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Po niesPełna 
dwóch latach 

od rozPoczęcia 
budowy Pierwsi 

lokatorzy 
wProwadzili się 

do nowego budynku 
wielorodzinnego 

Przy ul. grota-
roweckiego 

i ul. trzy stawy. 
inwestycja tyskiego 

towarzystwa 
budownictwa 

sPołecznego 
zrealizowana 

została ze środków 
miasta tychy 

oraz z Funduszu 
doPłat banku 

gosPodarstwa 
krajowego. jej 
koszt to 12 mln 

236 tys. zł, z czego 
wysokość dotacji 

wyniosła 3 mln 172 
tys. zł.

P
rzypomnijmy, że przy 
ul. Grota-Roweckie-
go jeden budynek od-
dano już wcześniej. 

Jest tutaj 47 mieszkań, 3 lokale 
usługowe oraz 39 miejsc posto-
jowych w garażu podziemnym. 
Ten, który teraz wybudowano, 
uzupełnia miniosiedle, tworząc 
„bramę” wjazdową na ul. Trzy Sta-
wy. Przy zbiegu ulic Grota-Rowec-
kiego i Trzech Stawów powstał 
ciekawy architektonicznie frag-
ment miasta.

Pierwsze 
przeprowadzki

– Pierwsze przeprowadzki 
rozpoczęły się w minionym ty-
godniu i potrwają jeszcze około 
dwóch tygodni – mówi Hanna 
Skoczylas, naczelnik Wydziału 
Gospodarki Lokalowej Urzę-
du Miasta Tychy. – W budyn-
ku znajdują się 52 mieszkania 
o łącznej powierzchni 3.031 m 
kwadratowych, garaż podziem-
ny na 38 miejsc, a na parterze – 
lokale usługowe. Warto dodać, 
iż jeden lokal otrzymała osoba 
niepełnosprawna, drugi – Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej 

jako mieszkanie chronione dla 
osób starszych. Pozostałe 50 lo-
kali zostało rozdysponowanych 
w oparciu o uchwałę Rady Miasta 
Tychy w sprawie zasad wynaj-
mowania lokali mieszkalnych. 
Do zasiedlenia pozostało jeszcze 
5 lokali jednopokojowych z kuch-
nią o powierzchni ok. 30 m kw. 
Obecnie jesteśmy na etapie wy-
boru przyszłych lokatorów.

Mieszkania 
komunalne

Oddane lokale to mieszkania 
komunalne. 38 z nich przyzna-
no osobom, które złożyły wnio-

ski mieszkaniowe w Wydziale 
Gospodarki Lokalowej w latach 
2005–2006, pięć lokali przydzielo-
no osobom ubiegającym się o za-
mianę lokali mieszkalnych, a dwa 
– osobom z mieszkań służbowych, 
jako lokale zamienne.

Kryteria
Przeprowadzając nabór, bra-

no pod uwagę zarówno kolejność 
złożonych wniosków, jak i – zgod-
nie z uchwałą – wyższy próg do-
chodowy niż do normalnego loka-
lu komunalnego. Stawkę bazową 
czynszu ustalono w wysokości 
7,88 zł/m kw.

Kolejne mieszkania 
w 2014 roku

– To była duża inwestycja, 
jeśli chodzi o mieszkania ko-
munalne, kolejna jest obecnie 
realizowana przez Miejski Za-
rząd Budynków Mieszkalnych, 
w budynku Browarnika.

Inwestycja ta ma się zakoń-
czyć w 2014 roku. 

– Ponadto co roku odda-
jemy kilka lokali socjalnych, 
adaptując na ten cel między in-
nymi powierzchnie strychów – 
dodaje naczelnik Hanna Sko-
czylas.

LeszeK sobieraj
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będą czytali 
Fredrę
„Narodowe czytanie” to zaini-
cjowana w 2012 roku przez 
Prezydenta rP bronisława 
Komorowskiego ogólnopolska 
akcja czytania największych 
polskich dzieł literackich.

Podstawowym celem akcji jest 
popularyzacja rodzimej litera-

tury, zwrócenie uwagi na potrze-
bę dbałości o polszczyznę oraz 
wzmocnienie poczucia wspólnej 
tożsamości – mówi Andrzej Ma-
ria Marczewski, dyrektor Teatru 
Małego w Tychach.

W tym roku, z okazji przypa-
dającej 220. rocznicy urodzin Alek-
sandra Fredry, w Tychach i w ca-
łym kraju czytane będą właśnie 
jego dzieła. Przypomnijmy, Fredro 
to jeden z najwybitniejszych pol-
skich komediopisarzy, poeta, autor 
pamiętników. -To człowiek, który 
świetnie znał i rozumiał swój kraj 
oraz swoich rodaków. Był twórcą, 
który potrafił uchwycić i wyjąt-
kowo atrakcyjnym, dowcipnym 
językiem opisać z dystansem naj-
ważniejsze cechy Polaków, nasz 
narodowy charakter – dodaje dy-
rektor Marczewski.

„Narodowe czytanie” odbędzie 
się w sobotę, 7 września, w Mło-
dzieżowym Domu Kultury nr 1 im. 
Artystów Rodu Kossaków i w Te-
atrze Małym w Tychach. W MDK 
nr 1 w godzinach od 10 do 12 i od 13 
do 15 czytane będą bajki Fredry, 
a w godz. 18–20 usłyszymy nie-
zapomniane „Śluby panieńskie”. 
Z kolei Teatr Mały zaprasza miło-
śników literatury na czytanie „Ze-
msty” o godz. 20.00. Tuż po niej, 
o godz. 22, zaprezentowane zostaną 
utwory Aleksandra Fredy skiero-
wane do dorosłych czytelników.
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Pierwsi lokatorzy

Przy zbiegu ulic Grota roweckiego i trzech stawów powstał ciekawy architektonicznie fragment miasta.

w poniedziałek, 2 września, w szkole Podsta-
wowej nr 18 im. władysława jagiełły w ty-
chach odbyło się miejskie rozpoczęcie roku 
szkolnego.

w uroczystości udział wzięli m.in. przedsta-
wiciele Kuratorium Oświaty w Katowicach, 

Alicja Kulka – zastępca prezydenta Tychów, Zyg-
munt Marczuk – przewodniczący Rady Miasta Ty-
chy, Dorota Gnacik – dyrektor Miejskiego Zarządu 
Oświaty w Tychach, dyrektorzy tyskich placówek 

oświatowych, reprezentanci związków zawodowych, 
nauczyciele, rodzice i uczniowie klas pierwszych. 
U progu nowego roku szkolnego goście życzyli 
wszystkim sukcesów w nauce.

Imprezę uświetniły występy artystyczne przygo-
towane przez uczniów klas 3 SP 18. Pierwszoklasiści 
zostali pasowani na uczniów.

Przy okazji warto wspomnieć, że w roku szkol-
nym 2013/2014 w naszym mieście w klasach I szkół 
publicznych naukę rozpoczęło 233 6-latków, w pla-
cówkach prywatnych – 13. Ogółem w klasach I szkół 

podstawowych uczy się – 1080 dzieci, w gimnazjach 
– 920, a w szkołach ponadgimnazjalnych – 950.

Część maluchów uczyć się będzie w wyremon-
towanych szkołach. Przypomnijmy, w okresie waka-
cji mniejsze i większe prace remontowe prowadzone 
były m.in. w: Szkołach Podstawowych 3, 7, Przedszko-
lach 20, 5, 8, 18, 14, a także w Gimnazjum nr 6 i Zespole 
Szkół nr 2. Do listopada potrwa budowa placów zabaw 
w Szkołach Podstawowych nr 2, 7, 11 i 18. Remonty 
prowadzone były także w MDK nr 2.
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r o z p o c z ą ł  s i ę  n o W y  r o k  s z k o l n y

zabrzmiał pierwszy dzwonek

o oprawę artystyczną uroczystości zadbali uczniowie klas trzecich.
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DofinansoWanie

do 18 września można składać wnioski o do-
finansowanie zakupu wyprawki szkolnej. 
dokumenty należy złożyć w sekretariacie 
szkoły.
dofinansowanie jest przyznawane w ramach 
rządowego programu „wyprawka szkolna”. 
mogą się o nie ubiegać uczniowie klas 1–3 
i 5 szkoły podstawowej, a także drugich klas 
szkół ponadgimnazjalnych.  w przypadku 
uczniów 1 klasy szkoły podstawowej, do-
chód na członka rodziny nie może przekro-
czyć 539 zł, w pozostałych przypadkach 456 
zł na osobę.
do wniosku należy dołączyć zaświadczenie 
o zarobkach lub zaświadczenie o korzystaniu 
ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku. 
rodzice uczniów niepełnosprawnych, sła-
bowidzących, niesłyszących, upośledzonych 
muszą dostarczyć kopię orzeczenia o potrze-
bie kształcenia specjalnego wydanego przez 
poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
wniosek o dofinansowanie można pobrać 
ze strony http://mzo.tychy.pl/sprawy-do-za-
latwienia/wyprawka-szkolna.
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