PANORAMA BUDOWLANA
Środa, 24/04/2019

Leszczyński samorząd
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jest możliwy

Milionowe inwestycje
pod ziemią w powiecie
rawickim

W Lesznie powodzenie mają
małe domy i mieszkania. Za ile
można je kupić?

STRONA 04

STRONA 06

STRONA 07

WIZUALIZACJA MBP LESZNO

Nowa siedziba
biblioteki

PANORAMA BUDOWLANA

Nie wolno
wypalać traw
Katarzyna Piojda
redakcja@panoramaleszczynska.pl.pl

Przed laty mówiono, że trawę
powinno się wypalać na wiosnę. Ogrodnicy twierdzili, że to
zapewni lepszy wzrost młodej
trawie. Teraz wiemy, że jest
inaczej. Prawnie wypalanie
traw jest zabronione!
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Nie można wypalać traw, ponieważ dym z ognia bardzo
szkodzi i ludziom, i zwierzętom. A to niejedyny powód, dla
którego wypalania traw należy
zaprzestać. Podczas wypalania
traw uszkodzona zostaje mikrofauna i mikroflora. Owady
oraz inne małe żyjątka giną
w płomieniach, np. dżdżownice, które spulchniają ziemię.
Mikroflora jest natomiast niezbędna do utrzymania równowagi biologicznej.
Kiedyś działkowcy przekonywali, że całkowite wypalenie
trawy gwarantuje lepszy
wzrost nowej trawce. Twierdzili także, że popiół korzystnie
działa na glebę. Okazało się, że
jest odwrotnie. Popiół negatywnie oddziałuje na ziemię,
bo ziemia się przegrzewa. Po-

woduje, że plony są niższe
przeważnie o 5–8%. Poza tym
warstwa próchnicy w glebie zostaje zniszczona.
Gdy trawa rośnie na torfie,
jest jeszcze większe niebezpieczeństwo. Mieszanka, jaką stanowi torf, pali się długo,
a do tego głęboko. Tym samym
długo gaśnie. Jeżeli ogień się
rozprzestrzeni, trudno go ugasić.
Jest jeszcze jeden powód,
dlaczego nie należy wypalać
traw – pożar odkrywa wierzchnią warstwę ziemi, co może powodować wystąpienie erozji.
Oczywistym zagrożeniem
jest pożar. Z łąki czy nieużytku
ogień rozprzestrzenia się swobodnie, zagrażając i budynkom
i ludziom. Zdarzają się wypadki
śmiertelne i zniszczenia dobytku. Niestety, co roku
wczesną wiosną dowiadujemy
się o takich wypadkach.
Kodeks wykroczeń za wypalanie traw przewiduje karę
grzywny w wysokości do 5 tys.
zł. Gdy wypalanie traw doprowadzi do pożaru, w którym zagrożone zostanie ludzkie życie
lub zdrowie, to za czyn ten
można nawet trafić do więzienia - od roku do 10 lat. ¹

Aby trawa dobrze rosła, niepotrzebne jest wypalanie. Prawnie
wypalanie traw jest zabronione
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Pora na wiosenną
przemianę
Monika Kaczyńska
redakcja@panoramaleszczynska.pl

Ogród
Zielone krzewy i drzewa to baza, na której można zbudować
ogród w takim klimacie, jaki
będzie nam odpowiadał. Ważne jest zastosowanie odpowiednich kolorów i kilka małych trików.

U

czynić ogród bardziej przytulnym,
jaśniejszym, a nawet optycznie go
powiększyć? To
jest możliwe. Wystarczą
do tego zmieniające się co sezon jednoroczne rośliny i trochę akcesoriów. Popularne
i znów bardzo modne rośliny to
m. in. groszek pachnący, nasturcje, nagietki, słoneczniki,
astry, cynie czy aksamitki.

Rozjaśnić zakamarki
O urodzie ogrodu w dużej mierze decydują kolory. Wybierając rośliny warto pamiętać
o kilku zasadach. Barwy ciepłe
i jaskrawe (czerwień, pomarańcz czy żółć) sprawdzą się
kiedy ogród wydaje się mało
przytulny i duży. Zacienione zakamarki staną się jaśniejsze
kiedy użyjemy barw chłodnych
i jasnych. Dobrze sprawdzą się
różne odcienie błękitu, jasne
fiolety, a także róże i inne pastelowe barwy.
Jeśli zdecydujemy się
z przodu rabat posadzić rośliny
w ciepłych kolorach, a te w zimnych odcieniach posadzimy
z tyłu, uzyskamy wizualne poszerzenie przestrzeni naszego
ogrodu.
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Masz krewnych za granicą?
Poleć im e-wydanie „Panoramy”

Ogrodowe donice stanowią ważny element dekoracyjny
Innym ciekawym zabiegiem jest zastosowanie luster.
Wykorzystanie ich nadaje ogrodowi nowy wymiar oraz dostarcza wiele radości i zaskoczeń zarówno mieszkańcom

W stworzeniu klimatu
podczas spotkań
z przyjaciółmi pomogą
wiszące na drzewach
lub werandzie łańcuchy
świetlne z kolorowymi
żarówkami

jak i gościom. Najlepiej, jeśli lustra umieszczone zostaną
na obrzeżach ogrodu lub
na murze czy ogrodzeniu. Małe
lusterka można umieścić na rabatkach, aby odzwierciedlić pojedyncze kwiaty. Położenie luster może dać niepowtarzalny
widok ogrodu, którego normalnie nie jesteśmy w stanie zauważyć.
Jeśli ustawimy w ogrodzie
kilku luster, zmienimy zwykły
ogród w niezwykłe miejsce.
Specjaliśći od aranżacji polecają, aby wybrać grube szklane
tafle ze szlifowanymi krawędziami i tylną stroną zabezpie-

czoną
farbą
czukową.

chlorokau-

Światło w ogrodzie
Uroku i wyjątkowej atmosfery
po zmroku dodadzą odpowiednio dobrane lampy ogrodowe.
Wybór nie jest trudny.
Na rynku dostępnych jest wiele
propozycji: są lampy solarne
oświetlające ścieżki, modele
montowane do elewacji lub
stojące o różnych wysokościach czy oprawy, które można
umieścić w podłożu. Ciekawą
propozycją są reflektory
do oczek wodnych, które pływają po powierzchni. ¹
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Unijna kasa na nową siedzibę biblioteki
Pełen dostęp
do głównej siedziby
biblioteki zyskają
wreszcie osoby
niepełnosprawne
i w podeszłym wieku

Anna Machowska
Michał Wiśniewski
machowska@panoramaleszczynska.pl

Leszno
W Urzędzie Marszałkowskim
w Poznaniu uroczyście podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji związanej z budową nowej siedziby biblioteki. Miasto otrzyma na ten cel
ponad 20 mln zł ze środków
unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020.

Andrzej Kuźmiński

znajdzie coś ciekawego dla siebie - mówił dyrektor Andrzej
Kuźmiński.

Wizualizacja przedstawiająca nową siedzibę biblioteki przy Placu Metziga wygląda naprawdę obiecująco

Biblioteka będzie na Metizga
Nowa siedziba leszczyńskiej
MBP powstanie w dawnej
szkole zawodowej przy Placu
Metziga. Budynek zostanie
gruntownie zmodernizowany
i dostosowany do potrzeb biblioteki.

- Najstarsi stażem pracownicy naszej biblioteki przyznają, że spełnią się ich marzenia sprzed kilkudziesięciu lat,
bo od tak dawna mówiło się
o potrzebie remontu lub nowej siedzibie naszej placówki
– wyznał nam zaraz po przyznaniu miastu dofinansowania Andrzej Kuźmiński. – Muszę tu zaznaczyć, że duża
w tym zasługa prezydenta
Leszna Łukasza Borowiaka
i jego determinacji, aby to
przedsięwzięcie udało się
wreszcie zrealizować.
Tempo prac będzie musiało być naprawdę szybkie,

FOT. ARCHIWUM

D

okument sygnowali
prezydent
Leszna
Łukasz
Borowiak oraz Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. W spotkaniu uczestniczyli również Andrzej
Kuźmiński, dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie i Barbara Krawiec, do niedawna skarbnik miasta Leszna, bez której wsparcia realizację projektu trudno sobie
wyobrazić.
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bo zgodnie ze zgłoszonym
projektem budynek ma być
gotowy już w 2020 roku.

Nowa siedziba, wielkie zmiany
Czytelników w nowej siedzibie
biblioteki czeka wiele nowości
i niespodzianek. Nic dziwnego, placówka będzie mieć
do swojej dyspozycji dwa razy
większą powierzchnię niż
obecnie.
- Cieszy mnie, że pełen dostęp do głównej siedziby biblioteki zyskają wreszcie osoby
niepełnosprawne i w podeszłym wieku. Dla wielu z nich
schody, wszechobecne w bu-

dynku przy ulicy Chrobrego,
są barierą nie do przejścia –
przyznał A. Kuźmiński.
Przy Placu Metziga tematyczne wypożyczalnie i czytelnie biblioteki mają współgrać
z wyznaczonymi czterema
strefami: odkrywania, doświadczeń, kreacji i partycypacji. Tym samym placówka stanie się więc również niejako
galerią kultury i miejscem prezentacji dziedzictwa kulturowego regionu leszczyńskiego.
Wspomniane cztery strefy
w bibliotece tworzyć mają
m.in.: pomieszczenia ze zbiorami regionalnymi, informacja

turystyczna z księgarnią regionalną, kawiarnia, sala konferencyjna, muzeum drukarstwa, drukarnia i pokój Stanisława Grochowiaka oraz duży
i przestronny hall z przestrzeniami ekspozycyjnymi.
Po przeprowadzce główna
siedziba biblioteki ma być
miejscem, które tętni życiem
przez całą dobę. Stąd też pomysł, aby była otwarta do późnych godzin wieczornych,
w ciągu tygodnia do godziny
21.00 lub 22.00, a w weekendy
nawet do północy.
- Jestem przekonany, że
każdy chętnie tu przyjdzie, bo

Pieniądze na rewitalizację
Koszt całej tej inwestycji
szacowany jest na ponad 24
mln zł. Dofinansowanie stanowić będzie więc lwią jego
część. Projekt, którego pełna
nazwa brzmi: „Modernizacja
budynku przy Pl. Metziga 25
z dostosowaniem, na potrzeby MBP w Lesznie. Udział
w kulturze warunkiem rewitalizacji społecznej Leszna”
otrzymał 39 pkt, co stanowi
88,64% maksymalnej liczby
punktów możliwej do uzyskania. Dzięki temu dofinansowanie, jakie samorząd dostanie na jego realizację, wynosi
aż 85%.
Dodajmy jeszcze, że unijne
pieniądze trafią do Leszna
w ramach programu, który
skupia się na rewitalizacji
miast, ich dzielnic, terenów
wiejskich oraz terenów
poprzemysłowych i powojskowych. Nadrzędnym celem
działań w tym obszarze
wsparcia unijnego jest promowanie włączenia społecznego,
walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją. ¹
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Remont łazienki bez skuwania płytek.
Jak zrobić tanią metamorfozę
Wojciech Lechowski
redakcja@panoramaleszczynska.pl

Remonty

Z

płytkami ceramicznymi jest tak, że choć
teoretycznie kupujemy je na długi czas,
to w praktyce szybko
nam się nudzą i zwyczajnie
przestają podobać. Inna sprawa
to często zmieniające się trendy
modowe, które dotyczą zarówno wzornictwa, wymiarów
glazury i terakoty, jak i sposobu
jej układania. Jeszcze wcale nie
tak dawno za szczęśliwców
uważali się ci, którzy mieli
płytki w łazience od podłogi aż
po sufit.

Dodatkowy kłopot?
Za pomocą płyt gipsowo-kartonowych można tworzyć nowe,
estetyczne powierzchnie ścian
niezależnie od podłoża. Zatem
możliwe jest przykrycie tym
materiałem także i starej glazury. Warunkiem jest jednak jej

FOT. MANBOB86 / PIXABAY.COM

Skuwanie starej glazury wiąże
się nierozłącznie z dużym bałaganem. Aby tego uniknąć,
można wykorzystać jeden ze
sposobów na przeprowadzenie remontu bez usuwania
wysłużonych lub wyjątkowo
nielubianych kafli.

Prostym i szybkim sposobem na odnowienie łazienki jest pomalowanie glazury farbą
bardzo dobre przyleganie. Jeśli
płytki solidnie trzymają się
ściany, należy poszukać w sklepach odpowiednich preparatów gruntujących oraz klejących, za pomocą których przykleimy płytę. Jeżeli jednak podłoże z glazury jest wątpliwej jakości – nie pozostaje nam nic innego, jak montaż płyt na stelażu, co niestety wiąże się ze
zmniejszeniem powierzchni remontowanego pomieszczenia.
Metoda stosowania płyt
gipsowo-kartonowych na starych płytkach ma spore grono
przeciwników. Fachowcy uwa-

żają ją najczęściej za bezsensowną i mającą niewiele wspólnego z porządnie przeprowadzonym remontem. Z drugiej
jednak strony nowe ściany dają
cały szereg możliwości do ich
wykończenia. Płytę można pomalować farbą o odpowiednim
przeznaczeniu lub okleić tapetą.
Inną metodą na zlikwidowanie starej glazury bez jej skuwania jest położenie płytek
na płytki. O trwałości przeprowadzonych prac decyduje prawidłowe przygotowanie podłoża oraz jakość zastosowanych

preparatów klejowych. Należy
pamiętać, że układanie nowych płytek na starych możliwe jest tylko wówczas, gdy
spodnia okładzina bardzo dobrze trzyma się ścian. Jeśli istnieją ubytki – trzeba je wyrównać do jednego poziomu i uzupełnione zaprawą miejsca starannie zagruntować.

Mało znane farby
Pośród mnóstwa dostępnych
aktualnie farb są też przeznaczone do malowania płytek.
Zastosowanie takiego produktu
na starej glazurze stanowi

pewne rozwiązanie dla osób,
które chcą uniknąć kłopotliwego kucia ścian. Należy jednak zaznaczyć, że zabieg malowania jest pracochłonny i niezbyt trwały.
Przed
przystąpieniem
do malowania kafle należy odtłuścić, oczyścić i zmatowić
drobnoziarnistym papierem
ściernym. Brak tych czynności
powoduje najczęściej nieprzyjmowanie farby przez płytki
bądź jej łuszczenie się i odpryskiwanie. Również samo malowanie nie jest czynnością tak
prostą. Płytki maluje się razem
z fugami, zwracając uwagę
na równomierność nanoszonej
powłoki.
Konieczne jest ścisłe przestrzeganie zaleceń producenta
farby oraz uwzględnienie, że
prace trzeba przeprowadzać
w miarę szybko (większość farb
zachowuje swoje właściwości
jedynie do 2 godzin od otwarcia
i wymieszania). Ponadto, choć
specjalistyczne farby są zdecydowanie tańsze niż nowa glazura, to i tak kosztują stosunkowo dużo.

Ekonomiczne rozwiązanie
Folie samoprzylepne i tapety
do pomieszczeń wilgotnych nie
kosztują wiele i są w stanie
wpłynąć korzystnie na wygląd
nielubianych płytek. Nie poleca
się ich jednak stosować w miejscach narażonych na bezpośredni kontakt z wodą. Warto

Wśród różnych metod
na zlikwidowanie starej
glazury bez jej
skuwania jest położenie
nowych płytek
na obecne płytki
zdawać sobie sprawę, że to
tylko namiastka gruntownego
remontu, która może go nieco
odsunąć w czasie, ale nie jest
w stanie całkowicie zastąpić.
Inną sprawą jest konieczność wykazania się dużą precyzją podczas oklejania glazury.
Folię samoprzylepną stosuje się
na każdy kafel oddzielnie. Zatem dużo prostsze jest oklejanie płytek o większych rozmiarach. Tapety zaś klei się całościowo (na wybranych fragmentach ścian). Należy pamiętać, że
bardzo ważny jest odpowiedni
dobór ich wzornictwa i kolorystyki oraz właściwe umiejscowienie w pomieszczeniu.
Poprzez miejscowe oklejenie starych płytek tapetą
można uzyskać tak bardzo dobre efekty wizualne, jak i stworzyć jeszcze większy chaos we
wnętrzu i spowodować jego
oszpecenie. Z pewnością dużą
zachętą do wykorzystywania
tej metody na odmianę ścian
z płytek ceramicznych jest bardzo szeroki wybór i niska cena
tapet i folii samoprzylepnych.
¹
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Każdy może ograniczyć
ilość śmieci w domu

Fałszywe
licytacje
Nieruchomości

Sławomir Bobbe
redakcja@panoramaleszczynska.pl

FOT. 123RF

Oszuści coraz częściej podszywają się pod komorników sądowych i urządzają fałszywe
licytacje nieruchomości. Kto
wpłaci pieniądze na wskazane
konto, zasili złodziejską kasę.

Coraz wyższa świadomość ekologiczna wymusza na nas podjęcie działań zmniejszających ilość wyrzucanych śmieci
produktów i posługiwać się
nią w sklepie.
Wojciech Lechowski
redakcja@panoramaleszczynska.pl

Ekologia
Polskie gospodarstwo domowe produkuje przeciętnie ponad 300 kg śmieci rocznie. Paradoksem jest to, że wcale nie
znajdujemy się pod tym
względem na szarym końcu listy krajów europejskich. Okazuje się, że są jeszcze gorsi
od nas.

C

oraz wyższa świadomość ekologiczna
niejako wymusza
na nas podjęcie działań zmniejszających
ilość wyrzucanych śmieci. Podpowiadamy, jak robić to w sposób mało kłopotliwy i skuteczny.
Zakupy robione z głową to
pierwszy krok w kierunku
zmniejszenia ilości wyrzucanych śmieci i… marnotrawienia własnych pieniędzy.
Przede wszystkim nie kupujmy ponad miarę. Dotyczy
to zarówno żywności, jak
i wszystkich innych rzeczy,
które potem (często nawet ani
razu nieużyte) lądują w śmietniku. By nie ulegać marketingowym pokusom, warto stworzyć listę potrzebnych nam

Przemyślane zakupy
Kupując napoje oraz żywność,
starajmy się unikać produktów
w opakowaniach z plastiku.
Szkło lub papier są dużo bardziej przyjazne dla środowiska.
To, co tylko jest możliwe kupujmy w opakowaniach zwrotnych.
Możemy też poprosić o zapakowanie w nasz własny pojemnik wielokrotnego użytku.
Posługiwanie się własną ekologiczną siatką i odmowa korzystania z foliowych jednorazówek to kolejne czynniki ograniczające ilość wytwarzanych
w domu śmieci.
Zwracajmy uwagę na to, jak
zapakowana jest dana rzecz.
Świeże warzywa i owoce ułożone na styropianowych tackach i szczelnie zafoliowane to
kompletny bezsens i gruba
przesada w dobie dbałości
o środowisko. Z ekologią nie

Cras tincidunt sodales
nibh, ac auctor diam
tempor
sitghgjhjjkjjhjhjh a met.
Curabitur eget cursus
libero. Praesent
imię nazwisko

mają także niczego wspólnego
produkty jednorazowe (naczynia, sztućce, papierowe serwetki i obrusy) oraz tak ostatnio modne – wyroby spożywcze pakowane pojedynczo (parówki, serki itd.).

Zmniejszenie objętości
Jednym ze sposobów na ograniczenie odpadów jest zakup
zgniatarki do śmieci. Na polskim rynku takie urządzenia
pojawiły się niedawno, ale robią prawdziwą furorę. Mają
różną postać i wygląd zewnętrzny. Te starszego typu nie
są zbyt estetyczne i najczęściej
przechowuje się je w szafce
obok kubła na śmieci. Dostępne są również lekkie zgniatarki o kompaktowej budowie
i efektownej stylistyce, które
z powodzeniem mogą stanąć
na kuchennym blacie.
Zgniatarka zmniejsza (do
około 20%) objętość śmieci
w postaci plastikowych butelek, metalowych puszek oraz
kartonów z tektury. Jeżeli urządzenie stoi na blacie, czynność
ta jest bardzo prosta i nie wymaga używania siły. Dzięki
urządzeniu uzyskujemy więcej
miejsca w koszu i nie musimy
opróżniać go tak często.
Kompostowanie odpadów
organicznych jest doskonałym
i w pełni ekologicznym sposobem na pozbycie się ich
z domu. Jednak kompostownik
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mogą posiadać jedynie właściciele domów jednorodzinnych
z dostateczną ilością wolnej
przestrzen. Do kompostownika
mogą trafiać resztki niedojedzonych potraw, obierki z owoców i warzyw, resztki mięs, skorupki jaj oraz tekturowe opakowania i niekolorowe gazety.
Właściciele ogrodów składują
tam również skoszoną trawę,
gałązki z przyciętych żywopłotów, wyrwane chwasty i inne
szczątki organiczne.

Zamiast kompostownika
Mieszkańcom bloków śmieci
organicznych także nie brakuje,
a bioodpady zamknięte w czterech ścianach szybko zaczynają
gnić i wydają nieprzyjemny zapach. W domach, w których regularnie się gotuje, śmieci
trzeba wynosić codziennie.
Nieprzestrzeganie tego może
skutkować wprowadzeniem
się do mieszkania insektów lub
nawet gryzoni.
Świetnym rozwiązaniem
jest domowy utylizator, który
mieli, suszy i chłodzi śmieci,
zmniejszając ich objętość aż
o 90%. Wymienione procesy
zamieniają resztki w bezwonny
proszek, który można wyrzucić
lub wykorzystać do zasilania
roślin doniczkowych. Urządzenie ma kompaktowe rozmiary
i wagę pozwalającą przechowywać je w szafce kuchennej.
Kosztuje ponad 2 tys. zł. ¹

Zaniepokojona powtarzającymi się próbami oszustw polegających na organizacji fałszywych licytacji komorniczych głos zabrała Krajowa
Rada Komornicza.
– Krajowa Rada Komornicza
informuje, iż w ostatnim czasie
na niektórych z komercyjnych
portali pojawiły się fałszywe
obwieszczenia o licytacji nieruchomości. Osoby zamieszczające je podszywają się za komorników sądowych, podając
dane komorników działających
na terenie RP – ostrzega KRK.
Oszuści doskonale wiedzą,
że – zwłaszcza w dużych miastach – licytacje nieruchomości
(to tu wadium jest najwyższe)
budzi spore zainteresowanie
osób szukających okazji. Na or-

ganizowanej po raz pierwszy licytacji mieszkania czy domu
cena wywoławcza jest niższa
o 25% od ceny rynkowej. Gdy
podczas pierwszej licytacji nie
znajdzie się chętny na nieruchomość, ta zostanie wystawiona na drugą licytację –
za 2/3 sumy oszacowania.
Przy cenach nieruchomości
w granicach kilkuset tysięcy
złotych i wysokości rękojmi
(1/10 sumy oszacowania)
wpłacenie pieniędzy na fałszywe konto oznacza dla oszukanego utratę kilkudziesięciu
tysiący złotych.
Jedynym autoryzowanym
serwisem, publikującym informacje i zapowiedzi licytacji komorniczych, jest serwis: licytacje.komornik.pl. Nie oznacza
to, że inne serwisy z informacjami o licytacjach są fałszywe.Korzystając z nich należy sprawdzić, czy licytacja
jest faktycznie organizowana.
Potwierdzić to można u komornika przygotowującego licytację. Listę komorników i dane
teleadresowe dostępne są
w serwisie Krajowej Rady Komorniczej – komornik.pl. ¹
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Powstaje nowe skrzydło
szpitala
Złożono podpisy pod aktem
erekcyjnym nowo powstającego skrzydła szpitala. Kapsułę
zawierającą dokument, zdjęcia
inwestycji, monety i folder powiatowy wmurowano następnie w piwnicy budowanego
obiektu.
W uroczystościach udział wzięli:
wicemarszałek województwa
wielkopolskiego
Wojciech
Jankowiak, przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Wiesław Szczepański,
władze powiatu, burmistrzowie
i wójtowie gmin, radni, a także
członkowie Rady Społecznej
Szpitala.

Zdanie starosty
Starosta Gostyński Robert
Marcinkowski podkreślał, że
nowa inwestycja to kamień milowy w rozwoju Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej.
– Co szczególnie ważne, nie
zwiększamy liczby łóżek, ale je
rozgęszczamy. Dzięki takiej rozbudowie powstaną m.in. nowoczesne trzyosobowe sale. One

z pewnością poprawią komfort
pobytu pacjentów – mówił.
W ramach projektu powstanie 3-piętrowy budynek bezpośrednio przylegający do lecznicy.
Na jego parterze zlokalizowane
zostaną poradnie przyszpitalne,
gabinety zabiegowe i lekarskie
oraz diagnostyczne (chirurgii
dziecięcej, gastroenterologiczna,
kardiologiczna). Na pierwszym
piętrze powstanie centralna sterylizatornia. Powiększony zostanie oddział chirurgiczny, dzięki
czemu pacjenci korzystać będą
mogli z nowych 3-osobowych
sal, przystosowanych do osób
niepełnosprawnych. Na drugim
piętrze rozbudowany zostanie
oddział wewnętrzny. Trzecie
piętro zajmować będzie nowo
powstający oddział paliatywny.

Co się zmieni?
Powierzchnia użytkowa wynosić będzie 1050 m. Projekt zakłada budowę windy i przebudowę piwnicy, parteru, I i II piętra „starego budynku” tak, by
łączył się z nową częścią szpitala. Wykonawcą zadania jest
firma – RAF-MAL Z.U.R. Piotrowski. Termin wykonania
prac mija w marcu 2020 r. Wartość robót to ponad 5,2 mln
złotych. ¹
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Milionowe inwestycje
pod ziemią
Jakub Latusek
latusek@panoramaleszczynska.pl

Powiat rawicki
Na terenie powiatu trwają
wielomilione inwestycje, które nie zawsze można dostrzeć
gołym okiem. Mowa bowiem
o rozbudowie sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, która
zakopana jest pod ziemią.
Rozbudowuje się również
rawicki Zakład Wodociagów
i Kanalizacji. Prace mają zakończyć się w 2020 roku.

G

miny chętnie realizują kolejne inwestycje w rozbudowę sieci kanalizacyjnej, szczególnie, jeśli zostaną wsparte unijnymi dofinansowaniem. Przykładem mogą być trzy
z nich realizowane obecnie
w powiecie rawickim, w gminach Miejska Górka oraz Rawicz. Koszt prac wynosi prawie 40 milionów złotych
z czego blisko 20 pochodzi
z dofinansowań.

Kanalizują w Miejskiej Górce...
Trwa końcowy etap prac
związanych z budową kanalizacji
sanitarnej
w Kołaczkowicach oraz wodociągu, łączącego tę wieś z Dłonią. Wykonawca zadania,
firma EKO-KAN-GAZ realizuje
już roboty związane z odtworzeniem nawierzchni asfaltowych czy ułożeniem krawężników w różnych częściach
Kołaczkowic. Jeden z nich
znajduje się na wjeździe
do wsi od strony Oczkowic.
Obecnie nowy asfalt- układany przez miejskogórecką
gminę - powstaje na całej szerokości jezdni drogi powiatowej, czyli głównej drogi wiodącej przez wieś, w kierunku
Skoraszewic.
Pod koniec maja nowa nawierzchnia powstanie także
w centrum wsi na drodze prowadzącej
do
kościoła
i na cmentarz oraz w jednej
z ulic na tzw. „Kujawach”,
gdzie w najbliższych dniach
wymieniony zostanie krawężnik.
W ramach inwestycji został
wykonany cały odcinek rurociągu tłocznego z Kołaczkowic
do Oczkowic oraz około 98 %
sieci wodociągowej, prowadzącej z Kołaczkowic do Dłoni.
Do zakończenia całego zadania pozostało już tylko wy-
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Natalia Kurpisz
kurpisz@panoramaleszczynska.pl
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Rawicki ZWiK skanalizował północną część Sierakowa, m.in. ulicę Sadowniczą i Łąkową
dowę sieci kanalizacyjnej prowadzonej w poprzednich latach na ulicy Łaszczyńskiej
i Dożynkowej.
Przedmiot zamówienia
obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości
2,3 kilometrów na ulicach:
Szklarniowej, Łąkowej, Sadowniczej, Warzywniczej
i Owocowej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej o długości ponad kilometra na ulicy Warzywniczej.
FOT. UMG MIEJSKA GÓRKA

Gostyń

Masz krewnych za granicą?
Poleć im e-wydanie „Panoramy”

Prace w Kołaczkowicach są na zaawansowanym poziomie.
Na drodze powstaje już nowy dywanik asfaltowy
konanie przecisku z wodociągiem pod drogą krajową oraz
ostatniego ok. 400-stu metrowego odcinka kanalizacji sanitarnej.
Wartość inwestycji wynosi
3 mln 214 tys. zł. Na jej realiza-

Inwestycja jest o tyle
ważna, że
przynajmniej na 20 lat
zapewni sprawny
odbiór i oczyszczanie
ścieków całej gminy.
Grzegorz Matysiak

cję miejskogórecka gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w wysokości 63,63
% kosztów kwalifikowanych.

... oraz w Rawiczu
Rawicki Zakład Wodociągów
i Kanalizacji realizuje kolejną
inwestycję. Tym razem zbudował sieć kanalizacyjną i wodociągową na północy wsi
Sierakowo,
przylegającej
do Rawicza. Koszt prac to ponad 2 miliony złotych.
Przetarg na realizację 2 etapów inwestycji wygrała firma
CHOD-DRÓG z Krobii. Ta
sama firma realizowana bu-

Rozbudują również zakład
To nie jedyna milionowa inwestycja Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Rawiczu, który
prowadzi prace przy rozbudowie swoich budynków.
- Celem rozbudowy jest
między innymi zwiększenie
przepustowości oczyszczalni
dla zapewnienia przyjęcia
większej
ilości
ścieków
w okresie intensywnych opadów - tłumaczy prezes spółki
Grzegorz Matysiak.
Przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni obejmie prace
w części mechanicznej i biologicznej oczyszczalni oraz gospodarki osadowej. Spółce
udało się pozyskać około 18
milionów złotych dofinansowania.
Inwestycję wartą ponad 33
mln zł zrealizuje przedsiębiorstwo Miko-Tech z Łazisk Górnych.
Zakończenie budowy jest
planowane po 15 lipca 2020
roku. ¹
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Remonty pod specjalną
kontrolą. Użyją wagi
do samochodów i GPS
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Powodzenie mają małe
domy i mieszkania

Powiat górowski

Anna Machowska
machowska@panoramaleszczynska.pl

Do końca maja br. mają zniknąć dziury z dróg powiatowych. Starosta górowski Kazimierz Bogucki jeszcze
przed Wielkanocą podpisał
umowę z firmą, która wygrała
przetarg na remonty cząstkowe dróg w powiecie. Zwycięska firma to przedsiębiorstwo
Agro Drogi z Obornik Śląskich.

Anna Maćkowiak
anna.mackowiak@polskapress.pl

Leszno
W przestrzeni miejskiej prowadzonych jest kilka inwestycji mieszkaniowych.
Na rynku deweloperskim
znaleźć można różne propozycje. Podobnie, na rynku
wtórnym, jest w czym wybierać. Ile dziś w Lesznie
kosztuje domek czy mieszkanie?

Nowe czy z rynku wtórnego?
Zainteresowani
kupnem
mieszkania stoją przed dylematem: jaki wariant wybrać?
Nowe lokum czy z rynku
wtórnego? Nowe mieszkanie
będzie droższe, ale przy wa-

FOT. ANNA MAĆKOWIAK
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ak zaznacza Izabela
Mańczak, właścicielka
biura nieruchomości
La Villa z Leszna,
w stolicy regioniu sporym powodzeniem cieszą się
domki w zabudowie bliźniaczej.
- Segmenty mają powierzchnię od ok. 80 do 100
m2. Ceny zaczynają się od ok.
290 tys. zł - dodaje Izabela
Mańczak. - Nie bez znaczenia
pozostaje lokalizacja, np.
Grzybowo, Zatorze czy Strzyżewice. W krótkim czasie
można się stąd dostać do centrum miasta.
Właściciele domków mają
również do dyspozycji mniejszą bądź większą przestrzeń
obok niego, a więc mogą pozwolić sobie na posiadanie np.
przydomowego ogródka czy
terenu rekreacyjnego.

Ceny mieszkań w Lesznie są różne. Zależą m.in. od tego, kiedy wybudowano bloki
riancie w stanie deweloperskim można urządzić wszystko od podstaw, bez przerabiania czy wyrzucania tego, co
znajdowało się w nim dotychczas.
- Ceny nowych mieszkań
w Lesznie kształtują się w granicach 5 tys. zł za m2. W nowszym budownictwie, powstałym po roku 2000, wahają się
w granicach 4,5 tys. zł/m2.
W starym budownictwie ceny
można ująć w granicach
od ok. 2,5 do 3,5 tys. zł/m2 dodaje Izabela Mańczak.

Zaczynać od zera
Jest grupa klientów preferujących kupowanie mieszkań do

generalnego remontu. Ich
cena jest zazwyczaj niższa. Potrzebny jest większy wkład
własny, ale - jeżeli ktoś planuje
przygotowanie zupełnie innej
aranżacji - zależy mu zwykle,
by mieć do dyspozycji gołe
ściany i zaczynać od zera.

Małe pod wynajem
Kolejną sprawą jest metraż.
Wśród mieszkań chętnie kupowane są mniejsze lokale, 2pokojowe. Ich właściciele często nabywają takie mieszkania
pod wynajem.
- W nowo budowanych
blokach zwykle jako pierwsze
nabywców znajdują lokale o
mniejszych metrażach. Za wy-
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najem takiego mieszkania,
wraz z miejscem w hali garażowej można uzyskać nawet
1600 zł, a za samo mieszkanie
- ok. 1300 zł - zdradza Izabela
Mańczak.
Okazuje się również, że nie
brakuje chętnych, by wynająć
takie mieszkanie.
- Najczęściej decydują się
na to młode pary, jak również
osoby, które czasowo przebywają w Lesznie - kończy właścicielka biura nieruchomości
La Villa.
Zainteresowani kupnem lokali w Lesznie wiele ofert
znajdą w biurach nieruchomości, ale też w internecie. ¹

Spółka za kwotę ponad 323 tys.
zł zobowiązała się przeprowadzić remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami twardymi.
Starosta Bogucki już wcześniej zapowiedział, odpowiadając na petycję mieszkańców apelujących o pilny remont dróg, że
postęp i jakość prowadzonych
prac będzie wnikliwie kontrolować .
- Podjąłem decyzję o tym, by
naprawę tych dróg nadzorował
inspektor nadzoru inwestorskiego z zakresu branży drogowej. Samochody wykorzystywane do wykonywania remontów będą ważone za pomocą
wagi, po to by wiedzieć, czy ilość

wybudowanego materiału jest
taka, jaką zamówiliśmy. Emulsję
drogową zamierzam zbadać
za pomocą akredytowanego laboratorium, które sprawdzi
właściwości zastosowanej emulsji, dodatkowo pojazdy wyposażymy w system GPS, po to, żeby
mieć wiedzę, czy poruszają się
na wskazanych odcinkach – wyjaśnia w petycji starosta.
Szef powiatu przekonuje, że
wszystko to przysłuży się do zapewnienia wyższej jakości robót
remontowych.
- Nie stać nas na to, aby
po krótkim czasie wracać do łatania tych samych dziur na drodze - zaznacza K. Bogucki.
Starosta zapewnia również,
że zamierza starać się o pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych na gruntowne remont dróg
powiatowych. Liczy, że wkład
własny pomogą mu uzupełnić
szefowie górowskich gmin. Kazimierz Bogucki uważa, że każdy
z samorządów mógłby wygospodarować na ten cel od 50 tys.
zł do 100 tys. zł.
- Wraz ze środkami powiatu
górowskiego można by przez
cztery lata w każdej z gmin wykonać modernizację dróg poprzez położenie nowej warstwy
asfaltowej - pisze starosta. ¹

FOT. POWIAT GÓROWSKI

a

Starosta górowski podpisał umowę na remonty cząstkowe
z przedstawicielami firmy Agro Drogi sp. z o.o. z Obornik Śląskich
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