Plan dorocznych zebrań Grup Cz³onkowskich
Lp.

Osiedle

Termin

Miejsce zebrania

Godz

1.

Osiedle I „Zagórska
– Północ”

23 kwietnia
poniedziałek

Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 12,
ul. Kujawska 18

1700

2.

Osiedle II „Zagórska 24 kwietnia
- Południe”
wtorek

OKK „Miniatura”
ul. Zagórska 65

1700

3.

Osiedle III „Sady”

25 kwietnia
środa

OKK „Polonez”
ul. Pocieszka 17

1700

4.

Osiedle IV
„Sandomierskie”

26 kwietnia
czwartek

OKK „Słoneczko”
ul. Romualda 3

1700

5.

Bieliny

30 kwietnia
poniedziałek

Szkoła Podstawowa
w Bielinach

1700

6.

Bodzentyn

30 kwietnia
poniedziałek

Budynek KSM
w Bodzentynie

1700

Zebranie Przedstawicieli odbędzie się 30 maja 2007 roku w klubie „Polonez”. Sprawozdanie ﬁnansowe KSM za 2006 r. wraz z opinią biegłego rewidenta znajduje się do
wglądu członków w działach: organizacji i ﬁnansowym, a po jego zatwierdzeniu przez
Zebranie Przedstawicieli opublikowane zostanie w Monitorze Spółdzielczym.

Dom pośród sadu
Dla tych, którzy lubią wielkomiejski gwar, pragną zamieszkiwać czy też pracować
prawie w samym centrum miasta, Spółdzielnia stwarza niepowtarzalną szansę.
Z myślą o poprawie warunków zamieszkiwania oraz pracy dla członków
Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
przygotowywana jest budowa wielofunkcyjnego obiektu.
Po wyczerpaniu się możliwości inwestowania w osiedlach Zagórska - Północ
i Zagórska - Południe ze względu na brak
terenów inwestycyjnych, uwaga Zarządu oraz Rady Osiedla Sady skupiła się
na niewielkiej działce o pow. 1000 m2,
usytuowanej u zbiegu ulic Warszawskiej
i Wojewódzkiej, niby na obrzeżu a jednocześnie w samym centrum tego osiedla.
Biuro projektowe przygotowując architektoniczny projekt koncepcyjny miało
trudne zadanie do wykonania. Z jednej
strony ograniczone było powierzchnią
działki, z drugiej zaś okoliczną zabudową.
Myślę, że budynek o zróżnicowanej,
a jednocześnie bardzo ciekawej bryle w
sposób właściwy wypełni wolną przestrzeń. Budynek będzie stanowić naturalny pomost pomiędzy zlokalizowanym tuż
obok wysokim i średniowysokim blokiem

mieszkalnym, a dwukondygnacyjnym
pawilonem handlowo-usługowym.
Na podstawie parteru z lokalami użytkowymi ma stanąć (od strony południowo-wschodniej) ośmiopiętrowy budynek
mieszkalny, a od strony północno-zachodniej (od ulicy Wojewódzkiej) sześciopiętrowy budynek biurowo-usługowy.
Obie części połączone będą przeszklonym łącznikiem komunikacyjnym wyposażonym w klatkę schodową oraz dźwig
osobowy, który będzie obsługiwać również osoby niepełnosprawne, poruszające
się na wózkach.
W części podziemnej zaplanowano
otwarty parking dla samochodów osobowych.
Spółdzielnia wystąpiła w grudniu 2006 r.
do Urzędu Miasta z wnioskiem o wydanie
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla tej inwestycji.
Po uzyskaniu decyzji zlecone zostanie
opracowanie projektu budowlanego.
KRZYSZTOF PUSZYŃSKI

Porządek obrad
na zebraniach
Grup Członkowskich:
W zebraniu Grupy Członkowskiej
(osiedlowym zebraniu) uczestniczą członkowie zamieszkali na terenie objętym
działaniem grupy.
Porządek obrad na zebraniach przewiduje m.in.:
1. Otwarcie zebrania i wybór prezydium.
2. Sprawozdanie z działalności za miniony 2006 rok:
– Rady Osiedla i realizacji wniosków
z poprzedniego Zebrania;
– Zarządu Spółdzielni;
– Rady Nadzorczej.
3. Zapoznanie z porządkiem obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
5. Przyjęcie wniosków.

Podziękowania
Wszystkim, którzy z okazji przyznania Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w lutym 2007 r. pierwszej nagrody w Konkursie „Świętokrzyskiej
Nagrody Jakości” złożyli gratulacje,
wyrazy uznania dla prowadzonej
działalności i zdobytego tytułu oraz
życzenia serdeczne podziękowania
składa Zarząd Spółdzielni.

Szukamy archiwalnych zdjęć
W związku z przypadającym w przyszłym roku 50-leciem Spółdzielni, Redakcja kwartalnika „My z KSM” i
Zarząd Spółdzielni ogłaszają konkurs
na najciekawsze archiwalne zdjęcia z
historii KSM.
Czekamy na Państwa fotograﬁe dokumentujące nasze osiedla z okresu budowy,
zagospodarowywania osiedli, pierwszych
lokatorów budunków, a także z czasów
kiedy nie było tu jeszcze bloków mieszkalnych.
Najciekawsze zdjęcia opublikujemy w
„My z KSM”.
Trzy najciekawsze archiwalne zdjęcia
nagrodzimy nagrodami rzeczowymi.
Wszystkie zdjęcia, po wykorzystaniu,
zwrócimy właścicielom.
Podpisane zdjęcia prosimy składać w
sekretariacie prezesa Zarządu KSM.
(K)
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