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Me życie, czyli suma zdziwień,
Skończy się zwykłą śmiercią raczej,
Bo nie słyszałem by u innych
Życie kończyło się inaczej.

Lecz kiedyś przecież trzasnę drzwiami
Odchodząc po nierównej walce,
Chcąc wiedzieć czemu moje życie
Tak przeleciało mi przez palce.

Zapłonę oburzeniem świętym
Gdy ktoś winnego wskaże mi.
Ale cóż z tego, późno będzie,
Co ja mu zrobię zza tych drzwi.

Więc pomyślałem bałamutnie -
Znajdę człowieka albo zwierzę,
Które mi powie „byłeś dobry!”
A ja mu w słowa te uwierzę.

Wierszyk o pożytkach
płynących z towarzystwa
psa (lub kota)

Z dotychczasowej praktyki wynika, że w sprawach rozliczania kosztów zużycia 
wody pojawia się sporo pytań, a wielu użytkowników lokali ma wątpliwości, 
szczególnie co do rozliczania powstałych różnic czyli tzw. niebilansowania się 
wody. To zrozumiałe, bo chociaż o tych kwestiach pisaliśmy wielokrotnie w „My 
z KSM”, informowaliśmy na zebraniach członków czy wyjaśnialiśmy zasady w 
indywidualnych odpowiedziach dla zainteresowanych, tłumacząc często nieuza-
sadnione zarzuty wobec spółdzielni – ze względu na zachodzące zmiany, wyjaśnień 
nigdy nie za dużo. 

Tym bardziej, że mając na celu przejrzystość systemu rozliczeń i korzystając z 
wniosków niektórych członków spółdzielni z udziałem pracowników Administracji 
Osiedli i Działu Technicznego, Zarząd Spółdzielni dokonał analizy dotychczaso-
wych zasad rozliczania kosztów zużycia wody oraz ewidencji jej kosztów. 

Analizie poddano trzy ostatnie lata: 2010-2012 oraz 10 miesięcy 2013 roku, wy-
korzystując także dostępne publikacje, doświadczenia Zarządców nieruchomości 
i literaturę naukową. 

Uszczelniony system 
rozliczania wody

Czytaj na stronach 6-7

Czytaj na stronie 2

W tym roku 
późniejszy 
odczyt 
wodomierzy
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Po raz szósty organizujemy konkurs na najpiękniejszy balkon i 
ogródek przydomowy w KSM. Regulamin oraz karta zgłoszenia 
do konkursu dostępne są na stronie internetowej www.ksm.pl. 
lub w Administracjach Osiedli. 

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić kartę zgłoszenia 
i do 16 czerwca br. doręczyć ją do właściwej Administracji.

Konkurs trwa od 16 czerwca do 30 września 2014 r. i obejmu-
je 3 etapy. Każdy z nich kończy się komisyjnym przeglądem 
zgłoszonych do konkursu balkonów i ogródków, który jest 
dokumentowany fotograficznie. 

Uczestnictwo w konkursie może również objąć tych miesz-
kańców, których balkony lub ogródki przydomowe zostaną 
zakwalifikowane przez komisję podczas przeglądu w I etapie. 
Wówczas o zakwalifikowaniu do konkursu mieszkańcy zostaną 
powiadomieni przez właściwą Administrację Osiedla. 

Czekamy na zgłoszenia.
Barbara Pawełek 

Konkurs

Na j ł adn i e j s zy  ba lkon

Wśród 10 laureatów tegorocznej edycji Nagrody Miasta przy-
znawanej od 1995 r. jest Kazimierz Pela. Wieloletni pracownik 
i działacz społeczny Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
instruktor i pasjonat lotnictwa oraz modelarstwa lotniczego i 
balonowego, wychowawca kilku pokoleń młodych adeptów 
pilotażu i skoków spadochronowych. Przez 40 lat prowadził 
Osiedlową Modelarnię Lotniczą w KSM szkoląc w tym zakre-
sie dzieci i młodzież, ucząc współzawodnictwa, koleżeństwa i 
współdziałania w grupie. Dziś wielu Jego wychowanków jest 
pilotami i instruktorami lotnictwa. 

Serdeczne gratulacje Panie Kazimierzu 
(Mas)

Informujemy mieszkańców, że w związku ze zmianą taryfy 
cenowej za dostawę wody i odprowadzenie ścieków, która 
obowiązywać będzie od 1 sierpnia 2014 r. w bieżącym roku 
regulaminowy termin odczytu wodomierzy lokalowych – do 31 
maja br. ulega przesunięciu o miesiąc tj. do 30 czerwca br.

Podstawa: Uchwała nr 130 Zarządu KSM z dnia 5 marca br. 

Kazimierz Pela nagrodzony

Ogłoszenie

Zdrowych, spokojnych
Świąt Wielkiej Nocy 

życzą Rada Nadzorcza, 
Zarząd i Rady Osiedlowe KSM

Spółdzielczość spełnia bardzo ważną rolę w rozwoju gospo-
darczym i społecznym poszczególnych krajów. W Europie w 
36 państwach funkcjonuje 160 tys. spółdzielni liczących 123 
miliony członków, które dają pracę 5,4 mln osobom. 

W swoim przesłaniu wyemitowanym na III Festiwalu Nauki 
Społecznej Kościoła w Weronie, papież Franciszek powiedział 
m. in., że „stawia na spółdzielczość jako na formę zarządzania 
przedsiębiorstwami” i że „w spółdzielczości praca i godność 
osoby idą ramię w ramię”...

Papież wspomniał także, że jako młody człowiek stał się 
„entuzjastą spółdzielczości, która – jego zdaniem – jest drogą 
do równości w warunkach zróżnicowania”. Dlatego właśnie 
„solidarność” jest kluczowym słowem w nauce społecznej 
Kościoła”.                                                                 (MaS)

Papież Franciszek o spółdzielczości
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W dniach 26-27 listopada 2013 r. w Warszawie odbyły się 
obrady VI Krajowego Zjazdu Związku Rewizyjnego Spółdzielni 
Mieszkaniowych RP. W Zjeździe wzięło udział 290 spółdziel-
ców z całej Polski (na ogólną liczbę 495 Spółdzielni zrzeszonych 
w Związku). Wśród nich Zdzisław Wójtowicz - delegat KSM 
oraz 13 przedstawicieli spółdzielni w charakterze obserwatorów, 
którzy dyskutowali o problemach polityki mieszkaniowej.

Wiodącym tematem dyskusji były prace parlamentarne nad 
projektem ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych autorstwa 
klubu Platformy Obywatelskiej, zmierzającym w konsekwencji 
do przekształcenia Spółdzielni we wspólnoty mieszkaniowe. 

Spółdzielcy nie ograniczali się jedynie do krytycznych recenzji 
działań sejmu i rządu. Dużo uwagi poświęcono przyszłości spół-
dzielczości mieszkaniowej w Polsce i warunkom niezbędnym 
do jej rozwoju.

W Zjeździe udział wzięli liczni goście reprezentujący partie 
polityczne i organizacje działające w środowisku spółdzielczym 
i obszarze gospodarki mieszkaniowej. Zjazd wybrał 45 osobową 
Radę Nadzorczą Związku. Nasze województwo reprezentuje w 
Radzie Tadeusz Dworak - prezes Zarządu Koneckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. (MaS)

16 stycznia br. w Jagiellońskim Ośrodku Kultury stanowiącym 
własność Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Jagiełły 
w Łodzi, odbyła się ogólnopolska konferencja mająca na celu 
wypracowanie wniosków zmierzających do obrony członków 
spółdzielni mieszkaniowych przed zakusami likwidacji spół-
dzielni.

Spółdzielnie mieszkaniowe są najlepszą i sprawdzoną formą 
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, skierowaną szczególnie 
do średnio i mało zarabiających rodzin w Polsce. 

Spółdzielnia mieszkaniowa, mająca pełną zdolność do 
czynności prawnych, dysponując poważnym potencjałem 
gospodarczym i społecznym wpisała się na trwałe do systemu 
społeczno- gospodarczego w Polsce. 

Od wielu lat, a początek sięga 1990 r., podejmowane są dzia-
łania ustawodawcze Parlamentu RP, mające na celu likwidację 
spółdzielni mieszkaniowych. Działania te spotykają się licznymi 
protestami ze strony spółdzielców widzących zakusy likwidacji 
spółdzielni. Również uczestnicy Forum Kieleckich Spółdzielni 
Mieszkaniowych, kierowali wielokrotnie swe apele do posłów 
Ziemi Świętokrzyskiej, o zaprzestanie niedemokratycznego 
sterowania spółdzielczością mieszkaniową, z wnioskiem o 
pozostawienie spraw organizacji i zasad funkcjonowania spół-
dzielniami do decyzji jej członków

Na I ogólnopolskiej konferencji, koordynator Ruchu Obrony 
Członków Spółdzielni Mieszkaniowych, Konrad Kozłowski, 
przedstawił najistotniejsze problemy konieczności obrony spół-
dzielni mieszkaniowych, których właścicielami są członkowie 
tych spółdzielni. 

Prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Miesz-
kaniowych RP w Warszawie dr Jerzy Jankowski omawiając 
aktualny stan prac Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej powołanej 
do procedowania nad projektami ustaw prawo spółdzielcze i 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w konkluzji podkreślił 

konieczność równości podmiotów wobec prawa. 
Nie może być tak, że prawo spółdzielcze tylko w części do-

tyczy wszystkich spółdzielni, a spółdzielczość mieszkaniowa 
będzie posiadać inne, odmienne zapisy prawa spółdzielczego 
wskazujące wyraźnie na jej dyskryminację.

Również nie może być tak, aby jedna osoba decydowała o 
przekształceniu danej nieruchomości we wspólnotę mieszkanio-
wą, gdyż w systemie demokratycznym o podjętych działaniach 
decyduje większość. Przecież w głosowaniach w Parlamencie 
RP o przyjęciu określonego projektu ustawy, uchwały czy też 
rezolucji, decyduje większość parlamentarna, a nie jeden poseł. 
Czyżby posłowie precyzując zapisy projektu ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych o tym zapomnieli, czyżby ulegli 
zbiorowej amnezji?

W trakcie dyskusji uczestnicy (około 150 osób), wskazywali 
na niezgodne z Konstytucją RP tworzone prawo, tym bardziej, 
że szereg proponowanych przepisów już wcześniej Trybunał 
Konstytucyjny orzekł jako niezgodne z Konstytucją.

Nie będę przedstawiał pozostałych argumentów gdyż wielo-
krotnie cytowane były na łamach naszego kwartalnika.

Zebrani przyjęli treść petycji, jaka zostanie skierowana do 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Oto ona:

Szanowny Panie Prezydencie!
Zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o podjęcie pre-

zydenckiej inicjatywy ustawodawczej w zakresie ustanowienia 
nowego „Prawa Spółdzielczego”. Widać jasno, że prace 
Komisji Nadzwyczajnej powołanej przez Sejm RP w dniu 25 
stycznia 2013 roku, do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu 
prawa spółdzielczego, nie przybliżają momentu ustanowienia 
dobrego prawa, ale wręcz dają w efekcie produkt niezgodny 
z Konstytucją, godzący w interes mas – wielomilionowej 
rzeszy spółdzielców i naszych rodzin, szkodliwy społecznie i 
niezrozumiały dla ogółu społeczeństwa.

Uważamy, że dobrą podstawą dla wypracowania właściwej 
ustawy „Prawo Spółdzielcze” mogłyby być zapisy zawarte w 
społecznym projekcie ustawy zgłoszonej podczas poprzedniej 
(VI) kadencji Sejmu RP, który poparło blisko 300 tysięcy 
wyborców.

Łódź 16 stycznia 2014 r.

Petycja została przyjęta przez aklamację. Szkoda, moim 
zdaniem, że nie znalazł się w niej apel o skierowanie, obecnie 
procedowanego projektu ustawy prawo spółdzielcze, – jeżeli taki 
zostanie uchwalony – przed podpisaniem przez Pana Prezydenta 
do Trybunału Konstytucyjnego celem stwierdzenia zgodności 
z Konstytucją RP. 

Ma to istotne znaczenie, gdyż zaskarżenie obowiązującego 
prawa pomimo negatywnej oceny przez Trybunał, jak wiemy 
niewiele daje, gdyż podjęte decyzje w trakcie jego obowią-
zywania są nie do odwrócenia, o czym mogliśmy się ostatnio 
przekonać. Myślę, że sprawa ta może ujrzeć światło dzienne na 
spotkaniu przedstawicieli Konferencji przekazujących petycję 
bezpośrednio Panu Prezydentowi RP, jeżeli do tego spotkania 
dojdzie. Do tego czasu zbierać będziemy podpisy wśród spół-
dzielców pod tekstem petycji.

W konferencji wziął udział poseł PO, Piotr Dunin, przed-
stawiciel prezesa NIK oraz przedstawiciele wielu organizacji 
współpracujących ze spółdzielczością mieszkaniową.

ZDZISŁAW WóJTOWICZ
uczestnik konferencji

spółdzielczości mieszkaniowej
Debaty o przyszłości

I Ogólnopolska Konferencja Spółdzielców
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Wprowadza go ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy 
w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych (Dz. 
U. z dnia 8 listopada 2013 r. poz. 1304), która obowiązuje od 
1 stycznia 2014 r. 

Program „MdM” przeznaczony jest dla ludzi, którzy nie skoń-
czyli 35 lat i nie mają jeszcze własnego mieszkania. „MdM” 
zastępuje program „Rodzina na swoim”, który wygasł w grudniu 
2012 r. 

Filozofia „MdM” polega na dopłacie z budżetu państwa do 
wkładu własnego niezbędnego do zaciągnięcia kredytu na zakup 
mieszkania. Standardowa dopłata to 10% wartości mieszkania 
– tyle otrzyma rodzina bezdzietna. Na 15% mogą liczyć rodziny 
z jednym dzieckiem, a o 20% mogą starać się wtedy, gdy w 
kupionym przez nich mieszkaniu urodzi się drugie lub kolejne 
dziecko. 

Dopłatą mają być objęte maksymalnie 50 m2 mieszkania, czyli 
można powiedzieć, że te lokale, które się najlepiej sprzedają.

Rząd przeznacza na ten cel określone środki. W 2014 r. ma to 
być 600 mln zł, w 2015 r. 715 mln, a w 2016 r. 730 mln zł. 

Program „MdM” będzie obowiązywał przez 5 lat, do 2018 r. 
O kredyt z dopłatą na mieszkanie mogą ubiegać się małżeństwa 
(pod uwagę będzie brany wiek młodszego małżonka), samotni 
rodzice i osoby samotne. Dopłata przysługuje tylko dla miesz-
kań i małych domów jednorodzinnych z nowych inwestycji 
wybudowanych przez deweloperów. Osoby, które wybudowały 
domy sposobem gospodarczym mogą liczyć na zwrot VAT od 
materiałów budowlanych. Zwrot VAT mogą otrzymać również 
osoby, które stały się właścicielem mieszkania powstałego z 
nadbudowy lub rozbudowy budynku, jego części lub pomiesz-
czenia w rezultacie czego powstał lokal mieszkalny. Musi to 
być jednak pierwszy lokal inwestora.

Program „MdM” nie obejmuje pomocy państwa dla osób, które 
kupiły mieszkanie na rynku wtórnym. Nie jest przeznaczony 
także dla osób, które w chwili ubiegania się o dopłatę nie miały 
mieszkania, ale wcześniej były właścicielami lokalu lub posia-
daczami spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. 

Dotyczy to również współwłaścicieli lokalu. Osoby posiadają-
ce spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania mogą otrzymać 
kredyt „MdM” z dopłatą od państwa, ale w ciągu 6 miesięcy od 
dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego na nich własność 
lokalu i muszą zrzec się prawa do mieszkania lokatorskiego.

Aby uzyskać dopłatę do wkładu własnego z programu „MdM” 
trzeba otrzymać kredyt mieszkaniowy z banku komercyjnego. 
W grudniu br. Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił na swojej 
stronie internetowej nazwy 12 banków, za których pośredni-
ctwem będą udzielane kredyty z „MdM”. Kredyt można wziąć 
tylko w złotówkach, minimum na 15l at. 

Niektórzy eksperci oceniając program „MdM” twierdzą, że 
ustawa nie rozwiąże problemu braku mieszkań, a rząd serwuje 
obywatelom Rzeczypospolitej kolejną ustawę, która pod pre-
tekstem pomocy młodym rodzinom, zasili konta deweloperów 
i banków, którym i tak nieźle się powodzi. Na dodatek może 
być niekonstytucyjna. Wdrożenie ustawy będzie kosztowało 
polskich podatników co najmniej 4 mld zł.

Biorąc pod uwagę, że aktualnie zadłużenie Polski, do którego 
przyznawał się minister Rostowski, wynosi 950 mld zł, łatwo 
się domyślić, że te 4 mld musimy pożyczyć, a kredyt zaciągnięty 
przez skarb państwa, trzeba będzie spłacić z odsetkami. 

MACIEJ SOLARZ

„Mieszkania dla młodych”
Program rządowy

W roku 1923 prof. Charles Gide, wybitny teoretyk i działacz 
ruchu spółdzielczego we Francji zaproponował, aby barwy 
tęczy znalazły się na sztandarze spółdzielców. W jego przeko-
naniu spółdzielcza tęcza miała być bramą do lepszego świata, 
a barwy tęczy miały symbolizować jedność w różnorodności, 
a także moc światła i potrzebę oświecenia ludu. 

Tęczowa flaga po raz pierwszy pojawiła się podczas wystawy 
spółdzielczej w Gandawie w roku 1924. Jako symbol międzyna-
rodowej spółdzielczości została przyjęta rok później, ale nigdy 
nie została zarejestrowana. 

Po ten piękny znak zaczęło sięgać coraz więcej podmiotów, a 
pod tęczowym sztandarem zrobiło się tłoczno. Dochodziło do 
nieporozumień, jak w przypadku wywieszenia tęczowej flagi 
pod Urzędem Gminy na warszawskim Ursynowie czy prawdzi-
wa awantura o tęczę na Placu Zbawiciela w Warszawie, gdzie 
jej przeciwnicy kilkakrotnie ją podpalili. 

Tęcza – zdaniem tych, którzy podejmowali decyzję o jej usu-
nięciu z symboliki spółdzielczej – od pewnego czasu zaczęła się 
źle kojarzyć, z symbolu pojednania stała się symbolem podziału. 
Oddano zatem tęczowy sztandar bez walki.

W pierwszych dniach listopada 2013 r. podczas Zgromadzenia 
Ogólnego Międzynarodowego Związku Spółdzielczego w Kap-
sztadzie zaprezentowano nowe spółdzielcze logo. Jest to słowo 
„COOP”, w którym dwa środkowe „O” łączą się jak ogniwa 
łańcucha, umieszczone na białym tle, utrzymane w fioletowej 
kolorystyce. Poniżej znajduje się pisana czarnymi literami nazwa 
Związku po angielsku: International Cooperative Alliance. 

W ten oto sposób Międzynarodowy Związek Spółdzielczy 
pożegnał się ostatecznie ze stosowaną dotąd symboliką tęczy, 
łącznie z symbolicznymi, kolorowymi gołąbkami, które wyla-
tują z jej łuku. 

Nowe spółdzielcze logo zostało zarejestrowane, a stosowanie 
go nakłada na użytkownika pewne obowiązki i reguły posługi-
wania się nim. Dopuszczalne jest stosowanie nowego logo w 
sześciu kolorach: czerwonym, niebieskim, pomarańczowym, 
turkusowym i dwóch odcieniach zielonego (szmaragdowym i 
wiosennym zielonym). Kolor fioletowy zarezerwowany został 
dla Międzynarodowego Związku Spółdzielczego.

Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej w Polsce postanowił, że 
będzie posługiwał się barwą turkusową.

Każda spółdzielnia może stosować jeden kolor z sześciu wyżej 
wymienionych lub kilka z nich. 

MACIEJ SOLARZ

Na świecie

Nowe logo spółdzielczości
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W klubie „Polonez” nie ma 
czasu na nudę 

W Dniu Kobiet zaprosiliśmy panie i im zadedykowany został 
program artystyczny. Policjanci z I komisariatu  w Kielcach 
przygotowali prezentację audiowizualną związaną z zacho-
waniem bezpieczeństwa mieszkańców osiedla w sytuacjach 
najczęściej spotykanych zagrożeń takich jak: oszustwo „na 
wnuczka” i bezpiecznym zachowaniem na drodze. W spotach 
na ten temat wystąpili znani aktorzy, a panie otrzymały drobne 
upominki – odblaskowe opaski.

Tradycyjnie nie zabrakło również występów uczestników zajęć 
w naszym klubie. Jako pierwsza zaprezentowała się pianistka 
– Kasia Bielenia, następnie na gitarze klasycznej – Dorota 
Ołtarzewska oraz Karina Kaleńska, która zagrała utwór pt. 
„Yesterday” na gitarę z akompaniamentem pianina.

Po krótkim wprowadzeniu gości w nastrój muzyczny, na scenie 
wystąpił chór „Kukułki” z nowym programem artystycznym, 
a instruktor muzyczny Roch Dobrowolski przygotował niespo-
dziankę dla pań z okazji ich święta – zaprezentował dwa utwory 
na wiolonczelę. 

Później był słodki poczęstunek, przy którym nie zabrakło 
rozmów i śpiewu.

Terapia dźwiękiem
W lutym odbyły się pierw-

sze w naszym klubie zajęcia 
dźwięko-terapii, do których 
zostały użyte gongi oraz misy 
tybetańskie. 

Dźwięki jako wibrujące fale, 
odpowiednio użyte mają dzia-
łanie lecznicze. Są coraz częś-
ciej stosowane w medycynie 
jako terapia uzupełniająca 
proces leczenia.

Gongi tybetańskie, misy 
śpiewające, szamańskie bębny, 
konchy, flety, to instrumenty 
starożytnego pochodzenia – wykorzystywane przez tysiące lat do 
leczenia różnych chorób i dolegliwości, a także do pogłębiania 
pracy nad sobą, rozwoju duchowego i osobowego.

Dźwięki tych instrumentów są potężną energią harmonizującą, 
oczyszczającą umysł z negatywnych myśli i wzorców, a ciało z 
napięć, bloków i chorób. Szczególnym instrumentem jest gong, 
odgrywający główną rolę w „kąpieli dźwiękami”. 

Wibracje gongu są najbardziej rezonującymi z wibracji 
wszystkich instrumentów. Ich moc można porównać do mocy 
dźwięku orkiestry symfonicznej, a i tak, porównanie nie będzie 
adekwatne. W trakcie terapii dźwiękiem gongu umysł wycisza 
się, uspokaja. 

Atrakcyjna akcja zima
Akcja Zimowa odbyła się w dniach od 3 do 14 lutego. Jak co 

roku, organizowane były dla dzieci codzienne wyjścia w różne, 
ciekawe miejsca, jak np. stadnina koni, kino, Muzeum Zabawek 
i Zabaw, basen „Perła”, Geopark czy Teatr „Kubuś”. Zajęcia 
odbywały się również w naszym klubie. Były to gry i zabawy, 
oraz zajęcia muzyczne, taneczne i sportowe.

Dzieci zapamiętały szczególnie wizytę na basenie „Perła” i lek-
cję pana ratownika o zachowaniu bezpieczeństwa w wodzie.

Dzięki wyjściu do stadniny koni dowiedzieliśmy się wielu 
ciekawych informacji na temat tych zwierząt. W stajni spotka-
liśmy bardzo miłe koniki. Potem był czas na zabawę na śniegu. 
W Teatrze „Kubuś” po spektaklu pt. „Króla boli ząb”, dzieci 
zrobiły sobie zdjęcia z głównymi aktorami.

EwA KRASKA

Uczestnicy spotkania z okazji Dnia Kobiet, na zdjęciu niżej: Policjanci z 
komisariatu I przygotowali prezentację audiowizualną związaną z zachowaniem 
bezpieczeństwa Zdjęcia: Klub „Polonez” 

Wszyscy słuchali pana ratownika. Wyżej: w teatrzyku „Kubuś” 
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Z dotychczasowej praktyki wynika, że w sprawach rozliczania 
kosztów zużycia wody pojawia się sporo pytań, a wielu użytkowni-
ków lokali ma wątpliwości, szczególnie co do rozliczania powsta-
łych różnic czyli tzw. niebilansowania się wody. To zrozumiałe, bo 
chociaż o tych kwestiach pisaliśmy wielokrotnie w „My z KSM”, 
informowaliśmy na zebraniach członków czy wyjaśnialiśmy zasady 
w indywidualnych odpowiedziach dla zainteresowanych tłumacząc 
często nieuzasadnione zarzuty wobec spółdzielni – to ze względu 
na zachodzące zmiany, wyjaśnień nigdy nie za dużo. Tym bardziej, 
że mając na celu przejrzystość systemu rozliczeń i korzystając z 
wniosków niektórych członków spółdzielni z udziałem pracow-
ników Administracji Osiedli i Działu Technicznego Biura, Zarząd 
Spółdzielni dokonał analizy dotychczasowych zasad rozliczania 
kosztów zużycia wody oraz ewidencji jej kosztów. 

Analizie poddano trzy ostatnie lata: 2010-2012 oraz 10 miesięcy 
2013 roku wykorzystując także dostępne publikacje, doświadczenia 
Zarządców nieruchomości i literaturę naukową. Rezultaty tej pracy 
pozwalam sobie zaprezentować Państwu. 

Otóż: 
1.Wszystkie budynki w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

są wyposażone w główne wodomierze, których wskazania są 
podstawą do rozliczenia z dostawcą wody i odprowadzenia ście-
ków. W okresach sześciomiesięcznych administracje odczytują 
wodomierze indywidualne, których wskazania są wykorzystane 
do rozliczenia kosztów z odbiorcami - użytkownikami lokali.

2. Brak jest jakiejkolwiek prawidłowości w ilości zużytej wody 
w poszczególnych okresach rozliczeniowych, miesiącach, iden-
tycznych budynkach. 

3. Przybywa mieszkań wyposażonych w wodomierze indywidu-

alne. Na koniec ubiegłego roku wskaźnik wyniósł 59%. Montaże 
realizowane są przez administracje ale również przez użytkowni-
ków lokali we własnym zakresie. Odbioru dokonują pracownicy 
administracji.

4. Na 144 administrowane budynki tylko w czterech opomia-
rowane są wszystkie pobory wody. W tym przypadku różnica 
wynikająca z rozliczenia rozliczana jest proporcjonalnie do zu-
życia w poszczególnych lokalach. W pozostałych przypadkach 
różnica rozliczana jest tylko na osoby zamieszkałe w lokalach nie 
opomiarowanych. 

Tak ustalona norma jest zróżnicowana w poszczególnych budyn-
kach i kształtuje sie następująco:

do 6,9 m3/os./m-c 66 budynków 
 7 - 9,9 m3/os./m-c 58 budynków
 10 m3/os./m-c 6 budynków
powyżej 10 m3/os./m-c 10 budynków
5. Przekazywane użytkownikom lokali rozliczenia wody często 

zaskakują swoją treścią, a najbardziej kontrowersyjnym punktem 
jest rozliczenie i powstanie różnic. Na podstawie opracowań 
naukowców powszechnie występujących w budynkach wielo-
rodzinnych przyczyn powstawania różnic pomiarowych wody 
należy upatrywać:

1) przecieki w instalacjach spowodowane czynnikami techniczny-
mi lub wypływem wody poniżej progu rozruchowego wodomierza 
(np. przepuszczanie uszczelek spłuczek, baterii, szczególnie przy 
nocnym wzroście ciśnienia). 

Próg rozruchu wodomierza jest to parametr, przy którym 
wodomierz nie pracuje, a jego wskazanie obarczone jest 100% 
błędem. 

Najczęściej stosowane wodomierze o przepływie 1,5 m3/h nie 
wykazują przepływu poniżej 40l/h. Przy położeniu wodomierza 
innym niż poziome lub pionowe błąd jest zdecydowanie większy. 
W przypadku wodomierzy o przepływie nominalnym 1m3/h przy 
gwałtownym uruchomieniu poboru wody (spłuczki, bateria wan-
nowa) licznik „staje” choć poza tym działa prawidłowo

2) zaokrąglenia do pełnych m3 szczególnie przy niewielkim 
zużyciu wody
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3) w przypadku wodomierzy zainstalowanych wewnątrz lokali, 
odczytanie ich rzadko daje się przeprowadzić w ciągu jednego 
dnia. Najczęściej trwa kilka dni. Jeżeli odczyty dokonywane są 
co sześć miesięcy, to w ciągu dwóch dni nastąpi zużycie 1% i o 
tyle zwiększy sie niedobór.

4) użycie spłuczek ciśnieniowych (tzn. „zryw” sprzęgła mag-
netycznego wodomierza powoduje zafałszownie odczytu nawet 
50%)

5) obniżenie ciśnienia dyspozycyjnego za wodomierzem ze 
względu na zakamienioną instalację wężownic w piecykach ga-
zowych, zanieczyszczonych sitek wylewek w bateriach.

Po analizie pełnego materiału Zarząd Spółdzielni wystąpił z 
wnioskiem do Rady Nadzorczej o zmianę postanowień dotych-
czasowego regulaminu rozliczenia wody i odprowadzenia ścieków 
oraz montażu wodomierzy. 

W dniu 23 stycznia br. Rada Nadzorcza uchwaliła zmiany do 
regulaminu, które mają na celu uszczelnienie systemu rozliczenia 
wody. Oto ważniejsze postanowienia w tym zakresie:

1. w przypadku nieudostępnienia lokalu do odczytu wodomierza 
po raz pierwszy zaliczka zostanie ustalona na podstawie zużycia 
za ostatnie dwa okresy rozliczeniowe,

2. nieudostępnienie lokalu do odczytu po raz drugi i kolejny, 
lokal przechodzi do grupy mieszkań nieopomiarowanych - ryczałt 
ustalony jest jako różnica wskazań wodomierza głównego i sumy 
wskazań wodomierzy indywidualnych podzielona przez ilość 
osób zamieszkałych w lokalach nieopomiarowanych i odniesiona 
do ilości osób zamieszkałych w danym mieszkaniu i nie podlega 
rozliczeniu,

3. użytkownik lokalu ma prawo w ciągu 14. dni od dnia otrzy-
mania rozliczenia, do składania reklamacji wraz z uzasadnieniem, 
którą rozpatruje Zarząd w ciągu 7. dni,

4. maksymalna wysokość normy (ryczałtu) w mieszkaniach nie-
opomiarowanych nie może być wyższa niż 10 m3/os./m-c,

5. jeżeli suma wskazań wodomierzy indywidualnych i maksymal-
nych norm nie pokrywa się z wielkością wykazaną przez wodo-
mierz główny, różnica rozliczana jest proporcjonalnie do zużycia 
wody w lokalu opomiarowanym oraz ustalonych ryczałtów (W 
tym miejscu należy przypomnieć, że już w obecnym regulaminie 
istnieje zapis, który zobowiązuje Zarząd, że w przypadku pełnego 
opomiarowania punktów poboru wody, jej niedobór jest rozliczony 
proporcjonalnie do zużycia w poszczególnych lokalach). 

Rada Nadzorcza na tym samym plenarnym posiedzeniu dokonała 
również zmian w regulaminie przetargu na lokale spółdzielcze z 
odzysku, dostosowując jego zapisy do obowiązującego Statutu 
Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Odzyskiwane sporadycznie przez Spółdzielnię lokale spółdziel-
cze (lokatorskie) najczęściej po zmarłych członkach bądź po do-
konanych eksmisjach, Zarząd Spółdzielni ma obowiązek zbyć w 
trybie ogłoszonego przetargu, do czego obligują przepisy zawarte 
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkanio-
wych z późn. zmianami. 

Regulamin przetargu na lokale spółdzielcze z odzysku z 
27.09.2006 r. umożliwiał nabywcy lokalu uzyskanie spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności. 
Zmiana przepisów ustawy j.w., zakazująca spółdzielni ustanawia-
nia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, spowodowała 
konieczność zmiany Statutu, a tym samym dostosowania zapisów 
regulaminu przetargu na lokale spółdzielcze z odzysku. 

Stąd też dokonane w regulaminie zmiany dotyczyły m.in.: spre-
cyzowania iż nabywca lokalu w trybie przetargu może uzyskać 
jedynie prawo odrębnej własności lokalu, poszerzono krąg osób 
mogących przystąpić do przetargu o osoby prawne oraz usystema-
tyzowano nazewnictwo i skonkretyzowano przebieg przetargu.

HENRYK WILK

Tworzenie systemu informacji o wypłacalności podmiotów 
gospodarczych, jednostek administracji samorządowej czy osób 
fizycznych umożliwia ustawa z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnia-
niu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych 
(Dz.U.Nr 81 poz. 530). Pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki 
działają w Polsce w tym zakresie cztery biura:

– BIG Info Monitor
– Krajowy Rejestr Długów BIG
– Rejestr Dłużników ERIF BIG
– Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (BiG)
Każde z tych biur prowadzi odrębną listę dłużników zgłoszo-

nych przez wierzycieli w trybie określonym przez cytowaną 
ustawę. Zgłoszeniu podlegają wszelkie nieuregulowane należ-
ności przekraczające 200 zł w przypadku osób fizycznych i 500 
zł w przypadku osób prawnych, jeżeli bezskutecznie minęło już 
60 dni od terminu zapłaty tych należności.

Należy zwrócić uwagę, że te biura konkurują ze sobą i nie 
wymieniają między sobą informacji o dłużnikach.

Nadto Związek Banków Polskich prowadzi odrębne Biuro 
Informacji Kredytowej i Bankowy Rejestr Dłużników, a w ich 
bazach danych znajdują się informacje o osobach i firmach nie 
wywiązujących się z terminowej spłaty kredytów.

Banki, co warto podkreślić, gromadzą również dane o firmach 
i osobach, które należności kredytowe spłacają w terminach.

Spośród wymienionych na wstępie biur, tylko BIG Info 
Monitor ma dostęp do danych prowadzonych przez Związek 
Banków Polskich i za jego pośrednictwem oraz zgodą przyszłe-
go kontrahenta, przedsiębiorca może skorzystać z informacji 
bankowych.

Oprócz Biur Informacji Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądo-
wy na podstawie ustawy z 20 sierpnia 1997 r. prowadzi Rejestr 
Dłużników Niewypłacalnych. Zawiera on dane o różnych 
podmiotach, które nie są w stanie spłacić swoich długów po 
ogłoszeniu upadłości, czy interwencji komornika. 

W tym rejestrze można znaleźć informacje o tytułach egze-
kucyjnych wystawionych na osoby fizyczne czy prawne oraz 
nieskuteczności egzekucji wyroków sadowych, nakazujących 
im zapłatę długów. Do tego rejestru trafiają także informacje o 
niesolidnych dłużnikach, zgłaszane przez wierzycieli.

Można składać wnioski w tych sprawach, gdy wierzyciel nie 
odzyskał długu w ciągu 30 dni od wezwania do zapłaty, na 
podstawie prawomocnego tytułu egzekucyjnego.

Informacje w KRS przechowywane są przez 10 lat, chyba że 
dłużnik wcześniej spłaci swoje zobowiązanie i wierzyciel złoży 
wniosek o wykreślenie danych dłużnika z rejestru.

Warto zauważyć, że ten rejestr ma charakter publiczny i jest 
otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Koszt informacji na 
temat jednej firmy to wydatek ok. 100 zł.

Na rynku funkcjonują również wyspecjalizowane firmy tzw. 
wywiadownie gospodarcze, które na zlecenie, sobie znanymi 
i sprawdzonymi sposobami gromadzą wszelkie informacje o 
wskazanych w zleceniach podmiotach.

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa niektóre informacje o 
kontrahentach gromadzi sama, ale ma również umowę o współ-
pracy i korzysta z usług BIG Info Monitor. 

MACIEJ SOLARZ

Dłużnicy w systemie
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Okiem kontrolera

Docierające sporadycznie do Zarządu Spółdzielni sygnały 
o problemach związanych z usuwaniem awarii w godzinach 
nocnych i podczas dni wolnych legły u podstaw decyzji, by 
skontrolować ten wycinek działalności służb konserwator-
skich.

Z uwagi na dość zaawansowany wiekowo stan naszych bu-
dynków, pomimo bieżącej dbałości o instalacje wodne, gazowe, 
elektryczne i centralnego ogrzewania, występują często drobne 
usterki lub awarie. Jest to także związane ze starymi sieciami 
wodno-kanalizacyjnymi, instalacjami elektrycznymi, piecykami 
gazowymi oraz urządzeniami techniczno-sanitarnymi wewnątrz 
mieszkań, o stan których winni dbać sami lokatorzy.

Kontrolą objęto wszystkie zgłoszenia awarii dokonane w 
miesiącu wrześniu 2013 r.

Miesiąc ten wybrany został do kontroli między innymi z 
uwagi na rozpoczęcie sezonu grzewczego i napełnianie wodą 
sieci c.o. z czym zawsze wiąże się zwiększona ilość drobnych 
awarii i przecieków. Kontrole przeprowadzono we wszystkich 
Administracjach Osiedli, w Zakładzie Energetyki Cieplnej KSM 
i Biurze Spółdzielni w m-cu październiku i listopadzie br.

Wyniki kontroli.
W celu zabezpieczenia możliwości wykonania napraw poza 

normalnymi godzinami pracy, ustalono w całej Spółdzielni, że 
w dni robocze elektryk i hydraulik w każdym Osiedlu pracuje 
do godziny 19.00, a w dni świąt oraz soboty i niedziele, pełnione 
są przemiennie z każdego Osiedla dyżury konserwatorów wg 
miesięcznego harmonogramu, od godziny 9 -13,00 i od 15,00-
19,00.

Awarie związane z funkcjonowaniem centralnego ogrzewania 
w odniesieniu do Osiedli Zagórska-Północ, Zagórska-Południe i 
Sandomierskie pełnią konserwatorzy Zakładu Energetyki Ciep-
lnej KSM wg własnego harmonogramu, natomiast awarie c.o. w 
Osiedlu SADY usuwają konserwatorzy z tego Osiedla.

Wszystkie zgłoszenia awarii od lokatorów przyjmowane są 
przez dozorców w Biurze Spółdzielni (przy okazji podaję nr. 
telefonu - 41 316 800 w godzinach od 15.00-7,00) i po ich od-
notowaniu w rejestrze zgłoszeń, bezzwłocznie przekazywane w 
okresach dyżurów bezpośrednio do pełniących dyżur konser-
watorów, natomiast przyjęte później – jeśli nie była to awaria 
związana z przeciekami wody lub usterkami, które zagrażały 
mieszkańcom – przekazywane były do Administracji Osiedli 
rano, w pierwszym dniu roboczym. W przypadku poważniej-
szych awarii informowano o nich telefonicznie kierowników 
poszczególnych Administracji i w uzgodnieniu z nimi organi-
zowano ekipę do usunięcia zaistniałych awarii.

W rejestrze zgłoszeń znajdującym się w Biurze Spółdzielni, 
na przestrzeni m-ca września br. zarejestrowano łącznie 105 
zgłoszeń awarii, z czego 29 awarii dotyczyło Osiedla Zagórska-
Północ, 31 awarii dotyczyło Osiedla Zagórska-Południe, 32 
awarie dotyczyło Osiedla SADY, a 13 awarii dotyczyło Osiedla 
Sandomierskie.

Poszczególne awarie dotyczyły najczęściej:
W Osiedlu Zagórska-Północ 
• przecieki z instalacji wod-kan. - 6 przypadków, 
• brak prądu lub niesprawności inst. elektr. - 15 przypadków, 
• niedomagania układów c.o. - 4 przypadki,
• zatkane piony kanalizacyjne - 2 przypadki, 
• inne -2 przypadki.
Z zebranych danych wynika, że awarie usunięto:
• w dniu zgłoszenia – 25 awarii, 
• następnego dnia – 2 awarie (w tym jedna zgłoszona o 19.00, 

a druga o 2100), 
• później – 2 awarie (naprawa samozamykacza oraz zamka
 w drzwiach wejściowych w budynku.
W Osiedlu Zagórska-Południe
• przecieki z instalacji wod-kan. - 10 przypadków,
• brak prądu lub niesprawności inst. elekt. - 15 przypadków, 
• niedomaganie układów c.o. - 1 przypadek,
• zatkane piony kanalizacyjne - 4 przypadki, 
• inne -1 przypadek (czuć gaz w mieszkaniu).
Z zebranych danych wynika, że awarie usunięto:
• w dniu zgłoszenia - 30 awarii,
• następnego dnia - 1 awaria (zgłoszona po 2200).
W Osiedlu Sady
• przecieki z instalacji wod-kan. - 8 przypadków,
• brak prądu lub niesprawność inst. elektr. -12 przypadków, 
• niedomaganie c.o. - 7 przypadków,
• zatkane piony kanalizacyjne - 3 przypadki,
• usterki gazowe - 1 przypadek, • inne-1 przypadek.

Usuwanie awarii 
w godzinach popołudniowych 

i w dni wolne od pracy

Awaria na węźle cieplnym przy ul. Romualda w 2013 r. Po usunięciu uszko-
dzenia, założono nowe mufy. Na zdjęciu wyżej: węzeł po wymianie odcinka 
rury i konserwacji
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Z zebranych danych wynika, że awarie usunięto:
• w dniu zgłoszenia - 25 awarii, 
• następnego dnia - 6 awarii (w tym 3 zgłoszone po 2100) 
• później -1 awaria (naprawa drzwi wejściowych w budynku 

Wiosenna 2, bezpośrednio przez wykonawcę drzwi na zlecenie 
Administracji Osiedla z dnia 23 września br.

W osiedlu Sandomierskie
• brak prądu lub niesprawności inst. elektr. - 9 przypadków, 
• niedomaganie c.o. - 3 przypadki, • inne - 1 przypadek. 
Z zebranych danych wynika, że awarię usunięto:
• w dniu zgłoszenia - 12 awarii, 
• następnego dnia - 1 awaria (zgłoszona o 2200). 
W lokalu trwał remont i były demontowane grzejniki, co spo-

wodowało przeciek. Usterkę usunięto następnego dnia rano.
Mając na uwadze sprawdzenie rzetelności danych zawartych 

w zleceniach usunięcia awarii oraz w celu uzyskania infor-
macji dotyczących jakości usług, do wszystkich lokatorów, 
którzy zgłaszali awarie w m-cu wrześniu ub. roku przesłano 
dwuczęściową ankietę z podaniem daty i godziny zgłoszenia 
do Spółdzielni zaistniałej awarii. 

W drugiej części ankiety zwrócono się z prośbą o podanie, 
w jakim terminie faktycznie awaria została usunięta i czy są 
uwagi odnośnie jakości prac. Uwagi te zostały skrupulatnie 
przeanalizowane i posłużyły do oceny faktycznej jakości pracy 
służb konserwatorskich.

Należy stwierdzić, że nie wszyscy lokatorzy zwrócili wy-
pełnione ankiety. W poszczególnych osiedlach wyglądało to 
następująco:

W Osiedlu Zagórska-Północ na 29 wysłanych ankiet, odpo-
wiedziało 24 lokatorów, tj. 83%. 

Z otrzymanych ankiet wynika, że:
• jakość usług za bardzo dobrą uznało 4 lokatorów,
• jakość usług za dobrą uznało 19 lokatorów,
• zakwestionowano poprawność wykonania naprawy w 1 

przypadku.
Dotyczyło to awarii gniazdka elektrycznego i starego rodzaju 

bezpieczników w mieszkaniu, które ulegają spaleniu w przy-
padku awarii i trzeba je każdorazowo wymieniać.

Zgodnie z regulaminem Regulaminem w sprawie rozgrani-
czenia obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw 
i utrzymania wnętrz lokali mieszkalnych oraz zasad rozliczeń 
z członkami zwalniającym te lokale, za sprawy wyposażenia 
elektrycznego wewnątrz mieszkania administracja nie odpowia-
da. O fakcie tym Kierownik Administracji Osiedla powiadomił 
pisemnie lokatorów.

W Osiedlu Zagórska-Południe na 30 wysłanych ankiet wy-
pełnioną ankietę zwróciło 7. lokatorów tj. 23%. Z otrzymanych 
ankiet wynika, że:

• jakość usług za bardzo dobrą uznało 2 lokatorów,
• jakość usług za dobrą uznało 4 lokatorów, 
• zakwestionowano poprawność wykonania naprawy w 1 

przypadku; wyczerpującą odpowiedź na skargę pisemnie udzielił 
Zarząd KSM.

W Osiedlu Sady na 32 wysłane ankiety, wypełnioną zwróciło 
17 lokatorów tj. 53%. Z otrzymanych ankiet wynika, że:

• jakość usług za bardzo dobrą uznało 5 lokatorów,
• jakość usług za dobrą uznało 11 lokatorów,
• zakwestionowano poprawność wykonania naprawy w 1 

przypadku. Dotyczyło to problemu złego spływu wody z wanny, 
który już występował poprzednio i awaria się powtórzyła.

W Osiedlu Sandomierskie na 13 ankiet, wypełnioną zwróciło 
4 lokatorów tj. 31%. Z otrzymanych ankiet wynika, że:

• we wszystkich przypadkach jakość usług i terminowość 
była dobra,

• w 2 przypadkach podkreślano miłą obsługę.
Przeanalizowano także częstotliwość występowania poszcze-

gólnych rodzajów awarii i ustalono, że:
• 51 awarii dotyczyło usterek w instalacjach elektrycznych, 

co stanowi 48,6% ogółu awarii, • 24 usterki związane były z 
instalacjami hydraulicznymi, tj. 22,8%, • 15 usterek dotyczyło 
niedomagania w układach c.o. tj. 14,3%, • 9 awarii dotyczyło 
zatkania pionów hydraulicznych, tj. 8,6%, • 2 przypadki do-
tyczyły usterek gazowych, tj.1,9%, • 4 zgłoszenia dotyczyły 
innych usterek, tj. 3,8% wszystkich zgłoszonych awarii.

Służby konserwatorskie zgłoszone awarie usunęły tego samego 
dnia w 92 przypadkach, 10 następnego dnia, a 3 awarie zostały 
usunięte w okresach późniejszych. Nie były to jednak awarie, 
które dotyczyły mieszkań.

Wprawdzie odpowiedzi na ankietę w sprawie jakości i ter-
minowości napraw udzieliło 50% lokatorów zgłaszających 
awarie, ale należy przyjąć, że brak odpowiedzi od pozostałych 
lokatorów wskazuje, iż nie mają oni uwag, co do sposobu i 
terminu usuwania awarii.

Jednym z problemów jakie w trakcie kontroli został zakwe-
stionowany, to fakt nie przestrzegania przez konserwatorów 
obowiązku noszenia własnego identyfikatora ze zdjęciem. Zo-
bowiązano zatem kierowników Administracji Osiedli i ZEC do 
bezwzględnego egzekwowania tego obowiązku od podległych 
konserwatorów. 

Wszystkie podnoszone przez lokatorów w ankietach kwestie 
związane z pracą służb konserwatorskich zostały omówione z 
kierownikami Administracji z poszczególnych Osiedli.

Wyniki kontroli świadczą o sprawnym działaniu służb konser-
watorskich KSM przy usuwaniu awarii.

UWAGA: Regulamin w sprawie rozgraniczenia obowiąz-
ków Spółdzielni i członków w zakresie napraw i utrzymania 
wnętrz lokali mieszkalnych oraz zasad rozliczeń z członkami 
zwalniającymi te lokale zamieszczony jest w całości na stronie 
internetowej www.ksm.pl. 

ANDRZEJ BATORY 
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Najstarsza wzmianka o Wielkopolu zawarta została w Inwen-
tarzu Klucza Kieleckiego1645, który znajduje się w Archiwum 
Kapituły Metropolitalnej Krakowskiej. Ponieważ jednak Małe 
Pole wymienione zostało w XIV w. należy przyjąć, że już 
wtedy przeciwieństwem Małego Pola musiało być Wielkie 
Pole –Wielkopole (campus maior), którego nazwa pochodzi od 
rozległych przestrzeni pól rozpościerających się na wschód od 
zwartej zabudowy Starych Kielc (ul. Źródłowej). Na mapie z 
1829 r. Wielkopole widnieje jako dzielnica Kielc.

Wielkopole obok Barwinka, Białogonu, Czarnowa, Szydłówka, 
oraz Śródmieścia (Stare Kielce) należy do sześciu największych 
starych dzielnic Kielc. Nazwy te znajdują się w wykazie obo-
wiązujących nazw urzędowych.

Północną granicę Wielkopola stanowiła kolejka wąskotorowa, 
która przebiegała wzdłuż obecnej ul. Świętokrzyskiej. Prowa-
dziła ona przez Leszczyny do Lasów Cisowskich. Funkcjono-
wała do lat 50. XX w. Często z kolegami biegaliśmy tam, by 
ją podziwiać i pomachać nielicznym podróżnym. Wszystko co 
było „za kolejką” uważane było za Szydłówek. 

Wschodnią granicę Wielkopola obecnie stanowią ogródki 
działkowe po wschodniej ul. Gustawa Morcinka, za którymi 
rozciągają się pola Domaszowic. 

Od południowego wschodu Wielkopole graniczy z Zagórzem. 
Nie ma tu widocznej granicy. Należało by tu przyjąć przebieg 
dawnej granicy miasta. 

Z południowego zachodu poprzez ul. Wojska Polskiego, Wiel-
kopole graniczy z Barwinkiem.

Od zachodu granicą Wielkopola jest ul. Tarnowska, Źródłowa, 

Aleja IX Wieków Kielc, ul. Radiowa oraz teren wokół Politech-
niki Świętokrzyskiej po ul. Świętokrzyską. 

W skład dzielnicy Wielkopole wchodzą: Podmiasto, Nowy 
Folwark i Wietrznia. 

PODMIASTO 
Pierwotnie była tu osada „Pod miastem”, czyli pod Kielcami, 

występująca również jako Podmieście. Odnotowana została na 
mapie z 1827 r. Przysiółek Podmiasto znalazł się w granicach 
Kielc przed 1930 r. W skład Podmiasta wchodzą: Pantok, Pa-
włowszczyzna i Scholasteria.

Pantok 
Naniesiony został po raz pierwszy na mapę w 1824 r. Nazwa 

pochodzi od nazwiska Szymona Pantoczka, aptekarza kieleckie-
go, który na tym terenie miał od ok. 1816 r. ogród – zielnik, w 
którym hodował rośliny lecznicze do produkcji mikstur. 

Prawdopodobnie w ogrodzie Pantoczka mieli spotkać się spi-
skowcy ks. Piotra Ściegiennego przed mszą świętą w Katedrze 
i atakiem na pałac biskupi, gdzie swoją siedzibę miał urząd 
carski. Do wybuchu powstania nie doszło. Ksiądz Ściegienny 
został aresztowany, a syn Szymona Pantoczka – Franciszek, 
został wcielony do wojska carskiego i wysłany na Kaukaz, skąd 
powrócił do Kielc po 26 latach. 

Można przyjąć, że Pantok znajdował się po północnej stronie 
ul. Domaszowskiej. Prawdopodobnie od Franciszka Pantoczka 
posiadłość kupił ogrodnik biskupa warszawskiego, Franciszek 
Krysicki, który w 1905 r. zarejestrował firmę kwiaciarską. 
Firma przetrwała do 1995 r. dając zatrudnienie 3 pokoleniom 
Krysickich.

Pawłowszczyzna 
Nazwa Pawłowszczyzna występuje już w dokumentach z 

XVIII w. Pochodzi prawdopodobnie od nazwiska właściciela 
gruntów – Pawłowskiego. Znajduje się na wschód od alei Soli-
darności aż po ul. Radiową. Obejmuje również teren Politechniki 
Świętokrzyskiej.

Scholasteria 
Scholasteria wymieniona była w Inwentarzu dóbr biskupstwa 

krakowskiego 1668. O „Polach Scholasterii” wzmiankuje się 
w Lustracji Klucza Kieleckiego Anno 1789. Nazwa nawiązuje 
do posiadłości scholastyka – duchownego kierującego z urzędu 
szkołą katedralną.

1 kwietnia 1930 r. Domaszowice Poduchowne zwane też 
Scholasterią zostały dołączone do tzw. „Wielkich Kielc”, które 
w tym czasie (po poszerzeniu) miały powierzchnię 3300 ha.

Można przyjąć, że Scholasteria obejmowała teren na południe 
od ul. Domaszowskiej.

NOWY FOLWARK 
Wioska Nowy Folwark została odnotowana Inwentarzu Klucza 

Kieleckiego1645. Była ona częścią dawnej gminy Dąbrowa. 
Do Kielc została przyłączona w 1962 r. Nazwa pochodzi od 
założonego tu nowego folwarku.

W skład Nowego Folwarku wchodzą: Dąb, Pod Dworem, 
Szarkówka, Śródpole, Wygoda, Za Gościńcem i Zwierzyniec.

Dąb 
Nazwa ta została odnotowana na mapie z 1867 r. jako część 

miasta w dzielnicy Wielkopole. Prawdopodobnie w tym rejonie 
rósł potężny dąb lub dęby. 

Pod Dworem
Nazwa występuje na mapie z 1826 r. Ta część Nowego Fol-

warku zwana była również Wydryniem lub Wydryszem. Nie 
jest wykluczone, że podchodzi ona od dworu Wydrysza, ale to 
nic pewnego.

Szarkówka 
Pochodzi od przezwiska Szarek lub biegających po polach 

szarakach – zającach.
Śródpole
Śródpole naniesione jest na mapie z 1818 r. jako miejsce po-

łożone (w) śród pól Nowego Folwarku.
Wygoda 
Nazwa Wygoda znajduje się na „Topograficzeskaja Karta 

Cerstwa Polskawo” z 1839. Pochodzi ona prawdopodobnie od 
karczmy zwanej dawniej również wygodą, znajdującej się na 
zachodnim krańcu Nowego Folwarku przy drodze Bożęckiej 
zwanej potem Bodzentyńską, a obecnie Sandomierską.

Za Gościńcem 
Nazwa Za gościńcem znajduje się na mapie z 1818 r. Odnosi 

się ona do wschodniej części Nowego Folwarku, po północnej 
stronie szosy do Opatowa.

WIELKOPOLE

Widok na Wielkopole ze wzgórza Telegraf
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Zwierzyniec 
Zwierzyniec odnotowany został w Lustracji 

Klucza Kieleckiego 1789. Niegdyś był tu 
rzeczywiście niewielki zwierzyniec, którego 
istnienie przetrwało jako nazwa miejscowa.

wIETRZNIA 
Nazwa Wietrzni pochodzi od nazwy górują-

cej nad nią „Wietrznej Góry” (312 m n.p.m.) 
wzmiankowanej w księgach hipotecznych z 
1825 r. 

Na terenie Wietrzni w latach 1893 - 1974 
wydobywano wapiennie i dolomity służące do 
wyrobu wapna, oraz jako kamień budowlany 
i tłuczeń drogowy. Pozostałością po kopali 
jest trzypoziomowe wyrobisko o długości ok. 
900 m. Pamiętam górników wydobywających 
kamień wapienny i wożących go wózkami - 
kolibami po wąskotorowych szynach. 

Najstarszy wapiennik w Europie, funkcjonu-
jący jeszcze w latach 60. XX w znajdował się 
na Kadzielni. Regionaliści chcieli go uratować. 
Podobno z Ministerstwa wysłany został stosow-
ny telegram, ale dyrektor Dyrekcji Inwestycji 
Miejskich w Kielcach, nie odebrał go (przy-
szedł po 15-tej) i dał polecenie wysadzenia 
wapiennika.

Wyrobiskiem Wietrzni, po zakończeniu 
eksploatacji kamienia, zainteresowani byli 
sportowcy. Wojciech Zabłocki, architekt, wie-
lokrotny medalista olimpijski w szabli, chciał 
zaprojektować tutaj halę i stadion sportowy. 

W 1976 r. przy wyrobisku od strony ul. 
Wojska Polskiego utworzono Ośrodek Pracy 
Twórczej „Wietrznia”.

W 1999 r. na pozostałościach wzgórza 
Wietrznia i terenach przyległych z jeziorkiem, 
utworzono rezerwat przyrodniczy nieożywionej 
„Wietrznia” im. Zbigniewa Rubinowskiego 
(znanego geologa kieleckiego) oraz park kra-
jobrazowy, o powierzchni 17,95 ha.

W skład Wietrzni wchodzą: Doły, Dział We-
średni, Pod Wietrznią,  Prochownia, Szachta i 
Wikariuszów.

Doły 
Nazwa Doły po raz pierwszy odnotowana została w doku-

mentach z 1925. Związana jest z konfiguracją terenu - dołami 
położonymi poniżej wzgórza Wietrzni.

Dział Weśredni 
Nazwa ta odnotowana została na mapie z 1829 r. jako część 

dzielnicy Wielkopole. Pochodzi ona od działu (podziału) pola? 
gruntu? majątku? Ale na pewno był to dział (podział) środkowy 
znajdujący się wśród innych działów.

Pod Wietrznią
Pola Pod Wietrznią (górą) wymienione zostały w Tabeli z 

Czynszem y Siekiernym Hyberny z Domów, Placów, Grontów, 
Ogrodów przy mieście Kielce znajdujących się, 1 listopada 
1803 r. ułożona.

Prochownia 
Nazwa Prochownia wzmiankowana jest w 1850 r. oraz w 

Gazecie Kieleckiej z 1875 r. Nawiązuje ona do magazynu 
materiałów wybuchowych oraz otaczającego go zamkniętego 
terenu wojskowego pomiędzy Kielcami i Zagórzem. (Druga 

Rezerwat przyrodniczy nieożywionej „Wietrznia” im. Zbigniewa Rubinowskiego

nazwa, tzw. Stara Prochownia występowała na wschód od ul. 
Żeromskiego, gdzie była baszta - „zameczek”, w której prze-
chowywano materiały wybuchowe).

Szachta
Nazwa odnosi się do górniczej przeszłości tej części Kielc i 

związana jest z eksploatacją bogactw naturalnych przy pomocy 
szachty (po niemiecku Schacht), szybu, jamy, dołu, studni. Na-
zwę tę spopularyzował sławny geolog kielecki Jan Czarnocki. 

Wikariuszów 
Nazwa naniesiona została na mapie z1859 r. oraz ponowiona 

w Księgach Hipotecznych. Pochodzi od znajdującego się na jej 
terenie uposażenia księdza - wikariusza, pomocnika proboszcza 
katedralnego.

TERESA I ZDZISŁAW 
SABATOWIE Z WIELKOPOLA

zsabat@interia.pl
W opracowaniu wykorzystano m. in. książkę Władysława 

Dzikowskiego i Danuty Kopertowskiej „Toponimia Kielc”.
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Krzyżówka
Poziomo: 4) bezpostaciowość, bezkształtność, 9) spada zwykle na cztery łapy, 11) centralna część cyrku, 12) prezydent USA, 

13) statek wodny mający trzy kadłuby, 14) przepływa prze Myślenice, 15) rudera lub stan krachu majątkowego, 16) I część roz-
wiazania zadania, 20) II część rozwiazania zadania, 23) sworzeń, 26) hormon trzustki, 29) białe płótno w kinie, 30) dzięki nim 
palą się świece, 31) tlen, 32) w mitologii greckiej: piękna uczestniczka łowów kalidońskich 

Pionowo:1) dobry ...tynfa wart, 2) były minister w rządzie Tuska, 3) Bratny lub Wilhelmi, 5) Zofia, popularna polska aktorka, 6) 
tytułowy bohater filmu z Sylwestrem Stallone w roli komandosa, 7) kraj z Jerozolimą, 8) wybitna aktorka amerykańska („Książe 
i aktoreczka”, 9) renifer amerykański, 10) tytoń fajkowy, 16) podstęp, fortel, 17) prezes Kieleckiej Społdzielni Mieszkaniowej, 
18) język „kuchenny” lub starożytncyh Rzymian, l9) nicień pasożytujący często w jelicie człowieka powodujący zaburzenia 
trawienia, 21) z Wokulskim w roli głównej, 22) drapieżnik z rodziny psów, zwierze futerkowe, 24) bardzo silny wicher, huragan, 
27) nie ci lub tytuł thrillera z 2001 r. z Nicole Kidman w roli głownej (palindrom), 28) formacja drużyny piłkarskiej. 

 

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 30 kwietnia 2014 r. z dopiskiem „Krzyżówka nr 4”.
Opracował: Zdzisław Skowron – Kielce

Hasło krzyżowki nr 3 brzmi: WITAMY NOWY ROK
Nagrody otrzymali: Grażyna Telus, Jolanta Żurowska, Stefan Idzik, Tadeusz Bugajski, Barbara Michalska, Jakub Stępień, 
Bronisław Pawelec, Dorota Gaweł, Alina Dyk. 

Krzyżówka nr 4
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Międzynarodowe Prawo Humanitarne to normy regulujące 
postępowanie w czasie wojny i pokoju, a tworzone w celu 
zachowania życia, zdrowia i godności człowieka, a w szcze-
gólności zaś normy chroniące w czasie konfliktu zbrojnego 
mienie, a także żołnierzy rannych, chorych i wziętych do 
niewoli.

Narodziny i rozwój międzynarodowego prawa humanitarnego 
Do połowy XIX wieku prawo humanitarne miało charakter 
norm zwyczajowych odmiennych w różnych krajach i kultu-
rach. Władcy państw i dowódcy wojskowi, kierując się prawem 
zwyczajowym zawierali umowy np.: nietykalności panamenta-
riuszy, ochrony kobiet, dzieci i duchownych, nienaruszalności 
miejsc kultu religijnego czy sposobu traktowania pojmanych 
wrogów.

Dopiero decyzje pierwszej konferencji genewskiej z 1864 r. 
stały się aktem o powszechniejszym charakterze, które uznano 
za narodziny międzynarodowego prawa humanitarnego, potem 
rozwijanego i doskonalonego. 

Opracowanie i przyjęcie pierwszej konwencji genewskiej 
społeczność międzynarodowa zawdzięcza przeżyciom Szwaj-
cara Henriego Dunanta – świadka potwornych cierpień rannych 
żołnierzy w bitwie pod Solferino w 1859 roku na północy Włoch. 
Bitwę stoczyły wojska francusko-sardyńskie pod dowództwem 
Napoleona III z armią austriacką.

W rezultacie tej jednodniowej bitwy na pobojowisku pozostało 
około 40 tys. zabitych, rannych i pozbawionych jakiejkolwiek 
pomocy i opieki śmiertelnie poszkodowanych żołnierzy po obu 
stronach. Wielu zginęło bez wieści.

Henri Dunant uzyskał dla swojej idei poparcie kilku wpływo-
wych obywateli Szwajcarii i wspólnie utworzyli w 1863 roku 
Międzynarodowy Komitet Pomocy Rannym, następnie prze-
kształcony w Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża 
(MKCK).

Z inicjatywy tego komitetu rząd Szwajcarii zwołał w sierpniu 
1864 roku konferencję dyplomatyczną w Genewie, na której 
podpisano konwencję o poprawie losów rannych wojskowych 
w armiach w polu będących.

Konwencja ta stanowi, że:
• ambulanse, szpitale wojskowe i personel medyczny powinny 

być uznawane za neutralne i jako tako chronione i szanowane 
przez strony konfliktów,

• ranni i chorzy członkowie sił zbrojnych jakiejkolwiek by byli 
narodowości i do jakiejkolwiek strony by należeli, muszą być 
zebrani z pola walki i leczeni,

• znakiem chronionym wojskowych urządzeń medycznych i 
personelu medycznego ma być równoramienny czerwony krzyż 
na białym polu (odwrotność godła Szwajcarii)

Koniec XIX w i początek XX w przyniósł nowe unormowa-
nia prawne jako konwencje Haskie (1899 r. i 1907 r.), a także 
konwencje genewskie z lat 1906, 1925 i 1929. 

Ustanowiono w ten sposób ograniczenia prawne wobec 
stosowania metod i środków zmierzających do pokonywania 
przeciwnika obowiązujące wszystkie wojujące strony.

Doświadczenia zarówno I jak i II wojny światowej uświado-
miły potrzebę kodyfikacji międzynarodowego prawa humani-

tarnego.
Na konferencji dyplomatycznej w Genewie 12.08.1949 r. 

podpisano cztery następne konwencje:
> o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czyn-

nych,
> o polepszeniu losu rannych, chorych i rozbitków sił zbroj-

nych na morzu,
> o traktowaniu jeńców wojennych,
> ochronie osób cywilnych podczas wojny.
W tej ostatniej konwencji zobowiązano państwa do ochrony 

ludności cywilnej zwłaszcza dzieci, kobiet, starców, szczególnie 
chorych w czasie wojny i podczas okupacji.

Uzupełnieniem konwencji genewskich jest konwencja ha-
ska z 14.05.1954 r. o ochronie dóbr kultury w razie konfliktu 
zbrojnego.

W latach 60. XX w. nastąpiły radykalne zmiany w technice 
wojskowej i sposobach prowadzenia działań zbrojnych szcze-
gólnie o charakterze wewnątrzpaństwowym, dlatego pojawiły 
się kolejne akty międzynarodowe takie jak:

> konwencja z 1972 r. o zakresie doskonalenia, produkowania 
broni bakteriologicznych i toksycznych oraz o ich zniszczeniu 
oraz

> konwencja z 1980 r. o zakresie używania, przechowywania, 
produkowania i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz 
ich zniszczenia

W 1997 r. opracowane zostały dwa protokoły dodatkowe do 
konwencji genewskich z 1949 r., dotyczyły one:

Pierwszy – ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów 
zbrojnych, w których między innymi zabrania się atakowania 
ludności cywilnej, szpitali i urządzeń służących opiece nad 
rannymi i chorymi, a także niszczenia dóbr niezbędnych do 
przetrwania ludności cywilnej i zwierząt oraz stosowania me-
tod i środków walki, które powodują długotrwałe szkody w 
środowisku naturalnym,

Drugi – w którym zagwarantowano humanitarne traktowanie 
poszkodowanych i zobowiązano walczących do niesienia im 
pomocy W 1998 r. na konferencji dyplomatycznej w Rzymie 
uchwalono Statut Stałego Międzynarodowego Sądu Karnego 
powołanego do karania winnych pogwałcenia prawa humani-
tarnego.

BOLESŁAW KUŁAKOWSKI

MIĘDZYNARODOWE 
PRAWO
HUMANITARNE
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Kresy południowo-wschodnie zostały włączone do Polski w 
połowie XIV w. za panowania Kazimierza Wielkiego i przez ko-
lejne wieki były częścią państwa polskiego. Na początku XIV w. 
książe halicki Daniel lokował miasto Lwów, jego nazwa pochodzi 
od imienia syna Daniela – Lwa. Miasto w krótkim czasie stało się 
integralną częścią I Rzeczpospolitej, głównym ośrodkiem Kresów. 
W tym mieście w XVI w. został zawiązany pierwszy rokosz szla-
checki, czyli wypowiedzenie posłuszeństwa królowi Zygmuntowi 
Staremu i jego żonie Bonie.

Pretekstem tego zbrojnego spisku szlachty były próby czynione 
przez dwór królewski wzmocnienia władzy monarszej. Rokosz 
ten wszedł do historii jako wojna kokosza z powodu obżarstwa 
rebeliantów.

Drugim ważnym wydarzeniem były śluby lwowskie Jana Ka-
zimierza w 1656 r. w katedrze lwowskiej. Śluby były podzięko-
waniem Matce Boskiej za obronę Jasnej Góry przed Szwedami i 
oddawały Polskę pod opiekę Pani Jasnogórskiej. W 1956 r. prymas 
Polski kardynał Stefan Wyszyński odnowił te śluby. Za Jana Kazi-
mierza powołano we Lwowie Collegium Jezuickie. 

Na mocy III konwencji rozbiorowej z 1795 r. ziemie te włączono 
do habsburskiej Austrii i zaczęto nazywać Galicją.

W drugiej połowie XIX w. po przegranej przez Austrię wojnie 
z Prusami cesarz Franciszek Józef przebudował monarchię habs-
burską na dualistyczną monarchię Austro-Węgierską. W ramach 
przebudowy Galicja otrzymała autonomię, a Lwów stał się jej 
stolicą. Rezydował tu namiestnik z ramienia Wiednia i funkcjo-
nowały organy autonomiczne: Sejm Krajowy, Wydział Krajowy 
i Krajowa Rada Szkolnictwa. Z Sejmem Krajowym wiąże się 
polityczna kariera lidera polskich chłopów Wincentego Witosa, 
który rozpoczął działalność polityczną od deputowanego do Sejmu 
Krajowego, następnie Sejmu Wiedeńskiego, a w niepodległej Pol-
sce był trzykrotnie premierem. Lwów w dobie autonomicznej stał 
się centrum polskości – miastem dialogu religijnego, narodowego, 
rozwijającej się nauki i kultury.

W czasie I wojny światowej rodzą się tendencje budowy narodo-
wych państw na gruzach monarchii A-W. W Galicji zamieszkałej 
w większości przez Polaków i Ukraińców oba narody tworzą siły 
zbrojne. Są nimi: polskie Legiony Józefa Piłsudskiego i ukraińskie 
Legiony Siczowe Eugeniusza Petrusewicza, które opanowały 
Lwów 2 listopada 1918 r. Do walki o miasto przystąpiła ludność 
polska w tym młodzież i dzieci, przez 3 tygodnie toczyły się walki 
o Lwów, 22 listopada 1918 roku oddziały ukraińskie wyszły ze 
Lwowa, a miasto świętowało zwycięstwo.

Poległych Polaków i Ukraińców pogrzebano na cmentarzu Ły-
czakowskim, z powodu młodego wieku ofiar powstała kwatera 
cmentarna – Orląt Lwowskich. 

Drugim wielkim zrywem patriotycznym była walka o Lwów z 
bolszewikami w 1920 r., pod miasto podeszły wojska bolszewi-
ckie dowodzone przez generała Jegorowa. W ramach tego frontu 
walczyła I Armia Konna dowodzona przez Semena Budionnego. 
W sierpniu 1920 r. wojska Budionnego stoczyły bój pod Lwowem 

w Zadwórzu z polskim oddziałem dowodzonym przez kapitana 
Zajączkowskiego. Budionny rozbił polski oddział i zamordował 
318 polskich żołnierzy. Ten mord wszedł do historii, jako I polskie 
Termopile. W okresie międzywojennym upamiętniono ludobójczy 
mord cokołem, zniszczonym po II wojnie światowej przez władze 
radzieckie i ponownie odrestaurowanym w latach 80. XX w.

Traktat ryski z 18 marca 1921 r. ustalał granicę polsko-radziecką: 
przebiegała ona od środkowego biegu Dźwiny na południe wzdłuż 
rzeki Zbrucz do granicy z Rumunią. W dobie II Rzeczypospo-
litej Lwów stał się jednym z ważniejszych miast. Sławę miastu 
przyniósł Uniwersytet im. Jana Kazimierza, wówczas najlepsza 
uczelnia Polski, notowana w czołówce uczelni świata. Szczególny 
wkład do nauki światowej wniosła szkoła matematyczna Stefana 
Banacha i szkoła medyczna Ludwika Rydygiera. 

Lwów kontynuował tradycję dialogu religijnego. Był metropolią 
czterech wyznań chrześcijańskich: katolicyzmu, prawosławia, uni-
tów i ormian. W mieście powstała swoista kultura: radiowa Lwow-
ska Fala i Batiary, które rozsławiały Lwów w Polsce i świecie. 

We wrześniu 1939 r. Kresy Wschodnie i Lwów opanowała Ar-
mia Czerwona i rozpoczęły się pierwsze prześladowania ludności 
polskiej. W czerwcu 1941 r. Lwów opanowała armia niemiecka, 
dokonując w lipcu 1941 r. mordu polskich intelektualistów na 
Wzgórzach Wóleckich. Wśród zamordowanych znaleźli się Ta-
deusz Boy-Żeleński i Stefan Banach.

W 1944 r. Kresy ponownie opanowała Armia Czerwona, postano-
wieniem Konferencji w Jałcie ustalono wschodnią granicę Polski 
wzdłuż linii Curzona z niewielkimi zmianami w 1951 r.

Dla Polaków mieszkających od wieków na terenach kresowych 
była to dziejowa tragedia. Następowały aresztowania, zsyłki do 
republik środkowoazjatyckich i Syberii oraz deportacje na ziemie 
odzyskane. Największa liczba Polaków ze Lwowa osiedliła się we 
Wrocławiu, Bytomiu i Gliwicach. Należy podziwiać ludność, która 
stopniowo wrastała w nowe realia, zachowując wiele obyczajów 
kresowych i kresowe tradycje.

W latach 80. XX w. następowała transformacja ustrojowa państw 
bloku wschodniego. Rozpoczęła się w Polsce, od wielkiego ru-
chu „Solidarności”. Następował powolny demontaż „realnego 
socjalizmu”.

Polacy związani z kulturą i obyczajami Lwowa i Kresów posta-
nowili nawiązać do tradycji kresowych. 22 września 1988 r. we 
Wrocławiu zarejestrowano Towarzystwo Miłośników Lwowa i 
Kresów Południowo-Wschodnich. 

W statucie znalazł się zapis o tworzeniu w Polsce oddziałów i 
klubów tego Towarzystwa. Również kielczanie mający rodowód 
kresowy rozpoczęli starania o powołanie oddziału. 

5 stycznia 1989 r. T. Rubik otrzymał upoważnienie do organi-
zowania oddziału, a Wydział Społeczny Urzędu Miejskiego w 
Kielcach zezwolił na odbycie zebrania założycielskiego, 23 marca 
1989 r. w Szkole Podstawowej nr 12. Wzięło w nim udział 59 
osób, a pierwszym prezesem został Wojciech Podolecki. Przyjęto 
statut, który mówi o wspieraniu moralnym i finansowym Polaków, 
na Kresach.

Zarząd Główny Towarzystwa w 2003 r. przydzielił kieleckiemu 
oddziałowi opiekę nad odrestaurowaną parafią rzymsko-katolicką 
w Medenicach. Liczy ona około 200 osób w czterotysięcznym 
mieście. Funkcjonują tam również dwa wielkie wyznania chrześci-
jańskie: unici i prawosławni. Od 2003 r. kielecki oddział organizuje 
zbiórki pieniędzy, kwesty z przeznaczeniem na renowację kościoła 
i zespołu parafialnego w Medenicach.

Medenice

Wieś Medenice jest położona w dawnym powiecie drohobyckim 
około 22 km od Drohobycza na rzeczkami Tyśmienicą i Letnianką, 
dopływami Dmiestru. Nazwa pochodzi od ruskiego słowa med - 
miód i wiąże się z rozwiniętym tu od dawna pszczelarstwem.

Patriotyzm „Małych Ojczyzn”
Białe soboty w parafii Medenice (Kresy)

Miłość do miejsca urodzenia, kultywowanie tradycji, oby-
czajów i kultury – to patriotyzm „małych Ojczyzn”. 

Po II wojnie światowej, po masowych deportacjach Pola-
ków z Kresów na tereny PRL, Kresowiacy zachowali piękne 
tradycje kultury i obyczajowości. Lwów stał się symbolem 
nostalgii przesiedlonych Polaków, bo był on szczególnie w 
dobie autonomii galicyjskiej i w okresie II Rzeczypospolitej 
centrum polskości.



STRONA �5

Medenice po raz pierwszy zostały odnotowane w 1395 r. w 
związku z pobytem króla Władysława Jagiełły. W 1533 r. wieś 
otrzymała przywilej królewski, zwalniający jej mieszkańców od 
niektórych powinności. W XV w. Medenice wchodziły w skład 
starostwa drohobyckiego, a następnie stanowiły ośrodek ekonomii 
samborskiej. W XVIII w. przybyli osadnicy niemieccy i utworzyli 
niemieckie osiedle. W 1880 r. Medenice zostały zniszczone przez 
pożar.

Nie jest znana data powołania w Medenicach parafii rzymsko- 
katolickiej i jej fundacja. Tradycja głosi, że pierwszą świątynię 
zbudowano za panowania Królowej Jadwigi, był to kościół 
drewniany z dwoma ołtarzami. Za panowania Zygmunta Augusta 
kościół został odnowiony, a przy parafii działała szkoła. 

W 1741 r. założono Bractwo Świętej Trójcy. Parafia należała 
najpierw do dekanatu samborskiego, a następnie drohobyckiego. 
Nową świątynię zbudowano w dobie pano-
wania Jana III Sobieskiego, a jej fundatorem 
był król. Obszerna świątynia składała się z 
prezbiterium i nawy, do której przylegała 
dzwonnica. 

W świątyni było 6 ołtarzy z nazwiskami 
fundatorów. Szczególnie wiele kościół mede-
nicki zawdzięcza Jerzemu Rzeczyckiemu, w 
protokołach nazywany benefaktorem. To on 
sprawił dwa ołtarze, obił świątynię gontami, 
wymienił dach i podłogę.

Na początku XIX w. zniesiono nowy kościół 
murowany, na fundamentach poprzedniego, 
zniszczonego przez pożar. Konsekracji świątyni 
pod wezwaniem Trójcy Świętej dokonał biskup 
przemyski Franciszek Ksawery Wierzchlejski 
w 1858 r. Dokumenty parafialne mówią, że 
kupiono organy, figurę Matki Boskiej, odno-
towano też istnienie 4 ołtarzy. 

Sporo zmian w kościele dokonano pod koniec 
XIX w., sprawiono ołtarz boczny pod wezwa-
niem Najświętszego Serca Jezusa, odnoto-
wano ołtarz Matki Boskiej i przeprowadzono 
renowację na zewnątrz, w 1913 r. wykonano 
w całym kościele podłogę ze sztucznego ka-
mienia, zakupiono również 4 dzwony (w tym 
sygnaturkę). W latach 1916-1917 zostały one skradzione. W 1915 
r. kościół został ostrzelany i wymagał naprawy, o czym mówi 
protokół wizytacji dziekańskiej. 

W czasie II wojny światowej kościół został ponownie ostrzelany, 
ale szkody naprawiono w 1945 r. W następnym roku Polaków- 
parafian z Medenic deportowano do Suliszewa koło Gorzowa, 
a świątynia została zamknięta. Do 1989 r. kościół pełnił funkcję 
domu kultury, rozebrano wieże, dach, sklepienie i mury do połowy 
wysokości. 

W 1989 r. zdewastowany kościół został zwrócony wiernym, w 
1991 r. rozpoczęto jego odbudowę wg projektu architekta Kaliwa, 
przywracając formy budowli zbliżone do pierwotnych. Pierwszym 
proboszczem został ks. Andrzej Jagiełka, rozbudował plebanię. 
Kolejnym proboszczem został ks. Ryszard Pędzimąż. Prowadzi 
on dalszą renowacje kościoła i zespołu parafialnego.

Białe soboty w Medenicach
W 2003 r. Zarząd Główny TML-KPW mający swoją siedzibę we 

Wrocławiu powierzył naszemu Oddziałowi opiekę nad odrestauro-
waną w 1988 r. parafią rzymsko-katolicką w Medenicach. Opieka 
ta polega na utrzymywaniu stałych kontaktów, pomocy materialnej 
i kultywowaniu polskości rodaków, którzy postali w tym rejonie.

Współpraca ta przybrała szczególny charakter po 2009 r. kiedy 
proboszczem tej parafii został ks. Ryszard Pędzimąż z archidiecezji 

krakowskiej. Duchowny kontynuuje restaurację kościoła i zespo-
łu parafialnego, wspierają go dwie siostry zakonne prowadzące 
punkt katechetyczny. W 2009 r. ks. Pędzimąż i współpracujące 
z nim siostry złożyli wizytę w Kielcach, gdzie ustalono formy 
współpracy. Zadecydowano o stałych kontaktach i materialnym 
wspieraniu tejże parafii oraz przekazywaniu polskich książek dla 
Polaków mieszkających w Medenicach i okolicy. 

Dlatego Kielecki Oddział za zgodą Ministerstwa Administracji i 
Cyfryzacji, Departamentu Spraw Społecznych organizuje kwesty, 
a zebrane pieniądze przekazuje parafii. 

W 2009 r. z inicjatywy dr Lucyny Rzepeckiej – kresowianki 
zrodziła się nowa forma współpracy – „Białe Soboty”.

Od 2009 r. we wrześniu jest organizowana wycieczka do Lwowa 
i Medenic. Biorą w niej udział kieleccy lekarze różnych specjaliza-
cji, za zgodą księdza proboszcza i miejscowych władz przyjmują 

pacjentów, diagnozują ich i udzielają lekarskich porad. W tym roku 
udział wzięło aż 5 lekarzy.

Byli nimi: Lucyna Rzepecka – specjalista chorób dziecięcych, 
Marta Sitnik – internista, Anna Kurzejowa – pediatra, Jarosław 
Kossak – kardiolog, Wiesław Sitnik – chirurg.

W tym roku z bezpłatnych diagnoz i porad skorzystało około 
50 osób. Wymienionym lekarzom należą się szczególne podzię-
kowania. Zwieńczeniem „białej soboty” był ciekawy wykład dr. 
Wiesława Sitnika dotyczący profilaktyki raka sutka.

Działalność TMLiKPW ma na celu podtrzymywanie wśród Po-
laków związanych z Kresami kultury, tradycji i obyczajów. Jest 
to już dzisiaj trzecie pokolenie kresowiaków. 

Pokazujemy zaszłości między tymi narodami, odcinamy się od 
wszelkich nacjonalizmów, wspieramy wejście Ukrainy do Unii. 
Opowiadamy się za Federacją Europejską przy zachowaniu toż-
samości każdego narodu i utrzymujemy stałe kontakty z Polakami 
tam zamieszkałymi.

MARIAN wINIARSKI

Literatura:
„Kościoły i klasztory rzymsko-katolickie dawnego województwa 

ruskiego” Red. naukowa Jana K. Ostrowskiego i Tomasza Zaucha 
- Kraków 1996

Pacjenci przychodzili całymi rodzinami Fot. Marian Orliński
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Po raz kolejny piszę artykuł, który, mam nadzieję, okaże 
się pomocny mieszkańcom, w trosce o poprawę porządku i 
bezpieczeństwa w osiedlach KSM. 

W celu pełnego poznania tej tematyki trzeba poznać rodzaje 
zagrożeń dla porządku publicznego, z którymi możemy spotkać 
się w codziennym życiu, po drugie wiedzieć, jakie kary za dany 
czyn przewidział ustawodawca, wreszcie po trzecie, chyba naj-
ważniejsze, poznać sposoby by im zaradzić. 

W celu przejrzystości wykroczenia zostały przeze mnie wy-
punktowane. Oto one:

1. Zakłócenie spokoju publicznego i spoczynku nocnego. 
Wykroczenie określone w art. 51 Kodeksu wykroczeń (§ 1. Kto 
krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, 
porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w 
miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolno-
ści albo grzywny. § 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter 
chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem 
alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej 
substancji lub środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolno-
ści albo grzywny). Jest to wykroczenie polegające na zaburzeniu 
stanu równowagi psychicznej co najmniej jednej osoby postronnej 
(nie policjanta czy strażnika miejskiego!) poprzez krzyczenie, 
hałasowanie itp. Dlatego konieczne jest imienne zgłoszenie osoby, 
której spokój publiczny lub spoczynek nocny jest zakłócany. To 
ważny i często niezrozumiały przez ludzi warunek wynikający z 
zapisów w Kodeksie wykroczeń – niezbędny do ukarania sprawcy 
tego wykroczenia! 

Za wykroczenie to grozi grzywna w postępowaniu mandatowym 
w wysokości od 100 do 500 zł., a w postępowaniu przed Sądem 
Rejonowym do 5000 zł. 

Moja rada – nie lekceważmy zachowań będących tego rodzaju 
wykroczeniami, w szczególności tych, które dotyczą zakłócania 
Państwa spoczynku nocnego. Tylko konsekwencja w działaniu 
pomoże w zwalczeniu tego zjawiska. Telefon do oficera dyżurne-
go Policji (997) lub dyżurnego Straży Miejskiej (986, 41 348 29 
14) pozwoli podjąć działania, które przywrócą Państwa spokój.

2. Spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych. To ko-
lejna grupa zachowań, z którą często borykamy się w naszym 
mieście. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi wyszczególniła miejsca, w których spożywanie 
alkoholu jest zabronione. Są to: ulice, skwery i parki. Życie 
napisało oczywiście swoje scenariusze i okazało się, że problem 
ten dotyczy innych miejsc, nie ujętych w ustawie, a co za tym 
idzie spożywanie alkoholu w tych miejscach nie było czynem 
zabronionym i służby porządkowe nie mogły takich osób karać. 
Mam tu na myśli np. klatki schodowe. 

Dlatego, z inicjatywy Straży Miejskiej w Kielcach w roku 2011 
kielecka Rada Miasta przyjęła uchwałę, która objęła zakazem 
spożywania alkoholu takie miejsca. 

Za popełnienie wykroczenia grozi grzywna w postępowaniu 
mandatowym w wysokości 100 zł. Warto również zaznaczyć, że 
usiłowanie spożywania alkoholu w powyższych miejscach jest 
zabronione. Nie powinno więc dziwić, że strażnicy dość często 
to egzekwują, nakładając mandaty karne również na tych, którzy 
„tylko otworzyli” piwko. 

Jeżeli zauważycie spożywanie alkoholu w powyższych miej-
scach, proszę informować służby porządkowe. Przy tego rodzaju 
zgłoszeniach nie wymagamy podania danych osobowych powia-
damiającego, wystarczy nawet anonimowy telefon.

3. Wyprowadzanie psów bez zachowania środków ostrożności 
oraz niesprzątanie po nich. Mamy tu do czynienia z dwoma wy-
kroczeniami – z art. 77 Kodeksu wykroczeń (Kto nie zachowuje 
zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu 
zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze 
nagany) oraz z § 8 Uchwały Nr XXXVII/688/2012 Rady Miasta 
Kielce z dnia 6.12.2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Miasta Kielce (utrzymujący 
zwierzęta domowe zobowiązani są do niezwłocznego usuwania 
zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta). 

Za pierwsze z nich grozi grzywna w postępowaniu mandatowym 
w wysokości do 250 zł., za drugie – do 500 zł. Przykro to pisać, 
ale osoby sprzątające po swoich pupilach wciąż można policzyć 
na palcach, a przecież naraża nas to na olbrzymią niedogodność, a 
w przypadkach puszczania psów samopas – na realne zagrożenie 
dla naszego zdrowia. 

Zwracajmy uwagę posiadaczom psów, że ich posiadanie niesie 
za sobą również pewne obowiązki, a nieprzestrzeganie prawa w 
tym zakresie najlepiej zgłaszać służbom porządkowym. Najko-
rzystniej będzie robić to „na gorąco”, co pozwoli na skuteczną 
„edukację” właściciela czworonoga. 

4. „Wraki” pojazdów. Przepisy w tej sprawie są niestety mocno 
niedoprecyzowane oraz nie obejmują wszystkich miejsc, na któ-
rych takie samochody są porzucane. W Prawie o ruchu drogowym 
jest mowa o „samochodach bez tablic rejestracyjnych lub tych, 
których stan wskazuje, że są nieużytkowane”. Samochody takie 
można usunąć na parking strzeżony (art. 50a p.r.d.). Ponieważ 
sprawę tę reguluje Kodeks drogowy, wynika stąd pierwszy i naj-
ważniejszy warunek - samochód musi znajdować się na drodze: 
publicznej, strefie zamieszkania lub drodze wewnętrznej, ale 
wchodzącej w skład strefy zamieszkania bądź strefy ruchu. To 
jedyne podstawy do skutecznej interwencji. 

Gdy samochód jest porzucony na drodze wewnętrznej, która nie 
wchodzi w skład wspomnianych wcześniej stref, interwencja jest 
ogromnie utrudniona. Taki sam problem pojawia się w przypadku 
pozostawienia pojazdu poza drogą. Straż Miejska, pomimo utrud-
nień, stara się tak przeprowadzić interwencję, aby uciążliwość w 
postaci rdzewiejącego i nieużytkowanego pojazdu, który zajmuje 
miejsce parkingowe innym mieszkańcom danego osiedla zniknę-
ła. Często podejmowane działania przynoszą pożądany skutek. 
Ustalenie właściciela problemowego pojazdu pozwala wyjaśnić 
przyczyny porzucenia auta. 

Zdarza się, że posiadacze takich pojazdów posiadają aktualne 
ubezpieczenie OC i twierdzą, że samochód będzie w niedalekiej 
przyszłości wyremontowany i dalej użytkowany. Nie pozwala to 
na usunięcie go z miejsca, na którym stoi. Są też sytuacje, gdy 
właściciel pojazdu nie żyje, nie ma prawnych spadkobierców, co 
również sprawia, że pojazd musi pozostać na swoim dotychcza-
sowym miejscu. Są to przykłady wzięte z życia i muszą Państwo 
zrozumieć, że nie zawsze wykonanie telefonu do Straży Miejskiej 
może skutkować usunięciem pojazdu. 

I tu moja prośba, zgłaszajcie Państwo takie przypadki do na-
szego dyżurnego, a gdy pojazd nie posiada tablic rejestracyjnych 
poinformujcie o danych osobowych właściciela (mieszkańcy 
często wiedzą, kto użytkował pojazd). To dla nas bardzo ważne 
informacje. Straż Miejska zrobi wszystko, co jest możliwe i 
zgodne z obowiązującym prawem, aby rozwiązać tego rodzaju 
problem mieszkańców.

5. Zanieczyszczanie miejsc publicznych. Wielu z Państwa trosz-
czy się o wygląd osiedla. Ale są niestety tacy, którym te wartości 
są obce. Dla takich osób wyrzucenie niedopalonego papierosa czy 
śmieci na chodnik, zamiast do odpowiedniego kosza nie stanowi 
problemu. Nieważne, że osiedle będzie wyglądać jak śmietnisko, 
a panie sprzątaczki będą miały więcej pracy. Tego rodzaju zacho-
wań nie można lekceważyć i trzeba się im przeciwstawiać. Jest to 
wykroczenie z art. 145 Kodeksu wykroczeń (Kto zanieczyszcza 
lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności 

Uwagi i zalecenia Straży Miejskiej w Kielcach 
do poprawy porządku publicznego w osiedlach

Strażnik radzi



STRONA �7

drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze 
grzywny do 500 złotych albo karze nagany). Są to czyny, których 
strażnicy nie lekceważą i często represjonują tych, którzy zaśmie-
cają nasze miasto (w tym roku, w wyniku interwencji strażników 
miejskich przekonało się o tym ponad 300 osób). 

6. Nielegalne graffiti. Kolejną kategorią czynów zabronionych 
jest umieszczanie w miejscach takich jak przystanki komuni-
kacyjne czy elewacje budynków napisów i symboli, czyli tzw. 
graffiti. To zmora osiedli, bo niektórzy „artyści” postawili sobie 
chyba za cel życia oznakowanie jak największej liczby miejsc 
publicznych w Kielcach. Dotyczy to również klatek schodowych. 
Mamy tu do czynienia ze zniszczeniem mienia (o tym, czy czyn 
taki stanowić będzie wykroczenie czy przestępstwo decyduje 
wysokość strat). 

Niezbędnym dla dalszej procedury, jest dokonanie przez właś-
ciciela (zarządcę) obiektu, na którym namalowano „bazgroły” 
wyceny powstałej szkody i zgłoszenie do Komisariatu Policji. 

Patrole SM ujmują takich „artystów” na gorącym uczynku, 
ale jest to bardzo trudne. Proszę Państwa w takich przypadkach 
o natychmiastowe zgłaszanie do dyżurnych Policji lub Straży 
Miejskiej wszelkich podejrzanych zachowań młodych zazwy-
czaj ludzi, bowiem tylko wspólnie będziemy mogli zwalczać to 
zjawisko skuteczniej. 

Jak wspomniałem nie jest to łatwe, bo środki do malowania są 
powszechnie dostępne, a zdarzenia te mają miejsce często po 
zmroku. Nie jest możliwe, aby służby porządkowe były wszędzie, 
dlatego też liczymy na Państwa aktywność. 

7. Nieprawidłowe parkowanie. I na zakończenie temat, który 
powoduje najwięcej emocji, przysparzając nam wielu wrogów. 
Mam na myśli nieprawidłowe parkowanie. Jest to zmora naszych 
miast, gdyż w ciągu ostatnich kilkunastu lat liczba samochodów 
wzrosła znacznie, a w ślad za tym, nie zwiększyła się dostatecznie 
ilość miejsc parkingowych. Przyczyny tego są różne. Często, tak 
jak na starszych osiedlach (np. KSM), zarządcy mają ograniczone 
możliwości, z powodu braku miejsc na nowe parkingi. Z drugiej 
strony „barykady” są kierowcy - mieszkańcy osiedli, którzy mają 
przecież prawo do zaparkowania swoich aut w okolicach bloków, 
w których zamieszkują. Niestety bywa, że prawa te rozumieją zbyt 
dosłownie, rozjeżdżając trawniki, czy blokując chodniki, które 

powinny służyć pieszym. Wykroczenia związane z parkowaniem 
podzieliłem na dwie kategorie: 

1) parkowanie na zieleńcach, co jest wykroczeniem z art. 144 
Kodeksu wykroczeń (Kto na terenach przeznaczonych do użytku 
publicznego niszczy lub uszkadza roślinność lub też dopuszcza 
do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod jego 
nadzorem albo na terenach przeznaczonych do użytku publicznego 
depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych niż wyznaczone 
dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu, podlega 
karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany) oraz 

2) wykroczenia, które wynikają z Prawa o ruchu drogowym.
a) Niszczenie zieleńców to przejaw braku szacunku dla wspól-

nego mienia, które w tym przypadku ma polepszać nasze samo-
poczucie i wpływać na zmysł estetyczny. Kierowcy parkujący 
auta na zieleńcach powodują, że trawniki wyglądają obskurnie 
a efektem końcowym „dzieła zniszczenia” są miejsca, które 
nazywamy „klepiskami”, które z estetyką i ich pierwotną rolą 
nie mają nic wspólnego. Nie bądźmy obojętni wobec takich 
zachowań, nie usprawiedliwiajmy ich tym, że w okolicy nie ma 
wolnych miejsc parkingowych. 

Tylko nasze wspólne działania pozwolą na zachowanie tych 
miejsc takimi, jakimi mają one być w swoim założeniu. Telefon 
do dyżurnych Policji lub Straży Miejskiej pozwoli na podjęcie 
skutecznej interwencji. 

Zaznaczam przy okazji, że za niszczenie zieleni grozi mandat 
karny w wysokości do 500 zł. W drastycznych przypadkach po 
skierowaniu sprawy do sądu, sprawca zniszczenia trawnika, może 
również zapłacić nawiązkę za zniszczone mienie.

b) Prawo o ruchu drogowym zabrania pozostawiania samocho-
dów w wielu miejscach. 

Podstawą do zastosowania tych przepisów na drogach osied-
lowych, które są drogami wewnętrznymi, jest odpowiednie ich 
oznakowanie (np. znakiem drogowym „zakaz zatrzymywania 
się”) lub utworzenie z nich „stref ruchu”. Tematykę tę wyjaś-
niałem już wielokrotnie, teraz skupię się na przedstawieniu 
podstawowych zagrożeń z tej dziedziny.

* Nie stosowanie się do znaku drogowego tj. wykroczenie z art. 
92 § 1 Kodeksu wykroczeń. Kierowcy parkują za znakami „zakaz 
zatrzymywania się” czy „zakaz postoju”, wjeżdżają w ulice t
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Kwestię przyjęcia w poczet członków spółdzielni reguluje jej 
statut (w KSM jest to § 5), który stanowi m. in., że warunkiem 
przyjęcia na członka spółdzielni jest złożenie deklaracji w formie 
pisemnej i ujawnienie woli zainteresowanej osoby przystąpienia 
do spółdzielni. Decyzję o przyjęciu w poczet członków podej-
muje Zarząd.

Członkiem spółdzielni może być każda osoba fizyczna choćby 
nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała do nich 
ograniczoną zdolność. Osoba prawna może być członkiem 
spółdzielni, jeżeli nie przysługuje jej spółdzielcze lokatorskie 
prawo do mieszkania, oczekuje na ustanowienie odrębnej włas-
ności lokalu lub nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do 
lokalu bądź prawo odrębnej własności w drodze umowy, zapisu, 
dziedziczenia lub przetargu organizowanego przez spółdzielnię 
– chyba, że statut wyłącza członkostwo osób prawnych.

Stosunek członkostwa w spółdzielni ma charakter umowy cy-
wilnoprawnej ponieważ strony – spółdzielnia i członek zawierają 
między sobą umowę wstąpienia. Można ją zawrzeć jedynie za 
zgodą i wolą obu stron chyba, że nie może odmówić przyjęcia 
określonych osób, uprawnionych na mocy ustawy lub innych 
przepisów prawa, statutu lub umowy ze spółdzielnią.

Spółdzielnia natomiast, co do zasady, ma prawo swobodnie 
decydować o przyjęciu danej osoby w poczet członków. To 
statut wskazuje organ spółdzielni właściwy do przyjmowania 
członków. Uchwała tego organu o przyjęciu powinna znaleźć 
odbicie na deklaracji członkowskiej przez stwierdzenie tego 
faktu z podaniem daty uchwały i podpisem dwóch członków 
Zarządu lub osób do tego przez Zarząd upoważnionych. 

Warto zaznaczyć, że przepisy Kodeksu Cywilnego nie wy-
magają dla oświadczenia woli spółdzielni formy szczególnej. 
Zgodnie z art. 60 Kodeksu Cywilnego wola osoby dokonującej 
czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie 
się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w 
tym również w postaci elektronicznej.

Natomiast w/g art. 65 § 1 Kodeksu Cywilnego oświadczenie 
woli należy tak tłumaczyć jak tego wymagają ze względu na 
okoliczności, zasady współżycia spółdzielczego i zwyczaje.

Charakterystyczne dla spółdzielczości mieszkaniowej jest 
członkostwo obojga małżonków, choćby spółdzielcze prawo 
do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało 
tylko jednemu z nich. Takie sytuacje dopuszcza przepis art.3 ust. 
2 ustawy z 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 
2003r. Nr 119, poz. 1116 ze zmianami). Zatem z przepisu tego 
wynika, że członkostwo jednego z małżonków może w ogóle 
nie być związane z prawem do lokalu, choć w praktyce obydwa 
członkostwa są z tym prawem związane. Należy podkreślić, że 
stosunki członkostwa obojga małżonków funkcjonują całkowi-
cie niezależnie od siebie. Każdy z małżonków może niezależnie 
od drugiego i w pełni samodzielnie korzystać z praw członkow-
skich oraz być obciążony obowiązkami członkowskimi.

Według art. 19 § 1 Prawa spółdzielczego z 16 września 1982 r. 
członek spółdzielni jest obowiązany do wniesienia wpisowego i 
udziału. Wpłaty wpisowego stanowią jedno ze źródeł tworzenia 
funduszu zasobowego spółdzielni. 

Statut KSM w § 5 b ust. 3 wprowadza ulgę dla małżonków, 
którzy ubiegają się o członkostwo obok członkostwa współmał-
żonka. Ulga wynosi 1/2 kwoty wpisowego i udziału, określonej 
w statucie. 

MACIEJ SOLARZ

Członkostwo w spółdzielni

oznakowane znakami „zakaz ruchu” czy „zakaz wjazdu”. 
Bardzo ważne jest, aby, po pierwsze, oznakowanie to było 

wprowadzone przez zarządcę danej drogi, a po drugie, znaki 
były zgodne z Rozporządzeniem w sprawie znaków i sygnałów 
drogowych. 

Tylko wówczas służby porządkowe mogą podjąć prawne dzia-
łania wobec kierowców nie przestrzegających tych znaków. I tu 
ważna informacja dla zarządców dróg wewnętrznych! Służby 
porządkowe, w tym Straż Miejska, mogą ukarać mandatem kar-
nym zarządcę drogi, za nieprawidłowe jej oznakowanie.

* Parkowanie na chodnikach. Do SM dociera w tych sprawach 
wiele zgłoszeń. Na osiedlach niezbędne jest spełnienie warun-
ków, o których wcześniej pisałem tj. utworzenie strefy ruchu, bo 
wówczas na drogach wewnętrznych obowiązują wszystkie zapisy 
Prawa o ruchu drogowym lub oznakowanie odcinka drogi zna-
kiem „zakaz zatrzymywania się” - wtedy zakaz zatrzymywania 
się dotyczy również chodnika. 

Trzeba wymienić dwa podstawowe warunki postoju na chod-
nikach, które przewiduje Kodeks drogowy. Są to: obowiązek 
postoju wzdłuż krawędzi jezdni (chyba, że znaki wskazują inny 
sposób) oraz pozostawienia dla pieszych co najmniej 1,5 metra 
(w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego 1,5 metra może 
być szerokością niewystarczającą i będzie to również czyn za-
broniony!). 

W tych przypadkach również liczymy na Państwa aktywność, 
bowiem liczba tych wykroczeń jest ogromna a liczba patroli 
nie wystarcza do skontrolowania wszystkich miejsc. Żadne ze 
zgłoszeń nie pozostanie zignorowane!

Przedstawiłem Państwu najważniejsze i najczęstsze wykrocze-
nia występujące na kieleckich osiedlach. Chciałem, aby zaznajo-
mili się Państwo z ich charakterem oraz podstawami prawnymi 
interweniowania przez służby porządkowe. 

Mam nadzieję, że wiedza ta pomoże mieszkańcom osiedli 
Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej i sprawi, że współpraca 
pomiędzy Państwem a służbami porządkowymi będzie jeszcze 
lepsza. Piszę: jeszcze lepsza, gdyż mam na uwadze fakt, iż wielu 
mieszkańców już wykazuje duże staranie o wygląd osiedli, kie-
rując do nas wiele zgłoszeń.

WOJCIECH BAFIA 
zastępca komendanta 

Straży Miejskiej w Kielcach 
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Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
posiada wolne mieszkanie do indywidu-
alnego wykończenia i lokal usługowy w 
budynku mieszkalno-usługowym przy ul. 
Warszawskiej 49. 

Atrakcyjna lokalizacja: blisko centrum, 
w pobliżu Politechniki Świętokrzyskiej. 

Mieszkanie o pow. 69,28 m2 położone 
na II piętrze; cena netto 323.305 zł oraz 

lokal użytkowy położony na V piętrze 
o pow. 81,38 m2; cena netto 367.651 zł 

Sposób płatności: I rata 30 proc. wartości, reszta w ratach 
do uzgodnienia. 

Osoby zainteresowane zakupem lokali proszone są o 
kontakt z Punktem Informacyjno-Obsługowym w siedzibie 
KSM, ul. Kujawska 26, pok. 12; tel. 41 34 16 380.

Atrakcyjne mieszkanie 
i lokal usługowy

Rzut mieszkania 69,28 m2 przy ul. Warszawskiej 49

Rzut lokalu użytkowego 81,38 m2 przy ul. Warszawskiej 49

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa wynajmie 5 oddzielnych 
pokoi (8,0 m2, 9,3 m2, 9,3 m2, 9,2 m2, 12,0 m2) o łącznej pow. 
47,8 m2 i wspólnym korytarzem 16,0 m2, położonych w budynku 
przy ul. Konarskiego 14 w Kielcach, na cele magazynowe lub 
usługowe.

Składanie ofert z podaniem przeznaczenia lokalu i branży na 
adres: 25 - 344 Kielce, ul. Kujawska 26. 

Osobą uprawnioną do udzielania informacji i wyjaśnień jest 
Barbara Pawełek – pracownik Działu Techniczno Eksploatacyj-
nego KSM pok. nr 43 ul. Kujawska 26, tel. (41) 34 16 020 lub

tel. kom. 797 308 608

KSM wynajmie lokale

Słuch miał już trochę przytępiony ale nie na tyle, żeby nie 
słyszeć gniewnych uwag żony dochodzących z łazienki. Nie ro-
zumiał co prawda dokładnie jej słów do czasu, gdy wychodząc z 
toalety, skończyła swój monolog, oskarżając go o pozostawianie 
sedesu z niezamkniętą klapą i o zbrodnicze wycieranie nosa w 
jej ręcznik. Dobrze wiedział, że zaprzeczanie nie ma żadnego 
sensu więc zawinął ciaśniej poły szlafroka i usiadł na kanapie. 
Znajomy chrzęst uświadomił mu, że znowu usiadł na okularach, 
które teraz nadawały się tylko do wyrzucenia. Chciał przejrzeć 
pocztę więc robił to teraz, z zaciśniętymi zębami, patrząc przez 
jedyne, ocalałe szkiełko.

Tak jak się spodziewał były to same rachunki i reklamy oraz 
zaproszenie do łańcuszka szczęścia, gwarantujące szybkie 
zdobycie fortuny.

Opanowując ogarniającą go złość, uprzytomnił sobie nagle, 
że i on może spróbować szczęścia a przynajmniej wyjść mu na-
przeciw. Usiadł więc przy komputerze i na stronie z ogłoszeniami 
zamieścił następujący tekst: „dojrzały, samodzielny i sympatycz-
ny ale rozczarowany życiem - chce poznać szczerą, życzliwą mu 
duszę. Gwarantuję lojalność i bezinteresowność.”

W ciągu tygodnia nadeszło 1264 odpowiedzi. Kobiety infor-
mowały go o swoim wieku, formalnie stwierdzonej samotności 
oraz o drabinie wartości, na której szczycie były prawda, szcze-
rość, uczciwość i partnerstwo w legalnym związku uczuciowym. 
Panowie pisali to samo z tą uwagą, że partnerstwo cenili we 
wspólnych, przyszłych interesach, pomijając swój wiek i status 
rodzinny

Zrozumiał, że źle sformułował swój rozpaczliwy anons. Usiadł 
więc ponownie przy komputerze i napisał: „rozczarowany do-
tychczasowym związkiem, sfrustrowany - liczy na zrozumienie 
i wsparcie duchowe”.

Tym razem dostał 73 odpowiedzi. Większość była od mężczyzn, 
których odmienna orientacja seksualna nie pozostawiała złu-
dzeń. Pozostałe były od pań, przekazujących wyrazy współczu-
cia i adresy instytucji zawodowo zajmujących się opieką nad 
anonimowymi alkoholikami i narkomanami.

Był zrozpaczony. Żadnego zrozumienia, żadnej normalnej, 
przyjaznej dłoni! Czy świat oszalał, czy on sam do tego świata 
już nie pasował?

Zdesperowany, usiadł przy komputerze i wyrąbał: „żona mnie 
wkurza rzucając na mnie nieprawdziwe oszczerstwa, los się na 
mnie uwziął i prześladuje mnie bez powodu. Mam tego dosyć. 
Idę na wódkę!”.

Dostał 3891 odpowiedzi. 3890 było od mężów, proponujących 
swe towarzystwo i pokrycie kosztów. Jeden zaś przysłała kobieta 
z następującą dyrektywą: „wyrzuć po drodze śmieci. Żona.”

KRZySZTOf NAWROT

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

Czy wiesz, że...

x  x  x
Wchodzi wkurzony zajączek do baru, podciąga rękawy i krzyczy:
– Kto zabił mojego brata?
– Ja! Wstaje zza stołu niedźwiedź. A o co chodzi?
– A nic, dobrze zrobiłeś. 

(MaS)(MaS)

Wszystkie choroby pochodzą od stresu.
Tylko weneryczne wywodzą się z zadowolenia.

x  x  x
Przyjaciel to nie ten, który taszczy cię z baru.
Ale ten, co czołga się razem z tobą!

x  x  x
Zostać narkomanką, pijaczką i ladacznicą jest bardzo prosto.
Wystarczy nie ukłonić się trzem babciom-emerytkom z bloku.

x  x  x
Przychodzi facet do lekarza i mówi:
– Panie doktorze wątroba mnie boli.
– A czy pije pan wódkę???!!!!!
– Piję, panie doktorze, ale mi nie pomaga.

x  x  x
Facet wybrał się na ryby. Gdy wypłynął łodzią w morze, z wody
wynurza się rekin i ze złowieszczym uśmiechem pyta:
– Co, na rybki?
– Na grzyby!! Jak Boga kocham, że na grzyby!!

x  x  x
Sekretarka mówi do prezesa:
– Albo da mi pan podwyżkę, albo powiem wszystkim, że mi ją pan dał.

x  x  x
Lekarz do pacjenta przed operacją:
– Niech pan się nie martwi... Robiłem to już ze sto razy! Kiedyś musi się udać!

x  x  x
Pacjent do pacjenta:
– Czyś ty zwariował? Uciekać z sali operacyjnej? Czego żeś się przestraszył?
– Bo pielęgniarka mówiła: „Nie ma się czego bać, to prosta, rutynowa operacja”
– No właśnie, a ty i tak uciekłeś.
– Ale ona to mówiła do chirurga...

x  x  x
Czy wie pan czym się różni pańska żona od mojej?
– Nie.
– A ja wiem...

x  x  x
Kobieta i mężczyzna, którzy wcześniej się nie znali, dostali miejsca w tym
samym przedziale pociągu sypialnego.
Początkowo byli tym nieco zakłopotani, ale w końcu udało im się zasnąć
– kobieta na górnym, mężczyzna na dolnym łóżku.
W środku nocy kobieta wychyla się ze swojego posłania i budzi mężczyznę:
– Przepraszam, że przeszkadzam, ale jest mi potwornie zimno. Czy mógłby
mi pan podać jeden z tych zapasowych koców?
Mężczyzna z błyskiem w oku odpowiada:
– Mam lepszy pomysł, udawajmy, że jesteśmy mężem i żoną.
– Dlaczego nie? – odparła zaintrygowana kobieta.
– Świetnie, – ucieszył się mężczyzna. – No, to weź sobie sama.

WŁADYSŁAW BOBEREK

W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 
29 stycznia 2014 r. sygn. III CZP 84/13 
w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnię-
to, że jeżeli po przejęciu budynku przez 
wspólnotę mieszkaniową wyszły na jaw 
wady fizyczne i usterki w części wspólnej 
nieruchomości (elewacji, holu, garażu, 
windzie, klatce schodowej, na dachu itp.), 
właściciele lokali mogą swoje uprawnie-
nia przysługujące w związku z wadami 
fizycznymi i usterkami w nieruchomości 
wspólnej przenieść na wspólnotę miesz-
kaniową. Oznacza to, że można będzie 
pozywać deweloperów i łatwiej oraz sku-
teczniej zmuszać ich do naprawy wad lub 
dochodzić odszkodowania. Uchwała SN 
jest wiążąca dla sądów w sprawach z tego 
zakresu. Niestety, uchwała SN nie roz-
wiązuje wprost podstawowego problemu 
wspólnot mieszkaniowych. Nie mogą one 
bowiem same wystąpić do sądu z roszcze-
niami z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
budynku. Muszą czekać, aż właściciele 
lokali przeleją na nią swoje uprawnienia. 
Lepiej żeby to zrobili wszyscy, bowiem 
sąd uznając roszczenia wspólnoty, przy-
znaje jej odszkodowanie proporcjonalnie 
do scedowanych uprawnień.

x x x
W 16 branżach spółdzielczych w Polsce 

w 2011 r. zrzeszonych było 8.098.545 
członków, w tym 7.979.556 osób fizycz-
nych. Kobiet - członków spółdzielni jest 
- 3.434.786 tj. ponad 43% ogółu człon-
ków fizycznych. Najwięcej członków 
ma branża mieszkaniowa - ok. 4 mln co 
stanowi 50% ogółu wszystkich członków 
zrzeszonych w spółdzielczości. 

W 2011 r. spółdzielczość zatrudniała 
315.960 pracowników, 159 tys. stanowiły 
kobiety tj. 41% wszystkich zatrudnionych. 
Ponad 52% zatrudnionych to pracownicy 
w wieku mobilnym (45-64 lat), w wie-
ku emerytalnym 4,1%. Spółdzielczość 
mieszkaniowa zatrudnia prawie 70 tys. 
czyli 22% wszystkich zatrudnionych w 
spółdzielczości. 

Przychody sektora spółdzielczego w 
2011 r. wyniosły 62 mld 924 mln zł. i były 
współmierne do poniesionych kosztów w 
wys. 62 mld 044 mln zł. Przychody uzy-
skane przez spółdzielczość mieszkaniową 
wyniosły 17 mld 891 mln, a podatek od-
prowadzony do budżetu 166 mln zł. 


