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Co może Straż Miejska

Zaklinanie pogody

Zgromadzenie Ogólne ONZ 18 grudnia 2009 r. przyjęło rezolucję 
proklamującą rok 2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczo-
ści. Podkreślono w niej znaczenie spółdzielczości, która w świecie 
zrzesza już ponad 1 miliard ludności oraz jej znaczenie dla rozwoju 
ekonomicznego i społecznego.

ONZ uznała, że obchodom będzie przyświecać hasło „Spółdziel-
nie budują lepszy świat”. Również Zgromadzenie Ogólne Między-
narodowego Związku Spółdzielczego 14 listopada 2011 r. w Cancun 
w Meksyku oficjalnie ogłosiło rok 2012 Międzynarodowym Rokiem 
Spółdzielczości.

Rezolucja ONZ wzywa rządy, instytucje międzynarodowe i spółdziel-
nie do wspierania rozwoju spółdzielczości na całym świecie, a nie do jej 
zwalczania, jak ma to obecnie miejsce w Polsce. Proponuje rządom państw 
członkowskich, by dokonały przeglądu swojego ustawodawstwa dotyczą-
cego spółdzielczości, aby upewnić się czy gwarantuje ono spółdzielcom 
możliwość trwałości i rozwoju oraz usunięcia barier stojących na drodze 
jej rozwoju. Jak wiemy, polskie elity polityczne od lat podejmują za po-
średnictwem Sejmu RP, próby ujarzmienia spółdzielczości, ingerują w 
niezależność spółdzielczą i jej struktury, ograniczają spółdzielcze korzyści 
ekonomiczne oraz marginalizują nasz ruch. Z tego powodu w ciągu ostatnich 
lat liczba polskich spółdzielców zmniejszyła się o połowę. 

2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości

Spółdzielnie budują światSpółdzielnie budują świat

Wykupili, a czynszu nie płacą
Ponad dwa tysiące członków KSM posiada wyodrębnioną 

własność mieszkania. Dzięki ustawie z czerwca 2007 roku, wy-
kupili lokale dosłownie za grosze. Niestety, są osoby, które odkąd 
stały się właścicielami mieszkań – przestały płacić czynsz. Wobec 
piętnastu osób toczy się postępowanie sądowe. Pięć zadłużonych 
mieszkań komornik sprzedał na licytacji. Pozostałe sprawy są w 
toku. Właścicieli mieszkań można eksmitować nawet do pomiesz-
czenia zastępczego. Nie przysługuje im lokal socjalny. 

Zgodnie z przepisami, przed przekształceniem lokalu w odrębną własność 
członek musi uregulować wobec spółdzielni wszelkie zobowiązania finan-
sowe m.in. z tytułu kosztów budowy lokalu i zadłużenia w czynszu. 

Wielu członków KSM wzięło na ten cel pożyczkę lub kredyt. Teraz nie 
mogą sobie poradzić ze spłatą kredytu i terminowym regulowaniem opłat 
za mieszkanie. Ale są i tacy, którzy mają pieniądze, a nie płacą czynszu. 

Od 2007 roku, kiedy według nowej ustawy wyodrębiono „za przysło-
wiową złotówkę” pierwsze lokale, kwota zadłużenia z tytułu niepłacenia 
za nie czynszu przekroczyła 460 tysięcy zł.

Czytaj na stronie 14

Nocą pytają moje kości stare
Maj to czy marzec bo zimno i wieje.
Ktoś z tą pogodą dawno przebrał miarę,
Już tydzień pada i zwyczajnie leje.

Lecz tydzień kończy cudowna przemiana
I słońce przepraszając znów grzeje za darmo.
Więc chęć do życia szturcha mnie od rana,
Wesołych planów rozsiewając ziarno.

Bogatszy jestem i znów najmądrzejszy,
Znam się na wszystkim, zdrów jestem jak ryba.
Stary garnitur stał się najmodniejszy.
I nawet moja żona odmłodniała chyba.

Zdrowych, spokojnych 
Świąt Wielkiej Nocy 

życzą 
Rada Nadzorcza, Zarząd 
i Rady Osiedlowe KSM

t

Krzysztof Nawrot
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Trudno pisać każde pożegnanie – bo każda osoba, która odchodzi 
pozostawia miejsce, które trudno wypełnić. Na pewno bardzo trudno 
będzie wypełnić miejsce po redaktorze Janie Gocu. Popularny Pan 
Starszy, albo Gocjan, albo po prostu zwyczajnie Janek – jak mówili 
na Niego koledzy z telewizji – odszedł 12 stycznia. Był nauczycie-
lem, potem kierował Klubem Dziennikarza, później radiowcem, aż 
wreszcie znalazł pracę i miejsce w ukochanej Telewizji. Był jednym z 
założycieli legendarnego kabaretu YETI. Pewnie On wymyślił hasło, 
które widniało nad estradą w dniu premiery -”Wara wypinać tyłek 
na aktorski wysiłek”. Pisał teksty, tańczył, śpiewał. Miał niezwykłą 
lekkość w pisaniu.

Potrafił stworzyć coś z niczego - mówią Jego znajomi. To dzięki 
niemu mieszkańcy województwa mogli poznać niezwykłe, piękne, 
często nieznane zakątki regionu. Jego „Wieści spod Łysicy”, które 
gościły na antenie TVP były oczkiem w głowie redaktora Goca. Jan 
był także wielkim społecznikiem.

Często angażował się w sprawy spółdzielcze, pomagając w jas-
ny, klarowny sposób rozwiązywać problemy. W zjednywaniu ludzi 
służyła mu Jego zwyczajna, ludzka postawa.

Kochał żyć, tak, jak kochał być wśród ludzi i dla ludzi. W ubie-
głym roku nakręcił swój ostatni film. „Pamiątka na celuloidzie” 
opowiada o Kielcach, które On zmieniał i które się zmieniały, a 
Jan zawsze był taki sam, niezmienny i zawsze gotowy do pracy, 
uśmiechnięty i serdeczny. 

KOLEDZY I PrZYJaCIELE 

Nikt z nas nie pamięta na co 
dzień o przemijaniu. Czas płynie 
gdzieś obok, a my zaprzątnięci 
codziennymi sprawami, drobnymi 
radościami i zmartwieniami, nie 
uświadamiamy sobie, że gdzieś 
obok nas mają miejsce wydarzenia 
nieodwracalne. Momenty takie, 
jak ostatnie pożegnanie kogoś, kto 
odcisnął znak na ścieżce naszego 
życia.

W dniu 11 lutego 2012 roku po-
żegnaliśmy wielkiego przyjaciela, 
aktywnego działacza społecznego 
Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Pana Romana Gawlika, 
Sekretarza Rady Nadzorczej KSM, Zastępcę Przewodniczącego i 

Żegnaj Romku

Odszedł Janek Goc
Przewodniczącego Rady Osiedla „Sandomierskie” w kadencjach 
2004 - 2008 i 2008 - 2011.

Wiadomość o Jego nagłej chorobie napełniła nas wielkim smut-
kiem. Martwiliśmy się złym stanem Jego zdrowia, współczuliśmy 
rodzinie i bliskim. Aż nadeszła wiadomość o śmierci, która przyszła 
niespodziewanie i na pewno zbyt szybko.

Będziemy pamiętali Romka jako działacza społecznego wyka-
zującego się godnym naśladowania profesjonalizmem i zaangażo-
waniem, nie szczędzącego sił i zasobów bogatego, zawodowego 
doświadczenia do rozwiązywania problemów spółdzielczej rze-
czywistości.

Przede wszystkim jednak będziemy pamiętać Romka jako bardzo 
ciepłego i otwartego człowieka, życzliwego kolegę, który zawsze 
był gotów iść innym z pomocą.

Prawdziwym skarbem, celnie używanym w wielu życiowych i 
zawodowych sytuacjach, było Jego doskonałe poczucie humoru, 
którym zarażał innych. Dla wielu z nas był wyśmienitym przykła-
dem prawdziwej „duszy towarzystwa” i świetnego organizatora; 
Jego kompetencje i zmysł organizacji wielokrotnie mogliśmy po-
dziwiać. A przy tym wszystkim pozostał Romek sobą: skromnym, 
pogodnym człowiekiem.

Podobno, jak uważał Gustaw Herling-Grudziński, jedynym 
pragnieniem, jakie podświadomie odczuwa każdy z nas, jest chęć 
przetrwania w pamięci innych. Romku, pamiętamy!

Koledzy i Przyjaciele

Włodek! 
To chłopak taki jak my – z wieku, 

doświadczeń i hierarchii tego, co jest 
w życiu ważne. a jednak był od nas 
lepszy, ambitniejszy.

W pracy zawodowej nie uznawał 
przeszkód, których nie można poko-
nać. Porywał się na realizację zadań 
niemożliwych, przerastających poje-
dynczego człowieka. Zbierał wtedy 
podobnych do siebie pasjonatów i 
wmawiał im, że wszystko jest możli-
we. Wiercił dziurę w brzuchu dotąd, aż kształty jego potrzebnych 
inicjatyw mogli zauważyć wszyscy.

Był dumny – i słusznie – ze swoich dokonań, nie chodził ze 
schyloną głową. Nigdy nie miał dość nowych wyzwań i zwią-
zanego z tym wysiłku. 

Był znakomitym kompanem, cenił swoich przyjaciół i szanował 
ludzi. Śmierć oderwała Go od pracy, wyrwała z naszego, coraz 
szczuplejszego grona. Nikt nam Go nie zastąpi.

Z szacunkiem
 

ryszard Mikurda
Zdzisław Wójtowicz
Zbigniew Sowiński

Krzysztof Nawrot
Maciej Solarz

15 marca 2012 r. zmarł

Włodzimierz Pasternak
w latach 1980 – 1990 wojewoda kielecki,

Przewodniczący 
Rady Nadzorczej SM „Bocianek” 
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dokończenie ze str. 1

Spółdzielcy stawiają opór tym ograniczeniom. Dowodem na 
to jest m.in. stanowisko z 18 czerwca 2011 r. Forum Spółdziel-
czości Polskiej, które zdecydowanie przeciwstawiło się roz-
strzygnięciom proponowanych zmian w Prawie spółdzielczym 
i ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. 

W następstwie, w sierpniu 2011 r. Sejm odrzucił kontrower-
syjny projekt zmian w Prawie spółdzielczym paraliżujący całą 
spółdzielczość, a druga ustawa uderzająca w Spółdzielczość 
mieszkaniową przepadła znikomą liczbą głosów. Spółdzielczość 
nie broni się przed zmianami w ogóle, ale potrzebuje nowoczes-
nego państwa, które umożliwi jej działalność i nie zniweczy 
dorobku 8 milionowej rzeszy polskich spółdzielców. Każdy, 
komu leży na sercu rozwój gospodarczy Polski i poprawa pozio-
mu życia mieszkańców, nie ma wątpliwości, że spółdzielniom 
należy przywrócić właściwe miejsce, by nie stanowiły gorszej 
jakości spółek prawa handlowego. 

Z okazji MRS odbywać się będą różnorodne promocje spół-
dzielczości, spotkania, wystawy i konferencje. Rząd RP poparł 
rezolucję ONZ, zatem liczymy, że instytucje rządowe przyłączą 
się do naszych działań i zaczną wspierać polską spółdzielczość 
i wreszcie usankcjonowane prawnie zastaną Międzynarodowe 
Zasady Spółdzielcze, uznane na całym świecie. Obowiązek 
taki nakłada na rząd, szanujący zobowiązania międzynaro-
dowe, rezolucja ONZ, która daje zielone światło dla rozwoju 
Spółdzielczości. 

MACIEJ SOlARZ

2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości

Spółdzielnie budują świat

Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Związku 
Spółdzielczego podczas Kongresu odbywającego się w 
Manchesterze w dniach 20-23 września 1995 roku za-
akceptowało zaktualizowane poniższe ZASADY SPÓŁ-
DZIELCZE, które powinny stanowić podstawy działa-
nia każdej spółdzielni lub organizacji spółdzielczej.

DEFINICJA
Spółdzielnia jest niezależnym stowarzyszeniem osób łączą-

cych się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich wspólnych 
gospodarczych, socjalnych oraz kulturalnych potrzeb i dążeń 
poprzez współposiadane i demokratycznie zarządzane przed-
sięwzięcie.

WARTOŚCI
Spółdzielnie swoją działalność opierają na wartościach takich 

jak: samopomoc, samoodpowiedzialność, demokracja, równość, 
sprawiedliwość i solidarność. Zgodnie z tradycjami założycieli 
ruchu, spółdzielcy wierzą w wartości etyczne uczciwości, otwar-
tości, odpowiedzialności społecznej oraz troski o innych.

ZASADY
Zasady spółdzielcze są to wskazówki, zgodnie z którymi 

spółdzielnie w praktyce realizują swoje wartości.
PIERWSZA ZASADA
DOBROWOlNIE I POWSZECHNIE DOSTĘPNE 
CZŁONKOSTWO
Spółdzielnie są organizacjami dobrowolnymi, dostępnymi 

dla wszystkich osób mogących skorzystać z ich świadczeń i 
gotowych wypełniać obowiązki związane z członkostwem - bez 
dyskryminowania płci, statusu społecznego, rasy, przekonań 
politycznych i religii.

DRUGA ZASADA: DEMOKRATYCZNA KONTROlA
Spółdzielnie są organizacjami demokratycznymi kontrolowa-

nymi przez członków, którzy aktywnie uczestniczą w ustalaniu 
polityki działania spółdzielni i podejmowaniu decyzji.

Mężczyźni i kobiety, pełniący w spółdzielni funkcje z wyboru, 
są odpowiedzialni wobec członków. W spółdzielniach człon-
kowie mają równe prawa głosu (jeden członek- jeden głos); 
związki spółdzielcze organizuje się również na demokratycz-
nych zasadach.

TRZECIA ZASADA: EKONOMICZNE UCZESTNICTWO 
CZŁONKÓW
Członkowie równomiernie składają się na majątek spółdzielni 

i demokratycznie go kontrolują. Co najmniej część majątku jest 
niepodzielna i stanowi własność spółdzielni. 

Zazwyczaj członkowie nie otrzymują lub otrzymują bardzo 
mają dywidendę od swoich udziałów, stanowiących warunek 
ich członkostwa.

Nadwyżki bilansowe członkowie przeznaczają na następujące 
cele: rozwój swojej spółdzielni, zwiększając w miarę możli-
wości fundusz rezerwowy, którego co najmniej część staje się 
niepodzielna, zwrot członkom proporcjonalnie do i transakcji 
ze spółdzielnią, finansowanie innej działalności zatwierdzonej 
przez członków.

CZWARTA ZASADA: SAMORZĄD NIEZAlEŻNOŚĆ
Spółdzielnie są samorządnymi, samopomocowymi organiza-

cjami zarządzanymi przez swoich członków. 
W przypadku zawierania umów z innymi jednostkami orga-

nizacyjnymi, włączając w to rządy lub gdy zwiększają swój 

kapitał, korzystając z zewnętrznych źródeł, czynią to w taki 
sposób, by zapewnić demokratyczne zarządzanie przez człon-
ków i utrzymać swoją spółdzielczą niezależność.

PIĄTA ZASADA: KSZTAŁCENIE,
SZKOlENIE I INFORMOWANIE
Spółdzielnie zapewniają możliwość kształcenia i szkolenia 

swoim członkom, przedstawicielom wybranym do organów 
spółdzielni, personelowi kierowniczemu i pracownikom - po to, 
aby przyczynili się oni w bardziej efektywny sposób do rozwoju 
swoich spółdzielni. 

Spółdzielnie informują społeczeństwo, a w szczególności 
młodzież i osoby kształtujące opinię publiczną o celach spół-
dzielczości i korzyściach wynikających z jej działalności.

SZÓSTA ZASADA: WSPÓŁPRACA MIĘDZY 
SPÓŁDZIElNIAMI
Spółdzielnie starają się służyć swoim członkom w sposób 

najbardziej efektywny oraz wzmacniać ruch spółdzielczy 
poprzez współpracę w ramach struktur lokalnych, krajowych, 
regionalnych i międzynarodowych.

SIÓDMA ZASADA: TROSKA O SPOŁECZNOŚCI
lOKAlNE
Spółdzielnie pracują dla zapewnienia trwałego rozwoju spo-

łeczności lokalnych, realizując politykę zatwierdzaną przez 
swych członków.

MIĘDZYNARODOWE ZASADY SPÓŁDZIELCZE
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Z Kielcami związana jest postać Stefana Żeromskiego, autora 
„ludzi bezdomnych” oraz „Syzyfowych prac” których akcja 
toczy się w mieście. Jeden z bohaterów „Przedwiośnia” ma-
rzył o szklanych domach w wolnej Polsce. Po wojnie dla kilku 
milionów Polaków spełniły się marzenia, może nie o szkla-
nych domach, ale o własnym mieszkaniu. Spełniły się dzięki 
spółdzielniom mieszkaniowym. Nie ma szklanych domów, ale 
są w Kielcach spółdzielcze osiedla o wdzięcznych nazwach 
„Słoneczne Wzgórze”, „Wichrowe Wzgórza”, „Na Stoku”...

Z prezydentem Kielc, Wojciechem Lubawskim
rozmawia Józef Sobiecki

• Przed nami rok 2012, Międzynarodowy Rok Spółdziel-
czości. Jakie Pana zdaniem miejsce zajmuje dzisiaj spół-
dzielczość w życiu Kielc?

– Podobnie jak w całym kraju tak i w Kielcach spółdzielczość 
może pochwalić się pięknymi tradycjami i bogatym dorobkiem. 
Chociaż, jak wiadomo, pod koniec lat 90. próbowano utożsa-
miać spółdzielczość z PRl, nie licząc się z tym, że wpisana jest 
ona bardzo mocno w naszą przeszłość. Weźmy dla przykładu 
chociażby, szczególnie bliską mi spółdzielczość mieszkaniową, 
która właśnie w latach PRl zapewniła milionom ludzi przyzwo-
ity, jak na owe czasy, dach nad głową. Spółdzielczość miesz-
kaniowa w Kielcach jest poważnym sojusznikiem samorządu 
terytorialnego i prezydenta w rozwiązywaniu wielu życiowych 
spraw mieszkańców naszego miasta. Dzisiaj w spółdzielczych 
osiedlach mieszka połowa mieszkańców Kielc. Gdyby nie 
spółdzielczość mieszkaniowa bardzo wiele obowiązków spad-
łoby na samorządy terytorialne. Samorząd spółdzielczy jest 
pierwszym sojusznikiem samorządu terytorialnego w Kielcach. 
Dlatego spółdzielnie mogą liczyć na nasze zrozumienie, życz-
liwości i pełne poparcia, bo leży to w interesie miasta i jego 
mieszkańców.

• Jak w codziennej praktyce układa się współpraca sa-
morządu miejskiego i Prezydenta Kielc z samorządami 
spółdzielni mieszkaniowych?

– Wspólnie z samorządem spółdzielczym rozwiązujemy wiele 
spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym Kielc. 
Dzięki tej współpracy skutecznie bronimy przestrzeni osiedlo-
wej. Mam na myśli, między innymi, wspólne urządzenie par-
kingów, w tym wielopoziomowych. Współpracujemy również 
przy podtrzymywaniu stanu spółdzielczych osiedli, z których 
pierwsze wzniesiono przecież ponad 50 lat temu. Sama prze-
prowadzona termoizolacja budynków może za jakiś czas okazać 
się niewystarczająca. Mamy już pierwsze doświadczenia w tej 

dziedzinie i wiemy, że w trosce o stan budynków szczególne 
zadania spadną właśnie na samorząd spółdzielni mieszkanio-
wych, przy aktywnej pomocy władz miasta.

Z doświadczenia wiem, że w zarządach spółdzielni są bardzo 
dobrzy gospodarze, którzy potrafią w sposób profesjonalny dbać 
o spółdzielczy majątek i cieszą się uznaniem mieszkańców.

Po roku 2014, kiedy uda nam się uzyskać środki unijne, mamy 
zamiar przeznaczyć je również na rewitalizacje spółdzielczych 
osiedli, na uporządkowanie przestrzeni oraz dostosowanie jej do 
ludzkich potrzeb, bo przecież z myślą o ludziach budowano te 
osiedla. Wiele jednak od powstania osiedli się zmieniło. Przede 
wszystkim osiedla te zostały przytłoczone przez powszechną 
dziś motoryzację. Samochody zajmują każdą wolą przestrzeń 
w osiedlach. Nie ma gdzie odpocząć ani pospacerować, bo na 
każdym kroku są samochody. To dzisiaj jest prawdziwy koszmar 
dla mieszkańców. Wspólnym zamiarem samorządu miejskiego 
i spółdzielczego jest poradzenie sobie z tym problemem.

Zdaję sobie sprawę, że dla dobra mieszkańców niezbędna 
jest systematyczna współpraca samorządów spółdzielczych z 
samorządem miasta. Dlatego spotykamy się i uzgadniamy wiele 
wspólnych spraw, mających na celu poprawę warunków życia 
w naszym mieście.

• Spółdzielnie mieszkaniowe to ogromny majątek, o który 
trzeba się troszczyć. Co w tym zakresie robi się w Kiel-
cach?

– Nie możemy dopuścić, aby osiedla spółdzielcze kojarzyły się 
z biedą, aby ludzie bardziej zasobni je opuszczali i przenosili się 
do zbudowanych domów pod miastem. Dlatego wspólnie robimy 
wszystko aby dbać o standard, aby osiedla były przyjazne dla 
mieszkańców, aby chciało się w nich mieszkać. Nie możemy 
dopuścić, aby jak na zachodzie Europy, wiele osiedli zbudo-
wanych przed laty dla ludzi zamożnych, przekształcało się w 
getta dla ubogich i wykluczonych. Jeśli nie będziemy wspólnie 
dbać o te osiedla to za kilkanaście lat możemy się spotkać z 
takim problemem. Trzeba temu bezwzględnie przeciwdziałać, 
bo mamy przykłady, że jeżeli osiedla są zadbane i jest dobry 
gospodarz to stają się osiedlami prestiżowymi i mieszkanie 
w takim osiedlu jest przywilejem. Stają się one osiedlami z 
wyższej półki, ludzie chwalą się że mieszkają w takim osiedlu. 
Oczywiście wpływa to również na wartość rynkową mieszkania. 
Są to często osiedla stare, ale odpowiednio zadbane nie tracą, a 
wręcz przeciwnie – zyskują na wartości. 

To da się zrobić, ale trzeba sporo pracy w to włożyć i dlatego 
samorząd miasta mocno się w to angażuje. Między innymi 
zamieniamy użytkowania wieczyste na własność dając 90% 
bonifikaty. To nie są działania spektakularne, ale stwarzające 
rzeczywiste możliwości rozwoju spółdzielni. Pomagamy za-
rządom z przekonaniem, że tam pracują dobrzy i doświadczeni 
ludzie, którzy znają się na swojej robocie. Mogę z całą odpowie-
dzialnością powiedzieć na przykładzie Kielc, że spółdzielczość 

Prezydent życzliwy 
spółdzielczości
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mieszkaniowa to potęga gospodarcza i społeczna, to miliony 
ludzi w całej Polsce. Dlatego prawo spółdzielcze nie może być 
stanowione z pominięciem opinii milionów spółdzielców.

• Mówił Pan o tradycjach spółdzielczości w Kielcach. Te 
tradycje dotyczą wielu rodzin. Co na ten temat mówi kronika 
rodzinna Pana Prezydenta?

– Moi dziadkowie byli członkami Powszechnej Spółdzielni 
Spożywców „Społem”, obecnie jednej z najlepszych w Polsce, 
która liczy sobie już ponad 90 lat i obok spółdzielni mieszkanio-
wych na trwałe wpisała się w krajobraz i w życie mieszkańców 
Kielc. Przy czym, mamy dwie spółdzielnie. Jedna prowadzi 
działalność produkcyjną i znana jest ze słynnego „Majonezu kie-
leckiego”. „Społem” produkcyjna ma się dobrze, jej produkty są 
poszukiwane i rozpoznawalne na rynku, a co ważne spółdzielnia 
inwestuje i rozwija się. Druga spółdzielnia „Społem” prowadzi 
działalność handlową i o dziwo świetnie radzi sobie z konku-
rencją supermarketów. Z każdym rokiem przybywa nowych 
placówek, a prezes Helena Gontarz jest bardzo przebojowa. Jej 
zasługą jest rozwój spółdzielni oraz nowe placówki handlowe i 
gastronomiczne, bowiem nie tylko modernizują stare placówki, 
ale także budują nowe obiekty w centrum Kielc. Społemowskie 
„Delikatesy” cieszą się ogromnym powodzeniem, bo oferują 
wysokiej jakości i świeże artykuły żywnościowe. Moje żona 
robi zakupy w tych sklepach dlatego, że tam jest zawsze świeże 
i dobrej jakości pieczywo, nabiał , warzywa i owoce. Także w 
Kielcach handel spółdzielczy się obronił i ma się nieźle. Również 
społemowska restauracja „Winnica” cieszy się popularnością 
oraz dużym uznaniem gości. 

• Co można powiedzieć o innych spółdzielniach i ich roli w 
życiu mieszkańców Kielc?

– Wiele spółdzielni pracy i spółdzielni usługowych znalazło 
swoje miejsce w życiu mieszkańców Kielc. Mamy więc spół-
dzielnie lekarskie i budowlane, spółdzielnie rzemieślnicze i 
spółdzielnie produkujące na rynek. Mamy znaną spółdzielnie 
mleczarską „Rolmlek” i spółdzielnię turystyczną. Jest spółdziel-
nia kominiarzy, którzy nie tylko czyszczą kominy, ale podobno 

i szczęście przynoszą. Bank Spółdzielczy w Kielcach powstał 
w roku 1902 i do dzisiaj nie narzeka na brak klientów, którzy 
widzą w nim swój bank i mają do niego zaufanie.

Sam jestem członkiem Banku Spółdzielczego i mam w nim 
swoje udziały. Najważniejsze dla klientów, że jest to bank polski 
z polskim kapitałem, że nie jest zależny jak banki komercyj-
ne od swoich zagranicznych „matek”. Bank Spółdzielczy w 
Kielcach ma blisko 40 placówek terenowych i doskonale daje 
sobie radę.

• Jakie znaczenie dla promocji spółdzielczości i Kielc ma/ą 
Międzynarodowe Targi Spółdzielcze?

– Targi w naszym mieście to niewątpliwie zasługa Alfreda 
Domagalskiego, prezesa zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, 
bardzo mocno związanego z Kielcami i Ziemią Kielecką. Go-
spodarze Kielc z zadowoleniem przyjęli i wspierają ten pomysł. 
To znacząca impreza promująca nie tylko spółdzielczość polską, 
ale i nasze miasto, które stworzyło dobre warunki dla targów. W 
roku 2012 Międzynarodowe Targi Spółdzielcze w Kielcach będą 
miały szczególny charakter ze względu na Międzynarodowy 
Rok Spółdzielczości.

• Jaka, Pana zdaniem, czeka przyszłość polską spółdziel-
czość?

– Uważam, że spółdzielczość jest Polsce bardzo potrzebna. 
Dlatego należy zwalczać bzdurne poglądy, że spółdzielczość to 
relikt komuny. Przecież Stefan Żeromski – Syn Ziemi Kieleckiej 
był wielkim orędownikiem spółdzielczości. To przecież jego 
pomysł, aby spółdzielnie spożywców nosiły nazwę „Społem”.
Spółdzielczość to nasza historia i nasza rzeczywistość. Jestem 
przekonany, że spółdzielczość się obroni przed tymi, którzy 
chcą ją zniszczyć.

• Dziękuję za rozmowę
rozmawiał: Józef Sobiecki

Rozmowa ukazała się w „Tęczy Polskiej” numer 11/2011

10 stycznia br. w Teatrze Dramatycznym w Warszawie odbyła 
się uroczystość inaugurująca Międzynarodowy Rok Spółdziel-
czości, zorganizowana przez Krajową Radę Spółdzielczą. 

W Polsce honorowy patronat nad przebiegiem MRS objął 
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Wstępny program imprez światowych i europejskich prze-
widuje:

15-16 marca - konferencja w Wenecji pt. „Programowanie 
lepszego rozumienia spółdzielni na rzecz lepszego świata”,

19-25 kwietnia - Europejski Tydzień Spółdzielczy w Brukseli 
obejmujący szereg różnorodnych imprez, spotkań, wystaw 
itp.,

1 lipca - obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości 
w różnych krajach, 

11-12 września Światowa Konferencja Spółdzielczości Wiej-
skiej w Irlandii,

8-11 października - Światowy Szczyt Spółdzielczy wraz z 
Międzynarodową Konferencją Ekonomiki Spółdzielczej w 
Quebec,

30 października - 2 listopada - Światowe Forum Spółdzielcze 
wraz z Międzynarodowymi Targami Spółdzielczymi w Man-
chesterze.

Wśród licznych imprez w Polsce, m.in.: 
2 lipca – obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości 

na Śląsku, połączone ze śląskim przeglądem spółdzielczych 
zespołów artystycznych i wystawą spółdzielczą – w Dąbrowie 
Górniczej,

3 lipca –  IV Światowy Dzień Mleka w Polsce, Ogólnopolskie 
Święto Mleka w Wysokiem Mazowieckiem,

3 lipca – Świętokrzyskie Święto Kłosa w Słupi Jędrzejowskiej
8 - 9 lipca – XV Krajowe Święto Bankowości Spółdzielczej 

połączone z Jubileuszem 20-lecia Krajowego Związku Banków 
Spółdzielczych, 

10 - 14 sierpnia – Festiwal Folkloru 45 Sabałowe Bajania
w Bukowinie Tatrzańskiej,
10 września – XX Jubileuszowy Złaz Rodzinny Mieszkańców 

Osiedli Spółdzielczych woj. śląskiego. 
listopad – V Kongres Spółdzielczości. Pokazanie społeczności 

Polski i innych krajów, ponad 150-letniej tradycji naszego ruchu 
i dorobku ponad 8 milionowej rzeszy polskich spółdzielców.

Międzynarodowy
Rok 
Spółdzielczości 
w Polsce
i w Europie



STRONA 6

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodar-
ki Morskiej przygotowuje projekt nowelizacji ustawy o 
ochronie praw lokatorów. 

Resort budownictwa chce zmienić wiele zasad najmu lokali 
komunalnych. Między innymi proponuje:

- dać gminom prawo zawierania umów tzw. najmu okazjo-
nalnego mieszkania (na czas oznaczony) wprowadzonego do 
systemu prawnego w 2010 r. Obecnie takie prawo mają tylko 
osoby fizyczne, które nie prowadzą w zakresie wynajmowania 
mieszkań działalności gospodarczej.

Resort proponuje również, by w prawo najmu okazjonalnego 
(na czas do 10 lat) wyposażyć osoby prawne, w tym dewelope-
rów z możliwością ponownego zawarcia umowy (po upływie 
oznaczonego czasu najmu mieszkania). 

Zabieg ten miałby się przyczynić do ożywienia rynku nieru-
chomości – zasiedlania dziś pustych mieszkań, wybudowanych 
przez firmy deweloperskie. Podobno dziś jest ok. 50 tys. nowych 
mieszkań, które czekają na chętnych do zasiedlenia,

- podstawowym kryterium uprawniającym do otrzymania 
mieszkania komunalnego ma być niski dochód na głowę w ro-
dzinie. W tej chwili kryterium dochodowe nie ma znaczenia.

Po upływie okresu na jaki zostanie zawarta umowa najmu, 
gmina będzie sprawdzać, czy dochód najemców nie wzrósł i czy 
potrzebują jeszcze tego mieszkania. Dziś prawo nie zezwala na 
weryfikację dochodów najemcy,

- zmienić zasady naliczania czynszu za najem lokali. Czynsz 
będzie musiał pokryć przynajmniej koszty eksploatacji miesz-
kania, co oznacza, że czynsze za mieszkania komunalne 
wzrosną,

- o eksmisji najemcy będzie jak dotąd decydował sąd, ale ma 
brać pod uwagę obok dotychczasowych zróżnicowanych prze-
słanek, również kryterium dochodowe konkretnego najemcy,

- rezygnację z instytucji wstąpienia w stosunek najmu osób 
bliskich po śmierci najemcy. 

Po śmierci najemcy umowa najmu ma wygasać, a gmina 
sprawdzi dochody osoby, która chce przejąć mieszkanie po 
zmarłym. Jeżeli będą one wyższe od ustalonych w uchwale rady 
gminy, ta może rodzinie zmarłego wynająć to mieszkanie ale na 
nowych warunkach. Nie będzie zatem tak, jak obecnie w razie 
wstąpienia w stosunek najmu, kiedy zmieniała się jedynie osoba 
najemcy, a czynsz i inne warunki umowy pozostają takie same. 
Gdy po śmierci najemcy zostanie duże mieszkanie, a zajmować 
go będzie tylko jedna osoba, gmina będzie miała prawo zapro-
ponować tej osobie lokal zamienny, mniejszy. (MaS)

Nowe warunki najmu 
gminnych mieszkań

to zapewnienie bezpiecznego użytkowania urządzeń gazowych 
i odprowadzenie wilgoci.

Należy pamiętać, że brak dopływu powietrza zewnętrznego do 
mieszkania spowodowany szczelnymi oknami i drzwiami oraz 
nadmierne wychłodzenie pomieszczeń powodują zakłócenia w 
działaniu wentylacji grawitacyjnej.

Efekt to:

* ciągi wsteczne: cofanie się powietrza do mieszkania przez 
kanały wentylacyjne i spalinowe (zagrożenie zatruciem tlenkiem 
węgla),

* podwyższona wilgotność powietrza: nadmiar wilgoci konden-
suje się na wychłodzonych powierzchniach ścian i okien (zapa-
rowane szyby), co prowadzi do rozwoju grzybów pleśniowych.

JAK POPRAWIĆ SPRAWNOŚĆ WENTYLACJI:

1. Zapewnić stały dopływ powietrza do mieszkania poprzez 
korzystanie z funkcji rozszczelniania okien lub montując i uży-
wając nawiewniki higrosterowane, które regulują samoczynnie 
napływ powietrza w zależności od poziomu wilgotności względnej 
w pomieszczeniu,

2. Zapewnić przepływ powietrza wewnątrz mieszkania pozosta-
wiając szczeliny pomiędzy drzwiami wewnętrznymi a podłogą, a 
także nie zasłaniać nawiewnej kratki wentylacyjnej w drzwiach 
łazienkowych,

3. Przy korzystaniu z gazowego podgrzewacza wody (piecyka) 
należy do łazienki doprowadzić większy strumień świeżego 
powietrza poprzez okna i drzwi wejściowe w celu zapewnienia 
wystarczającej ilości tlenu do spalania gazu. W czasie silnego 
wiatru świeże powietrze należy doprowadzić przez okna od 
strony nawietrznej (na którą nawiewa wiatr),

4. Nigdy nie zasłaniać (zaklejać) kratek wentylacyjnych oraz 
nawiewników w oknach,

5. Nie wychładzać nadmiernie pomieszczeń w okresie zi-
mowym, gdyż zmniejszenie różnicy temperatury wewnętrznej 
i zewnętrznej drastycznie pogarsza sprawność wentylacji 
grawitacyjnej.

Informujemy, przepływowe ogrzewacze wody (piecyki ką-
pielowe) w łazience z systemem bezświeczkowym oraz niska 
temperatura zewnętrzna powodują wychładzanie kanałów 
spalinowych, co w następstwie doprowadza do powstawania w 
nich ciągów zwrotnych. 

Następstwem może być ZATRUCIE TLENKIEM WĘGLA, 
uszkodzenie nagrzewnicy, zamarznięcie instalacji wodnej w 
piecyku.

APELUJEMY O STOSOWANIE SIĘ DO WYŻEJ WYMIENIO-
NYCH ZALECEŃ I ROZWAŻNE KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ 
GAZOWYCH W MIESZKANIU

SPRAWNA WENTYLACJA  
W MIESZKANIU
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17 listopada i 21 grudnia 2011r. Rada Nadzorcza KSM doko-
nała analizy indywidualnego rozliczania kosztów c.o. w sezonie 
grzewczym 2010/2011. Wynika z niej, że klucz podziału kosztów 
stałych i zmiennych powinien być maksymalnie zbliżony do 
rzeczywistego rozkładu tych kosztów w budynkach. Obecnie 
bowiem część opłat stałych „przenoszona” jest do kosztów 
zmiennych odczytywanych z podzielników kosztów ogrzewania. 
Powoduje to, że mieszkania, w których wskazania podzielników 
kosztów są minimalne lub zerowe (zjawisko tzw. nadmiernego 
oszczędzanie ciepła) nie pokrywają nawet opłat stałych Rada 
zdecydowała więc, że w sezonie grzewczym 2012/2013 nastąpi 
zmiana propozycji rozliczeń kosztów ogrzewania budynków 
na:

– koszty stałe (niezależne od użytkownika) 60% całkowitych 
kosztów, a 

– koszty zmienne (zależne od użytkownika) 40% całkowitych 
kosztów ogrzewania.

W tym zakresie radni odpowiednio zmienili postanowienie 
ust. 2 w §7 regulaminu indywidualnego rozliczania kosztów 
c.o. w lokalach mieszkalnych i użytkowych KSM z 21 czerwca 
2007 r. (MaS)

Rząd ma pieniądze na wprowadzenie nowych dowodów osobi-
stych. Koszt tego przedsięwzięcia obliczony jest na 370 mln zł. 
Unia Europejska gwarantuje nam dofinansowanie w wysokości 
85%. 

W nowym dowodzie nie będzie informacji o miejscu zamel-
dowania, rysopisu i wzoru podpisu właściciela. Pojawi się za 
to informacja o obywatelstwie i mikroczip. O dokument będzie 
się można starać w dowolnej gminie. Niestety przedłużające się 
postępowanie przetargowe na dostawę blankietów dowodów 
osobistych sprawia, że MSWiA chce wybrać ofertę jak najlepszą 
pod względem jakości i ceny. Przedłużony zatem został termin 
wejścia w życie nowych dowodów na 2013 rok. (MaS)

Zakład Cieplny KSM
tel. 041 34 15 500 biuro ul. Konarskiego 16
tel. 041 34 15 580 zgłoszenia tylko w sezonie grzewczym
tel. 041 34 16 540 – ZEC ul. Wojewódzka 2
tel. 041 34 16 790 – ZEC ul. Ceglana 14

Koszty c.o. po nowemu 

Dowody bez zameldowania w 2013 r.

Co robić, by osoby niepełnosprawne czuły się pełno-
prawnymi członkami społeczeństwa? Problemem od lat 
zajmują się specjaliści. Tymczasem łatwo można pomóc 
niepełnosprawnym, bez ponoszenia kosztów i w taki 
sposób aby czuli się potrzebni w społeczeństwie. 

W czerwcu br. Zarząd KSM podpisał umowę z Fundacją „Na-
dzieja Rodzinie”, na odbiór surowców wtórnych i odpadowych 
(karton, folia itp.) bezpośrednio z mieszkań budynków KSM. 

Do zbiórki może włączyć się każdy użytkownik mieszkania. Za 
pierwszym razem wystarczy wystawić przed drzwi mieszkania 
makulaturę, butelki lub plastik, zapakowane we własną torbę lub 
pudełko. W zamian dostaniecie Państwo worek do gromadzenia 
kolejnych surowców. Należy pamiętać, aby odpady wystawić 
w środę, lub dzień podany przez Fundację w ogłoszeniu, naj-
później o godz. 8.

Wystawione przed drzwi worki zabierają zatrudnione przez 
Fundację osoby niepełnosprawne, które wcześniej nie miały 
żadnych szans na pracę i godne życie. Jest to dla nich szansa na 
wyjście z domu, poznanie nowych ludzi i zintegrowanie się ze 
społeczeństwem. To również szansa na poprawę jakości życia 
i oderwanie myśli od choroby.

Zauważmy, że poprzez selektywną zbiórkę odpadów współ-
pracujemy również w utrzymaniu czystości naszego miasta i 
chronimy środowisko naturalne, nie tracąc ani jednej własnej 
złotówki i nie angażując pieniędzy unijnych. Czyż nie jest to 
proste? 

Zbiórka odpadów cieszy się już dużym powodzeniem i popar-
ciem wielu mieszkańców, którzy z sercem zaangażowali się w 
akcję niesienia pomocy i od kilku miesięcy segregują odpady 
powstałe w gospodarstwie domowym. 

BARBARA PAWEŁEK

Nadzieja Rodzinie
Pomagajmy bliźnim Rada Nadzorcza zaakceptowała 



STRONA �

Wspomnienie o Hubalu
W 2002 roku na cmentarzu Partyzantów w Kielcach 

stanął symboliczny pomnik mjr. Henryka Dobrzań-
skiego – Hubala. Dokonali tego członkowie Światowego 
Związku Żołnierzy AK Okręgu „Jodła” z Koła nr 1 w 
Kielcach. Uroczyste poświecenie mogiły odbyło się 30 
kwietnia 2002 r. w 62. rocznicę śmierci majora. Koszty z 
tym związane pokryła Rada Miasta Kielc. 

W tym roku mija 72 lata od żołnierskiej śmierci do-
wódcy pierwszego oddziału partyzanckiego II wojny 
światowej – jak nazwali go historycy. Jest okazja, aby 
przypomnieć tego żołnierza młodszemu pokoleniu. 

Mjr Dobrzański urodził się 22 czerwca 1897 r. w Jaśle na Pod-
karpaciu, w rodzinie ziemiańskiej. Szkołę powszechną ukończył 
w Jaśle, maturę zdał w Krakowie w 1914 roku. Rozpoczął studia 
na Wydziale Agronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 
grudniu 1914 r., podając komisji werbunkowej wcześniejszą 
datę urodzenia, wstąpił do legionów.

Brał udział w wielu bitwach I woj. światowej nie doznając żad-
nych ran. Jako porucznik uczestniczył w wojnie z bolszewikami 
w 1920 r. Ukończył Centrum Szkolenia Kawalerii w Grudziądzu, 
gdzie dał się poznać jako doskonały jeździec. Awansował do 
stopnia rotmistrza, a w 1927 roku otrzymał stopień majora.

lata 1924 – 1928 to ciąg sukcesów sportowych. Mjr Dobrzań-
ski bierze udział w wielu zawodach hippicznych zdobywając 
22 razy I, a trzy razy III miejsce. W 1928 r. Dobrzański jest 
członkiem ekipy na Olimpiadę w Amsterdamie, gdzie Polacy 
zdobyli brązowy medal w WKKW (Wszechstronny Konkurs 
Konia Wierzchowego).

W 1930 r. Dobrzański ożenił się z Zofią Zakrzeńską siostrą 
kolegi pułkowego, którą poślubił 3 czerwca 1930 r. w Krakowie 
w kościele oo. Kapucynów. Na przyjęciu weselnym w Grand 
Hotelu młodzi otrzymali 250 telegramów z życzeniami, m.in. 
od gen. Wł. Sikorskiego i gen. J. Hallera. 

W 1932 r. na świat przyszła jedyna córka Dobrzańskiego, Kry-
styna. (Dziś Krystyna Sobieraj dziennikarka, mąż Andrzej i ich 
syn Henryk Sobieraj absolwent AWF– dziennikarz sportowy).

Na początku lat trzydziestych mjr Dobrzański rezygnuje ze 
sportu i poświęca się pracy w pułkach. Często jest przenoszony 
służbowo do kolejnych jednostek. Kariery zawodowej nie zrobił 
mówiło się w kręgach oficerskich, że zgubiła go ekstrawagancja, 
nazywano go duszą „bogatą i rogatą”.

Na przełomie maja i czerwca 1939 Dobrzański został prze-
niesiony w stan nieczynny, ale tuż przed wybuchem II wojny 
światowej otrzymał przydział zastępcy dowódcy 110. Rezer-
wowego Pułku Ułanów. 

Za dokonania żołnierskie był odznaczony czterokrotnie Krzy-
żem Walecznych oraz Krzyżem Srebrnym Orderem Virtuti 
Militari. W 1966 r. mjr Henryk Dobrzański został pośmiertnie 
odznaczony Krzyżem Złotym Orderu Wojennego Virtuti Mili-
tari, a w 1990 r. awansowany do stopnia pułkownika.

W Polsce jest patronem 45. drużyn ZHP, 25. szkół średnich i 
podstawowych oraz dwóch jednostek Wojska Polskiego.

II wojna światowa zastała mjr Dobrzańskiego w Białymsto-
ku, gdzie od sierpnia 1939 r organizował Zapasową Brygadę 
Kawalerii. We wrześniu oddział walczył o Grodno z bolsze-
wikami. 23 września gen. Wacław Przeździecki wydał rozkaz, 
aby wszystkie podległe mu oddziały przedostały się na teren 
neutralnej litwy. Jedynie 110. Pułk Ułanów, w którym służył 
Dobrzański odmawia wykonania rozkazu. Idzie w kierunku 

broniącej się Warszawy. Nad Biebrzą pułk został okrążony przez 
Sowietów, kosztem ciężkich strat zdołał jednak przerwać linię 
wroga. Wkrótce po tym dowódca, ppłk Jerzy Dąbrowski, wydał 
rozkaz rozwiązania oddziału. 

Wtedy Dobrzański z ochotników ułanów zorganizował 180. 
osobowy konny „Oddział Wydzielony Wojska Polskiego mjr. 
H. Dobrzańskiego” – taką przyjęto nazwę. Oddział wyruszył 
natychmiast na pomoc walczącej Warszawie. 

Po kapitulacji Warszawy 27 września, przed oddziałem mjr Do-
brzańskiego stanął kolejny wybór – ewakuacja do Francji przez 
Węgry lub Rumunię, rozwiązanie lub kontynuacja walki. 

Około 50. żołnierzy w większości z oficerów i podoficerów z 
Dobrzańskim na czele podjęło decyzję marszu na południe. 1 
października przekroczyli Wisłę w okolicach Dęblina i konty-
nuowali marsz w kierunku Gór Świętokrzyskich, 3 października 
doszli do wsi Celiny k/Bodzentyna.

Mjr. Dobrzański postanowił walczyć z okupantem na terenie 
woj. kieleckiego. Dla bezpieczeństwa rodzin wszyscy podko-
mendni przyjęli pseudonimy, dowódca od tego czasu będzie 
występował jako mjr Hubal. Oddział działa w Górach Święto-
krzyskich, lasach koneckich i spalskich.

Mjr. Hubal zginął podczas obławy niemieckiej, wczesnym 
rankiem 30 kwietnia 1940 r. w niewielkim zagajniku we wsi 
Anielin na terenie dzisiejszego Spalskiego Parku Krajobrazo-
wego. Miejsce to upamiętnia kamienny szaniec otoczony sta-
lowymi lancami i orłami. Odbywa ją się tu liczne uroczystości 
patriotyczno-niepodległościowe.

Niedobitki oddziału mjr „Hubala” walczyły do 25 czerwca 
1940. W tym dniu oddział został ostatecznie rozwiązany.

Ciało mjr Hubala zostało przewiezione do koszar w Tomaszo-
wie Mazowieckim, a kilka dni później w tajemnicy pochowane 
w lesie. Tak po latach wspomina naoczny świadek tych wydarzeń 
oficer zwiadu 372 dywizji Wehrmachtu Schreiber: „Z kieszeni 
munduru majora zabrałem wszystkie dokumenty i osobiste 
drobiazgi. Zwłoki leżały na futrem podbitej opończy jaką nosili 
oficerowie kawalerii. W dniu 1 maja ciało widziałem w drew-
nianej trumnie z nieheblowanych desek. Major był w pełnym 
umundurowaniu choć bez pasa głównego, mundur był zapięty, 
na nim widniały ślady śmiertelnego postrzału w serce.”

Po wojnie, w latach 50. i 60. intensywnie, lecz bezskutecznie 
poszukiwano grobu Hubala. Udało się tylko uzyskać informacje, 
że pochowano go w lesie około 5 km na północny-wschód od 
Tomaszowa-Mazowieckiego. 

Anielin. Kwiaty w 65. rocznicę śmierci Hubala
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Od roku 2009, w dniu 29 kwietnia obchodzimy Europejski Dzień 
Solidarności Międzypokoleniowej. 

Celem tegorocznego Europejskiego Roku Aktywności Osób 
Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej będzie zwrócenie 
uwagi opinii publicznej na wkład, jaki do społeczeństwa wnoszą 
osoby starsze. Jest to również okazja, by zachęcić polityków i inne 
zainteresowane strony do podejmowania konkretnych działań z 
myślą o tworzeniu warunków sprzyjających aktywności osób 
starszych i wzmacnianiu solidarności międzypokoleniowej. 

Dziś w trakcie szerokiej dyskusji o podniesieniu wieku emerytal-
nego do 67. roku życia, musimy uświadomić sobie, że w Europie 
żyjemy i cieszymy się dobrym zdrowiem dłużej niż kiedykolwiek 
wcześniej oraz przyjrzeć się możliwościom jakie z tego faktu 
wynikają.

W wydanym na 2012 rok kalendarzu promuje się różne strefy i 
formy aktywności osób starszych. Pokazane są przykłady solidar-
ności między młodym i starszym pokoleniem oparte na wspólnych 
pasjach, zainteresowaniach i wzajemnym szacunku. Nawet w 
starszym wieku można być aktywnym i angażować się w życie 
lokalnej społeczności i na rzecz młodych.

W kalendarzu świąt obchodzonych w Europie i Polsce widnieją 
następujące daty:

21 i 22 stycznia – Dzień Babci i Dziadka – święta obchodzone 
w Polsce od 1964 r. To znakomity sposób umocnienia więzi mię-
dzy młodym a poprodukcyjnym pokoleniem. Sprawując opiekę 
i wychowując wnuki seniorzy mogą nie tylko być aktywni, ale 
także wzmacniać poczucie własnej wartości, czuć się potrzebni i 
użyteczni dla innych, uciekając od samotności.

8 lutego – Dzień Bezpiecznego Internetu, obchodzony w całej 
Europie z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Ma na celu 
propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu do zasobów 
internetowych.

11 lutego – Dzień Numeru 112, który ma zabezpieczyć nasze 
życie i zdrowie.

14 lutego – Dzień Zakochanych, czczony w Polsce w XXI w. 
wieku na podobieństwo tego święta w Ameryce. Miłość mię-
dzypokoleniowa jest szczersza i szczególnie cieszy pokolenia 
dziadków.

26 lutego obchodzimy Święto Obrony Cywilnej organizacji hu-
manitarnej niosącej pomoc w sytuacjach zagrożenia kryzysowego, 
obecnie zapomnianej nawet przez władze państwowe.

8 marca – Międzynarodowy Dzień Kobiet – święto ważniejszej 

części społeczeństwa świata. Święto ma ponad stuletnią tradycję 
sięgającą czasów walki o równe prawa w USA.

22 marca – Światowy Dzień Wody, ustanowiony przez ONZ i ob-
chodzony od 1993 r. Z tym świętem łączą się obchody 22 kwietnia 
Światowego Dnia Ziemi, dla uczczenia którego młodzież troszczy 
się o ekologiczny porządek w środowisku przyrodniczym.

7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia obchodzony w rocznicę 
powstania WHO (World Health Organization) od 1950 roku. 

Z kolei maj jest miesiącem ochrony przeciwpożarowej i wielu 
świąt i rocznic historycznych.

9 maja – Dzień Unii Europejskiej zwany Dniem Schumana, od 
deklaracji ministra spraw zagranicznych Francji w dniu 9 V 1950 
r., która dała początek dzisiejszej Unii Europejskiej.

Na forum europejskim bardzo aktywnie działa Platforma AGE 
Europa – Europejska Platforma ludzi Starszych. Skupia ona 150 
organizacji, które reprezentują 28 milionów osób starszych z całej 
Europy.

l czerwca – Międzynarodowy Dzień Dziecka, święto pociech, 
które są szczęściem rodziców, pociechą dziadków i przyszłością 
narodów.

12 sierpnia – Międzynarodowy Dzień Młodzieży ustanowiony 
przez ONZ w 1999 r. w celu uaktywnienia młodzieży również w 
relacjach międzypokoleniowych. 

15 września – Międzynarodowy Dzień Demokracji obchodzony 
od 2008 r., w rocznicę Powszechnej Deklaracji na rzecz Demo-
kracji.

l października – Międzynarodowy Dzień Osób Starszych usta-
nowiony przez ONZ.

5 października – Światowy Dzień Nauczyciela, który w Polsce 
łączy się z 14 października – Dniem Edukacji Narodowej. Czło-
wiek uczy się przez całe życie. To stwierdzenie odnosi się też 
do ludzi starszych, zachęcając ich do uczestnictwa w zajęciach 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które pomagają poznawać świat, 
zdobywać nową wiedzę. 

5 grudnia - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Wspierają-
cego rozwój gospodarczy i społeczny ustanowiony w 1985 roku 
przez ONZ w celu propagowania wolontariatu na świecie.

Wolontariat jako forma dobrowolnej pracy społecznej obecnie 
mocno łączy pokolenia młodych i osób starszych, chcących nieść 
pomoc potrzebującym.

Przyjęte w terminarzu problemy do realizacji w ramach naszego 
kontynentu, wzmocnione powagą Parlamentu UE, a szczególnie 
uporem doświadczonych własnym życiem ludzi trzeciego wieku 
będzie drogowskazem działania młodych w naszych czasach.

BOlESŁAW KUŁAKOWSKI

W Kielcach, w dzielnicy Herby w Szkole Podstawowej nr 
26, która od 1973 roku nosi imię „Hubalczyków”, w 1977 r. 
otwarto Izbę Pamięci, w której zgromadzono wiele pamiątek w 
szczególności związanych z Hubalem i jego oddziałem. 

Hol główny i korytarze zdobią olejne obrazy ofiarowane przez 
kieleckich malarzy pp. Remigiusza i Stanisława Półtoraków 
zatytułowane: Szarża Hubalczyków, Hubalczycy, Hubal oraz 
obraz Haliny Krasińskiej „Hubal”.

Przy wejściu głównym – popiersie Hubala z białego piaskowca 
dłuta Adriana Króla, ucznia Kieleckiego Zespołu Państwowych 
Szkół Plastycznych – stojące tu od kwietnia 2002 r. jakby wita 
wchodzących do szkoły. Do kwietnia 2002 r. przed szkołą stał  
pomnik-sarkofag Hubala, dziś już go tu nie ma. 

Pomnik prof. Stanisława Słoniny wykonany na plenerze w 
Orońsku w 1997 r. jest z białego szydłowieckiego piaskowca. 

Kształtem przedstawia postać leżącego polskiego oficera na 
ułańskim płaszczu podbitym futrem. Jesienią tegoż roku po 
plenerze przewieziono go na Wietrznię do Kielc. 

Tak ostatnią „akcję hubalczyków” wspomina Kazimierz Gul 
na łamach „Gazety Kieleckiej” z 8 marca 1997 r.: „Chcieliśmy 
koniecznie ustawić pomnik w centrum miasta, nie mając formal-
nego pozwolenia. Wieczorem przewieziono pomnik i dźwigiem 
umieszczono na placu przed Urzędem Miasta. Po zakończeniu 
prac złożono wiązanki kwiatów. W przedsięwzięciu brało udział 
zaledwie kilka osób, m.in. ówczesny kierownik Wydziału Kultury 
UM ryszard Miernik.” 

Czasy były takie, że pomnik mjr. Hubala wzbudził wśród 
władz miasta duże zakłopotanie. Spore nieprzyjemności spotkały 
Miernika. W efekcie pomnik osunięto i przekazano szkole na 
Herbach. Tam przeleżał do kwietnia 2002 roku.

Dziś z dumą możemy powiedzieć, że mjr Hubal Dobrzański 
ma wreszcie swoją mogiłę – symboliczny grób w sercu Święto-
krzyskiej Ziemi w Kielcach, na Cmentarzu Partyzanckim. 

RYSZARD WOSZCZYńSKI 
przewodnik świętokrzyski
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Patriotyzm narodowy, to pełna identyfikacja obywatela z 
narodem. Wynika to z więzi narodowotwórczych, takich jak: 
wieź etniczna (krwi), językowa, terytorialna, gospodarcza, 
historyczna i kulturowo -obyczajowa.

Wymienione czynniki tworzą naród, który trwa nawet pod 
nieobecność suwerennego państwa. Patriotyzm narodowy 
Polaków trwał podczas rozbiorów, okupacji hitlerowskiej i 
zniewolenia naszego narodu przez Związek Radziecki po II 
wojnie światowej. Czynniki te identyfikują polskość, scalają 
Polaków okresu emigracji zarobkowej po 1989 roku. Możemy 
być dumni z patriotyzmu narodowego.

Patriotyzm państwowy, to szacunek i miłość do niepodle-
głego państwa. Nowożytne dzieje Polski mówią, że dwukrotnie 
utraciliśmy państwo. Na 123 lata, od III Rozbioru Polski do 
1918 r., z mapy Europy zniknęło państwo polskie. Fenomenem 
patriotyzmu tego okresu są narodowowyzwoleńcze powstania, 
które niestety utonęły we krwi. W 1918 r. odrodziło się państwo 
polskie w atmosferze euforii narodowej. Józef Piłsudski jeden 
z bojowników o niepodległą Polskę powiedział: „Polska nam 
wybuchła i nie bardzo wiemy co z nią zrobić.”

Wielkim sukcesem Piłsudskiego oraz Ministerstwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego w latach 30. XX wieku 
było opracowanie i wdrażanie wychowania propaństwowego. 
Głoszono tezę, że państwo jest identyfikacją narodu i należy 
robić wszystko, aby rozwijało się i zapewniało obywatelom 
godziwe życie. Takie wychowywanie propaństwowe zdało w 
pełni egzamin w czasie II wojny światowej. Byliśmy jedynym 
narodem, który potrafił stworzyć znakomicie zorganizowane 
„Polskie Państwo Podziemne”, byliśmy czwartą siłą w świecie 
w walce z faszyzmem.

Decyzjami konferencji pokojowych w Teheranie, Jałcie i Pocz-
damie Polska i Polacy znaleźli się w strefie wpływów Moskwy. 
PRl był wprawdzie podmiotem prawa międzynarodowego, ale 
państwem zniewolonym przez ZSRR. Symbolem patriotyzmu 
narodowego i państwowego tego okresu stał się masowy ruch 
niepodległościowy „Solidarność”, który doprowadził do pełnej 
suwerenności Polski w 1989 r. i przyczynił się do upadku dyk-
tatury komunistycznej w świecie. 

Istota współczesnego patriotyzmu
Patriotyzm to swoisty związek człowieka - obywatela 

z narodem i państwem. Wyraża się on w rzetelnej nauce, 
pracy, dla dobra Ojczyzny, a w okresie zagrożenia su-
werenności państwa w walce nawet z narażeniem życia. 
Patriotyzm można odnieść do dwóch obszarów: narodu 
i państwa.

Dziś potrzebne jest nadal wychowanie propaństwowe, mówią-
ce, że niepodległe państwo polskie jest głównym elementem 
identyfikacji narodowej i tożsamości. A obowiązkiem państwa 
jest zapewnienie godziwego życia obywatelom.

Wychowanie patriotyczne winno odbywać się na dwóch 
płaszczyznach: psychologiczno-emocjonalnej i filozoficzno 
-rozumowej.

Wychowanie psychologiczno-emocjonalne

Przez wieki ta płaszczyzna wyznaczała kierunek wychowania 
pronarodowego i propaństwowego. To płaszczyzna poświęceń i 
walki, nawet z narażeniem życia, która dominowała w mental-
ności Polaków. Przykładem takiego patriotyzmu są narodowo-
wyzwoleńcze powstania w dobie rozbiorów, Polskie Państwo 
Podziemne w okresie wojny i walka o pełną suwerenność po II 
wojnie światowej.

Temu wychowaniu sprzyja nauczanie historii i literatury pol-
skiej. Pozytywną rolę w tej płaszczyźnie wychowania spełniały 
kościół katolicki i inteligencja, które były ostoją polskości.

Ale ta płaszczyzna wychowawcza rodzi bohaterstwo, czasem 
bohaterszczyznę, pociąga za sobą ofiary.

Wychowanie filozoficzno - rozumowe

Ta płaszczyzna wychowania winna zmuszać Polaków do 
refleksji nad przyszłością naszego narodu i państwa. Aby pań-
stwo polskie trwało, należy zapewnić mu rozwój gospodarczy, 
przez mądrą politykę inwestycyjną, zapewnienie miejsc pracy, 
i godziwe życie obywateli. Ta idea powinna przyświecać w 
działalności polskiego parlamentu, prezydenta, rządu i samo-
rządowych organów terytorialnych.

Nie zapominając o skomplikowanej przeszłości, przybliżaj-
my historię młodemu pokoleniu, ale dziś w dobie stabilizacji 
światowej budujmy nowe wartości: nauki i pracy, aby żyło się 
nam coraz lepiej.

Unia Europejska a Polska

Unia Europejska - to wielka konfederacja państw Europy, 
powołana dla rozwoju tego kontynentu. W statucie Unii jest 
zapisane, że tę organizację państw powołuje się aby nastąpił 
proporcjonalny rozwój gospodarczy państw członkowskich, 
aby prowadzić wspólną politykę rolną i żywieniową, i nastąpił 
swobodny przepływ siły roboczej. 

Ponieważ Unia jest luźną konfederacją państw, każde państwo 
członkowskie zachowuje tożsamość narodową i kulturowo-
obyczajową. Dlatego tak potrzebne jest dziś mądre wychowanie 
patriotyczne, aby dochodzić do prawdy historycznej i na niej 
budować nowe wartości międzynarodowe.

Mateczniki „małych Ojczyzn” to ruch regionalistów, kulty-
wujący dorobek gospodarczy i kulturalny regionu.

W naszym województwie działa Świętokrzyskie Towarzy-
stwo Regionalne odnoszące się do przeszłości gospodarczej 
regionu, szczególnie początków górnictwa i hutnictwa metali 
w dobie Stanisława Staszica. Propaguje ono ideę pierwszej 
technicznej uczelni w Polsce Szkoły Górniczej w Kielcach i 
wkład kulturowy naszego regionu do kultury ogólnopolskiej. 
Patriotyzm „małych Ojczyzn” jest częścią składową patriotyzmu 
ogólnopolskiego.

ŚTR prowadzi działalność wydawniczą, a jego organem praso-
wym jest kwartalnik społeczno-kulturalny „Goniec Świętokrzy-
ski”. W dobie cywilizacji naukowo-technicznej pamiętajmy o 
Polsce o naszym regionie. Dziękujemy tym wszystkim, którzy 
wcielają idee patriotyzmu polskiego. 

MARIAN WINIARSKI
Przedstawione treści to tezy mojego spotkania z młodzieżą z 

Gimnazjum w Zagnańsku.

Piłsudski ze sztabem w Kielcach                           Reprodukcja pocztówki 
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Kiedy zaskoczy burza

W domu

Na dworze

• Odłącz zasilanie komputerów i klimatyzatorów,
• Nie używaj urządzeń elektrycznych, wyłącz zasilanie
  tym urządzeniom, które nie są niezbędne,
• Nie używaj telefonów stacjonarnych. 
  Komórki są bezpieczne,
• Nie kąp się i nie bierz prysznica. Nie myj naczyń, 
• Unikaj kontaktu z materiałami przewodzącymi prąd,
• Pozostań z dala od drzwi i okien. 

• Schroń się jak najszybciej w budynku lub w samochodzie. 
W aucie zamknij wszystkie okna i nie dotykaj metalowych
części, 
• Trzymaj się z dala od wysokich drzew – staraj się być w
odległości przynajmniej dwukrotnie większej od wysokości 

drzewa. Unikaj też sąsiedztwa innych wysokich obiektów,
• Jeśli jesteś w górach zejdź poniżej linii lasu,
• Staraj się zejść jak najniżej, ale nie kładź się na ziemi. Kuc-

nij na palcach, by kontakt stóp z ziemią był jak najmniejszy. 
Zwiń się w kłębek, wsuwając głowę między kolana.
• Pływanie, nurkowanie, łowienie ryb i przebywanie w
wodzie podczas burzy nie jest bezpieczne,
• Jeśli jesteś na łodzi, postaraj się zająć pozycję pośrodku,
z dala od metalowych części,
• Jeśli jesteś w grupie, rozproszcie się tak, by między wami 

pozostawała odległość kilku metrów,
• Unikaj sporych metalowych obiektów: płotów, masztów, a 

także trakcji tramwajowych i kolejowych, transformatorów 
i przewodów wysokiego napięcia.

Przez stulecia uważano, że burze są gniewem bogów. Grecy 
winili Zeusa, Słowianie – Peruna.

Dopiero w 1752 r. Benjamin Franklin, jeden z twórców niepod-
ległości Stanów Zjednoczonych, dowiódł – eksperymentalnie, 
że błyskawica jest związana z ładunkami elektrycznymi. To 
przeskok gigantycznej iskry – wyładowania elektrycznego po- 
między chmurą i ziemią.

Najpierw pojawia się wyładowanie wstępne, czyli lawina 
elektronów, która porusza się serią małych skoków trwających 
mikrosekundy. W ciągu mniej więcej 0,02 s. jego forpoczta 
zbliża się do powierzchni ziemi. W tym momencie zaczyna się 
drugi etap – wyładowanie powrotne, które podąża z Ziemi ku 
chmurze i trwa ledwie 0,0001s. 

Gwałtowny wzrost temperatury powoduje silny błysk, a także 
gwałtowne rozprężenie powietrza, które wywołuje falę uderze-
niową, słyszaną jako grzmot.

Jak rozpoznać, jak daleko jest burza?
Póki nie słyszymy grzmotów, lecz tylko widzimy błyskawice, 

można przyjąć, że burza jest w odległości około 70 km. Ciche 
pomruki wskazują, że odległość zmniejszyła się do co najmniej 
25 km. Jeśli między błyskiem a grzmotem minęło 30 sekund 
lub mniej – nadchodzi niebezpieczeństwo, natychmiast poszukaj 
schronienia.

licząc sekundy między błyskiem a towarzyszącym mu grzmo-
tem, możemy oszacować tę odległość dokładniej. Aby otrzymać 
odległość w kilometrach, trzeba liczbę sekund podzielić przez 
trzy.

Ratuj komputer, radio i TV
W czasie burzy należy odłączyć wszystkie urządzenia elek-

tryczne z gniazdek, także komputery od sieci komputerowej, 
modemy od gniazdek telefonicznych, odbiorniki TV od telewizji 
kablowej.

Jak zaczyna grzmieć, często nie ma nas w domu, dlatego 
zawsze komputer warto mieć podłączony do prądu za pośredni-
ctwem odpowiednio uziemionej listwy zasilającej, która chroni 
przed przepięciami.

Warto zainwestować w tzw. UPS – urządzenie, które pełni 
funkcję baterii gwarantującej ciągłość pracy komputera w 
przypadku nagłego przerwania dopływu prądu, co często zdarza 
się w czasie burzy.

Niestety, żadne zabezpieczenia nie są w 100 proc. skuteczne, 
jeśli piorun uderzy dostatecznie blisko. Nie wystarcza nawet 
wyłączenie wszystkiego z gniazdka. 

W każdym dłuższym przewodniku, np. zwojach kabli, może 
indukować się silny impuls. Na taki fatalny splot okoliczności 
pozostaje się tylko ubezpieczyć.

Prąd i temperatura
Napięcie między chmurą i ziemią w momencie przeskoku pio-

runa wynosi 100 mln V (dla porównania – napięcie w gniazdku 
to 220 V). Natężenie prądu w błyskawicy to blisko 200 tys. A 
(w typowym domowym grzejniku – kilka amperów). 

Temperatura powietrza rozgrzanego piorunem sięga 30 tys.0C, 
jest więc pięć razy większa niż na powierzchni Słońca. 

Długość pioruna waha się od kilkuset metrów do ponad 150 
km, a szerokość kanału powietrznego, w jakim przebiega wy-
ładowanie, to ledwie kilka centymetrów. 

Gdyby zmierzyć energię elektryczną jednego wyładowania 
okazałoby się, że wynosi od 2 do 3 tys. kWh. Tyle energii wystar-
czyłoby do zasilania przez miesiąc jednorodzinnego domu. 

Niestety, do tej pory nie udało się zagospodarować energii 
pioruna.

Po burzy
Warto odczekać 30 minut od ostatniego błysku lub grzmotu, 

aby niebezpieczeństwo minęło.
Dopiero wtedy można poszukać fulgurytów, czyli strzałek 

piorunowych (z łac. Fulgu- ritis - ugodzony piorunem), które 
powstają ze stopienia piasku. Wyglądają jak chropowate korze-
nie uplecione z piasku o grubości nieprzekraczającej centymetra, 
a długości dochodzącej nawet do metra.

Oprac. (MaS)
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W nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych z dnia 24 września 2009 r. Sejm RP dokonał ujed-
nolicenia zasad i terminów zawiadamiania o zmianie 
opłat analogicznie jak w ustawie lokatorskiej, także w 
spółdzielniach mieszkaniowych. 

Wprowadzono obowiązek zawiadamiania co najmniej na 3 
miesiące naprzód członków i osób niebędących członkami 
spółdzielni o podwyżce opłat, wynikających z kosztów tzw. za-
leżnych od spółdzielni. Utrzymano natomiast termin 14-dniowy 
zawiadomienia o podwyżce opłat na sfinansowanie kosztów tzw. 
niezależnych od spółdzielni, w szczególności opłat za dostawę 
mediów oraz za podatki (w „MY z KSM” z września 2010 r. 
Zarząd KSM ogłosił w tej sprawie specjalny komunikat). 

Zatem od trzech lat do słownika spółdzielczego wprowadzono 
dwa nowe, nieprecyzyjne terminy dotyczące kosztów eksploa-
tacji lokali: zależnych i niezależnych od Spółdzielni. 

Wydaje się, że są to kolejne przepisy, które bez należytego 
uzasadnienia różnicują sytuację lokatorów spółdzielni miesz-
kaniowej od sytuacji lokatorów w innych zasobach mieszka-
niowych. W praktyce, sytuacja ta powoduje różne problemy 
interpretacyjne, dotyczące kalkulacji i rozliczania opłat za 
użytkowanie mieszkania. 

Opłaty niezależne – czyli mówiąc najprościej, wpłaty za-
liczkowe na pokrycie przede wszystkim kosztów za media i 
usługi dostarczane do lokali oraz podatki i opłaty za wieczyste 
użytkowanie terenów wydają się zrozumiałe.

Opłaty zależne od spółdzielni 
Wyjaśnienie kwestii opłat tzw. zależnych od spółdzielni jest 

trudniejsze, ale wyjątkowo ważne. Niedostateczne zrozumienie 
tej problematyki przez użytkowników mieszkań, wnoszących 
opłaty na pokrycie części kosztów mających zastosowanie w 
gospodarce spółdzielni, powoduje wiele nieporozumień i kon-
fliktowych sytuacji. 

Brak odpowiedniej informacji i wiedzy na ten temat może w 
istotny sposób oddziaływać na ugruntowanie niewłaściwych 
poglądów w tym zakresie. 

Jak powstaje czynsz za mieszkanie

OPŁATY ZALEŻNE OD SPÓŁDZIELNI

Procentowy udział kosztów niezaleznych i zaleznych od spółdzielni 

Struktura opłat za pokrycie kosztów zależnych od spółdzielni 

Zatem za opłaty tzw. zależne od spółdzielni uważa się te skład-
niki, które wynikają z innych kosztów niż rozliczenia dostawy 
mediów i usług. 

W ramach wpływów uzyskiwanych na pokrycie grupy kosztów 
tzw. zależnych od spółdzielni najwyższy udział w strukturze 
opłat miesięcznych naszej Spółdzielni mają:

1) środki na eksploatację i utrzymanie lokali w danej nieru-
chomości, jej części wspólnych i mienia przeznaczonego do 
wspólnego korzystania, koszty obsługi technicznej osiedla i 
funkcjonowania administracji spółdzielni, ubezpieczenie mienia 
itp. Stawki jednostkowe opłat eksploatacyjnych użytkowania 
lokali są odrębne dla każdej z 71 nieruchomości i stanowią 
średnio 55% sumy uzyskanej na pokrycie grupy kosztów tzw. 
zależnych od spółdzielni,

2) środki akumulowane w formie odpisów na fundusz remon-
towy. Stanowią one 33% sumy kosztów zależnych i ponoszone 
są na utrzymanie i poprawę stanu technicznego i efektywności 
użytkowania zasobów mieszkaniowych, docieplenia budynków, 
remontów dźwigów osobowych itp.,

3) eksploatacja i utrzymanie dźwigów osobowych, które sta-
nowią 10% kosztów tzw. zależnych od spółdzielni,

4) opłaty na pokrycie kosztów działalności społeczno-kul-
turalnej, które stanowią 2% kosztów tzw. zależnych od spół-
dzielni,

5) opłaty za korzystanie z gniazd antenowych „Azart” które 
stanowią 1% kosztów tzw. zależnych od spółdzielni.

Sytuacja związana z rozliczaniem tej grupy kosztów działal-
ności Spółdzielni jest jednak dużo bardziej złożona i nie tak 
oczywista jak mogłoby się wydawać. 

Diabeł tkwi w szczegółach 
Otóż nie wszystkie wydatki związane z zarządzaniem nieru-

chomościami, mające wpływ na wysokość stawki eksploatacji 
w miesięcznych opłatach za mieszkanie, można zaklasyfikować 
jako zależne od Spółdzielni. 

Chodzi tu np. o koszty przeglądu stanu technicznego budynków 
(kominowe, gazowe, elektryczne), koszty pielęgnacji terenów 
zielonych (koszenie trawników, przycinanie żywopłotów, 
wycinka i przecinka drzew), ubezpieczenia budynków, zakup 
paliwa i materiałów budowlanych, konserwacyjnych, napraw-
czych, środków do utrzymania czystości w budynkach i ich 
otoczeniu itd. 

Usługi te i materiały prowadzone są przecież przez firmy 
zewnętrzne. Spółdzielnia w pewnym stopniu oddziałowuje 
na tempo wzrostu kosztów w tym zakresie stosując dostępne 
instrumenty rynkowe jakimi są negocjacje cenowe czy też prze-
targi. Jednak, jak wiadomo, oczekiwane efekty finansowe tych 
przedsięwzięć zależą w dużej mierze od panującej koniunktury 
gospodarczej, sytuacji ekonomicznej państwa, obecności na 
rynku konkurencyjnych firm itp. 

Szczególną pozycję kosztów zależnych w stawce eksploata-
cyjnej stanowi energia elektryczna zużyta w poszczególnych 
nieruchomościach budynkowych. Ceny prądu wynikają bez-
pośrednio z taryfy, a ich wzrost zatwierdza corocznie Urząd 
Regulacji Energetyki. 

Spółdzielnia w tym przypadku nie ma nawet możliwości wy-
rażenia swojej opinii na temat podwyżek tych cen i ich wpływu 
na wysokość miesięcznych opłat za mieszkanie. 
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Specyfika wydatków poniesionych na koszty zużycia energii 
elektrycznej polega na tym, że choć są bez wątpienia niezależne 
od Spółdzielni są jedną ze znaczących pozycji kalkulacyjnych 
stawki eksploatacyjnej, które następnie muszą być pokryte przy-
chodami z opłat wnoszonych przez użytkowników lokali. 

Przytoczone przykłady świadczą zatem o tym, że sformu-
łowanie „opłaty zależne od spółdzielni” nie odnosi się do 
ponoszonych wydatków w tej grupie kosztów gospodarki za-
sobami mieszkaniowymi, na które Spółdzielnia w większości 
przypadków nie ma istotnego wpływu, lecz do sposobu ich 
ustalania i rozliczania. Bowiem wysokość opłat związanych z 
zarządzaniem nieruchomościami w zakresie kosztów eksplo-
atacji i utrzymania nieruchomości budynkowych oraz mienia 
obsługującego te nieruchomości, wysokość odpisów na fundusz 
remontowy i działalność społeczno-kulturalną prowadzoną 
przez Spółdzielnię ustalają bezpośrednio organy Spółdzielni. 
Podstawą tych kalkulacji są: ustawa o spółdzielniach miesz-
kaniowych, statut spółdzielni i regulamin rozliczania kosztów 
gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za 
używanie lokali.

MAŁGORZATA SKWARA
Kierownik Działu Ekonomicznego

Biura Zarządu KSM

Struktura opłat za użytkowanie mieszkania o pow. 59 m2 zamieszkałego przez 
3 osoby (zużycie wody na podstawie odczytu indywidualnego wodomierza) 

• Najdroższa inwestycja drogowa województwa świętokrzy-
skiego to 17 kilometrowy odcinek S7 między Skarżyskiem, a 
Występą - kosztowała 643,5 mln zł.

• Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego zamierza otworzyć 
studia lekarskie. Być może w przeciągu 3-4 lat powstanie moż-
liwość studiowania medycyny w Kielcach.

• Znany kielecki aktor - Edward Kusztal zaprezentował swój 
talent pisarski. 29 grudnia 2011 r. w Pałacu Biskupów Krakow-
skich odbyła się promocja książki pt. „Fajerką przez Kielce”.

• Kieleccy radni przegłosowali budżet miasta na rok 2012. 
Planowane dochody wyniosą 1,077 mld zł., a wydatki 1,3 mld zł. 
Radni zgodzili się na podwyższę podatków od nieruchomości 
dla przedsiębiorców o 7%.

Od połowy roku wzrosną także czynsze w mieszkaniach ko-
munalnych i socjalnych.

• Miejski Zarząd Dróg zaplanował na 2012 rok wiele inwe-
stycji. M.in. zostanie dokończony węzeł Żelazna i Żytnia oraz 
modernizacja ul. Krakowskiej.

• Od 11 stycznia br. wzrosły opłaty za parkowanie. I tak za 1 
godz. zapłacimy 2 zł, a za pół godz. – 1 zł. Karnet na cały dzień 
kosztuje 12 zł. Dotychczasowe bilety parkingowe ważne będą 
do 10 kwietnia br.

• Od 1 stycznia br. weszła w życie ustawa refundacyjna. 
Wprowadza ona urzędowe ceny i marże leków refundowanych, 
zakaz promocji i reklamy aptek oraz stosowania zachęt, czyli 
np. upominków dla lekarzy i pacjentów. 

• Miasto Kielce zakończyło kolejny etap Rewitalizacji Zabyt-
kowego Śródmieścia. Oddano do użytku nowy Kielecki Rynek 
oraz sąsiadujące z nim ulice. W Centrum miasta ograniczono 
istotnie ruch pojazdów, utworzono strefę ruchu uspokojonego 
(SRU). To zupełnie nowa przestrzeń, przyjazna dla pieszych i 
przyciągająca turystów.

• Wprowadzono zmiany w organizacji ruchu na ulicy Bukowej, 
która będzie ulicą jednokierunkową na odcinku od Toporow-
skiego do skrzyżowania z ulicą Starą.

• Dnia 18 stycznia 2012 r. Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Bogdan Zdrojewski oficjalnie dokonał otwarcia 
Międzynarodowego Centrum Kultur – Filharmonii Święto-
krzyskiej, wybudowane dzięki funduszom Unii Europejskiej. 
Dyrektor – Jacek Rogala został odznaczony brązowym medalem 
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

• Dnia 3 lutego 2012 r. oficjalnie otwarto (pierwszy i jedno-
cześnie jedyny w tej części kraju szwajcarskiej firmy) nowy 
wyciąg narciarski na stoku Telegraf.

• Świętokrzyskie Centrum Onkologii jako jedyne w kraju po-
siada cyklotron tj. urządzenie do produkcji radiofarmaceutyków 
służących do diagnostyki onkologicznej - oficjalne otwarcie 
nastąpiło 2 lutego 2012 r. 

• Niezwykle ciekawą ekspozycję proponuje Muzeum Narodo-
we w Kielcach. Do dnia 1 kwietnia br. obejrzeć można ponad 
100 zabytków chińskiej produkcji ceramicznej epoki Quing.

MONIKA BARAńSKA

Gaś światło w pustych pomieszczeniach - oszczędzisz 100% ener-
gii.

Wymień żarówki na energooszczędne - zużyjesz ok. 5 razy mniej 
energii.

Segreguj odpady - oszczędzisz surowce i energię.
Korzystaj z transportu publicznego i roweru - oszczędzasz i czas, 
i energię.
Reguluj temperaturę w domu - obniżając temperaturę tylko o l stopień 

zaoszczędzisz około 6% energii.
Korzystaj z przedmiotów wielokrotnego użytku (na zakupy chodź z 

torbą materiałową lub koszykiem) - oszczędzisz energię i surowce.
Oszczędzaj wodę: zmywaj i pierz rozsądnie (korzystaj ze zmywarki, 

pierz w letniej wodzie) - oszczędzisz do 50% energii.
Kupuj sprzęt energooszczędny - nowy sprzęt pobiera do 50% mniej 

energii.
Kupuj produkty bez opakowań lub w opakowaniach wielokrotnego 

użytku - oszczędzisz energię i surowce.
Wyłączaj tryb czuwania w sprzęcie elektronicznym.

Oszczędzaj energię 

Nasze 
miasto
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Ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. nowelizująca przepi-
sy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, umożliwiła 
posiadaczom spółdzielczego prawa do lokalu korzystne 
nabycie mieszkania na własność. Wielu członków sko-
rzystało z okazji przekształcając spółdzielcze lokatorskie 
lub własnościowe prawo do lokalu w odrębną własność, 
inni nadal mogą to zrobić za przysłowiowe „grosze”. 
Każdy członek bowiem, który spłaci swoje zobowiąza-
nia względem Spółdzielni oraz ureguluje bieżące opłaty 
za mieszkanie, może wystąpić do Zarządu Spółdzielni z 
wnioskiem o przekształcenie dotychczasowego prawa do 
lokalu w odrębną własność.

Przekształcenie lokalu mieszkalnego w odrębną własność 
wnosi istotne zmiany w charakter prawny lokalu i radykalnie 
zmienia sytuację członka Spółdzielni, szczególnie w przypadku 
spółdzielczego lokatorskiego prawa, które jest prawem obli-
gacyjnym, niezbywalnym, nie przechodzi na spadkobierców 
i nie podlega egzekucji. Prawo to nie może stanowić również 
zabezpieczenia kredytów udzielanych przez banki. Jest ściśle 
związane z członkostwem i może należeć do członka, który jest 
osobą fizyczną lub do małżonków.

Z chwilą przekształcenia lokatorskiego mieszkania w odrębną 
własność, a w praktyce w momencie otrzymania umowy w for-
mie aktu notarialnego, ich użytkownicy stają się pełnoprawnymi 
właścicielami, nie tylko lokalu mieszkalnego, ale i współwłaści-
cielami części wspólnych np.: działki, budynku i urządzeń, które 
nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, odpowiednio 
do ich udziału w nieruchomości.

Szczególne nasilenie procesu przekształceń lokali mieszkal-
nych lokatorskich za symboliczną złotówkę i spółdzielczych 
własnościowych w odrębną własność miało miejsce w latach 
2007-2009. 

liczba wyodrębnionych w ten sposób lokali mieszkalnych w 
KSM wyniosła odpowiednio:

– w roku 2007  – 582 lokale
– w roku 2008   – 543 lokale
– w roku 2009   – 702 lokale
– w roku 2010   – 181 lokale 
– w roku 2011   –   84 lokale

Do tej pory już 2.100 członków (22,59 % ogółu) posiada wy-
odrębnioną własność lokalu. Szerzej na ten temat pisaliśmy w 
„My z KSM” z grudnia 2011 r.

Wśród nich była duża grupa członków, która przed przekształ-
ceniem miała zaległość w opłatach za mieszkania. 

Najpierw pożyczka na wykup...
Obowiązek uregulowania wszelkich zobowiązań finansowych 

wobec Spółdzielni, z tytułu kosztów budowy lokalu i zadłużenia 
za użytkowanie lokalu, które warunkują możliwość ubiegania 
się o wyodrębnienie lokalu mieszkalnego spowodował u wielu 
członków wymuszoną likwidację wcześniejszego zadłużenia, 
którzy zdecydowali się na zaciągnięcie na ten cel pożyczki lub 
kredytu pomijając fakt, że ich sytuacja finansowa może uniemoż-
liwić im równoczesną spłatę kredytu i terminowe regulowanie 
opłat za mieszkanie. 

...potem zalegości w czynszu
W rezultacie coraz częściej przestają regulować rachunki za 

mieszkanie, bo dla odmiany spłacają pożyczki. Wraz ze wzro-
stem liczby wyodrębnionych lokali, następuje znaczny wzrost 
zarówno kwoty zadłużeń, jak i liczby zadłużonych lokali z 
wyodrębnioną własnością.

Wielkość tego zjawiska w KSM, począwszy od grudnia 2007 r. 
przedstawia tabela na dole strony.

Z ogólnej liczby 896 zadłużonych właścicieli lokali na koniec 
grudnia 2011 r. dług ich przekroczył już 460 tys. zł z tego:

– 822 właścicicieli – tj. 91,7% posiada zaległości do 3 miesięcy 
na kwotę 203.670 zł,

– 34 właścicicieli – tj. 3,8% posiada zaległości 4-6 miesięcy 
na kwotę 55.338 zł,

– 20 właścicicieli – tj. 2,2% posiada zaległości 7-12 miesięcy 
na kwotę 73.214 zł,

– 20 właścicicieli – tj. 2,2% posiada zaległości powyżej 12 
miesięcy na kwotę 132.648 zł.

Komornik zlicytuje
Z w/w kwoty zadłużenia w wysokości 67.288 zł odnoszące się 

do15 lokali mieszkalnych, zostały objęte wyrokami sądowymi 
z nakazami zapłaty oraz egzekucją komorniczą. Przedmiotem 
postępowania sądowego jest 10 kolejnych spraw, na które Spół-
dzielnia nie uzyskała jeszcze wyroku – nakazu zapłaty. 

W stosunku do tych właścicieli lokali, którzy posiadają zale-
głości w opłatach za mieszkanie, konieczne staje się szybkie 
rozpoczęcie windykacji, początkowo standardowej (wezwania 
do zapłaty, rozłożenie spłaty długu na raty, droga sądowa i 
wreszcie egzekucja komornicza). 

Poszczególne czynności podejmowane są w sposób oraz w 
kolejności i terminach wynikających z procedury windykacyjnej 
określonej w zarządzeniu Prezesa Zarządu. 

Członkowie, którzy wykupili mieszkanie nie są już lokatorami 
lecz właścicielami mieszkania i części nieruchomości wspólnej. 
Nie odnoszą się do nich przepisy o ochronie praw lokatorów, ale 
powszechne przepisy dotyczące prawa własności, szczególnie 

ukształtowane w kodeksie postępowania cywilnego. 
Te przepisy nie dają dłużnikom – właścicielom do-
brej ochrony. Komornik może prowadzić egzekucję 
z majątku właścicieli. Wobec nich mogą więc być 
podejmowane bardziej drastyczne działania windy-
kacyjne, które zmierzają do tego, że jeżeli majątek 
ruchomy właściciela jest niewystarczający na spłatę 
długu, może dojść do sprzedaży mieszkania w dro-
dze licytacji. 

Z 12 lokali mieszkalnych skierowanych w ostatnim 
czasie do komornika z wnioskiem o egzekucję z nie-
ruchomości – do końca grudnia 2011 r. sprzedanych 

stan na dzień

Ilość lokali 
mieszkalnych 

ogółem z 
odrębną

własnością

Ilość
zadłużonych 

lokali z 
odrębną

własnością

Kwota 
zadłużenia 

ogółem lokali 
z odrębną
własnością

%udział 
lokali 

zadłużonych 
w ogólnej 

ilości lokali z 
odr.wł.

Średnia 
kwota 

zadłużenia 
lokalu 

mieszk. z 
odr.wł.

31.12.2007 582 159 29 986 27,32 189
31.12.2008 1 125 450 104 377 40,00 232
31.12.2009 1 827 622 214 495 34,04 345
31.12.2010 2 008 816 321 122 40,64 394
31.12.2011 2 092 896 464 870 42,83 519

Wykupili, a czynszu...
nie płacą
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Osiedle Sandomierskie                                                         fot. archiwum 

zostało 5 lokali mieszkalnych, jeden dłużnik dokonał spłaty 
całości zadłużenia, a pozostałych 6 wniesionych spraw znajduje 
się w toku postępowania egzekucyjnego.

Zadłużonego właściciela dużo łatwiej jest eksmitować, gdyż 
nie przysługuje mu mieszkanie zastępcze, a sąd nie musi przy-
znać prawa do lokalu socjalnego, ewentualnie właściciel trafi 
do pomieszczenia tymczasowego. Pomieszczenie tymczasowe 
można wynająć np. na kilka dni po to, by komornik miał gdzie 
przeprowadzić eksmisję.

Z pomocą wierzycielowi, którym jest spółdzielnia mieszka-
niowa, przychodzi również Biuro Informacji Gospodarczej 
prowadzące Rejestr Dłużników, które postrzega się jako element 
procesu windykacji. 

Spółdzielnia nasza zawarła umowę z firmą, która prowadzi 
Krajowy Rejestr Dłużników. Jeżeli właściciel lokalu uporczy-
wie uchyla się od zapłaty długu, stosuje się sankcje w postaci 
wpisu danych o jego długu do BIG. W ten sposób zwiększamy 
szansę, że dłużnik zalegający w opłatach za mieszkanie spłaci 
zobowiązanie w obawie przed konsekwencjami wynikającymi 
z upublicznienia jego danych. Obecność w BIG może utrudnić 
dostęp do kredytu, usług telefonicznych, wynajmu mieszkania 
itp. usług finansowych. 

REGINA JANIK
Kierownik Działu Czynszów i Windykacji

Biura Zarządu KSM

Mediator Sądu Okręgowego w Kielcach

mgr Halina Chromik
 prowadzi bezpłatne porady 

dot. rozwiązywania problemów rodzinnych, 
wychowawczych, sąsiedzkich 

Pierwszy wtorek miesiąca od 1500 do 1600 
w budynku Administracji Zagórska-Południe 

tel. kontaktowy 692 555 411

Garaże prywatnie 

W odpowiedzi na liczne pisma lokatorów w sprawie gołębi, 
informujemy, że otrzymaliśmy pismo w tej sprawie z Urzedu 
Miasta w Kielcach. Czytamy w nim m.in.: 

„Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kielce, infor-
muje, że gołębie są pod częściową ochroną. Przypomina, że 
wszelkie działania prowadzące do ograniczenia ich uciążliwo-
ści wymagają profesjonalnej ekspertyzy, której może dokonać 
jedynie Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody.

Towarzystwo mieści sie w Kielcach, przy ul Sienkiewicza 68, 
tel. (41) 344 43 25.”   (M)

Odrębne prawo własności do garażu w zasobach KSM posiada 
obecnie 114 członków, tj. 19,8% ogółu dysponujących garaża-
mi, w tym: 81 tj. 14% ma udział we własności gruntu, a 33 tj. 
5,8% udział w gruncie na prawach użytkowania wieczystego 
(nieruchomości przy ul. Romualda 14, Konarskiego 14 B i 
Mazurskiej 62). 

Udział we własności gruntu posiadają właściciele garaży przy 
ulicach: Spółdzielczej 1, Pomorskiej 55 A oraz Zielińskiego 6, 
Chopina 4 ,5,8,12, Szczecińskiej 25 A, Karłowicza 1,3,5,7,9,11, 
Bohaterów W-wy 9 A. Wkrótce rozpocznie się ustanawianie 
odrębnego prawa własności garażu przy ul. Warszawskiej 5A. 

(MaS)

Gołębie pod ochroną 

„Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji 
kieleckiej” to jedna z najważniejszych inwestycji ekologicz-
nych z udziałem środków unijnych w kraju zapewniająca 
dla 19 tys. osób korzystanie z sieci kanalizacji oraz dla 2 
tys. podłączenie do sieci wodociągowej. 

Ta poważna inwestycja Wodociągów Kieleckich rozwiąże 
główne problemy gospodarki wodno-ściekowej miasta i są-
siednich gmin oraz lepszą ochronę bezcennych podziemnych 
zasobów wody. W skali kraju jest tylko 1% wód takich jak 
nasza kielecka ujmowanych bezpośrednio ze skał wapiennych 
dewońskich i triasowych, położonych w głębi ziemi.

Realizacja tego ważnego przedsięwzięcia inwestycyjnego 
rozpoczęła się od ul. Kapitulnej w Kielcach, w ramach którego 
mieszkańcy miasta zyskują skuteczne źródło zaopatrzenia w 
wodę pitną. 

Na terenie gmin Kielce i Sitkówka-Nowiny wybudowanych 
zostanie 55 km nowej i zmodernizowanych 9 km istniejącej 
kanalizacji sanitarnej. Ponadto modernizacji poddane zostanie 
6 km sieci wodociągowej.                                            (MaS)

Ważne inwestycje 
Kieleckich Wodociągów
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Zostałem poproszony o przybliżenie Państwu tema-
tyki uprawnień, jakie posiada Straż Miejska. Wbrew 
pozorom, temat jest bardzo obszerny. Nie mamy tak du-
żych uprawnień jak Policja, jednak z biegiem lat przy-
było strażnikom ustawowych uprawnień. 

Ustawa nakłada na nas wiele zadań, takich jak: • ochrona 
spokoju i porządku w miejscach publicznych, • czuwanie nad 
porządkiem i kontrola ruchu drogowego (w zakresie określo-
nym w przepisach o ruchu drogowym), • kontrola publicznego 
transportu zbiorowego (w zakresie określonym w art. 45 ust. 
1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym), • współdziałanie z właściwymi podmiotami w za-
kresie ratowania życia i zdrowia obywateli, • pomoc w usuwaniu 
awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych 
miejscowych zagrożeń, • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, 
katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagro-
żonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych 
lub zniszczeniem śladów i dowodów – do momentu przybycia 
właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świad-
ków zdarzenia, • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń 
użyteczności publicznej, • współdziałanie z organizatorami i 
innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń 
i imprez publicznych, • doprowadzanie osób nietrzeźwych do 
izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby 
te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu 
publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich 
życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób, • 
informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagro-
żeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających 
na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz 
zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie 
z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami 
społecznymi, • konwojowanie dokumentów, przedmiotów war-
tościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Strażnik ma prawo
Oczywiście, musimy posiadać uprawnienia, niezbędne do 

realizacji tych zadań. Artykuł 12 cytowanej ustawy mówi:
Strażnik (...) ma prawo do:
1) udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub sto-

sowania innych środków oddziaływania wychowawczego,
2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu 

ustalenia ich tożsamości,
3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie 

zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mie-
nia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki 
Policji,

3a) dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości 
podręcznych bagaży osoby:

a) w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnie-
nia czynu zabronionego pod groźbą kary,

b) związku z ujęciem osób stwarzających zagrożenie dla życia 
lub zdrowia ludzkiego,

c) w związku z wykonywaniem interwencji wobec osób nie-
trzeźwych, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, 
wobec której czynności te są podejmowane, posiada przy sobie 
niebezpieczne przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego,

4) nakładania grzywny w postępowaniu mandatowym za 
wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o 

postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
5) dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wnio-

sków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia 
środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w 
Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,

6) usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie 
kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach 
o ruchu drogowym,

7) wydawania poleceń,
8) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i 

samorządowych,
9) zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jed-

nostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie 
użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak rów-
nież do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach 
określonych w ustawie o Policji.

Jak wynika z powyższego, zakres uprawnień strażników 
miejskich jest dość szeroki i wykracza poza obiegowe wyob-
rażenie strażnika wyłącznie blokującego koła nieprawidłowo 
zaparkowanych pojazdów bądź karającego „babcię handlującą 
pietruszką”. 

Oczywiście muszę potwierdzić – nadal najwięcej interwencji 
podejmujemy wobec kierowców parkujących swoje samocho-
dy w miejscach zabronionych. Nie jest to wyłącznie kielecka 
specyfika. Szczególnie trudna sytuacja panuje w osiedlach 
mieszkaniowych. 

Do niedawna jeszcze problemem było interweniowanie na 
drogach wewnętrznych (pisałem o tym w 2010 roku), jednak 
znowelizowane Prawo o ruchu drogowym i rozporządzenia 
wykonawcze pozwalają nam w miarę skutecznie rozwiązywać 
ten problem. 

Co może Straż Miejska Kilkaset podpisów zebrali zwolennicy likwidacji kieleckiej Straży 
Miejskiej. Potrzebują dwóch tysięcy, żeby zgłosić obywatelski 
projekt uchwały pod obrady rady miasta.

– Zbieranie podpisów trwa – zapewnia Jacek Lewinowski ze 
stowarzyszenia Kielce Nasz Dom.

Stowarzyszenie jest inicjatorem obywatelskiego projektu likwidacji 
Straży Miejskiej w Kielcach. Członkowie Stowarzyszenia liczą na 
zebranie nawet kilkunastu tysięcy podpisów, żeby zorganizować 
referendum w tej sprawie. 

Podczas zbiórki na ul. Sienkiewicza podpisują się głównie 
młodzi ludzie. – Straż miejska jest niepotrzebna, bo zajmuje się 
tylko karaniem za picie piwa na ulicy, lub w parku i złe parkowanie 
samochodów – mówią młodzi. (K)
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Już samo oznakowanie dróg wewnętrznych znakami drogo-
wymi daje nam możliwość wyciągania konsekwencji wobec 
kierowców, którzy do tych znaków się nie zastosują. Natomiast 
utworzenie z takich dróg, przez ich zarządzających „stref ruchu” 
powoduje, że na drogach tych obowiązują wszystkie zapisy 
Kodeksu drogowego. 

Celowo piszę o parkowaniu bo jest to ciągle temat najczęś-
ciej poruszany na spotkaniach z mieszkańcami oraz stanowi 
najliczniejszą grupę interwencji zgłaszanych do dyżurnego 
Straży Miejskiej. 

Ustawodawca ograniczył prawo straży miejskich do nakładania 
mandatów karnych, w tym za wykroczenia drogowe. Strażnicy 
mogą w tych przypadkach nakładać mandaty karne w wąskim 
zakresie i są to wyłącznie sytuacje, gdy kierujący:

1. Nie stosuje się do znaku drogowego „zakaz ruchu w obu 
kierunkach” (mamy w takim przypadku prawo do zatrzymania 
pojazdu będącego w ruchu),

2. Narusza przepisy o zatrzymaniu i postoju pojazdów,
3. Narusza przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia 

i zarejestrowania czynu przy użyciu fotoradaru.
Strażnicy miejscy nie mogą natomiast podjąć skutecznej 

interwencji wobec kierującego, który nie zastosował się np. 
do znaku „zakaz wjazdu” (potocznie – to jazda pod prąd). W 
takich przypadkach jesteśmy zobowiązani poinformować o 
zdarzeniu policję.

Mandat za wykroczenie
Strażnik przy wykonywaniu obowiązków służbowych, może 

m.in. wylegitymować, udzielić pouczenia, ukarać grzywną w 
postępowaniu mandatowym oraz skierować sprawę do Sądu 
Rejonowego w Kielcach. 

Zatrzymam się na chwilę przy kwestii nakładania mandatów 
karnych. Z każdym rokiem jest to coraz szerszy katalog wy-
kroczeń. Obecnie możemy ukarać mandatem za wykroczenia 
ujęte w aż 97 artykułach różnych ustaw. Poza wykroczeniami 
drogowymi, o których wspomniałem wcześniej, najważniejszy-
mi z nich są wykroczenia, polegające na:

* zakłócaniu spokoju i porządku publicznego i spoczynku 
nocnego,

* umieszczaniu w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczo-
nym ogłoszenia, plakatu, afiszu, apelu, ulotki, napisu lub rysunku 
albo wystawianiu ich na widok publiczny w innym miejscu bez 
zgody zarządzającego tym miejscem, dokończenie na str. 19

* nie umieszczeniu w widocznym miejscu tabliczki z numerem 
porządkowym posesji,

* nie zabezpieczeniu miejsca niebezpiecznego dla życia i 
zdrowia człowieka,

* nie zachowaniu środków ostrożności przy trzymaniu zwie-
rząt,

* publicznym dopuszczeniu się nieobyczajnego wybryku,
* używaniu w miejscu publicznym nieprzyzwoitych słów,
* niszczeniu roślinności przeznaczonej do użytku publicznego 

(tu prym wiodą niestety kierowcy),
* zanieczyszczaniu bądź zaśmiecaniu miejsc publicznych,
* wjeździe do lasów pojazdami silnikowymi bez zezwole-

nia,
* puszczaniu psa luzem w lesie, poza czynnościami związa-

nymi z polowaniem,
* uchylaniu się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu 

osobistego,
* spożywaniu alkoholu w miejscach zabronionych bądź nie 

umieszczeniu w widocznym miejscu przez właściciela lokalu 
tabliczki informującej o szkodliwości spożywania alkoholu,

* sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 lub nie 
umieszczaniu informacji o zakazie takiej sprzedaży,

* wprowadzaniu do obrotu lub użytkowania, stosowaniu bądź 
przechowywaniu w stanie gotowości do użycia przyrządów 
pomiarowych, podlegających prawnej kontroli metrologicznej, 
bez wymaganych dowodów tej kontroli lub niespełniających 
wymagań,

* uchylaniu się od obowiązku ochronnego szczepienia psów 
przeciwko wściekliźnie,

* wykonywaniu prac ziemnych oraz innych prac związanych 
z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń tech-
nicznych w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na 
terenach zieleni lub zadrzewieniach w sposób znacząco szko-
dzący drzewom lub krzewom,

* wypalaniu łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przy-
drożnych, szlaków kolejowych, trzcinowisk lub szuwarów,

* nie przekazaniu pojazdu wycofanego z eksploatacji do przed-
siębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy 
prowadzącego punkt zbierania pojazdów, 

* umieszczaniu zużytych baterii lub zużytych akumulatorów 
razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku, 

* umieszczaniu plakatów i haseł wyborczych na ścianach 
budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i 
słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach 
energetycznych, telekomunikacyjnych i innych bez zgody właś-
ciciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.

Na straży ekologii
Bardzo ważne są działania związane z szeroko pojętą ekologią. 

Składają się na to kontrole posesji pod kątem utrzymywania na 
nich porządku, posiadania umów na wywóz odpadów komu-
nalnych czy prawidłowej gospodarki ściekami, ale też karanie 
sprawców zanieczyszczania miejsc publicznych oraz kontrola 
zakładów pracy (czynimy to wspólnie z pracownikami Wydziału 
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Kielcach). 

Wielu Kielczan przekonało się już bardzo „boleśnie” o tym, 
iż nie opłaca się oszczędzać np. na gospodarowaniu odpadami 
„na własną rękę”, gdyż jesteśmy tu nieugięci - takie zachowanie 
skutkuje nałożeniem na sprawcę wykroczenia stuzłotowego 
mandatu karnego lub skierowaniem sprawy do sądu. Również 
sprawców wyrzucania odpadów np. do lasów traktujemy sta-
nowczo i bez pobłażliwości.

Konfliktowa sytuacja na ul. Warszawskiej 5. Kierowcy nagminnie parkują „na 
zakazie”. Miał być deptak, jest zatłoczona jezdnia z parkingiem Fot. K.Skup 
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Kalendarz wdrożenia nowego systemu odbioru śmieci

Kto śmieci – ten płaci (III)

Altanka śmietnikowa w osiedlu Zagórska-Południe Fot. K.Skup 

Jak już informowaliśmy w kwartalniku „My z KSM” 
z września i grudnia 2011 r., ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. 
znowelizowana została ustawa o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach z 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2011 
Nr 152 poz. 897). Nowela ustawy wprowadza radykalne 
zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. 
Podstawowa zmiana to przekazanie władztwa i odpo-
wiedzialności nad nimi samorządom gminnym. 

Zadania zostały podzielone na: 
- obowiązki gminy,
- samorząd wojewódzki,
- zadania i obowiązki dla właścicieli nieruchomości,
- obowiązki firm odbierających odpady. 
Znowelizowana ustawa wprowadza ostateczne terminy wejścia 

jej w życie i wdrożenia przepisów:
1. 1 stycznia 2012 r. - wejście w życie ustawy nowelizującej 

z dnia 1 lipca 2011 r. 
2. 1 lipca 2012 r. - do tego dnia sejmiki wojewódzkie mają 

uchwalić wojewódzki plan gospodarki odpadami i określić 
granice regionów przypisując do nich gminy i odpowiednią 
ilość mieszkańców.

3. 31 grudnia 2012 r. - do tego dnia rady gmin mają obowiązek 
uchwalić:

a) regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, 
w którym ustalone zostaną obowiązki właścicieli nieruchomości 
i zarządzających nimi podmiotów w zakresie zbierania odpadów, 
w tym selektywnie, ilości pojemników oraz częstotliwość ich 
opróżniania,

b) stawki opłat za usługi pozbywania się odpadów komunal-
nych na rzecz gminy. Opłaty stanowić będą dochód gminy i 
mają pokryć koszty:

- zbierania, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów,

- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania 
odpadów,

- obsługi administracyjnej.
Ustawa nie określa górnej granicy stawek jakie może uchwalić 

rada gminy. 
Przepisy ustawy uprawniają wójtów, burmistrzów i prezyden-

tów miast do korzystania z ordynacji podatkowej i przymuso-
wym ściąganiu daniny w trybie egzekucji administracyjnej od 
zalegających z opłatami mimo, że nie są to podatki.

c) metodę obliczania opłaty za odbiór odpadów przyjmując za 
podstawę jeden lub kilka kryteriów np:

- liczbę mieszkańców w danej nieruchomości,
- ilość zużycia wody w danej nieruchomości,
- powierzchnię lokalu mieszkalnego, 
- stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
- od gospodarstwo domowego,
gmina ma zatem dowolność wyboru metody obliczania 

opłat,
d) termin, częstotliwość i tryb wnoszenia opłat,
e) wzór deklaracji o wysokości opłat składanej przez właści-

cieli nieruchomości, terminu i miejsca ich składania.
Wszystkie uchwały rady gminy są aktami prawa miejscowe-

go.

Niezależnie od uchwał rady gminy, samorząd gminy jest rów-
nież zobowiązany do:

a) przeprowadzenia przetargów na wybór podmiotu, który 
będzie budował, utrzymywał lub eksploatował instalację do 
przetwarzania odpadów,

b) przeprowadzenia przetargów na odbieranie odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości (II półrocze 2012 r.)

Nie ulega wątpliwości, że spółdzielnie mieszkaniowe i wspól-
noty mieszkaniowe są z mocy prawa zobowiązane do realizacji 
obowiązków wynikających ze znowelizowanych przepisów 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy.

Do najważniejszych z nich należy:
a) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbiera-

nia odpadów oraz utrzymania ich w należytym stanie sanitarnym 
(np. mycie),

b) umożliwienie mieszkańcom selektywnej zbiórki odpa-
dów, 

c) ustalenia liczby osób zamieszkałych w danej nieruchomości 
potrzebnych do wypełnienia deklaracji o wysokości opłat za od-
biór odpadów. Wywiązanie się z tego zadania będzie trudne. Nie 
ma już bowiem obowiązku prowadzenia książek meldunkowych 
przez Spółdzielnię, zatem ustalenie liczby osób zamieszkałych 
w danym lokalu czy budynku może być tylko szacunkowe. 

Służby Urzędu Miasta mogą zaś weryfikować dane zawarte 
w deklaracji. Mając bowiem deklarację z ilością osób zamiesz-
kałych i porównanie jej z ewidencją ludności, którą dysponuje 
Urząd Miasta, z pewnością dojdzie do rozbieżności i w konse-
kwencji ustalenia nowej opłaty oraz jej wyegzekwowanie.

4. 1 stycznia 2013 r. - w tym terminie zaczyną obowiązywać 
nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach, 
stawki opłat, wzory deklaracji i terminy ich złożenia. 

5. 1 lipca 2013 r. - zacznie obowiązywać ustawa w pełnym 
zakresie. Wejdą w życie uchwały rady gminy. Gminy zaczną po-
bierać opłaty od właścicieli nieruchomości wg nowych zasad.

Do tego czasu muszą być również rozstrzygnięte przetargi na 
odbieranie odpadów komunalnych organizowane przez gminy 
i podpisane umowy z przedsiębiorstwami.

Jak z tej ogólnej charakterystyki zadań widać, w najbliższym 
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czasie czeka nas istotna „rewolucja śmieciowa”, której wdro-
żenie przyniesie wiele problemów, a opłaty za wywóz śmieci 
wzrosną. 

Nie omawiam tutaj spraw związanych z firmą, która wywozić 
będzie odpady z terenu objętego zarządzaniem KSM np.: do-
starczanie pojemników, wywóz odpadów o dużych gabarytach 
itd. Podane wyżej informacje dają wiedzę o czekających nas 
wielkich zmianach. 

MACIEJ SOlARZ

Dla porządku publicznego
Najważniejszą z punktu widzenia mieszkańców Kielc jest 

sprawa zachowania spokoju i porządku publicznego. Zdaniem 
prof. Andrzeja Marka „pod pojęciem porządku publicznego 
rozumie się uporządkowany odpowiednimi przepisami, wol-
ny od zakłóceń bieg życia zbiorowego”. Jeżeli zaś chodzi o 
spokój publiczny, to oznacza on niezakłócony stan równowagi 
psychicznej nieokreślonej liczby osób, przy czym wykroczenia 
przeciwko spokojowi publicznemu wywołują zakłócenia tego 
stanu (zaniepokojenie, oburzenie itp. reakcje ludzi).” [w: Prawo 
wykroczeń (materialne i procesowe), Wydawnictwo C.H. Beck, 
Warszawa 2002, str. 119]. 

W tej dziedzinie w każdym roku mamy pełne ręce roboty, 
szczególnie za sprawą osób spożywających alkohol w miejscach 
zabronionych (na ulicach, skwerach w parkach, a ponadto w 
wyniku inicjatywy Straży Miejskiej w Kielcach – na klatkach  
schodowych), młodzieży krzyczącej pod oknami mieszkań czy 
też osób zakłócających porządek podczas imprez sportowych. 

Te interwencje czasami stanowią duże zagrożenie dla interwe-
niujących strażników, dlatego przysługuje nam prawo użycia 
środków przymusu bezpośredniego, takich jak siła fizyczna, 
kajdanki, pałki służbowe czy psy służbowe. 

Nie raz musieliśmy ich używać w celu przeciwdziałania czyn-
nej napaści na strażników lub przywrócenia naruszonego ładu 
w miejscach publicznych. 

W tym miejscu chciałbym zaakcentować bardzo ważne upraw-
nienie, które nadano nam zupełnie niedawno, tj. możliwość 
dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości pod-
ręcznych bagaży osoby. Te czynności obwarowane są oczywiście 
odpowiednimi przepisami, które powodują, że prawo to nie jest 
przez nas nadużywane, a stosowane wyłącznie wobec osób 
stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla 
życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia.

W Systemie Ratownictwa Drogowego
Ta działalność wymusza konieczność ustawicznego podnosze-

nia umiejętności związanych z taktyką i techniką wykonywania 
interwencji. Od lat strażnicy przechodzą cykliczne szkolenia, 
które prowadzi wykwalifikowany instruktor.Obejmują one też 
podstawy udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz 
umiejętność użycia defibrylatora. 

Jest to bardzo ważne, bo przepisy nakładają na strażników 
obowiązek udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowa-
nym w trakcie interwencji, a po drugie – wymaga tego zwykłe 
poczucie odpowiedzialności, wynikające ze służebnej roli, jaką 
pełnimy w naszej społeczności lokalnej.

dokończenie ze str. 17

Co może Straż Miejska

Obecnie posiadamy cztery defibrylatory (w tym trzy wypoży-
czone przez Urząd Miasta w Kielcach), które są na wyposażeniu 
radiowozów. Są w ten sposób dostępne dla wszystkich Kielczan 
i gotowe do użycia w przypadku nagłego zatrzymania akcji 
serca. Zapewniam Państwa, iż już wiele razy strażnicy wyko-
rzystali posiadane umiejętności udzielenia pierwszej pomocy 
oraz użycia defibrylatora. Dzięki tym umiejętnościom zdołali 
uratować życie kilku osób. 

Nie mogę też nie wspomnieć, że od ubiegłego roku jesteśmy 
jedyną w Polsce strażą miejską wpisaną do Krajowego Rejestru 
Systemu Ratownictwa Drogowego.

Fotoradar wymusza porządek na drodze
Straż Miejska ma też fotoradary dla kontroli przekraczania 

prędkości. Procentowy udział tych działań we wszystkich efek-
tach naszej służby wynosi około 15-16%, jednak rzeczywista 
ich wartość jest o wiele większa. 

Wbrew wielu głosom krytyki i narzekaniom, iż działania te 
nastawione są przede wszystkim na efekt finansowy, prawda jest 
taka, że w każdym państwie działania takie są prowadzone.

Nie raz widziałem w Niemczech przenośne fotoradary umiesz-
czone na odcinkach końcowych autostrad, gdzie prędkość 
dopuszczalna ograniczana jest nawet do 50 km/h. Zamiast 
upatrywać w takich działaniach „wyciągania” pieniędzy z port-
feli obywateli, należałoby raczej dostrzec tu aspekt porządku i 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Wspomniani wcześniej Niemcy działania takie konsekwentnie 
prowadzą, a ich efektem jest porządek i dyscyplina w ruchu 
drogowym, co przekłada się na mniejszą ilość wypadków i ko-
lizji. Analogiczna idea przyświeca działalności Sekcji Obsługi 
Urządzeń Samorejestrujących w Straży Miejskiej w Kielcach. 

Mam nadzieję, że przybliżyłem Państwu zakres uprawnień, 
jakie posiada straż miejska. Zachęcam, by zgłaszać dyżurnemu 
SM w Kielcach wszelkie problemy, które strażnicy moga pomóc 
rozwiązać. Proszę pamiętać, nawet jeśli rozwiązanie problemu 
wykracza poza nasze uprawnienia, nie oznacza to, że pozosta-
wimy kogoś bez pomocy. Osoba zgłaszająca się zostanie po-
instruowana o sposobach i możliwościach załatwienia sprawy.

WOJCIECH BAFIA
z-ca komendanta Straży Miejskiej w Kielcach



STRONA 20

NA WESOŁO

„MY Z KSM”, kwartalnik, pismo bezpłatne, redaktor naczelny: Maciej Solarz, Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 
25-344 Kielce, ul. Kujawska 26, tel. 041 34 16 290

Czy wiesz, że...

(MaS)

Naczelny Sąd Administracyjny ocenił, 
że praktyka urzędów, które w postępo-
waniu administracyjnym zawiadamiają 
nie tylko wspólnotę, ale także poszcze-
gólnych jej członków (właścicieli lokali) 
jako strony jest błędna. 

Tylko wspólnota mieszkaniowa re-
prezentuje właścicieli lokali. Sam fakt 
zamieszkiwania w budynku nie daje 
właścicielowi lokalu statusu strony. 

Członek wspólnoty mieszkaniowej 
(właściciel) tylko wtedy może wystąpić 
jako strona w postępowaniu admini-
stracyjnym, gdy wykaże swój własny, 
indywidualny interes prawny w sprawie, 
w której toczy się postępowanie (sygn. 
akt II OSK 419/10). 

X    X    X
Za usuniecie 1m2 powierzchni pokrytej 

krzewami trzeba będzie w 2012 r. zapła-
cić 236,60 zł. Zniszczenie 1m2 zieleni na 
trawnikach będzie kosztowało 54,41 zł, 
a na kwietnikach 467,29 zł. Takie stawki 
opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz 
zniszczenie zieleni ustalił minister śro-
dowiska w obwieszczeniu z 13.X.2011 r. 
(M.P. Nr 95 poz.963). 

X    X    X
16 grudnia 1922 r. (89 lat temu) padły 

śmiertelne strzały do pierwszego pre-
zydenta II Rzeczpospolitej Gabriela 
Narutowicza, zwiedzającego wystawę w 
warszawskiej Zachęcie.

Utworzony pozaparlamentowy rząd 
Władysława Sikorskiego wprowadził 
rygory stanu wojennego. Już 20 grudnia 
1922 r. nowym prezydentem RP został 
Stefan Wojciechowski.

X    X    X
Z początkiem 1931 r. przeprowadzono 

w Polsce powszechny spis ludności. Nasz 
kraj zamieszkiwało 31 mln 916 tys. oby-
wateli. Językiem polskim posługiwało się 
68,9% ludności. 

Wg pierwszego powojennego spisu 
ludności (14.02.1946 r.) było nas 23 mln 
930 tys. W miastach żyło 31,8% na wsi 
68,2% Polaków. 11 miast miało powyżej 
100 tys. ludności (Warszawa - 479 tys. 
Łódź - 497 tys. Kraków - 299 tys., Poznań 
- 268 tys.). Obecnie w Polsce zamieszkuje 
blisko 38 mln 170 tys. obywateli, którzy 
posługują się językiem polskim ogólno-
narodowym. 

W świecie, około 44 mln ludzi mówi 
po polsku.

Przychodzi baba z córką do lekarza.
– Ewa stań prosto, żeby pan doktor zobaczył jaka jesteś krzywa.

x    x    x
Dentysta schyla się nad pacjentem, gdy nagle zastyga w bezruchu i pyta:
– Czy mi się wydaje, czy trzyma pan rękę na moich jądrach?
Pacjent uspokojonym głosem:
– To tylko taka asekuracja. Bo przecież nie chodzi o to, żebyśmy sobie ból zadawali. 

Prawda, panie doktorze?
x    x    x

Mężczyzna goni kobietę i bije ją cały czas deską. Zatrzymuje go jakiś przechodzień 
i mówi:

– Co pan robi? Czemu ją pan bije?
– To moja teściowa.
– A to kantem ją, kantem.

x    x    x
Małżonek wraca późno do domu.
– Która godzina – pyta zaspana żona.
– Dziesiąta – odpowiada mąż.
– Tak? Słyszę, że właśnie bije pierwsza.
– No przecież zera nie może wybić, kochanie.

x    x    x
Synek wyszedł z ojcem na spacer. Nagle kłania się jakiemuś obcemu mężczyźnie.
– Kto to jest? - pyta ojciec.
– To pan z MPO. Zawsze jak wychodzisz do pracy, dzwoni do drzwi i pyta czy teren 

jest czysty.
x    x    x

– Janie!
– Tak, panie?
– Kto nasikał na śniegu: Wesołego Alleluja Panu Hrabiemu?
– Ja, proszę pana.
– Przecież nie umiesz pisać.
– Pani hrabina mnie prowadziła.

x    x    x
Po wczasach we Francji wracają do Polski: Masztalski, jego starszy syn i ojciec.
– Och te Francuzki – wzdycha syn – co za temperament.
– A co za finezja – dodaje Masztalski.
Po chwili odzywa się ojciec: – A... ile cierpliwości mają.

x    x    x
Patrycja, po litrze to z ciebie nawet niezła laska...
– Roman, oszalałeś? To ja, Bronek.

x    x    x
Nie pij za kierownicą. Stukniesz kogoś w zderzak i sobie rozlejesz.

Powracającego późnym wieczorem do domu męża wita żona z wałkiem.
– Ty łajdaku, masz na twarzy szminkę.
– To nie szminka, to krew. Potrącił mnie samochód.
– No...masz szczęście.

x    x    x
W czasie rozprawy rozwodowej sędzia zwraca się do męża: – A więc zawsze 

wieczorami, kiedy wracał pan do domu, zastawał pan w szafie ukrytego jakiegoś 
mężczyznę?

– Tak.
– I to było powodem nieporozumień? 
– Tak, bo nie miałem gdzie powiesić ubrania.

(MaS) 


