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Najtrudniejsze pytania

Telefon śle mi informacje
Błahe pytania wciąż zadając.
Czy rano jada się kolację?
I kto jest dobry: wilk czy zając?

Telekonkursy też codziennie
Sypią pieniędzmi i fantami,
Pytania dając mi bezczelnie.
Czy worek mam z odpowiedziami?

Bo mnie pytania życie stawia.
Jak się zachować, tak czy siak?
Pół wieku człek się zastanawia
Co odpowiadać: nie czy tak.

Bo niby proste odpowiedzi.
Wystarczy słowo: tak lub nie.
A tu pustka w głowie siedzi.
Najczęściej odpowiadam źle.

Krzysztof Nawrot

Wybory samorządowe
Ten rok przebiega pod znakiem wyborów. Najpierw w maju, podczas 

Walnego Zgromadzenia Członków, wybraliśmy nowe władze Kieleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej – członków Rady Nadzorczej i członków Rad 
Osiedlowych. 

W niedzielę, 16 listopada odbędą się wybory samorządowe. Musimy wy-
brać przedstawicieli do lokalnych parlametów – radnych gminnych, po-
wiatowych i wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 
Musimy wybrać mądrze, tak aby nasi wybrańcy dobrze rządzili przez kolej-
ne 4 lata. Dlatego w tym numerze piszemy dużo o wyborach.

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków KSM mieszkańcy z poszczególnych osiedli 
wybrali 17 -osobowy skład Rady Nadzorczej (spośród 41 zgłoszonych kandydatów) 
oraz Rady Osiedlowe – jedynie spośród przedstawicieli z danego osiedla. Zgłoszonych 
zostało w sumie 64 kandydatów, z czego z Osiedla Zagórska-Północ zgłoszono 14 osób, 
Zagórska-Południe – 16 osób, Sady – 16 i Sandomierskie – 17 osób. Kandydaci na 
członków Rady Osiedla oraz Rady Nadzorczej zaprezentowali się podczas zgromadzenia 
aby można było dokonać świadomego wyboru.

Z samorządowego kalendarza wyborczego wynika, że 7 października mija termin 
zgłaszania list kandydatów na radnych: gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich.

W wyborach do rady gminy mogą też startować obywatele Unii Europejskiej, jeśli 
na stałe mieszkają na terenie danej gminy.

Do 17 października komitety mogą zgłaszać kandydatów na wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast. Prawo zgłaszania kandydatów ma komitet wyborczy, który zare-
jestrował listy kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów wyborczych 
w danej gminie. Kodeks wyborczy nie zakazuje jednoczesnego kandydowania na 
radnego i na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Po wyborach w KSM 

Konkurs

Na j ł adn i e j s zy
ba lkon

W numerze 
grudniowym 

W grudniowym numerze „My z KSM” 
rozstrzygniemy konkurs na najładniejszy 
balkon i ogródek przydomowy.
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Prezydent Miasta Kielce 
w lipcu br. powołał Ko-
misję ds. Rewitalizacji 
Miasta składającą się z 
11 członków z różnych 
instytucji i organizacji. 
Wśród nich jest Zdzisław 
Wójtowicz – Przewodni-
czący Forum Kieleckich 
Spółdzielni Mieszkanio-
wych.

Komisja ma charakter 
opiniodawczo–doradczy 
w zakresie aktualizacji 
Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich na lata 
2014 – 2020. Według wcześniejszych zapowiedzi, które były 
publikowane także w „My z KSM” w marcu 2013 r., prezydent 
Wojciech Lubawski w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020 
stawia nowatorskie w skali kraju zadanie rewitalizacji osiedli 
mieszkaniowych, w tym także spółdzielczych, które zapewnią 
ludziom poprawę warunków zamieszkiwania. 

Fundamentalną sprawą, jak twierdzi Pan Prezydent, jest odzy-
skanie przez mieszkańców przestrzeni publicznej w miejscach 
zamieszkiwania. Dzisiaj przestrzeń ta jest zawłaszczana przez 
samochody. W nowej perspektywie ważnym zatem zadaniem 
dla władz miasta jest wyzwanie, by chodniki były do chodzenia, 
trawniki do cieszenia oczu zielenią, a place zabaw dla dzieci. 

Wyzwanie to wymaga wybudowania w mieście ok. 12 tys. 
miejsc parkingowych, wielopoziomowych, co wiąże się z ko-
niecznością pozyskania ok. 85% dofinansowania oraz wsparcia 
spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Równie istotnym zada-
niem jest podjęcie działań, które zapewnią, że każdy budynek 
mieszkalny otrzyma gwarancję użytkowania na lata.

Powołanie miejskiej Komisji Rewitalizacji z gronem kompe-
tentnych specjalistów jest początkiem drogi, którą dla realizacji 
tych zadań i pomyślności mieszkańców podjął Pan Prezydent 
Wojciech Lubawski. (MaS)

Znalezienie wolnego miejsca postojowego w zatłoczonym 
mieście nie jest sprawą prostą, by nie narazić się na mandat. 
Trzeba pamiętać o przepisach z Kodeksu ruchu, ale kultura 
zachowania kierowcy jest też ważna. 

Nie wolno zatrzymywać się w miejscach, gdzie zabraniają 
znaki drogowe np. zakaz postoju. Należy też zachować 10 me-
trową odległość od przejścia dla pieszych czy skrzyżowania, a 
od przystanku aż 15 m. Parkując samochód na chodniku, należy 
zostawić 1,5 m wolnej przestrzeni dla pieszych. Szukając wol-
nego miejsca do parkowania, trzeba także przestrzegać pewnych 
zasad kulturalnego zachowania. Np. nie powinno się parkować 
tyłem do budynku mieszkalnego, bo spaliny mogą przeszka-
dzać mieszkańcom. Parkując prostopadle przy ruchliwej ulicy, 
warto stanąć tyłem. Wyjeżdżając bowiem z parkingu, kierowca 
lepiej widzi zbliżające się pojazdy, którym musi ustąpić pierw-
szeństwa. Na parkingu, gdzie jest wyjątkowo „wąsko” warto 
parkować naprzemiennie, tzn jeśli jedno auto stoi przodem 
blisko linii parkingowej, drugi kierowca powinien zaparkować 
tyłem. Dzięki temu będzie więcej miejsca na otwarcie drzwi 
dla kierowców. 

Za magazynem AUTO MOTO Nr 7/2014 wybrał (Mas)

Parkowanie i kultura na drodze Miejska Komisja Rewitalizacji

W dniu 25 kwietnia 2014 r. odbyła się uroczystość 55 lat 
działalności Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „ARMA-
TURY” w Kielcach. Wśród zaproszonych gości – wicepre-
zydent Miasta Czesław Gruszewski i przewodniczący Forum 
Kieleckich Spółdzielni Mieszkaniowych Zdzisław Wójtowicz. 
Gratulacje i życzenia aktywnego rozwoju Spółdzielni w dalszych 
latach przekazali również przedstawiciele KSM.

Spółdzielnia „ARMATURY” dzisiaj posiada 5800 lokali 
mieszkalnych w 103 budynkach wielorodzinnych usytuowanych 
w 4 osiedlach i 2 budynkach w Mniowie o łącznej powierzchni 
zasobów 266 tys. m2. Spółdzielnia prowadzi również działalność 
kulturalną na bazie 3 Osiedlowych Klubów Kultury. 

W wystąpieniach gospodarzy uroczystości – przewodniczącego 
Rady Nadzorczej – Józefa Modły i prezesa Zarządu Spółdzielni 
– Adama Ziółka oraz gości podkreślano udział RSM „Armatury” 
w rozwoju miasta znaczony istotnymi elementami urbanistycz-
nymi zasobów i społecznymi jej działaniami pracowników.

Jubileusz 55- lecia RSM „ARMATURY”

Tematem Kongresu Zdrowego Starzenia były konsekwencje 
zmian i wyzwania związane z wydłużającą się średnią długością 
życia. Osoby po 65. roku życia stanowią w Polsce 13,5% społe-
czeństwa, a zdaniem GUS do 2030 r. liczba ta się podwoi.

Podkreślono, że dbać o siebie należy od wczesnej młodości, 
bo większość problemów późnego wieku wynika z błędów i 
zaniedbań z lat wcześniejszych. Osoby po 60 roku życia, które 
są aktywne zawodowo i uczestniczą w życiu społecznym, mają 
mniej kłopotów ze zdrowiem. Im dłużej bowiem wykorzystuje-
my mózg do pracy, tym lepiej będzie nam służył w późniejszych 
latach. 

Na 100 Polaków w wieku 60+ pracuje zawodowo zaledwie 
13, podczas, gdy na 100 Duńczyków lub Szwajcarów w wieku 
60+ aktywnych zawodowo jest ponad 40 osób. (MS)

Kongres Zdrowego Starzenia

Podczas uroczystości w RSM „Armatury” życzenia jubilatom składa Zdzisław 
Wójtowicz Przewodniczący Forum Kieleckich Spółdzielni Mieszkaniowych



STRONA �

Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków KSM
t

W maju br. odbyło się VII Walne Zgromadzenie Członków 
KSM, które jest najwyższym organem Spółdzielni. Walne Zgro-
madzenie obradowało w sześciu częściach i terminach, z różnym 
składem osobowym, ale z tym samym porządkiem i zasadami 
obradowania. I tak: I część – 7 maja w Bielinach, II część – 9 
maja w Bodzentynie, III część – 12 maja w Osiedlu Sandomier-
skim, IV część – 14 maja w Osiedlu Sady, V część – 19 maja 
w Osiedlu Zagórska – Południe, VI część – 21 maja w Osiedlu 
Zagórska –Północ.

O czasie, miejscu i porządku obrad Zarząd KSM zawiadomił 
wszystkich członków spółdzielni na piśmie – 21 dni przed ter-
minem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. 

Wobec kończącej się w tym roku kadencji Rady Nadzorczej i 
Rad Osiedlowych, określona Statutem procedura narzuciła ko-
nieczność zgłaszania kandydatów do nowej RN i RO na 15 dni 
przed datą pierwszej części Zgromadzenia. Zgłoszenie każdego 
kandydata musiało zostać dokonane na piśmie, na dołączonej do 
zaproszenia karcie zgłoszeniowej, potwierdzającej zgodę danej 
osoby na kandydowanie. 

W sumie zawiadomionych zostało 7460 osób, również tych, 
którzy są właścicielami lokali użytkowych i garaży posiadają-
cych członkostwo w Spółdzielni, niezależnie, czy zamieszkują 
w naszych zasobach, czy – nie.

We wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia uczestni-
czyło zaledwie 226 osób co stanowi 3,03 procent, natomiast w 
roku ubiegłym uczestniczyło 308 osób tj. 4% ogółu członków 
Spółdzielni. 

Przebieg obrad
Każdą część Walnego Zgromadzenia otwierał prezes KSM 

Maciej Solarz, witając wszystkich zebranych oraz zaproszo-
nych gości w imieniu Rady Nadzorczej, Zarządu, pracowników 
Spółdzielni.

W osiedlu Zagórska – Północ uczestniczył przewodniczący 
Rady Miasta Tomasz Bogucki, natomiast w częściach III–VI 
Zgromadzenia komendanci Straży Miejskiej – Władysław Kozioł 
i Wojciech Bafia oraz przedstawiciele policji. 

Na każdej części Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jaw-
nym, wybierano odrębne 4 osobowe Prezydium Zgromadzenia. 
Przewodniczącymi Prezydium, którzy prowadzili Walne Zgro-
madzenie zostali wybrani: I części WZ w Bielinach – Elżbieta 
Chałupczak, II części WZ w Bodzentynie –Janusz Maciejski, 
III części WZ w osiedlu Sandomierskim – Marian Kotwica, IV 
części WZ w osiedlu Sady – Ryszard Piotrowski, V części WZ 
w osiedlu Zagórska–Południe – Andrzej Marzec, VI części WZ 
w osiedlu Zagórska–Pólnoc – Jan Okła.

W głosowaniu jawnym wybrano trzyosobowe komisje: Man-
datowo–Skrutacyjną i Wnioskową. 

Obrady we wszystkich częściach toczyły się zgodnie z kolejnoś-
cią spraw, ustaloną w porządku obrad przyjętym w głosowaniu 
przez uczestników na każdej części Walnego Zgromadzenia.

Sprawozdanie z działalności w 2013 roku Rady Osiedla, przed-
stawili ich przewodniczący, relacjonując zagadnienia, jakimi 
zajmowała się Rada oraz jej komisje problemowe. 

Zakres działalności tych organów był zgodny z założeniami 
planów pracy oraz uzupełniany o problematykę wynikającą z po-
trzeb. W szczególności były to sprawy związane z realizacją planu 
remontów, opiniowaniem wniosków mieszkańców w istotnych 
dla społeczności danego osiedla sprawach i rozwiązywania prob-
lemów dotyczących prawidłowego funkcjonowania osiedli.

Sprawozdania prezentowali także kierownicy administracji, 
skupiając się przede wszystkim na sposobach realizacji wniosków 
z Walnego Zgromadzenia w roku ubiegłym.

Prezes Zarządu Maciej Solarz referował sprawozdanie Zarządu 
z działalności za rok 2013 oraz zapoznał zebranych na każdej 
części Walnego Zgromadzenia z wynikami lustracji Spółdzielni 
za okres od stycznia 2010 do grudnia 2012 roku, którą przepro-
wadziło dwóch lustratorów Związku Rewizyjnego Spółdzielni 
Mieszkaniowych RP w Warszawie. 

Lustracja obejmowała swoim zakresem organizację Spółdziel-
ni, stan prawny gruntów, sprawy członkowskie i dyspozycje 
lokalami, gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, gospodarkę 
remontową i finansową oraz ocenę realizacji przez Spółdzielnię 
obowiązków wynikających z Ustawy o Spółdzielniach Mieszka-
niowych. Lustracja nie wykazała nieprawidłowości w żadnym z 
badanych tematów co odzwierciedla list polustracyjny. 

Sprawozdanie finansowe prezentowała Małgorzata Bęben 
główna księgowa – członek Zarządu. Na każdej części Walnego 
Zgromadzenia przedstawiane było także sprawozdanie Rady 
Nadzorczej. 

Skróty sprawozdań zarówno Zarządu jak i Rady Nadzorczej 
zamieszczone zostały w majowym wydaniu kwartalnika „My z 
KSM”. Natomiast pełna ich treść, a także wszystkich materiałów, 
z którymi członkowie Spółdzielni mogli się zapoznać, dostępna 
była w Biurze Zarządu przed Walnym Zgromadzeniem, o czym 
każdy został poinformowany. Z tej możliwości skorzystało kilka 
osób.

Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami
Problemy poruszane w dyskusji przez członków w szczególności 

dotyczyły: podniesienia bezpieczeństwa zamieszkania, rozwią-
zywania problemów związanych z parkowaniem samochodów, 
egzekwowanie prawidłowości ruchu drogowego na osiedlowych 
ulicach, bezpieczeństwa przechodniów na chodnikach, po których 
jeżdżą rowerzyści, problemów ze starymi samochodami, które 
stale zaparkowane są w miejscach parkingowych, a nie są eksploa-
towane, uciążliwości związanych z dewastacją terenów zielonych 
oraz elewacji budynków, apelu do właścicieli psów, aby sprzątali 
po swoich pupilach, podrzucania śmieci do osiedlowych altanek 
śmietnikowych, ocieplenia budynków w Bielinach i Bodzentynie, 
możliwości dotacji ze środków unijnych na remonty, konserwacji 
i obsługi urządzeń grzewczych w Bodzentynie,

Na chwilę przed głosowaniem, podczas Walnego Zgromadzenia w Osiedlu 
Sandomierskim
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zasady podziału środków na remonty w osiedlach KSM, spo-
sobu rozliczania funduszu zasobowego Spółdzielni, rozliczenia 
i oszczędności centralnego ogrzewania i wody, kosztów eks-
ploatacji zasobów mieszkaniowych, odpowiedniej wentylacji 
w mieszkaniach, możliwości rozpatrzenia budowy parkingów 
wielopoziomowych, zamontowania poręczy dla osób starszych 
przy budynku, problemu dokarmiania gołębi, które w rezultacie 
zanieczyszczają osiedle, sprawy instalacji domofonów i budowy 
wiatrołapów, sprawdzenie faktycznej ilości osób, które wynajmu-
ją mieszkania, a nie są obciążane za wywóz śmieci, konsekwen-
tnego egzekwowania zaległości czynszowych. 

Odpowiedzi i wyjaśnień udzielali przedstawiciele Rady Nadzor-
czej, Zarządu, Administracji Osiedli, Straży Miejskiej i policji. 

Wybory i podjęcie uchwał
Członkowie z poszczególnych osiedli wybierali 17 -osobowy 

skład Rady Nadzorczej (spośród 41 zgłoszonych kandydatów) 
oraz Rady Osiedlowe jedynie spośród przedstawicieli z danego 
osiedla. Zgłoszonych zostało w sumie 64 kandydatów, z czego z 
Osiedla Zagórska-Północ 14 osób, Zagórska-Południe 16 osób, 
Sady 16 osób, Sandomierskie 17 osób. 

Na karcie do głosowania spośród wszystkich kandydatów wy-
brano po 12 osób pretendujących do RO. Kandydaci na członków 
Rady Osiedli oraz Rady Nadzorczej zaprezentowali się, dzięki 
czemu członkowie mogli dokonać świadomego wyboru okre-
ślonej osoby.

Na każdej części Walnego Zgromadzenia poddano pod głoso-
wanie uchwały dotyczące: 

1) zatwierdzenia sprawozdań z działalności organów Spółdzielni 
w 2013 roku :

 a) Rady Osiedla
 b) Rady Nadzorczej
 c) Zarządu
 d) sprawozdania finansowego 
2) zatwierdzenia wyników lustracji Spółdzielni przeprowadzo-

nej za lata 2010 - 2012 przez Związek Rewizyjny Spółdzielni 
Mieszkaniowych RP w Warszawie

3) absolutorium dla członków Zarządu 
4) zatwierdzenie kierunków działalności gospodarczej oraz 

społecznej i kulturalnej Spółdzielni na rok 2014, 
5) podziału nadwyżki bilansowej za 2013r. uzyskanej z działal-

ności gospodarczej Spółdzielni, 
6) zbycia lokalu:
 a) użytkowego przy ul.Warszawskiej 49/53
 b) mieszkaniowych:
 – przy ul.Zagórskiej 57/1
 – przy ul.Warszawskiej 49/6 
 7) zbycia gruntu o pow.70 m2 przy ul.Pomorskiej. 

Głosowanie tej ostatniej uchwały na każdej części Walnego 
Zgromadzenia poprzedzone było wyjaśnieniem z–cy Prezesa Za-
rządu Henryka Wilka, że na dzień przed rozpoczęciem pierwszej 
części Walnego Zgromadzenia wpłynął wniosek mieszkańców 
nieruchomości przy ul. Pomorskiej 71/73, żeby działki przy 
ul. Pomorskiej nie sprzedawać, a wybudować w tym miejscu 
parking. 

Prezes wyjaśnił, że przedmiotowa działka jest niewielka i 
przepisy prawa budowlanego (rozporządzenie o warunkach 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i budowle), 
uniemożliwiają wybudowanie parkingu, ponieważ nie będą 
zachowane wymagane odległości od granicy działki sąsiedniej 
i ściany przychodni. 

Na wybudowanie parkingu pozostaje 2,03m co oczywiście 
uniemożliwia realizację tego wniosku. 

Dodać należy, że ta uchwała wzbudzała najwięcej kontrowersji 
na VI część WZ w Osiedlu Zagórska-Północ, ale w efekcie przy 
2 głosach sprzeciwu, została podjęta. 

Znaczna część wniosków zgłoszonych w toku WZ dotyczyła 
spraw remontowych (elewacje i ocieplenia budynków, remonty 
klatek schodowych, wymiana i remonty dźwigów, oszczędnego 
gospodarowania ciepłem, utworzenia nowych miejsc parkingo-
wych.) Mieszkańcy wnioskowali także o kontynuowanie działań, 
zmierzających do poprawy estetyki otoczenia budynków, pielęg-
nację zieleni i nasadzanie roślin, krzewów i kwiatów. W sumie 
zgłoszono 50 wniosków.

Po ich przeanalizowaniu Zarząd skierował ich realizację Radom 
i Administracjom Osiedli, a część przyjął do własnej realizacji.

Harmonogram realizacji kierunków działania Spółdzielni na rok 
2014, a także plan realizacji ogólnospółdzielczych i osiedlowych 
wniosków zgłoszonych na poszczególnych częściach Walnego 
Zgromadzenia został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w 
dniu 26 czerwca br., a ich treść została zamieszczona na stronie 
internetowej naszej Spółdzielni – www.ksm.pl.

Po podliczeniu głosów z każdej części Walnego Zgromadzenia 
przez Kolegium WZ, wszystkie uchwały objęte porządkiem 
obrad uzyskały wymaganą większość głosów i zostały przyjęte 
do realizacji.

Walne Zgromadzenie – we wszystkich częściach odbywało 
się bez zakłóceń, zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, a 
przyjęte założenia umożliwiły sprawne, zgodne z przepisami 
ich przeprowadzenie. 

MONIKA BARAŃSKA
Kierownik Działu Organizacji,

Spraw Pracowniczych i Ogólnych

Podczas Walnego Zgromadzenia w Osiedlu Zagórska-Północ

W obradach Walnego Zgromadzenia w Osiedlu Zagórska-Północ uczestni-
czył Tomasz Bogucki, przewodniczący Rady Miejskiej w Kielcach 
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Spółdzielczość stanowi w naszym kraju rozległą, 
a przy tym swoistą dziedzinę życia społeczno-gospo-
darczego. Działalność jej regulowana jest przez wielo-
krotnie już nowelizowaną ustawę z 16 września 1982 r. 
– Prawo spółdzielcze, a w odniesieniu do spółdzielczości 
mieszkaniowej – ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o spół-
dzielniach mieszkaniowych – też kilkakrotnie zmienianą 
oraz uchwalony na ich podstawie statut.

Spółdzielnia jest organizacją samorządową i jako osoba prawna 
rządzi się przy pomocy organów wybieralnych spośród nieogra-
niczonej liczby członków. Do historycznie ukształtowanych 
organów spółdzielni, które wymieniane są w ustawie i nazywane 
organami ustawowymi należą: 

Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd. W naszej 
Spółdzielni występują jeszcze organy powołane przez Statut tj. 
Rady Osiedla zwane organami statutowymi. 

W „My z KSM” z maja br. dokonałem charakterystyki Walnego 
Zgromadzenia jako najwyższego organu Spółdzielni. Obecnie 
w związku z rozpoczynającą się kadencją 2014 – 2017 przed-
stawiam najogólniej charakterystykę Rady Nadzorczej.

Zakres działania
W strukturze tych czterech organów Rada Nadzorcza zajmuje 

miejsce szczególne. Jest organem bieżącego nadzoru i kontroli 
nad działalnością Spółdzielni, co wynika z treści art 44 Prawa 
spółdzielczego. Jest to jej funkcja podstawowa, ale także jest 
organem normatywnym i zarządzającym powołanym do repre-
zentacji Spółdzielni. Zakres działania Rady każdej spółdzielni 
określa art. 46 §1 Prawa spółdzielczego, a szczegółowo rozwija 
Statut. 

Podstawowe zadania kontroli i nadzoru Rada realizuje między 
innymi przez:

1) badanie okresowych sprawozdań Zarządu z wykonania 
założonych wpływów zgospodarowania zasobami mieszka-
niowymi,

2) oceny wykonania zadań gospodarczych, remontowych, 
inwestycyjnych, przestrzegania praw członków Spółdzielni w 
świetle ich skarg i wniosków, 

3) kontrolę sposobu realizacji wniosków członków z Walnego 
Zgromadzenia oraz zgłaszanych przez organa spółdzielni,

4) nadzorowanie działalności Rad Osiedlowych i ustalanie 
ich liczebności,

5) składanie Walnemu Zgromadzeniu informacji z wyników 
kontroli i oceny sprawozdań finansowych,

6) inicjowanie poddania działalności Spółdzielni lustracji 
przynajmniej raz na 3 lata i corocznemu badaniu przez byłego 
rewidenta sprawozdania finansowego.

Do kompetencji normatywnych i zarządzających Rady należy 
między innymi:

1) uchwalanie planów gospodarczych, programów remon-
towych i inwestycyjnych, planów wydatków i przychodów 
Spółdzielni, rozłożenie kosztów działalności na nieruchomości 
i różne grupy użytkowników lokali, wydatkowanie funduszy 
własnych, zatwierdzanie planów działalności społecznej i 
kulturalnej,

2) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia 
nieruchomości, przystąpienia do organizacji społecznych i 
gospodarczych oraz występowania z nich,

3) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni, kom-
petencji Zarządu i liczby etatów w Biurze Zarządu, 

4) uchwalanie planów gospodarczo-finansowych i regulami-
nów jako wewnętrznych aktów postępowań w różnych grupach 
spraw i rozliczania finansowego z członkami,

5) zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu. 
Rada Nadzorcza reprezentuje Spółdzielnię między innymi w 

sprawach: 
1) czynności prawnych między Spółdzielnią, a członkiem 

Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie 
członka Zarządu,

2) powołania i odwołania lub zawieszenia członka Zarządu z 
powodu działalności sprzecznej z prawem lub Statutem, 

3) rozpatrywania wniosków o wykluczenie czy wykreślenie 
członków ze Spółdzielni i odwołań członków w postępowaniu 
wewnątrzspółdzielczym.

W celu skutecznego wykonywania zadań Rada może żądać 
od Zarządu i pracowników wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, 
przeglądać księgi i dokumenty, sprawdzać bezpośrednio stan 
majątku Spółdzielni. Kompetencje Rady Nadzorczej zapewniają 
jej pełny wgląd w sprawy majątkowe, finansowe, członkowskie 
i organizacyjne Spółdzielni.

Skład Rady
Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Statut (w KSM – 17 

po 4 członków z każdego Osiedla i 1 z zespołu budynków w 
Bielinach i Bodzentynie). Kadencja Rady, począwszy od wejścia 
w życie nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w 
czerwcu 2007 r., nie może trwać dłużej niż 3 lata, kadencyjność 
Rady Nadzorczej jest istotnym czynnikiem samorządności i 
spółdzielczej demokracji. Członkami Rady mogą być tylko 
członkowie spółdzielni. Wybiera ich w tajnym głosowaniu 
Walne Zgromadzenie. 

Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 
dwie kolejne kadencje Rady. 

Powstanie członkostwa w Radzie wywołuje stosunek cywilno-
prawny uregulowany przepisami Prawa spółdzielczego.

Aby członkostwo w Radzie powstało, musi być z jednej strony 
dokonany wybór danej osoby przez Walne Zgromadzenie, a z 
drugiej, przyjęcie tego wyboru przez wybraną osobę. Członko-
stwo w Radzie Nadzorczej jest więc rezultatem dwustronnej 
czynności prawnej, dokonanej w pełni dobrowolnie. Można 
zatem z pełnionej funkcji zrezygnować w dowolnym czasie. 
Nie jest to stosunek pracy. 

Rada Nadzorcza i jej członkowie wypełniają swoje zadania 
społecznie, ale decyzje, które podejmują są o ogromnym 
znaczeniu dla legalności, sprawności i efektywności działania 
Spółdzielni. Udział członków w Radzie Nadzorczej wymaga 
zatem posiadania znacznej wiedzy z zakresu prawa i organizacji, 
ekonomii i finansów, a także techniki. Realizacja kompetencji 
Rady Nadzorczej następuje wyłącznie w czasie plenarnych 
posiedzeń. Rada nie może swoich uprawnień przenosić na inne 
organy lub osoby.

Za swoją działalność w Radzie Nadzorczej jej członkowie 
ponoszą odpowiedzialność, która ma trojaki charakter: organi-
zacyjny, cywilno-odszkodowawczy i karny.

Odpowiedzialność organizacyjna wyraża się w pozytywnej 

Rada Nadzorcza – organ kontrolny
i uchwałodawczy Spółdzielni

dokończenie na str. 10
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Do wyborów należy się dobrze przygotować. Urząd Miasta 
opracował spis najważniejszych informacji, które zgodnie z ko-
deksem wyborczym z dnia 5 stycznia 2011 r. muszą być wykonane 
do wyborów. Informacje te znajdują się na stronie internetowej 
UM. Niżej przedstawiamy kalendarz informacji ważnych dla wy-
borców, w tym niepełnosprawnych. W wyborach do samorządu 
miasta szczególne znaczenie ma duża frekwencja wyborców. O 
udział w wyborach apelujemy do spółdzielców i ich rodzin.

Redakcja

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 
2014 r. na dzień 16 listopada 2014 roku zostały zarządzone 
wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i 
rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast.

Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7 do 21. 
W Kielcach wybierać będziemy 25 radnych do Rady Miasta 

Kielce, 30 radnych do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
oraz Prezydenta miasta Kielce.

W celu przeprowadzenia wyborów w mieście Kielce zostało 
utworzonych 5 okręgów wyborczych, z których zostanie wy-
branych po 5 radnych. 

Mieszkańcy Kielc głosować będą w 82 stałych obwodach 
głosowania oraz w 11 odrębnych obwodach utworzonych w 
zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy i areszcie śled-
czym. 

36 lokali, w których mają siedzibę Obwodowe Komisje 
Wyborcze jest przystosowanych dla potrzeb osób niepełno-
sprawnych.

W dniach od 28 października 2014 r. do 10 listopada 2014 r. 
każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miasta Kielce, w 
Wydziale Spraw Obywatelskich przy ul. Karola Szymanowskie-
go 6 pok. 89, 90 i 91 czy jest ujęty w spisie wyborców.

Do 12 listopada 2014 r. wyborca stale zamieszkały na terenie 
miasta Kielce może złożyć wniosek o dopisanie do spisu wybor-
ców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania wyłącznie 
na obszarze okręgu wyborczego właściwego dla jego stałego 
zamieszkania.

Informacja dla osób niepełnosprawnych
1. Głosowanie przez pełnomocnika.

Przez pełnomocnika może głosować wyborca, który:
* uznany został za osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym 

lub umiarkowanym, (w takim przypadku do wniosku o sporzą-
dzenie aktu pełnomocnictwa należy dołączyć kopię aktualnego 
orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia 
niepełnosprawności wyborcy),

* ukończył 75 lat życia. 
Wnioski przyjmowane są do dnia 7 listopada 2014 r. w Urzędzie 

Miasta Kielce, w Wydziale Spraw Obywatelskich przy ul. Karola 
Szymanowskiego 6 – w godz. 730 do 1500, w pokoju nr 95.

Szczegółowe informacje: osobiście w pokoju nr 95 lub pod 
numerem tel. 41 36 76 582.

2. Głosowanie korespondencyjne.
Drogą korespondencyjną może głosować wyborca, który 
* uznany został za osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym 

lub umiarkowanym. 
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia 

właściwego organu orzekającego o ustaleniu niepełnospraw-
ności.

Uwaga: W zgłoszeniu można żądać przesłania wraz z pakietem 
wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w 
alfabecie Braille’a.

Wnioski przyjmowane są do 26 października 2014 r. w Urzędzie 
Miasta Kielce, w Wydziale Spraw Obywatelskich przy ul. Karola 
Szymanowskiego 6, w godz. 730 do 1500 w pokoju nr 95.

Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego za po-
średnictwem telefaksu lub w sposób elektroniczny przyjmowane 
są odpowiednio: fax (41) 36 76 660 

e-mail: jadwiga.rzepinska@um.kielce.pl
3. Głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania 

sporządzonych w alfabecie Braille’a.
Do dnia 3 listopada 2014 r. Urzędzie Miasta Kielce, w Wydziale 

Spraw Obywatelskich przy ul. Karola Szymanowskiego 6, w 
godz. 730 do 1500, w pokoju nr 95 przyjmowane są zgłoszenia 
wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania w lokalu 
wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania spo-
rządzonych w alfabecie Braille’a

Informacje o wyborach są umieszczone na stronie interneto-
wej urzędu miasta www.um.kielce.pl w zakładce WYBORY 
SAMORZĄDOWE 2014. lub na stronie Państwowej Komisji 
Wyborczej www.pkw.gov.pl

Janusz Koza
Sekretarz Miasta Kielce

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014



STRONA �

t

Dynamiczny rozwój Kielc od roku 2004 
jest przykładem na efektywne wykorzy-
stanie funduszy unijnych. Z roku na rok 
miasto staje się coraz bardziej atrakcyj-
nym miejscem zamieszkania i inwesto-
wania oraz bogatym w infrastrukturę 
centrum turystycznym i sportowym. 

Nowy system komunikacyjny
Od kilku lat trwa w Kielcach systema-

tyczna przybudowa dróg, władze miasta 
starają się o kompleksowe funkcjonowa-
nie systemu komunikacyjnego. Powstały 
nowe drogi, parkingi i najważniejsze arte-
rie. Jedną z kluczowych dla komunikacji 
inwestycji była budowa węzła drogowego 
u zbiegu ulic Żelazna, 1 Maja, Zagnańska, 
zrealizowana w ramach projektu „Roz-
wój systemu komunikacji publicznej w 
Kieleckim Obszarze Metropolitalnym”, 
finansowanego z Programu Operacyjne-
go Rozwój Polski Wschodniej. Miasto 
zakupiło 40 nowoczesnych autobusów 
komunikacji publicznej, 24 elektroniczne 
tablice informacyjne na przystankach, 20 
stacjonarnych automatów do sprzedaży 
biletów oraz wybudowało zatoki i pętle 
autobusowe wyposażone w mini dworce 
autobusowe. Wkrótce w ramach tego 
projektu przebudowane zostaną kolejne 
drogi, wybudowane zostaną nowe bus-
pasy oraz kolejne 3 pętle autobusowe. 
Łączna długość wybudowanych do końca 
2015 r. dróg w projekcie to ponad 7 km. 
150 autobusów zostanie do wrześnie 2014 
wyposażonych w monitoring wizyjny, 
dzięki któremu pasażerowie będą czuli 
się bezpiecznie. Również do września 
2014 zamontowane zostaną kolejne in-
formacyjne tablice przystankowe, których 
w sumie będzie już w Kielcach 60 sztuk. 
Planowana jest również przebudowa 
80 przystanków w mieście oraz montaż 
nowoczesnych, jednolitych wiat przy-
stankowych.

W ramach innych inwestycji drogowych 
realizowanych ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego przebudowano oraz 
rozbudowano wiele ulic usprawniają-
cych powiązania komunikacyjne Kielc: 
Krakowską, Zagórską, Wikaryjską, Chę-
cińską, 1 Maja, wybudowany został Most 
Herbski, węzeł Żytnia - Armii Krajowej 
- Grunwaldzka, przebudowane zostało 
skrzyżowanie w rejonie ulic Piotrkow-

skiej, Silnicznej, Nowy Świat, Al. IX 
Wieków Kielc. 

Zrewitalizowane śródmieście
Kielce z sukcesem sięgnęły po fundusze 

unijne już w latach 2004-2006. Jedną ze 
sztandarowych inwestycji tego okresu jest 
przebudowa głównego miejskiego depta-
ka - ulicy Sienkiewicza. Tym samym roz-
począł się wieloletni proces rewitalizacji 
zabytkowego śródmieścia Kielc i nadanie 
mu nowych funkcji przestrzennej.

W latach 2007-2013 ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego, na terenie 
Kielc prowadzone były kolejne projekty z 
zakresu rewitalizacji. Wizerunek centrum 
zdecydowanie się zmienił. Przebudowane 
zostały miejskie place w tym Plac Św. 
Tekli oraz Plac Najświętszej Marii Panny. 
Obecnie sercem Miasta jest zrewiali-
zowany Rynek - miejsce ważniejszych 
wydarzeń oraz spotkań Kielczan. 

W najcenniejszej pod względem urba-
nistycznym części Śródmieścia, jaką jest 
Wzgórze Zamkowe, popadający w ruinę 
zespół obiektów powięziennych został 
przebudowany z przeznaczeniem na Ośro-
dek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, 
Galerię Współczesnej Sztuki Użytkowej 
i Warsztatów Rękodzieła Artystycznego. 
Jest to wyjątkowe miejsce, w którym hi-
storia spotyka się z nowoczesnością. 

Z jednej strony Ośrodek przypominający 
o najważniejszych wydarzeniach z historii 
narodu i miasta, z drugiej zaś światowe 
wzornictwo i uznani artyści.

Unikatowa kultura i turystyka
Przy wsparciu funduszy unijnych 

Miasto zainwestowało również w kul-
turę i turystykę. Dzięki finansowaniu z 
Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka możliwe było wybudowanie 
Centrum Geoedukacji na terenie rezerwa-
tu geologicznego Wietrznia. Nowoczesny 
budynek wykonany ze szkła, betonu 
i kamieni wydobywanych w regionie 
świętokrzyskim jest „wtopiony” w zbocze 
i zachwyca nie tylko swą architekturą ale 
również ekspozycją. 

Każdy, bez względu na wiek, pozna tutaj 
dzieje ziemi i rozwoju życia. Największą 
atrakcją jest kapsuła czasu 5D, która 
przenosi widza do wnętrza ziemi.

Jak rozwinęły się Kielce w ciągu ostatnich lat?

Kluczowe inwestycje
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Samorządy w Polsce mają zagwarantowaną prawem możli-
wość nawiązywania oraz realizacji współpracy z partnerami z 
innych krajów. Kontakty te obejmują wiele płaszczyzn działa-
nia. Pogłębianie partnerstwa miast jest kluczem do osiągnięcia 
korzystnych efektów między innymi w szeroko rozumianej 
promocji danego miejsca oraz zbliżeniu kulturowym i gospo-
darczym. Współpraca międzynarodowa służy również nawiązy-
waniu zwykłych przyjaźni między przedstawicielami różnych 
narodów. Stanowi to nieprzeliczalny i niezwykle ważny efekt, 
pozwalający budować wspólną przyszłość opartą na szacunku 
i tolerancji.

Miasto Kielce realizuje swoją politykę zagraniczną przede 
wszystkim za pośrednictwem kontaktów z miastami partner-
skimi. Współpraca ta jest obustronnie korzystna oraz podlega 
ciągłemu rozwojowi. 

Kooperacja z reprezentantami innych państw oraz narodo-
wości nie jest jedynym przejawem aktywności Kielc na arenie 
międzynarodowej. Władze miasta w szczególny sposób dbają 
o kontakty z Polakami oraz Polonią za 9granicą. Stanowisko 
to wynika z faktu, iż nasz kraj ma jedną z największych, w 
stosunku do liczby osób zamieszkujących w kraju, diasporę 
rozsianą po całym świecie. Według różnych szacunków od 18 do 
20 milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia żyje poza 
Polską. Podłoże historyczne, tak licznej emigracji naszych Ro-
daków związane jest z dramatycznymi wydarzeniami w naszej 
przeszłości. Polacy emigrowali w różnych epokach, z różnych 
powodów i w różne zakątki świata. 

Szczególną grupę wśród polskiej diaspory stanowią jednak 
Polacy z Kresów. Oni pomimo tego, że nigdy nie opuścili 
ojczystej ziemi znaleźli się wbrew sobie poza jej granicami. 
Mało tego, pozostanie na ojcowiźnie wiązało się z represja-
mi i deportacjami. Dzięki ich heroicznej postawie udało się 

zachować dorobek minionych pokoleń oraz zadbać o dalszy 
rozwój kultury, pielęgnowanie języka ojczystego, zachowanie 
tradycji na terenach, które znalazły się poza Macierzą. To Oni 
swoją codzienną działalnością udowadniają współobywatelom 
innych narodowości, że polskość jest wartością nadrzędną i 
nieprzemijającą.

Dzięki blisko 60-letniej tradycji partnerskich kontaktów z 
Winnicą na Ukrainie, Miasto Kielce nawiązało bliskie relacje 
z Polakami zamieszkującymi Podole. Według danych prezen-
towanych przez polski MSZ na temat liczebności Polaków na 
terenie Obwodu Winnickiego, ich liczba wynosi między 80, a 
100 tys. osób. 

Samorząd Kielc objął swoją opieką Polaków skupionych w 
jednej z działających nad Bohem organizacji pn.: „Konfederacja 
Polaków Podola” (KPP). Organizacja prowadzi prężną szkołę 
sobotnio-niedzielną, do której uczęszcza kilkusetosobowa grupa 
osób doskonalących znajomość języka polskiego, poznających 
historię naszego państwa, polską kulturę, tradycję i obyczaje. 

Od blisko trzech lat przy KPP działa i rozwija się zespół pieśni 
„Kwiat Podola”. Jego powstanie to wspólna inicjatywa Konfe-
deratów oraz Tomasza Boguckiego – przewodniczącego Rady 
Miasta Kielce. W swojej krótkiej historii zespół osiągnął już 
znaczne sukcesy m.in. laur Złotej Jodły, na 40. jubileuszowym 
Festiwalu Harcerskim w Kielcach. Do bardzo udanych należy 
również zaliczyć udział grupy w 51. Festiwalu Europeada, który 
odbył się w lipcu tego roku w Kielcach.

– Intensywny rozwój kierowanej przeze mnie organizacji 
związany jest z realizacją wspólnych przedsięwzięć i projek-
tów inicjowanych przez władze Kielc – mówi Jan Glinczewski 
– wieloletni Prezes KPP w Winnicy. Od 2006 roku władze miasta 
stale wspierają i zapewniają finansowanie „Letniej Szkoły Kul-
tury, Historii i Języka Polskiego”, w której uczestniczyło 400., 
głównie młodych, mieszkańców Podola. 

To wspaniałe wydarzenie łączy naukę z poznawaniem kraju 
przodków. Jesteśmy ogromnie wdzięczni, że już od 8 lat samo-
rząd Kielc gościnnie otwiera swoje drzwi, a razem z tym i serca 
dla Polaków z Winnicy. 

Pamiętajmy o Kresach

Unikalny na skalę europejską jest również Amfiteatr Ka-
dzielnia. Obiekt wpisany jest w krajobraz dawnego wyrobiska 
wapieni, którego centralną część stanowi objęta ochroną malow-
nicza skałka Geologów. Amfiteatr, przebudowany ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego, to miejsce realizacji widowisk na najwyższym 
światowym poziomie.

W latach 2004-2006 fundusze unijne w ramach Zintegrowa-
nego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego umożli-
wiły rozwój infrastruktury sportowej Kielcach. Wybudowany 
został jeden z najnowocześniejszych stadionów piłkarskich, 
spełniający wymogi PZPN i UEFA. Dzięki realizacji tej inwe-
stycji zwiększył się dostęp drużyn piłkarskich i mieszkańców 
Kielc do infrastruktury sportowej, wzrosła aktywność sportowa 
Kielczan. 

Sport na światowym poziomie
Warunki dla rozwoju sportu zawodowego, młodzieżowego, 

seniorskiego, w tym także osób niepełnosprawnych stworzone 
zostały również dzięki budowie nowoczesnej, wielofunkcyjnej 
hali sportowej. Mobilność arena głównej, która może być dzie-
lona na dwa lub trzy mniejsze boiska treningowe, umożliwia 
rozgrywki w wielu dyscyplinach takich jak: koszykówka, piłka 
ręczna, siatkowa i nożna, tenis ziemny, badminton oraz sporty 
walki.

Rozwój gospodarki i nowych technologii
Rozwój Kielc to również rozwój przedsiębiorczości. Jedną z 

największych gospodarczych inwestycji w Kielcach jest Kie-
lecki Park Technologiczny, finansowany ze środków Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. 

W ramach Kieleckiego Parku Technologicznego działa Inkuba-
tor Technologiczny, który udziela wsparcia dla firm rozpoczyna-
jących działalność gospodarczą oraz Centrum Technologiczne, 
które przeznaczone jest dla przedsiębiorców opierających swój 
rozwój o innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii 
produkcji i usług. 

Również z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschod-
niej zrealizowana została kluczowa inwestycja dla rozwoju 
gospodarczego Kielc - modernizacja i rozbudowa infrastruktury 
Targów Kielce jako Międzynarodowego Ośrodka Wystawien-
niczo-Kongresowego. 

Prężne funkcjonowanie firmy Targi Kielce i konsekwentne 
przekształcenie jej w centrum kongresowo- wystawiennicze o 
znaczeniu europejskim, pozytywnie wpływa na rozwój i pro-
mocję przedsiębiorczości w Kielcach i regionie.

Mieczysław Pastuszko
Dyrektor Wydziału Projektów

Strukturalnych i Strategii Miasta
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„Letnia Szkoła” to nie jedyne przedsięwzięcie skierowane do 
członków i sympatyków Konfederacji Polaków Podola wspierane 
przez kielecki magistrat. Od 2010 roku realizowany jest projekt 
„Spotkanie z Ojczyzną” skierowany do seniorów z KPP.

– Najstarsi mieszkańcy Podola są wyjątkową grupą, która naj-
bardziej doświadczyła upokorzeń i represji w czasach Związku 
Radzieckiego – mówi Tomasz Bogucki, przewodniczący Rady 
Miasta Kielce. – Dla tych osób wizyta w Polsce jest niesamo-
witą podróżą sentymentalną. Często goszczą w Macierzy po 
raz pierwszy w życiu, co wywołuje zrozumiałe łzy wzruszenia 
i wdzięczności.

Osobliwością pobytu w Polsce – organizowanego dla naj-
starszych Polaków z Ukrainy – jest aktywne włączenie się w 
opiekę nad nimi słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 
Kielcach. Seniorzy z naszego miasta bardzo chętnie integrują 
się z Rodakami ze wschodu zapraszając ich do własnych domów 
oraz uczestnicząc we wspólnych uroczystościach patriotycznych 
i religijnych. Finansowanie projektu zapewniane jest przez 
kieleckie firmy i instytucje.

Szczególną opieką miasta objęci zostali także najmłodsi 
uczniowie Sobotnio-Niedzielnej Szkoły Polskiej w Winnicy. 
W roku 2011 staraniem Zarządu Konfederacji Polaków Podola 
utworzony został, przy przedszkolu katolickim prowadzonym 
przez księdza Kazimierza Dudka – proboszcza parafii pw. Mi-
łosierdzia Bożego na winnickim Tiażyłowie, oddział nauczania 
wczesnoszkolnego. W roku szkolnym 2014/2015 nauczaniem 
języka polskiego i religii w klasach I-III objęto około 80 dzie-
ci. Podręczniki i pomoce naukowe dla najmłodszych uczniów 
zapewnia Urząd Miasta Kielce we współpracy z darczyńcami, 
wśród których wyróżnić należy Kielecką Grupę Edukacyjną.

Do najmłodszych skierowana jest również akcja obdarowy-
wania paczkami świątecznymi z okazji Mikoła. Od blisko 10 
lat przedstawiciele Kielc odwiedzają w okresie bożonarodze-
niowym Rodaków z Winnicy wręczając im przygotowane przez 
UM Kielce oraz PSS „Społem Kielce” prezenty zawierające 
słodycze i przysmaki.

Aktywność Kielc na ukraińskim Podolu bardzo ceni sobie 
Krzysztof Świderek – Konsul Generalny, radca-minister Kon-
sulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy. 

Wielokrotnie wyrażał on opinię, iż Kielce wzorowo reali-
zują współpracę z partnerską z Winnicą na polu oficjalnych 
polsko-ukraińskich relacji, jak i często pomijanych przez inne 
samorządy, kontaktów z Rodakami z Ukrainy. Zgodnie z opinią 
Konsula Generalnego każde polskie miasto i gmina powinno 
objąć swoją opieką wybraną społeczność polską na terenach 
Kresów, tak jak uczyniły to Kielce w relacjach z Konfederacją 
Polaków Podola. 

Podsumowując działalność Kielc na Podolu, polski dyplomata 
stwierdza, że jest ona znakomitym przykładem bardzo dobrze 
prowadzonej dyplomacji samorządowej, która współgra z po-
lityką państwa i ułatwia nam pracę na Ukrainie.

– Nasza wspólna praca na rzecz Polaków mieszkających na 
Ukrainie jest swoistą spłatą długu, jaki ciąży na każdym z nas 
mieszkających w Macierzy. Jest to dług wdzięczności za pielęg-
nowanie języka, kultury i tradycji polskiej wbrew przeciwień-
stwom losu i nie zważając na surowe konsekwencje. Kiedyś 
Polska Ludowa zapomniała o swoich obywatelach, więc teraz 
my w wolnej Ojczyźnie musimy naprawić ten błąd przeszłości 
– podsumowuje Tomasz Bogucki.

MP

Uczestnicy „Letniej Szkoły” – Polacy z Ukrainy przed Urzędem Miasta w Kielcach 
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Zdaniem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
ustawa o własności lokali zezwala na to, aby każdy właściciel 
lokalu – członek wspólnoty mieszkaniowej, uzyskał informacje 
o sposobie ponoszenia wydatków na utrzymanie nieruchomości 
wspólnej. Zarząd wspólnoty lub zarządca nieruchomością zaś 
ma obowiązek udostępnić dokumentację w tym zakresie, także 

Publiczna lista dłużników
We wspólnocie mieszkaniowej

Zajęcie ściany czy dachu jako części wspólnej budyn-
ku pod nośniki reklamowe np. bamery, tablice rekla-
mowe itp. jest w rzeczywistości zmianą przeznaczenia 
części wspólnej nieruchomości. W związku z tym o spo-
sobie korzystania z nieruchomości nie może decydować 
Zarząd wspólnoty mieszkaniowej lecz cała wspólnota 
(właściciele lokali) określając swoją wolę w stosownej 
uchwale. 

Takie stanowisko zajął Sąd Okręgowy w Szczecinie (sygn. I Ca 
697 /13), a Sad Apelacyjny wyrok utrzymał w mocy. Podkreśla-
no, że ściany budynku pełnią funkcję konstrukcyjną, ochronną 
i estetyczną i nie są bazą do montażu tablic odbiegających 
od funkcji budynku. Zajęcie zatem części wspólnych nieru-
chomości pod nośniki reklamowe, jest zmianą przeznaczenia 
nieruchomości wspólnej, a ta w myśl art. 22 ust. 3 pkt 4 ustawy 
z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali jest czynnością 
przekraczającą zakres zwykłego zarządu i każdorazowo wymaga 
zgody właścicieli lokali tworzących wspólnotę. Wykonywanie 
tych kompetencji przez Zarząd wspólnoty stanowi obejście 
ustawowego wymogu i jest podstawą do uchylenia uchwały w 
tej sprawie. (MaS)

Cała wspólnota decyduje

O reklamie na budynku

lub krytycznej opinii środowiska o działalności danego członka 
Rady Nadzorczej i akceptacji lub braku akceptacji dla tej osoby 
w kolejnych wyborach.

Odpowiedzialność cywilno-odszkodowawcza jest zdefinio-
wana w art. 58 Prawa Spółdzielczego w brzmieniu nadanym 
ustawą nowelizacyjną z 3.06.2005 r: „członek Zarządu, Rady 
lub likwidator odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrzą-
dzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub 
postanowieniami Statutu, chyba, że nie ponosi winy”. 

Odpowiedzialność karna określona jest w art. 267a, 267d 
Prawa Spółdzielczego. Czyny tam wymienione zagrożone są 
karą grzywny, ograniczenia wolności albo karą pozbawienia 
wolności. Nowe, obowiązujące od 22 lipca 2005 r. zasady od-
powiedzialności cywilnej i karnej członków Rady Nadzorczej 
spółdzielni mieszkaniowych, stwarzają istotne problemy natury 
organizacyjnej związane np: z imiennym identyfikowaniem 
stanowiska, czy też wykonywaniem zadań członka Rady Nad-
zorczej całkowicie społecznie.

Organizacja wewnętrzna Rady i podejmowanie uchwał
Statut Spółdzielni przewiduje wybór przez Radę Nadzorczą 

Prezydium i Komisji Rady, które są tylko ciałami pomocniczymi 

i wykonują prace organizacyjne lub analityczno-opiniodawcze, 
które mają ułatwić Radzie podejmowanie właściwych decyzji. 
Prezydium Rady nie może przejmować żadnych kompetencji 
Rady Nadzorczej. 

Istnienie (funkcjonowanie) Rady Nadzorczej w Spółdzielni 
jest obligatoryjne, bez względu na wielkość Spółdzielni. By 
Rada Nadzorcza mogła skutecznie działać i uchwały Rady były 
ważne, w posiedzeniu musi uczestniczyć przynajmniej połowa, 
plus jeden, statutowej liczby członków Rady (w KSM – 10). 
Uchwała Rady Nadzorczej może być przez członków zaskarżona 
do Sądu Okręgowego. 

Podstawowy ciężar organizowania pracy Rady spoczywa na 
jej przewodniczącym i Prezydium. Prawa wszystkich członków 
Rady są równe. 

Indywidualni członkowie Rady nie mają jednak uprawnień do 
samodzielnego wypełniania zadań i korzystania z uprawnień 
Rady jako kolegialnego organu Spółdzielni. Działania ich wobec 
Zarządu czy jego pracowników muszą być upełnomocnione 
decyzją Rady Nadzorczej. 

Rada może jednak udzielić konkretnej komisji czy swemu 
członkowi upoważnienia do korzystania z tych uprawnień. Same 
komisje nie mogą z zaleceniami występować na zewnątrz, mogą 
natomiast ze sobą współpracować. 

Szczegółowy zakres i tryb pracy Rady Nadzorczej naszej KSM 
określa Statut i regulamin Rady Nadzorczej uchwalony 26 listo-
pada 2007 r. przez Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni. 

MACIEJ SOLARZ

Rada Nadzorcza – organ kontrolny
i uchwałodawczy Spółdzielni

dokończenie ze str. 5

dotycząca zadłużenia innych właścicieli w opłatach za miesz-
kanie Art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych pozwala 
administratorowi danych powierzyć innemu podmiotowi ich 
przetwarzanie na podstawie pisemnej umowy. Umowa między 
wspólnotą a zarządcą nieruchomości ma określać cel oraz 
zakres przetwarzania tych danych (chodzi o dane zawarte w 
dokumentacji wspólnoty, które zarządca wykorzystywał do 
sprawowania zwykłego zarządu wspólnotą). Członek wspólnoty 
mieszkaniowej ma też prawo żądać wydruku z zadłużenia po-
szczególnych członków tej wspólnoty. Dostępność tych danych 
ma być ograniczona tylko do grona właścicieli lokali. Dane w 
tym zakresie nazwiska i numery lokali nie mogą jednak wisieć 
na klatkach schodowych. (MaS)

W opublikowanej informacji o działalności Sądu Naj-
wyższego w 2013 r. znalazła się krótka ocena aktualnych 
przepisów regulujących funkcjonowanie spółdzielni w 
Polsce. Czytamy w niej in.in.: 

„(...) Omawiana uchwała jest kolejnym przykładem, jak wiele 
szkód i niepewności w stosunkach społecznych stwarza prawo 
niskiej jakości i jak subtelnych zabiegów interpretacyjnych musi 
dokonywać sąd, aby nadać takiemu prawu sens oraz praktyczą 
przydatność. Uwaga ta dotyczy w szczególności prawa spółdziel-
czego, niekiedy tworzonego bez pogłębionej refleksji jurydycznej, 
pośpiesznie i niefachowo, głównie z motywów politycznych lub 
w sposób realizujących partykularne interesy grup uzyskujących 
wpływ na legislację (...)”  

Oprac. (Mas)

Sąd Najwyższy 
o polskich przepisach prawa 
dotyczących spółdzielczości
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27 października mija termin, do kiedy osoby niepełnosprawne 
mogą zgłaszać chęć głosowania korespondencyjnego.

7 listopada mija termin na złożenie wniosku ws. głosowania 
przez pełnomocnika. Mają do tego prawo osoby niepełnospraw-
ne i osoby, które w dniu głosowania będą miały ukończone 75 
lat.

Cisza wyborcza
W piątek 14 listopada o północy rozpocznie się cisza wyborcza, 

która potrwa aż do zakończenia głosowania. Najwyższa kara, bo 
od 500 tys. zł do 1 mln zł grozi za publikowanie w tym czasie 
sondaży przedwyborczych. Z kolei za prowadzenie agitacji 
wyborczej grozi kara grzywny.

W niedzielę, 16 listopada w godz. 7–21 odbędzie się głoso-
wanie.

Dwa tygodnie później, 30 listopada przeprowadzona zostanie 
druga tura głosowania tam, gdzie w pierwszej turze nie zostanie 
wybrany wójt, burmistrz lub prezydent miasta. 

Do drugiej tury przechodzi dwóch kandydatów, którzy otrzy-
mali najlepszy wynik.

W wyborach samorządowych wybierzemy blisko 47 tys. rad-
nych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz blisko 2,5 
tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Wybory samorządowe zarządza premier, jednak ich datę jedno-
znacznie wyznaczają przepisy kodeksu wyborczego. Zgodnie z 
kodeksem, wybory samorządowe odbywają się w ostatni dzień 
wolny od pracy poprzedzający upływ kadencji rad. Kadencja 
obecnych rad upływa 21 listopada, a ostatnim dniem wolnym 
od pracy przed tym terminem jest właśnie 16 listopada. 

Koszty wyborów – 200 mln zł
Wybory samorządowe będą kosztowały ok. 200 mln zł – wy-

nika z informacji uzyskanych w PKW. Poprzednie wybory 
samorządowe – w 2010 r. – wyniosły blisko 116 mln zł.

Jak wyjaśnił PAP Krzysztof Lorentz z Krajowego Biura 
Wyborczego, koszty wyborów wzrosły m.in. w związku z ko-
niecznością sporządzania kart do głosowania, które umożliwiają 
stosowanie nakładek brajlowskich, wprowadzenia głosowania 
korespondencyjnego dla osób niepełnosprawnych oraz podnie-
sieniem diet dla członków komisji.

Cztery karty
W wyborach samorządowych wyborcy w większości gmin 

będą mogli oddać aż cztery głosy; po jednym w głosowaniu 
na radnych: gminy, powiatu i województwa oraz jeden przy 
wyborze wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Nieco inaczej będą głosować wyborcy w miastach na prawach 
powiatu i w Warszawie. Mieszkańcy miast na prawach powiatu 
będą wybierać radnych miasta, sejmiku województwa oraz 
prezydenta miasta. Z kolei mieszkańcy Warszawy zagłosują 
na radnych: miasta, dzielnic, sejmiku województwa oraz na 
prezydenta miasta.

Jednomandatowe okręgi 
wyborcze

Zarządzone na 16 listopada 
wybory będą się nieco różnić od 
poprzednich. Po raz pierwszy 
wybory do rad gmin (oprócz miast 
na prawach powiatu) odbędą się 
w jednomandatowych okręgach 
wyborczych. Jak wyjaśnia sekre-
tarz PKW Kazimierz Czaplicki, 
w każdym okręgu będzie do 
zdobycia jeden mandat; otrzyma 
go kandydat, na który zdobędzie 
najwięcej głosów.

Jednomandatowych okręgów wyborczych nie będzie w Kiel-
cach, podobnie jak w innych miastach na prawach powiatu. 
Jednak warto wiedzieć jak to działa. 

Kodeks wyborczy 
Zmiany w zasadach dotyczących wyborów samorządowych 

wprowadziła ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r., Kodeks wyborczy 
(Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112). 

Kodeks, który określa zasady wyborów m.in.: do organów 
stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (rady gminy 
i powiatu oraz sejmiku województwa), stanowi, że radni gmin 
zostaną wybrani w okręgach jednomandatowych. 

System jednomandatowych okręgów wyborczych nie obejmie 
wyborów do rad miast na prawach powiatu.

Okręgi jednomandatowe wynikają wprost z definicji demo-
kracji jako systemu, w którym prawo stanowi wola większości 
obywateli. Są naturalną zasadą, zgodnie z którą „zwycięzca 
bierze wszystko”.

Okręg jednomandatowy rozumiany jest jako jednostka utwo-
rzona w celu sprawnego przeprowadzenia wyborów. W danym 
okręgu można uzyskać wyłącznie jeden mandat – otrzymuje go 
kandydat, który podczas wyborów otrzymał najwięcej głosów. 
Pozostali kandydaci nie otrzymują mandatów. 

Oznacza to, że mandat uzyskuje osoba, która otrzymała naj-
większą liczbę głosów w danym okręgu spośród wszystkich 
kandydatów – „pierwszy na mecie”. Wybory będą odbywały 
się na zasadzie większości względnej. 

Nie zmarnuj swojego głosu
Największą wadą jest zjawisko marnowania głosów. Radny 

może zostać bowiem wybrany, mimo że uzyskał znacznie 
mniejsze poparcie niż wszyscy jego rywale łącznie. Istnieje 
także ryzyko, że będzie on realizował tylko partykularne interesy 
swojego okręgu, zamiast dbać o dobro całej gminy. 

System jednomandatowy akcentuje powiązanie konkretnej 
osoby z okręgiem. W sytuacji nie wywiązania się z wyborczych 
obietnic, radny zawiedzie wyborców, czego konsekwencją bę-
dzie brak głosów w kolejnych wyborach. 

System jest dużo prostszy, a tym samym jego zasady są bardziej 
zrozumiałe dla wyborców. Charakteryzuje się spersonalizowa-
niem i identyfikacją wyborców z konkretnymi kandydatami, 
dzięki czemu władzę zdobywa osoba, która cieszy się naj-
większym poparciem społecznym. To daje niejako gwarancję 
efektywnego realizowania celów lokalnej społeczności.

Jednomandatowe okręgi wyborcze występują m.in.: w Stanach 
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Kanadzie.

Opracował: (KIS) 

Wybory samorządowe
Po wyborach w KSM

dokończenie ze str. 1
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W czwartym kwartale roku poprzedniego opracowywane są 
projekty planów remontów na rok następny. Konstrukcja planu 
remontów na 2014 rok wynikała z następujących priorytetów 
i założeń:

1/wyrównanie stanu technicznego budynków;
2/uwzględnienia zadań zawartych w planie perspektywicz-

nym na lata 2013-2015; remonty elewacji - z dostosowaniem 
parametrów izolacyjności cieplnej do aktualnych wymogów 
normatywnych;

3/remont klatek schodowych;
4/wymiana podłoży w mieszkaniach skażonych ksylamitem;
5/prace związane z bezpieczeństwem pożarowym budynków 

wysokich
6/realizacja robót niezbędnych do wykonania wynikających z 

jesiennych przeglądów zasobów mieszkaniowych
Na prace remontowe w 2014 roku przeznaczona została kwota 

5 830 000 zł złotych, która została zwiększona o 401 440 zł, w 
tym 200 tys. zł z wypracowanego zysku na działalności gospo-
darczej w 2013 roku – na podstawie uchwały Walnego Zebrania 
Członów Spółdzielni. 

Po wyodrębnieniu środków na zadania takie jak usuwanie 
ksylamitu – 35 tys. i remonty dźwigów – 650 tys. zł została ona 
podzielona proporcjonalnie do powierzchni użytkowej mieszkań 
w poszczególnych osiedlach tj.:

Szczegółowy zakres rzeczowy prac przygotowany został przez 
poszczególne Administracje Osiedli i zaopiniowany przez Rady 
Osiedlowe.

Po przygotowaniu zbiorczego planu na rok 2014, podjęto dzia-
łania zmierzające do sprawnego przeprowadzenia przetargów i 
zapewnienia pełnej realizacji zaplanowanych robót. 

Pracownicy Działu Techniczno-Eksploatacyjnego przygotowa-
li niezbędne specyfikacje istotnych warunków zamówień wraz z 
kosztorysami. Komisja przetargowa odbywając 6 posiedzeń, po 
rozpatrzeniu 154 ofert zaproponowała Zarządowi wykonawców 
robót na 42 zadania. 

Wykonawcy na prace remontowe wybierani są w oparciu o za-
pisy regulaminu przetargowego. Dobór wykonawców w formie 
przetargowej gwarantuje niższe koszty remontów, a co za tym 
idzie umożliwia wykorzystanie zaoszczędzonych środków na 
poszerzenie zakresu rzeczowego remontów. Zatwierdzony przez 
Radę Nadzorczą plan remontów zasobów mieszkaniowych i jego 
realizacja na 31 sierpnia przedstawia się następująco: 

1/Roboty stolarskie:
* Wymiana stolarki okiennej - plan 850 szt. za 653 407 zł
Rzeczowo - do 31 sierpnia sfinansowano wymianę 593 szt. 

okien co stanowi 69,8% planu rocznego.
* Inne roboty stolarskie - 267 236 zł
* wymiana okien na klatkach schodowych w 10 bud. - 275 
szt. za 267 236 zł
w tym:
Osiedle Zagórska-Północ - Spółdzielcza 5,7,9, Mazurska 68, 

Zagórska 57 - razem 71 szt., 
Osiedle Sady - Warszawska 47 (kl. I i II) - 40 szt. 
Osiedle Sandomierskie - Sandomierska 154, 156, 160, Daleka 

3 - razem 164 szt. 
wymiana 31 szt. naświetli w Osiedlach Zagórska-Północ i 

Zagórska-Południe w budynkach: Spółdzielcza 5,7,9, Mazurska 
68, Zagórska 66,68,70,72 

wymiana 18 szt. okienek piwnicznych w budynkach: Kra-
kowska 5 i 7 

wymian 3 szt przeszklonych wyłazów na dach w budynkach 
Chopina 13,15,17 

2/Roboty dekarskie i ocieplenie stropodachów - plan 424 
581 zł

W ramach środków na prace dekarskie zaplanowano wykona-
nie następujących robót:

* docieplenie stropodachów na 9 budynkach - 4064 m2 w 
tym: na 1 budynku stropodach wentylowany - ekofibrem i na 
8 budynkach stropodachy niewentylowane - papą zgrzewalną 
na styropianie.

Wykonano:
w osiedlu Zagórska-Północ - docieplenie stopodachów na 

3 budynkach - Zagórska 45 (320 m2), Mazurska 64 (595 m2), 
Mazurska 66 (480 m2).  

w Osiedlu Zagórska-Południe - docieplenie stropodachów 
niewentylowanych na 4 budynkach: Zagórska 58 (480 m2) , 
Piekoszowska 50,52 (540 m2), Wesoła 29a (270 m2).

w Osiedlu Sady - docieplenie stropodachu wentylowanego na 
budynku Wiosenna 3.

Ogółem - do końca lipca 2014 r. zakończono realizację plano-
wanych robót dekarskich.

3/remont klatek schodowych - plan 215 060 zł
Plan remontów klatek schodowych obejmuje remont 18 klatek 

schodowych w 10 budynkach. Prace zakończono na 13 klatkach 
w 7 budynkach: 

* Osiedle Zagórska-Północ: St.Kostki 9,11,13,15 (4 kl) 

 

Nowa elewacja budynku przy ul. Wiosennej 1
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* Osiedle Zagórska-Południe: Bohaterów W-wy 13 (4 kl) 
Bohaterów W-wy 17 (4 kl), Wesoła 29a (1 kl) 

* Osiedle Sady: Warszawska 47 (kl. 1 i 2) 
* Osiedle Sandomierskie: Sandomierska 160 (2 kl) 

4/roboty ogólnobudowlane - plan 2 149 852 zł 
Ta grupa zadań obejmuje przede wszystkim odnowienie 

elewacji. 
W Osiedlu Zagórska-Północ - zakończono remont elewacji 

na bud. Kujawska 19, wybudowano altanę śmietnikową - Ko-
narskiego 9

W Osiedlu Zagórska-Południe - remont ocieplenia ściany 
szczytowej Zagórska 66, wyremontowano 19 szt. płyt balkono-
wych oraz sfinansowano projekty dociepleń  budynków

W Osiedlu Sady - zakończono remont elewacji na budynku 
Wiosenna 1 oraz sfinansowano projekty ociepleń budynków.

W Osiedlu Sandomierskim - wyremontowano kominy na bu-
dynku Śląska 10 oraz sfinansowano projekty dociepleń.

Trwają remonty elewacji na budynkach: Mazurska 68, Spół-
dzielcza 5, Karłowicza 2, Wiosenna 7, Sandomierska 76 oraz 
remonty ścian szczytowych na bud. Mazurska 1.

Kompleksowe docieplenia budynków tych ostatnich oraz 
Sandomierska 78 będą realizowane i finansowane w latach 
2014/2015.

Remont elewacji frontowej budynku Wesoła 29a rozpoczęty 
będzie we wrześniu br. 

Dobiega końca proces wymiany stolarki okiennej w miesz-
kaniach. Średniorocznie na to zadanie wydawaliśmy ok. 1,5 
mln zł. 

„Uwolnione” środki pozwoliły na realizację szerszego zakre-
su remontu elewacji. W roku bieżącym 12 obiektów otrzyma 
nowe, kolorowe elewacje, a przegrody zewnętrzne w pełni będą 
odpowiadać obowiązującej normie cieplnej. 

Członków organów samorządowych oraz pracowników spół-
dzielni zasmuca fakt postępującej dewastacji na odnowionych 
obiektach. W kilka dni po odbiorze robót elewacyjnych pojawia-
ją się napisy i bohomazy, które szpecą, a my bezradni musimy 

na to „dzieło” patrzeć. 
Ostatni taki przypadek miał miejsce pod koniec maja, parę 

dni po odbiorze robót elewacyjnych na budynku przy ul Ku-
jawskiej 19. Graffiti pojawiło się na szczytowej ścianie pół-
nocnej. Administracja osiedla powiadomiła policję. W wyniku 
podjęcia  przez organy porządkowe czynności wyjaśniająco 
- dochodzeniowych ustalono, że sprawcą jest młody człowiek, 
mieszkaniec naszych zasobów. Zgłosił się z rodzicem do admi-
nistracji. Ustalono, że wykonawca przemaluje fragment ściany, 
a koszty pokryje rodzic. Ten młodzieniec jest również autorem 
podobnych malunków na innych budynkach, które mają być 
zamalowane pod kolor do końca sierpnia. Niech ten przypadek 
będzie ostrzeżeniem dla jemu podobnych. Dewastacja nie może 
przejść bezkarnie. 

5/Roboty instalacyjne - plan 1 258 100 zł 
. W roku 2014 zaplanowano:
* remonty główne pionów inst. elektrycznej w 2 budynkach: 

Zagórska 57 (2 kl), Warszawska 47 (2 kl), - wykonano
* przebudowa 8 pionów instalacji przeciwpożarowej w 5 bu-

dynkach: Włoszka 3 (1 pion), Bohaterów W-wy 3 (1 pion), War-
szawska 47 (2 piony), Sandomierska 160 (2 piony), Szczecińska 
3 (2 piony) - do 30.06.2014 r. wykonano przebudowy pionów 
pożarowych w 2 budynkach (4 piony) tj. Warszawska 47 (kl. 1 
i 2), Sandomierska 160; trwają prace na budynku Włoszka 3

* remont hydroforni ul. Mazurska - nie przystąpiono do reali-
zacji, ze względu na prowadzone w dalszym ciągu negocjacje 
z Wodociągami Kieleckimi w sprawie zakresu i harmonogramu 
robót,

* remonty instalacji gazowej (poziomy) Mazurska 68, Zagór-
ska 57, Karłowicza 15, Szymanowskiego 3, - wykonano

* remont wodotrysku fontanny w Mini-Parku - wykonano. 
Jest to najpiękniejszy zakątek rekreacyjny naszych osiedli, a 

nawet miasta. W pobliżu zlokalizowane jest boisko wielofunk-
cyjne oraz nowy plac zabaw.

6/Roboty brukarskie - plan 438 922 zł 

Drogi pożarowe budynków przy ul. Śląskiej i Leszczyńskiej
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W roku bieżącym zaplanowano wymianę 
nawierzchni chodników i ciągów pieszo-
jezdnych i zatok postojowych o pow. ogó-
łem 910 m2 oraz drobne remonty nawierzch-
ni asfaltowych dróg osiedlowych. 

Osiedle Zagórska-Północ: remont na-
wierzchni placu Zagórska 57 (250 m2) 
- wykonano 

Osiedle Zagórska-Południe: remont odcin-
ka nawierzchni i chodnika ul. „Bez nazwy” 
od bud. Szymanowskiego 3 do Zagórska 
66 (230 m2) oraz wymianę nawierzchni 
zaplecza budynku i wykonanie 5 miejsc 
postojowych  przy ul. Wesołej 29 A - wy-
konano wymianę nawierzchni na ul. Bez 
Nazwy (230 m2)

Osiedle Sady: zakończenie finansowania 
boiska sportowego, rozpoczęto roboty 
brukarskie w rejonie bud. Wiosenna 3-5 (430 m2) - całość 
zadania realizowana będzie w latach 2014-2015 - zakończono 
finasowanie boiska, w lipcu rozpoczęto prace w rejonie bud. 
Wiosenna 3-5-7 

Osiedle Sandomierskie: drobne roboty brukarskie
W okresie I półrocza wykonano we wszystkich osiedlach 

remonty nawierzchni asfaltowych. 
7/Usuwanie ksylamitu w mieszkaniach - plan 35 000 zł
Zaplanowano środki na wymianę podłoży skażonych ksylami-

tem lub innymi substancjami szkodliwymi dla zdrowia w wy-
sokości 35 000 zł. Przewidywany zakres tych prac to wymiana 
podłoży betonowych w 4 mieszkaniach w Osiedlu Sady i w 1 
mieszkaniu w Osiedlu Zagórska-Północ.

W okresie do 30.06.2014 r. sfinansowano potwierdzające ba-
dania wykonane przez Sanepid w 2 mieszkaniach oraz wymianę 
podłoża w 1 mieszkaniach

8/remonty główne i bieżące dźwigów - plan 650 000 zł
Zaplanowano remonty główne 4 dźwigów tj; Chopina 17 

(mały), Nowowiejska 15 (6 kl), Warszawska 47 (1 kl), Sando-
mierska 156 (2 kl) oraz prace związane z remontami bieżącymi 
dźwigów.

Wszystkie zaplanowane remonty główne zostały wykonały 
co w sposób znaczący poprawiły bezpieczeństwo i komfort 
zamieszkiwania.

Zaawansowanie prac remontowych gwarantuje realizację 
pełnego zakresu planu remontów.

Do pełnej realizacji planu pozostały do wykonania następujące 
prace:

* remont klatek schodowych w budynku Karłowicza 2,
* zakończenie wymiany okien na klatkach Romualda 2,
* zakończenie robót brukarskich w osiedlu Sady w zakresie 

roku 2014 oraz wymiana nawierzchni zaplecza i wykonanie 5 
miejsc postojowych przy bud. ul. Wesoła 29 A,

* wykonanie remontów elewacji w zakresie roku 2014 na bu-
dynkach: Spółdzielcza 5, Mazurska 68, Mazurska 1, Karłowicza 
2, Chopina 17, Wiosenna 7, Sandomierska 76,78, 

* zakończenie przebudowy pionów pożarowych - w budynku 
Włoszka 3 oraz wykonanie przebudowy w budynkach: Boha-
terów W-wy 3, Szczecińska 3.

Zarząd biorąc pod uwagę obowiązek prowadzenia wyważonej, 
elastycznej polityki w gospodarce lokalami użytkowymi winien 
dążyć do podwyższania standardu i atrakcyjności tych obiektów. 
Dlatego też corocznie przeznaczane są środki na ich remonty. W 
tym miejscu należy przypomnieć, że Spółdzielnia zarządza 256 
lokalami własnościowymi i przeznaczonymi pod wynajem.  

Remonty w lokalach użytkowych wynajmowanych - plan 
625 000 zł

Środki przeznaczone na finansowanie robót remontowych w 
lokalach użytkowych, nie obciążające funduszu remontowego 

zasobów mieszkaniowych, dotyczą głównie 
remontów elewacji wraz z ociepleniem 
dachów, wymiany pojedynczych okien i 
drzwi do zapleczy lokali, remontów czę-
ści wspólnych tj. łazienek, korytarzy w 
wynajmowanych lokalach oraz wymiany 
instalacji elektrycznej i drobnych prac re-
montowych obciążających Spółdzielnię.

Plan na rok 2014 przewiduje realizację 
następujących robót:

Osiedle Zagórska-Północ - 319.000 zł
L. Wawrzyńskiej 20 - remont elewacji z 

wykonaniem ocieplenia 
Szczecińska 11 - remont elewacji z 

czyszczeniem części wykonanej z kamie-
nia oraz rem placu manewrowego i drogi 
dojazdowej 

Zagórska 17b - wymiana instalacji elek-
trycznej i częściowo sanit. - pomieszczenia 
przychodni - wykonano

Konarskiego 14 - przebudowa elewacji Nowa elewacje: przy ul. Mazurskiej 68 i Kujawskiej 19 (na zdjęciu u góry)
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Ryszard Piotrowski
Przew. Komisji GZM

Mariusz Kołomański Stanislaw Lis Irena Bąk Ryszard Baran Jerzy Dudek

Anna Komorowska Zbigniew Sowiński
Przew. Komisji Samorządowej 

Jerzy Sidor Jan Okła
sekretarz RN

Bogumił 
Festerkiewicz

Władysław Fąfara
Przew. Komisji Rewizyjnej

Zdzisław Wójtowicz
Przewodniczący RN 

Piotr Kowalczyk
Z–ca Przewodniczącego 

Maria Panajotow Elżbieta Hombek Małgorzata Drogosz

Rada Nadzorcza KSM kadencji 2014–2017

(„łącznik”) polegający na likwidacji okien stalowych, montażu 
okien z pcv z podwymurowaniem ściany podokiennej

Osiedle Zagórska-Południe - 81.000 zł
Zagórska 42- remont dachu - wykonano
Zagórska 58 - likwidacja luksferów i wstawienie okien - prace 

zakończone
Karłowicza 2 - remont elewacji i dachu cukierni - wykonano
Osiedle Sady - 115.000 zł
Pocieszka 17 - przebudowa ścian wewnętrznych - pomieszcze-

nia poczty oraz remont muru oporowego - wykonano
Osiedle Sandomierskie - 110.000 zł
Daleka 19 - ocieplenia stropu nad lokalami- wykonano.
Śląska 10 ocieplenie ścian parteru - część użytkowa - prace 

nie mogą być zrealizowane ze względu na brak zgody współ-
właścicieli.

I. Inwestycje w zasobach mieszkaniowych i lokalach użytko-
wych - 1 213 000 zł

1. budowa dróg pożarowych, ciągów pieszych i parkingów 
Śląska 34-36, Leszczyńska 66-68 - 1.120.000 zł

W miesiącu sierpniu zakończono realizację największego 
przedsięwzięcia inwestycyjnego- budowa dróg pożarowych, 
ciągów pieszych i parkingów. W ramach robót towarzyszących 
wybudowano plac zabaw z nawierzchnią trawiastą, dużą altan-
kę śmietnikową mieszczącą również pojemniki na selektywną 
zbiórkę odpadów.

* wykonanie monitoringu pawilonów L. Wawrzyńskiej 20, 
Szczecińska 11, Konarskiego 14 z przyłączami internetowymi 
za kwotę 93.000 zł

Zadanie jest obecnie realizowane.
Przedstawiając tak szeroko informację o realizowanym zakre-

sie remontowym substancji spółdzielczej oraz postępie prac z 
upływem ośmiomiesięcznego czasu, materiał pozwoli czytelni-
kowi przybliżyć tak ważny wycinek działalności Spóldzielni. 

HENRYK WILK

Nową elewację będzie miał także budynek przy ul. Spółdzielczej 5
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Piotr Kowalczyk – Przewodniczący RO 
Zdzisław Gawior – z–ca przewodniczącego 
Maria Panajotow – sekretarz 
Komisja GZM 
Jerzy Sidor – Przewodniczący 
Władysław Dworzak, Czesław Kupczyk – Członkowie
Komisja Handlu Usług i Porządku Publicznego 
Barbara Wiktor – Przewodniczący
Zygmunt Dębski, Kazimierz Kunaszyk – Członkowie
Komisja Kultury i Opieki Społecznej
Barbara Ołtarzewska – Przewodniczący
Małgorzata Gawlik, Jerzy Tecław – Członkowie

Rada Osiedla Sady 
Boberek Władysław – Przewodniczący RO
Latała Józef – z–ca przew. 
Mikołajczyk Ewa – Sekretarz
Komisja GZM: Dudek Jerzy – Przewodniczący
Mikołajczyk Ewa, Młudzińska Grażyna, Ślusarczyk
Stanisław – Członkowie
Komisja Handlu, Usług i Porządku Publicznego
Latała Józef – Przewodniczący; Członkowie: Kot Zofia,
Ślusarczyk Stanisław
Komisja Kultury i Opieki Społecznej Pawlik Halina – Prze
wodnicząca; Członkowie: Kot Zofia, Dudzik Elżbieta, Zięba 
Bogumiała, Batory Andrzej, Młynik Mirosław 

Rada Osiedla Sandomierskie

Andrzej Marzec – Przewodniczący RO
Zbigniew Sowiński – z – ca Przew. R.O
Janina Łucak – Sekretarz
Komisja GZM: Przewodniczący – Andrzej Armada
Członkowie: Józef Staniszewski, Sebastian Kozakowski 
Komisja Handlu, Usług i Porządku Publicznego:
Przewodniczący –Stanisław Ciesielski, 
Członkowie: Stefan Nowak, Barbara Gulińska
Komisja Kultury i Opieki Społecznej:
Przewodniczący – Bogusław Ślefarski
Członkowie: Lech Segiet, Barbara Chmielewska

Rada Osiedla Zagórska Południe

Andrzej Bujak –Przewodniczący RO
Barbara Staniec – z–ca przewodniczącego
Elżbieta Hombek – Sekretarz
Komisja GZM: Przewodniczący – Krzysztof Arendarski, 
Członkowie: Eleonora Paszkowska, Tomasz Niebudek, 
Komisja Handlu, Usług i Porządku Publicznego:
Przewodnicząca – Krystyna Wieczorek, 
Członkowie: Alicja Musiał, Marian Ganczarek
Komisja Kultury i Opieki Społecznej:
Przewodnicząca – Zdzisława Brożek 
Członkowie: Barbara Grzelec, Wiesława Stępnik

Rada Osiedla Zagórska Północ
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OBRONA CYWILNA W KSM

Od 1990 roku Międzynarodowa Organizacja Obrony 
Cywilnej obchodzi dzień l marca jako swoje święto zwa-
ne Dniem Obrony Cywilnej.

Polska popularyzując działalność tej humanitarnej organizacji 
rozpowszechnia wśród społeczeństwa jej pozytywne wzorce 
i postawy zachowań w czasie wypadków, katastrof i klęsk 
żywiołowych. 

Z tej okazji w dniu 21 marca 2014 roku w Kieleckiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej odbyła się skromna uroczystość. Szef 
Obrony Cywilnej KSM prezes Zarządu Maciej Solarz przy-
pomniał strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania OC 
w naszej spółdzielni, w działalność której zaangażowanych 
jest 75 pracowników. Powitał przybyłych gości: płk Wiesława 
Locha – zastępcę Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 
w Kielcach, Krzysztofa Przybylskiego – dyrektora Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta.

Po wystąpieniu prezesa głos zabrał w imieniu prezydenta 
Kielc i Szefa OC Miasta dyrektor Krzysztof Przybylski, który 
zapoznał zebranych ze strukturą organizacyjną Obrony Cywilnej 
oraz organizacją monitoringu w naszym mieście.

Następnie wręczył od Szefa Obrony Cywilnej Miasta Pre-
zydenta Wojciecha Lubawskiego dwunastu pracownikom 
spółdzielni dyplomy oraz albumy: „Kielce – historia, kultura 
i sztuka”.

Prezes Zarządu Szef OC KSM wręczył natomiast siedemnaście 
dyplomów uznania tym pracownikom spółdzielni, którzy są na 
przydziałach organizacyjno-mobilizacyjnych i od kilkunastu lat 
uczestniczą w szkoleniu z ratownictwa medycznego i obrony 
cywilnej prowadzonych w ostatnich latach w Centrum Przygo-
towań do Misji Zagranicznych na kieleckiej Bukówce.

Następnie głos zabrał płk Wiesław Loch, który przedstawił 
sytuację w naszej armii akcentując ostatnie wydarzenia za 
wschodnią granicą Polski. Omówił ostatnie lata transformacji 
w Wojsku Polskim, polegającej między innymi na likwidacji 
okręgów wojskowych oraz rodzajów sił zbrojnych i zmian w 
dowodzeniu na najwyższych stanowiskach.

Podkreślił, że celem reform jest konsolidacja systemu dowo-
dzenia i dostosowanie go do nowoczesnych koncepcji połączo-
nych organów odpowiedzialnych za kierowanie formacjami 
różnych rodzajów sił zbrojnych.

Zmiana struktur kierowania wynika z prowadzenia armii 
zawodowej i zredukowania liczby żołnierzy do 100 tys. W tym 
celu wprowadzono nowe struktury dowodzenia w czasie pokoju 
i wojny. Są one oznaką pełnej spójności z systemem dowodzenia 
wojskami w NATO. Zgodnie z zaplanowanym zamierzeniami 
od pierwszego stycznia br. powołano Dowództwo Generalne 
Rodzajów Sił Zbrojnych, na czele którego stanął gen. broni 
Lech Majewski.

Utworzone zostało również Dowództwo Operacyjne Rodzajów 
Sił Zbrojnych z gen. Broni Markiem Tomaszyckim.

Dowództwo Generalne odpowiedzialne jest za kierowanie 
armią w czasie pokoju, szkolenie dowództw, sztabów i wojsk 
oraz kształcenie zawodowe. Dowództwo Operacyjne przejęło 
dowodzenie wojskiem podczas wojny, kryzysów oraz zagra-

nicznych misji pokojowych i 
stabilizacyjnych.

Zmianie uległo też funkcjo-
nowanie Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego, który stał 
się organem planistycznym, 
ustalającym długoterminowe 
strategie dla polskiej armii. 
Sztab Generalny pełni rów-
nież funkcje doradcze dla 
ministra obrony narodowej, 
rządu i prezydenta w spra-
wach dalszego rozwoju sił 
zbrojnych.

Dowództwo Wojsk Spe-
cjalnych podporządkowano 
Dowództwu Operacyjnemu Sił Zbrojnych.

Nastąpiły zmiany w administracji wojskowej. W Wojewódz-
kich Sztabach Wojskowych zmniejszono ilość etatów munduro-
wych oraz ilość Wojskowych Komend Uzupełnień w kraju.

Płk Loch scharakteryzował ogłoszony przez resort obrony 
projekt nowelizacji ustawy o Narodowych Siłach Rezerwowych.
Ma on uatrakcyjnić służbę i uprościć przepisy dla pracodawców 
zatrudniających żołnierzy rezerwy.

Na zakończanie wystąpienia z upoważnienia Szefa Wojewódz-
kiego Sztabu Wojskowego wręczył dyplomy trzem pracowni-
kom spółdzielni uczestniczącym w uroczystościach patriotycz-
no-obronnych w czasie świąt państwowych i wojskowych. 

Organizatorzy wręczyli zaproszonym gościom piękne albumy. 
Na tym spotkanie zakończono.

płk Bolesław Kułakowski

płk Bolesław Kułakowski

ŚWIATOWY DZIEŃ
OBRONY CYWILNEJ



STRONA 18

W maja br. w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się Konferencja 
na temat „Prawna i faktyczna pozycja polskiej spółdzielczości”. 
Organizatorem był Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszka-
niowych RP. Patronat nad konferencją objął Jerzy Wenderlich, 
wicemarszałek Sejmu. Udział wzięło ok. 400 członków spółdzielni 
z całego kraju. Publikujemy fragment referatu wygłoszonego 
przez dr Jerzego Jankowskiego Prezesa Zarządu Związku Re-
wizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

Europejskie prawo spółdzielcze oraz prawo spółdzielcze każdego 
państwa powinno być zgodne z międzynarodowymi zasadami spół-
dzielczymi oraz specyfiką samych spółdzielni.

Tymczasem w Polsce przy okazji wprowadzenia nowych przepisów 
prawnych dotyczących spółdzielni usiłuje się wręcz ograniczyć 
autonomię i niezależność spółdzielni.

Od połowy 2009 roku przedstawiciele niektórych ugrupowań poli-
tycznych przedkładają w Sejmie projekty aktów normatywnych, które, 
w sposób oczywisty i jednoznaczny szkodzą spółdzielczości.

Projekty te nie są konsultowane ze środowiskiem spółdzielczym, 
które w większości nie akceptuje proponowanych zmian.

Analiza poselskich projektów ustaw z zakresu prawa spółdziel-
czego:

– o spółdzielniach (druk sejmowy nr 515)
– o spółdzielniach mieszkaniowych (druk sejmowy nr 517 oraz 

druk sejmowy nr 819
– dwa projekty – o zmianie ustawy – prawo spółdzielcze z dnia 23 

lipca 2013 r. zgłoszonych w trakcie siódmej kadencji Sejmu przed-
stawia się następująco:

po pierwsze, większość kolejnych zmian dokonywanych w usta-
wach spółdzielczych mających rzekomo bronić interesów członków 
spółdzielni w rzeczywistości szkodzi im i dezorganizuje działalność 
spółdzielczości w Polsce,

po drugie, duża część przepisów zgłoszonych projektów ustaw 
dyskryminuje spółdzielczość, jest sprzeczna z Międzynarodowymi 
Zasadami Spółdzielczymi, prawem UE oraz zasadą demokratycz-
nego państwa prawnego.

Oto kilka uwag szczegółowych, obrazujących naruszenie funda-
mentalnych zasad spółdzielczych przez:

– narzucenie obligatoryjnego funkcjonowania w spółdzielniach 
mieszkaniowych Walnych Zgromadzeń, narusza drugą zasadę 
demokratycznej kontroli oraz czwartą – w zakresie autonomii oraz 
samorządności i samodzielności spółdzielczej,

– likwidację Kongresu Spółdzielczości jako Najwyższego Organu 
Samorządu Spółdzielczego i ustanowienie wojewódzkich zebrań wy-
borczych narusza szóstą zasadę spółdzielczą dotyczącą możliwości 
autonomicznego kształtowania reprezentacji ponadpodstawowej, 

– dopuszczenie prawa zasiadania w Komisji Spółdzielczej, sprawu-
jącej kontrolę nad działalnością Krajowej Rady Spółdzielczej oraz 
w zarządzie tej organizacji, osób spoza Zgromadzenia Ogólnego 
Krajowej Rady Spółdzielczej, a więc niezwiązanych z organizacjami 
spółdzielczymi, co jest niezgodne z drugą zasadą, stanowiącą, iż 
spółdzielnie są demokratycznymi organizacjami kontrolowanymi 
przez swoich członków, którzy aktywnie uczestniczą w określaniu 
swojej polityki i podejmowaniu decyzji.

W sposób istotny przepis ten ogranicza wpływ członków na za-
rządzanie organizacją spółdzielczą, której głównym celem ma być 
reprezentowanie interesów spółdzielni i ich członków.

– wprowadzenie ustawowej kadencyjności Rady Nadzorczej oraz 
ograniczenia prawa bycia członkiem Rady Nadzorczej nie dłużej niż 
przez dwie kolejne kadencje narusza prawa członków spółdzielni w 
zakresie biernego prawa wyborczego, a tym samym jest sprzeczna 
z drugą zasadą stanowiącą o równouprawnieniu członków oraz 

czwartą w zakresie samorządności i prawa członków do zarządzania 
swoją spółdzielnią,

– zablokowanie możliwości swobodnego kształtowania przez 
spółdzielnie najwyższej reprezentacji krajowej jak i organizacji 
ponadpodstawowych tj. związków rewizyjnych poprzez wprowadze-
nie między innymi zapisów ograniczających prawo uczestniczenia 
w działalności organów niektórych reprezentantów spółdzielni, 
stanowi arbitralną ingerencję państwa w demokrację wewnątrz-
spółdzielczą i sprzeczne jest z drugą zasadą przewidującą demo-
kratyczny charakter organizacji spółdzielczych wszystkich szczebli 
oraz czwartą – autonomii i niezależności,

– ustanowienie nadzoru administracyjnego nad działalnością 
spółdzielni mieszkaniowych narusza drugą zasadę spółdzielczą oraz 
czwartą w, zakresie autonomii i niezależności spółdzielni, zgodnie z 
którymi demokratyczną kontrolę nad prawidłowym funkcjonowaniem 
spółdzielni winni sprawować jej członkowie,

– pozbawienie związków rewizyjnych prawa przeprowadzania 
lustracji w spółdzielniach w nich zrzeszonych,

– obligatoryjne narzucenie przez ustawodawcę funkcjonowania 
formy wspólnoty mieszkaniowej po ustanowieniu własności pierw-
szego lokalu w określonej nieruchomości.

Przepis ten ma na celu likwidację spółdzielczej formy gospodaro-
wania w obszarze mieszkalnictwa i powołania z mocy ustawy formy 
wspólnotowej. Jest niezgodny zarówno z definicją spółdzielni jak i 
pierwszą, drugą oraz czwartą zasadą spółdzielczą. Ogranicza rów-
nież prawa członków spółdzielni w zakresie swobody decydowania 
odnośnie gromadzenia kapitału spółdzielni i dysponowania nim.

– likwidacja w spółdzielniach mieszkaniowych obowiązku wno-
szenia udziałów i wpisowego przez członków.

Wnoszenie przez członków kapitału do spółdzielni w formie 
wpisowego i udziałów ma na celu utworzenie funduszy własnych 
spółdzielni stanowiących podstawę ekonomiczną jej funkcjono-
wania. Zniesienie tego obowiązku jest niezgodne z trzecią zasadą 
spółdzielczą stanowiącą, że członkowie uczestniczą w sposób spra-
wiedliwy w tworzeniu kapitału swojej spółdzielni i demokratycznie 
go kontrolują.

Dokonujące się w Polsce zmiany legislacji spółdzielczej pozostają 
w sprzeczności z każdą z Międzynarodowych Zasad Spółdzielczych. 
Za przykład działań prowadzących do likwidacji spółdzielczości w 
Polsce wskazać można m.in. wprowadzanie regulacji umożliwia-
jących przekształcenie istniejących i dobrze funkcjonujących spół-
dzielni w spółki prawa handlowego, czy likwidacji spółdzielczych kas 
oszczędnościowo–kredytowych, banków spółdzielczych, w równie 
nieodpowiedzialny sposób przekształcenie z mocy prawa spółdzielni 
mieszkaniowych we wspólnoty czy też poddawanie spółdzielczości 
nadzorowi państwowemu lub ministerialnemu..” 

dr Jerzy Jankowski

Czterystu uczestników Konferencji wystosowało do Komisji Eu-
ropejskiej w Brukseli Apel o zainicjowanie działań na rzecz nadania 
Międzynarodowym Zasadom Spółdzielczym mocy prawnej równej 
prawu UE, zarówno w Traktatach DE jak i w aktach prawa pochod-
nego z mocą skuteczną w każdym z krajów członkowskich w tym w 
Polsce. Jak wiadomo, obecnie zasady te nie stanowią norm prawa 
międzynarodowego i w rozumieniu przepisów naszej Konstytucji, 
nie są źródłem prawa.

Apel ten wraz z Petycją Krajowej Rady Spółdzielczej do Parla-
mentu Europejskiego z 24 marca 2014 r. w sprawie naruszeń celów, 
zasad i postanowień prawa unijnego obowiązującego w Polsce, pod 
którą podpisało się ponad 120 tys. spółdzielców, stanowi świadectwo 
braku skuteczności poczynań w kształtowaniu prawa spółdzielczego 
w Polsce.

Miejmy nadzieję, że Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego 
szybko podejmie postępowanie, które przerwie proces nasilającej 
się dyskryminacji polskiej spółdzielczości.

Być może jest to sposób by przeciwdziałać zamierzeniom władz 
RP zmierzającym do likwidacji spółdzielczości w Polsce. (MaS)

Zagrożenia dla spółdzielczości
wynikające ze zmian legislacyjnych

Konferencja w Warszawie
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Nadzwyczajna Komisja Sejmu RP powołana do rozpatrzenia 
projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego, odbyła do końca 
czerwca 22 posiedzenia i utknęła w pracy. Dotychczas uzgodniła 
sześć działów projektu ustawy składających się z 72 artykułów. 
Zakończyła swe prace na dziale „łączenie spółdzielni”.

Przed Komisją trudny problem dot. zasad przyznawania uprawnień 
lustracyjnych i odpowiedzialności zawodowej lustratorów oraz 
ustalenie, jaki organ będzie uprawniony do realizacji tych celów. 
Projekt ustawy z druku Nr 980 tzw. PSL-owski, który jest podstawą 
procedowania przez Komisję, zakłada, że czynności te wykonywać 
będzie Krajowa Rada Spółdzielcza, zaś projekt PO proponuje powo-
łanie specjalnego organu przy ministrze infrastruktury z udziałem 
przedstawicieli spółdzielców w liczbie około 40%, co oznacza że 
większość decyzyjna przysługiwałaby stronie rządowej.

Również do ustalenia pozostały kwestie powoływania i zrzeszania 
się spółdzielni w związkach spółdzielczych, zakres ich uprawnień, 
zasady wyboru i określenie osób mogących kandydować do ich 
organów. 

Oddzielnej dyskusji wymagał będzie rozdział dotyczący kra-
jowego samorządu spółdzielczego, a zwłaszcza Krajowej Rady 
Spółdzielczej. 

Czy przy takim tempie prac 
Komisji przypominając, że 
w listopadzie br. odbędą się 
wybory do samorządu teryto-
rialnego, a w roku przyszłym 
wybory do parlamentu, istnieje 
szansa przygotowania ostatecz-
nego projektu ustawy wraz z 
wnioskami mniejszości do gło-
sowania nad ostateczną treścią 
projektu ustawy? Wydaje się, 
że takie możliwości są, lecz czy 
będą wykorzystane?

Co zatem zostało uzgod-
nione przez Nadzwyczajną 
Komisję?

Ustalono treść przepisów 
ogólnych dotyczących m.in. 
definicji spółdzielni, stwier-
dzając, że spółdzielnia jest 
samorządnym i niezależnym 
zrzeszeniem o zmiennym skal-
dzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, do którego 
przynależność jest dobrowolna, a członkostwo dostępne dla wszyst-
kich na zasadach określonych w statucie. 

Spółdzielnia, jeżeli statut jej tak stanowi, może prowadzić dzia-
łalność kulturalną, oświatową na rzecz członków i ich rodzin oraz, 
że majątek spółdzielni jest prywatną własnością członków.

Zmniejszono do pięciu ilość osób fizycznych, które mogą założyć 
spółdzielnię, a do trzech ilość osób prawnych. 

Zaproponowano nowy przepis pozwalający na odwołanie się 
od decyzji odmownej przyjęcia na członka spółdzielni do organu 
wskazanego w statucie. Jest to nowe uregulowanie dotychczas 
nieistniejące. 

Projekt ustawy przewiduje możliwość zbywania udziałów między 
członkami, co jest przepisem dotychczas niewystępującym i moim 
zdaniem niemającym większego zastosowania w spółdzielniach 
mieszkaniowych.

W dziale „organy spółdzielni” projekt ustawy przewiduje do-
tychczasowe uregulowania zawarte w Prawie spółdzielczym z 
16 września1982 r. więc powrót do zebrań przedstawicieli i grup 
członkowskich z uprawnieniami wyboru członków rady nadzorczej 
w ilości osób przysługującej grupie. 

Decyzje w sprawie ustalenia zasad obrad walnego zgromadzenia, 

bądź zastąpienia go zebraniem przedstawicieli projektodawcy 
pozostawiają spółdzielcom.

W spółdzielni możliwe więc będą obrady walnego zgromadzenia, 
walnego zgromadzenia w częściach bądź zebranie przedstawicieli 
wraz z grupami członkowskimi. Kwestie te regulować będzie statut 
spółdzielni.

Projekt ustawy nie przewiduje jednak instrukcji dotyczącej zwo-
łania walnego zgromadzenia i sposobu powiadamiania członków 
odnosząc te sprawy do statutu. W spółdzielniach, w których walne 
zgromadzenie jest zastąpione zebraniem przedstawicieli, zawiada-
mia się przedstawicieli na piśmie. Projekt nie przewiduje ustalenia 
kadencji przedstawiciela na zebranie przedstawicieli.

Zasady wyboru do rady nadzorczej i jej kompetencje nie odbie-
gają od dotychczasowych przepisów. Długość kadencji rady ustala 
statut, z tym, że nie może być dłuższa jak 4 lata. Również statut 
może określić ilość kadencji członka spółdzielni w radzie nadzor-
czej. Utrzymano zasadę, że pracownicy spółdzielni nie mogą być 
członkami rady nadzorczej.

Zaproponowano udzielanie absolutorium również poszczególnym 
członkom rady nadzorczej, co jest nową i moim zdaniem słuszną 
regulacją w funkcjonowaniu rady nadzorczej.

Statut może przewidywać 
wybieranie członków zarządu 
Spółdzielni na kadencje nie-
przekraczającą 4 lata lub na czas 
nieoznaczony. 

Poza tym:
* W skład zarządu nie może 

wchodzić osoba bliska człon-
kom rady lub zarządu i osoby 
bezpośrednio podległe członko-
wi zarządu, 

* Członek zarządu, osoba bez-
pośrednio podległa członkowi 
zarządu, pełnomocnik lub pro-
kurent nie mogą być członkami 
organu związku spółdzielczego, 
w którym spółdzielnia jest zrze-
szona, ani członkami Krajowej 
Rady Spółdzielczej

* Nie można być jednocześnie 
członkiem zarządu i przedstawi-
cielem na zebranie przedstawi-

cieli tej samej spółdzielni
* Nie można być jednocześnie pracownikiem i przedstawicielem 

na zebranie przedstawicieli tej samej spółdzielni.
Jak należy ocenić dotychczasowy tekst projektu ustawy Prawa 

spółdzielczego z punktu widzenia interesów spółdzielców miesz-
kaniowych? Wydaje się, że jest to poprawny tekst, dający dużą sa-
modzielność w określeniu funkcjonowania organów spółdzielni. 

Sami spółdzielcy określą m.in. sposób powiadamiania o terminie 
i porządku obrad walnego zgromadzenia, o projektach uchwał 
walnego zgromadzenia i sposobie ich uchwalania. Sami zdecydują, 
czy nadal najwyższym organem w spółdzielni będzie walne zgro-
madzenie w różnych jego formach, czy zebranie przedstawicieli. 
Ustalą długość kadencji przedstawiciela na zebranie przedstawicieli 
i długość kadencji rady nadzorczej (jednak nie dłuższej jak 4 lata) 
oraz ustalą czy ograniczać ilość kadencji członka spółdzielni w 
radzie nadzorczej.

Jaki będzie ostateczny kształt procedowanej ustawy prawo spół-
dzielcze przekonamy się w najbliższym czasie, chyba że wcześniej 
nastąpi skrócenie kadencji Sejmu RP. Wówczas wszystkie uzgod-
nienia będą nieaktualne.

ZDZISŁAW WóJTOWICZ

Przerwa w pracach Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej

Od kwietnia 2001 r. kiedy ustawa o spółdzielniach mieszkanio-
wych weszła w życie:

– zmieniano jej przepisy 16 razy,
– 3 razy zmieniano podstawową formę prawa do lokalu, de-

finiując czym jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 
ostatecznie zakazując spółdzielniom ustanawiania tego prawa, 

– 7 razy zmieniano przepisy dotyczące spółdzielczego lokator-
skiego prawa do lokalu, wzmacniając lub osłabiając to prawo,

– 4 razy zmieniano przepisy regulujące zasady przekształcenia 
spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do 
lokalu w prawo odrębnej własności,

– 9 zmian tej ustawy spowodowanych było interwencjami Try-
bunału Konstytucyjnego.

Czy to oznacza, że ustawodawca nie wie co chce zmienić w 
prawie spółdzielczym, dlatego lekceważąco odnosi się do in-
teresów ponad 16 milionów obywateli, których dotyczą wciąż 
zmieniane przepisy?
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Bitwa warszawska była zbawienna dla Europy, gdyż 
uratowała ją od bolszewickiej nawały. Józef Piłsudski i 
jego wojsko sprawili bolszewikom „gruntowne lanie”. 
Klęska Polaków w tej bitwie sprowadziłaby na kraje 
Europy straszliwą katastrofę, a Józef Stalin po tej bitwie 
znienawidził Polaków na całe życie.

Nie wypowiedzenie wojny
Wojna polsko-sowiecka nigdy nie została wypowiedziana. Po 

przejęciu władzy w Rosji przez bolszewików chciano wzniecić 
rewolucję na terytoriach byłego Imperium Romanowych, a 
następnie na całym obszarze Europy. Niepodległa Polska nie 
mieściła się w wizji Europy proletariackiej republiki. 

W listopadzie 1919 r. Lew Trocki rzucił hasło Marszu na Za-
chód, dla połączenia się z rewolucją proletariacką w Niemczech 
i na Węgrzech. Czerwone Oddziały rosyjskie rozpoczęły ope-
rację „Wisła”, która miała zbolszewizować Europę Środkową 
do granicy rosyjsko-niemieckiej z 1914 roku. 

W lutym 1919 r. Józef Piłsudski – Naczelnik odradzającej się 
Polski, wysłał za Bug oddziały wojska polskiego, które miały 
osłonić struktury odradzającej się Polski. Zdecydowana więk-
szość Polaków nie wyobrażała sobie niepodległej Polski bez 
Kresów Wschodnich, zamieszkanych przez kilka milionów Pola-
ków. W lutym 1919 r. wojsko polskie zetknęło się z oddziałami 
Armii Czerwonej nad rzeką Zelwianką, powstał tam pierwszy 
front polsko-bolszewicki, który w następnych miesiącach roz-
ciągnął się od Kobrynia po Niemen, a po zwycięstwie Polaków 
nad Ukraińcami objął Wołyń do rzeki Zbrucz. 

Wiosną 1919 r. Polacy opanowali Wilno, Mołodeczno i Mińsk, 
a jesienią front polsko-bolszewicki stanął na linii rzek Dźwiny i 
Berezyny. Piłsudski w tym czasie nie wsparł antybolszewickiego 
Denikina, będąc przekonany, że po upadku bolszewickiej rewo-
lucji, Europa stanie po stronie białej Rosji w granicach sprzed I 
wojny światowej, jako czynnik równowagi Europy.

Na początku 1920 r. Armia Czerwona odnosiła zwycięstwa na 
frontach wojny domowej.

Na przełomie 1919/20 bolszewicy zaproponowali odradzającej 
się Polsce zawieszenie broni i rozpoczęcie negocjacji w miejscu 
zasugerowanym przez Polskę, z wyjątkiem Borysowa, i zawie-
szenie broni na czas rokowań. W tym samym czasie wywiad 
polski informował o grupowaniu przez bolszewików na froncie 
zachodnim najlepszych jednostek z głębi Rosji.

Bolszewicy w ten sposób przygotowywali ofensywę na War-
szawę. W marcu 1920 r. ustalono, że główne uderzenie Armii 
Czerwonej nastąpi latem na północ od Prypeci.

Wyprzedzające polskie uderzenie
W wyniku bolszewickiej ofensywy wojsko polskie zostało 

zniszczone w bagnach poleskich, a kolejne uderzenie miało 
ruszyć na Warszawę. Józef Piłsudski dysponował 600 tysięczną 
armią – przekonany, że bolszewicy szykują się do uderzenia na 
Polskę, uprzedził ich i uderzył na Kijów. Bolszewicy za wszelką 
cenę postanowili walczyć o stolicę Ukrainy, uważali, że dla 
Czerwonej Rosji utrata Kijowa to niepowetowana strata. Sukces 
ofensywy na Kijów umożliwiał Polsce budowę federacyjnego 
państwa. Sojusz z niepodległą Ukrainą w federacji z Polską 
zabezpieczał Rzeczpospolitą przed agresją ze strony Rosji.

Po podpisaniu umowy politycznej i konwencji wojskowej 
z Ukraińcami 25 kwietnia 1920 r. wojska polskie rozpoczęły 
ofensywę na Kijów zadając ciężkie straty sowieckiej 12 armii 
(wzięto 25 tysięcy jeńców, zdobyto 120 armat), ale nie zdołano 
jej zniszczyć. Bolszewicy wycofali się za Dniepr. 

Utrata Kijowa wstrząsnęła Rosją. Do szeregów Armii Czer-
wonej masowo zgłaszali się ochotnicy, a Michał Tuchaczewski 
skoncentrował żołnierzy Armii Czerwonej tworząc front zachod-
ni, który 14 maja 1920 r. rozpoczął ofensywę na północy. 

Po ciężkich walkach polski front północno-wschodni gen. 
Stanisława Szeptyckiego zatrzymał marsz Armii Czerwonej i 
stanął na linii rzek Berezyny i Auty. 

W krótkim czasie sowiecka armia wzmocniona przez l Armię 
Konną Siemiona Budionnego rozpoczęła ofensywę, zmuszając 
Polaków do opuszczenia Kijowa, gdyż zabrakło Polakom wiel-
kich formacji kawalerii. 

Na północy gen. Tuchaczewski w ciągu czterech tygodni 
odbudował armię i rozpoczął ofensywę pod hasłem „Na Wilno 
– Mińsk – Warszawę”. Polacy przegrali bitwę nad Autą (4/5 
lipca). W dniach 11–14 lipca stoczono bitwę o Wilno, którą 
Polacy również przegrali, a 23 lipca załamała się polska linia 
obronna Niemna.

Nastąpił odwrót wojsk polskich, w które wkradł się chaos i 
zniechęcenie. Naczelny wódz – Piłsudski planował uderzenie 
w rejonie Brześcia nad Bugiem na lewe skrzydło wojsk Tucha-
czewskiego formując korpus kawalerii i przygotowując plan 
bitwy z armią Budionnego pod Brodami. 

Bitwa warszawska

Pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego w Kielcach
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Bitwa rozpoczęła się 29 lipca 1920 r., zakończyła się zwycię-
stwem Polaków, ale nie powstrzymała ofensywy sowieckiej. 

W kraju zagrożonym inwazją sowiecką trwała mobilizacja 
społeczeństwa dla obrony niepodległości. Sejm w dniu l lipca 
powołał Radę Obrony Państwa, a 6 lipca powstał Inspektorat 
Armii Ochotniczej kierowany przez gen. Józefa Hallera. Two-
rzono obywatelskie komitety obrony. 

W krótkim czasie zaciągnęło się do wojska 90 tysięcy ochot-
ników. Do wojska wstępowali studenci, harcerze, gimnazjaliści. 
Cechowało ich ogromne poświęcenie.

Z ochotników sformowano dywizje piechoty i jazdy. W sierp-
niu polska armia liczyła blisko milion żołnierzy.

Plan polskiej kontrofensywy
Józef Piłsudski postanowił stoczyć decydującą bitwę miedzy 

Bugiem a Wisłą. Dzięki pracy kryptologów, którzy łamali szyfry 
sowieckie, polskie dowództwo miało dobre rozeznanie w roz-
mieszczeniu sił przeciwnika. Ważną rolę odgrywała młodzież 
harcerska, zbierająca dane i przekazująca je dowództwu. 

Piłsudski naszkicował plan operacji, 6 sierpnia przedyskutował 
go z szefem Sztabu Generalnego gen. Tadeuszem Rozwadow-
skim. Myślą przewodnią planu było uderzenie na lewe skrzydło 
wojsk sowieckich skoncentrowanych nad Wieprzem.

W przeciwieństwie do Polaków, bolszewicy nie dysponowali 
prawdziwymi danymi. Wywiad sowiecki karmił swoje wojska 
bałamutnymi meldunkami o narastaniu fali rewolucji w Polsce, 
buntach żołnierzy, strajkach robotników. Tuchaczewski był 
głęboko przekonany, że Polacy nie są w stanie zorganizować 
przeciwnatarcia, skoncentrują się na obronie Warszawy. Dlatego 
na stolicę Polski skierował 16 armię (5 dywizji) i słabą Grupę 
Mozyrską.

Wielka bitwa nad Wisłą
13 sierpnia bolszewicy uderzyli na przedmieścia Warszawy 

trzema dywizjami. Przełamali l linię obrony i zajęli Radzymin. 
Zadanie odzyskania Radzymina otrzymał gen. Rządkowski, 
który odbił Radzymin, ponownie opanowany później przez 
bolszewików. Doszło do dramatycznych walk pod Radzyminem 
i Ossowem. W walkach poległ ks. kapelan Ignacy Skorupka. 

15 sierpnia trwały zacięte walki, które wyczerpały Armię 
Czerwoną. Szczególną rolę odegrało polskie lotnictwo, które 
terroryzowało wojska sowieckie.

Na rozkaz gen. Hallera 14 sierpnia nad Wkrą rozpoczęły się 
działania zaczepne. 5 Amia dowodzona przez gen. Władysława 
Sikorskiego zatrzymała bolszewików i zaczęła spychać ich na 
wschód. Walki toczono nad Wkrą i Wisłą. 

16 sierpnia był przełomowym dniem bitwy nad Wisłą, Polacy 
ostatecznie odbili Radzymin i podeszli pod Nasielsk tocząc 
walki z bolszewicką Grupą Mozyrską. Siły polskie wykazały 
maksymalny wysiłek. 17 sierpnia Polacy wyszli na tyły wojsk 
sowieckich, opanowali przeprawy na Bugu, a następnie ruszyli 
ku granicy Prus Wschodnich. 

O klęsce Armii Czerwonej zadecydowała waleczność i wy-
trzymałość polskiego żołnierza.

Zaledwie szczątki wojsk Tuchaczewskiego zdołały ujść na 
wschód. Polacy wzięli do niewoli 66 tysięcy jeńców, 231 dział, 
l 023 ciężkich karabinów maszynowych. Do Prus Wschodnich 
zdołało ujść ok. 80 tysięcy czerwonoarmistów. 

Tymczasem na południu l Armia Konna Budionnego miała 
wspierać wojska Tuchaczewskiego – pod presją Stalina – człon-
ka Rady Wojennej Frontu Południowo-Zachodniego została 
skierowana na Lwów. 

Ta armia miała przenieść rewolucję na Węgry, w efekcie 

Administracje osiedli
AO „Zagórska–Północ”, ul. L. Wawrzyńskiej 20, tel. 041 34 16 700
AO „Zagórska–Południe”, ul. Zagórska 42, tel. 041 34 16 560
AO „Sady”, ul. Wojewódzka 2, tel. 041 34 16 520
AO „Sandomierskie”, ul. Ceglana 14 tel. 041 34 16 760
ZEC, ul. Konarskiego 16, tel. 041 34 15 500 (awaria c.o.)
Zakład Cieplny KSM
tel. 041 34 15 500 biuro ul. Konarskiego 
tel. 041 34 15 580 zgłoszenia tylko w sezonie grzewczym
tel. 041 34 16 540 – ZEC ul. Wojewódzka 2
tel. 041 34 16 790 – ZEC ul. Ceglana 14

Numery telefonów 

ugrzęzła pod Lwowem, a jej późniejszy marsz na Lubelszczyznę 
zakończył się 31 sierpnia klęską w starciu I Dywizją Jazdy płk. 
Juliusza Rómmla pod Komorowem. 

Bitwa ta weszła do historii, jako największa bitwa kawalerii 
w XX wieku.

Kiedy Budionny był pod Lwowem stoczył 17 sierpnia 1920 r. 
bitwę z polskim batalionem piechoty dowodzonym przez kpt. 
Bolesława Zajączkowskiego w Zadwórzu. Kpt. Zajączkowski 
odrzucił propozycję poddania się i wydał rozkaz walki do ostat-
niego naboju. Polegli wszyscy – 318 żołnierzy i oficerów. Ta 
bitwa weszła do historii pod nazwą „Polskie Termopile”. 

Na wskutek wielkich strat poniesionych w walkach o Lwów i 
w bitwie pod Komorowem I Armia Konna Budionnego została 
wycofana z frontu.

Bitwa nad Wisłą była punktem zwrotnym w wojnie, załamała 
ofensywę Armii Czerwonej, stworzyła Polakom szansę dopro-
wadzenia wojny do końca. 

Przegranie tej wojny, oznaczałoby koniec suwerennej Polski, 
gdyż w Białymstoku czekał na przejęcie władzy marionetko-
wy rząd Juliana Marchlewskiego. Klęska Polski pociągnęłaby 
upadek systemu wersalskiego w Europie. 

Po tej bitwie walki toczyły się jeszcze nad Niemnem i Dźwiną. 
Polacy opanowali Mołodeczno i Mińsk. Również na froncie 
południowym na Wołyniu i Galicji Armia Czerwona ponosiła 
klęski, Polacy wspierani przez oddziały ukraińskie oswobodzili 
Galicję wyrzucając przeciwnika za Zbrucz. Sukcesy militarne 
odradzającej się Polski zmusiły Rosję Radziecką do dalekich 
ustępstw.

Ostatecznie 21 marca 1921 r. w Rydze podpisano traktat 
pokojowy, który na 18 lat zadecydował o kształcie Środkowo 
-Wschodniej Europy. Zwycięstwo na Rosją Radziecką podniosło 
prestiż Polski w świecie. Była to pierwsza od dwóch wieków 
samodzielnie wygrana wojna. Umożliwiła Rzeczpospolitej pro-
wadzenie polityki niezależnej od woli wielkich mocarstw. 

MARiAN WiNiARSKi
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1. Janusz Odziemkowski – Historia Rzeczypospolitej – Bitwa 
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2. Witold Pronobis – Polska i świat w XX wieku. Warszawa 

Lipiec 2006
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W Klubie Polonez z Akcji Letniej, skierowanej głównie do 
uczniów szkoły podstawowej, skorzystało 71 dzieci. Przez cały 
miesiąc dzieci uczestniczyły w wielu ciekawych zajęciach oraz 
wycieczkach. 

Zorganizowaliśmy 72 konkursy integracyjne, sportowe, pla-
styczne, muzyczne, taneczne, które były dopełnieniem czasu 
pobytu dzieci w klubie przed wyjściami do Bajecznej Krainy, 
których było 4, w Centrum Geoedukacji byliśmy 4 razy, w 
stadniny koni 5 razy, 4 na basenie letnim, 3 w kinie Helios, raz 
w bajkolandzie. 

W deszczowy dzień wybraliśmy się na basen „Perła”. Jak co 
roku mieliśmy spotkanie z policją na temat bezpieczeństwa 
dzieci w czasie wakacji. 

Wakacje, to czas odpoczynku i zabawy dla dzieci i młodzieży, a 
dla nas dorosłych, to intensywny czas pracy. Jako organizatorzy 
wypoczynku przez 4 tygodnie na przełomie lipca i w sierpnia 
prowadziliśmy przez 8 godzin dziennie zajęcia z grupami dzieci 
młodszych od 6 do 12 lat. 

Atrakcyjne i różnorodne zajęcia, to podstawa wypoczynku, ale 
równie ważne było zapewnienie wszystkim dzieciom bezpie-
czeństwa w czasie trwania zajęć. W tym, wydatnie pomagali nam 
po raz kolejny policjanci z IV Komisariatu Policji w Kielcach 
oraz Grupa Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

We współpracy z nimi organizowane były w warunkach ple-
nerowych warsztaty związane z bezpieczeństwem i rozwijane 
oraz utrwalane sposoby udzielania pierwszej pomocy. 

Lato z przygodą

Zgodnie z zasadą „w zdrowym ciele, zdrowy duch” organi-
zowaliśmy kolejną edycję Letniej Olimpiady Sportowej, dosto-
sowując konkurencje do wieku i możliwości dzieci. Zajęcia na 
basenie „Perła” pozwalały się zrelaksować, ale także rozwijać 
umiejętności pływackie. 

W każdym turnusie dzieci mogły wykazać się swoimi umie-
jętnościami w różnych dziedzinach artystycznych: plastycznej, 
wokalnej, teatralnej, a także literackiej. Prezentowały się indy-
widualnie, ale pracowały także w grupach. Nawiązywały bliższe 
kontakty, mogły się lepiej poznać. Tym bardziej, że niektóre z 
nich na co dzień mieszkają w różnych krajach świata. Dbaliśmy, 
aby dzieci uczestniczyły aktywnie każdego dnia. 

W tym roku po raz kolejny każda wycieczka autokarowa 
miała swoje „hasło” związane z miejscem oraz programem. 
Odgadnięcie hasła premiowane było specjalnym wyróżnieniem. 
Zwiedziliśmy: muzeum „Orła Białego” w Skarżysku-Kamien-
nej, Zagnańsk, Samsonów, a także Sandomierz, gdzie można 
było przejść chrzest na „marynarza rzecznego”, poznać historię 
rycerstwa polskiego, zwiedzić starówkę. 

W Krzemionkach Opatowskich przenieśliśmy się do epoki 
neolitu na specjalnych warsztatach ukazujących życie czło-
wieka w tym okresie, zwiedzaliśmy także kopalnię krzemienia 
pasiastego. 

Wyprawa do Krajna przeniosła nas w różne ciekawe miejsca w 
Parku Miniatur. Następnie jak na górali przystało „zdobyliśmy” 
Łysicę najwyższą górę Gór Świętokrzyskich. 

Nie brakowało nam także kontaktu ze zwierzętami. W Ośrodku 
Jazdy Konnej i Hipoterapii „MAAG” dzieci poznawały obyczaje 
koni, pod opieką odbywały przejażdżki, uczestniczyły w zaba-
wach, zakończonych ogniskiem z pysznymi kiełbaskami. 

To, na co dzieci czekały najbardziej, to „wypłata”, która była 
podsumowaniem każdego turnusu. Pamiątkowe dyplomy, słody-
cze, drobne upominki oraz medale olimpijskie budziły zawsze 
wiele emocji i ogromną radość zarówno dzieci jak i rodziców. 

Wielu rodziców uznało nasz Klub za dobre miejsce dla swoich 
dzieci. W akcji lato uczestniczyło 101 dzieci, średnio dziennie 
37. Dzięki informacjom na stronie internetowej, zapisy w więk-
szości odbywały się drogą elektroniczną od czerwca. 

Na koniec pozwolę sobie przytoczyć email wysłany przez jed-
nego z rodziców. „Witam, jeszcze raz dziękuję za super fachową 
opiekę nad Matim i Amelką oraz za te wszystkie miejsca, które 
odwiedzili. To były prawdziwe półkolonie, a nie tylko „przecho-
walnia” dzieci na czas wakacji. Nadal opowiadają gdzie byli i 
co widzieli. pozdr. Jarek Botkiewicz.”

ELŻBIETA SORBIAN

Rejs po Wiśle, wyżej – przed rzymską bazyliką w Krajnie
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27 kwietnia br., w dniu kanonizacji Papieża Jana Pa-
wła II, Klub „Miniatura” zorganizował wieczór wspo-
mnieniowy o naszym Wielkim Polaku. 

Inicjatywa wyszła od mieszkańców osiedli KSM. Aby umoż-
liwić jak największy udział w tej uroczystości klub zwrócił się 
z prośba do ks. prałata Grzegorza Pałysa proboszcza parafii pod 
wezwaniem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego o zgodę na 
zorganizowanie tego wieczoru w kościele. 

Scenariusz został napisany prze Wandę Raban długoletniego 
działacza społecznego Spółdzielni. Przedstawione teksty opi-
sują Papieża jakim Go zapamiętaliśmy i Kim był dla nas i dla 
świata.

W pięciu odsłonach pokazaliśmy Papieża – Człowieka, Góra-
la, Pielgrzyma, Papieża Radości i Modlitwy. Teksty o Papieżu 
przeplatane były muzyką, pieśniami i poezją. 

Wspomnienia o Papieżu prezentowali Wanda Raban, Henryka 
Brych, Lidia Bernatek oraz Roman Grzegorczyk. 

Fakty z życia Papieża, anegdoty zostały serdecznie i z uśmie-
chem przyjęte przez publiczność, a wyjątkowo wzruszającym 
momentem był rozlegający się głos Papieża i pojawiający się 
Jego cień na ekranie w zaaranżowanym oknie papieskim. 

Elżbieta Maria Festerkiewicz wzruszała widzów recytacją 
wierszy: Karola Wojtyły, Czesława Miłosza, Andrzeja Wróblew-
skiego i własnego. Pieśń „Modlitwa” Okudżawy w wykonaniu 
Romana Grzegorczyka przyjęta została z dużym wzruszeniem 
natomiast „Barka” – ulubiony utwór Papieża – śpiewali wszyscy 
zebrani. 

Miłym akcentem było wystąpienie zespołu klubowego „Dziew-

„Szukałem Was
– Jesteś z nami”

czyny” w składzie Magda Tkaczuk i Ilona Sokólska oraz występ 
solistki Ani Polańskiej. Młode artystki zaprezentowały nie tylko 
pieśni kościelne, ale także przepiękne pieśni o miłości między 
innymi „Hymn o miłości” Piotra Rubika. 

Kościół wypełniony był po brzegi (około 500 osób). Wszy-
scy widzowie z wielkim wzruszeniem i ze łzami w oczach 
oklaskiwali na stojąco wykonawców, a po spotkaniu podcho-
dzili i osobiście dziękowali za piękne chwile przeżyte podczas 
wieczoru. Podziękowania dla klubu „Miniatura” złożył także 
proboszcz parafii ks. prałat Grzegorz Pałys, zapraszając do 
dalszej współpracy.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa malarstwa członków Klubu 
Artystów Plastyków KAP65 z klubu „Miniatura” zawierająca 
m.in. portrety Papieża oraz pejzaże górskie, które tak umiłował 
Ojciec Święty Jan Paweł II. 

Scenografia została przygotowana przez plastyka klubowego 
Agnieszkę Czyż, a oprawa muzyczna przez Pawła Kręcisza.

LidiA BeRNATeK

Największą atrakcją był udział w 6 wycieczkach zorganizo-
wanych do: Warszawskiego ZOO, Krzemionek Opatowskich 
połączonych z zajęciami dydaktycznymi, do Muzeum Przyrody 
i Techniki, Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach 
połączonych z zajęciami przyrodniczymi, do Muzeum Orła 
Białego w Skarżysku-Kamiennej i Jaskini Raj. 

W tym roku niewiele wędrowaliśmy ale zaliczyliśmy przejście 
piesze z Nowej Słupi na Łysiec w czasie wycieczki na trasie 
Nowa Słupia - Huta Szklana. 

Jak zawsze jesteśmy pierwsi w ciekawych miejscach nowo 
otwartych w naszym województwie. Jako pierwsi zwiedziliśmy 
Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu 
Chęcińskim i uczestniczyliśmy w warsztatach specjalnie zor-
ganizowanych dla dzieci. 

Centrum to jest tak samo interesującym i ciekawym miejscem 
jak Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Nasze dzieci i ich 
rodzice byli zadowoleni z uczestnictwa w tak różnorodnych 
zajęciach w klubie. 

eWA KRASKA

W warszawskim ZOO i na basenie przy ul. Szczecińskiej



STRONA 24

NA WESOŁO

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

Czy wiesz, że...
– Kiedy mężczyzna jest wart 2 zł?
– Gdy w supermarkecie pcha wózek na zakupy.

x x x
– Co to jest żytnia?
– Żytnia, to 40% roztwór chleba naszego powszedniego. 

x x x
– Słodzi pani?
– Nie, z Warszawy.

x x x
– Nie słyszę na jedno ucho. 
– A na drugie?
– Maciek. 

x x x
Blondynka dzwoni do informacji kolejowej. 
– Przepraszam, jak długo jedzie pociąg z Krakowa do Warszawy?
– Chwileczkę.
– Dziękuję. 

x x x
Pani do dzieci w klasie: 
– No to teraz wyjmujemy karteczki i piszemy klasówkę.
Na to Jasio: 
– Ja ci dam stara franco klasówkę, jak ci przypieprzę, to zobaczysz. 
Pani z płaczem pobiegła do dyrektora.
– Panie dyrektorze. Chciałam zrobić klasówkę, a Jasiek powiedział wulgarnie, że 

mnie pobije. 
– Taki mały rudy? 
– No tak. 
– Oo. Ten potrafi przypieprzyć. 

x x x
Jaś pyta ojca.
– Tato, czy to prawda, że człowiek mniej inteligentny gorzej słyszy?
– Co mówiłeś synku?

x x x
– Jak się żegna informatyk?
– W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego enter.

x x x
Zakochani bawią się w chowanego. 
– Jak mnie znajdziesz będę twoja.
– A jak nie?
– Jestem tutaj, w szafie. 

x x x
Mąż ma wielką ochotę przyłożyć swojej żonie. Szuka pretekstu.
– Zupa! wydaje polecenie. 
W tym samym momencie na stole pojawia się talerz gorącej, pachnącej zupy. 
– Drugie danie!
Natychmiast zostaje podane ulubione danie męża. 
Ten jest wściekły, że żona utrudnia mu sytuacje. 
– Pod stół!
Posłuszna żona wchodzi pod stół. 
– Szczekaj!
– Hau, hau – odzywa się spod stołu żona. 
– Na swojego szczekasz?

x x x
Tatusiu w przedpokoju czeka jakiś pan i chce rozmawiać z panem domu – informuje 

córka. 
– No to zaprowadź go do mamy. 

W 2013 r. w woj. świętokrzyskim odda-
no do użytku o 10% mniej mieszkań niż 
w roku 2012 (w kraju o 4,4% mniej) co 
spowodowane było m.in. znacznym spad-
kiem liczby mieszkań wybudowanych na 
sprzedaż lub wynajem (spadek o 43,2%). 
Odnotowano też spadek wydanych po-
zwoleń na budowę mieszkań o 14,6%.

Nadal dominują mieszkania zrealizo-
wane w budownictwie indywidualnym 
(86,1% w strukturze). 

W 2013 r. nie oddano do użytku żadnego 
mieszkania spółdzielczego. Przeciętna 
powierzchnia użytkowa 1 mieszkania 
przekazanego do użytku wyniosła 119,7 
m2 i była wyższa o 9,1 m2 niż w 2012 r. 

Średnia cena na rynku pierwotnym wy-
niosła 4882 zł za m2 i spadła o 4,5% do 
ceny z 2012 r. 

Na rynku wtórnym średnia cena ofer-
towa mieszkania wyniosła 4215 zł/m2, a 
najczęściej kupowane były mieszkania 
dwupokojowe (54%) choć wzrósł udział 
sprzedaży mieszkań jednopokojowych 
o 16%. 

x x x
Dochody państwa w 2013 r. wyniosły 

prawie 614 mld zł. Przeciętnie na jednego 
Polaka wypadło więc 15,94 tys. zł. 

W większości pieniądze te pochodzą z 
naszych kieszeni. Najwięcej oddajemy 
do budżetu państwa podczas codziennych 
zakupów (VAT i akcyza). 

W 2013 r. oddaliśmy 5,37 tys. zł. Prawie 
tyle samo pochłaniają składki na ubezpie-
czenia społeczne – 5,2 tys. zł. na osobę. 

Pieniądze te trafiają na różnego rodzaju 
świadczenia: emerytury, renty, zasiłki, 
pomoc socjalną itp. W ubiegłym roku pań-
stwo wydało aż 277 mld zł na te cele. 

Duże koszty związane są z zatrudnie-
niem: nauczycieli, lekarzy, pielęgniarek, 
policjantów, strażaków, żołnierzy, sę-
dziów, prokuratorów, posłów i całej armii 
urzędników (w sumie 2 mln osób). 

Kosztowało to wszystkich 152,5 mld zł, 
a jednego Polaka 3,96 tys. zł. Na tle UE 
obciążenia Polaków, w/g specjalistów 
nie są wielkie. Przeciętnie Polak oddał 
państwu 3,8 tys. euro, Czech – 5,8 tys. 
euro, Hiszpan – 8,2 tys. euro, a Niemiec 
– 14,6 tys. euro. 

x x x
W/g Instytutu Badań nad Gospodarką 

Rynkową wynagrodzenie w Polsce dogo-
ni zachodnie dopiero za 40 lat. 

(MaS)(MaS)


