Ulice: Szczeciñska i Bohaterów W-wy

Prezes spó³dzielni mieszkaniowej

Na razie, bez ekranów

Na razie nie bêdzie budowy ekranów
akustycznych na ulicach Szczeciñskiej i
Bohaterów Warszawy.
W odpowiedzi pismo w tej sprawie Zarz¹du KSM skierowane do Prezydenta
Miasta, Miejski Zarz¹d Dróg w Kielcach
poinformowa³, ¿e wytypowane odcinki
ulic Bohaterów Warszawy i Szczeciñskiej
by³y objête t¹ ekspertyz¹ w 2003 roku.
Na zlecenie Urzêdu Miasta Kielce zosta³a wówczas sporz¹dzona ekspertyza uci¹¿liwoci akustycznych tras komunikacyjnych w miecie. W ekspertyzie okrelono
mo¿liwoci ograniczenia ha³asu i zastosowania ochrony w postaci ró¿nego typu
urz¹dzeñ, m. in. zastosowania ekranów.

- Obecnie w Kielcach budowane s¹ ekrany tylko w ramach nowych inwestycji drogowych (przy ul. Jesionowej i ul. Manifestu Lipcowego), a w nadchodz¹cym roku
bud¿etowym nie planujemy budowy ekranów wzd³u¿ istniej¹cych ci¹gów komunikacyjnych - napisa³ w pimie do Zarz¹du
KSM Piotr Wójcik, dyrektor Miejskiego
Zarz¹d Dróg.
Jednoczenie zapewni³, ¿e w miarê pozyskiwania rodków na ten cel, w pierwszej
kolejnoci bêd¹ realizowane zabezpieczenia akustyczne tam, gdzie jest to najbardziej konieczne, na podstawie wyników
ekspertyzy.
(K)

Pe³nomocnikiem
rz¹du
Piotr Styczeñ,
do niedawna
prezes spó³dzielni mieszkaniowej w Gorzowie Wielkopolskim zosta³
Pe³nomocnikiem Rz¹du ds.
budownictwa mieszkaniowego.
Rada Ministrów w listopadzie ub. roku
powo³a³a Pe³nomocnika Rz¹du ds. budownictwa mieszkaniowego w randze Sekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu i
Budownictwa.
Pe³nomocnikiem zosta³ Piotr Styczeñ,
który od 1992 r. zwi¹zany by³ zawodowo
ze spó³dzielczoci¹ mieszkaniow¹, a od
1999 r. by³ prezesem Zarz¹du Spó³dzielni
Mieszkaniowej W³ókno w Gorzowie
Wielkopolskim.
Urodzi³ siê w 1956 r., ukoñczy³ Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Zawodow¹ w Gorzowie Wielkopolskim i Wydzia³ Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczeciñskiego.
Posiada licencjê zawodow¹ zarz¹dcy nieruchomoci oraz prowadzi dzia³alnoæ jako
konsultant ds. strategii mieszkalnictwa i
standardów zawodowych w zakresie zarz¹dzania nieruchomociami.
(MaS)

Dziêkujemy
za ¿yczenia

Serwis internetowy
www.ksm.pl

Z okazji wi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego 2006 roku Zarz¹d i Rada Nadzorcza
Kieleckiej Spó³dzielni Mieszkaniowej
otrzymali na piêknych kartkach liczne ¿yczenia od kole¿anek i kolegów z innych
spó³dzielni, wspó³pracuj¹cych przedsiêbiorstw, firm ubezpieczeniowych, najemców lokali u¿ytkowych, a tak¿e od cz³onków, radnych i parlamentarzystów.
Przynios³y nam olbrzymi¹ satysfakcjê.
Wszystkim serdecznie dziêkujemy.

Od ubieg³ego roku Zarz¹d KSM szczególnie du¿y nacisk k³adzie na prezentacjê naszej spó³dzielni w Internecie. Serwis internetowy www.ksm.pl staje siê nasz¹ globaln¹ wizytówk¹. Strona internetowa podzielona jest na szereg tematycznych zak³adek.
Oprócz podstawowych danych: statut, kontakt, w³adze, historia, sprawozdania, regulaminy - swoje podstrony maj¹ administracje i kluby. Zawieraj¹ one szereg
praktycznych porad dla lokatorów, wzory (druki) wniosków (zak³adka poradnik mieszkañca), fotogalerie z imprez organizowanych przez kluby osiedlowe i wiele innych
wiadomoci potrzebnych lokatorom, którzy mog¹ teraz skontaktowaæ siê z ka¿dym
dzia³em poprzez pocztê elektroniczn¹ (zak³adka kontakt).
Internauci odwiedzaj¹cy nasz¹ stronê mog¹ zapoznaæ siê z bogat¹ ofert¹ zajêæ w
klubach, pobraæ wniosek celem za³atwienia sprawy w spó³dzielni czy poczytaæ o przyznawaniu dodatków mieszkaniowych lub zajrzeæ do aktualnoci.
Serwis jest aktualizowany na bie¿¹co, a iloæ odwiedzin (klikniêæ) systematycznie
ronie. W lutym by³o to ponad 1500 wizyt.
Zapraszamy zatem do zapoznania siê z naszymi stronami pod adresem www.ksm.pl
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