
Cześć!
poznaj leśną chatę



Patoki. Dom i las.

Miło nam, że wybraliście Patoki na miejsce swojego wypoczynku. 
 

Aby Wasz pobyt w naszej leśnej chacie był przyjemny i komfortowy
przygotowaliśmy dla Was ten przewodnik z wieloma praktycznymi

informacjami dotyczącymi użytkowania domu oraz przyległej do niego
infrastruktury. 

 
Jesteśmy przekonani, że opisane przez nas wskazówki ułatwią Wam

korzystanie z wygód tego miejsca.



Jeżeli nie znajdziesz w tym przewodniku odpowiedzi na
swoje pytania, to jesteśmy do Twojej dyspozycji   

w trakcie całego pobytu.
 
 

Kontakt do nas:
 
 

Angelika
 

510 - 211 - 688
 

Jan
 

500 - 120- 553

Masz pytania? 



Osada Patoki leży na południowym krańcu Bolimowskiego Parku Krajobrazowego 
na pograniczu województw mazowieckiego i łódzkiego. 

 
Najwygodniejszy dojazd do Patoków prowadzi od drogi krajowej nr 70 łączącej autostradę 

A2 z drogą ekspresową S8. 
 

Poruszanie się samochodem po najbliższej okolicy najlepiej zacząć od drogi, którą do nas
przyjechaliście (we wsi Emilianów). Jest też leśna droga w kierunku wsi Jeruzal (przedłużenie

czarnego szlaku rowerowego, który biegnie tuż obok pola, które widać z parkingu) lub w
kierunku wsi Sewerynów / Suliszew. Większość samochodów osobowych (bez napędu 4x4)
powinna sobie poradzić. Odradzamy jedynie poruszanie się autem w kierunku wsi Doleck

(przez most w Patokach) z uwagi na bardzo głębokie uskoki w leśnej drodze. 
 

 Tę trasę zdecydowanie możemy polecić, ale na piesze lub rowerowe wycieczki.

Puszcza Bolimowska

Wycześniak 14K, 96-300 Puszcza Mariańska

Leśna chata w Puszczy
Bolimowskiej.



Na terenie całego obiektu dostępny jest internet LTE z rozprowadzonym
sygnałem Wifi. Jest także zewnętrzna antena wzmacniająca sygnał. 

 
 Jednak jakość sygnału LTE w lesie bywa bardzo kapryśna, zazwyczaj 

w ciągu dnia pozwala na swobodne korzystanie z sieci, ale wieczorami
bywa gorzej ponieważ w okolicy jest tylko jeden nadajnik komórkowy 

na kilka wsi. 
 

Zasięg GSM wewnątrz budynku jest ograniczony, poza budynkiem
pozwala na prowadzenie rozmów bez zakłóceń. 

 

fale



N A Z W A  S I E C I

H A S Ł O
domilas22

Patoki Dom Guest



Przyjazd
od godziny 16:00

Miło nam, że jesteście. Rozgośćcie
się i odetchnijcie lasem. 

Życzymy udanego pobytu.

Wyjazd
do godziny 11:00

Doba hotelowa kończy się 
o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.

Zazwyczaj możecie się nas
spodziewać  około 10:30, abyśmy

mogli odebrać dom. 
 

Jeżeli planujecie wyjechać
wcześniej, prosimy o taką

informację SMS lub telefonicznie.   



czterocyfrowy 

działa tylko w trakcie
Waszego pobytu

otworzysz nim dom
oraz budynek
gospodarczy

       w formacie: xxxx*

T W Ó J  
U N I K A L N Y  
K O D  D O  D R Z W I

Dla Waszego bezpieczeństwa 
i wygody w całym obiekcie

zastosowaliśmy zamki
elektroniczne, które otwierają

się po wpisaniu kodu. 
 

Kod do drzwi zawsze
wysyłamy w wiadomości 

SMS w dniu przyjazdu oraz
zostawiamy zapisany 

w notesie na stole. 
 

Aby otworzyć drzwi należy
wpisać 4-cyfrowy 

unikalny kod 
oraz 

zatwierdzić gwiazdką. 
 

Wpisanie kodu oraz 
znacznika # spowoduje

załączenie się alarmu, aby
wyłączyć alarm wpisz
ponownie kod oraz #, 

a następnie żeby otworzyć
drzwi wpisujemy raz jeszcze

kod oraz zatwierdzamy
gwiazdką. 

 
Wychodząc na spacer

wystarczy zatrzasnąć drzwi,
ale prosimy upewnij się, 

czy są zamknięte. 
 



Decydując się na pobyt i odpoczynek 
w puszczy pamiętaj, że pierwszeństwo
tutaj mają leśne zwierzęta i otaczająca

nas przyroda. Wierzymy, że eko-turystyka
czy po prostu świadome podróżowanie to

nie tylko puste hasła reklamowe. 
 

Leśna chata, w której jesteście otoczona
jest z każdej strony pięknymi sosnowymi
borami, w których żyją sarny, zające, lisy,
łosie i wiele innych gatunków, które nie

lubią hałasu, a nocą wolą kiedy jest
ciemno. 

 
Pamiętajcie, aby nie zostawiać na noc

jedzenia oraz worków ze śmieciami, które
mogłyby zainteresować leśną zwierzynę.

W puszczy



Co i jak?



Woda

Wszyscy wiemy jak cenna jest woda, której coraz częściej brakuje na
naszej planecie. Dlatego warto, żebyście wiedzieli skąd pozyskujemy
wodę i jak najlepiej nią gospodarować w trakcie pobytu w leśnej
chacie. 

Dzięki studni głębinowej zlokalizowanej kilka metrów od domku
możemy cieszyć się czystą i bezpieczną wodą. Dla Waszego komfortu
dodatkowo ją uzdatniamy i filtrujemy. Dzięki temu nie ma w niej
zanieczyszczeń i bakterii, a smak i zapach są neutralne.   

Mimo wszystko wodę do picia rekomendujemy, aby przegotować
przed spożyciem.

Ciepłą wodę zapewnia terma zamontowana w zabudowie kuchennej.
Urządzenie to nie wymaga żadnej obsługi z Waszej strony,
podgrzewanie wody odbywa się automatycznie wraz z bieżącym
zużyciem. 

Ale pamiętaj, że pojemność bojlera to tylko 100 litrów, a pełna wanna
wody ma pojemność 150 litrów, więc wymaga to rozsądnego
gospodarowania ciepłą wodą. Pełny zbiornik wystarczy na 2-3
prysznice jeden po drugim pod warunkiem, że wcześniej nie
wykorzystałeś całej ciepłej wody na kąpiel w wannie :) 

Prysznic czy wanna?



Ogrzewanie

Głównym źródłem ciepła w domu jest ogrzewanie podłogowe, które
oparte jest na technologii infrared czyli fal podczerwieni, które stosuje
się między innymi w saunach fińskich. Dlatego odczuwalna
temperatura może być wyższa od tej, którą widzicie na termostatach.
Zwróćcie na to uwagę szczególnie kiedy rozpalicie w kominku, bo
temperatura odczuwalna szybko może wzrosnąć do nawet 27 stopni. 

Dla Waszego komfortu możecie sterować ręcznie ogrzewaniem
podłogowym w kuchni oraz salonie na dwóch niezależnych
termostatach, które znajdują się na czarnej ścianie na wprost wejścia
do domu. W celu ustawienia temperatury dotknij ekran sterownika 
w dowolnym miejscu, a kiedy ekran się podświetli ustaw temperaturę
strzałkami góra / dół. 

W obu łazienkach termostaty działają w taki sam sposób. Ze względu
na niewielką powierzchnię podłogi w łazience dolnej, warto ustawić
wyższą temperaturę od tej, którą chcielibyście odczuwać (najlepiej 
w przedziale 27-35 stopni).

W sypialniach są grzejniki elektryczne. Instrukcję do ich obsługi
znajdziesz w szafie na piętrze. Prosimy, aby nie zakrywać grzejników
ręcznikami lub ubraniami  - jest to zagrożenie pożarowe!

Ciepło / zimno



Śmieci

Zachęcamy Was do segregacji
śmieci,  z pewnością jest to dobre
dla naszej planety, a nam ułatwia
gospodarowanie odpadami. 

segreguj

kontenery na śmieci znajdują się na

bocznej ścianie budynku

gospodarczego 

do zielonych kontenerów wrzucaj

worki z odpadami zmieszanymi

do czarnego kontenera z żółtą

pokrywą wrzucaj śmieci segregowane

w workach (plastik, metal) 

szkło możesz wyrzucić do metalowego

kosza w szafce w kuchni letniej  lub po

prostu zostaw w budynku

gospodarczym 

nie zostawiaj worków ze śmieciami

przed domkiem lub gdziekolwiek na

zewnętrz - leśne zwierzęta szybko się

nimi zainteresują roznosząc odpady

po całym lesie



Prosimy nie zostawiaj ogniska oraz innych rzeczy, które się palą
(kominek, świeca, kadzidełka) bez nadzoru!

 
 Pamiętaj, aby płomień ogniska był niski (max. 1 metr). 

Wysokie ognisko może powodować niekontrolowane
rozprzestrzenienie się ognia na suchą ściółkę leśną, 

a w konsekwencji pożar. 
 

Zanim pójdziesz na spacer lub spać prosimy sprawdź czy
ognisko się dopaliło… otaczają nas cztery ściany lasu, a budynki

w 90% są wykonane z drewna i materiałów łatwopalnych -
dlatego, mamy nadzieję, że rozumiesz dlaczego ostrożne

obchodzenie się z ogniem jest dla nas tak ważne. 
 

Nigdy nie kładź żadnych przedmiotów (a w szczególności
podpałki lub urządzeń elektronicznych na kominku. 

Piecyk jest żeliwny i bardzo szybko się nagrzewa!
 

Dla Waszego bezpieczeństwa wyposażyliśmy obiekt w dwie
gaśnice - jedna znajduje się na tarasie obok kuchni letniej,

druga w budynku gospodarczym.

Bezpieczeństwo



1

2

3

4

5

Papierosy 

Czworonożni goście

Cisza nocna w Puszczy

Oświetlenie zewnętrzne

Kapcie

W budynkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, 
e-papierosów i innych wyrobów dymiących. Palenie na zewnątrz jest
dozwolone, ale pamiętaj, że suchy las bardzo nie lubi niedopałków. 

Zwierzęta domowe są tutaj gościnnie i pierwszeństwo ma leśna zwierzyna.
Psy powinny być wyprowadzone na smyczy (na terenie obiektu jest lisia
nora i nie chcemy żeby, którekolwiek zwierze ucierpiało w trakcie
konfrontacji). Woreczki na odchody oraz miski dla psów znajdziesz 
w budynku gospodarczym.

Las lubi ciszę. Ty też z pewnością wybrałeś to miejsce żeby
rozkoszować się ciszą. Pamiętajcie o tym szczególnie nocą, kiedy
leśni bracia wychodzą ze swoich norek. 

Kiedy idziecie spać, prosimy o wyłączenie oświetlenia zewnętrznego
(w szczególności girlandy od strony tarasu). Leśne zwierzęta nocą
czują się zdecydowanie lepiej w ciemności, więc jeżeli Ty też czujesz
się z tym bezpiecznie to wyłączcie także oświetlenie przy drewutni.

zachęcamy do chodzenia po domu w kapciach lub po prostu 
w skarpetach - zwłaszcza schody i drewniane podłogi na piętrze 
nie lubią brudnych butów :)

Zasady



Kiedy
wychodzisz...

sprawdź czy drzwi wejściowe są
zatrzaśnięte

upewnij się czy drzwi tarasowe są
zamknięte (klamki w pozycji "do
góry"

wyłącz światła wewnątrz domu

wyłącz grzejniki w sypialniach
(najlepiej wyjąć wtyczki 
z kontaktów)

zakręć wodę :)

nie zostawiaj podłączonych do
prądu ładowarek i innych
urządzeń elektrycznych



Drewno

Drewno do ogniska i  kominka jest
w cenie pobytu - prosimy jednak
o rozsądne gospodarowanie tym
surowcem (szczególnie przy
paleniu ognisk).  

Drewno do gorącej balii  jest
dodatkowo płatne w ramach
jednorazowej opłaty serwisowej.

gospodaruj rozsądnie

w kominku używaj wyłącznie

niewielkich polan, przeciętny

kawałek drewna z drewutni porąb

na przynajmniej 4 części

stosuj WYŁĄCZNIE podpałkę

dostępną w domu (na półce obok

termy) oraz w budynku

gospodarczym 

płomień ogniska utrzymuj na

wysokości max. 1 metra

latem wykorzystaj chrust dostępny

w lesie jako podpałka, a większe

gałęzie do podtrzymania ognia



Taras i kuchnia letnia
miejsce stworzone z myślą o wspólnym celebrowaniu

posiłków, porannej kawie, popołudniowym wygrzewaniu się
w promieniach zachodzącego słońca

Grillowanie. To nasz
sport narodowy,

dlatego do Waszej
dyspozycji jest grill

elektryczny z żeliwnym
rusztem. Ze względu
na bezpieczeństwo

zakazane jest używanie
innych urządzeń.

Meble tarasowe.
Prosimy, aby używać

ich wyłącznie na
tarasie, wyjątkiem są
leżaki, które możecie
rozstawić gdzie tylko

zechcecie. Szczególnie
polecamy je przy

ognisku.

Kino letnie. W jednej 
z belek na tarasie

zamontowane są haki,
na których możecie

powiesić ekran
projektora. Przedłużacz
do rzutnika znajdziecie

w jednej z szafek
kuchni letniej.

1 2 3



Szopa

Budynek gospodarczy,  który znajduje się przy parkingu
jest także do Waszej dyspozycji .  Znajdziecie w nim rowery,

sanki,  akcesoria rekreacyjne, sprzęt do bali i ,  poduszki 
i  koce do użytku zewnętrznego, kociołek i  wiele innych

przydatnych rzeczy. 
 

W  szopie ukryliśmy też niewielki kredens z lokalnymi
przysmakami, cennik oraz informacja o rozliczeniu

znajdują się na stoliku obok. 
 

Mały stolik w szopie możecie wykorzystać jako pomocniczy
przy ognisku, bali i  lub na tarasie.



Gorąca balia

Kąpiel w gorącej balii, szczególnie zimą to
niezwykłe doświadczenie i bardzo zdrowy
rytuał. Chcemy, żeby był także bezpieczny

więc poniżej znajdziesz kilka zasad. 

zasady korzystania

za napełnienie balii odpowiada personel

obiektu

przed rozpoczęciem palenia w piecu

upewnij się, że woda jest conajmniej 10 cm

powyżej górnego otworu wewnątrz balii 

 sprawdzaj temperaturę wody

termometrem, który znajdziesz w szopie,

zostaw go w wodzie żeby monitorować

temperaturę także w czasie kąpieli

temperatura nie powinna przekraczać 39

stopni celsjusza 

paląc w piecu staraj się, aby był wypełniony

drewnem w 2/3 komory 

pamiętaj, że  1 godzina palenia podnosi

temperaturę o około 10 stopni 

obchodź się ostrożnie z ogniem kiedy

ściółka leśna jest sucha

nie kładź na piecu żadnych przedmiotów

przed wyjazdem NIE WYPUSZCZAJ wody,

piec musi być zimny dlatego za opróżnienie

balii odpowiada personel 



Kosze śniadaniowe

Jeżeli  zamówiliście kosze śniadaniowe to spodziewajcie się
dostawy w godzinach 8:30 - 9:00. 

 
Dostawca zostawi kosz na stoliku w budynku

gospodarczym lub pod drzwiami domku. 
 

W trosce o środowisko prosimy, żeby wykorzystane słoiki
zostawić w koszu wiklinowym w szopie. 



Patoki & Friends
W Patokach zwracamy szczególną uwagę na jakość.

Dlatego w czasie pobytu znajdziesz tutaj kilka miłych
akcentów. 

 
Poczęstuj się kawą lub herbatą z pracowni 

"Warsztat Herbaty" .  
 

Wypróbuj rzemieślnicze kosmetyki od "NaliNatural" .
 

Poczuj zapach naturalnych świec sojowych od 
"Świece. Woski.  Po prostu" .

 
Odkryj sztukę bujania w hamakach "Fly Hamak"

 



W razie

wypadku lub awarii

Wojewódzki Szpital Zespolony

w Skierniewicach

ul. Stanislawa Rybickiego 1, Skierniewice 
46 834 07 00

Komenda Miejska

Państwowej Straz

̇

y Poz

̇

arnej

Aleja Macieja Rataja 4, Skierniewice
46 833 36 11 lub 112

Poradnia medycyny

rodzinnej

ul. Króla Jana Sobieskiego 42, Puszcza Mariańska
46 831 81 19

Pogotowie energetyczne

PGE - w razie awarii prądu 
991

https://www.google.com/search?q=psp+skierniewice&oq=PSP+skierniewice&aqs=chrome.0.0i19i355i512j46i19i175i199i512j0i19i512l3j0i19i22i30i625j0i19i22i30j0i15i19i22i30j0i19i22i30i625.3915j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


odetchnij lasem...


