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Dom i ogród
Dodatek bezpłatny

Balkonowy ogród
Wiosną nasze mieszkania powiększają się o przestrzeń zieloną. Gdy nie 
mamy ogrodu jego funkcję z powodzeniem spełnia balkon 
lub taras. 

REKUPERACJA  
- co to takiego? czytaj na str. 6

W Piotrkowie płacą podatki 
i tutaj pomagają mieszkańcom 

czytaj na str. 3

8 sprytnych sposobów 
na domowe kłopoty czytaj na str. 7

Pomysł na wnętrze: OP-ART

Sztuka op-art we wnętrzach daje spek-
takularny efekt. Pełni funkcję ozdobną, 
wspaniale ożywia przestrzeń i nadaje jej 
charakteru. Dodatkowo potrafi powięk-
szyć optycznie przestrzeń, gdy ta jest 
mała i ciasna.

czytaj na str. 11
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Wiosną nasze mieszkania po-
większają się o przestrzeń zielo-
ną. Gdy nie mamy ogrodu jego 
funkcję z powodzeniem spełnia 
balkon lub taras. Już po majowych 
przymrozkach, słynnych ogrodni-
kach i „zimnej Zośce”, zaczyna się 
wzmożony ruch w kwiaciarniach 
i centrach ogrodniczych. Zamiło-
wanie do piękna rozpoczynamy 
od wyboru roślin, które będą oka-
zale prezentowały się na naszym 
balkonie. Kupujemy też pojem-
niki i ziemię do sadzenia. Żeby 
nasz balkonowy ogród wyglądał 
pięknie i długo cieszył nas swoją 
rozmaitością, musimy właściwie 
dobrać rośliny i spełnić  ich wy-
magania. Powinniśmy sugerować 
się nie tylko wyglądem, estetyką, 
czy swoimi upodobaniami, ale 
przede wszystkim dobierać rośliny 
do warunków, jakie jesteśmy im 
w stanie zapewnić. Na balkon  
i taras najlepiej nadają się rośliny  
o długim okresie kwitnienia. Jest 
ich całe mnóstwo. Te od dawna 
znane, jak i zupełnie nowe ga-
tunki, oryginalne w kolorystyce  
i pokroju. Wszystkie, także te wy-
marzone, mogą Państwo zakupić u 
nas. Bukieciarnia Kwiaciarnia jest 
w stanie sprowadzić dla Państwa 
upragnioną roślinę. 

Każdej z nich należy jednak 
zapewnić odpowiednie warunki 
glebowe, dlatego urządzając bal-
kon należy pamiętać o zakupie 
skrzynek, donic i pojemników,  
a także odpowiedniej ziemi. Na-

Balkonowy ogród
wozimy i podlewamy w zależności 
od potrzeb roślin, pamiętając jedy-
nie o tym, aby do jednego pojem-
nika nie posadzić zbyt dużo roślin 
lub takich, które mają znacząco 
różne wymagania glebowe. Do-
bierając rośliny, musimy również 
pamiętać o warunkach świetlnych 
panujących na balkonie czy tara-
sie. Na miejsca nasłonecznione, 
południowe, nadają się odmiany 
pelargonii, petunii, czy np. bidens. 
Mniej słoneczną wystawę lubią 
bratki, aksamitki i szałwia. Z kolei 
w cieniu będą pięknie kwitły nie-
cierpki. Bukieciarnia Kwiaciarnia 
poza kwitnącymi roślinami jed-
norocznymi i bylinami posiada  
w swojej ofercie także bogaty wy-
bór krzewów. Jeżeli wybiorą Pań-
stwo krzewy liściaste zimozielone, 
albo iglaki, będą zdobiły Państwa 
ogród przez cały rok. Ważne jest, 
żeby to były gatunki odporne na 
mróz i o powolnym wzroście. 
Nasi pracownicy udzielą Państwu 
odpowiedzi na wszelkie pytania  
i rozwieją każdą wątpliwość.

Jeżeli dokonali już Państwo 
wyboru roślin, należy pomyśleć 
o odpowiednich pojemnikach 
(one też stanowią niezaprzeczal-
ną ozdobę balkonu czy tarasu). 
Bukieciarnia Kwiaciarnia ofe-
ruje donice drewniane, gliniane  
i z tworzyw sztucznych o różnym 
kształcie i kolorystyce. Drewniana 
skrzynka to ładny i modny element 
wystroju. Pasuje do większości 
roślin, ale przed wykorzystaniem 

trzeba ją zabezpieczyć, aby słu-
żyła nam przez wiele lat. W tym 
celu od zewnątrz należy pokryć 
ją środkiem impregnacyjnym,  
a w środku wyłożyć folią perfo-
rowaną. Dużym powodzeniem 
cieszą się też skrzynki, donice 
i pojemniki gliniane. Są jednak 
ciężkie, łatwo się tłuką i pękają 
na mrozie. Najbardziej praktycz-
ne są te z tworzyw sztucznych. 
Wprawdzie nie są tak ozdobne  
i naturalne, jak te drewniane  
i gliniane, ale za to dostępne  
u nas w dużej gamie barw i kształ-
tów. Kiedy już zaopatrzą się 
Państwo we wszystko, co po-
trzebne do ogrodu w wersji mini, 
można przystąpić wreszcie do 
sadzenia. Zaczynamy od wy-
pełnienia dna donicy drenażem. 
Może go stanowić żwir, drobne 
kamyczki lub pokruszone gli-
niane donice. Jednak, aby te 
zabiegi przyniosły najlepszy efekt  
w postaci pięknie i długo kwit-
nących kwiatów oraz zielonych 
roślin, Bukieciarnia Kwiaciarnia 
proponuje wykonanie drenażu  
z keramzytu (również dostępnego 
w naszej ofercie). Wpływa on 
pozytywnie na regulację gospo-
darki wodnej, wchłania nadmiar 
wody i oddaje go, kiedy gleba jest 
przesuszona. Keramzyt ma wiele 
właściwości. Również spulchnia  
i ściółkuje, a co najważniejsze jest 
nieszkodliwy dla roślin. Na drenaż 
wkładamy ziemię, ale tylko świe-
żą. Nie można stosować ubiegło-

rocznej, ponieważ może zawierać 
choroby grzybowe i inne formy 
przetrwalne szkodników. Ziemię 
w donicach należy wymieszać 
z hydrożelem, czyli substancją, 
która magazynuje wodę. Zastoso-
wanie hydrożelu pozwoli zmini-
malizować podlewanie, a rośliny 
mające takie warunki, będą rosły 
bujnie i pięknie kwitły. 

Po tych wszystkich wstępnych, 

ale jakże ważnych czynnościach, 
mogą Państwo sadzić wybrane 
rośliny. 

Mniej wprawionym w zago-
spodarowywaniu ogrodów, balko-
nów i tarasów, pozbawionym czasu 
lub po prostu wygodnym, udzie-
lamy fachowej pomocy, również  
w dogodnym dla Państwa miej-
scu – ogrodzie, balkonie, tarasie, 
z dowozem zakupionych roślin, 

pojemników, ziemi i nawozów. 
Bukieciarnia Kwiaciarnia za-

prasza wszystkich miłych Klien-
tów.

Izabella Radke Marczak 

Kwiaciarnia Bukieciarnia
Piotrków, ul. Szewska 5

502 567 367
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Wszystkie supermarkety Bri-
comarché funkcjonują jako polskie 
spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością, które zarejestrowane 
są w miejscowych urzędach,  
w naszym przypadku w Piotrko-
wie Trybunalskim. A to oznacza, 
że każda taka spółka płaci podat-
ki, które trafiają do miejskiego 
budżetu. 

Przedsiębiorców zrzeszonych 
w ramach sieci Bricomarché 
łączy nie tylko wspólna działal-
ność handlowa, ale także liczne 
inicjatywy dobroczynne i pro-
społeczne w miejscowościach,  
w których prowadzą swoje 
przedsiębiorstwa. Budują place 
zabaw, prowadzą największą 
w Polsce akcję zbiórki krwi. 
Organizują także bezpłatne 
badania mammograficzne dla 
kobiet w wieku 50-69 lat oraz 
letnie kolonie dla dzieci z nie-
zamożnych rodzin. – W tym 
roku już po raz drugi te akcje 
odbędą się w Piotrkowie – mówi 
Iga Sułowska-Bartoś, właściciel 
Bricomarche.

Bricomarché w Piotrkowie 
od roku funkcjonuje już w nowej 
lokalizacji. Przez ten czas jego 

W Piotrkowie płacą podatki i tutaj pomagają mieszkańcom 
Każdy klient dokłada swoją cegiełkę! 
Właścicielami Bricomarché w piotrkowskiej Galerii Echo są polscy przedsiębiorcy. Supermarket typu Dom 
i Ogród należy do małżeństwa, które trzy lata temu zamieszkało w Piotrkowie Trybunalskim, aby prowadzić rodzinny biznes pod marką 
Bricomarché. Oprócz tego, że to właśnie tutaj płacą podatki, pomagają również mieszkańcom naszego regionu.

właściciele pomogli wielu insty-
tucjom i organizacjom z miasta 
i regionu, wspierając ważne spo-
łecznie inicjatywy. W 2014 i 2015 
roku, w ramach działań z Fundacją 
Muszkieterów, piotrkowskie Brico 
przekazało kolejno po 3.500 zło-
tych na potrzeby Domu Dziecka 
w Piotrkowie.

W 2015 byli fundatorami Placu 
Zabaw obok Świetlicy Środowi-
skowej przy ul. Norwida 4, gdzie 
podczas ceremonii otwarcia odbyła 
się też wielka, kolorowa impreza 
dla dzieci z udziałem władz miasta. 

W 2016 właściciele Brico ufun-
dowali kolonie letnie nad mo-
rzem w ramach akcji „Wakacje 
z Muszkieterami” dla czwórki 
podopiecznych Pogotowia Opie-
kuńczego i  Domu Dziecka  
w Piotrkowie. 

W 2017 roku Bricomarché 
nadal, w miarę możliwości, bę-
dzie starało się wspierać ciekawe 
inicjatywy. W tym roku będzie 
również finansowało akcję „Wa-
kacje z Muszkieterami”. Kolejne 
dzieci z Piotrkowa pojadą na 
wymarzone letnie wakacje dzięki 
działaniom firmy.

Bricomarché wspierało różne 

koncerty organizowane na terenie 
hali widowiskowej OSiR. 

Uczestniczą również w Obcho-
dach 800-lecia miasta Piotrkowa 

Artykuł sponsorowany

Trybunalskiego. 
- Chcemy bardzo podziękować 

wszystkim klientom naszego skle-
pu, bez których ta pomoc nie byłaby 

możliwa. Bardzo cieszymy się, że 
oprócz działalności komercyjnej 
możemy również fundować uśmiech  
i radość lokalnej społeczności 

naszego miasta, bo Piotrków Try-
bunalski jest już i naszym domem 
– podkreślają właściciele Brico-
marché.
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Dlaczego?
Trzeba zaznaczyć, że nazwa 

zarówno procesu (rekuperacja), 
jak i urządzenia (rekuperator) 
czerpie korzenie z łaciny – re-
cuperatio oznacza odzyskiwanie 
lub regenerację. A konkretnie 
– regenerację ciepła poprzez 
zastosowanie wentylacji me-
chanicznej, pozwalającej na 
swobodną wymianę powietrza 
zużytego, zanieczyszczonego, 
zawilgoconego i nasyconego 
dwutlenkiem węgla na świeże 
i czyste.

Tym korzystającym  z kla-
sycznej wentylacji grawitacyj-
nej zapewne nie jest obcy tzw. 
zaduch, a więc wysokie natęże-
nie wilgotności spowodowane 
nieefektywnym filtrowaniem 
powietrza. Sprawia on, że gorzej 
wypoczywamy, śpimy i mamy 
gorsze samopoczucie. Dodajmy 
do tego pleśń, grzyb na ścianie  
i przykry zapach.... 

Powietrze, którym oddycha-
my składa się niemal dokładnie 
z tego, co absorbujemy, przeby-
wając na zewnątrz. Nieustanne 
otwieranie drzwi czy ok ien  
powoduje, że powietrze z ze-
wnątrz dostaje się do środka. 
Dod ajmy do  t ego  z m ien ne 
pory roku i kapryśną pogodę... 
Za równo k l imatyzacja ,  ja k 
i  k lasyczne ogrzewanie n ie 
potrafią poradzić sobie z prze-
f i lt rowaniem wymienionych 
zanieczyszeń.  

W przypadku rekuperacji 
skład powietrza się nie zmienia 
i nie ma znaczenie zarówno 
pora roku, dnia, to, czy mamy 
zamknięte okna i czy w po-
mieszczeniu znajdują się ludzie 
(tak, to my odpowiadamy za 
produkcję wilgoci i dwutlenku 
węgla!). Co za tym idzie – odzy-
skiwanie energii z wcześniej już 
ogrzanego powietrza ogranicza 
zapotrzebowanie energetyczne 
domu. Nie ma również koniecz-

REKUPERACJA - co to takiego? Często o niej słyszymy, choć rzadko kiedy 
zdajemy sobie sprawę z tego, czym jest  
i jak właściwie funkcjonuje. Rekuperacja – bo  
o niej mowa – to nowoczesna metoda wentylacji  
i odzyskiwania ciepła z pomieszczeń, bo 
coraz bardziej zależy nam przecież na zdrowiu  
i oszczędności energii.

ności ciągłego otwierania okien 
i wychładzania domu.

Ale skoro wymien i l iśmy 
podstawowe, najważniejsze ko-
rzyści, warto odpowiedzieć też 
na pytanie:

Jak właściwie przebiega 
proces rekuperacji?

To bardzo proste. System 
składa sie z rekuperatora, czyli 
urządzenia tworzonego przez 
dwa wentylatory (nawiewny  
i wywiewny), kanałów do trans-
portu powietrza oraz filtrów 
(oczyszczających je z kurzu 
czy pyłków – co pozostaje nie 
bez znaczenia dla alergików). 
Pierwszy z nich ogrzewa świe-
że, uzyskane z czerpni, zimne 
powietrze do optymalnej tem-
peratury (np. z 0 do 18 stopni). 
Drugi działa w kierunku prze-
ciwnym – wprowadza ogrzane, 
za n ieczyszczone powiet rze 
i  wywiewa je  na zewnąt rz . 
Przepływ powietrza jest stały 
i ciągły, a samo powietrze – 
świeże i wolne od tego, czego 
nie chcielibyśmy wdychać. Nie 
oznacza to bynajmniej, że oba 
strumienie się ze sobą mieszają 
– raczej „mijają”, a tym samym 
oddają sobie wzajemną ener-
gię.  System rekuperacji – co 
oczywiste – musi być dostoso-
wany do każdego konkretnego 
gospodarstwa domowego, brać 
pod uwagę układ i rozmiesz-
czenie konkretnych pomiesz-
czeń, specyfikę i konstrukcję 
budynku. To oznacza, że każdy 
projekt przygotowywany jest 
indywidualnie i oddzielnie, tak 
by zastosowanie systemu było 
optymalne. Projektant powi-
nien mieć na uwadze zapotrze-
bowanie budynku na powietrze 
i ilość „domowników”.

Jakie korzyści?
To korzyści dla zdrowia,  dla 

komfortu życia i dla naszego 

portfela. Posiadanie w domu 
systemu rekuperacji wiąże się 
z brakiem konieczności insta-
lacji komina wentylacyjnego. 
Co więcej, wielu eksper tów 
jest zgodnych co do tego, że 
oszczędność w og rzewa n iu 

budynku może osiągnąć na-
wet  50% dot ychczasow ych 
nakładów – przy zastosowaniu 
systemu nie musimy martwić 
się także zakupem droższych, 
wyposażonych w nawiewniki 
i mikrowentylację okien oraz 
zmniejszyć rozmiar grzejników. 

Trzeba jednak podkreślić, 
że rekuperacja nie zastąpi ani 
klimatyzacji, ani ogrzewania. 
W przypadku tej pierwszej, 
omawiany system obniża tem-
peraturę w sposób wyłącznie 
nieznaczny – nie chłodzi tak 
mocno. Mimo wszystko, dom, 
który został skutecznie zabez-
pieczony przed dopływem pro-
mieni słonecznych i wysokich 
temperatur, nie musi koniecznie 
wymagać montażu klimatyzacji 

– tym bardziej, jeśli rekuperacja 
już w nim funkcjonuje. Z kolei, 
jeśli idzie o ogrzewanie – system 
może jedynie ograniczyć jego 
zużycie i obniżyć zapotrzebo-
wanie energetyczne budynku. 
I – pół żartem, pół serio – stale 

zamknięte okna mogą pomóc 
nam odciąć się od uprzykrzają-
cego życie hałasu...

Metod i fachowców, mogą-
cych wykonać system rekupe-
racji, jest wiele. Trzeba jednak 
pamiętać o podstawowej zasa-
dzie – na komforcie życia nie 
można oszczędzać, a „tanio” 
niekoniecznie oznacza „dobrze”. 
Nikt z nas nie chce przecież 
zamówić niewydajnej i nieefek-
tywnej instalacji tylko dlatego, 
że można na tym polu znaleźć 
oszczędności. 

Pracownicy, którzy odpowia-
dają za wdrożenie wentylacji, 
powinni potrafić odpowiedzieć 
na wszystkie nasze wątpliwości  
i mieć spore doświadczenie w tym, 
czym się zajmują.                  /MJ

REKLAMA
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Ubrudziłaś swoją ulubioną białą bluzkę fluidem? Szybko nałóż na 
nią piankę do golenia, przetrzyj kilka razy i wypłucz dobrze w wodzie. 
Nie powinno być już śladu!

8 sprytnych sposobów na domowe kłopoty
Jak w prosty sposób pozbyć 

się osadu z prysznicowej słu-
chawki? 

Kamień osadza się zarówna na 
słuchawce, jaki i w środku. Dobrym 
sposobem na przetkanie zakamie-
nionych otworków w słuchawce jest 
szpilka. Ostrożnie wkładamy ją do 
dziurki i wykonujemy delikatne, 
koliste ruchy. Teraz wystarczy już 
tylko nalać do plastikowego worecz-
ka octu i nałożyć go na słuchawkę 
prysznicową, 

Woreczek mocujemy do słu-
chawki prysznicowej gumką re-
cepturką i pozostawmy na noc. 
Na następny dzień prysznic będzie 
jak nowy. 

Jak uratować sweter weł-
niany, który skurczył się nam 
po praniu? 

Ratunkiem jest odżywka do 
włosów. Sweter wkładamy do 
miski i zalewamy niewielką 
i lością wody. Rozcieńczamy 
odżywkę w stosunku: 4 łyżki 
odżywki na 1-2 łyżk i wody  
(w zależności od gęstości odżyw-
ki) i tak rozcieńczoną miksturę 
polewamy sweter i wmasowując 
w włók na ,  rozprowadza my 
na całej powierzchni. Sweter 
płuczemy w tej samej wodzie  
i  z o s t aw ia my  n a  oko ło  10 
m i n u t ,  a  n a s t ę p n i e  o d -
c i s k a m y  m o ż l i w i e  d u ż o 
wo d y  i  n a c i ą g a my  swe t e r  
w czasie suszenia. 

Chwila nieuwagi i nasza 
ulubiona bluzka nosi ślady po 
zbyt gorącym żelazku. Sposo-
by usuwania takich plam zależą 
od stopnia przypalenia oraz 
rodzaju materiału. Zabrudzenia 
na koszulach można usunąć 
pocierając lekko przyżółcone 
miejsca kawałkiem cukru zwil-
żonym wodą lub pianą z białek 
z dodatkiem soli. Po 15 min. 
spłukać, a jeśli jest potrzeba, 
nałożyć powtórnie. Na błysz-
czące ś lady po żelazku wy-
starczy położyć na świecącym 
się materiale lnianą, wilgotną 

Ma sz du ż y  pęk k luczy  
i ciągle je mylisz? 

Rozwiązan iem mogą być 
kolorowe nakładki na klucze. Te 
jednak mają wadę: przy dużej 
i lości k luczy przecierają się  
w miejscu oczek i trzeba je czę-
sto wymieniać. Jeżeli nie masz 
takich specjalnych nakładek, 
to wystarczy, że pomalujesz 
główki kluczy różnymi kolorami 
lakierów do paznokci. Dla zabez-
pieczenia możesz je pomalować 
jeszcze lakierem bezbarwnym.

Zabierasz się za malowa-
nie pędzlem, ale obawiasz się, 
że pochlapiesz całe otoczenie? 
Jest prosty sposób na utrzymanie  
w czystości puszki i nabieranie 
odpowiedniej ilości farby. Dużą  
i grubą gumkę recepturkę nakładamy 
na spód puszki i naciągamy na otwór 
od strony wieczka. Gumka powinna 
znajdować się na samym środku, tak 
by pocierając o nią pędzel swobodnie 
usuwać nadmiar farby. Brzegi puszki 
będą suche, a farba spłynie bezpośred-
nio do wnętrza puszki.

Zbl iża się sezon na komary. Jednym  
z mniej znanych sposobów uniknięcia spotkania  
z tymi owadami jest bazylia. Postaw doniczkę  
z tym ziołem na stole. Zapach bazylii odstrasza ko-
mary. W skrajnych przypadkach urwij kilka gałązek 
i posiekaj je drobno, by uzyskać mocniejszy zapach. 
Bazylia stojąca na parapecie odstrasza też inne owady. 
Niestety nie może być to okno od strony południowej,  
w pełnym słońcu.

Przypaliłaś garnek, boisz się go porysować 
i nie chcesz szorować ostrymi szczotkami? 
Wlej do niego coca colę i pogotuj kilka minut. 
Garnek powinien być czysty. 

szmatkę i przeprasować ubranie 
na mokro.

REKLAMA
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Działka marzeń
Wybór działki opiera się na sztuce kompromisu. Niższa cena 
często oznacza różnego rodzaju kruczki i haczyki... Działka, którą 
sobie upatrzyliście, jest podejrzanie tania? Możliwe, że jest na 
przykład obciążona hipotecznie albo nieuzbrojona. Należy liczyć 
się z tym, że na “działce marzeń” nie ma co oszczędzać. 

Szeroko pojęta lokalizacja ma 
prawdopodobnie największe zna-
czenie dla potencjalnego kupca. 
Dobrze umiejscowiona działka 
sprawia, że komfort i jakość 
życia są na znacznie wyższym 
poziomie.

Trzeba być świadomym wspo-
mnianej konieczności szuka-
nia kompromisów. Oddalony 
od cent r um dom, położony  
w cichej, spokojnej okolicy to 
spory plus.Tym bardziej, jeśli 
okolica oferuje nam cudowny, 
wart wkomponowania we wnę-
trze krajobraz i kusi rozległymi 
terenami, na których można 
odpocząć – choćby nad jeziorem 
czy w lesie.  Najlepsze nasło-
necznienie panuje na położonej 
na południowej stronie drogi 
działce. Dzięki temu wejście 
główne umieszczone jest od 
północy, a sypialnia, salon czy 
inne pomieszczenia mieszkalne 
znajdują się w słonecznej i odizo-
lowanej od ulicy części, która aż 
prosi się o zaciszny ogród.

 Z drugiej strony osiedlenie 
się z dala od miasta wiąże się ze 
znacznie dłuższym dojazdem do 
centrum na przykład do pracy –  

a na peryferiach często trudno  
o znalezienie alternatywnego 
sposobu dojazdu... Choćby za 
sprawą komunikacji miejskiej. Nie 
wspominając już o tym, że często 
ulice położone na obrzeżach mia-
sta znajdują się w znacznie gor-
szym stanie. Nieutwardzona droga 
polna, zwłaszcza w czasie opadów 
śniegu i deszczu, może przerodzić 
się w nieprzejezdne trzęsawisko. 
Jeszcze gorzej, kiedy dojazdu nie 
ma w ogóle – wówczas konieczne 
będzie ustanowienie służebności 
gruntowej, a więc możliwości 
przejazdu przez działkę sąsiada. 
Z punktu widzenia inwestora 
najlepiej więc, gdy działka przy-
lega do drogi publicznej, będącej 
własnością gminy. 

Jak daleko jest do najbliższego 
sklepu, szkoły, na pocztę czy do 
przystanku autobusowego? Czy 
w niewielkiej odległości od naszej 
działki nie działają zakłady prze-
mysłowe, które mogą powodować 
nieprzyjemny zapach, hałas czy 
zanieczyszczenie? Nie oszukujmy 
się – dom położony w pobliżu 
rzeźni, przetwórni mięsnej czy 
wysypiska śmieci niekoniecznie 
będzie domem naszych marzeń.

Warto udać się do siedziby 
gminy, by zerknąć w miejscowy 
plan zagospodarowania prze-
strzennego i dowiedzieć się, jakie 
zamiary ma gmina wobec okolicy, 
w której mają znaleźć się nasze 
cztery ściany. Może w ciągu kilku 
najbliższych lat w sąsiedztwie 
pojawią się centra handlowe, 
supermarkety, czy wspomniane 

wcześniej, feralne zakłady prze-
mysłowe? Wszystko to ma wpływ 
na obniżenie ceny działki. I jako-
ści naszego życia. 

Ważne jest sprawdzenie, czy 
w granicach działki znajdują się 
sieci elektroenergetyczna, gazowa, 
wodociągowa i kanalizacyjna. 
Nieuzbrojona posesja jest znacznie 
tańsza, ale w praktyce dozbrojenie 

jej i tak wiąże się z dużymi nakła-
dami finansowymi i czasowymi. 

Inne szczegółowe informacje 
o samym właścicielu i nierucho-
mości można znaleźć w księ-
gach wieczystych gruntu. Odpis  
z księgi wieczystej można uzy-
skać w sądzie rejonowym.

Pa m ięt ajmy:  z  wyborem 
działki nie warto się spieszyć. 

Warto pytać, sprawdzać, anali-
zować i porównywać. Nie ma nic 
gorszego niż pochopnie podjęta 
decyzja... Której konsekwencje 
mogą być przykre niezależnie 
od tego, czy kupujemy działkę 
pod inwestycję, czy chcemy na 
niej wybudować swoje gniazdko. 

 
mj
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Gotowa czy wykonana  
samodzielnie?

Taką mini szkalrnię możemy 
kupić gotową już za niewielkie pie-
niądze w popularnych sklepach sie-
ciowych. Najtańsze można nabyć już 
za 20 zł. Droższe to wydatek rzędu 
50-60 zł. Majsterkowicze mogą taką 
szklarenkę wykonać samodziel-
nie. Najprościej jest wykorzystać  
w tym celu stare akwarium. Na górę 
kładziemy szklaną pokrywę albo 
po prostu odwracamy akwarium 
do góry dnem. W takim przypadku 
jako dno mini szklarni możemy 
użyć kuwety na sadzonki.

Miejsce na mini szklarnię
Najlepiej umieścić ją na pa-

rapecie przy głównym źródle 
światła (ale nie przy pełnym 
nasłonecznieniu) albo na bal-
konie. Optymalna temperatura 
k iełkowania dla większości 
roś l i n  m ieśc i  s ię  w g ra n i-

Szklarnia na parapecie
Wiosna to idealny czas na założenie domowej szklarni do uprawy ziół. 
Jeśli jednak z różnych przyczyn nie zdążyliśmy wysiać nasion ziół 
na rozsadę w marcu, nic straconego. Możemy kupić już wyrośnięte 
zioła w doniczkach i umieścić je w parapaetowej mini szklarni. Taka 
szklarnia to doskonałe rozwiązanie dla wielbicieli świeżych ziół, którzy 
nie posiadają ogrodu. Ponadto taka szklarnia może być też oryginalną 
ozdobą na naszym parapecie lub półce. 

Mini szklarnia może być oryginalną ozdobą parapetu. Zioła, warzywa można 
hodować nie posiadając ogrodu.

cach 18-20° C. Jeś l i  jednak 
z d e cyduj e my  s i ę  h o d owa ć 
w mini szklarni i dynie, po-
m idor y  bąd ź  oraz paprykę, 
wtedy musimy pamiętać, że 
są  to  wa rzywa c iep łolubne  
i potrzebują wyższej temper-
atury, nawet do 28°C. Nato-
miast, gdy wzejdą dobrze jest 
obniżyć temperaturę do 20° C 
w dzień, a nocy do 14–16 °C  
w przypadku papryki oraz 18-
20° C dla pomidorów.

O czym należy pamiętać?
Przy hodowaniu ziół i warzyw 

w domowych szklarniach bardzo 
ważne jest podłoże. Oczywiście 
najlepiej jest wykorzystać gotową 
ziemię do rozsad lub uniwersalną 
zmieszaną z torfem oraz pias-
kiem. Warto ją też przesiać, by 
usunąć zbyt duże kawałki torfu. 
Można również na dno położyć 
kawałki rozbitej doniczki oraz 
kamyki. Dzięki temu, nawet jeśli 
za bardzo podlejemy rośliny, 

zmniejszy się ryzyko, że zgniją.
Rośliny możemy też posadzić 

w różnych nietypowych pojem-
nikach. Mogą to być nawet…  
skorupki umieszczone w pojem-
nikach na jajka.

Jakie zioła i warzywa hodować 
w domowej szklarni?

To już zależy od nas samych. 
To może być pietruszka, szczypio-
rek, oregano, szałwia, lawenda, 
melisa, mięta, bazylia, tymianek 

lub majeranek, koper, cebula, 
pomidory, sałata czy rzeżucha. 
Wielbiciele bardziej oryginalnych 
ziół mogą pokusić się o ostropest, 
miętę marokańską, miętę truskaw-
kową czy lubczyk.

REKLAMA
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Dwa najstarsze bliźniacze 
jedenastopiętrowe piotrkowskie 
wieżowce dumnie wznoszą się 
ku niebu przy ulicy Sienkiewi-
cza, naprzeciwko Hali Targo-
wej. Niezaprzeczalnie dominują  
w zabudowie tej części miasta. 
Trudno ich nie zauważyć. Od prze-
szło 45 lat są domem dla blisko 160 
rodzin. Co ciekawe jednak, nawet  
w opinii osób z administracji 
zarządzającej tymi nierucho-
mościami budynki owe są zbyt 
ciężkie jak na grunty, na których 
zostały wzniesione. Budowa tych 
kolosów była „znakiem nowocze-
snych przemian dokonujących się  
w starym grodzie”. Po latach 
można jednak śmiało rzec, iż te 
betonowe bloki to symbol niezre-
alizowanych planów poprzedniej 
epoki i nie do końca porządnie 
przemyślanych koncepcji. Współ-
cześni piotrkowianie, spoglądając 
na ich mury, nie zdają sobie spra-

Niedokończona dzielnica
W sumie planowano ich sześć. Pierwsze tak wysokie budynki w Piotr-
kowie. Górując nad miastem, miały tworzyć dzielnicę wysokościowców. 
Dach jednego z nich chciano zaadaptować pod ładny i bezpieczny taras 
widokowy oraz kawiarenkę. Niestety… wybudowano tylko dwa i w dodatku 
bez jakichkolwiek atrakcji turystycznych! Mało tego, ponieważ nie wszystko 
odbyło się zgodnie z prawem, musiało minąć sześć lat, nim pierwsze brygady 
budowlane rozpoczęły prace.

wy, że to tylko fragment nigdy 
niedokończonego osiedla wyso-
kościowców. 

Wiosną 1963 roku mieszkań-
ców Piotrkowa zelektryzowała 
wiadomość, że nad Strawą wresz-
cie rusza budownictwo wielokon-
dygnacyjne. Na łamach lokalnej 
prasy – „Gazety Ziemi Piotrkow-
skiej” i „Głosu Robotniczego” 
– dyrektor inżynier Sadowski  
z Piotrkowskiego Przedsiębior-
stwa Budowlanego zapowiadał 
realizację projektu zakładającego 
wzniesienie na terenach osie-

dla „Centrum” (obecnie osiedle 
Piastowskie) kilku jedenastopię-
trowych budynków. We wspo-
mnianym roku planowano ruszyć 
z budową dwóch wieżowców przy 
Hali Targowej, natomiast wio-
sną następnego roku zakładano 
rozpoczęcie prac przy kolejnych 
czterech wysokościowcach pomię-
dzy warsztatami dawnego Tech-
nikum Przemysłu Szklarskiego 
a torami PKP. Informacje te roz-
powszechniono, zanim ówczesna 
Miejska Rada Narodowa (MRN) 
wyraziła zgodę na przeznaczenie 
wymienionych terenów pod taką 
zabudowę i nim uzyskano po-
zwolenie Komitetu Urbanistyki 
i Architektury w Warszawie na 
wzniesienie tak wysokich domów 
mieszkalnych. Jak na tamte czasy, 
był to krok nad wyraz śmiały, tym 
bardziej że obowiązywał wówczas 
centralny system planowania. 
Mało tego, na posiedzeniu MRN 

większość przedstawicieli władz 
Piotrkowa postulowała utworzenie 
w tej części miasta placu zabaw 
dla dzieci. W końcu jednak we 
wrześniu 1963 roku zapadła de-
cyzja – budujemy wysokościowce. 
Niestety, plany były piękniejsze 
niż rzeczywistość. Pierwsi ro-
botnicy na teren budowy weszli 
dopiero sześć lat później! Z kolei 
postawienie drugiego wieżowca 
przeciągnęło się o rok. Czterech 
kolejnych miasto się już nie docze-
kało. Choć tyle też opowiadano, 
jak pięknie będzie, gdy na dachu 

jednego z wieżowców przy ulicy 
Sienkiewicza 12 zostanie urzą-
dzony „ładny i bezpieczny” taras 
widokowy, a nawet kawiarenka, to 
jednak żadnego z tych zamierzeń 
także nie zrealizowano. 

Twórcą projektu architek-
tonicznego pierwszych piotr-
kowskich wysokościowców był 
inżynier Żołubak z Wojewódzkie-
go Biura Projektów w Łodzi. Ma-
szyny budowlane, w tym wysokie 
dźwigi, zapewniali łodzianie, a do 
piotrkowian należało wykonanie 
planu. Wznoszenie pierwszych 
drapaczy chmur w mieście ob-
fitowało jednak w problemy. Po 
pierwsze, czas realizacji urba-
nistycznej koncepcji zabudowy 
Tomiczczyzny (przedwojenna 
nazwa terenów obecnego osiedla 
Piastowskiego, wówczas Centrum) 
przesunął się o kilka lat. Po drugie, 
już w momencie rozpoczęcia bu-
dowy okazało się, iż projekt musi 

być poprawiony i zamiast oddać 
budynki do użytku w 1969 roku, 
zdano je miastu dopiero w 1970 
roku. Po trzecie, jak przyznawali 
sami budowniczowie, brakowało 
rąk do pracy. Jedyna piotrkowska 
szkoła kształcąca mistrzów kielni 
nie była w stanie zapewnić pełnej 
obsady załóg. Później zaś zupełnie 
zrezygnowano z tworzenia w mie-
ście dzielnicy wysokościowców. 
Dlaczego? Można się tylko do-
myślać. Od lat międzywojennych 
wiedziano, że w porównaniu  
z innymi terenami w mieście te 

mają najbardziej miękkie podłoże. 
Już budowa samej Hali Targowej 
w 1925 roku budziła obawy, że 
może dojść do katastrofy. Jak 
mówi jeden z pracowników admi-
nistracji obsługującej dwa najstar-
sze piotrkowskie wysokościowce:

budynki te należą do najcięż-
szych w trybunalskim grodzie. 
Stawiane były metodą szalowania 
ścian z betonu, czyli wylewania ich 
na mokro od podstawy po szczyt 
budynku, dodatkowo posiadają 
podwójnie zbrojone ściany – 10 prę-
tów pionowo i 10 prętów poziomo, 
ułożonych wewnątrz każdej ze ścian 
nośnych. Biorąc pod uwagę gabary-
ty wieżowców: 35 m wysokie i 14 × 
24 m szerokie, to naprawdę kolosy. 

Stąd wniosek, że zbyt ciężkie 
budownictwo stanowiło nie lada 
zagrożenie, a lokalna władza nie 
chciała brać odpowiedzialności 
za ewentualną tragedię. Prawdo-
podobnie także nie starczyło pie-
niędzy na tak wielką inwestycję.

Dwa wzniesione wieżowce 
natomiast władze były gotowe 
przekazać na hotele robotnicze dla 
pracowników budowanej właśnie 
elektrowni i kopalni Bełchatów. 
Zresztą układ korytarzowy bu-
dynków, gdzie wszystkie lokale są 
dostępne z biegnącego środkiem 
każdego piętra korytarza, który  
z kolei łączy się z klatką schodową 
i windą umieszczoną w szczycie, 
świetnie pasował do tego typu 
użytkowania. Niemniej, o czym 

mówią wtajemniczeni, „pewnego 
dnia zadzwonił telefon z komitetu  
i dwa wieżowce zostały przekaza-
ne w posiadanie jednej z piotrkow-
skich spółdzielni. Wszak wówczas 
nastała odgórnie zlecona moda na 
spółdzielczość mieszkaniową”.

Jeśli porównać dzisiejsze bu-
downictwo wielokondygnacyjne 
z najstarszymi wysokościowcami 
w mieście, 87 mieszkań w jed-
nym budynku nie robi wrażenia. 
Przeszło 40 lat temu było zupełnie 
inaczej. Dwa wieżowce z łączną 
liczbą przekraczającą 160 lokali 
to było coś. Zwłaszcza że więk-
szość to popularne M-3 (aż 152 
mieszkania), M-4 tylko jedno i 20 
lokali typu M-2.                         

 /Agawa

fot. A.Różewski

fot. J.Gnyp

fot. J.Gnyp
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„Sklejki” Piotrków Tryb.   
ul. Roosevelta 28

www. sklejkapiotrkow.pl

Super oferta!

 sprzedaż drewna 
opałowego już w cenie

90 zł
za metr2

REKLAMA

Więcej pomysłów na stylizacje 
na www.patynowy.pl

Nasze zaplecze to wąski i długi 
korytarzyk. Aby go troszkę “po-
większyć”, drzwi po prawej stronie 
pomalowałyśmy na jasno-żółty. 
Natomiast na drzwiach do toalety 
powstał właśnie op-art. Stanowi 
on przedłużenie korytarza, dzięki 
temu jest mniej klaustrofobiczny 
:) Malowanie t ych drz wi było 
czasochłonne, wymagało ode 
mnie precyzji, ale zdecydowanie 
było warto!

 Idea stworzenia takiego wzoru 
dającego głębię polega na zrozu-
mieniu zasad rysowania perspek-
tywy. To między innymi o niej 
uczę Was podczas cyklu spotkań 
o kolorze  w projektowaniu mebli 
i wnętrz.

Internet jest pełen inspiracji. 
Możecie zobaczyć jak inni zaadap-
towali sztukę op-art do własnych 
wnętrz m.in. na  Pintereście. Miłej 
zabawy!

Pomysł na wnętrze: OP-ART
radzi Marta Stary, Pracownia Patynowy

Marta Stary - Magister Sztuki, absolwentka Uniwersytetu Peda-
gogicznego w Krakowie. Jej specjalizacja to graf ika warsztatowa, 
szczególnie akwatinta. Ponadto, Martę szczególnie interesują psy-
chologiczne aspekty twórczości, w tym m.in. wykorzystanie technik 
pobudzania kreatywności w pracy i życiu osobistym. Poprzednie 
doświadczenie zawodowe: praca w Muzeum Historycznym Mia-
sta Krakowa oraz w pracowniach artystycznych przy organizacji 
wyjazdów i warsztatów twórczych.

Sztuka op-art we wnętrzach daje spektakularny efekt. Pełni funkcję ozdobną, wspaniale 
ożywia przestrzeń i nadaje jej charakteru. Dodatkowo potrafi powiększyć optycznie prze-
strzeń, gdy ta jest mała i ciasna.

Do łask wóciły ciepłe wnętrza, 
dające poczucie bezpieczeństwa 
i pozwalające na pełen relaks  
i wyciszenie. Minimalistyczny 
styl skandynawski z dominującą 
białą barwą powoli odchodzi  
w zapomnienie na rzecz subtel-
nego zwrotu ku trendom ekolo-
gicznym - czytamy na portalu 
dekoria.pl

- Przeniesienie do mieszka-
nia ekologicznych trendów na 

TRENDY: Zielono mi!
Instytut Pantone wybrał greenery kolorem roku. Współgrają z nim na naturalne materiały, 
kolory ziemi i dodatki, tworzące przytulny nastrój.

2017 rok sprawi, że przebywanie  
w domowych pomieszczeniach 
zacznie przypominać spacer po 
lesie. Kierunek ten silnie nawiązu-
je do wywodzących się z kultury 
japońskiej leśnych kąpieli, czyli 
niespiesznego przechadzania się 
wśród drzew i głębokiego od-
dychania świeżym powietrzem.
(...) Bliskość przyrody wyraża się 
jednak nie tylko w wyborze palety 
barw, lecz także w wykorzystaniu 

naturalnych materiałów i kształtów, 
takich jak drewno, papier czy korek. 
Szlachetna struktura drewna będzie 
pięknie wyglądać jako baza lampy, 
ramy lustra lub obrazu, a nawet 
świecznika - radzą styliści wnętrz  
z portalu dekoria.pl.

Kolor greenery będzie też bo-
haterem jednego z największych  
w Polsce imprez designerskich  - Fe-
stiwalu Wnętrz, który dobędzie się  
10 i 11 czerwca 2017 r. w Krakowie.
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