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Do niedawna była jedną z brzydszych kamienic w ścisłym centrum Rzeszowa. Ma się 

zmienić w elegancki budynek z pokojami noclegowymi na górze i częścią handlowo-

gastronomiczną na parterze. Łukasz Małek, który rok temu kupił kamienicę przy ul. 

Targowej 10, ma też plany, by w podwórku zrobić specjalną strefę dla rowerzystów.  

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej  

Kamienica przy ul Targowej 10 to niewysoki, jednopiętrowy budynek. Zabytkowy, z 1895 

roku. Na parterze mieści się tu salon mody ślubnej i lombard. Pierwsze piętro jest puste. Do 

niedawna straszyło wybitymi szybami i dyktą w oknach. – Kiedyś były tu mieszkania, ale 

opustoszały wiele lat temu. Dawni lokatorzy próbowali remontować pomieszczenia na własną 

rękę. Z tego wyszedł jeden wielki koszmar, teraz trzeba wszystko robić od nowa – opowiada 

Łukasz Małek, który od lipca 2016 roku jest właścicielem kamienicy. 

Jak przyznaje, kupił przysłowiowego „kota w worku”. Nie zdawał sobie sprawy z ogromu 

zniszczeń budynku. – To jedna wielka rudera, budynek był w opłakanym stanie. Zwłaszcza w 

środku i od podwórka. Ale uznałem, że warto w niego zainwestować. Ma potencjał – świetną 

lokalizację, blisko rynku – mówi właściciel. 



Na początek – elewacja 

Na początek zlecił remont elewacji od frontu. Wykonuje go Renowator z Radymna, materiały 

dostarcza Remmers. Prace musiały być wcześniej skonsultowane z miejskim konserwatorem 

zabytków. – Nie było większych problemów. Wymogi konserwatora dotyczyły głównie 

koloru elewacji i detali, na co przystałem – mówi Łukasz Małek. 

Elewacja będzie podobna do poprzedniej – w kolorze piaskowym, z brązowymi okiennicami. 

Prace już trwają. – Elewacja została wzmocniona, zastosowaliśmy szpachlę wapienno-

mineralną i szklane włókno. Portale (ozdobne elementy nad oknami) i gzymsy zostały 

odtworzone i wydłużone. Wymieniono stolarkę okienną. Zostało już tylko odmalowanie – 

mówi Leszek Sudoł z firmy Remmers, który jest doradcą technicznym inwestycji. 

Za cenę remontu można kupić mieszkanie 

Remont ma potrwać jeszcze około półtora miesiąca. A co ze środkiem i ścianą od podwórka? 

– Tym zamierzam się zająć później. Sama elewacja sporo mnie kosztowała. Budynek jest 

stary, zabytkowy, jego renowację mogą przeprowadzać tylko te firmy, które mają 

odpowiednie zezwolenie. Same materiały też nie są tanie – opowiada Łukasz Małek. 

Przykładowo – brama z drewna dębowego kosztowała 15 tysięcy złotych. – Za cenę remontu 

mógłbym spokojnie kupić nowe mieszkanie w Rzeszowie – mówi właściciel, ale nie zdradza 

dokładnej kwoty. 

Hotel, strefa dla rowerzystów i lokal gastronomiczny 

Co dalej? Jeśli uda się przeprowadzić remont do końca, do zagospodarowania będzie około 

780 metrów kw. Pan Łukasz ma plan, by na pierwszym piętrze zrobić hotel. – Zmieści się tam 

osiem pokoi, z małymi łazienkami i aneksami kuchennymi. Dla tych, którzy przyjeżdżają do 

Rzeszowa na przykład na jeden dzień i potrzebują miejsca, by złapać trochę oddechu. W 

Rzeszowie takich miejsc noclegowych wciąż jest za mało – uważa Małek. 

Jeszcze ciekawszy pomysł ma na podwórko. Widziałby tu strefę specjalną dla rowerzystów. Z 

garażami, stanowiskami, parkingiem dla rowerów, a nawet serwisem. – Oboje z żoną 

jesteśmy zapalonymi rowerzystami. A w pobliżu ul. Targowej zaczyna się turystyczna trasa 

rowerowa Green Velo. Podwórko kamienicy nr 10 byłoby więc doskonałym miejscem na 

chwilę wypoczynku, naprawę usterek – mówi Łukasz Małek. – Wszystko zależy od tego, 

jakimi środkami będę dysponować. I czy urzędy miejskie nie będą mi kłaść kłód pod nogi – 

śmieje się właściciel kamienicy. 

Pozostaje jeszcze piwnica. Właściciel zamierza wyremontować ją pod lokal gastronomiczny. 

 


