Stawiam na sport

Ruszy³a budowa
W czerwcu bie¿¹cego roku, u zbiegu ulic Zagórskiej i Zieliñskiego, w miejscu wyburzonego, obskurnego i nieu¿ytkowanego budynku, rozpoczêto budowê obiektu mieszkalno-us³ugowego.
Realizacjê tej najwiêkszej od kilku lat inwestycji w KSM, której pomys³ zrodzi³ siê w
2000 r. z inicjatywy Rady Osiedla Zagórska - Pó³noc, poprzedzi³y ostre protesty
cz³onków Spó³dzielni - mieszkañców budynku przy ul. Zieliñskiego 4 i Zagórskiej 43.
Wobec takiej postawy grupy mieszkañców, zmieniano koncepcjê architektonicznoprzestrzenn¹, za³o¿enia projektowe, a¿ wreszcie - dziêki konsekwencji dzia³ania Zarz¹du KSM i Rady Nadzorczej - mo¿na by³o przyst¹piæ do realizacji.
W budynku, którego projekt opracowa³a Pracownia Projektowa arch. Zbigniew Grz¹dziela znajdzie siê 14 mieszkañ o funkcjonalnym i elastycznym uk³adzie, o powierzchni
od 36 do ponad 70 m2 oraz 8 lokali u¿ytkowych na parterze. W podziemiach budynku
znajdzie siê gara¿ dla 22 samochodów osobowych.
Projekt wyró¿nia siê wysok¹ jakoci¹ architektury oraz dba³oci¹ o detal zarówno
architektoniczny jak i urbanistyczny. Realizacjê inwestycji powierzono Zak³adowi Us³ug
Budowlano-Handlowych NOWBUD Aleksander Nowak, Edward Bracki, który
wy³oniono na przetargu nieograniczonym w dn. 10.05.br., w obecnoci reprezentantów
przysz³ych w³acicieli.
Firma ta cieszy siê renom¹ na kieleckim rynku budowlanym, zw³aszcza wród mieszkañców osiedla Gwarków SM S³oneczna i lichowice II- Spó³dzielni Domator.
Nasza inwestycja nie nale¿y do naj³atwiejszych (bardzo ograniczony plac budowy,
niezmiernie twardy grunt, bliskoæ ulic), ale roboty przebiegaj¹ zgodnie z harmonogramem. Wykonawca zapewnia, ¿e termin zakoñczenia budowy obiektu zaplanowany na
koniec czerwca 2007 r. zostanie dotrzymany.
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Jedni maj¹ dziesi¹tki wymówek: np. z³a
koniunktura, nie ten sezon, a prezes KSM
Maciej Solarz po raz kolejny podj¹³ siê
sponsorowania m³odych sportowców - z
Pi³karskiej Dru¿yny M³odzików CK KSM.
Czy interesuje siê Pan sportem?
Maciej Solarz: Tak, oczywicie. Zawsze
¿y³em bardzo aktywnie. W latach szkolnych, szczególnie w szkole redniej, ale
tak¿e i podstawowej zajmowa³em siê sportem bardzo powa¿nie.
Jakie dyscypliny Pan uprawia³?
M. S.: By³em bramkarzem podczas meczów pi³ki rêcznej. Interesowa³em siê lekkoatletyk¹. Pchniêcie kul¹, rzut dyskiem,
sztafeta, trójbój, ciê¿ary - to dyscypliny,
w których czu³em siê najlepiej.
Zapewne mia³ Pan wiele sukcesów...
M. S.: Owszem, do dzi zachowa³em dyplomy Mistrzostw Powiatu Kieleckiego w
pi³ce rêcznej. Zawsze udawa³o mi siê znaleæ w zwyciêskiej trójce. Tu warto wspo-

Prezes Maciej Solarz przy pi³ce

mnieæ mojego niezapomnianego trenera
Zdzis³awa Furmanka.
Czy pomimo z³ych wyników polskiej reprezentacji, by³ Pan wiernym kibicem
bia³o-czerwonych?
M. S.: Tak, wierzy³em w nasz zespó³. Niestety, nie zawsze mo¿na wygrywaæ.
Co sk³oni³o Pana do finansowania dru¿yny CK KSM? Czy widzi Pan przysz³e
gwiazdy futbolu?
M. S.: Ju¿ w zesz³ym roku sponsorowalimy Soko³y i Sokoliki. W tym roku równie¿
postanowilimy zainwestowaæ w m³ode talenty. Zainteresowa³ nas pomys³ Pana Waldemara, rodzica jednego z zawodników,
Marcina, którego dru¿yna w ubieg³ych rozgrywkach gra³a pod nazw¹ CK KSM. Marcin wyjanij, i¿ nazwê tê wybrali, gdy¿ wszyscy s¹ mieszkañcami naszego osiedla. Postanowilimy sponsorowaæ ich, kupuj¹c
koszulki z logo spó³dzielni oraz spodenki.
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