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inauguracja utw

Rusza czwarty rok

JM Rektor Wyższej Szko-
ły Zarządzania i Nauk 
Społecznych im. ks. Emila 
Szramka, oraz Prezydent 
Miasta Tychy, zapraszają 
na uroczystą inaugurację 
czwartego roku akademic-
kiego w ramach Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku 
przy WSZiNS.
Zajęcia Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Wyż-
szej Szkole Zarządzania 
i Nauk Społecznych cieszą 
się ogromnym powodze-
niem. Na kolejny, czwarty 
już rok akademicki, zapi-
sało się ok. 700 słuchaczy. 
Inauguracja odbędzie 
się dzisiaj (9 listopada), 
o godz. 15, w Auli N, przy 
al. Niepodległości 32.
Specjalnymi gośćmi uro-
czystości będą:
PRofESoR ZofIA J. Zdy-
bIckA, zakonnica, filozof, 
religioznawca, wieloletnia 
wykładowczyni akade-
micka, zajmująca się filo-
zofią religii, boga i wiary, 
antropologią filozoficzną 
i etyką.
RySZARd kAlISZ, po-
seł na Sejm RP IV, VI VI 
kadencji, były minister 
spraw wewnętrznych i ad-
ministracji, przewodniczą-
cy komisji śledczej do zba-
dania okoliczności śmierci 
barbary blidy.
W programie uroczystości:
æ wręczenie pamiątko-
wych certyfikatów słu-
chaczom UTW, którzy 
ukończyli trzyletni cykl 
kształcenia,
æ wykład prof. Zofii J. 
Zdybickiej (katolicki Uni-
wersytet lubelski) zatytu-
łowany „filozofia w ujęciu 
Jana Pawła II i ojca profe-
sora M.A. krąpca”
æ  p ro m o c j a  k s i ą ż ek 
prof. Z.J. Zdybickiej pt.: 
„Jan Paweł II – filozof i mi-
styk” oraz „Pamięć i tro-
ska – wspomnienia o ojcu 
profesorze M.A. krąpcu”
– wykład posła Ryszarda 
kalisza pt.: „konstytucja 
a realne funkcjonowanie 
partii politycznych”.  SZ

Stypendia

Studenci 
nagrodzeni

W czasie czwartkowej sesji 
Rady Miasta Tychy, naj‑

lepsi studenci, z rąk prezyden‑
ta Andrzeja Dziuby i Zygmun‑
ta Marczuka (przewodniczący 
Rady Miasta Tychy), odebrali 
stypendia „Quod discis, tibi di‑
scis” (Czegokolwiek się uczysz, 
dla siebie się uczysz).

Od 2004 roku, są one przy‑
znawane przez tyski samorząd 
za wybitne osiągnięcia nauko‑
we, i za działalność na rzecz roz‑
woju i promocji miasta Tychy. 
W tym roku, otrzymało je 14. 
studentów. Każdy z nich otrzy‑
ma 1.766,46 zł brutto.  ES

Setki nowych 
mieszkań

Od 1 kwietnia 2009 
dO 31 marca 2010 

w tychach OddanO 
dO użytku łącznie 

pOnad 380 mieszkań 
w zabudOwie 

wielOrOdzinnej, 
budynków 

jednOrOdzinnych 
Oraz strychów 

i pOddaszy, 
zaadaptOwanych 

na mieszkania. 
rOk wcześniej 
liczba ta była 

jeszcze większa. 
jednak pOtrzeby 

mieszkaniOwe 
wciąż rOsną.

Jednym z ustawowych obo‑
wiązków gminy, jest tworze‑

nie warunków do zaspokajania 
potrzeb mieszkaniowych. By dia‑
gnozować te potrzeby, i adekwat‑
nie na nie reagować, w Tychach 
od roku 2006 realizowana jest 
strategia mieszkaniowa, która 
obejmuje działania gminy zwią‑
zane z gospodarowaniem wła‑
snymi zasobami, ale również 
tworzenie sprzyjających warun‑
ków dla prywatnych inwestycji 
mieszkaniowych.

Plan działania
To już druga strategia miesz‑

kaniowa w Tychach. W 2000 roku 
Rada Miasta przyjęła dokument 
„Strategia i polityka mieszkanio‑
wa miasta Tychy, na lata 2000 – 
2004 z prognozą na rok 2010”. 
Efektem jej realizacji było m.in. 
budowa 380 mieszkań w zaso‑
bach Tyskiego TBS, 346 mieszkań 
w zasobach spółdzielni Lokum, 
Weronika, oraz TBS Magno‑
lia, a także budowa 112 domów 
jednorodzinnych na osiedlu Z1. 
W 2006 roku uchwalono kolej‑
ny dokument, „Strategię miesz‑
kaniową miasta Tychy na lata 
2006‑2013”.

− Podstawę prawną dla stra‑
tegii mieszkaniowej, stanowi 
przede wszystkim artykuł 4. Usta‑
wy o Ochronie Praw Lokatorów, 
który mówi, że miasto ma two‑
rzyć warunki do zaspokajania 
potrzeb mieszkaniowych. I nie 
chodzi tylko o lokale komunal‑
ne i socjalne, ale o całą „miesz‑
kaniówkę”. Miasto tworzy te wa‑
runki, właśnie poprzez realizację 
założeń strategii – mówi Hanna 
Skoczylas, Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Lokalowej Urzędu 
Miasta Tychy.

Strategia obejmuje rozwój 
zasobów mieszkaniowych, go‑
spodarowanie nimi, przygotowa‑

nie gruntów pod budownictwo, 
modernizację i renowację zaso‑
bów mieszkaniowych.

− Przede wszystkim strategia 
określa, jakimi terenami miasto 
dysponuje i co mogłoby na nich 
zostać zrealizowane – mówi 
Hanna Skoczylas. – Poprzez wy‑
znaczenie „terenów ofertowych”, 
wskazujemy działki przeznaczo‑
ne pod zabudowę mieszkaniową, 
wielorodzinną lub jednorodzin‑
ną. Dla wyznaczonych terenów 
Wydział Gospodarki Nierucho‑
mościami przeprowadza prze‑
targi ograniczone, skierowane 
do określonej grupy inwestorów.

Zróżnicowane 
potrzeby

Potrzeby mieszkaniowe 
mieszkańców miasta są zróżni‑
cowane, tak, jak zróżnicowana 
jest ich sytuacja życiowa, oraz 
wysokość dochodów. Strate‑
gia mieszkaniowa, zakłada wy‑
znaczanie terenów pod budowę 
mieszkań dla każdego rodzaju 
odbiorców. Część z nich, prze‑
znaczona jest pod mieszkania 
komunalne – dla osób, których 
dochody nie pozwalają zakupić, 
wynająć, ani utrzymać miesz‑
kania po cenie „rynkowej”. Ta‑
kie osoby korzystają z pomocy 
miasta, i opłacają czynsz według 
stawki bazowej dla mieszkań ko‑
munalnych (na terenie Tychów 
jest to 4,5 zł za m kw., stawka nie 
pokrywa pełnych kosztów utrzy‑
mania budynku).

Są tereny przeznaczone pod 
inwestycje Tyskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego TTBS, 
czyli na mieszkania dla osób, któ‑
re są w stanie opłacać czynsz po‑
krywający pełen koszt utrzyma‑
nia budynku, jednak nie stać ich 
na wynajmowanie mieszkania 
po rynkowych cenach, uwzględ‑
niających dodatkowo zysk dla 

właściciela. Wreszcie, strategia 
mieszkaniowa wyznacza tereny 
inwestycyjne dla deweloperów, 
a także osób fizycznych pod za‑
budowę jednorodzinną.

– Takie uporządkowanie 
stanowi ułatwienie w pozyski‑
waniu gruntów i stanowi zachętę 
dla inwestorów – mówi Hanna 
Skoczylas. Efekty tej zachęty były 
najlepiej widoczne w okresie 
od 1 kwietnia 2008 do 31 marca 
2009, kiedy to w Tychach zostały 
oddane do użytku przez dewelo‑
perów 344 mieszkania. W tym 
samym czasie oddano do użyt‑
ku również 163 domy jednoro‑
dzinne. W analogicznym okre‑
sie następnego roku, mieszkań 
oddanych przez deweloperów 
było już tylko 188, „przyspieszy‑
ło” jednak budownictwo jedno‑
rodzinne – 194 domy oddane 
do użytku.

Wielkie inwestycje
Zasoby mieszkaniowe w Ty‑

chach to – ogółem – ok. 45.800 
mieszkań. W tej liczbie znajdu‑
ją się zasoby mieszkaniowe gmi‑
ny, spółdzielni mieszkaniowych, 
TTBS, osób fizycznych. Jednak, 
aby zaspokoić potrzeby wszyst‑
kich osób oczekujących na miesz‑
kania, zarówno tych, którzy jesz‑
cze własnego mieszkania nie 
mieli, jak i tych, którzy utracili 
lokal w związku z orzeczoną eks‑
misją, w Tychach należałoby wy‑
budować jeszcze ok. 4.000 miesz‑
kań. To właśnie zaspokojenie 
tych potrzeb, jest celem działań, 
realizowanych w ramach strategii 
mieszkaniowej.

W ostatnich latach, spośród 
wyznaczonych terenów, w ra‑
mach tej strategii, zagospodaro‑
wana została m.in. działka przy 
ul. Hierowskiego, gdzie inwesty‑
cję zrealizował TTBS. W nowym 
budynku wielorodzinnym po‑
wstały 52 mieszkania. Aktualnie 

TTBS prowadzi kolejne dwie in‑
westycje (jedna na ukończeniu) 
na działce, przy ul. Grota Rowec‑
kiego. Przedsięwzięcie zaowocuje 
powstaniem kolejnych, 92 lokali 
mieszkalnych. Wcześniejsze in‑
westycje Tyskiego TBS, (w latach 
2002 – 2004) to m.in. 239 miesz‑
kań na osiedlu Balbina.

Wielkie inwestycje miesz‑
kaniowe są realizowane przy ul. 
Sikorskiego, na kolejnym z tere‑
nów, przeznaczonych w strategii 
mieszkaniowej pod budownic‑
two wielorodzinne. Od strony al. 
Bielskiej „rośnie” osiedle Cztery 
Pory Roku, inwestycja dewelo‑
perska. Projekt osiedla, częścio‑
wo już zrealizowany, zakłada po‑
wstanie 13 budynków, a w nich 
ok. 800 mieszkań. Obecnie go‑
towych jest ok. 220 mieszkań, 
a na koniec roku 2010 ma być 
ich ok. 300. Natomiast od strony 
osiedla W, inny deweloper oddał 
już do użytku 180 mieszkań.

dynamiczna 
strategia

Kolejny dowód aktywno‑
ści deweloperskiej w Tychach 
to Tarasy Kopernika – dwa no‑
woczesne budynki wielorodzin‑
ne, a w nich łącznie 60 mieszkań, 
które powstały przy ul. Koperni‑
ka. Warto też wspomnieć, o zain‑
teresowaniu deweloperów terena‑
mi pod zabudowę jednorodzinną. 
Przy ulicy Żorskiej na Żwakowie, 
oraz na Mąkołowcu powstało sie‑
dle domków szeregowych (Osie‑
dle Łabędzie). Wiele terenów, 
przeznaczonych w strategii pod 
zabudowę jednorodzinną, głów‑
nie w dzielnicach obrzeżnych 
Tychów, jest systematycznie za‑
budowywanych przez inwesto‑
rów prywatnych, czyli osoby fi‑
zyczne.

Strategia mieszkaniowa 
obejmuje nie tylko działania 

zmierzające do budowy nowych 
mieszkań, ale również adapta‑
cję istniejących pomieszczeń 
na mieszkania, przeznaczone dla 
różnych grup odbiorców. Nowe 
mieszkania powstały w ostatnich 
latach na poddaszach i strychach 
budynków głównie na osie‑
dlach A, B i C. Adaptacji strychu, 
za zgodą wspólnoty mieszkańców, 
zainteresowana osoba dokonuje 
na własny koszt. Po dopełnieniu 
odpowiednich procedur inwestor 
staje się właścicielem powstałe‑
go mieszkania. Jest to więc oferta 
„wolnorynkowa”.

Mieszkania dla osób w trud‑
niejszej sytuacji życiowej powsta‑
ły w ostatnich latach m.in. w bu‑
dynku dawnego domu dziecka 
przy ul. gen. de Gaulle’a, oraz 
w dawnym internacie przy Ze‑
spole Szkół nr 7 (tzw. „browar‑
nik”). Tutaj w 2006 roku wprowa‑
dziło się 68 rodzin. W dalszych 
planach jest adaptacja dawnej 
stołówki, kuchni i auli „browar‑
nika”, na kolejnych 17 mieszkań 
komunalnych.

Natomiast dla osób w lep‑
szej sytuacji (będących w sta‑
nie opłacać czynsze na pozio‑
mie zbliżonym do TBS – ok. 10 
zł za m kw.) już wkrótce mają 
powstać mieszkania przy ul. 
Nowokościelnej, w budyn‑
ku dawnej szkoły, tzw. „meta‑
lówki”. Powstanie tam ok. 36 
mieszkań komunalnych o wy‑
sokim standardzie. Projekt bę‑
dzie zrealizowany na zasadach 
partnerstwa publiczno‑prywat‑
nego, czyli bez angażowania 
środków z budżetu gminy. Jed‑
nak ze wględu na zaangażowa‑
nie kapitału prywatnego, stawki 
czynszowe w tych mieszkaniach 
będą wyższe niż stawka bazo‑
wa dla mieszkań komunalnych 
na terenie Tychów. Dlatego, jak 
mówi Hana Skoczylas, będą 
to mieszkania dla osób z do‑
chodem wyższym niż ten, któ‑
ry umożliwia obecnie wynajem 
lokalu pełnostandardowego 
w gminie.

Ponieważ adaptacja „meta‑
lówki” na mieszkania jest sto‑
sunkowo nowym pomysłem, 
projekt ten nie jest ujęty w „Stra‑
tegii mieszkaniowej miasta Ty‑
chy na lata 2006‑2013”, jednak 
wpisuje się w jej założenia. – Stra‑
tegia jest dynamiczna – mówi 
Hanna Skoczylas. – Zawsze, gdy 
pojawia się możliwość adapta‑
cji jakiegoś budynku z zasobów 
miejskich na cele mieszkanio‑
we, zmierzamy w tym kierun‑
ku. W tej chwili mamy ok. 2000 
wniosków o przydział lokalu ko‑
munalnego lub socjalnego, ocze‑
kujących na rozpatrzenie, dlate‑
go trzeba wykorzystywać każdą 
możliwość utworzenia nowych 
mieszkań.

SylWIA ZAWAdZkA

w najbliższych tygodniach ukończona zostanie budowa nowych mieszkań ttbs przy  
ul. Grota-roweckiego.
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