTYNSKA.PL\\\DZIENNIKELBLASKI.PL

Koniec z domami na zgłoszenie?

Fot. Fotolia

Zmienią się przepisy prawa budowlanego. Jedna z NOWELIZACJI określa, że nie wolno budować mieszkań
mniejszych niż 25 mkw. oraz że można projektować aneks kuchenny w pokoju dziennym kawalerki. Nie
postawisz też domu na działce bez dostępu do drogi. Zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

M

inister infrastruktury i budownic- twa podpisał
rozporządzenie
w sprawie warunków technicznych budynków.
Nowe przepisy wejdą w życie
1 stycznia 2018 r.
Najpoważniejszą zmianą
jest ustalenie dolnego limitu
powierzchni mieszkania. Nie
może ono być mniejsze niż
25 mkw. Wprowadzono też

wymóg, by w mieszkaniu była
kuchnia lub aneks kuchenny,
łazienka, ustęp wydzielony lub
miska ustępowa w łazience.
W mieszkaniu musi być także przestrzeń składowania,
miejsce umożliwiające zainstalowanie automatycznej
pralki domowej oraz korytarz.
Zniesiony został obowiązek
projektowania w łazienkach
miejsc na pralkę i pojemnik
na brudną bieliznę.

Kuchnia w pokoju
i dalsze sąsiedztwo

Od stycznia w mieszkaniu
jednopokojowym będzie można wybudować aneks kuchenny połączony z pokojem, o ile
będzie wyposażony w kuchnię
elektryczną i wentylację.
Trwają także prace nad projektem ustawy nowelizującej
obecne przepisy dotyczące
procesu inwestycyjno-budowlanego.
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kontakt: GRUPA WM Sp. z o.o.
ul. Tracka 5, 10-634 Olsztyn

Założenia są takie, że do
trzech lat zostanie wydłużona ważność warunków
zabudowy (były dwa lata),
ale nadal ubiegać się o nie
będzie mógł wyłącznie użytkownik lub właściciel działki. Inwestycja będzie mogła
nawiązywać do zabudowy
w dalszym sąsiedztwie, a nie
tylko, jak dotychczas, do
najbliższych budynków.

Nie jest uzbrojona,
nie dostanie zezwolenia

Ministerstwo wzięło się także za przepisy dotyczące budowy domów jednorodzinnych
na zgłoszenie. Projekt przewiduje m.in., że urzędnik nie
wyda warunków zabudowy, jeżeli działka nie jest uzbrojona
i nie ma dostępu do drogi.
Ważną nowością są za to
obszary zabudowy, które będą
wydawane przez rady gmin

w formie uchwał. Obszary zabudowy będą miały charakter
prawa miejscowego. Ma to
ukrócić uznaniowość urzędników w kwestii wydawania
warunków zabudowy.
Jeśli na przykład zostanie
przyjęte, że na danym terenie
mogą powstawać tylko domy
jednorodzinne, nie będzie
można budować bloków czy
galerii handlowych.
Kr ( źródło: money.pl)

SKLEP – sprzedaż
detaliczna i hurtowa
• SYSTEMY REKUPERACJI DO DOMKÓW JEDNORODZINNYCH
• systemy wentylacyjne • kanały i kształtki prostokątne
• centrale wentylacyjne • rury spiro • wentylatory
10-416 Olsztyn, ul. Towarowa 19 C, contra1969@gmail.com
kom. 664 960 100, kom. 501 298 330, tel. 89 532 08 84
277617otbr-a-M

* PIK MEBLE, ul. Dworcowa 7, Olsztyn • Ceramoteka, ul. Sikorskiego 19, lok 5 U • Artplast, ul. 1 Maja 7/1 • Dom-Bud, ul. Zientary Malewskiej 51/53 • Galeria Snu, ul. Wyszyńskiego 7 • Grupa
Żerański, Sikorskiego 19 lok. 6U• Studio mebli kuchennych Atom ul. Pstrowskiego 33; ul. Janowicza 21 • Towopol ul. Augustowska 2 • Vinotti ul. Leonharda 5 • Senpo ul. Leonharda 5 •
Dovre ul. Piłsudskiego 75 • ABO ul. Artyleryjska 3W • Adams al. Piłsudskiego 44 • Metalzbyt, Stalowa 1, Olsztyn • Północna Grupa Narzędziowa, Lubelska 29, Olsztyn • Karo Elektronarzędzia,
Towarowa 15, Olsztyn • Metalex, Składowa 3A, Olsztyn • Agroma Olsztyn, Towarowa 9, Olsztyn • Dachland, Lubelska 41E, Olsztyn • Fabryka Mebli BODZIO, Wyszyńskiego 7, Olsztyn •
Meblolux, Pstrowskiego 26, Olsztyn • Salon Meblowy Elżbieta, Pstrowskiego 21, Olsztyn • Black Red White, al. Gen. Sikorskiego 2B, Olsztyn • Szafir-Olsztyn, Lubelska 36, Olsztyn • Salon Meblowy Kler, Dworcowa 3, Olsztyn • Mebloshop, al. Piłsudskiego 63A, Olsztyn • Centrum Elektryczne Asaj, Piłsudskiego 70, Olsztyn • Lemax, Lubelska 37A, Olsztyn • Fal-bud,
Towarowa 15, Olsztyn • Storex, Przemysłowa 4, Olsztyn • Centrum podłóg Ekomat, Metalowa 4, Olsztyn • Barton, al. Warszawska 40, Olsztyn • Warmiak, Towarowa 3, Olsztyn
• Meble Vox, Leonharda 5, Olsztyn • Anitech, al. Piłsudskiego 64C, Olsztyn • Akcent, Sucharskiego 4/A, Olsztyn • Kwadrat Sp. z o.o., Stalowa 8, Olsztyn • Meblostacja, Artyleryjska 3W, Olsztyn,
• Fachowiec, Towarowa 17, Olsztyn • Mondex, Towarowa 17, Olsztyn • Zbiwan, Kętrzyńskiego 8, Olsztyn • Albero podłogi, Kętrzyńskiego 8, Olsztyn • BLU Salon Łazienek, Lubelska 25, Olsztyn
• FHU Szempliński, Piłsudskiego 44, Olsztyn • WYBRANE SKLEPY SPOŁEM: Gama, ul. Augustowska 3, Olsztyn • Werbena, ul. Dworcowa 6 a, Olsztyn • Niezapominajka, ul. Jagiellońska 33a,
Olsztyn • Alfa Hurt-Detal, ul. Towarowa 7, Olsztyn • Dalia, ul. Murzynowskiego 16, Olsztyn • Kalina, ul. Dworcowa 7a, Olsztyn • Malwa, al. Piłsudskiego 46, Olsztyn • Nela, ul. Kołobrzeska 18,
Olsztyn • Bratek, ul. Żołnierska 19, Olsztyn • Maciejka i „Nela”, ul. Żołnierska 45, Olsztyn • Miłek, ul. Jagiellońska 68, Olsztyn

3
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Sady nad

Łyną II

Olsztyn
ul. Bilitewskiego 7/1

tel. 89 721 10 10
www.makdom.pl
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Skuteczne dochodzenie roszczeń

W

dzisiejszych
czasach ubezpieczyć możemy
prawie wszystko
— dom i zawarte w nim mienie, samochód,
rower, ciągnik, uprawy rolne
i leśne, zdrowie domowego
pupila (psa, kota, papugi),
szczególnie gdy jest cennym
okazem, biorącym udział
w wystawach.

Przezorny przedsiębiorca

Przedsiębiorcy mają możliwość zabezpieczenia się przed
ryzykiem prowadzenia działalności gospodarczej. Mogą
ubezpieczyć maszyny, budynki, wytworzony towar, szkody

komunikacyjne czy też szkody
związane z oddziaływaniem
zakładu na otoczenie.
Istnieją też i takie polisy
ubezpieczeniowe, które pokrywają np. koszty sporów
podatkowych z organami
administracji skarbowej
(również w sądach administracyjnych). I chociaż taka
polisa nie chroni przed koniecznością zapłaty zaległego
podatku czy odsetek, to jednak umożliwia zatrudnienie
w miarę taniego (w cenie
polisy) pełnomocnika w postępowaniu przed dyrektorem
izby skarbowej czy sądem administracyjnym.

Fot. Fotolia

Polacy zrozumieli, że warto ubezpieczać swoje mienie nie tylko od następstw nieszczęśliwych wypadków,
ale ogólnie — od wszelkich zdarzeń. Najważniejsze to trafić na rzetelnego ubezpieczyciela, który
wyjaśni nam ideę ubezpieczenia oraz przedstawi kilka ofert do wyboru. Pomoże też w dochodzeniu
roszczeń powypadkowych, gdy spotka nas JAKIEŚ NIESZCZĘŚCIE.

REKLAMA

MIESZKANIA W CENTRUM KIEŹLIN
od 3999 zł za m2
w programie MdM

www.nowekiezliny.pl

tel. 734 409 071

MIESZKANIA

od 125 000 zł
metraż 31-64 m2

miejsca postojowe GRATIS
prywatne ogrody
dogodna komunikacja
278017otbr-c -o

NasZ doM

bezpieczeŃstwo
Polisa dla psa lub kota?
Oczywiście. Dzisiaj to już nikogo nie dziwi. Szczególnie
jeśli mówimy o zwierzętach
rodowodowych, uczestniczących w wystawach. Co
obejmują takie ubezpieczenia? Na przykład zwrot
kosztów leczenia zwierzęcia
po wypadku, ochronę przed
szkodami wyrządzonymi
przez zwierzę, zwrot kosztów transportu do najbliższego weterynarza, a nawet
pomoc w poszukiwaniu zaginionego zwierzęcia.
Jednak coraz więcej osób
ubezpiecza zwykłe (nierodowodowe) zwierzęta. Zwierzęcy „plebs” też przecież
choruje i wymaga troskliwej
opieki. I w tym przypadku
może to stanowić spory wydatek.
Niestety, zdarza się, że
nasz czworonożny przyjaciel
pogryzie inne zwierzę lub
zaatakuje człowieka. Jeśli
mamy wykupioną polisę OC,
możemy liczyć na to, że koszty leczenia zostaną pokryte
właśnie z polisy. W przeciwnym razie czeka nas rozprawa sądowa, którą właściciel
psa zwykle przegrywa.
Ubezpieczenie OC mieszkaniowe chroni nas od szkód,
które wyrządzimy innym osobom, np. gdy nasza pociecha
wybije szybę w domu sąsiada,
uszkodzi lakier karoserii jego
ukochanego auta albo kiedy
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zalejemy komuś mieszkanie,
piwnicę czy też nasz pies
zniszczy komuś drzwi. Mając
OC, koszty napraw pokryje
nasz ubezpieczyciel.

Jak wybrać, czyli która
polisa jest najlepsza?

Najlepiej skorzystać z usług
doświadczonej agencji ubezpieczeniowej. W jednym
miejscu, podczas spokojnej
rozmowy otrzymamy najkorzystniejszą i co najważniejsze dopasowaną do naszych
potrzeb ofertę. Agent wykona
dla nas kilka symulacji ubezpieczenia. Do nas należy tylko wybór tej najlepszej.
Nowoczesnym i skutecznym
produktem jest ubezpieczenie w zakresie all risk, czyli
ubezpieczenie od wszystkich
ryzyk. All risk zapewnia m.in.
wypłatę odszkodowania w
przypadku: stłuczenia płyty
indukcyjnej, uszkodzenia
telewizora podczas zawieszania go na ścianie, zniszczenia
mebli przez naszego pupila,
zalania z każdej przyczyny.

OWU, czyli ogólne
warunki ubezpieczenia

Przed podpisaniem umowy
przeczytajmy ogólne warunki
ubezpieczenia (OWU). Spisane są tam wszystkie zasady
dotyczące zawieranej polisy.
Zwróćmy uwagę na zakres,
ochroni to nas przed ewentualnym pokryciem szkody z
własnej kieszeni.

Fot. Fotolia

Piękny pies, który gryzie?

5

Istotne zapisy w OWU dotyczą również procesu likwidacji szkody, i określają, w
jakim czasie należy zgłosić
szkodę, jak dokonać zgłoszenia, jakich dokumentów będzie wymagał ubezpieczyciel
i jakie są zasady likwidacji danej szkody — długość procesu
i szczegółowe warunki.

REKLAMA

nasz ekspert

Uzyskanie odszkodowania
z Umowy Ubezpieczenia
ZBigNiew koMor, właśCiCiel Biura uBeZpieCZeń warMia

REKLAMA

Przed zawarciem umowy
zawsze trzeba się zapoznać
z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU). W dokumencie tym określony jest
rodzaj i zakres ubezpieczenia, prawa i obowiązki stron
oraz zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela. W OWU
określone są także podstawy
do wypłaty odszkodowania i
innych świadczeń, a także
ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności
uprawniające do odmowy
wypłaty odszkodowania.
Proces odszkodowawczy
przebiega w kilku etapach.
89917otbs-a -O

W zależności od tego, jakiego typu jest szkoda majątkowa (np. zalanie, pożar,
kradzież), powiadamy odpowiednie służby — policję,
straż pożarną. I oczywiście
ubezpieczyciela. Termin powiadomienia tego ostatniego
zawarty jest właśnie w OWU.
Zawsze warto to zrobić jak
najszybciej. Ubezpieczyciel,
po otrzymaniu powiadomienia o szkodzie, przysyła
rzeczoznawcę, który dokonuje oględzin szkody i robi
szczegółową dokumentację
fotograﬁczną i opisową. Dokumentacja traﬁa do działu
likwidacji szkód. Teraz sprawę przejmuje likwidator
— szacuje wstępnie szkodę
i podaje kosztorysową wartość odszkodowania. Jeśli
wysokość odszkodowania

nas satysfakcjonuje, w ciągu
kilku dni pieniądze traﬁają na
nasze konto. Jeśli natomiast
uważamy, że odszkodowanie
jest zbyt niskie, mamy prawo
się odwołać, podając powód
(np. nieujęte w kosztorysie
uszkodzone meble, przedstawiamy faktury za naprawę
uszkodzonego sprzętu). Odwołanie możemy złożyć także w przypadku, gdy ubezpieczyciel odmówi nam wypłaty
odszkodowania. Zazwyczaj
musimy to zrobić w terminie
od 7 do 14 dni. Proces reklamacji trwa maksymalnie 30
dni. Po przekroczeniu tego
terminu reklamacja uznana
jest za zasadną. W przypadku
sporu sprawa traﬁa do sądu,
który przyznaje rację jednej
lub drugiej stronie.
kr
254317otbr-a-K
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Ostatni dzwonek dla MdM
Rządowy program „Mieszkanie dla Młodych” wszedł w życie 1 stycznia 2014 roku i zakończy się we wrześniu
2018 roku. Program jest szansą na zakup pierwszego nowego mieszkania, ale także tego z rynku wtórnego.
Do tej pory zawarto 89 652 umowy, a wsparciei nadal cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Co zrobić, aby zdążyć

Zacznij od sprawdzenia swojej
zdolności kredytowej. W tym
celu odwiedź kilka banków.
Jeśli nie masz czasu na chodzenie po bankach, skorzystaj
z usług doradcy finansowego,
który zazwyczaj bezpłatnie wykona symulacje porównawcze.
W ten sposób będziesz mógł
wybrać najkorzystniejszą dla
siebie opcję.
Mając kalkulację możesz zacząć szukać mieszkania speł-

niającego warunki MdM. W
Olsztynie większość nowych
mieszkań kwalifikuje się do
tego programu. Nieruchomość
musi spełniać limity powierzchni oraz ceny za metr kwadratowy. Podpisz też ze sprzedającym
umowę przedwstępną.
Pamiętaj o sprawdzeniu stanu
prawnego nieruchomości oraz
ewentualne obciążenia w Księdze Wieczystej. Uczciwy sprzedawca pokaże ci odpowiednie
dokumenty, które potwierdzą
jego prawo do dysponowania
lokalem (prawo zbycia lokalu).
Kolejnym krokiem jest wybór
banku, który udzieli ci kredytu
hipotecznego z MdM. Przypominamy też, że wniosek o
dofinansowanie z programu
MdM nie musi być docelowo
zrealizowany w banku, w którym go złożysz. Po otrzymaniu
pozytywnej decyzji masz dwa
miesiące na uzyskanie kredytu hipotecznego. W tym czasie
możesz zmienić bank, tylko po
co? Takie ruchy mnożą jedynie
formalności. Ale oczywiście wybór należy co ciebie.

Potrzebne dokumenty

Lista wymaganych dokumentów zależy do naszej sytuacji
życiowej i zawodowej, rodzaju
nieruchomości oraz wymagań
banku. Niektóre banki wprowadziły uproszczone procedury i
decyzję o kredycie wydają na
podstawie wniosku kredytowego. Natomiast dodatkowe
zaświadczenia należy dostarczyć dopiero przy podpisywaniu umowy.
Są jednak i takie banki, które
już na wstępie wymagają całej
dokumentacji łącznie ze zdjęciami nieruchomości.

Ostatni ruch
— złóż wniosek

Nabór ruszy już 2 stycznia
2018 r. Im szybciej złożysz
wniosek — tym większa szansa
na otrzymanie dofinansowania.
Zatem, zacznij działać już dziś.

W kraju i w Olsztynie

Od 2014 r. do 31 marca 2017
r. wartość dofinansowania w
ramach MdM wyniosła w całym kraju 2,3 mld zł, a łączna

Fot. Pixabay

P

rogram MdM to
szereg systemowych
dopłat, z których skorzystać mogą głównie
ludzie młodzi, chcący
kupić swoje pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny.
Program „Mieszkanie dla
Młodych” zakończy się z końcem września 2018 roku. Chętnych jest bardzo dużo, więc
specjaliści szacują, że pieniądze mogą się rozejść w bardzo
krótkim czasie, nawet w ciągu
tygodnia. Trzeba się pospieszyć
ze składaniem wniosków.

wartość kredytów zaciągniętych
z państwową pomocą — 15,6
mld. Do końca marca 2017 r. zawarto 89 652 umowy kredytowe w MdM, z czego niecałe 30
proc. to rodziny i osoby z przynajmniej jednym dzieckiem.
Ogromna większość beneficjentów kupowała mieszkania,
a nie domy jednorodzinne. 85
571 umów dotyczyło zakupu
lokalu mieszkalnego, a tylko
4 081 domu jednorodzinnego.
Przeciętne powierzchnia mieszkania kupowanego z dofinansowaniem to 53,86 mkw., a jego
cena wynosi 218,2 tys. zł.

Jeśli chodzi o rynek pierwotny w Olsztynie, to w ramach
programu MdM od początku
jego trwania wypłacono blisko 20 mln zł i blisko 9 mln
zł w gminach sąsiadujących z
miastem, w tym w I kwartale
2017 r. — odpowiednio 2,6
mln i 2,1 mln.
Analogicznie na rynku wtórnym od początku programu
wypłacono ponad 13 mln zł
(Olsztyn) i blisko 1 mln zł w
gminach ościennych, w tym
w I kwartale 2017 r. — odpowiednio 3,8 mln i 0,3 mln.

Rządowy
program
mieszkaniowy
MdM zakończy
się we wrześniu
2018 roku.

Oprac. Kr (źródło: mdmprogram.com)
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Buduj razem z nami!

Solidny Partner
Rok założenia 1993

◊ Transport HDS
◊ Doradztwo
◊ Usługi

CENTRUM POKRYĆ DACHOWYCH
I KLINKIERU
dachówki, cegły klinkierowe,
płytki ceramiczne
p blachy, papy
p rynny: PCV, metalowe:
powlekane, miedziane,
tytan.-cynk., ocynk.
p okna dachowe
p akcesoria dachowe
p farby
p

Olsztyn, ul. Towarowa 15, tel. 89 532-91-45, -46
pn.-pt. 7.30-16.30, sb. 8.00-13.00
e-mail: info@falbud.pl | www.falbud.pl
113517otbr-a -P

www.nowejaroty.com
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noramę miasta,
kawa z widokiem na pa
gronie znajomych
spotkanie na tarasie w
ości wykorzystania
– to tylko kilka możliw
2
do 143 m ) tarasu,
przestronnego (od 42
.
każdy z apartamentów
w jaki wyposażony jest

taras wliczony
w cenę apartamentu

apartamenty
od 67 do 97 m 2
z tarasem od 42 do 143 m 2

Zadzwoń

575 304 306
sprzedaz@angodevelopment.pl
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DewelOperZy Są SpOKOjNi
Jak prograM MdM oCeNiaJą iNwestorZy? CZy według NiCh spełNił oCZekiwaNia BeNeFiCJeNtów? No i Jaki
udZiał w ogólNeJ sprZedaży iCh lokali Miały MiesZkaNia sprZedaNe w systeMie MdM?

wiesław gołaszewski
prezes zarządu WPB Rombud
Olsztyn

Głównymi zaletami programu MdM jest to, że pomaga
osobom, które nie dysponują
odpowiednim wkładem własnym na zakup mieszkania,
oraz większe dofinansowanie
dla wielodzietnych rodzin.
Z dopłat skorzystało bardzo
dużo młodych osób, które
zdecydowały się na zakup
nieruchomości wybudowanych przez naszą spółkę.
Obecnie budujemy osiedle
Wrzosowe Ogrody przy ul.
Cichej w Olsztynie. Łącznie
w ramach całego osiedla zostanie oddanych do użytkowania 145 mieszkań wraz ze
starannie zaplanowaną zielenią z elementami małej architektury. Budowa pierwszego
budynku powinna zakończyć
się w II połowie 2018 r. W ramach inwestycji powstaną
cztery budynki mieszkalne
siedmio-, sześcio- i pięciokondygnacyjne. Funkcjonalny rozkład mieszkań w metrażach od 40 do 95 m kw.
wioletta kleniewska
dyrektor sprzedaży i marketingu, Polnord SA, Warszawa

Program MdM w pierwszych latach obowiązywania
nie cieszył się dużą popularnością. W pierwszej fazie mogły z niego korzystać jedynie
te osoby, które nie ukończyły
35 lat i nie były wcześniej posiadaczami własnej nieruchomości. Dopiero poszerzenie
grona beneficjentów o singli
oraz liberalizacja zasad odnoszących się do rodzin wielodzietnych, wobec których
zniesiono powyższe warunki

i zwiększono dofinansowanie,
spowodowała wzrost popularności programu i szybkie
wyczerpywanie się środków
z corocznej puli.
W inwestycjach realizowanych przez Polnord udział
mieszkań, których zakup był
dofinansowany ze środków
z programu MdM, nigdy nie
był zbyt duży. W III kwartale 2017 roku liczba umów
deweloperskich finansowanych z MdM wynosiła 8 procent. Zakończenie programu
nie jest więc rozpoznawane
przez spółkę jako czynnik,
który mógłby się przyczynić
do spadku zainteresowania
naszą ofertą.

Natomiast wady to: za niskie
limity cenowe w stosunku do
realnych cen mieszkań w niektórych miastach, brak możliwości sprzedania mieszkania
przez 5 lat od daty zakupu.
Program MdM ma swoich
zwolenników, jak i przeciwników, jednakże w ostatnim
czasie znacząco przyczynił się
do zwiększenia popytu na zakup mieszkań. Dlatego uważam, że spełnił on oczekiwania beneficjentów, powodując
w znacznej mierze ożywienie
na rynku nieruchomości.
Rządowy program „Mieszkanie dla Młodych” cieszy się
dużą popularnością wśród
naszych klientów już od 3
lat. Jego głównym zadaniem
są dopłaty przeznaczone na
zakup pierwszej w życiu nieruchomości przez młodych
ludzi. Rząd zadbał również
o wsparcie dla rodzin wielodzietnych, które mogą zmienić dotychczasowe mieszkanie na większe, a których
nie dotyczy warunek zakupu
pierwszej nieruchomości.
Dzięki MdM znaczna część

naszych klientów skorzystała z zakupu swojego pierwszego mieszkania, spełniając
tym samym swoje marzenia
o wymarzonym „M”.

piotr zapotoczny
Uniwersytecka Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Olsztynie

Utrzymujące się zainteresowanie programem MdM
wskazuje na ciągle niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe Polaków. Na uruchamianą w sierpniu pulę dopłat
czekała kolejka osób, które
złożyły wnioski o dofinansowanie. Pieniądze rozeszły się
w kilka godzin. Ostatnie rozdanie zostanie uruchomione
w styczniu 2018 r. Nie ulega
wątpliwości, że nie wszyscy
zainteresowani otrzymają
dofinansowanie, a zapotrzebowanie na ten produkt jest
bardzo duże. Program 500+
nie rozwiąże wszystkich problemów.
Budowanie mieszkań w sy-

stemie spółdzielczym pozwoliło na uzyskanie wysokiego
standardu przy niskiej cenie.
I to właśnie ze względu na
cenę wszystkie nasze mieszkania spełniają kryteria uzyskania dopłaty z MdM. Do
tej pory co trzeci nabywca
skorzystał z dofinansowania.

bożena kowalczyk
kierownik działu marketingu
i promocji, Arbet w Olsztynie

Program Mieszkanie dla
Młodych został przyjęty na
określony czas, bo do końca

2018 roku. Zainteresowanie programem gwałtownie
wzrosło, gdy we wrześniu
2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o MdM, która
wprowadziła szereg zmian.
Kolejny czynnik, który wpłynął na większą popularność
MdM, to zapowiedź rządu
zakończenia programu. Do
zakupu mieszkania na kredyt skłaniały klientów również niskie stopy procentowe,
które zachęcały do zaciągania
tanich hipotek oraz poprawiająca się sytuacja na rynku
pracy. Jednocześnie decyzje
RPP wpływały także na wycofywanie oszczędności z nisko oprocentowanych lokat.
Alternatywą dla nich stały się
inwestycje w nieruchomości
na wynajem.
Na początku programu kredyty z dofinansowaniem stanowiły niewielką część naszej
sprzedaży. Jednak od dwóch
lat połowa przeprowadzonych transakcji to transakcje
z dopłatą MdM.

REKLAMA

anna szymczak
prezes zarządu IPB Iława

Wzrost sprzedaży, jaki
odnotowali deweloperzy
w ostatnim czasie który był
możliwy dzięki szczególnej
aktywności dwóch istotnych
grup klientów: młodych nabywców pierwszych mieszkań, otrzymujących znaczącą
dopłatę w ramach programu MdM oraz inwestorów indywidualnych, likwidujących
nisko oprocentowane lokaty
bankowe i kupujących w to
miejsce małe mieszkania
przeznaczone na wynajem.
Beneficjenci MdM wykazują
ogólne zadowolenie z programu, wskazując jego zalety, ale
także i wady. Wśród zalet są:
pomoc dla osób, które nie
dysponują odpowiednim
wkładem własnym na zakup mieszkania, dopłaty do
zakupu mieszkań z obydwu
rynków: wtórnego i pierwotnego, większe dofinansowanie dla rodzin wielodzietnych.

NOWA INWESTYCJA MIESZKANIOWA
Olsztyn, ul. Cicha
mieszkania od 41 do 97 m2

Mieszkania w programie MdM
ZAPRASZAMY
DO NASZEGO
BIURA SPRZEDAŻY
Olsztyn, ul. Cicha, tel. 695 200 919, www.rombud.olsztyn.pl
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4
5
6

7
8
9

15

apartamenty opera
olsztyn sp. z o.o. sp.k.

Apartamenty Opera
ul. Kołobrzeska 6;
mieszkania od 55 do 70 mkw.

ango deVelopment
w olsztynie

2

Nowe Jaroty
ul. Malewskiego 2C
mieszkania od 43 do 93 mkw.

11e

rombUd wpb sp. z o.o.
a Wrzosowe Ogrody
ul. Cicha
mieszkania od 41 do 97 mkw.
b Klonowa Aleja
ul. Limanowskiego
mieszkania od 35 do 90 mkw.
c Villa Garden
ul. Jagiellończyka
mieszkania: od 35 do 115 mkw.

7

Uniwersytecka
spÓŁdzielnia
mieszkaniowa

14

Osiedle Mieszkaniowe PLATINIUM
ul. Bartąska 115
mieszkania od 29 do 110 mkw.

11b

polnord sa

Tęczowy Las II
Bartąg k. Olsztyna
mieszkania od 34 do 104 mkw.

5

iŁawskie przedsiębiorstwo bUdowlane ipb
sp. z o.o.
a Osiedle Przylesie, ul. Borowa 4
mieszkania od 35 do 65 mkw.
b Calamo Park, ul. Tuwima
mieszkania od 36 do 72 mkw.
c Natura Park, ul. Tuwima –
mieszkania od 36 do 82 mkw.
d Rezydencja Vintage, ul. Kasprzaka
mieszkania od 37 do 73 mkw.
e Olimpijskie Ogrody, ul. Bydgoska/
Oﬁcerska (teren po OSW)
mieszkania od 33 do 62 mkw.

13a

17a

9c

4

12

dywity

grUpa deVeloperska
mak-dom sp. z o.o.
SADY NAD ŁYNĄ II
ul. Bilitewskiego
mieszkania od 28 do 72 mkw.

p.b.o. ekobUd sp. z o.o.

Osiedle Sady
ul. Nowaka
mieszkania od 45 do 82 mkw.

przedsiębiorstwo
bUdowlane mas-bUd
spÓŁka jawna
a Osiedle Ruś - domki jednorodzinne
powierzchnie od 142,45 do 238,52
mkw.
b Stawiguda Centrum mieszkania: od 25 do 56,06 mkw.
c Osiedle nad Łyną - domy w zabudowie
szeregowej powierzchnia 175,69 mkw.

17b

11c

kieŹliny

mapa olsztyŃskich
inwestycji mieszkaniowych

NasZ doM
ŚRODA |22|11|2017
GAZETAOLSZTYNSKA.PL\\\DZIENNIKELBLASKI.PL

10 pol impeX spÓŁka jawna

6e
6a

11a

11

3a
3b

12
13

Osiedle Oaza
ul. Zimowa 2, Olsztyn
mieszkania do 36 do 80 mkw.

arbet
a Osiedle Leśna
ul. Leśna
mieszkania od 45 do 74 mkw.
b Osiedle Bartąg
ul. Bartąska
mieszkania od 24 do 60 mkw.
c Osiedle Sterowców
ul. płk. Franciszka Hynka
mieszkania od 28 do 59 mkw.
d ZM Żołnierska
ul. Żołnierska
mieszkania od 35 do 60 mkw.
e Wilczyńskiego
ul. Jaroszyka
mieszkania do 60 mkw.

spÓŁdzielnia mieszkaniowa kormoran
Nowe Osiedle Kormoran w Dywitach
ul. Warmińska w Dywitach
mieszkania od 38 do 62 mkw.

noVdom
a Osiedle Morena 2
ul. Morenowa w Bartągu
mieszkania od 28 do 76 mkw.
b Fregata Park
ul. Augustowska
mieszkania od 39 do 105 mkw.

1

14 przemysŁÓwka
deweloper sp. z o.o.

16

15

11d

3c

Vincent 2
ul. Bukowskiego 2
mieszkania od 32 do 80 mkw.

t.j.m. deVelopment

Citi Park
ul. Krasickiego
mieszkania od 35 do 70 mkw.

16 warmia
inVestment
sp. z o.o.
13b

6d

17

CENTAURUS mieszkania i apartamenty
Śródmieście, Al. marsz. Józefa Piłsudskiego 36. Od 40 do 156 mkw.

nowy olsztyn
a ul. Grabowa/Bartąg
apartamenty 94 mkw.
b Nowe Kieźliny
mieszkania od 32 do 64mkw.

6b
6c

10

8

15

9

10 NASZ DOM

REMONT

ŚRODA |22|11|2017
GAZETAOLSZTYNSKA.PL\\\DZIENNIKELBLASKI.PL

Rzetelne wykonywanie prac
remontowych buduje markę
Wykonujesz remonty? Przeczytaj nasz poradnik. Wyjaśniamy w nim, jak rozmawiać ze zleconiodawcą, aby
nie był niczym zaskoczony. Na przykład samo przygotowanie podłoża nie wystarczy, trzeba je jeszcze
wyrównać i zagruntować.

O

dpowiednie przygotowanie podłoża to
jedno z najważniejszych zadań wykonawczych — to od
tego elementu zależy w dużej
mierze powodzenie całej realizacji. Jeśli powierzchnia nie
będzie wystarczająco mocna,
nie zapewni przyczepności
dla kolejnych aplikowanych
warstw i całościowy efekt
prac będzie po prostu nietrwały. Ważne są więc prace
początkowe, dobór technik
wykonawczych oraz chemii budowlanej.

Zapomnij o pośpiechu

Najważniejszą kwestią, którą
należy uświadomić inwestorowi, to konieczność rzetelnej
oceny, na jakim podłożu przyjdzie nam pracować, dlatego
praca „z marszu” i w pośpiechu
nie powinna mieć miejsca, nawet w obliczu krótkich terminów wykonawczych. Od tego
w jaki sposób i na ile trafnie
sprawdzimy jego kondycję,
zależeć będzie dobór technik
wykonania oraz zakup odpowiednich materiałów, co z kolei
dla każdego zleceniodawcy będzie informacją priorytetową.

W ramach oceny podłoża
możemy stwierdzić, czy występują na nim luźne, odspojone fragmenty, ustalić
stopień pylenia, ocenić jego
twardość, określając odpowiednio wygląd, kształt oraz
ubytki na podstawie testu zarysowania. Ostukanie istniejącej okładziny umożliwi zorientowanie się, z jak daleko
posuniętą destrukcją możemy
mieć niebawem do czynienia.
Działania te należą do najprostszych, ale szczególnie
istotnych, nie można więc ich
lekceważyć i mimo napiętego

Fot. Fotolia

REKLAMA

grafiku, warto rekomendować
inwestorowi ich wykonanie,
a gdy pojawią się dodatkowe
wątpliwości, przeprowadzić
test oceny podłoża z użyciem
specjalnych przyrządów pomiarowych.

Przygotuj podłoże

Zazwyczaj podłoże przeznaczone pod okładziny
ceramiczne czy kamienne
nie jest wystarczająco wy-

równane lub nie posiada
odpowiednio zaprojektowanych spadków i wymaga
stosownego przygotowania.
Tego typu prace mogą zostać wykonane za pomocą
specjalnych szpachli i na
taki koszt, a także nieznaczne wydłużenie okresu robót,
trzeba przygotować inwestora. — Nowoczesna chemia
budowlana pozwala na bardzo szybkie, a zarazem trwałe

i dokładne przeprowadzenie
prac wyrównawczych, dlatego dobrze wykonane zadanie
jest warte kilku dodatkowych
roboczogodzin i nie powinno
stanowić dla inwestora żadnego problemu — podkreśla Daria Bielska-Muszalik,
ekspert producenta chemii
budowlanej. — Na przykład,
stosując wewnątrz budynku
samopoziomującą szpachlę,
w celu uzyskania równych

REKLAMA
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Aby remont
zakończył
się sukcesem,
trzeba się do
niego dobrze
przygotować,
a potem już
tylko
rzetelnie
wykonać
wszystkie
prace.
i gładkich powierzchni pod
różnego rodzaju okładziny ceramiczne, kamienne,
parkiety czy wykładziny
elastyczne lub tekstylne,
znacząco podnosimy efektywność budowlanych prac
przygotowawczych. Chodzenie po wykonanej warstwie
jest możliwe już po upływie
2-3 godzin, a układanie płytek — po upływie co najmniej
24 godzin — dodaje ekspert.

Szpachelka, skrobak,
szczotka, szlifierka

W niektórych przypadkach
wystarczy zastosować najprostszą metodę obróbki
mechanicznej podłoża —
z użyciem ostrego skrobaka,
szpachelki, drucianej szczotki
itp. Kiedy indziej nieodzowne będzie użycie cięższego
sprzętu: szlifierek, frezarek.

Niezależnie od obranej metody musimy dążyć do uzyskania
nośnej, stabilnej powierzchni, która zagwarantuje przyczepność kolejnych warstw.
Uprzedźmy o tym inwestora,
dodając, że bez tego najlepsza
chemia budowlana na nic się
nie zda.
Jedną z prostszych metod
przygotowania podłoża jest
szlifowanie, do którego zwykle używa się grubego papieru ściernego, a przy obróbce
mechanicznej np. tarczy diamentowej. W tym wypadku
warto wyjaśnić, czemu służą te
działania, tak, by z pozoru rutynowe i zwykłe dla fachowca
etapy prac nie urosły w oczach
inwestora do rangi problemu
czy opinii niewłaściwie wykonanego zadania.

Gruntowne gruntowanie

Podłoża o zróżnicowanej, często silnej chłonności
wymagają zagruntowania.
W tym miejscu należy wyjaśnić inwestorowi, jak istotny
jest dobór wysokiej jakości
preparatu gruntującego,
który zlikwiduje pylenie (po
wcześniejszym odkurzeniu),
zredukuje lub zniweluje
chłonność podłoża i wzmocni
jego powierzchnię. Wszystko
to doprowadzi w efekcie do
znacznego zwiększenia przyczepności kolejnych warstw.
Wbrew pozorom, a może
nawet przyzwyczajeniom,
inwestycja w dobrej jakości
preparat gruntujący to także oszczędność — zarówno
ta długofalowa, związana
z trwałością wykonanych prac,
jak i krótkofalowa — preparat
gruntujący zapewnia bowiem
większą wydajność i łatwiejsze
nanoszenie kolejnej warstwy.
Kr

REKLAMA

Europa Promotion 2017
Bramy 1 Drzwi 1 Napędy
www.asmont.com.pl
64917otbr-c -C
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Kredyt hipoteczny jak w całej Unii
Od lipca 2017 roku obowiązuje nowa ustawa o kredycie hipotecznym. Teraz bank ma 21 dni na wydanie
decyzji kredytowej, nie ma też sprzedaży wiązanej, czyli POŁĄCZOnej z innym produktem finansowym,
np. kartą kredytową. To także koniec kredytów walutowych.

P

rzez ostatnie lata
kredyty hipoteczne
były udzielane nieodpowiedzialnie,
a reklamy wprowadzały klientów w błąd. W 2014
roku parlament i Komisja
Europejska wydały dyrektywę, w której nakazały lepiej
zabezpieczyć kredytobiorców.
Ministerstwo Finansów przygotowało ustawę więc wdrażającą te przepisy. Nowela obowiązuje od lipca 2017 r.

Co się zmieniło

Nie ma już tzw. sprzedaży wiązanej. Projekt ustawy
zabrania bowiem sprzedaży
kredytu hipotecznego tylko
wraz z innym produktem finansowym, np. kartą kredytową lub lokatą. Wyjątkiem
jest sprzedaż rachunku płatniczego lub rachunku oszczędnościowego, ale tylko jeśli są
bezpłatne i służą jedynie do
obsługi kredytu.
Ustawa jednak nadal zezwala na cross-selling. To oznacza,
że bank może przedstawić
klientowi dwie oferty — jedna to pakiet kredyt plus dodatkowy produkt, a druga
to sam kredyt. Jednak to my
wybieramy wariant, który
nam odpowiada.

Terminowe „oczko”

Od lipca bank ma 21 dni na
wydanie decyzji kredytowej.
Jeśli będzie ona negatywna,
musi nam wyjaśnić przyczyny odmowy.
Mamy też prawo zrezygnować z kredytu, nawet wtedy,
gdy bank udzielił nam kredytu i podpisaliśmy już umowę.
W życiu bywa różnie, więc
i to ustawodawca wziął pod
uwagę. W ciągu 14 dni możemy odstąpić od zawartej
z bankiem umowy bez żadnych konsekwencji.

A co przy
wcześniej spłacie?

Bank będzie mógł pobierać
prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu jedynie przez trzy
lata. W dodatku nie będzie ona
mogła być wyższa niż roczna
suma odsetek, którą klient by
zapłacił od spłacanej kwoty,
nie więcej niż 3 proc.

REKLAMA

Zanim przyjdzie komornik

Nowa ustawa ułatwia kredytobiorcom, którzy znaleźli się
w kłopotach, restrukturyzację
zadłużenia. Udzielający kredytu, zanim podejmie działania
egzekucyjne, będzie musiał
przedstawić kredytobiorcy
propozycję restrukturyzacji
jego długu, w tym możliwość
czasowego zawieszenia spłaty
kredytu, czy wydłużenie okresu kredytowania.
Jeżeli to nie pomoże, mamy
pół roku na to, aby sprzedać
mieszkanie i spłacić kredyt,
zanim przyjdzie komornik.

Zakaz udzielania
kredytów walutowych

Kredyty będą mogły być
udzielane wyłącznie w walucie,
w której zarabia klient bądź
ma w niej większość swoich
aktywów. To wielka zmiana,
gdyż wcześniej taką rekomendację wydała Komisja Nadzoru Finansowego. Co prawda
rekomendacje KNF nie są
aktami prawa powszechnie
obowiązującego, jednak banki
dostosowały się do rekomendacji S, która te ograniczenia
wprowadziła od 1 lipca 2015 r.
i niemal zaprzestały już udzielania kredytów walutowych.
Dodajmy, że nowe przepisy
dotyczą jedynie tych kredytów,
które zostały zaciągnięte dopiero od 22 lipca 2017 r.
UOKiK podkreśla, że
zmiany, jakie weszły w życie,
wzmocnią pozycję konsumentów, jednocześnie przestrzega
przed pewnym ryzykiem, którym są niskie stopy procentowe. Inflacja rośnie i Rada
Polityki Pieniężnej w końcu
zacznie podnosić stopy procentowe. Wówczas także raty
kredytów zaczną rosnąć. Pamiętajmy o tym.
Przykład: zaciągamy kredyt
hipoteczny na 300 tys. zł na
30 lat. Jego rata dziś to ok.
1400 zł. Ale jeśli stopy procentowe wzrosną do poziomu zaledwie sprzed pięciu lat (4,75
proc.), rata podskoczy do ok. 2
tys. zł, a więc aż o 600 zł.
Dla wielu ludzi może stać się
to zbyt wielkim obciążeniem
i powtórzy się scenariusz, jaki
znają już frankowicze.

II ETAP BUDOWY
JUŻ W SPRZEDAŻY

tel. 734 409 071 www.nowyolsztyn.pl
cena 4250 zł za m2 I powierzchnia: 94 m2 I miejsce parkingowe GRATIS

Kr (źródło: money.pl)
278017otbr-b -o
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pięKNy, ciepły i beZpiecZNy biOKOMiNeK

B

iokominki są świetnym rozwiązaniem
dla osób, które
dbają o ochronę
środowiska, a jednocześnie marzą o wieczorach spędzanych przed kominkiem. Urządzenie takie
to prawdziwy lew salonowy
— nie zajmuje dużo miejsca,
nie dymi, nie brudzi, a jest
tak samo urokliwe jak kominek tradycyjny. Zapomnijmy
też o stosach drewnianych
szczap. Paliwem w tym przypadku jest... płyn.
Oczywiście chodzi o specjalny płyn (np. eco fire).
W biokominku to właśnie
on jest źródłem energii. I to
źródłem ekologicznym.

Bez zapachu i bez dymu

Płyn używany w biokominkach nie wydziela zapachu,
a w czasie spalania nie wytwarza dymu. Jeden litr takiego

paliwa wystarcza na 2 do 5
godzin spalania. Czas zależy
od wielkości płomienia. Taki
kominek nie dość, że jest
ekologiczny, to dodatkowo
bardzo bezpieczny. — Nasze kominki wyposażone są
w bezpieczny biopojemnik
z wkładem absorbującym —
mówi Zbigniew Morawski,
właściciel firmy zajmującej
się sprzedażą, montażem
i serwisem kominków. — To
nowe i bardzo nowoczesne
rozwiązanie pozwala zmniejszyć zużycie paliwa, a przede
wszystkim sprawia, że urządzenie jest bardzo bezpieczne. To ważne, gdy w domu
mieszkają dzieci abo zwierzęta. W czasie zabawy dziecko może przypadkowo przewrócić kominek z palącym się
paliwem w pojemniku. Wkład
absorbujący wyklucza ryzyko
wylania czy rozlania się paliwa — dodaje Zbigniew Morawski.

Może stać na
podłodze, może
także wisieć na
ścianie

Nie masz miejsca
na kominek stojący? Powieś go sobie
na ścianie. Producenci
biokominków pomyśleli
o wszystkim. W zależności
od tego, gdzie i ile mamy
miejsca, możemy sprawić

wkład
aBsorBuJąCy
w BiokoMiNku
wykluCZa
ryZyko
wylaNia CZy
roZlaNia się
paliwa
sobie biokominek wolno
stojący, wiszący lub portalowy. Urządzenia te doskonale wpiszą się w każdą przestrzeń: małą, dużą oraz tę na
zewnątrz domu – w ogrodzie
czy na tarasie.
Wybór kształtów i kolorów
zależy wyłącznie od naszych
upodobań. Wśród modeli kominków wolnostojący mamy
zabudowane, z szybami z czterech stron, a także otwarte.
O kształcie klasycznym, owalnym, a także narożne. Białe,
czarne, stalowe, ażurowe,
szklane.
Biokominki wiszące czy do
zabudowy we wnęce, świetnie wpasują się w stylistykę

Fot. kratki.pl

Nie każdy Ma doM, a w NiM prZestroNNy saloN, w któryM Może wyBudować soBie koMiNek. a prZy ogNiu
Miło posiedZieć. teraZ także osoBy, które MiesZkaJą w BlokaCh, Mogą Mieć u sieBie koMiNek. Mowa o
BiokoMiNkaCh, które Nie potrZeBuJą aNi speCJalNego MoNtowaNia, aNi koMiNa, aNi też dużeJ prZestrZeNi, By
CiesZyć doMowNików widokieM płoMieNi.

salonu czy sypialni. Potrzebują tylko trochę miejsca
w ścianie lub bezpośrednio
na niej. Tu do wyboru mamy
np. kominki narożne, otwarte na prawą lub lewą stronę,
horyzontalne, z panoramiczną
wizją ognia i wyjątkową, np.
szlifowaną, fakturą.
I ostatnie — biokominki
portalowe, które wręcz imitują tradycyjny kominek. Na
takim kominku jest także
miejsce na ustawienie rodzinnych fotografii, zegara
czy trofeów sportowych.

Kominek sterowany
pilotem

Miłośnicy nowinek technicznych i technologicznych

z pewnością zainteresują się
biokominkiem sterowanym
za pomocą pilota. Możemy tu
mówić o nowej generacji biokominków automatycznych.
— Kominki te wyposażone
są w elektroniczny system
sterowania ogniem i mogą
być obsługiwane nie tylko
za pomocą pilota, ale także
za pomocą urządzeń mobilnych. Technologia ta pozwala na zintegrowaną pracę
z systemem inteligentnego
domu, co pozwoli uruchomić urządzenie w dowolnym
momencie. Śnieżyce, zaspy,
mróz? Nie straszna zima,
gdy w domu czeka na nas salon z domowym ogniskiem.
I to dosłownie.

Ozdobne kamienie
i ceramiczne drewienka

Prawdziwe ognisko to
oczywiście płonące drwa
i otaczające je kamienie. Te
naturalne atrybuty możemy
także zastosować (umieścić)
w naszym ekologicznym biokominku. — Do dyspozycji
mamy ozdobne kamienie
i drewienka ceramiczne, które
świetnie imitują ich naturalne odpowiedniki. Mogą one
być umieszczone zarówno
w biokominkach wiszących,
jak i stojących. Tak kamienie,
jak i drewienka są bezpieczne
w użyciu i odporne na wysokie
temperatury — wyjaśnia Zbigniew Morawski.
bożena kraczkowska
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BIOKOMINKI

• WISZĄCE
• WOLNO STOJĄCE
• PORTALOWE
HOT-TOP
Olsztyn, al. Warszawska 105/1H
tel. 601 979 048

188617otbr-b-M

WWW.KOMINKI-SAUNY.PL
276217otbr-A -N
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Zaprojektowane z myślą o seniorach

B

ez względu na to, czy
starsza osoba wprowadza się do swoich
dzieci i wnucząt, czy
też woli mieszkać
sama, jest kilka rozwiązań, aby
w mieszkaniu poprawić komfort i bezpieczeństwo.
Pokój dzienny służy do spędzania czasu i wykonywania
ulubionych czynności. Jeśli
pasją seniora jest hodowla
kwiatów, ozdóbmy nimi salon
i zapewnijmy mu bezpieczne
wyjście na taras lub ogród.
— Aktywny senior musi mieć
zapewnione bezpieczne poruszanie się. Przejścia między
pokojami montowane są już
zwykle bezprogowo, warto jednak zadbać o to, by drzwi balkonowe również nie stanowiły
bariery. Z myślą o najbardziej

wymagających domatorach
stworzyliśmy system przesuwnych drzwi tarasowych T-Slide
— mówi Paweł Trzciński, ekspert producenta okien i drzwi.
— Umożliwia on montaż całkowicie płaskiego progu, posiada zasuwnicę ze wspomaganiem, więc niemal nie wymaga
siły, a do tego ma niesamowity,
ultraminimalistyczny design.
Umożliwia wykonanie bardzo
dużych przeszkleń, więc miłośnicy przyrody będą mogli
z zachwytem przyglądać się
przydomowej naturze i bez
przeszkód wychodzić jej naprzeciw — dodaje nasz ekspert.
Zamiast wanny czy kabiny
z wysokim brodzikiem postawmy na kabinę typu walk-in, czyli strefę kąpielową bez
progów i schodków. Przeszkodą

w komfortowym korzystaniu
z łazienki może być też zbyt
nisko zawieszona miska WC
(według wytycznych dla niepełnosprawnych powinno się
ją montować na wysokości 4550 cm), lub za wysokie umywalki. Należy więc umieścić je
tak, by nawet osoba na wózku
inwalidzkim mogła swobodnie
dosięgnąć kranu.
Bateria bez kurków? Oczywiście. Możemy wybrać bezdotykową wersję. Pamiętajmy też
o płytkach antypoślizgowych
i poręczach dla niepełnosprawnych, czyli uchwytach,
które pozwolą samodzielnie
korzystać z toalety czy prysznica. Mogą mieć one różne
kształty, a więc pełnić nie tylko
praktyczną, ale także dekoracyjną funkcję.

Wysokie łóżko i dobry materac. Zainwestujmy w materac
o właściwościach ortopedycznych, o odpowiedniej wysokości (min. 24 cm). Dobrze
sprawdzą się nowoczesne
wkłady kieszeniowe z dodatkiem elastycznych pianek lateksowych. Zapewniają dobre
podparcie każdego odcinka
kręgosłupa i odpowiednią
cyrkulację powietrza.
Jeśli kanapa, to też wysoka,
a mechanizm rozkładania wyposażony we wspomaganie
hydrauliczne — by otwieranie i zamykanie tapczanu było
możliwe bez konieczności użycia siły i potrzeby schylania się.
Gotowanie to często nie tylko konieczność, ale też pasja
seniorów. Najlepiej, gdy pomieszczenie będzie otwarte.

Fot. Fotolia

Projektanci wnętrz coraz częściej pochylają się nad potrzebami osób starszych I niepełnosprawnych.
Ortopedyczny materac w sypialni, antypoślizgowa kabina prysznicowa i bezprogowe drzwi to już
podstawy, których nie może zabraknąć w domu, w którym mieszka starsza osoba.

Ułatwi to nakrywanie do stołu
i poruszanie się z talerzami po
mieszkaniu. Aby nasz dziadek
czy babcia czuli się w kuchni
komfortowo, zrezygnujmy
z bezuchwytowej i jednokolorowej zabudowy, w której
trudno zapamiętać, co i gdzie
ma swoje miejsce. Jeśli urządzisz kuchnię w stylu rustykal-

nym, wywoła to z pewnością
miłe skojarzenia.
Najważniejszy w kuchni seniora jest jednak bezpieczny
sprzęt AGD, który da głośny
sygnał dźwiękowy, gdy zakończy pracę, i automatycznie wyłączy się po wyznaczonym czasie.
Kr
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SPOSÓB NA PIĘKNE WNĘTRZE
JESTEŚMY SZCZĘŚLIWI, ŻE MOŻEMY SPEŁNIAĆ MARZENIA NASZYCH KLIENTÓW
Przy ul. Dworcowej 7 w Olsztynie (w budynku Media Expert) oraz w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Bartoszyckiej 30 (dawniej Inter Design),
otworzyliśmy salony meblowe z prawdziwego zdarzenia. To nie przypadek, że są to te miejsca. One zawsze były kojarzone z meblami.
Jesteśmy... profesjonalistami i gwarantujemy wszystkim klientom
fachową pomoc w doborze mebli zgodnych z ich oczekiwaniem.
Współpracujemy... z najlepszymi firmami krajowymi na rynku, gdyż
nie możemy narażać naszych klientów na złą jakość mebli.
Posiadamy... największe stoiska mebli Forte i Mebli Wójcik.
Jesteśmy... jedynym w Polsce salonem firmowym MP Nidzica, ich
meble wypoczynkowe to najwyższa jakość za rozsądną cenę.
Obecnie wprowadziliśmy wielu nowych producentów.
PROPONUJEMY:

NAROŻNIKI SKÓRZANE od 2.499 PLN... Tak, to nie żart,
a TKANINOWE 1.499 zł.
Dla Bardzo wymagających klientów sprowadziliśmy
drewniane meble, stoły i krzesła firm PAGED i KLOSE.
Po prostu wszyscy znajdą coś dla siebie.
Trzeba koniecznie przekonać się samemu, odwiedzając nas.

Teraz przez cały listopad łączymy promocje

rabaty do 30% oraz 60 rat 0%
Zapraszam, Marcin Kwinto
OLSZTYN, ul. Dworcowa 7 (budynek Media Expert), tel. 89-307-03-30, 89-307-02-27
poniedziałek-piątek 10:00-18:00, sobota-niedziela 10:00-14:00

LIDZBARK WARMIŃSKI, ul. Bartoszycka 30 (dawniej Inter Design), tel. 89-767-80-05, 570-007-464
poniedziałek-piątek 9:00 17:00, sobota 10:00-14:00

www.meblepik.com
52917lwwl-a-M
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prZytulNie jAK w KuchNi

Jeśli doMowy kliMat, to oCZywiśCie Mowa o... kuChNi. współCZesNe treNdy paNuJąCe w teJ streFie doMu
poZwalaJą wykreować wyJątkowy doMowy kliMat. podpowiadaMy, Co ZroBić, aBy MieJsCe wspólNyCh
posiłków Było „Ciepłe” i tętNiło rodZiNNyM żyCieM, ZaChęCaJąC JedNoCZeśNie do wspólNego gotowaNia
i długiCh roZMów prZy kuCheNNyM stole.

O

d kilku sezonów
w polskich kuchniach panuje nieco
chłodny styl skandynawski, czyli
biel. I minimalizm. Co jednak
zrobić, kiedy znudził nam się
taki wystrój? To proste — biel
zastąpić równie modnymi, ale
ciepłymi w odbiorze dekorami
drewnianymi, a minimalizm
zabudowy meblowej przełamać urokliwymi relingami,
półeczkami czy stylowymi witrynami.

Kuchnia jak ciepły szal

Nasza kuchnia może być
„ciepła” jak wełniany szal,
a jej klimat może rozgrzewać
jak gorąca herbata. Może
brzmi to zbyt poetycko, ale
poezji nigdy dość.
Przytulna kuchnia przybie-

ra różne oblicza i pozwala na
dużą swobodę aranżacyjną.
Wśród sprawdzonych sposobów na osiągnięcie przytulnego klimatu w kuchni prym
wiodą dekory drewniane
i barwy utrzymane w ciepłych,
subtelnych tonacjach beżów
i jasnych brązów.
Aby rozświetlić i ożywić
wnętrza zaaranżowane dekorami drewnianymi, można połączyć je z dekorami
w jasnych, świeżych kolorach.
Dzięki takiemu zabiegowi
kuchnia zyska dodatkowego smaku i nabierze subtelnej elegancji.
Przytulna kuchnia, stworzona z myślą o rodzinie, powinna być wyposażona w odpowiednie meble, w których
znajdzie się sporo miejsca na
przechowywanie produktów

spożywczych i akcesoriów
niezbędnych do gotowania.
I tu z pomocą przychodzi zabudowa do samego sufitu.
Blat imitujący drewno ociepla
kuchnię, korony i pilastry nadają jej klasyczny kształt. Nowoczesny sprzęt AGD spełni
oczekiwania najbardziej wymagających. Nie może też
zabraknąć stołu, przy którym
zasiądzie rodzina — podpowiada Andrzej Tomasiak,
właściciel studia mebli kuchennych w Olsztynie.

Drewno malowane

Przytulne i bezpretensjonalne wnętrze w bieli? Tak,
to również jest możliwe, pod
warunkiem, że modernistyczną biel połyskującą z gładkich
frontów zastąpimy jej cieplejszą odmianą.

— Bielone drewno to zabieg
pozostający pod wpływem popularnej estetyki skandynawskiej w jej sielskiej odsłonie
— przypomina Andrzej Tomasiak. — Matowa powierzchnia
frontów z zaznaczoną strukturą drewna i widocznym usłojeniem pozwalają przełamać
ascetyzm monochromatycznych kuchni w bieli, a jednocześnie zachować ich świeżość
i prostotę. Jasna kolorystyka
kuchni skutecznie rozświetli
wnętrze nawet w pochmurne
jesienne wieczory — dodaje
nasz ekspert.

Dodatki ważna rzecz

Otwarte półeczki, witryny
i relingi to elementy, które
były mocno akcentowane już
w poprzednim sezonie. Są
obowiązkowe w przytulnej

kuchni, bo to one tworzą jej
nastrój i podkreślają charakter.
Stylowe relingi, na których
wyeksponujemy urokliwe
drobiazgi, lub widoczne zza
szyb witryn półki, na których
można poustawiać naczynia
pełniące nie tylko funkcję
użytkową, ale i dekoracyjną, nadają wyjątkową oprawę kuchni.
Tak zaaranżowane wnętrze
jest klimatyczne i na pewno
ucieszy wszystkich, którym
znudziły się już minimalistyczne, chłodne kuchnie,
ogołocone z wszelkich ozdób.
Przed nami okres przedświąteczny, zatem jeszcze
cieplej będzie w naszej kuchni, gdy pojawią się w niej
właśnie świąteczne akcesoria.

Blat iMituJąCy
drewNo
oCiepla
kuChNię,
koroNy
i pilastry
NadaJą JeJ
klasyCZNy
ksZtałt.

bożena kraczkowska
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10 lat Kuchennych ATOM
Studia Mebli

Rok założenia 1992

STUDIO MEBLI KUCHENNYCH

Sklep internetowy:
www.sklep.danysc.pl

www.atomkuchnie.pl

Olsztyn
ul. Pstrowskiego 33
Studio Patronackie

p AUTOMATYKA p BRAMY p DRZWI
p OGRODZENIA p SZLABANY

tel. 89 526 73 31
kom. 695 771 749

ul. Janowicza 21
tel. 89 541 00 19
kom. 519 794 310

partner handlowy

5 lat darmowej
gwarancji na AGD*

OLSZTYN
ul. Kołobrzeska 50

*szczegóły przy zakupie

219017otbr-d-O

tel. 89 534 41 00
www.danysc.pl

tel. 89 535 32 42
handel@danysc.com
240817otbr-a -P
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Ostatnia szansa na skorzystanie z programu MDM

u 3 kondygnacje
u powierzchnia mieszkań
od 25 do 55m2

I etap budowy osiedla domków jednorodzinnych

w otoczeniu lasu, jeziora i rzeki

www.osiedlerus.pl
www
osiedlerus pl

89 543 06 51
89 543 74 52
www.masbud.pl
233117otbr-k-P

