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STRONA 2

Szanowni Państwo, 
 Ponad rok temu zastaliśmy Spółdzielnię z dużą stratą 
finansową, a audyt przeprowadzony przez niezależną jednostkę 
stwierdził szereg nieprawidłowości zarówno tych drobnych jak 
i tych bardzo istotnych w tym wspomniany ujemny wynik 
finansowy. Ta niespodziewana dla nas sytuacja wymusiła 
natychmiastowe podjęcie wielu koniecznych działań. 
 Niestety rok 2020 nie był łatwy, zapisał się pod 
znakiem pandemii i wielu zmian w KSM. Była to długotrwała
i ryzykowna praca, ale nagrodą za nią jest efekt głównie ten 
finansowy, który zaskoczył nawet nas i tym dobrym akcentem 
chcieliśmy się z Państwem podzielić.
 2020 to liczba, to symbol, to rok, który wszyscy 
zapamiętamy jako ten zdominowany przez koronawirusa.
W nim rozpoczął swoją inwazję na ludzi, na ich zdrowie, na 
wzajemne społeczne relacje, na gospodarkę. Jest niestety nadal 
obecny wśród nas, nieustannie zbiera swoje żniwo, nie daje
o sobie zapomnieć, nie jest bez znaczenia dla naszego życia 
codziennego, które przed pandemią wydawało się wielu z nas
i tak już zbyt skomplikowane. Niestety pandemia zmusiła nas 
wszystkich do uczenia się wielu rzeczy na nowo. Zwykłe 
codzienne czynności, które bez zastanawiania wykonywaliśmy 
mechanicznie, z dnia na dzień stały się problematyczne, 
wymagające planowania, zaangażowania innych osób,
a niektóre po dziś dzień stały się niewykonalne. 
 2020 to rok nieoczekiwanych zmian, w którym 
przyszło nam zmierzyć się z wdrożeniem i realizowaniem 
naszych planów wobec Spółdzielni w zupełnie nowych, 
nieznanych dotąd realiach. Wybuch pandemii wymusił 
konieczność podjęcia natychmiastowych działań przez nikogo 
wcześniej nieplanowanych. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy 
wiele procedur, zmian organizacyjnych mających chronić 
pracowników KSM, ale przede wszystkim Państwa przed 
narastającym zagrożeniem, jakim było ryzyko zakażenia wiru-
sem.  Wszystkie te działania wymagały czasu i zaangażowania 
wielu osób pracujących w Spółdzielni, a ich przestrzeganie 
znacznie spowolniło pracę poszczególnych działów, czy 
jednostek KSM. Niestety pomimo restrykcji nałożonych przez 
rząd, pomimo utrzymywania  rygoru sanitarnego, to w sze-
regach naszych pracowników dochodziło do zakażeń, a ich 
ekstremum miało miejsce na przełomie października i listopada 
ubiegłego roku. Wtedy też zdziesiątkowani chorobą zostaliśmy 
zmuszeni  nawet do zamknięcia „na moment” biura Zarządu. 
Wielu pracowników zostało „wyłączonych” z powodu choroby, 
a ci którym udało się uniknąć zakażenia pracowali zdalnie na 
zmiany, aby chociaż w minimalnym stopniu zachować ciągłość 
pracy Spółdzielni wykonując podstawowe, niezbędne do jej 

funkcjonowania czynności. Takie wydarzenia nie mogły być
i nie były obojętne dla bieżącej pracy. Było bardzo ciężko, lecz 
dokładaliśmy i dalej dokładamy wszelkich starań, aby 
utrudnienia stały się jak najmniej odczuwalne dla nas i dla 
Państwa.
 2020 to rok wytrwałości, w którym wypracowaliśmy 
historyczny wynik finansowy w Spółdzielni. Działania 
naprawcze  we wszystkich sferach, ale też m.in. w sferze 
produkcji ciepła dały pożądany efekt, a ich wynik stał się lwią 
częścią ostatecznego rezultatu finansowego. Całościowy zysk 
netto w wysokości ponad 2,7 mln osiągnięty w sytuacji, kiedy 
pod koniec 2019 roku zastaliśmy Spółdzielnię z ponad 2,5 mln 
stratą bilansową-bardzo cieszy. Jest nagrodą za ciężką pracę
i potwierdzeniem słuszności podejmowanych decyzji. Wszyst-
ko to nie byłoby możliwe bez ogromnego zaangażowania  
pracowników. Ich żmudna i nielekka praca pokazała, że jest 
możliwe zrobienie czegoś lepiej   z korzyścią dla wszystkich. 
Efektowny zysk   w znacznej mierze zasili fundusz remontowy 
tak bardzo potrzebny naszym zasobom oraz po części odtworzy 
„nadszarpnięty” fundusz zasobowy. To wszystko osiągnę-
liśmy pomimo zwiększonych nakładów finansowych na walkę 
z wirusem, pomimo  kłopotów wielu przedsiębiorców. Tym, 
którzy wynajmowali nasze lokale użytkowe w znacznej części 
pomagaliśmy odciążając ich finansowo, sami nie otrzymując 
znikąd pomocy. Takie działania były i są niezbędne, aby 
pozostali razem z nami. 
 Poniżej przedstawiamy osiągane zyski finansowe 
netto na przestrzeni kilku ostatnich lat:        
 - rok 2015 kwota  +561.098,-
 - rok 2016 kwota  +1.557.757,-
 - rok 2017 kwota  +575.117,-
 - rok 2018 kwota  -1.763.770,-
 - rok 2019 kwota  +882.434,-
 - rok 2020 kwota  +2.720.806,-
 2020 to rok nadziei na lepszą przyszłość. W nim 
stworzyliśmy kolejne plany mające podtrzymać dobrą 
kondycję finansową Spółdzielni. Skupiamy się nadal na 
zmianach  w obrębie całej Spółdzielni. Już zapoczątko-
waliśmy realizację co niektórych zadań, mających w nie-
dalekiej przyszłości pomóc uzyskać założony efekt. O prze-
biegu będziemy starać się informować Państwa na bieżąco, 
mając wiarę w możliwość przedstawienia ich w normalnych 
realiach, czyli podczas  Walnego Zgromadzenia Członków 
Spółdzielni.
 Z nadzieją na powodzenie założeń, na zastopowanie 
pandemii, życzymy Państwu zdrowia i wytrwałości w tym 
niełatwym czasie.

ZARZĄD KSM                                                                                                 

Zyski  finansowe w latach 2015-2020

Historyczny wynik finansowy Spółdzielni w dobie wirusa
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 Ośrodki kultury przeżywają trudny czas. Rok 2020 upłynął 
w atmosferze niepewności i ciągłego zagrożenia ze strony 
niewidzialnego wroga –  wirusa COVID-19. Mimo wielu 
obostrzeń i starań tysięcy osób nadal istnieje duże nie-
bezpieczeństwo zarażenia, z czego wszyscy zdajemy sobie 
sprawę. Jednakże niestandardowe sytuacje kreują nowe 
rozwiązania, które wprowadzone zostały w Osiedlowych 
Klubach Kultury Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
  Klub „Miniatura” wyszedł naprzeciw trudnej sytuacji 
epidemiologicznej dostarczając mieszkańcom rozrywki kultu-
ralnej w formie online. Duże zainteresowanie wzbudził 
Koncert Świąteczny na Boże Narodzenie opublikowany na 
Facebooku Osiedlowego Klubu Kultury „Miniatura” 23 grud-
nia 2020 roku. Wykonawcami były dzieci i młodzież uczest-
niczące w indywidualnych zajęciach muzycznych prowadzo-
nych przez Karolinę Zapałę - instruktora kulturalno-wycho-
wawczego w „Miniaturze” i „Słoneczku”. Koncert został ciepło 
przyjęty przez odbiorców – użytkowników facebooka, którzy 
docenili starania młodych pasjonatów sztuki muzycznej, 
życzliwie komentując ich występ. 
 Kolejnym ważnym wydarzeniem, które w przyszłości
z pewnością będzie kontynuowane w Klubie „Miniatura”, było 
zorganizowanie I Konkursu Kolęd, Pastorałek i piosenek 
świątecznych. Uczestnikami byli soliści – dzieci, młodzież
i dorośli zamieszkujący teren województwa świętokrzyskiego. 
Wykonawcy mięli za zadanie zaśpiewać jedną kolędę, pasto-
rałkę, bądź piosenkę świąteczną w dowolnym języku, umieścić 
jej nagranie w popularnym serwisie muzycznym YouTube oraz 
przesłać link (hiperłącze) na adres mailowy klubu. Ogłoszenie 
dotyczące konkursu zostało umieszczone na stronie interneto-
wej oraz Facebooku dnia 10 grudnia 2020 roku. Zgłoszenia 
przyjmowane były do 10 stycznia 2021 roku. Ilość uczest-
ników, która wzięła udział w konkursie była zdumiewająca. Na 
adres mailowy O.K.K. „Miniatura” wpłynęło aż 120 zgłoszeń! 
Poziom konkursu był bardzo wysoki, a jury w składzie: Prezes 
Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Pani Anna Tłuszcz, 
Kierownik O.K.K. „Miniatura” i O.K.K. „Słoneczko” – Pani 
Lidia Bernatek oraz instruktor kulturalno-wychowawczy – 
Pani Karolina Zapała,  miało nie lada wyzwanie, aby wyłonić 
zwycięzców. 15 stycznia o godzinie 17.00 na Facebooku 
Osiedlowego Klubu Kultury „Miniatura” zostały ogłoszone 
wyniki. Jury postanowiło wyróżnić 18 osób, w czterech 
kategoriach wiekowych. Laureatami zostali utalentowani 
wykonawcy z Kielc oraz okolicznych miejscowości. Upominki 
dla zwycięzców zostały ufundowane przez sponsorów: Prezesa 
Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Panią Annę Tłuszcz, 
Prezesa Spółki „Wodociągi Kielce” – Pana Henryka Milcarza, 
Pana Bogumiła Ślefarskiego oraz Prezesa Stowarzyszenia 
Przyjazne Kielce, z którym klub „Miniatura” miał przyjemność 

współpracować już po raz kolejny – Pana Arkadiusza Jerzego 
Stawickiego. Dzięki Ich hojności, Laureaci mogli otrzymać 
muzyczne prezenty (głośniki bluetooth, słuchawki, słuchawki 
bezprzewodowe oraz pendrive), które z pewnością stanowią 
praktyczną konkursową pamiątkę. 
 W związku z konkursem, 31 stycznia 2021 roku o godzinie 
17.45 w Kościele p.w. Św. M. M. Kolbego w Kielcach, odbyła 
się prezentacja laureatów, podczas której wręczono również 
dyplomy i upominki dla zwycięzców. Dzięki gościnności
i otwartości księdza proboszcza Grzegorza Pałysa, uczestnicy 
mogli zaprezentować swoje talenty wokalne na żywo. Laureaci 
kolejno prezentowali swoje wykonania utworów związanych
z okresem Bożego Narodzenia, począwszy od najmłodszych 
wokalistów (5 lat) do najstarszych – dorosłych artystów. Każde 
wykonanie było dopracowane zarówno pod względem doboru 
repertuaru, stylistyki utworów, jak również pod względem 
wizualnym. Wydarzenie sprawiło, że chociaż na chwilę każdy 
mógł poczuć namiastkę powrotu do normalności, a mroźna 
i śnieżna aura na zewnątrz sprawiły, że wszyscy wrócili 
myślami do magii prawdziwych, białych Świąt Bożego 
Narodzenia.  Na zakończenie wszyscy wspólnie zaśpiewali 
kolędę pt. „Wśród nocnej ciszy”. Prezentację laureatów 
konkursu poprowadziła Pani Lidia Bernatek - kierownik 
O.K.K. „Miniatura” i „Słoneczko” oraz instruktor kulturalno-
wychowawczy – Pani Karolina Zapała.
 Wydarzenie odbyło się w ścisłym reżimie sanitarnym
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dystansu społecznego. 

(L.B.)

Muzyczne inspiracje w „Miniaturze”
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 Na początku grudnia 2020, dzięki intensywnym poszu-
kiwaniom, udało znaleźć się sponsora - nadleśnictwo w Piń-
czowie, które nieodpłatnie przekazało małe drzewka choin-
kowe. Klub zaplanował, że podaruje je seniorom, którzy z racji 
pandemii w obawie o zdrowie nie wychodzili z domu. Dzięki 
podjętej współpracy pomiędzy Klubem „Polonez” a Akademic-
kim Biurem Karier Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 
wolontariusze oraz wykładowcy zaangażowali się w pomoc 
przy rozdawaniu drzewek seniorom mieszkającym na Sadach. 
Relację z tego wydarzenia można było zobaczyć w TVP 3 oraz  
usłyszeć w lokalnych stacjach radiowych.
 W grudniu powstał klip promocyjny Klubu „Polonez”,
w którym wystąpiło ponad 30 osób i kilka podmiotów, takich 
jak: szkoły tańca i jogi, akademia muay-thai, Klub Kieleckich 
Klasyków (motoryzacyjnych), Studio filmowe „THERI”
i instruktorzy fitness.
 Powstała nowa szata graficzna szablonu plakatu Klubu 
„Polonez” oraz zostało stworzone nowe logo klubu.
 Powstało 8 spotów reklamowych nagranych przez: 
NORBIEGO, ZESPÓŁ MAFIA, ZESPÓŁ ŁZY, KRZYSZ-
TOFA „KASĘ” KASOWSKIEGO, oraz KABARET 
SKECZÓW MĘCZĄCYCH, dziennikarza motoryzacyjnego 

O K K „ P o l o n e z ”
 W związku ze zwiększającą się liczbą zakażonych 
COVID-19 i pojawiającymi się obostrzeniami pierwszym 
podjętym działaniem było zorganizowanie „Sąsiedzkich tablic 
wparcia” dla seniorów. Powstały one w Instytucie Dizajnu 
Kielce i zostały przekazane do klubu „Polonez”, a kolejne do 
głównego budynku KSM przy ul. Kujawskiej i po pewnym 
czasie do pozostałych budynków administracji KSM. Projekt 
zdobył główną nagrodę w konkursie „Przestrzeń publiczna
w czasach zarazy”. Pomysłodawcą konkursu był Instytut 
Dizajnu, a partnerami Europejskie Centrum Solidarności, Za-
mek Cieszyn & magazyn Autoportret.
 Materiał filmowy zrealizowany przez TVP 3 Kielce 
przedstawił Kielecką Spółdzielnię Mieszkaniową  jako wzór do 
naśladowania  dla innych spółdzielni mieszkaniowych.
 17 października 2020 został utworzony fanpage Klubu 
„Polonez” na Facebooku, dzięki któremu klub chce dotrzeć do 
młodszego pokolenia mieszkańców. Po miesiącu działalności 
ma porównywalną liczbę subskrypcji i polubień, co istniejący 
od lat fanpage klubu „Miniatura”. 
 Do momentu zatrudnienia Marcina Zdanowskiego i obo-
wiązującego całkowitego zakazu spotkań, wystaw, ćwiczeń itd. 
oraz braku osób zatrudnionych w klubie, działania zmierzały do 
znalezienia odpowiedniej kadry i chętnych na wynajem po-
wierzchni klubu oraz organizacji akcji plenerowych dla spo-
łeczności osiedla Sady.
 8 grudnia 2020 klub nawiązał współpracę z Miejską 
Biblioteką Publiczną, dzięki czemu w klubie „Polonez” jest 
możliwa wymiana książek dla mieszkańców i nie tylko. Klub 
trafił do grona  25 miejsc w Kielcach, w których mieszkańcy 
mogą wymieniać książki i czasopisma.
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 Kazimiera Grunertówna (ur. 1871, zm. 1944 w Kielcach) - nauczycielka, księgowa, senatorka III kadencji Senatu II RP. 
Początkowo pracowała jako nauczycielka domowa. Zaangażowała się w działalność społeczną w Stowarzyszeniu Kursów dla 
Analfabetów Dorosłych. Prowadziła komplety nauczania początkowego, pogadanki, odczyty z geografii, historii ojczystej, 
przyrody, higieny oraz religii dla robotników. W okresie I wojny światowej członkini Ligi Kobiet, była sanitariuszką w Legionach 
Polskich, a potem wspierała byłych żołnierzy. W 1930 r. wybrana do Senatu III kadencji. Podczas okupacji niemieckiej 
zaangażowana w działalność Armii Krajowej.

TVN TURBO i programu AUTOMANIAK –RAFAŁA  JEMIELITĘ.  
 W grudniu udało się znaleźć sposób, dzięki któremu zgodnie z prawem, pomimo obostrzeń, zorganizowaliśmy koncert 
plenerowy zespołu „Pasjonutki” oraz recytowanie poezji świątecznej przez aktorów Teatru im. Stefana Żeromskiego. Koncert 
odbył się na otwartej przestrzeni, pomiędzy wieżowcami na osiedlu Sady. Odbiór koncertu był bardzo dobry wśród mieszkańców. 
Otrzymaliśmy wiele ciepłych słów i gratulacji od widzów. Bardzo pozytywny materiał filmowy został zrealizowany przez TVP 3 
Kielce, a emisja materiału została zaprezentowana w innych telewizjach regionalnych oraz w ogólnokrajowym 
TELEEXPRESSIE.
 Rozpoczęliśmy też nabór do sekcji tenisa stołowego.

(T.K.) 

MURALE NA „SADACH”
 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa jest współorganizatorem akcji upamiętniania kobiet zasłużonych dla Kielc. Propozycja 
padła podczas audycji radiowej z inicjatywy Pani Radnej Agaty Wojdy. Pierwsze murale powstaną na  Osiedlu Sady w miejscach 
zniszczonych przez wandali. Takie rozwiązanie sprawi, że poprawimy estetykę otoczenia oraz umożliwimy propagowanie 
edukacji. Projekty murali wykonała artystka Aleksandra Banaś. Pani Banaś również będzie ich wykonawczynią. Jeśli akcja  
spodoba się mieszkańcom, to zostanie przeniesiona na pozostałe osiedla KSM.
 Kolejnym etapem będzie stworzenie murali z widokami świętokrzyskimi  z np Karczówki , Świętego Krzyża i Chęcin, oraz 
motywów floralnych w uzgodnionych z Radami Osiedli miejscach. 
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 Maria Kiebabczy  - przedsiębiorczyni. Jej ojciec, Dzeron Kiebabczy, zajmował się prowadzeniem kiosków z prasą na terenie 
Kielc. Mała rodzinna firma nabrała rozpędu, kiedy rządy w swoje ręce wzięła córka Maria. Aby zapewnić lepszą obsługę 
zatrudniła 5 dziewcząt i chłopca do roznoszenia gazet. Nawiązała współpracę z istniejącą już siecią „Ruch” i dzięki temu 
dzierżawiła punkt na dworcu kolejowym. Innym strategicznym punktem była Poczta Główna. Kioski charakteryzowały się 
okrągłym kształtem, były przeszklone i miały spiczaste daszki. Kioski Marii Kiebaczy zniknęły z ulic miasta po II wojnie 
światowej. Jeden został odtworzony i stoi na kieleckim Rynku.

 Maria Opielińska (pochowana na Cmentarzu Nowym) – nauczycielka, żołnierka AK – w 1932 r. objęła stanowisko dyrektorki 
Gimnazjum i Liceum im. bł. Kingi, gdzie wprowadziła bardzo duże zmiany. W nowym budynku przy ul. Leśnej utworzyła i wyposażyła 
sale gimnastyczną, zorganizowała pracownię: geograficzną i zajęć praktycznych. W szkole urządzono także łazienki, co było wówczas 
nowością. Za jej rządów szkoła osiągnęła wysoki poziom i cieszyła się renomą. Wprowadziła współpracę na wielu polach z męskim 
Gimnazjum i Liceum im. Jana Śniadeckiego. W czasie II wojny światowej jako pierwsza zorganizowała w Kielcach tajne nauczanie. Tuż 
po wojnie było to przyczyną represji i przymusowego przeniesienia do Wrocławia. 



STRONA 7

 Pomimo panującej pandemii koronawirusa wszyscy 
pracownicy Administracji Osiedla „Zagórska-Północ” starali 
się wykonywać swoje obowiązki w taki sposób, aby miesz-
kańcy naszego osiedla nie odczuwali z tego tytułu utrudnień
i niedogodności .
 Panie gospodynie zwracały szczególną uwagę na utrzy-
manie czystości na klatkach schodowych m.in. dezynfekcja 
klamek w drzwiach wejściowych do klatek, poręczy. W okresie 
letnim dezynfekcji były poddawane urządzenia na placach 
zabaw.
 Konserwatorzy administracji osiedla starali się wykonywać 
swoje obowiązki w taki sposób, aby wszelkie zgłoszenia awarii 
powodujące konieczność wejścia do mieszkania były usuwane 
jak dotąd - sprawnie i terminowo, z zachowaniem wszelkich 
zasad bezpieczeństwa (m.in. maseczki ochronne, dezynfekcja 
rąk).
 Administracja osiedla przy ulicy Wawrzyńskiej 20 do-
kładała wszelkich starań, aby wszystkie zgłoszenia, sprawy 
przyjmowane i otrzymywane od mieszkańców w okresie 
pandemii głównie drogą telefoniczną i e-mailową były 
załatwiane w sposób profesjonalny i jak najbardziej skuteczny 
w istniejących warunkach. 
 W roku 2021 również musieliśmy się zmierzyć z wyjątko-
wo mroźną i śnieżną zimą. Utrzymanie zimowe osiedla na 
dobrym poziomie wymagało ogromnego zaangażowania pra-
cowników administracji, szczególnie osób zatrudnionych na 
stanowisku gospodarzy domowych. Dzięki bardzo dużemu 
zaangażowaniu w/w osób staraliśmy się łagodzić maksymalnie 
skutki „srogiej zimy”. Wyjątkowo obfite opady śniegu przy 
utrzymującym się mrozie, wymagały dużego nakładu pracy
i sił. Aby nasi mieszkańcy czuli się bezpiecznie, zachodziła 
również konieczność pracy w soboty i niedziele. W związku
z dużymi opadami śniegu, zmuszeni byliśmy skorzystać
z pomocy sprzętu mechanicznego.

 Ciężka praca wykonana przy zwalczaniu skutków zimy 
została zauważona i doceniona przez mieszkańców osiedla oraz 
członków Rady Osiedla. 

(J.W.)

 Atak zimy w lutym 2021 zmobilizował służby Kieleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla „Zagórska-Południe” do 
podjęcia bardzo trudnych i pracochłonnych działań związanych 
z usuwaniem śniegu przy budynkach mieszkalnych oraz
z ciągów pieszych przyległych do administrowanego terenu.  
Zatrudnione w KSM gospodynie od wczesnych godzin 
porannych przez wiele dni odśnieżały i posypywały piaskiem 
chodniki oraz ciągi piesze. Na całym osiedlu widać było  
pracowników z łopatami, którzy spychali śnieg na pryzmy.  
Sytuację utrudniał wiatr. Również w dni wolne (soboty
i niedziele) gospodynie musiały stawić się do pracy, aby 
oczyścić ze śniegu i lodu powierzchnie  chodników, za które  
odpowiedzialna jest Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. 
Parkingi, przejazdy do garaży i osiedlowe uliczki były 
odśnieżane i posypywane piaskiem przez ciągnik należący do 
Spółdzielni. Niestety nastąpiła awaria naszego sprzętu. Zmu-
szeni byliśmy wynająć firmę zewnętrzną do udrożnienia 

wszystkich przejazdów na terenie naszego osiedla, aby miesz-
kańcy mogli normalnie funkcjonować. 

(J.P.)

 JAK ADMINISTRACJE RADZĄ SOBIE Z WYJĄTKOWO
ŚNIEŻNĄ I MROŹNĄ ZIMĄ W TYM SEZONIE. 



 Te wszystkie działania miały swoją cenę liczoną
w trudzie i wysiłku pracowników administracji osiedla. Mamy 
nadzieję, że Państwa nie zawiedliśmy. 

(M.S.) 

        

STRONA 8

 Okres zimy to trudny czas dla wszystkich służb KSM 
zajmujących się utrzymaniem nieruchomości na Osiedlu 
„Sady”. To, co tak pięknie wygląda przez oszronioną szybę
w ciepłym mieszkaniu, wymaga wielkiego wysiłku ludzi od 
świtu do wieczora, w każdy dzień tygodnia również w soboty
i  święta.
 Przygotowanie osiedla do zimy to nie tylko zgroma-
dzenie odpowiedniej ilości piasku, soli, sprzętu  do ręcznego 
odśnieżania i skuwania lodu, ale także przeglądy instalacji 
centralnego ogrzewania, węzłów i rozdzielaczy, przeglądy 
stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych.
 Niskie temperatury, obfite opady śniegu naprzemien-
ne odwilże i przymrozki, wymagają zaangażowania i wysiłku 
ludzi, jak również zastosowania mechanicznego sprzętu do 
odśnieżania. Przy odśnieżaniu chodników, dróg wewnętrznych 
ciężko pracowały panie gospodynie domowe zatrudnione
w spółdzielni. Często zaczynały pracę o godzinie piątej, żeby 
mieszkańcy mogli na czas dotrzeć do pracy, czy dojść bez-
piecznie do sklepu. Do zrzucania śniegu z dachów, usuwania 
nawisów i sopli zaangażowani zostali konserwatorzy admi-
nistracji osiedla. Konserwatorzy również kierowani byli do 
odśnieżania w miejsca szczególnie zasypane śniegiem lub 
skute lodem. Drogi i parkingi odśnieżane były przez pług na 
ciągniku, posypywane przez piaskarkę, jak również pracowała 
specjalnie wynajęta koparko- spycharka. 

 Osiedle Sandomierskie. Zima…. 
Zima!… A co to takiego? Młode poko-
lenie zapewne pierwszy raz przekonało 
się, jak trudne warunki do życia może 
przynieść ze sobą sezon zimowy, gdyż 
przez ostatnie kilka lat zimy były bardzo 
łaskawe. Kiedyś średnie temperatury 
zbliżone do zera, tylko w krótkich 
okresach spadały poniżej -10°C, śniegu 
„jak na lekarstwo”. Obecna zima poka-
zała, swoje srogie oblicze. 
 Podczas tego czasu najtrudniejsza 
była praca gospodyń. Wstać trzeba było, 
gdy jest jeszcze ciemno - by na posteru-
nek dotrzeć jak najwcześniej – zanim 
mieszkańcy wyruszą do sklepu po bu-
łeczki, bo świeży śnieg najlepiej zgar-
niać, gdy nie jest podeptany przez prze-

chodniów. Gdy padało, to praca gospo-
dyń nie kończyła się w ciągu 8 godzin…  
Ten sam teren odśnieżany był wielo-
krotnie w niedługich odstępach czasu.
A trzeba przecież jeszcze było posprzątać 
klatki schodowe... Na szczęście śnieg nie 
padał codziennie. Do obowiązków gos-
podyń należało odśnieżanie chodników.
Drogi i parkingi na osiedlu odśnieżał 
ciągnik, który zaopatrzony jest w pług
i piaskarkę. Podczas silnych opadów 
śniegu, które ostatnio nas nawiedziły, 
wyruszał na ten teren codziennie, wszę-
dzie tam gdzie był niezbędny. Docierał 
zawsze - by drogi były przejezdne. Ulicz-
ki naszych osiedli są wąskie. Stoi na nich 
dużo aut, co nie ułatwiało kierowcy pra-
cy, ale zawsze starał się ją wypełnić jak 

najlepiej. W okresie bardzo dużych opa-
dów śniegu, wspomagaliśmy się wypo-
życzonym pługiem, by jak najlepiej usu-
nąć śnieg z miejsc, w których był naj-
bardziej uciążliwy dla mieszkańców
i by nieco pomóc gospodyniom w pracy. 
 Podsumowując - wspólnym wysił-
kiem wszystkich pracowników admini-
stracji, utrzymanie chodników i osiedlo-
wych ulic było na zadowalającym pozio-
mie. Chodniki były odśnieżone, drogi 
były przejezdne. Nieco gorzej było na 
parkingach, gdyż wiele aut było tak za-
parkowanych, że utrudniały odśnieżanie. 
Teraz, gdy zima już minęła, myślimy
o słonecznej wiośnie...

(P.M.)
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 Spółdzielnie mieszkaniowe mają szczegółowe wytyczne 
głównego inspektora sanitarnego, jak mają dbać o nierucho-
mości w czasie pandemii. W wytycznych Głównego Inpek-
toratu Sanitarnego powołuje się na art. 22 ust. 1 ustawy
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi. Wynika z niego, że właściciel, posiadacz lub zarzą-
dzający ma obowiązek utrzymywać nieruchomość w należy-
tym stanie higieniczno-sanitarnym. Obejmuje to m.in. odka-
żanie klatek schodowych i wind na terenie spółdzielni 
mieszkaniowej. I tak gospodynie przecierają środkami 
dezynfekującymi przede wszystkim najczęściej dotykane przez 
mieszkańców miejsca - klamki, poręcze czy guziki w windach. 
Czynności te wykonywane są kilka razy dziennie. Poza 
sezonem zimowym dezynfekowane są również urządzenia na 
placach zabaw i siłowni zewnętrznej.
 Tam, gdzie jest to możliwe, spółdzielnia powinna przełożyć 
wizyty pracowników technicznych w lokalach, w których 
przebywają osoby na kwarantannie lub u których zostało 
stwierdzone zakażenie wirusem SARS-CoV-2, do czasu 
zakończenia kwarantanny (10 dni) lub wyzdrowienia lokatora. 
Jeśli wizyta pracowników technicznych ma charakter inter-
wencyjny, np. doszło do awarii i jest niezbędna do zapewnienia 
bezpieczeństwa oraz potrzeb bytowych osób przebywających 
w lokalu, każdą sytuację należy rozważyć indywidualnie,
w uzgodnieniu z powiatową stacją sanitarno – epidemiolo-
giczną sprawującą nadzór nad osobami w lokalu.
 Jednocześnie Główny Inspektorat Sanitarny podaje, jak 
przy wchodzeniu do lokali mają się zachowywać pracownicy 
techniczni.
 Muszą poprosić lokatorów o staranne przewietrzenie lokalu 
przed wizytą, zdezynfekować klamki drzwi wejściowych, 
przestrzegać zasady bezpiecznej odległości (1,5 m) od osób 
zamieszkujących lokal, poprosić o przejście do pomieszczenia, 
w którym nie istnieje konieczność wejścia pracowników 
technicznych spółdzielni mieszkaniowych. Pracownicy pod-
czas usuwania awarii mają mieć założone jednorazowe rę-
kawiczki i maseczki. Po opuszczeniu danego mieszkania 
pracownicy muszą mieć możliwość umycia rąk wodą z mydłem 
lub zdezynfekowania ich środkiem na bazie alkoholu.
 Mimo wszystkich niedogodności wywołanych pandemią, 
staramy się zaspokoić potrzeby mieszkańców naszego osiedla 
w taki sposób, aby zminimalizować zagrożenie, jakie istnieje
w obecnych czasach. 

(J.P.)

Działalność Administracji
w czasie trwania pandemii koronawirusa

 Mija właśnie rok, jak zmagamy się z wirusem SARS-
COV2. Początkowo nie wydawał się groźny, jednak szybko 
zmieniliśmy zdanie, gdy wysoka zarażalność spowodowała, że 
choroba COVID-19 rozprzestrzeniała się bardzo szybko.
 Regulacje wprowadzone przez rząd spowodowały, że 
Spółdzielnia, tak jak inne zakłady, wprowadziła do stosowania 
szczególne zasady mające na celu ochronę zdrowia, zarówno 
mieszkańców jak i pracowników. W trosce o bezpieczeństwo 
wszyscy pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej, a gospodynie, które dbają o porządek na terenie 
nieruchomości otrzymały dodatkowo środki dezynfekujące, 
gdyż to do ich obowiązków doszło – oprócz codziennych zadań 
z utrzymaniem czystości – dezynfekowanie powierzchni 
środkami przeciwwirusowymi. Gospodynie do dyspozycji 
dostały środki do dezynfekcji, maseczki oraz rękawiczki. 
 Początki były trudne – zanim wszyscy nauczyliśmy 
się codziennego życia z wirusem. 
 Jednak z czasem codzienne czynności zaczęły 
sprawiać coraz mniej problemów. W pierwszej kolejności 
dezynfekcja miejsc, poprzez które może przenosić się wirus, 
następnie kolej na czynności związane z utrzymaniem 

czystości. Najtrudniejsze jest zachowanie zdezynfekowanych 
powierzchni przez dłuższy czas, gdyż na klatkach schodowych 
występuje ciągły ruch zarówno mieszkańców jak i gości, a do 
zdezynfekowania jest kilka budynków i jeszcze więcej klatek 
schodowych. Mimo trudności sytuacja na osiedlu Sando-
mierskie zawsze była dobra – niewielu mieszkańców zostało 
zainfekowanych, a jak do tej pory – żaden z pracowników nie 
był chory na COVID-19. Pandemia pandemią, a żyć trzeba... 
Administracja stara się być otwarta na pomoc dla mieszkańców. 
Wszyscy rozumieją sytuację w jakiej żyjemy i gdy jest potrzeba 
zachowują dystans, noszą maski na twarzy i dezynfekują ręce,  
a konserwatorzy usuwają przecieki, sprawdzają zalania, 
naprawiają zamki. Na bieżąco wykonywane są wymagane 
prawem przeglądy kominów, instalacji gazowej, elektrycznej. 
 Mimo tej trudnej dla wszystkich sytuacji, staramy się 
być dla siebie wyrozumiali, bo zdajemy sobie sprawę, że 
jeszcze przez pewien czas będziemy żyć zachowując reżim 
sanitarny. Wirus mutuje, ciągle są nowe zakażenia, ale przy 
przestrzeganiu obostrzeń poradzimy sobie z tą trudną sytuacją.

(P.M.)
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 Pandemia koronawirusa zmieniła życie ludzi zarówno 
w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Spowodowała zmiany
w funkcjonowaniu administracji osiedla, w pracy służb 
technicznych, eksploatacyjnych i porządkowych. To, co było 
oczywiste, stało się niedostępne lub mocno ograniczone ze 
względu na przestrzeganie przepisów związanych z zacho-
waniem dystansu i dezynfekcji.  
 W pomieszczeniach administracji osiedla, w których 
przyjmowani są interesanci zorganizowano strefę obsługi 
zabezpieczoną w przegrodę z pleksy i wyposażoną w płyn do 
dezynfekcji rąk. Pracownicy zostali przeszkoleni i wyposażeni                             
w podstawowe środki ochrony jak maseczki, rękawiczki 
jednorazowe, płyny do dezynfekcji. Przeprowadzono kampa-
nię informacyjną wśród mieszkańców osiedla dotyczącą 
sposobu funkcjonowania spółdzielni w czasie pandemii, 
możliwości wykonywania usług, usuwania awarii, załatwiania 
spraw niecierpiących zwłoki lub wymagających osobistego 

kontaktu z pracownikami spółdzielni.
 Wymogi wprowadzone przez Główny Inspektorat 
Sanitarny spowodowały dodatkowe obowiązki dla wszystkich 
pracowników, a szczególnie dla gospodyń domowych zatrud-
nionych w administracjach osiedli. Do codziennych czynności 
dodatkowo doszła: dezynfekcja klamek, poręczy, przycisków, 
drzwi wejściowych, kabin dźwigów osobowych, zamknięć 
altan śmietnikowych. W okresie letnim i jesiennym przepro-
wadzano codzienną dezynfekcję urządzeń zabawowych na 
placach zabaw.
 Obostrzenia i obowiązki dotyczą również miesz-
kańców, którzy zgłaszają usterki w funkcjonowaniu urządzeń
w swoich mieszkaniach. Przed wykonaniem usługi użytkownik 
lokalu powinien przewietrzyć mieszkanie, zdezynfekować 
klamki, stosować środki ochrony osobistej ust i nosa (masecz-
kę), zachować dystans ( 1,5 m.). 

(M.S.)



 W trakcie modernizacji  instalacji elektrycznej i wind
w budynkach  Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, klat-
ki schodowe wyposażone zostały w energooszczędne oświet-
lenie. Zastosowane  lampy w technologii LED (9W – 18W) 
charakteryzują się:
 - estetycznym wyglądem; 
 - źródłem światła, które świeci z pełną mocą natychmiast po 

włączeniu, jest bardzo odporne na włączenia i wyłączenia, 
dzięki czemu nie ma to wpływu na trwałość oraz moc 
światła;

 - oświetlenie LED pobierają kilkakrotnie mniej energii 
elektrycznej niż tradycyjne oświetlenie żarowe; charak-
teryzują się  także wysoką  żywotnością, sięgającą 50 000 
godz., świecą bez zmiany jakości i natężenia oświetlenia 
przez cały  okres użytkowania.

 - cechuje je wysoki strumień świetlny: żarówka tradycyjna: 
7-8 Lm/W, zastosowane oprawy LED:  90  Lm/W, dzięki 
czemu klatki schodowe, które zazwyczaj są słabo oświet-

 Energooszczędne oświetlenie LED w budynkach Spółdzielni.
lonymi przez światło dzienne i istniejące żarowe,  są 
odpowiednio doświetlone;  

 - lampy LED wyposażone są w czujnik zmierzchu i ruchu, 
dzięki któremu oprawy automatycznie wyłączają się, gdy 
w zasięgu czujnika nie znajduje się człowiek, ma to duże 
znaczenie dla obniżenia kosztów zużycia energii elek-
trycznej, a co za tym idzie – obniżenia kosztów eksplo-
atacji.

 W zasobach Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w latach (2013-2020) wymieniono oprawy na  LED w 46 
budynkach tj.1800 lamp. W bieżącym roku kolejne sześć 
budynków wyposażonych zostanie  w nowe oświetlenie w 
ramach modernizacji instalacji elektrycznej ( wymiany pionów 
elektrycznych)   i powiększy się o 250 opraw.
 Poniżej zestawienie budynków w których dokonano 
wymiany  instalacji oświetleniowej z podziałem na poszcze-
gólne osiedla :

Lp. Adres budynku
Moc

lampy
Ilość
szt.

Reali-
zacja

Osiedle Zagórska - Północ

1
2
3
4
5
6
7
8
9 
10
11
12
13
14
15
16

Zagórska 57
Szczecińska 17
Źródłowa 21
Spółdzielcza 4
Mazurska 1
Źródłowa 19
Zagórska 45
Konarskiego 8
Konarskiego 10                                     
Włoszka 3 
Konarskiego 16
Zielińskiego 4
Zagórska 43
Zagórska 51
Kostki 9                                             
Mazurska 1
                                                       RAZEM

16W
9+16 W

18W
9W
18W
12W

9W+18W
9W+18W
9W+18W

18W
9W+18W

12W
12W
12W
12W
18W             

114
47
78
21
62
33
57

18+3
18+3

44
18+3

7
21
21
14
70

652

2014
2015
2016
2016
2016
2017
2017
2018
2018           
2019
2019          
2019
2020
2020
2020
2020         

Lp. Adres budynku
Moc

lampy
Ilość
szt.

Reali-
zacja

Osiedle Zagórska - Południe

17
18

19
20
21

22
23
24

25
26

 RAZEM 418

Boh. Warszawy 3
Karłowicza 15
     - przy windzie
Zagórska 44
Chopina 13
Karłowicza 13
     - przy windzie
Chopina 15
Chopina 17
Szymanowskiego 3/2
     - przy windzie
Zagórska 60
Bohaterów  Warszawy 5

16W
16W

9W
16W
16W

18W
18W
18W

12W+18W
18W

68
11

21
68
11

68
68
11

21+3
68
       

2015
2015

2015
2016
2016

2017
2018
2018

2019
2020

27
28

29
30

31

32
33

34

35

36

37

38
39
40
41
42
43
44

Lp. Adres budynku
Moc

lampy
Ilość
szt.

Reali-
zacja

Osiedle Sady

 RAZEM 648

Warszawska 47
Nowowiejska 5/1
     - przy windzie
Pocieszka 5
Nowowiejska 22/3
     - przy windzie
Nowowiejska 22/4
     - przy windzie
Wiosenna 10
Nowowiejska 22/1
     - przy  windzie
Nowowiejska 22/2
     -  przy windzie
Nowowiejska 5/3
     -  przy windzie
Nowowiejska 15/3
     - przy windzie   
Nowowiejska 22/5
     - przy windzie
Jesionowa 11
Jarzębinowa 4
Dębowa 2
Wiosenna 3
Wiosenna 1
Wiosenna 2 
Jarzębinowa 6

16W
16W

9+16W
16W

16W

9W+18W
18W

18W

18W

18W

18W

9W+18W
9W+18W
9W+18W
9W+18W
9W+18W
9W+18W
9W+18W

132
11

36+6
11

11

36+6
11

11

22

11

22

48+8
36+6
48+8
36+6
36+6
36+6
36+6

2013
2013

2016
2016

2016

2017
2017

2017

2018

2018

2020

2018
2018
2019
2019
2020
2020
2020

Lp. Adres budynku
Moc

lampy
Ilość
szt.

Reali-
zacja

Osiedle Sandomierskie

45
46

47

48

 RAZEM 82

41+8
11

11

11
       

2015
2016

2018

2020

Śląska 8
Romualda 4/3
     – przy windzie 
Sandomierska 76d
     – przy windzie
Romualda 2/1
     - przy windzie

9W+16W
18W

12W

12W

OGÓŁEM 1800

Nadmieniamy, ze oprócz w/w programu służby techniczne
administracji osiedlowych wymieniają niezależnie

na klatkach schodowych tradycyjne żarówki
na energooszczędne załączane automatycznie. 
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D O M O FO N PR Z Y KAR Ł OWI CZA 1 5
   Szanowni Mieszkańcy,

 W związku z bulwersującymi wydarzeniami w budynku przy ulicy Karłowicza 15, gdzie doszło do aktów 
wandalizmu i kaofilicznych zachowań, których dopuściły się niezidentyfikowane osoby wyjaśniamy, co następuje:
 W poprzednich latach KSM informowała pisemnie mieszkańców Karłowicza 15 o możliwości montażu domofonu 
po uzyskaniu zgód mieszkańców. Jednak nie spotkało się to z odzewem ze strony zamieszkujących tę nieruchomość.
               Od kilkudziesięciu już lat w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej uregulowania prawno-formalne nie dopuszczają 
możliwości finansowania montażu domofonów ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym. Praktyka taka w naszej 
ocenie niestety nie sprawdziła się i zdaniem Zarządu KSM nadszedł również w tej materii czas na zmiany.
 Zarząd obecnie podjął działania w celu zmiany zastanego, prawnego stanu faktycznego w przedmiotowym zakresie.
Nie mniej jednak należy dodać, że to, czy Spółdzielnia będzie mogła przystąpić do montażu domofonów zależy w głównej 
mierze od pozyskania zgód właścicieli mieszkań i tu - liczymy na  Państwa pomoc oraz wsparcie naszej inicjatywy. Mieszkanie 
w bloku w zasobach Spółdzielni, oznacza bowiem, że wszyscy zamieszkujący mają prawo do dysponowania daną 
nieruchomością. Bez Państwa aprobaty dla naszych działań finalnie niestety nie będziemy mogli nic w tym zakresie zrobić. 
 Proces zmian będzie wymagał od nas szeregu regulacji dotyczących m.in. planu remontowego czy finansowo-
gospodarczego jak również zmian poszczególnych aktów normatywnych KSM, a efekty naszych działań nie będą od razu 
widoczne, dlatego też prosimy o cierpliwość. 
 Drodzy Państwo, wyrażamy głęboką wiarę, że podejdziecie do naszych propozycji ze zrozumieniem i dla własnego 
komfortu oraz bezpieczeństwa wyrazicie aprobatę dla wdrażania nowych rozwiązań.

Ze spółdzielczym pozdrowieniem
ZARZĄD KSM.

(K.M.)



 Rok 2021 będzie kolejnym rokiem kontynuacji programu termomodernizacji budynków w osiedlach Sady
i Sandomierskie. Proces modernizacji ocieplenia budynków mieszkalnych w tych osiedlach został zapoczątkowany w 2010 r. i jest 
kontynuowany w takim zakresie, na jaki pozwalają możliwości finansowe Spółdzielni.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW, EKOLOGIA, BEZPIECZEŃSTWO

Elewacja zachodnia budynku Wiosenna 10

Elewacja wschodnia budynku Wiosenna 10

 Od 2006 r. ocieplane były 
również stropodachy wentylowane w bu-
dynkach. Prace te zakończone zostały
w 2016 r. Należy nadmienić, że wyko-
nanie izolacji stropu ostatniej kondyg-
nacji znacznie poprawiło bilans cieplny 
mieszkań na ostatniej kondygnacji, a co 
za tym idzie w całych budynkach. 
 Na wiosnę bieżącego roku firmy 
wykonawcze, z którymi Spółdzielnia 
podpisała umowy, będą kontynuować 
roboty polegające na ociepleniu ścian 
zewnętrznych i remoncie dachów na 
budynkach mieszkalnych 5-kondygna-
cyjnych zlokalizowanych w osiedlu Sady 
przy ul. Wiosennej 10 i w osiedlu 
Sandomierskim przy ul. Dalekiej 3.
 Na budynku przy ul. Wiosennej 
10 do zakończenia prac pozostało uło-
żenie tynku strukturalnego na elewacji 
wschodniej wraz z ociepleniem cokołu
i części ścian podpiwniczenia, dokoń-
czenie remontu balkonów i opaski bu-
dynku.
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Elewacja północna budynku Daleka 3

 Termin zakończenia robót re-
montowych na ścianie południowej 
budynku mieszkalnego przy ul. Dalekiej 
3 uwarunkowany jest głównie od tego,
w jakim czasie firma wyznaczona przez 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Śro-
dowiska Urzędu Miasta Kielce do zde-
montowania i utylizacji płyt azbestowo-
cementowych ukończy swoje prace
w 2021 r. 
 Bezpieczne użytkowanie wyro-
bów zawierających azbest reguluje 
ustawa oraz Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, 
które dopuszczają ich wykorzystywanie 
do końca 2032 r. Do tego czasu usunięte
z obiektu budowlanego wyroby azbes-
towe powinny być zastąpione innymi 
niezawierającymi tego surowca. 

  Wraz z wymianą ocieplenia Spółdzielnia pozbywa się z elewacji wyrobów zawierających azbest, dlatego też corocznie 
bierze udział w programie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających ten szkodliwy materiał z terenu miasta Kielce. 
 Modernizacja ocieplenia ścian zewnętrznych budynku wysokiego wykonanego w systemie wielkopłytowym W-70 
zlokalizowanego w osiedlu Sandomierskim przy ul. Romualda 4, którego remont rozpocznie się w 2021 roku, kończy wieloletni 
plan eliminacji z przegród zewnętrznych płyt azbestowo-cementowych w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 W ostatnich latach, wraz z postępującymi remontami budynków, polegającymi na ich ocieplaniu materiałami 
termoizolacyjnymi, gwałtownie maleje liczba miejsc dostępnych dla ptaków, a zwłaszcza miejsc dogodnych do założenia 
gniazda.
 Budynki mieszkalne, a w szczególności stropodachy, stanowią ważne siedliska chronionych w Polsce gatunków ptaków 
– m.in. jerzyka, wróbla, kawki, gołębia miejskiego. Gatunkom tym zaczyna brakować miejsc do gniazdowania. Przyczynami 
takiego stanu rzeczy są z jednej strony technologie budowlane, które nie pozostawiają w elewacjach nowopowstających 
budynków szczelin i zakamarków, z drugiej zaś – remonty i modernizacje starszych budynków, zwłaszcza ich ocieplanie.
W trakcie prac termomodernizacyjnych  likwidowane są wszelkie szczeliny w ścianach, a otwory prowadzące do stropodachów 
zabezpieczane są kratkami. 
 Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej kilkukrotnie przed planowanym rozpoczęciem ocieplenia budynków, na 
których zlokalizowano dziko występujące ptaki, występował z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Kielcach o wydanie zezwolenia na zniszczenie siedlisk lęgowych oraz gniazd gatunków chronionych.

Elewacja zachodnia budynku Nowowiejska 24 –
budki lęgowe na nadbudówkach ponad dachem

 W ramach rekompensaty przy-
rodniczej za utracone siedliska, zgodnie
z decyzjami RDOŚ w Kielcach, wyko-
nawcy robót ociepleniowych w ostatnich 
latach zamontowali na elewacji:
 - zachodniej budynku przy ul. Nowo-

wiejskiej 24 - 25 budek lęgowych ty-
pu „J” oraz 2 budki lęgowe typu „D”,

 - północnej budynku przy ul. Dalekiej 
3 - 4 budki lęgowe typu „J”,

 - północnej budynku przy ul. Dalekiej 
25 – 6 budek lęgowych typu „J”,

 - północnej budynku przy ul. Dalekiej 
27 – 3 budki lęgowe typu „J”.

 W związku ze zlokalizowaniem 
4-ch gniazd ptaków gatunku jerzyk oraz 
gniazda wróbla na planowanych do 
remontu w 2021 roku ścianach budynku 
mieszkalnego przy ul. Śląskiej 36,
w ramach kompensacji, będzie zawieszonych na szczycie północno-wschodnim 6 budek lęgowych typu J”.
 Remont elementów zewnętrznych każdego z budynków jest dużym przedsięwzięciem finansowym i logistycznym. 
Prace termomodernizacyjne prowadzone są na czynnych obiektach zamieszkałych przez dziesiątki osób. Mieszkańcy żyją
i funkcjonują na placu budowy, za których odpowiada wykonawca i kierownik robót. W takich sytuacjach niezbędne jest 
współdziałanie stron, odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników budowlanych jak i zamieszkujących.
 Prowadzenie tego typu robót wiąże się z przynajmniej czasowym zanieczyszczeniem terenu, na którym ustawione jest 
rusztowanie i wykonywane są roboty związane z przyklejaniem płyt styropianowych a później ich szlifowaniem. Nawet 
zastosowanie siatek ochronnych nie zabezpiecza w pełni przed zaśmieceniem okolicznego terenu kawałkami styropianu lub 
granulatem, zwłaszcza przy silniejszych wiatrach. 
 Nietrudno zauważyć, że na osiągniecie zamierzonego efektu każdorazowo ma wpływ bardzo wiele czynników, z których 
tylko część zostało zasygnalizowanych w powyższym artykule.

(K.P.)
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 Gospodarka lokalami użytkowymi i terenami prowadzona 
jest w oparciu o przepisy Statutu Kieleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej oraz zadania określone Uchwałą Nr 49/2010 
Rady Nadzorczej Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 
14 grudnia 2010 roku w sprawie Regulaminu najmu lokali 
użytkowych i gruntów należących do Spółdzielni oraz zasad 
gospodarki tymi nieruchomościami. 
 Spółdzielnia prowadzi 204 umowy na najem lokali użyt-

2kowych o łącznej powierzchni wynajmowanej 23.319,77m  

oraz 60 umów najmu terenów o łącznej powierzchni 
211.271,70m . Na najem ścian budynków i terenów pod reklamy 

różnych podmiotów gospodarczych prowadzi się  18 umów. 
Łącznie Spółdzielnia posiada zawarte 282 umowy najmu lokali 
użytkowych i terenów oraz ścian budynków i terenów na 
umieszczenie reklam. Ilość lokali i ich powierzchnia oraz 
najem terenów  i umów zawartych na umieszczenie reklam
w poszczególnych Osiedlach przedstawia poniższa tabela:

 Przychody z najmu lokali użytkowych i terenów oraz 
reklam w 2020 r. stanowiły kwotę 4 599 480 zł. Koszty 
utrzymania lokali użytkowych, w skład których wchodzą m.in.: 
podatek gruntowy i za użytkowanie wieczyste oraz od 
nieruchomości, opłaty za zużycie wody i odprowadzenie 
ścieków, opłaty za centralne ogrzewanie, opłaty za wywóz 
odpadów komunalnych, koszty zarządu, amortyzacja oraz 
remonty lokali, w 2020 r. wyniosły 3 161 422 zł. Różnica 
między przychodami i kosztami utrzymania lokali użytkowych 
w wynajmie wyniosła 1 438 058 zł i stanowiła przychód
z innej opodatkowanej działalności gospodarczej Spółdzielni.  
 W 2020 roku na remonty lokali użytkowych wykorzystano 
kwotę 325 735 zł. 
 Rok 2020 naznaczony pandemią Covid-19 stwierdzamy, że 
zainteresowanie wynajmem lokali użytkowych cały czas spada 
i będzie najprawdopodobniej nadal spadało. Sytuacja taka jest 
spowodowana koniunkturą gospodarczą na naszym lokalnym 
rynku. 
 Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, starając się 
dorównać coraz wyższym wymaganiom najemców, przeznacza 
środki finansowe w planie gospodarczo - finansowym Spół-
dzielni  na  remonty lokali użytkowych, w celu poprawy stanu 
technicznego oraz podwyższenia ich standardu. Niestety od 
kilku lat obserwujemy coraz większe  trudności w pozys-
kiwaniu nowych najemców na wolne lokale. Spółdzielnia  
podejmuje szerokie działania w tym zakresie poprzez cykliczne 
ogłaszanie, na stronie internetowej Kieleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, w siedzibie Spółdzielni i Administracjach 
Osiedli oraz mediach społecznościowych. Należy zaznaczyć, 
że pomimo występujących trudności, utrzymaliśmy w 2020 
roku przychody z najmu lokali użytkowych i terenów oraz 

reklam na zbliżonym poziomie jak w 2019 roku tj. - 0,4%
w stosunku rocznym.  
 Głównym celem działalności Zarządu w zakresie gospo-
darowania lokalami użytkowymi jest obecnie minimalizowanie 
zadłużeń czynszowych oraz zapobieganie przestojom w konty-
nuacji wynajmu. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w związku 
z brakiem podwyżek stawek czynszowych, Zarząd w 2020r. 
planował wprowadzenie podwyżek stawek za najem lokali oraz 
terenów, jednak mając na uwadze zaistniałą sytuację gospo-
darczą spowodowaną epidemią Covid-19 wstrzymano się z ich 
powszechnym wprowadzeniem. W przypadkach zmian strony 
umowy najmu, Zarząd indywidualnie rozpatrywał możliwość 
zastosowania podwyżki opłat i ustalał stawki na poziomie 
adekwatnym do możliwości wynikających z prowadzonej 
branży czy lokalizacji punktu.

 Planowane podwyżki opłat za wywóz odpadów
w Mieście Kielce także zostały wstrzymane. Od 1 stycznia 
2021 roku stawka osobowa miała wzrosnąć z 14 zł do 20 zł
w przypadku odpadów segregowanych, a z 28 zł na 40 zł
w przypadku braku segregacji.  
 Podwyżka miała być konsekwencją zmian w polskim 
prawie, uchwalonych przez większość parlamentarną, 
które wskazują na konieczność bilansowania się kosztów 
gospodarki odpadami komunalnymi. 
 Jednak kieleccy radni ponownie nie zgodzili się na 
podniesienie opłat za wywóz śmieci w Kielcach. Była to już 
druga próba wprowadzenia podwyżki dla mieszkańców 
stolicy województwa świętokrzyskiego. 

(A.L.)

GOSPODARKA LOKALAMI UŻYTKOWYMI

I TERENAMI W KSM
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NIEZWYKŁE MOCE UKRYTE W ZWYKŁYCH PRZYPRAWACH
 Wydaje mi się, że trudno byłoby 
znaleźć kogoś, kto nigdy w życiu nie 
zetknął się z ziołami. Każdy także zna te 
najbardziej popularne i z grubsza potrafi 
określić w jakich przypadłościach należy 
je zastosować. Niestety, wiedza na temat 
tak zwanych przypraw ziołowych jest już 
mniej powszechna. Stosujemy je jako 
dodatek smakowy do potraw. Nie zawsze 
zdajemy sobie sprawę, że w ziołolecz-
nictwie są one traktowane na równi
z takimi roślinnymi „gwiazdami” jak 
rumianek czy dziurawiec. Niektóre z nich 
posiadają w swojej nazwie przydomek 
„lekarski”, tak jak na przykład rozmaryn, 
co jednoznacznie określa, że posiadają 
cenne właściwości. Dlatego też warto 
bliżej się z nimi zapoznać i stosować je 
bardziej świadomie. Wiele z nich nadaje 
się do samodzielnej uprawy w doniczce 
na parapecie lub balkonie. Wszystkie,
z definicji, wspomagają trawienie,
a przez to lepsze wchłanianie składników 
odżywczych, zawartych w pożywieniu. 
Jedynym przeciwwskazaniem (szcze-
gólnie dla olejków) jest ciąża, kiedy to 
należy stosować je ostrożnie, co nie 
znaczy, że powinno się zrezygnować
z nich jako przypraw dodawanych do 
potraw w niewielkich ilościach. 
 Dość powszechnie stosowany 
majeranek poprawia funkcje trawienne, 
ale posiada także szerokie działanie 
przeciwzapalne, przeciwskurczowe
i wykrztuśne. Likwiduje wzdęcia i nad-
mierną fermentację jelitową, a w postaci 
maści czy kompresu posiada właściwości 
bakteriobójcze i ściągające. Jeśli zaob-
serwujemy pierwsze objawy przeziębie-
nia warto wypić napar z jednej łyżki ziela 
na szklankę wrzątku, a nos wysmarować 
maścią, która zwalczy katar. 
 Tymianek wykazuje bardzo 
silne działanie bakteriobójcze, nawet
w stosunku do antybiotykoopornych 
paciorkowców. Zwiększa wydzielanie 
śluzu i rozrzedza zalegającą w gardle 
wydzielinę, ułatwiając jej odksztuszanie. 
Można go stosować do okładów czy 
kąpieli odkażających i przeciwzapal-
nych. Produkowany z niego olejek 
stosuje się zewnętrznie w owrzodzeniach 
wywołanych bakteriami ropotwórczymi; 
zwalcza także zakażenia grzybicze. 
Pobudza funkcjonowanie żołądka, serca
i nerek. Płukanie gardła naparem i picie 
go pomoże pokonać anginę.
 Rozmaryn jest niedoceniany 
jako przyprawa, a co za tym idzie nie 
korzystamy zbyt często z jego cennych 
właściwości. A są one wielorakie, za-
czynając od ułatwiania trawienia tłustych 
potraw, poprzez działanie moczopędne
i żółciopędne, wzmacniające serce

i nerwy, aż po możliwość  płukanie 
włosów, celem zwalczenia łupieżu.
W czasie przemęczenia, depresji, 
wyczerpania nerwowego, przeziębienia, 
grypy czy bólu głowy pije się napar
z czubatej łyżeczki ziela. Wykonany
z niego olejek przynosi ulgę, gdy posma-
rować nim bolące mięśnie, stawy lub 
czoło w przypadku bólu głowy. Olejek 
lub napar można dodawać do kąpieli, 
która podziała wzmacniająco, zarówno 
na ciało jak i na  psychikę. Z kolei 
kompres przykłada się na zwichnięcia
i miejsca zranień. Ususzone liście, trzy-
mane w szafie, skutecznie odstraszają 
mole. 
 Dzięki zamiłowaniu Polaków 
do włoskiej kuchni, dość powszechnie 
stosujemy bazylię, zarówno jako świeże 

zioło jak i w formie ususzonej. Liście są 
doskonałym remedium na ukąszenia 
owadów – należy nimi nacierać swę-
dzące, bolące miejsca. Jest także w stanie 
w naturalny sposób obniżyć gorączkę
i ogólnie wzmocnić organizm. Osoby 
mające skłonność do depresji, powinny 
stosować ją w formie olejku do aroma-
terapii. Ma także działanie łagodzące 
kaszel i przeciwwymiotne. Jest skuteczna 
w przypadku nadmiernej fermentacji 
jelitowej i wzdęć. Wykonywanie inha-
lacji z olejku lub naparu jest dobre na 
przeziębienia, a napar zmieszany z mio-
dem i użyty do posmarowania skóry, 
może zwalczyć grzybicę i różne stany 
zapalne skóry. 
Warto także stosować: czarnuszkę, 
cząber, estragon, lubczyk i oregano, które 
wykazują podobne działanie do wyżej 
wymienionych swoich „krewniaków”. 
Przy pomocy liścia laurowego można 
przeprowadzić bardzo skuteczną kurację 
oczyszczającą stawy z soli kwasu 
moczowego. Trwa ona 3 dni i jest do niej 
potrzebny surowiec w ilości 15 g. Każ-
dego dnia należy dobrze pokruszyć 5 g 
liścia laurowego i zalać go 300 ml 

wrzątku. Gotować na małym ogniu kilka 
minut, a następnie przelać do termosu
i odstawić na minimum 4 godziny 
(można na całą noc). Po tym czasie płyn 
trzeba przecedzić i wypić go bardzo 
małymi łykami co 15 - 20 minut w ciągu 
12 godzin. W tym czasie dobrze jest 
zrezygnować z jedzenia produktów biał-
kowych (mięso, jaja, mleko). Kurację 
można powtórzyć po około pół roku,
a przeciwwskazaniem do jej zastoso-
wania są ciężkie schorzenia nerek. 
Podczas jej wykonywania mocz może 
przybrać ciemną barwę i zwiększyć 
intensywność zapachu, co jest prawid-
łową reakcją.
 W dzisiejszych czasach, egzo-
tyczne przyprawy nie są tak drogie, jak 
dawniej, warto więc w pełni wyko-

rzystywać ich cenne właściwości. Gałka 
muszkatołowa wzmacnia żołądek i ułat-
wia trawienie tłuszczów; imbir rozrzedza 
krew, jest zabójczy dla wirusów i ogólnie 
ma działanie odmładzające; cynamon 
rozgrzewa organizm i działa anty-
septyczne; goździki sprawdzają się
w walce z pasożytami, rozgrzewają
i mają właściwości bakteriobójcze; kur-
kuma jest doskonałym remedium na 
stany zapalne wątroby i pęcherzyka żół-
ciowego, a także może pomóc zwalczyć 
nieżyt żołądka i wzmocnić perystaltykę 
jelit, zwalcza bakterie, które najczęściej 
atakują nasz przewód pokarmowy.
 Nie ma znaczenia czy sami 
uprawiamy zioła przyprawowe, czy 
zakupimy je w sklepie, czy są świeże, czy 
suszone. Ważne jest, abyśmy o nich nie 
zapominali i traktowali je nie tylko jako 
dodatek smakowy do potraw, ale także 
jako cenny surowiec, który może 
wspomóc nasze zdrowie. 

Eryk Janicki 

Czytelnicy zainteresowani tym tema-
tem mogą się skontaktować z autorem 
pod numerem telefonu: 537  216  980.

JEDZ ZDROWO. ŻYJ ZDROWO



 Twierdzenie, że śniadanie jest najważniejszym 
posiłkiem dnia, to nie wyświechtany slogan, ale święta prawda. 
Każdy z nas ma też z pewnością swoje wyobrażenie o tym jak 
takie śniadanie powinno wyglądać. Jest wiele teorii na ten 
temat, w tym także tak szkodliwe, jak ta, że nie powinno się
w ogóle jeść śniadania, lub spożywać tylko świeżo wyciskane 
soki warzywno-owocowe czy jeść surowe owoce, albo zupę 
mleczną na zimno lub ciepło. Także osoby, które z powodu 
przeciążenia pracą czy innymi obowiązkami, zjadają 
drożdżówkę i popijają ją kawą, lub nawet wypijają tylko samą 
kawę, robią niewyobrażalną szkodę swojemu organizmowi. 
Zwolennicy tak zwanych angielskich śniadań, czyli jajek
i bekonu, opływających smażonym tłuszczem też nie 
odżywiają się właściwie. 
 Zacznijmy od tego, że śniadanie z całą pewnością 
należy jeść i do tego nie wolno robić tego w pośpiechu, łykając 
duże kęsy, tego co akurat mamy pod ręką. Trzeba je 
autentycznie celebrować i zjadać powoli z uczuciem radości
i przekonaniem, że oto właśnie zaczyna się nowy dzień, który 
przyniesie same dobre rzeczy, w czym ma pomóc także 
spożywany właśnie posiłek. 
 Chińczycy, którzy przez tysiąclecia zdobyli ogromną 
wiedzę na temat istoty życia i sposobów utrzymania dobrego 
stanu zdrowia, pozdrawiają się, zadając sobie nawzajem 
pytanie: „Czy jadłeś już dzisiaj ciepły posiłek?”. Wiedzą 
bowiem, że zjedzenie ciepłego śniadania jest najważniejszą 
rzeczą, jaką możemy uczynić dla dobrostanu naszego ciała
i Ducha. 
 Jak zatem powinno wyglądać idealne śniadanie? 
Najlepiej aby były to ugotowane na wodzie ekologiczne, 
pełnoziarniste płatki zbożowe. Unikać należy pszenicy, 
ponieważ prawie wszystkie jej uprawy są genetycznie 
modyfikowane, a i środki stosowane do jej ochrony są wysoce 
toksyczne. Stąd też bierze się jej duża nietolerancja pokarmowa 
i powodowanie wielu problemów gastrycznych, włącznie
z poważnymi chorobami układu pokarmowego. Pszenica była 
przez tysiąclecia podstawowym produktem żywnościowym
i nie powodowała żadnych problemów, ale odkąd zaczęto ją 
uprawiać na skalę przemysłową, stała się wrogiem naszego 
zdrowia. Jej tradycyjna odmiana, zwana orkiszem, jest lepiej 
tolerowana przez organizm. 

Z D R OWE Ś N IADAN I E
 Do płatków lub gniecionych ziaren można dodać 
wszelkiego rodzaju owoce świeże i suszone w różnych 
kombinacjach. Pamiętać należy, aby owoce suszone przemyć 
pod bieżącą wodą i namoczyć je w niewielkiej ilości wody
i zostawić tak, najlepiej na całą noc. Podobnie postępujemy
z wszelkiego rodzaju orzechami i pestkami, które są kolejnym 
wspaniałym dodatkiem do płatków. Wodę z moczenia 
orzechów należy koniecznie odlać. Można nią podlać rośliny 
doniczkowe i będzie to dla nich wspaniałą odżywką. Na koniec, 
kiedy danie jest już na talerzu, dobrze jest polać ją zimno-
tłoczonym olejem z pestek dyni, lnianym, z avocado lub 
klasyczną oliwą z oliwek; może to być także kawałek 
prawdziwego masła, który roztopi się pod wpływem 
temperatury samej potrawy. Zimą, w okresach zagrożenia 
infekcjami przeziębieniowymi lub gdy czujemy wewnętrzny 
chłód, dobrze jest posypać płatki odrobiną cynamonu lub 
imbiru. 
 Innym, ale równie dobrym, pomysłem na zdrowe 
śniadanie są wszelkiego rodzaju kasze z warzywami, grzybami, 
ziołami i tak dalej wedle własnych preferencji. Także do nich 
można dodać orzechy i pestki, jak i surowy tłuszcz roślinny. 
Osoby, które czują różnego rodzaju bóle w okolicy lędźwiowej, 
często oddają mocz, mają blady język, marzną im stopy i dłonie, 
mogą posypać potrawę czarnym sezamem lub dodać do niej 
odrobinę czarnego kawioru. Takoż samo mogą postąpić 
wszyscy, którzy czują się ogólnie osłabieni i chcą podnieść 
poziom energii życiowej i wydolność organizmu. 
 Śniadanie na ciepło, z użyciem odpowiednich 
składników, na pewno bardzo pomoże w utrzymaniu dobrego 
zdrowia. Można je przygotować wieczorem poprzedniego dnia, 
a rano jedynie odgrzać. Nie zabierze to więcej czasu, niż 
pokrojenie chleba na kanapki, a różnica dla naszego organizmu 
będzie ogromna. Osoby, które zdecydują się na takie wspo-
maganie zdrowia, z pewnością w krótkim czasie odczują 
poprawę samopoczucia i ogólnego stanu organizmu (także
w sferze psychicznej). 

Eryk Janicki

Czytelnicy zainteresowani tym tematem mogą się 
skontaktować z autorem pod numerem telefonu:

537 216 980.
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„MY Z KSM”, kwartalnik, pismo bezpłatne, redaktor naczelny: Anna Tłuszcz, Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa,
25-344 Kielce, ul. Kujawska 26, tel. 41 34 16 290. Skład, łamanie, przygotowanie i druk

- Studio Reklamy ADfactory, Konrad Kraska, ul. Żeromskiego 13, 25-369 Kielce, tel. 41 348 01 86

S P O R T O W A T W A R Z K S M

G R Z EG O R Z WAS I L J EW
PRACOWNIK DZIAŁU CZYNSZÓW I WINDYKACJI

PROŚBA DO MIESZKAŃCÓW
 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Mieszkańców, Zarząd Kieleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza Państwa do dostarczenia różnego rodzaju 
materiałów, artykułów, fotografii, wierszy, humorów itp. celem zamieszczenia
w  kwartalniku "My z KSM".
 Oczekujemy na Państwa sugestie oraz propozycje, co chętnie widzielibyście 
Państwo, aby było publikowane w naszej gazecie. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo 
współtworzyć nasz kwartalnik, do czego serdecznie zachęcamy.

Anna Tłuszcz
Redaktor Naczelny, Prezes Zarządu KSM
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