Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
1957 - 2007

Ostrowiec Świętokrzyski 2007

Wszystkim osobom, które przyczyniły się do rozwoju spółdzielni,
serdecznie dziękujemy.

Zarząd OSM

„Człowiek i jego dom – wspólne ich dzieje sięgają epok zamierzchłych, kiedy to nasi przodkowie egzystowali jeszcze w ciemnych jaskiniach, skleconych
z gałęzi szałasach, lepiankach z ziemi i gliny. Mijały
wieki, zmieniały się krajobrazy, powstawały i upadały państwa, ale potrzeba posiadania własnego dachu
nad głową była niezmienna”
Joanna Śliwa
„Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce”

Szanowni Państwo
Rozważania o dziejach Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej – przedstawione w niniejszym biuletynie siłą
rzeczy w wielkim skrócie – nakłaniają nas do spojrzenia wstecz, ponownego przeżycia wielu historycznych dat
i chwil oraz oceny wspólnie przebytej drogi.
Inicjatywa założenia Spółdzielni zrodziła się w 1957 roku w umysłach obywateli naszego miasta wywodzących
się między innymi z Miejskiej Rady Narodowej i Spółdzielni Spożywców „Społem”, a głównym celem jej powołania
było złagodzenie głodu mieszkaniowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa jest więc przykładem aktywności mieszkańców miasta – członków
Spółdzielni, która zaowocowała własnymi, upragnionymi mieszkaniami.
Pierwsze działania były skromne, ale rozpoczęte zostało dzieło, które zapoczątkowało rozwój budownictwa
w mieście.
W okresie pięćdziesięciu lat wybudowano i przekazano spółdzielcom 170 budynków wielomieszkaniowych,
181 domków jednorodzinnych, 179 pawilonów handlowo - usługowych, 782 garaże oraz 15 placówek kulturalno
- oświatowych.
W 1985 roku część zasobów zbyto na rzecz Spółdzielni „Krzemionki”, a w 1996 roku przekazano osiedle domków jednorodzinnych spółdzielni „Nasz Dom”.
Dziś Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa to cztery pięknie zlokalizowane osiedla zrzeszające 8897 członków
i prawie 17 tysięcy mieszkańców.
Efektywne działania ostatnich kilku lat w zakresie dociepleń, opomiarowania, gospodarowania środkami
Spółdzielni czy dbałość o stan budynków i osiedli wpłynęły na pozytywną ocenę dotyczącą zarządzania zasobami
OSM.
Wszystkie te osiągnięcia możliwe były dzięki szerokim rzeszom reprezentantów w organach Spółdzielni oraz
gronu jej pracowników.
Drodzy Spółdzielcy
OSM istnieje już 50 lat. Z okazji tego dostojnego jubileuszu przekazujemy Państwu biuletyn, w którym zaprezentowano bogatą historię Spółdzielni, rozwój działalności, zmiany organizacyjne oraz osiągnięcia własne i naszych
poprzedników, którzy przez te wszystkie lata z wielkim oddaniem i ofiarnością pracowali na rzecz środowiska
spółdzielczego.
Zarząd OSM

Organy Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Rada Nadzorcza Ostrowieckiej
Spółdzielni Mieszkaniowej
W Górnym Rzędzie od lewej:
Wanda Dziadowicz, Kazimierz Połeć, Grażyna
Chudzińska, Zbigniew Chmielewski, Aldona Sobolak,
Renata Karolik, Włodzimierz Rutkowski
W Dolnym Rzędzie od lewej:
Jagoda Michalska, Edmund Zaręba, Elżbieta
Rutecka, Ewa Dolezińska, Bożena Kieszek, Janusz
Kluba, Stanisław Cholewiński, Wiesław Mazur

Zarząd Ostrowieckiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
Od Lewej:
Marek Zaręba, Grażyna Orłowska, Dariusz Wojtas



Kadra Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Pracownicy Komórek Funkcjonalnych
W Górnym Rzędzie od lewej:
Halina Loranty, Janusz Pudło, Iwona Miszczyszyn,
Dorota Jędrzejczyk, Kamil Gawroński, Irena Renduda
- Dudek, Barbara Kosowska, Bożena Rusak, Bożena
Lewandowska, Małgorzata Połetek, Anna Mizera,
Andrzej Kosikowski, Grzegorz Michalski, Beata Sulik,
Barbara Sasak, Wiesława Nieścior
W Dolnym Rzędzie od lewej:
Zenon Kutyba, Piotr Bartosz, Henryka Jabłońska,
Anna Rak, Elżbieta Maciejska, Irena Stępień, Andrzej
Skrzydło, Jacek Krzemiński, Krystyna Świtka, Anna
Stonik, Małgorzata Panek, Gabriela Gromek, Piotr
Strzelecki

Pracownicy Działu Społeczno Kulturalnego
Od Lewej Stoją:
Grażyna Turczyńska, Beata Anasiak, Wiesława
Frankiewicz, Jadwiga Kwiatkowska, Barbra Dudek
Od Lewej Siedzą:
Małgorzata Suchojad, Jolanta Bogdańska, Krystyna
Górnisiewicz



Pracownicy ADM I
W Górnym Rzędzie od lewej:
Sławomir Pikus, Krzysztof Wyrębkiewicz, Andrzej Paluch,
Stanisław Mianowany, Henryk szczygieł, Kazimierz Mazur, Marek
Bukowski
W Dolnym Rzędzie od lewej:
Marek Kołodziński, Marek Jedlikowski, Marian Kieloch, Lidia
Tokarska, Stanisław Szczechura, Stanisław Suwała, Henryk
Zięba, Krzysztof Czupryński, Jan Szczepanowski, Adam Loranty
Nieobecni:
Stanisław Zieliński, Stanisław Kaniewski, Jan Zelek

Pracownicy ADM II
W Rzędzie od Lewej Stoją:
Jerzy Płatek, Zbigniew Kolasa, Henryk Kijanka, Stanisław
Banach, Krzysztof Pastuszka, Marian Wareliś, Piotr Surma,
Marek Szymanowicz, Zdzisław Olender, Tadeusz Borkowski,
Grzegorz Domagalski
Od Lewej Siedzą:
Jerzy Kaczmarski, Emilia Chamera, Marek Śmigała, Jerzy Łukasik
Nieobecni:
Zdzisław Pater, Marian Skaliński, Sławomir Kaniewski

Pracownicy ADM III
Od Lewej Stoją:
Zbigniew Kaczor, Marian Piszczek, Bogdan Lewandowski,
Ryszard Słowiński, Andrzej Jagiełło Grzegorz Szczepanowski,
Adam Kaniewski, Halina Płatek, Henryk Grudzień, Leszek
Rokośny, Krzysztof Baradziej, Piotr Kryj, Stanisław Jabłoński



Przewodniczący Rad Nadzorczych
Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1957 – 2007

Adam Słowiński
1957

Józef Olszewski
1958

Czesław
Malinowski
1958

Józef Wójcicki
1959

Eugeniusz
Grzeszczak
1959 - 1960

Jerzy Piątkowski
1960 - 1962
1969 - 1972

Lech Surmański
1962 - 1964
1967 - 1969
1985 - 1990

Jerzy Kondracki
1964 - 1967

Lucjan Stojek
1972 - 1983

Stefan Radzik
1983 - 1985

Wiesaw Wojciechowski
1990 - 1994

Ryszard Wikiera
1994 - 1995

Grzegorz
Gołębiowski
1995 - 1996

Andrzej Żelazny
1996 - 2002

Jarosaw Kobiałka
2002 - 2003

Zbigniew Maj
2003 - 2005

Zbigniew
Chmielewski
2005 - nadal
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Prezesi Ostrowieckiej
Spółdzielni Mieszkaniowej 1957 - 2007

Michał Koliński
1957 - 1959

Józef Olszewski
1959 - 1961

Ryszard Anglik
1961 - 1692

Jerzy Łada
1962 - 1965

Bolesław Pożoga
1965 - 1972

Zdzisław Jurys
1972 - 1976

Ryszard
Kalinowski
1976 - 1979

Jerzy Piątkowski
1979 - 1982

Marian Miodoński
1982

Bronisław
Haładyna
1982 - 1985

Wiesław Borcych
1985 - 1990

Tadeusz
Kosmaciński
1990 - 1996

Andrzej Opala
1996 - 2004

Marek Zaręba
2004 - nadal
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Kalendarium 50 - lecia
Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
ROK 1957

1 grudnia odbyło się w Ostrowcu Świętokrzyskim Walne Zebranie Założycielskie Członków Ostrowieckiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.
Zebrani dokonali wyboru pierwszej
Rady Nadzorczej w osobach:
• Agnieszczak Władysław,
• Anglik Ryszard - zastępca przewodniczącego,
• Górski Władysław - sekretarz,
• Kwiatkowski Leon,
• Michalik Władysław,
• Moskalewicz Ryszard,
• Rolecki Józef,
• Słowiński Adam -przewodniczący,
• Wójcicki Józef.
Powołani do Zarządu OSM ukonstytuowali się następująco:
• Koliński Michał - przewodniczący,
• Ciechociński Marian -zastępca przewodniczącego,
• Sałek Kazimierz - sekretarz.
Pierwszą siedzibą Spółdzielni było biuro Powszechnej
Spółdzielni Spożywców przy Alei 1 Maja 75.
Wszelkie sprawy organizacyjne Spółdzielni załatwiane były doraźnie w pomieszczeniach biurowych Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej przy ul. Głogowskiego 5.
Na dzień 31 grudnia liczba członków Spółdzielni wynosiła 72 osoby.

ROK 1958

24 stycznia OSM została zarejestrowana w Sądzie Powiatowym w Radomiu pod numerem rejestru 1593 i od tej
chwili zaczęła swoją działalność w oparciu o przysługujące
jej formalne prawa.
Rada Nadzorcza wybrana na Walnym Zgromadzeniu w dniu 5
października ukonstytuowała się następująco:
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Powstaje osiedle Sienkiewiczowskie
•
•
•

Olszewski Józef - przewodniczący,
Sygnarski Eugeniusz -zastępca przewodniczącego,
Wójcicki Józef – sekretarz.
Pierwsze inwestycje:
W sierpniu 1958 r. OSM przejęła od Huty im. Marcelego
Nowotki nowo wzniesiony budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 786 m2, posiadający 18 mieszkań o 54 izbach,
znajdujący się przy ul. Słowackiego 40/42. W budynku tym
zamieszkało 14 rodzin skierowanych przez dyrekcję huty, które wypełniły warunki członków spółdzielni oraz 4 rodziny z
listy członków OSM.
We wrześniu OSM wykupiła od Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych czterokondygnacyjny blok mieszkalny
o 15 mieszkaniach, 34 izbach, powierzchni użytkowej 580 m2
przy ul. Sienkiewicza 59c.
Spółdzielnia otrzymała z Wojewódzkiego Zarządu Architektoniczno-Budowlanego Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej zaświadczenie o lokalizacji na budowę budynku
mieszkalnego o trzech kondygnacjach na terenie położonym

przy ul. Sienkiewicza 68. Budową bloku OSM rozpoczyna
narodziny pierwszego osiedla spółdzielczego, które zostaje

kalnych blok przy ul. Górzystej 14/24.
Powstała Komisja Pracy Kobiet, która poprowadziła prace społeczne w zasobach Spółdzielni. Przewodniczącą Komisji została Wanda Ciostek.
W lipcu biuro Spółdzielni zostało przeniesione do jednego z mieszkań w nowo wzniesionym bloku przy ul. Sienkiewicza 92.

ROK 1961

Pierwszy spółdzielczy blok w budowie

W styczniu oddano do użytku trzy bloki mieszkalne przy
ul. Sienkiewicza pod numerami 46, 88, 90.
W lipcu przekazano do zasiedlenia blok mieszkalny przy
ul. Sienkiewicza 86.
We wrześniu został odebrany blok przy ul. Sienkiewicza
80.

nazwane później Osiedlem Sienkiewiczowskim.
Na dzień 31 grudnia Spółdzielnia liczy 141 członków, w
tym mieszkających 33.

ROK 1959

12 maja 1959 r OSM zostaje przyjęta przez Związek
Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie na członka związku i wpisana do rejestru Spółdzielni Mieszkaniowych pod nr
505.
W październiku oddano do użytku pierwszy blok mieszkalny z budownictwa własnego. Budynek wzniesiony przy ul.
Sienkiewicza 68 miał trzy kondygnacje, 40 mieszkań o 108
izbach i powierzchni użytkowej 1919 m2.
Rozpoczęto budowę czterech następnych budynków
mieszkalnych w Osiedlu nr 1 w dzielnicy Sienkiewiczowskiej
na gruntach tak zwanych „po bankowych”. Pozyskano dla
potrzeb Spółdzielni, pod dalszą zabudowę osiedla, grunty od
właścicieli prywatnych o łącznej powierzchni 5668 m2.
Na dzień 31 grudnia liczba członków wynosiła 285 osób,
z których 73 członków zamieszkiwało już w spółdzielczych
lokalach.

ROK 1960

Na podstawie Uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej wykupiono od Miejskiego Zarządu Budynków Miesz-

Budowa bloku przy ul. Wspólnej 3
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W październiku dokonano technicznego odbioru budynku przy ul. Sienkiewicza 74. Wykonawcą powyższych sześciu
budynków było Radomskie Przedsiębiorstwo Budowlane.
W grudniu OSM wykupiła budynek mieszkalny przy ul.
Waryńskiego 10. Wykupiono także pięć działek budowlanych
od Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Nida-Blok”.

ROK 1962

84.

Przekazano do eksploatacji sześć bloków mieszkalnych:
- ul. Kopernika 1, 3, 4, 5 , 7
- ul. Piaski 2
- budynek mieszkalno - usługowy przy ul. Sienkiewicza

W czerwcu oddano do użytku, kosztem jednego mieszkania, w bloku przy ul. Sienkiewicza 80 świetlicę dziecięcą, którą poprowadziła Bogumiła Tomczyk. Była to jedyna placówka
kulturalna w tej części miasta. Zorganizowano w niej pierwszą
dziecięcą grupę samorządową, której przewodniczącym został
Ryszard Giemza. Świetlica współpracowała z PSS „Społem”
w zakresie organizacji pokazów, konkursów, kursów kroju i
szycia, garmażeryjnych, fotograficznych a także imprez kulturalnych.
21 lipca odbyła się uroczystość wmurowania kamienia
węgielnego pod budowę pierwszego bloku w Osiedlu nr 3.

Najstarszy spółdzielczy wieżowiec tzw. „Dziadek”

ROK 1963

Spółdzielnia posiada już 28 budynków wielorodzinnych,
jeden budynek jednorodzinny, wodociąg osiedlowy, kolektor
sanitarny, centralne ogrzewanie, nawierzchnie dróg, trzy stacje trafo, ciągnik „Ursus”, jeden garaż oraz dziesięć działek
budowlanych.

ROK 1964

Domy wielomieszkaniowe przy ul. Kochanowskiego
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W marcu przekazano do eksploatacji budynek mieszkalny
przy ul. Kochanowskiego 2, w którym swoje miejsce znalazł
Międzyspółdzielniany Klub „Primo”.
W grudniu przejęto od wykonawcy (OPBO) blok przy ul.
Matejki 5.
Zorganizowano, wspólnie z Komendą Hufca ZHP „Harcerską Modelarnię Lotniczą” przy OSM w wieżowcu przy ul.
Sienkiewicza 66.

Bloki przy ul. Iłżeckiej w trakcie budowy

ROK 1965

W styczniu przejęto do eksploatacji budynek mieszkalny
przy ul. Sienkiewicza 76.
We wrześniu odebrano od wykonawcy pięciokondygnacyjny blok mieszkalny przy ul. Kochanowskiego 6.
W grudniu dokonano odbioru bloku przy ul. Kochanowskiego 8. Wykonawcą wyżej wymienionych inwestycji było
Ostrowieckie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, które od 1965 roku przystąpiło do realizacji budów metodą
uprzemysłowioną, wielkopłytową, rezygnując z tradycyjnej
metody budowy.
Dokonano końcowego odbioru wodociągu zasilającego
Osiedle nr 2.
Rozpoczęto budowę bloków przy ul. Iłżeckiej jako zaczątek Osiedla nr 4.
We wrześniu oddano do dyspozycji dzieci Osiedlowy
Ogród Jordanowski przy ul. Kopernika.

znajdujące się przy ul. Iłżeckiej 61, 63, 65 oraz rozpoczęto
budowę pięciu bloków przy tejże ulicy.
Zorganizowano pierwsze dziecięce grupy podwórkowe,
pod przewodnictwem Wojciecha Starzyńskiego, skupiające
w 9 zastępach 68 osób. Grupy te zostały następnie przemianowane na drużyny harcerskie. Szczep liczył 120 harcerek
i harcerzy, a ich pierwszą pracą społeczną było zasadzenie
w osiedlach spółdzielczych 900 sztuk drzew i krzewów ozdobnych.
6 grudnia uchwalono nowy Statut Spółdzielni, przyjęto
uchwałę, by każdy członek Spółdzielni przepracował w czynie społecznym na rzecz swego osiedla 24 godziny, a w przypadku niemożności wywiązania się z tego obowiązku zapłacił
ekwiwalent w wysokości 7,20 zł za każdą godzinę.

ROK 1967

Oddano do eksploatacji pięć bloków mieszkalnych, zlokalizowanych przy ul. Iłżeckiej.

LATA 1957 –1967

W pierwszym dziesięcioleciu działalności Spółdzielni,
równolegle z budownictwem mieszkaniowym, realizowano
obiekty towarzyszące. W tym czasie oddano do użytku 8 lokali handlowych o łącznej powierzchni 795 m2, 7 usługowych
o łącznej powierzchni 629 m2 i 3 placówki kulturalne o łącznej
powierzchni 387 m2.

ROK 1966

Pod względem wielkości Spółdzielnia plasuje się na trzecim miejscu w województwie kieleckim.
W lipcu biuro Spółdzielni zostało przeniesione do wieżowca przy ul. Sienkiewicza 66.
W miesiącach październik – grudzień przekazano do
eksploatacji pierwsze trzy budynki mieszkalne Osiedla nr 4

W tle budynek przy ul. Wspólna 2
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ROK 1968

Oddano do użytku 8 budynków. Były to bloki przy ul.
Kochanowskiego 7 i 9, Kopernika 24, 26, 30, 34 i 36 oraz
pawilon handlowy przy ul. Sienkiewicza 66a.
Podjęto decyzję o przekazaniu,
dla potrzeb działalności społeczno - kulturalnej, jednego segmentu
parteru w budynku przy ul. Kochanowskiego 7. Utworzono w nim
świetlicę osiedlową a w niej następujące sekcje zainteresowań: modelarską, plastyczną, fotograficzną,
młodych gospoś, sprawnych rąk i
hodowców kaktusów.
Przekazano dzieciom i młodzieży drugą świetlicę osiedlową
przy ul. Iłżeckiej 77.
Prowadzona wzorcowo działalność społeczno - wychowawcza
została uhonorowana dyplomem
uznania podczas uroczystości spółdzielczych organizowanych przez
CZSBM w Warszawie.

ROK 1969

Oddano do użytku 4 budynki przy ul. Kopernika 10, 12,
18, 32, przy ul. Iłżeckiej 79 oraz wykonany przez Zakład
Remontowo-Budowlany OSM pawilon sklepowy, w którym
otwarto „Super-Sam”.
Wykonano kanał sanitarny oraz sieć wodociągowo-kanalizacyjną przy ul. Iłżeckiej i ul. Wspólnej.
29 grudnia dokonano odbioru kotłowni La Monte´a
wzniesionej przy ul. Kopernika 37.
Przejęto od Prezydium Miejskiej Rady Narodowej tereny
w granicach ulic: Iłżecka - Polna - Bałtowska - Waryńskiego
pod Osiedle nr 5 przewidziane do realizacji w latach 1971
- 1975.

ROK 1970

Oddano do zamieszkania członkom Spółdzielni 4 bloki
mieszkalne przy ul. Kopernika 27 i ul. Polnej 21, 66 i 68.
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Po podłączeniu do sieci wodociągowej, z ujęcia na Nowym Zakładzie Huty im. M. Nowotki, osiedla XXV-lecia PRL,
radykalnie poprawiło się zaopatrzenie mieszkań w wodę.
Realizowano zadania z zakresu małej architektury za-

Park w osiedlu XXV-lecia PRL w trakcie zagospodarowania

gospodarowując park w Osiedlu XXV-lecia PRL. Gros prac
mieszkańcy wykonali w czynie społecznym.

ROK 1971

Przejęto od wykonawcy następujące budynki: wieżowce
przy ul. Polnej 82 i Wspólnej 2, bloki przy ul. Polnej 23, 25,
27, 31 oraz pawilon handlowo-usługowy przy ul. Polnej 84.
W budynkach przeznaczono 103 mieszkania dla pracowników
Huty im. M. Nowotki, Ostrowieckich Zakładów Materiałów
Ogniotrwałych i Rejonowego Urzędu Telekomunikacji.
Uzbrojono teren pod budowę Osiedla nr 5 i rozpoczęto
budowę 5 budynków mieszkalnych.
W marcu utworzono Wydział Społeczno-Samorządowy
i od tego momentu praca głównie z dziećmi i młodzieżą ma
charakter zorganizowany. Powstają nowe koła i sekcje zainteresowań, boiska do piłki nożnej i siatkowej, organizowane są
harcerskie obozy szkoleniowo-wypoczynkowe.

W maju podjęto Uchwałę na ZPCz w sprawie wybudowania przy ul. Wspólnej Spółdzielczego Domu Osiedlowego
celem polepszenia warunków w prowadzeniu działalności
społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej wśród
spółdzielców.
W lipcu podpisano porozumienie pomiędzy Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej, OPBO, OSM i Zarządem Miejskim ZMS w sprawie patronatu młodzieży nad budownictwem
mieszkaniowym a w szczególności stworzenia warunków
szybkiego uzyskania własnego mieszkania.W roku 1971 co
piąty obywatel Ostrowca Świętokrzyskiego był mieszkańcem
OSM.
Na dzień 31 grudnia majątek Spółdzielni, oprócz budynków mieszkalnych, stanowią następujące lokale użytkowe:
14 sklepów, 9 lokali usługowych, 6 placówek kulturalnooświatowych, 1 biurowiec, 1 przedszkole oraz 1 przychodnia
zdrowia.

ROK 1972

Zrealizowano następujące inwestycje:
- maj – wieżowiec przy ul. Polnej 37
- sierpień – budynek przy ul. Iłżeckiej 64 (obecnie os.
Słoneczne 1)

- wrzesień – Przychodnia Rejonowa przy Kopernika 14
- listopad – budynek przy ul. Waryńskiego 32 (obecnie oś.
Słoneczne 2).
Przyjęto zobowiązanie wybudowania, systemem gospodarczym, żłobka dla 75 dzieci przez Zakład Remontowo-Budowlany w ramach ogólnopolskiej akcji „Szukamy 20 miliardów”. Również w ramach tej akcji, przy wydatnej pomocy
społecznej, zagospodarowano ostatecznie ogród w Osiedlu
XXV-lecia PRL.
Zainicjowano pracę z seniorami organizując Klub „Zodiak”, a w nim Klub Marzeń. Działalność prowadziła społecznie Rada Klubu.

Rok 1973

Przyjęto do eksploatacji pięciokondygnacyjny blok
mieszkalny przy ul. Iłżeckiej 62 (os. Słoneczne 3) - 75 mieszkań, 225 izb, powierzchnia użytkowa 3266 m2.
Odebrano od wykonawcy dwa budynki przy ul. Waryńskiego 34 (os. Słoneczne 4) i 40 (os. Słoneczne 7).
Zasiedlono budynek przy ul. Waryńskiego 44 (os. Słoneczne 9).
Odebrano i zasiedlono budynek w Kunowie przy ul. Piaski
42b (obecnie ul. Prosta). Wprowadzili się do niego pracownicy Świętokrzyskiej Fabryki Maszyn Rolniczych w Kunowie.
Oddano do eksploatacji żłobek w Osiedlu XXV-lecia
PRL.
Otrzymano od Ludowego Związku w Puławach 3 żaglówki, wartości około 60 000 zł, z przeznaczeniem dla Drużyny
Wodniackiej IV Szczepu im. Teresy Bogusławskiej.

ROK 1974

os. Słoneczne 23 i 24 przed zasiedleniem

Odebrano, w miesiącach marzec-wrzesień , od wykonawcy dwa bloki XI kondygnacyjne przy ul. Polnej 30 i Waryńskiego 50 (os. Słoneczne 12).
Wybudowano i oddano do użytku, w cyklu rocznym,
pawilon handlowy typu NRD przy ul. Iłżeckiej. W pawilonie
został otwarty sklep spożywczy samoobsługowy.
Rozpoczęto w Osiedlu nr 5 budowę siedmiu bloków
mieszkalnych.
Wykonano centralne ogrzewanie w budynku przy ul.
Słowackiego 40/42 oraz poprowadzono instalację gazową
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w budynkach: ul. Słowackiego 40/42, ul. Sienkiewicza 46, 76,
80, 86, 88, ul. Waryńskiego 1,10, ul. Konopnickiej 1 oraz ul.
Iłżeckiej 71 i 75.

Podłączono instalację gazową w blokach przy ulicach:
Sienkiewicza 90 i 92, Trzeciaków 2, Starokunowska 1/7 i Piaski 2.
Wybudowano garaże przy czterech blokach spółdzielczych o łącznej powierzchni 64 m2.

ROK 1976

Pnie się w górę wieżowiec w os. Słoneczne 47

1 stycznia 1976 – Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa przystępuje do Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Kielcach.
Oddano do użytku następujące budynki mieszkalne:
• marzec – Osiedle Ogrody 5 oraz Osiedle Słoneczne 47
• czerwiec – Osiedle Ogrody 24
• wrzesień - listopad – Osiedle Słoneczne 24 i 26
• październik – Osiedle Słoneczne 23
Zastosowano, po raz pierwszy w OSM, nową formę budownictwa domków jednorodzinnych w systemie szerego-

Wybudowano garaże o łącznej powierzchni 249 m2.
Wybudowano pawilon handlowy i własną bazę warsztatowo - magazynową z zapleczem socjalnym dla załogi OSM.
Uzyskano trzecią lokatę na zawodach ogólnokrajowych
przez 20 Harcerską Drużynę Lotniczą OSM.
Otrzymano wyróżnienie nadane przez Komendę Główną
ZHP w Warszawie za wzorowo prowadzony ośrodek Harcerski. Wojciechowi Starzyńskiemu nadano stopień Harcmistrza
Polski Ludowej.

ROK 1975

Przejęto od wykonawcy budynki mieszkalne przy ulicach:
Polna 84, Waryńskiego 52 (os. Słoneczne 13), Sienkiewicza
78. W budowie znajdują się: w os. Słonecznym – ośrodek handlowo-usługowy i pięć bloków mieszkalnych, budynek przy
ul. Sienkiewicza 96, jeden budynek w osiedlu nr 6.
Wybudowano, przez Zakład Remontowo-Budowlany,
magazyny główne OSM i magazyn paliw.
Kontynuowano budowę, w systemie gospodarczym,
Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Wspólnej 5.
Rozbudowano kotłownię La Monte´a, którą w lipcu przekazano na rzecz Rejonowego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej.
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Budynek przy ul. Górzystej

wym. Rozpoczęto budowę 32 domów. Terenem budowy jest
rejon ulicy Trzeciaków, a głównym wykonawcą domów Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane w Ostrowcu Świętokrzyskim.
•
•
•
•

ROK 1977

Przejęto, w miesiącach kwiecień - listopad, od wykonawcy sześć bloków mieszkalnych w osiedlu Słoneczne. Są
to budynki nr 25, 27, 29, 30, 31, 32.
Ukończono budowę bloku przy ul. Sienkiewicza 96.
Oddano do użytku 10 domków szeregowych i 8 bliźniaczych.
Przejęto, w administrację zleconą, 5 budynków państwowych administrowanych dotychczas przez Rejonowe
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej.

ROK 1978

1 stycznia 1978 r. utworzono przy OSM Zakład Budowy
Domów Jednorodzinnych /ZBDJ/, którego podstawowym zadaniem było budowanie spółdzielczych domów jednorodzinnych na terenie miasta. 1 marca 1978 r. przejęto od Kombinatu Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim budynek dla
potrzeb produkcji pomocniczej, tzw. Poligon.
Oddano do użytku 3 budynki mieszkalne w Osiedlu Słoneczne – 34, 35, 36.
Przekazano indywidualnym odbiorcom 30 domków jednorodzinnych.
Prowadzono budowy na następujących obiektach: CH-U w Osiedlu Słoneczne, placówkach oświatowych i bazie ZBDJ przy ul. Waryńskiego.
Oddano do użytku Społeczny Osiedlowy Dom Kultury przy ul. Wspólnej 5.
Przeniesiono klub „Słoneczna Jesień” do klubu „Primo”, natomiast w
klubie „Zodiak” znalazła miejsce harcówka i sekcja szachowa.

ROK 1979

Przekazano do użytku spółdzielcom

następnych 7 budynków mieszkalnych w Osiedlu Pułanki.
Były to bloki nr 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 10 – wszystkie przy ul. Gwardii Ludowej.
W myśl Uchwały Zarządu CZSBM dopuszczono w OSM
do wykonywania robót wykończeniowych przez przyszłych
lokatorów, z czego skorzystało 150 członków spółdzielni.
Realizowano zadania inwestycyjne w gminach Łagów,
Nowa Słupia i Kunów.
Realizowano budownictwo jednorodzinne przy ul. Konopnickiej. ZBDJ buduje 37 domów, Huta im. Marcelego Nowotki – 19 domów, Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane – 23 domy.
Wprowadzono w OSM elektroniczny system ewidencji
członków i kandydatów.
OSM otrzymuje pierwszą nagrodę w ogłoszonym przez
CZSBM konkursie na kroniki spółdzielcze.
•
•

ROK 1980

Przekazano do eksploatacji 6 budynków w Osiedlu Pułanki, w budowie pozostają bloki nr 11, 21, 22, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 i 37.
Oddano do użytku 30 mieszkań w szeregowcach przy ulicach Syrokomli i Witkiewicza oraz w budynkach bliźniaczych przy ul. Nałkowskiej.

Zasiedlanie bloków w os. Pułanki
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Osiedle Pułanki otrzymało samolot od lotników z Dęblina

•

Wyodrębniono z 18 osiedli Ostrowca Świętokrzyskiego
4 należące do OSM: Osiedle Sienkiewiczowskie, Osiedle
XXV-lecia PRL, Osiedle Słoneczne i Osiedle Pułanki.

ROK 1981

OSM spełnia rolę bezpośredniego inwestora budownictwa
mieszkaniowego: sama programuje, przygotowuje i nadzoruje
realizację inwestycji spółdzielczych. Efekty budownictwa inwestycyjnego to 16 budynków wielorodzinnych, przedszkole
w Osiedlu Pułanki oraz 21 domów jednorodzinnych przy ul.
Konopnickiej.
Według stanu na dzień 31 grudnia 1981 roku w OSM jest
zatrudnionych 347 osób.

ROK 1982

Rozpoczęto budowę kolejnych domów jednorodzinnych
przy ul. Prusa oraz kontynuowano budowę takich samych
przy ul. Konopnickiej.
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Rozpoczęto budowę budynku administracyjnego w
Osiedlu Stawki.
Oddano 347 mieszkań w osiedlach Pułanki i Stawki oraz
14 mieszkań w Nowej Słupi.
Systemem gospodarczym budowano przedszkole w
Osiedlu Pułanki i Dziecięcy Dom Kultury w Osiedlu Słoneczne.

ROK 1983

Oddano do użytku mieszkańcom kolejnych 528 mieszkań
w osiedlach Pułanki i Stawki oraz 13 domków jednorodzinnych.
Rozszerzono działalność Poligonu Prefabrykatów w produkcji elementów ściennych.
Zagospodarowano tereny przydomowe i place osiedlowe
w zasobach Spółdzielni w zakresie: wykonania dróg, montażu
sprzętu zabawowego, obsadzania alejek drzewami i ozdobnymi krzewami.

Przekazano Dziecięcy Dom Kultury w celu realizacji zadań kulturalnych.

ROK 1984

Zrealizowano następujące inwestycje: 495 mieszkań w
budownictwie wielorodzinnym, 2 pawilony w budownictwie
towarzyszącym w Osiedlu Domków Jednorodzinnych i Osiedlu Pułanki, 13 domków w budownictwie jednorodzinnym.
W realizacji znajdują się: szkoła w Osiedlu Pułanki, 3 pawilony handlowe w osiedlach Pułanki i Stawki, budynek dla
służb administracyjno - eksploatacyjnych w Osiedlu Stawki.
Usunięto wady technologiczne dotyczące ocieplenia 5
budynków oraz wymieniono grzejniki typu „panel” na żeliwne w budynku o 123 mieszkaniach.

łanki i szkołę w Osiedlu Ogrody.
Zaprzestano budowy domków jednorodzinnych, a zwolnione moce produkcyjne zostały skierowane na budowę budynku administracyjnego, pawilonu handlowego i Domu Społecznego w Osiedlu Stawki.
28 grudnia 1985 roku zostaje podjęta Uchwała w sprawie podziału Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na
OSM i Spółdzielnię Mieszkaniową „Krzemionki”. Do Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” przechodzą członkowie
zamieszkali w osiedlach: Stawki, Rosochy, Ogrody 5 i 24,
ul. Radwana 12 i 14 oraz członkowie oczekujący na mieszkanie i kandydaci. Jest to ostatni rok, w którym OSM funkcjonuje jako jedyna spółdzielnia mieszkaniowa w Ostrowcu
Świętokrzyskim.

Wieżowce przy ul. Polnej, na pierwszym planie kompleks handlowo - usługowy

ROK 1985

Oddano do użytku 463 mieszkania w budownictwie wielorodzinnym.
Przekazano do użytku pawilon handlowy w Osiedlu Pu-

ROK 1986

Oddano do eksploatacji 47 mieszkań o powierzchni
2787 m2.
Kontynuowano w Osiedlu Pułanki budowę obiektów to-
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warzyszących: zaplecze remontowo - eksploatacyjne OSM, przedszkole, pawilon
handlowy oraz szkołę podstawową wraz z
przedszkolem.
OSM zakończyła inwestycje budownictwa mieszkaniowego w swoich osiedlach.
Pozostają w realizacji obiekty towarzyszące.
Rok 1986 był pierwszym rokiem działania OSM jako jednostki eksploatacyjnej.
Po dokonanej reorganizacji działalność Spółdzielni skupia się przede wszystkim na utrzymaniu we właściwym stanie technicznym
i estetycznym administrowanych zasobów
oraz dążeniu do poprawy warunków zamieszkiwania w osiedlach spółdzielczych.

ROK 1987

Realizowano końcowe zadania inwestycyjne obiektów
towarzyszących. Przyjęto do eksploatacji ostatni pawilon
handlowy w Osiedlu Pułanki. Przekazano, w ramach budownictwa inwestycyjnego na rzecz Spółdzielni „Krzemionki”,
do użytku pawilon handlowy w Osiedlu Stawki o powierzchni
użytkowej 1006 m2 oraz drogi, chodniki, place o powierzchni 2235 m2. Kontynuowano roboty budowlano - montażowe
na budowie Osiedlowego Domu Społecznego o powierzchni
2365 m2.
W grudniu została zorganizowana gala jubileuszowa z
okazji XXX lecia OSM.

ROK 1988

Zagospodarowano tereny własne po rekultywacji Poligonu i rozpoczęto budowę domków jednorodzinnych przy ul.
Wspólnej.
Ukończono budowę zaplecza magazynowo - remontowego przy ul. Waryńskiego 53.
Utworzono w Osiedlu Słoneczne park osiedlowy oraz
kompleks boisk przy Dziecięcym Domu Kultury.

ROK 1989

To już kolejny rok, kiedy OSM ma charakter typowo
eksploatacyjny. Z tego też względu podstawowe działania
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Osiedle Słoneczne w nowej szacie

zostały skupione przede wszystkim na utrzymaniu zasobów
w dobrym stanie technicznym i sanitarno - porządkowym.
Gros prac to: ocieplenia budynków, wymiana grzejników
z panelowych na żeliwne, likwidacja emisji toksycznych, naprawa i konserwacja instalacji i sieci.
Realizowano końcowe inwestycje infrastruktury w osiedlu Pułanki, tj. żłobek i szkołę podstawową.
Kontynuowano prace zewnętrzne związane z małą architekturą i terenami zielonymi w osiedlach.

ROK 1990

Wybudowano i przekazano do użytku: żłobek w Osiedlu
Pułanki, Osiedlowy Dom Społeczny część B i C oraz kontynuowano budowę domków jednorodzinnych przy ul. Wspólnej.
OSM elastycznie dostosowuje zasady spółdzielczej gospodarki do nowych warunków prawno - własnościowych:
efektywnie wykorzystuje wpływy z własnej bazy lokali użytkowych, uruchamia działalność handlową oraz rozszerza gamę
płatnych usług kulturalno - oświatowych. Ponadto dokonuje
przekształceń w zakresie funkcjonowania ZBR, dzierżawi
zbędne budynki i warsztaty (stolarnia, baza transportu, zaopatrzenie), odstępuje od utrzymania własnej bazy magazynowej,
wdraża system telewizji kablowej w osiedlach dokonując prywatyzacji usług.

ROK 1991

Kontynuowano roboty inwestycyjne związane z wykończeniem domu kultury w Osiedlu Stawki dla Spółdzielni
Mieszkaniowej „Krzemionki” oraz budowę domków jednorodzinnych przy ul. Wspólnej.

ROK 1992

Budowa gospodarki rynkowej i związane z tym problemy
społeczno-ekonomiczne i prawne oraz konieczność funkcjonowania w tych realiach zmuszały OSM do szukania takich
rozwiązań, aby Spółdzielnia mogła funkcjonować prawidłowo. Podejmowano działania w zakresie opomiarowania energii cieplnej w związku z zapowiedzią likwidacji dotacji do
„co” i „ccw”. Kontynuowano starania o pozyskanie środków
finansowych na ocieplanie budynków.
Skomputeryzowano dział Członkowsko-Mieszkaniowy
oraz kasę w zakresie bieżącego księgowania wpłat za mieszkania.
Zakończono budowę 8 domków w dwóch segmentach,
natomiast w realizacji znajduje się pozostałych 6. Rozpoczęto kompleksowe opomiarowania mieszkań poprzez montaż
liczników do zimnej i ciepłej wody zakupionych z funduszy
Spółdzielni.
Oddano do użytku 190 garaży w Osiedlu Pułanki.
Odnowione bloki przy ul. Polnej 23, 25

LATA 1993 – 1994

Opomiarowano wszystkie węzły grupowe, budynki wysokie w osiedlach Słoneczne i XXV-lecia, budynki administracyjne i gospodarcze. W tym celu zakupiono, przy 50% udziale
środków z dotacji budżetowej 37 liczników ciepła.
Wyremontowano dachy na 23 budynkach, ocieplono
blok przy ul. Sienkiewicza 84, zlikwidowano ksylamit w 81
mieszkaniach.
Poddano renowacji nawierzchnie asfaltowe w ciągach
pieszo- jezdnych we wszystkich osiedlach.
Rozpoczęto budowę, ze środków przyszłych użytkowników, 196 garaży w Osiedlu Pułanki.

ROK 1995

Zakończono budowę i oddano do użytku 196 garaży w
Osiedlu Pułanki.
Zamontowano 2500 sztuk zaworów termostatycznych.
Dokonano likwidacji Zakładu Budowlano-Remontowego
OSM. Pracownicy zostali zatrudnieni w grupach konserwatorskich przy administracjach lub innych działach Spółdzielni.
Obiekty przy ul. Iłżeckiej, stanowiące pomieszczenia
warsztatowe dla ZBR, zostały wydzierżawione.

ROK 1996

Kontynuowano zadania modernizacyjno-remontowe w
zakresie ocieplania budynków; usuwania ksylamitu, w miarę
posiadanych środków; zapewniono wysoki stopień bezpieczeństwa mieszkańcom w zakresie szczelności instalacji gazowych i prawidłowego funkcjonowania instalacji elektrycznych.
Dokonano ostatecznego podziału Spółdzielni na Ostrowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową i Spółdzielnię „Nasz
Dom”.
Sprzedano lokale po byłych placówkach społeczno-kulturalnych (Klub „Primo”, pracownie plastyczne, Ośrodek Politechniczny) z przeznaczeniem na lokale mieszkalne.
OSM posiada 3798 mieszkań własnościowych o powierzchni 176 612,59 m2 oraz 3465 mieszkań lokatorskich o
powierzchni 156. 612,44 m2.
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ROK 1998

Zmodernizowano kotłownie w Łagowie i Nowej Słupi.
Wykonano hydrofornię kompaktową w budynku przy
ul. Sienkiewicza 66 oraz wymieniono dźwig osobowy w budynku przy ul. Polna 68.
Usuwano wady technologiczne w zakresie ocieplania budynków i wyremontowano podłoże skażone substancjami toksycznymi w 32 mieszkaniach.
Remontowano dachy, w technologii Ekodeck, na 40 budynkach we wszystkich osiedlach.

ROK 1999

W ramach usuwania wad technologicznych zakończono ocieplanie 5 budynków, wykonano remont 192 mieszkań,
w których Sanepid stwierdził występowanie ksylamitu oraz
wyremontowano instalację gazową w budynkach wysokich
Osiedle Pułanki 7 i 8.
Wymieniono dźwig osobowy w budynku Osiedle Słoneczne 46 oraz wykonano zatokę parkingową przy tymże bloku.
Zmodernizowano zewnętrzną sieć elektryczną w osiedlach XXV-lecia i Sienkiewiczowskie poprzez zamontowanie
zegarów astronomicznych oraz wymieniono stolarkę okienną
w 12 mieszkaniach w tych osiedlach.
Przebudowano węzeł cieplny w budynku przy ul. Prostej
7 w Kunowie.

ROK 2000

i przy ulicy Kopernika 27

ROK 1997

Ocieplono 3 budynki w osiedlach Sienkiewiczowskie i
Słoneczne oraz usunięto ksylamit w 100 mieszkaniach spółdzielczych.
Wyremontowano i przekazano do zagospodarowania, na
mieszkania socjalne, pomieszczenia ostatnich kondygnacji w
wieżowcach w Osiedlu Pułanki.
Rozpoczęto budowę boisk sportowych w Osiedlu Pułanki.

24

Ocieplono 8 budynków: ul. Sienkiewicza 86, 88, 90, 92;
Iłżecka 63 i 73 oraz Osiedle Słoneczne 3 i 34.
Wyremontowano podłoże skażone ksylamitem w 58
mieszkaniach.
Zakupiono i zamontowano 27 liczników ciepła w budynkach zasilanych z wymiennikowni zlokalizowanych przy ulicach: Kochanowskiego 5, Sienkiewicza 86 i Kopernika 1.
Zakupiono i zamontowano podzielniki ciepła w budynkach przy ulicach: Iłżecka 69, Kochanowskiego 7, Polna 21,
Sienkiewicza 84.
Wymieniono, stolarkę okienną w 70 mieszkaniach.
Zmodernizowano odcinek sieci cieplnej w Osiedlu Pułanki, a także zagospodarowano teren parku w tym osiedlu.

W ramach działań remontowych usunięto ksylamit w 61
mieszkaniach, ocieplono 4 budynki przy ulicach Iłżecka 77
i Kopernika 24, w Osiedlu Słoneczne 1 i 9 oraz 6 ścian szczytowych w osiedlach Sienkiewiczowskie i XXV-lecia, wymieniono stolarkę okienną w 52 mieszkaniach.

ROK 2002

Ocieplono 3 budynki przy ulicach Sienkiewicza 94, Iłżecka 65, Osiedle Słoneczne 26 oraz 1 ścianę szczytową
w Osiedlu Słoneczne 29.
Wyremontowano 59 mieszkań, w których Sanepid stwierdził występowanie ksylamitu.
Wymieniono stolarkę okienną w 276 mieszkaniach
i Osiedlowym Domu Kultury.
Zamontowano zawory samoregulujące na centralną ciepłą wodę w budynkach zasilanych z wymiennikowni W-2
w os. Pułanki.
Wyremontowano dach i górny pasaż w CHU w Osiedlu
Słoneczne.

ROK 2003

Blok przy ul. Kopernika 10 po termomodernizacji

ROK 2001

OSM realizuje postanowienia ustawy z 15 grudnia 2000
roku o spółdzielniach mieszkaniowychw oparciu o Uchwałę
nr 14 ZPCZ OSM z dnia 8 grudnia 2001r. Podziały nieruchomości dokonane zostały według poniższych kryteriów:
• wykorzystanie naturalnych granic nieruchomości
• oddzielenie nieruchomości zabudowanych budynkami niskimi od nieruchomości zabudowanych budynkami wysokimi
• wyodrębnienie lokali o innym przeznaczeniu a także parków osiedlowych, dróg wewnętrznych.

Ocieplono 5 budynków przy ulicach Iłżecka 61, Trzeciaków 2, Piaski 2, Górzysta 14/24, Osiedle Słoneczne 2 oraz
ściany szczytowe w 6 blokach. Wymieniono stolarkę okienną
w 297 mieszkaniach.
Zmodernizowano hydrofornię przy budynku w Osiedlu
Słoneczne 46.
Położono chodniki i wykonano zatoczkę parkingową w
Osiedlu Pułanki.
Wyremontowano 58 mieszkań z ksylamitem.
Należy zaznaczyć, że pomimo braku, od 1998 roku, dotacji na usuwanie wad technologicznych Spółdzielnia wykonała prace z tego zakresu w całości ze środków własnych bez
konieczności zaciągania kredytów i w ilościach porównywalnych do tych, jakie były wykonywane w okresie częściowej
refundacji kosztów remontów przez budżet państwa.

ROK 2004

Podpisano akty notarialne pomiędzy Starostwem Powiatowym, Gminą Ostrowiec i Spółdzielnią dotyczące ujednolice-
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nia, poprzez uśrednienie terminów użytkowania wieczystego,
gruntów spółdzielczych. Jest to moment przełomowy, który
pozwolił Spółdzielni na dokonanie ostatecznych podziałów
nieruchomości, a tym samym umożliwił realizację postanowień ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Dokonano zbycia nieruchomości o powierzchni 1305 m2
zabudowanej budynkiem przychodni zdrowia za kwotę ponad
1 milion zł.
W ramach funduszu remontowego OSM ocieplono 9 budynków i 2 ściany szczytowe w ciekawej kolorystyce, wymieniono stolarkę okienną w 306 mieszkaniach, wymieniono
2 dźwigi osobowe, zmodernizowano odcinek sieci cieplnej
w Osiedlu Pułanki oraz rozpoczęto pierwszy etap remontu
CHU w Osiedlu Słoneczne.

ROK 2005

wano dachy na 13 blokach. Wymieniono około 3500 m2 stolarki okiennej. Remontowano drogi wewnętrzne, chodniki i
zatoki parkingowe we wszystkich osiedlach.

ROK 2007

•
•
•
•
•
•
•
•

Plan na 2007r. obejmuje:
docieplenie 5 budynków;
remont ok 40 mieszkań z ksylamitem;
modernizację 1 dźwigu osobowego;
remont wewnętrznej instalacji gazowej w 1 budynku
w os. Pułanki;
remont dachów na 7 budynkach;
wymianę ok. 2500m2 stolarki okiennej;
remonty dróg i ulic w osiedlach;
remonty przewodów wentylacyjnych i spalinowych.

Doprowadzono do zgodności ewidencji gruntów z księgami wieczystymi.
Rozwiązano na rzecz Starostwa Powiatowego umowę
użytkowania wieczystego gruntu zajętego przez przychodnię
zdrowia przy ul. Kopernika 29.
Sprzedano na rzecz Gminy Ostrowiec grunt zajęty przez
Publiczne Przedszkole Nr 11 przy ul. Wspólnej. Nabyto
w użytkowanie wieczyste grunt pod budynkiem spółdzielczym
w Nowej Słupi. W ramach funduszu remontowego OSM ocieplono 4 budynki i 2 ściany szczytowe; wyremontowano dachy na 9 budynkach, podłoża z ksylamitem, zmodernizowano
201 mb sieci cieplnej w Osiedlu Pułanki, wymieniono stolarkę
okienną w 680 mieszkaniach oraz 2 dźwigi osobowe, a także
kontynuowano remont CHU w Osiedlu Słoneczne.
Spółdzielnia otrzymała „Odznakę za Zasługi dla Spółdzielczości” nadaną przez Krajową Radę Spółdzielczą.

ROK 2006

Wyremontowano 47 mieszkań, w których Sanepid stwierdził występowanie ksylamitu. Docieplono 7 budynków. Zamontowano liczniki ciepła we wszystkich budynkach w os Pułanki. Zmodernizowano 3 dźwigi osobowe. Wyremontowano
dolny pasaż w CHU oś. Słoneczne 14, wewnętrzną instalację
gazową w 7 budynkach na Osiedlu Pułanki oraz wyremonto-
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Wieżowiec przy ul. Polnej 68

Wspomnienia

„A lato piękne było tego roku”
A lato było piękne, pełne słońca i kwiatów, jakby i niebo chciało ubarwić przejście z pierwszego
do drugiego millenium naszej umiłowanej Ojczyzny.
A więc, jak się to rzekło, sama aura pomagała nam właściwie organizować „Nieobozowe
lato” dzieciom i młodzieży pozostającym w murach
miasta. Od dwóch lat byłem pracownikiem Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na stanowisku
kierownika osiedla, znałem więc środowisko, w
którym przyszło mi działać. Jako instruktor ZHP
Rok 1966 - Pierwsza wycieczka najmłodszych spółdzielców
wiedziałem, jak zabrać się do pracy. Przedstawiony
Zarządowi Spółdzielni projekt spotkał się z przychylnością i aprobatą. Sojusznika znalazłem w świetlicy osiedlowej. Ustaliliśmy wstępny plan działania – idziemy tam, gdzie młodzież lubi się spotykać i tam porozmawiamy jak
możemy im pomóc, zorganizować wolny czas według ich projektów. Tak powstały pierwsze grupy podwórkowe.
Oni mieli pomysły, my zaś środki na ich realizację. Szybko przekonali się, że nie rzucamy słów na wiatr, a ich
pomysły traktowaliśmy z powagą. Dla porządku zaproponowaliśmy, by dobrali się w kilkuosobowe zastępy i wybrali swego zastępowego bądź zastępową. W ciągu wakacji niemal codziennością stały się wycieczki piesze bądź
samochodami /ciężarowymi/ do lasu lub nad wodę. Zawsze dowożono nam gorącą zupę. Biwaki, gry i zabawy
terenowe, zawody sportowe i skrócone turnusy kolonijne wskazały nam perspektywę dalszej pracy po wakacjach.
Wakacje miały się ku końcowi. Organizacja drużyn harcerskich również. Zarząd Spółdzielni przydzielił nam
wspaniały lokal na harcówkę, więc nie szczędziliśmy sił, by urządzić go pięknie i po harcersku. Na inaugurację
roku harcerskiego 1966/67 byliśmy gotowi.
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Komendant Hufca ZHP Ostrowiec dh hm Marian Surma powołał dwie pierwsze drużyny środowiskowe i mianował drużynowych:
28 Drużyna Harcerska – drużynowa dhna Halina Kondek
•
29 Drużyna Harcerska – drużynowy dh hm Wojciech Starzyński
•
W końcu września powstała jeszcze jedna drużyna, była to 20 Harcerska Drużyna Lotnicza. Komendant Hufca
na funkcję drużynowego mianował dha Ryszarda Ferdka.
Komendant Hufca dh Marian Surma powołał Rozkazem z dnia 01.10.1966 IV Szczep
Harcerski
przy Ostrowieckiej Spółdzielni
Mieszkaniowej. Na funkcję komendanta Szczepu został mianowany dh hm Wojciech Starzyński, dotychczasowy drużynowy 29 Drużyny
Harcerzy.
Komendant IV Szczepu mianował na funkcję swego dha przybocznego Marka Materkowskiego powierzając mu jednocześnie prowadzenie 29 Drużyny Harcerzy. Jednocześnie została
powołana Rada IV Szczepu w składzie:
• dh hm Wojciech Starzyński –Komendant
Szczepu /Szczepowy/
• dh hm Marek Materkowski – przyboczny
– drużynowy 29 DH
Najlepiej smakuje wojskowa grochówka w plenerze
• dhna Halina Lipa – skarbnik
• dhna Halina Kondek – członek Rady – drużynowa 28 DH
• dh Ryszard Ferdek – członek Rady – drużynowy 20 DH
Tak zakończył się dla nas pierwszy okres działalności szczepu Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Teraz nadszedł czas pracy, decydujący o naszej przyszłości. Czy będziemy akceptowani w środowisku, czy zasłużymy na uznanie? Wyznaczyliśmy sobie ambitne i trudne zadania, a właściwie trzy kierunki naszego działania:
1. Praca harcerska przewidziana regulaminem ZHP. Poznanie historii Związku Harcerstwa Polskiego, Prawo Harcerskie, symbolika, umundurowanie, musztra.
2. Praca w środowisku określona hasłem:
„Harcerze IV Szczepu – młodymi gospodarzami osiedli spółdzielczych”.
W naszych osiedlach jest tak wiele pracy, że wystarczy jej dla wielu i na długo. W naszym otoczeniu, wokół
naszych domów muszą rosnąć drzewa i kwiaty, chcemy mieszkać w ogrodach.
3. Dążenie do zorganizowania obozu letniego nad polskim morzem. Fundusze na obóz zdobędziemy własną pracą.
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W grudniu podsumowaliśmy dotychczasową pracę począwszy od „Nieobozowego
Lata” w wyniku którego powstał nasz Szczep.
A jest nas już spore grono:
• 28 Drużyna – 36 harcerek
• 29 Drużyna – 48 harcerzy
• 20 Drużyna Lotnicza – 18 harcerzy
Ogółem Szczep liczy 92 harcerek i harcerzy oraz 1 instruktor ZHP.
W dniu 8 stycznia 1967 r. oficjalnie otworzyliśmy naszą harcówkę. A właściwie to harcówkę otworzył gość – wiceprezes OSM do
spraw administracyjnych pan Zenon Wnuk,
nasz wypróbowany przyjaciel. Bez jego poRok 1966 - Wojciech Starzyński w otoczeniu harcerek i harcerzy parcia nie byłoby naszego Szczepu.
Harcerki: Gałęza Jolanta, Bańda Jadwiga, Chuchmała Czesława, Ogrodowczyk Ewa, Szpotowicz Małgorzata, Nowak Zofia, Mucha Anna, Młodożeniec Krystyna, Stępień Alicja, Krzemińska Maria
Harcerze: Podsiadło Włodzimierz, Materkowski Marek, Krzemiński Marek I, Potocki Józef, Adamski Zbigniew, Moskalewicz Wiesław, Mucha Waldemar, Kondracki Ireneusz, Klusek Tadeusz, Ferdek Ryszard, Krzemiński Marek II, Łukasik Janusz, Tomczyk Władysław, Czajkowski Adam
Program pierwszej wieczornicy przewidywał gawędę szczepowego na temat „Znajomość historii własnego
narodu – obowiązkiem każdego harcerza i harcerki”. Tłem gawędy była ekspozycja fotografii przedstawiających
„Defiladę 1000-lecia” z dnia 22 lipca 1966 r. Po gawędzie, harcerki i harcerze dopuszczeni do Przyrzeczenia Harcerskiego złożyli przysięgę na Polską Flagę.
Dziś po czterdziestu latach od tamtego wydarzenia jako Komendant Szczepu zdradzam swą tajemnicę:
„Odbierając pierwsze Przyrzeczenie od „moich” harcerzy IV Szczepu byłem bardo przejęty. Wspomniałem moje
przedwojenne Przyrzeczenie. Byłem w wieku tych, od których dziś odbierałem słowa przysięgi. W tym nastroju ja
dyktowałem im słowa Przyrzeczenia, a oni chórem powtarzali za mną:
„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim, być posłusznym
prawu harcerskiemu.”
W momencie, gdy przebrzmiały słowa Przyrzeczenia, zdałem sobie sprawę co zrobiłem. Było jednak już po
fakcie i tylko przez długi czas myślałem, jak to możliwe, że nikt nie zauważył mojej pomyłki. Widocznie powaga
chwili była moim sojusznikiem. Dziś jestem dumny z mojej, nazwijmy to „pomyłki”. Dzisiaj pierwszy raz mówię
o tym. Harcerki i harcerze, którzy wówczas składali Przyrzeczenie byli chyba jedynymi, którzy w PRL-u złożyli
przedwojenną przysięgę”.
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Wczesna wiosna w 1967r. pozwoliła harcerkom i harcerzom przystąpić do prac zleconych przez Zarząd Spółdzielni na terenie osiedla wzdłuż ulic Sienkiewicza, Kopernika i Kochanowskiego. Prace polegały na plantowaniu
terenu, sadzeniu drzew i krzewów, malowaniu ławek, koszy i urządzeń zabawowych. Przyjął się zwyczaj, że każdy
przepracuje 8 godzin tygodniowo. Drużynowi prowadzili rejestr przepracowanych godzin.
Jednocześnie trwały prace nad przygotowaniem obozu. Rekrutacja uczestników, lokalizacja obozu, przygotowanie pełnej dokumentacji, dobór kadry obozu, transport uczestników i sprzętu.
Na Wiosennym Walnym Zgromadzeniu Przedstawicieli Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej delegacja naszego Szczepu złożyła meldunek o przebiegu prac
harcerzy. W ramach przygotowań do pierwszego obozu
harcerskiego w nadmorskiej miejscowości Świętouść
harcerze IV Szczepu w miesiącach marzec, kwiecień i
maj zarobili 18 760 złotych wykonując roboty zlecone
przez Zarząd OSM. Pieniądze te i dalsze, które harcerze
zarobią do czasu wyjazdu na obóz, w całości przeznaczone są na pokrycie kosztów obozu.
Był to pierwszy obóz zorganizowany nad Morzem
Bałtyckim w powojennej historii ostrowieckiego Hufca ZHP. Uczestnicy tego obozu harcerze IV Szczepu
do dziś wspominają trzy tygodnie prawdziwego harcerskiego życia na obozie, gdzie wszystko trzeba było
zrobić samemu. Turnus trwał od 28 lipca do 18 sierpnia.
Obóz ten był ukoronowaniem pierwszego roku działalności IV Szczepu.
Sztandar IV Szczepu Drużyn im. Teresy Bogusławskiej
Bogatsi o doświadczenia minionego roku wkroczyliśmy w kolejny rok harcerskiej działalności. Potem następny obóz, zadania programowe, biwaki, zawody, parady,
prace zarobkowe i znów obozy. Wraz z upływem czasu powstawały nowe jednostki, należały do nich:
1. Harcerska Drużyna Żeglarska z uprawnieniami Klubu Żeglarskiego. Drużyna posiadała kilka starych jednostek
pływających na których uczestniczyła w spływach, obozach żeglarskich. Wybitnym osiągnięciem Drużyny była
budowa własnego jachtu typu „Giga”. W roku 1978 jacht został wodowany, a jego matką chrzestną była wiceprezydent Ostrowca Anna Ślęzak była harcerka Szarych Szeregów w latach okupacji hitlerowskiej. Drużyna
pracowała pod czujnym okiem dha hm Jerzego Kuchcińskiego.
2. Harcerska Drużyna Łączności z uprawnieniami Harcerskiego Klubu Krótkofalarskiego, który pracował pod kierunkiem instruktora dha Romana Łygana. Drużyna posiadała własną radiostację i kryptonim „Sp 7 KLT” oraz
sprzęt radiopelengacyjny do zajęć terenowych. Na adres radioklubu napływały liczne karty potwierdzające nawiązanie łączności z krótkofalowcami z Japonii, Australii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych, Kanady nie
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mówiąc o niemal wszystkich krajach Europy. Drużyna uczestniczyła w zawodach wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych.
3. Pracownia fotograficzna, w której harcerze pod opieką artysty fotografika Aleksandra Salija nabierali wprawy i umiejętności fotoamatorów. To oni obsługiwali liczne imprezy okolicznościowe.
4. HarcerskiTeatrzyk Kukiełkowy pod kierunkiem dhny hm Jadwigi Mazurkiewicz (Jadwiga Chodorek). Zespół opracowywał przestawienia,
robił nowe kukiełki i pacynki, brał udział w imprezach miejskich
i wojewódzkich, w przeglądach regionalnych, niejednokrotnie zajmując wysokie lokaty, zbierając pochwały i podziękowania. Niewątpliwą zasługą jest jednak to, że młodzież miała interesujące ją
zajęcie.
5. Harcerskie Koło Miłośników Astronomii, którym opiekował się
i prowadził zajęcia wspaniały i nieodżałowany Jerzy Ułanowicz.
Harcerze prowadząc ciekawe obserwacje astronomiczne, korzystając ze sprzętu własnego Szczepu oraz dostarczonego przez Pana
Ułanowicza, uczyli się budowy własnych lunet, szlifowania soczewek, a nade wszystko uczyli się obliczeń astronomicznych.
Wszystkie te pracownie i kółka zainteresowań mieściły się na ostatKonkurs recytatorski poezji Teresy
Bogusławskiej
nim piętrze wieżowca przy ul. Sienkiewicza 66.
Na zakończenie wypada przedstawić dwa najważniejsze wydarzenia w życiu IV Szczepu. Pierwsze miało miejsce w roku jubileuszowym XV lecia Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 16 kwietnia 1972 r., po zakończeniu
„Kampanii Bohater” IV Szczep Harcerski otrzymał imię bohaterskiej harcerki, najmłodszej poetki walczącej Warszawy Teresy Bogusławskiej. Pół roku później Zarząd i Rada OSM przekazały IV Szczepowi sztandar. Przez wiele
lat, począwszy od 4 stycznia 1973 r., corocznie odbywały się konkursy recytatorskie poezji Teresy Bogusławskiej.
A sylwetki dawnych harcerzy IV Szczepu ? No cóż, czas nieubłaganie mknie naprzód. Część wyjechała do innych miast lub za granicę , część zamknęła się we własnym środowisku pokonując trudy dzisiejszych czasów. Mimo
trudności dotarłem do kilku osób, ale oni niezbyt chętnie mówili o sobie. A oto i oni:
• Stanisław Mitura - profesor zw., dr hab., prorektor Politechniki Łódzkiej, autor ponad 200 prac naukowych.
• Jolanta Szczypciak (Bąk) – doktorat na Wydziale Nauk Leśnych Akademii Rolniczej w Krakowie, pracuje
w Akademii Świętokrzyskiej.
• Janusz Śmigulski - ukończył Politechnikę Warszawską, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli.
Hm Wojciech Starzyńsk
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Drużyna żeglarska
Zgodnie z zasadą, że daleko od akwenów rośnie
zainteresowanie sportem wodnym, w roku 1973 powstała drużyna żeglarska w IV Szczepie drużyn harcerskich przy Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Pierwszymi harcerzami byli: Andrzej Łada,
Wojciech Łada, Wojciech Sudnik, Andrzej Soliński,
Marek Czarnecki, Sławomir Rzepka, Grzegorz Duniec, Andrzej Śliwka i inni.
W 1973 r. drużyna została przemianowana w Harcerski Klub Żeglarski, by być w strukturach PZŻ.
Sprzęt żeglarski to były stare łodzie pozyskane
z innych klubów. Łodzie były remontowane na tereZa chwilę wypłyniemy na szerokie wody
nie hufca w Częstocicach. Pierwszy obóz żeglarski
w 1974 r. dla 18 uczestników został zorganizowany na zalewie w Brodach Iłżeckich. Komendantem był dh Jerzy
Kuchciński. Obóz zakończył się egzaminem na pierwszy stopień żeglarski.
W klubie rozpoczęto budowę formy i następnie wykonano jacht balastowy typu „Giga”, który zwodowano w
1978 roku. Matką chrzestną została wiceprezydent miasta pani Anna Ślęzak.
W 1979 r. jacht brał udział w spływie kopernikańskim „Wisła 2000” od Sandomierza do Gdańska.
W następnych latach były organizowane obozy w Kadynach i na jeziorach mazurskich a komendantami obozów byli dh Mirosława Duniec i dh Andrzej Samulik. Patenty żeglarskie zdobyło ponad 200 harcerzy.
Oprócz pływania po wodach śródlądowych wielu harcerzy brało udział w rejsach po Zatoce Gdańskiej i rejsach pełnomorskich, zdobywając staż do wyższych stopni żeglarskich. Wyżej wymienione rejsy były organizowane
przez Centrum Wyszkolenia Morskiego w Gdyni podległe Głównej Kwaterze ZHP. Jeden z harcerzy (jedyny w
naszej chorągwi) brał udział w rejsie na „Zawiszy Czarnym” w trzecim etapie „Operacji Żagiel” w 1976 r. odwiedzając następujące porty: Alger, Cartagena, Almeria, Gibraltar, Ceuta, Funchal, Santa Cruz, Las Palmas, Casablanka, Lizbona, Plymoutht, Kopenhaga, Gdynia.
Hm Jerzy Kuchciński
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Urok Wspomnień
Pięćdziesiąt lat Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej to pół wieku działalności na rzecz prawie jednej
czwartej mieszkańców Ostrowca Św.
Początki OSM - był to inny czas, inne miejsce w historii, ale teraz jestem pewna, że Ci pierwsi założyciele
Spółdzielni, m .in.: Michał Koliński, Jerzy Łada, Zenon
Wnuk, Czesław Malinowski, Eugeniusz Sygnarski, Jan
Wolski, Józef Wójcicki rozpoczęli słusznie ten historyczny etap.
Ja podjęłam pracę w Spółdzielni w 1964 roku jako
referent do spraw inwestycji, przechodząc do OSM
z Ostrowieckiego Budownictwa Przemysłowego. Pracując
w Kierownictwie Grupy Robót Mieszkaniowych miałam
doświadczenie w wykonawstwie, ale podjęcie się prowaRok 1964 - Kochanowskiego 5
dzenia przygotowania inwestycji było dla mnie nowym
wyzwaniem. Na początku potrzebowałam wskazówek od kogoś, kto będzie umiał spojrzeć na mnie całkiem obiektywnie i doradzić. Tą wspaniałą osobą był dla mnie Prezes Jerzy Łada.
Załoga Spółdzielni liczyła wówczas 7 osób i była jedną dużą rodziną. Współpraca układała się bardzo dobrze,
pomagaliśmy sobie wzajemnie.
Z biegiem czasu i rozwoju przemysłu w mieście, zapotrzebowanie na mieszkania było ogromne, dlatego też
powstał w Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej dział inwestycji zajmujący się przygotowaniem i realizacją
kompleksową budownictwa mieszkaniowego z pełną infrastrukturą. Budowaliśmy więc przedszkola, szkoły, żłobki,
przychodnie zdrowia, pawilony handlowo - usługowe.
W pierwszych latach funkcjonowania Spółdzielni dział inwestycji podlegał wiceprezesowi Tadeuszowi Zielińskiemu, a od 1971 r. wice prezesowi Bronisławowi Haładynie. Byli to kompetentni specjaliści, od których wiele się
nauczyłam, a oni docenili moją pracę i zaangażowanie awansując mnie na stanowisko kierownika działu inwestycji.
Bardzo żywo tkwi w mojej pamięci rozwój Spółdzielni pod kierownictwem prezesa Bolesława Pożogi. Był
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to człowiek bardzo wymagający,
ale zarazem wzorowy i dobry gospodarz! Każda osoba pracująca
pod jego nadzorem przechodziła
prawdziwą szkołę życia, pracy
i działalności spółdzielczej.
W latach 1970 - 1985 oddawaliśmy nawet od 400 do 700
mieszkań rocznie.
Zrealizowano wówczas os.
XXV - lecia, os. Słoneczne, os.
Pułanki z pełnym zagospodarowaniem. Osiedla te powstały
w oparciu o obowiązujące przepisy finansowe państwa i obowiązujące projektowe systemy
budownictwa.
Mnie osobiście nie bardzo podobały się te jednakowe,
powtarzalne bloki, ale radość
mieszkańców , którzy wprowadzali się do zasobów OSM, była
ul Polna 23 i 25
moją radością.
Obecnie osiedla te zmieniły swój wygląd. Są zadbane i zmodernizowane.
Aktualnie bardzo lubię spacerować znajomymi uliczkami osiedlowymi, podziwiać pięknie wyglądające osiedla,
kolorowe bloki i wspominać tamte czasy.
Barbara Mąka
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Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Statystyce
Najstarsza i jedna z największych w rejonie świętokrzyskim spółdzielnia mieszkaniowa, założona w 1957
roku.
OSM obecnie:
• zrzesza 8.897 członków, którzy wraz z rodzinami stanowią blisko 17 tysięczną społeczność miasta,
• posiada w swoich zasobach:
- 133 budynki mieszkalne wielorodzinne (129
w Ostrowcu, 2 w Kunowie, 1 w Łagowie,
1 w Nowej Słupi)
- 7.193 lokale mieszkalne, w tym 5.483 lokale własnościowe (76% wszystkich mieszkań)
- 178 lokali użytkowych, w tym 2 użytkowane są na
zasadach własnościowego prawa do lokalu
- 782 garaże użytkowane na zasadach własnościowego prawa do garażu
- 2 domy kultury
- 3 budynki administracyjne
• zarządza terenami o ogólnej powierzchni 84,3 ha,
• dysponuje majątkiem trwałym o wartości 126,5 mln zł
brutto,
• zatrudnia 97 osób na 95 etatach, w tym:
• pracownicy fizyczni – 43 osoby (41 etatów)
• pracownicy umysłowi – 54 osoby (54 etaty)
• 38 osób pracuje w OSM nieprzerwanie od 10 do 30 lat
(w tym 7 osób z ponad 30 letnim stażem pracy),
• 95 % załogi to pracownicy z ponad 10 letnim stażem
pracy,
• konserwatorzy zatrudnieni w administracjach osiedli
wykonują rocznie około 12.250 zleceń na różne roboty
w zasobach spółdzielczych: hydrauliczne, elektryczne,
ślusarskie, murarskie, stolarskie, dźwigowe, których
wartość ocenia się na blisko 1.925.000 zł.

ul. Polna 25
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Ocieplony blok w os. Słonecznym 2

•
•
•
•
•
•
•

Organami Spółdzielni są:
Zebranie Przedstawicieli Członków składające się z 84 delegatów , którzy są przedstawicielami wszystkich
członków Spółdzielni,
Rada Nadzorcza składająca się z 15 członków, którzy reprezentują osiedla: Pułanki, Słoneczne, XXV-lecia – po
cztery osoby, osiedle Sienkiewiczowskie – trzy osoby. Przewodniczącym RN jest Zbigniew Chmielewski, z-cą
Przewodniczącego RN Aldona Sobolak a Sekretarzem RN jest Kazimierz Połeć,
Zarząd składający się z 3 osób: Prezes Zarządu – Marek Zaręba, Z-ca Prezesa ds. Technicznych – Dariusz Wojtas
i Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych Główny Księgowy – Grażyna Orłowska,
Zebrania Grup Członkowskich – zebrania wszystkich członków zamieszkałych w 4 osiedlach mieszkaniowych.
Komórki funkcjonalne Spółdzielni to:
Działy: Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych, Księgowości, ds. Gospodarki Lokalami, Nadzoru i Eksploatacji, Społeczno-Kulturalny
stanowiska samodzielne: sekretarka, bhp, ds. rozliczeń mediów, radca i referent prawny,
3 administracje osiedli.
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Zasoby OSM - os Sienkiewicza i os XXV Lecia
Administracja Nr 1 obsługuje dwa osiedla spółdzielcze: Osiedle Sienkiewiczowskie i Osiedle XXV-lecia.
•
•
•
•

Osiedle Sienkiewiczowskie

Polna,
Sienkiewicza,
Kopernika,
Iłżecka.

zlokalizowane jest w obrębie ulic:

ul. Sienkiewicza 66 „Dziadek”

os. Sienkiewiczowskie
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Osiedle budowane w latach 1959-1975. W 1977 roku
oddano do użytku ostatni budynek w tym osiedlu – Sienkiewicza 96.
Osiedle posiada 36 budynków mieszkalnych, w tym
jeden wieżowiec. Oprócz budynków mieszkalnych na osiedlu znajdują się:
• dwa lokale użytkowe, wolnostojące (jeden spółdzielczy)
• jedna szkoła podstawowa
• Osiedlowy Dom Kultury
• przychodnia zdrowia w budynku Sienkiewicza 80
• 57 garaży
• 8 placów zabaw (w tym Ogród Jordanowski przy ul. Kopernika)
• 7 sztuk boksów motocyklowych
Na osiedlu w 895-ciu mieszkaniach obecnie zamieszkuje 1931 osób, w tym 1078 członków Spółdzielni. W osiedlu
wyodrębniono 12 nieruchomości.
Powyższe dane liczbowe uwzględniają budynki: Sienkiewicza 59c i Sienkiewicza 46.
os. Sienkiewiczowskie - widok z lotu ptaka

ul. Polna 27
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Osiedle XXV-lecia zlokalizowane jest w obrębie ulic:
•
•
•
•

Polna,
Wspólna,
Kopernika,
Iłżecka.

os. XXV-lecia
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Osiedle budowane było w latach 1966-1972. Osiedle posiada 29 budynków mieszkalnych w tym 5 wieżowców.
Oprócz budynków mieszkalnych na osiedlu znajdują się:
• dwie szkoły: liceum i gimnazjum
• przedszkole
• dwie przychodnie zdrowia
ul. Kopernika 18

•
•

164 garaże
18 placów zabaw
Na osiedlu w 1992 mieszkaniach obecnie zamieszkuje 4188 osób, w tym 2478 członków Spółdzielni. W osiedlu
wyodrębniono 8 nieruchomości.
Powyższe dane liczbowe uwzględniają budynki:Polna 21,
Polna23, Polna 25, Polna 27, Polna 31.
Spośród 2887 mieszkań ogółem w obu osiedlach 2349 jest
własnościowych, a 538 lokatorskich i na zasadach najmu.

ul. Kopernika 27

os. XXV-lecia - widok z lotu ptaka

40

Zasoby OSM - os Słoneczne
Teren na którym położone jest osiedle Słoneczne, leży w północnej części miasta w obrębie ulic Jana Pawła
II, Radwana, Polnej i Iłżeckiej,
Cechuje go dość dobre nasłonecznienie, co sprzyjało zabudowie mieszkaniowej.
Zajmuje obszar o powierzchni około 30 hektarów i podzielone jest na 7 nieruchomości w skład, których wchodzą zasoby mieszkaniowe osiedla oraz 14 nieruchomości obejmujących budynki własne, lokale użytkowe, place i
park osiedlowy.

os. Słoneczne
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os. Słoneczne - widok z lotu ptaka

Od północy sąsiaduje przez ul. J. Pawła II z os. Pułanki, od południa z ul. Polną, od wschodu przez ul. Radwana
z os. Ogrody, od zachodu przez ul. Iłżecką z os. XXV lecia PRL.
Budowę osiedla zlecono w roku 1971 Ostrowieckiemu Przedsiębiorstwu Budownictwa Przemysłowego w Ostrowcu Św. Pierwsze w osiedlu Słonecznym budynki mieszkalne o numerach 1 i 2 oddano w użytkowanie jesienią
1972r., zaś budowę osiedla jako zadanie ukończono w roku 1978.

Rzeźba w os. Słonecznym
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os. Słoneczne 7

W osiedlu powstało 23 domy mieszkalne, w tym 8 jedenastokondygnacyjnych, zwanych „wieżowcami”, oraz
15 budynków wielorodzinnych pięciokondygnacyjnych.
W powyższych 23 budynkach zlokalizowanych jest 2151 mieszkań.
Na terenie osiedla znajdują się również dwa budynki mieszkalne pięciokondygnacyjne Nr 6 i 8 administrowane
przez OTBS oraz 17 budynków jednorodzinnych prywatnych.
Z tej liczby jeden z budynków obok zaplecza pawilonu „GROSZEK” zaadaptowany został na ośrodek MOPS.
Pozostałe budynki są wykorzystywane na cele mieszkalne.
Zestawienie budynków użyteczności publicznej w zasobach osiedla Słoneczne:
• Obiekty oświatowe:
• Przedszkole Publiczne im. M. Konopnickiej
• Przedszkole Publiczne Nr 7
• Publiczne Gimnazjum Nr 6
• Zespół Szkół Ekonomicznych
• Zespół Szkół Budowlanych
• Bursa Zespołu Szkół Budowlanych
• Dziecięcy Dom Kultury (własność OSM
– administrowany przez ADM-II)
• Obiekty Służby Zdrowia:
• Zespół Opieki Zdrowotnej,
• Zespół Opieki Zdrowotnej „RODZINA”
• Dom Pomocy Społecznej
• MOPS
• Obiekty handlowe:
• Centrum Handlowo Usługowe (własność
OSM – administrowany przez ADM-II)
• Zespół pawilonów handlowych ( od strony
ul. Polnej)
- Pawilon handlowy „GROSZEK”
- Pawilon handlowy „LIDL”
• Obiekty administracyjne:
• Administracja osiedla Słoneczne (własność OSM – administrowany przez ADMII)
Tak więc, w osiedlu powstały trzy różnej wielos. Słoneczne 27
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kości skupiska budynków administrowane przez różne podmioty gospodarcze, a także osoby fizyczne.
Usytuowanie budynków osiedla jest zróżnicowane. Budynki jedenastokondygnacyjne – zwane popularnie „wieżowcami”, zlokalizowano wzdłuż ul. Polnej i w środku osiedla, zaś zabudowa domów jednorodzinnych usytuowana
jest głównie w części ul. Siennieńskiej, stanowiącej aktualnie ciąg pieszo - jezdny osiedla oraz ul. Iłżeckiej.
Na pozostałym terenie zaprojektowano i wybudowano budynki pięciokondygnacyjne.
Komunikacja piesza odbywa się ciągami pieszo-jezdnymi, tworzącymi układ zamknięty.
Dla posiadaczy pojazdów mechanicznych wzdłuż ulic obrzeżnych oraz wewnątrz osiedla zlokalizowano parkingi niestrzeżone, co prawie w całości zabezpiecza potrzeby mieszkańców. W części podziemnej Centrum Handlowo
– Usługowego 146 mieszkańców użytkuje pomieszczenia garażowe.
Na terenie osiedla znajduje się 15 placów zabaw dla dzieci, boiska sportowe: do piłki nożnej i siatkowej oraz

os. Słoneczne 4

park osiedlowy.
Administracja Osiedla Słoneczne administruje również nieruchomości zlokalizowane poza terenem osiedla. Należą do nich:
• przy ul. Słowackiego 40/42, na której stoi budynek mieszkalny trzykondygnacyjny,
• przy ul. Starokunowskiej 1/7a, na której stoi budynek mieszkalny trzykondygnacyjny,
• przy ul. Górzystej 14/24, na której stoi budynek mieszkalny trzykondygnacyjny,
W budynkach na tych nieruchomościach znajduje się 41 mieszkań.
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Poza Ostrowcem Św. ADM-II administruje
dwoma nieruchomościami w gminach:
• Nowa Słupia ul. Szkolna 8, na której stoi
budynek mieszkalny trzykondygnacyjny,
• Łagów ul. Spacerowa 2, na której stoi budynek mieszkalny trzykondygnacyjny.
W budynkach na tych nieruchomościach
znajduje się 34 mieszkania ze 115 mieszkańcami.
Ogółem ADM –II os. Słoneczne administruje 28 blokami mieszkalnymi, w których
znajduje się 2226 mieszkań z 4966 mieszkańcami, w tym 2720 mieszkańców jest członkami
OSM.
Z ogólnej puli mieszkań 1782 to mieszkania własnościowe, a 444 to mieszkania lokatorskie, natomiast mieszkań członkowskich
Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
administrowanych przez ADM – II jest 2192,
a nie członkowskich 34.
os. Słoneczne 29

os. Słoneczne 27
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Zasoby OSM - os Pułanki
Osiedle Pułanki zlokalizowane jest w północnej części Ostrowca Świętokrzyskiego i jest to najmłodsze osiedle
w Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Lokalizacja kompleksu budynków wielorodzinnych mogła powstać,
gdyż tereny te były niezabudowane tylko wykorzystywane rolniczo.
Odpowiednie usytuowanie budynków pozwoliło na dobre nasłonecznienie pomieszczeń.

os. Pułanki
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os.Pułanki - widok z lotu ptaka

Osiedle posiada własną infrastrukturę ciągów pieszo - jezdnych, które dochodzą do ulic (dróg) gminnych i powiatowych tj.:
• Strona wschodnia – ul. Siennieńska;
• Strona południowa – Aleja Jana Pawła II;
• Strona zachodnia - -ul. Iłżecka;
• Strona północna – ul. Armii Krajowej.
Powierzchnia osiedla to obszar około 37 hektarów podzielony na 15 nieruchomości, w skład których wchodzą
zasoby mieszkaniowe osiedla oraz lokale własne, użytkowe, place i parki osiedlowe.
Budowę osiedla zrealizowano w latach 1978-1982 przez Kombinat Budowlany w Ostrowcu Świętokrzyskim,
a ostatnie budynki (inwalidzkie) Os. Pułanki 7 i 8 oddano do użytku w latach 1985-1986.
W latach powstawania osiedla system wielkopłytowy uważano za najlepszy sposób realizacji budynków mieszkaniowych i stosowano powszechnie, opracowawszy wiele systemów konstrukcyjno – technologicznych.
W powyższych 38 budynkach zlokalizowanych jest 2014 mieszkań.
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Na terenie osiedla znajdują się również dwa budynki mieszkalne pięciokondygnacyjne os. Pułanki
3 i 5 oraz budynek 3 kondygnacyjny os. Pułanki 9,
którymi zarządza Zakład Usług Miejskich i Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego;
Zestawienie obiektów niemieszkalnych w zasobach Osiedla Pułanki
• Obiekty oświatowe:
• Szkoła Podstawowa nr 7;
• Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości;
• Przedszkole Publiczne;
• Świetlica Osiedlowa „Pułaneczka”;
• Dzienny Dom Pomocy Społecznej;
• Ognisko Pracy Pozaszkolnej zlokalizowane
na 12-kondygnacji bloku nr 45.
• Obiekty handlowe:
• Pawilony handlowe (Meblowy; Biedronka;
„Junior”; Major)
• Lokale użytkowe Baza na ul. Waryńskiego 53
znajduje się tam 7 budynków murowanych
i 4 wiaty
• Lokale użytkowe ul. Iłżecka – budynek biurowy
z zapleczem garaży murowanych.
• Obiekty garażowe
• Kompleks garaży murowanych usytuowanych w północnej części osiedla szt. 412.
• Obiekty administracyjne:
• Administracja os.Pułanki 54
Dla posiadaczy pojazdów mechanicznych
wzdłuż ulic okalających oraz wewnątrz osiedla
zlokalizowano zatoki parkingowe przy każdym budynku mieszkalnym, co nie w pełni zabezpiecza potrzeby mieszkańców. W roku bieżącym planowana
jest budowa nowego parkingu z 50 stanowiskami
w obrębie bloku nr 15.
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os. Pułanki 7

Na terenie osiedla znajduje się 17 placów zabaw dla dzieci (w tym dwa nowe powstały w ostatnich dwóch latach), boiska sportowe: do piłki nożnej i siatkowej oraz skwer im. Honorowych Dawców Krwi.
Administracja Osiedla Pułanki administruje również nieruchomości zlokalizowane poza Ostrowcem Świętokrzyskim. Należą do nich nieruchomości w gminie Kunów :
• Budynek przy ul. Prostej 7 który powstał w 1973 roku, posiadający 5 kondygnacji;
• Budynek przy ul. Prostej 12 który powstał w 1980 roku, posiadający 5 kondygnacji;
W budynkach na tych nieruchomościach znajduje się 50 mieszkań, w których zamieszkuje 154 osoby.
Ogółem ADM –III os. Pułanki administruje 40 blokami mieszkalnymi, w których znajduje się 2064 mieszkań
z 5746 mieszkańcami.
Z ogólnej puli mieszkań 1368 to mieszkania własnościowe, a 696 to mieszkania lokatorskie Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Administracja Osiedla Pułanki posiada również pomieszczenia socjalne przeznaczone dla osób eksmitowanych
zlokalizowane na 12 – kondygnacji w budynkach nr 13 i 15.

skwer im. Honorowych Dawców Krwi

w tle blok nr 13 w os. Pułanki
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Działalność Społeczno - Kulturalna
Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
„(...) dawność trwa wyłącznie jako teraźniejszość,
teraźniejszość zaś jest przekształconą, zaktualizowaną dawnością oraz rodzącą się przyszłością.”
S. Czarnowski
„Dawność a teraźniejszość w kulturze”

Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
jest tą instytucją spółdzielczą w kraju, która
w okresie przemian społeczno - politycznych
i ekonomicznych nie zaniechała prowadzenia
działalności społeczno - kulturalnej w osiedlach
mieszkaniowych. Fakt ten jest godny przedstawienia, choćby w zarysie, w biuletynie jubileuszowym tym bardziej, iż jest to działalność
kilkudziesięcioletnia.
W okresie 50 lat istnienia Spółdzielni wybudowano i oddano do użytku publicznego kilkanaście placówek kulturalnych w których swoje
miejsce znalazły różne grupy wiekowe mieszkańców. Prowadzono w nich pracę wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną, oświatową, rekreacyjną i sportową tak z dziećmi i młodzieżą, jak
również z osobami dorosłymi i seniorami.
Rok 1966 - 20 Harcerska Drużyna Lotnicza
Pierwsze symptomy działalności społecznej w nowopowstających osiedlach spółdzielczych można zauważyć już w 1960 roku, kiedy powołano Komisję
Pracy Kobiet. Jej przewodniczącą została Wanda Ciostek wspierana przez Alicję Kańczułę. Głównym celem pracy
tej komisji było organizowanie życia społeczno - kulturalnego w budowanym osiedlu. Z inicjatywy liderek powstały
zespoły oświatowe, artystyczne i sportowe. Formy te stanowiły podstawę dla wspólnego zaspokajania potrzeb oraz
tworzenia się specyficznej spółdzielczej więzi społecznej.
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Poniższa tabela doskonale zilustruje zasięg prowadzonej pracy społeczno-wychowawczej ze spółdzielcami w
latach 1962-2007.
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nazwa Placówki
Świetlica Środowiskowa
Międzyzakładowy Klub „Primo”
Harcówka
Radioklub i Modelarnia
Świetlica Osiedlowa
Świetlica Dziecięca
Klub Seniora „Zodiak”
Klub „Primo” OSM
Osiedlowy Dom Kultury
Świetlica Osiedlowa „Pułaneczka”
Ośrodek Politechniczny
Dziecięcy Dom Kultury
Świetlica Osiedlowa ODK
Świetlica Osiedlowa „Pułaneczka”

Lokalizacja (ulica, osiedle)
Sienkiewicza 80
Kochanowskiego 2
Sienkiewicza 66
Sienkiewicza 66
Kochanowskiego 7
Iłżecka 77
Kochanowskiego 7
Kochanowskiego 2
Wspólna 5
Os. Pułanki 14
Os. Pułanki 18
Os. Słoneczne 15
Wspólna 5
Os. Pułanki 54

Z biegiem lat powstawały w OSM nowe osiedla a w nich realizowano budownictwo towarzyszące, które służyć miało całej społeczności spółdzielczej. Powstały więc szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki,
ogródki jordanowskie, osiedlowe place zabaw tzw. „podwórka dziecięce”, kluby, świetlice, domy kultury służące wychowaniu i opiece, maksymalnej integracji, tworzeniu i utrzymaniu więzi społecznych między
wszystkimi elementami środowiska lokalnego.
W początkowej fazie funkcjonowania OSM prowadzone formy
działalności kulturalno - oświatowej i opiekuńczo-wychowawczej realizowali zarówno inspektorzy Działu Społeczno - Wychowawczego,
instruktorzy placówek, przedstawiciele samorządu mieszkańców jak
i społecznicy, którym zależało na prawidłowym wychowaniu młodego pokolenia. Ludzie dbali o to aby tworzone urządzenia kulturalne i
placówki mogły stać się atrakcyjnymi, poszukiwanymi, kształcącymi
ośrodkami o charakterze społecznym. W latach 1968 - 1977 w zasobach
Spółdzielni zorganizowano liczne grupy zainteresowań. Zrzeszały one
dzieci, młodzież oraz dorosłych spółdzielców.

Lata działalności
1962 - 1967
1964 - 1976
1966 - 1978
1966 – 1981
1968 - 1983
1968 - 1981
1972 – 1983
1977 - 1995
1978 - nadal
1980 - 1991
1981 - 1996
1983 – nadal
1984 - 1995
1991 - nadal

Plac zabaw dawniej
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Były to między innymi: sekcje fotograficzna, plastyczna, sprawnych rąk, kulinarna, introligatorska, krawiecka,
sportowe - dziewcząt i chłopców, inscenizacji bajek, instrumentów dętych i smyczkowych, filmowa, brydża sportowego, astronomiczna, rytmiki. Dużą popularnością cieszyły się także modelarnia lotnicza, radioklub, teatr amatorski,
teatr lalkowy, estrada „Astry”, chór seniora, a nade wszystko działalność harcerska, którą reprezentował IV szczep
im. Teresy Bogusławskiej.
Dla intensyfikacji pracy środowiskowej, w tym czasie, duże znaczenie mają:
• zajęcia poszerzające horyzonty umysłowe dzieci i młodzieży (czytelnictwo i rozmaite formy pracy z książką,
słuchanie audycji radiowych, oglądanie, programów telewizyjnych, gry i zabawy umysłowe),
• zajęcia praktyczno-techniczne (majsterkowanie, zabawkarstwo, prace gospodarskie),
• zajęcia sportowe i turystyczne (sport rekreacyjny, wypoczynkowy, wycieczki bliższe i dalsze),
• zajęcia artystyczne (umuzykalnianie, twórczość plastyczna),
• małe formy wczasów w mieście w okresie letnim i zimowym dla dzieci oraz wczasy działkowe dla seniorów,
• Samorządy Dziecięco - Młodzieżowe rozwijające działalność społecznie użyteczną, troszczące się o porządek i
zagospodarowanie swego otoczenia, opiekujące się urządzeniami, zielenią,
• spotkania mieszkańców o charakterze tradycyjno - okazjonalnym.
Przełom lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku to „złoty okres” dla spółdzielczości mieszkaniowej.
OSM buduje dużo i szybko. Powstają coraz piękniejsze osiedla, a wiele młodych rodzin spełnia swoje marzenie o
własnym „m”. Właśnie w tym czasie powstają dwie największe wolno stojące placówki kulturalne – Osiedlowy Dom
Kultury w osiedlach Sienkiewiczowskie i XXV-lecia i Dziecięcy Dom Kultury w Osiedlu Słoneczne oraz zlokalizowana na
XI piętrze wieżowca w Osiedlu
Pułanki Świetlica Osiedlowa
„Pułaneczka”.
Wystarczy, nawet powierzchownie, porównać współczesne placówki społeczno - kulturalne OSM z podobnymi sprzed
ponad 45, 30 czy nawet 20 lat by
dostrzec szereg istotnych zmian.
Największe z nich to bardziej
zróżnicowana oferta programowa, większe możliwości wyboru
sposobów uczestnictwa, coraz
Rok 1971 „Akcja zimowa” - wśród dzieci Mirosław Baka przyszły aktor filmowy
liczniejsze i bardziej zróżnico-
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wane grono odbiorców ale także
lepsza lokalizacja i wyposażenie
placówek. OSM budując domy
kultury i świetlice, wyposażając
je w stopniu ponad standardowym
oraz zatrudniając specjalistów
stworzyła warunki do zorganizowania wychowania intencjonalnego w środowisku zamieszkania.
Zatrudnieni pracownicy, opracowując w cyklu rocznym, programy i plany pracy uwzględniali
w nich potrzeby członków Spółdzielni i ich rodzin. Dotyczyły
one całokształtu życia w osiedlach
od najszerzej pojętych zagadnień
kulturalnych, popularyzacji nauki
Rok 1972 - uroczysta zbiórka harcerska
i sztuki do spraw życia codziennego, a więc opieki nad dziećmi, odpoczynku po pracy, sportu, turystyki i życia klubowego. Tak skonstruowane założenia programowe realizowano metodami pracy indywidualnej i grupowej oraz otwartego uczestnictwa czyli organizowania społeczności spółdzielczej własnymi siłami poprzez wielość różnych form. A tych wprowadzano w życie
placówek dziesiątki. Były to zarówno koła i sekcje zainteresowań, imprezy, wymieniać można by bardzo długo. Do
najciekawszych, cieszących się dużą popularnością wśród odbiorców w latach 1978 – 1995 zaliczyć należy:
• samorządy dziecięco - młodzieżowe
• Kluby Małego Dziecka
• Spółdzielczy Klub Żeglarski
• modelarnia lotnicza, szkutnicza i kołowa,
• fotograficzna
• kursy tańca towarzyskiego
• zespoły tańca ludowego, nowoczesnego i towarzyskiego
• zespoły instrumentalno - wokalne
• zespół poezji śpiewanej i kabaretowej
• tenis stołowy
• judo
• sekcja szachowa
• chór „Słoneczna Jesień”
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Uczestnictwo dzieci i młodzieży oraz
dorosłych spółdzielców w kołach, sekcjach
oraz klubach i innych formach umożliwiało im rozwój, ale także stwarzało okazję do
wykazania się indywidualnymi umiejętnościami i zdolnościami. Ponadto w placówkach odbywały się różne imprezy z zakresu
zaspokajania ekspresji plastycznej, muzycznej, tanecznej i żywego słowa. Były to
wernisaże, koncerty, przeglądy i konkursy.
Kultywowano polskie zwyczaje, obrzędy
i obyczaje. Organizowano wycieczki turystyczno-krajoznawcze, dni sportu, turnieje
rodzin, zabawy taneczne, dyskoteki, seanse filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi,
bale karnawałowe oraz kontakt z kulturą
profesjonalną (kino, teatr, filharmonia, muOd lewej: Jerzy Pikor, Dariusz Pawlik, Anna Mikołajek
zea, BWA).
rok 1979 Olsztyn - I miejsce w konkursie „Śpiewajmy Poezję”
Zatwierdzane programy i plany merytoryczne zabezpieczane były przez Rady Nadzorcze i Zarządy OSM w stosowne środki finansowe. Placówki do 1995
roku nie miały większych problemów finansowych. Dopiero rok 1996 przyniósł działalności społeczno-wychowawczej zmiany, przede wszystkim w zakresie finansowania, co miało istotny wpływ na działalność merytoryczną. Kadra
społeczno-kulturalna została zobligowana do pozyskiwania środków z zewnątrz. W okresie transformacji placówki
OSM wspomagały instytucje samorządowe, państwowe, firmy prywatne, organizacje pozarządowe wspierające
określone przedsięwzięcia. W latach 1996 - 2006 wprowadzano różnorodne działania gospodarcze oraz usługowe.
Były to między innymi wynajmy sal na uroczystości rodzinne, kiermasze, funkcjonowanie wypożyczalni kaset video, kawiarenki internetowej czy wprowadzenie opłat za różnego rodzaju usługi kulturalne i edukacyjne.
Pomimo istotnych ograniczeń finansowych placówki społeczno-kulturalne OSM zorganizowały w ostatnich
latach wiele nowych i atrakcyjnych form. Obok znanych i stosowanych rodziły się ciągle nowe pomysły, powstawały coraz to doskonalsze rozwiązania problemów metodycznych stosowanych z pożytkiem w pracy wychowawczej.
Wraz z upływającym czasem zmieniali się animatorzy pracy społeczno-wychowawczej oraz ilość klubów i zespołów
zainteresowań, do których uczęszczali młodzi ludzie z kolejnych pokoleń mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego.
W ostatnich latach nastąpił rozkwit klubów dziecięcych, młodzieżowych i seniora oraz świetlic środowiskowych.
Organizowane są one w celu zaspokajania nowych zainteresowań, rozwijania zdolności i umiejętności w nowych
dziedzinach. Stwarzają warunki do wychowania uspołeczniającego i zabezpieczają czas wolny. Są dobrą zabawą
i rozrywką a niekiedy satysfakcjonującą pracą i sensownym działaniem wyzwalającym aktywność i twórczą pasję.
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Rok 1999 - otrzymane od minister Barbary Labudy
rolki służą dzieciom do dziś

nia”, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenie „Świętokrzyski Bank Żywności”, wyższe
uczelnie – Akademia Świętokrzyska w Kielcach, Wyższa Szkoła
Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Należy podkreślić bardzo ważną funkcję społeczną, którą
pełnili i pełnią spółdzielcy w organizacyjnych ramach Rad Nadzorczych OSM i działających w ich obrębach komisjach w zakresie pomocy programowania pracy społeczno - kulturalnej
i wychowawczej oraz nadzór merytoryczno - finansowy nad prowadzoną działalnością.
Reasumując pięćdziesięcioletni okres działalności społeczno wychowawczej, kulturalnej i oświatowej należy uzmysłowić fakt

Są także przedsięwzięciami wspomagającymi
rodzinę w wypełnianiu podstawowych funkcji
opiekuńczo - wychowawczych.
Tak szeroko zakrojona praca społecznowychowawcza nie byłaby możliwa bez wsparcia i zaangażowania olbrzymiej rzeszy osób,
których z nazwiska nie sposób wymienić. Należy jednak wspomnieć, że w okresie 50 lat
istnienia OSM, na terenie jej osiedli, rozwijały
swoją działalność organizacje społeczne. Były
to w początkowej fazie TWP, TPD, ZHP, LOK,
LOP, TKKF, PTTK, szkoły, przedszkola, placówki kultury, PZRiE, które inspirowały i organizowały wespół z pracownikami placówek
kulturalnych i działaczami osiedlowymi wiele
różnorodnych przedsięwzięć.
W ostatnim dwudziestoleciu idea współpracy rozwijała się w oparciu o wyżej wymienione oraz nowo tworzone organizacje, stowarzyszenia i instytucje samorządowe takie jak:
Samorządowe Rady Osiedla, Towarzystwo
Zapobiegania Patologiom Społecznym „Kuź-

Formy taneczne zawsze cieszyły się dużą
popularnością
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Organizując „Bezpieczne wakacje w mieście” współpracujemy z KPP
w Ostrowcu Św.

ważności tej pracy w kategoriach wychowania, kształtowania osobowości, rozwijania zainteresowań i uzdolnień,
zmiany wzorów kulturowych, postaw oraz hierachii wartości.
Z naszego środowiska spółdzielczego wywodzą się radni, lekarze, prawnicy, nauczyciele, przedsiębiorcy, prezydenci miasta, dyrektorzy, zawodowi żołnierze, aktorzy, muzycy, plastycy, fotograficy i to oni są świadectwem
słuszności idei spółdzielczej w zakresie kultywowania dzialalności społeczno - kulturalnej.
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Ważniejsze Przedsięwzięcia Społeczno - Kulturalne
OSM w Minionym 50 - leciu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

obozy harcerskie – stacjonarne, wędrowne, żeglarskie
(w tym jeden międzynarodowy)
prezentacje profesjonalnych Teatrów Lalkowych (Łódź,
Warszawa, Kraków, Kielce, Lublin)
Zloty Samorządów Dziecięco-Młodzieżowych Polski Południowej
Ogólnopolskie i Wojewódzkie Turnieje Tańca Towarzyskiego oraz pokazy w wykonaniu mistrzów klasy S: Monika i Waldemar Sakowscy, Ada Wantuch i Gerard Wójcicki
Wojewódzkie i Miejskie Przeglądy Dziecięcych Zespołów
Tanecznych (disco, hip-hop, taniec współczesny i towarzyski, tańce liniowe)
cykle wypoczynku letniego i zimowego (półkolonie, biwaki, rajdy, wycieczki, stanice podmiejskie, zielone świetlice)
Turnieje Dzikich Drużyn
Wakacyjne Turnieje Piłki Nożnej
Otwarte Dni Międzykulturowe (kultury: francuska, żydowska, amerykańska, chińska, europejska)
imprezy integracyjne („Bal Małego Księcia”, „Spotkanie
pokoleń”)
Wybory Miss Nastolatek i Małej Miss
wojewódzkie, miejskie i spółdzielcze turnieje i symultany
szachowe
festyny i pikniki (m.in. „Zawsze niech będzie słońce”,
Konkurs „Spółdzielco czy rozpoznasz się na starej
„Piknik rodzinny”, „Zabawa z Panem Kleksem”, „XXV-lefotografii ?”
cie Osiedla Słoneczne”, „Pyza na osiedlowych dróżkach”,
„Piknik pod szałasami”, „Powrót do korzeni”, „Jak dobrze mieć sąsiada”, „Łap, łap lato”)
cykle koncertów estradowych i kameralnych (H. Bielicka, R. Schubert, K. Kowalski, M. Kubasińska, P. Bączkowski, J. Pikor)
wojewódzkie i miejskie konkursy recytatorskie
• poezji Teresy Bogusławskiej (patronki IV Szczepu Harcerskiego OSM),
• poezji dla dzieci
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•

•

•

wojewódzkie, miejskie i spółdzielcze przeglądy i konkursy muzyczne
• Muzykujące Rodziny
• Szukamy Młodych Talentów
• Praca i Twórczość,
• prezentacje zespołów młodzieżowych rockowych i harcerskich
lekcje muzyczne
• Filharmonia Narodowa w Warszawie
• Filharmonia Kielecka im. Oskara Kolberga
• Orkiestra Włościańska z Lublina
ogólnopolskie, wojewódzkie, miejskie, spółdzielcze wernisaże prac plastycznych i fotograficznych
• Tkanina artystyczna – Mieczysław Iżak
• Malarstwo olejne – Krzysztof Ciok
• Grafika – Janina Knysak i wychowankowie
• Akwarele – Tadeusz Kurek
• „A. Mickiewicz - ilustracje do twórczości”
• „Kraina świętokrzyska”

Rok 2005 - Festyn „Powrót do korzeni” - jeden z ostatnich koncertów Miry Kubasińskiej
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•
•
•
•
•

„Dobro”, „O szczęściu”
„Ptaki, ptaszyska”
„Kwiaty jak motyle, motyle jak kwiaty”
„Cztery pory roku”
fotografia artystyczna - Stanisław Sudnik, Aleksander
Salij, Jerzy Soiński
• fotografia reportażowa - „XXX lat OSM”
• Grupy profilaktyczno-terapeutyczne
• „Pluszowa Terapia /PARPA/
• „Niedźwiadki z Gawry”
• Spektakle estradowe, słowno-muzyczne narodowe, spółdzielcze i obrzędowo-ludowe
• „Piękna nasza Polska cała”
• „Gala na XXX-lecie OSM”
• „Hej, Góral Ci ja...”
• „Najpiękniejsza jest moja Ojczyzna...”
• „Suita Świętokrzyska”
Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa realizując zasady
Krajowej Rady Spółdzielczej, a w szczególności odnosząc się
do stanowiska powyższej z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie
młodzieży w spółdzielczości uwzględnia, w swoich programach
działalności społeczno-wychowawczej i organizacyjnej, działania na rzecz włączenia w system spółdzielczy młodego pokolenia.
OSM umożliwiła, w ostatnich latach, napisanie na bazie dokumentów, danych statystycznych oraz licznych metod badawczych z dziedziny pedagogiki i psychologii niżej wymienionych
prac licencjackich i magisterskich:
1. Barbara Kochańska – praca magisterska na temat „Osiedlowy Dom Kultury Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w latach 1978-1994”
2. Jadwiga Kwiatkowska – licencjat na temat „Osiedlowy Dom
Kultury Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w latach
1995-2000”
3. JustynaTomaszewska – praca magisterska na temat „Działalność artystyczna i pedagogiczna Janusza Wesołowskiego”

Muzyka

Taniec

a

Plastyk
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4. Marta Ogłaza – licencjat na temat „Działalność
społeczno kulturalna Dziecięcego Domu Kultury
Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej”
5. Jadwiga Kwiatkowska – praca magisterska na temat „Placówki Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w okresie transformacji”
Spółdzielnia, w ramach tego stanowiska, stworzyła także warunki do odbywania przez młodzież
akademicką i absolwentów szkół wyższych i średnich
stażów oraz praktyk. Z tej formy współpracy skorzystali uczniowie, studenci i absolwenci: Uniwersytetu
Łódzkiego, WSBiP w Ostrowcu Św., WSP w Kielcach,
Politechniki Radomskiej, Akademii Świętokrzyskiej,
Liceum im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu
Św., Uniwersytetu w Szczecinie, Uniwersytetu Marii
Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Technikum Budowlanego w Ostrowcu Św.

Najczęściej wypoczywamy na osiedlowych placach zabaw

Osiedlowy festyn spółdzielczy
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Nagrody i Wyróżnienia
1968 r.

Przewodniczący Rady Oddziałowej w CZSBM
Dla Załogi OSM w Ostrowcu Św. za zajęcie I miej- w Kielcach Tadeusz Redlich-Michalski
sca w Oddziałowym Współzawodnictwie Pracy pomię1969 r.
dzy Spółdzielniami Budownictwa Mieszkaniowego II
Dyplom Uznania dla Zarządu OSM za aktywną pogrupy.
moc i współpracę na odcinku aktywizacji życia kulturalPodpisał:
Przewodniczący Zarządu Okręgu w Kielcach Marian nego w Ostrowcu Św.
Podpisała: Zofia Rej
Raban

1970 r.

Dyplom dla OSM w Ostrowcu Św. za uzyskanie II
Dyplom dla OSM w Ostrowcu Św. za zajęcie II miejmiejsca w konkursie na najlepiej zorganizowany czas sca w imprezie „Konkurs wiadomości o Kielecczyźnie”
wolny dzieciom i młodzieży zamieszkałej w domach
Podpisali:
i osiedlach spółdzielczych.
Dyrektor Oddziału CZSBMw Kielcach inż. Stefan
Podpisali:
Wójcik
Dyrektor Oddziału CZSBMw Kielcach inż. Stefan
Przewodniczący Zarządu Radomskiej Spółdzielni
Wójcik
Mieszkaniowej Józef Grzecznarowski
Dyplom dla Zespołu Literacko-Muzycznego OSM
w Ostrowcu Świętokrzyskim za zajęcie II miejsca
w Przeglądzie Zespołów Artystycznych Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego
Podpisał:
Dyrektor Oddziału CZSBMw Kielcach inż. Stefan
Wójcik

1971 r.

Od lewej: Leszek Surmański, Eugeniusz Czub, Maria
Kochańska, Jerzy Mierzejewski

Dyplom dla zespołu modelarni lotniczej OSM za
zajęcie I miejsca w I Wojewódzkich Zawodach Modeli
Latających o Puchar Przechodni Przewodniczącego Zarządu Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Podpisał:
Przewodniczący Zarządu Radomskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej Józef Grzecznarowski
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1972 r.

Podpisał:
Przewodniczący Zarządu Okręgu Związku ZawodoDyplom dla Załogi OSM w Ostrowcu Św. za zajęcie
II miejsca we współzawodnictwie pracy pomiędzy Spół- wego Handlu i Spółdzielczości w Kielcach (podpis niedzielniami Budownictwa Mieszkaniowego II grupy na czytelny)
terenie Oddziału CZSBM w Kielcach
Dyplom dla Dziecięcego Zespołu Wokalno-MuzyczPodpisał:
nego
OSM za wyróżnienie w Przeglądzie Dziecięcych
Przewodniczący Zarządu Okręgu CZSBM w KielZespołów Artystycznych Spółdzielczości Mieszkaniocach (podpis nieczytelny)
wej
1973 r.
Podpisał:
Dyplom dla załogi OSM w Ostrowcu Św. za zajęmgr Zdzisław Wójtowicz
cie III miejsca we współzawodnictwie pracy pomiędzy
Spółdzielniami Budownictwa Mieszkaniowego II grupy
Dyplom przyznany załodze OSM w Ostrowcu Św. za
na terenie Oddziału CZSBM w Kielcach
zajęcie I miejsca we współzawodnictwie pracy pomiędzy

Rok 1975 - OSM otrzymuje Medal Pamiątkowy KEN
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Spółdzielniami Budownictwa Mieszkaniowego grupy II
w skali województwa kieleckiego
Podpisali:
Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Budowlanego (podpis
nieczytelny)
Przewodniczący Zarządu Centralnego Związku Budownictwa Mieszkaniowego (podpis nieczytelny)

między Spółdzielniami Budownictwa Mieszkaniowego
grupy II w skali kraju
Podpisał:
Przewodniczący Zarządu CZSBM Stanisław Kukuryka

Ministerstwo Oświaty i Wychowania przyznaje OSM
w Ostrowcu Św. Medal Pamiątkowy z okazji 200 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej za szeroką
1974 r.
i owocną działalność oświatowo-wychowawczą.
Dyplom przyznany załodze OSM w Ostrowcu Św.
Podpisał:
za zajęcie I miejsca we współzawodnictwie pracy pominister Jerzy Kuberski
między Spółdzielniami Budownictwa Mieszkaniowego
grupy II w skali województwa kieleckiego
1976 r.
Podpisali:
Dyplom dla klubu sportowego „Zodiak” w OstroPrzewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawo- wcu Św. za wkład w podnoszeniu poziomu gry w szachy
dowego Pracowników Przemysłu Budowlanego (podpis i wyniki osiągnięte w latach 1974-1975
nieczytelny)
Podpisała:
Przewodniczący Zarządu Centralnego Związku BuWojewódzka Federacja Sportu w Kielcach (podpisy
downictwa Mieszkaniowego Stanisław Kukuryka
nieczytelne)
Dylom dla Radiostacji Klubowej SP7-9012/K za zajęcie III miejsca w Ogólnopolskich Zawodach Krótkofalarskich Radiostacji Klubowych w paśmie 3,5 MHz
Podpisał:
Prezes Zarządu Głównego LOK gen. bryg. Zbigniew
Szydłowski

1975 r.

Dyplom dla IV Szczepu HSPS przy OSM w Ostrowcu Św. za zajęcie I miejsca eliminacji chorągwianych V
Manewrów Techniczno-Obronnych ZHP
Podpisała:
Komisja sędziowska (podpisy nieczytelne)
Dyplom przyznany załodze OSM w Ostrowcu Św.
za zajęcie II miejsca we współzawodnictwie pracy po-

Rok 1999 - delegacja OSM w pałacu prezydenta RP
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1977 r.

cych Spółdzielczości Mieszkaniowej
Podpisano:
Wyróżnienie w konkursie „Piłka Nożna w Naszym
Wojewódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kielcach
Osiedlu”
(podpis
nieczytelny)
Podpisał:
wiceprezes Zarządu Głównego TKKF w Warszawie
Dyplom dla OSM za udział w letniej akcji upomgr Włodzimierz Wilczak
wszechniania rekreacji „Laur 80”
1978 r.
Podpisano:
Dyplom przyznany załodze OSM w Ostrowcu Św.
Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszza zajęcie I miejsca we współzawodnictwie pracy po- kaniowego (podpis nieczytelny)
między Spółdzielniami Budownictwa Mieszkaniowego
Polski Komitet Olimpijski (podpis nieczytelny)
grupy II w skali województwa kieleckiego
Podpisali:
Dyplom dla młodzieżowego Koła PZF przy OSM za
(podpisy nieczytelne)
aktywny udział w Półfinale Okręgowym IV Ogólnopolskiej Olimpiady Filatelistycznej dla młodzieży organizoDyplom dla OSM za zajęcie II miejsca w piłce siat- wanej ph. „Osiągnięcia Sportu Polskiego”
Podpisali:
kowej mężczyzn na IV Letnich Wojewódzkich Igrzy(podpisy nieczytelne)
skach Młodzieży Pracującej

1979 r.

Podpisali:
(podpisy nieczytelne)

Dyplom dla OSM za zajęcie I miejsca w piłce siatkowej kobiet na IV Letnich Wojewódzkich Igrzyskach
Młodzieży Pracującej
Podpisali:
(podpisy nieczytelne)
Dyplom pamiątkowy dla OSM za udział w konkursie na „Najlepsze kroniki przedstawiające historię Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego”
Podpisano:
Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Warszawie (podpis nieczytelny)

1980 r.

Dyplom dla modelarni lotniczej OSM za zajęcie II
miejsca w X Wojewódzkich Zawodach Modeli Latają-
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Poseł Leszek Bugaj wręcza odznakę „Za Zasługi dla
Spółdzielczości„ Zarządowi OSM

1999 r.

2001 r.

Wyróżnienie dla „Centrum Klub” /Osiedlowy Dom
Dyplomy uznania dla Osiedlowego Domu Kultury
Kultury/ OSM za realizację programu profilaktyczne- i Dziecięcego Domu Kultury za trud i zaangażowanie
go „Maksimum radości i uśmiechu, minimum agresji” w pracę wolontarystyczną
w konkursie „Baw się, ucz i odpoczywaj bezpiecznie”
Podpisał:
Podpisała:
Stały koordynator Narodów Zjednoczonych
Sekretarz Stanu Barbara Labuda Kancelaria Prezy- w Polsce Marc Destanne de Bernis
denta Rzeczypospolitej Polskiej

2005 r.

Odznaka „Za Zasługi dla Spółdzielczości dla OstroList gratulacyjny dla „Centrum Klub” /Osiedlowy
Dom Kultury/ OSM za ogromny wkład i zaangażowanie wieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej nadana przez Krajow działalność na rzecz organizacji bezpiecznego wypo- wą Radę Spółdzielczą
Podpisali:
czynku dzieci i młodzieży.
Prezes Zarządu KRS Alfred Domagalski
Podpisał:
Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS
Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp.
Jerzy Jankowski
Józef Semik

Rok 2005 - Prezes Zarządu KRS Alfred Domagalski w otoczeniu zasłużonych spółdzielców OSM
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Zasoby Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Fotorgrafii Artystycznej
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