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Zdrowych i wesołych
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz
pomyślności w Nowym Roku 2011 

Członkom, Pracownikom i Przyjaciołom KSM 
życzą 

Rada Nadzorcza, Zarząd i Rady Osiedlowe

W noc niezwykłą, wigilijną 
W czas Bożego Narodzenia
Niechaj się pragnienia spełnią
Wszystkie ziszczą się marzenia

I niech zawsze w naszych domach
Będzie coś z ciepłego gniazda
Niechaj szczęściem Was obdarzy
W Nowym roku Dobra Gwiazda

Taki to już u nas klimat,
Że się zdarza śnieżna zima.
Wtedy zgodnie ze zwyczajem,
Co na kółkach, szybko staje.
W charakterze czarnej owcy
Pojawiają się drogowcy
I ożywa stary dowcip,
Że znów dali się zaskoczyć.
A tymczasem ich ostrożność
Motywacje ma przemożną:
Wszak od wieków naszym stronom
Komunikacyjny komfort
Zapewniała właśnie zima,
Gdy śnieg leżał, a mróz trzymał.
I też nikt przy zdrowych zmysłach
Dróg odśnieżać ani myślał.
Bowiem nim nas dotknął postęp,
Urządzenie było proste
Na to świata zasypanie –
Z konikami zwykłe sanie.

Zima

Nowy projekt ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych 
Czym charakteryzuje się projekt ustawy o spółdzielniach mieszka-

niowych autorstwa grupy Posłów PO? 
Wnioskodawcy zdają sobie sprawę, że w wyniku kolejnych nowe-

lizacji oraz wielokrotnych interwencji Trybunału Konstytucyjnego 
obecnie obowiązująca ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych jest 
nie tylko skomplikowana, lecz i nieczytelna. Posłowie widzą potrzebę 
podjęcia prac nad nową ustawą w tym zakresie. Dlatego zaproponowali 
nowy projekt ustawy. Czy będzie to lepsza ustawa od obowiązującej? 
Zobaczymy.

Stefan Kabziński

Jedni ciepło oszczędzają, 
drudzy zo to płacą
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Już po raz 15. rozstrzygnięta została edycja konkursu organi-
zowanego tym razem pod patronatem wicepremiera, ministra 
gospodarki Waldemara Pawlaka, wojewody świętokrzyskiego 
i marszałka województwa oraz Izby Rzemieślników i Przed-
siębiorców promujących czołowe firmy regionu, które poprzez 
nowoczesne produkty, usługi, procesy oraz metody organizacji 
i zarządzania w pełni zaspokajają potrzeby konsumentów i po-
strzegane są na tle europejskiego kryzysu gospodarczego.

30 września br. w Kieleckim Centrum Kultury, podczas Gali 
Gospodarczej, poznaliśmy 31 firm, którym wręczono prestiżo-
we statuetki i wyróżnienia AMBASADORA BIZNESU 2010 
województwa świętokrzyskiego.

Wśród tych firm znalazła się Kielecka Spółdzielnia Mieszka-
niowa, której przyznano to wyróżnienie już po raz trzeci.

Potwierdza ono uznanie i wiarygodność KSM na rynku usług 
zarządców nieruchomości lokalowych. (Mas)

KSM wśród Ambasadorów Biznesu 2010 
Regionu Świętokrzyskiego

Uroczysta jubileuszowa gala 
Spółdzielni Mieszkaniowej Bocia-
nek, która odbyła się 22 paździer-
nika 2010 r. w Wojewódzkim Domu 
Kultury, zgromadziła tych, którzy 
spółdzielnię utworzyli, pracowali 
lub pracują na jej rzecz, wspierają 
i dobrze jej życzą. Wśród gości byli 
również przedstawiciele Kieleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, z której 
Bocianek został organizacyjnie wy-
odrębniony w 1990 r.

Pierwsze bloki na Bocianku powstały, jeszcze jako części 
KSM, w 1974 r. W ciągu czterech lat oddano do użytkowania 
32 budynki mieszkalne, przedszkole oraz pawilony handlowo-
usługowe przy ul. Konopnickiej, a w następnym – szkołę pod-
stawową, żłobek, kolejne przedszkole i siedzibę administracji 
osiedla. Powstały również obiekty użyteczności publicznej: 
urząd pocztowy, przychodnia lekarska, apteka.

Aktywność kulturalna mieszkańców osiedla, wspierana przez 
szkołę, przedszkola oraz inicjatywy społeczne, w znacznej mie-
rze koncentrowała się w osiedlowym klubie „Kumak”, który 
organizował zabawy dla dzieci, konkursy plastyczne, a także 
koncerty zespołów muzycznych.

W 1990 r. grupa osób zorganizowała się i założyła zespół, 
który wśród mieszkańców osiedla promował pomysł wyodręb-
nienia Bocianka z Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej jako 
samodzielnej spółdzielni. 26 października 1990 r. Zebranie 
Przedstawicieli Członków KSM przegłosowało uchwałę o 
podziale spółdzielni. W listopadzie tego roku Bocianek został 
zarejestrowany w Sądzie Rejonowym, a 1 stycznia 1991 r. nowa 
spółdzielnia na mapie Kielc rozpoczęła swą samodzielną działal-
ność. Jej historię przedstawił przewodniczący Rady Nadzorczej 
Włodzimierz Pasternak (na zdjęciu).

Przez dwadzieścia lat istnienia Bocianek na trwałe wrósł w 
pejzaż naszego miasta. Jest spółdzielnią, która wzorowo dba o 
budynki i infrastrukturę osiedlową co widać na pierwszy rzut 

oka. Docieplone bloki, estetyczne alejki osiedlowe i mnóstwo 
zieleni, w połączeniu z dobrą lokalizacją osiedla, na pewno mają 
wpływ na wygodę życia mieszkańców. Zarząd i Rada Nadzorcza 
stale podejmują działania zmierzające do racjonalnego kształto-
wania opłat za lokale i prowadzenia gospodarki remontowej. 

W jubileuszowym roku SM Bocianek postanowiła poszerzyć 
zakres prowadzonej polityki informacyjnej, powołując do życia 
wydawany w nakładzie 2,5 tys. egzemplarzy kwartalnik „Echo 
Bocianka”.

KSM przyłącza się do wszystkich życzliwych głosów zarówno 
podziękowania za 20 lat aktywnej współpracy, jak i do tych za-
pewniających o aktywnym wsparciu i życzeniach kierowanych 
do wszystkich tworzących SM Bocianek.

JOANNA MAzuR

Jubileusz Bocianka

Dyplom i statuetkę nagrody odebrał prezes Zarządu KSM Maciej Solarz

Na galę przybyli znakomici goście. Pracowników i działaczy z Bocianka 
odznaczał prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej Alfred Domagalski



STRONA �

W nieruchomościach mieszkaniowych Kieleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej od 1 styczna 2011 r. cena 1 m� wody wzrośnie 
z 3,30 zł/m� na 3,41 zł/m� tj. o 3,3%, natomiast cena 1m� od-
prowadzonych ścieków zostanie podwyższona z 3,50 zł/m� na 
4,90 zł/m� tj. o 40,3%.

Łączna zatem opłata za wodę i odprowadzenie ścieków wzroś-
nie o 22,4 % tj. z 6,80 zł/m� na 8,32 złm�.

Jak informuje Urząd Miasta w Bodzentynie również w nie-
ruchomości mieszkaniowej KSM w Bodzentynie od 1 styczna 
2011 r. łączną opłata za wodę i odprowadzenie ścieków wzrośnie 
o 10,6% tj. z 4,45 zł/m� na 4,92 zł/m�.

W Bielinach cena za wodę i odprowadzenie ścieków pozostaje 
na niezmienionym poziomie.

O zmianie stawki za wodę i odprowadzenie ścieków w mie-
sięcznym wymiarze opłat za mieszkanie, Zarząd KSM zawia-
domi każdego z użytkowników mieszkania odrębnie.

HAlINA JANUSZEK

Drożej za wodę i ścieki

W poprzednim numerze „My KSM” opisana została ini-
cjatywa ustawodawcza środowiska społecznego spółdziel-
czości mieszkaniowej reprezentowanej przez 13 związków 
rewizyjnych i Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe znana 
pod nazwą społecznego projektu ustawy o działalności 
spółdzielni mieszkaniowych, który przygotowany został 
przez Komitet Inicjatywy obywatelskiej.

Pod projektem podpisało się ponad 160 tys. osób z nadzieją, 
że otrzymają szansę na zmiany w dotychczasowym prawie o 
spółdzielniach mieszkaniowych. Sejm RP rozpatrzył ten pro-
jekt na posiedzeniu 23 września 2010 r., na którym odbyło się 
pierwsze czytanie. 

Na wniosek posłów Platformy Obywatelskiej przewagą 55 gło-
sów Sejm odrzucił projekt, nie kierując go do właściwej Komisji 
Sejmowej mimo, że rząd był za takim rozwiązaniem.

185 posłów PO nie posłuchało instrukcji swojego rządu i 
głosowało za odrzuceniem projektu.

Zatem Platforma Obywatelska w sposób brutalny potraktowała 

obywatelską inicjatywę, która niezasłużenie spotkała się z jed-
nostronnym atakiem i brakiem sympatii ze strony posłów PO.

Tylko posłanka Halina Rozpondek była za kontynuowaniem 
procesu legislacyjnego projektu tej ustawy. Nieoczekiwanie aż 
111 posłów PiS poparło projekt chcąc dyskutować w Komisji 
Sejmowej nad zmianami w funkcjonowaniu spółdzielni miesz-
kaniowych. Konsekwencje braku korzystnych zmian w prawie 
o spółdzielniach mieszkaniowych, rzutują na sytuację rodzin 
członków tej organizacji. 

Pod koniec października 2010 r. odbyło się pierwsze czytanie 
dwóch kolejnych projektów nowelizacji ustaw: o spółdzielniach 
mieszkaniowych oraz prawa spółdzielczego opracowanych 
przez PO. Projekt m.in. zmienia nazwę spółdzielczego włas-
nościowego prawa do lokalu na spółdzielcze prawo. Gdyby 
nowa ustawa weszła w życie, posiadacze tego rodzaju prawa 
do lokalu, mają się stać właścicielami mieszkań. Posłowie PO 
chcą również by spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu miało 
charakter ograniczonego prawa rzeczowego. Oznacza to, że 
będzie je można sprzedać tak jak własnościowe, przekazać w 
spadku, podarować, a także prowadzić z niego egzekucję.

Prawo do lustracji spółdzielni stracą związki rewizyjne. 
lustracją zaś zajmą się osoby, które uzyskają w tym zakresie 
odpowiednie uprawnienia zawodowe nadawane przez komisję 
rządową. Projekt zakłada również, że na walnym zgromadzeniu, 
członka Spółdzielni będzie mógł reprezentować pełnomocnik. 
Posłowie PO proponują też likwidację zebrań przedstawicieli 
jako najwyższego organu władzy we wszystkich rodzajach branż 
spółdzielczych. Mają je zastąpić walne zgromadzenia. (MAS)

Społeczny projekt ustawy o działalności spółdzielni mieszkaniowych

Inicjatywa
ustawodawcza
spółdzielców

głosowało 407

za odrzuceniem 231

przeciwko 176

wstrzymało się 0

nie głosowało 53

Po pierwszym czytaniu
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W sezonie grzewczym 2009/2010 z uwagi na bardziej su-
rową zimę wystąpiły wyższe koszty ogrzewania mieszkań w 
porównaniu do dwóch poprzednich okresów grzewczych. 
Oprócz większego średnio o 8% zużycia energii cieplnej 
wzrosła również cena ciepła o 18% wynikająca z kolei ze 
wzrostu cen węgla. W związku z tym średnie koszty ogrze-
wania wyniosły 2,44 zł/m2/m-c. Saldo rozliczeń za cały okres 
rozliczeniowy stanowi kwotę + 660.471 zł.

Rozliczenie kosztów ogrzewania w poszczególnych osiedlach 
przedstawia się następująco:

Średnia wysokość opłat zaliczkowych w spółdzielni ukształto-
wała się na poziomie 2,61 zł/m2/m-c. Z porównania tej wartości 
do średnich kosztów ogrzewania wynika, że była ona wyższa 
zaledwie o 7%. 

Ustalone na takim poziomie opłaty zaliczkowe nie pokryłyby 
kosztów związanych z ogrzewaniem budynków w sezonie 
grzewczym 2010/2011. Dlatego od 1 października br. zostały 
zmienione wysokości zaliczkowych stawek za ogrzewanie 
mieszkań w budynkach rozliczanych indywidualnie, na podsta-
wie wskazań podzielników kosztów ogrzewania. 

Nowe stawki zaliczkowe ustalone zostały dla każdego miesz-
kania indywidualnie, na podstawie średniej z rozliczeń z trzech 
ostatnich sezonów grzewczych, powiększonej o 20%. Przy 
czym, stawki zaliczkowe na sezon grzewczy 2010/2011 nie 
mogą być niższe niż 2,40 zł/m2/m-c.

Z otrzymanych od serwisów Metrona Polska oraz Eco-Therm 
wyników rozliczeń kosztów c.o. obejmujących miniony sezon 
grzewczy ustalono, że w 3520 lokalach (38,6% ogółu) koszty 
znalazły się w przedziale 1,02-1,90 zł/m2/m-c. Należy zauważyć, 
że w tej grupie aż 1526 (16,8%) lokali znalazło się w przedziale 
1,02-1,5 zł/m2/m-c. 

Okazuje się, że na tak niskim poziomie kosztów we wspomnia-
nych lokalach praktycznie nie korzysta się z opomiarowanych 
podzielnikami grzejników. Ich wskazania nie przekraczają 
wówczas zwykle kilkunastu jednostek zużycia. 

W pozostałych 1994 lokalach (21,8%) również w minimal-
nym stopniu korzysta się z grzejników gdyż ilość jednostek 
nie przekracza 100. W przedziale kosztów ogrzewania od 1,90-
2,15zł/m2/m-c czyli do poziomu minimalnej opłaty zaliczkowej 
obowiązującej w minionym sezonie znalazło się dalszych 997 
(11%) lokali.

Analizując kolejne przedziały tj. od 2,15zł/m2/m-c do tzw. 
wartości średniego kosztu c.o. (2,44zł/m2/m-c) jest kolejne 957 
(10,5%) mieszkań. W sumie 5474 lokale (60,1%) osiągnęły 
koszty ogrzewania poniżej wartości średniej w odniesieniu do 
całej spółdzielni.

Nadpłaty         

(w zł ) 

Niedopłaty       

(w zł ) 

Saldo           

(w zł ) 

Osiedle nr I „Zagórska  Północ”      515 835 zł 263 336 zł + 252 499 zł 

Osiedle nr II „Zagórska Południe”  375 878 zł 302 411 zł + 73 467 zł 

Osiedle nr III „Sady”                       346 392 zł 135 884 zł + 210 508 zł 

Osiedle nr  IV „Sandomierskie”      314 103 zł 190 106 zł + 123 997 zł 

R a z e m                     1 552 208 zł 891 737 zł + 660 471 zł 

Jak wynika z powyższej statystyki, w dalszym ciągu obserwuje 
się skutki nadmiernego oszczędzania dość licznej grupy miesz-
kańców. Dotyczy to lokali, w przypadku których stwierdzono 
znikome wskazania podzielników (nie przekraczające z reguły 
100 jednostek). 

W opisywanych lokalach utrzymywana zbyt niska temperatura 
wewnętrzna (nie więcej niż 180C) powoduje wzrost zużycia 
ciepła w lokalach sąsiednich, gdzie utrzymuje się z reguły 
wyższy poziom temperatury zbliżonej do wartości normatywnej 
tj. 200C. 

Według analiz prowadzonych w krajach, w których systemy 
podziału kosztów ogrzewania funkcjonują już wiele lat, naj-
ważniejszym czynnikiem zakłócającym prawidłowy przebieg 
rozliczenia jest wymiana ciepła pomiędzy mieszkaniami o 
zróżnicowanych temperaturach. W konsekwencji mieszkania 
o podwyższonej temperaturze wewnętrznej ponoszą większe 
koszty ogrzewania spowodowane „ucieczką” ciepła do chłod-
nych, sąsiednich mniej ogrzewanych mieszkań. 

Dodatkowo zaobserwowano nowe niepokojące zjawisko. 
Otóż w powiązaniu ze wzrostem zużycia energii cieplnej w 
ostatnim okresie na skutek srogiej zimy należało spodziewać 
się większej liczby jednostek zarejestrowanych przez pko w 
danym budynku. 

Analogicznie w przypadku mniejszego zużycia ciepła należy 
spodziewać się mniejszej liczby jednostek zarejestrowanych 
przez podzielniki. Opisana zależność jest w zasadzie normą. 
Tak też było dotychczas. 

Porównując jednak dwa ostatnie sezony grzewcze wyraźnie 
widać, że zależność ta została poważnie zakłócona. Przy wzro-
ście zużycia ciepła w budynkach odnotowano dalszy (jak w 
poprzednich latach) spadek zużycia wg pko. 

Z sytuacją taką zetknęliśmy się we wszystkich czterech osiedlach 
KSM. Oznacza to, że w większości przypadków do ogrzewania lo-
kali mieszkańcy w maksymalny sposób starają się wykorzystywać 
ciepło pochodzące od instalacji, gdzie z przyczyn obiektywnych 
podzielniki nie zostały zamontowane (piony, poziomy grzewcze, 
grzejniki łazienkowe, grzejniki na klatkach itp.). 

Potwierdzają to liczne interwencje telefoniczne bądź pisem-
ne, w których lokatorzy domagają się od Zakładu Energetyki 
Cieplnej aby ich lokale ogrzewane były przez przebiegające 
piony grzewcze przy jednocześnie „zakręconych” grzejnikach 
wyposażonych w podzielniki. 

Coroczne analizy wyników kosztów ogrzewania Zarząd Spół-
dzielni przedstawia Radzie Nadzorczej. Należy przypomnieć, 
że w ubiegłym roku na podstawie tych analiz Rada Nadzorcza 
podjęła decyzję o zmianie proporcji rozliczanych kosztów 
ogrzewania stałych/zmiennych z 45/55 na 55/45. Analizując 
wyniki ostatnich rozliczeń widać pierwsze rezultaty tej zmiany 
– zmniejszyła się rozpiętość wynikowych kosztów ogrzewania 
mieszkań oraz wyeliminowano stawki za ogrzewanie poniżej 
1 zł/m2/m-c. 

Na obecny okres rozliczeniowy Rada Nadzorcza podjęła de-
cyzję o utrzymaniu proporcji podziału kosztów stałe/zmienne 
55/45.

Mimo przewrotnego tytułu, podzielniki kosztów ogrzewania 
pozostają jedynym powszechnie dostępnym urządzeniem do 
rozliczenia kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych. 
Dotyczy to przede wszystkim starych zasobów mieszkaniowych, 
gdzie nie jest możliwe wykorzystanie indywidualnych liczników 
ciepła. Nie zwalnia to jednak władz spółdzielni od wykazy-
wania dbałości o ciągłe doskonalenie procedur związanych z 
rozliczeniem ciepła. 

MACIEJ WŁUDyGA

Jedni ciepło oszczędzają, 
 drudzy za to płacą 

Podzielniki kosztów ogrzewania wskazują zużycie ciepła
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W Sejmie aktualnie zostały zarejestrowane cztery pro-
jekty ustaw o spółdzielczości mieszkaniowej i spółdziel-
niach. Trzy z nich, autorstwa grupy Posłów PO i PiS, doty-
czą działalności spółdzielni mieszkaniowych, nowy projekt 
PO, o nazwie „ustawa o spółdzielniach”, zawiera wyłącznie 
regulacje dotyczące spółdzielni wszystkich rodzajów – to 
obecne Prawo spółdzielcze.

Nie znalazł się wśród nich, opracowany przez Związki Re-
wizyjne Spółdzielni Mieszkaniowych tak zwany obywatelski 
projekt ustawy o działalności spółdzielni mieszkaniowych, który 
uzyskał poparcie ponad 150 tys. obywateli. W trakcie debaty 
sejmowej w dniu 23 września br. został odrzucony w pierwszym 
czytaniu. Za jego odrzuceniem głosowali Posłowie PO i PiS. 

Projekt ten nie był kolejną nowelizacją, lecz nową ustawą, 
która porządkowała dotychczasowe nowelizacje oraz ujmowała 
w sobie wyroki Trybunału Konstytucyjnego. 

Rodzi się pytanie, dlaczego projekt ten nie został skierowany 
do dalszych prac w komisjach, lecz został odrzucony w pierw-
szym czytaniu? Czy był projektem złym, czy też zaważyły inne 
czynniki na takim rozwoju sytuacji? 

Otóż w trakcie debaty nad nim, posłowie PO, zapowiedzieli, 
że w najbliższym czasie do Sejmu wpłynie nowy projekt ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych. Faktycznie, 23 września, a 
więc w trakcie debaty sejmowej nad projektem obywatelskim, 
nowy projekt ustawy został zgłoszony do Sejmu przez grupę po-
słów PO. Można, zatem przypuszczać, że decyzja o odrzuceniu 
„obywatelskiego projektu”, była czysto ambicjonalna, żeby nie 
powiedzieć polityczna. Nic, bowiem nie stało na przeszkodzie, 
aby w komisjach sejmowych dyskutować łącznie nad wszyst-
kimi projektami i stworzyć w oparciu o nie ustawę najlepszą 
z możliwych. 

Nie omawiam projektu ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych zgłoszonego przez posłów PiS, gdyż wiele jego zapisów 
jest nie tylko kontrowersyjnych, jak choćby wybory do rad 
nadzorczych, które rozpoczynałyby się prawie trzy miesiące 
przed pierwszą częścią walnego zgromadzenia, ale szereg in-
nych unormowań wykraczających poza przyjęte rozwiązania w 
cywilizowanym społeczeństwie.

Czym charakteryzuje się projekt ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych autorstwa grupy Posłów PO? Wnioskodawcy 
zdają sobie sprawę, że w wyniku kolejnych nowelizacji oraz 
wielokrotnych interwencji Trybunału Konstytucyjnego obecnie 
obowiązująca ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych jest nie 
tylko skomplikowana, lecz i nieczytelna. Stąd też widzą po-
trzebę podjęcia prac nad nową ustawą w tym zakresie. Dlatego 
zaproponowali nowy projekt ustawy. Omówię najistotniejsze 
propozycje zmian.

Obecnie, prawa do lokali mogą przysługiwać zarówno człon-
kom, jak i osobom niebędącym członkami, zaś wiele zagadnień 
szczegółowych w zakresie praw i obowiązków osób, którym 
przysługują prawa do lokali, jest uregulowanych nie tylko 
bezpośrednio w ustawie, ale również w statutach spółdzielni. 
Jednak zapisy statutu spółdzielni nie mogą obowiązywać osób 
niebędących członkami spółdzielni. 

Zaproponowano, więc zmianę formuły członkostwa. Odwró-
cono mianowicie dawną formułę związania prawa do lokalu z 
członkostwem w spółdzielni, zastępując ją nową formułą zwią-
zania członkostwa w spółdzielni z prawem do lokalu. Inaczej 

mówiąc, każdy, komu przysługuje prawo do lokalu w spółdzielni 
mieszkaniowej, jest członkiem spółdzielni.

Dlatego w projekcie ustawy znalazł się następujący zapis: Art.3 
ust. l pkt. 4. Członkami spółdzielni są jej założyciele oraz osoby, 
które złożyły oświadczenia o przystąpieniu i zostały przyjęte na 
podstawie przepisów ustawy wymienionej w art. l ust. 7, jak 
również osoby, którym przysługuje prawo odrębnej własności 
do lokalu lub ekspektatywy tego prawa, spółdzielcze prawo do 
lokalu albo prawo lokatorskie, choćby nie złożyły oświadczenia 
o przystąpieniu i nie zostały przyjęte, z zastrzeżeniem ust. 5. 

Zapis ten należy rozumieć, że członkostwo jest pochodną 
prawa do lokalu i jest przyznawane automatycznie z chwilą 
uzyskania tego prawa. Decyzje te mogą być podejmowane nawet 
z pominięciem zarządu. Projektodawcy nie określają obowiązku 
wynikającego z przepisu ustawy o spółdzielniach, dotyczące-
go wpłat wpisowego oraz udziału, co jest immanentną cechą 
członkostwa w spółdzielni. Nie podano żadnych rozwiązań, 
jeżeli tego obowiązku dana osoba nie dopełni. Przyjęta formu-
ła członkostwa w spółdzielni, jak gdyby zobowiązuje osoby 
posiadające prawa do lokali, (jeżeli nie ustanowią wspólnoty 
mieszkaniowej) do bycia członkiem.

Natomiast jednoznacznie sprecyzowano – w sposób niepod-
legający dyskusji – ustanie członkostwa. Członkostwo ustaje 
z chwilą zbycia spółdzielczego prawa do lokalu albo prawa 
odrębnej własności lokalu lub ekspektatywy tego prawa oraz 
rozwiązania umowy o budowę lokalu.

Proponuje się nową formułę tworzenia, a w zasadzie wydatków 
z funduszu remontowego. Mianowicie, spółdzielnia tworzy fun-
dusz na remonty zasobów mieszkaniowych zgodnie z planem 
remontów uchwalonym corocznie przez walne zgromadzenie. 
Zapomniano o zasadzie rozliczeń funduszu na poszczególne 
nieruchomości. Przypuszczać należy, że będą one miały decydu-
jący głos w tej sprawie. Ponadto zbytnie zcentralizowanie tych 
decyzji, na pewno utrudniłoby bieżące zarządzanie gospodarką 
remontową, zwłaszcza w przypadkach nieprzewidzianych.

Sprecyzowane zostały, w art.39. l, skutki w przypadku ustano-
wienia wspólnoty mieszkaniowej, w której większość 

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Mamy kolejny projekt
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właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w ob-
rębie danej nieruchomości (obliczana według wielkości udziałów 
w nieruchomości wspólnej), może podjąć uchwałę, że w zakresie 
ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną 
będą miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali. 
Jednakże, z chwilą podjęcia takiej uchwały ustaje członkostwo 
w spółdzielni. 

Dokonano zmiany merytorycznej, polegającej na uchyleniu 
obecnego art. 26, który uniemożliwiał zachowanie formuły 
spółdzielczej w sytuacji, gdy została wyodrębniona własność 
wszystkich lokali w określonym budynku (budynkach). Jest to 
związane z nową formułą członkostwa, jaką proponuje projekt 
ustawy. Okazuje się, że argumenty, jakie podnosili członkowie 
spółdzielni, od momentu wejścia w życie tego przepisu odniosły 
skutek.

To nie zarządy ani rady nadzorcze spółdzielni były autorami 
tych propozycji, lecz szeregowi członkowie, którzy widzieli 
potrzebę dalszego członkostwa w spółdzielni, którego celem 
jest wspólne gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi. Wy-
nika ona z faktu, iż dotychczasowe gospodarowanie w ramach 
spółdzielni, zdało egzamin. Oznacza to, że osoby, które uzyskały 
prawo odrębnej własności w nowo realizowanych budynkach, 
nie będą musiały z mocy prawa tworzyć wspólnoty mieszka-
niowej, chyba, że wyrażą taką wolę.

Jedną z wielu korzyści, (bo takie też są), jakie uzyskały spół-
dzielnie z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 
2000 r. jest możliwość wykupu terenów, na których stoją budyn-
ki spółdzielni mieszkaniowej i to z dość wysoką, bo sięgającą 
niejednokrotnie 95% bonifikatą. Jednak szereg z nich nie ma 
dotychczas uregulowanego stanu prawnego. I tutaj wniosko-
dawcy stanęli na wysokości zadania wprowadzając do projektu 
ustawy następujące rozwiązanie: art.45. l. Spółdzielnia, która 
na gruncie będącym w jej posiadaniu i stanowiącym własność 
Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego lub 
związku takich jednostek wybudowała sama lub wybudował jej 
poprzednik prawny budynki i inne urządzenia trwale związane 
z gruntem, nabywa, po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia 
ustawy w życie, własność tego gruntu przez zasiedzenie w takim 
zakresie, w jakim grunt ten jest niezbędny do prawidłowego 
korzystania z budynków i innych urządzeń.

Takie unormowanie, pozwoli spółdzielniom na zakończenie 
przekształceń własnościowych lokali, z czego zadowoleni będą 
członkowie posiadający lokale znajdujące się na gruntach o 
nieuregulowanym stanie prawnym.

Wprowadzając zmiany w dotychczasowej ustawie, dokona-
ne zostaną również zmiany w kodeksie cywilnym, kodeksie 
postępowania cywilnego oraz w ustawie o własności lokali, 
polegające na dostosowaniu istniejących przepisów do zmian, 
jakie nastąpiły w wyniku wyroków Trybunału Konstytucyjnego 
oraz nowej ustawy.

Spółdzielnie mieszkaniowe zobowiązane zostały do dokonania 
zmian statutu i zgłoszenie tych zmian do Krajowego Rejestru 
Sądowego w terminie 12 miesięcy do daty wejścia w życie 
ustawy. Widać wyraźnie, iż ustawodawca przestał się śpieszyć 
widząc w tym zagrożenie popełnienia błędów oraz daje spół-
dzielniom niezbędny czas na przygotowanie i przedyskutowanie 
z członkami spółdzielni zmian statutu.

Projekt ustawy faktycznie kodyfikuje przepisy prawa dotyczą-
ce działalności spółdzielni mieszkaniowych. Ujmuje w swym 
kształcie nowe elementy (obligatoryjne członkostwo), likwiduje 
niektóre przepisy, które krytykowane były przez społeczność 
spółdzielców mieszkaniowych. 

Nie ujmuje wiele wniosków zgłaszanych pod adresem usta-

wodawcy (spółdzielcze prawo do lokalu), ale moim zdaniem, 
jest najbardziej przyjaznym z dotychczasowych. Na pewno w 
trakcie procedowania szereg spraw zostanie wyjaśnionych, 
szereg zmienionych. Natomiast istnieje szansa, po wejściu w 
życie tego projektu, że w najbliższych latach, a może i dłużej, 
spółdzielnie mieszkaniowe a więc członkowie nie będą narażeni 
na niespodziewane zmiany ustawy. W Sejmie został również 
zarejestrowany projekt ustawy o spółdzielniach, ale o nim na-
piszemy w następnym numerze „My z KSM”.

Opracowano na podstawie projektu ustawy O spółdzielniach 
mieszkaniowych druk sejmowy nr. 3494.

ZDZISŁAW WóJTOWICZ

Mieszkańcy za śmieci rozliczą się bezpośrednio z urzę-
dem gminy, a nie z przedsiębiorstwem wywożącym odpady 
lub zarządca nieruchomości. 

Zapłacą za ich odbiór z domów i utylizację. Rząd przyjął pro-
jekt nowelizacji ustawy o czystości i porządku w gminach.

W nowym systemie gminy będą przeprowadzały przetargi na 
odbiór śmieci i egzekwowały od firm zajmujących się odpada-
mi odpowiednią jakość usług. Nie tylko co do odbierania, ale 
i zagospodarowania odpadów zgodnie z unijnymi wymogami. 
Chodzi przede wszystkim o osobne zbieranie resztek biode-
gradowalnych, co już obecnie jest wymagane przez UE i w 
niedostatecznym stopniu wykonywane przez Polskę. lepiej 
ma być też z osobnym zbieraniem plastiku, szklą czy metali i 
poddawaniem ich odzyskowi czy recyklingowi, zamiast umiesz-
czania na składowiskach. 

Mieszkańcy muszą się liczyć ze zwyżką cen wywozu (choć re-
sort środowiska twierdzi, że ceny nie wzrosną) oraz z większymi 
obowiązkami w domowym segregowaniu odpadów.

Nowelizacja umożliwia też domowe kontrole. Będą się one 
odbywały na zasadach podobnych do kontroli w firmach. Na 
posesje będą mogli wejść pracownicy urzędu lub straż gminna z 
rzeczoznawcami oraz niezbędnym sprzętem. Dokonają oględzin 
terenu i zrobią zdjęcia.

Przedsiębiorcom, gminom i marszałkom województw przybę-
dzie też obowiązków sprawozdawczych. Będą raportowali, jak 
wywiązują się z realizacji tych zadań. 

Śmieci do gminy
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Jednym z działań służb technicznych spółdzielni, mają-
cych na celu utrzymanie we właściwym stanie technicznym 
budynków oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, 
są okresowe przeglądy techniczne budynków mieszkalnych 
i użytkowych.

Przeglądy te wykonywane są w oparciu o przepisy ogólno-
państwowe i poszerzone o dodatkowe wytyczne ustalone przez 
Zarząd KSM, które zawarte są w Zarządzeniu Prezesa Zarządu 
KSM nr 7/98 z dnia 30 lipca 1998 r. wydanego w oparciu o 
Prawo Budowlane, art.62 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. wytyczne 
Gł. Urzędu Nadzoru Budowlanego z dnia 6.05.1995 r. oraz 
norm PN/E dotyczących instalacji elektrycznych. Zarządzenie 
to zostało zmienione w części dotyczącej wprowadzenia nowego 
wzoru protokołu z kontroli przewodów kominowych, spalino-
wych i wentylacyjnych Zarządzeniem Prezesa Zarządu KSM 
nr 1/2010 z dnia 9 marca 2010 r.

W myśl w/w przepisów administracje osiedli zobowiązane są 
do wykonywania przeglądów rocznych i poszerzonych przeglą-
dów 5-letnich samodzielnie, lub w stosunku do prac wymaga-
jących specjalnych uprawnień (np. gazowych, elektrycznych, 
kominiarskich) do nadzorowania ich wykonania przez firmy 
specjalistyczne w określonych terminach.

Na wykonanie corocznego sprawdzenia technicznej sprawności 
instalacji gazowych i kominowych (spalinowych i wentylacyj-
nych) w budynkach, Zarząd KSM zawarł umowy z wykonaw-
cami posiadającymi niezbędne uprawnienia do dokonywania 
tych przeglądów, określając jednocześnie wymagania związane 
z ich udokumentowaniem. Umowa ta zobowiązuje również 
wykonawcę, poza wykonywaniem przeglądów, do dwukrotnego 
czyszczenia przewodów spalinowych i czyszczenia raz w roku 
przewodów wentylacyjnych. Niezależnie od tego, w umowie 
zostały ustalone zasady wykonania dodatkowych prac związa-
nych z usunięciem stwierdzonych w trakcie przeglądów usterek, 
bądź prac wynikających z innych potrzeb spółdzielni. 

Natomiast sprawy związane z przeglądami 5-letnimi instalacji 
elektrycznej i odgromowej, połączone z wykonaniem badań 
oporności i uziemień oraz zabezpieczenia przeciwporażeniowe-
go administracje osiedli zlecają firmom zewnętrznym i następnie 
po otrzymaniu wyników z pomiarów realizują zalecenia wyko-
nawców. Przeglądy stanu technicznego samych budynków oraz 
pozostałych instalacji (c.o. i kanalizacji) administracje osiedli 
wykonują samodzielnie.

Przeprowadzona kontrola wewnętrzna na przełomie II i III 
kwartału br spraw związanych z wykonawstwem tych przeglą-
dów nie wykazała odstępstw od wyznaczonych terminów prze-
glądów. Badając realizację tych zagadnień za okres 7 mies. br. 

nie stwierdzono także wzrostu wykrytych nieprawidłowości w 
stosunku do lat ubiegłych, wręcz przeciwnie, ilość ujawnionych 
usterek nieznacznie się zmniejszyła, jeśli porównamy rok obec-
ny do ubiegłego.

Dla zobrazowania nieprawidłowości występujących podczas 
dokonanych do 31 lipca br. przeglądów instalacji gazowych oraz 
przewodów kominowych, rodzaje usterek i ich ilości przedsta-
wiono w tabeli 1 (u dołu strony).

Wykazane usterki dotyczą nieprawidłowości występujących w 
mieszkaniach lokatorów. W razie stwierdzenia w trakcie kon-
troli usterek, lokatorzy otrzymują dokument określający rodzaj 
nieprawidłowości jak również są informowani o konieczności 
dokonania zmian, bądź wymiany kuchenki gazowej lub piecyka, 
z uwagi na zagrożenie zatruciem lub wybuchem. W skrajnych 
przypadkach wykonawca odcina w trakcie prowadzonej kontroli 
dopływ gazu do danego mieszkania.

Najczęstszymi usterkami w mieszkaniach są problemy z wen-
tylacją, wynikające z małego dopływu świeżego powietrza do 
mieszkania, niewłaściwego usytuowania lub wielkości kratek 
wentylacyjnych (bardzo często przysłanianych), braku otworów 
wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych czy też niesprawności 
piecyków i kuchni gazowych.

W omawianym okresie spośród wszystkich nieprawidłowości 
przedstawionych w tabeli nr 1, tylko 16 zaleceń dotyczyło prac, 
które winny być wykonane przez administrację osiedla. W 
tym miejscu należy zaznaczy, że niektóre z tych zaleceń nie są 
zaleceniami nowymi. Dla przykładu, w 5. przypadkach prace 
polegające na zmianie usytuowania i zainstalowanie w innym 
miejscu kratki wentylacyjnej w łazience lub kuchni nie mogły 
być wykonane z uwagi na brak zgody lokatora. Wymagały one 
bowiem częściowego usunięcia położonej glazury, wykucia 
nowego otworu, zamurowania starego i ponownego malowania. 
Argumenty o zagrożeniu dla zdrowia mieszkańców danego lo-
kalu jak i innych lokatorów nie odnoszą skutku, a możliwości 
zastosowania przymusu są praktycznie żadne.

Dlatego też Zarząd KSM podjął decyzję o zamieszczaniu w 
wydawanych zaświadczeniach dla potrzeb notarialnych uwag 
o wadach prawnych lokalu tzn. o konieczności wymiany urzą-
dzeń gazowych lub przeróbek w lokalu. Zamieszczenie takiej 
informacji skutkować będzie na pewno zmniejszeniem wartości 
lokalu, a tym samym sprawi, że dotychczasowy właściciel bę-
dzie starł się przed dokonaniem transakcji udostępnić lokal dla 
przeprowadzenia niezbędnych zmian i likwidacji tych wad.

Administracje osiedli w sposób priorytetowy traktują także 
wszelkie zgłoszenia przekazywane przez lokatorów, a związane 
z niesprawnością wentylacji lub instalacji gazowej. W tym celu 
prowadzony jest w każdej administracji specjalnie do tego celu 
przeznaczony Rejestr Zgłoszeń. Zgłoszenia lokatorów przekazy-
wane są w tym samym dniu wykonawcy do usunięcia. Analizę 
zgłoszeń za rok 2009 w skali całej spółdzielni, wraz z podziałem 
na najczęściej występujące rodzaje usterek przedstawia tabela 

na stronie obok.
Z przedstawionych danych wynika, 

że najczęściej zgłaszaną usterką jest 
brak ciągu, co z kolei spowodowane 
jest zbytnim uszczelnieniem mieszkań. 
Rzadziej powodem tego jest zatkanie 
przewodów przez ptaki (np. budowanie 
gniazd) lub niekorzystne zawirowania 
powietrza podczas wietrznych dni.

W tym roku, za okres 7 miesięcy 
stwierdzono niewielki spadek zgłoszeń. 
Biorąc pod uwagę upływ czasu, zgło-

      Osiedla Zagórska-
Północ

Zagórska- 
Południe

SADY Sandomierskie Razem 

Wykonane przegl. w 
budynkach 

20/na54 14/na47 18/na19 11/na24 66/na144 

Budynki z usterkami 
kominiarskimi 

9 12 13 7 41 

Ilość zaleceń 
kominiarskich 

115 180 395 98 788 

Budynki z usterkami 
gazowymi 

14 10 2 9 35 

Ilość zaleceń 
gazowniczych 

30 27 6 37 100 

Przeglądy techniczne budynków

Kontrola wewnętrzna
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Koniec lat 60. Może trochę później. Przy ul Zagórskiej wyrasta-
ją wieżowce. W niektórych budynkach już mieszkają kielczanie. 
Na placu zabaw bawią się dzieci... i dorośli. 

Fotoreporter uchwycił właśnie taką „dorosłą” scenę. Dorosłą 
bo w państwowej telewizji w programie I (drugiego programu 
jeszcze wtedy w Kielcach nie było) przed filmem z takimi sce-
nami pojawiała się plansza „Tylko dla dorosłych”. 

Przechodząca obok kobieta dyskretnie odwróciła wzrok. Jed-
nak mężczyzna z dzieckiem siedzący na ławce z zaciekawieniem 
patrzy na zakochanych, przesłoniętych dyskretnie słomkowym 
kapeluszem. „Zakochani są wśród nas” – śpiewała Helena 
Majdaniec. To mogła być właśnie taka historia. 

A może inna? Czy bohaterowie 
tego zdjęcia mieszkają jeszcze w 
KSM? Czy rozpoznają się na fo-
tografii? A może opowiedzą dalszy 
ciąg tej historii? Czekamy.

Zdjęcie na kliszy ORWOCOlOR 
wykonał kielecki fotografik An-
drzej Kurbański. Dwa lata temu, 
przy okazji 50-lecia KSM, pani 
Barbara Kurbańska przekazała 
redakcji kilka takich archiwalnych 
zdjęć. To pierwsze z nich. 

Kazimierz Skup 

szone usterki w 2010 r. stanowią 57,6% zgłoszeń z 2009 r.
Na podstawie ustaleń dokonanych podczas przeglądów rocz-

nych i 5-letnich przeprowadzonych w 2009 r. we wszystkich 
osiedlach, stwierdzono konieczność wykonania 211 przedsię-
wzięć dotyczących napraw, remontów lub konserwacji. 

Do chwili kontroli administracje osiedli wykonały 127 zadań, 
których potrzebę zrealizowania stwierdzono podczas tych prze-
glądów. Pozostałe, niewykonane prace dotyczyły reperacji tyn-
ków na kominach i ich malowanie, reperacji płyt balkonowych 
i ekranów, ułożenia opasek, budowa dróg p-poż oraz pionów 
mokrych p.poż, wymiana okien na klatkach schodowych itp. 

Szereg z tych prac będzie wykonana jeszcze w okresie je-
siennym. Niektóre jednak prace związane głównie z wymianą 
stolarki okiennej na klatkach schodowych oraz drzwi, wykona-
nie pionów p.poż. czy dróg p.poż. zostaną włączone do planu 
remontów na 2011 r. i dalsze lata.

Na opóźnienia w wykonaniu niektórych prac wpływ miała ko-
nieczność usuwania w pierwszej kolejności usterek powstałych 
podczas ostatniej zimy na skutek dużych opadów śniegu oraz 
dużych wahań temperatury (powstawanie sopli, uszkadzanie ry-
nien, rozsadzanie tynków, zalania mieszkań). Zarząd zobowiązał 
jednak kierowników administracji do przyspieszenia wykonania 
zaległych prac w okresie IV kw. br.

Wnioski wynikające z przeglądów rocznych jak i 5-letnich są 
w miarę posiadanych środków finansowych ujmowane także 

      Osiedla Zagórska-Pn Zagórska-Pd Sady Sandomierskie Razem 

Brak ciągu 23 43 22         13   101 

Nawiew do kuchni 21 6 8 8 43 

Nawiew do 
łazienki 

23 6 17 6 52 

Cofanie spalin 3 10 12 - 25 

Inne 34 23 2 3 62 

w kolejnych planach remontów. 
Natomiast usterki ujawnione 
po przeglądach gazowniczych, 
elektrycznych czy kominowych 
usuwane są w pierwszej kolej-
ności. W 2007 r. Zarząd KSM, na 
podstawie wyników przeglądów, 
zlecił administracjom opracowa-
nie planu rzeczowo -finansowego 
remontów na lata 2008-2012. 

Plan taki został opracowany we 
wszystkich osiedlach KSM. Z uwagi na zmianę przepisów zwią-
zanych z podziałem osiedli na nieruchomości (i koniecznością 
rozliczania funduszy remontowych w ramach nieruchomości) 
kolejność wykonywanych prac jest co roku dostosowywana do 
nowych zasad.

Powyższe działania ze strony spółdzielni nie są jednymi, któ-
re związane są z utrzymaniem w należytym stanie budynków 
mieszkalnych. Prócz omawianych poprzednio przeglądów są 
jeszcze prowadzone przy udziale przedstawicieli Rad Osiedlo-
wych przeglądy wiosenne i jesienne, których wyniki służą także 
do pracowania planu remontów na rok następny.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że działania po-
dejmowane przez służby techniczne i administracje osiedli 
są właściwe, zgodne z obowiązującymi przepisami, a stan 
techniczny budynków mieszkalnych jest dobry. Nie występują 
w chwili obecnej zagrożenia związane z nieprawidłowościami 
w funkcjonowaniu sieci c.o., instalacji elektrycznej, odgromo-
wej czy gazowej. Z uwagi jednak na ograniczenia finansowe 
niektóre prace z konieczności przekłada się na lata następne, 
np. związane z estetyką budynków. W konfrontacji z pracami 
mającymi bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo lokatorów, 
szans na realizację w pierwszej kolejności nie mają.

st. specjalista ds. kontroli wewnętrznej
ANDRZEJ BATORy

Fotoplastykon
Zakochani są wśród nas 



STRONA 9

Bazylika katedralna – dworek Laszczyków

Zwiedzajmy Kielce II

Kontynuujemy nasz spacer. Za hotelem Bristol skręcamy z ul. 
Sienkiewicza w prawo, w zabytkową ul. Małą. Już po chwili roz-
tacza się przed nami Plac Najświętszej Marii Panny z pomnikiem 
księdza Jerzego Popiełuszki. Nad nim monumentalna budowla 
bazyliki katedralnej. Jesteśmy na Wzgórzu Zamkowym, pełnym 
kościelnych i pałacowych wież, górującym około 30 metrów 
nad starymi Kielcami. Tutaj od przełomu XI i XII w. krakowscy 
biskupi najpierw wznieśli, a potem rozbudowali swój dwór, 
symbol ich duchowego i materialnego panowania nad okolicą. 
Od XII stulecia znajduje się tutaj ośrodek władzy biskupiej, który 
w tamtych czasach wznosił się na południe od osady targowej, 
czyli ówczesnych Kielc. Przez kilka stuleci rozwijało się tutaj 
murowane miasto kościelne, w odróżnieniu od drewnianego 
miasta mieszczan, położonego po drugiej stronie dzisiejszej ul. 
Sienkiewicza, w okolicach Rynku.

W miejscu, gdzie widzimy dzisiaj bazylikę katedralną już w 
1171 r. biskup Gedka (Gedeon) ufundował kolegiatę romańską 
w Kielcach budowlę murowaną. Świątynia ta nie przetrwała zbyt 
długo, gdyż w 1243 r. została zniszczona przez księcia Konrada 
Mazowieckiego. Ale na jej miejsca wzniesiono nowy kościół, 
który przez następne stulecia był wielokrotnie rozbudowywany. 
Na początku XVIII w. kolejna rozbudowa nie pozostawiła już 
żadnego śladu po pierwszej romańskiej świątyni. Ostateczna re-
konstrukcja budowli miała miejsce w XIX w. i w takim kształcie 
podziwiamy ją do dziś. W środku katedry znajduje się ołtarz głów-
ny wykonany z drewna w połowie XVIII w., a w zabytkowym 
wystroju wnętrz zwrócimy uwagę na malowidła znajdujące się 
na sklepieniu, przedstawiające m.in. sceny z życia Najświętszej 
Marii Panny wzorowane na drzeworytach Albrechta Dürera.

Tuż obok katedry wznosi się czworokątna dzwonnica z połowy 
XVII w., której część ośmioboczną nadbudowano w 1727 r. (naj-
starszy z trzech dzwonów pochodni z 1527 r.). W jej pobliżu stoi 
kaplica pogrzebowa (Ogrójec) z 1760 r., pełniąca tę funkcję do 
dzisiaj. Spacerując wokół katedry bez trudu odnajdziemy kamienny 
grób bohatera bitwy pod Racławicami, Bartosza Głowackiego.

Na wschód od katedry – po drugiej stronie ul. Jana Pawła II wi-
dzimy budynek kurii diecezjalnej z drugiej połowy XIX wieku. 

Na północ od katedry – po drugiej stronie Placu Najświętszej 
Marii Panny – budynek probostwa katedralnego, dawny budy-
nek sług kościelnych (Dom Kanoników). Południowy kraniec 
zachodniej pierzei Placu NMP zajmuje równie zabytkowy 
renesansowy budynek dawnej austerii, którą nazwano Domem 
pod Krakowiakami. Tutaj mieścił się niegdyś pierwszy hotel w 
mieście, oferujący pokoje gościnne, karczmę, piwnice i stajnie 
(obecnie m.in. siedziba Caritasu).

Na zachód od katedry wznosi się pałac biskupów krakowskich 
(teraz Muzeum Narodowe), najświetniejszy zabytek architektury 
w Kielcach, najlepiej zachowany w Police przykład manierystycz-
nej architektury rezydencjonalnej epoki Wazów. 

W tym miejscu stało niegdyś dworzyszcze, wzniesione w 1535 
r. przez biskupa krakowskiego Piotra Tomickiego, które prze-
trwało tylko sto lat. W pierwszej połowie XVII w. do wysokich 
zaszczytów w państwie doszedł biskup Jakub Zadzik, który był 
kanclerzem Królestwa Polskiego, negocjował pokój z Moskwą, 
zawarł rozejm ze Szwedami, potępił arian w Sejmie. W 1635 roku 
utracił godności państwowe i otrzymał biskupstwo krakowskie, 
a więc i Kielce w posiadanie. 

Właśnie w Kielcach postanowił ambitny biskup postawić 
wspaniałą rezydencję, której projekt wykonał włoski architekt 
królewski Jan Trevano, a pracami budowlanymi kierował inny 
Włoch, Tomasz Poncino. Roboty rozpoczęto w 1637 r. Budowla 
stanęła w 1641 r., a w następnym zakończono prace we wnętrzach. 

Bogaty wystrój wnętrz uzupełniał tę monumentalną rezydencję 
bardziej magnacką niż kościelną, zdobioną wieżami, rzeźbami, 
plafonami, malowidłami, portretami. 

W latach 1729-1745 do pałacu dobudowano dwa jednopiętrowe 
skrzydła boczne (północne i południowe, które połączyło pałac 
z katedrą).

W 1789 r. Kielce przestały być miastem biskupim, a pałac przestał 
być rezydencją biskupów krakowskich. Niedługo później stał się 
siedzibą rosyjskiej władzy gubernialnej. W północnym skrzydle 
pałacu w latach 1816-1826 miała swoją siedzibę pierwsza w kraju 
wyższa uczelnia techniczna – Szkoła Akademiczno-Górnicza, 
założona przez Stanisława Staszica. Na przełomie sierpnia i 
września 1914 r. w pałacu przez trzy tygodnie rezydował Józef 
Piłsudski, formując w Kielcach legiony Polskie (dzisiaj w pa-
łacu znajduje się Sanktuarium Józefa Piłsudskiego – otwarte w 
1938 r., a następnie po raz drugi w 1990 r.). Po pierwszej wojnie 
światowej w pałacu znalazły siedzibę władze województwa kie-
leckiego. We wrześniu 1939 r. pałac zwiedzał Adolf Hitler. Po 
zakończeniu drugiej wojny światowej do pałacu wróciły władze 
wojewódzkie. 

W 1971 r. obiekt przekazano Muzeum Świętokrzyskiemu, 
które w cztery lata później otrzymało godność Muzeum Naro-
dowego.

Po odpoczynku na ławce przed pałacem ruszamy dalej. Prze-
chodzimy obok bazyliki katedralnej do ul. Jana Pawła II. Mijamy 
kurię biskupią i katedrę, schodząc w dół po prawej stronie prze-
chodzimy obok księgarni „Jedność”. W tym miejscu do połowy 
lat sześćdziesiątych XIX wieku stała Brama Krakowska, jedna 
z czterech u granic miasta, którą Rosjanie kazali rozebrać po 
powstaniu styczniowym. Za księgarnią widzimy duży odrodzony 
plac z pomnikiem papieża Jana Pawła II, w głębi siedziba Radia 
„Jedność”. 

Natomiast po lewej stronie ulicy Jana Pawła II widzimy początek 
długiej zabudowy pamiętającej wiek XVIII. W pierwszej połowie 
tamtego stulecia biskup Konstanty Felicjan Szaniawski nakazał 
wybudować szkołę oraz seminarium duchowne. Naukę rozpoczę-
to w 1727 r. i była to wówczas jedna z nielicznych w Polsce szkół 
średnich - filia Akademii Krakowskiej. Od tamtych czasów szkoła 
przechodziła różne reorganizacje – uczęszczali do niej znani 
później pisarze, m.in. Bolesław Prus, Adolf Dygasiński, Stefan 
Żeromski, Gustaw Herling-Grudziński, Wiesław Jażdżyński, 
Jerzy Korey-Krzeczowski, Tadeusz Papier, Józef Ozga-Michalski. 
Po pierwszej wojnie światowej było tu Gimnazjum im. Mikołaja 
Reja, a potem Gimnazjum i liceum im. Stefana Żeromskiego. Po 
drugiej wojnie światowej liceum Ogólnokształcące im. Stefana 
Żeromskiego w 1961 r. przeniosło się do nowej siedziby. Niedługo 
później otwarto w tym miejscu istniejące do dzisiaj Muzeum lat 
Szkolnych Stefana Żeromskiego.

Zaraz za dawnym Gimnazjum Żeromskiego mamy kościół św. 
Trójcy, jednonawową świątynię wzniesioną w pierwszej poło-
wie XVIII wieku. Wczesnobarokowy portal główny wykonany 
z piaskowca ozdobiony jest hierogramem IHS i płaskorzeźbą 
Trójcy Świętej. We wnętrzu kruchta, w której umieszczone są 
liczne tablice upamiętniające również profesorów sąsiadującej z 
kościołem szkoły. Wystrój świątyni pochodzi głównie z XVIII 
wieku: barokowe i późnobarokowe ołtarze, ambona, chór. Ten 
właśnie kościół został opisany przez Stefana Żeromskiego w 
„Syzyfowych pracach”.

Z tą świątynią graniczy dalej Wyższe Seminarium Duchowne, 
istniejące tutaj od 1727 r.

Po drugiej stronie ulicy Jana Pawła II widzimy piękny XVIII 
-wieczny dworek laszczyków (obecnie dyrekcja Muzeum Wsi 
Kieleckiej). Od ulicy osłania go stylowe, wykonane z drewnia-
nych bierwion ogrodzenie. Sam dwór jest modrzewiowy, kryty 
łamanym dachem gontowym, ma bielone ściany i portyk ko-
lumnowy. W środku są również obecnie sale wystaw czasowych 
Muzeum Wsi Kieleckiej. (c.d.n.)

TADEUSZ WIąCEK
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• Jak na terenie miasta roz-
wija się współpraca pomiędzy 
samorządami: terytorialnym i 
spółdzielczym?

 – Współpracę samorządu 
i spółdzielczości w latach 
2004 - 2009 oceniam bardzo 
pozytywnie. Miasto pomaga 
spółdzielniom inwestować w 
budownictwo: mieszkaniowe 
wielorodzinne oraz handlo-
wo-usługowe. Zbywamy na 
rzecz spółdzielni grunty na 

preferencyjnych warunkach, pomagamy też w regulacji stanów 
prawnych nieruchomości będących we władaniu spółdzielni 
mieszkaniowych. Umożliwiliśmy, np. nabywanie praw włas-
ności z 95% bonifikatą.

Ważna jest też współpraca w dziedzinie pomocy społecznej, 
głównie zagospodarowania czasu wolnego dzieciom, szcze-
gólnie z trudnych rodzin. Uruchomiliśmy na terenie kieleckich 
osiedli wiele placówek wsparcia dziennego, ognisk wychowaw-
czych, świetlic środowiskowych.

Ważną sprawą jest również pomoc w usuwaniu z terenu miasta 
substancji zawierających azbest. W Kielcach przyjęto długofa-
lowy program, w ramach którego koszty demontażu, wywozu 
i utylizacji azbestu pokrywane są przez miasto. Po stronie 
spółdzielni pozostają wyłącznie koszty zastąpienia azbestu 
materiałem ekologicznie bezpiecznym.

• Mówi Pan tu głównie o spółdzielniach mieszkaniowych...
 – Mieszkańcy wszystkich Spółdzielni w Kielcach to zdecy-

dowanie ponad połowa kielczan, a budynki mieszkalne wraz z 
infrastrukturą zajmują blisko połowę powierzchni zabudowy 
Miasta. Spółdzielnie mieszkaniowe są dla nas, tym samym, 
niezwykle ważnym partnerem. Zastępują niejako jednostki 
pomocnicze samorządu miejskiego, ponieważ Kielce, jako 
jedno z nielicznych miast wojewódzkich w Polsce, nie posiada 
jednostek w postaci rad dzielnic czy też rad osiedli.

Współpraca ze spółdzielniami ma charakter ciągły poprzez 
robocze spotkania w ramach Forum Spółdzielni Mieszkanio-
wych, Rad Nadzorczych i Zarządów Spółdzielni oraz Rad Osied-
lowych. To z kolei skutkuje wieloma cennymi inicjatywami 
służącymi bardzo dobrze Miastu i jego Mieszkańcom.

Przykładem wręcz wzorowej współpracy władz miasta i spół-
dzielczości mieszkaniowej jest realizacja budowy pływalni przy 
ul. Kujawskiej w Kielcach, gdzie Kielecka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa dostarcza centralne ogrzewanie, w tym ciepłą wodę, z 
pływalni zaś korzystają mieszkańcy osiedli KSM.

Bardzo obiecująco rysuje się też możliwość współpracy 
Samorządu i Spółdzielczości z udziałem środków unijnych, w 
ramach tzw. Programu Rewitalizacji Miasta oraz możliwość 
dotowania przez miasto spółdzielni, przy realizacji określonych 
zadań. W ramach tych działań planowane jest obecnie wspólne 
inwestowanie w budowę parkingów wielopoziomowych na 
terenie spółdzielczych osiedli mieszkaniowych.

• Dlaczego warto przyjechać do Kielc i wziąć udział w Tar-
gach?

– Targi Kielce to obecnie szybko rozwijający się ośrodek w 
Polsce. Kilkadziesiąt ekspozycji, do udziału w których co roku 
zapraszają, to znakomita okazja by zaprezentować swoją ofertę 
i nawiązać ciekawe kontakty biznesowe.

 Ale warto do nas przyjechać również po to, by zwiedzić 
Kielce. Bo to piękne miasto, o niepowtarzalnych walorach śro-
dowiskowych i kulturowych. To miejsce, gdzie aż jedną trzecią 
stanowią obszary chronione: rezerwaty, parki krajobrazowe i 
ujęcia wody. To miejsce geologicznych osobliwości. To również 
miasto, w którym można skorzystać z bogatej oferty kultural-
nej, odwiedzić zabytkowe i wyjątkowe miejsca i pooddychać 
świeżym powietrzem. 

• Dziękuję za rozmowę

Tekst z miesięcznika „Tęcza Polska” nr 9/2010

Obserwujemy zwiększenie liczby zawieranych transakcji na 
rynku pierwotnym i wtórnym, co może świadczyć o ożywieniu 
na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Również banki coraz 
chętniej udzielają kredytów hipotecznych.

W tym okresie siła nabywcza, czyli ilość m2 możliwa do ku-
pienia za przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, 
utrzymała się na zbliżonym poziomie. Na rynku pierwotnym 
wynosiło 0,6 m2 na rynku wtórnym 0,7 m2 we wszystkich 
kwartałach 2010 r. 

W III kwartale 2010 r. obserwuje się stabilizację średnich 
cen oferowanych na rynku pierwotnym i wzrost średnich cen 
oferowanych na rynku wtórnym.

Na rynku pierwotnym średnia cena transakcyjna mieszkań zaś 
w III kw br. ukształtowała się na poziomie 4 523 zł/ m2 i była 
niższa od ceny w II kw br. o 6,3% (4 829 zł/m2 ), a od ceny w 
III kw 2009 r. o 3,3% (4 678 zł/m2). Istotny wpływ na obniżenie 
ceny transakcyjnej w III kw 2010 r. miała sprzedaż mieszkań 
wybudowanych przez Spółdzielnie mieszkaniowe, które były 
tańsze o ok. 25%.

Na rynku wtórnym średnia cena transakcyjna mieszkań w III 
kw 2010 r. wynosiła 4 144 zł/ m2 i była niższa od średniej ceny 
odnotowanej w II kw br. o 2,7% (4 230 zł/m2 ), zaś wyższa od 
średniej ceny w III kw 2009 r. o 5,2% (3 911 zł/m2 ). Zatem 
dynamika średniej ceny transakcyjnej m2 mieszkania w III kw 
br. ma tendencje spadkowe zarówno na rynku pierwotnym jak 
i wtórnym.

(MaS)
*opracowano na podstawie informacji NBP Oddział Okręgowy 

w Kielcach

Spółdzielczość to nasz 
ważny partner

Rozmowa z Wojciechem Lubawskim prezydentem Kielc 

Sytuacja na rynku w III kwartale 2010 r.
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Pięć lat temu powstał Dom Opieki Rodzinnej w Pierzch-
nicy. Jako obiekt świadczący całodobowe usługi opiekuń-
cze został wpisany pod numerem pierwszym do rejestru 
Wojewody Świętokrzyskiego.

Swoim mieszkańcom proponujemy pobyty stałe i czasowe np. 
rehabilitacyjne, rekonwalescencję poszpitalną.

Przy obiekcie powstał zakład fizjoterapii, który oferuje usługi 
zakontraktowane z NFZ.

Obiekt pozbawiony barier architektonicznych został wyposa-
żony w windę i podjazdy, dzięki czemu jest przyjazny dla osób w 
podeszłym wieku, mających problemy poruszaniem się. Kuchnia 
przygotowuje domowe posiłki uwzględniając indywidualne 
diety pensjonariuszy. Mieszkańcy mogą korzystać z biblioteki, 
świetlicy, ogrodu zimowego z kominkiem oraz z nowocześnie 
wyposażonej sali rehabilitacyjnej. 

Wykonujemy zabiegi: • laseroterapii, • Magnetoterapii, • 
Ultradźwięki, • Aquavibron, • Elektroterapii, • Zabiegi lampą 
SOlUX, • Kinezyterapii, • Terapia manualna, • Rowerek tre-
ningowy.

Pensjonariuszami opiekuje się personel wyspecjalizowany w 
dziedzinie pielęgnacji, fizjoterapii i terapii zajęciowej, który 
prowadzi zajęcia dostosowane do wieku, możliwości, zainte-
resowań i upodobań gości. 

Smaczna kuchnia, rodzinna atmosfera, fachowa obsługa, a 
przy tym niezależność i bezpieczeństwo przemawiają za tym, 
by nas odwiedzić.

W naszym obiekcie mieszkają osoby z różnych regionów kraju, 
które cenią sobie aktywne życie towarzyskie. Pragną pozostawać 
samodzielne, a nie samotne. 

Niektóre zabiegi są refundowane przez NFZ. Pomagamy w 
schorzeniach o podłożu ortopedycznym, neurologicznym, der-
matologicznym, laryngologicznym.

Dom Opieki Rodzinnej w Pierzchnicy

Dodatkowe informacje o pobytach u nas,
mogą Państwo uzyskać bezpośrednio w Pierzchnicy,

ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 2, 
tel. 41 353 86 28, 041 353 86 66. 
oraz na stronie: www.dor.com.pl
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Zwierzęta od zawsze towarzyszą człowiekowi. Już z sa-
mej definicji „zwierzęcia domowego” wynika, że ich obec-
ność w naszym życiu może mieć wielorakie funkcje, jak 
choćby zaspokajanie potrzeb emocjonalnych domowników, 
zapewnianie ochrony i poczucia bezpieczeństwa, czy – jak 
to bywa w przypadku bardzo modnych ostatnio zwierząt 
egzotycznych – uatrakcyjnianie, ozdabianie miejsca, w któ-
rym żyjemy. 

Zazwyczaj zwierzę domowe traktowane jest przez nas jak czło-
nek rodzinnego stada, a często jak nasz pupil, ulubieniec, który 
trafia do naszego domu, aby uczynić to miejsce weselszym. 

W naszych mieszkaniach możemy spotkać kilka różnych 
grup zwierząt domowych. To różnego rodzaju rybki i żyjątka 
wodne, które pływają w akwarium w naszym mieszkaniu i 
służą ozdobie. 

Inne zwierzątka domowe to gryzonie. Chociaż wiele osób za 
nimi nie przepada i się ich boi, to ten gatunek zwierząt często 
gości w naszym domu. Chomiki, myszy, szczury, świnki morskie 
to zwierzęta, które potrafią poprawić humor ich właścicielom. 
Poza tym w domu często trzymane są również różnego rodzaju 
ptaki: papugi, kanarki, zeberki, gady: żółwie, jaszczurki, a nawet 
węże czy mniejsze zwierzątka jak pająki czy patyczaki. 

Najczęściej spotykanymi zwierzętami domowymi są jednak 
psy i koty. Pies jako jedyne zwierzę pełni dodatkową funkcję 
w domu, obejmując w nim posadę ochroniarza. Wiele psów jest 
kupowanych, aby bronić swoich panów lub pilnować gospodar-
stwa podczas nieobecności właścicieli. 

Opieka nad zwierzętami może pełnić bardzo ważną funkcję 
edukacyjną dla małych dzieci. Uczy je odpowiedzialności i 
obowiązku, ale też często pozwala pokonać strach i emocje. 

Zanim jednak zdecydujemy się na zakupienie lub przygarnięcie 
jakiegoś zwierzaka, musimy uzmysłowić sobie i wszystkim 
członkom naszej rodziny, że jest to nie tylko przyjemność, ale 
również obowiązek. Wprowadzenie zwierzęcia do domu lub 
mieszkania pociąga za sobą określone skutki, zarówno pozy-
tywne, jak i negatywne. 

Niektóre gatunki zwierząt – zarówno egzotyczne, jak i udo-
mowione – mogą stanowić zagrożenie dla człowieka, głównie 
dla dzieci. Zwłaszcza wśród zwierząt egzotycznych występują 
gatunki jadowite i drapieżne. Niewystarczająco socjalizowany 
lub źle traktowany pies może stać się równie niebezpieczny. 

Trzeba także pamiętać, że żadne ze zwierzątek domowych to 
nie zabawka, która szybko może nam się znudzić. Należy się 
nimi zajmować i opiekować. Poświęcać im czas na zabawę, 
karmienie, wspólne spacery, dbać o ich wygląd i higienę. Jeśli 
chcemy mieć jakiekolwiek zwierzątko domowe to musimy mieć 
przede wszystkim dużo serca i czasu. 

Bardzo przykre jest zjawisko porzucania zwierząt przez 
właścicieli, którzy stracili chęci opiekowania się swoimi nie-
gdysiejszymi pupilami i wyrzucili je ze swojego domu, jak 
zwykłe śmieci. 

Decydując się na wprowadzenie zwierząt do naszych mieszkań 
należy także uwzględnić wymagania określonych gatunków, 
zapewnić im możliwość zaspokajania potrzeb nie tylko fizjo-
logicznych, ale również żywieniowych i odpowiedniego ruchu 
w sposób gwarantujący ich prawidłowy rozwój, nie kłócący się 
z potrzebami i wymaganiami człowieka. Obowiązek zabezpie-
czenia zwierzęciu podstawowych potrzeb wynika również z 
przepisów obowiązujących w naszym kraju.

Niedopuszczalne jest utrzymywanie zwierząt domowych w 

mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych w ilościach stwa-
rzających uciążliwości dla zamieszkujących w nich ludzi, a w 
szczególności prowadzenie hodowli psów lub kotów. 

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe w domach wielo-
rodzinnych zobowiązane są do zapewnienia ochrony przed 
zagrożeniem lub uciążliwością tych zwierząt. Szczególnie 
niedopuszczalne jest zakłócanie ciszy i spokoju oraz stwarzanie 
niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia innych mieszkań-
ców. Aby do tego nie dopuścić, konieczne jest przestrzeganie 
podstawowych zasad hodowlanych, właściwych dla zwierząt 
danego gatunku. 

Zwierzęciem, które najczęściej towarzyszy nam w naszym 
życiu jest pies. Zgodnie z przepisami zawartymi w regulami-
nie użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego w 
KSM oraz przyjętymi zwyczajowo zasadami bezpieczeństwa, 
psy powinny być wyprowadzane na smyczy. Zwolnienie psa ze 
smyczy dozwolone jest wyłącznie w miejscach mało uczęszcza-
nych przez ludzi pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, 
a właściciel sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem. 

Do obowiązków właściciela psa należy natychmiastowe usu-
wanie zanieczyszczeń przez niego spowodowanych na klatkach 
schodowych, w windach i innych pomieszczeniach wspólnego 
użytku, jak również na chodnikach, ulicach i zieleńcach. Niedo-
puszczalne jest wyprowadzanie psów do piaskownic, na place 
zabaw, boiska i miejsca przeznaczone do zabaw dla dzieci. Nie-
stety praktyka pokazuje, że jest to zasada często łamana przez 
właścicieli psów, którzy często nie uzmysławiają sobie, że takie 
zachowanie prowadzi do sanitarnego zagrożenia bezpieczeństwa 
naszych pociech. 

Decyzję o zakupie zwierzęcia powinniśmy podejmować roz-
ważnie, kierując się zawsze jego i naszym wspólnym dobrem. 
Pamiętajmy, że „słodki” szczeniaczek za jakiś czas wyrośnie na 
dużego psa, który będzie potrzebował od nas nie tylko naszej 
czułości, ale przede wszystkim zapewnienia mu dużej ilości 
ruchu, towarzystwa i wyżywienia, a egzotyczny gad czy ssak 
będzie miał z pewnością inne potrzeby bytowe, niż zwykły kot 
czy rybki. Posiadacze zwierząt powinni zatem wykazywać się 
zawsze dużą dozą wiedzy na temat swych pupilów i przede 
wszystkim zdrowym rozsądkiem. Bowiem tylko wówczas nasi 
„mali przyjaciele” będą przynosić nam prawdziwą radość, bez 
uciążliwości dla reszty otoczenia.

BARBARA PAWEŁEK

Mamo, kup mi lwa...
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W historycznych koszarach CZWARTAKÓW na kiele-
ckiej Bukówce, gdzie od 1989 r. mieści się Centrum Szko-
lenia na Potrzeby Sił Pokojowych – jedyna tego typu jed-
nostka wojskowa w Polsce – odbyło się we wrześniu 2010 
r. szkolenie Zespołu Kierowania Kryzysowego Kieleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. 

W szkoleniu wzięli również udział komendanci formacji OC 
oraz przedstawiciele poszczególnych administracji osiedli, bę-
dący na przydziałach organizacyjno – mobilizacyjnych.

Szkolenie rozpoczęło się od zwiedzania Sali Tradycji IV Pułku 
i Centrum Szkolenia, gdzie powitali nas przedstawiciele komen-
dy i dowództwa garnizonu i zapoznali nas z ponad 20-letnią 
historią tej jednostki wojskowej. Tu przygotowuje się żołnierzy 
poszczególnych rodzajów sił zbrojnych do misji pokojowych i 
stabilizacyjnych w różnych rejonach świata.

Sala tradycji posiada duży zbiór pamiątek żołnierskich po 
byłym czwartym pułku, który stacjonował w Kielcach w okre-
sie II Rzeczpospolitej, a następnie w latach 1946 – 1989 oraz 
zdjęć i eksponatów począwszy od 1953 r. tj. od udziału naszych 
wojsk w misjach po zakończeniu wojny w Korei, aż do misji 
w Afganistanie.

Po zwiedzeniu sali tradycji, wykonaniu zdjęć i wpisaniu się do 
księgi pamiątkowej udaliśmy się na plac alarmowy. Obejrzeli-
śmy współczesne wyposażenie i uzbrojenie żołnierzy. 

Duże zainteresowanie wzbudził samochód patrolu saperskiego, 
służący do rozminowywania terenów w różnych sytuacjach i wa-
runkach. Poznaliśmy bojowe wozy opancerzone typu Rosomak 
i BROM, a szczególnie samochód opancerzony SKORPION - 3 
z mieczem na kabinie służącym do przecinania cienkich linek, 
rozmieszczonych nad drogami patrolowanymi przez żołmierzy 
misji w Iraku i Afganistanie. 

Mogliśmy obejrzeć nową karetkę sanitarną i pojazd Żandar-
merii Wojskowej. W innym miejscu poznaliśmy możliwości 
bojowe śmigłowca Mi-24D oraz jego wykorzystanie do ewa-
kuacji i transportu rannych oraz poszkodowanych w sytuacji 
zagrożeń w warunkach działań zbrojnych. Zwiedzaliśmy też 
kampus zakwaterowania żołnierzy w bazach w warunkach 
tropikalno-pustynnych. 

Poznaliśmy miejsca przeznaczone na odpoczynek i relaks tak 
niezbędny dla każdego żołnierza w trudnych i często stresują-
cych warunkach daleko od rodzinnych stron. 

W bloku szkoleniowym pokazano nam bardzo dobrze wy-
posażoną salę do nauki języków obcych ze szczegółowym 
uwzględnieniem przebiegu kursów języka angielskiego. 

Obrona Cywilna w KSM
Najwięcej atrakcji było przy zwiedzaniu sali afgańskiej z 

możliwością przymiarki strojów arabskich oraz poznanie tam-
tejszych tradycji. Pokazano nam sale wykładowe do szkolenia 
ogólnowojskowego jak: minerską, chemiczną czy taktyczną. 
W rejonie stadionu wojskowego zwiedzaliśmy przedwojenną 
kapliczkę Czwartaków, przy której odbywają się uroczystości 
religijne świąt wojskowych, a szczególnie pożegnań żołnierzy 
odlatujących na niebezpieczne misje zagraniczne.

W klubie żołnierskim obejrzeliśmy film poświęcony jubileu-
szowi XX – lecia kieleckiego centrum szkolenia.

Spotkanie zostało zakończone podziękowaniem prezesa Za-
rządu Macieja Solarza dla komendy centrum. Prezes wręczył 
przedstawicielom dowództwa centrum pisemne grawertony 
i upominki książkowe. W nowo wyremontowanej stołówce 
uczestnicy szkolenia zjedli popularną wojskową grochową. 

Sądzimy, że pobyt grupy pracowników Kieleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Jednostce Wojskowej na Bukówce zostanie 
długo w ich pamięci i zacieśni więź wzajemnej współpracy. 

Są propozycje, aby tego typu szkolenia odbywać i w latach 
następnych, włącznie ze strzelaniem.

płk mgr BOlESŁAW KUŁAKOWSKI
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Ogłoszony w majowym numerze kwartalnika „My z 
KSM” konkurs na najładniejszy balkon lub przydomowy 
ogródek w 2010 roku został rozstrzygnięty. 

Formuła drugiej edycji zmagań została rozszerzona. 
Włączono do nich także ogródki przydomowe, które upięk-
szały wejścia do klatek i inspirowały do większej dbałości 
o tereny zielone.

Spełniały również charakter edukacyjny, ponieważ odwiedzały 
je przedszkolaki z osiedlowych przedszkoli. Dzieci miały okazję 
do poznawania roślin przez cały rok, począwszy od pierwszych 
zwiastunów wiosny aż do roślin zimnolubnych i zimozielonych. 
Ogródki przydomowe posiadały bardzo ciekawe formy, które 
m.in. nawiązywały do tzw. „ogrodów angielskich”. 

Posadzono w nich np. kwiaty zdobiące niegdyś wiejskie 
chaty, które przez pewien okres zostały wyparte przez rośliny 
nowoczesne, wyhodowane przez fachowców. Od pewnego 
jednak czasu pojawił się nowy, sentymentalny „trend” powrotu 
do natury i dzieciństwa, na skutek czego wiejskie kwiaty po-
wróciły nawet do luksusowych ogrodów. Bardzo ciekawym i 
innowacyjnym pomysłem było także wykorzystanie korzeni i 
pni drzew, które nadały ogródkom niepowtarzalnego, w pełni 
oryginalnego charakteru. Pomysł rozszerzenia formuły konkursu 
okazał się więc „strzałem w dziesiątkę”. 

Podobnie jak w roku ubiegłym, zasady drugiej edycji zma-
gań określał regulamin, którego treść była dostępna na stronie 
internetowej Spółdzielni, w kwartalniku „My z KSM” lub 
Administracjach Osiedli. 

Nowością było przyznanie nagród rzeczowych opiewających 
na kwotę 200 zł za pierwsze miejsce, 100 zł za drugie miejsce i 
50 zł za miejsce trzecie zamiast nagród pieniężnych. 

Konkurs trwał od 15 czerwca do 30 września 2010 r. Obej-
mował 3 etapy odrębnej punktacji, z których każdy kończył się 
komisyjnym przeglądem balkonów i ogródków, udokumento-
wanym fotograficznie. 

Komisje oceniały kompozycję, kolorystykę i aranżację, techni-
kę, oraz oryginalność nasadzeń (ilość, rodzaj, dobór gatunków) 
innowacyjność i pomysłowość oraz ogólne wrażenie estetyczne. 
Niestety, do konkursu nie zgłosił się żaden z mieszkańców 
Osiedla „Zagórska – Północ”. 

Za najpiękniej ukwiecone balkony przyznano nagrody rzeczo-
we w trzech osiedlach. I tak:

W Osiedlu „Zagórska–Południe” finalistkami konkursu 
zostali:

Pierwsze dwa miejsca ex aequo i największą ilość punktów 
uzyskały:

* Pani Jadwiga Sabat, ul. Karłowicza 9 m 22. – na balkonie 
wysadzono ponad 40 szt. kwiatów, głównie surfinii.

* Pani Bogumiła Karcz, ul. Karłowicza 11 m 11 – za pięknie 
ukwiecony balkon, na którym wysadzono 33 szt. różowych 
pelargonii

Przyznano również dwa drugie miejsca, które zajęli:

* Pan Robert Rawski, ul. Karłowicza 10 m 7,
* Pani Elżbieta Stępień, ul. Zagórska 70 m 3 za balkon i ogró-

dek przydomowy.
Trzecie miejsce zajęła Pani Ewa Pióro, ul. Zagórska 72 m 33 

– tu jury doceniło ciekawą kolorystykę kwiatów.
Komisja przyznała również wyróżnienia za pomysłowość w 

ukwieceniu i aranżacji ogródków przydomowych:

Konkurs

Na j ł adn i e j s zy
balkon – ogródek I m. - B. Karcz, Karłowicza 11 I m. - J. Sabat, Karłowicza 9

II m. - R. Rawski, Karłowicza 10 II m. - E. Stępień, Zagórska 70

III m. - E. Pióro, Zagórska 72 

Wyróżnienie - ogródek, Boh. W-wy 7 I m. - M. Szuba, Nowowiejska 24

II m. - H.J. Kwaśniewscy, Dębowa 2

Wyróżnienie - T. Pogorzelska-Greczyło, 
Nowowiejska 15

I m. - A. Palonka, Daleka 23

II m. - S. Susło, Ślaska 8 III m. - J. Sęk, Daleka 21

Wyróżnienie - ogródek, Zagórska 64

Wyróżnienie - C. Doryń, Daleka 21
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– przed budynkiem Bohaterów Warszawy 7, którego utrzy-
maniem zajmowali się: Państwo Barbara i Jarosław Duda, pani 
Łucja Domańska-Nowak i Krystyna Sławińska 

– przy ul. Zagórskiej 64, którzy pielęgnowali Państwo Ma-
rianna i Stanisław Pacak

W Osiedlu „Sady” zdaniem komisji na nagrody zasłużyli 
autorzy ogródków przydomowych, które w znaczący sposób 
wpłynęły na estetykę budynków i przez całe lato zachwycały 
przechodniów swoim wyglądem. Należy zresztą podkreślić, 
że tak jak w 2009 roku to właśnie w tym osiedlu powstały 
najpiękniejsze, najbardziej oryginalne i najciekawiej zaaran-
żowane ogródki. 

Pierwsze miejsce (podobnie jak w roku ubiegłym) przyznano 
Pani Marii Szuba z mieszkania nr 44 za przepiękny, kolorowy 
ogródek przed budynkiem Nowowiejska 24

Dwa drugie miejsca uzyskali:
Państwo Halina i Józef Kwaśniewscy z mieszkania nr 92 za 

ogródek nawiązujący do stylu „ogrodu angielskiego” przed 
budynkiem Dębowa 2 oraz Pani Stanisława Jamrożek z miesz-
kania nr 2 za ogródek przed budynkiem Wiosenna 2, który 
zachwycał najliczniejszymi i najpiękniejszymi hortensjami na 
terenie Osiedla.

Trzeciego miejsca nie było. 
Wyróżnienia za balkony i ogródki przydomowe przyznano: 
– Pani Alinie Habiniak, ul. Warszawska 47/146 za balkon, 
– Pani Teresie Pogorzelskiej-Greczyło,ul. Nowowiejska 

15/139
– Pani Helenie Gruszczyńskiej, ul. Wiosenna 24/44
– Pani Danucie Wnuk, ul. Nowowiejska 5/3 
– Panu leszkowi Łysakowi, ul. Nowowiejska 5/148 
W Osiedlu „Sandomierskie” komisja doceniła kompozycję i 

aranżację balkonów, różnorodność nasadzeń, oryginalność oraz 
ogólne wrażenie estetyczne ukwieconych balkonów. 

Nagrody zdobyły:
Pierwsze miejsce – Pani Anna Palonka, ul. Daleka 23/25 za 

balkon stworzony w stylu wiejskim, z drewnianą ławeczką i 
rzeźbą przedstawiającą postać wieśniaka. 

Nawiązując do klimatu posadzono wiejskie ludowe rośliny 
w skrzynkach i wiklinowych koszach. Przez całe lato balkon 
zdobiły: petunie, pelargonie, lwie paszcze, smagliczki, rumianki, 
kocanki, lobelie, aksamitki i bratki. W miniaturowych donicz-
kach rosły również rozsiewające przepiękny zapach maciejki. 

Drugie miejsce – Pani Stanisława Susło, ul. Śląska 8/66 – za 
piękną, kolorową aranżację balkonu znajdującego się na parterze 
budynku, dopełnioną kompozycją ogródka, wykorzystującą 
róże, aksamitki, goździki, petunie i inne kwiaty.

Trzecie miejsce – Pani Janina Sęk, ul. Daleka 21/25 – za 
balkon obsadzony zwisającymi surfiniami i kolorowymi pe-
largoniami .

Wyróżnienie otrzymała Pani Celina Dragun, ul. Daleka 21/15 
– za ukwiecony balkon w tonacji czerwono-kremowej. 

Konkurs spełnił swoją rolę. Mamy nadzieję, że będzie kon-
tynuowany w latach następnych i stanie się tradycją na stale 
wpisaną w historię Spółdzielni. 

Piękne balkony i ogródki przydomowe sprawiają bowiem 
radość nie tylko ich właścicielom, ale cieszą również oczy prze-
chodniów i dodają uroku poszarzałym elewacjom budynków. 

Zarząd Spółdzielni już dzisiaj zaprasza wszystkich mieszkań-
ców do zgłaszania swoich balkonów i ogródków przydomowych 
do konkursu w 2011 roku. 

BARBARA PAWEŁEK

W medycynie ludowej 
dziurawiec zwyczajny do-
równuje popularnością ru-
miankowi i mięcie. Wyko-
rzystywany jest do celów 
leczniczych od najdawniej-
szych czasów. 

Należy do rodziny dziurawcowatych (Buttiferae) liczącej 
prawie 200 gatunków. Dziurawiec (Hypericum perforatum l.), 
jest bardzo łatwo rozpoznać wśród wielu innych ziół o żółtych 
kwiatach. Zawdzięcza swoją nazwę charakterystycznym, owal-
nym listkom, które pod światło wyglądają jak podziurawione 
cienką szpileczką. 

Gdy patrzeć na listki z góry – tworzą krzyżyk, stąd inna na-
zwa dziurawca – krzyżowe ziele. Dziurawiec nazywany jest 
też zielem świętojańskim, ponieważ zawsze zakwitnie do 24 
czerwca.

Rośnie na piaskach, suchych łąkach, ugorach, wśród zarośli. 
Sztywna łodyga dorasta do 60 cm wysokości i jest zakończona 
pięciopłatkowymi kwiatami. W smaku gorzki, ale bez zapa-
chu. 

Owe wspomniane „dziurki” na liściach są zbiorniczkami 
olejków eterycznych. Potarte kwiaty wydzielają krwistoczer-
wony sok. 

Do celów leczniczych wykorzystuje się kwitnące, nie zdrew-
niałe młode pędy z pączkami, które należy zbierać od czerwca do 
połowy lipca, a później w końcu sierpnia, gdy przycięte rośliny 
odrosną i ponownie zakwitną. Świeże kwiaty i ziele służą do 
wytwarzania wyciągu olejowego.

Surowiec leczniczy, którym są wysuszone nadziemne części 
dziurawca, zawiera m.in. flawonoidy, olejek lotny, garbniki, 
związki żywicowe i cukrowe, kwas askorbinowy.

Dziurawiec ułatwia leczenie zakażonych ran, oparzeń, wrzo-
dów, zakażeń skóry, nieżytu nosa i zapaleń gardła, owrzodzenia 
żylakowego. Działa przeciwzapalnie i ściągająco.

Dziurawiec działa antyseptycznie, antybakteryjnie (hamuje 
wzrost gronkowca złocistego i innych drobnoustrojów), ściąga-
jąco (garbniki), antynadkwaśnie, przeciwskurczowo na mięśnie 
gładkie przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i naczynia 
krwionośne oraz w mniejszym stopniu na drogi moczowe.

Zioła na działce 

Dziurawiec

Zastosowania i recepty

• Na bezsenność.
Ziele dziurawca 10 g + ziele mięty pieprzowej 10 g + korzeń 

waleriany 30 g + kwiat lawendy 10 g + ziele melisy 20 g. 2 łyżki 
ziół zalać 1/2 l gorącej wody, odstawić na 3 godziny, połowę 
odlać do innego naczynia, resztę zagotować, zlać razem, pić 
ciepłe 2 razy dziennie po 1 szklance rano i wieczorem.

• Przy nerwicy żołądka. 
Ziele dziurawca, liście mięty, liście melisy, korzeń omanu, 

szyszki chmielu w równych ilościach. Napar wypić na pół 
godziny przed jedzeniem.

• Przy miażdżycy. 
Ziele dziurawca 80 g + liść czarnej jagody 80 g + liść poziom-

ki 50 g + ziele świetlika 20 g. Zmieszać, 2 łyżki ziół zalać 2 
szklankami ciepłej wody, pozostawić 10 godzin, zlać i wypić 
po połowie rano i wieczorem.         oprac. (KiS)
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Starajmy się żyć bezpieczniej
Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK), jest to nieoczekiwa-

ne ustanie efektywnej czynności serca. Stan taki jest spo-
wodowany poprzez zagrażające życiu zaburzenia serca – 
arytmię. Podczas migotania komór, czynność serca jest tak 
chaotyczna i nieskoordynowana, że nie jest ono w stanie 
spełniać swojej podstawowej funkcji – pompowania krwi, 
a wraz z nią dostarczania tlenu oraz substancji odżywczych 
organizmowi. Ustaje oddychanie.

Organem, który jest najbardziej wrażliwy na niedotlenienie, 
jest mózg. Już ponad 4-minutowa przerwa w dostawie tlenu 
może spowodować nieodwracalne zmiany w jego strukturze.

Dlatego tak ważne jest szybkie podjęcie akcji ratowniczej u 
osoby z zatrzymaniem krążenia i oddychania. Takie działanie 
nazywa się resuscytacją krążeniowo-oddechową i ma na celu 
sztuczne podtrzymywanie rytmicznego przepływu krwi przez 
serce, (a co za tym idzie także przez mózg), oraz wentylację 
płuc.

W praktyce nie zawsze jest to możliwe. Powodem może być 
brak wiedzy odnośnie czasu jaki upłynął do chwili znalezienia 
nieprzytomnego człowieka, który nie oddycha i nie ma wyczu-
walnego tętna.

Przyczyną nagłego zatrzymania krążenia może być choroba 
wieńcowa (w tym zawał serca), zaburzenie rytmu serca, (także 
w wyniku przedawkowania leków), wada serca, uraz, zwłaszcza 
klatki piersiowej i głowy, porażenie prądem, silna reakcja aler-

giczna, uduszenie, 
utonięcie, a także 
końcowy okres nie-
uleczalnych chorób, 
np. złośliwych no-
wotworów.

NZK to nie to samo, 
co zawał serca. Za-
wał jest spowodowa-
ny zatkaniem tętnicy 
doprowadzającej 
krew do mięśnia ser-
cowego. 

Natomiast nagłe 
zatrzymanie krąże-
nia jest powodowane 

nieprawidłową czynnością serca. Pacjenci z zawałem serca zwy-
kle pozostają przytomni. Ofiary nagłego zatrzymania krążenia 
zawsze tracą przytomność.

NZK jest stanem nieprzewidywalnym i może się przytrafić 
praktycznie każdemu w dowolnym momencie i miejscu, nawet 
dziecku. Ryzyko wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia 
rośnie wraz z wiekiem. Mimo, że zwykle przyczyną NZK są 
choroby serca, wiele ofiar nagłego zatrzymania krążenia nigdy 

wcześniej nie miało jakichkolwiek problemów z sercem.
Przed przystąpieniem do ratowania życia musimy się upewnić, 

że mamy do czynienia z NZK. Sprawdzamy czy osoba oddy-
cha, porusza się, reaguje na nasz dotyk i głos. Jeżeli potrafimy, 
możemy sprawdzić obecność tętna na tętnicy szyjnej.

Jeżeli nie mamy pewności, lepiej nie tracić czasu, mamy tylko 
cztery minuty. Pierwszą pomocą osobie po NZK może być zasto-
sowanie kombinacji zewnętrznego masażu klatki piersiowej oraz 
oddychania metodą usta-usta lub usta- maska w celu zachowania 
przepływu utlenionej krwi przez serce i mózg ratowanego.

Wzywamy także fachową pomoc (pogotowie 999). Dyspozy-
tor może przez telefon poprowadzić nas po kolejnych etapach 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej. My możesz wykonać trzy 
podstawowe czynności resuscytacyjne, czyli tzw. resuscytację 
bezprzyrządowa i prowadzić ją do czasu przyjazdu ekipy po-
gotowia ratunkowego.

Oznaczono je następująco:
A – drogi oddechowe - zapewnienie poszkodowanemu droż-

ność dróg oddechowych i dostępu do powietrza.
B – wentylacja płuc – zapewnienie poszkodowanemu „odde-

chu” – jeśli poszkodowany nie oddycha należy przystąpić do 
sztucznego oddychania.

C – krążenie – zapewnienie poszkodowanemu „krążenie” 
– jeżeli nie jest wyczuwany pulsu należy przystąpić do masażu 
serca.

Jeśli w naszym otoczeniu znajduje się urządzenie o nazwie 
DEFIBRylATOR (obecnie coraz częściej znajduje się on na 
wyposażeniu wielu firm, zakładów, itp.), poprośmy o jego pilne 
dostarczenie, a następnie postępujmy zgodnie z instrukcją znaj-
dującą się na każdym takim aparacie. Nasza pierwsza pomoc 
przedlekarska może nawet podwoić szansę przeżycia osoby z 
nagłym zatrzymaniem krążenia.

WIESŁAW KUZIA

Nagłe zatrzymanie krążenia Defibrylator oznacza życie
W Europie Zachodniej i USA defibrylatory są powszech-

nie dostępne w miejscach użyteczności publicznej. Widok 
skrzynki z napisem „defibrylator AED”, umocowanej przy 
skrzyżowaniu, na przystanku autobusowym, w centrum 
handlowym, muzeum, na lotnisku, nie budzi zdziwienia. Po 
ich zamontowaniu liczba zgonów spowodowanych nagłym 
zatrzymaniem krążenia znacznie zmalała. Półautomatyczna 
defibrylacja jest standardem zalecanym przez Europejską Radę 
Resuscytacji oraz American Heart Association (Amerykańskie 
Stowarzyszenie Serca).

W Polsce ideę dostępności defibrylatorów w miejscach 
publicznych propaguje Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy. Działania prowadzone są w ramach akcji „1 procent 
defibrylator”. Defibrylator (taki jak na zdjęciu u góry) kosz-
tuje około 10 tys. zł. 

Aorta

P. przedsionek

L. przedsionek

P. komora

L. komora
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Skąd wzięło się to całe zamieszanie z 
wykroczeniami drogowymi na drogach 
wewnętrznych? Otóż w poprzedniej 
wersji Kodeksu drogowego art. l brzmiał 
następująco:

1. Ustawa reguluje zasady ruchu na 
drogach publicznych oraz w strefach 
zamieszkania, warunki dopuszczenia 
pojazdów do tego ruchu, wymagania w 
stosunku do osób kierujących pojazdami 
i innych uczestników ruchu oraz zasady 
kontroli ruchu drogowego.

2. Przepisy ustawy stosuje się również 
do ruchu odbywającego się poza drogami 
publicznymi, jeżeli jest to konieczne dla 
uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa 
uczestników tego ruchu.

Definicję drogi wewnętrznej znajdujemy 
w Ustawie o drogach publicznych i brzmi 
ona następująco:

Drogi, parkingi oraz place przeznaczo-
ne do ruchu pojazdów, niezaliczone do 
żadnej z kategorii dróg publicznych i 
niezlokalizowane w pasie drogowym tych 
dróg są drogami wewnętrznymi.

Również zapisy w Kodeksie wykroczeń 
(jedyny artykuł odnoszący się do dróg we-
wnętrznych sankcjonował wyłącznie oso-
by prowadzące pojazdy na tych drogach/ 
które zagrażały bezpieczeństwu osób) nie 
pozostawiały złudzeń - na drogach nie za-
liczonych do żadnej z kategorii dróg pub-
licznych (w Kielcach jest ich ponad 100!) 
nie było żadnych uregulowań prawnych 
dotyczących m.in. „nieprawidłowego” 
parkowania, a więc tego, co przeciętnych 
mieszkańców najbardziej dotyka.

Nie muszę chyba bowiem Państwu udo-
wadniać, jak poważny jest to problem w 
kieleckich (i nie tylko) osiedlach miesz-
kaniowych. W ostatnich latach liczba 
samochodów wzrosła wręcz lawinowo, 
co przy niewystarczającej liczbie miejsc 
parkingowych sprawia, że chodniki i 
trawniki przeważnie nie służą swym pod-
stawowym celom. Służby porządkowe w 
całym kraju dostrzegały ten problem od 
wielu lat, nalegając na konieczność prze-
prowadzenia zmian w przepisach.

Doprowadziło to w końcu do wspo-
mnianej już na wstępie regulacji Kodeksu 
drogowego. Ustawodawca zmienił treść 
art. l i obecnie brzmi on następująco:

1. Ustawa określa:
1) zasady ruchu na drogach publicznych, 

w strefach zamieszkania oraz w strefach 
ruchu;

2) zasady i warunki dopuszczenia pojaz-
dów do tego ruchu;

3) wymagania w stosunku do osób kie-
rujących pojazdami i innych uczestników 
tego ruchu;

4) zasady i warunki kontroli ruchu 
drogowego.

2. Przepisy ustawy stosuje się również 
do ruchu odbywającego się poza miej-
scami wymienionymi w ust. l pkt 3, w 
zakresie:

1) koniecznym dla uniknięcia zagroże-
nia bezpieczeństwa osób;

2) wynikającym ze znaków i sygnałów 
drogowych.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na 
pojawienie się całkiem nowego „tworu”, 
jakim są „strefy ruchu”. Czym one są? 
Otóż znowelizowany Kodeks drogowy 
mówi, że „strefa ruchu to obszar obejmu-
jący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, 
na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są 
odpowiednimi znakami drogowymi”. 
Jakie to znaki? Ustawodawca nie wydał 
jeszcze rozporządzenia wykonawczego, 
dlatego też nie wiemy jeszcze jak tworzy 
się takie strefy, ani jakie znaki będą takie 
strefy wyznaczać.

Mało tego, nie wiemy również kiedy 
takie rozporządzenie ukarze się w Dzien-
niku Ustaw. Ot, polska rzeczywistość...

Do momentu ukazania się aktów wyko-
nawczych możemy więc stwierdzić wy-
łącznie teoretycznie, że w przypadku, gdy 
zarządcy dróg wewnętrznych zdecydują 
o utworzeniu „stref ruchu”, na drogach 
wewnętrznych, na których zostaną one 
utworzone zaczną obowiązywać wszyst-
kie przepisy Kodeksu drogowego.

Będziemy zatem mogli np. ukarać kie-
rowcę, który na takiej drodze zaparkuje 

swoje auto na chodniku, nie pozostawia-
jąc szerokości minimum 1,5 metra dla 
pieszych lub zostawi je na przejściu dla 
pieszych. Dotyczyć to będzie również 
innych zachowań na drogach, jak np. 
jazda bez wymaganych świateł czy bez 
dokumentów uprawniających do poru-
szania się po drogach itd. Obecnie czyny 
takie są zabronione wyłącznie na drogach 
publicznych.

Czy oznacza to więc, że do bliżej nie-
określonego momentu wejścia w życie 
rozporządzenia o strefach ruchu nic na 
drogach wewnętrznych się nie zmieniło? 
Nie! 

Należy zwrócić uwagę na ważny zapis w 
art.l ust.2. Na jego mocy już od momentu 
nowelizacji Prawa o ruchu drogowym 
(01.09.2010) służby porządkowe upraw-
nione zostały do karania uczestników 
ruchu nie stosujących się do znaków i syg-
nałów drogowych. W praktyce oznacza 
to, iż na drogach wewnętrznych można 
już ukarać kierowcę nie stosującego się 
do znaków drogowych (strażnicy miejscy 
mogą to zrobić wyłącznie w przypadkach 
znaków „zakaz zatrzymywania”, „zakaz 
postoju” czy „zakaz ruchu”). Warunek jest 
jeden, znaki te muszą być umieszczone 
na tych drogach przez ich zarządców 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów 
Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w 
sprawie znaków i sygnałów drogowych. 

Zaznaczam, że kieleccy strażnicy miej-
scy już z tego prawa korzystają.

Zachęcam zatem, by baczniej zwracać 
uwagę na oznakowanie dróg na naszych 
osiedlach oraz stosowanie się do tych 
znaków, aby nie spotkało nas coś, czego 
nikt chyba nie lubi – uszczuplenie domo-
wego budżetu. Przypomnę tylko, że za 
nie stosowanie się do znaku „zakaz za-
trzymywania” ustawodawca przewidział 
grzywnę w postępowaniu mandatowym w 
wysokości 100 zł. Dodatkowo strażnicy 
bądź policjanci za to wykroczenie przy-
znają obligatoryjnie l punkt karny.

Zmiany powyższe nakładają dużą odpo-
wiedzialność na podmioty zarządzające 
drogami wewnętrznymi. To oni powinni 
zapewnić mieszkańcom osiedli możliwie 
największą ilość miejsc parkingowych 
oraz oznakować odpowiednio drogi.

Zgodnie z ustawą zmieniającą Prawo o 
ruchu drogowym „podmioty zarządza-
jące drogami wewnętrznymi dostosują 
oznakowanie dróg, na których zarządzają 
ruchem, do wymagań

Koniec z samowolką na drogach wewnętrznych?
W dniu 4 września 2010 roku weszły w życie tak długo oczekiwane zmiany w 

Prawie o ruchu drogowym oraz w Kodeksie wykroczeń. Oczekiwane zarówno 
przez mieszkańców osiedli mieszkaniowych (to tu występuje najwięcej proble-
mów z drogami wewnętrznymi) jak i przez nas - strażników/ do których każde-
go dnia zgłaszane są interwencje dotyczące zdarzeń na tych drogach. Pozostaje 
jednak pytanie, czy zmiany, które Sejm RP wprowadził są tak przełomowe, jak 
tego oczekiwaliśmy? Czy rozwiązały one wszystkie dotychczasowe problemy? 
Czy teraz każda interwencja zgłoszona na drodze wewnętrznej będzie realizo-
wana na takich samych zasadach/ jak na drogach publicznych? 

t
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 wynikających z przepisów ustawy w terminie 24 miesięcy od 
dnia wejścia w życie ustawy”, czyli do dnia 4 września 2012 
roku.

Szczególnie ważne jest oznakowanie tych dróg znakami drogo-
wymi D-46 „droga wewnętrzna”. Jest to bardzo ważne, przede 
wszystkim dla użytkowników tych dróg, a więc dla Państwa. 

Strażnicy bowiem dysponują wykazem wszystkich dróg w 
Kielcach z ich statusem prawnym, nie będą więc mieli żadnych 
problemów z podjęciem interwencji w sposób zgodny z obowią-
zującymi przepisami. Jednak użytkownik drogi, w przypadku 
nie oznakowania dróg tablicą informującą o statusie drogi może 
być w związku z tym narażony na ukaranie mandatem za czyn, 
który na drogach publicznych nie będzie wykroczeniem! O co 
chodzi? O jeden ważny szczegół. 

Otóż zmieniona została również definicja skrzyżowania. 
Według obecnych regulacji skrzyżowaniem nie jest przecięcie 
z drogą wewnętrzną. Rodzi to bardzo ważne konsekwencje w 
przypadku odwoływania znaków drogowych. Wszyscy posia-
dający prawo jazdy wiedzą/ że skrzyżowanie odwołuje znaki 
drogowe. Jednak przecięcie się kilku dróg wewnętrznych lub 
drogi publicznej z drogami wewnętrznymi, pomimo, iż wy-
gląda na zwykłe skrzyżowanie, w rzeczywistości nim nie jest 
i nie może być mowy o tym, że odwołuje ono np. znak zakazu 
zatrzymywania. 

Teraz widać jak ważnym jest, aby na początku drogi wewnętrz-
nej był odpowiedni znak informujący uczestników tej drogi o 
jej statusie prawnym. Brak takiej informacji może spowodować, 
iż kierowca, będąc przekonanym, że za skrzyżowaniem znak 
przestał obowiązywać, zaparkuje tam swój samochód, a strażnik 
czy policjant ukarze go mandatem.

Apeluję więc do zarządców dróg wewnętrznych - dołóżcie 
wszelkich starań, aby drogi te były oznakowane zgodnie z 
prawem. Pozwoli to na komfort z ich korzystania uczestnikom 
ruchu drogowego i uniknięcie problemów w kontaktach ze 
służbami porządkowymi.

Od października 2008 r. funkcjonuje w prawie nieznana do-
tychczas instytucja poświadczenia dziedziczenia przez notariu-
sza (zmiany w Kodeksie Cywilnym i ustawie z 1991 r. Prawo 
o notariacie). Akt ten umożliwia stwierdzenie nabycia rzeczy i 
praw majątkowych w drodze spadku, bez angażowania sądu. Jest 
zatem alternatywą dla tradycyjnej, sądowej drogi potwierdzenia 
uprawnień spadkowych. 

Akt poświadczenia dziedziczenia przez notariusza, rodzi takie 
same skutki prawne, co postanowienie sądu o stwierdzeniu na-
bycia praw do spadku. Skutek ten powstaje po zarejestrowaniu 
notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia w elektronicz-
nym rejestrze prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną.

Pamiętać jednak należy o zgłoszeniu aktu nabycia spadku w 
tym trybie do urzędu skarbowego oraz – we własnym zakresie 
– zawiadomić sąd wieczysto-księgowy o nabyciu w drodze 
spadkobrania własności (współwłasności) nieruchomości np. 
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dla którego 
prowadzona była księga wieczysta lub prawa odrębnej własności 
lokalu. Uzyskanie notarialnego poświadczenia dziedziczenia 
jest zatem prostszym i szybszym niż postępowanie sądowe 
sposobem na potwierdzenie praw do spadku.

Jest to jednak sposób zdecydowanie droższy. Akt poświad-
czenia dziedziczenia może być sporządzony przez dowolnie 
wybranego notariusza. (Mas)

Notariusz potwierdzi nabycie spadkuZapamiętaj!

1. Od 4 września br. służby porządkowe zyskały możli-
wość podejmowania interwencji na drogach wewnętrznych, 
ale wyłącznie wobec osób niestosujących się do znaków i 
sygnałów drogowych.

2. Nie ukazało się jeszcze rozporządzenie wykonawcze 
dotyczące stref ruchu.

Utworzenie takich stref pozwoli służbom porządkowym 
korzystać z pełni postanowień Kodeksu drogowego i karać 
uczestników ruchu drogowego za wykroczenia inne niż te, 
które polegają na nie stosowaniu się do znaków i sygnałów 
drogowych.

3. Zarządcy dróg wewnętrznych mają obowiązek najpóźniej 
do dnia 4 września 2012 roku wprowadzić oznakowanie tych 
dróg zgodne z ustawą.

4. Przecięcia się dróg z drogą lub drogami wewnętrznymi 
nie są skrzyżowaniami, tak więc za tymi „skrzyżowaniami” 
nadal obowiązują znaki drogowe, umieszczone wcześniej.

Mam nadzieję, że przybliżyłem Państwu problematykę ruchu 
drogowego na drogach wewnętrznych w świetle najnowszych 
zmian w przepisach. Chciałbym, aby pomogło to Państwu ko-
rzystać z tych dróg bez większych problemów.

Ponadto proszę o chwilę refleksji. Praktycznie każde przepisy 
są niedoskonałe i dadzą się „obejść”. Nie możemy zapominać 

w związku z tym o podstawowych zasadach, które powinny 
obowiązywać w kontaktach międzyludzkich – o wzajemnym 
poszanowaniu i życzliwości, których to niejednokrotnie nam, 
Polakom brakuje. 

Poszanowanie innej osoby pozwala na rozwiązanie wielu 
problemów, niezależnie od stanu prawnego obowiązującego w 
danej sprawie.

Korzystając z okazji, że zbliżają się Święta Bożego Narodzenia 
oraz Nowy 2011 Rok, chciałbym złożyć wszystkim członkom 
Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach życzenia 
zdrowia, pomyślności w życiu osobistym i zawodowym oraz 
spełnienia wszystkich marzeń, które wniosą w Państwa życie 
coś dobrego i pozytywnego.

WOJCIECH BAFIA
Zastępca Komendanta

Straży Miejskiej w Kielcach
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Czy wiesz, że...
– Tato, co to jest?
– To są czarne jagody, synku
– A dlaczego są czerwone?
– Bo są jaszcze zielone.

x x x
Kto się cieszy gdy schodzi na psy?
– Pchła.

x x x
– Bolku, jak nazwał się Chrobry?
– Nie wiem.
– No przecież tak jak ty.
– Nowak?

x x x
Mały Jasio ogląda z ojcem telewizję. Pokazuje się plansza
„Film tylko dla dorosłych”
– Tatusiu, dlaczego tego filmu nie mogą oglądać dzieci?
– Cicho bądź! Zaraz zobaczysz.

x x x
Idą drogą Jaś i Małgosia. W pewnej chwili Jaś pyta:
– Może pójdziemy na skróty, przez las?
Małgosia na to: – Eee, nie, dzisiaj mi się spieszy.

x x x
Jasiu miał słabe oceny. Mama mówi więc do taty:
– Porozmawiaj z Jasiem po męsku, przemów mu do rozumu.
Ojciec pomyłał, wziął flaszkę i puka do Jasia.
– Przyszedłem pogadać, dziobniemy po kieliszku?
Popili troszkę.
– Może zapalimy? – pyta ojciec.
Jasiu zdziwiony zgadza się. Po jakimś czasie ojciec pyta:
– No to co, może jakiś świerszczyk? I wyjmuje z rękawa pornosy.
Oglądając, Jasio zaczerwieniony pyta:
– Tata, kto ma takie dziewczyny?
– Prymusi synku, prymusi!

x x x
Profesor kończy wykład o właściwościach cieczy słowami:
– i w taki sposób ścieka woda. Czy są jakieś pytania ?
Rękę podnosi student obcokrajowiec i pyta:
– Ja nić nie rozumiem. Jak to jest: woda ścieka i pies ścieka?

x x x
Testy wypadły nieźle, mówi profesor, ale najbardziej zainteresowały mnie odpowiedzi 

na pytanie: „co zwiększa się siedem razy, gdy zgasimy światło.”
– Oczywiście panowie udzieli dobrej odpowiedzi – źrenica oka, natomiast dziew-

czynom gratuluję narzeczonych.
x x x

Hrabia musztruje służącego:
– Janie, jak będziesz podawał na wieczerzę prosię, to pamiętaj,
żeby włożyć za ucho pietruszkę, a do pyska jabłko.
– Dobrze, jaśnie panie, ale będę z tym głupio wyglądał.

x x x
– Jak się nazywa jajko z pozytywką?
– Jajko muzykant.

x x x
Przyszedł Murzyn na studia wieczorowe i zapisali mu nieobecność.

x x x
– Co to jest różniczka ?
– Wyniczek odejmowania. (MaS)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w 
Warszawie, wyrokiem z dnia 1 grudnia 
2005 r. (sygn. akt II SA/Wa 917/2005) 
uznał, że wspólnota mieszkaniowa nie ma 
prawa gromadzenia i przechowywania ak-
tów normatywnych o ustanowieniu prawa 
odrębnej własności lokalu, w których za-
warte są dane osobowe ich właścicieli. 

Wiadomo, że zarząd wspólnoty aby 
poprawnie wykonał swoje zadania, musi 
mieć dostęp do dokumentów wszystkich 
lokali, które wchodzą w skład wspólnoty. 
Z kolei właściciele lokali muszą współ-
działać w zarządzaniu wspólnymi częś-
ciami nieruchomości i okazać dokumenty, 
na podstawie których można potwierdzić 
ich prawo do własności lokalu.

Okazanie zatem aktu notarialnego w 
tej sprawie nie oznacza, że właściciel ma 
obowiązek doręczenia kserokopii tego 
dokumentu. Zarząd wspólnoty może wy-
korzystać dane osobowe z aktów notarial-
nych poszczególnych właścicieli lokali 
tylko w takim zakresie jaki jest niezbędny 
do osiągnięcia zamierzonego celu.

x x x
Sąd Okręgowy w Białymstoku orzekł 

(sygn. II Co 160/10), że premia gwaran-
cyjna z książeczki mieszkaniowej jest 
majątkiem wspólnym małżonków, nawet 
gdy wpłaty wnosiło tylko jedno z nich. 

Decydujące znaczenie ma data realizacji 
praw do premii, jeżeli doszło do likwida-
cji książeczki mieszkaniowej i wypłaty 
premii w trakcie małżeństwa, to wypła-
cone pieniądze wchodzą w skład majątku 
wspólnego, jako dochód osobisty, jednego 
ze współmałżonków. Bez znaczenia jest 
to, że wkład na książeczce został zgroma-
dzony jeszcze przed zawarciem związku. 
Pogląd ten znajduje także oparcie w 
orzecznictwie Sądu Najwyższego wyrok 
SN z 9.04.1997 r. sygn. III CKU 10/97.

x x x
Po raz kolejny Trybunał Konstytucyjny 

zajmie się tanim wykupem mieszkań 
spółdzielczych (własnościowych i loka-
torskich). Pytania prawne w tej sprawie 
skierował do niego Sąd Okręgowy w 
Warszawie. Sąd kwestionuje dwa przepi-
sy. Jeden dotyczy wykupu mieszkań lo-
katorskich (atr.12 ustawy) drugi mieszkań 
własnościowych (art. 17 14 ustawy).

Zastrzeżenie budzi cena po jakiej są 
przewłaszczane te lokale, znacznie niższa 
od wartości rynkowej. (MaS)


