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Nasza dama ma dwie piątki 
Jest solidna, zamożna, piękna i zadbana,
W wyborach ostrożna i przez to kochana.
Stał do niej kiedyś kandydatów sznurek.
Zdążyła wydać za mąż już kilka swych córek.

Jej majątek wciąż rośnie, więc trudno się dziwić,
Że konkurencja marzy, by ją uszczęśliwić.
To jest nasza Spółdzielnia, ta najstarsza w mieście.
Gospodarna, niezależna, samorządna wreszcie.

Ma sklepy, usługi, przedszkola i szkoły,
Baseny i boiska oraz klub wesoły.
Jest porządnie, czysto i mieszkasz bezpiecznie.
W centrum biuro – tam traktują cię grzecznie.

Nie odśnieżasz, nie zamiatasz, nie wywozisz śmieci,
Bo to robi Spółdzielnia, lub komuś to zleci.
Gdy kran ci szwankuje, lub sedes się chwieje,
Dzwonisz na Kujawską, rozmawiasz z Maciejem.

Ponadto masz sąsiada, co pożyczy soli
Lub wspomoże pigułką, gdy cię głowa boli.
Dobrze się tu mieszka i wiesz, że to twoje.
Po co więc państwo toczy ze Spółdzielnią boje?

Czas to zweryfikował, więc się człeku zbudź!
Jest nieźle, spokojnie, więc po co to psuć?

Im starsza, tym lepsza i potrzebna ludziomIm starsza, tym lepsza i potrzebna ludziom
Grono 54 zapaleńców ze środowiska nauczycielskiego oraz związku pracowników 

handlu i spółdzielczości, marzących o swoim mieszkaniu 29 grudnia 1957 r. przeprowa-
dziło w Kielcach Zgromadzenie Założycielskie Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Ustalono statut, wybrano 8 osobową Radę Nadzorczą pod przewodnictwem Stanisława 
Siudy i 3 osobowy Zarząd w składzie: Stanisław Syska – przewodniczący, Jan Jakob-
sche – zastępca, Julia Iwańska – członek. Sąd Powiatowy w Kielcach 27 lutego 1958 r. 
zatwierdził statut i wpisał Kielecką Spółdzielnię Mieszkaniową do rejestru.

Była pierwszą spółdzielnią mieszkaniową, która w rezultacie następstw Października 
1956 r. pojawiła się w pejzażu Kielc. Miasto liczyło wówczas blisko 80 tys. mieszkań-
ców. Masowo napływała ludność wiejska, bo rozwijający się przemysł dawał szansę 
zdobycia pracy. Najtrudniej jednak było rozwiązać problemy mieszkaniowe. Jako 
pierwsza podjęła się tego Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. 

Rada Nadzorcza i Zarząd KSM pracowali społecznie, bez własnego lokalu. Sprawy 
urzędowe Spółdzielni załatwiali w miejscach pracy i w prywatnych domach.

Gala na Jubileusz

KSM 1958 - 2013
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W poniedziałkowy wieczór 4 lutego 2013 r. 
w wypełnionej po brzegi dużej sali Kieleckie-
go Centrum Kultury odbyła się uroczystość 
wręczenia Nagrody Miasta Kielc za 2012 r. 
Otrzymało ją 10 laureatów, którzy swoją pracą 
i działalnością przyczyniają się do promocji i 
rozwoju Kielc. Nagrodę specjalną otrzymała 
reprezentacyjna placówka kulturalna w mie-
ście, obchodzące Jubileusz 20 lat działalności 
Kieleckie Centrum Kultury. 

Wśród laureatów znalazło się dwóch przed-
stawicieli spółdzielczości: Alfred Domagalski 
– Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdziel-
czej i Zdzisław Wójtowicz – wieloletni 
działacz społeczny Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a od 
2000 r. przewodniczący Forum Kieleckich Spółdzielni Miesz-
kaniowych – stowarzyszenia zrzeszającego 12 największych 
spółdzielni mieszkaniowych w mieście. 

Nagrodzeni otrzymali statuetkę, grawerton i złote spinki oraz 

Nagrody Kielc 
dla spółdzielców 

Trwa nieustanny rozwój i zwiększanie funkcjonalności naszego 
serwisu internetowego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
członków i innych użytkowników lokali w zasobach naszej 
spółdzielni w zakresie zamieszczania ogłoszeń mieszkaniowych, 
na początku lutego 2013 r. na stronie internetowej www.ksm.pl 
została uruchomiona nowa funkcja - giełda mieszkaniowa.

Ogłoszenie typu sprzedam, kupię, wynajmę- zamienię można 
zamieszczać nieodpłatnie, bez wychodzenia z domu. Przed 
zamieszczeniem ogłoszenia należy zapoznać się z zasadami 
dotyczącymi jego publikacji i je zaakceptować. Zachęcamy 
do korzystania z tej wygodnej formy „wirtualnej tablicy ogło-
szeń”. 

Andrzej Armada
Informatyka KSM

Giełda mieszkaniowa na www.ksm.pl

piękny bukiet kwiatów i 2 tys. zł. Prezes Alfred Domagalski 
nagrodę pieniężną przekazał na rzecz jednego z domów dziecka 
w Kielcach. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. 
Cieszymy się, że w Roku Jubileuszu 55 – lecia KSM, samorzą-
dowe władze miasta dostrzegły i wyróżniły prestiżową Nagrodą 
Kielc naszych spółdzielców.                                          (MaS)

Alfred Domagalski i Zdzisław Wójtowicz z kwiatami, obok prezydent Kielc Wojciech Lubawski oraz 
przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki

Zdrowych, spokojnych 
Świąt Wielkiej Nocy 

życzą Rada Nadzorcza, 
Zarząd i Rady Osiedlowe KSM

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa wynajmie mieszkanie o pow. 
użytkowej 86,10 m2 – 4 pokoje, kuchnia, 2 łazienki, w budynku przy ul. 
Zagórskiej 57 (parter). 

Miesięczny czynsz za wynajem wynosi 1500 zł (w tym zaliczka na poczet 
kosztów c.o. i za zużycie wody wg. średniego zużycia w budynku). Dodatko-
we opłaty: za wywóz śmieci w wysokości 9,50 zł/na osobę miesięcznie.

Mieszkanie można obejrzeć codziennie, po uprzednim uzgodnieniu 
terminu – tel. 797 308 608

Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych wniosków w biurze 
KSM, ul. Kujawska 26, pok. 12

Atrakcyjne mieszkanie na wynajem`
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Od pierwszych dni mojego prezydenckiego urzędowania bu-
dowałem wizję naszego miasta na silnym fundamencie jakim 
była perspektywa wsparcia unijnego. Pamiętałem dobrze swój 
entuzjazm z decyzji Rady Europejskiej w Goteborgu w czerwcu 
2001 roku. Nie miałem najmniejszej wątpliwości, że w trzy lata 
później wciągniemy na maszty niebieskie flagi Unii Europej-
skiej. Gdy zostałem Prezydentem Kielc swoje plany oparłem 
na trzech zasadniczych działaniach.

Po pierwsze: zaangażować się w zaabsorbowanie jak najwięk-
szych środków przedakcesyjnych i akcesyjnych. 

Po drugie: zwiększyć dochody i ograniczyć wydatki tak, by z 
nadwyżek budżetowych i zdolności kredytowych zagwaranto-
wać maksymalny tzw. udział własny.

Po trzecie: przygotować kompletne dokumentacje techniczne 
na liczne zadania infrastrukturalne. 

Z przedakcesyjnej kasy wyciągnęliśmy około 30 mln zł., co 
było wtedy niezłym osiągnięciem. A po przystąpieniu do Unii 
Europejskiej, w okresie 2007 – 2014, w naszym mieście zostały 
zrealizowane, lub są w trakcie realizacji, inwestycje z udziałem 
pieniędzy unijnych na wartość przekraczającą 4 miliardy zł. 

To nas ustawia jako liderów w pozyskiwaniu środków pomo-
cowych w przeliczeniu na głowę mieszkańca. W tym pierwszym 
akcesyjnym okresie do priorytetów zaliczyliśmy trzy obszary:

1. Diametralna zmiana warunków komunikacyjnych miasta.
2. Rewitalizacja centrum Kielc.
3. Spełnienie wszystkich warunków stawianych przez Unię 

dotyczących ochrony środowiska.
Do końca 2014 roku wszystkie pięć głównych tras wylotowych 

z Kielc będą dwujezdniowe, a rozwiązania wewnątrz miasta 
zapewnią komfort jazdy na najbliższe lata. W tym czasie zostaną 
zakończone również prace w centrum, przywracające mu swoją 
dawną urodę. Wybudowana w Sitkówce-Nowiny super nowo-
czesna oczyszczalnia ścieków dla naszego miasta jest stawiana 
za wzór innym samorządom, a nowoczesna fabryka utylizacji 
śmieci w Promniku uzyskała pełne unijne dofinansowanie i 
podpisano umowy na jej realizację.

Pomimo, że nowa perspektywa finansowa Unii 2014-2020 
dopiero przed nami, prace nad jej wykorzystaniem w Kielcach 
trwają już od 2011 roku. Do zadań które będą najważniejsze 
zaliczyliśmy:

1. Dalsze finansowanie inwestycji drogowych.
2. Rewitalizację osiedli mieszkaniowych.
To drugie zadanie jest zadaniem nowym i nowatorskim w 

naszym kraju. W Kielcach połowa mieszkańców mieszka na 
terenie kilkunastu osiedli, głównie spółdzielczych. W naszych 
planach nie różnicujemy osiedli ze względu na ich właścicieli, 
lub zarządzających. Tak samo traktujemy osiedla komunalne, 
spółdzielcze i prywatne. 

Obserwując takie skupiska bloków mieszkalnych przez ostatnie 
lata w różnych krajach wyciągamy taki oto wniosek ogólny, że 
niepielęgnowane osiedla mieszkaniowe zamieniają się w getta. 
Fundamentalną sprawą jest odzyskanie przez mieszkańców 
przestrzeni publicznej w miejscach swojego zamieszkania. 

Dzisiaj przestrzeń ta jest zawłaszczona przez samochody. To 
dla nich są uliczki osiedlowe, chodniki dla pieszych, trawniki, 
a nawet place zabaw. Nie do końca tym stanem można obcią-

żać właścicieli tych samochodów. Bo, czy czymś nagannym 
jest mieć samochód? A jeżeli się go ma, to trzeba gdzieś go 
zaparkować. Gdzie? To jest dla nas wszystkich wyzwanie. 
Musimy doprowadzić do tego, że chodniki będą do chodzenia, 
trawniki do cieszenia oczu zielenią, a place zabaw dla dzieci. 
Tylko wtedy będziemy lubić swoje osiedle i będziemy się w nim 
dobrze czuć. Wyzwanie to wymaga wybudowania w naszym 
mieście około 12 tysięcy miejsc parkingowych. Muszą to być 
parkingi wielokondygnacyjne, ze względu na brak wolnych 
przestrzeni, a koszt ponoszony przez właściciela samochodu 
korzystającego z miejsca parkingowego na dzisiaj nie wyższy 
niż 100 zł. miesięcznie. By stało się to realne musimy zdobyć 
dofinansowanie unijne do budowy tych parkingów. I to w wyso-
kości 85%. Pozostałe 15% udziału własnego udźwignie miasto 
przy wsparciu spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Należy 
zacząć od ustalenia miejsca takich obiektów, uchwalenia przez 
Radę Miejską planów miejscowych i sporządzenia skutecznych 
aplikacji unijnych.

Drugim niezwykle ważnym zadaniem w nowej perspekty-
wie unijnej dotyczącym osiedli będzie badanie obiektów pod 
względem trwałości i efektywności energetycznej. Osiedla 
w większości wybudowane w latach 60. i 70. mają w swoich 
dokumentacjach określoną żywotność tych obiektów. 

Najczęściej deklarowano 50. letnie bezpieczeństwo techniczne 
budynków. W dużej części to obiekty wybudowane w techno-
logii „wielkiej płyty”, w której elementy nośne łączone są za 
pomocą spawów. Niektórzy już dzisiaj mieszkają w budynkach 
których żywotność według budujących albo się skończyła, albo 
zbliża się ku końcowi. Oczywiście naszym zadaniem nie jest 
wprowadzanie strachu wśród mieszkańców, ale poczucia obo-
wiązku we władzach miasta , spółdzielni i wśród zarządców. Bez 
wątpienia mieszkańcy chcą mieć pewność, że nie tylko oni, ale 
ich dzieci i wnuki będą mogli z tych mieszkań korzystać. 

Podpisaliśmy umowę o współpracy w tej sprawie z Politechni-
ką Świętokrzyską i już w 2013 roku poddamy ocenie pierwsze 
obiekty mieszkaniowe. W moich planach jest by każdy blok 
wybudowany przed 1980 rokiem posiadał nazwijmy to „cer-
tyfikat” gwarantujący żywotność obiektu na lata. Niestety taka 
operacja musi kosztować. Na szczęście nowa perspektywa 
unijna to umożliwia. Jestem przekonany, że mieszkańcy osiedli 
mieszkaniowych w Kielcach odczują to, że są niezwykle waż-
nym podmiotem naszego miasta. 

Przyszedł czas na 
osiedla mieszkaniowe
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Gdy obiegam myślą owe minione 55 lat dostrzegam łatwo 
wyodrębniające się w nim cztery zasadnicze okresy, które zdają 
się początkować historię i współczesność naszej spółdzielni.

Lata 1958-1980
Pierwszy okres trwał ponad 20 lat, od założenia spółdzielni w 

1958 r. do 1980 r., gdy dokonano pierwszego podziału majątku 
KSM i wyłoniono Świętokrzyską Spółdzielnię Mieszkaniową. 
Przekazano jej wówczas 50 budynków w osiedlach Święto-
krzyskie i Uroczysko i projektowane w osiedlach Na Stoku i 
Słoneczne Wzgórze oraz 11 tys. członków.

Tuż po powstaniu Spółdzielnia przystąpiła do poszukiwania 
terenów pod zabudowę inwestycyjną (miasto nie miało wiele 
wolnych terenów z uzbrojeniem komunalnym) oraz rekrutacji 
członków, ponieważ ich wkłady finansowe mogły pomóc w 
rozpoczęciu procesów inwestycyjnych. Warunki finansowania 
spółdzielczych mieszkań od 1957 r. były mniej korzystne niż 
ówcześnie obowiązujące w sektorze państwowym. Chętnych 
było niewielu, ale upór i konsekwentne działania ówczesnego 
Zarządu i założycieli musiały zaowocować. Wkrótce pierw-
szych 17. odważnych wpłaciło pieniądze. Również ówczesne 
Prezydium MRN udzieliło dotacji dla grupy nauczycieli w 
wysokości 2/3 wkładów mieszkaniowych. We wrześniu 1958 r. 
Kieleckie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego rozpo-
częło w rejonie między ul. Źródłową i ówczesnym Liceum 
im. Piotra Ściegiennego budowę pierwszego osiedla KSM. 
Wkrótce Spółdzielnia kupiła od Prezydium MRN budynek przy 
ul. Wesołej 29A i dalsze tereny użytkowane rolniczo w rejonie 
dzisiejszych ulic Karłowicza i Chopina oraz rozpoczęła budowę 
drugiego osiedla. 

Projektowane osiedla powstały w Biurze Projektowym 
„Inwestprojekt”. Zaliczono je wówczas do najładniejszych 
i najbardziej funkcjonalnych, a ich autorzy byli laureatami 
nagród państwowych i spółdzielczych. Równolegle z domami 
mieszkalnymi powstały budynki i pomieszczenia przeznaczone 
na cele handlowe, usługowe, kulturalno-oświatowe, przychodnie 
lekarskie i szkoły. 

Kierownictwo Spółdzielni przygotowało dynamiczny program 
budownictwa mieszkaniowego na lata 1965-1970 przewidując 
wybudowanie 4135 mieszkań. Rozbudowały się osiedla położo-
ne między ulicami: Kujawską, Szymanowskiego, Sandomierską, 
Szczecińską. Spółdzielnię wspierały finansowo duże zakłady 
pracy i miasto. Był to wówczas największy plac budowy w 
Kielcach. W 1970 r. władze Spółdzielni wyodrębniły dwa 
rejony administracyjne znane obecnie jako osiedla Zagórska 
Północ i Zagórska Południe. W listopadzie 1970 r. rozpoczęto 
budowę osiedla Sady na 9 tys. mieszkańców, a w 1974 osiedla 
Bocianek.

W styczniu 1971 r. w KSM przyjęto koncepcję budowy cał-
kowicie nowej dzielnicy miasta: Kielce – Północ dla 60 tys. 
mieszkańców. W jej skład weszły osiedla: Bocianek, Uroczysko, 
Słoneczne Wzgórze, Świętokrzyskie i Na Stoku. W latach 70. 
KSM budowała rocznie 1800-2000 mieszkań. W połowie lat 
70. Spółdzielnia „wkroczyła do wsi”. 

W Bodzentynie i Bielinach, powstały 3 budynki z 44 mieszka-
niami dla pracowników instytucji obsługujących rolnictwo, na-
uczycieli. KSM wybudowała także 117 domów jednorodzinnych 
w Kielcach w rejonie ul. Orkana. Już w 1978 r., gdy załamał się 
gierkowski program budowy „drugiej Polski” zaczął się spadek 
efektywności budownictwa mieszkaniowego. Powiększała się 
rzesza rodzin oczekujących na spółdzielcze mieszkanie. Za-

miast planowanych 4135 mieszkań, KSM wybudowała 3523, 
czyli o 612 mniej, z tego 543 mieszkania tj. 16% przekazano 
zakładom pracy, Politechnice Świętokrzyskiej i Wyższej Szkole 
Pedagogicznej. Wielkie zapotrzebowanie na mieszkania musiało 
się odbić na jakości. Obniżono wtedy normatyw powierzchni, 
ograniczono wyposażenie, budowano mieszkania z ciemnymi 
kuchniami, które dziś są zmorą mieszkańców. Jednak mieszkań 
przybywało. 

W stosunkowo krótkim czasie KSM z małej spółdzielni prze-
rodziła się w Spółdzielnię dużą, silną organizacyjnie i zdolną 
do trwałej działalności inwestycyjnej, o znaczącym wkładzie 
w rozwój inwestycyjny, urbanistyczny i społeczno-kulturalny 
miasta. Roczne inwestycje osiągały w KSM 120 mln zł.

Lata 1980 – 1991
Drugi okres charakteryzuje się regresem spółdzielczego bu-

downictwa mieszkaniowego. Niewiele załagodziło sytuację 
wprowadzenie w 1981 r. ważnych zmian w systemie rozdziału 
mieszkań m.in: zniesienie stażu kandydackiego, przydzielanie 
mieszkań tylko członkom o długim stażu. Tworzono wojewódz-
kie struktury spółdzielcze, rozrastało się zaplecze inwestycyjne 
i wykonawczo-remontowe. Rozrastała się struktura administra-
cyjna. W 1984 r. zakończono budowę osiedla Armii Czerwonej 
(dzisiejsze Sandomierskie) i po 27 latach aktywnej działalności 
inwestycyjnej KSM zakończyła budowę mieszkań koncentrując 
się na zarządzaniu i eksploatacji zasobów. W 1989 r. zakończono 
montaż wodomierzy głównych we wszystkich obiektach KSM, 
których odczyty są podstawą do rozliczeń z dostawcą wody.

Zmiany polityczno-ustrojowe zapoczątkowane w 1989 r. wy-
warły ogromny wpływ także na spółdzielczość mieszkaniową 
i po raz kolejny przewartościowały zasady działania sektora 
mieszkaniowego. Ustawa z 20 stycznia 1990 r. o zmianach w 
organizacji i działalności spółdzielczości zwana też specustawą, 
doprowadziła do likwidacji CZSBM (Centralny Związek Spół-
dzielczośći Budownictwa Mieszkaniowego) i wojewódzkich 
związków spółdzielczych, ale wprowadziła dezorganizację 
działalności spółdzielni. Ustawa określiła również uproszczony 
tryb podziału spółdzielni i ulg w opłatach. 

Im starsza, tym lepszaIm starsza, tym lepsza
dokończenie ze str. 1

Do 1980 r. KSM oddała do użytkowania 863 tys. m2 pow. 
użytkowej zasobów. W osiedlach zamieszkało blisko 50 tys. 
ludzi, co w tym czasie stanowiło prawie 1/4 społeczności 
miasta. 

Wysokościowce przy ul. Sandomierskiej lata 60.
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Drastycznie spadła też liczba oddawanych do użytku mieszkań. 
W rezultacie również w KSM wzrastały nastroje niezadowolenia 
członków ze sposobu zarządzania Spółdzielnią. W marcu 1990 r. 
doszło do wyboru nowej Rady Nadzorczej z przewodniczącym 
Stanisławem Wysockim, a następnie w krótkim czasie trzykrot-
nej zmiany Zarządu.

29 października 1990 r. Zebranie Przedstawicieli dokonało 
drugiego podziału majątku KSM, podejmując decyzję o utwo-
rzeniu z osiedla Bocianek, samodzielnej spółdzielni o tej nazwie. 
Nowej Spółdzielni Bocianek przekazano 32 budynki z 2470 
lokalami mieszkalnymi, 2400 członków, 50 lokali użytkowych 
zlokalizowanych w 3 wolnostojących pawilonach i Osiedlowy 
Klub Kultury „KUMAK”. 

Lata 1992 – 2000
Trzeci okres to czas głębokich przemian w Polsce, które 

doprowadziły do systemu gospodarki rynkowej, wymusiły ko-
nieczność zmian, dostosowanie reguł prawno-organizacyjnych 
i ekonomicznych do nowych warunków.

Przejście na system gospodarki rynkowej wywołało w spół-
dzielniach wiele problemów natury ekonomiczno-prawnej. 
Chodziło o to, aby spółdzielcza forma gospodarowania była 
konkurencyjna na rynku, a jednocześnie zachowała swą spe-
cyfikę. Przepisy uznające gospodarkę rynkową nie określają 
konkretnych rozstrzygnięć w zakresie form organizacyjnych. 
Od 1991 r. własność spółdzielcza zaliczana jest przez GUS 
do własności prywatnej członków, spółdzielnia jest tylko pod-
miotem własności tego majątku. W działalności spółdzielni 
większego zatem znaczenia nabierają członkowie; spółdzielnia 
ma zabezpieczać ich interes i działać na zasadzie rachunku 
ekonomicznego. Musi jednocześnie znaleźć takie rozwiązania 
organizacyjne, które zapewnią skuteczną działalność zakresie 
jej możliwości. 

Dlatego Rada Nadzorcza KSM w 1992 r. i dalszych latach 
uchwaliła nową strukturę organizacyjną biura zarządu i szereg 
regulaminów wewnętrznych porządkujących i kształtujących 
całą sferę związaną z kreowaniem działalności spółdzielni i 
zarządzaniem gospodarką zasobami mieszkaniowymi. 

Ustalony został podział zadań, uprawnień i odpowiedzialności 
poszczególnych organów samorządu naszej spółdzielni. Za-
pewniono bardzo szerokie uczestnictwo członków w procesie 
zarządzania spółdzielnią, który został zdominowany ich wolą, 
a działalność Rady Nadzorczej, Rad Osiedlowych i Zarządu 
ukierunkowana została na prowadzenie działalności w interesie 
i na korzyść członków. 

Nie stworzono możliwości przekazywania między organami 
Spółdzielni uprawnień decyzyjnych z wyższego na niższy t

poziom zarządzania. Obszerna nowelizacja ustawy Prawo 
Spółdzielcze w 1994 r. i zmiana statutu KSM w 1995 r. wpro-
wadziły kolejne istotne zmiany w działalności i rozliczeniach 
finansowych z członkami Spółdzielni. Znowelizowany statut 
przyznał duże kompetencje Radzie Nadzorczej i radom osiedli. 
Poszczególne osiedla zyskały dużą samodzielność organizacyjną 
i w podejmowaniu decyzji gospodarczych czy finansowych. 
Wzrósł rzeczywisty udział osiedli w gospodarowaniu majątkiem 
Spółdzielni.

Lata 90. są dla KSM okresem działalności zmierzającej 
do oszczędności energii cieplnej, przez realizację dociepleń 
ścian budynków i zmian elewacji, stosowanie nowoczesnych 
technologii krycia dachów, modernizację węzłów cieplnych, 
automatykę pogodową, instalowania zaworów termostatycznych 
i podzielników kosztów ogrzewania w mieszkaniach, opomia-
rowania wody. Rozpoczęto kosztowny proces wymiany stolarki 
okiennej w mieszkaniach ze środków funduszu remontowego.

Wprowadzony został oryginalny fundusz tzw. samopomocy, 
który służył członkom znajdującym się w trudnej sytuacji ma-
terialnej w ponoszeniu kosztów utrzymania mieszkania.

W rezultacie termorenowacji budynków i modernizacji sieci 
i urządzeń ciepłowniczych, powstały rezerwy mocy cieplnej 
naszych dwóch kotłowni, które udało się sprzedać odbiorcom na 
zewnątrz, zapewniając tym samym zwiększone wpływy środków 
pieniężnych do Spółdzielni. Przełożyło się to na niższe opłaty 
za użytkowanie mieszkania.

W okresie tym ukształtował się model rozwiązań organizacyj-
nych i form demokratycznego zarządzania działalnością KSM. 
Samorządowy sposób zarządzania, bezpośredni udział członków 
w pracach Rad Osiedli i Rady Nadzorczej sprzyjał zaintereso-
waniu wynikami działalności Spółdzielni. Zwiększył się udział 
członków w zebraniach osiedlowych, szczególnie zebraniach 
sprawozdawczo-wyborczych. Do prac w organach spółdzielni 
kandydowało po kilkudziesięciu członków.

Tymczasem spółdzielczość mieszkaniowa jako organizacja 
działająca bez zysku i radząca sobie w gospodarce rynkowej sta-
ła się niewygodna dla deweloperów i prywatnych zarządców. 

Lata 1990-2001 czyli czas tzw. transformacji charakteryzu-
je się stopniowym, ale konsekwentnym wycofywaniem się 
państwa na pozycje obserwatora procesów w mieszkalnictwie 
i zmniejszaniem wsparcia finansowego. Potraktowanie miesz-
kania jako towaru, który każdy obywatel musi sobie kupić, 
dotknęło szczególnie młode pokolenie, ale również spółdzielnie 
mieszkaniowe. Począwszy od 1990 r. i likwidacji związków 
spółdzielczych, postępuje ingerencja państwa w samorządny 
mechanizm organizacji spółdzielczych.

Kolejne zmiany w przepisach ogólnospółdzielczych doprowa-
dziły w grudniu 2000 r. do uchwalenia przez Sejm RP oddzielnej 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, wyłączającej szcze-
gółowe przepisy związane z ich funkcjonowaniem z ustawy 
podstawowej (Prawa Spółdzielczego). Ustawa, która weszła w 
życie 24 kwietnia 2001 r. rozpoczęła nowy, trudny rozdział w 
zakresie działalności spółdzielni mieszkaniowych w Polsce.

Lata 2001 – 2013
Czwarty okres to współczesność i perspektywa przyszłości 

spółdzielczości mieszkaniowej. Po wejściu w życie ustawy o 
spółdzielniach mieszkaniowych i kolejnych jej nowelizacjach, 
w działalności spółdzielni wprowadzono szereg nieznanych 
wcześniej rozwiązań. Dotyczą one zmiany tytułów prawnych do 
lokali i procedur przenoszenia własności poszczególnych lokali 
na rzecz członków, ustanawiania odrębnej własności lokalu oraz 
powstawania wspólnot mieszkaniowych, jak również regulacji 
stanów prawnych gruntów, na których

Nowy budynek przy ul. Zagórskiej, pierwszy po 12 latach „niebudowania” 
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 stoją budynki spółdzielcze. 
W ustawodawstwie spółdzielczym dotyczącym spółdzielni 

mieszkaniowych następują szybko kolejne zmiany, niektóre 
wywołane wyrokami Trybunału Konstytucyjnego. Pierwsza 
już 21 grudnia 2001 r., następnie 19 grudnia 2002 r., 3 czerwca 
2005 r. i obszerna nowelizacja ustawy z 14 czerwca 2007 r.

Na wniosek Senatu RP ustawą z dnia 24 września 2009 r. 
dokonano zmiany art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych dotyczacej terminów powiadamiania o podwyżce opłat za 
mieszkania, dzieląc opłaty na zależne i niezależne od spółdzielni 
i różne terminy zawiadamiania. 

Następnie na podstawie projektu rządowego, kolejną 6. nowe-
lizację uchwalono ustawą z dnia 18 grudnia 2009 r., która sta-
nowiła reakcję na wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący 
finansowych warunków przekształcenia praw do mieszkań loka-
torskich w odrębną własność za tzw. „symboliczną złotówkę”. 

Wcześniej Trybunał Konstytucyjny uznał te przepisy za nie-
zgodne z Konstytucją RP, ale przez nowelizację ustawy przepisy 
o wykupie mieszkania za „symboliczną złotówkę” ponownie 
zaczęły obowiązywać od 30 grudnia 2009 r.

Niezależnie od zmian przepisów Zarząd KSM wprowadził 
warunki do wyodrębniania prawa do mieszkania dla wszystkich 
członków zainteresowanych tymi procedurami. Ponadto Zarząd 
wprowadził nowoczesne formy łączności z członkami m.in. przy 
wykorzystaniu mediów elektronicznych. 

W listopadzie 2007 r. odbyło się ostatnie zebranie Przedsta-
wicieli Członków KSM, które zatwierdziło m.in. zmiany do 
statutu Spółdzielni, wynikające z obszernej nowelizacji ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych z 14.06.2007 r. 

Od 2008 r. najwyższym organem Spółdzielni jest Walne 
Zgromadzenie odbywające się w 6 częściach, w którym może 
uczestniczyć każdy członek KSM. Poszczególne części Walnego 
Zgromadzenia odbywają się w różnych terminach, z różnym 
składem osobowym członków, ale z tym samym porządkiem 
obrad zatwierdzonym na pierwszej części Walnego Zgroma-
dzenia.

Równolegle z poprawą stanu technicznego budynków, KSM 
zadbała o poprawę stanu otoczenia budynków. Zakupiono nowy 
sprzęt na place zabaw, uporządkowano tereny zielone i obiekty 
małej architektury. Wymieniane są windy, remontowane klatki 
schodowe, chodniki i parkingi.

Po 12 latach bez inwestycji budowlanych, KSM wybudowała 
3 kotłownie olejowe dla ogrzewania zespołu budynków w 
Bielinach, Bodzentynie i Kielcach przy ulicy Krakowskiej. Za 
własne środki członków wybudowano nowoczesne budynki 
mieszkalno-usługowe z miejscami parkingowymi przy ulicy 
Zagórskiej i Chopina oraz w Osiedlu Sady przy ulicy Dębowej 
i Warszawskiej. W Osiedlu Sandomierskie powstał zespół 73 
garaży wyróżniający się estetyką i funkcjonalnością zagospo-
darowania. Wybudowane zostały drogi pożarowe do budynków 
wysokich w 3 osiedlach. 

W 2003 r. rozpoczął się proces wykupu od miasta na własność 
Spółdzielni 49 ha gruntów zabudowanych domami wielomiesz-
kaniowymi oraz garażami – dzięki korzystnym warunkom finan-
sowym stworzonym przez gminę – zakończony w 2012 r.

Wraz z organizacyjnym i technicznym rozwojem KSM rów-
nolegle prowadzona jest aktywna działalność społeczno-kultu-
ralna przez trzy osiedlowe kluby kultury, co jest świadectwem 
szacunku dla działaczy spółdzielczych oraz tradycji i osiągnięć 
tym zakresie.

W 2000 r. za środki finansowe KSM dokonano generalnej 
przebudowy budynku przy ulicy Zagórskiej 65 z przeznaczeniem 
na potrzeby Klubu „MINIATURA”. 

Bezcennym składnikiem spółdzielczego majątku są tereny zie-
lone o charakterze parkowym obejmujące ok. 35 ha gruntów. 21 
stuletnich dębów w Osiedlu Sady Rada Miasta uznała za pomniki 
przyrody. KSM jest jedyną wśród spółdzielni mieszkaniowych 
w Kielcach, która ma trzy wolnostojące fontanny osiedlowe. 
Dobrze rozwinięta komunikacja miejska zapewnia dojazd do 
centrum miasta w 5 minut. 

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa przez 55 lat z powodze-
niem buduje swój pozytywny wizerunek i kształtuje poczucie 
współodpowiedzialności za miejsce zamieszkania blisko 30 tys. 
kielczan. Jest wiarygodna dla partnerów handlowych i władz 
samorządowych miasta. W samorządzie KSM działa blisko 
200 członków. 

Trudno sobie wyobrazić Kielce bez KSM, która im starsza, 
tym lepsza i potrzebna ludziom. Miarą dorobku KSM są nie 
tysiące wybudowanych mieszkań, administrowanie w osiedlach, 
optymalizacja kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych, 
ale również organizowanie przez te lata spółdzielczej samo-
rządności.

Rezultaty pracy działaczy społecznych i etatowych pracow-
ników KSM zyskują jej lokalnych sympatyków oraz tworzą 
warunki do funkcjonowania spółdzielczego systemu gospo-
darowania.

Dlatego nie można dopuścić do dewastacji dorobku spółdziel-
czości mieszkaniowej przez krótkowzrocznych legislatorów i 
„naprawiaczy” ustawodawstwa spółdzielczego. 

MACIEJ SOLARZ

Nowa elewacja przy ul. Wiosennej 2 
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Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa zawdzięcza swoje 
sukcesy zaangażowaniu i pracowitości setek działaczy i pra-
cowników. Do znanych i wybitnych osobowości KSM między 
innymi należą:

Stanisław GĄSIOROWSKI – członek 
założyciel spółdzielni, który przez pierw-
sze 2,5 roku pracował społecznie prowa-
dząc wszystkie sprawy finansowe. Później 
objął stanowisko głównego księgowego i 
pełnomocnika Zarządu. 

Przyczynił się do pierwszego zakupu 
gruntów za ogromną na ówczesne czasy 
sumę ponad 1,5 mln zł, na których stoją obecnie budynki przy ul. 
Karłowicza, Szymanowskiego, Bohaterów W-wy i Chopina. 

Jego wiedza ekonomiczna i pracowitość przyczyniały się do 
uzyskiwania kredytów w Banku Inwestycyjnym, za które KSM 
budowała mieszkania w Kielcach. 

Stanisław SYSKA – członek założyciel 
spółdzielni, w latach 1957-1967, pierwszy 
prezes Zarządu. 2,5 roku pracował społecz-
nie dzieląc obowiązki przewodniczącego 
Związków Zawodowych Pracowników 
Handlu. Dopiero od czerwca 1960 r. otrzy-
mał etat prezesa zarządu. 

Za kadencji pana Syski znacząco wzrosła 
liczba członków, a KSM stała się wiodą-
cym w mieście inwestorem budownictwa 
mieszkaniowego. W 1961 r. do nowych mieszkań wprowadzili 
się pierwsi mieszkańcy. Razem z mieszkaniami budowano 
obiekty handlowe, dom kultury przy ul. Źródłowej, kotłownie, 
przedszkole, przychodnię i ośrodek „Praktyczna Pani”.

SPÓŁDZIELCZE OSOBOWOŚCI

Stanisław Syska 
Zdzisław Kalemba 
Stanisław Styczeń 
Kazimierz Biernat 
Ryszard Gniatkowski 
Antoni Andrzejuk 
Maciej Solarz

1957 – 1967 
1967 – 1976
1976 – 1983
1983 – 1990

04.1990 – 11.1990
03.1991 – 02.1992

   04.1992 – 

Prezesi Zarządu KSM w latach 1957 – 2013

od 29 grudnia 1957 do 15 lutego 1959 
od 15 lutego 1959 do 3 czerwca 1963 

od 3 czerwca 1963 do 18 czerwca 1966 
od 18 czerwca 1966 do 12 lipca 1967 

od 12 lipca 1967 do 26 maja 1969 
 od 26 maja 1969 do 15 czerwca 1971 

 od 15 czerwca 1971 do 15 czerwca 1972 
 od 15 czerwca 1972 do 17 czerwca 1982 
 od 17 czerwca 1982 do 24 czerwca 1985 
 od 24 czerwca 1985 do 21 czerwca 1988 

 od 21 czerwca 1988 do 29 marca 1990 
 od 29 marca 1990 do 27 czerwca 1991 

 od 27 czerwca 1991 do 24 czerwca 1996 
od 24 czerwca 1996 do 27 czerwca 2008 

                 od 27 czerwca 2008

Stanisław Siuda
Jerzy Wojciechowski
Roman Skrechota
Zdzisław Kalemba
Kazimierz Czech
Leon Medycher
Ryszard Pytlewski
Tadeusz Urbaniak
Bogusław Kędziora
Janusz Marjański
Waldemar Bajerczak
Stanisław Wysocki
Józef Wołoszyn
Zdzisław Wójtowicz
Piotr Wójcik

Przewodniczący Rady Nadzorczej w 55-leciu KSM

ul. Kujawska w 1961 r. i obecnie, na zdjęciu niżej 
budowa wieżowców przy ul. Chopina

t
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Zdzisław KALEMBA – prezes Zarządu w 
latach 1967-1976 tj. w okresie intensywne-
go rozwoju budownictwa mieszkaniowego, 
w czym miał olbrzymi udział. Zakończono 
wówczas zagospodarowywanie terenów 
przy ul. Mazurskiej i Zagórskiej. W lipcu 
1969 r. władze miasta nadały im nazwę 
„Osiedle XXV – lecia PRL”. W 75 budyn-
kach zamieszkało blisko 14 tys. kielczan. 
Rozpoczął budowę osiedli: Sady i Bocianek, a później: Uro-
czysko, Słoneczne Wzgórze, Świętokrzyskie i Na Stoku budo-
wane w nowatorskim systemie W-70 (wielka płyta) dla 65 tys. 
mieszkańców, z pełną infrastrukturą osiedlową. 

Prezes Kalemba cieszył się ogromną popularnością i zaufaniem 
członków, był działaczem wielu organizacji społecznych, jego 
nazwisko znały nawet dzieci. 

Tadeusz URBANIAK – przewodniczą-
cy Rady Nadzorczej w latach 1972-1982, 
współorganizator działań inwestycyjnych 
spółdzielni zwłaszcza infrastruktury 
ciepłowniczej. Jako dyrektor Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w 
Kielcach, umiejętnie łączył czynności za-
wodowe ze społeczną funkcją przewodni-
czącego RN w KSM, zapewniając szybsze 
przejęcie do eksploatacji kotłowni KSM przy ul. Szczecińskiej, 
a w 1974 r. spółdzielczej kotłowni przy ul. Żniwnej. Przyczynił 
się do rozpoczęcia budowy w 1975 r. bloku spółdzielni w Bo-
dzentynie, a w 1978 r. 2 budynków w Bielinach pod Kielcami 
oraz przygotowania założeń technicznych do budowy osiedla 
117 domów jednorodzinnych. Z okazji 15- lecia działalności 
KSM otrzymała sztandar, a przewodniczący RN odznakę „Za 
zasługi dla Kielecczyzny”.

Kazimierz BIERNAT – prezes Zarządu w latach 1983-1990, 
wcześniej pracownik w Dziale Przygotowania Inwestycji i z-
ca prezesa. Za jego kadencji zakończono budowę 117 domów 
jednorodzinnych oraz obiektów towarzyszących inwestycjom 
mieszkaniowym: zespołu budynków usługowych i handlowych 
przy ul. Romualda, Klub Kultury „Słoneczko”, kort tenisowy na 
Bocianku, plac zabaw, przychodnię lekarską przy ul. Dalekiej. 
Nie żałowano pieniędzy na tereny zielone. 

W 1978 r. KSM zakończyła działalność inwestycyjną. Zarząd 
pod kierownictwem prezesa Biernata podjął decyzję o usuwaniu 
wad technologicznych powodujących przemarzanie ścian bu-
dynków oraz podłoży w mieszkaniach skażonych ksylamitem, 
a także rozpoczął spłaty kredytów zaciągniętych na budowę 
mieszkań. Spółdzielnia przeszła w stan eksploatacji zasobów.

Zdzisław WÓJTOWICZ – przewodni-
czący RN w latach 1996-2008 r., kierował 
Radą Nadzorczą przez 12 lat w okresie 
reformowania gospodarki i dokonywania 
głębokich przemian w państwie, w tym 
także w spółdzielniach mieszkaniowych. 
Przewodniczył komisji zmieniającej sta-
tut KSM. Był inicjatorem wprowadzenia 
przez Radę Nadzorczą funduszu tzw. 
samopomocy, który przez 15 lat służył członkom znajdującym 
się w trudnej sytuacji materialnej, w ponoszeniu kosztów 
utrzymania mieszkania. W 1997 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła 
wieloletni plan remontów (1997-2000) uwzględniający poprawę 
stanu technicznego budynków i zadań z tzw. poszanowania 

energii cieplnej. W 1997 r. w KSM rozpoczęło się indywidualne 
rozliczanie kosztów c.o. Zlikwidowano 2. kotłownie opalane 
koksem w Bielinach i Bodzentynie, a w to miejsce uruchomio-
no kotłownie olejowe, przyjazne dla środowiska. W 2000 r. 
zakończono montaż zaworów termostatycznych w zasobach 
mieszkaniowych KSM. Wiedza i osobiste cechy Zdzisława 
Wójtowicza sprawiają, że od 2000 r. kieruje również stowarzy-
szeniem Form Kieleckich Spółdzielni Mieszkaniowych zrzesza-
jącym 12 spółdzielni mieszkaniowych w mieście. Zainicjował 
decyzję Rady Nadzorczej o wykupie od miasta 49 ha gruntów, 
na których stoją budynki spółdzielcze wraz z otoczeniem – za 
środki z funduszu zasobowego spółdzielni z korzystną spłatą 
przez członków w ratach. 

Maciej SOLARZ – objął stanowisko 
Prezesa Zarządu w drodze konkursu w 
kwietniu 1992 r. i zajmuje je nieprzerwanie 
przez 21 lat, aż do chwili obecnej. Z jego 
inicjatywy przygotowano nową strukturę 
organizacyjną i podstawowe regulaminy 
wewnętrzne, które uporządkowały zarzą-
dzanie KSM i wprowadziły nowe sposoby 
jej funkcjonowania. 

Ustalone wewnętrzne normy postępowania umożliwiły szero-
kie uczestnictwo członków w podejmowaniu decyzji, szczegól-
nie przez Rady Osiedla i Radę Nadzorczą.

W 1993 r. ukazał się pierwszy numer bezpłatnego kwartalnika 
„My z KSM” informujący członków o działaniach organów 
KSM i najważniejszych wydarzeniach, co zbiegło się z 35 
leciem Spółdzielni.

W 2001 r. KSM wdrożyła procedurę nabywania zabudowanych 
gruntów na własność, wraz z przenoszeniem spółdzielczych 
praw do lokalu w notarialnie ustanowione prawo odrębnej 
własności do lokalu. 

Aktualnie prawie 23% ogółu członków dysponuje prawem 
własności lokalu. 

Podjęto szereg kompleksowych zadań technicznych i mo-
dernizacyjnych instalacji i budynków oraz ich otoczenia przy 
zastosowaniu nowoczesnych technologii docieplania ścian i 
stropodachów oraz krycia dachów. Przystąpiono do wymiany 
okien w mieszkaniach ze środków funduszu remontowego 
spółdzielni w ilości ok. 1200 szt. rocznie. Przyśpieszając ten 
proces spowodowano zaawansowanie tych robót, dziś w 84% 
wymieniono ponad 8200 szt. okien. 

Wprowadzono system komputerowy w obsłudze członków 
oraz plan zagospodarowania osiedli w nowe inwestycje miesz-
kaniowo – usługowe, garaże i dodatkowe miejsca parkingowe. 
Po 10 letniej przerwie rozpoczęto realizację nowych inwestycji 
mieszkaniowych, garaży i miejsc parkingowych oraz zaadap-
towano wolnostojący budynek przy ul. Zagórskiej 65 na po-
trzeby Osiedlowego Klubu Kultury „Miniatura”. Modernizuje 
się układy komunikacyjne i chodniki w osiedlach łącznie z 
drogami pożarowymi do budynków wysokich i parkingami. W 
starych zasobach przeprowadza się wiele oczekiwanych przez 
mieszkańców prac remontowych, które poprawiają komfort 
zamieszkiwania. Prezes Solarz swą pracowitością, kompeten-
cjami i wrażliwością społeczną sprawił, że KSM – sprawnie 
zarządzana – zdobyła uznanie i zaufanie członków oraz szereg 
nagród od instytucji i organizacji gospodarczych. KSM jest w 
dobrej kondycji finansowej, pozostaje wiarygodnym i ważnym 
partnerem społecznym i gospodarczym w mieście.
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29 grudnia 1957 r. – odbywa się Zgro-
madzenie Założycielskie Spółdzielni, na 
które przybywają 54 osoby. Zgromadze-
nie wybiera 8 osobową Radę Nadzorczą 
pod przewodnictwem Stanisława Siudy 
oraz 3 osobowy Zarząd z przewodniczą-
cym Stanisławem Syską, uchwala także 
nazwę spółdzielni – Kielecka Spółdzielna 
Mieszkaniowa, statut i program.

27 lutego 1958 r. – Sąd Powiatowy 
w Kielcach zatwierdza statut i wpisuje 
Kielecką Spółdzielnię Mieszkaniową do 
rejestru. W 1958 r. Spółdzielnia kupuje 
od Prezydium MRN w Kielcach budynek 
przy ul. Wesołej 29 a, w którym zamiesz-
kuje pierwszych 17 członków.

1959 r. – KSM kupuje od Prezydium 
MRN grunty o pow. 9.920 m2 pod budowę 
5 budynków przy ul. L. Wawrzyńskiej, 
a od Spółdzielni „Własny Kąt” przejmuje 
budynek przy ul. Krakowskiej 7.

1960 r. – Spółdzielcze Przedsiębiorstwo 
Budowlane w Radomiu rozpoczyna bu-
dowę bloku przy ul. Karłowicza i osiedla 
Zagórska – Północ.

1961 r. – rozpoczyna się budowa bloków 
przy ul. Źródłowej; Spółdzielnia kupuje 
od Prezydium MRN kolejne 2 budynki 
przy ul. Piekoszowskiej 50 i 52. Na ko-
niec roku oddane zostają do zasiedlenia 
pierwsze bloki przy ul. Karłowicza.

1962 r. – rozpoczyna się budowa osiedlo-
wej kotłowni przy ul. Konarskiego oraz bu-
dynku przy ul. Źródłowej 17 z wydzieloną 
częścią na cele handlowe i usługowe.

1963 r. – KSM posiada już 29 budyn-
ków i liczy ponad 1500 członków. Walne 
Zgromadzenie zastępuje Zebranie Przed-
stawicieli. Odbywają się pierwsze wybory 
delegatów.

1964 r. – 17 listopada przy ul. Źródłowej 
następuje oddanie do użytku Spółdzielcze-
go Klubu Kultury, który przyjmuje nazwę 
„Merkury”.

1965 r. – powstaje program spółdziel-
czego budownictwa mieszkaniowego na 
lata 1965–1970, który przewiduje wybu-
dowanie 4200 mieszkań. 1 września roz-
poczyna działalność pierwszy dziecięcy 
zespół muzyczny KSM.

1966 r. – oddanie do użytku budynków 
biura KSM przy ul. Kujawskiej 26 oraz 
pierwszego przedszkola przy ul. Waw-
rzyńskiej 3a, przychodni lekarskiej przy 
ul. Zagórskiej 17b oraz ośrodka „Prak-

tyczna Pani” przy ul. Zagórskiej.
1967 r. – przekazanie do użytku lokali 

handlowych przy ul. Zagórskiej 58 i 60 
oraz poczty.

1968 r. – rozpoczyna pracę kotłownia 
przy ul. Szczecińskiej oraz biblioteka 
publiczna przy ul. Zagórskiej 60. Wycho-
wanka domu dziecka Jadwiga Piasecka 
otrzymuje z KSM własne mieszkanie. 
Książeczkę mieszkaniową funduje Przed-
siębiorstwo „Dalmor” z Gdyni. 

1969 r. – 10 lipca Prezydium MRN w 
Kielcach nadaje osiedlu przy ul. Zagór-
skiej nazwę „Osiedla XXV - lecia PRL”, 
w którym w 75 budynkach zamieszkuje 
blisko 14.000 kielczan.

1970 r. – z połączonych dwóch mieszkań 
otwarto klub osiedlowy „Miniatura”. Klub 
ma powierzchnię 98 m2, na której mieści 
się sala widowiskowa, sala gier i kawiarnia 
prowadzona przez „Ruch”.

Rozpoczyna się budowa Osiedla „Sady” 
dla 9 tys. mieszkańców, z 12 budynkami 
10 i 4 piętrowymi. Zarząd KSM oddaje 
harcerzom tzw. harcówkę w budynku 
przy ul. Zagórskiej 72. KSM posiada już 
4.500 mieszkań, w których zamieszkuje 
14,5 tys. osób.

1971 r. – powstają obiekty handlowo 
– usługowe przy ul. Bohaterów W-wy 9, 
Armii Czerwonej 154 oraz place zabaw przy 
ulicach Szymanowskiego i Spółdzielczej. 

Rozstrzygnięto konkurs na budowę no-
wej dzielnicy miasta „Kielce – Północ”, dla 
65 tys. mieszkańców, w skład której wej-
dzie 5 osiedli: „Bocianek”, „Uroczysko”, 
„Słoneczne Wzgórze”, „Świętokrzyskie” 
i „Na Stoku”. 

Nowe osiedla KSM będą budowane 
systemem budowlanym W - 70 z elemen-
tów prefabrykowanych wytwarzanych 
w Fabryce Domów w Dyminach.

1972 r. – przystąpiono do zagospodaro-
wania parku osiedlowego przy ul. Boha-
terów W-wy. Po raz pierwszy w Kielcach 
wybrano dom „Mister”. Najładniejszym 
okazał się budynek przy ul. Chopina 15. 

Z okazji XV lecia działalności KSM 
otrzymała własny sztandar, który przewod-
niczący Prezydium MRN Jerzy Szmaidel 
udekorował odznaką „Za zasługi dla Kie-
lecczyzny”.

1973 r. – zakończono budowę ostatnich 
pięciu budynków w osiedlu „Sady” i roz-
poczęto budowę osiedla „Bocianek” dla 
9 tys. rodzin zamieszkałych wyłącznie 
w budynkach 5 kondygnacyjnych.

1974 r. – oddano do eksploatacji spół-
dzielczą kotłownię przy. ul. Żniwnej. 

1975 r. - rozpoczyna się budowa osiedla 
„Uroczysko” oraz spółdzielczego budyn-
ku mieszkalnego w Bodzentynie. Co piąty 
mieszkaniec Kielc jest członkiem KSM.

1976 r. – 2 kwietnia prezes Zarządu 
Zdzisław Kalemba odchodzi z KSM 
i obejmuje stanowisko dyrektora naczel-
nego KBM w Kielcach. Rada Nadzorcza 
na stanowisko prezesa KSM wybiera 
Stanisława Stycznia. W lipcu druh Jacek 
Szrek i druh Jan Jasiński zakładają har-
cerską drużynę żeglarską, która wchodzi 
w skład Osiedlowego Związku Drużyn 
działających przy KSM. Drużyna przyj-
muje nazwę 33 HDŻ „Pasat” .

1977 r. – oddano do użytku pawilony 
handlowo-usługowe przy ul. Pocieszka 17 
i Konopnickiej w os. „Bocianek”.

1978 r. – zasiedlenie pierwszych 38 
domów jednorodzinnych przy ul. Sam-
sonowicza i Pienińskiej oraz 4 bloków w 
osiedlu przy ul. Armii Czerwonej.

Powierzchnia domu wynosi 110 m2, 
a działki do niego przylegającej 250 m2

1979 r. – zasiedlono kolejnych 56 do-
mów jednorodzinnych i 32 budynki wie-
lorodzinne w osiedlach „Świętokrzyskie” 
i „Uroczysko”.

1980 r. – podział majątku KSM. Powstaje 
Świętokrzyska Spółdzielnia Mieszkanio-
wa, która przejmuje budynki w osiedlach 
„Świętokrzyskie” i „Uroczysko” oraz 
projektowane „Na Stoku” i „Słoneczne 
Wzgórze”.

1981 r. – przejęcie przez KSM zasobów 
mieszkaniowych w obrębie zadania pod 
nazwą Śląska – Leszczyńska w osiedlu Ar-
mii Czerwonej (obecne Sandomierskie).

1982 r. – zasiedlono 2 budynki w ob-
rębie Śląska – Leszczyńska oraz część 
pawilonu ul. Romualda 3.

1983 r. – zakończono budowę 117 do-
mów jednorodzinnych przy ulicach: Sam-
sonowicza, Pienińskiej i Tatrzańskiej.

1984 r. – oddano do użytku Osiedlowy 
Klub Kultury „Słoneczko”.

Historia KSM
Ważniejsze wydarzenia 
w 55-leciu Spółdzielni 

(skrót)

t

Nowe chodniki przy ul. Warszawskiej 47 i 49
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1985 r. – oddano do użytku kort teniso-
wy w osiedlu „Bocianek”.

1986 r. – przekazanie do użytku przy-
chodni przy ul. Dalekiej.

1987 r. – zakończono działalność inwe-
stycyjną w osiedlu „Armii Czerwonej”, 
dzisiejsze Sandomierskie.

1988 r. – rozpoczęto wymianę podłoży 
skażonych ksylamitem w mieszkaniach 
os. „Sady”.

1989 r. – członkowie os. „Bocianek” 
podjęli inicjatywę wyodrębnienia osiedla 
w samodzielną spółdzielnię.

1990 r. – 19 marca Zebranie Przedstawi-
cieli KSM wybrało nową Radę Nadzor-
czą, a następnie Zarząd. Prezesem został 
Ryszard Gniatkowski, a członkami Zarzą-
du – społecznie – Krystyna Adamowska 
i Mirosław Młynik.

– 29 października Nadzwyczajne Ze-
branie przekazuje część majątku KSM 
nowotworzonej Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Bocianek”.

1991 r. – kolejne zmiany w zarządzie 
Spółdzielni. Od marca prezesem zostaje 
Antoni Andrzejuk, a członkami zarządu 
– społecznie Krystyna Adamowska i Jerzy 
Kuchciński.

1992 r. - w marcu Rada Nadzorcza w 
drodze konkursu wybiera na prezesa za-
rządu Macieja Solarza, który podejmuje 
pracę od 1 kwietnia. Ukazuje się pierwszy 
numer biuletynu samorządu Spółdzielni 
„My z KSM”, co zbiega się z 35-leciem 
Spółdzielni.

1993 r. – zakończono modernizację za-
plecza technicznego Zakładu Remontowo 
-Budowlanego przy ul. L. Wawrzyńskiej 
i modernizację węzłów cieplnych na bazie 
nowoczesnych wymienników typu JAD.

1994 r. – przystąpiono do wymiany 
okien w mieszkaniach członków, montażu 
zaworów termostatycznych i przyspiesze-
nia prac docieplania budynków.

1995 r. – dokonano zmian w statucie 
i zakończono docieplanie budynków w 
os. Sandomierskim.

1996 r. – rozpoczęcie po 10 latach prze-
rwy realizacji nowego budynku miesz-
kalno-usługowego przy ul. Zagórskiej 
36, składającego się z 13 mieszkań i 5 
lokali użytkowych. Budynek ten otrzymał 
pierwszą nagrodę w kategorii domów 
wielomieszkaniowych w konkursie zor-
ganizowanym w 1998 r. przez Gazetę 
Wyborczą w Kielcach.

1997 r. – Rada Nadzorcza uchwala per-
spektywiczny plan remontów na lata 1997 
– 2000, uwzględniający poprawę stanu 
technicznego budynków, warunków za-
mieszkiwania i tzw. poszanowania energii 
cieplnej. Po raz pierwszy rozliczono indy-
widualnie w 1000 lokalach mieszkalnych 
koszty c.o. w os. „Sady”.

1998 r. – przystąpienie do modernizacji 

budynku przy ul. Konarskiego 3 przy 
wykorzystaniu sfinansowanej przez rząd 
Danii dokumentacji technicznej.

1999 r. – przystąpiono do adaptacji bu-
dynku przy ul. Zagórskiej 65 na potrzeby 
Osiedlowego Klubu Kultury „Miniatura” 
za środki własne Spółdzielni.

2000 r. - wybudowano drugą po Bie-
linach kotłownię olejową w budynku 
spółdzielczym w Bodzentynie likwidując 
ogrzewanie koksem. Z inicjatywy KSM 
utworzono Forum Kieleckich Spółdzielni 
Mieszkaniowych, zrzeszających 11 Spół-
dzielni w mieście.

2001 r. – wprowadzenie radykalnych 
zmian do statutu Spółdzielni w związku 
z wymogami nowej ustawy z dnia 15 
grudnia 2000 r. o spółdzielniach miesz-
kaniowych, która wprowadziła przepisy 
o odrębnej własności lokali. ZPCz 
akceptuje wstępne projekty podziału te-
renów i budynków na 76 nieruchomości 
budynkowych, w tym 30 stanowiących 
jeden budynek.

2002 r. – oddanie do użytku dwu-
kondygnacyjnego pawilonu usługowo 
– handlowego przy ul. Chopina, 73 
boksów garażowych przy ul. Romualda, 
oraz zakończenie modernizacji układu 
komunikacyjnego z drogami pożarowymi 
w rejonie ul. Chopina 13, 15 i 17.

2003 r. – z inicjatywy Społecznego Ko-
mitetu złożonego z przedstawicieli miesz-
kańców domów prywatnych i członków 
4 bloków spółdzielczych, Rady Osiedla 
„Sandomierskie” i przy wsparciu finanso-
wym przez KSM i Spółkę Wodociągi Kie-
leckie – Miejski Zarząd Dróg w Kielcach 
przeprowadził generalny remont i budowę 
ulicy Dalekiej, nowych chodników i doj-
ścia do klatek schodowych 4 budynków 

spółdzielczych.
2004 r. – 31 marca Rada Nadzorcza pod-

jęła uchwałę o nabyciu na własność 49 ha 
gruntów z 75 ha ogółem znajdujących się 
w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni. 
Koszt wykupu z uwzględnieniem 95% 
bonifikaty wyniesie około 2.300 tys. zł 
i będzie sfinansowany za środki funduszu 
zasobowego Spółdzielni.

– 1 września rozpoczął działalność w 
biurze zarządu Spółdzielni przy ul. Kujaw-
skiej 26 Punkt Informacyjno-Obsługowy 
(PIO), dla usprawnienia kompleksowej 
obsługi członków i poprawy jakości za-
rządzania Spółdzielnią.

2005 r. – w maju i czerwcu nastąpiła 
wymiana 23 tys. wyparkowych podziel-
ników kosztów c.o. na elektroniczne 
o zdecydowanie lepszych cechach. W 
latach 2005 – 2008 przewiduje się wy-
mianę 3500 skrzynek pocztowych na 
listy które odpowiadają wymogom UE. 
Prace te łączone są z malowaniem klatek 
schodowych.

2006 r. – w okresie roku zahamowany 
został wzrost zadłużenia z tytułu opłat za 
mieszkania i lokale użytkowe. W porów-
naniu z 2005 r. dług zmalał o 243 tys. zł, 
tj. 8,7%, a liczba dłużników zmniejszyła 
się o 213, tj. 5,2%. Dotyczy to dłużników 
w grupie 3 – 12 miesięcy i powyżej 12 
miesięcy. Za najem lokali użytkowych za-
dłużenie zmalało o 194 tys. zł, tj. 42,2%, 
a za garaże o 40%.

2007 r. – KSM zostało laureatem (pierw-
sze miejsce) VIII Edycji Konkursu Świę-
tokrzyskiej Nagrody Jakości w grupie 
przedsiębiorstw usługowych, jedynego w 
regionie konkursu, którego celem jest pro-
mowanie idei zarządzania przez jakość.

2008 r. – w marcu KSM obchodziła Zło-

Osiedle Sandomierskie. Nowoczesna kolorystyka elewacji 
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te Gody – Jubileusz 50-lecia działalności. 
Z tej okazji odbyły się imprezy i spotkania 
okolicznościowe, m.in. koncert zespołu 
„Mazowsze”.14 marca w WDK w Jubi-
leuszowej Gali uczestniczyli członkowie 
spółdzielni, działacze, byli pracownicy, 
parlamentarzyści, władze miasta, woje-
wództwa, Krajowej Rady Spółdzielczej 
oraz liczni goście. Wojewoda świętokrzy-
ski Bożentyna Koruba udekorowała sztan-
dar KSM srebrną odznaką „Za zasługi 
dla budownictwa”. Prezes KSM, Maciej 
Solarz znalazł się wśród 10 laureatów 
Nagrody Miasta Kielc za 2007 r.

Ukazało się okolicznościowe wydawni-
ctwo „50 lat KSM”.

– 3 kwietnia odbyła się sesja Rady 
Miasta na temat „Spółdzielnie mieszka-
niowe partnerami samorządu”, z udziałem 
prezesów i przewodniczących Rad Nad-
zorczych 11 największych spółdzielni 
mieszkaniowych w Kielcach, zrzeszonych 
w Forum Kieleckich Spółdzielni Mieszka-
niowych. Stało się to po raz pierwszy od 
20 lat transformacji ustrojowej. 

Z okazji 50-lecia KSM kilku działa-
czy i pracowników otrzymało imienne 
grawertony – wyraz uznania za pracę 
wspomagającą rozwój Kielc.

Na wniosek władz KSM, Rada Miasta 
Kielc uchwałą z dnia 3 kwietnia 2008 r. 
skwer w osiedlu Zagórska-Północ, między 
ulicami Konarskiego i Zagórską otrzymał 
nazwę – „Skwer 50 lecia KSM”. 

2009 r. – w sierpniu zakończona została 
budowa budynku mieszkalno-usługowego 
z garażami w podziemiu przy ul. Dębowej 
1 w Osiedlu Sady. Budynek ma 4 kondyg-
nacje, 41 mieszkań, 3 lokale użytkowe, 
19 boksów garażowych i piwnice dla 
wszystkich właścicieli. 

Na ogrodzonej posesji jest skwer i plac 
zabaw. Inwestycja wykonana została za 
środki członków spółdzielni, dla których 
ustanowione zostanie prawo odrębnej 
własności lokalu i garażu.

2010 r. – w lipcu oddano do użytku 
nowy budynek przy ul. Warszawskiej 
49. Spełnia on wymogi współczesnej 
formy i przyjaznej ludziom architektury. 
Eliptyczny dach, mocno rozrzeźbione 
elewacje i koliste przeszklenie północ-
nego segmentu sprawiły, że budynek 
został nazwany przez kielczan „pralką”. 
Mieszkania znajdują się w 9-piętrowej 
części południowej, a lokale biurowe w 
7-piętrowej części północnej.

– 30 września w Kieleckim Centrum 
Kultury podczas Gali Gospodarczej 31 
czołowych firm regionu świętokrzyskiego 
otrzymało tytuł AMBASADORA BIZNE-
SU 2010. Wśród wyróżnionych znalazła 
się również KSM, która otrzymała to 
wyróżnienie po raz trzeci. Potwierdza to 
uznanie i wiarygodność KSM na rynku 

usług zarządów nieruchomości. 
2011 r. – w styczniu na spotkaniu prze-

wodniczących rad nadzorczych i preze-
sów 11 spółdzielni mieszkaniowych Kielc 
z prezydentem miasta został zainicjowany 
program rewitalizacji osiedli. Mówiono 
o organizacji parkingów wielostanowi-
skowych i wielopoziomowych. Zarząd 
KSM zgłosił 12 propozycji ich lokalizacji. 
Znaczna część pieniędzy na budowę bę-
dzie ze środków UE po 2013 roku.

Zarząd KSM podjął decyzję o dokumen-
towaniu aktów wandalizmu przy pomocy 
kamer monitoringu i przekazywaniu na-
grań policji. System monitoringu został 
zamontowany przy wejściu i przy kasie 
w budynku Zarządu KSM, na budynkach 
przy ul. Pocieszka 17, Sandomierskiej 
112, Wojewódzkiej 2 i Zagórskiej 62. 
System rozpoznaje twarze i analizuje 
nietypowe zachowania ludzi, umożliwia-
jąc inteligentne śledzenie zagrożeń przez 
całą dobę i przesyła obrazy z kamer do 
centrum agencji ochrony. Przedsięwzięcie 
jest finansowane z dochodów z najmu 
lokali użytkowych. 

2012 r. – w maju Walne Zgromadzenie 
uchwaliło zmiany do Statutu KSM, zare-
jestrowane w sądzie 18.10.2012 r. Pełny 
tekst uchwały Walnego Zgromadzenia o 
zmianach Statutu opublikowany został w 
biuletynie „My z KSM” z maja 2012 r.

Dokonano 8 zmian związanych głównie 
z unormowaniami, na podstawie których 
przenosi się własność lokali, przeznacza 
pożytki i przychody z działalności gospo-
darczej prowadzonej przez spółdzielnię 
oraz z nieruchomości wspólnych. 

Zmieniono przepisy dotyczące wyboru 
do Rady Nadzorczej przedstawiciela 
członków mieszkających w Bodzentynie 
i Bielinach.

– 4 października Przewodniczący Rady 
Miasta Tomasz Bogucki i prezydent Kielc 

Wojciech Lubawski zaprosili przedsta-
wicieli 12 spółdzielni mieszkaniowych, 
Banku Spółdzielczego i PSS „Społem” 
na sesję Rady Miasta z okazji ogłoszenia 
przez ONZ roku 2012 Rokiem Spółdziel-
czości. Gospodarze miasta przybliżyli 
znaczenie spółdzielczości w Kielcach, 
dziękując za solidność we współpracy.

– Z analizy kosztów wynika, że w sezo-
nie 2011/2012 ogrzewanie w KSM kosz-
towało średnio 2,60 zł/m2/m-c. Aż 3168 
lokali (33.8%) zużyło ciepło w przedziale 
1,10-1,90zł/m2/m-c. W tej grupie 1079 
użytkowników lokali praktycznie nie 
korzystało z grzejników wyposażonych 
w podzielniki kosztów, a 2089 korzystało 
w minimalnym stopniu. Oznacza to, że aż 
1/3 użytkowników lokali mieszkalnych 
nie ogrzewa właściwie mieszkań korzy-
stając z ciepła sąsiadów, co jest zachowa-
niem nagannym, bowiem aż 3529 lokali 
ma koszty ogrzewania powyżej średniej 
(2,60zł/m2)w spółdzielni. (MaS)

Nowoczesny budynek przy ul. Warszawskiej 49 
spełnia wymogi współczesnej formy i przyjaznej 
ludziom architektury 

Nowe budynki przy ul. Dębowej



STRONA �2

We wrześniu 1957 roku, pracując na stanowisku Przewod-
niczącego Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego, w 
ówczesnym Urzędzie Miasta, uczestniczyłem w nieformalnym 
zebraniu grupy osób w sali gimnastycznej dawnej „Handlówki” 
przy ul. Kopernika. 

Inicjatywa spotkania mającego na celu rozważenie możliwo-
ści uzyskania mieszkań w drodze budownictwa spółdzielczego, 
zrodziła się w środowisku nauczycielskim oraz związku pracow-
ników handlu i spółdzielczości. W spotkaniu tym uczestniczyli 
m.in.: znani mi wcześniej Jan Jakobsche, Stanisław Syska, 
Bronisław Ujma i Roman Skrechota. 

Po długiej dyskusji mimo wielu głosów niepewności i nieufno-
ści przyjęto postanowienie, iż każdy z obecnych, w swym środo-
wisku poszuka chętnych członków założycieli spółdzielni, aby do 
końca roku organizować Zebranie Założycielskie, zatwierdzić 
akt założycielski oraz wybrać pierwszy Zarząd Spółdzielni.

29 grudnia 1957 roku zawiązała się pierwsza spółdzielnia 
mieszkaniowa w Kielcach. Zaraz po zebraniu wrześniowym 
poinformowałem mego przełożonego Kazimierza Lubeckiego 
o inicjatywie powołania spółdzielni mieszkaniowej i działania 
grupy inicjatywnej. Pomysł spotkał się z dużym zaintereso-
waniem i przychylnością ze strony przewodniczącego, o czym 
świadczył fakt zobowiązania mnie jako kierownika wydziału, 
koordynowania współpracy pomiędzy władzami spółdzielni a 
wydziałami ówczesnego Zarządu Miasta. 

Już po uzyskaniu osobowości prawnej przez spółdzielnię, co 
nastąpiło w dniu 22 lutego 1958 roku brałem bezpośredni udział 
w opracowywaniu i uzgadnianiu z zainteresowanymi wydziała-
mi decyzji władz miasta w wielu sprawach jak np.: sprzedaży 
spółdzielni terenu oraz realizowanych budynków pomiędzy ul. 
Źródłową a szkołą Sciegiennego (później ul. Wawrzyńskiej) oraz 
budynków przy ul. Wesołej i Krakowskiej.

Lata 1958 - 60 to początki tworzenia wykonawstwa, biur 
projektów i służb inwestorskich. W mieście nie było wolnych, 
niezabudowanych terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Do 
1960 roku realizowano budownictwo uspołecznione, plombowe 
w śródmieściu oraz osiedlowe np. osiedle Stary Szydłówek, czte-
ry budynki osiedlowe Czamów oraz osiedla tzw. stara Zagórska, 
wszystko w strefie zasięgu istniejącego uzbrojenia komunalnego. 
Momentem przełomowym był rok 1960.

Po tragicznym zgonie Kazimierza Lubeckiego na stanowisko 
Przewodniczącego Prezydium MRN (Prezydenta Kielc) powo-
łany został w czerwcu 1960 r. kielczanin Jerzy Szmaidel, który 
stworzył w Urzędzie Miasta zespół złożony z kadry specjalistów 
związanych emocjonalnie z miastem, świadomych ówczesnej 
sytuacji gospodarczej miasta. Będąc członkiem tego zespołu 
pamiętam, iż ocena sytuacji miasta sprowadzała się do zjawiska 
stagnacji gospodarczej. Surowe dane spisu powszechnego w 
1960 r. dały faktyczny, przerażający obraz miasta, w szcze- gól-
ności warunków mieszkaniowych mieszkańców: wysoki wskaźnik 
zagęszczenia mieszkań, niedostateczne wskaźniki liczby miesz-
kań posiadających instalację wodociągową, kanalizacyjną, 
centralnego ogrzewania.

Głównym kierunkiem działania władz miasta stało się zaspa-
kajanie pilnych potrzeb mieszkaniowych oraz ściągnięcie inwe-
storów budowy z zakładów pracy, w szczególności przemysłu 
metalowego i spożywczego, jako tradycyjnych w mieście.

Dopiero dane spisu z 1960 r. dały podstawy do opracowania 

pierwszego planu ogólnego miasta z perspektywą do 1980 r.
Jerzy Szmaidel będąc przez długie lata gospodarzem miasta 

wykazywał dużą troskę o zaspokojenie potrzeb KSM w zakresie 
infrastruktury technicznej, usług dzielnicowych, oświaty i służ-
by zdrowia. Wspominam ten okres, aby uświadomić w jakich 
warunkach działały kolejne zarządy nowej spółdzielni. Nigdy 
nie zapomnę z jaką determinacją, entuzjazmem i upartością, w 
trudnych warunkach lokalowych, społecznie, bez wynagrodzeń, 
nie oglądając się na pomoc z zewnątrz pracowali założyciele tej 
spółdzielni - Pionierzy Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Sa-
modzielnie wyszukiwali tereny pod budownictwo mieszkaniowe, 
zlecali dokumentację, wykupywali teren, poszukiwali i zlecali 
wykonawstwo. W sytuacji braku „mocy przerobowej” znaleźli 
Przedsiębiorstwo Budowlane w Radomiu, którego dyrektorem 
był znany w okresie przedwojennym Prezydent Miasta Radomia 
p. Grzecznarowski. Entuzjazm działaczy spółdzielni, członków 
poszczególnych zarządów lat 60-tych, udzielał się nam młodym, 
pracującym w zespole kierowniczym ówczesnego zarządu miasta 
przez wiele lat.

Ponowne moje spotkanie z Kielecką Spółdzielnią Mieszkanio-
wą miało miejsce w 1971 roku, kiedy to jako członek spółdzielni 
zamieszkałem w jej zasobach i zostałem wybrany zastępcą 
przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w roku 1972 jej prze-
wodniczącym w kolejnych kadencjach do 1982 roku.

Dekada lat 70-tych, z chwilą wejścia budownictwa mieszkanio-
wego na tereny stosunkowo mało zabudowane, starą zabudową, 
tzw. „dzielnicy północ”, to okres największego w mieście frontu 
budowlanego co przyniosło w efekcie dużą ilość oddawanych 
nowych mieszkań w poszczególnych latach tej dekady.

Za dużą liczbą oddawanych budynków mieszkaniowych w 
różnych osiedlach nie nadążała budowa ulic, chodników, pod-
stawowych usług osiedlowych, handlowych i usługowych oraz 
zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej. Opóźniona była 
budowa szkół, przedszkoli, przychodni zdrowia. Braki w kom-
pleksowym zagospodarowaniu osiedli były zmorą i utrapieniem 
wielu tysięcy mieszkających w osiedlach członków spółdzielni.

Radość członka otrzymującego klucze do upragnionego, długo 
oczekiwanego mieszkania nie trwała długo. Często problemem 
był dowóz mebli, jak również możliwość dojścia do budynku 
poprzez rozkopany teren. Mieszkańcy radzili sobie w różny 
sposób. Ci z części osiedla w rejonie ulicy Chopina tj. na tere-
nie byłej cegielni Siekluckiego, wychodzili z domów w butach 
gumowych, mając w siatce buty normalne. Po dojściu do osiedla 
stara Zagórska, Żeromskiego lub Placu Moniuszki, buty gumowe 
zostawiali u znajomych i w czystych butach mogli już dojść do 
ulicy Sienkiewicza, jako centrum handlowego.

W 1971 r. zastałem spółdzielnię w pełni zorganizowaną po-
siadającą służbę inwestycyjną i eksploatacyjną. Powstały i 
rozwijały się zakłady własnego wykonawstwa jak: Zakład Re-
montowo-Budowlany, Zakład Zieleni, Zakład Cieplny, mające 
decydujący wpływ na szybkie kompleksowe zagospodarowanie 
terenów zielonych, ulic, chodników osiedlowych i świadczenia 
wielu usług dla mieszkańców osiedla. Powstawały nowe admi-
nistracje osiedlowe, rady osiedlowe i komitety blokowe.

Stopniowo oddawano do użytku nowe szkoły, przedszkola, 
przychodnie zdrowia, kluby osiedlowe i lokalowe usługowe.

Duży wysiłek członków Rad Osiedlowych, Rady Nadzorczej 
oraz Zarządu przynosił efekty w postaci poprawy warunków 
życia mieszkańców osiedli spółdzielczych. Spółdzielnia na koniec 
1976 r., a więc na 20-lecie swego istnienia liczyła już 11.160 
mieszkań zamieszkałych przez około 38 tys. mieszkańców.

Spółdzielnia mimo wielu trudności utrzymywała zasady demo-
kratycznego zarządzania, dzięki wielu społecznikom, doświad-

Wspomnienia

Spółdzielcza idea
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czonym życiowo i profesjonalnie, zróżnicowanym politycznie, 
pochodzącym z różnych środowisk, reprezentującym interesy 
całej społeczności spółdzielczej.

W mej pamięci pozostali członkowie wielu kadencji Rady 
Nadzorczej w dekadzie lat 70-tych m.in.: Roman Skrechota, 
Zdzisław Grabowski. Bogusława Kędziora, Józef Bardzyński, 
Leon Meducki, Roman Pytlewski, Roman Podsiadło, Adam 
Szymański, Tadeusz Drela, Eugeniusz Świat, Władysław Pedrycz 
i wielu innych.

W czasie mej pracy społecznej Prezesami Zarządu KSM byli, 
nieżyjący już dziś, Zdzisław Kalemba i Stanisław Styczeń, za-
stępcami byli Stanisław Syska, Ryszard Pytlewski, Józef Minkus, 
Kazimierz Biernat, Władysław Starczyński i Mirosław Młynik. 
Przez cały okres pełnomocnikiem Zarządu był wieloletni pra-
cownik Spółdzielni p. Stanisław Gąsiorowski. 

Niewątpliwie w tym okresie „dobrym duchem” Kieleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej był jej wieloletni Prezes Zarządu p. 
Zdzisław Kalemba.

Bez względu na okoliczność i porę dnia był zawsze ubrany w 
zrabną marynarkę, czystą białą koszulę i obowiązkowo słusznych 
rozmiarów tzw. „muszkę Kalemby”, najczęściej w kolorze bordo, 
w groszki. W pamięci mej pozostał człowiek o wielkiej kulturze 
i pracowitości organizator pracy, wymagający od podwładnych 
lojalności i współpracy. Na zewnątrz spokojny i rzeczywistości 
nerwowy nieznoszący głupoty, chamstwa i gadulstwa.

Nie mogę, wspominając te lata, pominąć osoby Pana Gąsio-
rowskiego - pełnomocnika Zarządu, głównego księgowego, 
który 23 lata pracy zawodowej poświęcił KSM, na tym właśnie 
stanowisku. Związany emocjonalnie z KSM reprezentował wyso-
ką wiedzę profesjonalną w zakresie księgowości i finansów. Był 
autorem głownej części rocznych sprawozdań Zarządu przed-
stawianych na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Wspominam też 
wielu kierowników zakładów, wydziałów zarządu, od których 
pracy zależało załatwianie wielorakich potrzeb członków spół-
dzielni oraz członków rad osiedlowych i rad nadzorczych, a 
wśród nich Ewę Sobolewską-Putaj, kierownika Zakładu Zieleni, 
absolwentkę Akademii Rolniczej w Krakowie, wieloletniego 

pracownika KSM, która całą swą wiedzę doświadczenie i pracę 
zawodową poświęciła spółdzielni, głównie w dziedzinie zago-
spodarowania terenów zielonych w osiedlach.

Spółdzielnia aktywnie współpracowała z istniejącymi w mie-
ście organizacjami dziecięcymi, młodzieżowymi i kulturalno-
społecznymi.

Ten tak ważny odcinek pracy realizowany był przez dział 
społeczno-wychowawczy pod kierownictwem wieloletniego 
pracownika Wandę Raban. Jej duża operatywność spowodo-
wała włączenie do współpracy organizacji młodzieżowych, 
dziecięcych, kombatantów, seniorów, pracowników instytucji 
sportowych i oświatowych przynosząc w efekcie dotychczas 
niespotykany rozwój życia kulturalnego, oświatowego i wycho-
wawczego mieszkańców osiedli KSM.

Pani Wanda - żołnierz Szarych Szeregów z okresu okupacji, 
zorganizowała ośrodek ZHP przy KSM, zrzeszający już w 1976 
roku 2,5 tysięcy harcerzy, organizując systematyczne zajęcia z 
dziećmi i młodzieżą. Aktywnie działały przy spółdzielni koła: 
PTTK, TKKF, TPD, a koła ZBOWiD były najliczniejsze w 
mieście. 

Dzisiejsza spółdzielnia to samorząd i administracja bliżej 
członków, to kontrolowana działalność remontowa i wszelkie-
go rodzaju usług, to poprawa warunków życia zamieszkałych 
członków, to niższe koszty eksploatacji ponoszone przez członków 
Spółdzielni.

Historia lat 90-tych potwierdziła słuszność powstawania no-
wych, mniejszych spółdzielni prowadzących głównie działalność 
eksploatacyjną i reprezentującą interesy członków w zakresie 
dobrych warunków mieszkaniowych, życia osiedlowego, jak 
najmniejszym kosztem. Stało się tak, jak powiedział obecny Pre-
zes KSM-u Maciej Solarz „KSM będąc pierwszą była „matką” 
powstałych spółdzielni, a już na 40-lecie istnienia KSM została 
„babcią”, gdyż powstałe na bazie KSM spółdzielnie ulegają 
dalszemu podziałowi.

Tadeusz Urbaniak
Przewodniczący Rady Nadzorczej

w latach 1971-82

Galeriowce przy ul. Chopina w trakcie budowy, rzuty mieszkań jakie wówczas projektowano – M-5 i M-1
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Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa od 55 lat prowadzi 
działalność społeczno-wychowawczą, choć ostatnio częś-
ciej używa się pojęcia działalność społeczno-kulturalna.

Dlaczego społeczną? Dlatego, że wiele zajęć – dzisiaj na-
zwalibyśmy, kulturalno-oświatowych, prowadzono bez wy-
nagrodzenia, czyli społecznie. A dlaczego wychowawczą? Bo 
poza działalnością kulturalną, prowadzono m.in. wykłady typu 
instruktażowego, np.: jak korzystać z nowoczesnych urządzeń 
zainstalowanych w budynkach i mieszkaniach. 

Działalność społeczno-wychowawcza (kulturalna) stanowi ten 
obszar aktywności Spółdzielni, który wynika z realizacji zasad 
demokratyzmu, samorządności i działalności na rzecz lokalnej 
społeczności. Obecnie kluby kultury prowadzą i organizują tą 
działalność w wielu dziedzinach: oświatowej, sportowej oraz w 
zakresie kształtowania kultury współżycia mieszkańców osiedli 
KSM, realizacji ich zainteresowań i pasji, oraz integracji spół-
dzielców. Podczas zajęć i spotkań klubowych zwraca się uwagę 
na szanowanie naszego wspólnego dobra, jakim jest zabudowane 
i urządzone osiedle z otaczającą go małą architekturą.

Początek spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego w 
Kielcach, które jako pierwsza podjęła się KSM, nie sprzyjał 
obiektom dla działalności kulturalnej. Najważniejsze były 
mieszkania, których brakowało dla napływającej do Kielc ludno-
ści. Dla działalności kulturalnej wykorzystywano pomieszczenia 
piwniczne. Tam organizowano kółka zainteresowań, pracownie 
techniczne oraz świetlice środowiskowe. 

Ewenementem, w pierwszym okresie budowy mieszkań, 
było pomieszczenie przyległe do budynku przy ul. Źródłowej, 
w którym w 1964 r. mieścił się klub „Merkury”. Działalność 
klubu całkowicie finansowała PSS Społem, chociaż korzystali 
z niej mieszkańcy KSM. 

W latach następnych, w miarę budowy nowych bloków i ty-
sięcy mieszkań, doceniono działanie jednostek kulturalnych w 
osiedlach. Zaczął nawet funkcjonować pogląd, iż spółdzielnia, 
która nie prowadzi działalności społeczno-wychowawczej nie 
jest spółdzielnią. Zezwalano więc by w ramach kosztów budowy 

osiedli mieszkaniowych budowano także placówki kultury. 
I tak KSM wybudowała osiedlowe kluby kultury: „Polonez” 

na Sadach (1980), „Kumak” na Bocianku (1980) i „Słonecz-
ko” na os. Sandomierskim (1985). Ostatnim klubem, który 
uzyskał należyte pomieszczenia do prowadzenia działalności, 
jest „Miniatura”. To pierwszy klub w KSM, powstał w 1970 r. 
Początkowo zajmował pomieszczenia na parterze w budynku 
mieszkalnym. Od 2000 r. ma swoją siedzibę w wyremontowa-
nym za środki finansowe KSM budynku jednorodzinnym przy 
ul. Zagórskiej.

W roku 1990 po podziale majątku KSM i wyodrębnieniu się 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek” przekazano jej także 
klub „Kumak”. W zasobach KSM pozostały trzy kluby „Minia-
tura”, „Polonez” i „Słoneczko”, z upływem lat zmodernizowane 
i wyposażone, adekwatnie do zakresu działalności.

W tych ośrodkach kultury realizowana jest działalność kultu-
ralna KSM – dla dzieci, młodzieży i seniorów. 

Odbywają się zajęcia licznych kół i sekcji zainteresowań z 
takich dziedzin jak: muzyka, taniec, plastyka, literatura, teatr, 
kursy językowe, zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku przed-
szkolnym, modelarnia, różne rodzaje gimnastyki.

W okresie letnim i zimowym organizowane są tzw. półkolonie 
dla dzieci i młodzieży. Działania te mają na celu zapewnienie 
opieki, jak również zorganizowanie dzieciom atrakcyjnego 
wypoczynku w miejscu zamieszkania. 

Dorośli mieszkańcy KSM aktywnie działają w dziedzinach 
plastyki, muzyki i literatury. W ramach Klubu Artystów Plasty-
ków organizowane są warsztaty plastyczne, plenery malarskie i 
wystawy. Na szczególną uwagę zasługuje 35 letnia działalność 
Sekcji Tkaniny Artystycznej prowadzona od początku przez 
p. Wandę Raban – pierwszą kierowniczkę Działu Społeczno-
Wychowawczego KSM. Chóry i zespoły muzyczne prezentują 
swoje umiejętności na imprezach klubowych. 

Kluby są organizatorami wernisaży, konkursów literackich, 
wieczorów autorskich, koncertów, przedstawień teatralnych, 
festynów osiedlowych, turniejów sportowych i wycieczek. Po-
nadto współpracują ze szkołami, przedszkolami i bibliotekami 
mieszczącymi się w osiedlach. Współpraca z Towarzystwem 
Przyjaciół Sztuk Pięknych zaowocowała cyklem wieczorów 
autorskich „W kręgu Poetów”. 

Działalność kulturalna przez wiele lat była finansowana całko-
wicie ze środków KSM, przy pomocy miasta i zakładów pracy. 
Dostosowując się do warunków gospodarki rynkowej i nieko-
rzystnej legislacji, również w tej dziedzinie doszło do zmian. 

Mając na uwadze obniżenie kosztów działalności, wprowa-
dzono częściową, a następnie całkowitą odpłatność za niektóre 
rodzaje świadczonych przez kluby usług. Od 1994 r. obciąża 
się członków spółdzielni miesięcznie kwotą 0,05 zł/m2 pow. 
użytkowej mieszkania. Brakuje sponsorów, z działalności spo-
łecznej i socjalnej wycofują się zakłady pracy.

Jedynymi, którzy wspierają działalność spółdzielni w tym 
zakresie są Rada Miasta i gmina Kielce. W ostatnich dwóch 
latach Urząd Miasta przekazał w użytkowanie KSM sprzęt 
nagłośnieniowy i pianino za około 20 tysięcy złotych. Stanowi 
to dużą pomoc w codziennej pracy klubów. 

Podobnie niektórzy najemcy lokali użytkowych w KSM 
fundują nagrody dla dzieci i młodzieży uczestniczące w kon-
kursach. 

Dla wielu członków i ich rodzin Spółdzielnia jest pożądanym 
organizatorem i partnerem w zagospodarowaniu wolnego czasu. 
Dlatego utrzymanie i prowadzenie działalności kulturalnej jest 
konieczne. Tym nasza Spółdzielnia różni się od deweloperów.

LIDIA BERNATEK

Działalność kulturalna

Osiedlowy festyn
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Litery z pól oznaczonych od 1 do 19 utworzą hasło

Krzyżówka
Poziomo: 1) 55-lecie KSM, 6) imie żeńskie, 11) Tadeusz...mistrz Europy w rzucie młotem z 1958 r., chorąży polskiej reprezen-

tacji na olimpiadie w Melbourne, 12) duży pot nad rzeką Niger, 14) powyżej kolana, 15) ... jak Wisła szeroka, 16) próg rzeczny 
na Dniestrze, 18) znak Zodiaku, 19) po niej do kłębka, 20) prezent, 22) niemieckie złotówki przed wprowadzeniem euro, 23)  
skaleczenie, 24) grecki bóg miłości, 26) brzydkie stworzenia, potwory, 28) Żydzi związani w kultem cadyka, 30) ... do miłosci, 
31) tłuszcz roślinny, 32) miejsowość w pobliżu Łomży, 35) nieżyt oskrzeli, 37) duża ilość czegoś, 39) sute przyjęcie uczta, 40), 
kraj w Azji, 42) uśpienie chorego za pomoca specjalnych leków, 44) smaczny grzyb, zielonka, 45) panika na giełdzie, 47) żałobny 
kolor, 48) wabik, 49) gatunek wierzby, 50) wybrany kolor w kartach, 51) spojnik lub piwo angielskie, 52)interwał muzyczny 
równy połowie półtonu, 53) konkuruje z masłem

Pionowo:1) wszyscy „za”, nikt „przeciw”, 2) indianin w okolic Wielkich Jezior w USA, 3) w przepisach lub w płocie, 4) litera 
grecka, 5) ... buduje, 6) Roger , przystojny James Bond, 7) tyfus, 8) partner Ewy, 9) pozycje na liście, 10) ogół pracowników np. 
spółdzielni mieszkaniowej, 13) papuga, 16) mały koń z Wysp Brytyjskich, 17) jednostka częstotliwości, 20) przenosna zasłona,  
21) część legionu w starożytnym wojsku rzymskim, 23) na trasie Kielce - Warszawa, 25) grupa wysp na O. Spokojnym /Polinezja,  
27) cyferki przed adresem, 29) prawy dopływ Wisły, 33) uszkodzenia maszyn, 34) kąśliwy owad, 35) lilak, 36) roślina ogrodowa 
uprawiana dla przyprawowego ziela, 38) lasso, 39) ... Romanum, najstarszy budynek w Rzymie, 41) paryskie muzeum, 43) do 
uszczelniania okien, 44) uroczystość z dużą pompą, 46) liście pietruszki lub buraka, 48) słowacki dopływ Dunaju, 

Czytelnicy, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki (wystarczy samo hasło) pod adresem: „My z KSM”, 
25-344 Kielce, ul. Kujawska 26 będą uczestniczyć w losowaniu nagrody – niespodzianki. 
Rozwiązania należy przesyłać do 31 marca 2013 z dopiskiem  „Krzyżówka nr 2”.
Opracował Zdzisław Skowron – Kielce
Hasło z krzyżówki nr 1 brzmi: KSM.             Nagrody wylosowały: Janina Idzik zam. ul. Pomorska 88 i Cecylia Łaskawska
zam. Karłowicza 15 w Kielcach. Gratulujemy 
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Zdzisław Wójtowicz – Przewodniczący, Bogumił Festerkiewicz – z 
- ca, Halina Chromik – sekretarz, Ryszard Baran, Zbigniew Komor-
nicki, Janina Łucak, Stanisław Ciesielski, Andrzej Marzec, Zbigniew 
Sowiński, Stefan Nowak, Marianna Sierpień, Janina Łucak, Marian 
Kurczyński, Zbigniew Sowiński – członkowie. 

Rada Osiedla Zagórska Południe

Jan Okła –Przewodniczący, Stanisław Lis – z-ca, Barbara Żur – se-
kretarz, Krzysztof Arendarski, Tomasz Karyś, Piotr Zembala, Grażyna 
Telus, Tomasz Niebudek, Krystyna Wieczorek, Grażyna Brzezińska, 
Barbara Grzelec, Barbara Staniec – członkowie

Rada Osiedla Zagórska Północ

Piotr Kowalczyk – Przewodniczący, Zdzisław Gawior – z-ca, Maria 
Woś – sekretarz, Marian Jarek, Władysław Dworzak, Ryszard Piotrow-
ski, Stanisław Choiński, Maria Panajotow, Marian Majka, Jerzy Jarocki, 
Kazimierz Kunaszyk, Barbara Ołtarzewska – członkowie

Rada Osiedla Sady 

Kotwica Marian – Przewodniczący, Król Jerzy – zastępca, Komo-
rowska Anna – sekretarz, Godowski Ryszard, Mikołajczyk Ewa, Młu-
dzińska Grażyna, Ślusarczyk Stanisław, Jandała Marian, Dwojewska 
Stanisława, Latała Józef, Zięba Bogumiła, Kot Zofia, Dwojewska 
Stanisława – członkowie.

Rada Osiedla Sandomierskie

Henryk Wilk, wiceprezes zarządu, Piotr Wójcik, przewodniczący RN, Mał-
gorzata Bęben, członek zarządu i Maciej Solarz prezes KSM, ze statuetką 
nagrody EUROVIP 2009 

Zarząd KSM

Samorząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w roku jubileuszu

Rada Nadzorcza KSM

Od góry od lewej: Halina Zawadzka, Jerzy Sidor, Zbigniew Sowiński, Jerzy 
Król, Władysław Fąfara, Jan Okła, Andrzej Marzec, Elżbieta Hombek,w środ-
kowym rzędzie: Piotr Kowalczyk, Marek Banasik, Jerzy Dudek, Władysław 
Boberek, Piotr Wójcik, w dolnym rzędzie: Irena Bąk, Zdzisław Gawior, Andrzej 
Bujak, Halina Chromik
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 – 55. urodziny Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej to 
wielkie święto całej społeczności KSM i święto Kielc. Nie 
da się jednym zdaniem podsumować minionych lat. Dzia-
łalność KSM w gospodarczym i społecznym wymiarze jest 
wielowątkowa, związana z pomysłami, zaangażowaniem i 
doświadczeniem działaczy samorządu spółdzielczego, ale 
także z odpowiedzialnością pracowników Spółdzielni – tak 
prezes Zarządu KSM Maciej Solarz powitał ponad trzystu 
gości Jubileuszowej Gali, która odbyła się 8 marca br. w salach 
Kieleckiego Centrum Kultury. 

Współgospodarz wieczoru, przewodniczący Rady Nadzorczej 
Piotr Wójcik powitał gości honorowych, wśród nich Grzegorza 
Dziubka wicewojewodę świętokrzyskiego, Tomasza Boguckie-
go, przewodniczącego Rady Miasta oraz radnych. Prezydenta 
Kielc Wojciecha Lubawskiego (służbowo zagranicą) reprezen-
tował wiceprezydent Czesław Gruszewski. 

Na galę przybyli również dyrektorzy i prezesi instytucji i orga-
nizacji współpracujących z KSM. Forum Kieleckich Spółdzielni 
Mieszkaniowych reprezentował przewodniczący Zdzisław 
Wójtowicz oraz prezesi i przewodniczący rad nadzorczych 12. 
spółdzielni mieszkaniowych zrzeszonych w tej organizacji.

Wyjątkowo serdecznie powitano Alfreda Domagalskiego pre-
zesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej oraz pracowników, 
członków, działaczy organów samorządowych KSM obecnej 
i poprzednich kadencji. – Obecność wszystkich Państwa jest 
wielkim zaszczytem – powiedział Piotr Wójcik. 

Okolicznościowe wystąpienie prezesa Macieja Solarza o histo-
rii i przyszłości KSM uzupełniła blisko 10 minutowa prezentacja 
multimedialna. 

Bardzo miła częścią uroczystości było wręczenie odznaczeń 

państwowych i resortowych. Postanowieniem Prezydenta RP 
medale za długoletnią służbę, nadawane za wzorcowe i wy-
jątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających 
z pracy zawodowej otrzymało 39. pracowników KSM. Deko-
racji dokonał wicewojewoda Grzegorz Dziubek. Gratulując 
odznaczonym życzył jubilatce kolejnych długich lat sukcesów, 
wyrażając przekonanie, że próby zmian przepisów, które dręczą 
spółdzielczość mieszkaniową zakończą się pozytywnie i po 
myśli ludzi tworzących ruch spółdzielczy. 

Sztandar KSM został udekorowany Złotym Medalem 120-lecia 
Ruchu Zawodowego Budowlanych. Dekoracji w imieniu Kra-
jowego Związku Zawodowego Budowlani dokonała Anna Buj-
nowska przewodnicząca okręgu świętokrzyskiego związku.

Odznaki Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego otrzymały 
33 osoby, wśród nich Tomasz Bogucki przewodniczący Rady 
Miasta (wcześniej wyróżniony tytułem Samorządowiec Spół-
dzielca) oraz prezydent Kielc Wojciech Lubawski. 

Wręczając odznaki Alfred Domagalski podkreślił wyjątkową 
w skali kraju współpracę władz miasta Kielce ze spółdzielniami, 
zrozumienie problemów członków i pomoc w ich rozwiązaniu. 
Nawiązując do prac parlamentarnych nad nowym prawem ape-
lował aby na spółdzielczość nie patrzeć jak na relikt PRL. 

Wreszcie nadszedł czas na życzenia. Jako pierwsi wystąpili 
wiceprezydent Czesław Gruszewski (z obrazem) i Tomasz 
Bogucki z szablą (patrz ramka). Gratulacje, kwiaty, prezenty i 
powinszowania odbierali Piotr Wójcik, Maciej Solarz, Henryk 
Wilk, wiceprezes i Małgorzata Bęben, członek zarządu KSM. 
Ponieważ gala odbywała się w Dniu Kobiet Tomasz Bogucki 
zaintonował „sto lat” podchwycone przez chór mężczyzn na 
widowni. W foyer była lampka szampana, a później świetny 
spektakl „Histerie miłosne”. 

Ryszard Mikurda

Jubileusz w jubileuszu

Z okazji 20-lecia prezesury w KSM, Przewodniczący Rady 
Miasta Tomasz Bogucki pasował Macieja Solarza na „Hetma-
na Kieleckiej Spółdzielczości Mieszkaniowej”. Piękną repliką 
klasycznej szabli polskiej uderzył po ramieniu, a Maciej, jak 
przystało na wodza, klingę ucałował. 

Dziś prezes Maciej Hetman Solarz ma pełne prawo do użytku 
szabli. Okazać się to może przydatne w walce o dobro spółdziel-
ców. – Jak będzie trzeba tnij Waść, wszak w dobrych rękach 
jestem – powiedziała szabla do nowego hetmana. 

Ryszard Mikurda
Z encyklopedii: hetman w Polsce od XV wieku wódz naczelny, 

dowódca. W szachach najsilniejsza figura.

Pasowanie na hetmana

Przybyli znamienici goście. Na zdjęciu u góry – po wręczeniu odznaczeń, 
pierwszy z prawej wicewojewoda Grzegorz Dziubek
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Podczas V Kongresu Spółdzielczości, jaki odbył się w li-
stopadzie ub. roku, przedstawiciele spółdzielni – uwzględ-
niając wartości i zasady spółdzielcze zawarte w Dekla-
racji Spółdzielczej Tożsamości – dokonali oceny stanu 
spółdzielczości w poszczególnych branżach, przedstawili 
występujące zagrożenia oraz zgłosili wnioski mające na 
celu rozwój i umocnienie spółdzielczego modelu biznesu 
dla dobra ludzi i państwa.

Zdaniem delegatów na Kongres, w zglobalizowanym świecie 
zachodzą szybko procesy powodujące koncentrację własności, 
wzrost nierówności społecznych, wzrost długu publicznego oraz 
zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. W 
konsekwencji następuje zubożenie znacznej części społeczeń-
stwa, zanikanie klasy średniej, wzrost bezrobocia i bezdomności, 
wreszcie rozpad więzi społecznych i rodzinnych.

– Nasze życie zostało zdominowane przez system wartości 
oparty na skrajnym indywidualizmie, chciwości, egoizmie i 
bezwzględnej rywalizacji, zwanej konkurencją. Prowadzi to 
nieuchronnie w kierunku atomizacji społeczeństwa i rozpadu 
struktur społecznych. Jest to sprzeczne z zasadami równoważ-
nego rozwoju przyjętymi przez ONZ i założeniami budowy 
społeczeństwa obywatelskiego – podkreślali delegaci.

Organizacja Narodów Zjednoczonych podejmując Rezolucję 
o ustanawieniu roku 2012 Międzynarodowym Rokiem Spół-
dzielczości, wskazała na spółdzielczy model przedsiębiorczo-
ści jako skuteczny sposób eliminacji biedy, tworzenia miejsc 
pracy, wzajemnej pomocy i integracji społecznej. Spółdzielnie 
wypracowały taki model funkcjonowania ponieważ działają w 
lokalnych społecznościach, gdzie tworzą miejsca pracy. 

W Polsce jest blisko 9 tys. spółdzielni, które zrzeszają ponad 
8 milionów członków i osiągają 65 miliardów zł przychodów. 
Spółdzielczość stanowi największą demokratyczną strukturę i 
tworzy najbardziej imponujący system edukacyjny dzięki demo-
kratycznemu zarządzaniu spółdzielniami i roli, jaką odgrywają 
w edukacji ekonomicznej.

Spółdzielnie funkcjonują w wielu sektorach (rolnictwo, zdro-
wie, usługi finansowe itp.) i na różne sposoby (spółdzielnie 
spożywców, spółdzielnie producentów, spółdzielnie pracy itp.) 
co wskazuje, że są elastyczne i zdolne do adaptacji.

Jednak uczestnicy Kongresu wyraźnie wskazali, że rozwój 
spółdzielczości jest nie tylko sprawą spółdzielców, ale także 
zadaniem państwa odpowiedzialnego za rozwój społeczno-eko-
nomiczny kraju. Dlatego w uchwale V Kongresu Spółdzielczo-
ści, w sprawie stanu spółdzielczości i kierunków jej rozwoju w 
latach 2013-2016, delegaci wyraźnie określili czego oczekują 
od państwa. Przede wszystkim, uznania specyfiki spółdzielczej 
poprzez zniesienie podwójnego opodatkowania i wdrożenie 
systemu wsparcia akumulacji kapitału. 

Na Kongresie była też mowa o spółdzielczości mieszkaniowej. 
Tu zaległości są największe. Od lat zmniejsza się pomoc państwa 
w budownictwie mieszkaniowym, stanowiąca zaledwie ułamek 
procenta PKB. Dlatego uczestnicy Kongresu zaapelowali o opra-
cowanie perspektywicznych założeń polityki mieszkaniowej, w 
oparciu o dogodne warunki finansowo-kredytowe, z uwzględ-
nieniem budownictwa spółdzielczego, w tym lokatorskiego.

Podkreslono, że w związku z pozbywaniem się przez samo-
rządy mieszkań komunalnych, należy stworzyć warunki ich 
przejmowania przez spółdzielnie mieszkaniowe. 

Potrzebne jest również dobre ustawodawstwo, szanujące spół-
dzielczą autonomię, samorządność i niezależność. Optymalnym 
rozwiązaniem będzie opracowanie Kodeksu Spółdzielczego 
obejmującego zarówno przepisy ogólne (dotyczące m.in. 
funkcjonowania spółdzielni, lustracji spółdzielczej, związków 
spółdzielczych i Krajowej Rady Spółdzielczej), jak również 
przepisy szczegółowe dotyczące poszczególnych branż, w tym 
branży mieszkaniowej. 

Zdaniem delegatów na Kongres, spółdzielnie nie mają rów-
nego dostępu do kredytów i środków unijnych – jak pozostałe 
podmioty gospodarcze. Państwo nie wspiera (a powinno) 
inicjatyw spółdzielni w tworzeniu miejsc pracy dla osób nie-
pełnosprawnych.

Tymczasem spółdzielczy model biznesu potrafi ewoluować i 
dostosowywać się do zmieniających się warunków ekonomicz-
nych, środowiska i potrzeb członków. 

Delegaci na V Kongres Spółdzielczości, za najważniejsze 
zadania na lata 2013– 2016 uznali działania informacyjno-
promocyjne i naukowe na temat idei spółdzielczej, poparcie 
własnych kandydatów w wyborach parlamentarnych krajowych 
i europejskich oraz samorządowych.

Zdaniem delegatów, spółdzielnie powinny dążyć do zagospo-
darowania nowych obszarów działalności takich jak: szeroko 
pojęta opieka społeczna i zdrowotna, oświata i edukacja, lokalne 
przetwórstwo, usługi i ubezpieczenia.

Upowszechnianiu problemów spółdzielczych i pomocy w ich 
rozwiązywaniu powinna służyć współpraca związków spółdziel-
czych i poszczególnych spółdzielni podejmowana na szczeblach 
lokalnych (województwo, powiat, gmina) wraz z organizacjami 
rolniczymi (izby rolnicze, rolnicze związki branżowe, społecz-
no-zawodowe organizacje rolnicze oraz organizacje zrzeszające 
dzierżawców i pracodawców rolnych).

W celu współpracy gospodarczej pomiędzy różnymi branżami 
potrzebne jest utworzenie przy Krajowej Radzie Spółdzielczej 
Systemu Centralnej Informacji Spółdzielczej jako zintegrowa-
nej, dokładnej, w pełni zweryfikowanej i interaktywnej bazy 
danych o spółdzielniach, ich produktach, usługach, mocach 
przerobowych, zapleczu, co zapewni sprawny przepływ in-
formacji i pozwoli na uruchomienie Elektronicznej Platformy 
Handlu i Współpracy.

Dla realizacji powyższych celów niezbędne jest stworzenie 
stabilnego Funduszu Rozwoju i Promocji Spółdzielczości.

Oprac. (KiS)

Z dokumentów V Kongresu 

Ważne zadania 
dla spółdzielczości
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Rok 2012 został proklamowany przez ONZ rokiem spółdziel-
czości, a w Polsce notujemy w tym roku jubileusz najstarszej, 
bo 150-letniej Spółdzielni w Brodnicy, a także wielkie wyda-
rzenie, jakim był V Kongres Polskiej Spółdzielczości, który 
ocenił i nakreślił perspektywy dla tego ruchu. Korzystam z 
okazji i przypominam najważniejsze spółdzielcze wartości i 
zasady, które świadczą o naszej tożsamości i odrębności od 
sektora komercyjnego, w którym najważniejszy jest zysk, a 
nie człowiek.

Spółdzielnie opierają swoją działalność o takie wartości jak: 
samopomoc, samoodpowiedzialność, demokracja, równość, 
sprawiedliwość i solidarność. Są to ogólnoludzkie, huma-
nistyczne i ponadczasowe wartości. Wpisanie spółdzielni w 
system prawny właściwy dla spółek kapitałowych, do czego 
dąży powszechnie opcja liberalna, pozbawia spółdzielnie moż-
liwości poszanowania tych wartości. Trudno w komercyjnym 
przedsiębiorstwie mówić o wartościach, sprawiedliwości i 
równości czy solidarności.

Zasady spółdzielcze zaś to wytyczne, przy pomocy których 
spółdzielnie wprowadzają swoje wartości do praktyki.

Zasada dobrowolnego i otwartego członkostwa. Spółdzielnie 
są organizacjami otwartymi i dobrowolnymi dla wszystkich 
osób, które są zdolne do korzystania z ich usług i są gotowe 
ponosić związaną z członkostwem odpowiedzialność, bez ja-
kiejkolwiek dyskryminacji.

Zasada demokratycznej kontroli członkowskiej. Polega na 
demokratycznym organizowaniu i kontrolowaniu spółdzielni 
przez swoich członków uczestniczących w podejmowaniu 
decyzji poprzez system przedstawicielski, według zasady: je-
den członek, jeden głos. Jest żelazna norma spółdzielcza przy 
podejmowaniu decyzji, niezależnie od wniesionego kapitału, 
wykupionej liczby udziałów, zasług i obrotów ze spółdzielnią. 
To odróżnia spółdzielnie od spółek kapitałowych, w których 
obowiązuje zasada kapitałowa – jeden udział – jeden głos. 
Tymczasem, co należy podkreślić, spółdzielnia jest zrzeszeniem 
osób, a nie kapitału. W dużych spółdzielniach dopuszcza się 
demokrację przedstawicielską, a nie – jak w naszych obecnych 
uregulowaniach prawnych – walne zgromadzenie w częściach, 
jako formy demokracji ułomnej. 

Zasada ekonomicznego uczestnictwa członków. Członkowie 
uczestniczą w sposób sprawiedliwy w tworzeniu kapitału swojej 
spółdzielni i demokratycznie go kontrolują. Część tego kapitału 
jest wspólna. Nadwyżki mogą być sprawiedliwie podzielone na 
cele rozwojowe bądź na fundusz zasobowy, albo podzielone 
proporcjonalnie wśród członków. Jeżeli utrzymują procent od 
wniesionego kapitału to jest on zwykle ograniczony.

Zasada autonomii i niezależności. Spółdzielnie są autono-
micznymi organizacjami wzajemnej pomocy kontrolowanymi 
przez swych członków. Niezbędne jest uchwalenie przepisów 
regulujących funkcjonowanie spółdzielni zgodnie z między-
narodowymi zasadami spółdzielczości, szanując autonomię, 
samorządność i niezależność w ramach gospodarki rynkowej. 
Niedopuszczalne są zabiegi zmierzające do wprowadzenia 
nadzoru administracyjnego nad spółdzielniami, ograniczania 
ich samorządności i ograniczania swobodnego wyboru swo-
ich przedstawicieli do organów samorządowych wszystkich 
szczebli.

Deklaracja spółdzielczej 
tożsamości

W większości państw europejskich spółdzielczość pełni istotną 
rolę w zaspokajaniu potrzeb ludności o średnich i niskich do-
chodach, zatrudnianiu osób niepełnosprawnych czy aktywizacji 
zawodowej. Polska spółdzielczość nie odbiega od standardów 
światowych. Różnica polega na tym, iż spółdzielczość rozwi-
niętych państw europejskich ma stworzone warunki do pełnienia 
funkcji socjalnej i społecznej, u nas zaś wszystko zmierza do 
likwidacji tego sektora, nie uwzględniając kosztów społecznych 
tak szkodliwego przedsięwzięcia.

Zasada kształcenia, szkolenia i informacji. 
Spółdzielnie zapewniają możliwość kształcenia i szkolenia 

swoim członkom, osobom pełniącym funkcje z wyboru, me-
nedżerom i pracownikom, aby efektywnie pracowali na rzecz 
swoich spółdzielni. Zasada ta została zaniedbana przez samo 
środowisko spółdzielcze, do czego również przyczyniła się 
likwidacja wcześniej istniejącej infrastruktury, systemu edukacji 
spółdzielczej na mocy specustawy z 20 stycznia 1990 r. (wraz z 
likwidacją związków spółdzielczych utraconych zostało ponad 
50 szkół spółdzielczych).

Zasada współpracy między spółdzielniami. 
Jest to współpraca w ramach struktur lokalnych, regionalnych, 

krajowych i międzynarodowych. Ustawowa likwidacja wszyst-
kich struktur w 1990 r. spowodowała rozbicie i atomizację 
całego ruchu spółdzielczego. Ustawa zdemontowała nie tylko 
struktury, ale także pozbawiła ogromnego majątku spółdzielnie 
i ich członków na progu tworzenia gospodarki rynkowej.

Zasada troski o społeczność lokalną. Spółdzielnie pracują 
na rzecz swoich społeczności lokalnych, w których działają, 
poprzez prowadzenie polityki zaaprobowanej przez swoich 
członków, którzy są zarazem mieszkańcami miasta, a osiedla 
mieszkaniowe zarządzane i administrowane przez Spółdzielnie, 
to przecież integralna część miasta.

EDWARD SŁUPEK 
Spółdzielnia Zodiak w Rzeszowie
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Dwukrotnie – 3 i 4 oraz 23 i 25 stycznia br. Sejm RP zajmo-
wał się rozpatrzeniem sześciu różnych poselskich projektów 
ustaw o spółdzielczości w ogóle (3 projekty) i spółdzielczości 
mieszkaniowej (również 3 projekty). Aby usystematyzować 
wyjątkową ilość projektów ustaw o spółdzielniach, przeka-
zujemy Państwu garść informacji o tym, które partie inicjują 
zmiany w działalności spółdzielni.

Na pierwszym posiedzeniu w tym roku, pierwsze czytanie 
poselskiego projektu ustawy o zmianie dotychczasowego Prawa 
Spółdzielczego Sejm podjął na wniosek:

1. Platformy Obywatelskiej, w imieniu której uzasadnienie pro-
ponowanych zmian przedstawiła poseł Lidia Staroń – w trakcie 
obrad zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym 
czytaniu,

2. Polskiego Stronnictwa Ludowego, w imieniu którego projekt 
zmian uzasadniał poseł Marek Gos – projekt został skierowany 
do Komisji Nadzwyczajnej,

3. Ruchu Palikota, w imieniu którego uzasadnienie przedstawił 
poseł Witold Klepacz – projekt został skierowany do Komisji 
Nadzwyczajnej.

Z kolei pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmia-
nie dotychczasowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
Sejm podjął na wniosek:

1. Prawa i Sprawiedliwości, w imieniu którego uzasadnie-
nie projektu zmian przedstawił poseł Łukasz Zbonikowski 
– w trakcie obrad zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu w 
pierwszym czytaniu,

2. Platformy Obywatelskiej, w imieniu której projekt ustawy 
(druk sejmowy 819) uzasadniała poseł Lidia Staroń – w toku 
obrad zgłoszono wniosek o odrzucenie tego projektu w pierw-
szym czytaniu. 

Projekt ten jest bardzo groźny dla spółdzielni mieszkaniowych, 
bowiem zakłada powstawanie wspólnot mieszkaniowych z mocy 

prawa, co skutkuje wyprowadzeniem ze spółdzielni majątku 
wspólnego członków i likwidacją spółdzielni w obecnej for-
mie i zakresie działalności, a także eliminuje kategorię osiedla 
mieszkaniowego i jego funkcje wynikające z zamieszkiwania 
w nim itd. 

3. Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w imieniu którego projekt 
ustawy o działalności spółdzielni mieszkaniowych przedstawił 
poseł Dariusz Joński – również zgłoszono wniosek o odrzucenie 
projektu w trakcie niedokończonego pierwszego czytania.

Na pierwszym posiedzeniu w tym roku Sejm nie rozstrzygnął 
więc niczego w sprawie owych 6 projektów. 

Na kolejnym posiedzeniu, w dniu 25 stycznia br., Sejm po-
wołał Komisję Nadzwyczajną składającą się z 26 posłów z 
różnych klubów, która ma rozpatrzyć i przygotować stanowisko 
w sprawie wszystkich wnioskowanych przez kluby poselskie 
projektów ustaw zmieniających Prawo Spółdzielcze i ustawę o 
spółdzielniach mieszkaniowych. 

x   x   x 
Okazało się, że posłowie – zgłaszający wnioski o odrzucenie 

niektórych projektów ustaw w pierwszym czytaniu – wycofali je. 
Zatem miecz parlamentarzystów, zamierzających wyeliminować 
spółdzielnie mieszkaniowe z obecnego systemu prawnego, nadal 
nad nami wisi i jest dla spółdzielni poważnie groźny. 

O negatywnych skutkach projektowanych (szczególnie przez 
posłów PO) przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
obszernie informowaliśmy w artykułach Z. Wójtowicza, Prze-
wodniczącego Forum Kieleckich Spółdzielni Mieszkaniowych 
„Czy wspólnoty mieszkaniowe zastąpią spółdzielnie”, opub-
likowanych w numerach „My z KSM” z września i grudnia 
2012 r. 

O szkodliwości ustaw napisali w proteście do posłów PO we 
wrześniu 2012 r. także delegaci Zjazdu Wojewódzkiego Spół-
dzielni Mieszkaniowych woj. świętokrzyskiego, zorganizowa-
nego przed V Kongresem Spółdzielczości.

Na łamach „My z KSM” publikowaliśmy również w tych spra-
wach apel Krajowego Związku Rewizyjnego SM oraz rezolucję 
Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego. 

MACIEJ SOLARZ

W Sejmie na temat spółdzielczości

Dwukrotnie w styczniu

Fragment osiedla Sandomierskie
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wyraziły zgodę na otwarcie 
filii Uniwersytetu Białosto-
ckiego z polskim językiem 
wykładowym.

Kolebka romantyzmu

Na począ tku  XIX w. 
wszechnica wileńska zapisała 
piękną kartę w dziejach pol-
skiej nauki i sztuki. Skrom-
ne studenckie organizacje 
urosły do rangi narodowego 
symbolu i miały kluczowe 
znaczenie dla twórczości 
A. Mickiewicza. To Wilno jest kolebką polskiego romantyzmu, tu 
mieszkali i tworzyli A. Mickiewicz, J. Słowacki, J. I. Kraszewski, 
St. Moniuszko i mało znani w Polsce litewscy patrioci – Dowkont 
i Narbutt.

Studenckie stowarzyszenia były swoistą reakcją na klęskę narodo-
wych nadziei związanych z Napoleonem. Były to organizacje wiążące 
heroizm walki z racjonalizmem, wzorowane na wolnomularstwie 
jak Towarzystwo Przyjaciół Pożytecznej Zabawy „Promieniści” 
jawna organizacja, filomaci - tajna organizacja niepodległościowa i 
konspiracyjna organizacja filaretów. Grupy studenckie zostały rozbite 
przez masowe aresztowania, procesy i zsyłki w 1823 r.

Najbardziej popularnym romantykiem był Adam Mickiewicz, 
student Uniwersytetu Wileńskiego, a potem nauczyciel w Kownie. 
W Wilnie jest kilka miejsc związanych z wieszczem: Zaułek Ber-
nardyński, gdzie mieści się Muzeum A. Mickiewicza, klasztor Ba-
zylianów, w którego murach znajduje się cela Konrada uwieczniona 
w III części „Dziadów”. 

J. Słowacki spędził w Wilnie 13 lat mieszkając w oficynie przy ul. 
Zamkowej. To w niej został porażony śmiertelnie piorunem ojczym 
Słowackiego August Becu. J. I. Kraszewski – najpłodniejszy pisarz 
polski, autor 220 powieści, aresztowany po wybuchu powstania kilka 
lat spędził w więzieniu, potem przebywał na Wołyniu, Warszawie 
i na emigracji we Francji. St. Moniuszko, kompozytor. Mieszkał w 
Wilnie od 1840 r., w tym mieście skomponował operę „Halka” ze 
słynną arią „Szumią Jodły”.

Wileńskie obyczaje w Polsce

Koniec II wojny kończy erę Wilna, jako miasta polsko-języcznego 
z polską większością etniczną. Fala wygnańców ruszyła do Polski 
wywożąc ze sobą pamiątki. Przesiedleńcy do dziś kultywują kulturę 
wileńską. Najpopularniejsze zwyczaje to: palemki - wysmukłe palmy 
z którymi w Niedzielę Palmową wierni podążają do kościołów.

Kaziuki – tradycyjny kiermasz, organizowany w dzień św. Kazi-
mierza, Królewicza patrona Wilna m.in. w Lidzbarku Warmińskim, 
Kętrzynie, Mrągowie, Zielonej Górze. Relikwie świętego spoczywają 
w Katedrze Wileńskiej. Na straganach są serca kaziukowe, smorgoń-
skie obwarzanki, cepeliny, żmudzkie bliny i żurawina.

Ostra Brama

Nieprzerwanie ściąga pielgrzymów z Polski. W ostatnich latach 
pojawiło się nowe zjawisko religijne wywodzące się z Wilna – kult 
Miłosierdzia Bożego związany z siostrą Faustyną Kowalską, założy-
cielką w Wilnie Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego.

Polacy wspierają duchowo i materialnie Polonię Litewską. Kiele-
cki oddział Towarzystwa Kultywowania Dziedzictwa Narodowego 
corocznie organizuje pomoc. W 2012 roku wsparcie materialne 
otrzymała polska szkoła średnia w Dziewianiszkach.

WILNO – MIASTO MARZEŃ (III)
„Całe piękno mej duszy, poprzez Wilno pieszczone” Józef Piłsudski

MARIAN WINIARSKI

Kościół św. św. Piotra i Pawła i klasztor 
Kanoników Laterańskich 

Bibliografia:
1. Jasienica Paweł - Rzeczypospolita Obojga Narodów cz. I, 
II, III. PIW - Warszawa 1992
2. Wilno - miasto marzeń, Medioprofit. W-wa 2009
3. Wilno - informacja turystyczna i praktyczna. Agnus Dei 
- Wilno 2005

.
Zespół zabytków wokół katedry – plac katedralny założony w 

miejscu kultów pogańskich bogów Swintoroga i Perkuna. Zgod-
nie z legendą Wilno założono w miejscu, gdzie Książe Giedymin 
odpoczywał i śnił o Żelaznym Wilku. Dzisiaj znajduje się tam 
pomnik Giedymina. Dominantą placu jest Katedra Wileńska Św. 
Stanisława, zbudowana w miejscu dawnego koryta rzeki Wilenki, 
przez co wielokrotnie była zalewana (największa powódź w 1931 r.). 
Po tej powodzi w czasie rekonstrukcji odkryto krypę monarszą ze 
szczątkami króla Aleksandra, zwłoki pierwszej żony króla Zygmunta 
Augusta Elżbiety i drugiej – Barbary Radziwiłłówny. W 1946 r. 
władza sowiecka zamknęła katedrę, od 1956 r. znajdowała się w 
niej galeria obrazów. W 1985 r. władze radzieckie zwróciły katedrę 
kościołowi katolickiemu. Ważnym obiektem placu katedralnego 
jest ratusz. Wszystkie wymienione zabytki są na liście światowego 
dziedzictwa UNESCO.

Ateny polskie, czyli uniwersytet

Dzieje wileńskiej wszechnicy sięgają średniowiecza. W 1513 r. przy 
kościele farnym św. Jana działała szkoła, w 1566 r. przekształcona 
w szkołę prawa, w której uczono prawa rzymskiego, magdebur-
skiego, łaciny, grecki i niemieckiego. W 1569 r. biskup wileński 
Walerian Protasiewicz powołał kolegium jezuickie, w 1579 r. król 
Stefan Batory przekształcił placówkę w pełny uniwersytet o nazwie 
Akademia Et Universitas, zrównując go w prawach z Akademią 
Krakowską. Pierwszym rektorem został jezuicki kaznodzieja Piotr 
Skarga, następnym Jakub Wujek – tłumacz biblii. Po kasacie jezu-
itów w 1793 r. uniwersytet został przejęty przez państwo, Komisja 
Edukacji Narodowej przekształciła go w uczelnię świecką, nadając 
nazwę Szkoła Główna Litewska; język polski stał się językiem wy-
kładowym. Nastąpił niebywały rozkwit uczelni nazywanej Polskimi 
Atenami. Uniwersytet zasłynął zwłaszcza z wydziału medycznego, 
założonego przez sprowadzonego z Wiednia Petera Franka twórcę 
nowoczesnej higieny i epidemiologii. Po rozbiorach uczelnia utraciła 
na kilka lat status szkoły wyższej, w 1803 r. przywrócono ten status 
nadając nazwę Imperialny Uniwersytet Wileński. Nastąpił kolejny 
okres świetności trwający do powstania listopadowego.

Ten okres zyskał niezwykłe świadectwo literackie w twórczości 
Adama Mickiewicza we fragmencie „Dziadów” część III. Studiowali 
tu wówczas Juliusz Słowacki, Józef Ignacy Kraszewski, Tomasz Zan, 
ukraiński poeta Taras Szewczenko. Uniwersytet mógł szczycić się 
wybitnymi profesorami, którzy wnieśli poważny wkład do świato-
wej nauki. Byli nimi: Jędrzej Śniadecki wybitny chemik, któremu 
zawdzięczamy rodzime nazwy pierwiastków chemicznych (m.in. 
wodór, węgiel, siarka), ks. Stanisław Jundziłła - botanik i zoolog, 
czy słynny historyk Joachim Lelewel. Car Mikołaj I dokonał kasacji 
uczelni za udział studentów i profesorów w powstaniu, listopado-
wym, pozostawił tylko wydział lekarski i teologiczny.

Restytucja uniwersytetu nastąpiła w 1919 r., po wkroczeniu wojsk 
polskich do Wilna. Uczelni nadano imię króla Stefana Batorego. 
Utworzono siedem wydziałów, sprowadzając kadrę z całej Polski, 
m.in. wybitnego filozofa - estetyka Władysława Tatarkiewicza. 

Pierwszym rektorem został pochodzący z Krakowa wybitny filozof 
i pedagog Michał Siedlecki, studentami w tym okresie byli: Czesław 
Miłosz, Antoni Gołubiew, Paweł Jasienica, Stanisław Stomma. Od-
rodzony uniwersytet stał się intelektualnym i kulturalnym centrum 
Wileńszczyzny. Życie przedwojennego uniwersytetu nie sprowadzało 
się jedynie do wykładów. Wydawano wiele czasopism, jak słynne 
„Żagary” dodatek do „Słowa”; działały instytucje promujące polską 
kulturę.

Wspaniały okres został zamknięty we wrześniu 1939 r. po inkor-
poracji Wilna do Litwy. Językiem wykładowym stał się litewski, 
zmieniono nazwę uczuleni na Vilniaus Uniweristas. 

Okupacja radziecka, a potem niemiecka doprowadziła do zamknię-
cia uniwersytetu. Wielu wybitnych naukowców zamordowano, część 
uciekła do Polski. Dzięki nim po wojnie otwarto Uniwersytet w 
Toruniu i Akademię Medyczną w Gdańsku. Działalność uniwersytetu 
w Wilnie wznowiono w 1944 r., jako prowincjonalną uczelnię ra-
dziecką z rosyjskim językiem wykładowym. W 1990 r. przywrócono 
nazwę Uniwersytet Wileński z językiem wykładowym litewskim. 
Po wielu staraniach polskich w 2007 r. władze Republiki Litewskiej 
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Woda z głębi
Woda z kieleckich wodocią-

gów jest zdrowa, bo w całości 
pochodzi ze studni głębino-
wych. Dlatego warto racjonal-
nie nią gospodarować. Jest też 
stosunkowo tania, więc lepiej 
pić kranówkę niż kupować 
wodę butelkowaną. Za cenę 
jednej butelki wody ze sklepu 
można mieć aż 400 takich sa-
mych butelek wody z kranu. 
Wodociągi Kieleckie mają ta-
ryfę niższą o 7,4 proc. od śred-
niej krajowej. Takiej wody 
mogą nam zazdrościć.

Kielecka woda poddawana jest 
wielokrotnym badaniom nie tylko 
przy ujęciach, ale również na sieci wodociągowej do odbiorców. W 
ramach nadzoru sanitarnego Państwowej Inspekcji Sanitarnej kiele-
cka woda badana jest również bezpośrednio u konsumentów.

Jakość pod okiem fachowców
Laboratorium Wodociągów Kieleckich, pracujące w oparciu o sy-

stem jakości badań wody zatwierdzony przez Państwową Inspekcję 
Sanitarną przeprowadza rocznie ponad 17 tys. oznaczeń różnych 
parametrów jakości wody (5 tys. mikrobiologicznych, ponad 12 
tys. fizykochemicznych) w blisko 3 tysiącach pobieranych próbach 
wody! Potwierdzają ono jedno – kielecka kranówka jest porówny-
walna lub lepsza od tej, jaką możemy kupić w sklepach w plastiko-
wych butelkach. Nieporównywalna jest tylko cena – litr kranówki 
kosztuje wielokrotnie mniej niż litr wody butelkowanej. 

Przyjmując, że za jedną litrową butelkę wody niegazowanej w 
sklepie zapłacimy 1,45 zł – za tą cenę możemy napełnić aż 400 
takich butelek nalewając wodę z kranu. Laboratorium Wodociągów 
Kieleckich porównywało skład pięciu różnych wód „sklepowych” 
podawany na etykietach, ze składem wody z ujęć w Białogonie 
i Zagnańsku. Okazało się, że większość parametrów kieleckiej 
wody z kranu jest porównywalna lub lepsza od butelkowanych. 
Kielecką wodę z kranu mogą pić bez obaw wszyscy konsumenci, 
bez względu na wiek. 

Tak dobrą jakość zawdzięczamy podziemnym jaskiniom, które 
powstały nawet 400 milionów lat temu. W kieleckich kranach 
płynie woda wyłącznie z takich zbiorników, czerpana ze studni 
głębinowych. Z 44. studni nie wszystkie są wykorzystywane. Nie 
ma obawy, że wody zabraknie w przewidywanej przyszłości. Nawet 
ostatni suchy rok nie zagroził w żaden sposób podziemnym zbior-
nikom. Obecnie średnia produkcja wody przekracza 30 tys. metrów 
sześciennych dziennie, a możliwości są dwukrotnie większe.

Woda jest naturalnie filtrowana podczas przesączania się przez 
warstwy gleby i spoczywa w zbiornikach bez dostępu światła i 
powietrza. Kropla deszczu, która spadnie w białogońskim lesie jest 
wydobyta z takiego zbiornika dopiero po 15-25 latach! Nie ma więc 
możliwości jakiegokolwiek jej skażenia, zmętnienia czy zabrudze-
nia. Natomiast podczas przesączania się do zbiorników podziem-
nych woda uzyskuje wyjątkowo dobre właściwości i skład.

Ceny niższe niż średnia krajowa
Mimo tak dobrej jakości, kielecka woda jest stosunkowo tania. W 

ostatnim zestawieniu cen za dostarczanie wody i odprowadzenie 
ścieków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” uwzględniono 236 
spółki wodociągowe. Ranking opracowano na podstawie taryf obo-
wiązujących na dzień 30 września 2012 r. Okazało się, że Wodociągi 
Kieleckie w 2012 roku miały niższą cenę za dostarczanie wody i 
odprowadzanie ścieków niż większość przedsiębiorstw wodocią-
gowych w kraju. Kielecka taryfa była niższa od średniej krajowej 

o 7,4 proc. Pod względem łącznej opłaty za wodę i odprowadza-
nie ścieków dla gospodarstw domowych, na 236 przedsiębiorstw 
Wodociągi Kieleckie są na 112 pozycji licząc od najniższej, a więc 
124 gminy mają droższą wodę niż Kielce. 

W podziale na przedsiębiorstwa duże, małe i średnie Wodociągi 
Kieleckie zostały zaliczone do grupy 66 dużych przedsiębiorstw. W 
tym zestawieniu są dokładnie w środku tabeli – 32 przedsiębiorstwa 
mają cenę wyższą niż kielecka.

Wszystko wskazuje, że w pierwszej połowie 2013 roku pozycja 
Kielc w takim zestawieniu jeszcze się poprawi na korzyść odbior-
ców, w związku z podwyżkami w innych gminach. W I kwartale 
2013 r. ceny wzrosły m.in. w Katowicach, Łodzi, Lublinie, Po-
znaniu, Gdyni, Gdańsku i Wrocławiu. Kielecka taryfa nie uległa 
zmianie.

Dobry wodomierz nie kłamie
Na szczęście w takich spółdzielniach jak KSM nie ma plagi niele-

galnego poboru wody, niemniej pojawiają się spory i pytania doty-
czące rozliczeń za wodę. Idealna sytuacja byłaby, gdyby wszystkie 
mieszkania były wyposażone w najnowocześniejsze wodomierze, 
a ich odczyt odbywał się równocześnie. Choć takiego ideału nie 
da się osiągnąć, Wodociągi Kieleckie, wspólnie z administracją 
Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej dokładają wszelkich starań 
aby mieszkańcy byli uczciwie, profesjonalnie rozliczani ze zużytej 
wody i nie czuli się pokrzywdzeni.

Jednym ze sposobów na precyzyjne rozliczenie zużycia wody jest 
certyfikowany wodomierz o parametrach odpowiednio dobranych 
do wielkości zużycia wody. Dla rodziny przeciętnej wielkości opty-
malny typ wodomierza to DN 15. Nie wolno rozliczać zużycia wody 
na podstawie wodomierzy, którym skończył się okres legalizacji 
(tzw. cecha legalizacyjna), ale niektórym przedsiębiorstwom wo-
dociągowym zdarza się przeoczyć terminy wymiany wodomierzy. 
Ten problem nie dotyczy Wodociągów Kieleckich, co potwierdziła 
ostatnia kontrola Urzędu Miar i Wag.

Suma wskazań wodomierzy z wszystkich mieszkań może się 
różnić od wskazania głównego wodomierza w bloku, ale nie jest 
to żadna nadzwyczajna ani niepokojąca sytuacja. Między odczyta-
niem wskazania wodomierza z pierwszego i ostatniego mieszkania 
upływa bowiem czas, kiedy mieszkańcy dalej korzystają z wody, co 
wykazuje licznik główny. W dłuższym okresie czasu te różnice się 
niwelują i nie mają żadnego znaczenia dla kosztów ponoszonych 
przez mieszkańców.

Najważniejsze, aby wodomierz był certyfikowany, dostosowany 
do wielkości poboru i odporny na działanie magnesów neodymo-
wych. Takie wodomierze montują Wodociągi Kieleckie. Mieszka-
niec może również kupić wodomierz indywidualnie, ale musi on 
być certyfikowany, poza tym w wielu spółdzielniach taki montaż 
trzeba uzgadniać z władzami spółdzielni. 

ZIEMOWIT NOWAK
rzecznik prasowy Wodociągów Kieleckich

Ujęcie wody w Białogonie, z lotu ptaka. Zdjęcia Wodociągi Kieleckie
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Zielona perliczka
Teatrzyk

Scena l
Libero: (przemawia) Jestem premierem państwa średniej wielkości z wielkimi długami. Musimy wyzwalać 

inicjatywę obywateli. Im mniej państwa w państwie, tym lepiej dla każdego. Moim celem jest doprowadzenie 
do sytuacji, w której państwa w państwie nie będzie wcale. Na tym polega liberalizm.

Drużyna spółdzielców: Brawo! Niech żyje! Libero na prezydenta!!!
Drużyna liberałów: Stop! Stop! Sędzia kalosz! Jeśli nie będzie państwa, to nie będzie dla nas wysokopłat-

nych etatów i synekur, na których nie trzeba pracować. A przecież tak ofiarnie gramy do jednej bramki! 
Zmiana! Dać zmianę! Wymienić libero!
Libero: (ostro) Spokój! Zarządzam dyscyplinę w głosowaniu. Jesteście drużyną trzeciej ligi i nie znacie 

się na strategii zwycięstwa. A ja was do niego zaprowadzę.
Scena 2

Drużyna spółdzielców: Co się dzieje? Nie ma już spółdzielni! Są tylko niezależni i samorządni, jednooso-
bowi członkowie nie wiadomo czego! Właściciele! Jest nas dwa miliony, a jakoby nikogo nie było. Jedną,

głupią ustawą tak wiele nam ubyło.
Libero: (przemawia do liberałów) No! Widzicie głąby! Każdy z was jest teraz starszym rewizorem. Ktoś 

przecież musi kontrolować tę pozbawioną własnej lustracji i zgromadzeń hałastrę oraz jej były majątek. 
Nie zarządzać, głąby! Tylko kontrolować! I to według zasad, jakie sami ustalicie.
Drużyna liberałów: Brawo! Libero ma rozum i nie waha się go użyć!
Drużyna spółdzielców: Nie tak się umawialiśmy! Faul! Idziemy na skargę do sędziego w Brukseli.
Libero: (triumfalnie) Gdzie? Kto? Przecież spółdzielni już nie ma. I znowu wywalili was z Międzynaro-

dowego Związku Spółdzielczego.
Scena 3

Drużyna spółdzielców: (śpiewa unisono) „Miałeś chamie złoty róg, miałeś chamie czapkę z piór. Czapkę 
wicher niesie, róg huka po lesie, ostał ci się jeno sznur.”

Kurtyna, która w życiu czegoś takiego nie oglądała, idzie sobie gdzie oczy poniosą.

pt . Libero

Teatrzyk „Zielona perliczka” 
ma zaszczyt wylać łzy w sztuce jednoaktowej

Występują: 

Libero – premier państwa średniej 
wielkości
Drużyna spółdzielców
Drużyna liberałów

KRZYSZTOFA NAWROTA

Libero – stoper (zwany również mniej formalnie wymiataczem – ang. sweeper) – zawodnik piłki nożnej pełniący rolę ostatniego (najbardziej 
cofniętego) obrońcy. Oznacza to, że spośród piłkarzy grających w polu zajmuje pozycję najbliżej bramki własnej drużyny. Zadaniem stopera 
było zatrzymanie (stopowanie) akcji przeciwnika, który przedostał się przez linię obrony. Po przechwyceniu piłki wykonywał daleki wykop w 
stronę bramki rywala lub, jeśli zmuszała go do tego sytuacja, wybijał piłkę poza linię boczną boiska.
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Czy wiesz, że...

(MaS) (MaS)

Wielu osobom spółdzielcze własnościo-
we prawo do lokalu myli się z prawem 
własności lokalu. W pierwszym wypadku, 
właścicielem mieszkania jest spółdzielnia, 
a spółdzielcy przysługuje tzw. ograniczone 
prawo rzeczowe do lokalu. Jest to prawo 
zbywalne, może być przedmiotem daro-
wizny, jest dziedziczne, może należeć do 
kilku osób, podlega egzekucji, może być 
dla niego założona odrębna księga wieczy-
sta, może być obciążone hipoteką.

Inaczej jest w przypadku prawa odrębnej 
własności lokalu tzw. pełnej własności. 
Właścicielem lokalu jest spółdzielca, a dla 
jego ustanowienia wymagana jest forma 
aktu notarialnego i obowiązek założenia 
księgi wieczystej. Właścicielowi przy-
sługuje również udział w nieruchomości 
wspólnej, którą stanowi wszystko, co nie 
służy do wyłącznego użytku poszczegól-
nych właścicieli lokali, a głównie: prawo 
do ułamkowej części gruntu, na którym 
stoi budynek, korytarza, klatki schodowej, 
windy, instalacji wewnętrznych, ściany 
i dach budynku, pralnia itp. Właściciel 
lokalu sam opłaca podatek od nierucho-
mości i może być stroną w postępowaniu 
administracyjnym czy sądowym.

x x x
W Polsce funkcjonuje 3.600 spółdzielni 

mieszkaniowych. W 2011 r. odprowadziły 
one do budżetu państwa 166 mln zł po-
datku dochodowego osiągając 681mln 
zł netto zysku. Wartość zaś majątku 
trwałego tych spółdzielni szacowana jest 
na ponad 75,4 mld zł. Spółdzielczość 
mieszkaniowa nie korzysta ze wsparcia ze 
strony państwa, ale corocznie zasila jego 
budżet pokaźną kwotą z tzw. dodatkowej 
działalności gospodarczej. 

W 2012 r. tylko KSM dała krajowi i 
miastu blisko 5mln zł z tytułu: podatku od 
osób fizycznych 807.275 zł, podatku od 
osób prawnych 402.124 zł, podatku VAT 
198.000 zł, podatku od nieruchomości 
1.240.032 zł i opłat za wieczyste użytko-
wanie 168.000 zł.

Na remonty budynków i ich otoczenia 
upiększające miasto przeznaczyliśmy w 
2012 r. prawie 6 mln zł. Łącznie blisko 
7 mln zł przeznaczono zaś na proces wy-
miany okien w lokalach mieszkalnych.

Tworzymy także miejsca pracy w swo-
ich administracjach oraz firmach świad-
czących usługi komunalne i budowlane 
na rzecz naszej Spółdzielni.

Facet umówił się z kolegami na polowanie. Wstał skoro świt, ubrał się, wziął broń, 
wyszedł przed dom, postał i stwierdził, że nie pojedzie bo jest za zimno. Wrócił do 
domu, rozebrał się, wszedł do nagrzanego łóżka i przytulił do gorącej żony. Żona po 
omacku poklepała go po pośladkach i pyta:

– To ty?
– Yhm to ja.
– Zmarzłeś?
– Tak.
– No popatrz, a ten idiota pojechał na polowanie.

x x x 
Kolega dzwoni do kolegi:
– Wpadnij do mnie, są dwie znajome, zabawimy się.
– Ładne?
– Wypijemy, będzie OK…

x x x 
Do sklepu wchodzi blondynka i zwraca się do ekspedientki:
– Poproszę episkopat.
– Chyba epidiaskop?
– Proszę pani, to ja podejmuję diecezję!
– Chyba decyzję?
– Niech pani się nie wymądrza, w szkole byłam prymasem.

x x x 
Gdzie byłeś? – pyta blondynka wracającego do domu męża:
– U kolegi.
– Ty pedale.

x x x 
Panie doktorze, podczas stosunku moje oczy świecą się na czerwono…
– A ile ma pan lat?
– 60.
– O, to jedzie pan już na rezerwie.

x x x 
Lekarz wypisując chorego po operacji, udziela mu rad:
– Nie palić, nie pić pod żadnym pozorem, co najmniej 8 godzin snu dziennie.
– A co z seksem?
– Tylko z żoną, wszelkie podniecenia mogłyby pana zabić!

x x x 
Prosty człowiek pierwszy raz w szpitalu, operacja, ścisła dieta, kroplówka trzy dni, 

potem kleik – dopadł go straszny głód. Wchodzi pielęgniarka i pyta:
– Podać panu kaczkę?
– O tak kochaniutka i dużo frytek!

x x x 
Rozmawia dwóch facetów:
– Ten twój kolega to ma szczęście. Dwie żony już pochował, bo struły się grzybami, 

a teraz trzeci raz owdowiał.
– No, ale tym razem to był uraz czaszki.
– Tak słyszałem, ponoć nie chciała jeść grzybów.

x x x 
Mąż do żony:
– Nie rozumiem dlaczego nosisz biustonosz. Przecież nie masz co w niego wło-

żyć.
Na to żona:
– A ty nosisz slipki, nieprawdaż?

x x x 
Jak informatycy najczęściej zwracają się do swoich żon?
– Myszko!


