Z inicjatywy Krajowej Rady Spó³dzielczej, w kwietniu br. grupa dziennikarzy z prasy i
rozg³oni radiowych odwiedzi³a spó³dzielcze zak³ady województwa wiêtokrzyskiego.
Dziennikarze zwiedzili: GS ,,Samopomoc Ch³opska w Staszowie, Chemiczn¹ Spó³dzielniê Pracy Chemiplastyka w Kielcach, WSP Spo³em w Kielcach, Okrêgow¹ Spó³dzielniê Mleczarsk¹ we W³oszczowie, Bank Spó³dzielczy w Busku Zdroju i KSM. Redaktorzy zapoznali siê z dzia³alnoci¹, ich problemami i osi¹gniêciami. Po wizycie w naszej
spó³dzielni w tygodniku Przegl¹d z dnia 14 maja ukaza³ siê artyku³ Bronis³awa Tumi³owicza Szanuj swoje M, który publikujemy ni¿ej.
(Mas)

KSM przyk³adem dla innych

Szanuj swoje M

Kielecka Spó³dzielnia Mieszkaniowa,
choæ jest n¹jstarsza i najwiêksza w miecie,
boryka siê ze wszystkimi problemami spó³dzielczego sektora. Jednak w wielu dziedzinach wypracowa³a ciekawe rozwi¹zania,
które mog¹ byæ przyk³adem dla innych. Za
dwa lata obchodziæ bêdzie swoje 50-lede.
Ale nie jubileusze s¹ podstawowym tematem ¿ycia spó³dzielców. Codzienna walka
o miejsce spó³dzielczoci, tak¿e mieszka-

dzielnia Mieszkaniowa dorobi³a siê planów budowy nowych mieszkañ dla rodzin
cz³onków, ale równie¿ zorganizowa³a
wspó³¿ycie wewnêtrzne oparte na samodzielnoci i samorz¹dnoci spó³dzielczej.
Plany inwestycyjne nie przypominaj¹ tych
z lat 70., kiedy w KSM zak³adano powstanie wielkiej dzielnicy dla 60 tys. mieszkañców. Dzi próbuje siê racjonalnie gospodarowaæ posiadanymi zasobami i dopiero

niowej, w warunkach wolnego rynku, to
jedno z powa¿niejszych wezwañ.
Alfred Domagalski, prezes Zarz¹du Krajowej Rady Spó³dzielczej, sam jest kielczaninem i doskonale rozumie, ¿e mno¿y siê
obecne ustawy, które tylko czêciowo
usprawniaj¹ funkcjonowanie sektora
mieszkaniowego, ale nie powoduj¹ wzrostu rozmiarów budownictwa mieszkaniowego. - Ocenia siê, ¿e w Polsce brakuje
dzi 1,5 mln mieszkañ - mówi. - Spó³dzielczoæ mieszkaniowa zdana w du¿ej mierze
sama na siebie takiego zadania nie mo¿e
siê podj¹æ.

ostatnie lata uruchomi³y nowe inwestycje nie tyle na miarê ogromnych potrzeb,
ile z trudem wypracowanych mo¿liwoci.
Kielecka Spó³dzielnia Mieszkaniowa
zrzesza obecnie 9361 cz³onków, którzy wraz
z rodzinami stanowi¹ 21-tysiêczn¹ spo³ecznoæ mieszkañców miasta Kielce . Ma
równie¿ budynki w Bodzentynie i w Bielinach (87). W zasobach spó³dzielni znajduje siê 141 budynków wielorodzinnych i
9272 lokale mieszkalne, ale tak¿e 550 gara¿y. Spó³dzielnia zarz¹dza terenami o ³¹cznej powierzchni 74 ha i dysponuje maj¹tkiem trwa³ym o wartoci 110 mm z³. Jest
przedsiêwziêciem dochodowym, gospodarczo silnym, bo na plusie.
Po 15 latach bez ¿adnych inwestycji budowlanych spó³dzielnia postawi³a trzy ko-

Bêd¹ nowe mieszkania?
Maciej Solarz, prezes zarz¹du ju¿ od 14
lat, jest jednak dumny, ¿e Kielecka Spó³STRONA 8

t³ownie olejowe, a za rodki w³asne cz³onków nowoczesne budynki mieszkalnous³ugowe oraz zespó³ gara¿y wyró¿niaj¹cych siê estetyk¹ i funkcjonalnoci¹. Odnowiono wszystkie posiadane budynki i
przeprowadzono opomiarowanie centralnego ogrzewania. Wymieniono dachy we
wszystkich budynkach, uruchomiono proces wymiany okien we wszystkich mieszkaniach. Proces zosta³ rozpisany na kilka
lat. Wymienia siê rednio rocznie 1,7 tys.
okien na koszt spó³dzielni. Ci, którzy dokonali tego wczeniej z w³asnych rodków,
mog¹ liczyæ na zwrot pieniêdzy.
Nie mniej wa¿ne s¹ zmiany prowadz¹ce
do przekszta³ceñ organizacyjno-w³asnociowych, zwi¹zanych m.in. z wyodrêbnieniem i nadaniem tytu³ów prawnych do
mieszkañ. W KSM wprowadzono te¿ oryginalny w skali kraju fundusz tzw. samopomocy, który s³u¿y cz³onkom - mieszkañcom w trudnej sytuacji materialnej.

Osiedlowe kluby kultury
Na szczêcie nie tylko d³u¿nikami spó³dzielnia ¿yje. Stara siê ona zaspokajaæ wiêkszoæ potrzeb bytowych mieszkañców.
Wynajmuje pomieszczenia na placówki
handlowe i us³ugowe, a na ka¿dym osiedlu jest szko³a podstawowa i liceum, s¹
placówki s³u¿by zdrowia i osiedlowe kluby kultury z ciekaw¹ ofert¹.
Te ostatnie stanowi¹ powód do dumy,
bo w trudnych czasach wiele osób uwa¿a,
¿e mo¿na na kulturze oszczêdzaæ. Osiedlowy klub kultury Polonez zaprasza na kurs
tañca towarzyskiego dla m³odzie¿y i doros³ych, OKK Miniatura proponuje z¹jêcia
w klubie dziecka (cztero-, szedolatki), w
sekcji plastycznej, sekcji tanecznej, sekcji
muzycznej, w modelarni, na lektoracie jêzyków obcych, na zajêciach z gimnastyki
z elementami jogi, aerobiku, zaprasza do
chóru seniora, sekcji teatralnej, sekcji tkackiej i sekcji malarskiej. Powodem do dumy
s¹ osiedlowe zieleñce i place zabaw, a tak¿e jedyne w województwie wiêtokrzyskim
cztery spó³dzielcze fontanny.
Niedawno uruchomiono spó³dzielczy serwis internetowy www.ksm.pl. Strona podzielona jest na wiele tematycznych zak³adek, maj¹ tutaj swoje podstrony osiedlowe
administracje i kluby. Dziêki serwisowi internetowemu mieszkaniec mo¿e uzyskaæ
najbardziej potrzebne rady, znaleæ wzory
spó³dzielnianych druków, np. wniosków o
zapomogê. Z ka¿dym dzia³em spó³dzielni
mo¿e siê skontaktowaæ za porednictwem
odrêbnego adresu e-mail. Ju¿ dzi liczba
odwiedzaj¹cych przekracza 1000 osób miesiêcznie. Mo¿e internet wp³ynie na wzrost
poczucia uspó³dzielnienia mieszkañców?
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