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To niezwykle ważna 
rocznica. W naj-
bliższą niedzielę bę-
dziemy obchodzić 
Narodowe Święto 
Niepodległości.

Pamiętamy o historii

>> 11

Międzynarodowe 
grono artystów 
gościło na Za-
duszkach Jazzo-
wych w Filharmo-
nii Zabrzańskiej.

Zaduszki na jazzowo

>> 11
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Symboliczne wbicie 
łopaty rozpoczęło budowę 

Łącznie na osiedlu ma 
powstać 156 mieszkań

Będzie miał trzy kondygnacje, na których powstanie szesnaście mieszkań. Pierwsi loka-
torzy wprowadzą się do nich mniej więcej za rok. Przy ulicy Żywieckiej w Kończycach 

ruszyła budowa pierwszego z bloków nowego osiedla. Łącznie w kompleksie ma się 
znaleźć dwanaście budynków.

– Teren, na którym 
rozpoczęliśmy prace, 
dzieli zaledwie 4,5 mi-

nuty jazdy od autostrady 
A4. Równie blisko jest do 

centrum. A jednocześnie 
okolica jest bardzo spokoj-

na i cicha. Można więc po-
wiedzieć, że lokalizacja osiedla 
jest idealna – mówi Franciszek 
Paśmionka, prezes Międzygmin-
nego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego w Tarnowskich 
Górach.

Mieszkania w nowym bloku będą 
miały od jednego do trzech pokoi 
i powierzchnię od 37 do prawie 70 
metrów kwadratowych. – Mieszka-
nia odbiegają od standardowych 
rozwiązań, gdzie przechodzi się 
z pomieszczenia do pomieszcze-
nia. Będą jednoprzestrzenne, co 
umożliwia aranżację stosownie do 
potrzeb – tłumaczy architekt Wa-
lenty Wróbel.
Obok budynku powstanie pierw-
sza część osiedlowego parkingu. 
Koszt wszystkich prac to 3,5 mln 

zł, z czego około 2 mln zł pochodzi 
z kasy Zabrza. - Po zmianie prze-
pisów dotyczących TBS-ów czas 
dla tego rodzaju budownictwa nie 
jest zbyt łaskawy. Dlatego miasto 
z ogromną determinacją starało 
się pomóc. W efekcie możemy 
rozpocząć inwestycję, z której 
efektów z pewnością chętnie sko-
rzystają młodzi ludzie – podkreśla 
prezydent Zabrza Małgorzata 
Mańka-Szulik.
Aby zamieszkać w wybranym 
mieszkaniu, wystarczy partycypa-

cja w kosztach budowy w wysoko-
ści 30 procent. W zależności od 
powierzchni mieszkania to kwota 
od około 40 do 70 tys. zł. Koniecz-
na jest również kaucja w wysoko-
ści 12-krotnego czynszu. Szczegó-
łowe informacje można uzyskać 
w siedzibie MTBS przy ul. Towaro-
wej 1 w Tarnowskich Górach.
– Pracujemy już nad montażem 
finansowym, który umożliwi roz-
poczęcie budowy kolejnych blo-
ków – zapowiada Franciszek Pa-
śmionka.    (hm)

Łącznie na osiedlu ma Łącznie na osiedlu ma 

W ZABRZU RUSZYŁA BUDOWA PIERWSZEGO BLOKU NOWEGO 
OSIEDLA MIESZKANIOWEGO 
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Będzie miał trzy kondygnacje, na których powstanie szesnaście mieszkań. Pierwsi loka-Będzie miał trzy kondygnacje, na których powstanie szesnaście mieszkań. Pierwsi loka-

Święta już 
  w nowym „M”

FRANCISZEK 
PAŚMIONKA
prezes MTBS:
Nasza współpraca z zabrzańskim 
samorządem układa się bardzo 
dobrze. Dzięki temu możemy rozpo-
cząć kolejną inwestycję w mieście. 
Myślę, że pierwsi lokatorzy spędzą 
już w nowym bloku przyszłoroczne 
Boże Narodzenie.

Chciałbyś zgłosić jakiś problem, 
interwencję, a może pochwałę? 

Czekamy na Twój telefon 
pod numerem 32 230-84-51

Telefoniczny Dyżur 
Redakcyjny

piątek 11.30 - 13.30


