Zielone płuca miasta
Osiedla Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej słyną w całym mieście z bogactwa
zieleni, która jest bezcennym składnikiem
majątku Spółdzielni. Skwery i zieleńce,
jak choćby tzw. „minipark” przy ulicy
Chopina, dawny „plac rzeźni” przy ulicy
Zagórskiej czy teren fontanny u zbiegu
ulic Sandomierskiej i Źródłowej, od wiosny do późnej jesieni stają się prawdziwą
oazą dla pragnących spokoju i wypoczynku spacerowiczów.
Drzewa, krzewy, żywopłoty i klomby
doskonale dopełniają architektoniczny
kształt zabudowy naszych osiedli. Zielony
wygląd otoczenia zawdzięczamy nie tylko
staraniom Zarządu KSM i administracji
osiedli, ale również mieszkańcom, którzy z zaangażowaniem upiększają swoje
najbliższe środowisko.
By jednak uczynić je pięknym nie tylko
dziś, ale i w przyszłości, przestrzegać
trzeba kilku reguł, które zostały wyznaczone w Regulaminie użytkowania lokali
mieszkalnych i porządku domowego.
Najważniejszą zasadą jest konieczność
uzyskania zgody Spółdzielni - w tym
przypadku konkretnej administracji - na
sadzenie drzew i krzewów w otoczeniu
budynków.
Pamiętać trzeba, że kilkudziesięciocentymetrowa sadzonka za kilkanaście lat
może stać się wysokim, utrudniającym
życie drzewem. Dlatego czasami sadzone
bez wiedzy administracji drzewka muszą
zostać usunięte, bo znajdują się na trasie
przebiegu linii ciepłowniczych czy instalacyjnych albo planowanych do wykonania dróg pożarowych i chodników.
Nie można sadzić drzew w odległości
mniejszej niż 15 metrów od budynku.
Akceptacji Spółdzielni wymaga również
założenie przydomowego ogródka. Zgodnie z regulaminem obowiązek utrzymywania ogródków w należytym porządku
spoczywa na użytkowniku. Zarośnięte
chwastami, zaniedbane ogródki z pewnością nie przydają urody otoczeniu.
Do podstawowych obowiązków członka
Spółdzielni należy dbałość o wspólne,
spółdzielcze mienie. Zieleń jest również
ważnym składnikiem majątku KSM. Dlatego szczególnie nagannym zjawiskiem
jest wyrywanie sadzonek roślin ozdobnych czy bezmyślne niszczenie zieleni.
Takie działania śmiało można nazwać
kradzieżą i dewastacją spółdzielczego
mienia.
Dlatego Zarząd KSM apeluje o objęcie
„miejsc zielonych” szczególną uwagą i

pieczą. Do niszczenia zieleni przyczyniają
się również wyprowadzane bez należytej
kontroli zwierzęta domowe.
Przypomnijmy, że Regulamin użytkowania lokali mieszkalnych i porządku
domowego w KSM dopuszcza utrzymywanie psów i kotów w ilości nie wskazującej na hodowlę, jednak niedopuszczalne
jest wyprowadzanie psów bez kagańca
i smyczy oraz zanieczyszczanie przez
psy trawników, szczególnie pod oknami
budynków mieszkalnych.
Rzadkim niestety zjawiskiem, jest usuwanie przez właściciela pozostawianych
przez czworonożnego pupila zanieczyszczeń. Częstym – umożliwianie psom załatwiania się w miejscach niedozwolonych,
a zwłaszcza na terenie placów zabaw. Nie
można przyzwalać zwierzęciu, by zostawiło swoje odchody w piaskownicy, w
której za chwilę będą bawić się dzieci.
Smutnym zjawiskiem jest także brak
szacunku dla zieleni, objawiający się
nagminnym deptaniem trawników i tworzeniem tzw. „przedeptów”. Co ciekawe, z
obserwacji wynika, że w ten sposób drogę
skraca sobie zarówno młodzież, jak i ludzie dorośli i osoby starsze. Na nic zdają
się utrudnienia w postaci żywopłotów
czy barierek.
Urok i piękno osiedla to także nasze
balkony, od wczesnej wiosny do późnej
jesieni ukwiecone wieloma gatunkami

kwiatów i roślin ozdobnych. Wiele balkonów mogłoby stanąć do walki o tytuł
„mistera elegancji”. Jednak aby balkony
były piękne niezależnie od kaprysów aury,
pamiętać należy o stabilnym i pewnym
zabezpieczeniu skrzynek i donic, tak by
w razie letniej burzy nie stworzyły one
zagrożenia bezpieczeństwa przechodniów
i ryzyka zniszczenia okien lub elewacji
budynku.
Dobrze jest także uwzględnić mieszkających poniżej sąsiadów. W okresie letnim
do administracji osiedli często napływają
skargi o zalewaniu balkonów i okien na
skutek nadmiernego podlewania roślin.
Pomyślmy zatem o takim zabezpieczeniu doniczek i skrzynek balkonowych,
które zminimalizuje to zjawisko. Wówczas nasze balkony staną się z pewnością „małymi oazami”, cieszącymi oczy
różnorodnością barw i przynoszącymi
wytchnienie w upalne dni lata. A wszystko to bez ryzyka sąsiedzkich sprzeczek
i kłótni.
Dołóżmy wszelkich starań, aby nasze
wypełnione zielenią osiedla nie utraciły
swego wyjątkowego charakteru i by ich
pięknem mogły cieszyć się kolejne pokolenia mieszkańców. Aby osiedla Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawsze
były „zielonymi płucami miasta.
ANNA SIKORA
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