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Zbli¿a siê najpracowitszy okres
dla posiadaczy kawa³ka zieleni.
Zanim zabierzemy siê za wysiew
nasion i sadzenie roœlin do
gruntu, nale¿y przyst¹piæ do
prac przygotowawczych. Dobrze
te¿ uporz¹dkowaæ ogródek po
zimie. 

Jako ¿e wiosna tu¿-tu¿, zdej-
mujemy os³ony chroni¹ce byliny.
Ju¿ du¿e mrozy im nie bêd¹ gro-
ziæ. Najlepiej tak¹ czynnoœæ wy-
konaæ w pochmurny dzieñ. Dziê-
ki temu s³oñce nie przypali wyra-
staj¹cych pod okryciem delikat-
nych liœci. Torf i korê mo¿na po-
zostawiæ, ale oczywiœcie po roz-
garniêciu pozostawiæ na rabatach
jako œció³kê. Liœcie, s³omê i ga³ê-
zie drzew iglastych trzeba prze-
nieœæ na kompost. 

Zanim zaczniemy siê cieszyæ
mnogoœci¹ barw i zapachów na-
szego ogrodu, w koñcu marca i na
pocz¹tku kwietnia wysiewamy do
skrzynek: celozje, sza³wie, wer-
beny i lwie paszcze czyli wy¿liny.
Nale¿y je ustawiæ w pomieszcze-
niu, gdzie temperatura siêga od
15 do 20 stopni C. Tak samo po-
stêpujemy z aksamitkami, astrami,
cyniami, floksami, niecierpkami,
szar³atami. Mo¿na je te¿ posiaæ w
ogrodzie w kwietniu na rozsadni-
ku. Dziêki temu zakwitn¹ póŸniej. 

Zanim zaczniemy przenosiæ
m³odziutk¹ roœlinnoœæ ze skrzy-
nek do ogrodu, siedem dni wcze-
œniej nale¿y zahartowaæ rozsadê.
Sadzonki trzeba powoli przyzwy-
czajaæ do warunków na zewn¹trz
poprzez wystawianie ich na kilka

godzin dziennie na zewn¹trz lub
gdy s¹ w pomieszczeniu.  

Wdrugiej po³owie kwietnia po-
winno siê posadziæ w ogrodzie
rozsadê lewkonii, lwich paszczy i
roœlin dwuletnich: bratków, nie-
zapominajek, stokrotek, a po 15
maja pozosta³ych roœlin. 

Które nasiona mo¿na 
od razu wysiewaæ do gruntu

Na prze³omie marca i kwietnia,
gdy ziemia jest rozmarzniêta ,mo¿-
na wysiewaæ do gruntu nastêpuj¹-
ce roœliny: czarnuszki, eszolcje
czyli maczki kalifornijskie, gip-
sówki, nagietki, ostró¿ki jedno-
roczne. W po³owie kwietnia: go-
decje, klarkie, kosmosy, maciejki,
nachy³ki, portulaki, rezedy, s³o-
neczniki, smagliczki (lobularie),
œlazówki, wilce, a na rozsadniku
w ogrodzie: aksamitki, astry chiñ-
skie, cynie, gazanie, kocanki, su-
cho³uski, szar³aty, zatrwiany,  w
maju trzeba je przesadziæ na raba-
ty. Pod koniec maja na rozsadni-
ku wysiewamy roœliny dwuletnie
i byliny. 

Mo¿emy te¿ zabraæ siê za roz-
mna¿anie bylin przez ich podzia³.
Tu na warsztat mo¿na wzi¹æ: astry
jesienne (marcinki), bergenie,
dziel¿any, dzwonki, firletki, flok-
sy, gêsiówki, hosty, kwawniki, ku-
kliki, liliowce, macierzanki, rud-
bekie, zawci¹gi, ¿agwiny (aubrie-
ty). Kêpy roœlin po wykopaniu
mo¿na rozci¹æ ³opat¹ lub te¿ roz-
dzieliæ na mniejsze przy pomocy
r¹k. W maju rozmna¿amy przez
sadzonki pêdowe: astry jesienne,
dziel¿any, jasnoty, pysznog³ówki,

rozchodniki, s³oneczniki, trzykrot-
ki, z³ocienie, ¿agwiny. Gdy sa-
dzonki siê ukorzeni¹ – nale¿y je
przesadziæ do ogrodu. 

Od po³owy kwietnia sadzimy:
acidantery, babiany, b³onczatki
(ismeny), galtonie, krokosomie,
lilie, mieczyki, sparaksisy, œnied-
ki, tygrysówki, zawilce wieñcowa-
te. Jeœli bêdziemy chcieli ¿eby aci-
dantery, begonie bulwiaste, kroko-
somie, pacioreczniki i tygrysów-
ki szybciej zakwit³y, mo¿na je pod
koniec marca posadziæ w donicz-
kach i umieœciæ w ch³odnym miej-
scu (w temperaturze od 10 do 15
st. C). W po³owie maja, gdy ju¿
podros¹n nale¿y je przesadziæ do
gruntu. Wpierwszej po³owie ma-
ja sadzimy: begonie bulwiaste,
brodie, eukomisy, iksje, spreke-
lie, a w drugiej po³owie maja da-
lie i pacioreczniki. 

Przytnij roœliny 
Nale¿y wykonaæ ciêcia, które

przeœwietl¹ drzewka owocowe.
Polega to na wyciêciu kilku lub
kilkunastu pêdów tak ¿eby do œrod-
ka korony lepiej dochodzi³o œwia-
t³o i powietrze. Skracamy lub usu-
wamy nadmiernie zagêszczone pê-
dy jab³oni, grusz i œliw. Usuwamy
te¿ zaschniête owoce pora¿one w
poprzednim sezonie przez choro-
by lub szkodniki. Przycinamy krze-
wy ozdobne, które bêd¹ kwit³y na
pêdach tegorocznych. Tak robimy
np. w przypadku budlei. Natomiast
krzewy kwitn¹ce wiosn¹ (wierzby,
forsycje) przycinamy dopiero po
ich przekwitniêciu. Mo¿na te¿ roz-
pocz¹æ ciêcie iglaków. Dotyczy to

pêdów uszkodzonych podczas zi-
my. Jeœli zauwa¿ymy rany po ciê-
ciu nale¿y je posmarowaæ maœci¹
ogrodnicz¹, w której jest œrodek
grzybobójczy. 

Jak angielski trawnik 
Przystêpujemy do pierwszych

zabiegów pielêgnacyjnych wokó³
trawnika. Od czego zacz¹æ? Od
wygrabienia suchej trawy i liœci.
Byæ mo¿e konieczne bêdzie prze-
prowadzenie aeracji, czyli napo-
wietrzenia trawnika. Tak¹ opera-
cjê wykonuje siê aeratorem lub
poprzez nak³uwanie darni wid³a-
mi. Darñ nale¿y wa³owaæ. Zabieg
polega na dociœniêciu walcem kêp
trawy, które z powodu zamarzania
i odmarzania gleby zosta³y wy-
pchniête ponad powierzchniê
gruntu. Koniecznie trzeba uzupe³-
niæ ubytki trawy. Nale¿y wysiaæ
nasiona na spulchnion¹ ziemiê.
Nastêpnie przykrywany j¹ cienk¹
warstw¹ ziemi, wa³ujemy i regu-
larnie podlewamy. Od marca mo¿-
na te¿ zak³adaæ trawnik. 

Pierwsze nawo¿enie 
i sadzenie 

Wtym celu najlepiej zastosowaæ
nawozy wielosk³adnikowe boga-
te w azot. Dziêki temu pobudzo-
ny zostanie wzrost roœlin. Mo¿na
te¿ u¿yæ nawozów wolnodzia³aj¹-
cych. Do konkretnych grup roœlin
warto dobraæ nawozy przeznaczo-
ne specjalnie dla nich np. nawozy
do iglaków i do ró¿. Nawozy trze-
ba stosowaæ zgodnie z instrukcj¹
producenta. To umo¿liwi przy-
swojenie sk³adników pokarmo-

wych przez roœliny. Gdy gleba roz-
marznie i ogrzeje siê od s³oñca
mo¿na przyst¹piæ do sadzenia ro-
œlin. Miejsca, gdzie je posadzimy,
nale¿y odchwaœciæ, oczyœciæ i na-
wieœæ. Pod³o¿e nale¿y przekopaæ
i wyrównaæ, a œwie¿o posadzon¹
roœlinê trzeba obficie podlaæ. 

Roœliny sadzimy z go³ym korze-
niem do po³owy kwietnia. Nato-
miast termin sadzenia roœlin balo-
towanych (z bry³¹ korzeniow¹ owi-
niêt¹ tkanin¹ jutow¹) up³ywa z koñ-
cem miesi¹ca. Po umieszczeniu ro-
œlin w gruncie nale¿y przyci¹æ ga-
³êzie, wokó³ pnia usypaæ misê i
podlewaæ raz na 3-4 dni. 

Kiedy uwa¿aæ na przymrozki
Od 12 do 14 maja pogoda mo-

¿e nam splataæ figla. Wtedy nie-
spodziewanie pojawiaj¹ siê spóŸ-
nione wiosenne przymrozki. Co
ciekawe, ch³odniejsze dni przy-
padaj¹ wtedy gdy œwiêtuj¹ pano-
wie: Pankracy, Serwacy, Bonifa-
cy, nazywani zimnymi ogrodni-
kami. Natomiast 15 maja tzw. zim-
na Zoœka. Po tych imieninach nie
powinno byæ ju¿ przymrozków. 

Od pocz¹tku marca w ogrodach
widaæ pojawiaj¹ siê pierwsze wio-
senne kwiaty. Z ka¿dym wiosen-
nym dniem robi siê coraz piêk-
niej. Kwitn¹ tulipany, krokusy,
narcyzy, hiacynty i szafirki. Po
tych kwiatach ca³y ogród zape³nia
siê kolorami kolejnych kwitn¹-
cych roœlin i krzewów... Pozosta-
je tylko usi¹œæ i napawaæ siê efek-
tami...

and/oprac. na podst. mura-
tora.pl i Zielony Ogródek 

PRZYRODA WZYWA
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Najwiêkszym zainteresowaniem w Rze-
szowie ciesz¹ siê mieszkania od dewelope-
rów. Co ciekawe, w mieœcie mo¿na kupiæ je
w doœæ rozs¹dnej cenie. W stolicy Podkarpa-
cia ceny za metr kwadratowy s¹ znacznie
ni¿sze ni¿ np. w Warszawie czy Krakowie. 

Deweloperzy oferuj¹ wiele ciekawych ofert
mieszkaiowych. Mo¿na wybieraæ wœród no-
woczesnych i przestronnych lokali. W zaso-
bach s¹ mieszkania i z du¿ym metra¿em, i
mieszkania piêtrowe.    

„M” w œcis³ym centrum to dla wielu osób
dobre rozwi¹zanie. Szczególnie dla tych, któ-
rzy nie chc¹ nigdzie doje¿d¿aæ i w planach
maj¹ spêdzanie wiêkszoœci czasu w³aœnie w
centrum miasta. W tym po³o¿eniu mo¿na zna-

leŸæ albo kilkukondygnacyjne budynki, albo
wysokie bloki.  

S¹ te¿ osoby, które chc¹ kupiæ cztery k¹ty
w dalszej odleg³oœci od miejskiego serca. O
nich te¿ pomyœleli deweloperzy. Takie miesz-
kanie mo¿na nabyæ na obrze¿ach Rzeszowa.
S¹ to oferty dla rodzin z dzieæmi. Specjalnie
dla nich przygotowano atrakcyjne place za-
baw i miejsca rekreacji. 

By zapeniæ spokój lokatorom, wiêkszoœæ
deweloperów buduje nowoczesne mieszkania
z dala od zgie³ku centrum. Tam po powrocie
z pracy mo¿na naprawdê odetchn¹æ. A ¿eby
¿ycie nie by³o zbyt trudne, nowe bloki s¹ lo-
kalizowane niedaleko od przystanków i g³ów-
nych dróg dojazdowych. and

DLACZEGO WARTO KUPIĆ 
MIESZKANIE W RZESZOWIE

Rzeszów jest najczêœciej wybieranym miastem do zamieszkania zaraz po Warszawie 
i Krakowie. Okazuje siê, ¿e wymarzone „M” chc¹ kupiæ w Rzeszowie nie tylko sami rze-
szowianie. Do stolicy Podkarpacia przybywa coraz wiêcej osób, które poszukuj¹ lokum 
i przy wyborze kieruj¹ siê zarówno atrakcyjn¹ cen¹, za któr¹ mo¿na kupiæ nierucho-
moœæ, jak i wygodn¹ lokalizacj¹. 
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Przy aran¿acji ogrodu trzeba przemyœleæ kwe-
stiê k¹cików wypoczynkowych. Mo¿na je po³¹-
czyæ z oczkami wodnymi, tarasami i platfor-
mami. Trzeba te¿ pomyœleæ nad kupnem mebli
ogrodowych. Jakie roœliny wybraæ do k¹cika
wypoczynkowego?

Na pewno piêkne punkty widokowe stworz¹
drzewa: katalapa klon, zwyczajny i kulisty, brzo-
za, œliwa wiœniowa, sosna czarna, jarz¹b szwedz-
ki, buk pospolity. Krzewy ¿ywop³otowe: grab i
cis pospolity, buk zwyczajny, ¿ywotnik zachod-
ni, liguster pospolity odizoluj¹ od spojrzeñ in-
nych, a krzewy ozdobne: krzewuszka cudow-
na, hortensja bukietowa, ró¿aneczniki, ja³owce,
sosna górska - naciesz¹ nasz wzrok. Specjaliœci
polecaj¹ te¿ pn¹cza (hortensja pn¹ca, powoj-
nik, bluszcz pospolity, wiciokrzew pomorski, mi-
lin amerykañski), trawy ozdobne (imperata cy-
lindryca, miskant chiñski, lawenda w¹skolistna,
barwinek pospolity, rozplenica japoñska) i by-
liny: hosty, ¿urawka ogrodowa, je¿ówka purpu-
rowa, s³onecznik szorstki, rudbekia). 

W przypadku mebli ogrodowych nale¿y po-
stawiæ albo na nowoczesne formy i materia³y,
albo klasyczne lub romantyczne - co kto lubi.
Tworzywa, które dobrze siê sprawdz¹, to tech-
norattan, wiklina czy drewno. Stylistyk¹ miej-
sce wypoczynkowe w ogrodzie powinno przy-
pominaæ salon w domu. Warto ozdobiæ je sub-
telnym oœwietleniem, np. girlandami solarnymi.
Dziêki temu stworzymy w ogrodzie naprawdê
magiczny klimat. 

Jeœli nie mamy dzia³ki, na której mogliby-
œmy zaprojektowaæ ogród marzeñ - mo¿emy

przenieœæ go na balkon lub taras. Mo¿na tam
umieœciæ wiele doniczek glinianych, rattano-
wych czy kamiennych i zape³niæ je kwiatami lub
zio³ami. Skrzynie mo¿na po³¹czyæ z drabinka-
mi, które ozdobi¹ przestrzeñ i podtrzymaj¹ ro-
œliny. Na balkonach równie¿ sprawdz¹ siê pn¹-
ce kwiaty i ze wzglêdu na ograniczon¹ przestrzeñ
sk³adane meble. Dodatkowo powinniœmy zadbaæ
o lampiony lub girlandy by przestrzeñ ta bna-
bra³a przytulnoœci i magii. 

Oprac. and

Idealnie, by wypocząć 
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Nabycie mieszkania to jedno
z najwa¿niejszych i najkosz-
towniejszych przedsiêwziêæ fi-
nansowych w ¿yciu. Dlatego
do takiej transakcji trzeba siê
przygotowaæ, rozpatrzeæ
wszystkie za i przeciw. Podpo-
wiadamy, na co warto zwróciæ
uwagê przez zakupem.

Przy weryfikacji trzeba
wzi¹æ pod uwagê piêæ zagad-
nieñ: 

Wybieraj optymalnie
Pierwszy etap to okreœlenie

podstawowych parametrów lo-
kalu, którego szukamy. Najwa¿-
niejsze s¹: powierzchnia miesz-
kania, lokalizacja i przedzia³ ce-
nowy. Z regu³y cena metra kwa-
dratowego najmniejszych loka-
li jest najwiêksza i maleje przy
wzroœcie powierzchni. Gdy
mieszkania s¹ zlokalizowane bli-
¿ej centrum, s¹ zazwyczaj dro¿-
sze od tych zlokalizowanych po-
za centrum miasta. Tak wiêc ce-
na mkw. ma³ego mieszkania  w
centrum miasta, np. o powierz-
chni 30 mkw. bêdzie du¿o wy¿-
sza w porównaniu do du¿ego
mieszkania zlokalizowanego w
dalszych osiedlach Rzeszowa 
- np. czteropokojowego miesz-
kania na osiedlu Bia³a. Dalszy
etap to dog³êbne przeœwietlenie
ka¿dej z ofert. Najlepszym spo-
sobem na weryfikacjê wybra-
nego mieszkania w Rzeszowie

jest obejrzenie i sprawdzenie sta-
nu technicznego (najlepiej z eks-
pertem rynku mieszkañ) i zgod-
noœci przedstawionych informa-
cji z rzeczywistoœci¹. 

SprawdŸ rzetelnoœæ
i renomê dewelopera 

Weryfikacja firmy deweloper-
skiej to jedna z najwa¿niejszych
czynnoœci przy zakupie mieszka-
nia. Du¿ym zagro¿eniem mo¿e
byæ dla kupuj¹cych ich nierzetel-
noœæ i nieuczciwoœæ. Okazuje
siê, ¿e nawet ustawa deweloper-
ska, która ma chroniæ interes ku-
puj¹cych i zapobiec ryzyku utra-
ty œrodków, nie do koñca zapew-

nia nabywcom ochronê. Ta usta-
wa nak³ada na dewelopera obo-
wi¹zek udostêpnienia prospektu
informacyjnego. S¹ w nim in-
formacje o deweloperze i jego
dotychczasowych inwestycjach
oraz szczegó³owe informacje o
konkretnym lokalu. 

Warto jednak samemu zwe-
ryfikowaæ jakoœæ i renomê de-
welopera. Najlepiej skonsulto-
waæ to z osobami, które s¹ zo-
rientowane na rzeszowskim
rynku nieruchomoœci. Mo¿na
te¿ sprawdziæ opinie w Interne-
cie, a nawet pójœæ do lokato-
rów wczeœniej ju¿ wybudowa-
nych inwestycji przez tego kon-

kretnego dewelopera i poznaæ
ich opiniê o mieszkaniach. 

Koniecznie trzeba sprawdziæ,
czy firma ma prawo do dyspo-
nowania gruntem i czy ma pra-
womocne pozwolenie na bu-
dowê. Warto pójœæ do Biura
Rozwoju Miasta Rzeszowa i
sprawdziæ, czy w s¹siedztwie
lokalu planowane s¹ inne in-
westycje - drogi albo np.
oczyszczalnia œcieków.

Okreœl koszty
wybranego mieszkania

Jeœli ju¿ zdecydowa³eœ siê na
zakup konkretnego mieszkania,
to nale¿y sprawdziæ jego roz-

k³ad, czy powierzchnia pomiesz-
czeñ jest odpowiednia, czy po-
koje s¹ przechodne, a jeœli jest sa-
lon z kuchni¹, to czy jest mo¿li-
woœæ wydzielenia odrêbnego po-
koju. Wa¿ne jest te¿ to, jak jest
z oœwietleniem wzglêdem stron
œwiata. Nale¿y te¿ pozyskaæ in-
formacje o mo¿liwych sposo-
bach p³atnoœci, iloœci transz p³at-
niczych i ich harmonogramie.
Sprawdziæ liczbê i rozmieszcze-
nie gniazd elektrycznych. Mo¿-
na zg³osiæ swoje uwagi i dewe-
loper wprowadzi drobne mody-
fikacje (np. zwiekszy liczbê
gniazd elektrycznych). Przy za-
kupie mieszkania nale¿y liczyæ
siê z takimi op³atami jak koszty
bankowe - kredyt i jego ubezpie-
czenie, taksa notarialna, poda-
tek od czynnoœci cywilnopraw-
nych, za³o¿enie i wpis do ksiêgi
wieczystej oraz ewentualna pro-
wizja dla poœrednika. 

Przeanalizuj zapisy
podpisywanych
dokumentów

Czytaj uwa¿nie wszystko, co
podpisujesz. Jeœli jest coœ dla cie-
bie niezrozumia³e, poproœ o wy-
t³umaczenie. Umowa mo¿e za-
wieraæ zapisy, które s¹ niejasne
(zawi³e). Poœwiêæ wiêcej czasu
na zrozumienie treœci, zanim j¹
podpiszesz. Nale¿y zwróciæ uwa-
gê na informacje dotycz¹ce kar
finansowych dla obydwu stron 
- za niedotrzymanie terminu

wp³aty rat lub odst¹pienie od
umowy. W interesie kupuj¹ce-
go jest, by umowa zawiera³a jak
najwiêcej szczegó³owych infor-
macji ograniczaj¹cych niedo-
mówienia. Umowa powinna za-
wieraæ dane dotycz¹ce transak-
cji i nieruchomoœci.  

SprawdŸ stan techniczny
mieszkania 

Odbiór mieszkania rzadko jest
czyst¹ formalnoœci¹. Kupuj¹cy
oczekuje lokalu bez wad; okazu-
je siê jednak, ¿e takie siê zdarza-
j¹. Gdy podpisuje siê protokó³
zdawczo-odbiorczy, to zaœwiad-
cza siê, ¿e mieszkanie jest w do-
brym stanie technicznym i zgod-
ne z ustaleniami. Jeœli podpisze-
my dokument to wyegzekwo-
wanie u dewelopera poprawek
bêdzie trudne. Po zakupie loka-
lu odbiór techniczny to wa¿na
sprawa. Najlepiej poprosiæ spe-
cjalistê, który wy³apie widoczne
b³êdy budowlane lub niedorób-
ki, i w ten sposób uchroniæ siê od
du¿ych kosztów. SprawdŸ czy
powierzchnia mieszkania zga-
dza siê  z prospektem, czy œcia-
ny s¹ równe i pod³ogi. SprawdŸ
szczelnoœæ drzwi i okien. Czy
instalacje s¹ odpowiednio do-
prowadzone. Wszystkie buble
zg³aszaj deweloperowi. B¹dŸ do-
ciekliwy i stanowczy. ̄ ¹daj swo-
ich praw i respektuj warunki
umowy. Masz do tego prawo.

Oprac. and 
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