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Rozstrzygnięto konkurs „Najładniejsza elewacja 2013”. Spośród zgłoszonych budynków jury
wybrało i nagrodziło trzy najatrakcyjniejsze.

Przypomnijmy - w konkursie „Najładniejsza elewacja 2013” mogli brać udział członkowie
wspólnot, których budynki zostały wybudowane przed 27 maja 1990 i zostały wyremontowane
między 1 stycznia a 31 grudnia 2013. Pula nagród wynosiła  50 tys. zł.

Przed wydaniem ostatecznego werdyktu jury konkursowe oceniało nie tylko ogólne wrażenie tj.
atrakcyjność formy i kolorystyki, ale także wkomponowanie nowej elewacji w otoczenie. Było to
trudne zadanie, gdyż poziom zgłoszonych do konkursu nieruchomości był bardzo wyrównany.

Ostatecznie jury przyznało dwie równorzędne pierwsze nagrody po 20 tys. złotych dla członków
wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Zakopiańskiej 44,44a (drugą nagrodę przyznano wspólnocie
budynku przy ul. Dworcowej 10). (źródło: www.gdansk.pl )

Zachęcamy do kontaktu z Anną Sucharską, architektem, autorką kolorystyki budynku przy
Zakopiańskiej i członkinią tamtejszej wspólnoty w celu skonsultowania projektu swojej elewacji: 
a.m.sucharska@gmail.com

"Po ekspansji dociepleń przy Kartuskiej, rusza teraz powoli Zakopiańska, naszym sąsiadem z
jednej strony jest budynek żółto-pomarańczowo-bordowy, drugi sąsiad przygotowuje się do
remontu... a dobrze było uniknąć efektu każdy sobie i w innym kolorze" - komentuje Pani Ania. 

Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się w kwietniu, w dniach 1-31. marca na stronie miasta
będzie głosowanie, pośród laureatów tej i poprzednich edycji, na "Najładniejszą z
najładniejszych" - wyniki zależą tylko od głosów internautów, więc przyznam, że  trochę liczymy
na siedlczan!

Pani Ania ma dla wspólnot propozycję - jestem architektem, projekt kolorystyki jest mojego
autorstwa, w ramach nadzoru autorskiego "pilnowałam"  też dość uważnie wykonawcy (firma
ART-POL), fajnie by było, gdyby cała ulica poszła w podobnym, a przynajmniej w miarę
stonowanym kolorze. Stąd propozycja, mogę służyć radą/konsultacją architektoniczną
wspólnotom z Siedlec, które planują docieplenie.

  

Gratulujemy wspólnocie i życzymy, aby ich sukces stał się inspiracją dla innych. Zapraszamy do
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obejrzenia galerii zdjęć, których autorem jest  M. Smolarski - członek nagrodzonej wspólnoty.

  

Zapraszamy również do oddania głosu w plebiscycie na najładniejszą z najładniejszych
elewacji TUTAJ 
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