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– W chwili obecnej ku końcowi 
dobiegają roboty związane z wyko-
naniem stanu surowego otwartego. 
Zaczynają się prace polegające na 
zrobieniu tynków, instalacji pod-
tynkowych, ślusarki aluminiowej. 
Równocześnie realizowane będzie 
pokrycie dachu tak, aby jesienią 
budynek wykańczać wewnątrz. Uzy-
skanie pozwolenia na użytkowanie 
obiektu ma nastąpić do 31 stycznia 
2023 roku –  informuje stalowowol-
ski magistrat. 

Budynek przedszkola i żłobka to 
będzie obiekt wolnostojący z dwie-
ma kondygnacjami nadziemnymi 
oraz częściowo z jedną kondygna-
cją podziemną, na planie zbliżo-
nym do kwadratu. Parter budynku 
przeznaczony będzie dla starszych 
dzieci – przedszkolaków. Na pię-

trze funkcjonował będzie żłobek. 
W budynku będą gabinety logopedy, 
pedagoga, psychologa, pielęgniarki, 
gabinet rehabilitacji z zapleczem 
hignieniczno-sanitarnym, sale sen-
soryczna i polisensoryczna. Projekt 
przewiduje również salę wielofunk-
cyjną (159 m kw.), kuchnię, pralnię 
i pomieszczenia administracyjne. 
W realizowanym projekcie przewi-
dziane jest miejsce dla 195 dzieci, z 
czego 100 to jest nowe przedszkole i 
95 dzieci w żłobku. Wyróżnikiem tego 
miejsca będzie basen. Zadanie otrzy-
mało dofinansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego. Rekrutacja 
do żłobko – przedszkola  rozpocznie 
się po oddaniu budynku do użytku 
i uzyskaniu stosownych pozwoleń. 

(as)

Budują przedszkole i żłobek
dla blisko 200 dzieci
Trwają prace przy budowie integracyjnego przedszkola 
i żłobka w technologii pasywnej w Stalowej Woli. Nowa 
placówka powstaje na terenie pomiędzy blokiem przy 
ul. Poniatowskiego 37 a blokiem przy Al. Jana Pawła II 24.

– Społeczna Inicjatywa Miesz-
kaniowa będzie korzystała przy 
realizacji tej inwestycji z finanso-
wania bezzwrotnego z rządowego 
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, 
z finansowania z funduszu dopłat, 
a także z finansowania zwrotnego 
udzielonego przez Bank Gospodar-
stwa Krajowego – powiedziała prezes 
Renata Knap.

Inwestycja obejmuje budowę 8 
budynków, w których znajdować 
się będzie 236 mieszkań. W ramach 
osiedla Ogrodowego oferowane będą 
mieszkania o różnorodnej strukturze 
i metrażach. To zarówno mieszkania 
jedno-, dwu-, trzy-, cztero-, jak i pię-
ciopokojowe, od około 30 m kw. do 90 
m kw., zlokalizowane w niewysokich, 
bo 4-kondygnacyjnych budynkach.

– W każdym bloku będzie winda, 
a w każdym mieszkaniu – balkon. 
Lokatorzy mieszkający na parterze 
mogą liczyć na przydomowe ogródki. 
Będą to mieszkania pod klucz. Ła-
zienki będą wyposażone w umywalki, 
miski ustępowe, wanny lub brodziki, 
te kwestie będziemy jeszcze indy-
widualnie uzgadniać z przyszłymi 
najemcami, ponieważ pracownia zo-
bligowana jest do opracowania wielu 
wariantów standardu wyposażenia 
wnętrz. Na ścianach i podłogach 
będzie glazura. W kuchni będzie 
zamontowana kuchenka i zlewozmy-
wak. W każdym mieszkaniu będzie 
również wyłożona podłoga, a także 
zamontowana stolarka wewnętrzna 

– mówiła prezes Renata Knap.  
Wyłoniona w postępowaniu prze-

targowym pracownia projektowa 
ma 6 miesięcy od dnia podpisania 
umowy na prace projektowe na opra-
cowanie projektu budowlanego osie-
dla Ogrodowego i kolejne 3 miesiące 
na uzyskanie ostatecznej decyzji o 
udzieleniu pozwolenia na budowę. 

– Opracowaliśmy już jako spółka 
regulamin wynajmowania mieszkań, 
opracowany został wniosek o wyna-
jem i umowa partycypacji. Oczywi-
ście nasze uzgodnienia rozpoczniemy 
od Rady Miejskiej od poszczególnych 
komisji, bo to właśnie państwo rad-
ni są tutaj decyzyjni, aby określić 
kryteria i warunki naboru. Miesiąc 
kwiecień jest tym miesiącem kiedy 

ZUS wypłaca „trzynastki”
1 kwietnia ruszyła wypłata trzynastej 

emerytury. Seniorzy otrzymają dodatkowe 
roczne świadczenie pieniężne wraz z kwiet-
niowymi emeryturami. Na Podkarpaciu 
dodatkowy grosz wpadnie ponad 430 tys. 
osobom.

Zgodnie z ustawą „trzynastk”i będą 
wypłacane w wysokości najniższej eme-
rytury obowiązującej od 1 marca roku, 

Podpisali umowę na projekt 
osiedla Ogrodowego
W poniedziałek, 5 kwietnia, podpisana została umowa na opracowanie wielobranżowej 
dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa zespołu wielorodzinnych budynków 
mieszkaniowych wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w ramach tworzenia 
osiedla Ogrodowego w Stalowej Woli”. 

W mieniu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Stalowej Woli umowę 
podpisała  prezes Renata Knap, zaś w imieniu  pracowni projektowej 

Spółdzielnia Pracy „Inwestprojekt Świętokrzyski” prezes Jarosław Adach 
oraz członek zarządu Grzegorz Lasia

w którym wypłacane jest dodatkowe 
świadczenie. W 2022 r. jest to 1338,44 
zł brutto. 

–  Dodatkowe roczne świadczenie pie-
niężne otrzymają osoby pobierające między 
innymi: emerytury, renty, nauczycielskie 
świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie 
świadczenia uzupełniające, świadczenia 
przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne a 
także świadczenie pieniężne przysługujące 

cywilnym niewidomym ofiarom działań 
wojennych – informuje Wojciech Dyląg 
regionalny rzecznik prasowy ZUS w woje-
wództwie podkarpackim.

Zgodnie z przepisami, „trzynastka” 
przysługuje wszystkim, którzy mają na dzień 
31 marca przyznane prawo do wypłaty eme-
rytury lub renty, albo innego długotermino-
wego świadczenia wypłacanego przez ZUS. 

(kag)

rozpoczniemy konsultacje opraco-
wanych przez nas dokumentów, aby 
wspólnie z radnymi i przy uchwale 
jaka zostanie przez nich podjęta 
opracować szczegółowe dokumenty, 
a następnie podać je do wiadomości 
publicznej – mówiła prezes Renata 
Knap.  

Prawdopodobnie nabór wniosków 
ogłoszony zostanie w połowie roku. 
Rozpoczęcie rzeczowej realizacji pla-
nowane jest wiosną 2023 roku. 

– Specjalizujemy się w pro-
jektowaniu mieszkań i myślę, że 
poradzimy sobie z tym tematem. 
Dlatego podpisujemy umowę i 
bierzemy się do pracy – powiedział 
przedstawiciel wykonawcy, prezes 
Jarosław Adach.                      (as)
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