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Dwa budynki w ścisłym centrum miasta
przejdą prawdziwą metamorfozę
Rawicz

Jakub Latusek
latusek@panoramaleszczynska.pl

Gmina Rawicz ogłosiła
przetargi na przebudowę
dwóch gminnych budynków.
- Mają one całkowicie zmienić swoje oblicze - zapowiada
burmistrz Kubik. Inwestycja
jest realizowana w ramach
przebudowy centrum Rawicza,
na którą gmina otrzymała ponad 11 mln dofinansowania.
Dotacja przyznana w maju
2019 roku przez zarząd województwa
wielkopolskiego
na rewitalizację rynku oraz budynków przy ul. Buszy 5 i Sza-

rych Szeregów 3 wyniosła początkowo 6 mln 865 tys. zł. Następnie gmina otrzymała
zwiększenie tej kwoty do 7 mln
393 tys. zł.
W wyniku decyzji zarządu
województwa (podjętej uchwałą 16 stycznia 2020 roku)
kwota ta uległa kolejnemu
zwiększeniu o 3 mln 828 tys. zł
i wyniesie 11 mln 222 tys. zł,
czyli całkowitą wartość kosztów kwalifikowanych, o którą
wnioskował rawicki urząd.

Centrum senioralne
Zgodnie z założeniami gminy
przetarg na przebudowę budynku biurowego przy ul. I.
Buszy 5 polega na przebudowie
i zmianie jego sposobu użytko-

wania w celu poszerzenia usług
społecznych i zdrowotnych
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz utworzenia Centrum Wsparcia Ekonomii Społecznej (CWES).
Zakres prac został podzielony na dwa etapy. Pierwszy dotyczy prac projektowych i uzyskania niezbędnych pozwoleń.
Drugi etap to przeprowadzenie
robót budowlanych zgodnie
z projektem budowlano-wykonawczym
– To ma być miejsce otwarte
dla wszystkich mieszkańców,
w tym organizacji pozarządowych poszukujących miejsca
na działalność oraz seniorów
czy osób z niepełnosprawnościami. Chcemy odpowie-

dzieć na wyzwania, które stawia
przed nami m.in. sytuacja demograficzna i starzenie się społeczeństwa – mówi burmistrz
Grzegorz Kubik.

Multibiblioteka
W wyniku drugiego przetargu
ma zostać wybrany wykonawca
przebudowy gminnego bu-

To będzie nowa
przestrzeń w centrum
naszego miasta przyciągająca uwagę
i pełna zieleni
Grzegorz Kubik

dynku przy ul. Szarych Szeregów, gdzie powstanie Rawicka
Multibiblioteka.
Gmach po byłym gimnazjum przejdzie gruntowną metamorfozę, m.in. zostaną wykonane nowe konstrukcje wewnątrz budynku, prace wykończeniowe – murarskie, posadzkowe, izolacje termiczne, tynkarskie czy nowe instalacje wodociągowe, przeciwpożarowe,
kanalizacyjne i centralnego
ogrzewania. Zmieni się także
okolica budynku. Zostaną przeprowadzone prace związane
z budową nowej nawierzchni,
ogrodzenia czy nasadzeniem
zieleni.
- Budynek po byłym gimnazjum zostanie gruntownie prze-
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budowany. Jestem przekonany,
że będzie to wzorcowy przykład nowoczesnej multibiblioteki, która przyciągnie
mieszkańców nie tylko zainteresowanych literaturą, a także
szeroko pojętą kulturą i rozrywką. To będzie także nowa
przestrzeń w centrum miasta
przyciągająca uwagę i pełna
zieleni – dodaje Grzegorz Kubik.
Termin składania ofert
w przetargu na przebudowę
budynku przy ul. I. Buszy mija
12 lutego. W przypadku
multibiblioteki – termin jest
dłuży o jeden dzień – wykonawcy na przedstawienie
oferty mają czas do 13 lutego
br.
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Kamienica „Żelazko” została pieczołowicie odtworzona. Jest
wzorowana na budynku z 1900 roku

„Żelazko”
z prestiżową
nagrodą
Poznań

Monika Kaczyńska
redakcja@panoramaleszczynska.pl

Kamienica „Żelazko”, na rogu
ul. Krysiewicza i Ogrodowej
w Poznaniu, została wyróżniona nagrodą Architecture
Budma Award. Neorenesansowa kamienica odbudowaną według projektu poznańskiej pracowni CDF Architekci została uznana przez jury
konkursu za najbardziej wyróżniający się estetyką, jakością wykonania i funkcjonalnością obiekt.
Kamienica „Żelazko” powstała
w 1900 roku. Zbudowano go
na wąskiej trójkątnej parceli,
a przydomek „Żelazko” pojawił
się na kanwie popularności gma-

chu Flatiron Building, jednego
z symboli Nowego Jorku.Charakterystyczny budynek przetrwał ponad sto lat.
W 2011 roku, po naruszeniu
konstrukcji w wyniku rozbiórki
sąsiedniej kamienicy, „Żelazko”
zostało zburzone. W 2015 roku
działkę kupiła firma Constructa
Plus, a we wrześniu 2017 roku
rozpoczęła się odbudowa kamienicy według projektu przygotowanego przez poznańską pracownię CDF Architekci.
Nowe „Żelazko” składa się
z dwóch budynków. W pierwszym, który jest rekonstrukcją
obiektu sprzed ponad stu lat,
znajduje się 25 mieszkań (od 25
do 130 metrów kw.). W drugim nowoczesnym skrzydle wzdłuż
ul. Krysiewicza - 27 mieszkań (od
23 do 90 metrów kw.).
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Budma na nowe czasy:
ekologia i etyka to
wyzwania dla branży
Targi

Monika Kaczyńska
redakcja@panoramaleszczyńska.pl

Targi Budma 2020 trwały
w Poznaniu od 4 do 7 lutego.
Największe w kraju spotkanie
branży budowlanej i architektonicznej były okazją
do poznania rynkowych nowości, nawiązania kontaktów
oraz nagradzania najlepszych. Tematem przewodnim
tegorocznych targów było
przyjazne i dostępne budownictwo. Ponad tysiąc wystawców z Polski i zagranicy zaprezentowało swoją ofertę
produktów i rozwiązań dla
budownictwa i architektury.
Na Budmie zaprezentowano premiery i rozdano nagrody.
W czasie spotkań i seminariów
dyskutowano o tym, jakie wyzwania stawia przed branżą zmieniająca się rzeczywistość. Czego
chcą millenialsi, czyli nowe pokolenie klientów?
Na targach pokazano ofertę
wszystkiego co potrzebne jest
do budowy – od etapu projektowania po wykończenia. Ofertę
Budmy uzupełniały ekspozycje
trzech imprez odbywających się
jednocześnie: Targów Maszyn
Budowlanych i Sprzętu Specja-

listycznego Intermasz, Targów
Rozwiązań dla Budownictwa Infrastrukturalnego Infratec oraz
Targów Branży Kominkowej.
Na ekspozycjach można było
znaleźć 46 premier i nowości. Kilkaset innych produktów dopiero
zdobywa pozycję na rynku.
Wiele z nich mieści się w nurcie,
który szeroko można określić
jako ekologiczny. To między innymi deski kompozytowe z odpadów drewnianych czy płyty
powstałe z poddanych recyklingowi tworzyw sztucznych, kratki
trawnikowo - parkingowe, które
pozwalają utwardzić podłoże, zachowując jednocześnie niemal
całkowicie naturalne właściwości gleby. Wśród nowości znalazła się także usługa pozwalająca na zaprojektowanie zieleni
i jednocześnie zamówienie dostawy w miejsce, w którym ma
zostać posadzona. Bo troska
o środowisko to coraz częściej
konieczność. Nie tylko z racji
zmian klimatycznych, ale i ze
względu na oczekiwania kolejnego pokolenia, które stanie się
wkrótce dominującą grupą odbiorców branży budowlanej.

Czego chcą millenialsi
Na to pytanie próbował odpowiedzieć prowadzący seminarium na scenie Nowe Trendy
w czasie warsztatów „ Millenialsi

- nowe pokolenia konsumentów.
Jak sprzedawać, gdy klient ma
ciągle w ręku smartfona”. I choć
stwierdzenie zawarte w temacie
warsztatów to po prostu opis
rzeczywistości, zdaniem dr Łukasza Srokowskiego, założyciela
Instytutu Millenials i autorskiej
Szkoły Podstawowej Navigo nie
jest to jedyna cecha wyróżniająca millenialsów.
– To pokolenie, dorastające
po ataku na World Trade Centre
w 2001 r., mimo dużej dostępności różnego rodzaju dóbr, staje
w obliczu poczucia zagrożenia,
związanego z terroryzmem,
a także problemów klimatycznych – mówił . – Ich komunikat
do poprzednich pokoleń, czyli
pokolenia X i Y brzmi „spieprzyliście świat”. Dlatego podejmując
decyzje zakupowe pytają „jak
wasz produkt wpływa na środowisko”. I nie jest to fanaberia, ale
istotne kryterium podejmowania decyzji.
Na tegorocznej Budmie kwestie ekologiczne były podejmowane od strony bardziej technicznej. Na scenie Nowe Trendy
trwały prezentacje w ramach Forum Klimatycznego. Można było
zapoznać się m. in. z osiągnięciami Polski w negocjacjach
Green Deal 2050, programami
pomocowymi związanymi z wykorzystywaniem odnawialnych

źródeł energii, a także zasad, jakie muszą być respektowane
przy budowie domów i osiedli,
tak by spełniały wymagania
Green Deal 2050. W pawilonie 7
można było wziąć udział w konferencji „Projektowanie i budowa
domu przyszłości”.
Odwiedzający mogli też obserwować zmagania młodych
dekarzy w czasie mistrzostw Polski, a także parkieciarzy, którzy
mierzyli się w międzynarodowej
rywalizacji oraz budowlańców,
którzy walczyli o Złotą Kielnię.
Zorganizowano
także
Monteriadę, czyli pokazy dobrego montażu m.in. okien, systemów dociepleń.

Nagroda dla „żelazka”
Pierwszego dnia targów wręczono Złote Medale MTP. Wręczono rónież 43 statuetki. Jednak spośród złotych medalistów
jury konkursu zdecydowało się
wyróżnić dwa produkty.
Grand Prix zdobyły pręty
i siatki zbrojeniowe z kompozytów firmy Trokotex. Nagrodę za najbardziej ekologiczne
rozwiązanie przyznano Lammi
Thermoblock – pustakom z termoizolacją wykorzystywanym
w budownictwie pasywnym. Nagrodę Architecture Budma
Award otrzymała poznańska kamienica „Żelazko”.
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2019 kolejnym rekordowym rokiem.
Cieszą się zwłaszcza deweloperzy
Rynek mieszkaniowy

Przemysław Zańko
redakcja@panoramaleszczynska.pl

2019 okazał się kolejnym rekordowym rokiem zarówno
pod względem liczby sprzedanych, jak i budowanych
mieszkań. Wiele lokali kupiono w celach inwestycyjnych.

Kolejny rok rekordowy
Jak podaje GUS, w 2019 r.
mieszkaniówka po raz kolejny
pokazała, że jest w znakomitej
formie. Imponuje przede
wszystkim liczba mieszkań od-
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Rynek mieszkaniowy nie zwalnia. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego,
w 2019 r. odnotowano kolejne
rekordy, jeśli chodzi o liczbę
mieszkań oddanych do użytkowania, mieszkań, których budowę rozpoczęto i wydanych
pozwoleń na budowę. Znakomite były też wyniki sprzedażowe deweloperów notowanych
na giełdzie – sprzedali łącznie
o 4,7 proc. więcej lokali mieszkalnych niż przed rokiem.

Sprzedaż mieszkań pozostaje w Polsce na bardzo wysokim
poziomie, a mieszkania powstają jak grzyby po deszczu

REKLAMA009553834

danych do użytkowania w całej
Polsce – 207,2 tys. lokali, o 12
proc. więcej niż przed rokiem.
Warto dodać, że to najwyższa
liczba nowych mieszkań oddanych do użytku od 1980 roku.
Szczególnie rekordowy okazał
się grudzień, kiedy to odnotowano historycznie wysoki wynik:
23 tys. mieszkań oddanych
do użytku. Najwięcej nowych lokali przybyło w województwach:
mazowieckim – 43,1 tys., wielkopolskim – 22,3 tys., małopolskim – 21,9 tys.
Także liczba rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych była
rekordowa. Od stycznia do grudnia 2019 r. rozpoczęto budowę
237,3 tys. mieszkań, czyli o 6,9
proc. więcej niż w analogicznym
okresie poprzedniego roku. Równie imponująca była liczba lokali,
na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym –
268,5 tys. (o 4,4 proc. więcej niż
w 2018 r.).
Obie wartości pokazują, że
deweloperzy i inne podmioty
działające na rynku zachowują
optymizm, jeśli chodzi o przysz-
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łość rynku mieszkaniowego
w Polsce.

Inwestorzy kupują sporo
Mieszkania w ubiegłym roku nie
tyko masowo budowano, ale
także sprzedawano. Największa
siła w polskiej mieszkaniówce –
deweloperzy – zakończyła rok ze
znakomitymi wynikami. Jak podaje Bankier.pl, deweloperzy notowani na giełdzie sprzedali
w 2019 r. aż 17 831 lokali mieszkalnych – o 4,7 proc. więcej niż
rok wcześniej. Najlepszy był IV
kwartał, kiedy to sprzedaż była
aż o 13,9 proc. wyższa niż w analogicznym okresie roku 2018. To
najlepszy wynik od dwóch lat.
Najwięcej powodów do radości miały firmy: Dom
Development – 3661 sprzedanych lokali, Atal – 3196 lokali,
Budimex Nieruchomości – 1655
lokali. Warto zauważyć, że niektórzy deweloperzy odnotowali
w skali roku wzrost sprzedaży
nawet o ok. 37 proc. (Budimex
Nieruchomości, Echo Investment).
Na wysoką sprzedaż wpływała m.in. łatwość uzyskania
REKLAMA
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ul. Święciechowska 158,
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FUNDAMENTEM
TWOJEGO DOMU
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kredytu hipotecznego przez
klientów, wciąż duży popyt
na mieszkania oraz połączenie
niskiego bezrobocia ze wzrostem wynagrodzeń. Dużo było
też jednak osób kupujących
mieszkania za gotówkę w celach
inwestycyjnych. Zakup mieszkań
pod wynajem od kilku lat jest
w naszym kraju najpopularniejszym sposobem wykorzystywania zgromadzonych oszczędności, ponieważ panuje przekonanie, że taka inwestycja nie
może się nie zwrócić.
Dokładnych liczb dotyczących zakupów inwestycyjnych
brak, jednak np. w Krakowie
według szacunków Piotra
Krochmala z Monitora Rynku
Nieruchomości nawet ok. 40
proc. wszystkich sprzedawanych
mieszkań trafia w ręce inwestorów chcących zarabiać na wynajmie. Można założyć, że w innych
dużych miastach jest podobnie.
Osób inwestujących nie powstrzymują nawet rekordowo
wysokie i stale rosnące ceny
mieszkań, które według GUS
były w III kw. 2019 r. o 9 proc.
wyższe niż rok wcześniej.

Jakub Mosiek

48 694 423 473

www.facebook.com/SolidnyDach
solidnydach.zamowienia@gmail.com

tel. 65 55 55 010
kom. 726 727 797
e-mail: info@niki.net.pl
www.niki.net.pl

 Pokrycia dachowe
 Płyty warstwowe
 Bramy garażowe

TANIO

KONSTRUKCJE STALOWE

FACHOWO

Hale, ogrodzenia, balustrady
Usługi spawalnicze i ślusarskie

OFERUJEMY między innymi:

EKSPRESOWO

MATERIAŁY BUDOWLANE
POKRYCIA DACHOWE
cegły, bloczki, pustaki,
blachodachówka, blacha trapezowa,
cement i zaprawy
dachówka, pap, gont, okna dachowe,
murarskie, styropian,
rynny, akcesoria
kleje, tynki,
płyty warstwowe, więźba dachowa
Płyty g-k, profile
narzędzia dekarskie

Najtańsza
blacha w okolicy.
Dostępna
od ręki!

 Rynny stalowe i PCV
 Świetliki dachowe
 Okna

Zapewniamy transport do Klienta
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Oddział :
Długie Nowe 43B
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Tel. 572 192 774
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Termomodernizacja pozwala zmniejszyć
wydatki na ogrzewanie budynku
Nowe przepisy

Przemysław Zańko
redakcja@panoramaleszczynska.pl

Celem zmian jest poprawa warunków mieszkaniowych Polaków, dzięki finansowym zachętom do przeprowadzania prac
termomodernizacyjnych oraz
remontowych. Dzięki polepszeniu stanu technicznego budynków oraz zwiększeniu ich efektywności energetycznej mają
również zmniejszyć się problemy ze smogiem.

Sześć obszarów

Zmiany mają na celu: wspieranie
remontów i termomodernizacji
bloków z wielkiej płyty, wsparcie
gmin przy remontowaniu i ocie-

FOT. MARIUSZ KAPAŁA

Sejm przyjął nowe przepisy,
które mają ułatwić Polakom
korzystanie ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Zmiany powinny
ucieszyć samorządy, które
otrzymają pomoc przy remontowaniu budynków komunalnych. Skorzystają także właściciele bloków z wielkiej płyty.

Do tej pory większość Polaków sięgających po rządową pomoc przeprowadzała tylko
podstawowy zakres prac remontowych, czyli docieplanie obiektów
planiu budynków komunalnych,
zachęcenie Polaków do przeprowadzania kompleksowej termomodernizacji, ułatwienie dostępu do premii termomodernizacyjnej i remontowej, poszerzenie dostępu do premii

kompensacyjnej, wprowadzenie
poprawek usprawniających działanie systemu dofinansowań.
Choć stan techniczny bloków
z wielkiej płyty jest zaskakująco
dobry, pewną obawę budzą stalowe kotwy łączące warstwę
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konstrukcyjną ściany z warstwą
fakturową. Ponieważ elementy
te mają już sporo lat, przed położeniem na bloku warstwy ocieplenia powinno się je wymienić
na nowe albo zamontować dodatkowe kotwy.

Połowa do zwrotu
Wg nowych przepisów właściciele budynków z wielkiej płyty
będą mogli się ubiegać o pokrycie 50% kosztów wykonania
prac wzmacniających. Powinno
to zachęcić zarządców bloków
do termomodernizacji i zmniejszyć ryzyko, że przez przeciążone kotwy z bloków zaczną odpadać elementy.
Gminy od dawna mogły ubiegać się o premię termomodernizacyjną czy remontową,
jednak było to dla samorządów
mało opłacalne. Obecnie ma się
to zmienić, co powinno ułatwić
remontowanie budynków wielorodzinnych, w których są lokale
z zasobów gminy.
Podstawowy zakres remontu
Gminy będą mogły odtąd ubiegać się o premię remontową
w wysokości 50 procent wartości przedsięwzięcia. Co więcej,
jeśli budynek komunalny jest objęty ochroną konserwatorską (co
nie jest rzadkością), gmina będzie mogła otrzymać wsparcie
w wysokości 60 proc. wartości
przedsięwzięcia.

Do tej pory osoby sięgające
po rządową pomoc przy termomodernizacji przeprowadzały
tylko podstawowy zakres prac.
Tymczasem najlepsze efekty
daje termomodernizacja kompleksowa, czyli połączona z wymianą systemu grzewczego
na taki, który wykorzystuje odnawialne źródła energii. Jest to
drogie przedsięwzięcie, więc decydowało się na to niewiele osób.

Wyższa premia
termomodernizacyjna
Do przeprowadzania kompleksowych prac ma teraz zachęcać
wyższa premia termomodernizacyjna. Każdy, kto ją przeprowadzi, a jednocześnie zamontuje system fotowoltaiczny
albo turbinę wiatrową, będzie
mógł skorzystać z premii w wysokości nie 16, a 21 procent wartości przedsięwzięcia.
Dzięki nowelizacji ustawy poszerzy się również lista podmiotów uprawnionych do ubiegania
się o premię remontową, między
innnymi wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem gminy.
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PODŁOGI DRZWI
AUTORYZOWANY SALON SPRZEDAŻY
Leszno, ul. Lipowa 26
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